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 التعليقات النحوية لألزهري يف كتابه

 )تهذيب اللغة(

  زهراء سعد الدين شيت البكريد.م.  عامر باهر أمسري احلياليأ.د.

 7/3/6232تاريخ القبول:  32/1/6232تاريخ التقديم: 

 ــةــاملـقّدمـ

هـ( من المعجمات 073يعّد معجم "تهذيب اللغة" ألبي منصور األزهري )ت  
ـــة المهمـــ ـــن جـــي منهجـــن التهـــذيبي التصـــويبي ،ةالعربي ـــذا جـــا  متنـــن  ،وتكمـــن يهميت ل

وتـو  ذلـك كلّـن اجتهـاد  ،مصداًقا لعنوانن حاجال بالفصيح والصـحيح مـن كـالم العـرب
مّمـا ومـم صيصـيتن جيـن بـالاوب والبـروز بـروًزا قـّ  ن يـر  بـين  ؛مؤلفن جين ييما اجتهـاد

اية من لـدن العلمـا  الاـدما  و ومن يج  هذا وغير  لاي هذا المعجم عن ،المعجميين
ومّمن درمن من المحـدثين درامـة  ،جكتبت عنن يبحاث ودرامات ،الباحثين المحدثين

رائــدب وصــاملة يمــتاذنا الــدكتور رصــيد عبــد الــرحمن العبيــدي جــي ي روحتــن للــدكتورا  
والـــدكتور عـــامر بـــاهر الحيـــالي جـــي  ،المومـــومة)األزهري جـــي كتابـــن تهـــذيب اللغـــة(

وحمـدي عبـد  ،مومومة )الناـد اللغـوي جـي معجمـات الاـرن الرابـر للهجـرب(ي روحتن ال
و مـاهر  ،(الفتاح الميد بـدران جـي رمـالتن المومـومة )الناـد اللغـوي جـي تهـذيب اللغـة

وضــباعة عبــد العزيــز جــي رمــالتها  ،(جامــم جــي رمــالتن المومــومة )األزهــري مفمــًرا
ومـي  مـعد اف جـي  ،هذيب اللغـة(المومومة )التعلياات اللغوية لألزهري جي كتابن ت

رمــالتن المومــومة )امــتدراك األزهــري جــي تهــذيب اللغــة علــل مــا يهملــن اليليــ  جــي 
والالجــــت جــــي هــــذ  الرمــــائ   ،وغيرهــــا مــــن األبحــــاث ،كتــــاب العــــين درامــــة ومعجــــم(

 بـــ واأل ـــاريح واألبحـــاث ين تعلياـــات األزهـــري كانـــت محـــوًرا لكثيـــر منهـــا  ونعنـــي 
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وتـتتي عـادب  ،تلك النصوص التـي يبتـدئها األزهـري باولـنل )قلـت( )التعلياات( هاهنا
ـــنن مـــمر مـــنهم يو صـــاجههم مـــن  ـــنن ييـــذ عـــنهم مـــن العلمـــا  ومن بعـــد ذكـــر  مرويـــات من

 األعراب الفصحا  

لكـــن علـــل الـــرغم مـــن كثـــرب الدرامـــات التـــي دارت حـــو  التهـــذيب وجـــدنا ين 
عليااتن النحوية التي تكص  منها ت ،هناك ممائ  جي تعليااتن لم يمل  الضو  عليها

مـوا  يكانـت هـذ  اءرا  قبـوال وتاريـًرا ءرا  مـن  ،عن آرائن جي ممائ  نحوية متعـددب
يم توجيًاا  ،يم ترجيًحا لريي منها علل غير  ،مبان يو عاصر  من النحاب يم ردًّا عليها

ــذا جــا  هــذا البحــث الــذي ومــمنا ؛بينهــا ابــن )التعلياــات النحويــة لألزهــري جــي كتب  ل
تهــذيب اللغــة( المتاصــا  الممــائ  النحويــة التــي اصــتملت عليهــا هــذ  التعلياــات مــن 

 يج  درامتها وتحليلها إلبراز ريي األزهري جيها وموقفن منها 
وقد اقتضت الضرورب المنهجية ين نامم هذا البحث علل تمهيد تحدثنا جيـن   

مناها علــل وجــ   المباحــث النحويــة جــي المعجمــات العربيــة ويممــة مباحــث قمــ عــن
تعلياــات األزهــري  لوكمــا يــتتيل المبحــث األو  ،تنــوأ يغــراز األزهــري جــي تعليااتــن

المبحـث  ،تعلياات األزهري بين التـرجيح والتوجيـن لالمبحث الثاني ،بين الابو  والردّ 
تعلياــات  لالمبحــث الرابــر ،تعلياــات األزهــري بــين العــرز والتوجيـ  والتوثيــ  لالثالـث

تناولنــا جيــن المصــ لح النحــوي جــي تعلياــات  لوالمبحــث اليــام  ،هــريتفــرد بهــا األز 
  األزهري

يّمــا المصــادر التــي اعتمــدنا عليهــا جــي هــذا البحــث جتتمثــ  بالكتــب النحويــة 
التي وثانا منها ما يورد  األزهري من ممائ  نحوية نمـبها لليهـا والتـي كانـت محـور 

 للفـــرا و"معــاني الاــرآن"  ،(ه103)ت الكتـــاب لمــيبوين لويبــرز هــذ  الكتــب ،تعليااتــن
 لأليفش"معاني الارآن" و  ،(ه 213)ت و "مجاز الارآن" ألبي عبيدب ،(ه 237)ت
 و"المجــال " لثعلــب ،"الفصــيح"و ،(ه 201)ت  " للمبــرد"الماتضــبو  ،(ه 211)ت
"الجنــل الــداني جــي و  ،(ه 013)ت ( و "األصــو  جــي النحــو" البــن المــرا ه 291)

ومــن مصــادرنا ييضــا كتــب نحويــة  ،وغيرهــا ،(ه 749)ت ديحــرو  المعــاني" للمــرا
اإلنصــا  جــي ممــائ  اليــال  بــين النحــويين  ييـر وثانــا منهــا الممــائ  النحويــة كـــ "

و"مغنـي اللبيـب عـن كتـب  ،(ه177)ت ألبي البركات األنباري البصريين والكوجيين"
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و"همـــــــر الهوامـــــــر" للمـــــــيو ي  ،(ه 731)ت األنصـــــــارياألعاريـــــــب" البـــــــن هصـــــــام 
 وغيرها  ،(ه911)

 ،ينحــل للــل المعياريــة يحيانــا ،يّمــا منهجنــا جــي هــذا البحــث جاــد كــان وصــفًيا
  هذا ونتم  ين نوج  جي عملنا هذا ومن اف التوجي  والمداد

 املباحث النحوية يف املعجمات العربية

علـــل الـــرغم مـــن ين الغـــرز  الـــرئي  مـــن تـــتلي   المعجمـــات العربيـــة هـــو 
جاــد  ،صــتااقها ودالالتهــا وبيــان امــتعماالتها جــي كــالم العــرببيــان يصــو  األلفــا  وا

 ؛وجدنا جيها مباحث نحوية كثيرب يعرضها المعجميون جي يثنا  تفمـيرهم يلفـا  اللغـة
هــــ( هــو المعجمـــي 073)ت لهــذا ال نــزعم جـــي هــذا البحـــث ين يبــا منصـــور األزهــري

 نبــالذ لذا مــا بــ  ال ،الوحيــد الــذي اصــتم  معجمــن "تهــذيب اللغــة"علل هــذ  المباحــث
قلنـــا لن اصـــتما  معـــاجم اللغـــة علـــل مباحـــث النحـــو يعـــّد  ـــاهرب يكـــاد ال ييلـــو منهـــا 

مـوا  يكانـت تلـك المعجمـات التـي يلفـت قبـ  التهـذيب يم التـي جـا ت  ،معجم عربي
لكّن ثمة تفاوتا بين المعجميين جـي عنايـة كـ  واحـد مـنهم جـي مباحـث النحـو؛  ،بعد 

هم جــي التــتلي  مــن حيــث كــون هــذا المعجــم صــموليا ويعــزذ ذلــك للــل تفــاوت منــاهج
وذاك انتاائيــــــا،يو كــــــون هــــــذا معياريــــــا وذاك وصــــــفيا، جضــــــال عــــــن تفــــــاوت عنايــــــة 
المعجميــين بــالنحو تبعــا لتفــاوت علمهــم جيــن وغيــر ذلــك مــن االيتالجــات المنهجيــة  
ومياتصــــر كالمنــــا هاهنــــا علــــل  ــــاهرب وجــــود مباحــــث نحويــــة جــــي معجمــــين مــــباا 

ـــل هـــذ  ال ـــاهرب جـــي  ؛عـــة معجمـــات جـــا ت بعـــد ويرب ،التهـــذيب لتكـــون نموذجـــا عل
وقد ايترنـا "كتـاب العـين" لليليـ  بـن يحمـد الفراهيـدي المتـوجل مـنة   المعجم العربي

ألّنهمـا  ؛هـ(021و"جمهرب اللغة" لمحمد بن دريد األزدي المتوجل منة ) ،هـ(171)ت
اليليــ  بــن يحمــد  جهــا هــو ،يمــثالن المعجمــات التــي مــبات التهــذيب يجضــ  تمثيــ 

الفراهيـــدي رائـــد المعجـــم العربـــي الـــذي كـــان منهجـــن جـــي" كتـــاب العـــين" قائمـــا علـــل 
اإلحا ــة بكــالم العــرب وحصــر  وامــتيعابن يكثــر مــن ليــراد مباحــث نحويــة جيــن حتــل 

لن جــي العــين  مــادب نحويــة ال تاــ  يهميــة عــن المــادب الموجــودب جــي  لليمكننــا الاــو 
ن الفكـــر النحـــوي لليلي ،وقـــد يثبـــت االمـــتارا  التـــام ألنهـــا تمثـــ  جوانـــب مـــ ؛الكتـــاب

( 213لكتاب العين ين عدد المواضر المصتملة علـل مباحـث نحويـة بلـذ يكثـر مـن )
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ويممــين موضــعا، صــملت موضــوعات منهــا مــا يتصــ  بالمصــ لح النحــوي  نمــائتي
وهـــذا لـــي   ،واألدوات النحويـــة ومنهـــا مـــا يتصـــ  بالعـــدد ويحكامـــن، والتعـــدي واللـــزوم

  (1) تغرب من رج  يعد واضعا لعلم النحو العربيبمم
هـــ( الــذي حــب  معجمــن" جمهــرب اللغــة" 021يّمــا محمــد بــن دريــد األزدي )ت

علــل الجمهـــور الممـــتعم  مـــن كــالم العـــرب جكانـــت عنايتـــن بــالنحو يقـــ  مـــن عنايـــة 
ــذا كانــت عنايتــن  ؛ألّن الرجــ  لــم يكــن نحويــا، بــ  كــان مؤصــال لغويــا ؛اليليــ  بــن ل
  والتتصــي  اللغــوي واللهجــات والمعــرب والــديي  وكــالم العامــة هــي الغالبــة باالصــتاا

بــ   ،لكــن هــذا ال يعنــي ينــن لــم يــورد مباحــث نحويــة جــي معجمــن البتــة ،جــي جمهرتــن
ـــن آرا  مبثوثـــة جـــي ـــل ين يجمعهـــا  كانـــت ل مـــتن معجمـــن ممـــا دجـــر يحـــد البـــاحثين لل

د ابــن دريــد النحــوي جــي إلبــراز جهــ ويصـنفها ويبوبهــا حمــب ترتيــب يلفيــة ابــن مالــك؛
  (2)الجمهرب

كــــان مــــا تاــــدم كالمــــا علــــل  ــــاهرب المباحــــث النحويــــة جــــي معجمــــين مــــباا 
يّمــا المعجمــات التــي جــا ت بعــد  جمــنتحدث عــن هــذ  ال ــاهرب جــي يربعــة  ،التهــذيب

منها هيل "المحي  جي اللغة" للصاحب بن عباد المتوجل منة و"تا  اللغة وصحاح 
و"يمــا  البالغــة" للزميصــري  هـــ(،433جل جــي حــدود مــنة )العربيــة" للجــوهري المتــو 

و"المحكــــم والمحــــي  األع ــــم" البــــن مــــيد  المتــــوجل مــــنة  ،هـــــ(001المتــــوجل مــــنة )
  هـ(410)

ا المحــي  جاــد عاــد يحـد البــاحثين مبحثــا عــن مباحـث النحــو جيــن،ذكر جيــن يّمـ
مـادب  ين الصاحب قد تناو  الكثير من مباحث النحو جي لصارات وتوضيحات تمث 

لكــن حــديث الصــاحب عــن هــذ   ،(3)ئــة موضــرامهمــة جــي المعجــم جيمــا ياــرب مــن م
المباحـث جـا  ميتصـرا،وهذا يتمـاو  مــر منهجـن العـام الاـائم علـل االيتصــار،ومن 

                                                 

  3( الفكر النحوي لليلي  بين العين والكتابل د  عامر باهر الحيالي، بحث قيد االنجاز، ص1)
اءرا  النحويـة البــن دريــد جـي كتابــن الجمهــرب مـر درامــة تحليليــة لكتابـن المالحــن، ي د محمــود  2))

  البيت محمد العامودي، من يبحاث المؤتمر المابر لوحدب الدرامات العمانية جي  جامعة آ
 مؤتمر ابن دريد األزدي 

  202( المحي  جي اللغة للصاحب بن عباد درامة جي المنهج والمادبل 3)
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واألدوات  ،(1)الموضـــــــوعات النحويـــــــة التـــــــي وردت جـــــــي المحـــــــي  الحـــــــدود النحويـــــــة
بيــرب مــن ممــائ  النحــو جــي ويمثــ  حديثــن عــن األدوات النحويــة نمــبة ك ،(2)النحويــة
والممنوأ من  ،(4)ومن الموضوعات األير التي تناولها ابن عباد اإلغرا  ،(3)معجمن
  (7)وغيرها من الموضوعات ،(6)، وال رو (5)الصر 

يّمــا الجــوهري جاــد عنــي بــذكر كثيــر مــن مباحــث النحــو جــي صــحاحن،ومن 
دكتور حمــين نصــار وهــذا دجــر الــ ،يمـتاري الصــحاح يجــد هــذ  ال ــاهرب واضــحة جيـن

كما ،للل ين يعـد اصـتما  الصـحاح علـل المباحـث النحويـة مـن ال ـواهر المهمـة جيـن
))وكــان  لحتـل قــا  ،يصـار للــل كثـرب األحكــام والاواعـد النحويــة التــي يـذكرها المؤلــ 

ـــــــب  ـــــــا  الي ي ـــــــث ق ـــــــروز، بحي ـــــــب مـــــــن الصـــــــحاح مـــــــن الوضـــــــوح والب هـــــــذا الجان
ي{ بتصيا  حمنة، وتفامير جي مصـكالت "وقد يتل }الجوهر  ل(8)( ه 132التبريزي)ت

من اللغة " يريد بـذلك ـ جيمـا ييـا  ـ  هـذ  الاواعـد التـي يمـرت لـن حـ  الغـامز مـن 
دراك المعاــد مــن المصــكالت ويل  بعضــهم ميتصــرات للصــحاح ،األلفــا  واألبنيــة وا 

وبفض  هذا الجانب وص  ، رح جيها هذ  األحكام،معتادا ينها دييلة علل المعاجم
  (9) بتنن "ينحل اللغويين"((المؤل  

وبـدا لنـا مــن امـتارائنا هــذا المعجـم ينــن كـان يكثــر عنايـة بممــائ  النحـو مــن 
كثيـــر ممـــن مـــبان مـــن المعجميـــين، كمـــا وجـــدنا كثـــرب التعلـــيالت النحويـــة لديـــن كثـــرب 

                                                 

، والمحــي  جــي اللغــة للصــاحب بــن عبــاد درامــة جــي 7/31، و8/128، و8/110المحــي ل  (1)
  203المنهج والمادبل  

 10/113،372المحي ل  (2)
 وما بعدها 203جي المنهج والمادبل  المحي  جي اللغة للصاحب بن عباد درامة (3)
  211، والمحي  جي اللغة للصاحب بن عباد درامة جي المنهج والمادبل 3/353المحي ل (4)
  211ل والمحي  جي اللغة للصاحب بن عباد درامة جي المنهج والمادب10/100المحي ل  (5)
مــــة جــــي المــــنهج ،والمحــــي  جــــي اللغــــة للصــــاحب بــــن عبــــاد درا121/ 10ين ـــرل المحــــي ل   (6)

  212ـ 211والمادب
  213ـ  212( المحي  جي اللغة للصاحب بن عباد درامة جي المنهج والمادبل7)
  1/37المزهرل (8)
نمـب األمـتاذ يحمـد عبـد الغفـور ع ـار جـي   500ـ 2/933المعجـم العربـي نصـتتن وت ـور ل ( 9)

 وجد هذ  الماولة للل ابن بري، ولم يذكر يين    هذ  الماولة 111مادمة الصحاحل  
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الجتــة،مما دجـــر يحـــد البـــاحثين للـــل ين ييصــص ثلـــث رمـــالتن للماجمـــتير للدرامـــات 
در  جيهــا كثيــًرا مــن المباحــث النحويــة التــي اصــتم   ،هريالنحويــة جــي صــحاح الجــو 

(2)  وهي مبثوثة جي ك  يبواب الكتاب وجصولن(1)عليها الصحاح
ودجر آير للل ين .

يجعــــ  موضــــوأ رمـــــالتن للماجمــــتير ماتصـــــرا علــــل درامــــة الممـــــائ  النحويــــة جـــــي 
  (3)ومبر ومبعين صفحة  نمائتي(277الصحاح وهي رمالة كبيرب تار جي )

" يمـا  البالغـة" للــل كثيـر مـن الاضــايا  يصـار الزميصـري جــي معجمـنوقـد 
وال ييلـو معجمـن  ،النحوية، كالعدد والممنوأ من الصر  والتوكيد واألدوات النحويـة

ـــدي عنايـــة  ـــا للااعـــدب النحويـــة،ويحيانا يب ـــيالت نحويـــة لممـــائ  جـــا ت يالج مـــن تعل
النحـــو األير،وممـــا  بالاضـــية التـــي يـــذكرها مـــوا  تعلاـــت بـــاإلعراب يم بموضـــوعات

يتعل  بالاضايا اإلعرابيـة وجـدنا  يـذكر بعـز الجوانـب اإلعرابيـة، وقـد تكـون غايتـن 
  (4)يحيانا توضيح النص الذي يذكر  وتغير حركة بعز مفرداتن

لكن ليراد مباحث النحو جي المعجمات العربية يصـ  الـذروب عنـد ابـن مـيد  
ت األحكــــام النحويــــة جيــــن كثيــــرب جــــي معجمــــن "المحكــــم والمحــــي  األع م"،الــــذي كانــــ

جــدا،وعل  الــدكتور حمــين نصــار هــذ  الكثــرب بتنهــا جــا ت وجــا  مــن المؤلــ  بوعــد  
وما  ذكر  جي مادمتن عن موارد  التـي اعتمـد عليهـا جـي هـذا الكتـاب  ،(5)جي مادمتن

ويمــا مــا ضــمنا  كتابنــا هــذا مــن )) ليــد  علــل مــدذ عنايتــن بــالنحو جــي كتابــن لذ قــا 
ــة العجيبــة، كتــب اللغــةل     وجميــر مــا اصــتم  عليــن كتــاب مــيبوين مــن اللغــة المعلل

المليصــة الغريبــة، المــؤثرب لفضــلها، والممــتراد لمثلهــا، وهــو حلــل كتــابي هــذا وزينــن، 
                                                 

الدرامـــات النحويـــة والصـــرجية واللغويـــة جـــي صـــحاح الجـــوهريل عبـــد الرمـــو  مـــلمان، رمـــالة  (1)
 م 1381هـ =1907ماجمتير، جامعة بغداد، كلية اءداب 

  103المعاجم اللغوية العربية بدا تها وت ورهال  (2)
وصــفية تحليليـــةل مـــمير  الممــائ  النحويـــة جـــي تــا  اللغـــة وصـــحاح العربيــة للجـــوهري درامـــة (3)

محمــود لبد،كليــة اءداب، الجامعــة اإلمــالمية، غــزب، ب.صــرا ، ي د محمــود محمــد العــامودي، 
 م 2003هـ =1930

  171ـ  118يما  البالغة للزميصري درامة جي المنهج والمادبل  (4)
  1/381المعجم العربي نصاتن وت ور ل  (5)
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لن وعينن، مر ما يضفتن للين من األبنية التي جاتت كتاب ميبوين معللة، عربيـة وجمّ 
نحويين المتتيرين، المتضمنة لتعلي  كانت يو دييلة ويما ما نثرت علين من كتب ال

اللغـــة، جكتـــب يبـــي علـــي الفارمـــيل الحلبيتـــات، والبغـــداديات، واألهوازيـــات، والتـــذكرب، 
  (1)والحجة   ((

وقـــد علـــ  الـــدكتور عـــزب حمـــن بعـــد ين ذكـــر جانبـــا ممـــا ذكرنـــا  مـــن مادمـــة 
د ))وهـــذا صـــي  جديـــد نـــرا  عنـــد ابـــن مـــيد  جـــي محكمـــن وال نـــرا  عنـــ لالمحكـــم باولـــن

اليليــ  جــي العــين يو األزهــري جــي التهــذيب يو غيرهمــا مــن يصــحاب المعجمــات لال 
مصـــــادجة واتفاقـــــا بـــــين الفينـــــة والفينـــــة  يمـــــا ابـــــن مـــــيدب جاـــــد يراد ذلـــــك وقصـــــد لليـــــن 
قصــدا ونرذ ين المــبب جــي هــذا األمــر الجديــد جــي دنيــا المعجمــات هــو غلبــة النحــو 

وقــد صــرح ابــن مــيد  بــذلك جــي  (2) والصــر  علــل ابــن مــيدب، ومــعة علمــن جيهمــا((
ينــي يجــد علــم اللغــة اقــ  بضــائعي،  وذلكك ))(3)لقولــن جــي موضــر آيــر مــن المادمــة

وييمر صنائعي، لذا يضفتن للل ما ينا بن من علم حاي  النحـو وحوصـي العـروز، 
  (4)ويفي الااجية((

وال حاو  ين يز  نفمن بين  ،يّما األزهري جعلل الرغم من ينن لم يكن نحويا
ج.ن ما نمـب لليـن مـن تصـاني  يـد  علـل ينـن قـد يدلـل بدولـن جـي ممـائ   (5)،ابالنح

جي النحـو،لذ ذكـر األمـتاذ الـدكتور رصـيد عبـد الـرحمن العبيـدي ين مـن بـين مؤلفاتـن 
 لمؤلفين يمكن ين يصنفا ضمن كتب النحو هما

  (7)وقد ذكر  األزهري بهذا العنوان جي التهذيب ،(6) الارا ات وعل  النحويين جيها3
  (1)وال اهر من عنوانن ينن جي النحو ل األدوات6

                                                 

  1/15( المحكمل 1)
  115رامة ألمهات الكتب جي الثااجة العربيةلالمكتبة العربية د( 2)
  115( م نل 3)
  1/11المحكمل ( 4)
  911األزهري والمعجمية العربيةل (5)
 ، وقد ذكر  ياقوت بامم"عل  الارا ات"17/115معجم األدبا ل  (6)
  38، و األزهري والمعجمية العربيةل 5/13التهذيبل (7)
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  جـــي ممـــائ  جـــي و ولكـــي يؤكـــد الـــدكتور العبيـــدي ين األزهـــري قـــد يدلـــل بـــدل
النحــــو جــــي التهــــذيب عاــــد مبحثــــا تحــــدث جيــــن عــــن "ال ــــواهر النحويــــة واللغويــــة"جي 

ويهـــم الموضـــوعات التـــي عرضـــها جـــي هـــذا المبحـــث هـــيل المصـــ لحات  ،التهـــذيب
وممــائ  ييــرذ كبيــان األوجــن اإلعرابيــة  ،والعلــ  النحويــة ،لتعــدي واللــزوموا ،النحويــة

ـــــــدا  والنوامـــــــ  واالمـــــــتثنا  وغيرهـــــــا مـــــــن  لامـــــــم مـــــــن النصـــــــوص،والمفاعي  واالبت
  (2)الموضوعات

يّمـــا نحـــن جلـــم يكـــن غرضـــنا ين نمتاصـــي ممـــائ  النحـــو التـــي وردت جــــي 
ائ  النحـــو التـــي وال ين نحصـــرها، بـــ  كـــان غرضـــنا بيـــان موقفـــن مـــن ممـــ ،التهـــذيب

ـــك،  ،وردت جـــي تعليااتـــن مـــوا  يكانـــت هـــذ  المواقـــ  ردا لهـــذ  الممـــائ  يم قبـــوال لتل
ومــوا  يكانــت ترجيحــا لهــذا الــريي يم توجيهــا ءيــر، يم غيــر ذلــك ممــا مــنتتي علــل 

 ،وقد ضمت تعلياات األزهري موضوعات نحويـة عديـدب ذكر  جي المباحث الالحاة 
 لنرذ ين ناممها علل قممين

 ونحن غير معنيين بممائ  هذا الامم  ،قمم جا  جي يثنا  عرضن مواد كتابن-ي

 وهي محور درامتنا المتواضعة جي هذا البحث  ،وقمم جا  ضمن تعليااتن -ب

 لوها نحن نعرز هذ  التعلياات وعلل وج  المباحث اءتية      

 املبحث األول

 تعليقات األزهري بني القبول والرّد

  امـــتارائنا التعلياـــات النحويـــة لألزهـــري جـــي األجـــزا  اتضـــح لنـــا مـــن يـــال 
والجز  " الممـــتدرك علـــل األجـــزا  المـــابر ،اليممـــة عصـــر مـــن كتابـــن "تهـــذيب اللغـــة"

الــذي حااــن الــدكتور رصــيد عبــد الــرحمن العبيــدي ين  ،والثــامن والتامــر" مــن التهــذيب

                                                                                                                       

  85( األزهري والمعجمية العربيةل 1)
  928ـ 911األزهري والمعجمية العربيةل  (2)
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النحويــة مع ــم نصــوص هــذ  التعلياــات يتــوزأ بــين قبــو  األزهــري قمــما مــن اءرا  
يو ممـن مــمر ،التـي يعرضـها روايـة عمــن مـبان مـن العلمـا ،يو مــماعها مـن صـيوين

مــنهم يو صــاجههم مــن الــرواب األعــراب،يو بــين رد  قمــما آيــر منها،ومنفصــ  الكــالم 
 لعلل هذ  الممتلة علل النحو اءتي

 ل(1)القبول -1
 ،هــ(201هــ( والمبـرد )ت291وجدنا األزهري يصرح بتتييـد  مـا روا  عـن ثعلـب )ت 

وذلـــكن ديـــن  ﴿ لوقـــا  اف جـــّ  وعـــزّ )) ليتمثـــ  ذلـــك باولـــن ،ويـــرذ ين الاـــو  مـــا قـــاال 
ذلـــك ديـــن  الملّــــة   ليراد ،هــــا هنـــا مضـــمر (4)والمبـــّرد (3)قـــا  يبـــو العّبـــا  (2)الاّيمـــة  
ـــّرا  ،جهـــو نعـــت مضـــمر محـــذو  ،الاّيمـــة   ـــا  الف ـــل نفمـــن لوق ـــا يضـــي  لل  ؛هـــذا مّم

 ،والبن المـّرا  كـالم علـل ذلـك ،[9/019(  ](و  ما قاالوالا لق لت   ،اليتال  لف ين
 ،ألّن معنــــا  النعـــت وحــــد  ؛جمـــن قــــا  هـــذا جاــــد يزا  الكـــالم علــــل جهتـــن)) للذ قـــا 

)هـذ   لومننن يضا  ججواز لضاجتن علـل لرادب ،)الصالب األولل( و)الممجد الجامر(
  (5) ((امر(صالب الّماعة األولل( و)هذا ممجد  الوقت الجامر( يو )اليوم الج

وقـد اتفـ   ،وي هر من النّص يّن الفّرا  قـد يجـاز اإلضـاجة مـن غيـر تتويـ  
﴿وللـــــدار  لقـــــا  الفـــــّرا  تعايًبـــــا علـــــل قولـــــن تعـــــالل  (7)ويبـــــو عبيـــــدب (6)معـــــن األيفـــــش

رب   ( ها هنا امًما)) ل(8)اءي  علت  )الّدار  علـت  )اءيـرب ( مـن صـفتها ،ج  ويضـيفت  ،وج 
﴿لنت هـذا لنه ـون  للن مّما ي ضا  للل مثلن جي المعنل قولنومث ،جي غير هذا الموضر

                                                 

100،121، 15/929، 13/127، 3/953للمزيد من مواضر قبو  األزهري ين ر  (1( 
  5مورب البينة، من اءيةل  (2)
   2/53، ومجالمنل 32( ين ر جصيح ثعلبل 3)
 لم نا  علل ريي المبّرد جيل الماتضب ( 4)
 ،1/118 ، وصـرح المفّصـ ل1/90عة اإلعـرابل   وين ـر مـّر صـنا2/1(األصو  جي النحول 5)

      1/915    لواإليضاح جي صرح المفّص 
   2/933( ين ر معاني الارآنل 6)
  2/253ين ر مجاز الارآنل ( 7)
  32مورب األنعام، من اءيةل ( 8)



 )تهذيب اللغة( تابهالتعليقات النحوية لألزهري يف ك

 د. زهراء سعد الدين شيت البكري و أ.د. عامر باهر أمسري احليالي

 13 

ي ضا  الصتي  للل 333كما ينت الّدارن هي اءيرب  ،والح ُّ هو الياين (1)ح ُّ اليناين  
   (2)((والّدار  واءيرب   ،كما ايتل  الح ُّ والياين ،نفمن لذا ايتل  لف ن

﴿يلم * تنزيـ   الكتـاب  ال ريـبن  لوقا  األزهري ييًضا تعليًاا علل قولن تعالل
* يمن ياولـــونن اجتـــرا   جيـــن مـــن ربل العـــالمينن
وقـــا   ،بـــ  ياولـــون اجتـــرا  لالمعنـــل)) ل(3)

جيصـير المعنـل كتّنـن  ،حر  يحمن ما يكون جـي االمـتفهام علـل يّولـن ،ل يمن (4)الليث
( لقـــا  ،امـــتفهام بعـــد امـــتفهام ( بمعنـــل )بـــ ن ـــ ،ويكـــون )يمن ( بمعنـــل يل   ويكـــون )يمن

  كاولـــكليم عنـــدك غـــدا  حاضـــرح ن وهـــي لغـــة حمـــنة مـــن لغـــات العـــرب ،االمـــتفهام
 [ 11/321] ( (وهذا يجوز لذا مبان كالم لق لت  

ونلحــ  مــن الــنص يّن صــاحبنا قــد ي هــر قبولــن لمــا يورد  الليــث مــن كــون 
( بمعنـــل يلـــ  االمـــتفهام لكّنـــن اصـــتر  ين يكـــون ممـــبوًقا بكـــالم ولعـــّ  اصـــترا ن   )يمن

( هنــا هــي المنا عــة التــي تع ــ  جملــة علــل جملــةمتــتتم مــ ومعناهــا  ،ن كــون )يمن
ويكون ذلك م لًاا يو متضّمًنا معن االمتفهام موا  يكـان  ،المالزم لها هو اإلضراب

 ،لّنهــا إلبــ ح يم صــا ح ن لمــن ذلــك قــو  العــرب)) لقــا  ابــن يعــيش  (5)لنكارًيــا يم  لبًيــا
( ليبـاف)ب ن يهي صا ح ن  ليي )يمن صـا ح( امـتفهامح  لوقولـن ،وهـو كـالم تـام   ،رح لّنهـا إلبـ ح

ألّنـن ال ياـر بعـد  ؛جالبـّد مـن لضـمار )هـي( ،عن  نٍّ وصـكٍّ ع ـرز لـن بعـد اإليبـار
( هذ  لاّل الجملـة ( لضضـراب عـن األّو  والهمـزب ف 333ألّنـن كـالمح ممـتتن   ؛)يمن )بـ ن

( و بولــي  المــراد يّنهــا الماــّدرب  ،لالمــتفهام عــن الثــاني  ؛حــدها وال بــالهمزب وحــدها)بــ ن
( هذ  مصكوكح جين م نونح  ( متحا  وما بعد )يمن    (6)((ألّن ما بعد )ب ن

                                                 

   35مورب الواقعة، اءيةل ( 1)
  221-1/225( معاني الارآنل 2)

   3-1مورب المجدب، اءياتل  ((3
   935/ 8ل كتاب العين( 4)
، ومغنــــي اللبيــــب عــــن كتــــب األعاريــــبل 221-225الجنــــل الــــداني جــــي حــــرو  المعــــانيل  (5)

1/37   
   18-5/17( صرح المفّص ل (6
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ومــن تعلياــات األزهــري التــي نلحــ  جيهــا قبــواًل منــن مــر لثبــات الــريي بتدلــة 
مرمــلة األلــ  مصــددب المــيم غيــر منّونــة جلهــا معــانم جــي  ،ويّمــا )لّمــا()) لقولــن ،ناليــة

 ،لاّل جعلتن  لبمعنل ،متلتك لّما جعلتن  لبمعنل )لاّل( كاولك وتكون 333كالم العرب 
( التــي هــي للجحــد ــذي  بمعنــل )لاّل( لذا يجيــب بهــا )لنن كاــو  اف  ،وهــي جــي لغــة ه 

مــا كــ ُّ نفــ م لاّل عليهــا حــاج   لمعنــا  ،(1)﴿لنن كــ ُّ ننفنــ م لّمــا عليهــا حــاج   لتعــالل
( التي تكون جحدنا ومّما يدلك علل يّن )لّما( يكون بم لقلت   333 عنل )لاّل( مر )لنن

ـذت    لاّل كنـلنن ك ـ﴿لقـو  اف عـّز وجـ ّ  وقـا   ،وهـي قـرا ب قـّرا  األمصـار ،(2)  ن بن الرُّم 
ـــــــــــــــــّرا  ـــــــــــــــــد اف لالف ـــــــــــــــــرا ب عب ـــــــــــــــــي ق ـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــّذبن  -) لوهـــــــــــــــــي ج  لنن كل ه ـــــــــــــــــم لّم
[  وتكــــــون )لّمـــــــا( بمعنـــــــل )لاّل( جـــــــي 11/041] ( (والمعنـــــــل واحـــــــدح  ،(3)(-الرُّمــــــ ن 

وهــي لغــة حكاهــا اليليــ   ،(4)بعــد الامــم  لواءيــر ،بعــد النفــي ليحــدهما ،ضــعينمو 
  (7) ((وهـــي قليلـــة الـــدور جـــي كـــالم العـــرب)) قـــا  المـــراديل(6)والكمـــائي(5) ومـــيبوين

ّما جع  مازم لفً ا ال معًنل     (8)ويكون مديولها لّما جملة اممية وا 
لن، وما جت ئت  يجعلـن، ومـا ما ز لت  يجع لقا  ابن المكيت ياو )) لوقا  ييًضا
ذنجت  العرب حـر   لق لت   ،(9)وال ي تكلتم بهنت لال مر الجحد لبر حت  يجعلن، قا  وربما حن

ــــا  ل  ،وهــــو منــــوي ،الجحــــد مــــن هــــذ  األلف ــــذك   تــــاف  ﴿كاــــو  اف جــــ ت وعــــزت ر  تنفنتنــــت ت
                                                 

   9مورب ال ار ، اءيةل ( 1)
  19( مورب ص، من اءيةل 2)
ولــم ناــ  علــل  ،5/257، ومعجــم الاـرا ات الارآنيــةل 2/282الفــّرا ل  –( ين ـر معــاني الاــرآن 3)

  الارا ب جي كتب الارا ات المعتمدب  
   538( ين ر الجنل الدانيل 4)
ل " ومــتلت اليليــ  عــن قــولهمل يقمــمت  عليــك لاّل جعلــتن 3/105قــا  مــيبوين جــي الكتــابل  ( 5)

ّنمــا يقمــمتن هــا هنــا كاولــكل واف ن جاــا ل وجــن  ولّمــا جعلــتن ل ــمن جــاز هــذا جــي هــذا الموضــر، وا 
مللتفعنلنت ها هنـا، ولكـّنهم لّنمـا يجـازوا هـذا ألّنهـم صـّبهو  بنصـدتك افن، لذ كـان جيـن معنـل الكال

  538  والجنل الدانيل 130ال لب، وين ر معاني الحرو ل
   538( ين ر الجنل الدانيل 6)
    538( م نل 7)

  908-1/907ين ر مغني اللبيبل ( (8
   388ين ر لصالح المن  ل  (9)
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ن جا  بعد  وهذا ما يقّر  غير  من النحاب مّمن مبان يو من   [14/003] (((1) ن ي وم  
ــــاجي لاّل بثالثــــة صــــرو   (2)  ،كــــون الفعــــ  مضــــارًعا ليحــــدها ،وال يناــــا  حــــذ  الن

وهذ  الصـرو  ممـتفادب مـن  ،(3)كون الناجي )ال( لوالثالث ،كونن جواب قمم لوالثاني
       اءية

ـنن ياـو )) لا قولـن3وكذ وقـد  ،جي مـا  )األلـ ( ،حـاشن لفـالن لومـن العـرب من
جلّما كث ر جي  ،حاصل ف لحاشن ف  كان جي األص  لق لت  جهين  ق رئ جي الارآن بالو 

ـــا ( ن كـــان جـــي األصـــ  ج عنالً  ،كالمهـــم حـــذجوا )الي عـــ  امـــًما وا  وهـــو حـــر  مـــن ،وج 
ـــــ  )عـــــدا ويـــــال( كمـــــا يفضـــــوا ( )حاصـــــلبولـــــذلك يفضـــــوا  ،حـــــرو  االمـــــتثنا  مث

لين؛بهما ن كان جي األص  ج عن ع ال حرجين وا   [ 141-1/143]  ((ألّنهما ج 
جاد يصـار للـل يّن )حاصـا( لن  ،ونلح  من تعايب األزهري قبواًل لريي النحاب

وهــذا هــو  ،ومعنــا  التنزيــن عّمــا ال يليــ  بالمــذكور ،وليهــا مجــرور بــالالم يكــون امــًما
ومــن يمثلتــن قولــن تعــاللل ﴿وق لنــنن حــاشن  ،(5)، وصــححن ابــن مالــك(4)مــذهب الزّجــا  

حصـل -)لوقـري األعمـش (،-حاصا ف-) ليبو عمرو وقري ،  قري بذلك الجمهور(6)ف  
جضــــاًل عــــن ذلــــك يّكــــد   (7) -بمــــكون الصــــين –( -حــــاشن ف-)لوقــــري الحمــــن (،-ف

صـــاحبنا علـــل يّن )حاصـــا( لن يجـــاد معنـــل االمـــتثنا  كـــان حرجـــًا مـــن حـــرو  الجـــّر 
وناـ  يبـو البركـات األنبـاري  ،(8)وهـذا هـو مـذهب البصـريين ،لمضارعتن )عدا ويال(

                                                 

  85يوم ، اءيةل  مورب  (1)
عــــراب الاــــرآنل 319-1/313الفــــّرا ل  –( ين ــــر معــــاني الاــــرآن 2) ، وصــــرح الكاجيــــة 2/151، وا 

     2/3، وصرح اللمحة البدرية جي علم اللغة العربيةل 1/382الصاجيةل 
   1/185ين ر التصريح بمضمون التوضيحل  (3)
عرابنل 4)   9/512، وصرح المفّص ل 3/87( ين ر معاني الارآن وا 
   512-510، والجنل الدانيل 105( ين ر تمهي  الفوائد وتكمي  المااصدل 5)
   51  وين ر اءيةل 31( مورب يوم ، من اءيةل 6)
، ومعجـــم الاـــرا ات الارآنيـــةل 5/303، والبحـــر المحـــي ل 398ين ـــر المـــبعة جـــي الاـــرا اتل ( 7)

3/111-117  
(، 219-258-37،واالنصـا ل )م113-111، ومعـاني الحـرو ل 2/393ين ر الكتـابل ( 8)

   512- 9/510وصرح المفّص ل 
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وذهــب المبــّرد للــل يّنــن يكــون جعــاًل ويكــون  ،(1)الكــوجيين قــولهم بتّنــن جعــ  مــازم  عــن
           (2)حرًجا

ـــا للـــل تاريـــر مـــا ذهـــب لليـــن مـــن روذ عـــنهم مـــن  وقـــد يلجـــت األزهـــري يحيان
وقـد انحصـر  ،النحويين جضاًل عن لثباتن الريي النحوي المعروز بتدلة نالية تؤّكـد 

( لهـا عـّدب امـتعماالت (3)هذا جيما نالن عـن الكمـائي ـنن جهـي تكـون امـًما  ،مـن يّن )من
وللعاقـــ  وغيـــر  ،وجحـــًدا وامـــتفهاًما وصـــرً ا ومعرجـــة ونكـــرب ولضجـــراد والتثنيـــة والجمـــر

يّمـا   هـذ  الوجـو  التـي ذكرهـا الكمـائي موجـودب جـي الكتـاب لق لـت  )) لثـّم قـا  ،العاق 
والجحـد كاـو  اف   والذي بناهـاوالمما  ومن بناها  معنا ل  لجكاولك لاالمم المعرجة

ــنن  ومننن ينانــنن   ﴿تعــاللل ــرنحن  م  واالمــتفهام   المعنــلل ال ياــن  ،(4) الُّونن الّضــ لالّ  بلــن  رن  ة  من
ليلــ  َ ﴿والشــ ك ولهلــا ى:ــ ل   كاولــكلمننن تعنــي بمــا تاــو  ن ِي قا َمــ ــ ا   َذّرة   فََمــ ي عَ:ي َخيي

َِ وَ ﴿هلـا ى:ـ ل   وقـ  المم مـك ول .فهذا شـ ك ووـه مـ   ،(5)  عََ ه   ـ   ح   لا َصـ َقـ ي َمما

هَ ها فألنيف سا  َ  الشَّي كا ﴿  وولهلا ى: ل  ،(6)  د ونَ م عَمي هنَ   ا يي وقا وأّق   .(7)  ا  لَ  َق ي عغ هص 

نيه  ﴿  الهاحد فكلهلا ى: ل  :   م َق ي وقا تَما ولالثني  ولهلا (8)  إليكَ  هنَ عَسي
(9)

   

ون ن ي       بنان           تعا ن ج.نن عناهندتنن ي ال تني  ئب  ينصن نح  ثن ن مننن يا ذ   نك نن م 

                                                 

 ( 219-258-37االنصا ل )م( ين ر 1)
  9/331ين ر الماتضبل ( 2)
( مــا عــدا داللتهــا علــل 973-15/972( ين ــر تهــذيب اللغــةل3) ــنن   و ذكــر ابــن يعــيش وجــو  )من

   919- 2/910الجحد ين ر صرح المفّص ل 
  51 اءيةلمن مورب الحجر، ( 4)
  7مورب الزلزلة، اءيةل ( 5)
  99اءيةل من مورب الروم، ( 6)
  82اءيةل من مورب األنبيا ، ( 7)
  92اءيةل من مورب يون ، ( 8)
، وروايـة الصـدر 2/900، وين ـر ديوانـنل 531( هو الفـرزد  كمـا جـيل صـرح صـواهد المغنـيل 9)

 جينل 
 * تعّش ج.نن واثاتني ال تيونني                                                  
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(ل)قـا  الفــرا ل ثنتــل "يصــ حبان" هــو جعــ   ـنن وقــا  جــي   ألنتــن نــوا  ونفمــن ؛من
ــننك ّن ف  ﴿جميــر النمــا ل  ــن ينانن ــتن م  ونرنم ــول ن  ومن

جــنلح  مــن   [11/472-470] (((1)
زز مـن ياللهـا صـّحة ريي الّنص يّن األزهري قد يورد جي تعلياتن نصوًصا قرآنية عـ

   نحوي مبان،وجي ذلك نلمح مواجاة ضمنّية لن

 :(2)الرّد -6

كان األزهري ال يكتفي برّد الريي النحـوي الـذي يعرضـن جحمـب بـ  يـرّد ذلـك        
ويوجهــن ممــتنًدا جــي رّد  للــل غيــر  صــراحًة مــر ل هــار تتييــد  الم لــ  لمــا ارتضــا  

﴿قـــا ن هــ ن ينـــت م  لمــا قيـــ  جــي قولـــن تعــاللمــن ذلـــك تعلياتــن علـــل  ،النحــاب مــن قبلـــن
م  تل ع ـــونن * جـــا تلنرن 
الاـــّرا  كّلهـــم علـــل هـــذ  الاـــرا ب لاّل مـــا روا  حمـــين )) لقـــا  ،(3)

عنف ــي عــن يبــي عمــرو يّنــن قــري مــاكنة الّ ــا  مكمــورب  –( -هــ ن ينــت م م  نل ع ــون  -) لالج 
جت  نل رن(  -النُّون

(بضم األل  وكمـر الـالم علـل )جت   (4) وكمـر النُّـون جـي  لقلـت    جنعـ ن
)م  نل ع ون( صاّذ عند النحـويين يجمعـين
ووجـن الكـالم علـل هـذا  ،ووجهـن ضـعي  ،(5)

ــيت  لالمعنــل ــ ن ينــت م م  نل ع ــو  ،هنــ ن ينــت م م  نل ع  و   لكاولــك ،بــال نــون ،وهن ــر  هنــ ن ينــت م آم 
  ل(6)ويّما قو  الصاعر  ،وآم ر يّ 

دنث  األمر  م عن نمناه م  الاائلونن الييرن وا     ص وا من م حن  ءم روننن       لذا ما ين

                                                 

  31اءيةل من مورب األحزاب، ( (1
  550-15/593، 11/271، 1/212للمزيد من مواضر رّد األزهري مر التوجين ين ر (  2)
   55،ومن 59( مورب الصاجات، اءيتانل 3)

    3/391، والكّصا ل 598(  المبعة جي الارا اتل (4
عرابــــنل 2/213 ل الفــــّرا –( معــــاني الاــــرآن (5 ، والماتضــــبل 230-9/223، ومعــــاني الاــــرآن وا 

   وع ّد كمر   9/195، 1/1
    1/200الّنون لغة ين ر صرح الكاجية الصاجيةل  

وروايــة  9/213، ويزانــة األدبل 1/188البيــت مــن صــواهد مــيبوين بــال نمــبة جــيل الكتــابل( (6
 الصدر جيهمال  * الفاعلون اليير واءمرونن * 
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﴿قـا ن  لوالارا ب الجّيـدب الفصـيحة ،وهذا من صواذ اللغات ،واءمرونن بن لجوجن الكالم
 [ 2/139]  ((ه ن ينت م م  تل ع ونن * جا تلنرن 

ونلحــ  مــن الــنّص يّن تعلياــة األزهــري قــد توّزعــت بــين ناــ  حكــم النحــويين 
( بالكمر مر تيفي  الّ ا  وبين توجيهن المؤّيد لغير جميعً   ،ا بصذوذ قرا ب )م  نل ع ون 

وتيريجها من باب لجرا  امم الفاع  مجرذ الفع   ،لذ وص  تلك الارا ب بالضع 
   ، ومن ثنّم بّين الوجن الصحيح جي ذلك(1)لاربن منن  ؛المضارأ

تيتـــار علـــل اإلضـــاجة لذا ألّن العـــرب ال )) لوقــد علـــ  الفـــّرا  الصـــذوذ باولــن
)ينــتن  لجمــن ذلــك ين ياولــوا ،يمــندوا جــاعاًل مجموًعــا يو موّحــًدا للــل امــم مكّنــل عنــن

(  لوللجميـر ،)ينتمـا ضـارباي( لوياولـون لالثنـين ،ضارب ي( ّبمـا 333)ينـتم ضـارب يت ور 
)هـــ   ليتـــوّهم يّنـــن يراد ،)ينـــت ضـــاربني( لغلـــ  الصـــاعر جيـــذهب للـــل المعنـــل جياـــو 

وكــــ ُّ يمــــما  )) ل  وقــــا  الزّجــــا (2) ((جيكــــون ذلــــك علــــل غيــــر صــــّحة ،(تضــــرب نين
  (3)((الفاعلين لذا ذكرتن بعدها المضمر لم تذكر الّنون وال التنوين

ومــــن ردود األزهــــري رّد  توجيــــن األيفــــش ويبــــي زيــــد لاــــرا ب لفــــ  )يعاــــوب( 
جبّصـرناها ﴿وقا  اف ج  وعز جي قصة لبراهيم وامريتنل)) لالمتمثلة جي النّص اءتي

قـــرئ يعاـــوب  بـــالرجر وقـــرئ يعاـــوب بفـــتح  (4)ب.مـــحا ن ومـــن ورا   لمـــحا ن ينعنا ـــوبن  
معنـل ومـن ورا  لمـحا  يعاـوب  مبصتـر بـن  ومـن جـتح يعاـوب ال البا   جمن رجنرن قـا 

ع فـًا علـل قولــن  ،زعمــا انـن منصـوب وهـو موضــر اليفـز(5)جـ.ن يبـا زيـد واأليفـش
جعلــ     [1/270]((ا  ومــن ورا  لمــحا  ب يعاــوبن المعنــل جبصــرناها ب.مــح  ب.مــحا 

وهـذا غيـر جـائز عنـد حـّذا  النحـويين مـن  لقلـت  ))األزهري رادا ما ذهبا للين باولنل 
                                                 

   2/211المحتمبل (  (1
   2/213( معاني الارآنل (2
عرابــــــــنل (3 ، وصــــــــرح 312-2/310، وين ــــــــر المحــــــــرر الــــــــوجيزل 9/230( معــــــــاني الاــــــــرآن وا 

   2/139المفّص ل
  وقـرا ب الّنصـب قـري بهـا ابـن عـامر وحمـزب والكمـائي، وهـي قـرا ب 71( مورب هـود، مـن اءيـةل (4

 المصح   ين ر لعراب الارآنل
   397-7/391محرر الوجيزل ، وال2/101     

   1/278  وتهذيب اللغةل 222األيفشل  –( معاني الارآن (5
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(  لجتّمــا يبــو العّبــا  يحمــد بــن يحيــل ج.ّنــن قــا  ،البصــريين والكــوجيين نصــب )ينعنا ــوبن
هـا مـن ورا   لمـحا ن جبّصـرناها ب.مـحا ن ووهبنـا ل لكتّنـن قـا  لقـا  ،ب.ضمار جع  آير

( عنــــد  جــــي موضــــر الّنصــــب ال جــــي موضــــر اليفــــز بالفعــــ   ،يعاــــوبن  و)يعاــــوبن
ــ ن  لوقــا  يبــو لمــحا  الزّجــا  ،المضــمر علــل المعنــل الــذي جــي  (يعاــوب)   ع   

 ليي ،ووهبنـا لهـا لمـحا ن ومـن ورا   لمـحا ن يعاـوبن  لكتّنـن قـا  ،﴿ جبّصرناها  لقولن
وقــو   ،(2)وقــو  الفــّرا  قريــب منــن  ،قــا  ابــن األنبــاري وهكــذا (1)ووهبنــا  لهــا ييضــًا 

لوجود جاص  بين  ؛لذ ال يجوز الع   ؛[1/270] ((األيفش ويبي زيد عندهم ي ت
ت  بزيـدم  للو قا ))لقا  ميبوين  (3)جيتعّين لعادب الياجز  ،العا   والمع و  مررن

و ــر  ين المجــرور والحــر  ألّنــن جصــ  بــ ؛كــان قبيًحــا يبيثًــا ،يّو ن مــن يمــ   ويمــ   عنمن
ــن لــو ج صــ  بــين الجــار والمجــرور كــان  ،الــذي يصــركن وهــو الــواو جــي الّجــار كمــا يّن

  واج  ريي جمهور النحاب والذي نرا  يّن األزهري جي تعلياتن هذ   قد  (4) ((قبيًحا
ونجد صاحبنا جي موضر ثالث يردُّ ريًيا لم ينمـبن للـل عـالم بعينـن باعتمـاد  

ياـو  الاائـ  ))لقـا  ،ن النحاب جي رد  مر دعم رد  بتدّلة تؤّكـد علل ريي من مبان م
 ل﴿جيهــا جاكهــةح  ثــّم قــا  للّن اف عــّز وجــّ  قــا  لالــذي ال يعــر  العربيــة وحــدودها

﴿وني ح ور ّمان 
ألّن الـواو تع ـ   ؛)الواو( يّن الني  والرُّّمان غيـر الفاكهـةب، دّ  (5)
ن  ،العــربوهــذا جهــ ح بكــالم  لقلــت   ،جملــة علــل جملــة والــواو ديلــت لاليتصــاص وا 

تفضــياًل لــن  ؛والعــرب تــذكر الّصــي ن جملــًة ثــّم تيــتّص مــن الجملــة صــيًئا  ،ع  ــ  بهــا
ـــا علـــل مـــا جيـــن مـــن الفضـــيلة وهـــو مـــن الجملـــة  لومنـــن قـــو  اف عـــّز وجـــ ّ  ،وتنبيًه

يعاد  جاد يمرهم بالّصلوات جملة ثمّ  ،(6)ل م ن الب  الو  والصت  لوات  وا علل الصت اج    ﴿حن 

                                                 

عرابنل  ((1   3/51معاني الارآن وا 
  1/338معاني الارآنل  ((2
  2/191، وهمر الهوامرل 1290-3/1233صرح الكاجية الصاجيةل  (3)

رتصــــا  الضــــربل ، وا1290-3/1233صــــرح الكاجيــــة الصــــاجيةل ، وين ــــر 3/502الكتــــابل  (4)
  2/191، وهمر الهوامرل 2/111

   18( مورب الرحمن، اءيةل (5
   238مورب البارب، من اءيةل  ((6
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ترغيًبا أله   ؛وكذلك يعاد الّني ن والرُّّمانن  ،تيصيًصا لها بالّتصديد والتتكيد ؛الوم ل
ـــنن كـــانن عـــد ّوًا ف  ومن  لومـــن هـــذا قولـــن عـــّز وجـــ ّ  ،(1)الجّنـــة جيهمـــا  ـــكن الئ  ﴿من لن  ت ـــن ور م 

ــين يــ ن وم  ر  بن وج   لــمن يّن جبريــ ن وميكــا ن ديــال جــي الجملــة ،(2)ا ن كن ذكرهمــا  وي عيــد ،جاــد ع 
 [ 11/213]  ((داللًة علل جضلهما وقربهما من يالاهما

والذي  هر لنا من متابعة ما ق ي ن بصتن كون الّني  والرُّّمان من الفاكهة يم 
ّنمـا مـبان للـل ذلـك آيـرون لذ ناـ  الزّجـا  عـن  ،ال ن يّن األزهري لم ينفرد بموقفـن وا 

ّمــــانن والّنيــــ ن مــــ)) ليــــون  بــــن حبيــــب قولــــن ــــال  ،ن يجضــــ  الفاكهــــةلّن الرُّ ّنمــــا ج ص  وا 
ـنن ينكـر ذلـك  (4)ون مـبن هـذا الـريي للـل الجمهـور ،(3) ((لفضـلهما ؛)الواو(ب بيـال  من

 لقـا  الار بـي ،وجـي اءيـة توجيهـان آيـران  بحّجة يّنن ال ي ع ن  الّصي  علل نفمن
ّمــانن كانــا عنــدهم جــي ذلــك الوقــت ب ؛لّنمــا كّررهــا لوقيــ )) منزلــة الب ــّر ألّن النتيــ ن والرُّ

ّمـــان كـــالثمرات ،ألّن الّنيـــ ن عاّمـــة قـــوتهم ؛عنـــدنا  ؛جكـــان يكثـــر غرمـــها عنـــدهم ،والرُّ
ج.ّنمـــا ذكـــر  ،وكانـــت الفواكـــن مـــن يلـــوان الّثمـــار التـــي ي عجبـــون بهـــا ،لحـــاجتهم لليهـــا

ّمـــانن   ،لعمومهـــا وكثرتهـــا عنـــدهم مـــن المدينـــة للـــل مّكـــة ؛الفاكهـــة ث ـــّم ذكـــر الّنيـــ ن والرُّ
ألّن  ؛ي جـردا بالـذكر لوق ي ن  ،ي الذكر من الفواكن ويجرد الفواكن علل حّدتهاجتيرجهما ج

    (5)((والرُّّمان جاكهة ودوا  جلم ييلصا للتفّكن ،الّني ن ثمرب جاكهة و عام
وقد يرد األزهري ما منعن الليث ممـتندا جـي رد  للـل لجمـاأ النحـويين علـل 

وقـا  )) لالمتمث  باولـن( ممجد  الجامر  ) لجعندما منر الليث ين ياا  ،جواز ما منعن
 لقـا   ألّنـن عالمـةح لالجتمـاأ يجمـر يهلـن ؛نعتح لن ،الممجد  الجامر   لل ي اا (6)الليث

النحويــون  لق لــت   ))  علــ  األزهــري رادا هــذا المنــر باولــنل((ممــجد  الجــامر   لوال ي اــا 
لـــل نعتـــن لذا والعـــرب تضـــي  الّصـــي  للـــل نفمـــن  ،يجـــازوا جميًعـــا مـــا ينكـــر  الليـــث وا 

                                                 

  3/27وهو ريي الفّرا   ين ر معاني الارآنل  1))
  38مورب البارب، من اءيةل ( (2
عرابنل ( (3   5/82معاني الارآن وا 
  8/137المحي ل  ، والبحر3/121ين ر الجامر ألحكام الارآنل ( (4
  3/121الجامر ألحكام الارآنل ( (5
  1/290ين ر كتاب العينل(6)
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 لومعنـل )الــدين( ،(1)﴿وذلـكن ديـن  الاّيمـة   لكمـا قـا  اف جـّ  وعـزّ  ،ايتلـ  اللف ـان
 لوييبرني المنذري عن يبي الهيثم يّنـن قـا  ،وذلك دين  المّلة  الاّيمة   لكتّنن قا  ،المّلة

ـــد   ﴿ون  لكاولــــن جـــّ  وعـــزّ  ،العـــرب تضـــي  االمـــم للـــل نعتـــن ـــدن الصل ــــدن و﴿ون  (2)عن عن
ومــا علمــت  يحــًدا مــن النحــويين  لق لــت    وممــجد  الجــامر   ،وصــالب األولــل ،(3)ّ  الحــ

ــــن ــــل لجازت ــــد    ،يب ّنمــــا هــــو الوعــــد  الصل   ((والّصــــالب  األولــــل ،والممــــجد  الجــــامر   ،وا 
[1/433 ] 

وممــا تجــدر اإلصــارب لليــن  يّن مــا صــّرح بــن األزهــري مــن لجمــاأ النحــويين 
جاد نا  لنا يبو البركات األنبـاري يالجًـا  ،ن ر علل جواز اإلضاجة المصّرح بها جين

ـــ   جـــي هـــذ  الممـــتلة مفـــاد  يّن الكـــوجيين يجـــازوا لضـــاجة االمـــم للـــل نفمـــن لذا ايتل
اللف ان بحجة المماأ يّمـا البصـريون جلـم يجـّوزوا ذلـك بحّجـة يّن اإلضـاجة لّنمـا يـراد 

دو لنـا ين مـن يقـر والـذي يبـ ،(4)والّصي   ال يتعّر  بنفمن ،بها التعري  والتيصيص
تـابعهم األزهـري جـي  الممتلة من البصـريين تـتو  اإلضـاجة علـل تاـدير محذو ،وقـد

ولعــــّ  األزهــــري ي لــــ  لفــــ  )النحــــويين( ويراد بــــن البصــــريين الــــذين يجــــازوا  ،الــــريي
 ،وذلك دين  المّلة  الاّيمة  " ل" كتّنن قا للذ قا  ،اإلضاجة بتادير محذو  بدلي  تادير 

ألّن اللجـــو  للـــل التتويـــ   ؛األقـــرب للـــل الصـــواب وهـــو  ،(5)قبولـــن الـــريي مثبتًـــا بـــذلك
             يجع  اإلضاجة جيما ورد من نصوص من هذا الباب مابولة

 

                                                 

   5اءيةلمن البّينة، ( مورب 1)
    11اءيةل من ( مورب األحاا ، (2
   22اءيةل من ( مورب لبراهيم، (3
 

(  330-1/383-11اإلنصا  جـي ممـائ  اليـال  بـين النحـويين البصـريين والكـوجيينل )م(4) 
  1/115المفّص ل  وصرح

  من البحث  8( ين ر الصفحةل 5)
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تعليقات األزهري بني الرتجيح والتوجيه
 

 :ترجيحاته  -3

قـد يصــاد  ين يعـرز األزهــري آرا  يكثــر مـن عــالم مــن علمـا  النحــو جــي 
ثم تتتي تعلياتـن لتـرجح يحـد هـذ  اءرا ،  مـن ،من الممائ  النحوية التي يوردها قمم

( جــي قولــن تعــالل ــن   لــكن ﴿وت   لذلــك تعلياتــن علــل مــا قيــ  جــي لعــراب )ينن عّبــدتن ةح عمن
ـ نُّها عليت ينن م  تن  ّّ عن (  ،(2) ي ن ائ  ي لمـرن ن ـبن  دتت بت جـذكر يّنـن يجـوز ين يكـون موضـر )ينن

ــنن رجــر جعلهــا بــداًل مــن الّنعمــة ،رجًعــا ونصــًبا ويفًضــا وتلــك نعمــةح  لتاــدير الكــالم ،جمن
ـنن يفـز يو نصـب يضـمر الـالم  ،تعبيد ك بني لمرائي  ولم تعّبـدني ومن

 ل  ثـّم قـا (3)
يلـم ن ربلـكن جينـا  ليّن جرعون لّمـا قـا  لمومـل لالمعنل ،والّنصب  يحمن الوجو  لقلت  ))

لـد وليدًا ولبثتن جينا من عمركن منينن جاعت ّد جرعون علل مومل بتنن رّبا  وليـدًا منـذ و 
ألّنــكن عّبــدتن  ؛تلــك نعمــةح تعــدُّ بهــا علــيت  لجكــان مــن جــواب مومــل لــن ،للــل ين تجّبــر

 [ 2/202]  ((بني لمرائي  ولو لم تعّبدهم لكفلني يهلي ولم ي لاوني جي اليمّ 
جــي ذلـــك لتماًمــا لغايــة المــتكّلم  ؛ويبــدو لنــا يّن تــرجيح األزهــري هــو األقــرب

األوجـن  (4)وقـد يورد يصـحاب التفمـير ،الموق  يعني بـن مـّيدنا يومـ  عليـن المـالم
 وجنم    المذكورب من غير ترجيح ييّ 

ـــن   لوكـــذا تعلياـــن علـــل قولـــن تعـــالل     ـــف نن ننفنمن ـــنن من ﴿لاّل من
 (6)، لذ ناـــ  األزهـــري(5)
ــــن( ــــف نن( وانتصــــاب )نفمن ح يحــــدها  ومــــن ثــــّم رّجــــ ،ايــــتال  النحــــويين جــــي معنــــل )من

لّن يه  التتوي  يزعمون يّن  لقو  األيفش ليولها ،واصتم  عرضن علل يربعة يقوا 
                                                 

 15/107( للمزيد من ترجيحات الزهري 1)
   22اءيةل من ( مورب الصعرا ، (2
  2/232ين ر تهذيب اللغةل ( (3
عرابنل 2/175الفّرا ل  –معاني الارآن  (4) ، والتبيان جي لعراب الارآنل  9/17، ومعاني الارآن وا 

 ، والجامر  2/335
  3/11ألحكام الارآنل     
 ، 130مورب البارب، من اءيةل   ((5
  1/132التهذيبل  (6)

املبحث الثاني
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ـ ن )منـف نن( علـل معنـل )مـّفن( جنصـب ،مـفتن نفمنـن لالمعنل م  وهـو ريي يـون  بـن  ،جح 
 ،يّن )نفمنـن( منصـوب علـل حـذ  حـر  الجـرّ  لجيـرذ (1)يّمـا األيفـش ،حبيـب ييضـاً 

ن لاّل مننن منف ن لوالتادير  للّن معنل )منف نن نفمنن( لقو  يبي عبيدب لوالثاني ،(2)جي نفم 
 ،لّن )نفمنـن( منصـوب علـل التفمـير لقـو  الكمـائي والفـّرا  ل، والثالث(3)يهلك نفمنن 

ويرادا بذلك التمييز المحّو  عـن الفاعـ  جتصـ   ،(4)مر يّن التفمير جي النكرات يكثر
ـــف هنتن نفـــ   جالن لالكـــالم (لو  الزّجـــا قـــ لوالرابـــر،من ـــ ن ه  ـــف نن( جـــي موضـــر )جن  ،لّن )من

ومّمــا ياــّوي قــو  الزّجــا  الحـــديث  لقلــت  )) ل  قــا  األزهــري(5)وعــّدي علــل المعنــل 
ـفننن )-لالمرجوأ حين م ئ ن النبي )صـّلل اف عليـن ومـّلم( عـن الك بـر  جاـا  الك بـر  ين تنمن

ــــــــــاينن تجهــــــــــ  الحــــــــــّ  جــــــــــال تــــــــــ لمعنــــــــــا ،(6)-(وتغم  ن الّنــــــــــا ن ،الحــــــــــ ت  واف  ،را  حًا
 [  100-3/101] ((يعلم

" ومّمـــا ياــّوي قـــو  الزّجــا  " يّن األزهـــري قــد رّجـــح ذلـــك  لوي فهــم مـــن عبــارب
  ولم يكت   بذلك ب  يثبتن بدلي م نالي ،التتوي 

ولألزهـــري موقـــ  ترجيحـــّي آيـــر صـــّرح بـــن بعـــد ليـــراد يـــال  بـــين مـــيبوين 
ر( جــي قولــن تعــالل ــحن رم ﴿ل لوالفــّرا  بصــتن كلمــة )من ــحن ينــاه م بمن ، لذ (7)اّل آ ن لــو م ننجت

ــ)) لقــا   ،نّجينــاهم بلنيــ م  لكاولــكن  ،ألّنــن نكــرب ؛حًرا( هــا هنــامــلمة عــن الفــّرا  يجــرذ )من
رن يا جتـل لج.ذا يلات العرب منن )البا ( لم يجرو  جاالوا لقا  هم وكـتنّ  ،جعلت  هذا منحن

جتن  ،جي تركهم لجرا   يّن كالمهـم كـان جيـن بـاألل  والـالم ججـرذ علـل ذلـك ـذ  جلّمـا ح 
                                                 

ــــي التهــــذيبل (1 ــــّين يّن الماصــــود هــــو 1/132( ج ــــا  بعــــز النحــــويين "، ومــــن المتابعــــة تب " وق
 األيفش   

عراب الارآنل 111(  معاني الارآنل (2   2/30، والجامر ألحكام الارآنل 1/219، وا 
  39 مجاز الارآنل ((3
 1/12(  معاني الارآنل (4
عرابنل (5    1/183(  معاني الارآن وا 
  والروايــة جيــن عــن ابــن عّبــا ل )الكبــر 103-10/102جــتح البــاري صــرح صــحيح البيــاريل  ((6

 المـفن عــن الحــ  وغمــ  الّنــا ( والغنمن  ، بفــتح الغــين ومــكون المــيم هــو االزدرا  واالحتاــار،
       912-7/911لعربل  لمان او  ، 3/1197الصحاحل  ين ر

  39مورب الامر، من اءيةل ( (7
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(1)منــن األلــ  والــالم وجيــن نّيتهمــا لــم ي صــر 
 لوقــا  الزّجــا  وهــو قــو  مــيبوين 333

رح لذا كان نكرب ي راد بن محًرا من األمحار  انصر  رييت  زيًدا مـحًرا مـن  لتاو  ،منحن
يتيتـ ن مـحرن يـا هـذا ويتيتـ ن بمـحرن يـا هـذا لمنحرن يومـكن قلـتن  ج.ذا يردتن  ،األمحار  

(2)  
 ،[  وهـذا هـو مـذهب جمهـور النحـاب294-4/290] ((والايا  ما قالـن مـيبوين لقلت  

ر( مــن الصــر  ــحن يّنــن معــدو  عــن األلــ   –لن يريــد بــن يــوم معــّين –جالــذي منــر )من
ا  مــن يّن العــرب لذا يلاــت ، يّمــا مــا ذكــر  الفــرّ (3)والعــد  علّــة تمنــر الصــر  ،والالم

ر( البــا  لـم ي جــرو  جلـم نــرن تتييـًدا لهــذا الـريي بــ  وجـدنا الّنحــا  يعـّد ديــو   ،من)منـحن
  ومعنل هذا يّن ذلك ال يؤّثر جي تصّر  )محر( ،(4))البا ( ويروجها واحًدا 

 :(5)توجيهاته -6

جـي صـاهد كانت لألزهري توجيهات لعرابية تعايًبـا علـل آيـة قرآنيـة يو لف ـة   
مـا من ذلـك توجيهـن معنـل )يو( بعـد ين يورد ،يو علـل قـو  لنحـويّ  ،صعري يو نثـري

"يو" تكون تيييـرًا،  لقا  يبو العبا  ثعلب)) لقالن ثعلب عن معانيها، المتمث  باولن
وتكون صكًا، وتكون بمعنل "ب " وتكون تيييرًا، وتكون صكًا، وتكـون بمعنـل "متـل"، 

ثم ذكر نماذ  علل هذ  المعـاني،ومن ثـم  علـ  موجهـا   ((وتكون بمعنل "الواو"   
 لويّما قولن تعالل جي آية ال هـارب لق لت  )) معنل )يو( جي آية من مورب النما  جاا ل

نن ك نـــــت م من  ـــــل يون ﴿وا  ـــــ رضن ـــــفنرم يو جن ـــــعلـــــل من ـــــنن ا ن يحـــــدح م  ـــــك م م  ـــــ   يو المن ائ  نن الغن ت م من
وجـا  يحـدح مـنكم  لالمعنل ،)واو الحا (بر  جهو بمعنل )الواو( التي تع ،(6)ا ن من النل 

﴿يو  لويّمـا قولـن تعـالل ،وال يجوز ين يكون تيييـًرا ،جي هذ  الحالة ليي ،من الغائ 
 [  11/310]  ((الممت م النما ن  جهي مع وجة علل ما قبلها بمعناها

                                                 

  3/18معاني الارآنل  ( (1
عرابنل 1/225الكتابل (2)    33وما ينصر  وما ال ينصر ل ، 5/72،ومعاني الارآن وا 

  119-113/ 1،، وصرح الرضي علل الكاجيةل 3/378الماتضبل  ((3
  3/239( ين ر لعراب الارآنل 4)

 

 

-933، 315، 303، 119/ 10، 3/217، 1/212وجيهــات األزهــري  ين ــر لمزيــد مــن ت ((5
500 ،15 /181  

  93اءيةل  من مورب النما ،( 6)
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لّننا لم نا  علل مـن قـا  بـتّن )يو( األولـل بمعنـل )واو  لوالذي يمكن قولن
يّما مننن جا  بعد  من المفمرين جاد يوردوا يّنها بمعنل )الـواو(  ،قب  األزهري الحا (

مــر التتكيــد بــتّن الصــحيح جــي )يو( جــي ذلــك الموضــر  ،مــن غيــر التصــريح بالحاليــة
ـــّذا  مـــن يهـــ  العربيـــة ال يجيـــزون ين يكـــون )يو( ))لقـــا  النّحـــا   علـــل بابهـــا والح 

ال  لوالتاـدير ،جـي الكـالم تاـديم وتـتيير ل جبعضـهم ياـو  ،اليتالجهما ؛بمعنل )الواو(
ن  ،تاربــوا الصــالب وينــتم مــكارذ يو جــا  يحــدح مــنكم مــن الغــائ  يو الممــتم النمــا  وا 

ـــــا جـــــاّ هروا ـــــتيير ال  ليي ،كنـــــتم جنًب ـــــم الصـــــالب والتاـــــديم والت ـــــا ويردت ن كنـــــتم جنًب وا 
نن كنـتم لوالمعنـل ،جـي الكـالم حـذ  بـال تاـديم وال تـتيير لوقيـ 333ينكـر مرضـل  وا 

وقــــا   ،(1)((يو علــــل مــــفرم وقــــد قمــــتم للــــل الصــــالب محــــدثين جتيممــــوا صــــعيًدا  ّيًبــــا
يو( معناهـــا فل)والصـــحيح جـــي )يو( يّنهـــا علـــل بابهـــا عنـــد يهـــ  الن ـــر ))الار بـــيل 

 (2)((واو( معناهالل)و
ــــبنت من ينتمــــا  لومـــن توجيهاتــــن جـــي اإلعــــراب تعلياتــــن علـــل قولــــن تعـــالل م  ﴿يجنحن

بن  لنانناك من عن وقـد  ،لعبـا ليي)) لجبعد ين وضح معنل "عبثا" جي هـذ  اءيـة باولـن(3)ثًا ين
بنثًا جهو عابث األزهري عل    (4)((العب بما ال يعنين ولي  من بالن لعب ث ينعنبنث عن

بنثًـــا" قـــائال موجهـــا نصـــب بنثًـــا( لق لـــت  )) ل"عن ـــبن )عن  لالمعنـــل ،(5)ألّنـــن مفعـــو  لـــن ؛ن ص 
وقـــد جـــاز جـــي اللفـــ  المـــذكور حكـــمح آيـــر وهـــو   [002-2/001] ((يلانـــاكم للعبـــث

  (6)عابثين  لالّنصب علل الحا  بمعنل
ـــلنناكن صـــاهًدا  لمـــرا ( جـــي قولـــن تعـــاللل)ومـــن ذلـــك ييًضـــا توجيهـــن  من ﴿لّنـــا يرن

ـًرا ونــذيًرا وداعًيـا للــل اف  ب.ذن ــن ومـراًجا م نيــًرا  وم بص 
يراد  لقــا  الزّجــا )) للذ قـا  ،(7)

                                                 

  1/920لعراب الارآنل ( 1)
  5/193الجامر ألحكام الارآنل ( 2)
  115اءيةل من ن، و مورب المؤمن( 3)
    2/331(  تهذيب اللغةل 4)
   1/331، والبحر المحي ل 2/312 ( وين ر التبيان جي لعراب الارآنل5)
 ( ين ر المصدران الماباان  6)
  91-95مورب األحزاب، اءيتانل( 7)
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 ،يرمـلناكن صـاهًدا وذا مـرا م م نيـر لالمعنل ،وكتاًبا بّيًنا ليًرا ، يي﴿ومراًجا م ن لباولن
( منصــوًبا علــل معنــل ،وذا كتــابم م نيــر بــّين ليي ــرا ح ــئتن كــان )م  نن ص  داعًيــا للــل لوا 

راًجا( نعًتا للنبّي )صّلل اف علين ومـّلم(  لق لت   ،(1)اف  وتالًيا كتاًبا بّيًنا نن جعلتن )م  وا 
ــرا ح ي هتــدذ بــن جــي الّ لـــم لون معنــا ويكــ ،كــان حمــًنا -13/102] ((هادًيــا كتّنـــن م 

جمـــن يوصـــا  النبـــّي )صـــّلل اف عليـــن ومـــّلم( بعـــد  ،وهـــذا هـــو  ـــاهر اءيـــة  [100
را ح ألمتن  ،والمالحـ  يّن األزهـري قـد تفـّرد بهـذا التوجيـن وعـّد  حمـًنا  اإلرما  يّنن م 

  عـــن الفـــّرا  قولـــن بـــتّن )مـــراًجا( وقـــد ن ا ـــ ،ولـــم ي هـــر رجضـــن للتـــوجيهين المـــذكورين
( مفعـواًل بـن المـم الفاعـ   ،(2)وتالًيا مراًجا منيًرا لمنصوب علل معنل جيكـون )مـرا ح

   وهذا هو يحد قولي الزّجا  كما ذكرنا ،الواقر حااًل للنبّي )صّلل اف علين ومّلم(
ــا علــل لف ــة قولــن ثعلــب عــن مــلمة عــن )) لومــن توجيهــات األزهــري تعايًب

ـ    // لّن الليـ ن لن ويـ ح وال يمـ ن لـي بالنـن // لتاـو  العـرب لّرا  قـا الف  ،مـن ومنـ ن ينم 
ـزم علـل الـّدعا  لق لـت    يي ال يجتمر لي يمـر  لقا  اللحياني لّن  لومثلـن ،وال ينمنـ ن ج 

 لوقــا  ييًضــا  [9/203] ((ال  ــا ن لاّل بييــرم  ليي ،الليــ ن لن ويــ ح وال ين ــ  لاّل بييــرم 
 ل(4)وينصد ،ي و   النُّاوش  من الوصني ونحو  لالنتمنش   ل(3)ثقا  اللي))

صن   دل غادم ناص  ح صنبنب  يكنر ع نن         م منفتر  الين  م  يذاكن ننم شح بالون

وهـو  ،[11/002] ((يذاكن يم ثورح ننم ـشح يكر ع ـن ليراد ،نعتح لألكرأ ماّدم لننم شح  لق لت  
  من النعت المببي

 

 

                                                 

عرابــنل ( 1) عــراب الاــرآنل 9/175ين ــر معــاني الاــرآن وا  ، والجــامر ألحكــام الاــرآنل 2/191، وا 
7/130  

   7/230ين ر البحر المحي ل ( 2)
   1/271ين ر كتاب العينل(3)
  1/79، وين ر ديواننل 1/271كما جي كتاب العينل  لذي الّرّمة (4)
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 املبحث الثالث

 تعليقات األزهري بني العرض والتوفيق والتوثيق

كـــان األزهـــري جـــي عـــدد مـــن تعليااتـــن النحويـــة ماتصـــًرا علـــل عـــرز الـــريي 
ووجــدنا  جــي تعلياــات ييــر يعــرز يكثــر مــن ريي، ثــم يحــاو  التوجيــ  ،النحــوي جا 

ويمكـن بيـان  ،بينها، وكان يحياًنا يورد الريي ومـن ثـّم يوثاـن بـتن ينمـبن للـل صـاحبن
  للل النحو اءتيذلك ع

 : (1)عرض اآلراء -3

قد ياتصر األزهري جي قمم من تعليااتن يحيانـا علـل عـرز آرا  النحـويين 
العـرب  لوقـا  الفـّرا  لق لـت  )) لمن ذلك قولـن ،من غير ل هار موقفن النادي الياّص 

كاــو  اف  ،ت ــدي  األلــ  والــالم اللتــين للتعريــ  علــل االمــم جياومــان ماــام اإلضــاجة
ــنن  نغنــل * وآثنــرن الحيــابن الــّدنينا * جــ.ّن الجن  لوعــزّ  جــ ّ  ــ﴿جتّمــا من ــح  تونذ يمن هــو المن

(2)، 
الهنـونذ  ن   ن عنـل الـنتفن هنـونن  بلن  امن رن ان ا ن من ﴿ويّما مننن ين  لوكذلك قولن ،الجحيم متوا  ليي

تونذ * ج.نت الجّنةن هي المن 
لّن الجنتةن  ل معنا لوقا  الزّجا ،(4)ج.ّن الجنتةن متوا  ليي( 3)

  (6)يي البصريين كذا قا  ابن النّحا وهذا ر  ،[14/101( ]((5)هي المتوذ لن

 ـ التوفيق بني اآلراء:6

                                                 

/ 15، 13/120، 928، 11/11، 3/950للمزيــــــد مــــــن عــــــرز األزهــــــري لــــــ را  ين ــــــر ( (1
31،929، 597، 593  

 

  33-37النازعات، اءياتل ( مورب 2)
  91-90المورب نفمها، اءيتانل ( 3)
  3/123ين ر معاني الارآنل ( 4)
عرابنل ين ر معاني الار ( 5)   5/218آن وا 
   3/123( ين ر لعراب الارآنل 6)
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 لويورد جـــي موضـــر آيـــر قـــولين جـــي نصـــب )حاًّـــا( جـــي قـــو  اف جـــّ  وعـــزّ 
نيننن اًّ ﴿حن  م  ا علل الم حن

 ،حـّ  ذلـك علـيهم حاّـا لمنصـوب علـل معنـل))لّنـن  لهمـا (1)
ـب مـن جهـة اليبـر ال  333 لوقـا  الفـّرا  ،(2)يبي لمحا  النحـوي وهذا قو  لّنـن ن ص 

عبــد اف جــي الــدار   لوهــو كاولــك ل﴿متاًعــا بــالمعرو  حاًّــا  قــا ليّنــن مــن نعــت قولــن
، (4)(((3)ييبـركم بـذلك حاًّـا لكتّنـن قـا  ،لّنما نصب )حاًّا( من نّيـة كـالم الميبـر ،حاًّا

وهذا الاـو  ياـرب لق لت  ))   باولنلاالفرا  ويبي امح ثم عل  محاوال التوجي  بين ريي
 ،ييبـركم بـذلك يحـ ُّ حاًّـا لكتّنن قـا  ،ألّنن جعلن مصدًرا مؤّكًدا ؛مّما قالن يبو لمحا 

وكــّ  مــا كــان جــي الاــرآن مــن نكــرات الحــّ  يو معرجتــن يو مــا  لوقــا  يبــو زكريــا الفــّرا 
﴿وعـــدن  لاـــو  اف جـــّ  وعـــزّ ك ،كـــان جـــي معنـــا  مصـــدًرا جوجـــن الكـــالم جيـــن الّنصـــب

ــــــــد   و(5)الحــــــــ ل  ــــــــدن الحــــــــ ل ووعــــــــدن  لكتّنــــــــن قــــــــا  لقلــــــــت   (6)﴿وعــــــــدن الصل يعــــــــد  وعن
د       [073-0/071]((الصل

ـــذي نلح ـــن جـــي هـــذا الـــنّص يّن األزهـــري لـــم يكتـــ   بعـــرز رييـــي يبـــي  وال
ن لمحا  والفّرا  بـ  حـاو  التوجيـ  بينهمـا مؤّكـدا  التاـارب بـين الاـولين موّضـًحا وجـ

 ذلك التاارب  

 :(7)توثيق اآلراء -1
ـــك  بـــ   ـــم يكتـــ  األزهـــري بعـــرز آرا  النحـــويين جـــي هـــذ  الممـــتلة يو تل ل

مــن ذلــك الاــو  جــي  ،وجــدنا  يوثــ  مجموعــة مــن اءرا  بنمــبتن لياهــا للــل يصــحابها
( جــي قولــن تعــالل ــبحانن ــياًل  للعــراب )م  ــد    ل ــرنذ ب عنبن ــبحانن الــذي يمن ﴿م 

 للذ قــا  ،(8)

                                                 

  231اءيةل  من ( مورب البارب،1)
عرابنل ( 2)   1/273ين ر معاني الارآن وا 
  1/111ين ر معاني الارآنل ( 3)
   3/375(  تهذيب اللغةل 4)
  22مورب لبراهيم، من اءيةل ( 5)
  11مورب األحاا ، من اءيةل ( 6)

 

 10/319ثي  األزهري ل را  ين ر لمزيد من تو  (7)
   1 اءيةلمن مورب اإلمرا ، ( 8)
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ـــل المصـــدر لالزّجـــا  وقـــا )) ـــبحانن جـــي  لقـــا  ،مـــبتح اف  تمـــبيًحا ،منصـــوبح عل وم 
ت   لي اـا  ،(2)وهـذا قـو  مـيبوين لق لـت   ،(1)تنزين اف عـزت وجـّ  عـن الّمـو  لاللغة مـبتحن

ــل واحــد ــبحاًنا بمعًن ــبحان ياــوم ماــام  لواالمــم ،جالمصــدرل تمــبيحح  ،اف  تمــبيًحا وم  م 
 [ 4/000] ((المصدر

﴿غيــر  المغضــوب   ليــ  األزهــري مــا يورد  تعايًبــا علــل قولــن تعــاللومــن توث
ـوذ( ويّن )ال( صـلة (3)عليه م  وال الّضالين  ، لذ نمـب الاـو  بـتّن )غيـر( بمعنـل )م 

ولــذلك ردت عليهــا  ،)ال(لوقــا  الفــرا ل معنــل )غيــر()) لونّص ذلــك،للــل يبــي عبيــدب
ـــ ،)ال( م  مــــنم وال م جن جـــ.ذا كانــــت )غيـــر( بمعنــــل  ، م هـــذا كمـــا تاــــو ل جـــالنح غيـــر  م حن

يال تــرذ ينــن ال يجــوز ين تاــو ل عنــدي مــوذ  ،)مــوذ( لــم يجــز ين يكــرت عليهــا )ال(
لنت معنـــل )غيـــر( هـــا هنـــا  لعبـــد اف وال زيـــد، قـــا ل وقـــد قـــا  مـــن ال يعـــر  العربيـــة

نت )ال( صلة       [  0/109] (((5)وهذا قو  يبي عبيدب لق لت    (4)بمعنل )موذ(، وا 

 ث الرابعاملبح

 تعليقات تفرد بها األزهري برأيه

لاــد وجــدنا األزهــري مــن يــال  تعليااتــن يتفــرد بعــرز آرا  نحويــة مــن غيــر 
وقـا  النحويـونل الفعـ  )) لقولـنجـي ذلـك و  ،التصريح بتّنن قد امتااها من يحد النحاب

                                                 

عرابنل ( 1)   3/189ين ر معاني الارآن وا 
  1/322ين ر الكتابل ( 2)
   7اءيةل من ( مورب الفاتحة، 3)
   18-1/17( ين ر معاني الارآنل 4)
 لم نا  علل ريي يبي عبيدب جيل مجاز الارآن  ( 5)
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)قـــد( م  هـــًرا يو م ضـــمًرابالماضـــي ال يكـــون حـــااًل لاّل 
 وذلـــك مثـــ  قـــو  اف جـــ ّ  ،(1)

ـد ور ه من  لوعـزّ  ـرنتن ص  ك من حنص  ـا  ون ﴿يو جن
( حـااًل لاّل ب.ضــمار  ،(2) ـرنتن وال تكـون )حنص 

( (ويّمــا الحــا  جــي المضــارأ جهــو مــائذ دون )قــد(  ــاهًرا وم ضــمًرا لق لــت 333)قــد( 
ـــن  ؛)المضـــارأ( الحاضـــر مـــن الزمـــان المثبـــتبولعـــّ  األزهـــري عنـــل   [0/237] ألّن

ممــتاب  جهــو كالماضــي ال يجــوز ين ياــر حــااًل لاّل ين يّمــا ال ،يصــلح للحــا  وضــًعا
يالجًـا لجمهـور الكـوجيين ( 3)لتؤذن بابتدا  الفعـ  الـذي كـان متوقًعـا ؛تدي  )قد( علين

ـــــّدرب ،واأليفـــــش ـــــي الماضـــــي المثبـــــت  ـــــاهرب يو ما ـــــوا )قـــــد( ج ـــــم يوجب ـــــة  ؛لذ ل بحّج
  (4)المماأ

لذ يّن النحـويين  ؛بـالرييوالذي نرا  يّن األزهري جي تعلياتن المذكورب قد تفرد 
ب   ،لم يصّرحوا باقتران )قد( بالمضارأ المثبت المكّون لجملة الحا  يو بعدم اقترانن

يّمـا لن كـان  ،اصتر وا ين يحوي ذلك الفع  علـل ضـمير يعـود علـل صـاحب الحـا 
ألّن  ؛الفع  مضارًعا منفًيا جيجوز ين تصحبن )واو الحا ( والضمير مًعا يو يحدهما

ـــ بالنفـــي  ومـــر داللتـــن علـــل  ،جـــالواو عالمـــة الحاليـــة ،)لـــم( بمثابـــة الماضـــي معًنـــل 
جيحصــــ   ،و)لــــم( للنفــــي ،ألّنهــــا لتحايــــ  الحصــــو  ؛الماضــــي ال تصــــلح معــــن )قــــد(

        (5)التناقز
ومـــن تفـــرد األزهـــري رد  قـــرا ب وردت جـــي العـــين وهـــي قـــرا ب  مـــن قـــري قولـــن 

﴿بـــــدير  الّمـــــموات  واألرز   لتعــــالل
وقـــــا  )) لقـــــا  األزهـــــري ،بــــدير(بنصـــــب ) ،(6)

                                                 

، واألصـو ل 129-9/123، والماتضـبل 131-135، 23-1/28الفـّرا ل  –( معاني الارآن (1
ـــــــنل     ، ومعـــــــاني211/ 1 عراب ـــــــرآن وا  ، وصـــــــرح الاصـــــــائد المـــــــبر ال ـــــــوا  73-2/72الا

    11الجاهلياتل 
   30اءيةل من مورب النما ،  (2)
   2/93، وصرح الرضيل 212-1/211األصو ل  (3)
  2/99ضيل (، وصرح الر 233-1/233- 32اإلنصا ل )م (4)
    95-2/99،  وصرح الرضيل 713-3/712صرح الكاجية الصاجيةل  5))

   117( مورب البارب، من اءيةل (6
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(( لق ر ئن  ل(1)الليث ))بديرن المموات  واألرز 
، بالّنصب  علل وجن التعّجب لمـا قـا  (2)

عًا مــا قلــتم وبــديًعا ايتــرقتم لالمصــركون علــل معنــل واف  ،جنصــبن علــل الّتعّجــب ،بنــدن
يحــًدا مـــن  مـــا عل مــت   لق لــت  333يعلــم يهــو كـــذلك يم ال ن جتّمــا قــرا ب العاّمـــة جــالّرجر 

ن جـــا  مثلـــن جـــي الكـــالم  ،الاـــّرا   قـــري )بـــدير( بالّنصـــب والتعّجـــب جيـــن غيـــر جـــائز وا 
جـاألزهري هاهنـا لـم  [2/242] ((اذكر بديرن الّمـموات   لكتّنن قا  ،جن صبن علل المدح

 يكت  ب.نكار وجود مث  هذ  الارا ب،ب  لم يجوز النصب علل التعجب ييضا 
ا  علل قرا ب الّنصب المذكورب جيما تابعنا  من لّننا لم ن لوالذي يمكن قولن

كتب الارا ات،وقد اكتفل بعز المفّمرين ب.يراد ما ذكر  األزهري من نصب )بـدير( 
لذ لـم يمـبان  ،يدعونا للل االعتااد بتّن صـاحبنا قـد تفـّرد بـذلك وهذا ،(3)علل المدح 

  واف يعلم ،يحد

 املبحث اخلامس

 ألزهرياملصطلح النحوي يف تعليقات ا

لــذا ارتتينــا ين  ؛كــان للمصــ لح النحــوي نصــيب واجــر جــي تعلياــات األزهــري
نكتفــي جــي هــذا المبحــث بصــنر جــدو  نمــرد جيــن المصــ لحات النحويــة التــي وردت 

مرتبـة علـل وجـ  حـرو  الهجـا  مـر بيـان مكـان ورود كـّ  مصـ لح  ،جي التعلياـات
ـــــل كـــــّ  مصـــــ لح ،جـــــي التهـــــذيب ـــــا  واحـــــد عل ـــــذكر مث ـــــك مراعـــــاب  واالكتفـــــا  ب وذل
  لوها نحن ناّدم هذا الجدو  ،لاليتصار

 

                                                 

  55ـ 2/59كتاب العينل ( ين ر1)
   1/101( ين ر معجم الارا اتل (2
   1/539، والبحر المحي ل 1/182( ين ر الكّصا ل (3
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، 13/114 االمتفهام
11/472-470 

وال يجــوز ين تاــو ل ييــان جعلــت هــذان ييل لق لنــت  " 
ـتنلون ينّيـان ينـوم  الـدلين(  متـل جعلتنوقـا  تعاللل)ينمن

جــي  ال يكــون لال امــتفهامًا عــن الوقــت الــذي لــم ي
"[ 11/149-113 ] 

االمـــــــــم = 
 امم

   
 المصدر

ت  اف   لوهـــــذا قـــــو  مـــــيبوين، ي اـــــا  لق لـــــت  "   مـــــبتحن
ـــــــــــل واحد ـــــــــــبحاًنا بمعًن جالمصـــــــــــدرل ،تمـــــــــــبيًحا وم 

ــــــــــوم ماــــــــــام المصــــــــــدر ،تمبيحح  ــــــــــبحان يا واالمملم 
["4/000]   

ألّنها لو  ؛ولي  هذا الاو  مّما ي عّر  علين لق لنت   "  االمم
لنـــــل مـــــن  ،الحـــــّت كانـــــت اإلمالـــــة جـــــائزب كانـــــت جنعن

ولكّنهــــــــا حــــــــر  يداب وليمــــــــت بامــــــــم وال جعــــــــ  " 
[0/424]  

  لويما قو  الصاعر لقلت  "       امم علم

ياةن بين النتجم والّدبران *              * بضن

ـــن امـــًما      ـــن جعـــ  ضـــياة معرجـــة، ألنـــن جعل ج.ّن
ـــــــــم يصـــــــــرجن  ـــــــــذلك ل ـــــــــذلك الموضـــــــــر، ول ـــــــــا ل علًم
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["9/217]            

االمــــــــــــــــــــــم 
ــــــة=  المعرج
االمــــــــــــــــــــــم 
 الموصو 

ــــــك 333لقلــــــت  "   "   ــــــا االمــــــم المعرجــــــة جكاول  ليّم
ـــــــنن بناهـــــــا والـــــــذي بناهـــــــا "  لمعنـــــــا  ،والمـــــــما  ومن

[11/472-470]  

ياــا ل لايتــن عــام األو  وهــو كاولكليتيــت ممــجد "  اإلضاجة
وهــذا مــن بــاب لضــاجة الصتــي  للــل  لق لنــت  الجــامر  

 [  11/417"]نعتن

ويّمــا الحــا  جــي المضــارأ جهــو مــائذ دون  للــتق  "   اإلضمار
  [0/237)قد(  اهًرا وم ضمًرا "]

 ،14/003 الجحد
11/472-470 

ل وممـــا يـــدلك علـــل ين "لمـــا" يكـــون بمعنـــل ق لـــت  " 
"لال" مــــر "ين" التــــي تكــــون جحــــدًا، قــــو  اف عــــز 

 [11/041لنن ك   لاّل كنّذبن الرُّم  ن   " ] ﴿وج ل 

  [9/203]م  جزم علل الدعا  "وال ي للت  ق  "  الجزم

ويّمــا الحــا  جــي المضــارأ جهــو مــائذ دون  لق لــت"  11/310 الحا 
  [0/237)قد(  اهًرا وم ضمًرا "]

ذنجت  العرب حر  الجحد من هذ   لق لت  "   الحذ  وربما حن
 [14/003] وهو منوي " ،األلفا 

ذنجت  العـرب حـر  الجحـد مـن هـذ  لق لت  "   الحر  وربما حن
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وروده في 
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 [14/003لفا ،وهو منوي" ]األ

ألّنهـا لـو كانـت  ؛ولـي  هـذا الاـو  مّمـا ي عـّر  عليـن لق لنت   "  حر  يداب
لنــل مــن الحــّت كانــت اإلمالــة جــائزب ولكّنهــا حــر  يداب  ،جنعن

["0/424]  

ــــت  "   اليفز حاصــــل ف  لحــــاشن ف  كــــان جــــي األصــــ  لق ل
وهـو حــر  مــن حـرو  االمــتثنا  مثــ  )عــدا 333
ــــذل ،ويــــال( )حاصــــل( كمــــا يفضــــوا بك يفضــــوا ول
  [141-1/143بهما "]

  [9/203]وال يم  جزم علل الدعا  " للت  ق  "  الدعا 

ــــ ن 333ل لــــت  ق  "   الصر  والصــــر  كاولــــن تعــــاللل﴿جنمننن ينعنمن
ـــرن   جهـــذا صـــر  ـــرًا ين ين ثناـــا  ذنّرب ين -11/472]  " م 

470] 

ـد وللنحويين جي قولن تعاللل ﴿منثن  ال للت  ق   "  الصفة نتـة التـي و ع  جن
ومــن  لقــا  333الم تتاــون  قــو  آيــر قالــن محمــد بــن يزيــد

ثنــــ " ال  ــــة جاــــد يي ــــت، ألن "من نت قــــا ل لن معنــــا ل صــــفة الجن
 [     11/93" ] يوضر جي موضر صفة 

ال ـــــــــــــــر  
 والمح 

ومعنـــــــل قولـــــــنل "والمـــــــرقالت كـــــــ   333 لق لـــــــت   " 
وهــــي اإلبــــ  الممــــرعة   ،ورب المــــرقالت لمــــهب"

ـــــــــــن محـــــــــــالً ونصـــــــــــب كـــــــــــ  أل ـــــــــــ نـــــــــــن جعل ا  و رًج
" [11/103]  

ـــدودنهال "  11/310 الع   ياـــو  الاائـــ  الـــذي ال ينعـــر  العربتيـــة وح 
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ـ ح  ين اف عّز وجّ  قا  " جيهما جاكهة" ثم قا "وننين
ور ّمان" دّ  بالواو ين الني  والرُّمان غير الفاكهة، 

ملــة لــة علــل ج  من وهــذا  لق لــت    الن الــواو تنعن ــ  ج 
هــ  بكــال ــرب، والــواو دنيلــت لاليتصــاصجن  ،م العن

 [11/213]  وان ع     بها "

ألّنها لو  ؛ولي  هذا الاو  مّما ي عّر  علين لق لنت  "   الفع 
لنـــــل مـــــن الحـــــّت كانـــــت اإلمالـــــة جـــــائزب  ،كانـــــت جنعن

ولكّنهــــــــــا حــــــــــر  يداب وليمــــــــــت بامــــــــــم وال جعــــــــــ  
["0/424]  

الفعــــــــــــــــــــــ  
غيـــــــــــــــــــــــــــر 

 الواقر

بــن العّبــا  واقــر متعــّد جاإلجــذا  جــي حــديث القلــت   9/103
ــــــــر  ــــــــوأ الزم غي ــــــــي هــــــــذا الحــــــــديث المرج وهــــــــو ج

   133-11/131واقر"

الفعــــــــــــــــــــــ  
 الالزم

1/021 ،
9/103،11/131

-133 ،
12/134 ،194،
 11/249 

جـوًرا لوالالزم قولـك 333لق لنت  "   ،وجـرن المـا   ينف ـر  و 
  [11/249]جهو واج رح " 

الفعــــــــــــــــــــــ  
 المتعدي

13/030، 
11/131-
133،،234 

جـــزاً  موجـــوًرا  مــــن ﴿لقـــو  اف عـــزت وجــــ ّ لت  ق لنـــ" 
جنرت ن يج ر  وجًرا وج رنبً     [11/249وهذا متعدٍّ "] ،ون

الفعــــــــــــــــــــــ  
 الواقر

1/021، 
13/133، 

ًفا لياا  لق لنت  "   ،جعنكن ن ينعنك    ع ك وجًـا ،عنكنفنت ن عنكن
  [1/021وهو الزمح وواقرح "]
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11/131-
133،12/134،
194 

النُّــــون جــــي )م  نل ع ــــون( صــــاّذ عنــــد  وكمــــر لقلــــت  "   الكمر
   [2/139النحويين يجمعين "]

ال 
 ينصر 

9/217 ،
10/123 

ـــــــبنوب  ق لــــــت  "  ويـــــــون ياولــــــونل صن معرجـــــــة ال  ،ل والنحت
 [ 11/420تنصر  وال تديلها األل  والالم " ]

ورود  جــــــــــــــــــي  المص لح
 التهذيب

 النموذ 

ت  اف   ل وهـــــذا قـــــو  مـــــيبوين، ي اـــــا لق لـــــت  "  073-0/071 المصدر مـــــبتحن
ـــــــــــل واحد ـــــــــــبحاًنا بمعًن جالمصـــــــــــدرل ،تمـــــــــــبيًحا وم 

ــــــــــوم ماــــــــــام المصــــــــــدر ،تمبيحح  ــــــــــبحان يا واالمملم 
["4/000]   

ـــــــبنوب  ق لــــــت   " 9/217 المعرجة ويـــــــون ياولــــــونل صن معرجـــــــة ال  ،ل والنحت
  [11/420تنصر  وال تديلها األل  والالم "]

ــكنت  الرجــ  لذا يديلــت"   المفعو  ــوكة  قــا  الكمــائيل ص  الصت
يرا  جعلـــن متعــديًا للــل مفعـــولين  لق لــت    جــي رجلــن

["13/030]  

المفعـــــــــــو  
 لن

ــا(  بنًث ــبن )عن لن ص  ــن"] ؛" ق لت  ــن مفعــو  ل -2/001ألّن
002]  
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/1/270،2 النصب
202،242 

0/071-073، 
13/133  
11/103 

بنثًا( لق لت   " بن )عن -2/001ألّنن مفعو  لن "] ؛ن ص 
002 ] 

  [11/002نعتح لألكرأ ماّدم "] لننم شح  للت  ق   " 11/417 النعت

ــــــــــــــة =  النّي
 التادير 

ذنجت  العرب حر  الجحد من هذ   لق لت  "   وربما حن
 [14/003]  وهو منوي " ،األلفا 

=  الوقـــــــت
 مادار 

مــــــــــــــــــن    
 الزمان

وال يجوز ين تاـو ل ييـان جعلـت هـذان ييل  لق لنت  "  
ــــتنلون ينّيــــان  ينـــــوم  متــــل جعلــــتن وقــــا  تعـــــاللل )ينمن

الـدلين( ال يكـون لال امـتفهامًا عــن الوقـت الـذي لــم 
  [113-11/149 ]يجي  "

)قـا   لوكـان ابـن األعرابـي ياـو  جـي قولـن لق لت  "   اليمين
حاًا ياينًا، وي را  قو   ليي ،بلل يا ميُّ واليوم  نلنم(

م،  ــ  وهــو صــبين باــو  مــن قــا  جــيل ال جــرن المفضت
  [14/004]" يايمن ماام اليمين   ،حاا ليي
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Grammatical Commentaries of AL-Azhari in his 

book Tahtheeb AL-Lugha "Language 

Discipline" 
   Prof. Amir Bahir Ismeer &  Dr. Zahra Sa

'
d AL-Deen Sheet  

Abstract 

The dictionary of Tahtheeb AL-Lugha by Abi-Mansour 

AL-Azhari (370H.) has received a great attention by the old 

and contemporary researchers and scholars. Many researches 

and studies were written about this dictionary. What is 

obvious in these researches and studies is that the comments 

of AL-Azhari were the centre of many of them. Commentaries 

here mean those texts in which AL-Azhari starts with "I said" 

which usually comes after mentioning the narrations of the 

scholars from whom he has qouated or those from whom he 

has heard or talked to، from the speakers of standard Arabic.                                                                                      
Inspite of the studies about AL-Tahtheeb, we have 

found that there are many questions in his commentaries 

which were not shed light on, among them are his 

grammatical comments which reveal his opinions on many 

grammatical issues. The present research entitled 

"Grammatical commentaries of AL-Azhari" in his book 

"Tahtheeb AL-Lugha" to investigate the grammatical 

questions included in these commentaries to study and 

analyze them in order to show the ideas of AL-Azhari and his 

attitudes towards these issues.  

The present research is divided into a preface which 

deals with the grammatical investigations in Arabic 
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dictionaries, and five parts classified according to the varying 

purposes of AL-Azhari in his commentaries as follows: Part 

One is devoted to the commentaries of AL-Azhari between 

acceptamce and rejection. Part Two studies AL-Azhari 

commentaries between probability and direction. Part Three 

deals with AL-Azhari commentaries between presentation, 

agreement and documentation. Part Four is commentaries 

exclusive to AL-Azhari. Part Five is on the grammatical term 

in AL-Azhari commentary.   
We have depended on a group of grammatical books 

from which we have documented what AL-Azhari mentioned 

of grammatical issues, the centre of his commentaries. Most 

important of these books is: "The Book" by Sibaweih (180H.). 

The meanings of the Quran by AL-Fara
،
 (207 H.), Majaz AL- 

Quran (AL- Quran Rhetoric) by Abi – Ubaida (210 H.). Our 

Methodology in this work is descriptive, sometimes with 

inclination to standavdization.                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 


