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 فاتحة العدد

، عّلمه البيان، والصالة  والسالةع علالي  اليد ق اإلنسان  الحمد هلل، خل  

 ولد عدنان.. وبعد:

ها الينالاش ع ال ،    
ها الد   ال   محّياهالا عال  فهذه هي مجلة المجمال    ع 

لم   ّّالا   بحوث عا ، وخخبالا    ، وتنبياله  ، ومقالات  ت  ٍ تمالّد خي الاٍ الطب،الة،  غالا

  تاح له ال وح.    وقصيد  

الالفيالاله ها  فت    زمالال    الالع   علالالي خننالالا صالاليحة  الجالالاهن  ، وا تفعالالت   م  م 

 بالا،، فا ال ٍ الالواهن  ، فهالم مال  قّلالّهم تالط   فيه خقةع         الصاهن  ، وقص  

 العاهن  .

ت  جالالا،ا ال    بلالالة  نا قا صالالب  ن   –وهلل الحمالالد  –ولكننالالا  بل،يالال   مالالم  نالالا الها ، وح  

 ة اآلماٍ،   منّدى المجم ا ن  ينا ب عا البحث، و م   نّا لهم ط ائق  القوٍ، وز   

ٍ  هاهى وت  ه، فإيا بالبحوث ت  وصفحاتا  الوجوه،  بيض   ّناهى، وعاه  اآلما

ٍ  ثا  الال قالالا ، ي   ما وفيهالالا الطالالثل والّسالال    خن هالالا و ه   ى، غيالال      قالالاٍ الب الال، ثا  وطا الم 

  ٍ اع البحث، وق  ها ح  ل   ب  ، فط  والعالي والناز الم  و  موا خق  د  ك  هالا ه  و  ، وخج  وًت ها ق 

ح  ب   وًعا، وخق   مو  .ًماها   

الال، ون  صالالد    و البالالاحيني  هعالالو   ع  نالالد  ا ل  وإّنالال ، إشالالفا    لهالالم نصالاليحة   ح  نص 

الهم، وح  منهالاج   اإل جالاز   كون     خن    فالإّن هالذ   همالا  ؛هم البيل   الّقساليما     س 

الما ن   خترب  مالة للمجمال ، ومالا د  فقا ه   تينيال  مال  البحالوث والمقالات  المقد 

 ها!ختين   

ال    هالي اإل جالاز    جاز، ولما تانت البةغالة  هي اإل البةغة   إنّ  س  علالي  ع 
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،  اله    الكةع   ه؛ ألنّ   لفظا ما   كون معني تةمهم ختين    تيني  م  الناس خن  

الت     تحال ن  اإلصالابةا  مال    اللفظا  انّقا،   ، ولك ّ عسي    ه غي   و صف    ه إّت ن  حسا

 ه تقد ً ا.   فقد   م  الوقتا ث   ف     وع   عاش الم      ذا   ح  م  

ع بحيًنالا ، في  الّقساليم   جيالد  ، لكنه ت    اإل جازا   ا حس     تاتب    من وتائا  قالدن

ًشا ت      مائالد    ينال ا تما  . فهالو  سالً ا خ  ه إت  ب القا ً ا، وت   ع  س   ع  ه إت  إ جاز   ز د  م و 

الو   ال،ها    حس ا ، لم    ال  ا ا  وخصنافا  عاعا ال،   فيها خلوان   هالا، ها وت تيب  ع    

الالهالالا، وو  هالالا رخ   ل  هالالا، وخوّ ل  و  هالالا خلالالوا رخ   وجع   هالالا، خفيفا  هالالا مكالالان  عوا ثقيل    

الالهالالا، ولالالم    ثقيلا  هالالا مو الال   وخفيف    ، وت جالالوه   منظالال    سالال   وا   يلالالح ح   اع 

  ، وال،عم  م  ع  ال،   لآلت  ب  ،ا ، فلم    نظاع  
 
، بمالا  خ    ّذ األعالي   ل  ، ولم ت  شهي

 . ائق   والمنظ   

ٍ   وه  تسّ،يب   الإت  ق خ  فيما ت   العقو ال   تقساليم      مالا حس  م  وجهاله، وج 

 ه؟ه ووصف   صف  

ه، مالوا علالي  عا ّاالز  ع   إن    سالي    م  الكالاتبي ، وهالو   ه تيني   د  فقا يلح ما    

 العالمي . شا، اهلل   ل  وهم قاه ون عليه إن  

 عيًبالالا الناّلالاسا  ولالالم خ     عيالالو ا 

 

ّ مالالاعا    تالالنق ا القالالاه    علالالي ال

 ق  الموفن  .. واهلل  مبي    طو   ل   ت ن  ها هعو   د خنّ عّقا داؤنا، ون  نا ونا عوت  هذه ه   

 .بي ا الس   وا،ا والهاه  إلي    

 : ئيس المجم  وتح    المجلة 

 عبدالعزيز بن علي الحربيأ.د.  

 



 :األولالقسم 

 

 التنبيهات
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 التنبيه السابع عشر

 ، أو حرف الصاد عن جملة الصالة الكاملة"صلعم"الترميز بلفظ 

 

 والصدددوا وال دددور ولددد  علدددله و، وولددد  الددد  و ددد    و ددد  وا  ، ،احلمددد  ه
 وبع :

فقد  رع  اممددمل اول ددلع اومبعلددى عدده اددمل ولددد  العمددص ونيدد    دد   دد  اوصددني   
( ۵=  ا الكه لددد  ى دددل  و ولدددد  ولدددلوالصدددو جلملددد يف  صدددني ه و، وادددل الم ددد  

العلمدددىل     املددد وانمبهدددر اعاع او دددهع . «ص»الصدددهر  مف  بددد، و «صـــ ع »بل ددد  
 اآليت:
 ن المبعمهَه اذا الرت د  شهئمل ب  اوصني    ، وق  يُلمَبم  ل  ا ٌص يف اللغد   -1

 ددر العمبدد ،  ددهحلموف اوقة عد  يف اوائددص ال دلع، ولدد  قدله بعددأ او  دمي . وا دده الني
 فك  .
 اوني لت؛ ل وث  اوا : «ص ع » ن امممل يَمل و َر المبعمهه  ل    -2

، و مهه األرب.أحدها  :  نيهفما ل ظ   ل و   الذوق 
، و يههُ د   عدَر اودَم؛ وععده اني د  اجلهادُص ا َده الثاين : غملُض  عنيده  لغد  العدهعف 

.  لنيب ٍّ
ُص لددددد  اادددددم الصدددددوا : ان  َ دددد  َ كددددد  ادددددذا ا ومبصدددددهَع بل ظدددد    َ ُصدددددالثالـــــ 

، فدنن ر لد  الرت دد  فدد  وا د  ، وشدهمو   علل د ؛ «ص»وال ور. ا ه  مف الصهر 
ولك  امممل يُماح و َر المبعمهل  ، واإلبقهَع ول  الدمبعمهه للد  الصدوا  ه لد ؛ ألن 

 يف  مبهبمبهه  ه لَ  اامَا  ه َو.
 -واىل ولدل  الكمبهب  المئد   يف وصدما– ن يف بما ج النيصلص احلهللبد   -3

ع ددل ا  ومفددد  جلملددد  الصددوا  ه لددد  و دده اشدد ههه،  ددد  الرت ددد  والدددرت  و ُوكمبدد   لهددده 
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؛ رون احلها     اومبصهع اجلملد  بمفهده األوه او للل د  اوني دلت  نيهده.  بلم    ع 
 وله المبلفدى.

 
 

 



 :الثانيالقسم 

 البحوث





 

 ظاهرة اإلشعار

 في العربية

 مصر -مصطفى شعباند. 

 

حاصللللى دكلللله  تخلللللنحو     لللل  ح   للللل  -

جامعلة  -وح  رف وح عروض من تكية  حن ح عكلم

ممخاز مع مر بة ح شلرف »م  بخقدير 2015ح قاهرة 

حدخرحضلللاب  بللل  دكللل  »دلللن نتلللا خ  « حألو للله

 .«ح فانت  دكه ح   اة و ثرها يف ح  ا فين

ربية وآ حبها بقسم ح كغة ح عربيلة مدنس ح كغة ح ع -

جامعللللة يف  وآ حبهللللا ب كيللللة ح كغللللاب حألج بيللللة

 ح شعبية ح  ين جمهلنية غرب  شمال /ح قلمياب

 حخه حآلن. م2013 من
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 مقدمة

تعد ظاهرة اإلشعار من  اظونهاهر اظويه نل اظزنار ة ل اظوانار اظعر ن   

ال  نحصنر وتنزن  عوى نوام م  األحكام اظمحدودة  و نندر  تحهانا منا 

م  اظجزئيات اظه  تراها مزثهثنل ل اظكن م اظعر ن   وتونظ اظوناهرة  نا  

ر، منن  بنومهاننا  و ننانهر عننام منن   ننره واسننم منن  ب ننها  اظعر يننل  ونوننام من

 هانيناننا اظهنن  تحكننت بنومهاننا اظويه ننل واظنحه ننل واظصننر يل واظصننهتيل 

 واظز غيل.

ا ل كن م وعوى اظرغت م  ضنرورة هن ا اظوناهرة وبهميهانا وشنيهعا

اظعر    إر اظك م عناا ل حيز اظدراسات اظنحه ل اظحد ثنل  كناد  كنهر 

ل دواو ننات  ة  عوى اظرغت من  ورودهنا ل كن م اظمندامى مهنناثرً معدوًما

اظويه ل واظنحه ل واظصر يل  و د حاول اظزحث م  خ ل عنر  مها نم 

انهه  ه ا اظواهرة تحد د اظمهاظب اظه  تحصنر تونظ اظوناهرة عونى اظم

 اظنحهي واظصرل واظصهيت.

وتنطوق توظ اظدراسل م  مزدب عام معوهم م  اظوينل  اظرنرورة  وهنه 

عزننارات  وبر اظويننل  ابر اظواننار اظعر نن  بوسننم األظانننل بظغاًظننا وبغزرهنن

إمننا منطهً ننا وإمننا  اظعر يننل ظيننل مهحيننل تهننهخى اظهضننهب وتن نند اظزيننار 

اظمهاني  اظحاكمل  وه ا  مدظهاًل  وكل ظيل ال د بر تحكماا مجمهعل م 

تكاد تر ى إظى مكانل اظمهاني  اظطزيعيل ثزاًتا و نهًة »اظمهاني  اظحاكمل ظويل 
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وال  عن  جاونا ظا ا اظمهاني  ل  عض األحيار بهنا غير مهجهدة  ومامل 

اظعوت اظزحث ع  ه ا اظمهاني   كه غاا وال  خرتعاا   مني  اظوثنام عنانا 

 .(1)«وال  هحكت  ياا

  حي   نطمنهر  وغنط أنرب عوينع ننهر تيينر ل  نيهنع  راعنهر ل واظعر

صهرتع اظجد دة اإلشعارن  ما أرب عوينع من  تصنرت ات  واإلشنارة إظنى منا 

الت م  حركنل بو حن أ بو   نادة بو إعن ل ونحنها   حدث  يع م  تحهت

 يد بر ظات أرً ا شهى ظا ا اإلشعار  واظعجيب بهننت  ند  ع نعرور  طر نق 

مهضننم  و عكاننع ل مهضننم قخننر   منند  ع ننعرور  طر ننق  منن  اظطننر  ل

اإلعنن ل ل مهضننم و طر ننق اظهصننحي  ل مهضننم قخننر  و نند  ع ننعرور 

 طر ق اظح أ ل مهضم و طر ق اإلثزات ل مهضم قخر  و ند   نعرور 

 طر ننق إخنن ح اظحركننات ل مهضننم و طر ننق تخغيغاننا بو ترننعيغاا ل 

زاًأنا ظيينر عونل تصنر غيل  مهضم قخر  كمنا بهننت ر منا حن  ها اظ ن   اعه

ور ما ح  ها ع  صننعل وتطنرت    ومنا كنل إظنظ إال من  ضنرو  اتانار 

 اظويل وصرو اا ومرونهاا.

مننن  بجنننل إظنننظ كنننار مهضنننهر اظدراسنننل مجنننااًل خصنننًزا ظوزحنننث 

واظمنا  ننل   كننًرا ظوطننرب واظهننناول  جنند ًرا  ننعر تعغننرد ظننع عنندة دراسننات 

                                                           

 (.7اظهطهر اظويهي مواهرا وعووع و هانينع  ظودكههر رمرار عزد اظهها  ح )  (1)
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  نحننهي واظويننهيث اظوب حنناث  وبر  خننال  االههمننام ل حمننل اظزحنن

اإلشعار من   ني  تونظ اظعونل اظويه نل اظهن  نزنع عويانا اظمندامى كثينًرا ل  

تناوظات ظوندر  اظوينهي  وبرادوا  ن ظظ تغانير تونظ اظوناهرة وحناوظها 

محاوالت شهى  وبدظى كل م  اظويه ي  واظنحاة واظصر يي   ندالئات ل 

غق  غير بر بحًدا منات ما اتإ را  مواهر توظ اظعول ل اظدر  اظويهي حاظن 

ظت  عغرد ظانا  حًثنا مانهم و بو كهاً نا منغنرًدا  وإنمنا تنناثرت تنزيانا ت عونى 

توظ اظوناهرة ل ب نها  مخهوغنل ومانائل مهزا ننل   نكل  ننتت عن  تصنهر 

 نوري د يق ظما تغارا توظ اظواهرة م  تييرات أربت عوى اظوغط.

د عوى تمايت اظدراسل و د حاوظت ل  حث  ه ا بر بنحه منًحى  عهم

عوى بسا  أزيعل ه ا اظواهرة وصهرها اظمهحممل  عنً   وهن ا ال شنظ 

سيؤثر تنعثيًرا كزينًرا ل تجوينل اظمهضنهر واظخنه   ينع مناًجنا وتحونيً   

 وم  ثنتَّ اسهزار ظ  بر ب ّات اظزحث إظى تمايد وخمال مزاحث:

: سنننوكت  ينننع تعصنننيل مغانننهم اإلشنننعار عنننند اظوينننه ي  ح خمهيلللد

واظمعجميي  واسهخ ح اظهعر ف االصط ح  األناب ظوواهرة محل 

 اظدراسل.

 : اإلشعار  طر ق صهيت.ح مب ث حألول

 : اإلشعار  طر ق اإل دال بو اظهصحي .ح مب ث ح ثاين

 : اإلشعار  طر ق اظح أ بو اظز ادة.ح مب ث ح ثا ث
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 : اإلشعار  طر ق اإلظحا .ح مب ث ح رحبع

  طر ق اظصييل. : اإلشعارح مب ث ح  امس
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  مهيد

  أصيى م طكح حإلشعان ومفهلم :

: اظع منلع  ومننع م ناعر اظحنن  حإلشلعان يف ح كغلة ارع نعن : اإلعن م  واظ ع

زعند  نع   وننت  ممنا تععع بي: معاظمع  ألهنا ع مات ظع  و يل: شعائر اهلل ظكنل عن

هعننعع   وانن ا سننميت األعنن م اظهنن   مع
وه تع  ننع: عن رع ننعن هنن  ألنننع منن   ننهظات: شن

 .(1)مهعزدات اهلل شعائر

ره ل سنناماا األ من  حهنى  انيل  : أنعع ع اظزعندع يه ل اظح ع دع وإشعار اظان

ومانا نننلن: بعع رن اظزندن نعن ي،   عنشع ندع منع اظدم  ظيكهر إظظ ع مل عونى بهننا هن
(2) .

ننام  اظاَّ
ينله
مه نمع  إشنعاًرا  (3) اإلشعار هنا اإلع م  هندع عنل . وإنمنا سع ألننع جع

نن    بعومهننع  ع مننل  منند عن من
ع
نن  ل ظاننا ودظننيً  عوننى بنَّاننا هلل تعنناظى  وكننل شن

 .(4)عتن بشعرع 

عان:  هه اظندا  اظ ي  هناد   ع اظمهم ل اظحر  ظيعنرأ  عرنات وح شِّ

هعع و طهنعهعع مع
تع  اظ     إإا عوه رع عن  عًرا  وبصوع  هظات: شن

(5) 
ن
نمع  . وإنمنا سع

                                                           
(370   ب اظويل  أل   منصهر األ هري )ت (  1) رن عن  .418-1/417 هن( )شن

(393اظصحاب تا  اظويل وصحاب اظعر يل  ظوجههري )ت(  2) رن عن  .2/699 هن( )شن

زنننلع اظطَّوزننل ل اصنط حات اظغماننا »ا  اظمانمى معجنت اصننط حات اظغمانن( 3) وع
  أل نن  «أه

 (.111ح ) هن(537محمد اظناغ  )ت    حغال عمر

 .1/220هن( 276غر ب اظحد ث ال    هيزل )ت(  4)

هننن( اظ نني  واظعنني  395 ننار  )ت  نن  معجننت ممننا يل اظويننل  أل نن  اظحانني  بحمنند(  5)

 .194-3/193 واظرا 
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ارع اظم(1)اظ اعر شاعًرا ظغطنهع عن
رن   وشه نعن نغر   منال: بشع هم: ع منهات ل اظاَّ

عاًرا  هنادور  ع اظمهمع ل سغرهت: جعوها ألنغاات شه
(2). 

جعوهع معوهًما م اهًرا  وبشنعرتع   ًننا: جعوهنع و ْشَعْرُب  مَر فالن: 

تعاا عويع  .(3)عوًما  مزيحل  بشدع

ا: غ ه  وَ ْشَعْرُ   فَشَعر: راع   ر، شرو عن رن   وبشع هعع  دن رن ع ينعع  نع  وبشنعرا بدع

اظحبت مرًضا
(4). 

عار م  اظثيا   اظجاد  وبشعر و ْشَعَر ح َهمُّ قكب :  ظز   ع كوزو  اظ ع

اع  ع رن عن   مد بشع
ا ك ظظ  وكلت ما بظز ع       اظرجلن همو

(5). 

: ا عرتع  غ ر  اع وبشع رن نعن تع عوينع  وبنشع تع  ع: بنأعونعع رع عن تع عويع  وبنشع أَّونعع

: بعومع إ َّااع األمرن  وبنشع 
اع  هعه رن عن

(6). 

نبن  و د عونى اإلعن م  )اإلشنعار( ق االسنهعمال اظمعاصنر مصنطو ن أون

اظرسنم  اظمكهنه  اظمهجنع من  جانل رسنميل  مانهعمً  ل إظنظ  ننانهر 

 .(7)نمنل اظوغنط اظعر ن  من  معننى إظنى معننى قخنراظنمل اظ ي  عمصند  نع: 

                                                           

 .2/699اظصحاب (  1)

 .1/225 هن(458محكت واظمحي  األعوت  ال   سيدا )تاظ(  2)

 (.510هن( ح )538بسا  اظز غل  ظوزمخ ري )ت(  3)

 .2/699اظصحاب (  4)

 .1/225اظمحكت (  5)

 .12/177 هن(1205تا  اظعرو  م  جهاهر اظمامه   ظومرترى اظز يدي )ت(  6)

 (.33ح )معجت ظيل اظغماا  ظمحمد روا   وعج  وحامد صاد   نيز   (  7)
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قخنر  معننى  هعمال، وع اسن. وجعن (1)وبأوق  عرات عوى اإلشعار: اإلخطار

: بإاعع اإلإاعل   ماظها: بشعرن األمرن
(2). 

فعللى  و ا للا    نسللخ خم مللن   للاول ح كغللليين  ن ح فعللى  َ ْشللَعَر 

 مخعد ة من حيث ح خعدي وحالتخعمال:

( ما من حيث ح خعدي:  رن نعن إإا دخونت عوينع همنزة اظهعد نل   اظغعل )شن

رن  نعه تعدَّ  إظى مغعهظي  تارًة  نغاع وتارة  اظزا    عن وهه األكثر  ظمهظات: شن

اع  كما بنع  د  هعدَّ  إظى مغعهل واحد  ب ًرا. رن عن  دور: شن

( و ما حالتخعمال رن عن تدور  ي  معنيني : بوظامنا:   إر مهارد اظغعل )بشع

 اإلع م واإل  ار واإلأع ر. وثانياما: اإلظصا  واظمخاظطل واظي يار.

 ن ار   ينعيت ل صنهر  مثنل بما االسهعمال األول وهنه: اإلعن م واإل

اع  األمر(  عن : بعومع  ع   رن عن ( بي: بعومع إ اا  و)بشع اع األمرن رن عن  هظات: )بشع

(: بأعونمن عوينع. وجنا  ل  رن  ناألمره نعن و)بشعرا(  عن : بعومنع وبدراا  و)بنشع

.(3)﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿ اظ كر اظحكيت: تع ره كع    بي: وما  عدع

                                                           

  اظمعجننت 3/2419معجننت اظويننل اظعر يننل اظمعاصننرة ظونندكههر بحمنند مخهننار عمننر (  1)

اإلس م   معجت ل اظجهانب اظد نيل واظاياسنيل واالجهماعينل واال هصناد ل ألشنرأ 

 (.66أع ح )

 (.484اظمعجت اظهسي   مجمم اظويل اظعر يل  اظماهرة ح )(  2)

 .109سهرة األنعام: (  3)
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 اإلظصنا  واظمخاظطنل واظي نيار وجعنلع و ما حالتخعمال ح ثلاين فهلل: 

   يعيت ل صهر  مثل  هظات: )بشعرن اظ ن  ع ش   عون 
ًما وع مًل عوى ش   

) (  عن : ظصق  ع بو خاظطع  و)بشعرن   ر، اظ   ن  عن : بظصنق  نع  اظ   ن

ينعع  ع. ا اظ   ع شيًئا(ع مل  و هظات: )بشعرن 
  عن : غن ه

اظن ي   مصنطو  )اإلشنعار(وم  خ ل ه ا اظعنر  نخوعنالع إظنى برَّ 

إع م اظمخاأب »نعنيع هنا  عراد  ع ل اظمغاهم اظوتيهّي: مز  ، م  شيئي : 

  إظصننا  ع مننل  نناظوغط»  و«ا  هجننهداوإشننعارع   ع  هحممننعوإ  انعنن    نن  

 .«اظهكهر دظيً  عوى ش   مَّ 

ار:  كاننر اظامننزة  مصنندر » ننال ا نن  اظطيننب اظغاسنن :  ننعن ا بشننعرن »إهشع

و ًنا ومعنًنى  عونى منا إكنرا « اإلع م»كن« اإلشعار»ع  ع   نومن بع«  اظ   

بئمل اظويل  اأزل  واظمصنغهر  اهعموهنع ظمنا ظنيل  صنر     انه عنندهت 

ين »  كاإل ما  واإلشارة   كعنع ل اصط حات مه  دع رن اظان عن إإا جعل  يع « بنشع

 .(1)«ع مل  اه اسهعارة م اهرة  منزظل اظحميمل

ظمغاهم  مكنننا تعر نف مصنطو  )اإلشنعار( ل تونظ عوى ه ا ا و نا ً 

لْن ُتلىِّ ملا ُي دثل  ح علرُ  »اظواهرة اظنحه ل اصط ًحا  عنع:   ال ة ُ فهلم من

با كفظ من دالماب  وما ي طقلن با كفظ دكي  من هيئة؛ إيذحًنا با  ليغة  و 

 .«با مع ه حألصك ِّ  ذ ك ح كفظ

                                                           

 اال رتاب  أل   عزد اهلل محمد يض ن (  1)
ع
اظطينب اظغاسن      ر االن راب م  رو  أ 

 .2/877 هن(1170)ت
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   ل هه نوام ضار  ل  اإلشعار ال  جري عوى بظانل اظنحاة اعهزاًأا

ج ور اظعر يل اله ،  عنا هاا  اظصنناعل اظوغوينل واظدالظينل  منهب   اههمنام 

ا م  اظعول اظه  انغنرد هبنا  اظعر يل  اظعول و رائناا اظمع عرة هبا   يمك  عدت

. و ند تحندث (1)اظويه هر واظنحاة  كاظعول اظهعويميل واظمياسيل واظجدظيل

دكلة »ب اام اظعول عنند اظنحنه ي  عن   اظايهأ  ل معر  اظحد ث ع 

رد عونى كن م اظعنر  وتنانا  ّطن  وسوكاا ضم  اظعونل اظهن  تن «حإلشعان

اسنهعمااًل   إظى  انهر ظيهات  وبردأ هن ا  نعر اظعنر  ظهونظ اظعونل بكثنرع 

وبشند تنداواًل  وبهنننا واسنعل اظ ننعب  إال بر مندار اظم نناهرة منانا عوننى 

 .(2)«اإلشعار عول»بر عل وع ر   نهًعا  إكر مناا 

و ناً  عوى ه ا  نإر اظزحنث  اندأ إظنى تغانير ظناهرة اإلشنعار اظهن  

وردت ل اظنصهح اظويه ل واظههجياات اظنحه ل اظه  دظت عونى مروننل 

اظعر يل واتاناعاا و ندر ا عونى اظهننهر ل  هاعند اظوينل  وعونى بر اظوينل 

 ها .اظعر يل تهظ  األظغاظ واظمعاين اههماًما واسًعا عوى حدٍّ س

                                                           

 (.64هن( ل إ راب عول اظنحه ح )337ه ا اظهمايت ظوزجاج  )ت(  1)

ثمنار »اسهغاد اظايهأ  إظظ اظهمايت م  ب   عزند اهلل اظند نهري اظن ي بوردا ل كها نع (  2)

 (.256ح ) «اال رتاب ل عوت بصهل اظنحه»ل كها ع    ونموع اظايهأ  عنع«اظصناعل
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 :ح مب ث حألول

 حإلشعان بطريق صل  

واإلشعار  عصل صهرة اظوغط  عيت  طر  مخهوغنل تهرنا ر ظهندل عونى 

بصل  غير مندظهل عوينع من  ظناهر اظوغنط ظنهال تونظ اظع منل اظهن  توحنق 

 وم  توظ اظطر : . اظوغط ظهع عر  صهرتع األصويل

 حإلشعان بإاالص ح  رتاب:-ب

ألصل  طر نق إحنداث حركنل خاظصنل بو ونعن  هب ا اظنهر اإلشعار  ا

إ ما  حركل خاظصل ل بحد حنروأ  نينل اظكومنل  كنهر اظينر  منانا إمنا 

اإلشارة إظى بصل اظحرأ اظمح وأ نغاع بو حركهع  وإما اإلشنارة إظنى 

بصننل اظحننرأ ل  عننض بحننهال اظوغننط وظيغننًل بو جنًاننا بو حركننًل  وإمننا 

 :اإلشارة إظى دالظل بصويل تعراد ل اظوغط

 مما جاء من حإلشعان با  رف ح م ذوف نفس :ف-

:  ننإر اظعننر  ظمننا برادوا جمللع حالتللم ح مق لللن جمللع   لل يح -1

ره اظاناظت حن  ها بظغنع هرً نا من  اظهمنا   جمم االست اظممصهر جممن اظم كَّ

اظااكني  بظف اظممصهر وواو اظجمم و ائنع  وب منها عونى اظغهحنل ظهع نعر 

ى»ها ل  األظف اظمح و ل وتدل عوياا   ماظ هرن » «:مصطغن ر ًعنا  « مصطغن

ي ن »و ا ونصًزا  غه  اظغا « مصطغن جرو
وبمنا اظممصنهر ».  نال ا ن  ماظنظ: (1)

                                                           

  األصنهل ال ن  اظانرا  1/393اظممهرنب ظومن د   3/386انور: اظكها  ظايزه ع (  1)

= 
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  و اههي ل إظظ ظه كير وتو  اظهاو واظيا  اظغهحلن  هح أ بظغع ل جمم ا

زعوى( ونى(  ومنا بظغنع  ائندة كنن)حع اسنت  -ما بظغع منموزنل عن  بصنل كنن)األعع

يع  واظحع  يمال: جا  األع -رجل زعونهر  ومررت  األعون ر واظحع زوني . ه ا ونهع

 م هب اظزصر ي .

ح  هر األظف اظزائدة  و رمهر ما  زواا منم اظنهاو وبما اظكه يهر  ين 

زوهي    نإر كنار زوعهر ومررت  ناظحع و كارونع مم اظيا    يمهظهر: جا  اظحع 

 .(1)«اظممصهر بعجميوا بجا وا  يع اظهجاي  الحهمال اظز ادة وعدماا

 و د بشار ا   ماظظ إظى توظ اظماعدة ل بظغيهع  مهظع:

أع   نن ه ًرا  مننا حع
ننعه  واظغننه ن ب ننقه مع ع

 

 

ننره  حصننرا ألنننهار اظعوننل  عع ل كنن م  اظمطننردة ننال اظاننيهأ  ل من

رن   غنه  منا  زنل »اظعر :  نهع هسن : كمهظات ل جمنم مهسنى: مع لع إشعار  وَّ
وعه

 .(2)«اظهاو  إشعاًرا  عر اظمح وأ بظف، 

وت من  هن ا بر اظعنر  ظمنا ب منها عونى اظغهحنل  ند راعنها األصنل    عع

وبشننعروا  صننهرة اظوغننط األصننويل  ومراعنناة األصننل مركننه ة ل كنن م 

                                                           
= 

اظمماصد واظمااظظ   رب بظغيل ا   ماظنظ ال ن  بم  اسنت اظمنرادي   تهضي  2/417

 .5/1370هن( 749)ت 

 .1/95شرب اظهاايل  ال   ماظظ (  1)

 (.264اب ح )اال رت(  2)
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اظعننر   ول هنن ا تمه ننل ظمنن هب اظزصننر ي  اظنن     ر ننها  نني  اظممصننهر 

واظمنمهح ل جمم اظم كر اظااظت مراعاة ألصل كل مناما   ينما بجر  

ها مننا  زننل اظننهاو  منناظها: اظكه يننهر اظممصننه ر مجننر  اظمنمننهح  رننمت

هر» ي »مثً  وكاروا ما  زل اظيا   ماظها: « مصطغع حمنً  ظنع عونى « مصطغه

اظااظت مطوًما  و يع إغغال ظمريل مراعاة األصل وإرع كانها الحوها  ريل 

اظحمل عوى بصل اظزنا  ل بر جمنم اظمن كر اظاناظت  عرنتت منا  زنل واوا 

  ائع.و عكار ما  زل 

صننحى بهنننت  نند  يللاء حإلضللافة:-2 ممننا جننا  ل اظواجننات اظعر يننل اظغع

ننا  نيَّننله إراد ننا   حنن  هر  ننا  اإلضننا ل ) ننا  اظمننهكوت( وصننً  وو ًغننا وخطو

و عزمهر عوى اظكارة ع مل عوياا  سنها  بكنار اظمرناأ إظيانا منناد  بو 

 .(1)غير مناد   وح  اا ل  ا  اظندا  هه األ ص  واألكثر

 ىئ مئ﴿ حن  اا من  اظمرناأ إظيانا اظمنناد   هظنع تعناظى:  مثال

  ومثنننال حننن  اا مننن  (4)﴾ۆ ۆ ۇ﴿  (3)﴾ڳ ڳ﴿  و(2)﴾يئ

                                                           
  ارت ناأ اظرنر  من  كن م اظعنر  أل ن  3/279  شرب اظهاايل 2/209اظكها  (  1)

  شنرب 2/376ائد ظزاا  اظد   ا   عميل   اظمااعد عوى تاايل اظغه4/1850حيار 

 .455  2/331األشمهين عوى بظغيل ا   ماظظ 

 . 10سهرة اظزمر: (  2)

 .16سهرة اظزمر: (  3)

 .30سهرة اظغر ار: (  4)
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 ہ﴿و  (1)﴾ڌ ڌ﴿: اظمرنناأ إظياننا غيننر اظمننناد   هظننع تعنناظى

 .(2)﴾ہ

( من  غينر  نا   ل  ا  ظت  خهوغها ل كار اظنهر ل )د  ه رَّ وظ ظظ  إر اظمع

 نن ( ر ننم  اال هنندا   مننم مهضننم )د  (3)﴾ڦ ڦ ڤ ڤ﴿:  هظننع تعنناظى

و رجم سزب إظظ إظى بر اظك م عوى تمد ر اإلضنا ل إظنى  نا  اظمنهكوت  

رن  اظكاننرة إشننعاًرا  اظيننا   واألصننل: )د ننن (  هعننزه ثننت حنن  ت اظيننا  واجع

   نندظيل  ننرا ة ب نن  عمننرو  وحمننزة واظكاننائ  (4) حنن  ها اظيننا  اخهصنناًرا

 اظا
ن
ظه  ومنا كاننت اظعنر  ظهحن أ   (5)ده نه ( زعيل  إثزات  ا  اإلضا ل: )ون

 شيًئا  يير ما دظيل  ع عر  ع و دل عويع.

وكما حن  ها  نا  اظمنهكوت اظهن   رناأ إظيانا األسنما   حن  ها تونظ 

اظمهصول  األ عال وب مها عوى اظكانرة اظهن   زوانا إشنعاًرا هبنا   حن  هها 

 ېئ﴿: ومننن  اظمرنننارر اظمثزنننت نحنننه  (6)﴾چ﴿مننن  األمنننر نحنننه: 

                                                           

 . 36سهرة اظرعد: (  1)

 .17سهرة اظزمر: (  2)

 .6سهرة اظكا رور: (  3)

 (.215هن( ح )370إعرا  ث ثي  سهرة م  اظمرقر اظكر ت  ال   خاظه ع )ت (  4)

 .6/449 هن(377اظحجل ل عول اظمرا ات اظازم  أل   عو  اظغارس  )ت(  5)

 .40سهرة اظزمرة: (  6)
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ومنن    (2)﴾ڦ ڦ﴿نحننه:  عنننع منانن   ومنن  اظمرننارر اظ(1)﴾ېئ

 .(3)﴾ڱ ڱڱ﴿ اظماض  نحه:

م:-3 ممنا إهزنها إظينع ل بحند وجان  تنرخيت االسنت  ح م ا ى ح مراَّ

رع االست  و كهر اظمح وأع بنع  ع اظمناد  وهه اظهجع األكثري: 
ح أ قخه

رع منا  زونع عونى حاظنع  ل حركهنع    ع  تندن
مراًدا ل اظحكت كاظثا ت اظمنطه ه

ث  » اًنا وإشننعاًرا  إرادتننع  همننهل ل: وسننكهنع  إ نن   ول « ننا حنناره «: »حنناره

لن » ثع ن »  ول « ا بعمامن «: »بعمامن ثع «: » عرع رن علن »  ول « ا  عرع
نرن ع «: »هه

  ول « نا هه

هدن » ه«: »ثنمع   ال  عييَّنر االسنت  عند « نا  ننعنه»استن رجنل: «  ننعهرن »  ول « ا ثنمع

نن  اظحننرأ اظنن ي زعمه  زننل اظمحنن وأ عوننى حاظننع حركننًل  اظحنن أ  وإنمننا تع

 .(4)وسكهًنا إشعاًرا  إرادة اظمح وأ

 د  حن  هر  م ذوفاب ح الماب مما تانت المها ياًء:ح ح  كماب -4

ور اظحركل اظه   زوع نائزًل عنع ودظيوًل عويع رت
اظحرأ و عمه

  و د جا  إظظ (5)

اظكانرة    ل اظكومات مح و ات اظ م مما كانت المنع  ناً  كثينًرا اكهغنا ً 

                                                           

 .81سهرة اظ عرا : (  1)

 .108سهرة اظمؤمنهر:   (2)

 .20سهرة قل عمرار: (  3)

 .2/21 عيش     شرب اظمغصل ظمه ق اظد  (  4)

 .135-3/134جن      اظخصائال  أل   اظغه (  5)



 

 
 م2016ون األول( ديسمرب )كان /هـ1438ربيع األول  -العدد الثاين عشر -السنة الرابعة

  

 

30 

  وبصنوع:  نعته   (2)﴾ڀ ڀ پ﴿و هظنع:   (1)﴾ڭ ڭ﴿ومنع  هظع تعاظى: 

ي  وم  إظظ ح  ات  ا  االست اظمنمهح ل حناظه  اظر نم واظجنر  و اره

واإل ما  عوى اظكارة وصً  إإا ا رتنت  ع الم اظهعر نف ت نزيًاا  منا ظنيل 

 .  واألصل: اظداع (4)﴾ۆئ ۇئ﴿  كمهظع تعاظى: (3) يع بظف والم

 ننعيت إظننظ ل اظغهاصننل واظمننهال ظرننر  منن  االتاننار  كمهظننع  و نند

األصل: اظهننادي  و ،(6)﴾ک ک﴿ و هظع:  (5)﴾ىئ ىئ﴿تعاظى: 

اظهصنل  واظمهعاظ   واظه ف عوى مثل ه ا اظنهر  كهر  اظانكهر  وعنند

  نطق  اظكار م  غير  ا  .

ومما جا   يع ح أ اظهاو مم اإل ما  عونى اظرنمل  زوانا دالظنًل عويانا 

 وئ﴿   و هظننع:(8)﴾ۈئ ۈئ﴿ و هظننع:  (7)﴾ڍ ڇ ڇ﴿ ع تعنناظى: هظنن

ه.(9)﴾وئ ه  وسندعع ه  و دعع    واألصل:  محع

                                                           
 .105سهرة ههد: (  1)

 .4سهرة اظغجر: (  2)

  تكموننل اإل رنناب أل نن  عونن  2/375  األصننهل ال نن  اظاننرا  4/183اظكهننا  (  3)

 .2/290بماظ  ا   اظ جري (  207اظغارس  ح )

 .186سهرة اظزمرة: (  4)

 . 32سهرة غا ر: (  5)

 .9سهرة اظرعد: (  6)

 .24سهرة اظ هر : (  7)

 .6سهرة اظممر: (  8)

 .18سهرة اظعوق: (  9)



 

 

 

 
 م2016ون األول( ديسمرب )كان /هـ1438ربيع األول  -العدد الثاين عشر -السنة الرابعة 31

 

:  إهنت ظما ح  ها ح فعى ح معخى ح مس د إ ه ضما ر ح رفع ح سات ة-5

بظف اظغعل اظمرارر اظمعهل اآلخر  األظف عند إسنادا إظى واو اظجماعل 

إشنعاًرا  ناألظف اظمح و نل  بو  ا  اظمؤنثل اظمخاأزنل ب منها عونى اظغهحنل 

ى» ماظها ل:  يع «: » رضن هر و رضن  غه  ما  زل اظهاو واظيا  إشنارة   « رضن

إظى بر ه ا اظغعل معهل اآلخر  األظف  وكن ظظ  عونها ل األمنر من  هن ا 

  
ع
نن    واخع ن

ع
نن  ضن ا  و نناظها: ارع ننهع كَّ ا  وتنزن ننهع ا  واخع ن ننهع اظغعننل   منناظها: ارضن

  واظماعدة ل
ع
كَّ   اظمرارر اظنا ال إإا بسند إظنى واو اظجماعنل بو  نا  وتنزن

اظمخاأزل: حع ه تع المنع مطوًمنا واًوا كاننت بو  ناً  بو بظًغنا  و من  منا  زنل 

تَّ منا  زنل واو اظجماعنل  األظف مغههًحا ظإل  ار  اظحرأ اظمح وأ  وضع

 م  اظغعل اظهاوي واظيائ  ظمناسزل واو اظجماعل.

ضن  اظننا ال اظمعهنل اآلخنر  ناألظف وك ظظ ظما بسندوا اظغعنل اظما

إظى واو اظجماعل ح  ها بظغع و هحها ما  زل واو اظجماعل إشعاًرا  األظف 

ها  «:سعى»اظمح و ل   ماظها ل  عن طننها    غه  ما  زل اظنهاو  ومثونع: سن بنعع

ها  واظماعدة ل كل ما   نا ال بسند إظنى  ها  و نين من ها  ورن عن ها  ودن هندعن اسع

نننع تحنن أ الم اظغعننل واًوا كانننت بو  نناً  بو بظًغننا  و زمننى واو اظجماعننل  ب

اظحرأ اظ ي  زل األظف مغههًحنا ظإل ن ار  ناظحرأ اظمحن وأ  و عرنتت 

اظحننرأ اظنن ي  زننل اظننهاو واظيننا  ل اظغعننل اظننهاوي واظيننائ  ظمناسننزل واو 
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.  اظحركنننل بعحننندثتع بو بع ميننننتع ل األمثونننل اظانننا مل إشنننعاًرا (1)اظجماعنننل

  وأ نغاع. اظحرأ اظمح

: ح فعى ح ماض  ح ثالث  ح مجر  إ ح ُ ت د إ ه ضمير نفلع مخ لر -6

 ) نلن ننل ) نعن وجب ح أ اظعي  تخوتًصا م  اظهما  اظااكني    إر كار عوى  ه

نادن  » هعرتت  نا  اظنهاوي إشنعاًرا  نعر اظمحن وأ واو،   همنهل ل  نامن  و ن صن

ننالن  وعننتع «: »و ن تع  و ع نندع تع  و ع ننمع اظيننائ  إشننعاًرا  ننعر    وتكاننر  ننا «صع

ننا ن »اظمحنن وأ  ننا ،   همننهل ل  زعننتع  «: » نننارن  وأنننا ن  وعن
ننتع  وأه  هعع

تع  ت اظغنا  إشنعاًرا «وعه ع نمَّ  ت اظعني  وضع
ن ه (حع لن   وإر كار عوى  نل ) نعع

 .(2)«أعوعتع «: »أنالن » اظهاو   همهل ل 

إشعاًرا  حركل اظحنرأ اظمحن وأ بو   اظحركل ل ه ا اظمثال دخوتع 

 حرأ نغاع. اظ

 ومما جاء من حإلشعان ب رتة ح  رف ح م ذوف:

                                                           

  2/915(  ارت نناأ اظرننر  102انوننر: شننرب شنن ور اظنن هب  ال نن  ه ننام ح )(  1)

  ماظنظ تكمونل محمند محين  اظند     شرب ا   عميل ألظغينل ا ن88-1/87اظمااعد 

 .304-4/301عزد اظحميد 

  اظمنصننف شننرب تصننر ف ب نن  عثمننار 1/234  اظممهرننب 4/340انوننر: اظكهننا  (  2)

  شنرب ا ن  عمينل 10/71  شنرب اظمغصنل ال ن   عنيش 1/234اظما ين ال   جنن  

 .4/313  حاشيل اظصزار عوى شرب األشمهين عوى بظغيل ا   ماظظ 4/292
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نن َّ »ل  ننهل اظكننه يي  بر  رتيلل)    نللنَّ : -1
« ال»مركزننل منن  «: ظكه

(   نندت عوياننا اظكنناأع « كنناأ»و« إرَّ »و اظخطننا    عصننواا عننندهت )إرَّ

  و ينل (1)ظونَّغن « ال»وح أ اظامزة  واظكاأ عه  عن  اظمحن وأ  و

هنننت ظمننا حنن  ها اظامننزة اظمكاننهرة كاننروا إ»ل تهجيننع هنن ا اظرتكيننب: 

 .(2)«اظكاأ إشعاًرا هبا

 :ح فعى ح ماض  ح ثالث  ح مجر  إ ح ُ ت د إ ه ضمير نفلع مخ لر -2

نننله   زعد ح أ اظعي  تخوتًصا م  اظهمنا  اظاناكني    عنوننرع  نإإا كنار عونى  ه

 )  جب كار اظغا  إشعاًرا  حركنل اظعني  اظمح و نل  - كار اظعي -) نعهلن

نا ن » همهل ل  -واو وا كار بو  ائيوا- اتن  وهن اأن  ومن نتع  ومهنتت  «: »خن غع خه

زعنننتع 
   اظحركنننل ل هننن ا اظرنننر  تننندخل إشنننعاًرا  حركنننل اظحنننرأ «وهه

 .(3)اظمح وأ بو  اظحرأ نغاع

ا جاء من حإلشعان بأصى ح  رف يف بعض  حلحل ح كفظ وظيفًة  و  وممَّ

 ج ًسا  و حرتًة:

                                                           

 .1/357ي  ع  م اهب اظنحه ي  اظزصر ي  واظكه يي   ظوعك ي اظهزي(  1)

 (.200هن( ح )581نهائ  اظغكر ل اظنحه أل   اظماست اظاايو  )ت(  2)

  شننرب اظمغصننل 1/234  اظمنصننف 1/234  اظممهرننب 4/340انوننر: اظكهننا  (  3)

 .4/313  حاشيل اظصزار 4/292  شرب ا   عميل 10/71
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 مد عوَّلن اظنحاةع  نه ن منا  زنل  نا      ) وح جر:ح مث ه يف حا خ  ح-1

 سزب  ه  ما  زل ه ا اظيا  اإلشنعارع »اظمثنى ل حاظه  اظنصب واظجر  عر 

ته األظف  واألظف ال  كهر ما  زواا إال مغههًحا ونغن  .(1)« عهنا خن

 : ال اظ اأز  ل شرب  هل ا   ماظظ

 فع انا األظهنوتخوعفع اظينا ل جميعه 

 

 .............................. 

ألر األظف تعطوبع  غه  ما  زواا ب ًدا   ومنا جنا ت اظينا  ل مهضنعاا »

تعرك ما  زل إظظ عوى  هحع  وظ ظظ بتى  وغط )تخونف( بي تكنهر خوًغنا 

ألر اظخاظف ظو    محر  ظمهضم ما خوغع      نزين  بر  مناا وعهًضا 

 ا إظنى عونل هن ا اظغنه   بشار هب -واهلل بعوت- عيير م  حكمع شيًئا  وكعنع

وبنع اظ ي بعظهف ل اظر م   و ظظ ثزت هنا  زل اظيا  وظنت  كن  كانًرا وهنه 

 .(2)«اظ ي  ناسب اظيا 

ا « صناد ني »و نا  عوى ه ا اظهعويل تكهر اظغهحل ل مثل:  نصنًزا وجنرو

ونف، م  األظف ل  إظظ بر اظيا   د  ر ًعا  «صاد نار»إشعاًرا  عر اظيا  هنا خن

ت  صنغل األظننف  وهنه بر منا  زواننا ال  كنهر إال مغههًحنا   زميننت احهغون

 اظغهحل  زل اظيا  ظمًحا ألصل اظوغط.

                                                           

 .1/33  شرب األشمهين 1/330دي تهضي  اظمماصد ظومرا(  1)

 هننن(790اظمماصنند اظ ننا يل ل شننرب اظخ صننل اظكا يننل  أل نن  إسننحا  اظ نناأز  )ت(  2)

1/173. 
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 ننعنهرن    نإهنت  ناظها  يامنا: جملع   ل يح:« بن ْلت  »و« حْبلن  »جمع -2

  وكنار اظمينا   مهرن  بر  عمنال: 
أنرًدا ألصنل « ا عنعنهرن  وا عنننات  »و نات 

نا حن  ها همنزة  ا نناره وا نهناره  ل تثنيهامنا:  إهنت  اظها: اظزا   ظكننات ظمَّ

وحنناموات ل إظننظ اإلشننعار  ننعر » اظهصننل ل حاظننل اظجمننم  هحننها اظزننا  

بصنواا اظغنه  ل   اظزنا  ل )ا ن   و ننت(. (1)«بصل اظزا  ل اإل نراد اظغنه 

ة،   زنا  مغههحنل  يامنا  بمنا «:  نت  » نننه،  وبصل «: ا ع   »اإل راد   عصل   نننهن

ة، »  ح  ها مناا ها  اظهعنيث  ثت ح  ها اظهاو بو اظيا  اظه  ه  المانا  «  نننهن

ظاا وبسنكنها ثانيانا و ادوا اظهنا  ل قخرهنا عهًضنا من  المانا   وكاروا بوَّ

) ر   غهحها اظزا  ل جمعاما جمم تصحي  تنزيًاا عوى . (2) عظحمهها  ن)جه ع

جمنم غرضنع ل اظ -وه  اظغهحل-بر بصواا اظغه    إحداث اظحركل هنا 

 اإلشعار  صهرة اظوغط ل حاظل اإل راد.

كَّْت دي   -3 عنند  نائنع  « نالن »و  « نارن »: مثل: ح فعى حألجلف ح ذي ُ دن

ننره » ننإر األصننل  يننع ضننتت اظمنناأ وكاننرع اظننهاو مثننل   ظومغعننهل « ضع

ل ضنملع اظينا   عند  نهنثعمن ل كمنا تعاع وت اظكارةع عونى اظنهاو  عند اظرنمَّ
هعثعمه  اسع

                                                           

  2/39(  اظهنن  يل واظهكميننل 79  وانوننر: نهننائ  اظغكننر ح )1/96شننرب اظهاننايل (  1)

  شننرب 1/388هننن(  778تماينند اظمهاعنند   ننرب تاننايل اظغهائنند ظننناظر اظجننيش )ت

 .1/153  حاشيل اظصزار 1/96عوى اظههضي  ظو يخ خاظد األ هري اظهصر   

  بمننناظ  اظ نننجري 1/149  سنننر صنننناعل اإلعنننرا  ال ننن  جنننن  4/317اظكهنننا  (  2)

2/286. 
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نا اظكارة   نا  زوان نت اظنهاوع وانكانرن من   انكع
 نموت كارةع اظهاو إظى اظمناأه

ننا ً  ظت  ن
 عع عننده

. و عننض اظعننر   خوننال اظرننمل   ننإر كانننت اظعنني  واًوا (1)

انموزنت واًوا  ظانكههنا  سومت  ظاكههنا  عد ما  جانااا  وإر كانت  نا ً 

: كعنظ ب مينتن ضنمل اظزنا  إشنع» عد ضمل.  ال ا    عيش:  اًرا  عهر اظمهارع

 صنار اظوغنط:  عنهر .  األصل ومحا ول عوى اظزنا   وح  ت كارة اظينا .

 .(2)«اظمهارع 

 اإلشعارع هنا جا  إع ًما  حركل  ا  اظغعل ل  عض بحهاظع وهه حاظل 

اظمزننن  ظومغعننهل اظهنن  هنن  ل األصننل مرننمهمل   جننا   إ مننا  ضننمل  ننا  

 ا مرمهمل ل األصل.  إشعاًرا  عهن« عهلن »  كما ب ميهاا ل « عهرن »اظغعل 

للُى َفَعللَى َيْفُعللُى  وَفَعللَى يَ -4 ننلع )جعوننها » ومنننع بهنننت: ْفعن عع  اظرننت  ( نغع

لن )مرارر  عهلع ) م  إوات اظهاو  وجعوها ( نعن نلن ) اظكار مرنارر  ( نغع  ( نعن

م  إوات اظيا  إشعاًرا  األصل  ألر اظرمل تع عر  اظهاو واظكانرة ت نعر 

طع  عونها  ع نلن  اظيا   وه ا اظوحع عن هننل اظن َّم: اظهزمنها ل ) ن ن ع يننع ل اظمعع
( مه

 ) لع عع  اظهاو) نغع
اته ون (  ضتَّ إن عهنلع  اظينا  ) نغع

اته ون  ع إن
و  ومه زع ا  نيع زن : غن اظعي  نحهع

مه   إشعاًرا  األصل  .(3)«نحه: رمى  نرع

                                                           

 .322-2/321 هن(616اظوزا  ل عول اظزنا  واإلعرا   أل   اظزما  اظعك ي )ت(  1)

 .7/70شرب اظمغصل (  2)

ماظظ اظرعين  اظيرنناأ  ثنت      هسف    ظجهاهر  ألحمدا هطاأ األ اهر واظهماط ا(  3)

  1/245(  وانوننر: اظمنصننف 79ح ) هننن(779اظزيننري  ب ننه جعغننر األندظانن  )ت

= 
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وقللد يللأ   هللذح ح طريللق مللن حإلشللعان   بيًهللا دكلله  صللى قللد ال نلل   

يف ب ية ح  كمة دكه  ن هذح ح كفظ بهلذو ح  يفيلة  اسخدل بإحدحث حرتة مَّ فيُ 

 قد جاء دكه االف حألصى.

وم  إظظ بر األصل ل اظجمم  اظهاو واظنهر بر  كهر ظمن   عمنل  -

وكار اظميا   مهر  بر تعجمنم  ناألظف   «بنرع   »ظكنات ظما جمعها نحه 

نل، »واظها   ألر األصل  يانا  ضن  -وهنه بصنل مر نه  غينر مانهعمل-«بنرع

ها مناننا اظهننا  جمعههننا  نناظهاو واظنننهر تعه ًرننا منن  حنن أ اظهننا   وحنن  

هرن »و هحها اظرا   صارت:  ضع نننل» مثنلن إظنظ ل جمنم عوها   و(1)«بنرن   «سن

ننهة، » إر اظميا   مهر  جمعاا  األظف واظهنا   ألر بصنواا    إال بهننت «سن

   وكانرواظما ح  ها اظ م جمعها  اظهاو واظنهر تعه ًرا م  ح أ اظ م

نعهرن »اظاي   صارت   «.سه

نننل  »  و«بنرع   »ظمنا كنار هن ا اظجمنم ل » ال ا   األنزناري:  عونى « سن

 خنن أ األصننل  بعدخننل  يننع ضننر  منن  اظهكثيننر  و عهحننت اظننرا  منن 

                                                           
= 

 (.292اظممهم ل اظهصر ف ال   عصغهر ح )

ا  سنيزه ع أل ن  عون    اظهعويمنل عونى كهن4/24  اظممهرنب 3/559انور: اظكهنا  (  1)

  اظصناحز  ل  منع اظوينل ال ن   نار  613-2/605  سنر اظصنناعل 4/87اظغارس  

هننن( ح 577األنزنناري )ت  نن  بسننرار اظعر يننل أل نن  اظ كننات(  211هننن( ح )390)

اإلنصاأ ل ماائل اظخ أ  ي  اظنحه ي  اظزصر ي  واظكه يي  ظكمنال اظند   (  58)

 .1/83  شرب اظهاايل 5/5  شرب اظمغصل 1/43ب   اظ كات األنزاري 
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هرن » ضع رب ح سين من  «بنرن ع جْمل« تن ُلنَ » وُتسن ح سلالمة  عَ إشعاًنح بأن  ُجمن

 .(1)«دكه االف حألصى

ب ًرننا  ظينندخل اظكومننلن ضننر ، منن  اظهيييننر  و هحننها اظننرا  ل اظجمننم

وهمنها ب ًرنا بر ااسهيحاًشا م  بر  ه ها ظغطن اظهصحي   « برًضنا»ظزهَّنلن  وظيععع

مم  اظها  بر  عغهن  راؤا   يمال:  ضات، »مما سزيوعع ظه جع لن »ألرَّ   «برن ون عع إإا  « ن

ك ل اظجمنم  ناظ مم  األظف واظها    إرَّ عينع تعحرَّ غه  ب نًدا  كار اسًما  وجع

غننل  »نحه  هظات ل  نات، «: »جن غن  .(2)«جن

ور ما خاظغها ه ا األصل  ع مها عوى حركات  هنعينل اظمغرد دور تييير  

نننل  »  مننناظها ل جمنننم ين نننات، «: ظع ين نننهرن  ول  ظع يع ة  »وظع نننرن نننرات،  :«كع ورن   كع نننرع وكع

 جمعههننا  ناظهاو واظنننهر  إشنعاًرا  ناظعه  منن  اظمحن وأ منم اظدالظننل 

 .(3)هيييرعوى اظ

 ومما جاء من حإلشعان بدال ة ح كفظ:

ومنننع: عننندما حرتللة ح  سللر يف ب للاء ضللمير ح لححللدة ح م ا بللة: -1

تحدث اظنحاة ع  بسزا  اظزنا  عوى اظكار إكروا بر م  توظ األسزا : 

)ضننمير اظمخاأزننل « بنعننته »اإلشننعار  اظهعنيننث  وإظننظ  هحمننق ل نحننه: 

                                                           

 .9/66(  اظمخصال ال   سيدا 59ح ) بسرار اظعر يل(  1)

 .5/5شرب اظمغصل ال    عيش (  2)

 .1/7اظمخصال (  3)
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اظمعنهي  ناسنب اظمؤننث   يكنهر    وعووها ه ا  عر اظكار(1)اظمنغصل(

ل اظكار اظوغو  إشنعار،  نع
و عحمنل عونى إظنظ حركنل اظكانر ل تنا  . (2)

 إهننا محركنل،  كانرة  «كهزعته »اظغاعول )ضمير اظمخاأزل اظمهصل(  نحه: 

اظزنا    يكهر ل حركل اظكار إشعار،  اظهعنيث  غير بر ه ا اإلشعار اظن ي 

ثننعن  إكروا إنما  عهح   ع ظغطع اظرمي ر اظمغرد  حاب  ألننظ إإا إهزنت تع

كهزهعمنا »  و«بنهعمنا مجهاندتناره »ه    اظرنمير    مونت مخاأًزنا امنربتي : 

 إنننظ ظنن  ت ننعر  اظهعنيننث منن  صننهرة ظغننط اظرننمير    وإنمننا  «اظنندر ن 

  عرك  ع بشيا  بخر  م  دالظل اظايا  ونحهها  وكن ظظ إإا جمعهامنا 

سهدظوت عوى اظهعنيث  هيير صهرة اظرنمير ال  موت: بنه َّ  وكهزهع َّ  إنما ا

  حركل اظزنا .

ْشلرين»تسر ح علين ملن -2  مند عونل : «تنلاَل »وتسلر ح  لاف ملن « دن

    كمنا  زندب ظغنط«االثنني »اظنحاة توظ اظحركنل  نعر  يانا إشنعاًرا  معننى 

مرننمهمل   «كننلٍّ »مننم بهنننا ل « كهنن » اظكاننر  كاننروا كنناأ « االثننني »

نره  وإرادة ظغنط  إشنعاًرا« ع نر  »  وكن ظظ كانروا اظعني  من  هثنينل اظعن ع

نني ا»  .(3)«ثع

                                                           

  شننرب األشننمهين عوننى األظغيننل 1/309تهضنني  اظمماصنند شننرب األظغيننل ظومننرادي (  1)

 .1/55  حاشيل اظخرري عوى ا   عميل 1/26

 .1/123حاشيل اظصزار (  2)

 .6/28 عيش شرب اظمغصل ال     (222نهائ  اظغكر ح )(  3)
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نر  » إر  يل:  وت كاروا اظعني  من  » ال ا   األنزاري:   ينل: «. عه ع

مكانهر « االثنني »وبول « االثني »ألنع ظما كار األصل بر   هق م  ظغط 

 .(1)«ظيدظها  اظكار عوى األصل« اظع ر  »كاروا بول 

بهننت عندظها إظنى كانر بول اظنن)ع ر  (  ظيندظها وتغاير ه ا اظهعوينل 

 كار بوظاا بر بصواا  ع نهق من  ظغنط االثنني   وبظنف االثنني  مكانهرة  

.  انننا اظحركننلع بحنندثت ظيننر  (2) جعوننها كاننر بوظاننا دظننيً  عوننى إظننظ

 دالظ  وهه اظدالظل عوى بصل االشهما  م  حيث معناا.

ما برادوا  طنم اظجمونل عول اظنحاة إظظ  عهنت ظتسر همزة  إنَّ :  -3

إشعاًرا  هجر دها ظمعنى اظههكيد ع  تهأئل اظجمول ألر  عمنل   مما  زواا

اظغعل  زواا ل معناها   كاروا همز ا ظيؤإننها  اال هندا  واالنمطنار عمنا 

وكار اظكار هب ا اظمهأ  بوظى     زل   إهنت جعوها اظههكيد صدر اظك م

ما  عهمند عوينع و صندر اظكن م  نع  إال  ألنع بثمل م  اظغعل  واظثعمل بوظى

  بهنت إإا برادوا تهأئنل اظجمونل  ألر  عمنل اظغعنل اظن ي  زوانا ل معناهنا

) مننم دالظهاننا عوننى  وبر  عصننيعروها ل معنننى اظحنند ث  هحننها همننزة )إرَّ

 .(3)اظههكيد ب ًرا  واظغه  بوظى  ما جا   عد ك م ظخغهع

 

                                                           

 (.221بسرار اظعر يل ح )(  1)

 (.505عول اظنحه  أل   اظحا  اظهرا  ح )(  2)

 .8/59شرب اظمغصل   267نهائ  اظغكر ح (  3)
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 حإلشعان بخ في  ح  رتاب:- 

اظعننر  ظنناهرة اظهخغيننف ل بثنننا  اسننهخدامات ظويننل   و نند راعننته 

ينتع  عحهاظع وتهزعع
نه هععع وعع واسه غَّ

متن تهصهر ه ا  كما  منهل (1)   وإإا أنغه

ر بحننهاظات  و ععند بغراضننات  »ا ن  جنن :  هياننات  منا ب عنندك عن  تصنهت

غنها عن   وظطف بسرارهت  حهى كعنظ ظت ترهت و د ضا مها بنغاات وخغَّ

نههننا ل هع هواننها اظحركننات اخه ًسننا  وبخغن بظانننهات  ننعر اخ هننا  وننت  مكع

 .(2)« زعههابماك  كثيرة وظت  ع 

  إظظ ل ظنهاهر صنهتيل  عو د  عيت اظهخغيف ظرر   م  اإلشعار و ن 

 كن)اظروم  واإلشمام  واإلماظل(:

ْوم وحإلشللمام-1  غا ننلع   : وتهحمننق توننظ اظوننهاهر ل حاظننل اظه ننفح للرَّ

بي بر اظانننكهر  ومنننل  اظانننكهر اظمحنننض اظه نننف عونننى اظكاألمنننر بر 

ل ع  اظه نف  اظخاظال اظ ي ال حركلن  يع هه األصل ل اظه ف  و د  ععدن

نقع هن ا اظننهر من    اظاكهر اظمحضه إظى اظه ف  نزعض اظحركنل  و هحمَّ

م  وع م واإلشنمام  مننم االخنه أ ل كيغيننل اظه نف  نني  اظننرَّ وع اظه نف ل اظننرَّ

 واإلشمام.

                                                           

 (.82ظاهرة اظهخغيف ل اظنحه اظعر    ظودكههر بحمد عغيغ  ح )(  1)

 .1/72اظخصائال (  2)
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 ي  بهل اظصنعل  دور  يما كار بصوع محرًكا  واظك م عوى ه ا اظنهر

وبر د اظه ف عويع  وبما اظااك     خ أ ل بر اظه نف عوينع ال  كنهر 

. وم وال إشمام   إال  اظاكهر اظمحض م  غير رن

. (1) اه عند اظنحاة عزنارة عن  اظنطنق  اظحركنل  صنهت خغن :  ما ح روم

حركننل مخهواننل  روم اظحركننل اظنن ي إكننرا سننيزه ع: هننه»و ننال اظجننههري: 

 .(2)«مخغاة  رر  م  اظهخغيف

اظمهحرك اظمه هأ عويع  وظت  ك  ها  تعنينث  جنه  »  ال ب ه حيار:

وم  وهننه اإلتيننار  اظحركننل   يننع اإلسننكار وهننه األصننل  و جننه   يننع اظننرَّ

 .(3)«ضعيغل إشعاًرا  ما كار ظاا ل األصل  و دركع األعمى واظزصير

وم هه عزارة ع  اظنط ق  زعض اظحركنل عن  أر نق إضنعاأ وعويع  اظرَّ

اظصهت وتخغيغع حهى   هب معوت اظحركنل   ينر  اإلشنارة إظنى بصنل 

 توظ اظحركل واإلشعار هبا.

 اه عزارة ع  اإلشنارة إظنى اظحركنل من  غينر تصنه ت   و ما حإلشمام:

وال  كهر اإلشمام إال ل اظمر هر واظمرمهم  ألر اإلشمام  اإلشنارة إظنى 

واإلشنمام إظنى اظرنمل  كنهر  نعر . ت نه ع ظايئنل اظغنتاظغهحل واظكارة  ينع 

                                                           

هننن( 833اظجننزري )ت  نن  دمحمنن  نن  اظن ننر ل اظمننرا ات اظع ننر أل نن  اظخيننر محمنند(  1)

2/121. 

 .9/1938اظصحاب (  2)

 .2/808ارت اأ اظرر  (  3)
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تصنه ر .  انه ل حميمهنع (1)تجعل شغهيظ عوى صهر ا إإا ظغوت  اظرنمل

مخر  اظحركل ظوناظر  اظصهرة اظه   هصهر إظظ اظمخر  هبا عنند اظنطنق 

ننهندلَّ   هوننظ اظحركننله  دور   نن ظظ عوننى بر توننظ اظحركننل هنن  اظاننا طلع  ظيناع

ألر اإلشنمام هنه بر اإلشمام عوى اظمرمهم  م    وإنما ا هصر. (2)غيرها

ترت اظ نغهي   عند إسنكار اظحنرأ اظمه نهأ عوينع وتندر  ينامنا  عنض 

االنغرا  ظيخر  مننع اظننغل  يراهمنا اظمخاأنب مرنمهمهي    نيعوت بننع 

 .(3)خ  ع ع ل غير اظمرمهم ألوهمتن مرمهم ل اظهصل   وه بشممهن 

ق اظحركننل دور حنندوث هنن ا  اإلشننمام ل بصننوع  يننؤ اظ ننغهي  ظنطنن

اظنطق  وم  ثنتَّ تكهر اظحركل األخيرة ل ضعغاا و صهرها ع  اظهصهل 

 .(4)إظى األإر غينر إات  يمنل كزينرة  اعهزارهنا  ر ننل ظغوينل عونى اظمعننى

وإنما اظير  م  تونظ اظايئنل اظنطمينل هنه  يئنل اظعرنه إلخنرا  اظصنهت 

.  اإلشننمام إإر (5)طاظنن ي هننه اظرننت ظينندل عويننع وظننيل  خننار  إظننى اظوغنن

خاحٌّ  اظجانب اإل منائ  وظنيل ظنع تعونق  اظجاننب اظصنهيت ظوحركنل  بمنا 

وم  يندر  تحت ظاهرة االخهزال اظصهيت  ظما  يع من  تزعنيض اظحركنل اظرَّ 

                                                           

 .2/121اظن ر ال   اظجزري (  1)

 .2/276شرب شا يل ا   اظحاجب ظورض  (  2)

 .2/624  شرب اظهصر   1/525اظمصدر اظاا ق (  3)

 (.271اظويل اظعر يل معناها ومزناها  ظودكههر تمام حاار ح )(  4)

 .1/212حجل أل   عو  اظغارس  اظ(  5)
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 .(1)واخهزال مد ا اظزمنيل

بر اإلشننمام ال  كننهر إال ل اظمر ننهر »واظغننر   نني  اظننروم واإلشننمام 

نظ ل اظه ف  حركل ضنعيغل غينر كامونل   انمعاا واظمرمهم  واظروم إتيا

األعمى  واإلشمام إتيانظ  رت شغهيظ ال غير م  غير صهت  وال  غامنع 

 ومن صلن ح روم وحإلشمام: .(2)«ع ظربي اظعي ألنَّ   األعمى  حاع

بهنت جه وا اظه ف  اظاكهر اظمحض  بو  اظروم  بو  اإلشنمام  ل  -ب

) (  و) خوقع  اظمر هر نحه: )اظصمدع (  واظمرمهم نحه: )م   زلع وم   عندع

) و) ا صاظ ع
(3). 

بهنننت جننه وا اظه ننف  اظاننكهر واظننروم  منن  ل اظمجننرور نحننه:  - 

(  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿  .(4)﴾چ﴿اظمكاهر نحه: )هؤال ه(  وو  و)ل اظداره

م واإلشنمام  اظممصد م  هن ا اظكيغينل اظصنهتيل عنند اظه نف  وع بر اظنرَّ

م  تثبتت   يامننا  يننار ظوحركننل األصننويل اظهنن  وع ل اظهصننل   يعاننهعار  نناظرَّ

م   وع واإلشمام ظإلشعار  حركل اظمه هأ عويع ظهوار ظوانامم ل حاظنل اظنرَّ

                                                           

ح   اهنندحركننات اظعر يننل  دراسننل صننهتيل ل اظننرتاث اظصننهيت اظعر نن  ظعزنند اظحمينند (  1)

(119.) 

ب نن  أاظننب   نن  اظك ننف عنن  وجننها اظمننرا ات اظاننزم وعوواننا وحججاننا  ظمكنن (  2)

 .1/122هن( 437)ت

 .1/314 هن(1117إتحاأ  ر   اظز ر ل اظمرا ات األر عل ع ر  ال   اظزنا )ت(  3)

 اظمصدر اظاا ق.(  4)
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وهبمننا  حصننل اظغننر   نني  مننا هننه مهحننرك ل وظوننناظر ل حاظننل اإلشننمام  

 اظهصل  اك  ظوه ف  و ي  ما هه ساك  ل كل حال.

 نننعيت ل بوائنننل   بمنننا اإلشنننمام  مننند (1)واظنننروم ال  نننعيت إال ل اظه نننف

 اظكومات بو بواسطاا كما  عيت ل األواخر:

نتت اظرننت ل  ننا  اظغعننل فملن حألول:- 
اظماضنن   بر منن  اظعننر  منن   ع ه

ننلن مثننل:  هنعن ننلن  بو ا ع عن وَّننتع عينننع ث ثيوننا بو عوننى و ر انعغن
  « ننال»اظنن ي بععه

ناد»  و«خاأ»  و«غا »  و« ار»و هننار»  و«انعمن   عنند  نائنع ظومغعنهل «اخع

تت 
ينرن   نينل بر   يع ه

هه يندن واخع ينفن وانعمه يلن و هيمن وغهيضن وخه
ا  يمهل:  ه اظغا  ضمو

) وحميمهنع ضنت اظ نغهي  منم اظنتطنق  حركنل اظغنا   ني  . (2) زي  بهننا ) ععهنلن

ننت واظكاننر ممهزجننل منامننا ر  ننع ل حركهنن  اظرَّ ننره   وهنن ا اظهجننع  نند  ع

 .(3)اظازعل

تت اظرت ل اظغا  إشعاًرا  عهننا  ند وم  اظعر  م   ع » ال ا   عصغهر: 
 ه

 .(4)«كانت مرمهمل

                                                           

عونى  نهل من   طونق عونى اإلشنمام  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ﴿وظت  عت ل وسن  اظكومنل إال ل (  1)

اظاننزعل ل روًمننا  وإشننمام اظرننت ل هنن ا اظحننرأ هننه  ننرا ة اظجماننهر اتغاً ننا  انوننر: 

 (.345هن( ح )324اظمرا ات ال   مجاهد )ت 

 .4/342اظكها  (  2)

 6/269  اظه  يل واظهكميل 1/345مرا ات أل   عو  اظحجل ل عول اظ(  3)

 .1/541 هن(669شرب جمل اظزجاج   ال   عصغهر )ت(  4)
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 اإلشمام ثنتَّ نهر  يار ظألصل وإشنارة إظينع ودالظنل عوينع
  ظكن   يينر (1)

دالظننل عوننى إظننظ  صننهت   اننه مجننرد  يئننل اظعرننه إلخننرا  اظرننمل إظننى 

اظوغط ظكنع ال  خرجاا  ظيوار ظورائ  بر تونظ اظحركنل اظم نار إظيانا  هونظ 

 بصل حركل إظظ اظحرأ. اظهايئل ه 

ها اظنهر اظمدغمل  مت  عشن   (2)﴾ۆ ۆ ۈ ۈ﴿ وا:ب روم  اظثاين: بهنت - 

. (3)اظهن  كاننت ل اظحنرأ اظرنملألهنا كانت مر هعل ظيدظها  اإلشمام عونى 

نعنننا» عصل اظغعل:  اظننهر األوظنى ننهر اظغعنل اظمرنارر واظننهر اظثانينل  «تنععمن

وظنى اظرنت  عند إسنكاهنا مزاشنرة و زنل   بشمها اظننهر األ«نا»نهر اظرمير 

 عنن  تحصنل إأاظنل  من  اظيننل ظإلتينار -انهاا  اظينل واظنطق  اظنهر اظثانينل

 اإلشمام  إشعاًرا  عهنا مر هعل ل األصل  وإظظ ع  أر نق ضنت اظ نغهي  

  (4)إشارة إظى حركل نهر اظغعل مم اإلدغام اظصر   كما   ير إظياا اظها ف

 رت ظكنع ال  نطق  ع صراحل.عوى هيئل اظناأق  اظ

: وتعن  إماظل األظنف نحنه  نا  اظمند  وإماظنل اظغهحنل  اتجناا حإلما ة -2

اإلماظل ل اظعر يل عدول،  األظف عن  اسنههائع  » ال ا    عيش: . (5)اظكارة

                                                           

 .7/70 (  شرب اظمغصل447) هن( ح442شرب اظهصر ف ظوثمانين  )ت(  1)

 .11سهرة  هسف: (  2)

 .1/213اظحجل أل   عو  (  3)

 .6/448  اظدر اظمصهر ل عوهم اظكها  اظمكنهر ظوامي  اظحوز(  4)

اظمرا ات اظمرقنيل  ي  اظعر يل واألصهات اظويه ل  منا  ظااين معاصر  ظودكههر سمير (  5)

= 
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وجنهب  نع إظنى اظينا    يصنير مخرجنع  ني  مخنر  األظنف اظمغخمنل و ني  

اظغهحنل واظكانرة   ن  هن   غهحنل   اإلماظل حركل تههسن . (1)«مخر  اظيا 

وظيات اإلماظل ظينل جمينم اظعنر   وبهنل ». (2)خاظصل  وال كارة خاظصل

ميوهر  وبشدهت حرًصا عوياا  نه تميت  وإنما تانمى إماظنل إإا اظحجا  ال  ع 

 .(3)«ل إماظل اظغهحل نحه اظكارة  وما ظت تزاظغ  يع  امى تر يًما  اظيتن 

تناسننب األصننهات وتناسننماا  همننار  واظيننر  األصننو  منن  اإلماظننل 

نيما ا وتحاي  جرساا وعدم تنا رهنا من  عونهٍّ  وينع تانغل  ومن  تانغل 

 وينع ارتغننار ل اظكومننل  واإلماظننل تجننري  ياًسننا ل األ عننال اظمهصننر ل  ول 

األسنننما  اظمهمكننننل  بمنننا األسنننما  اظجامننندة واظحنننروأ  ننن   عمننناالر إال 

  (5)يننع عوننى بصننل كمننا إكننر اظويه ننهر  و نند تننرد اإلماظننل ظوهنز(4)سننماًعا

ل، هب ا اظجزئيل  إإ  د تنعيت اإلماظنل ظإلشنعار  األصنل  وظواهرة اإلشعار دخع

 واظهنزيع عويع  وظ ظظ بمثول مناا:

                                                           
= 

 (.153  ح )إسهيهيل شر ف

 .9/54شرب اظمغصل (  1)

 (.106حركات اظعر يل ح )(  2)

 .3/4شرب شا يل ا   اظحاجب (  3)

  اظخصائال 3/42  اظممهرب 4/119  وانور: اظكها  10/5283تمايد اظمهاعد (  4)

2/143. 

 .3/762شرب األشمهين (  5)
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: وإظنظ ل إماظنل مثنل: ح خ بي  دكه  صى حأل   وما تلان دكيل  قبلُى  -1

اأن » ننع عونى ونوائرا ل  عض اظواجات اظعر ينل ول  نرا ة  عرنات  أل «خن

أن   م  بجل اظكارة اظممندرة ل األظنف جنا ت « نعهلن » نل  هه   واألصل خن

وهن  عني  اظغعنل مكانهرًة ل بصننواا برادوا  إماظهنع   ومنا كاننت )األظنف(

 وك ظظ ألر ما  زل األظف مكانهر ل  اظدالظل عوى اظكارة  عماظها األظف

غعتع » (. وبجنا وا    عماظها األظف ل )خاأ( إشعاًرا  اظكانرة ل )«خه نتع غع خه

( ونوننائرا  ألر األظننف  ياننا منموزننل عنن  بصننل  ننا   إماظننل األظننف ل )أنننا ن

ينننبن » عصننوع     عمنناظها األظننف إظننى اظيننا  إشننعاًرا هبننا وتنزيًاننا عوننى بصننل «أن

و د  كهر سزب اإلماظل اظهنزيع عوى اظحاظل اظه  تصير إظيانا األظنف  األظف.

نًز    إننظ ل  عض تصنار ف اظكومنل  وإظنظ ل إماظنل  عع
زعونى  ومه نحنه: حع

ننار   نناألظف  يامننا صننارت ل  عننض حاال ننا  نناً   زن ن عع
زعوينننار  ومه تمننهل: حع

 .(1) ععمهيونت إظياا إشعاًرا هبا

 مد اتغمت اظجمانرة عونى بر اظحنروأ ال تمنال    فلح ح ح سلن   -2

وبر اظميا   ع ى اإلماظل  يانا  ألهننا بدوات جهامند غينر مهصنر ل واإلماظنل 

                                                           

  189-4/188   اظهعويمننل4/498   شننرب اظاننيرال121-4/120 انوننر: اظكهننا (  1)

  تهضني  3/5   شنرب اظ نا يل ظورضن 9/58   شرب اظمغصل56-1/55 اظمنصف

 .4/314   شرب األشمهين مم اظصزار5/1494 اظمماصد
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نا ال (1)ر  م  اظهصرأ  ألنع تيييرض ان غع
. بضنف إظنى إظنظ بر اظحنروأ بظه

 هبنا بعميونت  وعونى هن ا 
ن
نمع  تكهر ع   نا  وال تجناور كانرة  وظكن  إر سع

واظاننا  واظطننا  واظحننا  ل  ننهات    ﴾ٱ﴿  و﴾ٱ﴿ بعميوننت )اظننرا ( منن 

اظاننهر  ألهنننا بسننما  مننا  وغننط  ننع منن  األصننهات اظمهمطعننل ل مخننار  

نا ه »ا بر اظحروأ  كم اسنت ظصنهت اظينرا    ومنا كاننت بسنما  ظان ا « غن

األصهات  وظت تك  كنن)ما( و)ال(  برادوا  اإلماظنل  يانا اإلشنعار  عهننا  ند 

. ه ا من هب سنيزه ع (2)صارت م  حيز األسما  اظه  ال تمهنم  ياا اإلماظل

يعتن   ن   من  هن ا  ل إجا ة إماظل اظحروأ اظه  ل بوائل اظاهر   نإر سنمَّ

 ظحروأ جا ت اإلماظل.ا

 اإلماظل وإر كانت ممصهرة سماًعا عونى منا إكرننا  إال بهننا  ند تندخل 

ى هبا كما ل  هات  اظاهر تنزيًاا عونى بهننا ظهمكنانا ل هن ا  اظحروأ اظمامَّ

اظمهضم واسهعماظاا اسهعمال األسما   د حا ت شزًاا من   نا  االسنميل 

ما    عتت اإلماظنل إشنعاًرا هبن ا حهى صارت ل حيعزها تعمال كما تمال األس

 األصل وتنزيًاا عويع.

                                                           

 .65شرب اظمغصل/(  1)

  شنرب 1/186ب ن  أاظنب       اظك ف ع  وجها اظمرا ات ظمك 3/264اظكها  (  2)

 .327-4/326  حاشيل اظصزار 3/755األشمهين 
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 حإلشعان بخضعي  ح  رتاب:-جل

: إظنظ  شديد ح  رف يف ح لقل   إشلعاًنح بأنل  م لر  يف ح لصلى -1

: )هن ا جعغنّر(  بهنت  مهظهر إإا رامها اظه ف عوى ما كار  زل قخرا مهحنرك،

هر حركل اآلخر  إشعاًرا  عنع  و)مررتع  جعغّر( غع مهحرك ل اظهصنل   يرعع

ألهنت إإا شددوا اجهمم ساكنار ل اظه ف  اظحرأ اظن ي كنار ل األصنل  

ونت بر اظانناكني  ال ندَّ من  تحر ننظ  واظحنرأ اظمز ند ل اظهرننعيف  و ند عع

بحدهما ل اظهصل    نددوا ظيندظتها عونى اظهحر نظ ل اظهصنل  و غعونهر 

إإا و غنها عوينع  « جعغنر»  و«خاظند»ه ا  يما كار  زل قخرا مهحرك  مثل: 

  ظئ  تههاظى ث ثل سنهاك    نإإا وصنوها ردتوا «  د  وعمرو»وال  غعوهر ل 

اظكنن م إظننى بصننوع   منناظها مننثً : )مننررتع  جعغننر   ننا  هننى(  و)هنن ا جعغننر، 

دوا إشنعاًرا   اعوت(  اسهينها ع  اظه د د  هحر ظ قخرا  إإ كانها إنمنا شندَّ

 .(1) اظهحر ظ ل اظهصل

: وإظظ ل اظغعل اظماض  اظث ث  ن ح خضعي   إلشعانوقد يخرتل-2

ونلن »اظمز نند إشننعاًرا  إظحا ننع  اظر نناع  غيننر اظمز نند  وإظننظ نحننه:  ننمع   «شن

                                                           

  ضنرورة اظ نعر أل ن  سنعيد اظانيرال ح 3/451األصهل   4/169انور: اظكها  (  1)

(  اظمحهاننب ل تزينني  107اظماننائل اظعاننكر ات أل نن  عونن  اظغارسنن  ح )(  48)

  1/10  اظمنصننف 1/148جننن    نن  عناننا أل نن  اظغننه  شننهاإ اظمننرا ات واإل رنناب

  شنرب 9/81  شنرب اظمغصنل 1/336إ راب شهاهد اإل راب أل ن  عون  اظميان  

 .4/248  2/318اظ ا يل ظورض  
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زنبن »و ر ظيوحنق  زننا  «جوع نرع نرن ن »   اظحرأ اظثاين م  اظمثوني  كع    ونه «دحع

 ع اظحننرأ األول وتعنمننل 
ننكه لَّ   هعاع ننمن ونننبَّ  وشن بدغمننتن ظننزم بر تمننهل: جن

 يزطنل « دحنر »هع إظى اظااك   زوع  يخنر  عن  بر  كنهر مها ًننا ظننحرك

غننر  اإلظحننا   واألحكننام اظمهضننهعل ظوهخغيننف إإا بدت إظننى نمننض 

ونلن  ننتع  ظنن ظظ بظاننروا اظهرننعيف ل نحننه شننمع كن بغننرا  ممصننهدة تعره

زنبن إشعاًرا  إظحا  وع  .(1) زنا  اظغعل اظر اع  عوجن

 حإلشعان با خ لين:- 

هنننه    عنننع عزننارة عنن  نننهر سنناكنل  ائنندة توحننق قخننر  حنندد اظنحنناة اظ

  إكر اظايهأ  بر ه ا بحان  حندودا وبخصنرها (2)االست ظغًوا ال كها ل

. وهنه (3)وبوجزها  إإ سائر اظنهنات اظمز دة اظااكنل بو غيرها تثزت خطوا

عنصر صهيت  مثل ثرا  ظيه وا ظع منا  ما ونع من  رمنز كهنا    وإر كنار هن ا 

ننا  رسنت ننهر مموه نل زه ا ظرمز اظنهر األصويل  و عع  عننع ل كهع اظرمز مخاظغً 

 .(4) ه  ع مل اظمر هر  وهه ظاهرة صهتيل تمهم  دور دالظ 

                                                           

  شنرب 8/3772  تمايد اظمهاعند 10/122  شرب اظمغصل 3/13انور: اظمنصف (  1)

  1/232 هنن(715)ت شا يل ا   اظحاجب ظرك  اظد   حا     محمد اإلسنرتا اإي

 .29/292  اظها  2333اظواار )شمل( 

 .2/667االرت اأ (  2)

 .4/405همم اظاهامم ل شرب جمم اظجهامم ظج ل اظد   اظايهأ  (  3)

 (.18-17م  وظائف اظصهت اظويهي ظودكههر بحمد ك ظ ح )(  4)
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ومن  نللح  ح خ للين ح خل   قللم بلدون  ال ل  وُ  لدث نللَ  إشلعان  يف 

 ح كفظ:

وهه إظظ اظ ي  وحق  األسنما  اظمعر نل اظعار نل    لين ح خم ين:-1

  و غيند (2)  وظ ظظ  ع  عنع سيزه ع  هنه   اظصنرأ(1)أم  مهانم اظصر

ه ا اظهنه   نهرن إشعار ل االست اظمعر  اظمنصرأ  إإ  وحق  ع إشنعاًرا 

   انه ع منل عنندهت ظ سنت اظمنهمك  ل االسنميل (3) زمائع عونى بصناظهع

  إإ ظت   زع االست اظمزن  (4)واألخف عويات  وتركع ع مل ظما  اهثموهر

وال اظغعل  يعمنم م  اظصرأ يعزنى  
(5). 

ور ما  رتكزهر اظعكل  يرتكهر اظهنه   ظير  إشعاري قخر  ومثوع 

نا ( ن عن  ثعونب بننع  نال ل ) عان
كه  (   حكناا -اسنت مكنار-ما حع نا ع : ) عان

ئهلن ع  سزب حكا هع اظمند وتنرك اظصنرأ  ممدوًدا غير مصروأ   وما سع

ننرأ ننتع اظصَّ هنركع (   ن ننها ع .  ومننا كننار (6)إشننعاًرا  األصننل  ننال: بصننوع: ) عان

ن ن ( وهنه ممننهر من  اظصنرأ ظوعومينل وبظنف  ا  ) ععن هن بصل ) عاا (:  عان

                                                           

 .3/1422شرب اظكا يل اظ ا يل ال   ماظظ (  1)

 .1/22اظكها  (  2)

  همنننم 1/276  تهضننني  اظمماصننند 2/667  االرت ننناأ 1/11رب اظهانننايل شننن(  3)

 .4/405اظاهامم 

 .1/22اظكها  (  4)

 4/405  همم اظاهامم 2/667  االرت اأ 2/493سر اظصناعل (  5)

 .15/147اظمخصال (  6)
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ع اظصرأع إشعاًرا  عصوع غينر  اظهعنيث اظممدودة  ترك صرأ ) عاا ( وحمت

 اظمنصرأ   انا جا  تركع اظهنه   م عًرا  األصل.

 ا اظهننه     عروضنيته اظعنر  إظنى  يمنل هنظمد  طهن  لين ح خرنم: -2

 اسهخدمها ضا ًطا  ا ه وا
-  واظعر  كنانها إإا تينَّنها وترنمنها  اظ نعر(1)

ضننم ظوينننا  واظننرتنتت  ننإهنت  وحمننهر بحننرأ اإلأنن   وهنن   -واظ ننعر وع

يع سها  ل االست واظغعل واظحنرأ   وه األظف واظهاو واظيا  ل حروأ اظرَّ

اظمنيل ل مانهال   عظحمها كلَّ حرأ  اظ ي حركهع منع  ومننع  نهل امنرر

 معومهع:

ن ع إكنر  حزينب  ومنزظن  
ا نزظه مه  (2) هغن

 
 

ظه ( ظونرتنت  النكاارهاواظ اهد  يع: بهنت وصوها اظ م    اظيا  ل )منزه

 ومد اظصهت.

 ومما بظحمها  رو عع األظف  هل جر ر:

هننننا ن 
نننن  اظوننننهمن عنننناإلن واظعه   ع ب وع

 

نا ن ع   نزعتع ظمندع بنصن و هظ  إرع بصن
(3) 

اهد  يع: إجرا  اظمنصه  اظممرور  األظف واظن م مجنر  غينر واظ  

اظممرور هبا ل إثزات األظف ظهصل اظما يل  ألر اظمننهر وغينر اظمننهر ل 

                                                           

 (.17م  وظائف اظصهت اظويهي ح )(  1)

 .(110  وهه ل د هانع ح )4/205اظكها  (  2)

 .3/813جر ر د هار (  3)
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 .(1)اظمهال سها 

ه ا ل حاظل إإا بن دوا وبرادوا بر  رتنمها   إإا بن ندوا وظنت  رتنمنها 

نن  تمنيت   نإهنت  وات ل إظظ م اهب  امنا مناا ما كار  غعوع كثينر من   

نَّل وإأنرا   و ند  ناظها  كانها  عزدظهر مكار اظمدة نهًنا  ظما ل اظنهر م  غع

نع ع صهتع  وهه  هناسب وما اعهاد عوينع اظهميمينهر  ين ٍّ  ألنع  عين طعره  مع ظومع

منن  سننرعل ل األدا   ألر اظنننهر ال تاننهير  و ًهننا ل األدا  كنن ظظ اظنن ي 

 ل نحه  هل جر ر: تحهاجع مدة اإلأ    و مهظهر

هننننا  ع 
نننن  اظوننننهمن عنننناإلن واظعه  ب وع

 

 

نننا ن ع   نننزعتع ظمننندع بنصن  و نننهظ  إرع بصن

بر اظممصهد  هنه   اظرتنت هنا هنه  طنم اظنرتنت  ألهننت إنمنا  واظحميملع  

بتها  اظنهر عهًضا م  اظرتنت  ألر اظرتنت مد اظصهت  مدة تجانل حنرأ 

ويع   ا ا اظهاميل عوى تمد ر مرناأ   بي تننه    طنم اظنرتنتت  وإنمنا اظرَّ

 غعوهر إظظ إإا برادوا ترك اظرتنت  ألر اظهنه   ظيل  يع من  االمهنداد منا 

 .(2)ل األظف واظهاو واظيا 

                                                           

 .4/205اظكها  شرب عزد اظا م هارور (  1)

  اإلنصننننناأ 1/171  اظخصنننننائال 2/385  األصنننننهل 207-4/206اظكهنننننا  (  2)

  تهضني  اظمماصند 3/1427  شرب اظكا يل اظ ا يل 9/33  شرب اظمغصل 2/540

  اظواجنات ل كهنا  سنيزه ع بصنهاًتا و نينل 4/407  همم اظاهامم 1/278ظومرادي 

 .(377ح )
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وظونننهر وظيغننل إشننعار ل بخننر  تعرنناأ إظننى توننظ اظهظيغننل   ع مننل 

االنغصال ل بكثر اظك م ه  اظنهر اظااكنل   إهننا ال تهجند ل اظكن م إال 

االسننت  حهننى بدخوههننا ل اظمننهال ل االسننت اظمعننرأ  النغصننال  ع مننل

 .(1) األظف واظ م  إشعاًرا  همام اظزيت وانغصاظع مما  عدا

و نننا  عوننى هنن ا اظههصننيف  مكنن  بر نغاننت بر ل هنن ا اظرننر  منن  

اظهنه   نهرن إشعار  إإ  ؤتى  ع ظإلشعار  مطم اظرتنت وتركنع وعندم إرادتنع 

ا اظحجا  هر  يرتكهر اظمهال ل اظرتنت عونى حاظانا ل ظاجل  ن  تميت  بم

ر مناا وما ظت  ننهر  وغرضنات ل إظنظ بر  حصنل اظهغر نق  ني  منا  ما نعهع

بر د  ع اظينا  م  اظك م و ي  ما ظت  هضم ظوينا   وك ظظ تاناهت اظننهر 

 ل إشعار اظاامم  عر اظزيت  د تتَّ وبنع منغصل مما  ويع.

  اظرتنت  اه ل اظحميمل ظرتك اظرتنتت  ألنع إنما وبما تنه » ال اظرض : 

 ننؤتى  ننع إشننعاًرا  ننرتك اظننرتنت عننند  ننن  تمننيت ل رويٍّ مطوننق  وإظننظ بر 

األظف واظهاو واظيا  ل اظمنهال تصنو  ظونرتنت  منا  يانا من  اظمندع   يزندل 

مناا اظهنه   ظمناسزهع إ اها  إإا  عصد اإلشعار  نرتك اظنرتنت ظخونه اظهننه   

 .(2)«اظمدع م  

                                                           

 .151نهائ  اظغكر (  1)

  تماينند اظمهاعنند 1/48سننرتا اإي شننرب اظكا يننل ال نن  اظحاجننب ظرضنن  اظنند   اإل(  2)

8/3952. 
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 إظى وظيغل اإلشعار اظهن  تحموانا ظناهرة اظنرتنت اظصنهتيل برَّ بضف و

ه ا اظنهر غير  ائدة عوى  ننا  اظزينت ونومنع   نل هبنا تنتَّ اظجنز ع األخينر  

 )  ع
ظه (  ول  -ل  ينت امنرر اظمنيل- ا  ل )منعزه وع ع

ناعه غن إنمنا هن  ننهر )من

) هنا ن ع
( -ل  يت جر ر -)اظعه هظع ع نهر ) نعع

  وظان ا  نال سنيزه ع: ظمنا ظنت (1)

 .(2) ر دوا اظرتنت ب دظها مكار اظمدة نهًنا وظغوها  همام اظزنا  وما هه منع

: و عن  اظويه هر  اإلظحنا : مها ننل كومنل  كومنل   ليُن حإل  اق-3

. واإلظحننا  ل حميمهننع نننهر  يننا   ألنننع (3)ظهعخنن  حكماننا ل اظهصننر ف

 .(4)إظحا  ش         ل حكت  

اعوت بر اإلظحا  إنمنا هنه  ز نادة ل اظكومنل تزونغ هبنا »ا   جن :  ال 

نن زعون ننم ل اظويننل   نن وات اظث ثننل  ع ننقه  ننع ظرننر  منن  اظههست وعحن ننننلن اظمع غع هبننا  ه

زوغ هبا اظخمال  وال  زمى  عند إظنظ  ع األر عل واظخمال  وإوات األر عل 

  غر ، مطوه   ألر إوات اظخمال غا ل األصهل   ونيل ورا هنا شن 

 .(5)« وحق  ع ش  

                                                           

 .2/502سر اظصناعل (  1)

 .4/207اظكها  (  2)

 (.112اظمهجز ل  هاعد اظويل اظعر يل ظألسهاإ سعيد األ ياين ح )(  3)

 .2/896 يض ن ر االن راب (  4)

 .35-1/34اظمنصف (  5)
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وم  أعر  اإلظحا  ل اظعر يل:   ادة األظف اظممصهرة قخر األسنما  

نننزن » ننننات اظث ثنننل بحنننرأ إلظحا انننا  األسنننما  اظر اعينننل  مثنننل:  عع
  «مه

وحق  ن-شجر أيب اظرائحل-«برأى»و زن  مع عع
ر»   مه دن نغع نت»  و«ضه رهن

  «ده

أنى موحق  ن نر»وبنرع غن عع اظز نادة  حينث  ه ندتع     اإلظحنا  هننا تنت  ةظينل«جن

. (1)بظننف اإلظحننا  اظممصننهرة قخننر هنن ا األسننما   عظحمهاننا  اظر نناع 

واألظف ال تكهر بصً  اظزهَّل ل األسما  بو األ عال   ان  إمنا  ائندة وإمنا 

منموزل ع  واو بو  ا   وال تعزاد بواًل ظاكههنا  وتزاد ح ًها وقخًرا  ظن ظظ 

 .(2)اظز ادةجر  اسهعماظاا عند اظعر  ل مهاضم 

غير بهنت وضعها ع مل تكهر دظيً  عوى بر ه ا األظف اظه  تعزاد إنما 

نننها هنن ا األظننف  منناظها:  ًأنن»هنن  ظإلظحننا  وظياننت ظوهعنيننث   نهَّ   «ىبنرع

ننًز »و عع
   ننيععوت  نناظهنه   بهنننا ظإلظحننا  وظياننت ظوهعنيننث  وظننه كانننت «مه

زعوى     إهنت  اظها: حع
ر عوى وجع  اد   وظت  ظوهعنيث ظما نعهع من رن   وجع كع وسن

 .(3)نهها ب ًدانهع  ع 

                                                           

  األصنهل ال ن  اظانرا  3/338  اظممهرنب أل ن  اظعزنا  اظمن د 3/210اظكها  (  1)

 .3/33  اظهعويمل 1/35  اظمنصف 2/84

 .1/218تداخل األصهل اظويه ل وبثرا ل  نا  اظمعجت (  2)

 (.288  شرب اظهصر ف ظوثمانين  ح )3/34  اظهعويمل 1/36اظمنصف (  3)
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 اظهنه   هنا بتى ظيجوب ظواامم نهرن إشعار   نعر هن ا اظكومنل ظيانت 

« بنرأنى»  وإنما ه  من كر،  ندظيل بننع ظنه كاننت بظنف (1)م   ا  اظمؤنث

مثً  بظف تعنيث ظت تدخل عوياا تنا  اظهعنينث  واظعنر  تعندخل عويانا تنا  

عنةبنرع »اظهعنيث  همهل:   .(2)عوى تعنيث   تعنيث،  لع دخن ع ال  ع   ألنّ «أن

                                                           

 )اظعوميل(.10/64 اظمحكت واظمحي  األعوت(  1)

 .1/36  اظمنصف 3/34  اظهعويمل 3/338اظممهرب (  2)
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 :ح مب ث ح ثاين

 حإلشعان بطريق حإلبدحل  و ح خ  يح

 حإلشعان بطريق حإلبدحل: - 

بر تمنننيت حرً نننا مكننار حنننرأ إمنننا ضننرورة وإمنننا صننننعل  وحإلبللدحل:

  و صنييل بخنر : هنه إحن ل صنهت محنل قخنر  ظيكنهر (1)واسهحااًنا

بو  ر ًزننا منننع بو بكثننر وضننهًحا ل اظاننمم  بو اظحننالت مجانًاننا ظومجنناور 

 .(2)مااعًدا عوى تمه ل اظن 

و د  كهر اإل ندال أر ًمنا ظإلشنعار   يعيينر اظحنرأ إظنى حنرأ قخنر 

نند ل  جه ظيعحنندث دالظننل ظننهال هنن ا اظهيييننر ظمننا حنندثت توننظ اظدالظننل وال وع

 صهرة اظوغط ما  دل عوياا  و يع صهر مناا:

إهنت  زدظهر نههنا ل اظه ف بظًغنا  و ند بجمنم  حإلبدحل يف  إَ ْن :  -1

) ت كنن ظظ ل  اظمننرا  اظاننزعل عوننى اظه ننف عوننى )إإرع ننمن
سه  نناألظف  ورع

زننتع  ناألظف إشنعاًرا  صنهرة اظه نف 
هه اظمصحف اإلمام  ناألظف  وإنمنا كع

عوياا  إنع ال  ه ف عوياا إال  ناألظف ل اظمصنحف إجماًعنا  بمنا ل غينر 

ره اظمرقر  ير  اظزصر هر وا نزناهاا  ناظمنهَّ  ن
ظجماهر اظه ف عوياا  األظف ظه

                                                           

  اظمزهننر ل عوننهم اظويننل 3/820  وانوننر: شننرب األشننمهين 10/7شننرب اظمغصننل (  1)

 (.72-71  م  بسرار اظويل ظودكههر إ راهيت بنيل ح )1/460ظوايهأ  

 (.235اظواجات ل كها  سيزه ع ح )(  2)
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 ) اظمنصه   و ر   ر ق قخر بهنا  ه ف عويانا  ناظنهر  ألهننا  منزظنل )برع

) و)ظ ع
(1). 

هنا( موحمنل،  نن) هنعت( ل حإلبدحل يف  تنْكَخا : -2 إهب سيزه ع إظى بر )كهوع

طتع ل اظناب ت زيًاا ظاا هببر اظها  ل ) هنعت(  د  ظهعنيث  و د إكر ا ا بعسمه

   عوجنب ظناهر ك منع بر (2)هه ل ه ا اظزا  بر اظها  ل ) هنعنت( ظوهعنينث

  واظ ي  وار من  من هب سنيزه ع ومن  (3)اظها  ل )كهوعها( كاظها  ل ) هنعت(

(  و)اظها ( ل اظث ثل  ( و) هنعت  وا مع بر الم )كوها( مح و ل كن)الم( )بعخت 

مهننم بر  عمنال: هن   ندل من  اظنهاو إإا عه  م  اظ م اظمح و نل  وال  

 صد ه ا اظمعنى  كمنا  ناظها ل تنا  ) ننت( و)بخنت(: إهننا  ندل من  الم 

  وهه ما  عوع ا   اظحاجنب اظن ي نمنل عن  سنيزه ع بر اظهنا  ل (4)اظكومل

وننى(  بع ندظت اظنهاو  عع
هنا(  دل م  اظهاو اظه  ه  الم اظكومنل وو هننا ) ه )كهوع

                                                           

  رصنف 310(  شنرب اظهصنر ف ظوثمنانين  248ال    هيزل ح )انور: بد  اظكاتب (  1)

(  شنرب اظ نا يل ظورضن  67هنن( ح )702اظمزاين ل شرب حروأ اظمعاين ظوماظم  )

  تماينند 4/305  اظمانناعد 1/115  ميننن  اظوزيننب 2/798  االرت نناأ 3/318

  حاشنننيل 4/1471  تهضننني  اظمماصننند 365  اظجننننى اظنننداين 10/5291اظمهاعننند 

 .4/290اظصزار 

 .3/362اظكها  (  2)

 .4/117شرب كها  سيزه ع أل   سعيد اظايرال (  3)

  تهضننني  اظمماصننند ظومنننرادي 2/286  بمننناظ  اظ نننجري 1/149سنننر اظصنننناعل (  4)

 .4/276  شرب األشمهين مم اظصزار 3/1463
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وننى(» ال ا   اظحاجب: . ثتاً  إشعاًرا  اظهعني عع
هنا( عند سيزه ع ) ه   (1)و)كهوع

وعننهن (  بع نندظت اظننهاو تنناً  إشننعاًرا  اظهعنيننث  وظننت  عكع 
بي ل -فن هنننبصننوع )كه

هنيعاهمنا   -اظهعنيث وع
يع ه كه - األظف  ألهنا تنموب  اً  ل  هظظ: رب نتع اظمنربتن

ثزنات اظهنا   وما  عصد إظى اظناب ظت  زق إل -بي ل حاظه  اظنصب واظجر

يٌّ  هحر ظ اظ م وجع،  حع ه تع   وما ح  تع  ونهه
 .(2)«وجب بر  مال: كه

هنا( نويرة   ها ع  ( ل اظهعنيث  و)كهوها( بصنواا  اظها ه )كهوع ت  ( و)بعخع ل ) هنعت 

رن (   حن  ها واوهنا وعهضنه كع
وعهن ( كنن)إه

منانا اظهنا   كمنا  عونها ل  ا)كه

   اظحاجب  كنهر اإل ندال اظحنادث و ناً  عوى تصر   ا .(3) نت وبخت

ل اظكومننل إا دالظهنني    غننه  بر اظهننا  جننا ت عهًضننا منن  الم اظكومننل 

اظمح و ننل وهنن  اظننهاو   غيننع ب ًرننا إشننعار  هعنيننث اظكومننل ل اظمعنننى  

وبعضيف إظيع بر ل ه ا اإل دال إشعاًرا  اظهعنينث واظهثنينل   إننظ ال ت نعر 

وعهن ( هبما مًعا 
 ظهال ه ا اإل دال.ل ظغط األصل )كه

إبللدحل   لل    ل  ح لحقعللة بعللد نلللن ح خلتيللد ح  فيفللة بعللد   لل  -3

لن بر  هنل واظكه يي  بجا وا و هر نهر اظههكيد اظخغيغل  عند حالث ين:  نعمه

بظننف االثننني   خ ً ننا ظاننيزه ع واظزصننر ي  اظنن    منعننها بر تونن  اظنننهر 

                                                           

 .3/363اظكها  (  1)

 .602-1/601 هن(646اإل راب ل شرب اظمغصل ال   اظحاجب )ت(  2)

 .2/287بماظ  ا   اظ جري  ( 3)
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جنها  عونى اظثميونل  اظخغيغل اظغعل اظماند إظيع بظف االثني   وحصنروا اظ

ننره نارع   ننًدا» مننال  ننهنل:  ننره عننارع   ننًدا»  و«اضع   وهنن ا اظمننهل ل نوننر «اضع

ظت تمونع اظعنر   وظنيل ظنع نوينر ل ك مانا  ال  منم  عند األظنف »سيزه ع 

 .(1)«ساك  إال بر  عدغت

 ننإر و ننم  عنند اظنننهر بظننف والم  نن هب  ننهنل إظننى بهنننا تزنندل همننزة 

ره ا ن »مغههحل  يمهل:  ره عننا ن اظي م  نا نانهة»  و« اظي م  ا رج راضع   «اضع

واظميا  ل ه ا اظحاظنل عنند سنيزه ع بر تحن أ اظننهر الظهمنا  اظاناكني  

واألظف الظهمائاا مم اظااك  اظ ي حع ه نتع ظع اظنهر   يصير ل اظوغط  يير 

ره ن اظي م»بظف   همهل:  ره ن ن اظي م»  و«اضع  .(2)«اضع

ر قخر ظهغاير توظ اظحال اظه  تمم  ياا  عد اظنهر بظف، جا  تصهت وظوزَّ 

 نزين  بر تعزندل األظنف اظثانينل همنزة ثنت »والم،   مد نمل عنع ب ه حيار بنع 

ل تعانناَّ
 نني  األظننف واظامننزة   يكننهر إظننظ إشننعاًرا  عهنننا كانننت بظًغننا ل  (3)

                                                           

 .3/527اظكها  (  1)

  شنرب 4/261  شرب اظايرال 2/203  األصهل ال   اظارا  528-527اظكها  (  2)

م  تهضنننني  2002-ا1423  6/498  ميننننن  اظوزيننننب 4/495اظكا يننننل ظورضنننن  

 .3/1185اظمماصد 

ظال  ل  ي ن  ني ن  نطق هبا ال محممل وال حرأ ظي  خاوتاايل اظامزة اظمهحركل:  عر  ع (  3)

واظهكييننف اظصننهيت ظانن ا اظحاظننل عزننارة عنن  سننمهط اظامننزة منن  اظكنن م تاركننًل حركننًل 

ورا ها   اظ ي نانمعع حينئن  ال  منت إظنى اظامنزة  صنول   نل هنه صنهت ظهني    صنير 

= 
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ره ا اظي م»األصل   همهل عوى ه ا:    -بي األوظنى- إثزنات األظنف« اضع

ول  عنندها  كننهر إظننظ داالو عوننى إرادة اظنننهر اظخغيغننلوه . (1)«مننزة مانناَّ

ره نا اظي م»ل « اظي م» إ دال األظف اظثانيل وه  بظف  عوى حدع  هل « اضع

ن من »اظزجا   كهر عوى هن ا اظنحنه:  ظيع نره ا  ن  إثزنات األظنف األوظنى « اضع

ول  ظيكننهر ل اإل نندال مننم اظهاننا يل إشننعار، وإ نندال اظثانيننل همننزة مانناَّ

  ننيئي : األول: بر هنن ا اظامننزة بظننف، ل األصننل. واظثنناين: بر ل نطننق 

إشنعاًرا  -وه  اظهاايل  ي  اظامز واألظف-اظامزة هب ا اظكيغيل اظصهتيل 

  اظنهر اظخغيغل اظمح و ل الظهما  اظااكني .

لماء»حإلبدحل يف -4 : عونل اظصنر يهر عندم ونظا رهملا« ح َعْكَيلاء وح سَّ

يننا »و ل نحنه: تصحي  اظها وع ا »  و«اظعن نمن  عونل تصنر غيل ماهغيرنل  « اظاَّ

  وعوننل (2)وهنن  بر اظننهاو ب نندظت همننزة ظه هعاننا أرً ننا  عنند بظننف  ائنندة

اظعويننا  واظاننما  اسننت ال صننغل  » عرننات عنندم تصننحي  اظننهاو هنننا  ننعر 

.  منا حندث ل هن ا اظرنر  (3)«وظ ظظ ظت تص َّ واوها إشنعاًرا  االسنت

                                                           
= 

 امى عادة حركل اظامزة م   هحل بو ضمل بو كارة  و رتتب عونى هن ا اظنطنق اظهمنا  

ع ظي   صيرن ع ه 
تن  هع  (.79-78. انور: األصهات اظويه ل ظودكههر إ راهيت بنيل ح )صن

 .2/665ارت اأ اظرر  (  1)

 .1/259  اظخصائال 3/231  اظهعويمل 3/539اظكها  (  2)

 .9/7اظمخصال (  3)
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بن إشعاًرا  نعر هن ا م  اظكومات م  إ
 دال واجهنا  ظوهصحي  إنما ارتعكه

اظكومننات بسننما ، ال صننغات،  واسننهعماظاا اسننهعمال األسننما  ل اظواننار 

 اظعر   ال  عحصى كثرًة.

 حإلشعان بطريق ح خ  يح:- 

 هنا: هنه تنركع  ونب حنروأ اظعونل ل اظكومنل منم 
ت
واظهصحي  اظمعنه 

 تصر غيل مَّ 
ل  عهر إظنى تصنحيحااوجهد داع  اظموب ظهعهوَّ . (1)ا جعوهات  نزه

و د تنزع اظصر يهر إظى بر عول اإلشنعار  ند تهحمنق ل تصنحي  اظكومنل  

ظيكهر اإلشعار   ظظ سزيً  ظودالظل عوى اظموب اظطارر عويانا   نل إهننت 

ننتع  ننع  ون جعوننها إظننظ منن  األشننيا  اظهنن   ععننرأ هبننا اظموننبع   نن كروا ممننا  ععع

 اظموب ل اظكومل:

إكر اظصر يهر م  األشيا  اظهن   ععنرأ «: َ ينَس »ح عين يف    يح -1

ي ه حكت، هه اآلخنر ل األصنل   هبا اظموب ل اظكومل: بر  كهر بحدن  اظنَّوعمن

 يدلت وجهدا  يع عوى بنع ممونه  ممنا إظنظ اظحكنت ظنع ل األصنل  نحنه 

لن »   إنع مموه  م  «بن هلن »
لن « نئه

  وظ ظظ ص َّ كما ص َّ  نئه
(2). 

لن »مموه ، م  « بن هلن »ا   جن  ل معر  اسهدالظع عوى بر  ال 
«  نئه

                                                           

 .1/187 اإلسرتا اإيشرب شا يل ا   اظحاجب  ظرك  اظد   (  1)

  همنننم اظاهامنننم 1/24  شنننرب اظ نننا يل ظورضننن  2/198اظممنننر  ال ننن  عصنننغهر (  2)

6/278. 
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  وظنه ظنت  كن  «بن هنلن »واآلخر صحل اظعي  ل »نمً  ع  شيخع ب   عو : 

زعنتع  وكنار 
نا ن وهه نتع كان مموهً ا ظهجب  ينع إع ظانا وبر  منال: ق ن وإهسع

ا ع   هموب اظغنا  ظهحركانا وانغهاحانا وا . ًوا . وزم ل مرارعع: بق ع كعنهن

لن »دظيً  عوى بهنا مموه ل م  « بن هلن » صارت صحل اظيا  ل 
 .(1)«« نئه

وتغاير ه ا اظهمر ر بر اظموب  ععرأ  صحل حروأ اظعول مم تحركاا 

لن »   إننع ممونه  من  «بن هلن  عع نلع »وانغهاب ما  زواا  نحه: 
  ألننع ظنه « ننئه

ينا  وانغهناب منا هنه األصنل ظهجنب بر  منال: ق   ظهحنرك اظ« بن هلن »كار 

نتن بر 
وه نلع كن ظظ عع لن »ممونه  من  « بن هنلن » زواا  وظمنا ظنت  عمن

    نه رع « ننئه

.« بن هلن » لن ال  نعهلن غه  عن

 ائً :  عويع صرب ا   سيدا  هجهد عول اإلشعار ل ه ا اظصهرة و نا ً 

ته » حَّ تن صن
تع »اظعي ع ل   إر  يل: وظه حهى دعنا إظنظ إظنى تصنحيحاا  «بن هاع

تع » اظجها : بر  «.ق هل  »ل  نتع »ممونه  عونى منا تمندم من   «بن هاع اع
ئه   « ن

ننت» كمننا صننحت  ننا   اع
ئه ننتع »صننححها عنني  «  ن ننعاًرا  اظموننب « بن هاع إهشع

 .(2)«عناا

َل »   يح ح علين يف -2 َن  وَصلينَد  وَحللن هننت تركنها إعن ل فلإ«: َدللن

رن »مثل:  هه يهدن »  و«عن لن »  و«صن هه ناأن »وظت  ععهوتهها إعن ل « حن نا ن »  و«خن « هن

                                                           

 .440  72-2/71اظخصائال (  1)

 .3/70اظمخصال (  2)
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. يهننبن أن  وهن ننهه ثزهننهر اظيننا  » ننال اظخويننل:  وبصننواما خن وبهننل اظحجننا   ع

رن  وغيرع  هه يهدن وعن ارع هت  مهلع واظهاو ل نحه: صن ار  عن  .(1)«: صاد  نصادع  وعن

رن »»و د  ار اظصنر يهر إظنظ  نعر  نهه رَّ »ل معننى « عن نهن    ومنا كنار «اعع

رَّ » هن ت اظعني ع ل  ال د ظع م  اظصحل ظاكهر ما  زل« اعع رن  »اظهاو صنحَّ نهه عن

لن  هه عهونتع صنحل « وحن ت  يمنا هنه  معناهمنا  جع ونحههما  ألهنا  ند صنحَّ

نلَّ »ألننع ل معننى  بمارًة «  نعهلن »اظعي  ل  نيهدن  »: .  نحنهع (2)««ا ععن رن  وصن نهه عن

لن  هه مما ج    ع عوى األصل  ألهنا ل معنى ما ال د م  صنحل اظنهاو « وحن

ننع سنناكنار   اننه ل معنننى واظيننا   يننع  ألننن ننيندَّ  »ع ممننا  كهننهغع رَّ  واصع ننهن اعع

لَّ  ننهن رَّ » ومننا كانننت اظننهاو ل   «واحع ننهن و ا ننع ال  جننه  بر تعموننب بظًغننا « اعع

رَّ »ظاكهر ما  زواا وما  عدها  وكار ال  د م  صحل اظعني  ل  نهن ظان ا « اعع

رن »اظازب اظم كهر  صحت اظعي  وظت  جز  وزاا ل  هه وصنارت و ا ع  « عن

رن »صحل اظعي  ل  هه رَّ »إشعاًرا  عننع ل معننى « عن نهن    نعرادت اظعنر  بر «اعع

 هها ما ظغًوا كما تها منا معنًنى  وإظنظ  حمنل بحندهما عونى اآلخنر  ألر 

وعويننع  ننإر اظهصننحي  هنننا ل األمثوننل  اظهصننحي  بصننل واإلعنن ل  ننرر.

                                                           

 .7/144اظعي  (  1)

  األصننننهل 1/237  اظممهرننننب 4/347  وانوننننر: اظكهننننا  1/259اظمنصننننف (  2)

  شرب اظمغصنل 298-297  شرب اظهصر ف ظوثمانين  2/72  اظخصائال 3/318

  شننرب شننا يل ا نن  142  إ جننا  اظهعر ننف ل عوننت اظهصننر ف ال نن  ماظننظ 5/446

 .4/353اظحاجب ظورض  
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ل   نهرود اظم كهرة ورد ل ب عال جا ت ل معنى منا ال  ععهنل من  األ عنا

د اظعنر  هن ا  اظهصحي  عوياا ظهندل عونى منا جنا ت  معنناا  وظنه ظنت تعنره

 اظمعنى ألعوهع.

َاَلَنة   وَحَلَتة   وَقَل   وَ َو   »   يح ح عين ح معخكة ح مفخلحة يف -3

ائهظ» م  اظعر  م   ال ل جمم «: وَحَيد   وحن
ائه ونحها مما اعهوَّت « خن

نل»عينع:  كن هن نننل وحن هن نل،  هصنحي« خن اكن   اظنهاو  واظمينا  إع ظانا هكن ا: حن

اننل،  و د عول اظصر يهر إظظ  عر نعزهيًاا عوى  وخن ل تن ره ن عوى األنصع ظ بعخع
ظه إن

ن ع « اسهحهإن »برَّ بصلن اظزا ه كوع اظهصحي ع  وعوى إظظ جا ن  عع  ومن اع جع ون ون

ها:  اظع انننل» ن ل وخن اكن يًئا  نإر اظعنر  إإا بعوَّنت شن بجنروا عونى اظميننا  « حن

نحل إشنعاًرا  األصنل اظن ي بعوتنها وتنزيًانا  تع  عرع عونى اظصع  اظموب ب رَّ

  ول ه ا اظهصحي  ظوعي  اظمغههحل ب ًرا إشعار،  نعر اظغهحنل إنمنا (1)عويع

لَّ ما ه   يع حمً  عوى اظمكاهر واظمرمهم  .(2)بععه

كمنا جنا  ل اظرسنت اظمصنحغ  من      يح ح لحو نتًما ال  فًظا:-4

يننناة(  نناظهاو مننم بهنننا تعنطننق  نناألظف  كها ننل  نناة( و)اظحن كن نن ة( و)اظزَّ )اظصَّ

                                                           

  1/332  اظمنصنف 3/253  األصهل 1/114  اظممهرب 4/358انور: اظكها  (  1)

  2/305  اظوزننا  ظوعكنن ي 299  شننرب اظهصننر ف ظوثمننانين  1/123اظخصننائال 

  شننرب اظ ننا يل 5/54  شننرب اظمغصنل 223شنرب اظهصننر ف اظمونهك  ال نن   عنيش 

 .3/106ظورض  

 .144ا  اظهعر ف ل عوت اظهصر ف إ ج(  2)
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وف ل إظنظ:  مينل: إهننت كهزنها هن ا  ناظهاو عونى ظعينات األعنرا   واخهع 

وكانها  عميوهر األظف ل اظوغط هبا إظى اظهاو   يكهر ل اظكها ل  اظهاو نور، 

زنتع عوى األصل  وبص
هه ل األظف  ياا خاح ل كيغيل اظمرا ة  و يل:  ل كع

ا انغهحت وانغه  منا  زوانا  واظندظيل عونى إظنظ بهننا  اظهاو   موزت بظًغا ظمَّ

ينننهات     وحن
ننهات  كن   و ن

ات  ننونهن عننت عوننى: صن
مه جع

.  رسننت هنن ا األحننرأ (1)

نزععع عويع.   اظهاو تصحي ،  اظخ   ع عر  األصل و ع

                                                           

  1/155اظك نناأ أل نن  اظماسننت اظزمخ ننري (  247بد  اظكاتننب ال نن   هيزننل ح )(  1)

  رسننت اظمصننحف وضننزطع  نني  اظهه يننف واالصننط حات 6/340همننم اظاهامننم 

 (.98اظحد ثل ظودكههر شعزار إسماعيل ح )
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 ح مب ث ح ثا ث

 حإلشعان بطريق ح  ذف  و ح زيا ة

 ق ح  ذف:حإلشعان بطري- 

واظح أ  عرتي اظجمونل واظمغنرد واظحنرأ واظحركنل  وظنيل شن   

م  إظظ إال ع  دظيل  ندل عوينع  وبر اظمحن وأ إإا دظنت اظدالظنل عوينع 

كار ل حكت اظموغهظ  ع إال بر  عرت  هناك م  صنناعل اظوغنط منا  مننم 

 .(1)منع

أع  اظحن أ  واإلشعار  طر ق اظح أ  عيت ل صهر مهنهعل   مند  ععنرن

 غاع بو  ما  طرب عوى اظرتكيب  عد اظح أ:ن

 فمن  مثكة حإلشعان بطريق ح  ذف نفس :

للْن  ح خبعيضللية-1 ر ل ح  للذف قبللى   ل  ح ملصللل ة بعللد  من : تمننرَّ

اظدر  اظنحنهيع بننع ال  جنه  تمند ت شن   من  اظصنول عونى اظمهصنهل  

ًما منا حرً ا  وخرَّ  اظنحاة ما ظاهرا بر  ععملن  يع مم سها  بكار اسًما ب همدع

ۇئ ۆئ ۆئ ﴿كار صوًل ظن)بل( عوى وجها عندة   منانا: ل مثنل  هظنع تعناظى: 

  ظنننننت  جعونننننها )ظكمنننننا( (3)﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ﴿  و(2)﴾ۈئ

                                                           

ويننهي ظونندكههر   ظنناهرة اظحنن أ ل اظنندر  اظ1/284  اظخصننائال 1/24اظكهننا  (  1)

 (.20أاهر سويمار حمهدة ح )

 .21سهرة األعراأ: (  2)

 . 56سهرة األنزيا : (  3)
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ظها إظظ عوى و)عوى إظكت( جزً ا م  اظصول مهمدع  بنع  جنه  ًما عوياا  وبوَّ

 تعويق حرأ اظجرع  زل )بل( اظمهصهظل  است مح وأ تندل عوينع صنوهاا

وإين ناصنن ، ظكننت منن  اظناصننحي   وبنننا شنناهد، عوننى إظننظ منن  وتمنند را: 

 .(3)  وا نن  جننن (2)  وا نن  اظاننرا (1)اظ نناهد    وهننه منن هب اظمنن د

ل األظنف واظن م داخنً  و كثر هن ا اظحن أ  زن»وجه ا ا   ماظظ  ائً : 

ل إظنننظ إشنننعاًرا  نننعر اظمحننن وأ  عنننض  ( اظهزعيرنننيل  ألرّ عوينننع )مهننن 

  .(4)«الظل عويعاظم كهر    عدع   همه  اظد

رع )ن (  زل اظصول و ععوَّ  عندما  عمدَّ ( و)شاهد، ق حرأ اظجر  ع  ثنت اص ،

ننننتع  تغاننننيًرا وتزيينًننننا ظننننن)شاهد(  ﴾ېئ ېئ ﴿  و﴾ۆئ ۈئ ﴿ل جعن

 كنهر اظجنار واظمجنرور  زنل اظصنول عونى هن ا اظهغانير غينرن  و)ناص ( 

 االستن  وم  جال بخر   كهر ل ه ا اظح أ إشعار،  عرّ  داخل ل اظصول 

)اظناصننحي  واظ نناهد  (  اظمحنن وأ وهننه )ناصنن   وشنناهد(  عننضع 

 اظم كهر    عدع  و يع م  تمه ل اظدالظل ما ال  خغى.

 : بن د سيزه ع:حذف   ْن  بعد  تا   وإبقاء دمكها-2

ننننننند   احه نننننننلن ون زناسن نننننننا خع ثعونان
نننننننتع بنرن مه ون   ن

 

 

نننعع   ون عن تع بن ع ننندع
ا كه من ننن   عننندن

اه نننتع ننغع نناع  ونناع

                                                            

 .1/52اظكامل ل اظويل واألد  أل   اظعزا  اظم د (  1)

 .224-2/223األصهل (  2)

 .131-1/130اظمنصف (  3)

 .3/177  وانور: اظه  يل واظهكميل 1/237شرب اظهاايل (  4)
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تع برع وإهننب ل تعو ننا كهنندع نندن من  ننل هنن ا اظزيننت إظننى بر اظ نناعر براد:  نعع

( وب مى عمواا ونعع   ح أ )برع عن بن ع
(  ». ونال ك مع: (1)  حمونها عونى )بنرع

( هانننا مرننطر   كثيننًرا  ننال األعوننت: . «ألر اظ ننعرا   نند  اننهعموهر )برع

( عوننى » ( ضنرورة  ودخنهل )بنرع وننع(  إضنمار )بن عرع عن اظ ناهد  ينع نصنب )بن ع

)كاد( ال  عاهعمل ل اظك م   إإا اضطر اظ اعر بدخواا عوياا ت نزيًاا ظانا 

 ننن)عاى(  الشننرتاكاما ل معنننى اظممار ننل   ومننا بدخوههننا  عنند )كنناد( ل 

 ا اظ عر ضرورة تههماا هن ا اظ ناعر مانهعمول  ثنت حن  اا ضنرورة  هن

ول نال تخر   سيزه ع ما  هح   عمر  : بحدهما: بر  .(2)«تمد ر سيزه ع

( ل خ  )كاد( كثيًرا  خرجع من  إأنار االضنطرار  اسهعمال اظ عرا  ظن)برع

إظننى االخهيننار  و جعننل اظحكننت عويننع  اظرننرورة بمننًرا  حهننا  إظننى نوننر  

السننيما إإا وجنندنا شننهاهد منن  غيننر اظ ننعر تنندخل  ياننا )بر( عوننى خنن  

 ننهم  ظونزنن   -رضنن  اهلل عنننع-اظخطننا    نن  كنناد(  ومنننع:  ننهل عمننر)

. (3)«منا كندت بر بصنو  اظعصنر حهنى كنادت اظ نمل تينر »اظخند : 

                                                           

  1/321 هنن(385  شرب ب يات سيزه ع  أل ن  محمند اظانيرال )ت1/307اظكها  (  1)

 .4/50  شرب اظهاايل 2/561اإلنصاأ 

 .155/ 1 هن(476شرب شهاهد سيزه ع  ظألعوت اظ نهمري )ت(  2)

 اظرجننل  ننهل:  ننا  –( 10« )كهننا  األإار»اظحنند ث بخرجننع اظزخنناريت ل صننحيحع (  3)

 ماظنظ ال ن  اظههضني  شنهاهد:   وانونر(641) ر نت حند ث –( 26) صوينا ما: ظونز 

 (.9ح )
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 .(1)«كاد اظغمر بر  كهر كغًرا: »و هظع 

.  ناال رتار (2)«ب   اظصوت بر  اوت    كاد بميل»وحد ث اظزخاري: 

ل اظحد ث اظ نر ف ظت  رد ل اظ عر  اأراد  حاب   ل ورد كما سوف 

واظنثر ب ًرا   اظحكت عوى ا رتار خ  )كاد(  ن)بر( واخهصاصع  رنرورة 

سند د  و كنهر اظحكنت  غينرع  (4)واألندظانيهر (3)اظ عر كما إهنب اظمن د

 عويع  اظمول إظياً  ظا ا اظرتاث اظرخت اظهارد  كثرتع واأرادا.

سنههحاا واألمر اآلخر: اظ ي  زدو ظ  بر  عض مهنعخري اظنحناة  ند ا

م  تخر   سيزه ع: وهه بر ح أ اظحرأ اظعامل ل اظغعل وإ منا  عمونع 

رع  اأراد ثزهتع  ألر منا كنار هن ا  -عموع عند م   جيز ح  ع وإ ما ن -
 ع عه

شعنع م  اظحروأ اظعامول ال تعحن أ و زمنى عموانا إال إإا كنار ثزه نا ل 

  اأراد ا رتار و يع إشعار، »حكت االأراد  وهه ما حممع األشمهين  مهظع: 

                                                           

(  اظندعا  2/424(  مانند اظ ناا  ظومرناع  )14/125شعب اإل منار ظوزيامن  )(  1)

 (.3/142ظوط اين )

 ر نت حند ث –  منا  جنه  من  اظ نعر واظرجنز  نا –]كهنا  األد   صحي  اظزخاري(  2)

عنهأ:   ن  رحم ظعزند اظن :  هظنع ب ًرنا   وم  شهاهد ورودا ل اظحد ث([6147)

بخرجنع « بما إنظ بول م   دخل اظجنل م  بغنيا  بمه  وما كدت بر تدخواا إال حزنًها»

منننن  حنننند ث « ماننننهدركع»كت ل امنننن  حنننند ث بنننننل  واظحنننن« ماننننندا»اظزننننزار ل 

 عهأ  و ال: صحي  اإلسناد.    عزداظرحم 

 .3/75اظممهرب (  3)

 .1/99اظممر  ال   عصغهر (  4)
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(  ألر اظعامننل ال  حنن أ و زمننى عموننع إال إإا اأننرد  (  ننن)بنرع ننادن خنن  )كن

(  عنند )كنناد( ظورننرورة مننم إ مننا  . (1)«ثزهتننع  حنن أ اظحننرأ اظعامننل )برع

 نصزع ظومرارر  يع إشعار،  اأراد ا رتار خ  )كاد(  ع ل ممام االخهيار.

 بعد ح  ذف:ومن  مثكة حإلشعان بطريق ما يطر  دكه ح خرتي) 

وهنت من  اظندر  اظنحنهي عندم حذف  إْن  وحن فا  ح فعى بعدها: - عع

( وهن  بمت اظزنا   ظكن  منا نر ندا  جها  ح أ بداة اظ رط وظه كاننت )إرع

هنا ظيل  هعوق  ناظجها  بو عدمنع وإنمنا  هعونق  كيغينل اظدالظنل عونى هن ا 

( اظجا مل ور م اظمرارر  عدها  حينث  اظح أ عند م  جه  ح أ )إرع

رب  ه ا اظزعض بر اظغا   د تندخل عونى اظمرنارر  هع نعر  نعداة اظ نرط 

 اظمح و ل.

(  يرتغنم اظغعنل  وتندخل » ال اظايهأ :  هَّ ن  عرنات حن أ )إرع وجن

رع  عويع  هظع تعناظى  ڻ ں ں ڱ﴿: )اظغا ( إشعاًرا   ظظ  وخع

وا نم، ل  ﴾ڻ﴿. بي بر اظمرارر اظممرتر  اظغنا  (3)«(2)﴾ڻ ڻ

 مح و ل إلشعار اظغا  هبا. جها  بداة شرط

                                                           

 .1/129شرب األشمهين (  1)

 .106سهرة اظمائدة: (  2)

  2/163  شننرب اظهصننر   4/38  وانوننر: حاشننيل اظصننزار 4/337همننم اظاهامننم (  3)

 .1/436شرب اظمكهدي عوى األظغيل 
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جهر اآل ل عوى بر اظغا  ل  هظع: ) يعمانمار( خرع وجماهر اظمعر ي   ع 

عاأغل ظا ا اظجمول عوى  هظنع: )تحزانههنما(  وهن ا اظنربي اظن ي إكنرا 

وإر »اظايهأ  إكرا ب ه حيار  زوع وعزاا إظنى ب ن  عون  اظغارسن   نائً : 

ره  دع ئتن ظت تعمن  ك  تجعوع جزاً   كمهل إي اظرمل:اظغا  ظعطف جمول وظ شه

ننارةً  ننا ع تن ننرع اظمن
اه نن   نحع

ينه  وإهنعاننارع عن

 

ننننرن ع   ينيع ننننتت  ن   نجع
ننننارات  تن و ون ينزعنننندع   ن

 
رن  ندا   ك ظظ: إإا حزاهمههما  ان  ال ب ه عو : تمد را عندهت: إإا حن

ا من
. وك م اظغارس  وإر كانت ظع وجاههع إال بنع ال ضنرورة تندعه (1)«ا عاه

 ر شرط مح وأ   واألوظنى بر تعهن  هن ا اظغنا  عاأغنل وظيانت إظى تمد

  ا  اظجزا .

 حإلشعان بطريق ح زيا ة:- 

نزعًانا عونى معنًنى  رور  طر ق اظز ادة   يز ندور شنيًئا  كنهر مع
و د  ع عه

 ما  وتهنهر ه ا اظز ادة  هارة تكهر حرً ا وتارة تكهر  عً :

 ى بو حرأ معنًى:نً بما اظحرأ اظمز د ظإلشعار  مد  كهر حرأ مز

 فمثال زيا ة حرف ح مب ه:

نعمادع إظيع اتزاًعنا ظوانوف - ما جا  م    ادات ل رست اظمصحف مما  ع

ننبن ل غينننر 
هه وال  مننا  عويننع  ألننننع ال  هعنند  مهضنننعع  و عكهننب ظنننه كع

 اظمصحف  دور ه ا اظز ادات  ومنع:

                                                           

. واظزيت ل د هار إي اظرمنل   نرب اظخطينب 4/47تغاير اظزحر اظمحي  أل   حيار (  1)

 (.164اظه  زي ح )
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اننا بر ال تثزننت   ننل  عكهننب :(1)﴾ٿٹ﴿ زيللا ة حأل لل  يف-1  وكننار حمت

ت  ناظهاو  نمن
سه   اه م  رن نا  رع عه  وظن ظظ رع

هك ا )اظرع ا(  ألر بظغع ع  واو 

كهزههنا  ظّمنال رست اظمصحف مراعاة ظا ا األصل  وظكن   ادوا األظنف 

 اظهاو )اظر ها( إشعاًرا  عر األصل بر تعكهب ه ا اظهاو بظًغا   ز ادة األظف 

 .(2)جا ت تنزيًاا عوى ه ا األصل ومراعاة ظوغط

إشعاًرا  جها  إ ندال اظامنزة  ناً   :(3)﴾ېئ﴿ ون لو زيا ة ح ياء يف:-2

ل اظه ف   هعكهب  األظف عوى اظهحميق  و اظينا  عونى اظهخغينف  ظنيععوت 

 .(4)ل  را ة حمزة جها  اظمرا ة هبما  و د و ف  اظيا  جماعل، 

 ومن  مثكة زيا ة حرف ح مع ه:

يه ي   وإهزنها إظنى بر من  بثزهاا  هم م  اظنحاة واظو وحو ح ثمانية:-1

خصننائال كنن م اظعننر  إظحننا  اظننهاو ل اظثننام  منن  اظعنندد  إ نن اًنا  ننعر 

اظازعلن عدد، تامٌّ  وبر ما  عدها عدد، ماهعنف   يمهظهر: واحد، اثنار ث ثنل 

 .بر عل خمال سهل سزعل وثمانيل  إشعاًرا  عر اظازعل عندهت عدد كامل

                                                           

 .275سهرة اظزمرة: (  1)

  تمايننننند اظمهاعننننند 379-4/378  اظماننننناعد 2/345 : اظزحنننننر اظمحننننني انونننننر(  2)

ا  ل رسنننت   اظطعنننرا  ل شنننرب ضنننز  اظخنننرَّ 6/340  همنننم اظاهامنننم 10/5320

 (.371هن( ح )899اظمصحف  أل   عزد اهلل اظهَّنناه  )ت

 .34سهرة األنعام: (  3)

ت اظع ننر   اظن ننر ل اظمننرا ا10/5321  تماينند اظمهاعنند 380-4/379اظمانناعد (  4)

   2/11  إتحاأ  ر   اظز ر 6/340  همم اظاهامم 375  اظطرا  2/144
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ا عوى ما  اظها  هظع تعاظى:واسهدظها   هاهد م  اظمرقر ب ر ها ن  صو

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ﴿

اظهاو  زل اظثام  م  اظعدد بو  إثزات   (1)﴾ڇ ڇ ڍ ڍڌ

اظمعدود إشعار،  معنى تمام اظعدد سزعل
(2). 

ا :  -2 عند إرادة اظهازيب إشعاًرا  معنى اظمغعهل زيا ة   ْن  بعد   مَّ

 ٻ ٱ﴿و  (3)﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ ألجوع  وإظظ نحه  هظع تعناظى:

ننرد، كمننا  مننهل (4)﴾ٻ ٻ ننا( اظور يننل  يننا  مطَّ (  عنند )ظمَّ . و  ننادة )برع

  و امياا اظزمخ ري ل ه ا اظمهضم )صول(  وه  ل تحويوع: (5)اظنحاة

صننول، بكنندت وجننهد اظغعونني  مرتتًزننا بحنندهما عوننى اآلخننر ل و هنني  »

ا ل جز   واحد م  اظزمنار  ك دن جه عننع مهجاور   ال  اصل  يناما  كعهنما وع

وترتتننب .(6)« يننل: كمننا بحننل  مجيننئات  اجعتننع اظماننا ة منن  غيننر رن عننث  

تع من  بجونع  اظغعوي  عوى اآلخر هه إظظ اظهانزيب اظممصنهد اظن ي  ه ندن

                                                           

 .22سهرة اظكاف: (  1)

  مينن  6/110   اظزحنر اظمحني 6/162اظك ف واظزينار ل تغانير اظمنرقر ظوثعوزن  (  2)

هنننن( ح 761  اظغصنننهل اظمغيننندة ل اظنننهاو اظمز ننندة  ظوع ئننن  )ت4/390اظوزينننب 

(  اظندر اظمصنهر 167شرب حروأ اظمعناين ظومنرادي ح )(  اظجنى اظداين ل 142)

 .5/231  اظامم 7/468

 .33سهرة اظعنكزهت: (  3)

 .96سهرة  هسف: (  4)

 .7/146 اظزحر اظمحي (  5)

 .4/548اظك اأ (  6)
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رن  معنننى اظمغعننهل ألجوننع  وإر ظننت  كنن  اظمغعننهل منن  بجوننع 
ننعه ( ظهع ع )برع

ممصننهًدا ل اظمعنننى  وظنن ظظ  ننال اظاننايو  شننارًحا اظكيغيننل اظهظيغيننل 

ا(: ظوو ر    عل  غعل عونى جانل اظهانزيب بو اظهعمينب  »رأ اظزمن  )ظمَّ

(  عدها  ائدة إشعاًرا  معنى اظمغعهل  اع ن إدخالع )برع  إإا كار اظهازيب حن

 ڃ ڄ﴿ منن  بجوننع  وإر ظننت  كنن  مغعننهاًل منن  بجوننع  نحننه  هظننع تعنناظى:

 .(1)«  ونحها..﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿  و﴾ڃ ڃ ڃ

 ومن  مثكة زيا ة ح فعى:

موياة ع  اظعمل  ي  )ما( اظهعجزينل و)ب عنل( اظهعجنب  ن زيا ة  تا-

وتمهل: ما كار بحان ن   نًدا  »ظودالظل عوى اظزمار اظماض :  ال سيزه ع: 

كر كار ظهدلَّ بننع  يما مرى نب  ائندة، عونى « كارن ».  ن(2)« هن ع ل  ا  اظهعجت

إظنظ معنى إظيائاا ع  اظعمل وإرادةه معناها  وهه اظدالظلع عوى اظزمنار  و

ن ن كنار  يمنا مرنى. « ما كار بحا    ًدا!»نحه  هظظ:  اع إإا بعر د بر اظحع

مويناة، « كنارن »اظخن   و« بحان    نًدا»مزهدبة، عوى ما كانت عويع  و« ما» ن

  وظنيل اظمنراد  ز اد نا بهننا ال تندل (3)ع  اظعمل مغيدة، ظوزمار اظماضن 

 انن  داظننل عوننى عوننى معنننى اظزهننل   ننل إهنننا ظننت  ننؤت هبننا ظإلسننناد  وإال 

                                                           

 (.98نهائ  اظغكر ح )(  1)

اظوزنا  (  167اظزيداد ات ح )  اظماائل 1/106  وانور: األصهل 1/73اظكها  (  2)

  10/215  اظهن  يل واظهكمينل 2/1099  شنرب اظكا ينل اظ نا يل 1/204ك ي ظوع

 .1/251شرب اظهصر   

 .4/423شرب اظمغصل (  3)
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اظهعجزيل و عل اظهعجنب  ظكهننع « ما»اظمر   وظ ظظ كثرت   اد ا  ي  

  ائدة  ي  اظمزهدب وخ ا.« كار»سوب اظدالظل عوى اظمر    ن

وظما كار  عل اظهعجب ماوه  اظدالظل عونى اظزمنار اظماضن  جن   

 وهنه )كنار( ظإلشنعار  ناظزم  عنند 
ع
ن  ره  غعل مهعصل  ل اظدالظل عوى اظمع

وظمنا كنار  عنل اظهعجنب مانوه  اظدالظنل عونى »ادتع   ال ا   ماظظ: إر

إشعاًرا « كار»اظمر   وكار اظمهعجب منع صاظحا ظومر  بجا وا   ادة 

 .(1)«  ظظ عند  صدا نحه: ما كار بحا    ًدا

                                                           

 .43-3/42شرب اظهاايل (  1)
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 :ح مب ث ح رحبع

 حإلشعان بطريق حإل  اق

الظنل عونى وتعن  اظدراسل  اإلظحا  هنا ما  زاد عونى  نينل اظكومنل ظود

 غا ل معنه ل بو ظغويل:

َق  إلشعان بغاية مع لية:  ومثال ما َ  ن

ر اظهنن   هلاء  ح مبا غلة: -1 وهن  اظانا  اظداخوننل عونى صنغات اظمن كَّ

ننهل(  نحننه  هظننظ: رجننل،  عع ننال( و) ن عن غع
ننل( و)مه ننال( و) ناعه نننل ) عَّ عوننى  ه

ا نل زن عع
و نل  ومه رع ينل،  و ن

ا نل،  وداهه ل،  ونناَّ من ع َّ
ووصغات اظم كر  ما  يع . .  (1)

هننا  اظهعنيننث إنمننا هننه ظ نندة اظمزاظيننل  وهننت إإا برادوا شنندة اظمزاظيننل ل 

اظكومل  مما  عخرجههنا ع  بصواا
   ا ا اظانا  توحنق صنغات اظمن كر (2)

ظودالظل عوى شدة اظمزاظيل ل اظنَّعت  وع   عرات ع  اظير  من  هن ا 

نره ، »ا: اظاا   مهظنع: تعنينث اظيا نل   نال ا ن  سنيد اظجزنار كثينر -ورجنل،  ن

و ننل  -اظخننهأ منن  كننل شنن   رت و ،  و ن ننرت ننل،  و ن و ن رع و ،  و ن ننرع ننرع ،  و ن   و ن

نننرن ه  اظانننا  ل كنننل إظنننظ ظيينننر تعنينننث  و نننارو   و ارو نننل: شننند د اظغن

                                                           

(  424هنن( ح )347  تصحي  اظغصني  وشنرحع ال ن  درسنهه ع )ت1/316اظعي  (  1)

  أل نن  منصننهر    مننع اظويننل وبسننرار اظعر يننل1/241(  اظمنصننف 376اظهكموننل ح )

  206-2/205  اظمزهننر 16/103(  اظمخصننال 393هننن( ح )430اظثعنناظز  )ت

زا ل: اظ ي أاظت عزو هع.4/1736شرب اظكا يل اظ ا يل  عع
 . واظرجل اظمه

 .1/241اظمنصف (  2)
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اظمهصننهأ  مننا هنن   يننع  إنمننا هنن  إشننعار،  مننا بر نند منن  تعنيننث اظيا ننل 

 .(1)«واظمزاظيل

وا بر اظمنن كر  نند  وننغ اظيا ننلن ل إظننظ وحاصننل إظننظ بهنننت إإا  صنند

ينننل( واظيا ننل مؤنثننل   ننإر 
ننل( كننن)راوه ل  وداهه ون اظهصننف بنثننها  منناظها ) اعه

عنال  ال بو مهغع  صدوا تعكيد اظمزاظيل اظحاصول  يير اظها  ل اظصغل عوى ) نعَّ

هل( بدخونها اظهنا  ظهعكيند  -ألر ه ا اظصغات تغيد اظمزاظيل  نغاناا-بو  نعع

(  هنن ا اظمزاظيننن نننا نل    ونناَّ
ل  من اظنننل( كننن)ع َّ ل ل هنن ا اظنعنننهت   منناظها ) عَّ

.) ا نل  رن طع
ا نل   ومه زن عع

اظل( كن)مه عن غع
(  و)مه ل  وعهظن   ومن

ل  و ن رع هظل( كن) ن  و) نعع

ننننل   للاء  ح  سلل)-2 : وهنن  اظهنن  توحننق مننا جننا  منن  اظجمننم عوننى  ه

ننعن  ننعنث )بنشع ثه (  )مغاعننل( اظهنن  مغردهننا مخهننهم  يننا  اظناننب  نحننه: بنشع

زه (   نإهنت  وحمنهر  ون نمع ونب )صن مع زه (  وصن وَّ ان وَّب )مع ان  (  ومع
رن ه رن  )بن ع وب ع

اره ننل   ثل  وبن ن
نناعه اظهننا  ظودالظننل عوننى اظناننب واإلشننعار  ننع   يمهظننهر: بنشن

زنل   اظها  ثنتَّ ه  ل األصل تنا  اظهعنينث جن   هبنا عهًضنا 
اظه من زل  وصن

اظه ان ومن

تع ظم عنى اظنانب   حن  ت مننع هن ا اظينا  عنند جمعنع م  اظيا  اظه   ه دن

نننته اظهنننا  عونننى بر اظجمنننم  عونننى إحننند  صنننيغ منهانننى اظجمنننهر ودظَّ

 .(2)ظومناه 

                                                           

 .6/236اظمحكت واظمحي  األعوت (  1)

اظ ا يل   شرب 4/1736  شرب اظكا يل اظ ا يل 16/104  اظمخصال 377اظهكمول (  2)

 .2/186ظورض  
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: توحق  اظنكرة إإا بعيدتع  عوى حندع  نهل اظنحناة:   ل  ح خعري -3

يندت  إنمنا تععناد  ناألظف واظن م  كمهظنظ: جنا ين رجنل،  إر اظنكرة إإا بععه

ا  عر اظمراد اظنكرة اظمعانهدة ل اظن كر ال غيرهنا   عكرمتع اظرجلن  إشعارً 

ۓ ۓ ڭ ﴿   ومننع  هظنع تعناظى:(1)  هههت اظاامم بهننا غينر األولوظئ َّ 

   انننننننننننننننننا (2)﴾ۋ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

مت )بل(  اظنكرة ظير  معنهي  وهنه تنزينع اظانامم عونى بر اظنكنرة  بعظعحه

 اظثانيل ه  عي  األوظى اظمعاهدة ظد  اظاامم.

ونت   ل  ح خ   كمح حألصى-4 : وه  اظه  توحنق األوصناأ اظهن  نعمه

ت روائن   ت  ياا الم اظهعر ف عوى ضر  من  تنههت رَّ
عوت بع ًما  وبع ه  جع

نر  ومنا بدخنل  ينع األظنف  ونغَّ زَّنا   واظمع نارث  واظعن اظصغل  ياا  نحه اظحن

 واظ م  عد اظنمل  مراعاًة ظم هب اظهصغيل ظت  جعوههنا كعننع سنم  هبنا 

ى كما تكنهر اظصنغل   وإنما جعوهها بوصاً ا مغيدة معنى االست ل اظمامَّ

 نإ رار اظن م ظإل ن ار  زمنا  بحكننام اظصنغل   مثنل: )اظحنارث واظعزننا ( 

ونوائرهما تعر غاما  اظعوميل  وإنما دخوت اظ م  ألهنا كاننت ثا هنل  يانا 

 .(3) زل اظنمل  عع رت  عدا إشعاًرا  معنى اظهصغيل

                                                           

  ميننن  اظوزيننب 4/20  شننرب اظمغصننل 2/136اظوزننا  ل عوننل اظزنننا  واإلعننرا  (  1)

 .5/323  همم اظاهامم 6/3038  تمايد اظمهاعد 6/562

 .16-15سهرة اظمزمل (  2)

 .45-1/43  شرب اظمغصل 1/359سر اظصناعل (  3)
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َق  إلشعان بغاية  فظية:ومثال ما   َ  ن

ثعننرن   للاء  ح خَّسللمية-1 : وهنن  ع مننل اظهعنيننث توحننق  اظصننغل اظهنن  كن

اسننهعماظاا ل معنننى اظنن ات إشننعاًرا  هاننميل اظنن ات هبننا  ومنننع مننا جننا  ل 

دع عند اظحا ر»اظمثل اظعر  :     معنى اظحا ر عنند اظعنر : اظدا نل (1)«اظنَّمع

نَّمند عنند اظحنا رة(  إظحنا  تنا  اظهعنينث إاتع اظحا ره  و عرات  مهل: )اظ

ن ع غينر »هبا  
ع مه ثعر اسهعماظع اا  وكن اه ا َّل ننغع رن ل معنى اظدَّ

عل اظحا ه ا جن مَّ  إنَّعع ظن

ات هبا يل اظ َّ مه اًرا  هناع عن   إهشع
لع اظهَّعنهيثه من تع  ع عن ن من

ات بعظعحه ر اظ َّ  كعر . (2)«إهكع

ننتع )اظحننا ر من ( وهنن  صننغل منن  صننغات اظنندوا   ع مننل اظهعنيننث ظمننا ظنحه

وكانت ه ا اظصغل  د كثر اسهعماظاا ل معننى اظن ات بد  هن ا اإلظحنا  

وظيغل اإلشعار  عر ه ا اظصغل )اظحنا رة(  ند صنارت اسنًما ظودا نل  وبر 

ةن . االسننميل  نند غوزننت عوياننا  عنند اظهاننميل نن ن  ونحننهع إظننظ تاننميهات اظغن

مه إ» هنلإ»ر منا بنثنها  مناظها: ) عل بمر منمهل إظى اظهانميل(  و« تع صع نمه « صع

 .(3)إشعاًرا  يوزل االسميل  عد اظهاميل

                                                           

د ثمنع  وبصل اظمثنل ل اظخينل ثنت معنى اظمثل: إإا اشرت ت اظغر     ت ب حهى تن(  1) مع

  414  بد  اظكاتننب 3/212بحمنند   نن  اظعنني  ظوخويننلاسننهعمل ل غيرهننا  انوننر: 

 .2/337  مجمم األمثال أل   اظغرل اظميداين 1/27األماظ  أل   عو  اظماظ  

 .11/64  اظها  925اظواار (  2)

 .1/31شرب اظمغصل (  3)
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(  معنننى مغعننهل إر اسننهععموته اسننهعمال  يننل  عه ونحننه إظننظ صننييل ) ن

 : إ يحننل  وننطهيحننل  »األسننما  وظننت تهزننم مهصننه اا ظحمهاننا اظهننا   نحننهع

 .(1)  بي: م  هحل ومنطهحل ومعكهظل«وبنكهيول

 األعجمن  : وه  تا    اء  ح ُعْجمة-2
َّ
اظهعنيث توحق االسنت اظر ناع 

نهع ن »  عد جمعنع جمنم تكانير إشنعاًرا  اظعجمنل  ينع  مثنل: : «من نفت  )اظخع

رَّ (  عن ل   ارس  مع جن ا ه هن ا ه   ومثوع:   همهل  يع: من هن رن »واظميا  من هع « جن

اره نل  هن ظن »و وجن هع هظجار:  ارس  معر (  واظمينا  « صن ل )اظصَّ جن
اظه هن وصن

اره   هن   ن  اظها  ل اظجمم ظودالظل عونى بر بصنل اظكومنل جن
اظه    جه هن وصن

رع نتع  إدخال ش   م  اظهييير ل صييهاا  وهكن ا بكثنر  غير عر    و د عع

ا إشعاًرا  اظعجمنل ه ا اظرر  األعجم  توحق اظاا ع تكايرن
.  نال ا ن  (2)

وى ما تمندم إإا كار االست ر اعيوا بعجميوا بو مناهً ا  إنع  عجمم ع» عيش: 

ق جمعع )اظاا ( نهع ن   م  جمم اظر اع   إال بنظ تعوحه ل األكثنر   ناظها: من

عنرَّ   ودخونت اظانا   رن  وجهاره ننل  وك همنا  ارسن  مع نهع ل  جن جن ا ه هن ومن

نر  وحجنارة   جن نر، عونى حندع دخهظانا ل حن ظهعكيد تعنيث اظجمم  ألننع مكاَّ

مل  ياا جع منت  االست  .(3)«وإكر وإكارة  وظإل  ار  اظعع  ع مل اظهعنيث ظحه

                                                           

 .94-4/93شرب ا   عميل (  1)

 .6/213  اظها  16/103  4/114اظمخصال   378هكمول اظ(  2)

  شننرب اظ ننا يل ظورضنن  4/1736  شننرب اظكا يننل اظ ننا يل 5/69شننرب اظمغصننل (  3)

2/185. 
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اظر نناع  األعجمنن  اظمجمننهر هنننا  عنند تعر زننع إشننارة إظننى كننهر واحنندا 

ل واظهعر ب  يع. من جع ً ا  وإ ماً  إظى بصل اظعع عرَّ  مع
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 :ح مب ث ح  امس

 حإلشعان بطريق ح  يغة

وتعن  اظدراسل  ع منا  هزنادر إظنى اظن ه   مجنرد اظوغنط  اظصنييل من  

زننى اظوغنط ل  عنض تصنار غع دالظل تهح   اظغاعوين ل بو  اظنهعينل  بو بر  ع

عوننى صننييل تع ننعر  اظمزاظيننل  بو  عصننل اظننه ر  بو بر  عخننرَّ  عوننى غيننر 

 اظصييل اظمعهادة إشعاًرا  اظ  وإ  وهاك ه ا اظصهرن مرتزًل:

 :إشعان ح  يغة با فادى- 

ظدالظننل صننييل  «َنْفَعللُى »  و«َ ْفَعللُى »ن للل وجللل  حتللخخان ح ضللمير يف -

 ونت  ن   اظرنمير »ظغعل اظمرارر عوى اظغاعنل اظمانهرت:  نال اظرضن : ا

لع »ل:  لع »  و«بن ععن عن نلع »  إلشنعار حنرأ اظمرنارعل  اظغاعنل  ألر «ننغع « بن ععن

ر،  عر  اعوع 
لع »  و«بنا»مع عه عن   اظامزة  ناظامزة  واظننهر «ننح »م عر  ن« ننغع

ييل اظمرنارر ظوهاحند .  عن  بهنت بوجزها اسههار اظرمير ل صن(1)« اظنهر

) لع عن (  وظجماعل اظمهكومي  )ننغع لع وظت  حهناجها إظنى إ نرا ا  اظمهكوت )بن ععن

إلشعار صييل اظغعل ل كلٍّ منامنا  اظغاعنل اظمانهرت   ناظامزة وحندها ل 

)ب عل( تع عر  عر  اعوع هه اظرنمير )بننا(  واظننهر ل )نغعنل( تع نعر  نعر 

                                                           

  شنننرب اظهانننايل 1/48  وانونننر: األصنننهل ال ننن  اظانننرا  2/414شنننرب اظكا ينننل (  1)

  45-44 هننن( ح855)ت د كنمننه   شننرب مننراب األرواب ظ ننمل اظنند   1/120

 (.41  75اظنحهي ظويل اظعر يل ظوماه ر  األظماين  رجارتاسر  ح ) اظهطهر
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ظصننيغ إظننى اظعنندول عنن  االسننههار  اعوننع )نحنن (   نن   عحهننا  ل هنن ا ا

 اظخغيف واإلتيار  اظرمير اظزار .

 إشعان ح  يغة با  ل :- 

فاب ح م خ لة باإلنلاث - :  جمينم منا كنار ظإلنناث خاصنل من  ح  ِّ

دن هبا اظنَّاب  بي بعره دن هبا بر اظمربة إاتع بهوينل هبنا دور  اظصغات اظه   عصه

ن»  نحنه: (1)اظرجل  وظت  ر دوا معنى اظغعل نم  حن رضه نث  ومع
ائهض  وأنامه

ل طعغه ألر »   إهنت ظت  عدخوها  ياا ها  اظهعنينث  السنهينائاا عن  اظهنا   «ومع

ر،  اظهعنيث إشعاًرا ال احهمنال  ينع
عه د ظغواا مع ع .  اإلشنعار  ناظنهر (2)«مجرَّ

 هنا حاصل،  مجرد اظوغط واظصييل  اظكيغيل اظم كهرة.

 

                                                           

إإا بر د  هصف اظمؤنث ما  راد  اظغعل م  معنى اظحنال واالسنهمزال واظمرن     ند (  1)

رضنعل   ند   بي  م  إظحا  تا  اظهعنيث  اظصغل كما توحنق  غعوانا  كمهظنظ: منررت  مع

تحنيض غنًدا  وبننت أاظمنل، اظويونل  بي:  اظه  برضعت   ًدا  وهن ا حائرنل، غنًدا  بي: 

تعطوقع اظويول   إر اظغعل ال د م  تعنيثع إإا كار  يع ضمير اظمؤنث  كمهظظ: هند، إهزنتع 

. هب  ومهعول جا تعظن وتجيئعظن  وت ع

  3/163  اظممهرننب 3/383  وانوننر: اظكهننا  4/1737شننرب اظكا يننل اظ ننا يل (  2)

  اظمخصنننال 1/453اظوينننل     ننن  ب413  تصنننحي  اظغصننني  3/84األصنننهل 

  شنننرب اظ نننا يل ظورضننن  5/100  شنننرب اظمغصنننل 2/758  اإلنصننناأ 16/128

2/85. 
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 إشعان ح  يغة با مبا غة:-ج

  ا  ٍّ  و فنَعلا  ٍّ  و َفَعلا  ٍّ ) دكه صيغ غير قياتلية تلل ُفعَ ب اء ح  س-

وإظظ إإا برادوا بر  عوعمها شنيًئا و فنْعالينٍّ  و َفَعالينٍّ  إشعاًنح با مبا غة: 

ها اظناب عوى توظ اظصنيغ  وغاظًزنا منا  كنهر إظنظ ل بسنما  نن و كزعروا  ن 

 
ٌّ
نن  اسه ؤن (  معنننى: عوننيت ب عننا  اظجانند ظودالظننل عوننى عوماننا  منناظها: )رع

( و)بعنننالٌّ( 
ٌّ
انهنن  ثننل،  معنننى: ضننخت اظعرنند  و)بعإن ( مثوَّ يٌّ

نناده رن اظننرب   و)عع

(   معنننى: كزيننر األإر واألنننف واظينند  ور مننا جننا  عوننى  نننل  يٌّ
و)بع نناده

كن   (  وحع يٌّ
ناده رن

(  اظكار وإظظ ل حرأ واحد حيث  ناظها: )عه
ٍّ
) هعاظه 

( عوى ) نعاظه  يٌّ
راده ( ظوطه نل اظوحينل اظغه ع ب ًرا )عن

ٌّ
ينانه  حع

(  و ناظها: )ظه
ٍّ
 

زنناين( ظويوننيط اظر زننل  نن ينٍّ(  اظكاننر  و)رن ن عع
 ز ننادة بظننف ونننهر عوننى ) ه

 .(1) اظغه 

 روا إالَّ م اظعر : إإا عوَّمها اظ    وكزَّ ظيل ل ك »خاظه ع:   ال ا  ع 

: عويت اظرب   وبعإاينٌّ وبعننا ٌّ
اس  ؤن : رجل، رع ٍّ

اظ  لٌّ  وبع ننادي   اظرت عوى  ععن

                                                           

  اظمخصننال 7/523   نن  ب اظويننل 3/144  اظممهرننب 3/336انوننر: اظكهننا  (  1)

  6/12  شننرب اظمغصننل 4/1966  شننرب اظكا يننل اظ ننا يل 2/67  اظممننر  1/85

 .8/389  تا  اظعرو  9/4735   تمايد اظمهاعد2/84شرب شا يل ا   اظحاجب 
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يٌّ 
ناده رن

يٌّ  إال حرً ا واحًدا   إهنت  اظها: رجل، عه
اإه ل،  و عخن ره َّ

احه رن وامربة حع

زناينٌّ   غهحها يناينٌّ  م  بجل اظيا   و اظها: رن ن حع
 .(1)« اظكار  وبما ظه

 إشعان ح  يغة با لزن:- 

ننله  -  للغير  َمْرَمللرنيس : - اسن رن اهيننل منن  اظرجننال  منن  اظمن وننى ع -اظدَّ

 ) ننره ل  رن ع يننل»)مع يععه عن يل   « ع ننرن مه عوننى بر بصننهظع )م ر  ( وظننت  مهظننها: مع

اظزائند    إمنا اظمنيت وإمنا اظنرا  اظثانينل   بحندإظنى حن أ  وهب ا احهجنتن 

ظنى  اظح أ من  » حع ه ت اظميت   ألرَّ اظيا  تصير را عًل   صارت اظميت بوع

نن ا   ألرَّ اظمننيت إإا حع برَّ بصننوع منن  اظثَّ ثننل   -حميننر ل اظهَّ  -تزننيَّ     تع اظنرَّ

ننرن ميل،  ظصننارت كعنَّاننا منن   ننا   : مع اًسننا  وظننه  وننتن رَّ : من ننرتن كعنَّننظ حمَّ

اب  و هنعنننده ل   نننردن
ه   وسه حع نننرع ألننننع ظنننه  ينننل:   . بي صنننار ر اعيونننا(2)«سع

رن عميل، » ألنَّاا  د  عصنل  ينانا و ني  اظمنيت  نرا        ظوع َّ برَّ اظميت بصل«مع

هعهغتع وهه ث ث واظرا  إإا  وت برَّ اظعي   د ضع تع عع غن
هعه  .(3)ضع

رن ر ل( خاصًل  عاهدل  نع عونى بر بصنل   زنا  اظهصيير عوى صييل )مع

 
ت
ر ث ثنن  ا اظمصننيَّ ننرَّ (  وظانن ا  ننال ا نن   األصننهل شننعنظ ظننه صننيرت )من

                                                           

 (.246ظيل ل ك م اظعر  ال   خاظه ع ح )(  1)

 .3/432اظكها  (  2)

  شنننرب 12/112  اظمخصنننال 3/45  وانونننر: األصنننهل 275-3/274اظهعويمنننل (  3)

 .1/251  تداخل األصهل اظويه ل 16/498  اظها  4/1896اظكا يل اظ ا يل 
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اهه  م  اظرجال  وتحمينرا »منوهر:  : اظدَّ ره لع من رع رن عنره ل»واظمن إشنعاًرا « مع

 .(1)«يل اظث ث

 إشعان ح  يغة با شذو :-هل

مثنل:  صيغ  تماء حألفعال ح خ  ارجت دكه االف صيغ  فعا هلا:-

نن ع » مه نندع  وهه جه نندع  وهه ننر اظغننر   غيننر بهنننت بظحمننها هبننا « إهجه تعمننال ل  جع

ا»اظرمائر اظزار ة  ماظها ظ ثني :  دن جه ننعع »وظوجماعل:   «هه دع
جه   خرجت «هه

ل ننيين األمننر  ألنَّننع ظننيل منن  مهاضننم ظاننهر  اظصننييلع  يننع عوننى خنن أ صه

ا ظار  يع ل وظيل  غعل   ومَّ عع
مير  ألنع است ظوغه خر   -بي اظرمير-اظرَّ

ل اظمعهننادة إشننعاًرا  اظ نن وإ ننيين وإهننب قخننرور منن   .(2)«عوننى غيننر اظصع

اظويه ي  إظى بر ه ا ب عال جامدة وظيات بسما  ب عنال ظر عانا اظرنمير 

يعنل ظهخر جانا  نعر غير بهنا ظما كانت ظيا اظزار   ت عوى و ر األ عال تعخع

مع  دن  ونعموت حركل اظندال إظنى اظجنيت   ح  ت اظميت ش وًإا  األصل: إهجع

(   صننار  وب ننروا همننزة اظهصننل  ننلع سن
ظعننرو  اظهحر ننظ كمننا  نناظها: )اه

) دع جه (  ثت ب دظها اظامزة هاً   ماظها: )هه دع )إهجن
. وعوى ب نل حنال   خنرو  (3)

                                                           

 .4180ظاار اظعر  (  1)

هنن( 210اظماهنير  طر  )ت      وانور: اظغر  ل اظويل ظمحمد6/182اظمخصال (  2)

  تنا  اظعنرو  9/4531  اظهمايد شرب اظهانايل 4/2039(  االرت اأ 171ح )

19/209. 

 .4/2039االرت اأ (  3)
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اظصنييل اظمعظه نل ل اظكن م  ععندت عنند اظوينه ي  ننهرن اظوغط هنا عونى غينر 

 إشعار     وإ ه ا اظصييل.

وم  هنا  حقت ظنا بر نؤكد بر  دما  اظنحاة واظويه ي  كانها عونى حنقٍّ 

ل تعكينندهت عوننى وجننهد ظنناهرة اإلشننعار وبصنناظهاا ل اظهعويننل اظنحننهي 

ظويهي م  خن ل  هجع خاحٍّ واظويهي  هجع عامٍّ  وه ا ما بكدا اظها م ا

 اظدراسل اظنحه ل واظصر يل واظصهتيل ل ه ا اظزحث.

ال ب عننت بنننن   نند اسننهجمعت كننل مها ننم اظونناهرة ل  واخللام ح قلللل:

يعننتع كثيننًرا منن  اظ ننهاهد واألمثوننل د ًعننا  اظنندر  اظويننهي  وإال  منند تحامن

ظهرنخت اظزحنث  واجهنزاً   ناظمطرو  عنن  اظمنرتوك   يندن بننن  ب عننت بر 

ي  حكننت هنن ا اظونناهرة ال  خننر  ل بشننكاظع وأر ننع عنن  اظنوننام اظنن 

اظمزاحث اظخمال اظه  درستع خ ظاا توظ اظواهرة  وبسهطيم اظمهل إر 

ظاهرة اإلشعار تمثوت ل وا م اظوينل اظعر ينل   نكل واضن  اظم من  ل 

 هاعنند اظونناهرة واكهموننت  ماننهه ات اظويننل اظمخهوغننل  و نند نرننجتع 

ااظت ل  نرائحات حهنى اسنههت عونى هن ا نور هاا ل بإهار اظمدما  وان

اظصهرة جويَّل اظمعاظت  ول رب   بر اإلشعار م  بهت اظوهاهر اظه  بثَّنرت 

ل منطق اظنحه واظصرأ ور ما ل غيرهما م  عوهم اظوينل  وظعنل األ نام 

ن   عغنر  ل تونظ اظوناهرة مجانهدا  و هسنم دائنرة   ن اظدارسني  من
 دي مه

بخنر  ر منا إهنل  حثن  عنانا  ظيخنر  ظننا  اظهناول  ياا ظه نمل جهاننب

 نور ل مكهمول ل  ا ل األ ام.
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 ح  ا مة

ك ف ه ا اظزحث جانًزا م  جهانب نوام اظعر يل  نر  من  خن ل  -1

نن    هاعنند اظنحنناة واظصننر يي  واظويننه ي  حننهل ظنناهرة اإلشننعار  وظننت تكع

بحكام توظ اظواهرة  معزل ع  اظمنطق اظوينهي وإو نع  وظكنانا جنا ت 

ظيننل ل مهَّ  اننمل مننم االسننهعمال اظعر نن  ونوامننع ل تغاننير اظوننهاهر اظهحهت

 اظويل.

نناإلشننعار ل اظعر يننل: هننه عوننل  ع تهصننل اظزحننث إظننى بر -2 ر هبننا غاع

اظويه هر ما  طرب عوى اظوغط م  بشكال اظهييير واظهزد ل  وبننع ظنيل ظهونظ 

ا عونل اظعول  نانهر منرنز   وإنمنا  حكمانا مناسنزلع أر منل اإلشنعار ظكههنن

ظ ظظ اظهيير اظطارر عوى اظوغط   إإا اخهونف شنكل اظهيينر  ر منا تخهونف 

ينتع م  بجوع ل األصنل   أر مل اإلشعار
عه ظهناسب اظازب اظهظيغ  اظ ي دع

وهن ا  غانر سنر اظهننا ض اظحاصنل ل تونظ  .وهه اظدالظل عوى ه ا اظهيينر

ر   صنهرة اظواهرة  إإ تجد أر مل اإلشعار ل حاظل  صهرة  ول حاظنل بخن

 معاكال  كما تزيَّ  ل ثهنع ه اظدراسل.

م  بكثر ظنهاهر اظعر ينل مروننل وتكيتًغنا  -ل رب  –اإلشعار  ةظاهر -3

مم وا م اظوغط اظحناظ  وصنهرتع اظجد ندة  و هجونى  هونظ اظوناهرة عنا نل 

اظويل  اظهنزيع إظى بصهل األظغاظ اظمهحهظل وإظى بر منا أنرب عويانا من  تييتنر 

ا عناا.إنما هه خ  اضم، ظمهاعد اظويل اظعامل وظيل شاإو

إثزات بر ظاهرة اإلشعار نور نل مهكامونل اتكنعت عويانا اظدراسنات -4
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اظويه ل  مانهه ا ا اظمخهوغنل نحه ونا وصنر يوا وصنهتيوا وعروضنيوا ودالظيونا  

وه ا اظواهرة نهجت ع  االسنهخدام اظوينهي   هضنم ظانا اظويه نهر هن ا 

 ساا اظزحث.اظهغايرات اظه  در

ننف خطننهًة ل أر ننق ك ننف جننز  منن  اظنوننام -5 ظن هنن ا اظزحننث  نند دن

بع   وجاد ظوهصهل إظى  اظويهي  وب رتب بر إظظ  هطوب مز دن اسهمرار  ودن

 هاعنند برسننخ ونهننائ  قكنند ظمها ننم هنن ا اظونناهرة  واظه ننهأ عوننى اظمننينت 

 عيمنل  اظويه ل اظه  تحمواا ه ا اظواهرة ل أيَّا ا   اظدراسات اظمه حمل

هبننن ا اظك نننهأ رغزنننلن اظه نننهر عونننى نهنننائ  ال شنننظ ل  ائننند ا ود هانننا  

 األ حاث ال تطغه نهائجاا إال  عد تناوظاا  اظنمد واظمنا  ل واظها  ب.و
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 ح م ا ن وح مرحجع ُت ثبَ 

إتحنناأ  رنن   اظز ننر ل اظمننرا ات األر عننل ع ننر  ال نن  اظزنننا  -1

  عنناظت هننن(  تحميننق اظنندكههر شننعزار محمنند إسننماعيل1117)ت

 م.1987-هن1407 يروت  -اظكهب

بد  اظكاتب ال    هيزل  تحميق اظدكههر محمند اظنداظ   مؤسانل  -2

  يروت.-اظرساظل

ارت نناأ اظرننر  منن  كنن م اظعننر  أل نن  حيننار  تحميننق وشننرب  -3

-اظمنناهرة  –مكهزننل اظخننانج   –اظنندكههر رجننب عثمننار محمنند 

 م.1998 -هن 1418

ينق محمند  اسنل هنن(  تحم538بسا  اظز غنل  ظوزمخ نري )ت -4

-هننن1419ظزنننار  - يننروت -عيننهر اظاننهد  دار اظكهننب اظعوميننل

 م.1998

هنن(  تحمينق 577األنزناري )ت  ن  بسرار اظعر يل أل ن  اظ كنات -5

األسنننهاإ محمننند هبجنننل اظزيطنننار  مطزهعنننات اظمجمنننم اظعومننن  

 دم ق.-اظعر  

 األصهات اظويه ل ظودكههر إ راهيت بنيل  مكهزل هنرل مصر. -6

اننرا   تحميننق اظنندكههر عزنند اظحانني  اظغهونن   األصننهل ال نن  اظ -7

 م.1996-هن1417 يروت  -مؤسال اظرساظل
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إعننرا  ث ثنني  سننهرة منن  اظمننرقر اظكننر ت  ال نن  خاظه نننع )ت  -8

 م.1985ظزنار  - يروت-هن(  دار اظا ل370

اال رتاب ل عوت بصهل اظنحه ظوايهأ   تحميق اظدكههر محمنهد  -9

 م.2006-هن1426سويمار  ا هت  دار اظمعر ل اظجامعيل  

ماظنظ   ن   هسنف  ن  ا هطاأ األ اهر واظهماط اظجهاهر  ألحمد -10

 هنن(779جعغنر األندظان  )ت  اظرعين  اظيرناأ  ثت اظزيري  ب ن

(  بصوع رساظل ماجاهير  كويل اظ ر عل جامعل بم اظمر   79ح )

 م.1982-هن1402تحميق عزد اهلل حامد اظنمري  

ظدكههر محمنهد محمند هن(  تحميق ا542بماظ  ا   اظ جري )ت -11

 اظماهرة.-اظطناح   مكهزل اظخانج 

  يروت-األماظ  أل   عو  اظماظ   دار اظكهب اظعوميل -12

اإلنصاأ ل ماائل اظخ أ  ي  اظنحنه ي  اظزصنر ي  واظكنه يي   -13

هن(  تحمينق وشنرب 577ظكمال اظد   ب   اظ كات األنزاري )ت

 – ظعر ن ا اظنرتاث إحينا  دار –محمد محين  اظند   عزند اظحميند 

 .اظماهرة

إ جننا  اظهعر ننف ل عوننت اظهصننر ف ال نن  ماظننظ  تحميننق محمنند  -14

 م.2009-هن1430اظماهرة  -عثمار  مكهزل اظثما ل اظد نيل

إ رنناب شننهاهد اإل رنناب  أل نن  عونن  اظميانن   تحميننق اظنندكههر  -15
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- يننروت-حمننهد اظنندعجاين  دار اظيننر  اإلسنن م   نن  محمنند

 م.1987-هن1408ظزنار  

هن(  تحميق اظندكههر منا ر 337ظوزجاج  )ت إ راب عول اظنحه -16

 م.1979-هن1399 يروت  -اظمزارك  دار اظنغائل

هنن(  تحمينق 646اإل راب ل شرب اظمغصل  ال   اظحاجب )ت -17

 ينننداد  و ارة -اظننندكههر مهسنننى  نننناي اظعويوننن   مطزعنننل اظعننناين

 اظجماهر ل اظعرا يل.-األو اأ واظ ئهر اظد نيل

ظومرترنى اظز يندي  تحمينق  تا  اظعرو  م  جنهاهر اظمنامه   -18

-هنن1393األسهاإ مصطغى حجا ي  مطزعنل حكهمنل اظكه نت  

 م.1973

اظهزيي  عن  من اهب اظنحنه ي  اظزصنر ي  واظكنه يي   ظوعكن ي   -19

سنويمار اظعثيمني   دار اظينر    ن  تحميق اظدكههر عزند اظنرحم 

 .م1986 - هن1406 ظزنار - يروت–اإلس م  

  ن    ننا  اظمعجنت  ظعزند اظنر ا تداخل األصهل اظويه ل وبثنرا ل -20

-اظجامعننل اإلسنن ميل- ننرا  اظصنناعدي  عمننادة اظزحننث اظعومنن 

 م.2002-هن1422اظمد نل اظمنهرة  

اظه  يل واظهكميل ل شرب اظهاايل  أل   حيار  تحمينق اظندكههر  -21

 م.2002دم ق  -حا  هنداوي  دار اظموت



 

 
 م2016ون األول( ديسمرب )كان /هـ1438ربيع األول  -العدد الثاين عشر -السنة الرابعة

  

 

96 

هننن(  تحميننق د. 347تصننحي  اظغصنني  وشننرحع ال نن  درسننهه ع ) -22

-حمد  ندوي اظمخهنهر  اظمجونل األعونى ظو نئهر اإلسن ميلم

 م.1998هن1419اظماهرة  

اظهطننهر اظويننهي مونناهرا وعووننع و هانينننع  ظونندكههر رمرننار عزنند  -23

 م.1990-هن1410اظماهرة  -اظهها   مكهزل اظخانج 

اظهطنهر اظنحنهي ظويننل اظعر ينل ظوماه ننر  األظمناين  رجارتاسننر   -24

-ظهنها   مكهزنل اظخنانج رمرنار عزند ا. صححع وعونق عوينع د

 م.1994-هن1414اظماهرة  

اظهعويمل عوى كها  سيزه ع أل   عون  اظغارسن   تحمينق اظندكههر  -25

-هننن1410-عننه  ا نن  حمنند اظمننه ي  جامعننل اظموننظ سننعهد

 م.1990

 ينروت  -تغاير اظزحر اظمحي   أل   حينار  دار اظكهنب اظعومينل -26

 م.1993-هن1413

مينق اظندكههر كناظت  حنر تكمول اإل راب أل   عو  اظغارس   تح -27

 م.1999-هن1419 يروت  -اظمرجار  عاظت اظكهب

هنن(  778تمايد اظمهاعد   رب تاايل اظغهائد ظناظر اظجنيش )ت -28

اظمناهرة  -تحميق اظدكههر عو  محمد  اخر وقخر    دار اظان م

 م.2007-هن1428
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هننن(  تحميننق 370 نن  ب اظويننل  أل نن  منصننهر األ هننري )ت  -29

حمد هارور  ومراجعل األسهاإ محمد عو  األسهاإ عزد اظا م م

اظندار -اظنجار  اظمؤسال اظمصر ل اظعامل ظوهعظيف واألنزا  واظن ر

 م.1964-هن1384اظمصر ل ظوهعظيف واظرتجمل  

تهضي  اظمماصد واظمااظظ   رب بظغيل ا   ماظظ ال   بم  اسنت  -30

هن(  شرب وتحميق اظدكههر عزد اظرحم  عون  749اظمرادي )ت 

 .م2000 – هن1422 اظماهرة  –ر اظغكر اظعر   سويمار  دا

اظجنى اظداين ل شرب حروأ اظمعاين ظومنرادي  تحمينق اظندكههر  -31

 خننر اظنند    زنناوة  واألسننهاإ محمنند ننند ت  اضننل  دار اظكهننب 

 م.1992-هن1413 يروت  -اظعوميل

حاشننيل اظخرننري عوننى شننرب ا نن  عميننل عوننى األظغيننل  تصننحي   -32

 .م2003-هن1424 وت  ير– هسف اظزماع   دار اظغكر 

حاشيل اظصزار عوى شرب األشمهين عوى بظغيل ا   ماظظ  تحمينق  -33

 مصر.-اظمكهزل اظهه يميل-أع عزد اظرؤوأ سعد

اظحجننننل ل عوننننل اظمننننرا ات اظاننننزم  أل نننن  عونننن  اظغارسنننن   -34

هن(  تحمينق  ندر اظند    انهج   و  نير جه جنايت  دار 377)ت

 هن.1413 ىإظ1404 دم ق  مههاظًيا م  سنل-اظمعمهر ظورتاث

حركات اظعر يل  دراسل صنهتيل ل اظنرتاث اظصنهيت اظعر ن   ظعزند  -35

 م.2005مراكش  -اظحميد  اهيد  اظمطزعل اظهأنيل
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جننن   تحميننق األسننهاإ محمنند عونن    نن  اظخصننائال أل نن  اظغننه  -36

 دار اظكهب اظمصر ل.-اظنجار

اظدر اظمصهر ل عوهم اظكها  اظمكنهر ظوامي  اظحوزن   تحمينق  -37

 دم ق. –دار اظموت  –محمد اظخراط اظدكههر بحمد 

حزيب  تحميق اظدكههر نعمنار أنع      د هار جر ر  شرب محمد -38

 إخائر اظعر .-اظماهرة-دار اظمعارأ

د هار إي اظرمل   نرب اظخطينب اظه  نزي  تحمينق مجيند أنراد   -39

 م.1996-هن1416 يروت  -دار اظكها  اظعر  

د ثنل رست اظمصحف وضنزطع  ني  اظهه ينف واالصنط حات اظح -40

-هننن1417اظمنناهرة  -ظونندكههر شننعزار إسننماعيل  دار اظانن م

 م.1997

هننن(  702رصننف اظمزنناين ل شننرب حننروأ اظمعنناين ظومنناظم  ) -41

-تحميق د. بحمد محمد اظخراط  مطزهعات مجمم اظويل اظعر يل

 دم ق.

هنن(  تحمينق اظندكههر 324اظازعل ل اظمرا ات ال ن  مجاهند )ت  -42

 .مصر – اظمعارأ دار –شه   ضيف 

سر صناعل اإلعرا  ال   جن   تحميق اظدكههر حان  هننداوي   -43

 م.1993دم ق  -دار اظموت
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عميننل    نن  شننرب ا نن  عميننل عوننى بظغيننل ا نن  ماظننظ  ظزاننا  اظنند   -44

تحميننق محمنند محينن  اظنند   عزنند اظحمينند  دار اظننرتاث اظمنناهرة  

 م.1980-هن1400

شرب األشمهين عوى بظغيل ا   ماظظ  تحميق محمد محي  اظند    -45

 م1955-هن1375 يروت  -اظحميد  دار اظكها  اظعر   عزد

شرب اظهاايل  ال   ماظظ  تحميق اظدكههر عزد اظنرحم  اظانيد   -46

 م.1990-هن1410دار هجر  -واظدكههر محمد  دوي اظمخههر

شننرب اظهصننر   عوننى اظههضنني  ظو ننيخ خاظنند األ هننري  تحميننق  -47

-  يننروت - اظعوميننل اظكهننب دار –محمنند  اسننل عيننهر اظاننهد 

 .م2000 - هن1421

 خننر اظنند   . شننرب اظهصننر ف اظموننهك  ال نن   عننيش  تحميننق د -48

 م.1973-هن1393 زاوة  اظمكهزل اظعر يل  حوب  

هننننن(  تحميننننق اظنننندكههر 442شننننرب اظهصننننر ف ظوثمننننانين  )ت -49

-هنن1491اظر نا   -سويمار اظزعيم   مكهزل اظرشد    إ راهيت

 م.1999

ر عزند اظمنننعت شنرب اظكا ينل اظ نا يل ال ن  ماظنظ  تحمينق اظندكهه -50

 م.1982-هن1402دم ق  -بحمد هر دي  دار اظمعمهر ظورتاث

  تحمينق اإلسنرتا اإيشرب اظكا يل ال   اظحاجنب ظرضن  اظند    -51
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 – نينا ي  –من نهرات جامعنل  نار  نهنل  – هسف حا  عمنر 

 م.1996

  إدارة اظطزاعننل 2/21  عننيش  نن  شننرب اظمغصننل ظمه ننق اظنند   -52

 مصر.-اظمنير ل

-ألظغينل  تحمينق دكهنهرة  اأمنل اظراجحن شرب اظمكهدي عوى ا -53

 م.1993-جامعل اظكه ت

هنننن(  تحمينننق 669شنننرب جمنننل اظزجننناج   ال ننن  عصنننغهر )ت -54

 م.1982-هن1402اظدكههر صاحب ب ه جناب  اظعرا   

شنننرب شنننا يل ا ننن  اظحاجنننب ظنننرك  اظننند   حاننن   ننن  محمننند  -55

هن(  تحميق اظدكههر عزند اظممصنهد محمند 715اإلسرتا اإي )ت

-هنننن1425اظمننناهرة  -هزنننل اظثما نننل اظد نينننلعزننند اظممصنننهد  مك

 م.2004

شرب شا يل ا   اظحاجب ظورض   تحمينق األسنات ة: محمند ننهر  -56

اظحا   ومحمد اظز نزاأ  ومحمند محين  اظند   عزند اظحميند  

 م.1982-هن1402-ظزنار– يروت -دار اظكهب اظعوميل 

شرب ش ور اظ هب ال   ه ام  شرب محمند محين  اظند   عزند  -57

 م.2004اظماهرة  -ظط ئماظحميد  دار ا

هن(  تحميق 385شرب شهاهد سيزه ع ال   اظمر  ار اظايرال )ت -58
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 م.1996-هن1416 يروت  -محمد اظرَّ   هاشت  دار اظجيل. د

هننن(  مطزننهر 476شننرب شننهاهد سننيزه ع  ظألعوننت اظ نننهمري )ت -59

 هن.1316عوى هامش اظكها  ظايزه ع  أزعل  هال   

يرال  تحمينق بحمند حان  شنرب كهنا  سنيزه ع أل ن  سنعيد اظان -60

 ينننروت  -ماننندظ   وعوننن  سنننيد عوننن   دار اظكهنننب اظعومينننل

 م.2008-هن1429

هنن(  مكهزنل 855)ت  مراب األرواب ظ مل اظد   د كنمنه شرب -61

 م.1959-هن1379اظماهرة  -مصطغى اظزا   اظحوز 

 .اظزا   عزد  ؤاد محمد تحميق –شهاهد اظههضي   ال   ماظظ  -62

-هنن(  اظمكهزنل اظانوغيل390   نار  )اظصاحز  ل  مع اظويل ال  -63

 م.1910-هن1328اظماهرة  

هننن(  393اظصنحاب تننا  اظويننل وصنحاب اظعر يننل  ظوجننههري )ت -64

-تحمينق األسنهاإ بحمنند عزند اظيغنهر عطننار  دار اظعونت ظوم  نني 

 م.1984-هن1404-ظزنار - يروت

رمرننار عزنند . ضننرورة اظ ننعر أل نن  سننعيد اظاننيرال  تحميننق د -65

 م.1985-هن1405 يروت  -اظعر يل اظهها   دار اظنارل

ا  ل رسنت اظمصنحف  أل ن  عزند اهلل  -66 اظطعرا  ل شرب ضز  اظخنرع

هن(  تحميق دكههر بحمد شرشال  و ارة اظ ئهر 899اظهَّنناه  )ت
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 هن.1420اظاعهد ل  -اإلس ميل

ظاهرة اظهخغيف ل اظنحه اظعر    ظوندكههر بحمند عغيغن   اظندار  -67

 م.1996-هن1417  اظماهرة-اظمصر ل اظوزنانيل

ظننناهرة اظحننن أ ل اظننندر  اظوينننهي ظوننندكههر أننناهر سنننويمار  -68

 م.1998اإلسكندر ل  -حمهدة  اظدار اظجامعيل

عول اظنحه  أل   اظحا  اظهرا   تحميق محمنهد جاسنت محمند  -69

 م.1999-هن1420اظر ا   -اظدرو ش  مكهزل اظرشد

ماننندي اظمخزومننن  ود. . بحمننند  تحمينننق د  ننن  اظعننني  ظوخوينننل -70

 اظاامرائ   دار ومكهزل اظا ل. إ راهيت

عزنند اهلل . هننن(  تحميننق د276غر ننب اظحنند ث ال نن   هيزننل )ت -71

 هن.1397 يداد   -اظجزهري  مطزعل اظعاين

هنن(  تحمينق 210اظماهنير  طنر  )ت    اظغر  ل اظويل ظمحمد -72

 اظماهرة.-خويل إ راهيت اظعطيل  مكهزل اظثما ل اظد نيل. د

هنن(  تحمينق 761ز دة  ظوع ئ  )تاظغصهل اظمغيدة ل اظهاو اظم -73

 م.1990-هن1410عمار  -حا  مهسى اظ اعر  دار اظز ير

هننن(  430 منع اظويننل وبسنرار اظعر يننل  أل ن  منصننهر اظثعناظز  )ت -74

-هنن1420 ينروت  - اسي  األ ه    اظمكهزل اظعصر ل. تحميق د

 م.2000
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 اال ننرتاب  أل نن  عزنند اهلل  -75
ع
 ننيض ن ننر االن ننراب منن  رو  أنن 

هن(  تحميق اظدكههر محمهد 1170اظطيب اظغاس  )ت    محمد

 هسنننف  جنننال  دار اظزحنننهث ظودراسنننات اإلسننن ميل وإحينننا  

 م.2002-هن1423اإلمارات  -د  -اظرتاث

اظمرا ات اظمرقنينل  ني  اظعر ينل واألصنهات اظويه نل  مننا  ظاناين  -76

-معاصر  ظودكههر سمير شر ف اسنهيهيل  عناظت اظكهنب اظحند ث

 م.2005األردر  

امننل ل اظويننل واألد  أل نن  اظعزننا  اظمنن د  تحميننق اظنندكههر اظك -77

  يروت.-محمد بحمد اظداظ   مؤسال اظرساظل

اظكهننا  ظاننيزه ع  تحميننق األسننهاإ عزنند اظانن م محمنند هننارور   -78

 م.1982-هن1402اظماهرة  -مكهزل اظخانج 

اظر ننا   -اظك نناأ أل نن  اظماسننت اظزمخ ننري  مكهزننل اظعزيكننار -79

 م.1998-هن1418

  ن    وجها اظمرا ات اظازم وعوواا وحججاا  ظمكن اظك ف ع -80

هنن(  تحمينق اظندكههر محين  اظند   رمرنار  437ب   أاظب )ت

 م.1974-هن1394مطزهعات مجمم اظويل اظعر يل  دم ق  

اظك ننف واظزيننار ل تغاننير اظمننرقر ظوثعوزنن   دار إحيننا  اظننرتاث  -81

 م.2002-هن1422 يروت  -اظعر  
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   أل نننن  اظزمننننا  اظعكنننن ي اظوزننننا  ل عوننننل اظزنننننا  واإلعننننرا -82

هنننن(  تحمينننق اظننندكههر عزننند اإلظنننع نزانننار  دار اظغكنننر 616)ت

 م.1995-هن1416دم ق   - يروت  دار اظغكر-اظمعاصر

اظويل اظعر يل معناها ومزناها  ظودكههر تمام حاار  عناظت اظكهنب   -83

 م.2006-هن1427

اظواجات ل كهنا  سنيزه ع بصنهاًتا و نينل  ظصناظحل راشند غننيت   -84

جامعل بم اظمر   -اظزحث اظعوم  وإحيا  اظرتاث اإلس م مركز 

 م.1985-هن1405

ظننيل ل كنن م اظعننر  ال نن  خاظه ننع  تحميننق بحمنند عزنند اظيغننهر  -85

 م.1979-هن1399عطار  مكل اظمكرمل 

مجمم األمثال أل   اظغرل اظميداين  تحميق اظ يخ محمد محي   -86

 اظد   عزد اظحميد  مطزعل اظانل اظمحمد ل.

 تزيننني  شنننهاإ اظمنننرا ات واإل رننناب عنانننا  أل ننن  اظمحهانننب ل -87

جن   تحميق األسهاإ عون  اظنجندي ناصنف  واظندكههر     اظغه 

عزنننند اظغهنننناب إسننننماعيل شننننوز   اظمجوننننل األعوننننى ظو ننننئهر 

 م.1999اظماهرة  -اإلس ميل

هننن(  تحميننق 458اظمحكننت واظمحنني  األعوننت  ال نن  سننيدا )ت -88

عاند اظمخطهأنات األسهاإ عزد اظاهار بحمد  نرا   مطزهعنات م

 م.1958-هن1377 جامعل اظدول اظعر يل  
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-هنننن(  دار اظكهنننب اظعومينننل458اظمخصنننال ال ننن  سنننيدا )ت -89

 ظزنار.- يروت

اظمزهننر ل عوننهم اظويننل ظواننيهأ   شننرب وتصننحي  األسننات ة:  -90

محمد بحمد جناد اظمنهظى  ومحمند ب نه اظغرنل إ نراهيت  وعون  

 اظماهرة.-محمد اظزجاوي  دار اظرتاث

تاننايل اظغهائنند ظزاننا  اظنند   ا نن  عميننل  تحميننق  اظمانناعد عوننى -91

 اظعومنن  اظزحننث مركننز –وتعويننق اظنندكههر محمنند كامننل  ركننات 

-هنننن 1400 -جامعنننل بم اظمنننر  – اإلسننن م  اظنننرتاث وإحينننا 

 م.1980

اظماائل اظزيداد ات  أل   عون  اظغارسن   بو اظمانائل اظم نكول  -92

 نناأ و ارة األو -تحميننق صنن ب اظنند   عزنند اهلل اظانننكاوي  -

 م.1983 - يداد-واظ ئهر اظد نيل 

اظماائل اظعاكر ات  أل   عو  اظغارس   تحمينق اظندكههر عون   -93

 م.1982- يداد-جا ر اظمنصهري

زنلع اظطَّوزل ل اصط حات  -94 وع
معجت اصط حات اظغماا  اظمامى )أه

هننن(  537محمنند اظناننغ  )ت  نن  اظغماننا (  أل نن  حغننال عمننر

ظزننار  - ينروت-اظنغنائل تحميق خاظد عزند اظنرحم  اظعنظ  دار

 م.1995-هن1416

اظمعجنننت اإلسننن م   معجنننت ل اظجهاننننب اظد نينننل واظاياسنننيل  -95
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 واالجهماعينننل واال هصننناد ل  إعنننداد بشنننرأ أنننع  دار اظ نننرو 

 م.2002-هن1423

معجت اظويل اظعر يل اظمعاصرة ظودكههر بحمند مخهنار عمنر  عناظت  -96

 م.2008-هن1429اظكهب  

اظعر يننل  اظمنناهرة  أزعننل مكهزننل اظمعجننت اظهسنني   مجمننم اظويننل  -97

 م.2004-هن1425اظ رو  اظدوظيل 

معجت ظيل اظغماا  ظمحمد روا   وعجن  وحامند صناد   نيزن    -98

 م.1988-هن1408ظزنار  - يروت-دار اظنغائل

 ننننار    نننن  معجننننت ممننننا يل اظويننننل  أل نننن  اظحانننني  بحمنننند -99

هن(  تحميق وضز  األسهاإ عزد اظان م محمند هنارور  395)ت

 وطزاعل واظن ر واظهه  م.دار اظغكر ظ

مين  اظوزينب ال ن  ه نام  تحمينق اظندكههر عزند اظوطينف محمند  -100

اظكه نت  -اظخطيب  اظمجول اظهأن  ظوثما ل واظغننهر واآلدا 

 م.2002-هن1423

اظمماصننند اظ نننا يل ل شنننرب اظخ صنننل اظكا ينننل  أل ننن  إسنننحا   -101

هن(  تحميق اظدكههر عزد اظرحم  اظعثيمي   مركز 790اظ اأز  )

 م.2007-هن1428جامعل بم اظمر   -ا  اظرتاث اإلس م إحي

اظممهرننب ظومنن د  تحميننق اظ ننيخ محمنند عزنند اظخنناظق عرننيمل   -102
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اظمناهرة  -و ارة األو ناأ-اظمجول األعونى ظو نئهر اإلسن ميل

 م.1994-هن1415

اظممر  ال   عصغهر  تحميق بحمد عزد اظاهار اظجهاري  وعزد  -103

 م.1972هن1392-اهلل اظجزهري   يداد

 خنر اظند    زناوة  . اظممهم ل اظهصر ف ال   عصغهر  تحمينق د -104

 م.1996 يروت  -مكهزل ظزنار ناشرور

مننن  بسنننرار اظوينننل ظوننندكههر إ نننراهيت بننننيل  مكهزنننل األنجونننه  -105

 م.1978اظماهرة  —اظمصر ل

-م  وظائف اظصهت اظويهي  ظودكههر بحمد ك ظ  دار غر نب -106

 م.2007اظماهرة  

اظمنا ين ال ن  جنن   تحمينق  اظمنصف شرب تصر ف ب ن  عثمنار -107

 اظمعننارأ و ارة –األسننهاإ   إ ننراهيت مصننطغى  وعزننداهلل بمنني  

 .م1954- اظمد ت اظرتاث إحيا  إدارة –اظعمهميل 

 اظمهجز ل  هاعد اظويل اظعر يل ظألسهاإ سعيد األ ياين  دار اظغكر. -108

هننن(  دار 581نهننائ  اظغكننر ل اظنحننه أل نن  اظماسننت اظاننايو  )ت -109

 م.1992-هن1412 يروت  -لاظكهب اظعومي

  نن  محمنند  نن  اظن ننر ل اظمننرا ات اظع ننر أل نن  اظخيننر محمنند -110

دار  –هن(  تصحي  اظ يخ عو  محمند اظرنزَّار 833اظجزري )ت
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  يروت.-اظكهب اظعوميل 

همم اظاهامنم ل شنرب جمنم اظجهامنم ظجن ل اظند   اظانيهأ    -111

-تحميق وشرب اظدكههر عزد اظعال ساظت مكرم  مؤسانل اظرسناظل

 م.1992-هن1413يروت   

 



    

 اإلعراب على اإلعارة

 في النحو العربي

 «توصيف وتنظير وتطبيق»

 العراق -صفاء صابر جميد البياتي

 

حاصلللل  الللج تيرامنلللية  آلللل   اةللل  ت  ت   -

تيرعل   »م،    رساييه 2010بجاآلع  تيروصل 

 رتس   -وتيدخةل يف  يا  هتذيب تياغ  يألزه ي

 .«وآلعجم

ج أسلللياي  ةللل  آليجللل   يف ماآلعللل     يللل  حيللل -

 م.2014

 ضلللو يجسللل  سلللةآل  تيايغللل  تيع بةللل  يف وزتر   -

    وك.-ش    نجط تيشرال تيسجط/

يه بحث آلسشلور يف آلوولور رسلاييه، وبحلو   -

 أخ ى قةد تإلنجاز.
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ص  الملخَّ

ييساول هذت تيبحُث نوً ا آل  أنوتر تإل  ت  يف تيسحو تيع بي، وهو 

 تإل  ت   اج تإل ار .

آلٌ ، و احقها خا رٌ : وَ ضرَّ  هذت تيبحث ثةث َ  آلباحَث َ نبِقها آلقدِّ

ا تيربحث تألول ف ان    تإل  ت   اج تإل ار   سد تييوصةف.  أآلَّ

وتحيوى  اج ثةث  آلطايب: تألول  ساويه آل  حةث تييع يف وتألر ان، 

ا  وتيثاين بةَّ  نو ه وآلوتوعه، وتيثايث  حدَّ      وت ةه وآثاره. أآلَّ

ديث    تإل  ت   اج تإل ار   سد تييسظة . يف تيربحث تيثاين ف ان ياح

 حة   َرَسه تيربحث تيثايث  سد تييطبةق.

ل إيةها، ويف تألخة  ثبٌَ   وتخُييِم تيبحُث بأب ز تيسيائج تييي  وصَّ

 بايرصا ر وتير تمع تيرعيَرد  يف هذت تيبحث.
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Abstract 

The Analysis of the Loan in Arabic grammar 

Characterization, Endoscopy & Application 

This research deals with a form of analysis in 
Arabic grammar, which is the Analysis on the loan. 

This research included three sections preceded 
by an introduction, and inflict Conclusion: The first 
section was from the analysis of loan at 
characterization. And it included three demands: 
the first dealt with in terms of the definition and the 
Chiefs, and the second touched on the kind and 
Themes, and the third talked about the motive and 
its effects. The second section was to talk about the 
analysis of loan at endoscopy. While the third 
section studied when the application. 

Finally, the conclusion summarizes the most 
results reached in this research, and in the latter 
proved to sources and references adopted in this 
research. 
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 قّدمةالم

تيحرد هلل ر ِّ تيعايرة ، وتيصة  وتينةم  اج أش ف تألنبةاء 

وآل  تقيدى  وصحبهوتير ساة ، نبةسا آلحرد صاج تهلل  اةه و اج آيه 

 هبديه إيج يوم تيدي .

ا بعُد: فإنَّ تإل  تَ  يو آلسزيٍ   ظةر ، وأهرة   بة   يف تيع بة ،  أآلَّ

وال   َو يف ييك فهو  عد ت أنوت ه، وت نع  قضاياه يدى تيسحا ، 

 تيومه تييطبةقي ياسحو تيع بي، وتيُربة     آلعاين تي اِم.

وقد تر أيسا يف هذت تيبحث أن نقَف  اج نوٍر   يٍب آلسه، ننيقصي 

آلوتوعه، ونجرع شياَت آلنائاه تيربثوث  يف  يب تيسحا   وصةًجا و سظةً ت 

   اج تإل ار ، و طبةًقا، أشار إيةه تيعاراء قديًرا وحديًثا، وهو تإل  ت

آلٍ  وثةثِ   ؛تيذي يسيقل فةه تإل  ت  آل  يجٍظ إيج  ايةه ما اة  إيَّاه يف آلقدِّ

آلباحَث،  احقها خا رٌ  بأب ز تيسيائج. ثم ثَبٌ  بايرصا ر وتير تمع 

تيرعيرد . ن مو تهلل أن ن ون قد وفِّقسا يف مرعه و رتسيه و  وه، وهو 

 .تيروفِّق وتيها ي إيج سبةل تي شا 
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 لمبحث األول:ا

 اإلعراب على اإلعارة عند التوصيف

 

 المطلب األول: تعريفه وأركانه

 المسألة األولى: تعريفه

ا : اإلعراب لغةا واصطالحا  أوًلا

يدور تيجذر )َ َ َ ( يف يغ  تيع   حول ثةثلِ  آلعلاٍن، وهلي: تيبةلان، 

تُء َوتْيَبل»وتييحبيب، وتييغةة . قال تب  فارس:  اُء ُأُصلوٌل َثَةَثلٌ : تْيَعلْةُ  َوتيل َّ

، َوتيثَّايِلُث َفَنلاٌ   ِِ ْفَصاُح، َوتْ َخُ  تيسََّشاُط َوطِةُب تيلسَّْج َناَبُ  َوتإْلِ َأَحُدَها تإْلِ

. يقللال: أ لل َ  تي مللُل  لل  حاميلله، أي: بللةَّ  (1)«فِللي ِمْنللٍم َأْو ُ ْضللوٍ 

. و الج تيرعسلج (2)﴾ۀ ۀ ڻ﴿وأووَح وأفصَح، وآلسله قويله  علايج: 

 ہ﴿ تآلل أٌ  َ ل وٌ ، أي: آلحبَّبلٌ  إيلج زومهلا، وآلسله قويله  علايج:تيثاين: 

للبي، أي:  غةَّلل ْت (3)﴾ہ . ويف آلعسللج تييغةةلل  يقللال: َ ِ بللْ  آَلِعللدُ  تيصَّ

 وفندْت.

ُيةحظ آلرا سبق أنَّ أْوفَق تيرعاين يإل ل ت  تالصلطةحي هلو آلعسلج 

إبانل  »هو تيبةان وتإليضاح؛ ألنَّ تيهدف تألول تيذي ُي آلج إيةه باإل  ت  

                                                           

 .4/299آلعجم آلقايةِ تياغ : (  1)

 .195سور  تيشع تء: ت ي /(  2)

 .37سور  تيوتقع : ت ي /(  3)
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. يف حة  ير    وظةف تيرعسةة  ت خلَ ْي  يف إبل تز (1)«تيرعاين تيرخياج 

اليةلل  يإل لل ت  تالصللطةحي، وييللك بللأن يقللاَل: إنَّ  بعللا تيرةآلللح تيدَّ

للل وُ حبَّللب إيللج تيرللي ام وتينللاآلع  اللج تيرعسللج  لل  وُ جرَّ تي ارلل  ُ حنَّ

ل باإل  ت   اج تيرعسج تيثاي  .(2)ثتيثاين، و يغةَّ  و يبدَّ

ا فقد تنقنم فةه تيسحا  إيج ف يقة : مرهلورهم أآلا تإل  ت  تصطةًح 

 ،
ٌّ

لَاوبِة ُ ي ى أنه يجظي وتبل  تيحاملب  وإيج ييك يهب تب  خل وف وتيشَّ

وتر ضللاه تبلل   ،(4)، وتخيللاره تيُع َبلل ي(3)وتبلل  آلايللك وسللائ  تيريللأخ ي 

لامي(6)، وآلال إيةه تألُشروين(5)هشام مَّ ، و بسَّلاه تبل  (7)، وتقيص   اةله تيزَّ

 .(8) رْسُيَوْيهْ 

آلا ميَء به يبةان آلقيضج تيعاآلل آل  » تإل  ت  بأنهوقد حدَّ تب  آلايك 

 .(9)«ح  ٍ  أو ح ف أو س ون أو حذٍف 

                                                           

 .1/59هرع تيهوتآلع: (  1)

يسظ : تإل  ت  بايسةاب ،  رتس  وصجة   طبةقةل  يف خرنل  تألملزتء تألويلج آلل  تيقل آن (  2)

 .9تي  يم: 

 .1/59هرع تيهوتآلع: يسظ : (  3)

 167يسظ : تييبةة  َ   آلذتهب تيسحوية : (  4)

 .33يسظ : ش ح شذور تيذهب: (  5)

 .1/49يسظ : ش ح تألشروين: (  6)

 .19يسظ : تإليضاح يف  ال تيسحو: (  7)

ل: (  8)  .1/72يسظ : ش ح تيرجصَّ

 .1/34ش ح تيينهةل: (  9)
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، وتيح  لاُت  الئلُل  اةله،  يف حة  يهب تيج يق تيثاين إيج أنه آلعسويٌّ

وهللو تيظللاه  آللل  قللول سللةبويه، وإيةلله يهللب تأل اللم ومرا للٌ  آللل  نحللا  

حه أبو حةانت ، آليأثً ت يف ييلك بل أي شلةخه تبل   صلجور (1)يرغارب ، ورمَّ

فله يف تيرقل    بقويله:   غةةل  آخل  تي ارلِ  يعاآللٍل يلدخُل  اةهلا »تيذي   َّ

فله تيجزويلي وولةاء تيلدي (2)«يجًظا أو  قلديً ت . (3)تيِعْالج بل  . وبرثاله   َّ

ه تبُ  إياز قوَل أ ث  أهل تيع بة  . وي لة (5)تبل  يعلة . وتسيظه ه (4)و دَّ

 تيج يقة  أ يٌ  وت رتتواٌت وأموبٌ  يةِ تيبحث بصد ها.

نخُاص آلرا سبق إيج أنَّ تإل ل ت  هلو تيعةآلل  تييلي  علرتي تيحل َف 

تألخةلل  آللل  تي ارلل ، و يغةلل  ييغةيلل  آلوقللع تي ارلل  يف تيجرالل ، وأنَّ تيللذي 

 يجابه هو تيعاآلُل تياجظي أو تيرعسوي.

اثانياا: اإلعارة لغةا و  اصطالحا

ُ : آلا  تإل ار : آلصدٌر آل  تيجعل أ اَر ُيعة  إ ارً  و ارً ، وتيعاِريَّ

ة  به ألنَّها  اٌر  اج آَل  طابها، يقال: هم  ؛تسيع ت آل  شيٍء، سرِّ

ييعاورون آل  مة تنِهم تيراُ وَن وتألآليعَ . ويقال: تيعاِريَّ  آل  تيرعاَوَر  

                                                           

 .1/14يسظ : هرع تيهوتآلع: (  1)

 .1/47 : تيرق (  2)

 .1/263يسظ : نيائج تييحصةل يف ش ح تيينهةل: (  3)

 .1/73يسظ : تألشباه وتيسظائ : (  4)

 .1/72يسظ : ش ح تيرجصل: (  5)
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 .(1)وتيرساَوَي . ييعاورون: يأُخذوَن وُيعُطون

ة  تيعاريُ  بذيك ننبً  إَيج تْيَعاَرِ . َوَبْعُضُهْم َيُقوُل »وقةل:  ُسرِّ

آَلْأُخوَيٌ  آلِْ  َ اَر تْيَجَ ُس، إَيت َيَهَب آلِْ  َصاِحبِِه؛ يُِخُ وِمَها آلِْ  َيِد َصاِحبَها 

َنَّ تْيَعَ َ  َ ُقوُل ُهْم يَ 
ِ

َ  آلِْ  تْيَوتِو أل َنَّ تْيَعاِريَّ
ِ

َيَعاَوُروَن َوُهَرا َ َاٌط؛ أل

ا تْيَعاُر  تْيَعَوتِريَّ وَيعيِوروهنا بِاْيَوتِو، إَيت َأَ اَر َبْعُضُهْم َبْعًضا َوتهلُل َأْ َاُم، أآلَّ

 .(2)«َوَ اَر تْيَجَ ُس فِر  تْيَةاءِ 

ييضح آلرا سبق أنَّ تإل ار  يف تياغ   عسي تيردتوي  وتيرساوي  بة  

 تثسة  يف شيٍء آلا.

ا تصطةًحا فة ي ا  يخ ج  ع يُجهم يها     راةِك تالنيجاِر أو  أآلَّ

 .(3)إباحيه بعةٍ  يبقج آلعه بة  وضٍ 

ا  ثالثاا: اإلعراب على اإلعارة اصطالحا

يهللذت تيسللور تإل  تبللي  للدَّ   بللارتٍت  -رحرهللم تهلل -أور   اراؤنللا

وإشارتٍت س يعٍ  آلومزٍ ،  يقار  يف تيرضرون وإن تخياج  يف تيينرة ، 

لل»اللق  اةلله فرللسهم آللل  أط ، وآلللسهم آللل  تسلليعرل ياداليلل   اةلله (4)« تيعاريَّ

                                                           

 .2/239يسظ : تيعة : (  1)

 .2/437يسظ : تيرصباح تيرسة : (  2)

 .652، وتي اةات: 233، وتييوقةف  اج آلهرات تييعاريف: 146يسظ : تييع يجات: (  3)

، وحاشلللة  تيصلللبان: 326، و الللل تيسحلللو: 42يسظللل : حللل وف تيرعلللاين وتيصلللجات: (  4)

 .1/65، وحاشة  تيخض ي: 2/229
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، وآلللسهم آللل   بَّلل   سلله بأنلله: ظهللَ  إ  تبلله يف آلللا (1)«تيحرللل  اللج  ةلل ه»

، وآللسهم (4)، أو بلأنَّ تيعاآللل ييخطلاه(3)، أو ُنقَل إ  تُبه إيج آلا بعلده(2)بعده

 .(5)آل  وسره باييقارض

 )ت 
َّ

امي ، «تيعاريل »ل آلصلطاح هل( أولي آلل  تسليعر337ويعلَّ تيزمَّ

َوتْيَعاِريللل  َنْحلللو َقْويللله » يف آللللا ي لللا  ييوتفلللق وآلديويللله تياغلللوي، إي قلللال:

َنَّلُه  (ك ر ُ ل)ف (6)﴾ڀ ڀ پ پ﴿َ َعاَيج:
ِ

م َ اِريل  َزتئِلَد ؛ أل قنم َوتيةَّ

. وسلللارت هلللذه تيرصلللطاحات (7)«مَنلللم  الللج قَ َنلللاَل َيصلللح ُ ُخلللول قَ 

هللو  «تيعاريلل »ن  للان آلصللطاح وإ -وتيعبللارتت آلًعللا يف تسلليعرال تيسحللا  

 -ْف يادالي   اج إ ار  تيح م تإل  تبي. ويم نقِ  -تأل ث  شةوً ا و دتواًل 

 الج  ع يلٍف ملاآلٍع يإل ل ت   الج تإل لار  يف  -حنب  ارسا وتطة سا

آلصسَّجات تيسحو قديًرا وحلديًثا سلوى  ع يلٍف ييلةٍم  جل َّ  بلذ  ه تيلد يور 

                                                           

 .2/229يسظ : حاشة  تيصبان: (  1)

 .1/558يسظ : ش ح تي افة : (  2)

، وحاشللة  تيخضلل ي: 1/80، وحاشللة  تيصللبان: 2/390يسظلل : شلل ح تييصلل يح: (  3)

 .1/49ء تينايك إيج أووح تيرنايك: ، وةا3/14، وش ح تي افة : 1/68

، وشلل ح 1/435، و ووللةح تيرقاصللد وتيرنللايك: 4/369يسظلل : شلل ح تيرجصللل: (  4)

 .1/535، وهرع تيهوتآلع: 1/140تألشروين: 

 .2/88، وش ح تيرجصل: 2/562يسظ : تي شاف: (  5)

 .72سور  تيحج : ت ي /(  6)

 .42ح وف تيرعاين وتيصجات: (  7)
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ح  ٌ  إ  تبةٌ   سيقلل آلل   ارلٍ  إيلج تيعاري : »آلحرد سرة  تيابدي بقويه: 

أخ ى آلجلاورٍ  يهلا  الج سلبةل تإل لار  وآلل  صلجاهتا أنَّ ومو هلا يرسلع 

ظهلللور تيح  للل  تألصلللاة  تييلللي يسبغلللي أن   لللون  الللج آخللل  تياجلللظ 

 .(1)«تيرنيعة 

و اللج تيلل  م آللل  أهرةلل  هللذت تييع يللف وهنوولله بايرصللطاح  اليللً  

ياشلل ح آلسلله يايع يللف أواًل، وووللوًحا، فإنلله ُيةَحللظ  اةلله أنَّلله أقلل   

وتقيصاُره  اج ر   وتحد آل  أر لان تإل ل ت   الج تإل لار  وهلو ر ل  

تيرعار أو تيعاري  ثانًةا. يذت تر أيسا أن نصو  يه  ع يًجا ماآلًعا آلانًعلا، أفلدناه 

م، إولاف  إيلج تال يرلا   الج آلعلاين  آل   ع يلف تيلد يور تيابلدي تيريقلدِّ

فه بأنَّله: تإل  ت  وتإل ار  يغ  وتصطةًح  ا، ويف ووء ييك ير سسا أن نع ِّ

 .«تإل  تُ  تيرسقويُ  ح  ُيه تإل  تبةَُّ  آل  تيرعرول إيج آلا بعَده»

ٌِ يشلللرل  للللَّ أنلللوتر تإل للل ت ،  لللاياجظي،  فلللل)تإل  ت (، ملللس

 وتييقدي ي، وتيرحاي، وتيرووعي، و ة ها.

َ  ح  ُيه  ةُ  ، فصٌل ُيخ ج تيرسيقا«تيرسقويُ  ح  ُيه تإل  تبةَّ ُ »و بار  

للِد يِ ْرللحَ تيْ ﴿تإل  تبةَّلل ، نحللو: ح  لل  تإل بللار،  قلل تء   ب نلل  تيللدتل،  (2)﴾هِ اَّ

                                                           

 .153احات تيسحوي  وتيص فة : آلعجم تيرصط(  1)

 اي وتيحنل  تيبصل ي، إ باً لا ي نل   تيلةم  ب  . ق أ هبا زيد2سور  تيجا ح : ت ي /(  2)

 .1/37بعدها. يسظ : تيرحينب: 
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 بضم تيياء. (1)وت﴾دُ جُ ُ  تْس  َ ئِ َة رَ اْ ﴿يِ و

بجلليح تيرللةم بعللد  (2)نَّ تهلَل﴾تَم َاللعْ  َ  مْ َيلل﴿أَ ونحللو: ح  لل  تيسقللل،  قلل تء  

 «.أنَّ »حذف هرز  

قةللٌد ُيحَيللَ ُز بلله  لل  تيرسيقاللِ  ، «آللل  تيرعرللول إيللج آلللا بعللَده»وقويسللا: 

ح  ُيلله تإل  تبةَّلل  آللل  تيحلل ف تألخةلل  إيللج تيحلل ف تيللذي قبالله ألمللل 

 .(3)تيوقف

و جللدر تإلشللار  إيللج أنسللا آث نللا تيرصللدر )تإل للار (  اللج تالسللم 

 )تيعاري ( يرا يأيت:

نَّلله أ للم آَلللديواًل، وأ ثلل  شللةوً ا، وأ    عبةللً ت، وأصللد  أ تًء أ .1

 يارعسج تيرقصو .

 يارصللطاح  اللج نظللائ ه تيرنلليعرا  بصللةغ  تيرصللدر يف حرللًة  .2

تيبللا  يت لله،  ايسصللب  اللج تإل لل تء وتييحللذي  وتالشلليغال وتييسللازر 

وتيرللدح وتيللذم، وتإل لل ت   اللج تيح ايلل ، فة للون يف تسلليعرايه بصللةغ  

 تيرصدر ط ٌ  يابا   اج و ة   وتحد .

                                                           

تيقعقلار، يف حايل  تيوصلل إ باً لا  بل  . ق أ هبلا أبلو معجل  يزيلد34سور  تيبق  : ت ي /(  1)

 .1/71يح    تيجةم. يسظ : تيرحينب: 

، و نلقط  الج تيرلةمإيقلاء ح  ل  تيهرلز  ب. قل أ هبلا ور ، 107سور  تيبق  : ت يل /(  2)

 .1/408تيهرز  آل  تياجظ ين وهنا. يسظ : تيسش  يف تيق تءتت تيعش : 

تيح  ل  تإل  تبةل  بلة   ، ونقلُل 4/363، وش ح تألشروين: 4/175ش ح تب   قةل: (  3)

 .96تيقدآلاء وتيرحدثة : 
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قهي تيرصطاحة  تيسحوي وتيج و فًعا يايدتخل بة  ،أآلسًا ياَّبِ .3

وآلسًعا يةشرتتك بة  تيعاري   سوتًنا يروووٍر وبةسها تسًرا ي  ٍ  ، اعاري ِ ي

 آل  أر ان تيرووور نجنه.

 اطًجللا يف تييعبةلل ؛ يرللا يوحةلله تياجللُظ تيرنللَيبَدُل بلله )تيعاريلل ( يف  .4

مانبه تيحني تيبعةد آل  تيرعاين تيرحظور  بنلبب تالسليعرال وتييلدتول 

 وتيشةور.

 انهالمسألة الثانية: أرك

 أر ان تإل  ت   اج تإل ار  ثةثٌ :

 أواًل: تيرعة : هو تي ار  تييي  سيقل آلسها ح  ُ  تإل  ت .

ثانًةا: تيرعار أو تيعاري : وهي ح    تإل  ت  تيرسيقا  آل  تيرعة  إيلج 

 تيرعار يه.

ثايًثا: تيرعلار يله أو تيرنليعة : وهلي تي ارل  تييلي  سيقلل إيةهلا ح  لُ  

 تإل  ت .

آللثًة: ملاء تيضلارُ . فلل)أل( هلي تيرعةل ، و)ولار ( هلي فإيت قاسلا 

 تيرعار يه، وتيضر  هي تيرعار.

 

 المطلب الثاين: نوعه ومواضعه

 المسألة األولى: نوعه

 إيج ثةث  أنوتر: آل  تيرعاوم أنَّ تإل  ت  ُيصسَّف  سد تيسحا ِ 
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 أواًل: تإل  ت  تياجظي: وهو آلا  ان  فةه تيح  ُ  تإل  تبةُ  ظاه ً .

انًةا: تإل  ت  تييقدي ي: وهو آلا  انل  ح  ُيله  ةلَ  ظلاه  ؛ وييلك ث

إآلا يعدم صةحة  تيح ف تألخة  ييحرلل تيح  ل ، أو وملو  آللا يقيضلي 

ح  ً  آلعةسً   ساسبه، أو ومو  ح ف م  زتئٍد أو شبةٍه به. في لون تيح  لُ  

ر أو تيثقل أو تيرساسب . رً  يايعذي  آلقدَّ

آلحللَّ آل فلور أو آلسصلوٍ   و آلا  ان حااًل ثايًثا: تإل  ت  تيرحاي: وه

 ت أو ُقدرتأو آلج ور أو آلجزوم، أي: يو ُوِوَع يجٌظ آلع ٌ  آل انه يظه 

 اةه تيح  اُت تإل  تبة  تييي ينيد ةها ييلك تيروولع. وال ي لون ييلك 

 .(1)إال يف تيربسةات وتيجرل

اه )تإل للل ت    نوً لللا رتبًعلللا سلللرَّ
 

وأولللاف تيلللد يور  الللي تيَعسَْب لللي

 ظاهٌ  » :وعي(، وقال  سهتيرو
ٌّ

وفةه ي ون يا ار  إ  تبان: إ  تٌ  يجظي

 يقيضللةه 
ٌّ

 ير لل  زوتيله، وإ لل تٌ  آلووللعي
و

نلا ٌج  لل  ومللو   اآللل يجظللي

تيروقللع تإل  تبللي تألصلللاي  سللد زوتل تيعاآلللل تياجظلللي، وي للون هلللذت 

 .(2)«تإل  ت  يف آلا يه آلووٌع يخايف يجظه

ت   اللج تإل للار ( وللر  ويف وللوء ييللك ير سسللا أن ُنصللسِّف )تإل لل 

للا تيرعةلل  فة للون إ  تبلله آلحاًةلل م، فأآلَّ ا؛ ألنَّ تي ارللاِت صللسجة  آلرللا  قللدَّ

                                                           

، وتييطبةلق 81-1/80، وتيسحلو تيلوتيف: 28-1/21يلدروس تيع بةل : يسظ : ملاآلع ت(  1)

 .25تيسحوي: 

 .57تيحرل  اج تيرعسج يف تيع بة : (  2)
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هللا تإل لل تُ   -يتأ رللا سلة-تيرعةل َ  يف هللذت تيبللا   آَلبسةَّللٌ ، وتيربسةَّللات حقي

. بةسرا ُيعَ   تيرعار يه أو تيرنيعة  إ  تًبا  قدي ًيا؛ يومو  ح  ِ  
ي

تيرحاي

ُر ظهوُر ح  يِه تيرعةِ  تيرسيقاِ   تييلي  -أ سي ح  َ  تيرنيعة  -إيةه، فةيعذَّ

، الشلليغال آلحلللِّ تيح  للِ  بايح  للِ  تيرعللارِ  
ي

يقيضللةها آلوقُعلله تإل  تبللي

السيحاي  تياجظ بح  ية   اج ح ٍف »تيرانعِ  آل  ظهور ح    تيرنيعة  

 يف حللة  ُ َعللدي ح  للُ  تإل للار  ح  لل  إ  تبةللً  ناشلل ً   لل   للأثة  ،(1)«وتحللد

 يخطَّاه إيج تي ار  تييي  اةه.  اآلٍل، بةَد أهنا ال  ظه   اج آلعرويه بل 

 المسألة الثانية: مواضعه

لوت  الج ثةثل    بةَّ  يسلا آلل  خلةل تيبحلث وتالسليق تء أنَّ تيسحلا  نصي

ه، آلوتوَع  ةِ  الزآل ، وتسيظه نا آلوولًعا رتبعلا بلذَر تإلآللاُم تيل تزيي بذرَ ل

 ه. وهذه تيروتوع هي: ي تإلشار  إيةه و نرةيَ و بسَّج تيشةخ خايد تألزه

 الموصولة «لأ» .1

 الوصفية «إًل» .2

 النافية «ًل» .3

 اًلستفهامية «ما» .4

ًة  م ش وٌط وووتبُط سةأيت تيحديث  سها آلجصَّ وي لِّ آلووٍع آلرا  قدَّ

 يف تيربحث تيثاين.

                                                           

 .1/495تإليضاح يف ش ح تيرجصل: (  1)
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 المطلب الثالث: دواعيه وآثاره

 : دواعيهاألولىالمسألة 

سللبا  تييللي  للد و إيللج يجللوء تيسحللا  إيللج تيقللول ير سسللا أن نعللزَو تأل

 باإل  ت   اج تإل ار  إيج أآل ي  تثسة ، هرا:

: المقتِضييا الاييناعا: ونعسللي بلله تيقوت للد تيسحويلل  وتألح للام  أوًلا

تياغوي  تيرطَّ    يف  ةم تيع  ، فحة  يجد تيسحوي آللا خل ج  ل   الك 

ج  اةله  ة آلله. وآلل  ييلك آللا تيقوت د وتألح ام ياجأ إيج إيجا  آلا ُيخل ِّ

، وهو تيقول تيذي نيج  سه «(ال»و «إال»و «أل)»   َّب  اج تيقول باسرة  

ومو  تسرة   لٌّ آلسهرا يحياج إيج إ  ت ، وهرا: هذه تأل وتت تيرقول 

باسللرةَّيها، وآلللا بعللد هللذه تأل وتت، فاللو ُمعللل تإل لل ت  يهللذه تأل وتت 

ت ُمعلَل تإل ل ت  يرلا يبقة  تألسراء بعدها بة إ  ت  وهلذت آلحلاٌل، وإي

؛ هلذه تأل وتت بلة إ ل ت  وهلو آلحلاٌل أيًضلا بعد هلذه تأل وتت، بقةلْ  

 .(1)«وتألسراء تيرج    يدخاها تإل  ت »ألهنا أسراٌء آلج    

وياخ وج آل  هذت تإلش ال يهبوت إيج تيقلول بلأنَّ هلذه تأل وتت يرلا 

 .(2) ان   اج صور تيح وف، ُنقل إ  تهبا إيج تيذي بعدها

                                                           

 .1/179ش ح مرل تيزمامي: (  1)

، وآلوصلل 2/390، و460، 1/540، وش ح تييص يح: 3/14يسظ : ش ح تي افة : (  2)

= 
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ونقصللد بلله آلللا ي وآللله تيسحللوي آللل  سللةآل   ياييا: الباعييث الييدًللا:ثان

تيرعسج وتسيقاآليه، وآللا ينلعج إيةله آلل  تيخل وج  ل   للِّ آللا ييبلا ر إيلج 

صب يجظ تيجةيل   الج تالسليثساء نتيذه  آلرا هو  ة  آل ت . نحو آلسعهم 

؛ ألنَّ تيرعسللج ي للون (1)﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ يف قللول تهلل  عللايج:

آلوملوً ت بةلسهم يجنلد ا،  - علايج-فةهرا آيهٌ  يةِ تهلُل   اج ييك: يو  ان

 .(2)يو  ان آلوموً ت آلعهم يرا حصل تيجنا  - عايج-وهذت ينيازم أن تهلل 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ونحو إن ار تي تزي زيا   )آلا( يف قول تهلل  عايج:

لا». إي قال: (3)﴾ٺٺ ْجلِظ تْيُرْهَرلِل تيضَّ ُقلوَن: ُ ُخلوُل تياَّ ئِِع فِلي َوَقلاَل تْيُرَحقِّ

، َوَهاُهسَا َيُجلوُز َأْن َ ُ لوَن )آَللا( تْسليِْجَهاآًلا زٍ ِم تْيَحا ِِرةَ  َ ْةُ  َمائِ َ َةِم َأْح َ 

 يِسْلَ  َيُهلْم 
ِ
ِب َ ْقِديُ ُه: َفبَِأيِّ َرْحَرٍ  آلَِ  تهلل ... َوَهلَذت ُهلَو تأْلَْصلَوُ   يِايََّعجي

 .(4)«ِ سِْدي

                                                           
= 

. 2/229، و80، 1/228، وحاشللة  تيصللبان: 172د تإل لل ت : تيطللة  إيللج قوت لل

، 1/186، وحاشللة  تيخضلل ي: 63وتيجوتئللد تيعجةبلل  يف إ لل ت  تي ارللات تيغ يبلل : 

 .2/84، و65، 68، 185

 .22: ت ي /تألنبةاءسور  (  1)

 .69: 2يسظ : إآلةء آلا آل َّ به تي حر  (  2)

 . 159سور  آل  ر تن: ت ي /(  3)

 .9/406 تزي:  جنة  تي(  4)
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تئِلِد َوإِنََّرا أن َ »و قَّب  اةه خايد تألزه ي بقويه:    إِْطَة  تيَقلْول بِايزَّ

ئِلللق إملللةاًل   يَ لللَةم تهلل َ َعلللاَيج ويارةزآللللِ  يبلللا  تأْلََ   َ َرلللا ُهلللَو تيةَّ

 .(1)«بَِحايهِ 

 المسألة الثانية: آثاره

يرت للب  اللج تيقللول بللاإل  ت   اللج تإل للار  تيخلل وُج  لل  آلقيضللج 

 ها يف آلا يأيت:مراٍ  آل  تألح ام تيسحوي  تيرطَِّ   ، نذ  

:  «أل»)ينللو     لله، نحللو:  لل  هم إ لل ت    لل ُك إ لل تِ  آلللا ال أوًلا

بحج  أهنا  اج صور  تيحل ف، وهلي حجل   ةل  آلقبويل ؛ ( «ال»و «إال»و

ألنَّ آلجة هللا  اللج صللور  تيحلل ف ُيعجةهللا آللل  تإل لل ت  يجًظللا، أي: آللل  »

آلحلللٌّ آللل   اوي لل  ال ُيعجةهللا آللل  أن ي للون يهلل ،ظهللور  ةآللل  تإل لل ت 

ا آلسعها آل  تإل  ت  باي اةَّ  يجًظا وآلحًة   .(2)« فجةه نظ تإل  ت . أآلَّ

تشللرتتك تسللرة  يف وظةجلل  نحويلل  وتحللد ، وتنجصللال تيعةآللل   ثانياييا:

أل: تسلم  «:ملاء تيضلار »يف  -آللثًة -تإل  تبة      ائدها، فحة  يقال 

 إيج آلا بعدها، ي لون آللا بعلدها إ  تهباآلوصول آلبسي  اج تين ون تنيقل 

برا يقيضةه تيعاآلل، وهو هسا فا ٌل، في ون تيوظةجل  تيجا اةل   هو تيرعَ َ  

حةس للٍذ قللد  وز لل   اللج تسللرة  أويهرللا آلوقعهللا تيحقةقللي، وثانةهرللا 

 آلووعها تيظاه ُ  فةه  ةآلُيها تإل  تبة .

                                                           

 .170آلوصل تيطة  إيج قوت د تإل  ت : (  1)

 .250تيروصوي :  أل(  2)
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 خطِّي أثِ  تيعاآللل آلعروَيله تيحقةقلي وظهلوُره يف  ةل  آلعرويله،  ثالثاا:

 ر يف  ام تيسحو.وييك آلخايٌف يرا هو آلق َّ 

ا: ر رابعا   ً آلسع ظهور تيح    تإل  تبةل  ياجلظ تيرنليعة ، ومعاهلا آلقلدَّ

  ون آلنوِّ  آل  آلنوِّ ات تييقدي  تيرعهو   يف تيسحو تيع بي.

ا:  -آللثًة  -تيقول بإ  تٍ   ون وظةجٍ  و نرةٍ  نحوي ، فإيت قاسلا خامسا

  الج تينل ون ت
ٌّ

نيقلل إ  تبله يف )ماء تيضار (: أل: تسم آلوصلول آلبسلي

ج  وبمَ إيج تيذي ياةه. ف ةف ُيعَ   آلا بعد )أل(    .(1)ُينرَّ

ا: تميرار آلا ال يجوز تميرا ه،  اميرلار فلا اة  يجعلل وتحلد  سادسا

وتسلم تيجا لل، أو آلجعلوية  يجعلل  «أل»وهرلا:  «ماء تيضلار » يف نحو:

 ، أو آلجلل وري  يجللارو وتحللد يف نحللو:«ولل بُ  تي ا للب» وتحللد يف نحللو:

 .(2)وييك آل   ة   ثسةٍ  أو  طٍف آلحاٌل  ؛«بايضار  آل رت»

ا: إثبات آلا يجب حذفه، وهو آلا يرت ب  الج تيقلول باسليجهاآلة   سابعا

آَلللا ». وييللك ألنَّ (3)﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ )آلللا( يف قللول تهلل  عللايج:

ْسليِْجَهام َوتْيَخَبل  تالسيجهاآلة  إِيت خجض  َومب حذف أيجها ف ًقل
ِ

ا َبلة  تال

فِي تْ َي  َثابَِيل  تأْليلف َوَيلو َ اَنل  تسليجهاآلة   (آَلا)وَ  ،(4)﴾ٻ ٱ﴿: َنْحو

                                                           

 .108يسظ : ط يق  تإل  ت : (  1)

 .3/144يسظ : ش ح تيرجصل: (  2)

 . 159سور  آل  ر تن: ت ي /(  3)

 .1سور  تيسبأ: ت ي /(  4)
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َوأِمةلب بِلَأن حلذف أيلف  ،ذف  أيجها يُدُخول حل ف تْيَخْجلا َ َاْةَهلايحُ 

تالسيجهاآلة  إِيت  خل تْيَخافِا أ ث ي اَل  تئري َفةجوز إِْثَباهتَا ياي سْبِةله  (آَلا)

ء  اج َأصلاه، وُ ل
ْ

ي ن إِْثَبلات تأْليلف ُيَغل  َشلايَّ  اَل ورض بِلأَ  اج إْبَقاء تيشَّ

 .(1)«  َ ْخِ يج تييَّسِْزيل َ َاْةَهاحُن يَ 

، وييك  اج تيقلول باسليجهاآلة  تإلش ال  اج تيقوت د تيسحوي  ثامناا:

َنَّ  ؛)آلا( أيًضا
ِ

َِ فِلي َأسلَراء  (َرْحَرل )خجا »أل َولاَف  إِْي َيلْة اَل ي لون بِاإْلِ

ْسيِْجَهام آَلا ُيَضاف إاِلَّ 
ِ

ِ سْد أبلي إِْسلَحق  ( م)وَ  مرةع تيسحا ،ِ سْد  (َأي  ) تال

مللاج، َواَل ي للون خجضللها باإلبللدتل آللل  )آَلللا( َوَييِللَك اَل يجللوز؛ ألن  تيز 

ْسيِْجَهام إشلعاًرت بيعالق 
ِ

ْسيِْجَهام اَلُبد َأن يْقَي ن بَِهْرَز  تال
ِ

تْيُربَدل آل  تْسم تال

ْسلليِْجَهام بِاْيَبللَدِل قصللًدت...َنْحو:
ِ

َ ةللَف َأْنلل  أصللحةح أم سللقةم   آلعسللج تال

ْسيِْجَهام َفَة   ون َبَدال آل  )آَللا(، َواَل ي لون  (َرْحَر )وَ 
ِ

يم  قرتن بَِهْرَز  تال

َن )آَلللا( اَل ُ وَصللف إِيت  ؛صللج  يللل)آَلا( (َرْحَرلل )خجضللها  اللج َأن   للون 
ِ

أل

َملَب َفوَ  ؛و ل آَلا اَل ُيوصف اَل ي ون َيُه صج  ؛َ اَن  َشْ طِةَّ  َأو تسيجهاآلة 

َبَةاًنلا، َأي  (َرْحَر )َأال ي ون صج  يل)آلا( َواَل ي ون خجضها  اج َأن   ون 

َن )آَلا( اَل ُ وَصف ؛ طف َبَةان  اج )آَلا(
ِ

و ل آَلا اَل ُيوصف اَل يْعطلف  ،أل

 .(2)«َ َاْةِه  طف َبَةان  ايرضر تت ِ سْد تأْلَْ َث ي 

يصللا  ال وت»ظهللور  رللل  اآلللل تيروصللول يف آخلل  تيصللا ،  ا:تاسييعا 

                                                           

 .169آلوصل تيطة  إيج قوت د تإل  ت : (  1)

 .169ج قوت د تإل  ت : آلوصل تيطة  إي(  2)
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وإنرا ي ون تإل  ت   اج تيروصلول؛  (1)«ييناط  اةها  اآلل تيروصول

 .(2)ألنَّه هو تيرقصو ، وإنَّرا ميَء بايصا  ييووةحه

تييقللدي  تإل  تبللي خللارج آلظانِّلله تيرعهللو   يف تيسحللو تيع بللي  عاشييرا:

  ون آلومب.

                                                           

 .169تييوط  : (  1)

 .2/215، و عاةق تيج تئد: 3/14يسظ : ش ح تي افة : (  2)
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 :المبحث الثاين

 اإلعراب على اإلعارة عند التنظير

 

 الموصولة «أل»المطلب األول: 

تنقنم تيسحا   اج ف يقة  يف نور )أل( تيدتخا   اج تسري تيجا ل 

وتيرجعول، فذهب مرهور تيسحوية  إيج أهنا تسم آلوصول برعسج 

، و ج َّ  آلسهم تيزآلخش ي آلع قويه باسرة  )أل( بايقول أهنا (1))تيذي(

 ،(3). يف حة  يهب تيج يق ت خ  إيج أهنا ح ٌف (2)آلسقوصٌ  آل  )تيذي(

فقد ننب أبو حةان وتير ت ي وتيشاطبي تيقول بح فة  )أل( إيج 

. بةسرا ي   (4)تألخج ، وننبوت إيج تيرازين تيقول بأهنا ح ف آلوصوٌل 

 .(5)أبو  اي تيجارسي وتب  آلايك وتي وي أن تيرازين يقول بح فة  )أل(

 تحيج تيقائاون باسرة  )أل( برا ياي:

ال  عو  إال  اج تألسراء، نحو:  تيضرة   اةها، وتيضرائ ُ  أوال:  و ُ 

                                                           

، وشللل ح 1/178، وشللل ح مرلللل تيزملللامي: 2/223يسظللل : تألصلللول يف تيسحلللو: (  1)

 .1/200تيينهةل: 

 .1/73يسظ : تي شاف: (  2)

 .3/144يسظ : ش ح تيرجصل: (  3)

، وهرلللع 2/1013، وتر شلللاف تيضللل  : 60-3/59ل: يسظللل : تييلللذيةل وتيي رةللل(  4)

 .1/156، وش ح تألشروين: 1/1291تيهوتآلع: 

 .3/93، وش ح تي افة : 1/200يسظ : ش ح تيينهةل: (  5)
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. وأمةب  سه بأن تيضرة  يعو   اج آلوصوف (1)«آل رت بايقائم أبوه»

. (2)«تيذي»آلحذوف، أو يعو  إيج يجظ تيروصول تيرؤول به )أل( وهو 

 .(3)ويةِ هذت آلسها ،وُر َّ  اةهم بأن تيروصوف ال يحذف إال يف آلظانَّ 

ٌل إال وهو آلع آلا بعده ثانًةا: ال يومد يف  ةم تيع   ح ف آلوصو

 .(4)ر برصدر فدل  اج أهنا تسمبرسزي  تيرصدر، وهذت ال ييقد  

 :(5)ثايًثا:  خويها  اج تيجعل تيرضارر،  را يف قول تيشا  

 ه وللللج ح وآلُيلللل م تييي آلللللا أنلللل  بللللايحَ 

 

 

أِي وتيَجللللدلِ    وال تألصللللةِل، وال يي تيلللل َّ

يك ال  دخل فقايوت:  را ال يدخل ح ف تييسجةِ  اج تالسم،  ذ 

. وُر َّ ييك بأنَّه و ور  (6))أل( يو  ان  ح ف  ع يف  اج تيجعل

 .(7)شاي 

                                                           

، وتييلذيةل وتيي رةلل: 3/93، وش ح تي افة : 1/178يسظ : ش ح مرل تيزمامي: (  1)

3/60. 

 .3/144يسظ : ش ح تيرجصل: (  2)

 .3/60، وتييذيةل وتيي رةل: 1/178رل تيزمامي: يسظ : ش ح م(  3)

 .3/60يسظ : تييذيةل وتيي رةل: (  4)

 آل  بسلي  لذر . يسظل : شل ح تبل   قةلل: تيبة  ياج ز  ، آل  أبةات يه يهجو هبا رمًة (  5)

1/157. 

 .1/156ألشروين: وت، 3/60، وتييذيةل وتيي رةل: 1/201يسظ : ش ح تيينهةل: (  6)

 .1/72صد يف ش ح تإليضاح: يسظ : تيرقي(  7)
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ُ  تيقائاة  بح فةيها فهي:  أآلا أ يَّ

أواًل: يو  ان  تسًرا ي ان يها آلووع آل  تإل  ت ، قال تب  يعة : 

يو  ان  تسًرا ي ان يها آلووع آل  تإل  ت ، وال خةف أنه ال آلووع »

ال   ى أهنا يو ان يها آلووع آل  تإل  ت  ي س  إيت يها آل  تإل  ت ، أ

قا : ماءين تيضار ، ي ون آلووعها رفًعا بأهنا فا ل، ف ان يؤ ي إيج 

أن ي ون ياجعل تيوتحد فا ةن آل   ة   ثسة  أو  طف: تأليف وتيةم 

 . وُأمةب:(1)«وتسم تيجا ل...

 أنَّ آلقيضج تيديةل أن يظه   رل  اآلل تيروصول يف آخ  تيصا ؛ -1

 ألنَّ ننبيها آلسه ننب  أمزتء تير  ب آلسه،  ة  أنَّ آلجيء تيصا  مراً  حاَل 

 ون ييك، فارا  ان  صا  تأليف وتيةم يف تياجظ  ة  مرا  ميء هبا 

. وُر َّ بأنَّ حق تإل  ت  أن ي ون  اج (2) اج آلقيضج تيديةل يعدم تيرانع

 .(3)يووةحهتيروصول؛ ألنه هو تيرقصو  باي ةم، وإنرا يؤ ج بايصا  ي

يرا  ان  تيةم تالسرة  يف صور  تيةم تيح فة  ُنقل إ  تهبا إيج  -2

 .(4)صايها  اريً   را يف )إال( تيوصجة  برعسج ) ة ( يف با  تالسيثساء

إهنا ُمعا  آلع تالسم  ايشيء تيوتحد،  را إيت قا : هذه  -3

                                                           

 .3/144يسظ : ش ح تيرجصل: (  1)

 .1/203يسظ : ش ح تيينهةل: (  2)

 .3/98يسظ : ش ح تي افة : (  3)

 .3/95يسظ : ش ح تي افة : (  4)
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بعابك، صار تالسُم تيرجروَر ف ذيك تيضار  يف قويك: قام تيضار ، 

 .(1)ا  )أل( آلع )وار ( برسزي  تسم وتحدُمع

ثانًةا: يو  ان  تسًرا ي ان  آل  تألسراء تيظاه  ، وال ي ون تالسم 

تيظاه   اج ح فة  يجوز حذف أحدهرا وهو هرز  تيوصل فةبقج 

أنَّ )أل( يرا  ان  حال » . وُأمةب    هذت:(2)تالسم  اج ح ف وتحد

، سهل تيحذف حال تسرةيها ح فةيها  را هي حال تسرةيها آل   ة   غةة 

 .(3)« را سهل حال ح فةيها

ثايًثا: يو  ان  تسرا ي ان  هرز  تيوصل فةها آل نور ، بةسرا هي 

آلجيوح   حايها يف تي مل وتيغةم. وُأمةب بأنَّ هرز  )أل( تالسرة  

 .(4)ُفيِح   شبةًها يها بل)أل( تييي يايع يف

وبة  صايها برعرول رتبًعا: يو  ان  تسرا يجاز أن ُيجصل بةسها 

ماءين » :،  را يقال يف )تيذي(«ل زيًدت وارٌ  تماءين »تيصا ، فيقول: 

. وُأمةب بأنَّ  دم تيجصل سببه شد  تال صال بة  (5)«تيذي زيًدت وارٌ  

 .(6)أل وصايها؛ ألنَّ صايه آلج    بخةف صا  )تيذي( فإنه مرا 

                                                           

 .3/62يسظ : تييذيةل وتيي رةل: (  1)

 .3/62يسظ : تييذيةل وتيي رةل: (  2)

 .377موته  تأل  : (  3)

 .3/62ل وتيي رةل: يسظ : تييذية(  4)

 .3/62يسظ : تييذيةل وتيي رةل: (  5)

 .64-3/63يسظ : تييذيةل وتيي رةل: (  6)
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ف آلا  دخل  اةه، بةسرا تال فه خاآلًنا: إنَّ )أل(  ع ِّ سم تيروصول  ع ِّ

صايه، فدلَّ ييك  اج أنَّ )أل( ح ٌف  حايها إيت  خا   اج تألسراء 

. وُأمةب بأنَّها يو  ان  يايع يف يرا  اَن يحاقها باسم (1)تيرحض 

 .(2)تيجا ل ُيوِمُب فةه تيعرل آلطاًقا

ا )أل( تيدتخا   اج تيصج  تيرشبه  فقد يهب تيجرهور  اج أهنا  أآلَّ

، وحجيهم يف ييك أنَّ تيصج  تيرشبه  وعةج ؛ ألهنا (3) ة  آلوصوي 

. يف حة  يهب تب  آلايك إيج أهنا آلوصوي ؛ (4)ياثبوت، فة  ؤول بايجعل

يرا بة  تيصج  تيرشبه  وتيجعل آل  تيشبه يف تيعرل وإن خايجيه يف 

 .(5)تيرعسج

ننيشفي آل   لِّ آلا سبق أنَّ آلنأي  تيقول باإل  ت   اج تإل ار  يف 

ُب  بعد ثبوت تيقول بروصويةَّ  )أل(، وهو قول  عرتوه مراٌ  )أل(  ث

م، يسخُاص آل  ييك إيج أنَّه رأٌي فةه نظ !  آل  تيروتنع  را  قدَّ

 

                                                           

 .2/127يسظ : تيابا  يف  ام تيبساء وتإل  ت : (  1)

 .1/200يسظ : ش ح تيينهةل: (  2)

، 71: ةلب، وآلغسلي تياب3/65، وتييذيةل وتيي رةلل: 96-3/95يسظ : ش ح تي افة : (  3)

 .1/293تآلع: وهرع تيهو

، 71، وآلغسلي تيابةلب: 3/65، وتييذيةل وتيي رةلل: 96-3/95يسظ : ش ح تي افة : (  4)

 .1/293وهرع تيهوتآلع: 

 .1/156يسظ : ش ح تب   قةل: (  5)
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 المطلب الثاين: إًل الوصفية

تشلرتط تيسحللا  يف )إال( تييللي  للأيت صللج   للد  شلل وط أوصللاها بعللا 

ف ات  را  ة . ير سسا أن نصسجها إيج ث(1)اتيباحثة  إيج سبع   ش  ش طً 

 :يأيت

 بايروصوف، وهي: تيريعاق أواًل: تيش وط 

ً ت -1  .(2)أن ي ون آلوصوفها مرًعا آلس َّ
 .(3)أن ي ون آلوصوفها وتحًدت يف آلعسج تيجرا   -2

ل ، أي أن ي لون آلع ًفلا بلل)أل(  -3 أن ي ون آلوصوفها مرًعا شبه آلس َّ

، وتييقدي : ماء «دٌ ماء تيقوُم إال زي»قويسا:  نحو، (4)تيجسنة   ة  تيعهدي 

 تيقوُم  ةُ  زيد.

 .(5)أن ي ون آلوصوفها آلذ وًرت  ة  مائز تيحذف -4

                                                           

ياوقوف  اج هذه تيش وط باييجصةل، يسظ : تييقلارض تيسحلوي بلة  )إال( و) ةل ( يف (  1)

 وآلا بعدها. 104تيسحو تيع بي: 

، وتر شلاف 1/348، وتألصول يف تيسحلو: 104، وتيينهةل: 99 : آلغسي تيابةب: يسظ(  2)

 .3/1526تيض  : 

 .348يسظ : تألصول يف تيسحو: (  3)

 .105، 104، وتيينهةل: 1/348، وتألصول يف تيسحو: 4/408يسظ : تيرقيضب: (  4)

 .3/1527يسظ : تر شاف تيض  : (  5)
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ا، ية للون ييللك أظهلل  يف  وهنللا أال ي للون آلوصللوفها تسللًرا آلشلليقً  -5

 .(1)صج 
 .(2)أال ي ون آلوصوفها ورةً ت -6

 ثانًةا: تيش وط تيريعاق  باالسيثساء، وهي:

ً لللا، نحلللو -1 الللو : آلللا ملللاءين إال زيلللٌد، يخأال ي للون تالسللليثساء آلج َّ

 .(3)( وآلا بعدها صج  يهتيرت ةب آل  آلوصوف   ون )إاِلَّ 

 .(4)أن ي ون تالسيثساء هبا آلريسًعا -2
أن ي ون تيرنيثسج آلسه ن   ، نحو: قام  لي أحٍد إال زيٌد؛ فإيت  ان  -3

آللا قباهلا آلع فل  وملب تيسصلب، نحلو: قلام إخوُ لك إال زيلًدت، فايوصلف 

 .(5)آلريسع
، فلة يجلوز أن يقلال يف: )قلاَم تيقلوُم (6)أال  ي ون تالسيثساء آلومًبا -4

إال زيٌد(: قام إال زيد، يف حة  أنه يجلوز يف ) ةل ( قلام تيقلوُم  ةلَ  زيلد أن 

                                                           

 .105-104يسظ : تيينهةل: (  1)

 .343سظ : تالسيغساء يف تالسيثساء: ي(  2)

 .332يسظ : تالسيغساء يف تالسيثساء: (  3)

 .101يسظ : آلغسي تيابةب: (  4)

 .322يسظ : تيجوتئد وتيقوت د: (  5)

 .1528-3/1527، وتر شاف تيض  : 2، 2/254يسظ : ش ح مرل تيزمامي: (  6)
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يقال: قلام  ةلُ  زيلد، فلإيت  لان تي لةم آلومًبلا يجًظلا وآلعسلج يلم يجلز  ةل  

 تيسصب  اج تالسيثساء.

زيلًدت( يف قويسلا:  الَّ صلحي أن يجعلل )إِ أن يصحَّ تالسيثساء هبلا، فلة ي -5

 .(1)قام  ر و إال زيًدت صج ؛ الآليسار تالسيثساء

 ثايًثا: تيش وط تيريعاق  برا قبل )إال( وبعدها، وهي:

أن ي ون آلا بعدها آلج ً ت ال مرا ، فجي نحو: آللا قلدَم  اةسلا أحلٌد  -1

: تألول صللج ، ألآللل ي  -ههسللا-( الَّ إال زيللٌد خةلل  آلسلله، ال يصللح  معللل )إِ 

تآليسار حالول ) ةل ( آلحا هلا؛ ألن ) ةل ( ال  ضلاف إيلج تيجرال ، وتيثلاين 

فنا  تيرعسج بدخول ) ة (؛ ألن ييك يخ ج تيربيدأ آل  أن ي ون آلخلًًت 

 .(2) سه
؛ ألن تيحصلل  (3)أال  ي للون تالسللم تيس لل   تيللذي قباهللا آلحصللوًرت -2

ساء،  قويسلا:  لل  ( فةرلا قباهلا فلة يريسلع تالسليثالَّ يومب  خول آلا بعد )إِ 

  ش   إِ  الَّ رمل إِ 
َّ

  رهًرا. الَّ زيًدت ماءين، أو قويسا: يه  اي

أن   ون  ابع  يرا يدلي  اج مرع أو آلا فةه آلعسج تيجرلع،  اسلم  -3

تيجرع، نحو: قوم، ورهط، حيج ي ون يف تيرت ةب  وتفق بلة  حاييةهلا يف 

                                                           

 .2/354يسظ : ش ح مرل تيزمامي: (  1)

 .338اء يف تالسيثساء: يسظ : تالسيغس(  2)

 .782: 2: 1يسظ : ش ح تي افة  (  3)
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للا فةلله آلعسللج تيوصللجة  وتالسلليثساء؛ ييللك أن تالسلليثساء ال بللدَّ أن ي لل ون آلرَّ

 .(1)تيجرا   يجًظا أو  قديً ت
؛ ييك أنَّهلا يف تيوصلجة  آلحرويل   الج (2)أن   ون  ابع  يرا قباها -4

 الَّ ) ة ( وهذه ال   ون صج  إال إيت  ان   ابع ؛ ييلك أنله ال يقلال: قلاَم إِ 

 ألنه يةِ ثر  تسم قباها  حرل  اةه. ؛زيٌد، وتير ت : قام  ة  زيد

( يرللا  انلل  الَّ ( آلجلل ً ت ال مراللً ؛ ألن )إِ الَّ آلللا بعللد )إِ أن ي للون  -5

آلحرويلل   اللج ) ةلل (، فهللي فلل ٌر  اةهللا، وتيجلل ر ال يعاللو  اللج تألصللل، 

و) ة (  ريسع فةها تإلواف  إيج مرا ، ف ذيك آلا حِرَل  اةها، فة يجوز 

أن يقال: آلا ماءين أحٌد إال زيٌد خةٌ  آلسه،  اج أن   لون مرال  )زيلد خةلٌ  

 .(3)صج  يل )أحد(آلسه( 
؛ ألنَّ تيصللج  وتيروصللوف  ايشلليء (4)ياةهللا نعللُ  آلللا قباهللا الَّ أ -6

 تيوتحد.

 

 المطلب الثالث: ًل النافية

تخياف تيسحا  يف )ال( تييي برعسج ) ة ( إيت  خل  اةها ح ف م  

                                                           

 .782: 2: 1يسظ : ش ح تي افة  (  1)

 .585-2/584يسظ : تإلقاةد (  2)

 .333يسظ : تالسيغساء يف تالسيثساء: (  3)

 .105-104يسظ : تيينهةل: (  4)
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، وهو (1) اج قوية : تألول: أنَّها ح ٌف وهو قول مرهور تيبص ية 

وت ام أنَّ )ال( قد   ون يف بعا »إي قال:  تيذي يحيراه  ةم سةبويه

تيروتوع برسزي  تسم وتحد هي وتيرضاف إيةه يةِ آلعه شيء، وييك 

نحو قويك: أخذ ه بة ينب، وأخذ ه بة شيء، و ضب  آل  ال شيء، 

ويهب  بة  يا ، وتيرعسج يهب  بغة   يا ، وأخذ ه بغة  ينب، إيت يم 

 .(2)«يعيد به  اةها أخذه به ُ ِ ْ  أن  جعل  ةً ت شة ً 

يةه يهب إ، و(3)تي وفةة  إيجوتيثاين: أهنا تسم، وهو تيقول تيرسنو  

، وحجيهم يف ييك أهنا ت نر  بخصةص  آل  (5)، وتيدسوقي(4)تيه وي

خصائص تالسم، وهي  خول ح ف تيج   اةها، شأهنا يف ييك شأن 

، و ذيك (6))  ( و) اج( تالسرةَّيةِ   سد  خول ح ف تيج   اةهرا

. وآلثل )ال( تيرعرتو  (7)قةاآلها آلقام ) ة ( وهي تسم فاي   إين آلثاها

                                                           

، 1/245 ، وتيابللا  يف  اللم تيبسللاء وتإل لل ت :2/540يسظلل : أآلللايي تبلل  تيشللج ي: (  1)

 .286وموته  تأل  : 

 .2/302تي يا : (  2)

، 301ين: ، وتيجسلج تيلدت286، وملوته  تأل  : 2/539يسظ : أآلايي تب  تيشج ي: (  3)

 .1/237تييص يح:  ح، وش 322وآلغسي تيابةب: 

 .160يف  ام تيح وف:   تألزه ييسظ : (  4)

 .1/254يسظ : حاشة  تيدسوقي  اج آلغسي تيابةب: (  5)

 .301، وتيجسج تيدتين: 2/539يسظ : أآلايي تب  تيشج ي: (  6)

 .2/539يسظ : أآلايي تب  تيشج ي: (  7)
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 .(1)بة  تيجار وتيرج ور )ال( تيدتخا   اج تيخً وتيصج  وتيحال

  اج 
ٌّ

م أنَّ تيقول باإل  ت   اج تإل ار  يف )ال( آلبسي يظه  آلرا  قدَّ

ح يدى تيساظ  يقو  أ ييه، وسةآلي ه آل  تيقول باسرةَّيها، وهو قوٌل يرتمَّ

 تيسقد وتال رتتض. وتهلل أ ام.

 

 المطلب الرابع: ما اًلستفهامية

لل ونَ  يف تييومةلله  (2)خللايف تيلل تزي آلللا أمرللع  اةلله تيسحللا  وتيرجنِّ

. فل  َّ قلويهم (3)﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ تإل  تبي يل)آلا( يف قويه  عايج:

 تيذي أمازوت فةه زيا   )آلا(، وتخيار أن   ون تسليجهاآًلا يايعجلب، فقلال:

للائِِع فِللي َ للَةِم َأْحَ للِم وَ » ْجللِظ تْيُرْهَرللِل تيضَّ ُقللوَن: ُ ُخللوُل تياَّ َقللاَل تْيُرَحقِّ

للِب  تْيَحللا ِِرةَ  َ ْةللُ  َمللائٍِ ، َوَهاُهسَللا َيُجللوُز َأْن َ ُ للوَن )آَلللا( تْسلليِْجَهاآًلا يِايََّعجي

 يِسْلَ  َيُهلْم  وييلك ألن مسلايي
ِ
هم يرلا  انل  َ ْقِديُ ُه: َفبِلَأيِّ َرْحَرلٍ  آلِلَ  تهلل

ا يف تيقلول، وال خشلون  يف تي لةم،  ظةر  ثلم إنله آللا أظهل  أيبيل ،  غاةًظل

 اروت أن هذت ال ييأ ج إال بيأيةد رباين و نديد إيهي، ف لان ييلك آلوولع 

تييعجب آل   رال ييك تييأيةد وتيينديد، فقةل: فبأي رحر  آل  تهلل يسل  

                                                           

. وحاشلة  تيخضل ي: 2/229 ، وحاشة  تيصلبان2/539يسظ : أآلايي تب  تيشج ي: (  1)

1/465. 

 .1/482يسظ : آلعاين تيق آن وإ  تبه: (  2)

 . 159سور  آل  ر تن: ت ي /(  3)
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 .(1)«يهم، َوَهَذت ُهَو تأْلَْصَوُ  ِ سِْدي

ويإلآللام »ء تألزهل ي يةحليجَّ يله يف قويله باسليجهاآلة  )آللا( فقلال: فجا

تي تزي أن يقول يرا  ان  )آلا(  اج صلور  تيحل ف نقلل تإل ل ت  آلسهلا 

إيج آلا بعلدها فجل ت بلايح ف  الج حلد آلل رت بايضلار   الج تيقلول 

. وقلللد ُموبِللله رأي تيللل تزي هلللذت بعلللد  (2)«باسلللرة  )أل( وهلللو تألصلللح

أهنللا يللو  انلل  تسلليجهاآلة  يُحللِذف  أيجهللا، ويُ فِعلل  ت رتتوللات آلسهللا: 

 .(3))رحر ( ويم ُ َج   

ييبةَُّ  يسا آلرا سبق أنَّ قول تي تزي باسيجهاآلة  )آلا( يف ت يل  تيرلذ ور  

آنًجا، تسيد ج  بس ي تألزه ي آلوقَف تيلدفار  سله وتييومةله يله، يتهًبلا إيلج 

 اةله يف ييلك، فةر سسلا تيقول باإل ار  فةها إخ تًما يا تزي آلرا ت ُيلِ ض 

ةها بل)آلا( تي تزيَّ  تألزه يَّ . وهو تيروولع تيوحةلد تيلذي قةلل فةله  أن ننرِّ

 باإل ار  يف تييومةه تإل  تبي يل)آلا( يف آلا وقجسا  اةه.

                                                           

 .9/406  جنة  تي تزي:(  1)

 .172آلوصل تيطة  إيج قوت د تإل  ت : (  2)

 .338، وت رتتوات تب  هشام  اج آُلع بي تيق آن: 98-3/97يسظ : تيبح  تيرحةط: (  3)
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 :المبحث الثالث

 اإلعراب على اإلعارة عند التطبيق

قصدنا يف هلذت تيربحلث إيلج  قصلي أقلوتل تيعارلاء تيقلائاة  باسلرةَّ  

هذه تأل وتت تييي تنَبسَج  اةها تيقوُل باإل  ت   اج تإل ار ، آلنليبعدي  

 تأل اريب تيريأ ة  آل  تيقول بح فةَّيها. وييك  اج تيسحو ت يت:

 

 المطلب األول: أل الموصولة

 ظه  يسا أنَّ ياسحا  يف إ  ت  )أل( تيروصوي  ثةث  ت جاهات:

نصب، أو تسم آلوصول آلبسي  اج تين ون يف آلحل رفع، أو  -1

 .(1)م ،  اج حنب مرايها. يظه  إ  تهبا  اج صايها

ر  -2  .(2)تسم آلوصول آُلعَ   بايح  ات تيرقدَّ

نَّ )أل( آلع تيصج  تييي بعدها برسزي  تيشيء تيوتحد، ف أهنرا أ -3

 .(3)تير  ب تيرزمي، يظه  إ  تبه  اج تيجزء تألخة  آلسه

وها ا صايُها تيصجُ  تيص يحُ  تيريصاُ  هبا فعدي نوً ا آل  أنوتر تيشبةه  أآلَّ

                                                           

، وشلل ح تألُشللروين: 215-2/214، و عاةللق تيج تئللد: 2/38يسظلل : شلل ح تي افةلل : (  1)

آلع ، وملللا1/357، وتيسحلللو تيلللوتيف: 1/65، وحاشلللة  تيخضللل ي: 2/156-157

 .1/153تيدروس تيع بة : 

 .1/357يسظ : تيسحو تيوتيف: (  2)

 .1/357يسظ : تيسحو تيوتيف: (  3)
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، فام (1)بايجرا  وأهنا آلع آل فو ها صا  )أل( ال آلحل يها آل  تإل  ت 

ييع ووت يايجصةل يف إ  ت  تيصج  وت يجوت بايقول: إنَّ إ  ت  )أل( 

تنيقل إيةها؛ ألهنا  اج صور  تيح ف؛  خاًصا آل  تإلش ال تيررت ب 

 ِ َ  ألفضج إيج أُ   اج إ  ت  إحدتهرا  ون تألخ ى، فَأيٌّ آلسهرا يو

 بقاء ت خ   ون إ  ت ، وهو آلا  فعوه بايقول باإل ار .

نجد أنَّ هذه ت رتء آلبسةٌَّ   اج  ا   اةا ؛ ألنَّ آلجيء تالسم  اج 

نوِّ  أن ُيرتك إ  تهبا، فايشبه تيووعي يف تالسم ال صور  تيح ف ال يُ 

ح  ات تإل  ت   ُيعجةه آل  تإل  ت  آلطاًقا، وإنرا ُيعجةه آلسه يجًظا بظهور

ا،  را هو تيحال يف يً  اةه، ويبقج تالسم آُلع ًبا إ  تًبا آلحاًةا أو  قدي 

يرا  ؛، و ة هاتإلشار تألسراء تيربسة   األسراء تيروصوي ، وأسراء 

أشبه  تيح وف يم يقل أحٌد بأهنا ال ُ ع  ، أو ُيسقل إ  تهبا إيج آلا 

ها تإل  ت  تيرحاي آل  رفع بعدها، بل قةل: إهنا   ون آلبسة  آلع تسيحقاق

 أو نصب أو م ،  اج حنب آلا ينيحقه آلووعه يف تيجرا .

 

 

  الوصفيةالمطلب الثاين: إًلَّ 

 بة  يسا آل  خةل تالسيق تء أنَّ ياسحا  خرن  آلذتهب يف إ  ت  

 ( تيوصجة ، ُنجراها يف آلا ياي:)إالَّ 

                                                           

، وإ لل ت  تيجرللل 1/357، تيسحللو تيللوتيف: 142-41!/1يسظلل : شلل ح تييصلل يح: (  1)

 .272وأشباه تيجرل: 



 

 

 

 
 م2016ون األول( ديسمرب )كان /هـ1438ربيع األول  -العدد الثاين عشر -السنة الرابعة 143

أن ُ عَ   نعًيا، آل فوً ا أو آلسصوًبا أو آلج وًرت  اج حنب  -1

ألهنا ال  يحرل تإل  ت   ؛يرسعوت، بح  اٍت تنيقا  إيج آلا بعدهات

ي وهنا  اج صور  تيح ف، وآلا بعدها آلضاف إيةه آلج ور بح    تيج  

تيرقدر  آلسع آل  ظهورها تشيغال تيرحل بايح    تيرعار  تيرسقوي     

 .(1)()إال  

وهو  را يبدو رأٌي يسطاق آل  تيربدأ نجنه تيذي تنطاق آلسه تال جاه 

 تيريقدم يف )أل(، فةقال فةه آلا قةل هساك.

نعًيا، آل فوً ا أو آلسصوًبا أو آلج وًرت  اج  -أيًضا -أن ُ عَ    -2

ر   اج آخ ها، وآلا بعدها آلضاف إيةه  حنب تيرسعوت، بح  اٍت آلقدَّ

. وهو رأي يجيق  إيج شوتهد يف ييك، إي يم (2)آلج ور بايح    تيظاه  

 ( بايح    تيظاه  .ُم َّ فةه آلا بعد )إالَّ  شاهًدت -يف آلا تطَّاعا  اةه -نجد 

أن ُ ع   تسًرا آلبسةًا  اج تين ون يف آلحل رفع أو نصب أو م   -3

 اج حنب تيرسعوت، نعًيا يه، وآلا بعدها آلضاف إيةه آلج ور باي ن   

تيرقدر  آلسع آل  ظهورها تشيغال تيرحل بايح    تيعاري  تيرسقوي     

                                                           

، وآلوصلل 2/390، و460، 1/540، وش ح تييص يح: 3/14يسظ : ش ح تي افة : (  1)

. 2/229، و80، 1/228، وحاشللة  تيصللبان: 172يللج قوت للد تإل لل ت : تيطللة  إ

، 1/186، وحاشللة  تيخضلل ي: 63وتيجوتئللد تيعجةبلل  يف إ لل ت  تي ارللات تيغ يبلل : 

 .2/84، و65، 68، 185

 .2/353يسظ : تيسحو تيوتيف: (  2)
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 .(1)ا بعدها( نعٌ  يرا قباه)إال(، وتيرت ةب تإلوايف )إال وآل

آلبسًةا  اج تين ون، هي  ،« ة »أن  ع   ح ًفا وصجًةا برعسج  -4

ب     ةًبا آلزمًةا يف آلحل رفع أو نصب  وآلا بعدها برسزي   ار  وتحد  آل  َّ

 .(2)أو م   اج حنب تيرسعوت

أن َنعدَّ )إاِل( برسزي  الصق  شبةه  بل )ال( يف آلثل قويسا: ال  اري،  -5

قي، وبذيك ي ون تيوصف هبرا آلًعا؛ وهي آلع آلدخويها برسزي  وال أخة

يف تإلنجاةزي ، نحو َنجي  (in, im)تيشيء تيوتحد، نظة   تيةصقية  

capable)  :ل(، فةقال ل(. في ون )إال  incapable)آلؤهَّ  ة  آلؤهَّ

  اج هذت تي أي: (3)﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ تهلل( آل  قويه  عايج:

. (4)و ةآل  رفعه تيضر  تيظاه    اج آخ ه  ار  وتحد ، نعٌ  آل فور

وتيج   بة  هذت تي أي وتيذي سبقه أنَّ إ  ت  تير  ب تيوصجي هساك 

 ظاه .
ٌّ

، وهسا يجظي
ٌّ

 آلحاي

يظه  يسا بعد   ض هذه ت رتء أنَّ تي أي تألننب هو تي أي تألخة  

                                                           

، وط يقل  تإل ل ت : 54، تإل  ت  تي اآلل: 57يسظ : تيرعجم تيرجصل يف تإل  ت : (  1)

108. 

، وتإل لل ت  تيرجصللل ي يللا  تهلل تير  للل: 53يسظلل : تيرعجللم تيوسللةط يف تإل لل ت : (  2)

7/200 ، 

 .22: ت ي /تألنبةاءسور  (  3)

 .113يسظ : تييقارض تيسحوي بة  )إال( و) ة ( يف تيسحو تيع بي: (  4)
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هرا برسزي   ار  وتحد  آل  ب  آل  مزأي ، آُلعَ بً  إ  تًبا  يجظًةا تيذي َيعدي

بايح  ات تيظاه  ، وفق آلا يقَيِضةه آلوقعها يف تيجرا . وييك ألنه رأٌي 

( آل  تإل  ت  إيج آلا الَّ يجسِّبسا إش االت تيقول بانيقال آلا  نيحقه )إِ 

ً ت وشائًعا يف وبعدها، فضًة     ون تيرت ةب وتيدآلج بة   ارية  آلوم

(، وآُلجاًزت وفق آلا تيرتت  تيع بي نحو )تيراصد ، وتيراهة ، وتيةأ ري 

 .(1)أق ه آلجرع تياغ  تيع بة  بايقاه  

 

 المطلب الثالث: ًل النافية

 ظه  ياسحا  آلذهبان يف إ  ت  )ال( تالسرة :

أحدهرا: أنَّها تسم برعسج ) ة ( آلع ٌ  ظه  إ  تبه  اج آلا بعده، 

وآلا بعده آلضاف إيةه آلج ور بح    تيج  تيرقدر  آلسع آل  ظهورها 

 .(2)  تيرسقوي     )ال(بايح    تيعاري  تشيغال تيرحل 

ه وثانةهرا:  دي )ال( آلع تيرضاف إيةه برسزي  تالسم تيوتحد، وإ  تبُ 

 .(3)بحنب آلوقعه آل  تيجرا 

يبدو أن تيقول بايرت ةب هو تألسام، يعضده  ةم إآلام تيسحا  سةبويه 

                                                           

 .54-52يسظ : تإل  ت  تيرةن : (  1)

، وأوولللح تيرنلللايك: 8ت  تأليجةللل : ، وإ للل 330يسظللل : شللل ح قوت لللد تإل للل ت : (  2)

 .2/229، وحاشة  تيصبان: 1/172

 .53يسظ : تإل  ت  تيرةن : (  3)
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وت ام أنَّ )ال( قد   ون يف بعا تيروتوع برسزي  تسم وتحد »إي قال: 

هي وتيرضاف إيةه يةِ آلعه شيء، وييك نحو قويك: أخذ ه بة ينب، 

. فضة     بسي تيرحدثة  يصح  تيرت ةب (1)«وأخذ ه بة شيء...

 .(2)وتيدآلج بة  ال تيسافة  وآلدخويها

 

 المطلب الرابع: ما اًلستفهامية

يف إ ل ت  )آللا( يف آيل  آل  رل تن  الج  -فةرا تطاعسا  اةله -يم نجد 

ها أ ثلَ  آلرلا ت يجلج بله تيشلةخ خايلد تألزهل ي بلايقول فةهلا تيقول باسلرةي

 .(3)تسيجهاآلة  ُنقل إ  تهبا إيج آلا بعدها؛ ألهنا  اج صور  تيح ف بأهنا:

يظه  يسا  سد تييدقةق أنَّ تي تزي بسج رأيه  الج آل ت لا  صلح  تيرعسلج 

َوإِنََّرلا أن ل  إِْطلَة  » رلا قلال تيشلةخ تألزهل ي:   ون تيصسا   تيسحويل ،

تئِِد إمةاًل  تهلل َ َعلاَيج ويارةزآللِ  يبلا  تأْلََ   َ َرلا ُهلَو   يَ لَةمِ تيَقْول بِايزَّ

ئِق بَِحايهِ  مانَب تيصوت ، وأنَّ آللا  - اج مةي  قدره -يظه  أنَّه ؛ (4)«تيةَّ

 :يأيتيهب إيةه تيجرهور بزيا   )آلا( يايو ةد هو تي تمح يف هذه ت ي  يرا 

 بإمرلللار ألنللله رأٌي  -1
َ

تيسحلللا   تيسحلللا ، ويف آلقلللدآليهم إآللللامُ  َحظلللي

                                                           

 .2/302تي يا : (  1)

 .54-52يسظ : تإل  ت  تيرةن : (  2)

 .172آلوصل تيطة  إيج قوت د تإل  ت : (  3)

 .170آلوصل تيطة  إيج قوت د تإل  ت : (  4)
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 .(1)سةبويه

ورو  )آلا( آلثبيَ  تأليف  يةٌل  الج أهنلا يةنل  يةسليجهام، إي يلو  -2

  ان   ذيك يُحِذف  أيجها،  را هو آلبثوٌ  يف  ام تيسحو.

ج أنَّ )آللا( يةنل  آلجيء )رحر ( آلج ورً  بعدها،  يةٌل آخل   ال -3

)رحر ( آل فو لً ، ويةنل   تسيجهاآلةيها  قيضي أن   ون تسيجهاآلة ؛ ألنَّ 

 .(2))آلا( آل  تألسراء تالسيجهاآلة  تييي  ضاف إيج آلا بعدها

وآلرا ي مح زيا هتا يايو ةد، سةا  ت ي  تي  يرل  تيلذي ييحلد   -4

   تيعزم وتييو ل وتيغزو وتيقيال وتيسص ، وهلي آلعلاٍن  قيضلي تييو ةلد 

 أ ث  آل  تالسيجهام. وتهلل أ ام.

                                                           

 .1/482ين تيق آن وإ  تبه: ، وآلعا4/221يسظ : تي يا : (  1)

 .3/408يسظ : تيبح  تيرحةط: (  2)
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 الخاتمة

 أن ُنجرل آلا ظه  يسا آل  نيائَج يف آلا ياي: ُير سسا يف تيخيام

م تيبحللث  ع يًجللا يإل لل ت   اللج تإل للار ، آللل  خللةل  يبللع  -1 قللدَّ

تإل ل تُ  » آلصطاحي تإل ار  وتإل  ت  يغً  وتصطةًحا يسص  اج أنله:

 «.تيرسقويُ  ح  ُيه تإل  تبةَُّ  آل  تيرعرول إيج آلا بعَده

ات يف تيداليل   الج  بةَّ  يسا أنَّ تيعارلاء تسليعراوت  لد  آلصلطاح -2

اح تيعاريل  أشله ها وأ ث هلا  لدتواًل يف طهذت تيسلور تإل  تبلي،  لان آلصل

 آلؤيجاهتم.

آثللَ  تيبحللث آلصللطاَح )تإل للار (  اللج )تيعاريلل (؛ ألنلله أ لي  اللج  -3

تيرقصو ، وأ فلع ياَّلبِ، وأيطلف يف تييعبةل ، وطل ً ت يابلا   الج و ةل   

 وتحد .

يصسَّف ور  نو ة  آلل   ظه  ياباحث أنَّ تإل  ت   اج تإل ار  -4

تإل للل ت : أحلللدهرا: تإل للل ت  تيرحالللي يارعةللل ، وتيثلللاين: تإل للل ت  

 تييقدي ي يارنيعة .

ت َّضح أنَّ تيروتوع تييي نصَّ تيعاراء  اج تإل ار  تإل  تبة  فةهلا  -5

 تيوصجة ، وال تيسافة ، وأوجسا آلوولًعا رتبًعلا تيروصوي ، وإالَّ  «لأ»ثةثٌ : 

يم نجد آَل  أشار إيةه آلِ  تيسَّحا  يف آلؤيجاهتم، وهلو وهو )آلا( تالسيجهاآلة  

 آلرا  ج َّ  به تي تزي إي تً ت، وخايد تألزه ي  نرةً  و ومةًها.
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  تيبحللث أسللبا  تياجللوء إيللج تيقللول باإل للار  يف  للاآلاي حَصلل -6

 تيصسا   تيسحوي ، وآل ت ا  صح  تيرعسج.

 شف تيبحث     ش   آثار سابة  يرت ها تيقول باإل  ت   الج  -7

 تإل ار  يف تيسحو تيع بي.

 بةَّ  أنَّ آلوتوع تإل  ت   الج تإل لار  آلل  تيرنلائل تيرخيالف  -8

فةها تخيةًفا شديًدت بة  تيسحا ، وأنَّ تيقول باإل ار  فةها آلشل وط بلايقول 

 باسرةَّيها مرةًعا.

للح تيبحللث تيلل أَي تيقائللل بعللدِّ هللذه تأل وتت  -9 « آلللا» للدت  –رمَّ

آلللع آللللدخوالهتا تسللًرا وتحلللًدت  -هلللاتالسلليجهاآلة  تييلللي   محلل  ح فةيُ 

  اير  ب تيرزمي ُيعَ   إ  تًبا ظاهً ت.

 .وصاَّج تهلل  اج سةدنا آلحرد و اج آيه وصحبه وساَّم
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 َثبت الماادر والمراجع

تر شاف تيض   آل  ينان تيع  : أبو حةان تألنديني  -1

هل(،  حقةق  . رمب  ثران آلحرد، آل تمع  تيد يور 745)ت

 هل. 1418، 1آلطبع  تيردين، طرآلضان  بد تييوت ، 

آلحرد تيسحوي تيه وي )ت  ب  تألزهة  يف  ام تيح وف:  اي -2

هل(،  حقةق:  بد تيرعة  آلاوحي، آلجرع  آلشق،  415

 م.1971هل/ 1391

(،  حقةق: 684تالسيغساء يف تالسيثساء: شها  تيدي  تيق تيف )ت:  -3

، 1آلحرد  بد تيقا ر  طا،  تر تي يب تيعارة ، بة وت، ط

 م.1986

هل(، 911تألشباه وتيسظائ  يف تيسحو، مةل تيدي  تينةوطي )ت -4

، 1 حقةق:  بد تيعال سايم آل  م، آلؤسن  تي ساي  بة وت، ط

 هل.1406

تج )ت ب  تألصول يف تيسحو: أبو ب   -5 هل(،  حقةق: 316تين َّ

 م.1996هل/1417، 3 . بدتيحنة  تيجياي، آلؤسن  تي ساي ، ط

قد:  .إيران ن آن:  رتس  وت رتتوات تب  هشام  اج آلع بي تيق -6

حنة  تينةد،  تر تيبحو  يادرتسات تإلسةآلة  وإحةاء تيرتت ، 

 م.2007هل/1428، 1 بي، ط

هل(، تير يب  905إ  ت  تأليجة : تيشةخ خايد تألزه ي )ت -7
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 تيشعبة ، بة وت.

تإل  ت  بايسةاب   رتس  وصجة   طبةقة  يف خرن  تألمزتء تألويج  -8

أحرد  اي تيرويج، رساي  آلامنية ، آل  تيق آن تي  يم: مةل 

بإش تف:  .يباب   بدتهلل آلحرد تيطةب،  اة  ت  ت ، ماآلع  

 م.2010تيخ طوم، 

إ  ت  تيجرل وأشباه تيجرل:  .فخ تيدي  قباو ،  تر تيقام  -9

 م.1989هل/1409، 5تيع بي، حاب، ط

تإل  ت  تي اآلل يأل وتت تيسحوي :  بدتيقا ر أحرد،  تر قيةب ،  -10

 ل.ه1408، 1ط

تإل  ت  تيرجصل ي يا  تهلل تير  َّل: هبج   بدتيوتحد صايح،  -11

 م.1993هل/1414، 1 تر تيج  ،  ران، ط

تإل  ت  تيرةن : آلحرد  اي أبو تيعباس،  تر تيطةئع ياسش   -12

 وتييوزيع، تيقاه  .

آلحرو   ر   ب  تإلقاةد )ش ح تيرجصل(:  اج تيدي  أحرد -13

آلحرو  تيدروي ، هل(،  حقةق و رتس   .  700تيَجسَدي )ت 

سعو  تإلسةآلة ،  ب  ، آلطبو ات ماآلع  تإلآلام آلحرد1ط

 م.2002هل/ 1423تي ياض، 

 بدتيعزيز تيط يقي، بحث آلسشور  ب  تيروصوي :  . بدتهلل« لأ» -14

 (.29يف آلجا  آل  ز بحو  و رتسات تيرديس  تيرسور ، تيعد  )
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هل(، طبع  تئ   542أآلايي تب  تيشج ي: تب  تيشج ي )ت -15

 هل. 1349تيعثرانة ، تيرعارف 

هل(،  حقةق: إب تهةم  616إآلةء آلا آل َّ به تي حر : تيع ًي )ت  -16

 طو   وض، آلطبع  آلصطجج تيبابي تيحابي، تيقاه  ، 

 م.1969هل/1389

هل(، ش حه  761أووح تيرنايك: تب  هشام تألنصاري )ت  -17

تيدي   بد تيحرةد، تير يب  تيعص ي ، صةدت،  يآلحرد آلحة

 م.1999هل/ 1420بة وت، 

هل(،  حقةق:  646تإليضاح يف ش ح تيرجصل: تب  تيحامب )ت  -18

 م.2005، 1 . إب تهةم آلحرد  بدتهلل،  تر سعد تيدي ،  آلشق، ط

هل(،  حقةق: 337تإليضاح يف  ال تيسحو: أبو تيقاسم تيزمامي ) -19

 م.1979ه/1399، 3 .آلازن تيربارك،  تر تيسجائِ، ط

هل(،  رتس  745تيبح  تيرحةط. ألبي حةان تألنديني )ت -20

و حقةق و عاةق: تيشةخ  ا ل أحرد  بد تيرومو  وتيشةخ  اي 

 هل. 1413، 1آلحرد آلعوض،  تر تي يب تيعارة ، بة وت، ط

تييبةة     آلذتهب تيسحوية  تيبص ية  وتي وفةة : أبو تيبقاء  -21

هل(  حقةق:  .  بد تي حر  تيعثةرة ،  تر 616تيع ًي )ت 

 م.1986هل/ 1406، 1تيغ   تإلسةآلي، ط

تييذيةل وتيي رةل يف ش ح  يا  تيينهةل: أبو حةان تألنديني  -22
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 .1هل(،  حقةق:  .حن  هسدتوي،  تر تيقام،  آلشق، ط745)

هل(، 672 نهةل تيجوتئد و  رةل تيرقاصد: تب  آلايك )ت -23

 1387 حقةق: آلحرد  اآلل ب  ات،  تر تي ا ب تيع بي تيقاه  ،

 هل.

 تر تيرع ف  تيجاآلعة ، ، 2تييطبةق تيسحوي:  . بده تي تمحي، ط -24

 م.2000هل/1420س سدري ،تإل

أبي  ب   عاةق تيج تئد  اج  نهةل تيجوتئد. يرحرد بدر تيدي  -25

 بد  ب  ه(،  حقةق: آلحرد827 ر  تيدآلاآلةسي )ت ب  ب  

 هل. 1409، 1آلحرد تيرجدى، ط ب  تي حر 

هل(،  تر إحةاء تيرتت  606تييجنة  تي بة : تيجخ  تي تزي )ت -26

 .3ت، طتيع بي، بة و

تييقارض بة  )إال( و) ة ( يف تيسحو:  .ويةد آلحرد تين تقبي،  -27

بحث آلسشور يف آلجا  آلجرع تياغ  تيع بة  تألر ين،  ران، تيعد  

 م.2012(،82)

 ووةح تيرقاصد وتيرنايك بش ح أيجة  تب  آلايك: تب  أم قاسم  -28

هل(،  حقةق:  . بد تي حر   اي ساةران، 749تير ت ي )ت

 .2زه ي ، تيقاه  ، طآل يب  تي اةات تأل

هل(،  حقةق: يوسف أحرد 645تييوط  : أبو  اي تيشاوبة  )ت -29

 هل. 1401، 2تيرطور، آلطابع سجل تيع  ، تيقاه  ، ط
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تييوقةف  اج آلهرات تييعاريف: زي  تيدي  آلحرد تيرساوي  -30

، 1هل(،  ايم تي يب، تيقاه  ، ط1031تيقاه ي )ت 

 م.1990هل/1410

هل(، 1364غةيةسي )تتيخ آلصطجج ماآلع تيدروس تيع بة : تيشة -31

رتمعه ونقحه:  .  بدتيرسعم خجام ، آلسشورتت تير يب  

 م.1993هل/1414، 28تيعص ي ، بة وت، ط

موته  تأل   يف آلع ف   ةم تيع  :  ةء تيدي  تإلرباي  -32

هل(،  حقةق:  .حاآلد أحرد نبةل، آل يب  تيسهض  741)ت

 م.1984هل/1404تيرص ي ، 

قاسم تير ت ي  ب  تيرعاين: تيحن  تيدتين يف ح وف جتيجس -33

 . فخ  تيدي  قباو ، وتألسياي آلحرد نديم  هل(،  حقةق:749)ت

 هل.1413، 1فاول،  تر تي يب تيعارة ، بة وت، ط

حاشة  تيخض ي  اج ش ح تب   قةل أليجة  تب  آلايك: تيشةخ  -34

هل(، آلطبع  آلصطجج تيبابي 1287آلحرد تيدآلةاطي تيخض ي )ت

 هل. 1359  ، تيحابي، تيطبع  تألخة

حاشة  تيدسوقي  اج آلغسي تيابةب: آلصطجج آلحرد   ف   -35

حرد أ بدتيحرةد  :ه(، آلايزم تيطبع وتيسش 1230تيدسوقي )ت

 حسجي.

حاشة  تيصبان  اج ش ح تألشروين  اج أيجة  تب  آلايك. آلطبور  -36

 هباآل  ش ح تألشروين،  تر تيج  ، بة وت.
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يزمامي، إسحا  ت ب  ح وف تيرعاين وتيصجات:  بد تي حر  -37

هل(  حقةق:  اي  وفةق تيحرد، آلؤسن  337أبو تيقاسم )ت 

 م.1984، 1تي ساي ، بة وت، ط

تيحرل  اج تيرعسج يف تيع بة :  . اي  بدتهلل حنة  تيعسب ي،  -38

، 1، بغدت ، طتإلسةآلة آل  ز تيبحو  وتيدرتسات 

 م.2012هل/1433

 ش ح تب   قةل  اج أيجة  تب  آلايك:  حقةق: آلحرد آلحةي تيدي  -39

 هل. 1415 بد تيحرةد، تير يب  تيعص ي ، بة وت، 

ش ح تألشروين  اج أيجة  تب  آلايك:    ةب ووبط آلصطجج  -40

 حنة  أحرد، وهباآلشه حاشة  تيصبان،  تر تيج  ، بة وت.

هل(،  حقةق:  . بد 672ش ح تيينهةل. تب  آلايك تألنديني ) -41

تي حر  تينةد، و . آلحرد بدوي تيرخيون، هج  ياطبا   

 هل. 1410، 1ط وتيسش ،

ش ح تييص يح  اج تييووةح أو تييص يح برضرون تييووةح يف  -42

هل(، وهباآلشه حاشة  905تيسحو: تيشةخ خايد تألزه ي )ت

 تيعةآل  تيشةخ )يِ( تيعاةري،  تر تيج  ، بة وت.

هل(، 669ش ح مرل تيزمامي: تب   صجور تإلشبةاي )ت -43

  حقةق:  .صاحب أبو مساح، طبع  تير يب  تيجةصاة .

ش ح شذور تيذهب يف آلع ف   ةم تيع  : تب  هشام )ت  -44
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هل(  حقةق:  بد تيغسي تيدق ، تيش    تيريحد  يايوزيع، 761

 سوريا.

هل(، 879ش ح قوت د تإل  ت : آلحةي تيدي  تي افةجي )ت -45

 .2 حقةق: فخ تيدي  قباو ،  تر طةس،  آلشق، ط

هل(،  حقةق  .حن   776)ت تإلسرتتباييش ح تي افة : تي وي  -46

، آلطابع ماآلع  تإلآلام 1تيحجظي، و . يحةج بشة  تيرص ي، ط

 م.1993هل/ 1414سعو  تإلسةآلة ، تي ياض،  ب  آلحرد

هل(،  ايم تي يب، 543يعة  )ت ب  ش ح تيرجصل. آلوفق تيدي  -47

 بة وت.

وةاء تينايك إيج أووح تيرنايك: آلحرد  بد تيعزيز تيسجار،  -48

 م.2001هل/1422، 1آلؤسن  تي ساي ، ط

 بدتيعزيز تيخسة ، ماآلع  تإلآلام  ب    ت :  .سعو ط يق  تإل -49

 م.2006هل/1427، 1سعو  تإلسةآلة ، ط ب  آلحرد

هل(،  حقةق:  . 175أحرد تيج تهةدي )ت ب  تيعة : تيخاةل -50

آلهدي تيرخزوآلي، و . إب تهةم تيناآل تئي، آلسشورتت وزتر  

 م.1985-1980تيثقاف  وتإل ةم،  تر تي شةد، بغدت ، 

تيعباس، أبو تيحن ، تب   ب   بد تهلل ب  د ال تيسحو: آلحر -51

هل(  حقةق: آلحرو  ماسم آلحرد تيدروي ، 381تيورت  )ت 

 م.1999هل/ 1420، 1آل يب  تي شد، تي ياض ط
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تيجوتئد تيعجةب  يف إ  ت  تي ارات تيغ يب  تيرؤيف: تب   ابدي   -52

هل(  حقةق:  . حا م صايح تيضاآل ، 1252تيدآلشقي تيحسجي )ت 

 م.1990هل/1410، 1 بي، بة وت، ط تر تي تئد تيع

هل(،  رتس   442ثاب  تيثرانةسي )ت  ب  تيجوتئد وتيقوت د:  ر  -53

و حقةق  .  بد تيوها  آلحرو  تي حا ، آلؤسن  تي ساي ، 

 م.2002هل/1422، 1بة وت، ط

هل(،  حقةق وش ح:  بد تينةم آلحرد 180تي يا : سةبويه )ت -54

 .3هارون،  تر تي يب تيعارة ، بة وت، ط

 اي تيزي  تيش يف  ب  آلحرد ب    تييع يجات:  اي يا -55

هل(، وبطه وصححه مرا   آل  تيعاراء 816تيج ماين )ت 

، 1بإش تف تيساش ،  تر تي يب تيعارة  بة وت، ط

 م.1983هل/1403

تي شاف    حقائق تييسلزيل و ةون تألقاويل يف وموه تييأويل:  -56

تيعارة ،  هل(،  تر تي يب538أبو تيقاسم مار تهلل تيزآلخش ي )ت

 هل.1424، 3بة وت، ط

تي اةات آلعجم يف تيرصطاحات وتيج و  تياغوي : أبو تيبقاء  -57

هل(،  حقةق:  دنان  روي ، وآلحرد 1094تي جوي )ت 

 تيرص ي، آلؤسن  تي ساي ، بة وت.

هل(، 616)ت تيابا  يف  ام تيبساء وتإل  ت : أبو تيبقاء تيع ًي -58

نبهان،  تر تيج  ،   حقةق:  ازي آلخيار طاةرات، و .  بدتإليه
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 بة وت.

تيرحينب يف  بةة  وموه شوتي تيق تءتت وتإليضاح  سها: أبو  -59

هل(،  حقةق:  اي تيسجدي 392مسي )ت  ب  تيجيح  ثران

 .1994هل/1415وآخ ون، تيقاه  ، 

آلحرد  ب  تيرصباح تيرسة  يف   يب تيش ح تي بة  يا تفعي: أحرد -60

تيشلللساوي،  تر هلللل(،  حقةلللق:  . بلللدتيعظةم 770تيجةيلللوآلي )ت

 .2تيرعارف، ط

تين ي تيزماج  ب  آلعاين تيق آن وإ  تبه: أبو إسحا  إب تهةم -61

هل(،  حقةق:  .  بد تيجاةل شابي،  تر تيحديث، تيقاه  ،  311)

 م.1997هل/1418، 2ط

آلعجللم تيرصللطاحات تيسحويلل  وتيصلل فة : آلحرللد سللرة  نجةللب  -62

 .1985 /1405، 1تيابدي، آلؤسن  تي ساي ،  تر تيج قان، ط

تيرعجم تيرجصل يف تإل ل ت : طلاه  تيخطةلب، تي يلب تيعارةل ،  -63

 هل.1416بة وت، 

هللل(،  حقةللق: 395فللارس )ت بلل  آلعجللم آلقللايةِ تياغلل : أحرللد -64

 م.1979هل/1399 بدتينةم هارون،  تر تيج  ، بة وت، 

تيرعجم تيوسةط يف تإل  ت :  .نايف آلع وف،  تر تيسجائِ،  -65

 هل.1408، 1ط

هشام  ب   اريب: مرال تيدي آلغسي تيابةب     يب تأل -66
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هل(،  حقةق:  .آلازن تيربارك وآلحرد  اي  761تألنصاري )ت 

 م.1979، 5حرد تهلل،  تر تيج  ، بة وت، ط

هللل(، 471تيرقيصلد يف شلل ح تإليضللاح:  بللدتيقا ر تيج مللاين )ت -67

 حقةق:  . اظم بح  تير مان، آلسشورتت وزتر  تيثقاف  وتإل لةم 

 تيع تقة .

هلللل(،  حقةلللق: آلحرلللد  بلللدتيخايق 285ت تيرقيضلللب: تيرلللً  ) -68

 هل. 1388 ضةر ،  ايم تي يب، بة وت، 

آلوصللل تيطللة  إيللج قوت للد تإل لل ت : تيشللةخ خايللد تألزهلل ي  -69

هللل(،  حقةللق:  .  بللدتي  يم آلجاهللد، آلؤسنلل  تي سللاي  905)ت

 م.2006هل/1427، 1ناش ون، ط

أبي ب    ب  نيائج تييحصةل يف ش ح  يا  تيينهةل: آلحرد -70

هل(،  حقةق:  .آلصطجج تيصا   1089الئي )تتير تبط تيد

 تيع بي،  تر تيطبا  : آلطابع تيثور  ياطبا   وتيسش ، بسغازي، يةبةا.

هل(،  تر تيرعارف، آلص ، 1398تيسحو تيوتيف:  باس حن  )ت -71

 .3ط

هل(، 833تيسش  يف تيق تءتت تيعش : تب  تيجزري تيدآلشقي )ت -72

صوي   تر  حقةق:  اي آلحرد تيضبار، تيرطبع  تييجاري ،  

 تي يا  تيعارة .

نقل تيح    تإل  تبة  بة  تيقدآلاء وتيرحدثة :  .خايد آلحرد  -73
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تيرنا ج ، بحث آلسشور يف تيرجا  تألر نة  يف تياغ  تيع بة  

 .2013هل/1434(، 2(، تيعد  )9وآ تهبا، تيرجاد )

هرع تيهوتآلع يف ش ح مرع تيجوتآلع: مةل تيدي  تينةوطي  -74

رةد هسدتوي، تير يب  تييوفةقة ، هل(  حقةق:  بد تيح911)ت

 آلص .

 



 مطابقة القرآن المجيد

 لكالم العرب
د  َتغلب الِفْزرَاِنِِ بن  هبة هللابن  أمحدبن  أليب عبد هللا حممَّ

، املعروف ابلبَ ْهَجِة )  ه (603ه     530النَّحويِِ
 دراسة وتحقيق

 ريةوس -د. عبد اهلل عبد القادر الطَّويل

 

 م.1969 دلب،إمن مواليد مدينة  -

لغةة الربييةة مةن العامرةة حاصل على دكتوراه يف ال -

م، يتقديب االمتيةا،، عةن 2005المستنصبية يف الرباق 

 للمعاشري. «النكت يف القبآن»تحقيقه لكتاب 

كليةةة يف  تخصةةا اللغةةة حالنحةةو، /أسةةتام مسةةاعد -

 تبكيا.يف عامرة أديامان الرلوم اإلسالمية، ي
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 المقدمة

اإلنسان،  يه حأحيا البيان، فيه حأتم   ،الفبقان أنزل الذي هلل الحمد  

ة حجرله الكين، حهداية للمؤمنين اَلمين، حرحمةالر على حع   حغاية للس 

البين، فعمع  ،اأفنانً  العمال حمن ألواًنا، اإلععا، من فيه ة سبحانه ة للط 

، لطالب عْذًيا َمورًدا فأصبح  حيياًنا الفضيلة، لقاِصد سهاًل  حمسلًكا الحقِّ

 تنقضي حال ععائبه، تفنى تنيبة، الالمس الرقول ألصحاب حاضًحا

 تايره. يضل   حال قاِرئه، يمل   حال غبائبه،

الة   الم حالص  ان حالس   حالمرلِّم الكبيم، الن بي على األكمالن األتم 

د حالنِّرمة المهداة، البحمة الرظيم،  حصحبه آله حعلى المسداة، محم 

ا  :يرد أجمرين، أم 

حت بذل  األعمار، فيه حت قضى األحقات، هفي ت صبف ما أجلِّ  من فإن  

هود، ألجله َله اهلل كتاِب  المقصود، َفْهمَ  يه حيعل   الع   حتدي َبه، حتأم 

ا. ترالى منه اهلل مبادِ  حمرِبفةَ   كان محتواها، يشبف الرلوم شبف   كان حَلم 

 موضوعه ألن   حأجل ها؛ الرلةومِ  أشبف   هو - ترالى - اهلل كتاِب  تفسيب

 .المؤمنين نعاةِ  ححبل   المستقيم اهلل صباط   هو الذي اهلل ترالى، كالم

بيرة علوم أشملِ  من يه حاالشتغاَل  اهلل كتاِب  تفسيب حإن    الش 

لوم من ِعْلم   أح مةن الفنون، يفن   يترل ق ال فهو حأحسرها،  يل فحسةب؛ الر 

بيرة؛ علومِ  أغلِب  إدراك من إلدراكةه اليد   فَ  ليبلغ الش  باْلم   َغايته، سِّ

 حاجة   كانت لذا فهًما صحيًحا؛ َفهم مباد اهلل حهو مقصده، على حيحصَل 

ةة إلى بِ  األ م   صحاية عبف هنا حعظيمًة. حمن حالت فسيِب كبيبةً  المفسِّ



 

 

 

 
 م2016ن األول( )كانو ديسمرب  /ه 1438ربيع األول  -العدد الثان عشر -السنة الرابعة 163

 

ه؛ للقبآن اهلل رسول  حت ى الَرْشةَب اآلياِت  يتعةاح،حن ال فكانوا حق 

 علموا، يما يالرمل ملك ايرقبو ثم   ِعلم، من فيها ما حيترلموا يحفظوها

أثبهم؛  حاقتفى على هنعهم سار حمن الت ايرين من يردهم أتى حهكذا من

﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ فتحقق يفرلهم ملك قول اهلل ترالى:

حيهيةئ لهذا الكتاب الرزيز َمن يقوم يه  ال  إ ،مان يأيت ال إم ،[9]الحعب: 

 حق  القيام.

 يف هذا الرمل، أحببت  أن أشارك لم،الرِ  هذا َفضل من سبَق  حلَِما

ةةةً  مبارًكا نافةةًرا، حيعرله أن يعرله اهلل أسأل حالذي  علينا. ال لنا حع 

ا افع أم  سالة فأمبان هذه تحقيق يف بنيرغ   الذي الد   :البِّ

ل  حأخلصوا أعمارهم أفنوا الذين اإلسالم أعالم أحد إيبا،: األح 

ين،ا هذال خدمةً  حعقولهم أفكارهم  سبيل يف معاهدين حياهتم حقضوا لدِّ

ب المسلمين، نفوس يف له حالت مكين إعزا،ه  طبيق عن حياضه عن حالذ 

 عصبه علماء يين يه الالئقة مكانته حإظهار حالت دريس، الت أليف

ى نم منهم سيما حال ،،ينالمربّ من عليه عف   شخصيته فخفيت ،الز 

 .الرصب هذا يف الِرلم حطلبة رلماءال من كثيب   على الرلمي ة حجهوده

سالة هذه أن  : حاآلخب  التي الموضوعات أهمِّ  من موضوًعا ترالج البِّ

 التي ،«همراين القبآن حإعباي» حهو أال ححديًثا، قديًما الرلماء هبا عني

ة تحكي ص 
ة لرلماء المتواصل الرمل قِ  حدراسة القبآن ترل م يف األم 

 .علومه

 من لي تيسب ما ريَقدْ  يالمؤلِّف، للت ربيف زةً موج دراسةً  حكتبت
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سالة، يموضوع حللت ربيف مرلومات،  التي المخطوط حنسخة البِّ

 .الن ا تحقيق يف اعتمدهتا

، يحتاج مبكب   أن ه الت حقيق مارس من على يخفةى حال  من ة صرب 

ةربَ راكبِةه ة ، الص  دة  عة ، قضاياهح حالِرنايةَة حالت دقيَق، فمسائل ه متردِّ  متنوِّ

ها غايةة  ال المؤلِّف مباد إلى حالوصول   حمباحثه مختلفة ،  من ال  إ يدرك 

 .الن ظب حأمرنَ  كايَد البحَث 

 ما مكبه أيو عثمان العاحظ أن أمكب هنا حمن نافلة القول

 من صروية إقامة الن ا حإتمامه، إم قال: هة( ة رحمه اهلل ة255)ت

ا، أح كلمًة ساقطًة، فيكون  صلح تصحيفً الكتاِب أن ي   ف  ما أراد مؤلِّ ي  حلب  »

المرنى، أيسةب عليه من إتماِم  حشبيِف  فظِ الل   ةبِّ من ح   إنشاء  عشِب حرقات  

فكيف يطيق  ،ى يبده إلى موضره من اتصال الكالمِ قا حت  ملك الن  

ستأجب، حالحكيمملةك الرةارض الْ   .(1)«هذا الباب قد أععزه نفسه م 

أسأل اهلل ترالى أن يثيب على النِّية حالعهد، حالحمد هلل ربِّ  حختاًما:

 الرالمين.

                                                           

 .1/79(  الحيوان 1)
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ل  المطلب األوَّ

يخ الِفْزَرانِي  التَّعريُف بالشَّ

 اسمه: ًل أوَّ 

د الِفْزَراين ،  (1)تغلب ين هبه اهلل ين أحمد ين هو أيو عبد اهلل محم 

، المربحف يالَبْهَعِة.  بيب  ، الض  ، المقبئ  حهو ما ات فقت عليه الن حوي 

، حلم يزيدحا عليه  .(2)المصادر التي توافبت لدي 

 نسبته، ولقبه، وكنيته ثانًيا:

 
ِّ
، (3)ات فقت المصادر التي تبجمت للمؤلِّف على نسبته يالِفْزَرانِي

                                                           

 .4/260، ح)اين ثرلبة( يف مرعم البلدان 3/53(  )اين ثرلب(، يف إنباه البحاة 1)

، حإنبةاه الةبحاة 4/260البلةدان  ، حمرعةم4/580(  ينظب تبجمتةه يف: إكمةال اإلكمةال 2)

، حالمختصةب المحتةاج إليةه مةن تةاريخ ايةن الةدييثي 13/83، حتاريخ اإلسالم 3/53

، 2/57، حالةةوايف يالوفيةةات 224، حنكةةت الرميةةان 16/232)ميةةل تةةاريخ يغةةداد( 

 .1/48، حيغية الوعاة 3/1114، حتبصيب المنتبه 59حطبقات الن حويِّين حالل غويِّين 

(، يف نكةةةت الرميةةةان (  )ال3) ، حكةةةذلك ضةةةبطها 2/57، حالةةةوايف يالوفيةةةات 224فةةةزاري 

يوطي يف يغية الوعاة ين المقدسةي 48 /1 السِّ ، هبذه الصورة، حكذلك اإلمام ضياء الةدِّ

فحة األَخيبة منه643)ت ِعْلًما أن ةه قةد مكةبه  ؛هة( ناسخ هذا المخطوط حمالكه يف الص 

( يةةة)الِفْزَرانِي(. حقةةال ايةةن نقطةةة 5/99، ح1/227يف كتايةةه )األحاديةةث المختةةارة 

اء يرةدها، ثةم  راء مكسةورة، ثةم  مثنةاة مةن تحةت  )الِفْبِرينِي( يكسةب الفةاء حسةكون الةب 

. حإن نا نظن أن  هةذا مةن الةوهم الةذي 59ساكنة ثم  الن ون. طبقات الن حويِّين حالل غويِّين 

ة. يخ طوال هذه المد   غل ف نِسبة الش 
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بًة إلى قبية ت ربف ية ، حملك نس(1)نِي(يحمنهم من يكتبه )الِفْزرِ 

ظ  (3)َملِِك ، من قبى هنب الْ (2)َيا()فِْزَران ، من ضواحي يغداد، حأكثب ما يتلف 

َيا(، كأن هم يميلون األلف فرتجع ينهبا أهل ها يغيب األلف، فيقولون: )فِْزرِ 

 .(4)ياء

ا لقبه، فقد تردد ِمكبه يف المصادر، حجاء على الن حو اآليت:  أم 

(؛ ألن   - ِبف ية )الن حويِّ  عنايته أكرب كانت عبد اهلل الِفْزَرانِي أيا ع 

حقد أجمع من تبجموا له من  حترليًما، حتأليًفا دراسةً  الن حو، إلى موجهة

ء هبي:  هنا أشيب أن حيكفي ملك، يثبت ما الرلماء األجال  إلى قول الذ 

 .(5)«حكان عارًفا يالن حو، يصيًبا يه يرد َتَحب  »
ِبَف ية )المقبئ(؛ الهتمام - يالقباءات، حقباءته على كبار  هحع 

 .(6)بئينالمق
دت  - بيب(؛ حملك ال يحتاج إلى ييان، فقد أك  ِبَف ية )يالض  حع 

 .(7)المصادر ملك
                                                           

 .13/83(  تاريخ اإلسالم 1)

 .59، حطبقات الن حويِّين حالل غويِّين 13/83، حتاريخ اإلسالم 3/53(  إنباه البحاة 2)

رة حاسرة يبغداد يرد هنب عيسى، يقال: إن ه يشتمل على ثالثمائة حسةتين 3) و  (  هنب  اْلَملِك: ك 

، 2/668ق اآلفةاق ، حنزهةة المشةتاق يف اخةرتا199قبية. ينظب: المسالك حالممالةك 

 .1/37حمرعم البلدان 

 .4/260(  مرعم البلدان 4)

 .23/126، حتاريخ اإلسالم 60(  طبقات الن حويِّين حالل غويِّين 5)

 .23/126، حتاريخ اإلسالم 2/57(  الوايف يالوفيات 6)

ايقة.7)  (  ي نظب المصادر الس 
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ِبَف يةه: )الَبْهَعة( - ألن ه كان كيًِّسا َنظيَف الهيئة  ؛(1)حأكثب ما ع 

 .(2)حقوًرا
ا كنيته: فقد أجمع المرتجمون يخ الِفْزَراين ة رحمه اهلل  على حأم  أن الش 

 .(3)د اهلل، يال خالفة كان ي كنى يأيي عب

 ثالًثا: مولده

ين اين قاضي شهبة األسدي )ت    الدِّ
هة( أن 850مكب اإلمام تقي

افري )ت  َييثِي الش  هة( قال: سألت  الِفزراين  عن 637تلميذه اين الد 

مولده، فقال: حلدت  سنة ثالثين حخمسمائة. حعليه اعتمد ياقوت 

 .(4)هة(646حالقفطي )ت  هة(626الحموي )

                                                           

ةب يالمهعةة(3/53(  يف أنباه الةبحاة: 1) ، حهةو حتحبيةف. كمةا مكةبه تلميةذه : )حكةان ي لق 

ين(، حقد أشبنا إلى ملةك يف  سالة ية)هبعة الدِّ مة حهناية هذه البِّ قدِّ ياء المقدسي يف م  الضِّ

 مكانه.

ِء، حَنَضةارته، َحرجةل  2/57(  الوايف يالوفيات 2)
ْ
ةي ْسةن  َلةوِن الش  : الَبْهَعةة : ح  . َقةاَل الل يةث 

: َأي: مبتهج  يَِأْمب  َيس   ه، َحأْنشد:َيِهج  بيع( ب   )من الس 

 َحَقةةةةةْد َأراهةةةةةا، َحْسةةةةةَ  َأْتبايِهةةةةةا

 

ةةةامِبِ   ِّ ِمي الَبْهَعةةةِة حالس 
 فِةةةي الَحةةةي

 .6/42هتذيب الل غة )هبج(  

، 3/53، حإنباه البحاة 4/260، حمرعم البلدان 4/580:: إكمال اإلكمال (  ينظب مثاًل 3)

 .13/83حتاريخ اإلسالم 

، حمرعةةةم البلةةةدان 3/53، حينظةةةب: إنبةةةاه الةةةبحاة 59حالل غةةةويِّين  (  طبقةةةات الن حةةةويِّين4)

 .23/126، حتاريخ اإلسالم 4/260
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 يناالمطلب الثَّ 

 حياته العلميَّة

ًل   : شيوخهأوَّ

ة  ى الِرلَم عن األئم  ، حتلق    ة رحمه اهلل ة من َخْلق  َكثيب 
َسِمَع الِفْزَرانِي

البار،ين يف عصبه، فقد شهدت يغداد  حبكًة علمي ًة عظيمًة كان من 

رحس الِرلمي ة يف جميع الفنون  أحصافها البار،ة َكْثبة  الرلماء، حالد 

يخ الِفْزَراين ة رحمه اهلل ة شيوخ  أعالم  يغداديون،  حالمرارف. حكان للش 

فرة حالمكانة المتميِّزة، حهذه  شهدت لهم كتب  الت اريخ حالت باجم يالبِّ

بت بًة حسب حفياهتم:  قائمة  يأسمائهم م 

 منصور ين فتحان ين علي ين أحمد ين الحسن ين المبارك .1

هب،حري،  .(1)هة(550المقبئ. )ت الكبم أيو الش 

 عمب ين علي ين محمد ين ناصب ين محمد الفضل أيو الحافظ .2

المي )ت المربحف األديب، الحافظ البغدادي،  .(2)هة(550يالس 
د .3 َحم  َبْيد ين م  َبْيد ين سالمة ين اهلل ع   اهلل عبد أيو َمْخَلد، ين اهلل ع 

                                                           

، 13/83، حتاريخ اإلسةالم 3/53، حإنباه البحاة 4/580(  ينظب مثاًل: إكمال اإلكمال 1)

، 59، حطبقةات الن حةويِّين حالل غةويِّين 2/57، حالةوايف يالوفيةات 224حنكت الرميان 

 .21/168حتبجمته يف: تاريخ يغداد  .1/48وعاة حيغية ال

، حطبقةةةات الن حةةةويِّين 13/83، حتةةةاريخ اإلسةةةالم 4/580(  ينظةةةب: إكمةةةال اإلكمةةةال 2)

 .4/293، حينظب تبجمته يف: تاريخ اإلسالم 59حالل غويِّين 
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 )ت البغدادي   الَكْبخي

 
َطبي  .(1)هة( 551الب 

د، ين علي ين يختيار ين أحمد .4 حم   الرب اس أيو القاضي م 

،
 
  المندائي

 
 .(2)هة( 552 )ت. الواسطي

د .5  .(3)هة(553منصور الكبخي )ت  ين ست  اإلخوة ينت  محم 
يباين،  ين عبد الواحد ين أيو منصور مسرود .6 حصين، الش 

 .(4)هة(555البغدادي، المقبئ )ت
د َأيو الخشاب، ين َأحَمد ين َأحَمد ين َأحَمد ين اهلل عبد .7  محم 

 .(5)هة(567الن حوي )ت
 ثانًيا: تالميذه

يخ  الِفْزَراين ة رحمه اهلل ة َمْقصَد َعدد  كبيب  من طلبِة الِرلم،  لقد كان الش 

                                                           

ةةايقة. حتبجمتةةه يف: تةةاريخ اإلسةةالم 1) ، حالةةوايف يالوفيةةات 12/35(  ينظةةب المصةةادر الس 

بكي 19/147 افرية للس   .5/232، حطبقات الش 

، حتةاريخ 1/202مرعم األدياء  حتبجمته يف: .59(  ينظب: طبقات الن حويِّين حالل غويِّين 2)

 .12/42اإلسالم 

. حتبجمتهةةا يف: توضةةيح 7/116، ح5/99، ح1/227(  ينظةةب: األحاديةةث المختةةارة 3)

 .7/314المشتبه 

، حطبقةات 2/57، حالوايف يالوفيات 224حنكت الرميان ، 3/53(  ينظب: حإنباه البحاة 4)

، 15/268 حتبجمته يف: تةاريخ يغةداد .1/48، حيغية الوعاة 59الن حويِّين حالل غويِّين 

اء الكِبار  ب   .285حمربفة الق 

، 13/83، حتةةاريخ اإلسةةالم 3/53، حإنبةةاه الةةبحاة 4/580(  ينظةةب: إكمةةال اإلكمةةال 5)

، 59، حطبقةات الن حةويِّين حالل غةويِّين 2/57ايف يالوفيةات ، حالةو224حنكت الرميان 

، حمرعةةةةم األديةةةةاء 15/209حتبجمتةةةةه يف: تةةةةاريخ يغةةةةداد  .1/48حيغيةةةة الوعةةةةاة 

4/1494. 
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راسة عليه؛ حملك لرلوِّ منزلته،  حَمَحل  اهتمامهم يف األخذ عنه حالدِّ

ِع علومِه حمرارفِه، ح ييثي حتنو  َكثَْبِة شيوخِه؛ لذا قال عنه تلميذه اين الد 

افري )ت يخ  كانَ »هة(: 637الش  ، (1)«سمرنا منه، حكتبت  عنه، حنِْرَم الش 

حقد كان ي ؤتى إليه من أقاصي البالد حدانيها لي سمع منه، يرد أن انقطع يف 

ًغا لطلبة الرلم ييته متفبِّ
، مبت بين . حهذا ِمكب  لطاليه الذين أخذحا عنه(2)

 :(3)حسب حفياهتم

ِحيم َعْبد -1  الدين كمال الفقيه َأْحَمد، ين الواحد َعْبد ين الب 

 .(4)هة(612الحنبلي)ت المقدسي
َيْيثِي  المرالي َأيِي ين اهلل َعْبد َأي و َيحيى، ين َسِريد ين محمد -2 الد 

 .(5)هة(637)ت
                                                           

 .59(  طبقات الن حويِّين حالل غويِّين 1)

 .1/48، حيغية الوعاة 2/57(  ينظب: الوايف يالوفيات 2)

هة(، حقةع سةهو  851للقاضي شهبة )ت 60حالل غويِّين ص (  يف كتاب طبقات الن حويِّين 3)

ق الكتاب حينما عد  محمد عبد اهلل الَقْيسي األندلسي  اعثمان، أي ين أحمد ين من محقِّ

اد، الّشةاعب المشةهور، )ت  ةيخ الِفةزراين 480اين الحد  )ت  هةة(، مةن أحةد تالمةذة الش 

سةةت هةةة(،603 قلة، إم ال ِصةةلَة يةةين الَرةةالَِمين حكةةان عليةةه إفةةباد هةةذا األديةةب يرتجمةةة م 

 رحمهما اهلل.

. حينظب تبجمتةه يف: 60، حطبقات الن حويِّين حالل غويِّين 13/83 تاريخ اإلسالم (  ينظب:4)

 .15/665 تاريخ اإلسالم

، حالمختصةةب 13/83.، حتةةاريخ اإلسةةالم 59(  ينظةةب: طبقةةات الن حةةويِّين حالل غةةويِّين 5)

حتبجمتةه يف: تةاريخ 16/232اين الدييثي )ميل تاريخ يغداد(  المحتاج إليه من تاريخ

 .3/230، حالررب يف خرب من غرب 11/212 يغداد
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د -3 َحم  حمَ  َعْبد ين َأْحَمد ين الواحد َعْبد ين م   إِسَماِعيل، ين نالب 

ة الحافظ ع  م   المقدسي، الّسردّي، اهلل َعبْد َأي و الّدين، ضياء اإِلَمام الح   ث 

الحي، الدمشقي  .(1)(هة 643 ت) الص 

حَمن َعبد -4 د ين الب  َحم  ين، شمس اإلسالم، شيخ   ق دامة، ين م   الدِّ

د، َأي و َحم  دحة اين م  ، عمب، َأيِي الّشيْخ الق 
ّ
  المقدسي

ّ
 682 )ت. الحنبلي

 .(2)هة(

5-  
 
يخ َأحَمد، ين الواحد َعبد ين َأحَمد ين َعلِي  فخب اإِلَمام، الش 

ين، مة اين الَحَسن َأي و الدِّ ، اْلَرب اس َأيِي الّدين شمس الرال 
 
 المقدسي

، المربحف
 
 .(3)هة( 690)ت .يالب خاري حالده الحنبلي

 ثالًثا: مكانته العلميَّة.

الِفزراين من قبية من ضواحي يغداد اسمها )فِزرينيا( تقع أيو عبد اهلل 

م ة َقِدَم يغداد يف صباه، حقبأ القبآن، حالن حو،  على هنب الملك ة كما تقد 

حاألدب، حَسِمَع كثيًبا من علمائها، حأخذ القباءات، حرحى الحديث 

 عنهم..

                                                           

. حينظةب تبجمتةه يف: 13/83، حتةاريخ اإلسةالم 1/227األحاديةث المختةارة  (  ينظب:1)

 .16/352، حسيب أعالم النبالء 4/133تذكبة الحفاظ 

ينظةب تبجمتةه يف:  .60ت الن حةويِّين حالل غةويِّين ، حطبقا13/83(  ينظب: تاريخ اإلسالم 2)

 .15/469تاريخ اإلسالم 

 .13/340(  ينظب: المصادر السايقة. ينظب تبجمته يف: تاريخ اإلسالم 3)
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زراين ة من خالل البحث حالت نقيب يف كتب الت باجم حجدت  اإلماَم الفِ 

أ مكانًة علمي ًة ساميًة، حتقل َد مقاًما مبفوًعا يف عصبه،  رحمه اهلل ة قد تبو 

دة، ال غنى لطالب الِرلم عنها،  تردِّ حنبغ يف علوم  شت ى، حمرارَف م 

 حهذان الرلمان هماالن حِو حالِقباءات حما يترل ق هبما،  احأشهبها ِعْلمَ 

ن   بيل لفهم كتاب اهلل حس  ة فهًما صحيًحا، فمن أتقنهما  ة رسوله ة الس 

  اهلل ة جل  حعز  ة يف كتايه.َفِهَم هبما مبادَ 

حيلزمه أيًضا طلب أكثب الرلوم، كِرلم الفقه حأصوله، حعلم اإلسناد 

حمصطلح الحديث، حالعبح حالت رديل، حعلوم القبآن، حعلوم اآللة من 

ال يد  له من مربفِة أ صوِل هذه  الل غة حِشرب الربب، حالبالغِة حاألدِب، إم

ا هو سبيل  لمربفة الن ا، حفهمه فهًما  الرلوم حقواعدها حضوايطها مِم 

 صحيًحا سليًما.

سالة نعد أن  اإلمام الِفزراين ة رحمه اهلل ة قد َيَبَ، يف  حينظبة يف هذه البِّ

ويه عدد  من الرلوم التي صقلْت شخصيته الرلمي ة، حَياَن أثبها يف أسل

حعبضه الماتع لها، فوجدنا يباعته يف الت فسيب، حالحديث، حالن حو، 

ا يكشف لنا عن  رب، حالربحض.. مم  بف، حالل غة، حالبالغة، حالشِّ حالص 

 ، ب  تبحِّ ن  م  تمكِّ ،ين، فال له مكانته يين علماء عصبه المربِّصورة َعالِم  م 

عليه، حالت نويه يفضله ع الرلماء  على الث ناء غبح يرد ملك أن ي عمِ 

  :)البسي ( (1)حإمامته، حقد قِيل قديًما

                                                           

 .3/178هة( يف عيون األخبار 190عبد البحيم الحارثي )ت ين (  البيت لربد الملك1)
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حا َأنْ  مِنْ  َأْكَيس   َحالن اس   اًل  َيْحَمد   َرج 

 

 

 إِْحَسةةةةانِ  آَثةةةةارَ  ِعنْةةةةَده   َيةةةةَبْحا َحت ةةةةى 

 حهذه طائفة من آراء الرلماء فيه: 

 .(1)«كان قارًئا نحويًّا»هة(: 626فهو عند ياقوت الحموي )ت  .1
َييثِي )ت حهو عند ت .2 سمرنا منه، »هة(: 637لميذه أيي عبد اهلل الد 

يخ كانَ   .(2)«حكتبت  عنه، حنِْرَم الش 

 هة(:646يوسف القفطي )ت  ين حهو عند أيي الحسن علي .3

قبئ  عارف  يالن حو»  .(3)«م 
د .4 هبي )ت ين حهو عند أيي عبد اهلل محم  هة(: 748أحمد الذ 

 .(4)«، ثقًة، خيًِّبايرد َتَحب  كان عارًفا يالن حو، يصيًبا يه، »
ين خليل .5 فدي )ت  ين حهو عند صالح الدِّ  هة(:764أيبك الص 

حكان عالًما يالن حو حالقباءات، انقطع يف ييته، حَقَصَده الن اس  للقباءة، »

 .(5)«حكان كيًِّسا نظيَف الهيئِة حقوًرا

ا عند الّسيوطي )ت .6 َر ما مكبه المرتجم911حأم  ون هة(، فقد كب 

                                                           

 .4/260(  مرعم البلدان 1)

 .59يِّين حالل غويِّين (  طبقات الن حو2)

 .3/53(  إنباه البحاة 3)

 .60، حطبقات الن حويِّين حالل غويِّين 13/83(  ينظب: تاريخ اإلسالم 4)

 .2/57، حالوايف يالوفيات 224(  نكت الرميان 5)
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ايقون من ثناء  على هذا الرالم العليل الس 
(1). 

 رابًعا: وفاته

خْت كتب  الت باجم حفاة اإلمام الِفزراين ة  رحمه اهلل، فقد كانت يف أر 

ايع حالرشبين من صفب، سنة ثالث حستمائة، حد فن يف يوم الث   الثاء، الس 

هداء يبغداد  .(2)ياب َحبب  يمقايب الش 

 خامًسا: آثاره

 ملْت كتب  الفهارس حالرتاجم التي تبجمت للشيخ الِفزراين ِمكبَ أه

تتناسب حمكانته  مؤلفاته، حال َنْرَلم  سبًبا لهذا!، حإن نا نرتقد أن له مؤلفات  

الرلمي ة حالبيئة التي عاش فيها، حلكن ها ف قدت لسبب  ما، حدليلنا هو 

سالة الَقيِّمة له، حعلى البغم من هذ ا فليس غبيًبا أن ال ظهور هذه البِّ

 نعد أثًبا لمؤلفات  لرلماَء يار،ين، لسببين:

ل: ن يهتم  يالت أليف أصاًل  األوَّ  ..قد ال يكون الَرالِم مم 

َف،  اآلخر: ن أل  يوع لكن لم ي كتب لهذه المؤلفات الذ  قد يكون مم 

هبة،   ت،الضاعْت كما ضاع َكثيب  من تباثنا، أح ما حمن َثمّ حاالنتشار حالش 

فوف تمبكونً  نين. انتظب من ينفض عنهة على الب   غبار السِّ

                                                           

 .1/48(  يغية الوعاة 1)

إليةه ، حالمختصةب المحتةاج 4/580، حإكمال اإلكمةال 4/260 ن(  ينظب: مرعم البلدا2)

، 2/57، حالةةوايف يالوفيةةات 13/83، حتةةاريخ اإلسةةالم 3/53، حإنبةةاه الةةبحاة 1/12

 .1/48حيغية الوعاة 
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جَل ة رحمه اهلل ة قد َيبع يف الرلوم، حَمهب  حمهما يكن من أمب  فإن  الب 

س سنين، حانتفع يه َخْلق  كثيب.  يف الفضائل، فأل ف حدر 
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 المطلب الثَّالث

 )مطابقة ألفاظ القرآن المجيد لكالم العرب(

 نهجها، وأبرز مالمحها العلميَّة.موضوعها، وم

ًل   : موضوعهاأوَّ

 الذي المرنى توضيح يف اإلعباب ِعلم أهميةَ  أحد   على يخفى ال

، من تقصده ما حييانِ  القبآني ة، اآليات تنشده  الرلم هذا نشأ حقد دالالت 

 مرانيه حتوضيِح  القبآن، تفسيب إلى الحاجة كنف يف مباحثه حا،دهبت

دت هنا حمن حغبيبه،  هذا لتحقيق ححديًثا قديًما المصنفات ترد 

لِّ  يرًضا؛ ي كمل   حيرضها الغبض،  هو التي ححجهته مذاق ه مصن ف   فلك 

يها، َولِّ ؛ عن ألحد   غنى حال م  الًّ  ألن   أحد   يحل   أح يعانب، ي رنَى منها ك 

شكاًل   على اتفقت أن ها ييد غيبه، يثيبها ال قد علمي ة مسائل يثيب أح ،م 

اهلل  كتاب مراين يإجالء الرناية
(1). 

سالة جاءت ضمن هذا اإلطار، فهي حلقة  من حلقات  حهذه البِّ

شكله حييانه، أراد فيها  الت أليف يف مراين القبآن حإعبايه، حالوقوف على م 

                                                           

اء )ت189(  علةةى سةةبيل المثةةال: مرةةاين القةةبآن: )للكسةةائي )ت 1) هةةة(، 207هةةة(، حللفةةب 

هةة(،.. حمشةكل إعةباب القةبآن لمكةي 338هةة(، حللن حةاس )ت215حلألخفش )ت 

هة(، )من تحقيقنةا(، حالمعتبةى 479يف القبآن للمعاشري )تهة(، حالن كت 437)ت 

 من مشكل إعباب القبآن للخباط )محدث(.
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المؤلف ة رحمه اهلل ة إثبات حقيقة الل فظ القبآين يأن ه لم يخبج على ما 

شكاًل ترارفْت عليه الربب  يف أح غبيًبا،   كالمها، حإْن يدا للوهلة األ حلى م 

، ي فصح  
ولها ِشرًبا حنثًبا، يأسلوب  راق   عقلي ة   عن حاستشهد لذلك من َمق 

سالة هي األثب الوحيد من مؤل فات  حموهبة   . إن  هذه البِّ
ة  علمي ة  فذ 

ل حي رد   إلينا، حصلت الِفزراين التي  ظهوًرا ي تهلشخص ظهور   ظهورها أح 

ستقاًل  تميِّزً  علميًّا م  ، على اشتملت إم ،ام  ، تفسيب  ، حلغة  ، حَنحو   حصبف 

، يخ حَتدل  ؛ ألهنقيمةً  تزداد فهي ،حل غات   حداللة  على  ا تركس مكانة الش 

 علمي ته.

 ثانًيا: منهجها، وأبرز مالمحها العلميَّة.

يخصائا يمكن  عبد اهلل الِفزراين يف رسالته هذهمتا، منهج أيي ا

 :قاط اآلتيةإجمالها يالنّ 

 حهي تناحل الِفزراين ة رحمه اهلل ة معموعًة من اآليات المشكلة، .1

 الظ اهب يف ت خالِف أح توجيهها، حإدراك   إعباهبا مربفة ضغم  تَ  قد التي

ل لدى الن حاة، حلكن قواعد موافقتها لكالم الربب  يظهب حالت حقيق التأم 

يف مصادر احتعاجه على المسائل التي تناحلها تتمثل حأساليبهم، حكانت 

بيف،  أقوال الربب، حاآليات القبآني ة الكبيمة، حالحديث الن بوي الش 

رب الربيي. إم  حقضايا مسائل من إليه مةا مهب إلثبةات ايسوقه كان حالشِّ

ستشهًدا نحوي ة حلغوي ة، رب م  ، (حاألموي حاإلسالمي، العاهلي،) يالشِّ
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لت مني يالحدِّ  زًمام  ده الذي الز  االستشهاد. حمرلوم أن  يف الرلماء حد 

لف قد استشهدحا رب الس   غبيب على هبذه المصادر الثالثة حخاصة الشِّ

مث لة حتباكيبها، الل غة حي )القبآن الكبيم(، فقد األرقى الن ا يف م   عن ر 

القةبآن،  ةِب غبي عةن سألتموين إما» :يقول كان أن ه ة عباس ة  اين

رب يف فالتمسوه رب، فإن  الشِّ  «.الَرَبِب  ديوان   الشِّ

تفسيره بعض األلفاظ اللُّغوية، وشرحه معاين األبيات أحياًنا؛  .2

 .استجالًء للمعنى

وروعة نظمها  جمالها، وإظهار البياين لآليات، بالجانب اعتناؤه .3

 .وأسلوبها

يف أكثر من دفُعُه ُشبهة التَّناقض عن نصوص القرآن الكريم  .4

 .موضع

ريف للمسائل المشكلة، وبيان أثره  .5 عنايته بالتَّوجيه النَّحوي والصَّ

 يف المعاين واألسلوب.
 .عنايته بالجانب العقدي والفقهي لبعض المسائل .7

بعض النُّصوص، كإجمال  ه إشكاليةَ عنايته باألسلوب وتفسيرُ  .8

 الكالم، وحذف القول أو المقول، واللتفات وغير ذلك.
 ، كاإلتباع، والمقلوب.ببعض الظواهر اللغويةامه اهتم .9

من خالل هذه المسائل التي تناحلها اإلمام الِفزراين ة رحمه اهلل ة 
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نَه حفهمه الراليين يف عبضه للمسائل ححل مشكلها، حالبي   نلمس تمك 

سالة الصغيبة يف المسائليين  ، كما نلمس الِقيمة الرلمي ة لهذه البِّ

ب لنا إخباجها يف موضوعها، فنحمد اهلل ترالحعمها، حالكبيبة  ى أن يس 

 أن يتقب ل من ا.إلى الن ور، حنسأل اهلل 
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 المطلب الثَّالث

 وصف المخطوط، ومنهج التَّحقيق ومصطلحاته

ًل: مخطوطة الرسالة:  أوَّ

سالة تحقيق يف اعتمدت  مبكز يمكتبة محفوظة حاحدة نسخة على البِّ

، (ة نحو 223828) المادة رقم الت باث يديي،ح للث قافة الماجد جمرة

( 18) صفحة كل يف، حرقة( 12) يف حتقع (،996حرقمها يف الفهبس )

 يخ  كتبت تنقا، أح قلياًل  تزيد كلمات( 10) سطب كل حيف سطًبا،

 معموع   ضمن جاءت. خطأ أح سق    أح طمس   من يخلو ال قديم، نسخي

فحة األ حلى م كبت يرض . يف الص  (117 -106) يبدأ تبقيمها فيه:

 الت رليقات المهمة، حهي:

ين أيو عبد اهلل  -أ يخ اإلمام هبعة الدِّ )فيه مسائل تكل م عليها الش 

د بيب، مات سنة ثلث حستمئة يبغداد(. ين محم   أحمد الن حوي الض 
ين المقدسي رحمه اهلل( -ب  .(1))حقف الحافظ ضياء الدِّ
حمن البحيم، َقَبأَ  -ت حَنَظَب يف هذا الكتاب المبارك  )يسم اهلل الب 

د ين محم  الربد الفقيب إلى اهلل  ين الربد الفقيب إلى اهلل ترالى صالح الدِّ

 .(2)ترالى عبد البحمن المقدسي(

                                                           

 هة(.643(  تلميذ المؤلف، حالرالم المشهور )ت1)

عبةد الةبحمن المقدسةي المةالكي، كةان مةن فضةالء المالكيةة، أفتةى  يةن (  لرل ه: محمد2)

= 
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سالة يف حياة المؤلِّف )أي: قبل  هة( يَِيِد الحافظ 603ن سخت هذه البِّ

ين المقدسي ة رحمه اهلل )ت لمؤلف، هة(، حق بئت على ا643ضياء الدِّ

د لنَْفِسهِ  كتََبه  »حقد أثبت ملك يف هناية المخطوط، إم قال:   عبد ين محم 

، الواحد
 
نِْشئَِها على ِقباَءةً  ي لَِّغْت  المقِدسي ين هبعة م   اهلل عبد أيي الدِّ

د  .«الن حويِّ  الفزراين أحمد ين محم 

لها َة إِ أح  و  حيم. حال ق  حمن الب    ال  : )يسم اهلل الب 
ِ
يخ  اإِلَمام  ياهلل . َقاَل الش 

د   ين هبة اهلل ين أحمد ين الَرالِم  أيو عبد اهلل محم 
 
 َتغلب الِفْزَرانِي

نََن القاصد، حالمنَار  : يتوفيِقك الل هم  نلَزم  الَعَدَد الواضح، حالس  الن حوي 

 المنيب..(.

وفي ون فيعرل ونه من ياِب المقل وب، حأم   ا الك  ا البصبي ون آخبها: )فأم 

فيعرلوهنا ل غتين، حليس هذا موضع االنتصار ألحِد الَقوَليِن، حاهلل أعلم. 

د نِْشئَِها  ين كَتَبه  لنَْفِسِه محم  باَءًة على م 
، ي لَِّغْت قِ  

عبد الواحد المقِدسي

د ين أيي عبد اهلل محم   (.أحمد الفزراين الن حويِّ  ين هبعة الدِّ

 :مؤلِّفها إلى لرسالةة اسبن ةِصحَّ  ثانًيا:
 جاء لما؛ أيي عبد اهلل الِفزراين ة رحمه اهلل ة إلى ترود شك   يال البسالة  

متها حخاتمتها يف قدِّ  .كاماًل  المؤلِّف اسم مكب من م 

                                                           
= 

رر الكامنةة يف أعيةان  هةة، يف جمةادى757حانتفع يه الط لبةة، مةات يف سةنة  اآلخةبة. الةد 

 .5/255المائة الثامنة 
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سالة: ة عنوان الرِّ  ثالًثا: ِصحَّ
سالة ال تحمل عنواًنا صبيًحا على صفحتها األ حلى كما هو مرتاد  البِّ

سائل المخطوطة، غيب ما أثبته الن اسخ من أن ها معموعة يف الكتب حالب  

يخ الِفزراين ، حهذا ال يكفي لتحديد (1)من المسائل التي تكل م عنها الش 

تب  قين..، فذهبت  إلى ك  كل المترارف عليه عند المحقِّ عنواهنا على الش 

رل ق الت باجم حالفهارس التي َمَكَبِت المؤلِّف حتالمذته، حكل  ما يت

يرتجمته، فلم أجد أثًبا لها، رغم َكثبة البحث حالت نقيب فيها، ححينها لم 

قيقة له  تي، فرند قباءيت الد  سالة لرلي أجد ضال  أجد أمامي غيب نا البِّ

طايقةِ »حجدت الرنوان ال يخبج عن مفهوم:  بآنِ  ألفاظ م   المعيدِ  الق 

سالة؛ «الَرَبِب  لَكالمِ  ة اآلتية:؛ حقد أطلقته على البِّ  لألدل 

ا فكبته  -أ مرلوم أن  عنواَن أي كتاب  قديًما أح حديًثا يلخِّ

سالة حموضوعها قاما على أن  ألفاظ القبآن  حموضوعه، حفكبة هذه البِّ

ا ترارفت عليه الربب يف كالمها، حقد أتى المؤلِّف  الكبيم ال تخبج عم 

ستشهًدا على أصالة أ سلوهبا من كالم يمعموعة من اآليات القبآني ة م 

ق يف الرنوان الذي مهبنا إليه.. تحقِّ  الربب شرًبا حنثًبا، حهذا م 
حجدت  المؤلف يذكب )الرنوان( صباحًة حينما كان المؤلف قد  -ب

استطبد يف مسألة َعَبضية، فأراد البجوع إلى صلب موضوعه، فقال: 

                                                           

، «رسالة يف المسةائل الن حويةة المهمةة يف القةبآن»(  أثبت المفهبس عنواًنا )تقبيبيًّا( لها: 1)

حهو غيب موجود على صفحات المخطوطة. ينظب فهارس مخطوطات الن حةو )خزانةة 

 .286الماجد للرتاث(: 
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طايقِة ألفاِظ ا»)فلنَصبْف ِعنَاَن الَقوِل إلى ما يه يدأنا من  بآن المعيد م  لق 

، حهذا كالم  صبيح  حاضح  من المؤلف يت فق مع ما ...(«لكالم الربِب 

لها إلى آخبها. سالة من أح  رناه، حمع فِكبة البِّ  قد 
د المرنى ماته، حهو قوله:  -ت كما حقفت  على إشارة أخبى تؤكِّ

دْ  ن ا ما إلى )فْلنَر  ه  منزِّ  َجل   ة المعيد القبآن إن  : فنقول فِيه، ك   على جاء ة ل 

تراَرِف  ع مع حمأل وفِها، الَرَبِب  م  َطبِها، ِخَطاهبا، يف مذاهبِها تنو   حخ 

ة المذهب أيًضا.  حَنثِبها(. حهذا يرز، صح 
 كالمِ  يف كثيب   حيف مسألة )القلب( قال المؤلِّف: )حالَقْلب   -ث

ه   جل   ة حالقبآن   الَرَبِب، ل  نَزِّ تَراَرفِهم على جاءَ  ة م   ألفاظِهم ي بحَتَغا م 

تََداَحلَِها  حهذا أيًضا يت فق مع المباد. .يينهم( حم 
ا  هذه اإلشارات حاألدلة معتمرًة، تقوي ظن نا يأن  الرنوان ال يبترد عم 

ته يشكل قطري، فالِرلم عند  م حال نعزم يصح  أثبتناه، غيب أن نا أيًضا ال َنزع 

ب لنا يف قايل األيام أح ألحد الباحثين اهلل ترالى، حلرل  اهلل ة جل  حعز  ة ييسِّ 

 حقيقته. الوقوف عليه حاستعالءَ 

 التَّحقيق منهج: رابًعا

رت   .1 سم قواعد حفق على الن ا حب   الحديث، اإلمالئي الب 

 ..حغيبها، حنقاط فواصل، من القباءة عالمات عليه حأدخلت  
 المصحف، رسم الكبيمة القبآنية اآليات كتاية يف ات برت   .2

 .الفهم على ي شكل أن يمكن ما الن ا من بطت  حض
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سالة، يف أسماؤهم م كِبت الذين لألعالم تبجمت   .3  ححبصت البِّ

 .موجزة تكون أن
ربية من  .4 بيفة، حاألييات الشِّ جت  األحاديث الن بوية الش  خب 

 مظانِّها األصيلة..
 حشبحت   الن ا، يف حردت التي المسائل يرض على عل قت   .5

 .القارئ على َفْهمها ليسهل ييان إلى تحتاج يالت األلفاظ
حت  الخطأ، حأكملت  ما ط مَس من الن ا، مع اإلشارة إلى  .6 صح 

 ملك كله يف الهامش.

 التَّحقيق يف الُمثبتة المصطلحات: خامًسا

بآن المعيد لكالم الربِب »( = األصل.)1 طايقِة ألفاِظ الق   .«م 

يادات لحصب[: ..] .2  .القبآنية اآليات لتخبيج أح عام يشكل الزِّ

يغ أح الكلمات يرض لحصب(: ..) .3  المتن. يف الصِّ

  .القبآني ة اآليات لحصب: {..} .4

بيفة لحصب=  «..» .5  .األحاديث الن بوية الش 

 .الورقة حجه ترني=  .ح/../ .6

 .الورقة ظهب ترني= .ظ/../ .7

ايتغاء أن  من جهد يف هذا الرمل ما استطرت يذلت  حختاًما: فلقد 

 دعوةً  أح واب،األجب حالث   قاصًداالح عند اهلل ترالى، يكون من الرمل الص  
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 ةِ ح  صد، حِص القَ  سنِ وفيق إلى ح  نتفع يه، حأسأل اهلل الت  ن يَ مم   خالصةً 

. حآخب دعوانا أن الحمد هلل ربِّ الرمل حسدادِ  ،القةولِ  حصواِب  ،همِ الفَ 

د حعلى آله حصحبه حسلم.الرالمين، حصل ى اهلل على سيِّدن  ا محم 
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 صور من مخطوط الكتاب

الصفحة األحلى

 

 الصفحة الثانية

 

الصفحة األخيبة
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 حيممحن الرَّبسم اهلل الرَّ /ظ106/

  ال  إِ  ةَ و  حال ق  
ِ
 ياهلل

 ين هبة اهلل ين أحمد ين دأيو عبد اهلل محم   م  الِ الرَ  ام  مَ اإلِ  يخ  الش   اَل قَ 

 زْ غلب الفِ تَ 
 
 :حوي  الن   (1)َرانِي

نَنَ  ،(2)الَعَدَد الواضح م  نلزَ  هم  ك الل  يتوفيقِ  ار حالمنَ  ،(3)القاصد حالس 

حإلى  ،يدِ ي إلى سرادة األَ هج المفِض حالن   ،باط المستقيمحالصِّ  ،المنيب

 َك ضلِ فَ  إليها غيب   تي ال هادَي تك ال  حإلى جن   ،(4)دِ مَ بْ الس   مِ ئِ االد   ريمِ الن  

 ،حنرتضد   يل نسترين   ،رضاك حرضوانك عليها غيب   ، حال دليَل َك حإحسانِ 

 ،حنعهد   (5)، حلبضاك ندأب  حنحمد   اك نربد  ، حإي  حنرتمد   ل  حعليك نتوك  

                                                           

واب. ينظةب مةثاًل: إكمةال (  يف األصل: )الفزا1) ين(، حما أثبتناه من كتب الت باجم، حهو الص 

حاة 4/579اإلكمال   .197، حلب الل باب يف تحبيب األنساب 3/53، حإنباه الب 

َحمِةةن أمثةةالهم: َمةن َسةةَلك الَعةةَدَد أمِةَن الِرثةةار. ينظةةب:  (  الَعةَدد: المسةةتوي مةن األَْرض.2)

 .2/1002جمهبة اللغة 

ةة3) .(  الس  ةةاَلن  َعَلةةى َسةةنَن  َحاِحةةد  : اْسةةَتَقاَم ف  َقةةال  : الط ِبيَقةةة ، ي  ينظةةب: الصةةحاح )سةةنن(  نَن 

 .13/226، حلسان الربب )سنن( 5/2138

ه مةةن َلْيةةل  َأح هنةة4) َمةةاِن، حاتِّصةةال  ةةَو َدَحام  الز  : ه  ةةْبَمد  . الرةةين )سةةبمد( (  َقةةاَل اْلَخلِيةةل: الس  ار 

 .3/212، حلسان الربب )سبمد( 7/341

(5 . ةْأن  : الَرةاَدة  َحالش  أب  . َفالةد  اَلَ،َمةة  َحَدَحام  ل  َعَلةى م  ال  َحالهمَزة  َحالَباء  َأْصل  َحاِحد  َيد  (  الد 

ةْأِن. َحَدَأَب  َلةت َمرنَةاه  إَِلةى الش  ، إاِل  َأن  اْلَرةَبَب َحو  ، َأصةله مِةن َدَأيةت  ْأب  : الد  اء  َقاَل الَفب 

ةةل  فِةة ج  . مقةةاييس الل غةةة )دأب(الب  ، حينظةةب: هتةةذيب الل غةةة 2/321ي َعَملِةةِه، إَِما َجةةد 

 .1/123، حالصحاح )دأب( 14/142
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يبين حعلى آله الط   ،نَ بييِّ الن   مِ حخاتَ  ،د المبسلينَ ي على سيِّ حنصلِّ 

 .كبمينَ األَ 

 اهب  ظ. [26]غافب:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ﴿ :قوله 

 حإمهاب   الن فسِ  ما هو إ،هاق  ل إن  تْ مرنى القَ  ؛ ألن  فظ فيه إشكال  هذا الل  

 ه كيف يدعو؟ت  فَ ن هذه ِص ، حمَ حِح الب  

المبفوع يف )يدعو( ليس  ميبَ الض   ن  أ حالعواب عن هذا اإلشكال:

 رد   ما شاعَ حإن   ،لتْ ذكب يف القَ لم ي   نْ ، حإِ على هارحنَ  د  ئما عان  لموسى حإِ 

خرب لمال،مته أخاه موسى يف اإلرسال كما أَ  ة ذكبي   لم نإح ة ميب إليهالض  

 ﴾ىائ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ ة يقوله: اهلل ة 

شاركً  . حلم يكن َغبض  موسى ة [34]القصا: له  اة يالتماِس أخيه م 

عادلِة حالمناَضحِة  ا أراَده للم  د الت صديق فق ، حإنم  سالة لمعب  يف البِّ

، إم ال فائدَة يف قوله عن موسى ﴾ې ې ۉ ۉ﴿، حدليل ه قوله: (1)عنه

ا  ا كان هذا المرنى مقصوًدا مطلوًيا التمسه ِرْدًءا، فلم  )صدق( فق ، فلم 

سالة حال موسى، طَلب فبعون  قْتَل موسى؛  كان هذا مقام هارحن، حالبِّ

سالة، حَأيَقى هارحنَ  ألن ه هو المرتمد يف البِّ
(2). 

                                                           

جةل  َعةن َنْفِسةه، َمب  َحَدَفَع، (  من المَعا،: َنَضَح عنه:1) جَل: َرد  عنه، حَنَضَح الب   حَنَضَح الب 

ة. ع   .7/182( ينظب: تاج الربحس )نضح إِما داَفَع َعنَْها يح 

ة فقول  (  مهب أغلب المفسبين إلى أن هذا أسلوب أمب  ي باد يه االستهزاء يموسى ة 2)

يرني: َأين أقتله فليقل لبيه حتى يخلِّصةه منةي، يةل حفيهةا الت سةوية  ﴾پ  پ﴿ترالى: 

= 
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ح/ موسى دحن 107هو: إن ما َتْمَتَم فبعون  يقتل /ححجه آخب، ح

لكه، حاآليات يطبيقه ظهبت، فَحَبَص  بب يف إ،الة م  أخيه؛ ألن ه هو الس 

ْلكِِه.  فبعون على َقْتله إيقاًء لِم 

ححجه  آخب: إن  موسى كان رييب فبعون، حكان يبجو نفَره، يدليل 

ا يدا له[9القصا: ] ﴾گ ک ک﴿: قوله ة  من اآليات على يد  ، فلم 

لكه، حرأى أن  المصائَب قد أتته  من ييوِت  موسى ما ي فضي إلى ،حال م 

ب ه، فطلب قت ه حتله  اهد الفوائد، اشتد  عليه َحنَق  َله ، حهذا المرنى هبذا الش 

رب، فِمْن ملك قوله ة  ورة موجود  يف القبآِن حيف الشِّ : حعلى هذه الص 

الهاء يف  ،[11]فاطب:  ﴾مح جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت﴿

مب   ﴾حج﴿ ب( المذكور، من قبل أن ي زاد ع  ه ال عائدة  إلى غيب )المَرم 

ْمب  حاحد  يرينه، فدل  على  ينقا منه، إم ال تعتمع  ،يادة  حن قصان  يف ع 

ترود  على شخا  آخب، فيكون تقديبه: حما  ﴾حج﴿هذا أن  الهاء يف 

، حال ي نَْقا   ب  َرم  ب  مِن م  مِب آخبَ ي َرم   .(1) من ع 

                                                           
= 

ر، إم يةدل  علةى أن ةه قيةل  ﴾پ  پ ﴿حعدم االكرتاث. كما أن يف قوله:  قةد  محذحف م 

أي: )ال يهةولنكم مةا  ﴾پ  پ﴿ا نخاف أن يدعو عليك فيعةاب، فقةال: لفبعون: إن  

، 3/203ينظةب مةثاًل: يحةب الرلةوم  َيذكب من ريه فإنه ال حقيقة له حأنا ريكةم األعلةى(.

مراين   .27/508، حمفاتيح الغيب 4/35، ح،اد المسيب 5/15حتفسيب الس 

ح الت سةةهيل اليةةن مالةةك ، حشةةب3/508، ح،اد المسةةيب 19/342(  ينظةةب: جةةامع البيةةان 1)

1/159. 
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، ثم  َمَكب منها األََجل«َفَبَغ ري َك مِْن َأْريع  »: ي ؤيِّد هذا قوله ة 
(1) .

. ْمب  حاحد  يادِة حالن قصاِن يف ع   حهذا ناٌّ يف نفي اجتماع الزِّ

اعب  :(2)حمْثل ه يف المرنى قول الش 

ْس  َلةةةمْ  الن َفَسةةةاء   إَما  لِبِْكِبَهةةةا ت َخةةةب 

 

الًما  ْسةَكْت  َلةمْ حَ  غ  َهةا يِحةرت  ي   َفطِيم 

 
ه (3)هذا يصف  عاَم َجدب  ح،مَن َكَلب   ْبَسة : ما َتْطَرم  . حالخ 

ه الَفطِيم  (4)الن َفَساء : ما َيْطَرم  ، حالِحْتب 
: يف ملك الرام ال يوجد ما (5) . يقول 

ة يقو ، ثم  َقَحم الِقص  ، حال ي ْسَكت  يه الَفطيم  ه  الن َفَساء  لِبِْكِبَها »له: َتْطَرم 

الًما نو  «غ  ، فقد جمَع يف هذا ييَن َأْن نب ه على َحالِها، حأن ها يف مقاِم ح 

الم  عندهم َأعز   الًما، حالغ  ؛ لكوهنا يِْكًبا طِفلًة، حييَن َأْن حَلَدْت غ  حانرطاف 

ل  حَأعظم  مكانًة من البِنِْت؛ يدليِل ما كانوا يرَتمدحنه من الوْأِد للبناِت. فد

                                                           

(1 
ِ
ود  ة  ين (  الحديث رحاه َعْبد  اهلل ه: َمْسر  ل ةِق، »، حنص  : مِةَن اْلَخْلةِق، َحاْلخ  ِبَغ مِةْن َأْرَيةع  ف 

بَِضْت َأْح َلْم ت ْقَبْض  َدَقة  َجائَِزة  ق  ، َحالص 
ْ،ِق، َحاأْلََجِل، َفَلْيَس َأَحد  َأْكَسَب مِْن َأَحد  «. َحالبِّ

، حالسنن الكربى للبيهقي 5/323، سنن الدار قطني 9/193لمرعم الكبيب للطرباين ا

 .4/150، حاإليانة الكربى 6/267

عبةد اهلل أخةو صةخب الغةي. شةبح  يةن (  البيت من الط ويل، لألعلم الهذلي، حهو حبيب2)

، حلسةان الرةبب 4/253، حهتةذيب الل غةة 1/356، حالعةباثيم 327أشرار الهذليين 

 .4/164( )حرت

. ينظب: لسان الربب )كلب( 3)  .1/722(  من مراين )الَكَلِب(: الَرَطش 

 .6/63(  لسان الربب )خبس( 4)

اهب يف مراين كلمات الناس5)  .1/316 (  الز 
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ها»على أن  الهاَء يف قوله:  البِْكِب المذكورة،  يرود  على أ خبى غيبِ  «َفطيم 

. َمولود  حَفطِيم  إم ال يعتمع أن يكوَن للن َفَساء   يف َ،من  حاحد 

ى 107فإْن / ، حي سم  بضرًة حهي َحامِل  يَل: ي حَتمل  أن تكوَن م 
ظ/ قِ

، حالبِْكب  ، ق لنا: هذا فاسد  يقولِ (1)الل بن: الَغْيَل  اعِب، فقد نا  أن ها يِكب   الش 

، حأيوه  ، حهي يِْكب  ها يِْكب  ل شيًئا، فولد  تي لم َتَضْع َقْبَل حلِدَها األح  ال 

يِْكب  
اعب  (2) ، قال الش 

(3): 

 الكبِةةةدْ  ِخْلةةةَب  حيةةةا يِْكةةةَبْين يِْكةةةبَ  يةةةا 
 

 
ةةةدْ  مةةةن كةةةذراع   مِنِّةةةي َأصةةةبحَت    َعض 

 

 

 
 :(4)حمنه قول اآلخب

 َداِرَهةةةةا فِةةةةي َعةةةةامًِبا َصةةةةَبْحنَا َنْحةةةةن   
 

 
  َتَرةةةةةةاَدى خةةةةةةياًل، 

ْ
 َنَهاِرَهةةةةةةا َطَبَفةةةةةةي

 

 
 ِسةةةةةةةةةةَباِرها َأح الِهةةةةةةةةةةاللِ  َعِشةةةةةةةةةةي ةَ  

 

 
ميب يف )ِسَباِرَها( عائًدا إلى ليلِة الهالِل؛ لما  ال يعو،  َأْن يكوَن الض 

                                                           
 .5/89، حالمخصا 3/1268(  جمهبة اللغة 1)

 .10/240، حتاج الربحس )يكب( 5/595(  الرين )يكب( 2)

جز للكميت يف3) . حيةال نسةبة 235، حاتفاق المباين حافرتاق المرةاين 166 /1ديوانه  (  الب 

 .2/595يف الصحاح )يكب( 

جةةز يةةال نسةةبة يف مقةةاييس الل غةةة 4) ، حتةةاج 503 /2، حلسةةان الرةةبب )صةةبح( 67 /3(  الب 

 .517 /6الربحس )صبح( 
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هبِ  ِل ليلة  يف الش  ، (1)إلى الث الثةِ  يينهما مَِن الب رِد، إم الهالل: مِْن َأح 

: يف بار  هِب، حَقد َيسَترت حالسِّ الَقَمب  ليلًة أح ليلتينِ   آِخِب الش 
كما  -، حما (2)

، فقد َدل   -تباه  أن  الهاَء يف )ِسَباِرَها( راجرة  إلى  - ما مكبناه - َيْون  يريد 

؛ لَداللة الحال عليها. حإِن ما َشاَع هذا حمِثله؛ ل ( محذحفة  وقوع )َليلة 

، إم كان جنًسا حاحًدا. لِّ  الّشبكة يف تناحل )الل يل( للك 

 :(3)حمنه قول اآلخب

ْشةةةةةةةةةةِبِق  حَحْجةةةةةةةةةةه    الن ْحةةةةةةةةةةب م 

 

ةةةةةةةةةةةةانِ  َثْدَيْيةةةةةةةةةةةةه كةةةةةةةةةةةةَأنْ   ق   ح 

 
الهاء  عائدة  إلى صاحِب الوجه، حإن لم ي ذكْب. إم ليس يف البيت ما 

 .(4)يعو، أن ترود إليه

                                                           

ن أيةي اْلَهْيةَثم َأخربنِي المنذري  عَ : »5/239(  قال أيو منصور األ،هبي يف هتذيب الل غة 1)

ةْهب َلْيَلةة سةّت  ةهب ِهةاَلاًل، حلليلتةين مةن آخةب الش  ل الش  َقاَل: يسّمى الَقَمب لَِليَلَتين مةن َأح 

 «.َحسبع َحعشبين هالاًل. حيسّمى َما َيين َملِك َقَمًبا

هِب َليلةة  َيسَتِسةب  الهةاَلَل. قة2) : آِخب  الش  َبار  : السِّ ه    حغيب 
بيةَدَة: حري مةا (  َقاَل الكسائي اَل َأيةو ع 

هِب، ية)الَكسِب(  هب. قال األَ،هبي: حِسبار الش  اسَتَسب  َليَلًة حري ما استسب  َليَلَتيِن إِما َتم  الش 

َغِويِّ   عنَد الل 
َغة  ليست يَِعيَِّدة  َبار  آِخ ل  : السِّ اء  هب  تِسًرا َحِعشِبيَن، يَن. الَفب   إِما َكاَن الش 

ب  ليَلة 

ه  ليلة  تِسع  حِعشةِبيَن. ينظةب:  هب  َثاَلثِيَن َفِسَبار   َحِعشِبيَن، حإِما َكاَن الش 
ه  َلْيَلة  َثَمان  َحِسَبار 

، حلسةةان الرةةبب )سةةبر( 3/67، حمقةةاييس الل غةةة )سةةب( 22األ،منةةة حتلبيةةة العاهليةةة 

4/357. 

هو يف كتةاب سةيبويه (  البيت من الهزج، حهو من األييات الخمسين المعهولة القائل، ح3)

 .128 /3، حالمنصف 9 /1، حالمحتسب 781 /2، حالتذييل 135 /2

حايتين تكةةون )الهةاء( يف قولةةه: )ثدييةةه( 4) (، حعلةةى هةاتين الةةبِّ (  )َحَحْجةه (، حرحي: )حَنْحةةب 

= 
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 :(1)حقول آخب

ة   ةةةةب  حا َمةةةةا اإِم يحمةةةةيِهم حق  د   تبةةةةد 

 

مْ    َفاِرًسةةا فَأْيبْحةةَت  َشةةزًرا حَيطَرةةن ه 

 
. ْله  َتِعْده    غيب المطرون، حهذا كمسألتنا، فتأم 

 َفالمحمي

ستكن  حإجمال  الكالمِ  ، حتى إن هم يدخلون  يف َمذهِب الَرَبِب غيب م 

امع  أن هما  إحدى ، عن قِصة  حاحدة  الِقصتين يف األ خبى، فيظن  الس 

، حت ى يأيتَ الت فسيب  فاِصاًل ش
ا كل  كالم  إلى موضره. خا  حاحد  ، حرادًّ

 ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې﴿: فمن ملك قوله 

ه   - كما تباه - هذا ،[111]البقبة:  جملة  حاحدة  مع إهبام الَقائَلْيِن، حَأصل 

ْعماًل  ، حأصل  هذا أن  يهوَد  من كالَمْين، فقد جاء م  من غيِب تفصيل 

خَتِصمِ 108ة / لمدينِة حَنصارى نعباَن اجتمروا عند الن بي ة ا َن، يح/ م 

: يًّا]من كان[ َنصبان ال  فقالِت الن صارى: ال يدخل العن َة إ ، حقالِت اليهود 

حألغى  - كما تبى - ، فَمزَج القولينيًّا]من كان[ يهود ال  ال يدخل العن َة إ

 .(2)القائلين إيعاً،ا حاختصاًرا

                                                           
= 

عائدة  إلى )حجه( أح نحوه، يتقديب مضاف، حأصل الكالم: كأن  ثديي صاحبِِه، فحذف 

ا  .10/400حب( حأقام المضاف إليه مقامه. ينظب: خزانة األدب المضاف حهو )الص 

، 174 /2، حكتةاب سةيبويه 71مةبداس يف ديوانةه  ين (  البيت من الط ويل، حهو لرباس1)

 .151 /2، حيال نسبة يف المقتضب 90 /2حهمع الهوامع 

 .4/5، حمفةاتيح الغيةب 1/194، حمراين القبآن للزجاج 2/507(  ينظب: جامع البيان 2)

 حالزيادة من المصادر المذكورة.
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 ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې﴿: ثله قوله حم

، هذا أيًضا إجمال  يقتضي الت فصيَل، حت ى يستند كل  [214]البقبة:  ﴾ۆئ

 قول  إلى قائله.

 قالْت لنبيِّها حين استبط
 
ِة نبي حا الن صب: مت ى نصب  أحأصل ه: أن  كل  أم 

جمال هذا . فهذا تفصيل  إ﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ اهلل؟، فأجاهبم األنبياء:

مَ  (1)الكالم، حليس المباد هبذا رسواًل   - هاهنا - يرينه؛ ألن  األَلَف حالال 

 .(2)الستغباِق العنِْس، فهو صالح  لتناحل كل رسول  على طبيق الَبَدلِ 

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ﴿حمنه قوله ترالى: 

، كالم  منقطع  ﴾ی ی﴿قوله:  ،[34مل: ]الن  ﴾ی ی ىئىئ

ا قبَله، حليس . ﴾ىئ﴿من كالِم يِلقيَس، حإِن ما الخرب  عنها، إلى قوله:  مم 

ة، حاآلخب:  حياقي اآلية فيه قوالن، أحدهما: أن تكون من كالم اهلل ة 

جاج  (3)أن يكون من جملة كالمها ل الز  . َمكب القوَل األح 
(4). 

                                                           

(1.  (  يف األصل: رسول 

: حتى يقوَل الذين 2) (  حهذا َأْحَلى مِْن قول َمْن َ،َعم َأن يف الكالِم تقديًما حتأخيًبا، حالتقديب 

م  ةةدِّ َم البسةةول  لمكاَنتِةةِه، حق  ةةدِّ (، َفق  : )أال إن  آمنةةوا )متةةى َنْصةةب  اهلل(، فيقةةول  البسةةول 

مان. قال ايةن عطيةة: المؤمنون لتق مِِهم يف الز  ةم  حَحْمةل  الكةالِم علةى غيةب »د  هةذا َتَحك 

، حالةدر المصةةون 2/374، حالبحةب المحةةي  6/380ينظةب: مفةةاتيح الغيةب «. حجِهةهِ 

2/383. 

 .3/361(  حالمرنى: حكذلك يفرل  سليمان حأصحايه إِما دخلوا يالدنا. ،اد المسيب 3)

سةةهل،  يةةن الّسةةبّي  يةةن لّزّجةةاج هةةو: أيةةو إسةةحاق إيةةباهيم. حا4/119(  مرةةاين القةةبآن 4)

اته: مرةاين القةبآن، حفرلةت حأْفَرلةت، حمةا البصبّي: لزم المربّد؛ حمن مصةنف النّحوّي،

= 
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 ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :حمنه قوله ة 

ِل م عمل، ممزحج ، هذا مَِن ا[110 –109]األعباف: ﴾ک ألح 

تكلِّمِ  ، إلى ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ن، حأصله: إن  المألَ قالوا: يكالمين مِن م 

؟، قالوا: ﴾ک ک﴿ ، فقال فبعون معيًبا لهم:﴾ڑ﴿قوله: 

ح  َما أ جمَل، فعاَء هذا [111ألعباف: ا]﴾گ گ﴿ ، فهذا ي وضِّ

حَأْصل ه  الت فصيل   م عماًل 
نِة قوله ة . (1) من هذا الكالم:  ة حمثل ه مَِن الس 

َيَبة  ِشْبك  » لِ َحَلكِن  اهلَل ي   ،(2)َحَما مِن ا إاِل   ،الطِّ ، حإن ما قول  (3)«ْذِهب ه  يِالت َوك 

 ة 
ِّ
َيَبة  ِشْبك  »: أجمعَ ة من هذا الكالم  الن بي فَحْسب، حياقي  «الطِّ

، حهو راحي هذا الحديث (4)مسرود ين الحديث من كالم عبد اهلل

                                                           
= 

ي نظةةب: طبقةةات الن حةةويِّين حالل غةةويِّين  هةةة(.311ينصةةبف حمةةاال ينصةةبف؛ تةةوّفي سةةنة )

 .1/194، حإنباه الّبحاة 183، حنزهة األلّباء 111

تفصةةيل مهةةم يف هةةذه المسةةألة، حينظةةب أيًضةةا: الكشةةاف  2/364للزجةةاج يف مرانيةةه   (1)

 .14/330، حمفاتيح الغيب 2/139

ِب المسةَتثنَى، َأي: إاِل َقةْد َيْرَتِبيةه »(  قال اين  األَثيب: 2) هكذا جاَء الحِديث  مقطوًعا، حلم يذك 

ِذَف اخت ةامِعِ الت طي ب  حَيْسبِق  إِلى َقْلبه الكباهة ، فح  النِّهايةة «. صاًرا حاعتماًدا على فهِم الس 

 .3/152يف غبيب الحديث )طيب( 

، حشةةرب اإليمةةان 2/298، حمشةةكل اآلثةةار 313(  صةةححه األلبةةاين، األدب المفةةبد 3)

2/397. 

ةايقين حالَبةْدِريِّين، حالرلمةاء  ين مسرود ين (  عبد اهلل4) الحارث الهذلي المكي، حأحد  الس 

ل من أفشى القبآن من فِةي رسةول اهللالكبار من الص   هةة. 32تةويف سةنة  - -حاية، أح 

 .3/458، حمرعم الصحاية 2/260الطبقات الكربى 
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ة من غيب  ة، فقد َخل  كالَمه يكالِم الن بي ة  ظ/ عن الن بي ة 108/

 َفْصل  على عادِة الَرَبِب يف َخْلِ  الَكالَمْيِن.

ذحِف،  شكلة ؛ لَِما فيها من الح  رباء فم  ورة الش  ة  فبعوَن يف س  ا قِص  حَأم 

ورة األَعباِف َقد أ سنَد القول  إلى المأل، حهو:  ڎ ڌ﴿ حملك أن  يف س 

 [.109]األعباف: ﴾ڎ

رباء أ سنَد إلى فبعوَن يف قوله ة ترالى ة يرَد قولِه:   ۆ ۇ ۇ﴿حيف الش 

، [34 - 32رباء: ]الش   ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

، حهذا كل  اإلشكاِل، َأْن ي ْسنََد [35رباء: ]الش   ﴾ۆئ ۇئ﴿إلى قوله: 

ًة إلى المإلِ، حأ خبى إلى فبعوَن.  القول  مب 

،  تأحيله، ا يدا له من اآليات ما َيَهَبه  حاهلل الموفِّق: إن  فبعوَن َلم 

ب ه  ي ِهَت َفَلْم يَ ح ، فقاَل للَمإلِ َخاَلَ  ل   -ِحْب جواًيا، حلم َيرلم ماما يقول 

ستخِبًجا ما ِعنَدهم  م -م  ؛ ليتقد  ِذَف هذا القول  : ما تقولوَن يف هذا؟، ثم  ح 

القول إلى المإلِ على ما َأْخَبَب عنهم يف  تفسيبه يف األَعباف، ثم  رجع

؛  ول ه، حقول المإلِ محذحف  سورة األعباف. فَقول  فبعون محذحف  َمق 

وا: إن  قايَ ألن ه يعب أْن ي   َل استنطاق  فبعون عن هذه الحال يةةِة )َقال 

 . حَحْذف  الَقوِل كثيب  يف القبآن، حغيبه.(1)هذا(

                                                           

 .2/447، ح،اد المسيب 16/142، ح13/20(  ينظب يف هذه المسألة: جامع البيان 1)
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]آل  ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿فمنه: 

 .(1)﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿، َأي: يقولون: [191عمبان: 

 ،[24ة23]البعد: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ حمثله:

 .(2)﴾ں ں﴿يقولون: َأي:

اعب وِل، قول  الش  ، حَقد جاَء يف حذِف المق  حهذا كثيب 
(3): 

ةةةةا َحَقاَلةةةةت ةةةةَؤاده فِةةةةي أفبغةةةةت َفَلم   ف 

 

 

ْلةةةنَ  السةةةحب مِنَْهةةةا َحَعْينَْيةةةهِ   ةةةمِ  َلةةةه : ق   ق 

له من المراين مهما ف  ، حلم يوجد َمقوله، َفَحمِّ القول  ة هاهنا ة موجود 

ه محذحًفا مباًدا؛ لداللِة قبينة الحال عليه، كما َيي ن ا فيما احتمل، تعدْ 

م.  تقد 

، [65]يونس:  ﴾چچ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ﴿: حمنه قوله 

، إم ال يعو، أن يكون  ﴾ڄ﴿مقتضى المصدر حهو لفظة:  محذحف 

ترلِّقة  حال مقتضاة؛ لَِما يؤدِّي إليه من فسادِ ﴾ڃ ڃ ڃ﴿ قوله: ، م 

                                                           

، حمفةاتيح الغيةةب 1/525، حمرةاين القةبآن للنحةةاس 1/499(  مرةاين القةبآن للزجةةاج 1)

9/461. 

، حالبحةةب المحةةي  1/208، مرةةاين القةةبآن للزجةةاج 2/404(  مرةةاين القةةبآن لألخفةةش 2)

3/293. 

ناعتين  ين ، أليي حي ة النميبي )الهيثمالطويل (  البيت من3) ، االقتضةاب 446رييع(. الصِّ

 .2/362، حالحماسة البصبية 2/162يف شبح أدب الكتاب 
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بِحِه؛ ألن ه يصيب المرنى: إن ه ي حِزنه ة  ة هلل ة  المرنى حق  ة،  ة إفباد الرز 

للمإِل يما عندهم من  ح/ فبعونَ 109الفساِد. فاستنطاق / حهذا ظاهب  

بب، يقولهم:  حاِل موسى ة   . حقول  المإلِ ﴾گ گ﴿ة هو الس 

نبًِّها على حْذفه يف سورة  رباء، م  سبِّبه، حقد ظهَب هذا يف سورة الش  م 

م من الت ناقض  ا ي توه  األَعباِف؛ حإن ما دعانا إلى هذه الت قديبات ِحذاًرا مم 

تين، إم كانتا يف المرنى حاحدة، حمخبجها يف الموضرين مخَبج  يف الِقص 

ها.  الَخرب، عن حالة  جبت هذا شبح 

رب  ال ي باين المخَبب يه، فكيف حالمخرب  اهلل  ة سبحانه حترالى ة !، حالخ

ست أسماؤه، حجل ْت آالؤه ة، كما أخربَ عن نبيِّه موسى يقوله:  حهو ة تقد 

له ة . حالقبآن  ا[52]طه:  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ﴿ لمعيد ة جل  منزِّ

ه  عن حجوِد الت ناق ِض حالت باين يف َألفاظِه حَأخبا ِره. حال يهولن ك هذه منز 

ن ِة،  ِصَف لك، فقد جاء يف القبآِن، حالس  الحذحف أْن تباها على ما ح 

بحَق األسماِع.  باِع، حي وطِّد  لقب ولها خ  ا ي زيل  نِفاَر الطِّ رِب أمثال ها، مم  حالشِّ

، حمنه ما فيه حْذفاِن، فال ذي فيه حذف  حاحد   فِمنه ما فيه حذف  حاحد 

 على ضبيين:

أحدهما: حذف  مأنوس  يه، حقد جاء معيًئا صالًحا، يكاد  أن ي لِحَقه 

، كحذِف المضاف تِ فويالقياس؛ ل ، حمعاح،تِه الحْصَب حالحد  ه الرد 
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 .(1)إليه

ِذَف منه إ ، حال ي فهم مرنى ما ح  ه إليه، كقوله  ال  الث اين: حذف  شامٌّ يبدِّ

 :﴿المبض  ، ح[196]البقبة:  ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

ة. فَرلمنا هبذه  أِس ال ي وجباِن الِفديَة؛ لما ي فضي إِليه من المشق  حَأَمى الب 

ه ة حاهلل  أعلم:  كم، حتقديب  ثبًتا للح  باًدا م  القضي ِة: أن  ة هاهنا ة محذحًفا م 

                                                           

ۋ  ﴿[، حيف الغايات، نحةو: 151ألعباف: ]ا   ﴾ڇ  ڇچ  ﴿ (  يكث ب يف ياء المتكلم، نحو:1)

أي: مِةةْن َقْبةِل الَغلةةب حمةن يرةةده. حيف: أّي، حكةةّل،  ،[4الةبحم: ] ﴾ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

[، 69]المائةدة: {َفةال َخةْوف  َعَلةْيِهمْ }حيرض. حجاء يف غيةبهن كقةباءة ايةن م حيصةن: 

، مةع كسةب الهةاء. أي: فةال خةوف  ( مةن غيةب تنةوين  شةيء  علةيهم. ينظةب: يبفع )َخةْوف 

، حمرةةةةرتك األقةةةةبان 2/357، حاإلنصةةةةاف 138، حالمفصةةةةل 4/343المقتضةةةةب 

1/245. 

 سةبعَ  --غزحنةا مةع رسةول اهلل : »حمن شةواهده أيًضةا قةول أيةي يةب،ة األسةلمي 

. ينظب: شبح التسةهيل «. غزحات  أح ثماين ، حهمةع 3/250حاألصل: أح ثماين غزحات 

 .2/522الهوامع 

 )من المنسبح( حكقول الّشاعب:

ةةةةةةةه  َيةةةةةةةا َمةةةةةةةن َرَأى ياِرًقةةةةةةةا أ َكْفكِف 

 

 حَجْبَهةةةةةةِة األََسةةةةةةدِ  
ْ
 َيةةةةةةْيَن ِمراَعةةةةةةي

حيةث حةذف المضةاف إليةه، حأيقةى المضةاف،  ،الشاهد: يف )مراعي حجبهةِة األَسةِد(  

، حالمقتضةةب 1/180حالت قةةديب: يةةين مراعةةي األََسةةِد حَجبهةةِة األَسةةِد. كتةةاب سةةيبويه 

 .2/409، حالخصائا 4/229

ا يظهب فيها أمب  الحذِف حالت قديِب، حهو فضاًل عن كونه مةن الت وسةع  حهذه المواضع مم 

اللة.  يف الل غة، فإن  فيه فضيلَة اإليعاِ، مع حفاء الد 
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 .(1)[َفَرَلْيِه فِْدَية  َفَحَلَق ]

 ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ﴿ :حكذلك قوله 

الة، حاهلل ، هذا أمب  [6]المائدة: ي وِجب  ماليسة الماء على كلِّ قائم  إلى الص 

يربادِه من َتكلِيِف ما ال َيكاد  ي ستطاع، لوال المحذحف منه،  (2)َأْرَأف  

زيل  للط هارة  م 
ه ة حاهلل أعلم: إما ق متْم عن َحَدث  حتقديب 

(3). 

نة قوله ة 109حمِثل /  َحْيل  لأِْلَْعَقاِب مِنَ »:ظ/ هذا من الس 

ذَف مِنه، (4)«الن ارِ  الء، لوال ما ح  ، َظاهب  هذا الل فظ ي ؤمن األعقاب يالصِّ

ساًل  وءِ  تقديبه: األعقاب التي لم َتسَتوِعْب غ  ض  يف الو 
(5). 

اعب  :(6)حمنه قول الش 

                                                           

ةةلة يف: مفةةاتيح الغيةةب 1) ةةياق. تنظةةب المسةةألة مفص  (  مةةا يةةين مرقةةوفتين ،يةةادة يقتضةةيها السِّ

 .3/376، حالل باب يف علوم الكتاب 1/159آن ، حالتِّبيان يف إعباب القب5/306

 (  يف األصل: أرؤف.2)

 .2/378(  سب صناعة اإلعباب 3)

(4 
ِ
 ة  ين (  الحديث َعن َعبِد اهلل

ِ
ول  اهلل ح، َقاَل: َتَخل َف َعن ا َرس  ة فِةي َسةْفَبة  َسةاَفْبَناَها  َعْمب 

لِنَةا، َفنَةاَدى يِةَأْعَلى َفَأْدَرَكنَا َحَقْد َأْرَهَقْتنَا َصاَلة  اْلَرْصِب  ةأ  َحَنْمَسةح  َعَلةى َأْرج  َحَنْحةن  َنَتَوض 

َتْيِن َأْح َثاَلًثةا. أخبجةه البخةاري يف الوضةوء يةاب «َحْيل  لأِْلَْعَقاِب مَِن الن ارِ »َصْوتِِه:  ، َمةب 

كتةةاب )الطهةةارة(، يةةاب حجةةوب غسةةل  214 /1، حمسةةلم 265 /1غسةةل الةةبجلين 

 البجلين.

، حالربهان يف علةوم 1/182، حهتذيب الل غة 3/351حكام القبآن للعصاص (  ينظب: أ5)

 .3/136القبآن 

 /11عمبح الربةدي، يف لسةان الرةبب )جحةل(  ين (  البيت من المتقارب، حهو لثرلب6)

= 
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ْهةةةةةةةةبَ  حَأْهَلةةةةةةةةَك  َحا َأييةةةةةةةةك م   الةةةةةةةةد 

 

 

، َلةةةةةْيَس    َنِصةةةةةيب   طرةةةةةام   مِةةةةةنْ  َلةةةةةه   ء 

هل  حاء  ال يكون م  ذَف حالد  حاِء(، فح  ًكا، حإن ما أراد: )َفْقد  الد 
(1). 

 :(2)حمثله قول اآلخب

 الن ةةةةَوى شةةةةَح َ  إما أيةةةةام   مِنةةةةك َحلةةةةي

 

 

 ، ل حَلةةةةةيالت   طِةةةةةَوال  ح  هةةةةةا َتةةةةةز  وم   ن ع 

ه إلى الل فِظ   حاِل، حلوال رد  ، فَحَذَف ِصفَة الز  ها يِب  ء  : تزحل  نعوم  ي بيد 

 لَفَسَد المرنى.

 ا فيه حذفان، أيًضا على ضبيين:الث اين: مم  

: يِخالفِِه. ، حاآلخب   أحدهما: َيَتَتالى فيه الحْذف 

ل: قول اهلل ة   ﴾ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ﴿: األح 

حيرَده حذف  . «حال َتقول وا: هو»، هاهنا َحذفان، تقديبهما: [171ساء:]النِّ

آليِة األ خبى: ة يف ا ، ي ؤيِّد  هذا قوله ة (3)«ثالث  ثالثة  »آخب، تقديبه: 

                                                           
= 

 .1/10، حيال نسبة يف أمالي القالي 101

 .4/69، حالمخصا 69(  التمام يف تفسيب أشرار هذيل 1)

 .1/426ط ويل، يال نسبة يف أساس البالغة )،حل( (  البيت من ال2)

اء 3) جاج 1/38(  ينظب: مراين القبآن للفب  ، حدالئةل اإلععةا، 2/135، حمراين القبآن للز 

379. 
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 .[73]المائدة:  ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿

نة قوله ة  َبار   المْرَدن  »ة  حمثله من الس  . هذا أيًضا فيه حذفان، (1)«ج 

َبار   : َدم  َحاَفِب المْرَدِن ج  ، ث م  َبار  تقديبه: َحافِب  المْرَدِن ج 
(2). 

 :(3)حقال أيو الن عم

حةةةةب   َيةةةةْومِ  فِةةةةي 
 هَجةةةةْوَ،اؤ   َرَكةةةةَدْت  (4)

 
 

ه: يف يوِم حب  َرَكَد َحب  َجوَ،ائِه. ثم  َحْذف  آخب، حهو: َرَكَد حب   تقديب 

 .(5)ط لوِع جو،ائه

 ألفاظِِه، فمنه قول اهلل 
َ
ا فيه حذفان، اعَتَورا َحواِشي بب الث اين: مِم  الض 

هنا حذفان: حذف   ،[77]الفبقان:  ﴾ىائ ى ې ې ې ې ۉ﴿: ة 

، ﴾ې﴿المَضاِف، عند قوله:  ، أي: يرذايكم. حاآلخب: حذف  مفرول 

                                                           

(1 
ِ
وَل اهلل بيبَة َأن  َرس  حي عن َأيِي ه  ، َحاْلَمْرةِدن  »قال  - -(  ر  َبةار  ، َحاْلبِْئةب  ج  َبار  اْلَرْعَماء  ج 

َبا ةس  ج  م  َكةاِ، اْلخ  ، َحفِةي البِّ ، 254 /12مت فةق عليةه، أخبجةه البخةاري يف صةحيحه « ر 

 .1334 /3حمسلم يف صحيحه 

، َيرنِي: َمن َعِمَل فِي الَمْرةِدِن َفاْنَهةاَر عليةِه َفمةات َفةاَل ِدَيةَة فيةِه.2) ينظةب: عمةدة  (  َأي: َهَدر 

 .24/70القارئ شبح صحيح البخاري 

جةةا،  يةةن قدامةةة، مةةن ينةةي يكةةب يةةن و الفضةةل. حهةة215(  ديوانةةه 3) حائةةل، مةةن أشةةهب الب 

ةرب. مةات سةنة  م ةهة130حأحسنهم إنشاًدا للشِّ ةرب 745. ينظةب: طبقةات ايةن سةال  ، الشِّ

رباء   150/  10، األغاين 603حالش 

(4. يوان: حيوِم قيظ   (  يف الدِّ

 .2/321(  ينظب: غبيب الحديث الين قتيبة 5)
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: هذا أحدها بكاَء هلل سبحانه، حفيه أقوال  تقديبه: لوال د عاؤكم الش 
(1). 

نة قوله ة  ، تقديبه: قِباءة  (2)«َعْعَماء   الن َهارِ  َصاَلة  » :حمثل ه من الس 

ال ( صفة  للِقباَءِة، ال للص  . فة )َعْعَماء  ة، إم ليس كل  صالِة الن هاِر َعْعَماء 

الِة قباءًة.  الص 

 :(3)قال َجبيب

 َقةةةةةةةْوم  
َ
ةةةةةةةَل َسةةةةةةةْري  َلةةةةةةةَو ان  اهلَل َفض 

 

 

هةةةةةود    ةةةةةم  الِخالفةةةةةة  حالر   َصةةةةةَفْت لك 

 قوم  على آخبين. حيف الكالِم حمرلوم  أن  اهلل ة  
َ
َل َسري ة َفض 

َريِن فيه ال  ح/ إ110حذفاِن، ال يصل ح مرنى البيت / قد  ، يإرادهتما م 

م  الِخالفة   ، لما َصَفْت َلك   َقوم 
َ
َل َسري حتقديبهما: َلوال أن  اهلل فض 

                                                           

جاج (  تنظب األقوال حم1) ، حالن كةت حالريةون 4/78ا يترل ق يالمسألة يف: مراين القبآن للز 

مراين 4/162 اف 4/37، حتفسيب الس   .24/488، حمفاتيح الغيب 3/297، حالكش 

مسرود، حلةيس حةديًثا كمةا يظن ةه يرةض  الن ةاس.  ين عبد اهلل ين (  هذا القول أليي عبيدة2)

ارقطني: لم ي بح عن الن   ة، حإن ما هو من قول يرض الفقهةاء، حقيةل: هةو  بي ة حقال الد 

، حالفائق يف 1/250، حهتذيب الل غة 170كالم الحسن البصبي. ينظب: فضائل القبآن 

 .3/187، حالنهاية يف غبيب الحديث 2/395غبيب الحديث 

ي، من عطي ة اليبيوع ين ، حجبيب هو: أيو حزرة، جبيب315(  البيت من الوافب، يف ديوانه 3)

عيًدا يف النّسةيب حالمةدح؛ حكةان مةن أشةّد النّةاس  حلة األموي ة، كان م  ف حول شرباء الد 

لد حمات يف اليمامة؛ حكانةت حفاتةه  هعاًء؛ حنقائضه مع الفب،دق حاألخطل مشهورة؛ ح 

رباء  هة(.110سنة ) رباء 2/374ي نظب: طبقات فحول الش  رب حالش   .304، حالشِّ
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. هود   حالر 

حِف،  ذ  باِع يالح  واهد كلها، تأليف  الطِّ حإن ما دعانا إلى إيباِد هذه الش 

 حَتسكِين  الن فوِس، إلى ما لم يكْن لها يالمألوِف.

ميَب قد يرود  إلى غي ا ي قوي أن  الض  ورِ حمم  يف الل فِظ يَقبينِة  ِب المذك 

: ة حكايًة عن ي وسف ة ف  عنه ملك إلى غيبه، قوله ة حال  َتصبِ 

ن . َيمتنع  أ[62يوسف: ] ﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿

ر له جهالت ه  َبِل أن  اإلنساَن ال تتصو 
تروَد الهاء  على البَضاعِة، من قِ

، حفيها يتقل ب   ، حهي َسبب  مراشِه ححياتِه، هذا لبضاَعتِه، التي هبا يْكَتِسب 

. ، َأح َيتقادَم هبا َعْهد  ْبِب الَرهِد هبا، من غيِب أن يطوَل عليه َأَمد   مع ق 

وِد  حلو فبضنا أن  أنواع االختالل هذا قد ي وَجد  يف آحاِد الن اِس؛ لعم 

، أح لنوع  من أنواِع االختالِل، فكيَف ي وجد  يف  ، أح لَضرِف ِحس  َفهم 

َقالَء، َأنبياَء، َأحالِد أنبياء؟، حمِثل هذا مردحم  يف حقِّ ِعصا  َألب اَء، ع 
ية 

ن  ميَب ال َيحس  رناه، حأن  الض  هؤالِء البت ة، فإما ثبَت هذا؛ لما مكبناه حقب 

ن  أن تكوَن  ، َيحس 
ؤن ث   م 

ه  إلى لفظ  َن ة إًما ة َعود  ه  على البضاَعِة َحس  َعود 

نه؛ ألن ها ضميب المؤن ث. حمن هاهنا َحقَع االشتباه  يف هذه الهاء كنايًة ع

ن ة حينئذ   األمهان، إم كانِت البضاعة  مؤن ثًة، حالهاء  ضميب  المؤن ِث، فيحس 

ر  ة هاهنا: لرل هم يربفوَن الَغفَلَة، أح النِّرَمَة، أح الحَسنََة،  ة أن يكوَن المقد 

َر الَغفلة ؛ ألن ها َأعم من النِّرَمِة حما جبى هذا المعبى. حاألَليق  أن ت ق د 
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 .(1)حالَحَسنَةِ 

، (2)أال تبى أن ك تقول  لكلِّ نرمة  )فِْرَلة(، حليس كل )فِْرَلة( نِرمةً 

َن ة إًما ة تقديب )الِفْرَلة( دحن غيبها؛  حكذلك الت قديب يف الَحَسنَة. َفَحس 

 .[62يوسف: ] ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ﴿حلهذا جاء يرده: 

(: تَبج  َلرَ )ح ل 
ى، حال ي توق ع؛ لَِما  (3) ، حعبفان  البضاعة ال ي رتج  حتوق ع 

ي110/ ظ/ يي ن اه من َتَردِّ
د أن  تقديَب )الةِفْرَلة(  (4) ا يؤكِّ العهالة هبا. حمم 

رناه: أن  َعْبَض ي وسف إن ما كان لتنبيههم  َأْحَلى من تقديِب ِسواَها ة مع ما قب 

ن عن َملِك   ال  ع العسيم، فيرلمون أن  مثل هذا ال يصدر  إعلى هذا الص 

، عالي ِة، شبيِف الن ْفِس، يصغب  إخباج  هذا الَقْدِر يف َجنِب  (5)كبيم  الهم 

، َعطَ  ، َشفيق  َحَسن  فه على هذا العميل ق بب كَِبب نفِسِه، أح مي َقَباية 

حم، فلهذا قال: ي حيؤكِّ [62يوسف: ]﴾ېئ ېئ﴿الب  د ما ، هذا يقوِّ

                                                           

، حالتسهيل لرلةوم 2/207، حمراين القبآن للنحاس 2/48 لقبآن للفباء(  ينظب: مراين ا1)

 .1/391التنزيل 

اللةة علةى هيئةة 2) (  مثل اسم الهيئة الذي يصاغ  من الثالثي علةى ح،ن )فْرلةة( كقرةدة، للد 

الفاعل عند حقوع الفرل، فإما كانةت صةيغة المصةدر مشةاكلة لصةيغة الهيئةة، دل  علةى 

 ضافة كقولهم: نرمة  سايغة ، حنعدة  الملهوف.الهيئة يالوصِف أح اإل

 (  يف األصل: تبجي. حهو خطأ.3)

(4.  (  يف األصل: َتَردِّ

 عاِل. (  يف األصل:5)
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 .(1)شبحناه يف صدر هذه المسألة

دحَر لقبوله انشباًحا قوله ة  ا يزيد  ما مكبناه إيضاًحا، حي كِسب  الص  حمم 

  :ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ة يف سورة الَقَصا 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ

حلم يذكب  ﴾ڭ ۓ ۓ﴿اه كيف ثن ى يف قوله: أال تب ،[48] ﴾ۇ

سالة، حالن هوِض هارحَن يف هذه اآل ا ات حدا يف أداِء البِّ ية البت َة، لكن َلم 

َن أن  خا الواحد، يف الن هوض يذلك حس  ة، حت ى صارا كالش  يأعباِء الن بو 

ي خرب عنهما يلفظ الت ثنية تارًة، تنبيًها على األجِل، حيلفظ الت وحيِد أ خبى؛ 

بآن، فتدي ب ألن هما صارا كالن فس الواحدة، حهذا من غ وامض أسباِر الق 

د، إن شاء اهلل ترالى.  َتْبش 

حي حتمل  أن يكوَن الت قديب: َأحلم يكفبحا يما أ حيت موسى حهارحن؟، 

ثم  حذف )هارحن( لإليعا، حاالختصار، حلداللة َقبينة الحال، فتكون 

ية ة يف اآل الت ثنية  على هذا قد جاءْت على األَجل، حي ؤيِّد هذا قوله ة 

األنبياء: ] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿األخبى: 

نبًِّها على حذفه هنا، حلهذا الحذف نظائب كثيبة [48 ، فيكون مكبه هناك م 

رب.  يف القبآن حالشِّ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿: قال ة 

                                                           

 (  يف األصل: المسلمة.1)
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، 111، تقديبه: /[13آل عمبان: ] ﴾ڑ ڑ ح/ أحدهما ت َقاتِل 

اعب  :(1)فَحَذَف الموصوَف. حقاَل الش 

ْهب   َحَمةةةةةا  َفِمنْهمةةةةةا: تارتةةةةةانِ  إاِّل  الةةةةةد 

 

 

 ، وت   الَرةْيَش َأْكةَدح   َأْطل ةب   حأ خبى َأم 

 ، حاهلل أعلم.(2)تقديبه: فمنهما حاحدة  أموت  فيها 

، الَوْقف  [13سبأ: ] ﴾ۇئۆئ وئ ۇئ وئ﴿: لطيفة  أ خبى: يف قوله 

، حمثل هذا إما حقَع يف (3)﴾ۇئۆئ ۇئ وئ﴿، حيبتدئ: ﴾وئ﴿على قوله: 

َى: )التِفاًتا(الشِّ  مِّ رب س 
اعب(4)  :(5)، كقول الش 

                                                           
. حأنشةده 346 /2، حكتةاب سةيبويه 24مقبل، يف ديوانةه  ين (  البيت من الط ويل، لتميم1)

اء يف مرانيه  . تارتان: مثنى تارة: حهي الحةين، حالمةّبة حألفهةا 323 /2حلم ينسبه، الفب 

 حاح.

 .172، حضبائب الشرب 3/132، حالكامل 2/346(  ينظب: كتاب سيبويه 2)

عبي يف أماليه3) لةيس يمفرةول  يةه، حإن مةا هةو  ﴾ۇئۆئ ﴿: إن قوله ترالى: 40 (  قال اين الش 

ةالحة شةكًبا محةذحف، حالمةباد: اعملةوا األعمة ﴾ۇئۆئ ﴿مفرول  له، حمفرول:  اَل الص 

 على هذه النِّرم.

َو نقل اْلَكاَلم من أسلوب إَِلى آخب، َأعنِي من الت َكل م َأح اْلخطاب َأح اْلَغْيَبة 4) ْلتَِفات: ه 
ِ
(  اال

ور. ينظب: الكليات  َو اْلَمْشه   .169إَِلى آخب مِنَْها يرد الت ْربِيب األحل، َهَذا ه 

ةبيع، حهةو 5) ةاح يف ديوانةه (  البيت من الس  ؛ حشةبح 2/201؛ حكتةاب سةيبويه 439للّطِبم 

. أقةوِت األرض، حَأْقةَوِت 338 /12؛ حلسةان الرةبب )صةبم( 1/468أييات سيبويه 

 ، ْبم: أييةات  مةن الن ةاس معتمرةة، حالعميةع: أصةبام  ار، أي: خلت من أهلها. حالصِّ الد 

ْبم مةا يةين عشةبة أييةات  إِلةى عشة قيش: الصِّ بين ييًتةا. شةمس الرلةوم حدحاء قال أيو الد 

 .6/3716كالم الربب من الكلوم:
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 َأصةةةةةةبامِها َيْرةةةةةةدَ  َأْقةةةةةةَوْت  دار   َيةةةةةةا

 

 

ْغنِيةةةةةَك  َحَمةةةةةا َعاًمةةةةةا،   عامِهةةةةةا مِةةةةةنْ  ي 

ار، ثم  تبكها حالتفَت مخاطًبا ِسواها،   َل البيت يِخطاِب الد  يدأ يف أح 

، حهذه كاف «ي ْغنِيَك  َحَما»تباه قال:  خربًا له يدرحسها حيالها، َأاَل م  

ب. ذك   الِخطاب للم 

 :(1)حقال اآلخب

ةةَبها َدار   يةةا  َتْحسةةيبا البِلةةى َحس 

 

يح   عليها حَسَفْت   ورا َيْرَدكِ  البِّ  م 

ار حمخاطبة    ِل يف االلتفاِت عن الد   .ألخبى، حله نظائب  هذا كاألح 

ميب المبفوع يف قوله ترالى:  .  ﴾وئ﴿َفَرَلى هذا يكون الض  للِعنِّ

 ة فإن قِ 
ِ
ليماَن يطبيِق الت سخيِب مَِن اهلل ة حما  يَل: العن  إن ما َعِمل وا مع س 

، فكيف يحتاجون  خا  ل منزلَة ما ي طبع عليه الش  ه اهلل  ة ترالى ة َيَتنز  ب  ي سخِّ

 إلى ،يادِة تأكيد  مع هذا المرنى؟.

                                                           

؛ 201 /2؛ حكتةةةاب سةةةيبويه 130(  البيةةةت مةةةن الكامةةةل، حهةةةو لألحةةةوص يف ديوانةةةه 1)

ةاهد 523 /1؛ حشبح أييات سيبويه 11 /17حللحارث المخزحمي يف األغاين  . حالش 

م لما قصةدها حليسةت ينكةبة.  فيه: إن ه نادى داًرا يينها فصارت مربفة، حيناها على الض 

َبها البِلى(، حالفرل ال ينرت يةه إال  الن كةبة. يةبى سةيبويه أن  ثم أتى يردها يقوله: )َحس 

بها( ليس ينرت لة)الدار( إن ما استأنف خربًا، كأن ه يرد أن ناداهةا أخةذ يف اإلخبةار  )حس 

ْت: طيبت، حالبِلى: الِقةدم. غي بها حأخفى آثارها. حَسفَ  ، أيبها البِلىعنها، فقال: حس  

ور: يضم الميم: الغبار المرتدد. ينظب: شبح أييات سيبويه   .1/364حاْلم 
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تِهم، حال  يف العواب عنه: إن  الِعن  ليس من طِباِعهم حال ِجباِل 

عوائِدهم االنقياد حالط اعة على َطبيِق اإلمالِل حاالمتِهاِن لَبني آدم، دليل ه 

عود [12األعباف: ] ﴾ڀ ڀ ڀ﴿قول إيليس ة لرنه اهلل:  ، حين أ مَِب يالس 

م  المَبَدة  منهم، يف يرض ة  (1)آلدم بحَن ه  . السيِّما حالمَسخ 

، حمن ده عنًفا رغبة  ، فانقيا. حمن َتكن َسعي ته يطاعته على دخل(2)األقوال

 .هذه حاله فالت أكيد له أحاًل 

حأيًضا لو ق لنا: إن  الت سخيَب صي بهم كالمطيرين يطبيِق األَصالة لم 

لِّ  اق ة يمنع من حثِّهم يالت أكيد، حكيف ال يكون حقد ك  فوا األعماَل الش 

حضرا  (3)َذْينظ/. حَأيين  من هذا: أن  الهواء حالماء الل  111/الباهبة

، ًعا قد ي  وطَ  ك  حبِّ  حم 
حتاج يف يرض األحقات يف االنتفاع هبما إلى ياعث 

حام، أن  كل  من  اهد المسترمل على الد  ، حأيًضا فإن  الش  حهذا أمب  ظاهب 

، حاسترمَل من يقوم يذلك أحدَث عماًل  ، أح إصالِح أرض  النتفاع  ، كبناء 

المصنوِع كائنًا من كان، ال يد  للِفرلة من  الرمل، يف إعانته على المرمولِ 

ستحث  يف حاِل مباشبهتم للرمل، حإن وه لم ي وجد منهم تقصيب  فيما تول   م 

، حإن ما الغبض  يف  ا كان ملك المرمول أح غيَب شاق  َحأ رِصدحا له، شاقًّ

، حال تقصيب  ة  االستحثاث لهم على الرمل ة حإن لم يكن هناك فتور 

                                                           

 .2/379، حالمحبر الوجيز 1/537(  جامع البيان 1)

 .8/529، حالبحب المحي  25/198(  ينظب: مفاتيح الغيب 2)

 (  يف األصل: الل ذان.3)
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هم ًدا لَِما يرملونه، حتنشيًطا لمن عساه   إشرار  يأن  حراءهم م الحظًة حتفق 

أْن ي خامَِبه  منهم َحَنأ  
(1) . تور   أح ف 

حأيًضا فإن  يف َصبِف األَمِب إلى العنِّ من ِ،يادِة المرنى حكماِل الَفائدِة 

بَف إلى آِل داحَد، من قَِبِل أن  اهلل ة  َد ة َلم   ما ليس يوجد  فيه لو ص  ا عد 

، إلى قوله: ﴾ې ې ې ې ۉ ۉ﴿نِرَمه  عليهم يقوله ة ترالى: 

، حمِنَن  [13سبأ: ] ﴾وئ﴿ ، َيشتمل  هذا الكالم على نَِرم  َعميمة 

؛ لتت صَل يرض  النِّرِم (2)َجسيمة   َن أن يكون هذا ِخطاًيا للعنِّ . َفَحس 

كِم ما قبَله من االمتنان، حأيًضا  ، حيدخل األخيب  يف ح  فإن ه لو يبرض 

كب ة  ِبَف األمب  إلى داحَد ة حهم أنبياء، ال يزالون على قِدم  من الش  ح 

كب قواًل  ْسِع يف الش  هِد، حاستِنَفاَد الو  ، حفِراًل  القتضى ملك يْذَل غايِة الع 

، حاهلل َأْرَفق  حَأْرَأف   ة  ِل َمشق   حتحم 
ْلفة  حري ما أد ى ملك إلى ،يادِة ك 

من  (3)

ِة، حقد قال ة سبحانه حترالى: تكليِف َح  اق   ھ ہ﴿ْمِل األ موِر الش 

. [28ساء:النِّ] ﴾ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿: ، حقال ة [207البقبة:] ﴾ھ

ح/ حهذا المرنى كثيب  يف القبآن112/
(4). 

                                                           

ة1) ْثَقاًل. حنةاَء يِةِه الِحمةل  إَِما َأْثَقَلةه. ينظةب: لسةان الرةبب )نةوأ( (  ناَء يالِحْمل إَِما َنَهَض يِةِه م 

1/174. 

 .22/169، حمفاتيح الغيب 20/365(  ينظب: جامع البيان 2)

 (  يف األصل: أرؤف.3)

البقةةةةةةبة: ] ﴾ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې﴿(  كقولةةةةةةه ترةةةةةةالى: 4)

= 
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ًها إلى آِل داحَد القتضى حأيًضا فإن  األمَب لو كان متوجِّ
حجود الفاء  (1)

ا َعد  ﴾وئ﴿قبل لفظة  ، ؛ ألن ه َلم  ْؤَتها أحد  َد عليهم َجِسيَم النَِّرِم التي لم ي 

، حالَعْفنَة  ت ْطِرم  ألًفا ل  ، حَجب أن تكون (2)مِن كوِن الِقْدِر يكفي َألَف َرج 

حر  َراِسَيات  َفاْعَمل وا(؛  الفاء موجودة يف الل فِظ، فيكون الل فظ: )َحق د 

كَب( ياالمتناِن الذي َمن   َب يالفاء )الش  يه عليهم، كما قال سبحانه،  ليرقِّ

د مِنَنَه  َحَمَكَب نَِرَمه  يقوله:   ۆ ۇ ۇ﴿حيف اآلية األ خبى حين عد 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

َب [152 - 151البقبة:] ﴾ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ، فرق 

َدِة. م من ِمْكِب النِّرم المردحدة، حالِمنَِن المرتدِّ ْكب(، يما تقد  يالفاِء )الذِّ
(3) 

ْكًبا، غيب  م سترمل  حال  قوَل القائل، مثاًل حأيًضا فإن   : َعِمْلت  ش 

ْب، لكان جوايه، دحَن  مأن وس  يه، َأال تبى أن  القائَل لو قاَل آلخَب: اْشك 

                                                           
= 

 [،،28النسةةةةاء: ] ﴾ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿٿ  ٿ  ٹ﴿حقولةةةةه ترةةةةالى:  [،286

 .[7الط الق: ] ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک﴿حقوله ترالى: 

 (  يف األصل: القتضا.1)

اعب:2)  (  قال الش 

َيةةةةةةةةةةةا َراِسةةةةةةةةةةةَية حر  َكالب  ةةةةةةةةةةةد   َحق 

 

ْتَبَعةةةةةةةةه   َكةةةةةةةةاْلَعَوايِي م 
 َحِجَفةةةةةةةةان 

ا. ينظةب: مرةالم التنزيةل قيل: كان يقرد  علةى الَعْفنَةِة الواحةدة ألةف  َرجةل  يةأكلون منهة 

 .16/28، حاللباب يف علوم الكتاب 14/275، حالعامع ألحكام القبآن 3/674

، حالبحةب 3/173، حشبح الت سهيل الين مالك 1/163(  ينظب: مراين القبآن لألخفش 3)

 .2/46المحي  
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. حكذلك لو قال، مثاًل  : َفَرْلت  : اِحَمْد َ،ْيًدا، لكاَن جواي ه ، أيًضا: َعِملت 

. حما أكثب  مِن أن ي   ، دحَن َعِمْلت   .(1)سَتقصىَفَرْلت 

وِه التي استحق  هبا أحد  األجزاِء الث الثِة  حهذا ة أعني َفَرْلت  ة أحد  الوج 

َب فِْراًل  اخلِة تحَت جنِس الكالِم، أن ي لق  ده من الن ظب إلى  الد  مع ما ي رضِّ

ة حالث قِل يين الِفْرل حالَرَمل، حهو أن  لفظَة )الِفْرِل( ساكنة  الَرين،  الِخف 

اكن  أخف  من حلفظ كة  الَرين، حهي الميم. حالس  ة  )الَرَمل( متحبِّ

. ك، حهذا شيء  َعَبض   المَتحبِّ

ه  ة جاء على  ل  ن ا فِيه، فنقول: إن  القبآن المعيد ة َجل  منزِّ ْد إلى ما ك  فْلنَر 

َطبِها،  ع مذاهبِها يف ِخَطاهبا، حخ  تراَرِف الَرَبِب حمأل وفِها، مع تنو  م 

[112ها،/حَنثبِ  ق  من اإليعاِ، حاالختصاِر، حالَبْسِ ، (2)ظ/ ]يِط ب 

ِب يف َدقيِق َمرانيه، حَلطِيِف َأسباِره،  حاإِلكَثار. حقد أمَب اهلل  يتدي ِبه، حالت فك 

 ، فهذا حثٌّ [82ساء: الن ] ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ﴿: يقوله 

ِه حإععاِ،ِه، من َيسطِِه على إِعماِل األَفكاِر، حإِنَراِم الن ظِب يف َغوامِِض 

ِم ما أ ريَد يألفاظِه، حمضموِن إشاراتِه؛ لي وَقَف على يديِع  حإيعاِ،ِه، حَتفه 

 ڇ ڇ ڇ﴿الَرعائِب حَطبائِف الَغبائِب. أال َتبى أن  الواح يف قوله سبحانه: 

كمها الرطف  يف قوِل  ﴾ڌ ڍ ڍ تقتضي ما َترطِف ما يرَدها عليه، إم ح 

                                                           

، حالمحةبر الةوجيز 1/208، حالنكةت حالريةون 1/208(  ينظب: مراين القبآن للزجةاج 1)

1/226. 

ياق.2)  (  يياض يف األصل مقدار كلمة، حما يين مرقوفتين ،يادة يقتضيها السِّ
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چ چ ﴿يادهتا يف موضع  ما، حتقديب ملك، حاهلل أعلم: ، (1)َمْن لم يبَ 

، فيط لروَن على ما َيشتمل عليه من َدقيِق اإلشارات، حلطيِف ﴾چڇ

ا تقتضيه ألفاظه، فيعدح ه على ناألسباِر، حَغبيِب المراين، حنحو هذا مم 

، مصوًنا مَن الت ناقِض حالت باين، ، حَنسق  مرلوم   ڇ ڇ ڇ﴿نظام  حاحد  مفهوم 

، حلم يكن على ما حصفنا [82ساء: النِّ] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

ِد المراين َري نا َحَلَك ». حمِْن ثم  كان قول  المَصلِّي: (2)مَِن الَكماِل حَتراض 

 مِْن حذفِها من الل فِظ، إم  أيلَغ يف الت فخيم، حأكثبَ « الَحْمد  
ِ
يف الت رظيِم هلل

ًء على اهلل، حترظيًما له، كان مرناها الرطف  على محذحف  يقتضي ثنا

ن  ا َيحس  ، أح ما َشاَيه ملك، مم  ، أح الث ناء  : َري نا َلَك المعد  حكان الت قديب 

تقديبه هنالك. فالملفوظ  يه مرطوف  يالواح على محذحفه ة كما يين ا ة، 

، حقد ق لنا فيه ما َحَضب. ، حلم يكن الَغَبض   حهذا شيء  َعَبض 

                                                           

 (  يف األصل: يبى.1)

حمَن الَمرلةوم َأن  اإِلنسةاَن ة َحإِْن كةاَن فِةي :»10/151(  يقول الفخب البا،ي يف مفاتيحه 2)

شتمِ  اًل َعلى الَمراين الكبِيَبِة، فال غاية البالغة حهنايِة الفصاحِة ة، فإِما َكَتَب كَِتاًيا طوياًل م 

ي د  حأن يظهَب التَفاحت  فِي كالمِه، يِحيث  يكون  يرضه قويًّا متِينًا، حَيرضه  سةخيًفا َنةا،اًل، 

بآن  كذلَك َعلِمنَا أن ه  المرعز مِن عنِد اهلل ترالى، حضبَب الَقاضي لهذا  ِن اْلق  ا َلم َيك  حَلم 

ِويَلَة يحيةث  ال َيقةع  يف شةيء  مثاًل، فقاَل: إن  الواحدَ  من ا ال ي ْمكِن ه  َأن يكت َب الط وامِيَب الط 

ونًة عن مِثةل هةذا  ، َحت ى لو رَأينا الط واميَب الط ويلَة َمص  من تلك الحبحف خلل  َحن قَصان 

حينظةةب: الكشةةاف «. الخَلةةِل َحالن قصةةاِن لكةةاَن ملةةَك مرةةدحًدا يف اإلععةةا،، فكةةذا هاهنةةا

 .3/240، حالطبا، ألسبار البالغة 2/83، حالمحبر الوجيز 1/540
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بآن المعيد فلنَصبْف ِعنَاَن ال طايقِة ألفاِظ الق  َقوِل إلى ما يه يدأنا من م 

، فمنه ما  بحب  لكالم الربِب، فمن ملك: الت أكيد  يف كالم الربِب على ض 

نا لتَْشيِ  لنا عليه هذه /ييأيت يتكبيبه، حهو قصد   ح/ المسألة.113ِد ما أص 

، فمنه: ما يأيت يتكبيب بحب  الل فظ  الت أكيد  يف كالِم الربِب على ض 

وَن،  ْم َأْجَمر  ، كقولهم: جاَء القوم  كل ه 
تغايبة   م 

يرينه، حمنه: ما يأيت يألفاظ 

وَن، فقد رأيَت كيف جاءْت هذه األلفاظ األريرة وَن، َأيَْتر  وَن، َأْيَضر   َأْكَتر 

تغايبًة، تأكيًدا للفظِة )كّل  م، حلم يقتصبحا يف م  (، يف قولَِك: جاَء الَقوم  كل ه 

الًّ الت   قنًرا؛ ألن  )ك  ل، حإِْن كاَن م  موِم، وكيد على الل فظ األح  ( لإلِحاطِة حالر 

وه هذه األلفاظ األريرةأحت ى  ْتَبر 
(1). 

نا الكامل عبد  اهلل ة رحمه اهلل ة (2)أحمد ين حمن ملك ما َحَكى لنا شيخ 

يادات التي  :أن  يرَض الربِب قِيل له م؟تدرجوهنا يف كالمِ ما هذه الزِّ  ك 

                                                           

ْم( اَل مرنى َلَها فِي َنفسَها، َحاَل ت  1) تِي يرد )كل ه  ْفةبَدًة، َحإِن َمةا (  إن  اأْلَْسَماَء ال   م 
ْسَتْرمل يَِحال 

مةة علةى )َأْجَمةع(؛ ألّن  ْم( هبَا لتحسين اْلَمْرنى حتوكيةده. ح)كةّل( مقد  ( أتبع )كل ه  ةالًّ )ك 

: )إّن القةوَم كل هةم يف  ، ح)أجمةع( ال تكةون إال  تأكيةًدا؛ تقةول  تكون  تأكيةًدا حغيةب تأكيةد 

ار(، فيعو، رفع )كّل( حنصبها؛ فالنّصب  على الت أكيةد، حالعةار  حالمعةبحر  الخةرب؛  الد 

ملة من المبتةدأ فع فرلى االيتداء، حخربه العاّر حالمعبحر يرده، حالع  حالخةرب  حأّما الب 

(. ي نظب: ِعلل الن حو  ا 85، حالل مع يف الربيية 259خرب )إن  )ياب 5/213، حالمخص 

الة على الرموم حالخصوص(، حشبح المفّصل   .3/46األلفاظ الد 

ةاب، كةان  ين أحمد ين (  هو: عبد اهلل2) عبد اهلل الن حوي البغدادي، المرةبحف يةاين الخش 

رب حالفبائض.أديًبا فاضاًل، عالًما يالن   ينظةب إنبةاه  (،هةة567تويف سةنة ) حو حالل غة حالشِّ

 .2/29، حيغية الوعاة 159، حإشارة الت ريين 2/99البحاة 
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عيًبا: هذا شيء   . حإِلى هذا المرنى أشار أيو (1)يه كالَمنا َنتِد  فقال م 

هذه الت وايع ، حقد سَبَد الت وايَع المذكورة آنًفا، يقوله: حمراين (2)الفتح

ة الت و ه  كلها ِشد  كيد، هذا كالم 
(3). 

ا أن يكوَن قد حقَف على ِحكاية األعبايي فرب ب عن لفظه هبذه  فإم 

ا ا ا أن يكوَن من ياب الت وارِد، ححق وِع الحافِِب على الَحافب. حأم  لربارة، حإم 

ا المفبد،  الت أكيد يتكبيب الل فِظ َفقد يكون يف المفَبِد حالعملِة، أم 

ه  حَعيْن ه ، حكذلك الن صب  حالعب    .(4)فكقولك: َجاَءنِي َ،يد  َنْفس 

ملِة فنَحو: ا الت أكيد  يالع  ، حَرَأيت  َ،يًدا َرَأيت  َ،يًدا،  حأم  َقاَم َ،يد  َقاَم َ،يد 

ح ح َمَبرت  يَِرْمب  ى اإلتباع(5)حَمَبرت  يَرْمب  . حقد يعيء  الت أكيد  حي سم 
(6) ،

                                                           

يه حنثبته، يقال: َحتَ 1) ه حتًدا؛ إما أثبت   دت  (  أي: نقوِّ ، فأنةا حاتةد، الَوتِد أتِد  ه يف حائ   أح أرض 

 .2تباع حهو موتود. ينظب: اإل

ِجنِّي، أيو الفتح، الن حوّي، من أحذق الرلماء يةالن حو حالت صةبيف؛ لةزم  ين ثمان(  هو: ع2)

ر ايةن ِجنِّةي مكانةه يبغةداد؛ تةوّفي سةنة ) ةا مةات تصةد  ، حَلم  ّ
 الفارسةي

ّ
 هةة(.392أيا علي

 .2/335، حإنباه الّبحاة 244ي نظب: نزهة األلّباء 

 .85(  اللمع 3)

، حشةةةبح 73، حالمقدمةةة العزحليةةةة يف الن حةةةو 3/151(  ينظةةب: شةةةبح كتةةةاب سةةةيبويه 4)

ل   .2/154المفص 

 .3/1185، حشبح الكافية الشافية 3/104(  الخصائا 5)

(  اإلتباع هو: َأن تتبع الكلمة الكلمة على َح،هنَا، َأح رحيها إشباًعا حتوكيًدا. َحقد شاركت 6)

ة َ مِّ اْلَرعم  اْلَرَبَب فِي َهةَذا اْلَبةاب، َحإِن َمةا س 
 َتايَِرةة  ؛َباًعةاتإ ي

َ
َن  اْلَكلَِمةة الث انَِيةة إِن َمةا ِهةي

ِ
أل

نَْفةِبَدة، َفلَهةَذا قيةل اإلتبةاع. كمةا لألحلى على َحجه التوكيد َلَها، َحَلْيَس ي ة َتَكل م يِالث انَِيةِة م 

= 
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. ، حَجائِع  َنائِع  ، حهو َكثِيب  َيثِيب   كقولهم: َحَسن  َيَسن 

اعب  إلى رب أن يحتاَج الش  المبالغِة يف تأكيِد  حمْن مآخذ الت أكيد يف الشِّ

المرنى الذي َيقصد  إليه، فيأيت يتكبيب الل فظ لتحصيل الَغَبض الذي يف 

اعب113/  :(1)ظ/ البيت، كقول الش 

 َحب ةةةةةةةَذا، َحب ةةةةةةةَذا، َحب ةةةةةةةَذا، َأال

 

ْلةةةةةت   َحبيةةةةةب     األَمى مِنْةةةةةه   َتَحم 

 َأْنيايةةةةةةِه، َيةةةةةةْبد   َحب ةةةةةةذا َحَيةةةةةةةةا 

 

يةةةةةةةل   َأْظلةةمَ  إِما  ما الل   حاْجةةةةةةةةةةَلو 

 َأاَل تباه حيث أراد مدلوَل )حب ذا(، حهو مدح المذكور يردها، 

كبرًة، حمثله قول  حتقبيبه من الَقْلِب، حالمبالغة   فيه، أتى هبذه األلفاظ م 

 :(2)اآلخب

 َحَطاَلَمةةةةةا َمةةةةةا،َحَطالَ  مةةةةةا،َحَطالَ 

 

 حأطرمةةةةا َخالةةةةد   يَِكةةةةفِّ  َسةةةةَقى 

 
                                                           

= 

جاؤحا يالّصفة حأرادحا توكيدها فكبهوا إعادهتا ثانيةة؛ فغي ةبحا منهةا حبًفةا، ثةم أتبروهةا 

كبهةوا أن يقولةوا: َعْطَشةاَن َعْطَشةاَن؛ فأيةدلوا مةن « َعْطَشاَن َنْطَشانَ »لى؛ كقولهم: األ ح

ةناعتين  يفالرين نوًنا. حكذلك قالوا: َشْيَطاَن َلْيَطاَن،  ، 194أشةباه لةه كثيةبة. ينظةب: الصِّ

 .88، حاإلتباع للسيوطي 1/334حالبديع 

ام 492يف ملحةق ديوانةه  أيةي رييرةة يةن لرمةب مةا(  البيتان من المتقةارب، حه1) ؛ حاالجلِةو 

ةيِب؛ قةاَل ِسةيبويِه: اَل ي سةَترمل  إاِل  َمزيةًدا. لسةان  ةبَعة  فِةي الس  : الَمضةاء َحالس  حاالجليوام 

 .3/482الربب )جلو،( 

جز، يال نسةبة يف: الرقةد الفبيةد 2) ، 99، حالقسةطاس يف علةوم الرةبحض 6/333(  من الب 

 .11/7255حشمس الرلوم 
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ر قي. لل فظ لتحصيل المبالغة يف الّطرا هذا كالذي َقْبَله، كب  ِم حالس 

ل يف حقَرة  ، أن ه قا(1)عن يرِض الخوارج «َكامِلِهِ »حقد َحَكى المربِّد  يف 

 :(2)كانت لهم مع المهل ب

يةةةةةةةل     حيةةةةةةةل   حيةةةةةةةل   َليةةةةةةةل  فيةةةةةةةه الل 
 

 
 المرنى الذي قَصَدته الربب  يف قولهم: َلي َل 

 
ا أراَد هذا الخارجي َلم 

، حَلْيَلة  َلْيالالل   ه الل يل  حالل يلة  من ، يقصدحن يذلك ما يشتمل  عليءيل 

رويةِ  ر لفَظ الل يل  ص  ِة كباهي ته، حلم ينقد له ملك المرنى، كب  األَمِب، حِشد 

 
 
 (3)يف شربه؛ ليحصل منه يتكبيب الل فِظ ملك المرنى. حَحَكى األصمري

ة حأ ْمِحلوا، فأرسلوا أن  يرَض الَربَ  (4)يف كتاب )المَطب( ِب أصايتهم ِشد 

                                                           

ة على حقف القتةال يف صةفين لتحكةيم القةبآن، ثةم رفضةوا  هم الذين َأجربحا عليًّا ة (  1)

 يف مربكةةة 
ٌّ
التحكةةيم، فخبجةةوا عليةةه يف حةةبحراء، حأفسةةدحا يف األرض فأيةةادهم علةةي

 ة  الن هبحان،
 
 .114. ينظب: الملل حالنحل حقد تمكن أحدهم من قتل علي

جز، يال نسبة يف: الكامل 2) . حالمهلةب هةو: ايةن 137، حشرب الخةوارج 3/282(  من الب 

فبة األ،دي الرقلي: من األمباء األيطال، غزا المهلب الهنةد يف خالفةة مراحيةة،  أيي ص 

ييب، ححارب الخوارج يف عهد عبد الملك   ين ححلي العزيبة الين الز 
َ
مةبحان، ثةم  حلةي

هبته إلى حةبب الخةوارج، تةويف79خباسان من قبله سنة  هةة، ينظةب: 83 هة، حتبجع ش 

 .5/350حفيات األعيان 

الرالء، أخذ عن  ين قبيب الباهلي، من تالميذ أيي عمبح ين (  هو أيو سريد عبد الملك3)

هةةة(. تبجمتةه يف: تةاريخ 216خلف األحمب أيًضا، حرحى عنه شرب جبيب، تويف سةنة )

 .313، حيغية الوعاة/150، حنزهة األلباء/ 10/410 يغداد

حاب، حما نرتتْ (  كتاب حصف ا4) لإلمةام أيةي يكةب  اد مةن البقةاع.حه الربب الةب  لمطب حالس 

= 
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هم، فراد حقال لهم: َأَصْبت  َمْبعى َثْرْد َمْرْد كَأْفَخاِم نَِساِء َينِي رائدَ 

: (1)َسْرد   ، حالمْرد  يِّن  الَغض  : الل  ال، فالث ْرد  حاية يإِْسَكاِن الد  . هكذا البِّ

، يف يرض األقوال إتباع 
 َشاَن َنْطَشاَن.. حهو من ياِب َقولهم: َعطْ (2)

ها من اإلعباِب حالت نويِن؟، فإن قِيَل: َفلَِم َس  ستحق  لَب هذه األلفاظ م 

َد إعباي ها ييَن  ا َتَبد  يل: َيحتمل حجهين، أحدهما: أن  هذه األلفاظ َلم 
قِ

 َنصب  حَخفض  أجباها معبى الَقوايف المقي دة فَأسكنَها لذلك.

ا رأى من ال ح/ فؤاَده 114ما َأعَعبه حَمأل / (3)مبعىاآلخب: أن ه َلم 

بعة إلى ق لوب  َة حالَفبَح على صفة الس  بحًرا آثب أن يوصل المسب  س 

ِة ِحْبِصِه على م الَحظِة هذا المرنى  ه؛ َفلِِشد  م أهل ه حينو َعمِّ بسليه، حه  م 

                                                           
= 

ين أمةةين 321دريةةد األ،دي، المتةةو ) يةةن الحسةةن يةةن محمةةد قةةه: عةةز  الةةدِّ هةةة(. حق 

 م.1962التنوخي، دمشق ة 

حاب( 1) ي عن أييه عن ايةن : »440ة 439(  نا  البحاية يف كتاب )المطب حالس  أخربين عمِّ

 قةة
ِّ
ةةسِّ اإليادي ةةَة ثالثةةة  نفةةب  مةةن قومهةةا، فارتضةةت أنسةةاَيهم الكلبةةي ال: خَطةةَب اينةةَة الخ 

 َمبعً 
َ
ةا حجماَلهم، حأرادْت أن َتْسب َب عقوَلهم، فقالت لهم: إين أريد  أن تبتادحا لي ى، فلم 

أَتْوها قالت ألحِدهم: ما رأيَت؟، قةال: رأيةت  َيقةاًل حي قةياًل، حمةاًء غةدًقا سةياًل، يحَسةبه 

، علةى ِعَهةاد  َغيةِب العاه ل  لةياًل؛ قالةْت: َأْمَبْعةَت؛ حقةال اآلخةب: رأيةت  ديمةًة يرةد ديمةة 

، فالن اب  تَ  َتباكًِبةا َجْرةًدا، َقِديمة  شبع  قبَل الَفطيمة؛ حقال الث الث: رأيت  َغْيًثا َثْرًدا َمْرًدا، م 

، حهي َتْردح  َتشَبع  منه الن اب 
 «.كأْفخاِم نِساِء يني َسرد 

ةايق  ( 2) ، حتنظةب األقةوال يف لسةان الرةبب 2/451، حالصةحاح )ثرةد( 441المصدر الس 

 .3/104)ثرد( 

 (  يف األصل: المبعا.3)
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 َحَذَف اإلعباَب حالت نوين، حهذا لطيف  كَما َتباه.

البقبة: ] ﴾ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿يا: يف آية البِّ  قوله ة 

 ، اإلشكال فيها من حجهين:[275

ل منه ِل ماألح  قويَة المذكورة يف أح  بحاَنه حترالى ة َأحجَب الر  ا: أن ه ة س 

قوية يف غالب األمور، إ  ال  اآلية على الَقوِل، حالَقول  ال يعب عليه الر 

 يِمقارنة النِّية حاالعتقاد.

حجهي اإلشكال: َحْمل  األَصِل على الَفبِع يف  حالَوجه الث اين من

يا مِثْل  الَبْيِع؛  : إِن ما البِّ َيا. حالوجه أن يكون الل فظ  قوله: إِن َما الَبْيع  مِثْل  البِّ

 لي ْحَمَل الَفْبع  على األَْصِل.

: إن  القوَل يف اآليِة قد َقاَرَنه  االعتق نْطِق  حالموفِّق  اد  العواب حاهلل  اْلم 

، حكانوا أصحاب ِرًيا قبل ن زحل اآلية،   عن يني َثِقيف 
ٌّ
ي حالنِّي ة ؛ ألن ه َمْحكِّ

درًءا للت حبيم؛ ليسَتمبحا على ما كانوا عليه قبل نزحل  ،فقالوا هذا

. حقد َنطَق القبآن  المعيد  يالت كفيب على القول المقبحن يالنِّي ِة (1)اآلية

دح بحانه حترالى: حاالعتِقاِد المنصوب للر   ڑ ژ﴿اِن حالِرنَاد، قال س 

بحانه: [73المائدة: ] ﴾گگ ک ک ک ک ڑ  ڳ ڳ﴿، حقال س 

، فهذا كما َتباه  [17المائدة: ] ﴾ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

                                                           

ةةلة يف: النكةت حالريةةون 1) فص  ، حالبحةةب 1/247، ح،اد المسةةيب 1/347(  ينظةب المسةةألة م 

 .2/707المحي  
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لقائِل هذا الَقول، إم كان َمقبحًنا يالنِّي ة حاالعتقاد. حلهذا نظائب َتكفيب  
(1) ،

 .حفيما أحردناه كِفاية

ا الوجه الث    ٿ ٿ﴿اين: حهو َحمل  األَصِل على الَفْبِع يف قوله: حأم 

 َفَرنْه  جوايان: ﴾ٿ ٿ

ظ/ قد َحمَل 114/ (2)أحدهما: إن  مِثَل هذا قد حرَد، فإن  ِسيبويه

البِناء يف الفرل المضارع إما ات صل يه َضميب  جماعة النِّسوة يف قوله: 

، ة أع ني )َفَرْلن( ة حهو فبع  على )َيْفَرْلَن( على )َفَرْلن( حهذا لفظ  ماض 

اء(3)المستقبل، فقد حمل يف البناء األصَل على الفبع . حمثله قول الفب 
(4) 

، نحو قولك: َقاَم حَأكبَم، إن َفتحَته ،  يف الفرل إما أ سند إلى فاعل  حاحد 

                                                           

 ﴾ڦ  ڦڦ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ   ڤ ﴿(  حمثةةةال ملةةةك أيًضةةةا قولةةةه ترةةةالى: 1)

 .[72المائدة: ]

َقنَْبب، أيو يِشب: إمام  الن حاة البصبّيين، نشأ يالبصبة، حأخذ عن  ين عثمان ين (  هو: عمبح2)

هةة(. ي نظةب: 180الخليل، حيونس، حاألخفةش األكةرب؛ حصةنّف الكتةاب؛ تةوّفي سةنة )

، حإشةارة 2/346 ، حإنبةاه الةّبحاة60، حنزهةة األلّبةاء 66طبقات الن حويِّين حالل غةويِّين 

عاة 242الّتريين   .2/229، حي غية الو 

 .1/20(  ي نظب كتاب سيبويه 3)

: إمام  أهل الكوفة يف الن حو حالل غة يرد الكَِسائي،  ين (  هو: أيو ،كبي ا يحيى4) ّ
يلمي ،ياد الد 

َأخذ عنه حعليه اعتمد، حأخةذ عةن يةونس؛ حلةه مصةن فات كثيةبة؛ منهةا: مرةاين القةبآن، 

مةةةة سةةةنة حا ةةةة المكب  لمةةذّكب حالمؤّنةةةث، حالمقصةةةور حالممةةةدحد؛ تةةوفِّي يف طبيةةةق مك 

، حإنبةاه 131، حطبقات الن حةويِّين حالل غةويِّين 139هة(. ي نظب: مباتب الن حويِّين 207)

حاة  عاة 4/7الب   .333، حي غية الو 
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محمولة على قولِك يف الت ثنيِة: َقاَما حَأْكَبَما، فهذا أيًضا َحْمل  األَْصِل على 

 .(1)لَفْبِع؛ ألن  الواحَد قبل الت ثنيةا

رتمد عليه: أن ه من ياب المقل وب،  حيح  اْلم  حالوجه الث اين، حهو الص 

يا مِْثل  الَبْيعِ  فاألَصل  فيه: إِن َما البِّ
(2). 

ه  ة جاَء على  ل  نَزِّ حالَقْلب  كثيب  يف كالِم الَرَبِب، حالقبآن  ة جل  م 

تَراَرفِهم حَتَغاي   ا جاء يف القبآن من م  تََداَحلَِها يينهم. فِمم  ِب ألفاظِهم حم 

 ﴾ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: المقلوب قوله ة 

بات من أمب اهلل [11البعد: ] رقِّ ورة فيه: له م  ه  يف أحِد األَقواِل المْذك  ، تقديب 

 ، فهذا من المقلوب.(3)يحفظوَنه

                                                           

اء 1)  .1/268(  ينظب مراين القبآن للفب 

ا،ي على هذ2) ةن َمقصةود  القةوِم َأن »إم قال:  7/77ه المسألة يف مفاتيحه (  عل ق الب  لةم يك 

تمةاثالن مِةن َجِميةِع الوجةوه  َيةا حالَبيةَع م  وا يِنَْظِم اْلقياس، َيل كاَن غبضهم َأن  البِّ ك  يتمس 

ْبَمةِة؟، حعلةى َهة َذا الَمطل وَية، فكيَف يعو،  َتخِصيا  أحِد الِمْثَلْيِن يِاْلِحلِّ َحالث انِي يِالح 

َب َجا،َ  َم أح أ خِّ دِّ َما ق   «.الت قِديِب َفَأي ه 

اء يف مرانيه 3) )على الت قديم حالت أخيب(، حللمسألة عنةده حجةه آخةب،  2/60(  هذا رأي الفب 

جةاج يف مرانيةه  ا َأمَب اهلل  يةِه. حقةال الز  : 3/142حهو: َأن  َكوَن الحَفَظة َيحفظوَنه هو مِم 

حَن َأْن َيدفروا َأْمةَب اهلل. الَمرنَى ِحْفظ ه   م يه ال َأن هم َيْقِدر  ا َأمبه  م إِي اه  مِْن َأمب اهلل، َأي: مِم 

. حهو َأن  )مِْن( يِمْرنةى البةاء، َأي: يحفظونةه يِةَأمِب  قال اين  األَنباِري: حفِي هذا قول  آخب 

، حقِيَل: إِن  )مِْن( يَِمْرنَى )َعْن(، َأْي: يحفَ 
ِ
، ال اهلل

ِ
ظ وَنه  َعةن َأمةِب اهلل، يَِمْرنَةى مِةن ِعنةِد اهلل

ِسةِهم. حينظةب أيًضةا: الن كةت يف القةبآن  ، حإعةباب القةبآن )للبةاقولي( 272مِن ِعنِد َأْنف 

 .3/83، حفتح القديب 19/18، حمفاتيح الغيب 2/700
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ْصل ه : فعرله ، أَ [5األعلى: ] ﴾ڭ ۓ ۓ﴿حمنه قوله سبحانه: 

يف، حانقطاِع الن دى عنه،  ستقبِل الص  أحوى غثاًء؛ ألن  المبعى َيْسَود  يف م 

ثاءً   َيصيب  غ 
، فحينئذ  يل  ث م  َيِعف  فينتثِب  فيحمله الس 

(1). 

حيف القبآن المعيد َمواضع  من هذا الباب
نا ِمكبها؛ حذَر تبكْ  (2)

 .(3)نِ للَفطِِن الل قِ منه كِفاية اإلسهاب، حفِيَما َأحردنا 

، حهو على ضبيين، أحدهما: أن يكوَن يف  رب فهو فيه كثيب  ا الشِّ حأم 

بحفها / م يرض  ح  ح/ على َيرض  إلقامة 115الكلمِة الواحدِة، فيتقد 

 األح،ان.

 ، ب الفاعل  م المفرول  حيتأخ  ، فيتقد  ملِة كالم  حاآلخب: أن يأيتَ يف ج 

وًرا يف حيالركس أيًضا؛ حالَغَبض   الًّ مذك  فيه تصحيح  القوايف. حسرتى ك 

                                                           

 .5/135، حمراين القبآن للزجاج 3/256(  ينظب: مراين القبآن للفباء 1)

[. حالت سةةةبيح  ثةةةم  49األحةةةزاب: ] ﴾گ  گ  ڳ  ڳ﴿(  منةةةه قولةةةه ترةةةالى: 2)

. حمنةةه قولةةه،  [. 71هةةود: ] ﴾ی  ی  ی﴿: المترةةة؛ ففيةةه تقةةديم  حتةةأخيب 

بناها يإسحق فضحكت.  أي: يش 

يةة الكلبةي: أراد: [. قةال ايةن عبةاس يف رحا55التوية: ] ﴾پ  پ  پ  ڀ   ڀ﴿حمثله: 

هبم هبةةا يف حال ترعبةةك أمةةوال هم، حال أحال نيا؛ إن مةةا يبيةةد  اهلل  ليرةةذِّ هةةم يف الحيةةاة الةةد  د 

، حمفةةاتيح 2/454، حمرةةاين القةةبآن للزجةةاج 14/295ينظةةب: جةةامع البيةةان  اآلخةةبة.

 .16/71الغيب 

(3 
ِ
َما عبةد  اهلل : سبيع  اْلَفْهِم. َحفِي َحةِديِث الِهعةَبِة: حَيبيةت  ِعنةَده  َأيةي َيكةب   يةن (  غالم  َلِقن 

. َأي َفِهةةم  حَسةةن  الت ْلِقةةين لَِمةةا يْسةةَمره. لسةةان الرةةبب )لقةةن( حهةةو  شةةابٌّ َثِقةةف  َلِقةةن 

13/390. 
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 موضرِه ة إن شاء اهلل ترالى.

اِعب ا ما جاء منه يف الكلمة الواحدة فنحو قول الش  فأم 
(1): 

ْبةةةةةةِبي   اء  اأْلَشةةةةةة يِةةةةةةهِ  اَلث     َحاْلر 

 
 

(، الياء  َقبَل الث اِء، ن ِقلْت الياء  يرد الث اِء  أصل هذه الكلمة: )اليث 

ِذَفِت فصار )ال بِف، فح  (، ثم  َلِحَقه  عالمة  الص   
(، على ح،ن )َقاِضي

 
ثِي

الياء  يرد حذِف حبكتِها، حلوال هذا الحذف  لم َيستِقْم له الو،ن  يف 

جز.  الب 

ِرَل يه من [109التوية: ] ﴾ڳ ڳ﴿: حمنه قوله ة ، َفف  ، أصله: هايب 

 .(2)الَقْلِب حالَحْذِف ما َمكبناه

                                                           

جز المشطور، حهو للرعاج، ديوانه 1)  ، يصف أيكة، حقبله:1/490(  هذا ييت من الب 

ةةةةةةةة  ةةةةةةةةَو الض   َفةةةةةةةةاَل ه 
 حِ يف أْيكِةةةةةةةةة 

 
 ي

 
 

  
 
ةةةةةةةةةةةةةتِي ةةةةةةةةةةةةةوح  َنْبت ةةةةةةةةةةةةةه  الش   َحاَل َيل 

 

 

: ِصةغار   ةْدر الةربي، حالالئةث حالالثةي: الةذي يحةي  يةه  األشةاء  ةربي: السِّ الن خةل، حالر 

 حيدحر حوله.

مت الث اء على الةواح فصةار )الثةو(، ثةم   دِّ حمهب سيبويه أن  )الث( أصله: )الحث(، فق 

لَِبةةِت الةةواح يةةاًء لتطبفهةةا إثةةب كسةةبة، ثةةم  أعةةل إعةةالل )قةةاض(. ينظةةب: كتةةاب سةةيبويه  ق 

 .1/115، حالمقتضب 3/466

، حلسان الربب 2/856، حالصحاح )هور( 3/880(  ينظب: إعباب القبآن )للباقولي( 2)

 .5/268)هور( 
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 :(1)حقال اآلخب

ةو َمْبحان   َمْبحان     الَيِمةي الَيةْوم َأخ 

 

 

 
 ، ، كما قالوا يإ،ائه: َلْيل  َأْلَيل  أصل  هذا أن يكوَن الل فظ  يه: يوم  َأْيَوم 

كِت الياء  التي  ِذَفْت همزة  )َأفرَل( منه؛ ألن ها ،ائدة  لمرناها، فَتَحب  فح 

 يرد الميم، ح  كانت ساكنة يرد الهمزة يحبكة المحذحف، ثم  ق لَِب الوا

، فانقَلبِت الواح   التي يردها ياء   حانكَسبِت الميم 
. حلوال هذا الرمل لم (2)

 تصح القافية ، حهو رجز  أيًضا.

                                                           

ةةاينِّ يف: كتةةاب سةةيبويه 1) جةةز أليةةي األخةةزر الحم  ، حالممتةةع يف الت صةةبيف 2/379(  الب 

1/391. 

مكبه  ماأقوااًل ثالثة يف هذه المسألة، القول األحل  2/78(  مكب اين جني يف الخصائا 2)

ةاعب أراد: َأخةو الَيةْوِم الَيةْوَم، كمةا  ا الث اين فهةو: أن الش  المؤلف الفزراين ة رحمه اهلل ة، أم 

، فَقَلَب فصار )الَيْمو(، ثم  نقَلةه مةن )َفْرةل(  دة حاألَْمِب الرظيم: الَيْوم  الَيْوم  ي قال عند الشِّ

 إلى )َفِرل(، كما أنشده أيو ،يد من قوله:

ْسةةةةلِم  َتَرب ةةةةداَعةةةةالَم َقْتةةةة  ل  م 

 

ْذ َخْمسةة     حَخِمسةون عةَددا م 

ا انكسب ما قبل الواح ق لبت ياءً    ، فصار الَيِمى...يبيد: َخْمسوَن، فلم 

َقةْل يةِه، حهةو: أن  حقال اين جنِّي مرقًبا على المسألة: حيعو، عندي فيه حجه ثالث لةم ي 

(،  يكوَن أصل ه على ما قِيَل يف المذهب الث اين: َأخو الَيْوِم الَيْوَم، ثةم  ق لةب فصةار )الَيْمةو 

ةا حقرةِت  ةو، فلم  ةْب، فصةارِت الَيم  مة  إلى الميم، على حةدِّ قولةك: هةذا َيك  ثم  ن قلِت الض 

ة كسةبًة، ثةم  مةن الةواح يةاًء، فصةارت   يف االسم أيةدلوا مةن الضةم 
ة  الواح َطَبًفا يرد ضم 

ةةوع  الَيِمةةي. فةةة)الَيِمي(، َعَلةةى الَقةةوِل  ، َحَعَلةةى اْلَقةةوِل الث ةةانِي: اسةةم  َمْبف  ل: نرةةت  األَح 

. حينظب: لسان الربب )يمم(  َما َمْقل وب  يتَِداِء، َحكاَِله 
ِ
 .12/650ياال
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 :(1)حقال اآلخب

َبْيَظةةةةةةة   َلِقَيةةةةةةْت  َلَقةةةةةةدْ   َسةةةةةةآَها َمةةةةةةا ق 

 

 

لٌّ  يِةةةةةةةةةةةَداِرِهم حَحةةةةةةةةةةةل     َملِيةةةةةةةةةةةل   م 

م الهمزَة على األلِف   حلو جاَء يِه على  ،(2)أصله: )َساَءَها(، فقد 

.  األَصِل لم َيستقْم له الو،ن 

 :(3)قال اآلخب

ي َأَحالِيهةةةةةةا َتَكةةةةةةاد   َفةةةةةةبِّ ل وَدَهةةةةةةا ت   ج 

 

 

 َحَجنْةةةةةَدلِ  يِت ةةةةةْبب   الت ةةةةةالي ِحةةةةةل  حَيْكتَ  

 

 

. حقال اآلخبظ/ أصل ه : َأحائل َها، َفَقَلَب؛ لِ 115/  :(4)ما مكبناه َقْبل 

                                                           

، 209مالةك يف ديوانةه  يةن ، حلكرةب244(  البيت مةن الةوافب، حهةو لحسةان يف ديوانةه 1)

 .257 /11؛ حلسان الربب )ملل( 467 /3حكتاب سيبويه 

 .3/467(  ينظب: كتاب سيبويه 2)

 /11، حلسان الرةبب )حأل( 184(  البيت من الط ويل، حهو لذي البمة يف ملحق ديوانه 3)

؛ 57 /2؛ حالمنصف 742؛ حسب صناعة اإلعباب 213 /6. حيال نسبة يف الدرر 716

ةةاهد فيةةه: )َأَحالِيهةةا(، حيةةث أيةةدلت الهمةةزة يةةاء. حيف 156 /2حهمةةع الهوامةةع  . حالش 

ور  َحَحاِصِب ملحق: )حَيْكَتِحل الت الِي ال  (.يِم 

، حالكامل 467 /3؛ حكتاب سيبويه 435(  البيت من الط ويل، حهو لكثيب عزة يف ديوانه 4)

. حقولةةه: )َهةةَذا هاَمةةة  14/304، ح)رأي(12/624، حلسةةان الرةةبب )هةةوم( 3/257

زًنة ا حأسةًفا. حأصةل  الهامةِة فيمةا تةزعم الَيوِم َأح َغِد(: أي: يموت    يومِِه أح يف َغةِدِه، ح 

 .938األعباب: طائب  يخبج  من رأِس الميِّت. الن كت   تفسيب كتاب سيبويه 
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 َقائِةةةةةةل   فْهةةةةةةوَ  َراَءين، َخلِيةةةةةةل حكةةةةةةل  

 

 

 َغةةدِ  َأح الَيةةومِ  هاَمةةة   َهةةَذا: ْجلِةةَك ا نَ مِةة 

َب األَلَِف   م الهمزَة حَأخ   :(2). ]حقال اآلخب[(1)أصله: )َرَءانِي(، َفَقد 

َقاَهةةةةةةةةةةةا َحَنْبلِةةةةةةةةةةةي  َكةةةةةةةةةةةة َحف 

 

 ط ْحةةةةةةةةةلِ  َقًطةةةةةةةةةا َعَباقِيةةةةةةةةةِب  

ة    ب الواح، فانقلَبِت الواح ألًفا لِِرل  م القاف حأخ  أصل ه: َفوقها، فقد 

 .(3)َبت ملك. حلهذا نظائبأحَج 

مَلِة الكالِم، فنحو قول  بب الث اين من الَقْلِب: يف ج  ا الض  حأم 

اعب  :(4)الش 

                                                           

، حشةةبح الت سةةهيل 400، حشةةبح الت صةةبيف للث مةةانيني 3/467(  ينظةةب: كتةةاب سةةيبويه 1)

1/142. 

مبئ(  البيت من الهَزج، حهو 2)
ِ
نه، حهو يف لسان عايس الكندي، ليس يف ديوا ين القيس ال

ةالح 1/116؛ حالت نبيه حاإليضاح 161 /15الربب )فقا(  ماين يف السِّ ، 28؛ حللَفنِْد الز 

. حمةا يةين مرقةوفتين 2/409، حالمحكةم حالمحةي  األعظةم 9/255حهتذيب الل غةة 

ياق.  ،يادة يقتضيها السِّ

 : )من الكامل(تميم الرنربيِّ  ين (  كقول طبيف3)

فةةةةةةةوين، إن   ةةةةةةةم  َفَتَرب   نةةةةةةةي َأَنةةةةةةةا ماك 

 

رلِةم     شاك  ِسالِحي، فِي الحواِدِث، م 

ائك، فَقَلَب. كتاب سيبويه    .3/466إن ما يبيد الش 

؛ حأمةالي 28؛ حأدب الكاتةب 106(  البيت من البسي ، حهو للن ايغة العردي يف ديوانةه 4)

. حيف األصةةةل: 134 /1؛ حالخصةةةائا 666 ؛ حجمهةةةبة اللغةةةة ص228 /2القةةةالي 

 َلال. حهو خطأ.اآْل 
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ْرةةةةدي يِِهةةةةمْ  َلِحقنةةةةا َحت ةةةةى ةةةةنا ت   َفواِرس 

 

 

ةةةةةةةف   َرْعةةةةةةةن   كَأن نةةةةةةةا   اآْلاَل َيْبَفةةةةةةةع   ق 

ميَب المستكِن يف   فنصَب )اآلل( حهو فاعل  يف األصل، حرفَع الض 

ْعِن(. حأصله: أن يكوَن مفرواًل قوله:  (، حهو ضميب )الب  ، حتقديب  )َيْبَفع 

ل هو الَفاعل  يف األَْصِل؛  . فاألح  ه  اآلل  هذا الكالم: كأن نا َرْعن  ق ف  َيبفر 

ِل الن هاِر حآِخبِ  وَص يف أح  خ  سافبيَن يف ألن ه هو الذي َيبفع  الش  ِه للم 

(: مفرول  ْعن   .(1)لب كما تباهغيب فاعل  يف األصل، فق  أسفارهم. ح)الب 

 :(2)حمن ملك قول اآلخب

 اأْلَْحب ةةلِ  َحِضةةينِ  فِةةي َجَرْلنَةةا َحَقةةدْ 

 

 

َفةةةةةةاف   َجةةةةةةْو،َ  ةةةةةلِ  َقْلب ةةةةةةةه   خ  َثق   م 

حهذا أيًضا من المقلوب يف أحِد احتماليه، حملك أن ك جرلَت  

َفاًفا( ِصفًة للموصوف المحذحِف، كأن  الت قديب َفاف   )خ  فيه: َجْوَ، َيريب  خ 

ل  قلب ه . هذا َأْحَلى حأحجه  ثق  ل، من ياب المقلوب، أي: م  َثق  حيبقى قلب ه  م 

ل( للبريب؛ ألن ك ة على هذا الت قديب ة من أن يَ  ثق  َفاًفا( للقلب، ح)م  عرَل )خ 

                                                           

رب 1) ، حايةن جنِّةي يةذهب فيةه مةذهًبا غيةب 135 /1، حالخصةائا 479(  ينظب: كتاب الشِّ

، حاإلنصةاف 1/850الَقْلِب الذي مهب إليه غيبه، حقد تبره البكبي يف سةم  الللةي 

1/128. 

جةةز أليةةي الةةن عم يف كتةةاب الرةةين )خفةةف(2) حيةةال نسةةبة يف لسةةان الرةةبب  ،4/144(  الب 

 .7/7حهتذيب الل غة  ،9/80)خفف(
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ل(، حيين الموصوف 116َتفِصل  / ثق  فة التي هي )م  ح/ يين الصِّ

دِّي إلى ؤكان المفصول يه من َسَبِب الموصوِف؛ ألن ه ي المحذحف، حإن

أن يعتمع يف البيت ضبحرتان مكبحهتان، أحدهما: حْذف  الموصوف، 

حاأل خبى: الفصل  يينه حيين ِصفته. فعْرل ه من ياب المقلوب َأْحَلى 

بحرة، فيصيب كما قال   :(1)مبؤ القيساحأيرد من الض 

ةةةه َمِقيةةةل   فِةةةي َفِقةةةْل   َتَغيِّةةةب  م   َنْحس 

َتغيِّب    ِة القافيةِ  أراد: م  ه ، فَقَلَب كما تباه لِصح  َنْحس 
(2). 

 :(3)حمثله قول اآلخب

ةةةةْت  َغةةةةَداةَ   َطْرنَةةةةةً  َأْصةةةةَبمَ  الْيةةةةنِ  َأَحل 

 

 

 

َصةةين    ةةَدائِِف  َعبِيَطةةات   ح   حالَخْمةةب   الس 

 

 
                                                           

(، يف ديوانةةه 1) ؛ 389(  هةةذا ععةةز ييةةت مةةن الط ويةةل، صةةدره: )فَظةةل  َلنَةةا يةةوم  َلذيةةذ  ينَْرمةةة 

حاح )غيب(  . حامبؤ القيس هو: ايةن 654 /1؛ حلسان الربب )غيب( 1/196حالصِّ

ْعب باء عمبح الكِنْدّي، من أهل نعد، من شرباء الّطبقة األحلةى، حمةن أشةهب شةر ين ح 

، حالّشةرب 1/51ق هةة( تقبيًبا. ي نظةب: طبقةات فحةول الّشةرباء 80الربيّية؛ توّفي سنة )

 .9/93، حاألغاين 49حالّشرباء 

ْكَفأ . حال يعو،  أن َيةِبَد علةى الَمقيةِل، كمةا ال 2) رب  م  ، حالشِّ ( َمبفوع  َتَغيِّب  : )الم  اء  (  قال الفب 

ل  َأيوه َقائِ  : )َمَبْرت  يَِبج  ةحاح )عيةب( يعو،  (. ينظب: الصِّ ، حشةبح الت سةهيل 1/196م 

 .1/69لي ، حسم  الل  4/1582، حتمهيد القواعد 2/108الين مالك 

، حشةبح 367، حسةم  الللةي 254 /1(  البيت من الط ويل، حهةو للفةب،دق يف ديوانةه 3)

 .274 /1التصبيح 
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( يينصب )الط رنة(، حَرفِع )َعبِ  (1)حبيب   ين هكذا رحاه ي ونس َطات 

(. حهذا أيًضا على الَقْلِب  ح)الَخْمب 
. حاألصل  أن تكوَن )الط رنة( (2)

مبفوعة؛ ألن ها هي المحلِّلة للَخْمب، ال كما َأْنَشد البيَت، حإن ما دعاه إلى 

 ملك ة أعني الَقْلَب ة إرادت ه تصحيح القافية؛ ألن  الَقصيدَة رائية  مبفوعة .

هم إما كان له حهذا مذهب  من َمذاهِب الَرَبِب يف  العاهلية، كان أحد 

ثأر  عند َحاتب  
بَب الَخْمِب، أح أكْ  (3) م على َنْفِسِه ش  َل الل حِم، أح له َحب 

ضاَجرَة النِّ  ، فإما أدرَكه  َحل  له ما كان م  ساِء، حَمس  الطِّيِب حتى ي درَك َثْأَره 

َمه  على نفِسِه، كما قال َحب 
(4): 

                                                           

 ين ل غة، من أصحاب أيي عمبححبيب البصبّي: كان إماًما يف الن حو حال ين (  هو: يونس1)

؛ كانةت لةه  اء    حالفةب 
الرالء، سمع من الربب، حرحى عنه سيبويه، حسةمع منةه الكسةائي

 هة(.183حلقة يالبصبة ينتاهبا أهل  الرلم؛ توّفي سنة )

، حي غيةة 396، حإشةارة الّتريةين 47، حنزهة األلّباء 51ي نظب: أخبار النّحوّيين البصبّيين 

عاة   .2/365الو 

دائف حالخمةب  الط رنةَة. األضةداد 2) ، حشةبح التصةبيح 101(  تْأحيله: َأحل ت عبيطات  الس 

1/402. 

، إِما قتلت  َله  حلةًدا َأح َقِبيًبةا. جمهةبة 3) َو موتور  ، َحه  (  حتبت  فاَلًنا َأتِبه  حتًبا، حتِبًة َفَأنا حاتب 

 .1/395اللغة )حتب( 

 قةول امةبئفيما توافب لي من مصادر. حشبيه هةذا البيةت (  لم أقف على قائل هذا البيت 4)

 )من السبيع( القيس:

نةةةةت   َ الَخمةةةب  َحك 
 ْمةةةةَبأً اَحّلةةةْت لةةةةي

 

ةةةةةْبيِ   ل  َشةةةةةاِغلِ َعةةةةةْن ش  ةةةةةغ   َها يف ش 
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َ الَخْمةب  
 حَكاَنةْت َحَباًمةا َحل ْت لِي

 

 َلْيَتنِةةةةي َمةةةةا َأَراَهةةةةا َتِحةةةةل   َحَيةةةةا 

 فهذا يكشف لك مرناها الذي مكبناه. 

 
ِّ
 عن الكِسائي

َ
كِي حح 

أن ه قال: قال لي ي ونس يوًما: كيف ت نِشد  هذا  (1)

 البيت؟، أح قال: كيف تبحيه؟، حأنشد:

 َأْصَبَم... البيت. الْينِ  َأَحل ْت  َغَداةَ 

 :قال: فقلت  

ةةةةْت  َغةةةةَداةَ   َطْرنَةةةةة   َأْصةةةةَبمَ  الْيةةةةنِ  َأَحل 

 

 

 

َصةةةةةةةين    ةةةةةةةَدائِِف.. َعبِيَطةةةةةةةاِت  ح   الس 

 

 

.)  تم  الكالم هاهنا، ثم  قال: )حالَخْمب 

، قال: فاسَتْحَسَن / ظ/ هذا 116حكأن ه أراَد: حَحل ْت له الَخْمب 

، ثم  قاَل: إن ما أنشدنيه الفب،دق ينصب )الط رنة(،   حاستَعاَده 
َ
حرفَع ما َيِقي

 .(2)اإلعباب حما مكبَته أنَت أقرد  يف صناعةِ  من البيِت على الَقْلِب،

                                                           

(1 
ّ
، مولى ينةي أسةد: إمةام الكةوفّيين يف النّحةو  ين (  هو: علي

ّ
حمزة، أيو الحسن، الكِسائي

ّباء الّسبرة المشهورين؛ من مصةنّفاته: مرةاين القةبآن، حمةا تلحةن فيةه  حالّلغة، حأحد  الق 

، حنزهةة األلّبةاء 127هة(. ي نظب: طبقات الن حةويِّين حالل غةويِّين 189الراّمة؛ توّفي سنة )

عاة 58  .2/162، حي غية الو 

(2 
ِّ
َبْيدة أن ه حضب ي ةون س حالكِسةائي، فَألقةاه  يةون س  علةى الكسةائي ، (  رحى األَْثبم  عن أيي ع 

ْرنَة( حَنصَب )الَربِيطات( حرَفع )الخمةَب(، َفَقةاَل يةونس للكسةائي:   )الط 
 
فبَفع الكِسائي

= 
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رب  نظائب   -الَقْلب يف جملة الكالم أعني-حلهذا  َها يف الشِّ َيْكث ب  عدد 

ْحَدِث، أضبينا عن ِمكبه اختصاًرا.  القديِم حاْلم 

ا قولهم: )َعمِ  (، ح)َلَقم  الط بيِق يفأم  ها(ق  حَمِريق  ، ح)َجَذَب (1)حَمَلق 

( يف أشباه  لهذا كثيبة، ففيه ِخالف  يين الَبصبيِّيَن يحَجَبَذ(، ح)طِبِّيخ  حيِطِّ  خ 

وفيِّيَن.  حالك 

وفي ون فيعرل ونه من ياِب المقل وب ا الك  فأم 
ا البصبي ون (2) ، حأم 

 (3)فيعرلوهنا ل غتين
ِ
 حِد الَقوَليِن، حاهلل  ، حليس هذا موضع االنتصار أل

 .أعلم  

د     ين   كَتَبه  لنَْفِسِه محم 
 
 .(4)عبد الواحد المقِدسي

                                                           
= 

لةَت،  لَِم رفرَت الخمَب؟، َفَقاَل: أرْدت: ححل ْت له الَخْمب، َفَقاَل يةونس: مةا أحسةن مةا ق 

حلكةةن َسةةِمْرت  الفةةبْ،دَق ي نِشةةده فنصةةب )الط رنةةة(. ينظةةب: غبيةةب الحةةديث للخطةةايي 

1/356. 

ه، تقول: عليك يَلَقم الط بيق فالزمْ 1) نفبج  ه حم  ستقيم   .5/173ه. الرين (  م 

، 2/441، حالخصةائا 3/339، حاألصةول يف النحةو 2/380(  ينظب: كتاب سةيبويه 2)

 .2/105حالمنصف 

حاأللفةةاظ اليةةن  ،2/119 حمقةةاييس الل غةةة ،2/285 إعةةباب القةةبآن للنحةةاس (  ينظةةب:3)

 .438بارع يف اللغة حال ،165السكيت 

ةةد4) منصةةور  يةةن إسةةماعيل يةةن عبةةد الةبحمن يةةن أحمةةد يةةن عبةةد الواحةد يةةن (  هةو: محم 

ين، أيةو  الحي، الحنبلي )ضةياء الةدِّ مشقي، الص  ردي، المقدسي، العماعي، ثم  الدِّ الس 

= 
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د ين أيي عبد اهلل محم  نِْشئَِها هبعة الدِّ باَءًة على م 
أحمد  ين ي لِّْغت  قِ

. (1)الفزراين  الن حويِّ

                                                           
= 

الةة . سةمع الكثيةب يدمشةق، حمصةب، حيغةداد، حأصةبهان،  ، رح  ، حافظ  ث  عبد اهلل( محدِّ

، حسةمع منةه خْلةق  حهمذان ، حنيسايور، حهباة، حكتةَب عةن أ،يةد مةن خمسةمائة شةيخ 

، حتويف يدمشق يف الث امن عشب جمادى اآلخبة سنة ) (، رحمةه اهلل ترةالى. ةهة 643كثيب 

من تصانيفه الكثيبة: األحاديث المختارة، حمناقب أصحاب الحديث، حدالئل الن بةوة، 

ةةام. تنظةةب تبجم ، حالةةوايف 3/426تةةه يف: فةةوات الوفيةةات حاألحكةةام، حفضةةائل الش 

، 13/169 ، حالبدايةةة حالنهايةةة5/179 ، حالرةةرب يف خةةرب مةةن غةةرب4/65 يالوفيةةات

 .6/354 ، حالنعوم الزاهبة5/224 ذرات الذهبحَش 

(1.  (  يف األصل: الفزاين، حهو حهم 
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 قائمة المصادر والمراجع

 القبآن الكبيم. -1
 يةن محمةد يةن محمةد يةن يانة الكةربى: أيةو عبةد اهلل عبيةد اهللاإل -2

ةةة الركةةربي ) ْكَبةةبي، المرةةبحف يةةاين َيط   هةةة(،387تحمةةدان الر 

تحقيةةةق: رضةةةا مرطةةةي، حعثمةةةان األثيةةةويي، حيوسةةةف الوايةةةل، 

ايةةة للنشةةب سةةيف النصةةب، ححمةةد التةةويعبي، دار الب   يةةن حالوليةةد

 حالتو،يع، البياض.

أيةي يكةب، جةالل الةدين السةيوطي )ت  يةن عبد البحمن: تباعاإل -3

 القاهب / مصب. -فى، مكتبة الخانعي هة(، كمال مصط911
ينةةةين الةةةدقيقي  يةةةن اتفةةةاق المبةةةاين حافةةةرتاق المرةةةاين: سةةةليمان -4

م، 1985هةةةة 1405، دار عمةةةار، األردن، هةةةة(613)تالنحةةةوي

 ، تحقيق: يحيى عبد البؤحف جرب.1ط
ةا األ -5 حاديث المختارة أح المستخبج من األحاديةث المختةارة مم 

ضياء الدين أيو عبةد : همالم يخبجه البخاري حمسلم يف صحيحي

، دراسةةةة هةةةة(643تعبةةةد الواحةةةد المقدسةةةي ) يةةةن اهلل محمةةةد

دار خضةب دهةيش،  يةن عبد اهلل ين حتحقيق: الدكتور عبد الملك

 - هةة1420 الثالثةة، لبنةان، –للطباعة حالنشب حالتو،يةع، ييةبحت 

 م 2000
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علي أيو يكب البا،ي العصاص الحنفي  ين أحكام القبآن: أحمد -6

عبةةد السةةالم محمةةد علةةي شةةاهين، دار  تحقيةةق: هةةة(،370ت)

 م.1994-هة1415 ،1لبنان، ط –الكتب الرلمية ييبحت 
، هةة(368)ت أخبار الن حةويين البصةبييِّن، أليةي سةريد الّسةيبايفّ -7

تحقيةةق: الةةّدكتور محّمةةد إيةةباهيم البنّةةا، دار االعتصةةام، القةةاهبة، 

 هة.1405، 1ط
قتيبةة الةدينوري  يةن مسةلم يةن أدب الكاتب: أيو محمةد عبةد اهلل -8

، مؤسسةة الّبسةالة، ييةبحت، 276ت)
ّ
هة(، تحقيق: محّمد الّدالي

 هة.1402، 1ط
المغيةةبة  يةةن إيةةباهيم يةةن إسةةماعيل يةةن دب المفةةبد: محمةةداأل -9

(، تحقيةةق: محمةةد فةةؤاد عبةةد هةةة256البخةةاري، أيةةو عبةةد اهلل )ت

-هةةةة1409، 3ييةةةبحت، ط –البةةةاقي، دار البشةةةائب اإلسةةةالمية 

 م.1989

أحمد، أيو علي،  ين المستنيب ين محمد: حتلبية العاهلية ،منةاأل -10

ب ) ْطب  هة(، تحقيةق: د. حةاتم صةالح الضةامن، 206تالشهيب يق 

 م 1985 -هة 1405، 2مؤسسة البسالة، ط

عبةد  يةن إشارة التريين يف تةباجم النحةاة حاللغةويين: عبةد البةاقي -11

هةةة(. مبكةةز الملةةك فيصةةل للبحةةوث 743المعيةةد اليمةةاين )ت

 هة.1406، 1ات اإلسالمية، طحالدراس
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سةهل النحةوي  يةن السةبي ين أيو يكب محمد :صول يف النّحواأل -12

الةةّدكتور عبةةد  :هةةة(، تحقيةةق316تالمرةةبحف يةةاين السةةباج )

، مؤسسة الّبسالة، ييبحت، ط
ّ
 هة.1408، 1الحسين الفتلي

 يةةةن جةةةاج: علةةةيإعةةةباب القةةةبآن )للبةةةاقولي(، المنسةةةوب للز   -13

نور الدين جامع الرلوم األَْصفهاين علي، أيو الحسن  ين الحسين

، هة(، تحقيق حدراسةة: إيةباهيم اإلييةاري543الباقولي )ت نحو 

 ييبحت. -الكتب اللبنانية  القاهبة حدار -الكتاب المصبي  دار

 حةاسإسماعيل الن   ين محمد ين جرفب أحمد وأي إعباب القبآن: -14

، ، تحقيق: د.،هيب غا،ي ،اهد عالم الكتب، ييةبحتهة(338)ت

 .م1988 -هة1409، ،3ط

الهيةةثم  يةةن أحمةةد يةةن محمةةد يةةن الحسةةين يةةن غةةاين: علةةياأل -15

هةة(، 356تالمبحاين األمةوي القبشةي، أيةو الفةبج األصةبهاين )

دار الفكةةب للطباعةةة حالنشةةب،  ،تحقيةةق: علةةي مهنةةا حسةةميب جةةايب

 .لبنان

 يةةةن أيةةةو محمةةةد عبةةةد اهلل :قتضةةةاب يف شةةةبح أدب الكّتةةةاباال -16

يد البَ  ين محمد هةة(، دار العيةل، ييةبحت، 521تَطْلَيوسةي )السِّ

 م.1973

أيةي  يةن عبةد الغنةي ين إكمال اإلكمال )تكملة اإلكمال(: محمد -17

شةةعاع، أيةةو يكةةب، مرةةين الةةدين، ايةةن نقطةةة الحنبلةةي  يةةن يكةةب
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، 1410هة(، جامرة أم القبى، مكة المكبمة، 629تالبغدادي )

 النبي. رب، تحقيق: د. عبد القيوم عبد 1ط

ذحر األمةةةةالي = النةةةةوادر: أيةةةةو علةةةةي القةةةةالي، مةةةةالي = شةةةةاأل -18

 يةةن عيسةةى يةةن هةةارحن يةةن عيةةذحن يةةن القاسةةم يةةن إسةةماعيل

هةة(، عنةي يوضةرها حتبتيبهةا: محمةد 356سلمان )ت ين محمد

 -1344، 2عبةةد العةةواد األصةةمري، دار الكتةةب المصةةبية، ط

 م.1926

 يةةن ضةةياء الةةدين أيةةو السةةرادات هبةةة اهلل: أمةةالي ايةةن الّشةةعبّي  -19

 :تحقيةق ،هةة(542تمزة، المربحف يةاين الشةعبي )ح ين علي

، القةةاهبة، ط 
ّ
، مكتبةةة الخةةانعي

ّ
، 1الةةّدكتور محمةةود الّطنةةاحي

 هة.1413

 يةن إنباه البحاة على أنباء النّحاة، جمةال الةدين أيةو الحسةن علةي -20

هة(، تحقيق محّمد أيو الفضل إيةباهيم، 646تيوسف القفطي )

تةب الّثقافيةة، ييةبحت، دار الفكب الربيةي، القةاهبة، حمؤسسةة الك

 هة.1406، 1ط

نصاف يف مسائل الخالف يين النحويين البصبيين حالكوفيين: اإل -21

عبيةد اهلل األنصةاري، أيةو الربكةات،  يةن محمةد يةن عبد البحمن

هة(، تحقيق: محمد محيةي الةدين 577تكمال الدين األنباري )

 .دار الفكب، دمشق ،عبد الحميد
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 يةةن القاسةةم يةةن لي، إسةةماعيلبةةارع يف اللغةةة: أيةةو علةةي القةةاال -22

ة(، هة356تسلمان ) ين محمد ين عيسى ين هارحن ين عيذحن

دار الحضةةارة  -تحقيةةق: هشةةام الطرةةان، مكتبةةة النهضةةة يغةةداد 

 هة.1975، 1الربيية ييبحت، ط
 يةةن علةةي يةةن يوسةةف يةةن أيةةو حيةةان محمةةد بحةةب المحةةي :ال -23

هةة(، دار الكتةب 745تحيان أثيب الةدين األندلسةي ) ين يوسف

، تحقيق: الشيخ 1م، ط2001هة،1422لرلمية، لبنان، ييبحت، ا

عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد مروض، شارك يف 

د. ،كبيةةا عبةةد المعيةةد النةةوقي، ح د.أحمةةد النعةةولي  التحقيةةق:

 العمل.
كثيةب القبشةي  يةن عمةب يةن بداية حالنِّهاية: أيو الفةداء إسةماعيلال -24

 -هةةةة 1407دار الفكةةب،  هةةة(،774الدمشةةةقي )ت البصةةبي ثةةم  

 م.1986
 يةن بةديع يف علةم الربييةة: معةد الةدين أيةو السةرادات المبةاركال -25

ين عبد الكبيم الشيباين العزري ايةن محمد  ين محمد ين محمد

هةةة(، تحقيةةق حدراسةةة: د. فتحةةي أحمةةد علةةي 606األثيةةب )ت 

المملكةةةة الربييةةةة  -جامرةةةة أم القةةةبى، مكةةةة المكبمةةةة  ،الةةةدين

 هة.1420، 1ط السرودية،
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يبنةةامج خزانةةة الماجةةد للةةرتاث، )فهةةبس مخطوطةةات النحةةو(،  -26

 م.2010 -هة 1431اإلصدار األحل، 
عبةد  يةن ربهان يف علوم القبآن: أيةو عبةد اهلل يةدر الةدين محمةدال -27

هة(، تحقيق: محمةد أيةو الفضةل 794هبادر الزركشي )ت  ين اهلل

شبكائه، الحلبي ح يإيباهيم، دار إحياء الكتب الربيية عيسى الباي

 م.1957 -هة 1376، 1ط
أيةي  يةن يغية الوعاة يف طبقةات اللغةويين حالن حةاة: عبةد الةبحمن -28

هةة(، تحقيةةق: محمةد أيةةو 911يكةب، جةالل الةةدين السةيوطي )ت

 لبنان / صيدا. -الفضل إيباهيم، المكتبة الرصبية 

عبةد  يةن محّمةد يةن تاج الربحس مةن جةواهب القةاموس: محّمةد -29

ييةدي )ت البّ،اق الحسيني، أيةو  الفةيض، الملّقةب يمبتضةى، الز 

 هة(، معموعة من المحققين، دار الهداية.1205

تاريخ اإلسالم َحَحفيةات المشةاهيب َحاألعةالم: شةمس الةدين أيةو  -30

َقاْيمةةةا، الةةةذهبي  يةةةن عثمةةةان يةةةن أحمةةةد يةةةن عبةةةد اهلل محمةةةد

هة(، تحقيق: الةدكتور يشةار عةّواد مرةبحف، دار الغةبب 748)ت

 م.2003، 1اإلسالمي، ط

 يةةن أحمةةد يةن ثايةةت يةةن علةي يةةن أيةةو يكةب أحمةةد تةاريخ يغةةداد: -31

هةةة(، دار الكتةةب الرلميةةة، 463تمهةةدي الخطيةةب البغةةدادي )

 ييبحت.
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 يةن علةي يةن تبصيب المنتبةه يتحبيةب المشةتبه: أيةو الفضةل أحمةد -32

هةةةة(، تحقيةةق: 852حعةةب الرسةةقالين )ت يةةن أحمةةد يةةن محمةةد

، المكتبةةة محمةةد علةةي النعةةار، مباجرةةة: علةةي محمةةد البعةةاحي

 لبنان. –الرلمية، ييبحت 

عبةد  يةن الحسةين يةن تبيان يف إعباب القبآن: أيو البقاء عبد اهللال -33

 ،هة(، تحقيق: علي محمةد البعةاحي616اهلل الركربي )المتو : 

 ه.ؤعيسى البايي الحلبي حشبكا

اظ: شمس الةدين أيةو عبةد اهلل محمةد -34  يةن أحمةد يةن تذكبة الحف 

، 1هة(، دار الكتب الرلميةة، ط748تهبي )َقاْيما، الذ ين عثمان

 ييبحت.

 يةن يوسف ين محمد :ّتذييل حالّتكميل يف شبح كتاب التسهيلال -35

حيةةان، أثيةةب الةةدين، أيةةو حيةةان، الغبنةةاطي  يةةن يوسةةف يةةن علةةي

، تحقيةةق: الةةدكتور حسةةن هنةةداحي، دار هةةة(745)تاألندلسةةي 

 هة.1418، 1القلم، دمشق، ط

 يةةن أحمةةد يةةن قاسةةم، محمةةدتسةةهيل لرلةةوم التنزيةةل: أيةةو الال -36

هةةة(، 741عبةد اهلل، ايةن جةزي الكلبةي الغبنةاطي )ت يةن محمد

أيةةي  يةةن تحقيةةق: الةةدكتور عبةةد اهلل الخالةةدي، شةةبكة دار األرقةةم

 هة.1416 ييبحت، ،1ط ،األرقم
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ى )يحةب الرلةوم(: أيةو الليةث نصةب -37 سم   يةن تفسيب السمبقندي الم 

(، تحقيةق: هةة373تإيةباهيم السةمبقندي ) ين أحمد ين محمد

 دار الفكب، ييبحت. ،د.محمود مطبجي

عبد العبةار ايةن  ين محمد ين تفسيب القبآن: أيو المظفب، منصور -38

أحمةةةد المةةةبح،ى السةةةمراين التميمةةةي الحنفةةةي ثةةةم الشةةةافري 

 يةةن عبةةاس يةةن إيةةباهيم حغنةةيم يةةن هةةة(، تحقيةةق: ياسةةب489)ت

 -1418، 1ط السةةةةةرودية، –غنةةةةةيم، دار الةةةةةوطن، البيةةةةةاض 

 هة.1997

 يةةةن يب المةةاحردي = الن كةةت حالريةةون: أيةةو الحسةةن علةةيتفسةة -39

بغةةةدادي، الشةةةهيب حبيةةةب البصةةةبي ال يةةةن محمةةةد يةةةن محمةةةد

عبةةد  يةةن ، السةةيد ايةةن عبةةد المقصةةودهةةة(450يالمةةاحردي )ت

 ييبحت / لبنان. -البحيم، دار الكتب الرلمية 

 يةن : أيةو محمةد عبةد اهللتنبيه حاإليضاح عّمةا حقةع يف الّصةحاحال -40

، تحقيةق: مصةطفى حعةا،ي، الهيئةة هةة(582تيبي المصبي )

 م.1980، 1المصبية الرامة للكتاب، القاهبة، ط

األ،هبي الهبحي، أيو منصور  ين أحمد ين محمد :هتذيب اللغة -41

عبد الّسالم هارحن حآخبين، القاهبة، من  :هة(، يتحقيق370ت)

 م.1975م إلى 1964
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م توضةةةيح المشةةةتبه يف ضةةةب  أسةةةماء الةةةبحاة حأنسةةةاهبم حألقةةةاهب -42

 يةن محمةد ايةن أحمةد يةن عبد اهلل )أيي يكب( ين حكناهم: محمد

الشةةهيب يةةاين ناصةةب الةةدين  معاهةةد القيسةةي الدمشةةقي الشةةافري،

 هة(، تحقيق: محمد نريم الربقسوسي مؤسسة البسالة،842ت)

 .م1993ييبحت،  ،1ط

 يةن يزيةد يةن جبيةب يةن محمد جامع البيان عن تأحيل آي القبآن، -43

هةة(، تحقيةق 310ت، أيةو جرفةب الطةربي )غالب اآلملي ين كثيب

 م.1969 ،2محمود شاكب، دار المرارف، القاهبة، ط

قتيبةةة  يةةن مسةةلم يةةن عةةباثيم: ينسةةب أليةةي محمةةد عبةةد اهللال -44

هةة(، تحقيق: محمد جاسم الحميةدي، ح،ارة 276الدينوري )ت

 الثقافة، دمشق.

دريةةد األ،دي  يةةن الحسةةن يةةن أيةةو يكةةب محمةةد جمهةةبة الّلغةةة، -45

الةةةّدكتور رمةةةزي يرلبّكةةةي، دار الرلةةةم  :، تحقيةةةقهةةةة(321ت)

 م.1987، 1للماليين، ييبحت، ط

حماسةةة البصةةبية، لصةةدر الةةّدين البصةةبي، تحقيةةق: الةةّدكتور ال -46

مختةةار الةةدين أحمةةد، مطبرةةة معلةةس دائةةبة المرةةارف الرثمانيةةة 

 هة.1383، 1يحيدر آياد الّدكن، الهند، ط

قةي الةدين أيةو خزانة األدب حغاية األرب: اين حعة الحمةوي، ت -47

هةةةة(، 837تعبةةد اهلل الحمةةوي األ،راري ) يةةةن علةةي يةةن يكةةب
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ييةةةبحت، ، 1طدار حمكتبةةةة الهةةةالل،  ،تحقيةةةق: عصةةةام شةةةقيو

 .م1987

هةة(، 392تجنةي الموصةلي ) يةن خصائا: أيو الفتح عثمانال -48

 عالم الكتب، ييبحت، تحقيق: محمد علي النعار.

س، شةهاب أيةو الربةا :ّدر المصةون يف علةوم الكتةاب المكنةونال -49

عبةةد الةةدائم المرةةبحف يالسةةمين  يةةن يوسةةف يةةن الةةدين، أحمةةد

هة(، تحقيق: الّدكتور أحمد الخّباط، دار القلم، 756تالحلبي )

 هة.1406، 1دمشق، ط

 يةةن درر الكامنةةة يف أعيةةان المائةةة الثامنةةة: أيةةو الفضةةل أحمةةدالةة -50

هةةة(، 852حعةةب الرسةةقالين )ت يةةن أحمةةد يةةن محمةةد يةةن علةةي

، معلةس دائةبة المرةارف 2ط مريةد ضةان،تحقيق: محمد عبد ال

 الهند. -يادآيدر ح -الرثمانية 
محمةد  يةن عبةد الةبحمن ين أيو يكب عبد القاهب :دالئل اإلععا، -51

هة(، قبأه حعّلةق عليةه 471تالفارسي األصل، العبجاين الدار )

 م.1984محمود شاكب، مكتبة الخانعي، القاهبة، 

سن، دار الشةبق الربيةي، ديوان الّطبّماح، تحقيق الّدكتور عّزة ح -52

 هة.1414، 2ييبحت ححلب، ط

جمرةةه ححّققةةه: الةةّدكتور يحيةةى  :مةةبداس يةةن ديةةوان الرّبةةاس -53

 هة.1412، 1العّبوري، مؤسسة الّبسالة، ييبحت، ط
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تحقيق الّدكتور عّزة حسةن، دار  :ديوان الرّعاج يشبح األصمري -54

 هة.1416الشبق الربيي، ييبحت ححلب، 

إسةماعيل الّصةاحي،  ين يح عبد اهللشبح حتصح :ديوان الفب،دق -55

 هة.1354المكتبة الّتعارية الكربى، القاهبة،
جمع حشبح حتحقيق: د. محمد  :،يد األ،دي ين ديوان الكميت -56

 نبيل طبيفي، دار صادر، ييبحت.

محّمةد أيةو الفضةل إيةباهيم، دار  :تحقيةق :ديوان النايغة الةذيياين -57

 م.1990، 3المرارف، القاهبة، ط

محّمةةد أيةةو الفضةةل إيةةباهيم، دار  :تحقيةةق :القةةيسديةةوان امةةبئ  -58

 م.1990، 5المرارف، القاهبة، ط

الةةّدكتور عبةةد القةةّدحس أيةةو صةةالح،  :تحقيةةق :ديةةوان مي الّبّمةةة -59

 م.1982، 1مؤسسة اإليمان، ييبحت، ط

يشةةبح محّمةةد محيةةي الةةّدين عبةةد  :أيةةي رييرةةة يةةن ديةةوان عمةةب -60

 الحميد، دار األندلس، ييبحت.

تحقيةةق إحسةةان عبةةاس. دار الثقافةةة ييةةبحت  :ديةةوان كثّيةةب عةةّزة -61

 م.1971
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،اد المسةةةيب يف علةةةم التفسةةةيب: جمةةةال الةةةدين أيةةةو الفةةةبج عبةةةد  -62

هةةة(، المكتةةب 597تمحمةةد العةةو،ي ) يةةن علةةي يةةن الةةبحمن

 م.1404، 3اإلسالمي، ييبحت، ط

 يةن محمةد يةن القاسم ين هب يف مراين كلمات الن اس: محمدالزا -63

هةة(، تحقيةق: أ. د حةاتم صةالح 328تيشار، أيو يكب األنبةاري )

 .1992هة،1،1412الضامن، مؤسسة البسالة، ييبحت، ط
جنةةي الموصةةلي  يةةن سةةب صةةناعة اإلعةةباب: أيةةو الفةةتح عثمةةان -64

 -هة1421، 1هة(، دار الكتب الرلمية ييبحت ة لبنان، ط392)ت

 م.2000
بيد القاسمال -65 عبد اهلل الهبحي البغةدادي  ين سالّم ين سالح: أيو ع 

تحقيق: أ.د حاتم صالح الضامن، مؤسسة البسةالة هة(، 224)ت

 م.1985 -هة 1405، 2للطباعة حالنشب حالتو،يع، ط
محمد البكةبي  ين عبد الرزيز ين سم  الللي: أيو عبيد عبد اهلل -66

هة(، تحقيق: عبد الرزيز الميمني، دار الكتةب 487تاألندلسي )

 الرلمّية، ييبحت.

 يةةن أحمةةد يةةن عمةةب يةةن سةةنن الةةدار قطنةةي: أيةةو الحسةةن علةةي -67

دينةةار البغةةدادي الةةدارقطني  يةةن النرمةةان يةةن مسةةرود يةةن مهةةدي

هةةة(، تحقيةةق: السةةيد عبةةد اهلل هاشةةم يمةةاين المةةدين، دار 385ت)

 .1966، 1386المربفة، ييبحت، 
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علةةي  يةةن شةةريب يةةن سةةنن الكةةربى: أيةةو عبةةد الةةبحمن أحمةةدال -68

هة(، تحقيق: د.عبد الغفار سةليمان 303تالخباساين، النسائي )

، 1سةةةيد كسةةةبحي حسةةةن، دار الكتةةةب الرلميةةةة، ط، نةةةداريالب

 م.1991هة، 1411ييبحت، 
 يةن أحمةد ين سيب أعالم الن بالء: شمس الدين أيو عبد اهلل محمد -69

 القةاهبة، -هةة(، دار الحةديث748َقاْيما، الةذهبي )ت ين عثمان

 م.2006-هة1427

 ين عبد اهلل ين أيي سريد الحسن ين يوسف :شبح أييات سيبويه -70

هةةة(، تحقيةةق: الةةّدكتور 385تب،يةةان أيةةو محمةةد السةةيبايف )الم

 م.1979محّمد علي سلطاين، دار المأمون للرتاث، دمشق، 

عبةد اهلل  يةن الحسين ين : أيو سريد الحسنشبح أشرار الهذليين -71

، تحقيةةق عبةةد الّسةةتار فةةّباج، دار هةةة(275السةةكبي الن حةةوي )ت

 هة.1384، 1الربحية، القاهبة، ط

عبد اهلل، اين مالك الطائي العياين، أيو  ين محمد :شبح التسهيل -72

هةةةة(، تحقيةةةق: الةةةدكتور عبةةةد 672تعبةةةد اهلل، جمةةةال الةةةدين )

البحمن السّيد، حالّدكتور محمد يدحي المختون، هعب للطباعةة 

 هة.1410، 1حالنشب، القاهبة، ط
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ثايةةةةت الثمةةةةانيني  يةةةةن شةةةةبح التصةةةةبيف: أيةةةةو القاسةةةةم عمةةةةب -73

سةةليمان البريمةةي، مكتبةةة  يةةن تحقيةةق: د. إيةةباهيم هةةةة(،442)ت

 م.1999 -هة 1419، 1ط البشد،

عبةةد اهلل، ايةةن مالةةك الطةةائي  يةةن محمةةد: شةةبح الكافيةةة الشةةافية -74

، تحقيق: الدكتور هة(672)تالعياين، أيو عبد اهلل، جمال الدين 

، 1عبد المةنرم أحمةد هبيةدي، دار المةأمون للةرتاث، دمشةق، ط

 حإحيةاء الةرتاث هة. )من مطبوعات مبكز البحةث الرلمة1402
ّ
ي

 اإلسالمي يعامرة أّم القبى(.

يرةةيش ايةةن أيةةي السةةبايا  يةةن علةةي يةةن شةةبح المفّصةةل، يرةةيش -75

حيةاين الصةانع  ،علي، أيو البقاء، المربحف ياين يريش ين محمد

 هة(، عالم الكتب، ييبحت.643ت)

موسةةةى  يةةةن علةةةي يةةةن الحسةةةين يةةةن شةةةرب اإليمةةةان: أحمةةةد -76

ْسَبْحِجبدي الخباساين، أيو يك هةة(، حققةه 458ب البيهقةي )تالخ 

حراجع نصوصه حخبج أحاديثه: الدكتور عبد الرلي عبد الحميد 

حامةةد، أشةةبف علةةى تحقيقةةه حتخةةبيج أحاديثةةه: مختةةار أحمةةد 

الهنةد، مكتبةة البشةد  –الندحي، صاحب الدار السةلفية يبومبةاي 

للنشةةب حالتو،يةةع يالبيةةاض يالترةةاحن مةةع الةةدار السةةلفية يبومبةةاي 

 م.2003 -هةة 1،1423يالهند، ط
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تحقيق عةادل سةليمان جمةال، مكتبةة  :شرب األحوص األنصاري -77

 هة.1411، 2الخانعي، القاهبة، ط

هة(، دار الثقافةة، 1424شرب الخوارج: دكتور إحسان عباس )ت -78

 م.1974، 3لبنان، ط –ييبحت 

قتيبة الةدينوري  ين مسلم ين رباء: أيو محمد عبد اهللرب حالش  شِّ ال -79

 اء الرلوم، ييبحت.هة(، دار إحي276ت)

سةريد  يةن شمس الرلوم حدحاء كالم الربب من الكلةوم: نشةوان -80

 -عبةد اهلل الرمةبي  يةن (، د. حسينهة573تالحميبى اليمني )

د يوسةةف محمةةد عبةةد اهلل، دار الفكةةب  -علةةي اإلريةةاين  يةةن مطهةب

سةةةورية(،  -لبنةةةان(، دار الفكةةةب )دمشةةةق  -المراصةةةب )ييةةةبحت 

 م.1999 -هة 1420ط

ةةال -81 حمةةاد العةةوهبي الفةةارايي  يةةن أيةةو نصةةب إسةةماعيل :حاحصِّ

تحقيةةةق أحمةةةد عبةةةد الغفةةةور عّطةةةار، دار الرلةةةم  ،هةةةة(393ت)

 هة.3،1404للماليين، ييبحت، ط
إسةةماعيل أيةةو عبةةداهلل البخةةاري  يةةن محمةةد :صةةحيح البخةةاري -82

 هة.5،1406عالم الكتب، ييبحت ط هة(،256)تالعرفي
شةةيبي الحعةةاج، أيةةو الحسةةين الق يةةن صةةحيح مسةةلم: مسةةلم -83

، تحقيةةق: محمةةد فةةؤاد عبةةد البةةاقي دار هةةة(261)ت النيسةةايوري

 إحياء الرتاث الربيي، ييبحت.
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ةةال -84  يةةن عبةةد اهلل يةةن هةةالل الحسةةن أيةةوناعتين الكتايةةة حالشةةرب: صِّ

، تحقيةةق: علةةي محمةةد البعةةاحي هةةة(395)ت سةةهل الرسةةكبي

حمحمةةةةةةد أيةةةةةةو الفضةةةةةةل إيةةةةةةباهيم، المكتبةةةةةةة الرصةةةةةةبية، 

 م.1986هةة،1406ييبحت،
محمةد، الَحْضةَبمي اإلشةبيلي،  ين مؤمن ين علي :ئب الشربضبا -85

هةة(، دار األنةدلس 669تأيو الحسن المرةبحف يةاين عصةفور )

 م.1980، 1للطباعة حالنشب، ييبحت، ط

تقةي الةدين  يةن طبقات الشافرية الكربى: تاج الدين عبد الوهاب -86

هةةة(، تحقيةةق: د. محمةةود محمةةد الطنةةاحي، 771تالسةةبكي )

مةةد الحلةةو، هعةةب للطباعةةة حالن شةةب حالتو،يةةع، د.عبةةد الفتةةاح مح

 هة.1413، 2ط

منيع، أيو عبةد اهلل البصةبي  ين سرد ين الطبقات الكربى: محمد -87

 .، دار النشب: دار صادر، ييبحتهة(230)ت الزهبي

 يةن عبيةد اهلل يةن الحسن ين طبقات الن حويين حالل غويين: محمد -88

هةةة(، 379تمةةذحج الزييةةدي األندلسةةي اإلشةةبيلي، أيةةو يكةةب )

 .2تحقيق: محمد أيو الفضل إيباهيم، دار المرارف، ط
عبيةد اهلل  ين شديد(م )يالت  سال   ين محمد: رباءطبقات فحول الش   -89

هة(، قبأه حشبحه محمود 232تالعمحي يالوالء، أيو عبد اهلل )

 هة.1394شاكب، مطبرة المدينّ، القاهبة، 
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ةةال -90  يةةن ،: يحيةةىبا، ألسةةبار البالغةةة حعلةةوم حقةةائق اإلععةةاطِّ

إيةباهيم، الحسةيني الرلةوّي الطةالبي الملقةب  يةن علي ين حمزة

ييةةةةبحت،  -هةةةةة(، المكتبةةةةة الرنصةةةةبية 745يالمؤيةةةةد يةةةةاهلل )ت

 هة.1،1423ط

 يةةن رةةرب يف خةةرب مةةن غةةرب: شةةمس الةةدين أيةةو عبةةد اهلل محمةةدال -91

هةة(، تحقيةق: أيةو 748َقاْيمةا، الةذهبي )ت يةن عثمةان يةن أحمد

 –سةيوين ،غلةول، دار الكتةب الرلميةة ي يةن هاجب محمد السةريد

 .ييبحت
عبةد  يةن محمةد يةن أيو عمب، شهاب الةدين أحمةد رقد الفبيد:ال -92

سةةالم المرةةبحف يةةاين عبةةد ريةةه  يةةن ريةةه ايةةن حبيةةب ايةةن حةةديب

، 3هةةة(، دار إحيةةاء الةةرتاث الربيةةي، ط328األندلسةةي )المتةةو : 

 م.1999هة، 1420ييبحت، لبنان، 

الربةةاس، أيةةو الحسةةن، ايةةن  يةةن عبةةد اهلل يةةن علةل النحةةو: محمةةد -93

هة(، تحقيق: محمود جاسةم محمةد الةدرحيش، 381تالوراق )

 م.1999هة، 1420، البياض، السرودية، 1مكتبة البشد، ط

 يةةن عمةةدة القةةاري شةةبح صةةحيح البخةةاري: أيةةو محمةةد محمةةود -94

حسين الغيتايى الحنفي يدر الةدين  ين أحمد ين موسى ين أحمد

 الرتاث الربيي، ييبحت. هة(، دار إحياء855الريني )ت
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تمةيم  يةن عمةبح يةن أحمةد يةن أيو عبةد الةبحمن الخليةل :رينال -95

الةةةّدكتور مهةةةدي  :هةةةة(، تحقيةةةق170تالفباهيةةةدي البصةةةبي )

 حالةةّدكتور إيةةباهيم الّسةةامّبائي، مؤسسةةة األعلمةةي 
ّ
المخزحمةةي

 هة.1408، 1للمطبوعات، ييبحت، ط
ة الةدينوري قتيبة يةن مسةلم يةن عيون األخبار: أيو محمد عبد اهلل -96

 هة.1418هة(، دار الكتب الرلمية ة ييبحت، 276)ت
 يةن إيةباهيم يةن محمةد يةن غبيب الحةديث: أيةو سةليمان حمةد -97

هة(، تحقيق: عبةد 388الخطاب البستي المربحف يالخطايي )ت

 يةبالكبيم إيباهيم الغبياحي، خبج أحاديثةه: عبةد القيةوم عبةد ر

 م.1982 -هة 1402دمشق، –النبي، دار الفكب 

قتيبةة الةدينوري  ين مسلم ين بيب الحديث: أيو محمد عبد اهللغ -98

، 1هة(، تحقيق: د. عبةد اهلل العبةوري مطبرةة الرةاين، ط276ت)

 هة.1397يغداد، 

 يةةن عمةةبح يةةن فةةائق يف غبيةةب الحةةديث: أيةةو القاسةةم محمةةودال -99

هةةة(، دار المربفةةة، لبنةةان، 538تأحمةةد، الزمخشةةبي جةةار اهلل )

 حي، محمد أيو الفضل إيباهيم.، تحقيق: علي محمد البعا2ط

فتح القديب العامع يةين فنةي البحايةة حالدرايةة مةن علةم التفسةيب:  -100

عبةةةد اهلل الشةةةوكاين اليمنةةةي  يةةةن محمةةةد يةةةن علةةةي يةةةن محمةةةد

 .ييبحت –هة(، دار الفكب 1250ت)
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بيةد القاسةم ين فضائل القبآن للقاسم -101  يةن سةالّم يةن سالم: أيو ع 

(، تحقيق: مةبحان الرطيةة، هةة224عبد اهلل الهبحي البغدادي )ت

 -حمحسةةن خبايةةة، ححفةةاء تقةةي الةةدين، دار ايةةن كثيةةب )دمشةةق 

 م.1995-هة 1415، 1ييبحت(، ط
 يةن عبةد الةبحمن يةن أحمد ين شاكب ين فوات الوفيات: محمد -102

هةة(، 764تشاكب الملقةب يصةالح الةدين ) ين هارحن ين شاكب

، عادل أحمةد عبةد الموجةود يروض اهلل، ين تحقيق: علي محمد

 م.2000، ييبحت، 1دار الكتب الرلمية، ط

 يةن عمةبح يةن قسطاس يف علم الربحض: أيةو القاسةم محمةودال -103

هة(، تحقيةق: الةدكتور فخةب 538أحمد، الزمخشبي جار اهلل )ت

 -هةة1410، 2لبنةان، ط –الدين قباحة، مكتبةة المرةارف ييةبحت 

 م.1989

 كتةةاب األلفةةاظ )أقةةدم مرعةةم يف المرةةاين(: ايةةن السةةكيت، أيةةو -104

هة(، تحقيق: د. فخةب الةدين 244تإسحاق ) ين يوسف يرقوب

 م.1998، 1قباحة، مكتبة لبنان ناشبحن، ط

 يةن كتاب الشةرب أح شةبح األييةات المشةكلة اإلعةباب: الحسةن -105

، أيةو علةي )ت ين أحمد
ّ
هةة(، تحقيةق 377عبةد الغفةار الفارسةي

حشةةبح: الةةدكتور محمةةود محمةةد الطنةةاحي، مكتبةةة الخةةانعي، 

 م.1988 -هة 1408، 1، طمصب –القاهبة 
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قنةرب الحةارثي يةالوالء، أيةو  يةن عثمةان يةن كتاب سيبويه: عمةبح -106

عبةد السةالم محمةد  هة(، تحقيةق:180تيشب، الملقب سيبويه )

 م.1988 -هة 1408، 3هارحن، مكتبة الخانعي، القاهبة، ط
أيي يكب، جةالل  ين لب اللباب يف تحبيب األنساب: عبد البحمن -107

 ييبحت. –هة(، دار صادر 911الدين السيوطي )ت

عةةادل  يةةن علةةي يةةن لبةةاب يف علةةوم الكتةةاب: أيةةو حفةةا عمةةبال -108

، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبةد هة(775)ت الدمشقي الحنبلي

 الموجةةود، حالشةةيخ علةةي محمةةد مرةةوض، دار الكتةةب الرلميةةة،

 م.1998 -هة 1419 -، ييبحت، لبنان 1ط

مةةال علةةى، أيةةو الفضةةل، ج يةةن مكةةبم يةةن لسةةان الرةةبب: محمةةد -109

هةة(، دار صةادر، 711ت) يالدين اين منظور األنصةاري اإلفبيقة

 هة.1410، 1ييبحت، ط

جنةةةي الموصةةةلي  يةةةن أيةةةو الفةةةتح عثمةةةان لمةةةع يف الربييةةةة:ال -110

 هة(، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت.392ت)

حتسب يف تبيين حجوه شةواّم القةباءات حاإليضةاح عنهةا: أيةو الم -111

 392تالموصةةلي ) جنةةي يةةن الفةةتح عثمةةان
ّ
هةةة(، تحقيةةق علةةي

النّعدّي ناصف، حالةّدكتور عبةد الحلةيم النّعةار، حالةّدكتور عبةد 

، 2الفّتةةاح شةةلبي، دار سةةزكين للطباعةةة حالنشةةب، إسةةتانبول، ط

 هة.1406
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أيةةةو محمةةةد عبةةةد  :بر الةةةوجيز يف تفسةةةيب الكتةةةاب الرزيةةةزالمحةةة -112

عطيةة األندلسةي  يةن تمةام يةن عبةد الةبحمن يةن غالب ين الحق

د الشةايف محّمةد، بهة(، تحقيق: عبد الّسالم ع542تمحاريي )ال

 هة.1413، ييبحت، 1ط دار الكتب الرلمّية،

 يةن إسةماعيل يةن حكم حالمحي  األعظم: أيةو الحسةن علةيالم -113

، تحقيق: عبةد الحميةد هنةداحي، دار (هة458ت)سيده المبسي 

 م.2000، ييبحت، 1الكتب الرلمية، ط

سةيده المبسةي  يةن سةماعيلإ يةن أيو الحسةن علةي :مخّصاال -114

، تحقيةةق: خليةةل إيةةباهم جفةةال، دار إحيةةاء الةةرتاث (هةةة458ت)

 م.1996 -هة 1417 ،1الربيي، ييبحت، ط

أيي يكب، جالل  ين مزهب يف علوم اللغة حأنواعها: عبد البحمنال -115

هةةة(، تحقيةةق: فةةؤاد علةةي منصةةور، دار 911تالةةدين السةةيوطي )

 م.1998هة  -1418، ييبحت، 1ط الكتب الرلمية،

عبةد اهلل المرةبحف  يةن مسالك حالممالك: أيو القاسم عبيد اهللال -116

هةة(، دار صادر أفست ليدن، ييبحت، 280ياين خبدامية )ت نحو

 م.1889
محمةةد  يةةن حةةاس أحمةةدمرةةاين القةةبآن الكةةبيم: أيةةو جرفةةب الن   -117

هة(، تحقيق: محمد علةي الصةايوين، جامرةة أم القةبى، 338ت)

 هة.1409بمة، ك، مكة الم1ط
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سةهل، أيةو إسةحاق  ين السبي ين إيباهيم :راين القبآن حإعبايهم -118

هة(، تحقيق: الّدكتور عبد العليل شةلبي، عةالم 311تالزجاج )

 هة.1408، 1الكتب، ييبحت، ط

أيةةو الحسةةن المعاشةةري يةةالوالء، البلخةةي ثةةم  :مرةةاين القةةبآن -119

هةةة(: تحقيةةق: 215تالبصةةبي، المرةةبحف يةةاألخفش األحسةة  )

، 1محّمةةد أمةةين، عةةالم الكتةةب ييةةبحت، ط الةةّدكتور عبةةد األميةةب

 هة.1405

منظةور  يةن عبةد اهلل يةن ،يةاد يةن أيةو ،كبيةا يحيةى :مراين القةبآن -120

 النّعار حأحمةد 207تالديلمي الفباء )
ّ
هة(، تحقيق: محّمد علي

 نعايت، الّدار المصبية لّلتأليف حالرتجمة، القاهبة.

ى )إععا، ا -121 لقبآن حمررتك مررتك األقبان يف إععا، القبآن، حي سم 

أيةةي يكةةب، جةةالل الةةدين السةةيوطي  يةةن األقةةبان(: عبةةد الةةبحمن

لبنةةةان،  –ييةةةبحت  -، 1ط هةةةة(، دار الكتةةةب الرلميةةةة،911)ت

 م.1988 -هة1408

عبةةد اهلل  يةةن مرعةةم األديةةاء: شةةهاب الةةدين أيةةو عبةةد اهلل يةةاقوت -122

هةةةة(، دار إحيةةةاء الةةةرتاث الربيةةةي، 626تالبحمةةةي الحمةةةوي )

 ييبحت.
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عبةةد اهلل  يةةن شةةهاب الةةدين أيةةو عبةةد اهلل يةةاقوتمرعةةم البلةةدان:  -123

هةةةة(، دار إحيةةةاء الةةةرتاث الربيةةةي، 626تالبحمةةةي الحمةةةوي )

 هة.1399ييبحت، 

عمةةةبان المب،يةةةاين  يةةةن عبيةةةد اهلل محمةةةد أيةةةومرعةةةم الشةةةرباء:  -124

، 1هةةةةة(، تصةةةةحيح كبنكةةةةو، دار العيةةةةل، ييةةةةبحت، ط384ت)

 هة.1411

 يةن مةب،حق ني قانع ين مرعم الصحاية: أيو الحسين عبد الباقي -125

 يةن هة(، تحقيق: صةالح351تحاثق األموي يالوالء البغدادي )

، 1ط سةالم المصةبايت، مكتبةة الغبيةةاء األثبيةة، المدينةة المنةةورة،

 هة.1418

أيوب أيو القاسم الطرباين،  ين أحمد ين رعم الكبيب: سليمانالم -126

، 2عبةد المعيةد السةلفي، مكتبةة الزهةباء، ط ين تحقيق: حمدي

 .م1983 –ه 1404الموصل، 

،كبيةةاء القزحينةةي  يةةن فةةارس يةةن مرعةةم مقةةاييس اللغةةة: أحمةةد -127

هةة(، تحقيةق: عبةد السةالم محمةد 395تالبا،ي، أيو الحسين )

 م.1999 -هة 1420، ييبحت، لبنان، 2ط هارحن، دار العيل،

اء الكبار على الّطبقات حاألعصةار: شةمس الةدين أيةو  -128 مربفة القب 

َقاْيمةةةا، الةةةذهبي  يةةةن عثمةةةان يةةةن أحمةةةد يةةةن عبةةةد اهلل محمةةةد
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هةةة(، تحقيةةق: يّشةةار عةةّواد مرةةبحف ح،مالئةةه، مؤسسةةة 748ت)

 هة.1408، 2الّبسالة، ييبحت، ط

 يةن عمةب يةن مفاتيح الغيب )الت فسيب الكبيب(: أيو عبد اهلل محمةد -129

ا،ي، )ت يةةن الحسةةن هةةة(، دار إحيةةاء 606الحسةةين الت يمةةي الةةب 

 .هة1420 ،3ط ييبحت، –الرتاث الربيي 
 يةن عمةبح يةن ل يف صنرة اإلعةباب: أيةو القاسةم محمةودمفص  ال -130

هةةة(، تحقيةةق: د. علةةي يةةو 538تأحمةةد، الزمخشةةبي جةةار اهلل )

 .1993، ييبحت، 1ط ملحم، مكتبة الهالل،

عبةد األكةرب الثمةالى األ،دي، أيةو  يةن يزيد ين مقتضب: محمدال -131

هةةة(، تحقيةةق: محمةةد عبةةد 285الربةةاس، المرةةبحف يةةالمربد )ت

ضيمة،   عالم الكتب ة ييبحت.الخالق ع 
َيَلْلَبْخةت  يةن عبةد الرزيةز يةن مقدمة العزحلية يف النحو: عيسىال -132

هة(، د. شةربان 607العزحلي الربيبي المباكشي، أيو موسى )ت

عبد الوهاب محمد، د. حامد أحمد نيل، د. فتحي محمةد أحمةد 

 جمرة، مطبرة أم القبى، جمع تصويبي: دار الغد الربيي.

يكةب  يأية يةن عبةد الكةبيم يةن الفةتح محمةد ملل حالنحةل: أيةوال -133

 هة(، مؤسسة الحلبي.548أحمد الشهبستاين )ت 
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ف: شبح كتاب التصبيف أليي عثمان الما،ين، أيةو الفةتح المنص -134

، 1هة(. دار إحياء الرتاث، ط392جني الموصلي )ت  ين عثمان

 م.1954
محمةةد، الَحْضةةَبمي  يةةن مةةؤمن يةةن علةةي :صةةبيفتةةع يف الت  ممال -135

هةةة(، 669تأيةةو الحسةةن المرةةبحف يةةاين عصةةفور ) اإلشةةبيلي،

 ،1تحقيق: الّدكتور فخب الةّدين قبةاحة، دار المربفةة، ييةبحت، ط 

 هة.1407

عبةد اهلل الظةاهبي  يةن تغةبي يةبدي يةن نعوم الّزاهبة: يوسةفال -136

هةةة(، المؤسسةةة 874الحنفةةي، أيةةو المحاسةةن، جمةةال الةةدين )ت

حالنّشةب، القةاهبة.  المصبّية الراّمةة للتةأليف حالت بجمةة حالطباعةة

 م(.1962)مصّورة عن طبرة دار الكتب 

عبيةد  يةن محمةد ين عبد البحمن :ن زهة األلّباء يف طبقات األدياء -137

هةة(، 577تاهلل األنصاري، أيو الربكات، كمال الدين األنباري )

، األردن، 3ط تحقيق: الّدكتور إيباهيم الّسامّبائي، مكتبة المنةار،

 هة.1405

عبةةد  يةةن محمةةد يةةن  اخةةرتاق اآلفةةاق: محمةةدنزهةةة المشةةتاق يف -138

 اإلدريسةيإدريس الحسني الطالبي، المرةبحف يالشةبيف  ين اهلل

 هة.1409، ييبحت، 1ط هة(، عالم الكتب،560)ت
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ين خليةل -139 أيبةك  يةن َنْكت  الهميةان يف نكةت الرميةان: صةالح الةدِّ

فدي )ت هة(، عل ق عليه ححضع حواشيه: مصطفى عبةد 764الص 

 هةة1428، 1ط لبنةان، –ار الكتب الرلمية، ييبحت القادر عطا، د

 .م2007 -
فضةةةال المعاشةةةري  يةةةن الحسةةةن علةةةي أيةةةوكةةةت يف القةةةبآن: ن  ال -140

هة(، دراسة حتحقيق: د. عبد اهلل عبد القادر الط ويل، دار 479)ت

 م.2007، مصب1البدر، ط

 يةةةن الحعةةةاج يوسةةةف أيةةةوكةةةت يف تفسةةةيب كتةةةاب سةةةيبويه: ن  ال -141

هيةب هةة(476) الشةنتمبيعيسةى األعلةم  ين سليمان ، تحقيةق: ، 

عبد المحسةن سةلطان، منشةورات مرهةد المخطوطةات الربييةة، 

 هة.1407، 1الكويت، ط

 يةةن السةةرادات المبةةارك أيةةوهايةةة يف غبيةةب الحةةديث حاألثةةب: نِّ ال -142

، يهةةة(، تحقيةةق: طةةاهب أحمةةد الةةزاح606محمةةد العةةزري )ت

 -هةة 1399المكتبةة الرلميةة، ييةبحت،  محمود محمد الطناحي،

 م.1979
أيي يكةب،  ين همع الهوامع يف شبح جمع العوامع: عبد البحمن -143

هةةة(، تحقيةةق: عبةةد الحميةةد 911جةةالل الةةدين السةةيوطي )ت 

 مصب. -هنداحي، المكتبة التوفيقية 
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عبةةد اهلل  يةةن أيبةةك يةةن وايف يالوفيةةات: صةةالح الةةدين خليةةلالةة -144

ةةةفدي )ت هةةةة(، تحقيةةةق: أحمةةةد األرنةةةاؤحط، حتبكةةةي 764الص 

 .م2000 -هة1420 ييبحت، –إحياء الرتاث  مصطفى، دار
اد من البقاع: أيةو ه الربب  الب  تْ تَ حاب، حما نرَ حصف المطب حالس   -145 ح 

هةة(، تحقيةق: 321دريةد األ،دي )ت يةن الحسةن يةن يكب محمد

عةةز الةةدين التنةةوخي، معلةةة المعمةةع الرلمةةي الربيةةي يدمشةةق، 

 م.1963، لسنة 38المعلد 
الربةةاس شةةمس الةةدين  أيةةوالزمةةان: حفيةةات األعيةةان حأنبةةاء أينةةاء  -146

هةة(، تحقيةق: 681)ت خلكةان يةن أيي يكةب ين محمد ين أحمد

 إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان.
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بين الدرس « بئس»و« نعم»

النظري والواقع االستعمالي 

 تطبيقا على القرآن الكريم

 د. هدى أمحد حسن حممد

 

 م.1974مكان وتاريخ الميالد: الرياض،  -

دكتللارايف ف س ةلللع ال لللع ال ر يللع حاصلل ع ى لل   -

)نحللا وصللرن  مللة اام للع الاي للية ف الةللادان، 

 م.2004

اام للع ف  يللع أسللتام مةللاىق،  اةللة ال لللع ال ر -

 الاي ية.
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 الخالصة

أس اب المقح والذم واحق مة أساليب ال لع ال ر يع له خصاصيته 

« ن ة»الباائيع والرتكيبيع، وياصق  ه ف القرس الاحاي إنشاء المقح  ل

ف تراكيب محّقدة مايةع « الحبذا»و«  ئس»إنشاء الذم  ل أو« حبذا»و

« ن ة»مختصع  قراسع وقق ااءت هذيف الارقع  ى   كالم ال رب.

دراسع نحايع نظريع وتطبيايع ى   الارآن الكرية، وحم ت «  ئس»و

 الارآين.واالست مال   ية القرس الاظري«  ئس»و« ن ة»ىااان: 

، « ئس»و« ن ة»تااولت ف اانبها الاظري القرس الاحاي لل

وخصاصيتهما الباائيع ى   المةتاى الصرف، و ااء ام تهما ى   

احاي، ونّاهت إل  ال محات القالليع التي أدركها الاحاة، المةتاى ال

مع إ راز اانب مة الخالسات الاحايع ف تح يل هذا األس اب، 

والاقان ىاق آراء المحقثية إزاء ىقد مة الاضايا المخت ف سيها، 

 ورؤيتهة ف ماهجيع تح يل هذا األس اب.

الارآين  ل ماوترّكز الجانب التطبياي ف هذيف الارقع ى   االست

« ن ة»  ق « ما»، وكان مما يجقر الاقان ىاقيف وقاع « ئس»و« ن ة»لل

ا ف   ض صارها، كما ، إم ي حظ المتتبع لها است ماال خاص  « ئس»و

اإلىرا ي داخل األس اب مة أواه الخالن  ية « ما»كان تحقيق ماقع 

 ؛لتصل القراسع إل  خصاصيع تركيب أس اب المقح والذم الاحاة.

 ل الكرية الارآن سيما ال –ن مة األسضل ر طه  الاصاص اللصيحع ليكا



 

 

» 
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 الااق يع الصارة ال مياع، ويقىة القالليع المالمح ي طي حت 

قام األس اب ف أرق  صاريف. إم تةتحق مثل هذيف األساليب أن الستخ

تتااول وساا ل ماهج الاصلي،   يقا ىة إىراب الجزئيات التي تااد إل  

 اح  القرس الاحاي ىة غايته األساسيع.خالسات اقليع تج

« ن ة» الارآين لجم تي االست مالومما تجّ   مة القراسع أن 

لة يخصص لهما امال مةتا ع،  ل كان ف ختام اآليات مما «  ئس»و

«  ئةما»و« ن ّما»ملاير لل است مالأس ة الم اين الةا اع وأكقها، وها 

 اقيع ف الارآن الكرية.؛ إم له خصاصيته الةي«ما»لحال اتصالهما  
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Summary 

Methodology of Grammatical Appraisal and Critics is one 
of Arabic Language methods that have its morphological and 
constructive peculiarity. The research is meant to be in 
Grammatical aspect in Appraisal Essay of «ن لة»  and «حبلذا»  or 
Critical Essay of «للئس »  and «ال حبللذا»  in specific measured 
constructed sentences in Arabic speech. 

This research paper is made specifically for the study of 
« لئس»و« ن لة»  which is a theoretical and applied grammar with 

respect of Holy Qur’an. This paper has a topic as: «Niima» 
and «Biisa» between theoretical study and Qur’anic 
application. 

It also talked about the aspect of grammatical study of 
« لللئس»و« ن لللة»  and their structural peculiarity on the 

morphological level and their sentence formation at the 
Grammar level. I also pointed at semantic aspect that the 
grammarians found out showing the different views in 
analyzing this methodology. I stand by the modern 
grammarians in many different instances and their methods 
in analyzing this case. 

The practical aspect of this research solely depended on 
Qur’anic usage of «Niima» and «Biisa» and what is more 
important is what come after them since observer can see a 
specific usage of «ملا» after them in some of their usage. It is 
also observed that the stand of «ملا» in sentence is point of 
different view. 



 

 

» 
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All these are for the research to reach up to the exact 
structure of sentence construct so that it will be better to be 
related with the authentic texts - most especially Holy 
Qur’an- so that it can render deep semantic aspects. It also 
supports practical form of usage in its most magnificent form. 
Since this represents the methodology, we have to imbibe 
descriptive method of research far away from analyzing parts 
of the sentence that can result into extensive disagreement 
that can divert grammatical study away from its aim. 

What appeared in the study is that the Qur’anic usage did 
not provide «Niima» and «Biisa» with main clause, but it 
their usage at the end of verses filled the previous meanings 
which is different for «ن ّمللا»  and «ئةللما »  when they are 
conjugated with ملا since it has its specific syntax in Holy 
Qur’an.  
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،بين الدرس النظري والواقع االستعمالي« بئس»و« نعم»  

ن الكريما على القرآطبيق  ت  

 

داء الم اين أا ف هكل للع ماهجول، للايانان ايإن المقح والذم م 

المخت لع  طرائق متااىع، ومة هاا يمكااا مقح الشيء أو ممه  طرق 

ىقيقة مباشرة أو ضمايع، مة خالل ك مات امتألت هبا م ااة ال لع، 

 وقق تتقخل الةياقات والارائة ف تأديع هذيف الم اين.

 يعوالذم مة أساليب ال لع ال ر يع مات الخصاص وأس اب المقح

الباائيع والرتكيبيع. وقق اختارت ال رب أدوات ىقيقة لهذا األس اب 

وإنشاء الذم « حبذا»و« ن ة»كان الشائع ماها أن يكان إنشاء المقح  ل

، « ئس»ماام « ساء»كما استخقمت ال رب الل ل . «الحبذا»و«  ئس» ل

إلنشاء م ا  المقح أو الذم. « َسُ ل»ع ى   وزن و ااا مة األس ال الثالثي

« حبذا»وقق وردت هذيف الصار ف الارآن الكرية ماىقا المقح والذم  ل

 س يس لهما استخقام قرآين.« الحبذا»و

« ن ة»تبحث هذيف الارقع ف اانبها الاظري ف التااول الاحاي لل

ئيع ى   ، والذي اسُتهّل  اقان الاحاة ىاق خصاصيتهما الباا« ئس»و

المةتاى الصرف، و ااء ام تهما ى   المةتاى الاحاي، وكذلك 

ال محات القالليع التي أدركها الاحاة. وَتْ ِرض الارقع اانبا مة 

إل   -أحيانا  -الخالسات الاحايع ف تح يل هذا األس اب، والتي أدت 



 

 

» 
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انصران الاحا ىة تاخي دقائق األس اب وخصاصيته القالليع، 

هة المت  مية  ما ال يثري الم ا . وقق أثار ملك وأثا ت ى   م

المحقثية سااقوا القرس الاحاي ف تااوله ألس اب المقح والذم ف 

ىقد مة الاضايا، وكانت لهة وقلات وآراء اقيرة   رضها واالستلادة 

سهة مة ثة ؛ وواست ماالهذا األس اب تح يال  م ام عماها ف 

 أو الذم. خصاصيته القالليع ف إنشاء المقح

ومة الم  ام أن الارآن الكرية قمع البيان وها الاص الم جز، أكرم 

اهلل  ه ال رب وال ر يع، إم اصطلاها اهلل للع لكتا ه الكرية، وقق كان هذا 

الكتاب الماقس ها الحاسز األول ل قرس ال لاي والاحاي ىاق ال رب 

  الصارة الماااع التي ا تها آراؤهة ومؤللاهتة.

اّل أساليبهة  تااىها  مةت مالالاص الم جز   ةان ال رب  لاق ااء

ف قمع  ياهنا وغايع إىجازها، ومة ملك ما ورد ف الارآن مقحا ومما 

ثمانيع ىشر ماض ا، ف « ن ة»ورد المقح  ل إمهذا األس اب،  مةت مال

ف «  ئس»ماقع « ساء»ووردت أر  ية ماض ا، ف «  ئس»الذم  لوورد 

ف ىقد مة « َسُ ل»، كما ورد المقح والذم  بايع اض اثالثع وىشرية م

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ ﴿اآليات الكريمع، كااله ت ال  ف ماام مم: 

ڈ ﴿. وكااله ت ال  ف ماام مقح: [5الكهف:﴾ ]ٿ ٺ ٺ ٺ

 .[69النساء:﴾ ]ژ ژ
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الارآين  االست مالوقق تركز الجانب التطبياي ف هذا البحث ى   

دوات، مع الاظر إل  الةياق الذي وردت دون  ايع األ«  ئس»و« ن ة»لل

سيه، ى   مةتاى اآليع أو اآليات الةا اع والتاليع لها، حةب الم ا  

 .الاارد ف اآليات الكريمع

، إم « ئس»و« ن ة»  ق « ما»وكان مما يجقر الاقان ىاقيف وقاع 

ي حظ المتتبع أن لها است ماال خاصا ف   ض صارها، كما كان تحقيق 

 .اإلىرا ي داخل األس اب مة أواه الخالن  ية الاحاة« ما»ماقع 

وقق  قأ التااول  الجانب الاظري، ىارًضا ماهج الاحاة ف درسهة 

، وآراء المحقثية وناقهة ل احاة « ئس»و« ن ة»لجمل المقح والذم  ل

ف قضاياهة الجقليع وإىراب ازئيات األس اب، مع وقلع خاصع مع 

ثة يأيت الجانب التطبياي متتب ا «.  ئس»و «ن ة»إن وق ت مارتنع  ل« ما»

ومة   ق ، « ئةما»و« ن ّما»، و« ئس»و« ن ة»الارآين لل االست مال

 وسقملك قق ىرض وأدرات اآليات ف اقاول تاضيحيع اام ع لها، 

 المحاور التاليع:

 :«بئس»و« نعم»أوال: المعنى اللغوي والبناء الصريف لـ

 ت النحوية: وفيه:ثانيا: التناول النحوي والخالفا

 عمق التحليل النحوي: -1
 الخالفات النحوية، وفيه: -2

 «.بئس»و« نعم»أ/ الخالف يف اسمية 
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 ب/ إعراب جزئيات األسلوب.

 «.بئسما»و« نعّما»يف « ما»ج/ إعراب 

 .الشواهد النادرة -3

 ثالثا: آراء المحدثين يف أسلوب المدح والذم.

 فيه:، و«بئس»و« نعم»القرآين لـ االستعمالرابعا: 

 .يف القرآن الكريم« نعم»أ/ مواقع 

 .يف القرآن الكريم« بئس»ب/ مواقع 

 يف القرآن الكريم.« بئس»و« نعم»لـ« ما» لحوقج/ 

 خامسا: الجداول التوضيحية.

 : «بَئَِس »و« َنِعمَ »المعنى اللغوي والبناء الصريف لـ

ويام الاُّْ ة  الضة خالن الُبؤس، ياال: يام ُنْ ة »ياال ا ة ماظار: 

 ؤس...واالسة الا مع، ونَِ ة الراُل َياَْ ة َن مع، سها َنِ ة...وقال ا ة 

 .(1)«ااي: َنِ ة ف األصل ماضي يا ة

 .(2)«يبئس ويبأس...ى   ما ق اايف ف ن ة يا ة: »« ئس»وياال ف 

 وف كل واحقة ماها أر ع للات:

                                                           

 .4478: 7« لةان ال رب»ا ة ماظار:    1)
 .200-199: 1المصقر نلةه    2)
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 َنِ ة وَ ئِس، وهما األصل ف االست مال. -1

 لتخليف.َ ْئس،  ا، وَنْ ة -2
 تباع. ِئِس،  اإلو نِِ ة. -3
 تباع. ِْئس،  التخليف   ق اإل، ونِْ ة -4

أ  ق مة األصل »وياال ا ة مالك م  اا ى   ال لع األخيرة: إهنا 

اائزة ف »، ثة يِةُة ال لات الثالث المتاقمع  أهنا «وأكثر ف االست مال

ن ح اي كل ما كان مة األس ال واألسماء ثالثيا أوله ملتاح، ثانيه حر

 .(1)«مكةار

« َسِ ل»وكذلك كل مي ىية ح ايع مة »ويؤكق ملك األشماين قائال: 

 .(2)«َسخذ»أو اسما كل« َشِهق»س ال كان كل

ويتج   سيما سبق الماهج الاصلي الققيق الذي ت امل  ه ا ة مالك 

ف ام ه ل لاهتا وإشارته لألصل ف االست مال واألكثر ف االست مال، 

لصارة الرا  ع هي التي نجقها ف أس اب المقح والذم، كما يتضح أن ا

وكأنما ال ر ي قق اختار للع محقدة هي األ  ق ىة األصل إلنشاء م ا  

 خاص وإس امه  م ا  يااي داللتها ى   المقح أو الذم.

لاق استاىب الاحاة خصاصيع الك متية حال كاهنما داخل أس اب 

 ية است مالية للايية  المقح والذم، وياضح الصبان ملك، مميزا

                                                           

 .339: 2« شرح التةهيل» ا ة مالك:   1)

 .277: 2« شرح األلليع»األشماين:    2)
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أحقهما: أن يةت مال متصرسية كةائر األس ال... »ل ك متية، سياال: 

وهما إم ماك لإلخبار  الا مع والبؤس... الثاين: أن يةت مال إلنشاء 

 .(1)«المقح والذم

داخل هذا األس اب ىاق امهار الاحاة: س ل ماض « ن ة»ى يه سإن 

سهي س ل ماض اامق خصص  :« ئس» اامق خصص إلنشاء المقح، أما

أما است مالهما خارج األس اب سي حظ سيه اختالن ضبط  إلنشاء الذم.

البايع الل  يع والتصرن التام ل ل  ية  است مالهما ف صارة الماضي 

 والمضارع واألمر.

 التناول النحوي ألسلوب المدح والذم:

ل ل المتأمل ف القرس الاحاي يمكاه أن يت رن ى   ىقد مة 

مالمح الماهجيع الشائ ع ف مؤللات الاحاة، أولها: الاهج ال ام ل قرس ال

الاحاي، مة وضع المصط حات وت ريلها، وتحقيق ناع الك مع 

وإىراهبا مة خالل إدراك مكاهنا ودورها داخل  اائيع الجم ع، وثانيها: 

الشااهق الارآنيع والش ريع والاثريع؛ إليضاح الااىقة المقروسع 

 – أحيانا –لذا نرى إدرااهة ل اادر الشام مة أقاال ال رب وتقىيمها؛ و

 هتتة التي ال مياع اإلشارات: وثالثها. سيها المخت ف الاضايا إطار ف

 تتخ ل ما ىادة الاحاة، وهي ياردها التي أوالتح ي يع القالليع  الجاانب

                                                           

 .38: 3« حاشيع الصبان»الصبان:    1)
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ياهة ف الاضايا الخالسيع، وهي مات مادة اقيرة و راه اقلهة

 واالستلادة ماها ف تح يل أساليب ال لع. استلاللها 

وكان مة  ية األ ااب الاحايع التي يظهر سيها  جالء الماهج الاحاي 

 اب المقح والذم، حيث تابه الاحاة لخصاصيع األس اب  ااء وتركيبا، 

إال أهنة ظ اا يحاولان إخضاع ملرداته ل اهج ال ام ف درسهة الاحاي، 

 ية «  ئس»و« ن ة»كخالساهتة ف تصايف  ،مما وّلق ىقدا مة الخالسات

االسميع والل  يع والحرسيع، وكذلك اختالساهتة ف إىراب ازئيات 

األس اب. وقق انبا  ى   هذيف الخالسات ىقد مة الجقليات المركبع، 

محقدة، وملاقا حجج مة  حيث أخذ كل سريق يكق مؤيقا واهع نظر

ُل   ضها مة الاقرة خاللها، وهذا ما تط ب استشهادا  شااهق لة يخ

والشذوم. وف ضاء هذيف الجقليات  رزت لمحات ىمياع، ووقلات 

 مهمع.

 وإليضاح ملك ن رض الاضايا التاليع:

 أوال: عمق التحليل النحوي:

كان ل احاة ىمق تح ي ي، ومالحظات ثرة، ووقلات وت  ياات، وقق 

ىقد   رزت مة خالل استاراء ال لع وم ايشتها والتم ة سيها، وقق ورد

 الخالن والجقل. أثااءمة هذيف التح يالت ال مياع ف 

لاق التلت الاحاة إل  خصاصيع هذا األس اب ف إنشاء م ا  المقح 

لذا خصايف  القراسع ف  اب مالصل، وقق ركز الاحاة ى   س  ي ؛ والذم
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وا تقأوا هبما دراسع هذا الباب؛ وملك  ،« ئس»و« ن ة»المقح والذم 

هنما األكثر استخقاما ف ال لع ماازنع  إنشاء المقح ألو، لكثرة أحكامهما

 ل أط ق ىقد مة الاحاة ى   هذا الباب «. ال حبذا»و« حبذا»والذم  ل

، واكتل  ا ة هشام  تةميع (1)«ن ة و ئس وما ارى مجراهما»: اسة

 .(2)«ن ة و ئس»الباب 

وىمق طرحهة الاحاي ما أثبتايف مة خالل ، ومما يربز اهق الاحاة

حظتهة الست مال أساليب المقح والذم ف واقع ال لع، وتتج   مال

مالحظاهتة ف تتب هة لصاريف المت قدة التي استخقمتها ال رب إلنشاء 

ف «  ئس»قق تاع ماقع « ساء» إل  أن   أشاروام ا  المقح والذم، إم 

 ۇئ وئ وئ ەئەئ ﴿االست مال اللصيح، ومثاله قاله ت ال : 

 ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہہ ﴿ ال : ، وقاله ت[177األعراف:﴾ ]ۇئ

﴾ ک ک کک ﴿، وقق ااتم ا ف قاله ت ال : [173الشعراء:]

 .[29الكهف:]

كما استابط الاحاة مة مالحظتهة كالم ال رب اااز إسادة م ا  

 لتح اللاء وضة « َسُ ل»المقح والذم مة كل س ل ثالثي يبا  ى   وزن 

 ، وقاله[69النساء:﴾ ]ژ ژڈ ﴿ال ية، وماه قاله ت ال : 

                                                           

 .275: 2« شرح األلليع»األشماين:    1)

 .243: 2« أوضح المةالك»ا ة هشام:    2)
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، [5الكهف:﴾ ]ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ت ال : 

 .(1)«ن ة»تجريه ف االست مال وىقم التصرن مجرى »حيث إن ال رب 

ومة اإلشارات القالليع الثريع التي تخقم القرس القاللي لألس اب 

إشارهتة إل  الباائيع الخاصع ى   المةتاى الصرف والاحاي، أما ى   

«  ئس»و« ن ة»لل  ي المقح والذم  المةتاى الصرف، ساق اتخذ ال رب

 اائيع صرسيع خاصع سانتا ت إل  الجماد، س ة تتصرن. وأامع الاحاة 

ى   ىقم تصرسها، واخت لاا ف الاظرة التح ي يع ل قم تصرسها، ساتخذيف 

ألن التصرن مة خصائص »ا؛ همالكاسيان دليال ى   اسميت

وأخذوا ي   ان ، ومهب البصريان إل  الاال  ل  يتهما (2)«األس ال

ا ويقىة م ااهما، ويؤكق خصاصيتهما مامادهما ت  يال يشرح داللته

 ف تاايع م ا  المقح والذم.

ال »هنما: إ«  ئس»و« ن ة»وها ما ن محه ف قال ا ة مالك ىة 

، (3)«يتصرسان ل زومهما إنشاء المقح والذم ى   سبيل المباللع

م ا  خاص  شاء، وهاويشبههما الصبان  الحرن ف تأديع م ا  اإلن

 الحرون ال ؛ ألنمما ا  هما يلتاقان خاصيع التصرن؛  الحرن

                                                           

 .474« شرح ألليع ا ة مالك»ا ة الااظة:    1)

 .105: 1المصقر نلةه،    2)

 .338: 2« رح التةهيلش»ا ة مالك:    3)
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ليس لهما ف  تضماا ما»: نلةه ، وياال ا ة ي يش ف اإلطار(1)تتصرن

 .(2)«األصل، وملك أهنما ناال مة الخرب إل  نلس المقح والذم

وناال: لاق وردت ىبارات الاحاة الةا اع ف إطار الخالن ف 

م ا  خاصا  اا أدتمتصرن  أهنالا، وقق ى  اا ىقم ما أو س  يتهماسميته

الحرن، وى   الرغة مة الجقل الذي يبقو ف هذيف الخالسات  اسشاهبت

إال أهنا ت ق أقااال خصبع للهة الباائيع الخاصع لهذا األس اب، والتي 

لجأ إليها ال ر ي، مخاللا الاهج ال ام الشائع الاياسي ف ال لع، ليةّة له 

صيلع اقيقة وتركيبا اقيقا إنشائيا يؤدي  ه م ا  له خصاصيته وقاته 

 داء داللع المقح والذم.أف 

وى   المةتاى الاحاي أدرك الاحاة أن ام ع المقح والذم إنشائيع 

مل مع  م اين المقح  ااءتغير ط بيع، وأهنا ام ع مات تركيب خاص، 

اب وسّص اا ف أو الذم، مما ا  هة يبحثان ف مكانات هذا األس 

مؤللاهتة وسة  اائيع الجم ع سيه، ومة ملك ما الحظايف ف المرساع الذي 

إم يةت زم كل ماهما أن يكان   قهما «  ئس»و« ن ة»يكمل الم ا  مع 

ساىل ال يخرج ىة كانه ساىال ظاهرا، م ّرسا  ل)أل  أو مضاسا لم ّرن 

اصاب  ل)أل ، أو مضاسا لمضان لم رن  ل)أل ، سإن وقع اسة م

  قهما أىرب تمييزا واللاىل ضمير مةترت يلةريف ملك التمييز، وكذلك 

                                                           

 .39: 3« حاشيع الصبان»الصبان:    1)

 .127: 7« شرح الملصل»ا ة ي يش:    2)
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ويشير ىقد مة الاحاة إل  أن اللالب أاّل « ما»قق يكان هذا اللاىل ك مع 

 .(1)ىة أحق األقةام المذكارة«  ئس»و« ن ة»يخرج ساىل 

« ن ة»ويجةق التمثيل اآليت الصار التي حصرها الاحاة للاىل 

 :« ئس»و

لرالللل المخ لللص ف ىم للله، و لللئس الرالللل المتهلللاون ف ن لللة ا .1

 «.أل»لمةؤولياته. ساللاىل ف هاتية الجم تية مارتن  

ن للة رادع المجللرمية الاللانان الصللارم، و للئس ملللرق المجتم للات  .2

 .«أل»لالصراع الطائلي. واللاىل هاا مضان السة   قيف مارتن  
التاسله.  ، و ئس متا ع أحاديث الااسالمثافن ة قارئ كتب األدب  .3

 «.أل»ا  لاللاىل ف هذا التمثيل مضان لمضان ي يه المضان إليه مارتن
ن ة قائلقا الحلاكة ال لادل  لية رىيتله، و لئس قائلقا الحلاكة الظلالة  .4

لرىيتلله. اللاىللل ف هللذا التمثيللل ضللمير مةللترت يلةللريف الماصللاب الللذي 

   قيف؛ لذا أىرب هذا الماصاب تمييزا.
« ن للة»ياطللق  لله الةللليه. ساىللل  ن للة مللا ياللال الحكللية، و للئس مللا .5

ويلهة مة هذا الحصر الققيق خصاصليع هلذية  «.ما»ك مع  ها«  ئس»و

الل  ية ف تركيبهملا ملع اللاىلل اللذي   لقهما، سلال يتاقلع أن ُيرّكبلا ملع 

سهي ام لع  «محمق وى ي َنِ َما»: ،  أن ناال مثال(2)ضمير الرسع المتصل

                                                           

 .277: 2« شرح األلليع»األشماين:    1)

ال »لللع ضل يلع. يالال سليبايه ىلة ساى هملا: «  لئس»و« ن لة»إلحاق ضمائر الرسلع  لل   2)

= 
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يتاقلع أن يالع  وال «ي حضلرامحملق وى ل» خاطئع  الرغة مة أنالا نالال:

الَ َ للة سللاىال لهمللا، وال اسللة الماصللال، وال اسللة اإلشللارة، وال االسللة 

 الظاهر إما لة يطا ق الصار التي حقدوها.

ومة الخصاصيات الباائيع ف هذية الل  ية استحةان حذن تاء 

كان ساى هما مؤنثا حايايا، سيرّاح أن ناال: ن ة  إماالتأنيث ماهما حت  

ساطمع ى   أن ناال: ن مت األم، وقق نب ت هذيف الخصاصيع األم 

ى   المقح ال ام وتقل « ن ة»تقل  إمالباائيع مة الخصاصيع القالليع 

ى   الذم ال ام، وها أمر يلطة إليه ناظة األلليع ىاقما يتحقث «  ئس»

 ىة حذن التاء ماهما، سياال: 

 استحةلللااا« اللتلللاة  لللةَ نِ »والحلللذُن ف 

 

 

 َق الجللللللللاِس سيلللللللله َ للللللللّيةُ قصلللللللل ألن   

كذلك أسرد الاحاة حقيثا ىة وقاع المخصاص  المقح أو الذم  

وأشاروا إل  حذسه مة األس اب، «  ئس»و« ن ة»ىة  متاقما أو متأخرا

-وما يصحب ملك مة إىرا ات مت قدة  ت قد آراء الاحاة، سلي قالاا 

 ن ة الاائق خالق. يجاز إىراب مخصاص المقح)خالق  خربا -مثال

لمبتقأ محذون واا ا، أو إىرا ه مبتقأ مؤخرا ويشير ا ة مالك لصارة 

                                                            
= 

 . 2/179)الكتاب « يكان ضميرا ظاهرا
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مة صار هذيف الخالسات ف حقيثه ىة المخصاص  المقح أو الذم، إم 

 ياال:

 اوُيلللذكُر المخصلللاُص   لللق مبتلللق

 

 أو خبللللر اسللللةي لللليس يبللللقو أ للللقا 

 ُمْشللللللِ رك  للللله كللللللل  مْ وإْن ُيالللللللق   

 

 «ن ة الماتال  والمكتلل  ال  ةُ »لك 

 ثانيا: الخالفات النحوية: 

كان ل احاة أصال وض اها مةتااة مة الااقع ال لاي، وقق انتظة ف 

ركاهبا اللالب األىة مة ال لع، إال أن ثمع ك مات وتراكيب ااءت 

مخاللع ل اهج ال ام سيها، ولها خصاصيتها الباائيع والقالليع، وهذا شأن 

 ال لات امي ها.

حاة لهذيف الخصاصيع الباائيع التي ُواقت وى   الرغة مة إدراك الا

ألداء م ا  خاص، ظ اا يحاولان إخضاع ازئيات هذا األس اب 

ل اةق الشائع ف ال لع، مما وّلق خالسات  ية الاحاة ف ىقد مة الاضايا، 

كتحقيق ناع الك مع اسما أو س ال أو حرسا، وتحقيق الماقع اإلىرا ي 

 لكل ازئيع مة ازئيات هذا األس اب.

وقق نتجت هذيف الخالسات مة سرضهة الاهج ال ام ى   أس اب 

خاص  ااًء وداللًع، وقصارهة ف البحث ىما تاتضيه األساليب الخاصع 

ودراسع وصليع نا  ع مة واقع استخقامها ف  ،مة نظرة وتح يل

سكان مة أواه قصار القرس الاحاي الاقية  ؛األساليب اللصيحع

والجااز وىقم  ،الحكة  الخطأ والصاابانتهااه الماهج الم ياري ف 

ى   صار ملرتضع ف هذا األس اب، وتاقير م ان وتك ف  ،الجااز
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مع أحكام الجااز وىقم الجااز التي  متِّةقي إىرا ات لما ورد غير 

 اخت لاا سيها. 

 بين االسمية والفعلية:« بئس»و« نعم»الخالف يف 

ربز ف أولها  خالسات نحايع مت قدة ي«  ئس»و« ن ة»ي ج  اب 

اسمية، ومابع هذا الخالن  أوس  ية «  ئس»و« ن ة»الخالن ف ىّق 

ىقم تصرسهما وامادهما كالحرون، وي خص ا ة األنباري هذيف 

اسمان «  ئس»و «ن ة»مهب الكاسيان إل  أن »المةألع الخالسيع  االه: 

مبتقآن، ومهب البصريان إل  أهنما س الن ماضيان ال يتصرسان، وإليه 

 .(1)«ى ي  ة حمزة الكةائي مة الكاسيية مهب

ويؤكق الةياطي أن اإلاماع حاصل ى   أهنما س الن خارج 

وإنما الخالن سيهما   ق اإلسااد إل  »األس اب الخاص الماةبك، 

اللاىل، سالبصريان ياالان: )ن ة الرال  و) ئس الرال  ام تان 

وسمي هبما  س  يتان، وغيرهة ياال: اسمان محكيان ناال ىة أص هما،

 .(2)«المقح والذم كتأّ ط شرا ونحايف...

 الخالف يف إعراب جزئيات األسلوب:

لاق انبا  ى   الخالن الةا ق اختالن الاحاة ف إىراب ازئيات 

قال »األس اب، وقق شلل ملك حيزا كبيرا مة درسهة، وماازيف أن مة 

                                                           

 .98: 1« اإلنصان ف مةائل الخالن»: ا ة األنباري   1)

 .84: 2« الهمع»الةياطي:    2)
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، ومة (1)« اسميع ن ة و ئس أىرهبما مبتقأ،   قهما خرب، ويجاز ال كس

قال  ل  يتهما أىرهبما مع ساى هما: س ل وساىل، وأىرب المخصاص 

 .(2)«إما مبتقأ خربيف ن ة وساى ها، وإما خرب مبتقأ م تزم حذسه»

مة األساليب اللصيحع أنتج خالسات أخرى، ال لاي ااقع الأن  إال

إم لة يكة األمر ماةا ا دوما مع هذيف اإلىرا ات التي قال هبا الاحاة، ومة 

، إم مهب الجمهار إل  أن اللاىل مل ك قالهة مقحا: ن ة رااًل زيقك

ومهب الكةائي »ضمير مةترت، وياال األشماين الخالن ف ملك قائاًل: 

والاكرة ىاقيف « ن ة»إل  أن االسة المرساع   ق الاكرة الماصا ع ساىل 

ماصا ع ى   الحال، ويجاز ىاقيف أن تتأخر...ومهب اللراء إل  أن 

ساع ساىل كاال الكةائي، إال أنه ا ل الاكرة الماصا ع االسة المر

 .(3)«تمييزا ماااال...

إن لة ياع اسة مرساع   قهما، «  ئس»و« ن ة»كما اخت لاا ف ساىل 

خالسهة ف اااز وصف ساى هما، ياال  ، أو﴾ڭ ۇ ۇ﴿كااله ت ال : 

أاازويف  واستقل مة« وقق ياصف ساى ها خالسا ال ة الةراج واللارسي»ا ة مالك: 

، وقق اخت لاا ف تاايه الم اين (4)﴾ٿ ٿٿ  االه ت ال  ف سارة هاد: ﴿

                                                           

 .38: 3« حاشيع الصبان»الصبان:    1)

 .479: 1« شرح الكاسيع»ا ة مالك:    2)

 .285: 2« شرح األلليع»األشماين:    3)

 .479: 1« شرح التةهيل»ا ة مالك:    4)
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 كلٌّ وسق الرأي الاحاي المراح والمختار ىاقيف.

 :«بئس»و« نعم»بعد « ما»الخالف يف توجيه 

ومة أواه الخالن التي شل ت حيزا ف دراسع أس اب المقح والذم الخالن 

ف   ض المااضع ف كالم «  ئس»و« ن ة»لالتي قق تاع مارتنع  « ما»ف إىراب 

 ٿٿ ال رب، كما أن هذا الرتكيب قق ورد ف الاص الارآين وماه قاله ت ال : ﴿

 ڦ ڦڤ ﴿، وقاله ت ال : [271البقرة:﴾ ]ٹ ٹ ٿ ٿ

 .[90البقرة:﴾ ]ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

وقق سص ت ىقد مة الكتب الاحايع ف  يان األواه الخالسيع الااردة 

ىاق أكثر »ف إىراهبا، ومة ملك قال ا ة الااظة: ف ماهيع )ما  و

ف ماضع نصب ى   التمييز ل لاىل المةتكة، وهي « ما»ن أالاحايية: 

نكرة غير ماصاسع... ومهب ا ة خرون إل  أهنا ساىل، وهي اسة تام 

، ول ل هذيف الخالسات ف تحقيق (1)«م رسع، وزىة أنه مذهب سيبايه...

ى   ما مهب إليه سيبايه مة أهنا اسة، إم  الماقع اإلىرا ي كانت  ااء

ونظير ا  هة )ما  وحقها اسما قال ال رب...غة ته غةال »ياال: 

، وتب ه الاحاة ف ملك  احثية ىة ماق ها (2)«ن ّما، أي ن ة اللةل

اإلىرا ي؛ إم تاتضي األسماء مااقع إىرا يع. وقق  قا االضطراب 

                                                           

 .472«شرح األلليع»ا ة الااظة:    1)

 .1/73« الكتاب» سيبايه   2)
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ضع إىرا ي لل)ما ، وملك والتقاخل  ية مذاهب الاحاة ف تحقيق ما

 ى   الرغة مة محاوالهتة ر ط هذيف اإلىرا ات  الم اين.

وقق أورد اللراء ف م انيه رأيا تتحقد سيه ماهيع )ما  وسًاا ل رتكيب 

إال أن تااي هبما »«  ئس»و« ن ة»يرى أن )ما  ال ت ي  ؛ إمالااردة سيه

 االكتلاء:  ، وي اي(1)«االكتلاء، دون أن يأيت   ق ملك اسة مرساع

االستلااء ىة المخصاص، وملك إما اكتمل الم ا ، ويتحاق ملك 

 اقاع ام ع تص ح أن تكان ص ع ويكتمل هبا الم ا ، وى يه ت ّق )ما  

 ماصالع، ويمثل لها  االه:  ئةما صا ت.

« إّنما»و« كّ ما»ص ع لل)ما   مازلع قالك: « ن ة»ا  ت »أما إما 

. وقق ىرض الرضي (2)«  قها األسماء.، ورس ت «حّبذا»كانت  مازلع 

« ن ة»هذيف سايل: هي كاسع هّيأت « ما»واخت لاا ف »هذا الرأي قائال: 

. وهي (3)«ل قخال ى   الجمل، كما قيل ف )قّ ما  و)طالما «  ئس»و

 ى   هذا الااه ت ّق حرسا، وال محل له مة اإلىراب.

ذ والرد، وقق واميع هذيف اآلراء كانت مجاال ل ابال والرسض واألخ

  ض الكتب الاحايع الرد ى   هذيف األواه، و يااا واه  تأورد

 الض ف سيها.

                                                           

 .1/57« م اين الارآن»اللراء    1)

 المصقر نلةه، الصلحع نلةها.   2)

 .294: 2« شرح كاسيع ا ة الحااب»الرضي:    3)
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 الشواهد النادرة: ثالثا:

وف ظل هذيف الخالسات كان كل سريق مة الاحاة يجتهق ف تأييق 

مذهبه سيارد   ضا مة أقاال ال رب التي وسمت  الاقرة أو الشذوم، 

 ت، ومة ملك:واحتم ت التأويل أو تاقير المحذوسا

وقق احتج ىقد مة الاحاة ى   س  يع « هبا ون مت»قال ال رب:  -1

 قخال تاء التأنيث الةاكاع ى يها، وهي مما اختص  ه الل ل « ن ة»

الماضي، والحجع مردودة  مخاللع هذيف التاء لتاء التأنيث وىقم لزومها 

: أال ترى أن قالك: قام المرأة...ال يجاز... خالن قالك»ل مؤنث، 

 .(1)«ن ة المرأة، و ئس الجاريع، سإنه حةة ف س ع الكالم

ما سمع ىة   ض ال رب: ن ما را ية ون ماا رااال، حيث  -2

اتصل ضمير الرسع هبا، وها ال يتصل إال  األس ال، ولكاها للع ق ي ع 

وقق مرت حكايع ن ما را ية ون ماا »نادرة، وىاها ياال ا ة الااظة: 

 .(2)«ث ه ق يل نادررااال، إال أن هذا وم

واهلل ماهي  ا ة »قال األىرا ي حياما  ّشر  مالادة أنث :  -3

، و ه استقل «ريْ ن ة الةير ى    ئس ال َ »، وقال أىرا ي آخر: «الالق

دخل حرن الجر ى يها، ورديف  ؛ إم« ئس»و« ن ة»الذاهبان إل  اسميع 

                                                           

 .107: 1« اإلنصان»ا ة األنباري:    1)

 .470« شرح األلليع»ا ة الااظة:    2)
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:  الق ماال ، والم ا (1)«الحكايع سيه ماقرة»الم ارضان  تأوي ه، وأن 

 سيه ن ة الالق، وىير ماال سيه  ئس ال ير.

 قال الشاىر: -4

  لللللللاكري  حك اهلل  خيلللللللري صلللللللب  

 

ــــنِ   ــــر  ع  ب  سللللاخرِ  وشللللبابي  َم طي

حيث دخل حرن الجر ى يها وأضيلت إل  ما   قها، مما دىة  ه  

سمي »الاائ ان اسميتها، واىتقوا هاا  اإلضاسع، ورد الرادون  االهة: 

« ن ة»الم ا : صبحك اهلل  ك مع ». و(2)«ستحت ميمها هبا محكيع؛ ولذا

 .(3)«ماةا ع إل  الطائر الميمان

قال ال رب: «  ئس»و« ن ة»ومما استشهق هبا الاحاة ى   اسميع  -5

إن الالقاء ملة خلااص األسلماء، ورد ؛ إم «ن ة الملال  ون لة الاصلير يا»

أخلرب « سيك ن ة الخص ع»الم ارضان  تأويل ماادى محذون، وقالهة: 

وال ياع المبتلقأ إال اسلما، ورد الم ارضلان  تأويلل محلذون « ن ة»ىة 

حكلايف قطلرب ملة قلال  تاقيريف: سيلك خصل ع ن لة الخصل ع. وكلذلك ملا

هلذا مملا »، وردهلا ىلقد ملة الاحلاة  الالهة: «ن ية الرال زيق»ال رب: 

                                                           

 .111: 1« اإلنصان»ا ة األنباري:    1)

 .84: 2« الهمع»الةياطي:    2)

 .470« شرح األلليع»ا ة الااظة:    3)



 

 

» 

 
 م2016ون األول( ديسمرب )كان /هـ1438ربيع األول  -العدد الثاين عشر -السنة الرابعة 285

 

 .(1)«يالرد  روايته قطرب، وهي روايع شامة

اال والشااهق الاادرة المؤولع التي ومما سبق ياج ي لاا ىقد مة األق

دىللة هبللا كللل سريللق مللة الاحللاة رأيلله، وهللي ف مجم هللا قللق ال ترقلل  إللل  

ال ر لي  السلت مالالمةتاى المثالي ال الي ف ال لع، لكاهلا تظلل صلارة 

 لهذا األس اب.

لاق خاض الاحاة ف هذيف الجقليات ى   الرغة مة ىمق إشاراهتة 

ا خصاصيع الك متية داخل هذا األس اب وتح يالهتة التي استاىباا هب

اإلنشائي، والذي خرج مة مجرد إسادة الخرب إل  إنشاء م ا  أقاى ف 

داللته ى   المقح والذم. وقق أثا ت هذيف الخالسات وغيرها كاهل 

انتاق المحقثان ولذا ساق الاحا، وا  ته ثايال ى   ق اب مت  ميه، 

س اب وتح ي ه وإىادة الاظر ، ودىاا إل  دراسع هذا األالقرس الاحاي

 سيه وسق رؤيع اقيقة، تج ي خصاصيته الرتكيبيع وتربز غايته القالليع.

 آراء المحدثين ووقفاتهم:

 لاق وقف المحقثان ىاق ىقد مة الاضايا، أهمها:

هذيف المااد مة »ياال إ راهية الةامرائي: : « ئس»و« ن ة»سِْ  ِيع  -1

لل  يع، وهي الحقث المارتن  الزمان؛ األس ال التي تلرغت مة القاللع ا

                                                           

 .118: 1« اإلنصان»ا ة األنباري:    1)
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. ويذهب هذا المذهب (1)«ل قاللع ى   المقح والذم ف أس اب خاص

ولهذية الل  ية تركيب خاص يا ان »محمق خير الح ااين إم ياال: 

 .(2)«سيه

 ياما يالي ىبق الرحمة محمق أياب اسميع هذيف الك مات أو 

، أما تمام حةان وت ميذيف س  يتها، مة خالل الاظر إل  الجم ع متكام ع

ساضل الةاقي ساق مهبا إل  أن هذيف الك مات تقخل تحت قةة خاص 

سإما كان ال ّق مة »مة أقةام الكالم ها: الخاالف، ياال تمام حةان: 

، وقق (3)«تصايلهما سهما مة الخاالف التي ال هي  األسماء وال  األس ال

سته لهذا الباب واسق ياسف الحمادي هذيف اللكرة مما تج   ف درا

 .(4)«خاللع المقح والذم» تحت ىااان

«  ئس»و« ن ة»خصاصيع األس اب: نظر المحقثان إل  ام ع  -2

ورأى ى   أهنا تراكيب إسصاحيع متكام ع، تاشئ م ا  إسصاحيا، 

ىبقالرحمة أياب أهنا ام ع غير إسااديع، كجم ع الاقاء وام ع 

ورأى  .(5)سميع والل  يعمة إطار الجمل اال، ومة ثة أخراها الت جب

                                                           

 .74« الل ل زمانه وأ ايته»إ راهية الةامرائي:    1)

 .200-199« الملاي الجقيق ف ى ة الصرن»محمق خير الح ااين:    2)

 .115« الخالصع الاحايع»تمام حةان:    3)

 .172« ف إطاريف الصحيح الاحا»ياسف الحمادي:    4)

، ياةللة ىبللق 129« دراسللات ناقيللع ف الاحللا ال ر للي»ىبللقالرحمة محمللق أيللاب:    5)

= 
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 .(1)«إسااديع امل س  يع غير»الةامرائي أهنا: 

ة إل  مراىاة الخصاصيع الرتكيبيع يالمحقثىقد مة دىا  وقق

القالليع، وها ما ن محه ف حقيث تمام حةان إم ياال ىة مةتخقم 

ال يصاغ ام ع مات ركاية مطردي الصياغع، »أس اب المقح والذم: إنه 

س ال واللاىل ساىال  ال خالن، وإنما ت ق هذيف الجمل  كأن يكان الل ل

مة ال بارات المةكاكع، التي ال تتلق ف تلاصي ها مع شروط صاغ 

، ويقىا الح ااين لحصر صار األس اب ف الااقع ال لاي (2)«الجم ع

ولهذية الل  ية تركيب خاص يا ان » قراسته دراسع وصليع، إم ياال: 

   أل الجاةيع+ المخصاص  المقح أو سيه، ها: الل ل+ ساىل مح 

 ، مشيرا إل  إمكانيع صار أخرى.«الذم

الخالسات واإلىرا ات التلصي يع: أشار ىقد مة مؤللي الكتب  -3

الاحايع الحقيثع إل  الصار اإلىرا يع التي مكرها الاحاة الاقماء، كما 

أوردوا اختالساهتة وتأويالهتة، لكة ىباس حةة مة خالل ىرضه 

                                                            
= 

سلميع ، واملل غيلر إسلااديع وهلي )الجملل الل  يلع واال الرحمة أيلاب الجملل إلل 

إسللااديع: كالت جللب والمللقح والللذم والاللقاء، ويللرسض وسللة الجمللل غيللر اإلسللااديع 

  الل  يع أو االسميع.

 .20« الل ل زمانه وأ ايته»إ راهية الةامرائي:    1)

 .148« الخالصع الاحايع»تمام حةان:    2)
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اإلىرا يع دىا لمالحظع الم اين الققياع المتباياع ف كل صارة مة لألواه 

 صار اإلىراب.

أن الاحاة »الاحاة هبذيف الخالسات، ويرى  اشتلالوانتاق الةامرائي 

لة يشل اا أنلةهة  شيء كثر ف لةان ال رب،  ل اهتماا  مةائل لة ترد 

مذاهب  إال ق يال وأوردوا سيها المشكالت الص بع ساخت لاا ومهباا

 .(1)«شت 

 ياما اختار تمام حةان واها إىرا يا ميّةرا، غير متجاهل إيضاح 

وخير إىراب لهذيف الخاالف أن ي ترب »الم ا  و يان دقائاه، إم ياال: 

المخصاص مبتقأ غير محلاظ الرتبع، إم قق يتاقم أو يتأخر، وما ساايف 

مة الخاللع  ف الت بير خرب، سإما نظرنا إل  هذا الخرب واقنايف يتألف

وضميمتها، والتي ت ترب دائما أىة مة المخصاص، وي ترب المخصاص 

، وقق مهب هذا (2)«مة ااةها ولذلك تاف ماه دائما ماقف التلةير

ما   قهما «  ئس»أو« ن ة»المذهب ياسف الحمادي، مت امال مع 

 مباشرة كاحقة، ال مجال إلىراب ازئياهتا.

لاق خص الاحاة : « ئةما»و« ن ّما»الااق ع ف قالاا « ما»إىراب  -3

هذيف الاضيع  حقيث، حيث تجّ   لهة اضطراب الاحاة واختالسهة ف 

                                                           

 .75« الل ل زمانه وأ ايته»إ راهية الةامرائي:    1)

 .116« ال لع ال ر يع م ااها ومبااها»تمام حةان    2)
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ال تاج ي ىالمع إىرا يع ف -، وكاهنا مبايع «ما»تحقيق الماقع اإلىرا ي لل

ا  هة يتاا ان  ية الرسع والاصب ماقرية ومؤولية، ويرى  -آخرها

دلياًل ى   أن هذيف المةائل »ا يع الةامرائي أن ف هذيف االختالسات اإلىر

ق اع ف مكاهنا،  ل قل: إهنة لة يهتقوا إليها اهتقاء كاسًيا، سهي إما كذا أو 

 .(1)«كذا أو كذا...

 ياما وقف ىباس حةة ىاق هذيف األواه المخت لع داىيا إل  

مالحظع الم اين الققياع المتباياع ف كل صارة مة صار اإلىراب، 

مخت لا ف داللته ال لايع ىة « ما»ل ناع مة أنااع ولما كان ك»سياال: 

الااع اآلخر، كان ت قد هذيف األواه اإلىرا يع اائزا حية ال تااق قرياع 

تااه الم ا  إل  أحقها دون اآلخر، سإما واقت الارياع واب 

االقتصار ى   ما تاتضيه، س يس األمر ى   إطالقه كما يتاهة   ض 

للاظ ودالالهتا ساض ، والارائة واألسرار المتةرىية... وإال لكانت األ

. وقق  ا  ىباس حةة رأيه ى   أن األواه ك ها (2)«ال لايع ال قيمع لها

حةب « ما»اائزة ف ىمامها، وإنما يتحقد الااه الصحيح إلىراب 

 الم ا  المةتلاد مة الارائة الةياقيع.

                                                           

 .75« الل ل زمانه وأ ايته»إ راهية الةامرائي:    1)

 .374: 3« حا الاافالا»ىباس حةة:    2)
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اقة ومة خالل ما سبق نرى أن آراء المحقثية ااءت ف مجم ها مات

لال الاحاة  اضايا ال تليق المتك ة وال القارس، وال تخقم الم اين شتا

التي هي غايع ال لع، وقق حاولاا تاقية دراسات نظريع لم الجع أواه 

الاصار التي نةباها إل  القرس الاحاي، ولة تتحق رؤى المحقثية 

سيما ققمايف، ونحت ماح  اقليا ف   ض صارها، لكاها ققمت 

رة  إ رازها وتح يل األس اب مة خاللها. ول ل التتبع مارتحات اقي

 «. ئس»و« ن ة»الارآين يج ي اانبا هاما تطبيايا لجم تي   ماللالست

 القرآين: االستعماليف « بئس»و« نعم»

لاق وردت هاتان الك متان ف الارآن الكرية ف إطار إنشاء م ا  

وأس الهة ومآلهة، المقح ل مؤماية وأس الهة ومآلهة أو الذم ل كاسرية 

 الارآين ى   الاحا التالي:  ست مالوقق تتب ت القراسع هذا اال

 القرآين: االستعماليف « نعم»المدح بـ

اتص ت ف ف الارآن الكرية ف ثمانيع ىشر ماض ا، « ن ة»وردت 

ف إطار ت ظية اهلل ىز « ن ة»المقح  لااء وقق «. ما» لماها ماض ية 

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ىې ﴿ه ت ال : وال لالةه، ومة ملك قال

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئائ ﴿، وقاله: [40األنفال: ﴾ ]ۇئ ۇئ وئ

 .[78]الحج:  ﴾ۆئ ۆئ
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ىئ ىئ ی ی ی ﴿وى   هذا الااه ااء أيضا قاله ت ال : 

، وقاله ال [76-75الصافات: ﴾ ]جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی

ٺ ﴿، وقاله: [48الذاريات:﴾ ]ىئ ىئ ېئ ېئېئ ﴿االله: 

 وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿وقاله ت ال :  .[23المرسالت: ﴾ ]ٿ ٿ ٺ

، وف هذيف اآليع م ا  زائق لتأكيق المقح [78الحج:﴾ ]ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 «.ن ة» تكرار للظ 

كذلك ساق ااء مقح ل مال  اّل االله ى   لةان المؤماية ف قاله 

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ﴿ت ال : 

 .[173آل عمران: ﴾ ]خب حب جب يئ ىئ

له ت ال : ف  يان حةة ال اقبع والمآل ف قا« ن ة»كذلك وردت 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ﴿

 ڻ ڻ ڻ ںں ﴿وقاله ىز وال:  [136آل عمران: ﴾ ]گ گ گ

 .[24الرعد:﴾ ]ۀ ۀ ڻ

ف ختام اآليع، مؤكقا م ا  المقح « ن ة»ااء أس اب المقح  ل

يحةة  إم، «ن ة»لممقوح ملّصل ف الةياق المتاقم ى   ام ع 

  ما   قها. الةكات ى يها لتمام الم ا ، ويحةة البقء 

سيبقأ م ا  « ن ة»وقق يختتة الم ا  الك ي المتاقم  جم ع المقح  ل

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿، كااله ت ال :   قها اقيق
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 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

 .[32-31]الكهف:  ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

ىة أياب  إم تتاال  آيات أر ع تحكي« الصاسات»وكما ف سارة 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ﴿ى يه الةالم، لُتختتة  االه ت ال : 

ڦ ﴿ثة ياال اّل وىال:  ،[44]الصافات:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

حيث ياتال  ،[45لصافات: ا] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .-ى يهة صالة اهلل وسالمه -الحقيث إل  أنبياء آخرية 

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿ومة ملك أيضا قاله ت ال : 

 ٻ ٻ ٻ ٱ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

وى   الرغة مة أن الةياق الك ي ااء ف وصف يام  .[75-74الزمر: ]

اختتة اهلل ت ال  هبا الحقيث ىة  يان حال « ن ة»الايامع، إال أن ام ع 

 المؤماية وىظة أارهة.

 مرتبطع  ما ، وتأيت اآليع التاليع«ن ة»وقق تختتة اآليع  جم ع المقح  ل

سباها ف الم ا ، ومة ملك قاله ت ال  مبياا مة هة ال ام ان 

المةتحاان الجاع وغرسها وأهنارها، وها األار الممقوح والمثا  ى يه 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿
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-58العنكبوت: ﴾ ]ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

59]. 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿وى   شاك ع ملك ااء قاله ىز وال: 

إم تاال  ، [45-44ص: ﴾ ]ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڍ ڌ ڌ

الحقيث ىة س يمان ى يه الةالم، وكأنما ها تلصيل و يان للض ه 

 ومقحه مة المال  اّل وىال.

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ول ملةرية والم ر ية خالن ف قاله ت ال : 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ں ڻ ڻ

« ااات ىقن»سماهة مة ا ل  [31-30النحل: ﴾ ]ڭ ڭ ۓ ۓ

المخصاص  المقح، وماهة مة ا ل المخصاص  المقح محذوسا  هي

ون ة دار المتاية » ، وتاقيريف:الارآين االست مالى   اللالب األىة ف 

، وى يه تكان (1)«دار اآلخرة، سحذن المخصاص  المقح لتاقم مكريف

«. يقخ اهنا»ااات ىقن إما خربا لمبتقأ محذون، أو تكان مبتقأ خربيف 

 قع اإلىرا ي و يان الم ا  ياباي كل ماهما ى   اآلخر.إم إن تحقيق الما

نجق أن ما اصط ح « ن ة»الارآين لجم ع المقح  ل لالست مالو الاظر 

ورد ف آيع واحقة ى   خالن « مخصاصا  المقح»ى يه الاحاة  تةميته 

 ية الاحاة والملةرية، ولة يرد ف غيرها؛ اكتلاًء  ما ياضحه ويج يه 

                                                           

 .579: 3 «الكشان»الزمخشري:    1) 
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. كما ياج ي لاا أن ما ىّقيف الاحاة ساىال اقتصر وروديف ف الةياق الةا ق له

وها اللالب، أو مضاسا  م رسا  ل)أل  ى   أن يكان الارآن الكرية

 لم رن  ل)أل . 

 القرآين: االستعماليف « بئس»الذم بـ

ف أر  ية ماض ا ف الارآن الكرية، «  ئس»وورد الذم  استخقام 

ع، ماها ثالثع اتص ت سيها  ئس ف تة ع مااض « ئس»  ق « ما»وق ت 

 ف الرسة الارآين.« ما» ل

ف الاص الارآين نجق ىقدا مة األشياء «  ئس»و تتبع مااطة الذم  ل

التي ممها الارآن الكرية، وكان مة أ رزها الذم الذي انصب ى   ساء 

﴾ ںڱ ﴿الخاتمع والمآل إل  اهاة ل وال يام  اهلل ل كما ف قاله: 

 إبراهيم:﴾ ]گگ ﴿و [126 البقرة:﴾ ]يث ىث﴿و [206البقرة:]

 ، ى   حذن المخصاص  الذم، اىتقادا  لهة الم ا  مة الةياق.[29

 [98 هــود:﴾ ]ڀ پ پ﴿ومللة مم سللاء ال اقبللع قاللله ت للال : 

وقللق وردت هللذيف اآليللات ىاللق  .[99 هــود:﴾ ]ٿ ٿ ٿ﴿قاللله: و

، ويالال « لئس»و« ن لة»الاحاة ف إطار خالسهلة ف الااز وصلف ساىلل 

أي  لللللللئس الملللللللقخل  ﴾ڀ پ پ﴿طبلللللللي ف تلةللللللليريف: الار

المقخال... وها كما تاال: ن لة المالزل دارك، ون ملت المالزل دارك. 

والملللارود الملللاء اللللذي يلللارد، والماضلللع اللللذي يلللارد؛ وهلللا  م اللل  

التاللللقير:  للللئس الرسللللق رسللللق  ﴾ٿ ٿ ٿ﴿وياللللال: « المل للللال
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رود . وى لل  هللذا الم الل  ال ياللع اللاىللل ماصللاسا، سللالما(1)«المرسللاد

 م ا  الماء أو الماضع والماصاد  ه )الاار ، وهي المخصاصع  اللذم، 

 إليله مضان« المرساد» سإن –م ا  ل  الارطبي تاقير حةب –وف الثانيع 

 . الذم مخصاصا المحذون، الااقع المضان ماام قام

أما الزمخشري سإنه يبقو مة تلةيريف قباله وصف اللاىل إم ياقر 

 ئس الارد الذي يردونه: »ف اآليع األول : مخصاصا  الذم، سياال 

 ئس الرسق المرساد »، وف الثانيع ياال ف تاقير الم ا : «الاار

 .(2)«رسقهة

كما اقرتن ساء المثاى  صلع التكرب ف ىقد مة المااضع ماةجمع 

گ گ ﴿مع الةياق الك ي لآليات، سياال ال االله ف سارة الاحل: 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

، ثة [23-22النحل: ] ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

يتاال  سرد ىقد مة صلاهتة وساء س الهة ف ىقد مة اآليات، ومة ثة 

وال الحقيث ىاهة  االه ال وىال:  يج ي اهلل ساء مآلهة، ليختة ىز

 .[29النحل: ] ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

ۉ ۅ ۉ ﴿ويتج   ملك أيضا ف قاله ال االله ف سارة غاسر: 

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

                                                           

 .94-93 /9«نآالجامع ألحكام الار»الارطبي:    1)

 .428: 2« الكشان»الزمخشري:    2)
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ساق ااء الةياق ف اآليع  [76-75غافر: ﴾ ]ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 الةا اع مش را  اللةاد ف األرض سرحا وتكربا.

ومة الذم الذي تااوله الارآن الكرية مم لمة ُيّتخذ وليا مة دون اهلل 

التي ااءت  ﴾ڌ ڍ﴿سيلاي البشر ويتب انه كما ف قاله ت ال : 

ٹ ٹ ٹ ﴿ع لم ا  متكامل قب ها إم ياال اهلل ال وىال: متممع وخاتم

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .[38-36الزخرف:]

 ېې ﴿م اآللهع ُتّتخذ مة دون اهلل قاله ال االله: مومما ااء ف 

ويتج   هاا تأكيق  [13الحج: ﴾ ]وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

 وتكرار للظ الذم.«  ئس»لالم ى   الذم  صار شت ،  إدخال ا

﴾ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿وماه قاله ت ال  ىة إ  يس واااديف: 

اآليع لة يأت اسة مرساع ظاهر، وى يه يرى الاحاة  يف، وف هذالكهف[ 50]

سهي شبه ام ع « ل ظالمية»مضمر ملةر  اكرة، وأما «  ئس»أن ساىل 

ون حال، ويجاز أن يت  ق )ل ظالمية   محذ»مت  اع  ل) قاًل ، 

. (1)«والمخصاص  الذم محذون تاقيريف:  ئس البقل إ  يس ومريته

 واضح مة سياق اآليع.
ّ
 وم ا  المذمام ا ي

                                                           

 .618: 5« إىراب الارآن الكرية و يانه»محيي القية القرويش:    1)
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غير مختام هبا اآليع، لكاها خاتمع لم ا  الذم «  ئس»وقق ترد ام ع 

 قب ها ومجم ع له، وقق ااء ملك ف ماض ية:

ساء قاله ت ال  ف سارة الحجرات   قما هن  المؤماية ىة  -1

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىى ﴿الم امالت  ياهة: 

 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 .[11الحجرات:﴾ ]جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب

هي المخصاص « اللةاق»وقق مهب الم ر ان مة الاحاة إل  أن 

 الرال يةم  ؛ إم الم ا : مم أن«االسة»، وهي تاضيح لك مع  الذم

وتا ته، أو أن يل ل ما يةتااب تةميته  المهإس   ق ساساا أو كاسرا

 .(1)ووسمه  اللةق إما س ل ما نُهي ىاه مة التاا ز  األلااب

قاله ت ال  ف سارة الجم ع   قما ا ل اليهاد كمثل الحمار:  -2

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ﴿

 .[5الجمعة:﴾ ]ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

، سذهب   ض الاحايية «الذية»وقق اخت ف الم ر ان ف إىراب 

ف محل رسع ى   أهنا المخصاص  الذم، وقق اقتض  « الذية»إل  أن 

                                                           

ف تلةليريف، إم  . ومكلريف الطلربي328 /16« الجامع ألحكلام الالرآن»انظر: الارطبي:    1)

اللةلاق،  االسة سةاقا،  ئس تةماا أن ستةتحااا  األلااب تاا زوا سال: ياال: الم ا 

 انظر: .ى يه {اْلُلُةاُق  االْسةُ   ِْئَس } :قاله  قاللع اكتلاء الكالم مة وصلاا ما مكر وترك

 .21/372 «ىة تأويل آي الارآن اامع البيان»الطربي 
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هذا الرأي تأويالت، ماها: ) ئس مثل الاام مثل الذية كذ اا ، وتكان 

قائمع ماام مضان حذن، وى ل أصحاب هذا الرأي تأوي هة « الذية»

يه هذا  اااب تطا ق ساىل  ئس والمخصاص  الذم، وها رأي  اد س

 التك ف ف الم ا  والتأويل.

، «الاام»ومهب غيرهة مة الاحاة إل  أهنا ف محل ار صلع لل

والمخصاص  الذم محذون تاقيريف: )هذا المثل  الذي اتضح مة 

الةياق قب ه، وها الااه األكثر قباال؛ لا ع التأويل سيه، كما أنه سائر 

ص  الذم  ى   الاهج اللالب ف الارآن الكرية، مة حذن )المخصا

لاضاح م اايف مة الةياق الةا ق له، ومةاير الختتام اآليات  الذم 

ق ل م ا  الملصل قب ه.  المجِمل والمؤكِّ

أن ام تها تأيت خاتمع «  ئس»إم يالحظ مة خالل تتبع مااضع الذم  ل

لمذمام ملصل قب ها، حيث يحةة الاقان ىاقها الكتمال الم ا ، 

لما قب ه مة الم ا . أما ما   قها مة  ويأيت أس اب الذم ماايا ومؤكقا

، إم ياع «ن ة»حيث الم ا  ال ام ف سياق الةارة، سشأنه شأن المقح  ل

 ى   ضر ية:

 ېئ ۈئ﴿: أن يبقأ م ا  اقيق، ومة ملك قاله ال وىال: أولهما

 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت

 .[127 -126البقرة:] ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
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 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿وقاله ىز وال: 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 .[207- 206]البقرة:  ﴾ھ ھ ھ

 گ ک ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿وقاله ىز وال: 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .[198-197آل عمران:﴾ ]ہ ہ ۀ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ﴿وقاله ىز وال: 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

، حيث اختتة اهلل ىز واّل [29-28النحل: ﴾ ]ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

الحقيث ىة الذية استكربوا ف ىقد مة اآليات المتااليع  االه ت ال : 

، ليبقأ ىز واّل مة   ُق ف  يان حال الذية ﴾ڎ ڌ ڌ﴿

 اتااا.

ٱ ﴿ : أن تتااصل اآليات ف مات اإلطار، وماه قاله ت ال ثانيهما:

 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

إم الحقيث ىة الكاسرية والمااساية الذية ُأمِر  ؛[74-73التوبة:﴾ ]ک

 الابي ص   اهلل ى يه وس ة  جهادهة والل ظع ى يهة.
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سبق ىرضه مالحظع الشكل اللالب الذي  الل ماويمكااا مة خ

« ما»ف الارآن الكرية إما لة تاع «  ئس»و« ن ة» اااءت ى يه ام ت

  قهما، حيث ورد هذا األس اب ف الارآن الكرية ف أواخر اآليات 

ما الم ا  الةياقي المتكامل قب ه، مل ما  م ا  مقح أو مم. كذلك  مقىِّ

والذم الااردة ف الارآن الكرية ما أط ق ى يه سإنه لة يربز ف امل المقح 

الاحاة )المخصاص  المقح أو الذم  إال نادرا وى   خالن  ية 

الملةرية، اكتلاء  قاللع الةياق الةا ق ى يه. ولة يأت مة صار اللاىل 

التي مكرها الاحاة ساى الم رن  ل)أل ، والمضان إل  الم رن  ل)أل ، 

 .[50الكهف: ] ﴾ۇ ۇ ڭ﴿إال ف قاله ت ال : 

تتكان مة «  ئس»و« ن ة»مة ام تي المقح والذم  ل نجق أن كال   إم

مم ي يها ممقوح أو مذمام، تلاصي ه يج اها الةياق الةا ق  أداة مقح أو

كالخالصع لما قب ها مؤكقة وماايع «  ئس»أو « ن ة»لهما، لتأيت ام ع 

وماازة الم ا  المتاقم ى يها. وى يه ياج ي ل متأمل ف هذيف المااضع 

ثمع استخقام خاص لهذا األس اب، إضاسع إل  الخصاصيع الباائيع التي 

 اة ى   مةتاى الك مع والجم ع.أثبتها الاح

ومة الةمات التي يمكة أن ن حظها مة خالل الاظرة الةياقيع 

، ورودهما ى   سبيل التاا ل ف ىقد « ئس»و« ن ة»الارآين لل لالست مال

مة مااض هما ف الارآن الكرية، إم يتااول الارآن الكرية ف سارة 

 ڇ ڇ ڇ﴿ :الاحل حال الكاسرية وتختتة اآليات  االه ت ال 

ثة ياتال اّل وىال ل حقيث  ،﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
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 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ىة المتاية  االه ت ال : 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 .[30-29النحل: ﴾ ]ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

ومث ه ف سارة الكهف إم ياال اهلل ت ال  ف اختتام  يان ىاقبع 

ثة يذكر ثااب ، [29الكهف:﴾ ]ک ک ک ک﴿الكاسرية: 

 ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ﴿المؤماية ليختة اآليع  االه اّل االله: 

 .[31]الكهف:

 :القرآين االستعماليف « بئس»و« نعم»على « ما»دخول 

م ا  « ن ّما»ا، وأدت ساتص ت هبا خط  « ن ة»ى   « ما»دخ ت 

وق ت إم ، ام تها ف الةياق ماضع  خاللتها، ولكاها «ن ة»المقح كل

 ماض ية:ف « ن ّما»ام ع 

ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿وقاىها ااا ا ل شلرط ف قالله ت لال :  -1

 .[271البقرة:﴾ ]ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ﴿وقاىهللا خللربا إلّن، وملللك ف قاللله ت للال :  -2

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .[58]النساء: ﴾ۆئ ۆئ

م تمااآليتية ركاا أساسيا، يتاقف ى يه  « نِِ ّما» ام ع ويالحظ وقاع

 .«إن  »لالكالم؛ ساق ت ف األول  ااا ا ل شرط، وف الثانيع خربا لم ا  
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 مازلع « ما»ص ًع لل« ن ة»سإما ا  ت »وياال اللراء ف اآليع األول : 

قالك: )ك ما  و)إنما  كانت  مازلع )حبذا  سرس ت هبا األسماء، مة 

﴾، رس ت )هي  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ﴿ملك قال اهلل ىز وال: 

ماهج الاحاة ف البحث ىة « رس ت هبا األسماء» ويتضح مة قاله: ،(1)«ن ة» ل

« ن ّما»هي ال امل ف رسع االسة الااقع   ق « ن ة»يؤكق كان  إمال امل واإلىمال، 

 المركبع، لكة ف نص حقيثه أمران يجقر الاظر سيهما:

 ەئ ائ﴿المركبع مع )ما  س ل كما ف اآليع الثانيع « ن ّما»أنه قق ي ي  األول:

ي زم وقاع اسة مرساع هبا، وهي حيائذ ماصالع إن وق ت مكتليع  ما  ، وال﴾ەئ

   قها.

إل  أداة تةتااب است ماال وم ا  « ما»  ق تركيبها مع « ن ّما»انتاال والثاين: 

خاصا، كما ها الشأن ف )ك ما  و)إنما  و)حبذا ، وهي للتع اقيرة  قراستها 

 رها.والاظر سيها وتح يل األساليب ف إطا

ساق حصريف محمق ىبق الخالق ىضيمع ف تة ع «  ئس»  ق « ما»أما وقاع 

، وسرق محمق سؤاد ىبق (2)متص تية وماطاىتية« ما»و«  ئس»مااضع، اام ا  ية 

، سأورد (4)ف حصر هذيف المااضع ف م جمه حةب الكتا ع الارآنيع (3)الباقي

                                                           

 .1/57« م اين الارآن»   اللراء: 1)

 .136: 10« الارآن الكرية دراسات ألس اب»محمق ىبق الخالق ىضيمع    2)

 .114-113« الم جة الملهرس ألللاظ الارآن الكرية» محمق سؤاد ىبق الباقي   3)

وقط هملا ف « ما»و«  ئس»سصل  -كصاحب الماقمع الجزريع -تااول ى ماء التجايق    4)

 للاب الماطللاع والماصللال، واإلامللاع حاصللل ف اميللع المااضللع ىللقا ماضلل ية، 

 ما، ودراستهما حةب األراح وما ى يه مصحف الم ك سهق.وستأيت اإلشارة له
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« ما» ، وىامل«ما»لر المتص ع  غي«  ئس»المتص ع   ق سراغه مة إيراد مااقع «  ئةما»

 ڌ ڍ﴿المالص ع ىاها كتا ع م ام ع سائر الك مات، وى يه ورد مثل قاله ت ال : 

حةب ورودها ف الارآن الكرية. وى   «  ئس»ضمة مااضع  ﴾ڎ ڌ

 ى   ضر ية، هما:«  ئس»  ق « ما»هذا الاهج تااولت هذيف القراسع ما وق ت سيه 

وقق أسادت ف مجم ها م ا   :«بئس»عن « ام»الضرب األول: أن تنفصل فيه 

وأقرهبا تااوال، «  ئس»الماصاليع، وها أراح األواه التي أقرها الاحاة ف ساىل 

، إم « ئس»الارآين لل االست مالكما أنه ال يخالف ف صارته ال امع الاةق ال ام ف 

ف اآليع أو اآليات يأيت ف هنايع اآليع أو ما قارب هنايتها، مؤكقا م ا  الذم المتااول 

 الةا اع له. وقق ورد ف ستع مااضع:

 ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ قالللله ت لللال : ﴿ -1

(1)[102]لبقرة: 
. 

ـــران: ] ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ﴿قالللله ت لللال :  -2 آل عم

187]. 
وقق تشاهبت داللع الماض ية ف مم ما اختاريف الضالان ألنلةهة مة 

لع  الهقى، سبئس ما الضال ادرب الضالل وتركهة الهقايع، وكأنما اشرتو

 اشرتوا.

                                                           

-113« الم جللة الملهللرس ألللللاظ الاللرآن الكللرية»انظللر: محمللق سللؤاد ىبللق البللاقي    1)

وقط هملا، اللرااح الاطلع، وى يله طباىلع « ملا»و«  ئس»، وسيها خالن ف سصل 114

 .المصحف
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أما المااضع األر  ع الباقيع ساق وردت متاار ع ف إطار تا يخ  اي 

إسرائيل ومم أس الهة، ف سارة المائقة  ياًنا للقاحع ىمل، قال اهلل ت ال : 

 ڭ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴿

﴾ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 .[63-62المائدة:]

  ق «  ئس»كرية ليذم أس ال  اي إسرائيل مجقدا  لوي اد الارآن ال

چ چ ﴿ىقد مة اآليات ف الةارة نلةها، ياال ىز واّل: 

 ڈ ڈ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 .[80-79المائدة: ﴾ ]ڱ ڱ ڱ ڳ

ف هذيف المااضع األر  ع، « ما»وقق اخت ف الم ر ان ف إىراب 

ماها: أهنا نكرة تامع ف محل نصب ى   حيث مهباا سيها مذاهب، 

 التمييز، أو ماصالع سهي ساىل، وها األيةر سهما واألقرب تااوال.

وقق وقف ىقد مة ال  ماء ىاق اللروق ال لايع الققياع  ية الل ل 

وال مل والصاع، حيث تشاهبت وتاار ت اآليات الثالث األول  ف 

، ياال «َيْلَ ُ انَ »و «َيْصاَُ انَ »و« َيْ َمُ انَ » اائيتها، مع اختالسها ف للظ 

ىبارة ىما واق ف حال كان قب ها ماقورا،  الل ل:» أ ا هالل ال ةكري:

 .(1)«سااء كان ىة سبب أو ال

                                                           

 .133« اللروق ال لايعم جة » أ ا هالل ال ةكريانظر:    1)
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الل ل: للظ ىام، ياال لِما كان  إاادة و قوهنا، ولِما كان  ِ  ة أو س

؛ جَمادغير ِى ة وقصقي أو غير قصق، ولِما كان مة اإلنةان والحياان وال

 األمر الماكر، وتجاهل ىة  الاهي اكرتاثهة ىقم« يل  ان»للظ  سااسب

 .سيه والتااين

وأما ال مل سها: إيجاد األثر ف الشيء  بطء مع امتقاد زمان لما كان 

، وال ياال: ها يل ل «لذا ياال: سالن ي مل الطية خزسا، و(1) اصق وى ة

اائع واألس ال ويضان ها ت بير ىامك يشمل الص»: قيل: ال ململك. و

، وقق ااء ف ختام حقيث اهلل (2)«رإليها إتيان األمر  استمرار وتكرا

ت ال  ىما اقرتسه كثير مة  اي إسرائيل، مكررية له وقاصقية له قصقا، 

ألهنة زىماا ال  ة  مة المةارىع ف اإلثة وال قوان وأكل الحرام. وقيل:

 س رب ىة س  هة  ال مل.

اإلنةان ساط لما كان  إاادة، وها ترتيُب ال مل  وأما الصاع سها مة

م ى ةك  ه وإحكاُمه ى   ما تاق 
ولذا ناسب مم أس ال الرهبان ، (3)

كأهنة ُاِ  اا آثة مة مرتكبي »واألحبار، وف ملك ياال الزمخشري: 

المااكير؛ ألن كل ىامل ال يةم  صان ا، وال كل ىمل يةم  صااىع 

                                                           

 .134انظر: المراع نلةه    1)

(2   « 
ّ
ْ الت ْ بِْيلِر الُاْرآنِلي

مالال ف ماقلع « َيْصاَُ ْان، َيْ َمُ ْان، َيْلَ ُ ْان َتْ ِرْيُلَها والَلْرُق َ ْياََها سِي

 /https://tafaser.com قنان اللامقي ل «أواه البيان ف كالم الرحمة»

 .135« اللروق ال لايعم جة » ال ةكري (3)
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 ِاذُ إليه... ول مري إن هذيف اآليع مما يَ  حت  يتمّكة سيه ويتقرب وياةب

 .(1)«ى   ال  ماء تاانيهة  الةامع، ويا 

أي سالت وزيات.  ﴾گ گ ک ک ک﴿وأما قاله ت ال : 

« أن سخط اهلل ى يهة»وقيل: الم ا  لبئس ما ققماا ألنلةهة وم ادهة. 

.. (2)«ف ماضع رسع ى   إضمار مبتقأ، كاالك:  ئس راال زيق« أن»

ها المخصاص « أن سخط اهلل ى يهة»الزمخشري إم ياال:  وإليه مهب

 الذم ومح ه الرسع، وكأنه قيل: لبئس زادهة إل  اآلخرة سخُط اهلل 

ف « ما»وقيل:  قل مة »، وأورد الارطبي أقااال أخرى، ساال: (3)«ى يهة

نكرة ستكان رس ا أيضا. ويجاز أن « ما»ى   أن تكان « لبئس»قاله 

وف ال ذاب هة »م ا  ألن سخط اهلل ى يه: تكان ف ماضع نصب  

 .(4)«ا تقاء وخرب« خالقون

الارآين  االست مالف اآليات الةا اع مع «  ئس»ويتشا ه وقاع ام ع 

حةة الاقان ىاقها، خاتمع لةياق  إم، « ئس»ال ام الذي تااولاايف ف 

مؤكقة لم ا  الذم ألمر مذمام تلصي ه متاقم، «  ئس»سا ق لها، لتأيت 

 ى   ما أوضحاا.« لبئس ما ققمت لهة أنلةهة»اما اخت ف ف اآليع  ي

                                                           

 .2/44«الكشان ىة حاائق التازيل وىيان األقاويل ف واايف التأويل» الزمخشري   1)

 .6/254« الجامع ألحكام الارآن»الارطبي    2)

 .54/ 2« الكشان»شري: خالزم   3)

 .6/254« الجامع ألحكام الارآن»الارطبي    4)
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، وملك ف يف الكتابة القرآنية« بئس»بـ« ما»الضرب الثاين: أن تتصل 

 ، وهي:(1)ثالثع مااضع

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿:  -1

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .[90البقرة: ﴾ ]ژ

 ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿قاللله ت للال :  -2

 .[93البقرة:]

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻٱ ﴿قالللله ت لللال :  -3

 .[150ألعراف: ا...﴾ ] ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

وى   الرغة مة أن الاحاة أوق اا ى يها األواه اإلىرا يع والخالسيع 

«  ئس»أاقرها  الابال كاهنا مركبع مع  يظل، «ما»التي أوردوها ف 

ب. مع اااز ، وال محل لها مة اإلىرا«طالما»و« ق ما»و« حبذا»تركيب 

 كاهنا ماصالع، وها واه قريب المأخذ واضح الم ا .

                                                           

 ڦ ڦ ڤ﴿واإلامللاع حاصللل ى لل  الاصللل ف ماضلل ية: األول: قاللله ت للال :    1)

 .[90﴾ ]البارة: ڄ ڦ ڦ

، والخلللالن ف قالللله [150﴾ ]األىلللران: ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿الثلللاين: قالللله ت لللال : 

، والاصل سيها أول ، وى يله طباىلع [93﴾ ]البارة: ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ﴿ت ال : 

 المصحف.
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متلاع مع سا ايها ف الم ا  ال ام ف أداء م ا  الذم، «  ئةما»وق ت 

ف المااضع األخرى مة «  ئس»ولكاها مخت لع ف ماق ها ف الةياق ىة 

الارآن الكرية، س ة تاع خاتمع لحقيث مؤكقة ما قب ها خاتمع له، وإنما 

المذمام ملصال   قها: ساق ت ف  قايع اآليع األول ، و  ق الاال  أت 

 ف اآليتية التاليتية.

ن إالارآين ى   هذا الااه، يمكااا أن ناال  االست مالو الاظر إل  

ماحتهما داللع خاصع وتركيبا خاصا «  ئس»و« ن ة»مارتنع  ل« ما»وقاع 

 خاص ف الارآن الكرية. الست مال

سع إل  خصاصيع القرس األس ا ي، وأن ر طه وهاا تصل القرا

ي طي المالمح القالليع  -الكرية الارآن سيما ال – الاصاص اللصيحع

األس اب ف أرق   الست مالال مياع، كما يقىة الصارة الااق يع 

صاريف. وتةتحق هذيف األساليب ف تااولها الماهج الاصلي،   يقا ىة 

قق تجاح  القرس الاحاي إىراب الجزئيات ف ضاء خالسات اقليع 

 ىة غايته األساسيع.

« ن ة»الارآين أس ة الم اين وأكق  جم تي  االست مالكذلك سإن 

« ن ّما»ملاير لل است مالساردتا ختاما لآليات، وها  ماقب ه ما«  ئس»و

 «.ما»لحال اتصالهما  «  ئةما»و

« ن ة»والجقاول التاليع تكشف ما يت  ق  االست مال الارآين لل

 «.ئس »و
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 الجداول التوضيحية:

 (1الجدول )

 «ما»غير موصولة بـ« عمنِ »جدول اآليات التي وردت فيها 

 الممدوح اآلية م
موقع جملة 

 «نعم»

المخصوص 

 بالمدح

1 

﴿ُأوَلئَِك َاَزاُؤُهْة َمْلِلَرةك مِْة 

َر ِِّهلللْة َوَاا لللاتك َتْجلللِري مِلللْة 

َتْحتَِهللا اأْلَْنَهللاُر َخالِللِقيَة سِيَهللا 

ــْر ال َعــاِمِلينَ َونِ  ــَم َأج  ﴾ ]آل ع 

 [136ىمران: 

 أار ال ام ية

 )الجاات 
 هنايع اآليع

 يوجد، والمعنى ال

محدد مـن السـياق 

 السابق له

2 

للِذيَة َقللاَل َلُهللُة الا للاُس إِن  ﴿ ال 

الا للللاَس َقللللْق َاَمُ للللاا َلُكللللْة 

َساْخَشلللْاُهْة َسلللَزاَدُهْة إِيَماًنلللا 

ــــَم وَ َوَقللللاُلاا َحْةللللُباَا اهلُل  نِع 

﴾ ]آل ىملللللللران: ال َوكِيـــــــْل 

173] 

)اهلل  الاكيللللل

 ال وىال 
 هنايع اآليع

ال يوجد، والمعنى 

محدد مـن السـياق 

 السابق له

3 

4 

للْاا َسللاْىَ ُماا َأن  اهلَل  ﴿َوإِْن َتَال 

ــَم َمللْااَلُكْة  َلى َونِع  ــَم ال َمــو  نِع 

 [40﴾ ]األنلال: النَِّصيرْ 

 المال 

 الاصير

)اهلل اللللللللللل 

 وىال 

 هنايع اآليع

ال يوجد، والمعنى 

محدد مـن السـياق 

 السابق له

5 

ِذيَة َصَبُروا اْ تَِلاَء َوْالِه  ﴿َوال 

لللللاَلَة  َر ِِّهلللللْة َوَأَقلللللاُماا الص 

ا  للا َرَزْقاَللاُهْة ِسللر  َوَأْنَلُاللاا مِم 

 ىاب  القار

ن )ااات ىق

 ون يمها 

 هنايع اآليع

ال يوجد، والمعنى 

محدد مـن السـياق 

 السابق له
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 الممدوح اآلية م
موقع جملة 

 «نعم»

المخصوص 

 بالمدح
َوَىاَلنَِيللًع َوَيللْقَرُءوَن  ِاْلَحَةللاَِع 

للليَِّئَع ُأوَلئِلللَك َلُهلللْة ُىْاَبللل   الة 

اِر* َاا للللللاُت َىللللللْقني الللللللق  

َيللْقُخُ اَنَها َوَمللْة َصللَ َح مِللْة 

ي لاتِِهْة  َآَ ائِِهْة َوَأْزَواِاِهلْة َوُمرِّ

َواْلَماَلئَِكللُع َيللْقُخُ اَن َىَ للْيِهْة 

مِْة ُكلِّ َ ابي * َساَلمك َىَ لْيُكْة 

َبـــى  َِملللا َصلللَبْرُتْة  َم ْعق  َفـــنِع 

اِر﴾ ]  [24—22الرىق:الدَّ

6 

َالللْاا َملللاَما  لللِذيَة ات  ﴿َوقِيلللَل لِ  

َأْنَزَل َر ُُّكْة َقاُلاا َخْيًرا لِ  لِذيَة 

ْنَيا َحَةاَعك  َأْحَةاُاا سِي َهِذيِف القُّ

َم َداْر َوَلَقاُر اآْلَِخَرِة َخْيرك  َوَلنِع 

ــــــينَ  اُت َىللللللْقني َاا لللللل ال ْمتَِّق

 [30َيْقُخُ اَنَها..﴾ ]الاحل: 

 دار المتاية

)دار اآلخلللرة 

 ومللللللا أىللللللق  

ل متاللية مللة 

 ااات 

 هنايع اآليع

ال يوجــــــــــــــــد،  

والمعنى محدد من 

، السياق السابق لـه

وذهــــض بعضــــهم 

ــــى أن  جنــــات »إل

هــــــــي « عــــــــدن

المخصــــــــــــوص 

 بالمدح 

7 

﴿ُأوَلئِللَك َلُهللْة َاا للاُت َىللْقني 

ُة اأْلَْنَهللاُر َتْجللِري مِللْة َتْحللتِهِ 

ُيَح  لْاَن سِيَهلا مِلْة َأَسلاِوَر مِللْة 

َمَهبي َوَيْ َبُةلاَن ثَِياً لا ُخْضلًرا 

مِْة ُساُْقسي َوإِْسَتْبَرقي ُمت كِئِيَة 

 الثااب

)الجالللللللللللللع 

 ون يمها 

 هنايع اآليع

، والمعنى ال يوجد

محدد مـن السـياق 

 السابق له
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 الممدوح اآلية م
موقع جملة 

 «نعم»

المخصوص 

 بالمدح
ــــَم سِيَهلللا َىَ للل  اأْلََرائِللللِك  نِع 

ــَواْب  َوَحُةللاَْت ُمْرَتَلًاللا﴾  الثَّ

 [31]الكهف:

8 

9 

 ُهللللَا 
ِ
﴿.. َواْىَتِصللللُماا  ِللللاهلل

ـَم َمْااَلُكْة  َلى َونِع  َم ال َمـو  َفـنِع 

 [78﴾ ]الحج: النَِّصيرْ 

 المال 

 الاصير

)اهلل اللللللللللل 

 وىال 

 

 هنايع اآليع

ال يوجد، والمعنى 

محدد مـن السـياق 

 السابق له

10 

للللِذيَة َآَماُللللاا َوَىِمُ للللا ا ﴿َوال 

َئا ُهْة مِلللَة  لللالَِحاِت َلاَُبلللاِّ الص 

اْلَجا ِع ُغَرًسا َتْجِري مِْة َتْحتَِهلا 

ـــَم اأْلَْنَهللاُر َخالِلللِقيَة سِيَهلللا  نِع 

ْر ال َعاِمِلينَ  ﴾ ]ال اكبات: َأج 

58] 

 أار ال ام ية

)الجالللللللللللللع 

 ون يمها 

 هنايع اآليع

ال يوجد، والمعنى 

محدد مـن السـياق 

 السابق له

11 

َم اَداَنلللا ُنلللاحك ﴿َوَلَالللْق نَ  َفَلـــنِع 

ـــــونَ  ﴾ ]الصلللللاسات: ال ْمِجيْب

75] 

 المجيبان

)اهلل اللللللللللل 

 وىال 

 هنايع اآليع

ال يوجد، والمعنى 

محدد مـن السـياق 

 السابق له

12 

﴿َوَوَهْباَلللا لِلللَقاُووَد ُسلللَ ْيَماَن 

ـــــْد  ـــــَم ال َعب  ﴾  نِع  ابك إِن لللللُه َأو 

 [30]ص:

 ال بق

)سللللللللل يمان 

 ى يه الةالم 

قللللرب هنايللللع 

 ، وهلللياآليللع

مرتبطلللع  ملللا 

  لللللللللقها ف 

 الم ا  

ال يوجد، والمعنى 

محدد مـن السـياق 

 السابق له
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 الممدوح اآلية م
موقع جملة 

 «نعم»

المخصوص 

 بالمدح

13 

﴿َوُخْذ  َِيِقَك ِضْلًثا َساْضلِرْب 

 ِلللِه َواَل َتْحاَلللْث إِن لللا َوَالللْقَنايُف 

َم ال َعب ْد َصا ًِرا  ﴾  نِع  ابك إِن لُه َأو 

 [44]ص: 

 ال بق

)أيللاب ى يلله 

 الةالم 

قللللرب هنايللللع 

 ، وهلللياآليللع

طلللع  ملللا مرتب

  لللللللللقها ف 

 الم ا 

ال يوجد، والمعنى 

محدد مـن السـياق 

 السابق له

14 

للِذي  للِه ال  ﴿َوَقللاُلاا اْلَحْمللُق لِ  

َصلللللَقَقاَا َوْىلللللَقيُف َوَأْوَرَثاَلللللا 

ُأ مِللللَة اْلَجا للللِع  اأْلَْرَض َنَتَبللللا 

ــــْر َحْيللللُث َنَشللللاُء  َم َأج  ــــنِع  َف

 [74﴾ ]الزمر: ال َعاِمِلينَ 

 أار ال ام ية

 )الجاع 
 هنايع اآليع

ال يوجد، والمعنى 

محدد مـن السـياق 

 السابق له

15 

َم ﴿َواأْلَْرَض َسَرْشلللاَاَها  َفـــنِع 

﴾ ]اللللللذاريات: ال َماِهـــــْدونَ 

48] 

 الماهقون

)اهلل اللللللللللل 

 وىال 

 هنايع اآليع

ال يوجد، والمعنى 

محدد مـن السـياق 

 السابق له

16 

﴿َأَلْة َنْخُ ْاُكْة مِْة َماءي َمِهليةي 

ايُف سِي َقَراري َمكِليةي * * َسَجَ ْ اَ 

إَِللل  َقللَقري َمْ ُ للامي * َسَاللَقْرَنا 

َم ال َقـــــــــــاِدْرونَ  ﴾ َفـــــــــــنِع 

 [23 -20]المرسالت:

 الاادرون

)اهلل اللللللللللل 

 وىال 

 هنايع اآليع

ال يوجد، والمعنى 

محدد مـن السـياق 

 السابق له
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 (2جدول )

 «نِِعّما»آليات التي وردت فيها ا

 الممدوح اآلية م
موضع جملة 

 «نعّما»

المخصوص 

 بالمدح

1 

ا ﴿ َدَقاِت َفنِِعمَّ إِن  ْتب ْدوا الصَّ

َوإِْن ُتْخُلاَهللا َوُتْؤُتاَهللا  ِهــيَ 

اْلُلَاللللَراَء َسُهللللَا َخْيللللرك َلُكللللْة 

ُر َىلاُْكْة مِلْة َسليَِّئاتُِكْة  َوُيَكلِّ

 ﴾ َواهلُل  َِملللا َتْ َمُ لللاَن َخبِيلللرك

 [271]البارة: 

الضلللمير الظلللاهر 

ال ائلللللق « هلللللي»

الصللققات ى لل  

 غير المخليع

مركبلع ملع « ما»و

 « ن ة»

وق ت ام ع 

ا ااا ً « ن ّما»

ل شللللللللللللرط 

المتالللللللللللقم 

 ى يها

ال يوجد، والمعنى 

محـدد مـن الســياق 

 السابق له

2 

وا  ﴿إِن  اهلَل َيلللْأُمُرُكْة َأْن ُتلللَؤدُّ

اأْلََماَنلللاِت إَِلللل  َأْه َِهلللا َوإَِما 

َحَكْمللللُتْة َ للللْيَة الا للللاِس َأْن 

ا  ِاْلَ ْقِل َتْحُكُماا  إِنَّ اهَّللَ نِِعمَّ

إِن  اهلَل َكلللللاَن  َيِعْظْكـــــم  بِـــــهِ 

َسلللِميً ا َ ِصللليًرا﴾ ]الاةلللاء: 

58] 

ما ي ظ اهلل  ه ملة 

تأديلللع األمانلللات 

 .والحكة  ال قل

اسلللللللة « ملللللللا»و

 ماصال

وق للللللللت ف 

ماضللع رسللع 

ا إلّن خلللللللللربً

 الااسخع

ال يوجد، والمعنى 

محـدد مـن الســياق 

 السابق له
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 (3جدول )

 وبعدها اسم مرفوع« بئس»اآليات التي وردت فيها 

 المذموم اآلية م
موقع جملة 

 «بئس»
 المخصوص بالذم

1 

﴿...َقلاَل َوَمللْة َكَلللَر َسُأَمتُِّ للُه 

يُف إَِل  َىَذاِب  َق ِياًل ُثة  َأْضَطرُّ

ــــيرْ الا للللاِر  ــــئ َس ال َمِص ﴾ َوبِ

 [126]البارة: 

 المصير

 )ىذاب الاار 
 هنايع اآليع

جــد، والمعنــى ال يو

محــدد مــن الســياق 

 السابق له

2 

﴿َوإَِما قِيَل َلُه ات ِق اهلَل َأَخَذْتُه 

ْثِة َسَحْةلُبُه َاَهلا ُة  ُة  ِلاإْلِ اْلِ ز 

]الباللرة:  َوَلبِــئ َس ال ِمَهــاْد﴾

206] 

 المهاد

 )اهاة 
 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له

3 

للللللِذيَة كَ  َلللللللُروا ﴿ُقللللللْل لِ  

َسللُتْلَ ُباَن َوُتْحَشللُروَن إَِللل  

﴾ ]آل َوبِــئ َس ال ِمَهــادْ َاَهللا َة 

 [12ىمران:

 المهاد

 )اهاة 
 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له

4 

لِذيَة  ﴿َساُْ ِاي سِلي ُقُ لاِب ال 

ْىلَب  َِملا َأْشلَرُكاا  َكَللُروا الرُّ

ْل   َملا َللْة ُياَلزِّ
ِ
 ِلِه ُسلْ َطاًنا  ِاهلل

َوبِئ َس َمث ـَو  َوَمْأَواُهُة الا اُر 

ــــــــــــــــــــــالِِمينَ  ﴾ ]آل الظَّ

 [151ىمران:

مثلللللللللللللللللللاى 

 الظالمية

 )الاار 

 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له

5 
 
ِ
َبلللَع ِرْضلللَااَن اهلل ﴿َأَسَملللِة ات 

 
ِ
َكَملللْة َ لللاَء  َِةلللَخطي مِلللَة اهلل

 المصير

 )اهاة 
 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 
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ـــــئ َس ُة َوَملللللْأَوايُف َاَهلللللا   َوبِ

آل ال َمِصـــــــــــــــــــــــــيْر﴾ ]

 [162ىمران:

 السابق له

6 

﴿َمَتلللاعك َق ِيللللك ُثلللة  َملللْأَواُهْة 

﴾ ]آل َوبِــئ َس ال ِمَهــادْ َاَهللا ُة 

 [197ىمران:

 المهاد

 )اهاة 
 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 لهالسابق 

7 

ِهْة َيْاَمئِللذي ُدُ للَريُف  ﴿َوَمللْة ُيللَالِّ

ًسا لِِاَتالي َأْو ُمَتَحيِّلًزا  إاِل  ُمَتَحرِّ

إَِل  سَِئعي َسَاْق َ اَء  َِلَضلبي مِلَة 

 َوَملللْأَوايُف َاَهلللا ُة 
ِ
ـــئ َس اهلل َوبِ

 [16]األنلال: ال َمِصيْر﴾

 المصير

 )اهاة 
 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له

8 

اَر   َااِهِق اْلُكل 
ُّ
َها الا بِي ﴿َيا َأيُّ

َواْلُماَللاسِِايَة َواْغُ للْظ َىَ للْيِهْة 

ــــئ َس َوَمللللْأَواُهْة َاَهللللا ُة  َوبِ

 [73﴾ ]التا ع:ال َمِصيرْ 

 المصير

 )اهاة 
 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له

9 

َياَمللِع ﴿َيْاللُقُم َقْاَمللُه َيللْاَم اْلاِ 

ْد َسَأْوَرَدُهُة الا اَر  َوبِئ َس ال ـِور 

ْرودْ   [ 98﴾ ]هاد: ال َمو 

 الارد المارود

 )الاار 
 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

ـــــــــه ، الســـــــــابق ل

نعــ  « المــورود»و

 «.در  لوِ ا»ـل

« المـــورود»وقيـــل: 

ـــذم مخصـــوص  بال
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 «بئس»
 المخصوص بالذم

ــــــاء( أو  بمعنى)الم

 )النار(

ـــــــــــــى  واألول أول

 وأظهر

10 

َوُأْتبُِ لللاا سِلللي َهلللِذيِف َلْ اَلللًع ﴿

ــْد َوَيللْاَم اْلِاَياَمللِع  بِــئ َس الْرف 

ْفودْ   [99﴾ ]هاد:ال َمر 

 الرسق المرساد

)ما أىق لهة ف 

 اهاة 

 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

ـــــــــه ، الســـــــــابق ل

 نعـــ   « ودفـــالمر»و

 « درِف  لا»ـل

ـــل: ـــود» وقي « المرف

ـــذم مخصـــوص  بال

علــــــــى ت ويــــــــل 

واألول ف، محــــذو

 وأظهر أولى

11 

﴿لِ  للِذيَة اْسللَتَجاُ اا لِللَر ِِّهُة 

للللللِذيَة َلللللللْة  اْلُحْةللللللاَ  َوال 

َيْةلَتِجيُباا َللُه َلللْا َأن  َلُهلْة َمللا 

سِللي اأْلَْرِض َاِميً للا َومِْثَ للُه 

َمَ ُه اَلْسَتَقْوا  ِلِه ُأوَلئِلَك َلُهلْة 

ُسلللاُء اْلِحَةلللاِب َوَملللْأَواُهْة 

ــــئ َس َاَهللللا ُة  ــــاْد﴾  َوبِ ال ِمَه

 [18الرىق:]

 المهاد

 )اهاة 
 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له

ـــئ َس ﴿َاَهلللا َة َيْصلللَ ْاَنَها  12 ال يوجــد، والمعنــى  هنايع اآليع الارارَوبِ
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محــدد مــن الســياق  )اهاة  [29﴾ ]الرىق: ال َقَرارْ 

 السابق له

13 

َة ﴿َسلللاْدُخُ اا َأْ لللَااَب َاَهلللا  

َفَلبِـئ َس َمث ـَو  َخالِِقيَة سِيَهلا 

 [29﴾ ]الاحل: ال ْمَتَكْبرِينَ 

مثلللللللللللللللللللاى 

 المتكربية

 )اهاة 

 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له

14 

﴿َوُقِل اْلَحقُّ مِْة َر ُِّكْة َسَمْة 

َشلللاَء َسْ ُيلللْؤمِْة َوَملللْة َشلللاَء 

 ظ لالِِميَة َسْ َيْكُلْر إِن ا َأْىَتْقَنا لِ 

َنلللاًرا َأَحلللاَط  ِِهلللْة ُسلللَراِدُقَها 

َوإِْن َيْةللَتِليُثاا ُيَلللاُثاا  َِملللاءي 

َكاْلُمْهلللِل َيْشلللِاي اْلُاُالللايَف 

ــــَراْب  ــــئ َس الشَّ َوَسللللاَءْت  بِ

 [29ُمْرَتَلًاا﴾ ]الكهف: 

 الشراب

 )ماء كالمهل 
 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له

15 

16 

يُف َأْقللَرُب ﴿َيللقْ  ُىا َلَمللْة َضللرُّ

َلى مِلللْة َنْلِ لللِه  ـــو  ـــئ َس ال َم َلبِ

﴾ َوَلبِــــــــــئ َس ال َعِشــــــــــيرْ 

 [13]الحج:

 المال 

 ال شير

)مة ُيقى  ملة 

 دون اهلل 

 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له

ــرار  ــع تك ــئس»م « ب

ودخــول الم القســم 

 عليها للتوكيد

17 

ْيِهْة َآَياُتاَلللا ﴿َوإَِما ُتْتَ للل  َىَ للل

َ يِّاَلللاتي َتْ لللِرُن سِلللي ُوُالللايِف 

لللللِذيَة َكَللللللُروا اْلُماَْكلللللَر  ال 

 المصير

 )الاار 
 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له
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لللِذيَة  َيَكلللاُدوَن َيْةلللُطاَن  ِال 

َيْتُ لللاَن َىَ لللْيِهْة َآَياتِاَلللا ُقلللْل 

َأَسُأَنبُِّئُكْة  َِشرٍّ مِْة َملُِكُة الا اُر 

لللِذيَة َكَللللُروا  َوَىلللَقَها اهلُل ال 

ــيرْ  ــئ َس ال َمِص ﴾ ]الحللج: َوبِ

72] 

18 

للِذيَة َكَلللُروا  ﴿اَل َتْحَةللَبة  ال 

ُمْ ِجلللللللِزيَة سِلللللللي اأْلَْرِض 

ــــئ َس َوَمللللْأَواُهُة الا للللاُر  َوَلبِ

 [57﴾ ]الاار: ال َمِصيرْ 

 المصير

 )الاار 
 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

مــن الســياق محــدد 

 السابق له

19 
ـــئ َس  ﴿َاَهلللا َة َيْصلللَ ْاَنَها َفبِ

 [ 56]ص: ﴾ال ِمَهادْ 

 المهاد

 )اهاة 
 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له

20 

﴿َهللَذا َسللْاجك ُمْاللَتِحةك َمَ ُكللْة 

اَل َمْرَحًبللا  ِِهللْة إِن ُهللْة َصللاُلاا 

اَل الا لللاِر * َقلللاُلاا َ لللْل َأْنلللُتْة 

ْمُتُمايُف َلاَا  َمْرَحًبا  ُِكْة َأْنُتْة َقق 

ــَرارْ  ــئ َس ال َق -59﴾ ]ص:َفبِ

60] 

 الارار

 )الاار 
 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له

21 

﴿قِيَل اْدُخُ اا َأْ َااَب َاَهلا َة 

ــَو  َخالِللِقيَة سِيَهللا  َفبِــئ َس َمث 

 [72﴾ ]الزمر: ال ْمَتَكْبرِينَ 

مثلللللللللللللللللللاى 

 المتكربية

 )اهاة 

 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له
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22 

﴿اْدُخُ للللاا َأْ للللَااَب َاَهللللا َة 

ــَو  َخالِللِقيَة سِيَهللا  َفبِــئ َس َمث 

 [76﴾ ]غاسر:ال ْمَتَكْبرِينَ 

مثلللللللللللللللللللاى 

 المتكربية

 )اهاة 

 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له

23 

﴿َوَملللْة َيْ للللُش َىلللْة ِمْكللللِر 

ْحَمِة ُنَالليِّْض َلللُه َشللْيَطاًنا  الللر 

َسُهللللَا َلللللُه َقللللِريةك * َوإِن ُهللللْة 

للللبِيِل  وَنُهْة َىللللِة الة  َلَيُصللللقُّ

َوَيْحَةُباَن َأن ُهْة ُمْهَتلُقوَن * 

َحت   إَِما َااَءَنلا َقلاَل َيلا َلْيلَت 

َ ْياِي َوَ ْياََك ُ ْ لَق اْلَمْشلِرَقْيِة 

﴾ ]الزخلرن: ئ َس ال َقرِينْ َفبِ 

36-38] 

 الارية

 )الشيطان 
 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له

24 

﴿َسلللاْلَيْاَم اَل ُيْؤَخلللُذ مِلللاُْكْة 

للِذيَة َكَلللُروا  سِْقَيللعك َواَل مِللَة ال 

 َمللْااَلُكْة 
َ
َمللْأَواُكُة الا للاُر ِهللي

﴾ َوبِــــــــــئ َس ال َمِصــــــــــيرْ 

 [15]الحقيق:

 صيرالم

 )الاار 
 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له

25 

لللِذيَة َآَماُلللاا اَل  َهلللا ال  ﴿َيلللا َأيُّ

َيْةللَخْر َقللامك مِللْة َقللْامي َىَةلل  

َأْن َيُكاُنللاا َخْيللًرا مِللاُْهْة َواَل 

نَِةلللاءك مِلللْة نَِةلللاءي َىَةللل  َأْن 

َيُكة  َخْيًرا مِاُْهة  َواَل َتْ ِمُزوا 

ُلَةللللللللُكْة َواَل َتاَللللللللاَ ُزوا َأنْ 

 االسة

)اللةللاق   للق 

 اإليمان 

 

ــــة  ــــل نهاي قب

اآلية وحسـن 

 الوقوف عليه

ــــــد » الفســــــوق بع

موْضـــ  « اإليمـــان

ـــ ـــال  ل ـــذموم ت ه للم

ـــــــــــه  ـــــــــــى أن عل

 المخصوص بالذم
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ــــْم  ِاأْلَْلَاللللاِب  س 
ِ
بِــــئ َس اال

يَمـانِ  ِ ـَد اإل  َوَملْة  ال ْفْسوْق َبع 

َلللللْة َيُتللللْب َسُأوَلئِللللَك ُهللللُة 

لللللللللللللللللللللللللللللللالُِماَن﴾  الظ 

 [11]الحجرات:

26 

ِذيَة ُنُهاا َىِة  ﴿َأَلْة َتَر إَِل  ال 

الا ْجللَاى ُثللة  َيُ للاُدوَن لَِمللا 

ْثِة  ُنُهلاا َىاْلُه َوَيَتاَلاَاْاَن  ِللاإْلِ

ُساِل  َواْلُ ْقَواِن َوَمْ ِصَيِع الر 

َوإَِما َااُءوَك َحي لْاَك  َِملا َللْة 

 سِللي ُيَحيِّلَك  ِللِه اهلُل َوَيُااُللانَ 

ُ اَا اهلُل  َِملا  َأْنُلِةِهْة َلْااَل ُيَ لذِّ

َنُالللللاُل َحْةلللللُبُهْة َاَهلللللا ُة 

ــئ َس ال َمِصــيرْ َيْصللَ ْاَنَها  ﴾ َفبِ

 [8]المجادلع: 

 المصير

 )اهاة 
 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له

27 

ُ اا الت لْاَراَة  ِذيَة ُحمِّ ﴿َمَثُل ال 

َيْحِمُ اَهلللا َكَمَثلللِل ُثلللة  َللللْة 

بِـئ َس  اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَلاًرا

ْبوا  ـــِذيَن َكـــذَّ ِم الَّ َمَثـــْل ال َقـــو 

ــــاِت اهَّللِ  َواهلُل اَل َيْهللللِقي  بَِآَي

للللللللللالِِميَة﴾  اْلَاللللللللللْاَم الظ 

 [5]الجم ع:

مثللللللل الاللللللام 

 الذية كذ اا

وهللا تشللبيههة 

 الحمار يحمل 

 أسلارا

قبلللللل هنايلللللع 

اآليع وحةلة 

  يه الاقان ى

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

ــه  ــه. وعلي ــابق ل الس

ـــون  ـــذين»تك يف « ال

موضع خفـ  نعتـا 

للقــــــــوم، وهــــــــو 

 األولى.

يف « الـــذين»وقيـــل: 
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 المذموم اآلية م
موقع جملة 

 «بئس»
 المخصوص بالذم

ــــــــع  موضــــــــع رف

ــذم،  مخصــوص بال

بتقـــــدير مضـــــاف 

محـــــذوف، وفيـــــه 

 تكلف وت ويل.

28 

ُ اا  لللِذيَة َكَللللُروا َوَكلللذ  ﴿َوال 

ِر  َِآَياتِاَا ُأوَلئَِك َأْصَحاُب الا ا

ــــــئ َس َخالِللللللِقيَة سِيَهللللللا  َوبِ

 [10﴾ ]التلا ة: ال َمِصيرْ 

 المصير

 )الاار 
 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له

29 

اَر   َااِهِق اْلُكل 
ُّ
َها الا بِي ﴿َيا َأيُّ

َواْلُماَللاسِِايَة َواْغُ للْظ َىَ للْيِهْة 

ــــئ َس َوَمللللْأَواُهْة َاَهللللا ُة  َوبِ

 [9﴾ ]التحرية: ال َمِصيرْ 

 

 المصير

 )اهاة 
 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له

30 

للللِذيَة َكَلللللُروا  ِللللَر ِِّهْة  ﴿َولِ  

َوبِـــــئ َس َىلللللَذاُب َاَهلللللا َة 

 [6﴾ ]الم ك: ال َمِصيرْ 

 المصير

 )جهنم(
 هنايع اآليع

ال يوجــد، والمعنــى 

محــدد مــن الســياق 

 السابق له
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 (4جدول )

 ولم يقع بعدها اسم مرفوع« بئس»ية التي وردت فيها اآل

 المذموم اآلية 
موقع جملة 

 «بئس»
 المخصوص بالذم

1 

﴿َوإِْم ُقْ اَللا لِْ َماَلئَِكللِع اْسللُجُقوا 

ََدَم َسَةللَجُقوا إاِل  إِْ  ِلليَس َكللاَن 
ِ
آل

مَِة اْلِجلةِّ َسَلَةلَق َىلْة َأْملِر َر ِّلِه 

َتللهُ  ي   َأْولَِيللاَء مِللْة َأَسَتت ِخُذوَنللُه َوُمرِّ

ــئ َس ُدونِللي َوُهللْة َلُكللْة َىللُقوٌّ  بِ

ـــَدال   ـــالِِميَن َب ﴾ ]الكهلللف: لِلظَّ

50] 

مضلللللللللمر 

ي للاد ى لل  

إ  لللللللللليس 

 ومريته

ف هنايلللللللللع 

 اآليع

 ياالللللق، والم اللللل  ال

 الةلللللياق ملللللة محللللقد

لة يرد اسة له، و الةا ق

 « للللئس»مرسللللاع   للللق 

وهذا ما انلردت  ه هذيف 

 اآليع 

 

 

 (5جدول )

 «ما بئس» فيها وردت التي اآليات جدول

 المذموم اآلية م
موقع جملة 

 «بئس»
 المخصوص بالذم

1 

﴿َوَلَاْق َى ُِماا َلَملِة اْشلَتَرايُف َملا 

َللللُه سِلللي اآْلَِخلللَرِة مِلللْة َخلللاَلقي 

ْفَسـْهم   ا بِِه َأن  َللْا  َوَلبِئ َس َما َشَرو 

َكللللللللللللللاُناا َيْ َ ُمللللللللللللللاَن﴾ 

 [102]البارة:

مللللا شللللروا  لللله 

أنلةللهة، )مللا  

 ا  الذي م 

ف هنايلللللللللع 

 اآليع

المعنـى ال يوجد، و

محــدد مــن الســياق 

 المتقدم عليه
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2 

لللِذيَة  ﴿َوإِْم َأَخلللَذ اهلُل مِيَثلللاَق ال 

ُأوُتللاا اْلكَِتللاَب َلُتَبيِّاُا للُه لِ ا للاِس 

َواَل َتْكُتُماَنللللللُه َساََبللللللُذويُف َوَراَء 

ُظُهلللاِرِهْة َواْشلللَتَرْوا  ِلللِه َثَماًلللا 

ـَتْرونَ َفبِئ َس َمـَق ِياًل  ﴾ ]آل ا َيش 

 [187ىمران:

 ما يشرتون

)مللللا   م الللل  

 الذي

ف هنايلللللللللع 

 اآليع

 يوجد، والمعنـى ال

 الســياق مــن محــدد

 عليه المتقدم

3 

﴿َوَتَرى َكثِيًرا مِاُْهْة ُيَةلاِرُىاَن 

ْثللِة َواْلُ للْقَواِن َوَأْك ِِهللُة  سِللي اإْلِ

للللْحَت  ــــاْنوا الةُّ ــــا َك ــــئ َس َم َلبِ

َمْلونَ   [ 62﴾ ]المائقة: َيع 

كللللللللاناا  مللللللللا

 .ي م ان

)مللللا   م الللل  

 الذي

ف هنايلللللللللع 

 اآليع

 يوجد، والمعنـى ال

 الســياق مــن محــدد

 عليه المتقدم

4 

﴿َللللللْااَل َياَْهلللللاُهُة الر   لللللانِيُّاَن 

ْثلللَة  َواأْلَْحَبلللاُر َىلللْة َقلللْالِِهُة اإْلِ

لللْحَت  ـــا َوَأْك ِِهلللُة الةُّ ـــئ َس َم َلبِ

ـــنَْعونَ  ـــاْنوا َيص  ﴾ ]المائلللقة: َك

63] 

اناا كلللللللل مللللللللا

 .يصا ان

)مللللا   م الللل  

 الذي

ف هنايلللللللللع 

 اآليع

 يوجد، والمعنـى ال

 الســياق مــن محــدد

 عليه المتقدم

5 

﴿َكللاُناا اَل َيَتاَللاَهْاَن َىللْة ُماَْكللري 

َعْلوَن﴾ َسَ ُ ايُف  َلبِئ َس َما َكاْنوا َيف 

 [ 79المائقة: ]

مللللللللا كللللللللاناا 

 .يل  ان

)مللللا   م الللل  

 الذي

ف هنايلللللللللع 

 اآليع

 يوجد، والمعنـى ال

 الســياق مــن محــدد

 عليه المتقدم

6 

لللْاَن  ﴿َتلللَرى َكثِيلللًرا مِلللاُْهْة َيَتَال 

ِذيَة َكَللُروا  َم   ال  َلبِـئ َس َمـا َقـدَّ

ْفْســـْهم   ـــم  َأن  َأْن َسلللِخَط اهلُل َلْه

َىَ للللْيِهْة َوسِللللي اْلَ للللَذاِب ُهللللْة 

 [80َخالُِقوَن﴾ ]المائقة:

مللا قللقمت لهللة 

أنلةللللهة مللللة 

ملللللللللللللااالهتة 

ل مشللللللللللركية 

سرية والكللللللللللا

قللرب هنايللع 

 ، وهلياآليع

مرتبطللللع ف 

الم ا   ملا 

 .  قها

لمعنــى محــدد مــن ا

ــــدم  الســــياق المتق

 عليه.

َأْن َسلِخَط ﴿وقيل: 

 ﴾اهلُل َىَ للللللللللللللْيِهةْ 
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 (6جدول )

 يف القرآن الكريم« بئسما»جدول يوض  مواضع 

 المذموم اآلية م
موقع جملة 

 «بئسما»

المخصوص 

 بالذم

1 

ْفَسْهم  َأن  ﴿ ا بِِه َأن  َتَرو  بِئ َسَما اش 

ــَزَل اهَّللْ  ــا َأن  ْفــْروا بَِم َ ْلًيللا َأْن  َيك 

َل اهلُل مِلْة َسْضل ِِه َىَ ل   َملْة ُياَلزِّ

َيَشاُء مِْة ِىَباِديِف َسَباُءوا  َِلَضلبي 

َىَ لللل  َغَضللللبي َولِْ َكللللاسِِريَة 

﴾ ]البارة:  [90َىَذابك ُمِهيةك

اللللللللللذي 

اشرتوا  ه 

أنلةللللهة 

وهللللللللللا 

 هةكلرُ 

وق للللللللللت 

  قايع اآليع

والمـــــــــــذموم 

مفصــل بعــدها، 

وذهض بعضهم 

إلـــــــــــــــــى أن 

المخصـــــوص 

َأن  ﴿بالـــــــــــذم 

ـَزَل  ْفْروا بَِما َأن  َيك 

 .﴾اهَّللْ 

سكلللان سلللببا ف 

سلللللللللللخط اهلل 

ى لللللللللللللللللليهة 

وخ لللللادهة ف 

 .ال ذاب

)مللللا   م الللل  

 الذي

مخصــوص بالــذم، 

مــــن  وقيــــل بــــدل

ـــــا(،  ـــــل يف )م وقي

محــل نصــض علــى 

نــــــزع الخــــــاف  

ــــــــــدير: أِلَ وا  ن  لتق

 ...طَ خِ َس 
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 المذموم اآلية م
موقع جملة 

 «بئسما»

المخصوص 

 بالذم

2 

﴿َوإِْم َأَخلْذَنا مِيَثللاَقُكْة َوَرَسْ اَللا 

للللاَر ُخللللُذوا َمللللا  َسللللْاَقُكُة الطُّ

ةي َواْسللَمُ اا َقللاُلاا  َآَتْياَللاُكْة  ُِاللا 

َسلِمْ اَا َوَىَصلْياَا َوُأْشلِرُ اا سِلي 

ْقــل  ُقُ للا ِِهُة اْلِ ْجللَل  ُِكْلللِرِهْة 

بِئ َسَما َيـ  ْمْرْكم  بِـِه إِيَمـاْنْكم  إِن  

 [93﴾ ]البارة: ِمنِينَ ْكن ْتم  ْمؤ  

ملللللللللللللللا 

يلللللأمرهة 

 للللللللللللللله 

إيملللللاهنة 

المزىللام 

هنلل   ممللا

 اهلل ىاه

وق للللللللللت 

 ،ا هبلامبقوءً 

ام للللللللللللع 

 الاال 

يوجــــــــــــد،  ال

القــول  وجملــة

مكتمــل معناهــا 

ا علـى أقــوال رد  

وأفعــــال بنــــي 

 إسرائيل

 

3 

ا َرَاَع ُماَس  إَِل  َقْامِِه  ﴿َوَلم 

ـــَما َغْضلللَباَن َأِسلللًلا  ـــاَل بِئ َس َق

ْتْمو ِديَخَلف  َأَىِجْ ُتْة  نِي ِمن  َبع 

َأْملللَر َر ُِّكلللْة َوَأْلَاللل  اأْلَْللللَااَح 

يُف إَِلْيلِه  َوَأَخَذ  ِلَرْأِس َأِخيلِه َيُجلرُّ

َقلللللللاَل اْ لللللللَة ُأم  إِن  اْلَالللللللْاَم 

اْسَتْضَ ُلانِي َوَكاُدوا َيْاُتُ اَناِي 

َسللاَل ُتْشللِمْت  ِللَي اأْلَْىللَقاَء َواَل 

الظ الِِميَة﴾ َتْجَ ْ اِي َمَع اْلَاْاِم 

 [150]األىران:

ملللا س  للله 

قلللللللللللام 

ماسلللللل  

ملللللللللللللة 

ال صلليان 

  للللللللللللق 

مهلللللللاب 

 نبيهة 

وق للللللللللت 

 ،ا هبلامبقوءً 

ام للللللللللللع 

 الاال

يوجــــــــــــد،  ال

وجملــة القــول 

مكتمل معناها، 

ــــ ا جــــاءت عتاب 

ــــ ا لمــــا وتوبيخ 

ـــــــو  ـــــــه بن فعل

ـــد  ـــرائيل بع إس

ذهــاب موســى 

ــــه الســــالم  علي

 لمالقاة ربه
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 (7جدول )

شكلية التركيبية لالستعمال القرآين جدول يوض  إحصائية الصورة ال

 «بئس»و« نعم»لـ

 ىقدها موقعها يف السياق الصورة الشكلية التركيبية

 16 ف هنايع اآليع «أل»أو مضان لم رن  ل« أل»ن ة + اسة مرساع م رن  ل

 ن ّما + ام ع س  يع
ركة يكتمل  ه 

 م ا  الجم ع
1 

 ن ّما + اسة مرساع )ضمير مالصل 
 ركة يكتمل  ه

 م ا  الجم ع
1 

 28 ف هنايع اآليع  «أل»ن  لأو مضان لم رّ « أل» ئس + اسة مرساع م رن  ل

 2 قبل هنايع اآليع  «أل»أو مضان لم رن  ل« أل» ئس + اسة مرساع م رن  ل

 1 ف هنايع اآليع  ئس+ اسة ماصاب

 5 ف هنايع اآليع  ئس + ما+ ام ع س  يع

 1 ع اآليعقبل هناي  ئس + ما+ ام ع س  يع

  ئةما + ام ع س  يع
بداية آية أو بداية 

 جملة القول
3 
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 الخاتمة والنتائج:

المللقح الللذم م ايللان يؤديللان مللة خللالل ال لللع  صللار مت للقدة،  -1

و ك مات امتألت هبا الم ااة، لكة الم اِي هبما ف القرس الاحاي هلا 

وقلف ف تراكيب محلقدة، « ال حبذا»و« حبذا»و«  ئس»و« ن ة»است مال 

 ىاقها الاحاة مةتابطية لاااىقها وأحكامها.

ىااانلا ل بلاب «  لئس»و« ن لة» ف أس اب المقح واللذم صلارت -2

الاحاي الذي يقرس أسل ا ي الملقح واللذم؛ ألهنملا األكثلر اسلتخقاما، 

ة للة تلردا ف يال تل« الحبلذا»و« حبلذا»واألكثر أحكاملا، ماازنلع  ك متلي 

 لارآين.االاص 
تاى الصرف أوزانا ملايرة لتأديع م لان صاغت ال رب ى   المة -3

ُ ايتلا  إمى ل  المةلتاى الصلرف، «  ِلْئَس »و« نِْ لةَ »خاصع، وي ق ماها  الاء 

، وى لل  غللرار ملللك صللاغت يللعقاللال تهما اللاء خاصللا ناسللب خصاصللي

ال رب مة األس ال الثالثيع ى   )َسُ ل  لتأديلع دالللع الملقح واللذم، وقلق 

 لارآن الكرية ف ىقة مااضع.هذيف الصيلع ف ا است مالورد 
يةتابط ملة اللقرس الاظلري ألسل ا ي الملقح واللذم أن ل احلاة  -4

إشارات ومالحظات اقيرة  لالاقان ىالقها لتل يلل درسلهة الاحلاي، 

نظلللرا إلدراكهلللة ال ميلللق لم لللاين ال للللع، وم ايشلللتهة لهلللا، وإدراكهلللة 

 لمةتاياهتا ال امع والخاصع الرسي ع.
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م ال   سلتيلاءال«  لئس»و« ن لة»للل الالرآن الكلرية ااء اسلت مال -5

« ن لة»ام لع  تلأيت أو قلرب هناياهتلا، إمالمقح أو الذم ف خااتة اآليلات، 

المضلمة ف ، والةلياقوماايلع الم ال  المةلتقّل ى يله  مؤكقة «  ئس»و

، وى يه ااء األصل اللالب ف الالرآن الكلرية لها اآليع أو اآليات الةا اع

الةلا ق  الذم اكتلاء  قالللع الةلياق وأالمخصاص  المقح  االستلااء ىة

 ى يه.
مجِم للع ومللاازة لمللا قب هللا مللة «  للئس»و« ن للة»اللاءت ام للع  -6

تلاصيل؛ تتحقد  ماابها القالللع الققيالع ل مملقوح أو الملذمام، اللذي 

 .لةياق الاارد سيها -   لظه الققيق وم اايف - يأيت مالئما

اضللع، غيلر متصلل ع هبلا خطلا ف سلتع ما«  لئس»  لق « ملا»وردت  -7

مت اًة  جم ع س  يع، وهلي مااسالع ف أحكامهلا الرتكيبيلع ال املع لمااضلع 

« مللا»، وي للّق مللة أيةللر األوالله اإلىرا يللع وأقرهبللا تاللاوال ىللّق « للئس»

 ماصالع، والجم ع   قها ص ع الماصال. 

ال لللاي ىامللع  االسللت مالق لليال ف « ما ئةلل»و« ان ّملل»ي للق ورود  -8

، وهلا «ملا»دون  « لئس»و« ن لة» ودماازنلع  لار، ومللك والارآين خاصع

له خصاصيته القالليع، التي يجلقر الاقلان ىالقها،   يلقا ىلة  است مال

 مع التابيه ى   ما ي ي: الخالسات اإلىرا يع.
ماصالع إما ت تها « ما»ف ماض ية، واأليةر ىّق « ن ّما»أ/ وردت 

 إن ُت ِيت  اسة مرساع.« حبذا»ام ع س  يع، وىّقها مركبع كل
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ف ثالثع مااضع،  قايع آيع ف ماضع ماها و قايع «  ئةما»ردت ب/ و

األخرى «  ئس»ام ع الاال ف الماض ية اآلخرية، سخاللت مااضع 

التي اختتمت هبا اآليات، كما اتضح المذمام واكتمل م اايف  الجم ع 

 كرتكيب مركبع كاهنا سيها وما   قها، وااز«  ئةما»الل  يع التاليع لل

ماصالع، « ما» كان ااز   قها، كما الااقع الل ل هبا امذمام« حبذا»

 .الماصال ص ع   قها والجم ع
ارست الخالسلات الاظريلع الاحلا ف   لض األحيلان ىلة غايتله،  -9

ىرا للي لكللل ك مللع اإلماقللع الالبحللث ىللة الاحللاة  كمللا أن محللاوالت

،  رز م ه قصلار ف دراسلع األسلاليب، مة اهقهة استه كت ازءا كبيرا

كهة لخصاصيتها الرتكيبيع، مما أت ب مهة المت  ملية، وأثالل رغة إدرا

كاه هة، وصرن مهلاهة ىلة دقلائق الم لاين التلي أوردهلا الاحلاة وسلط 

 اقلهة.
ققم المحقثان دراسات اادة، انتالقوا سيهلا اللقرس الاحلاي  -10

الاللقية، وقللقماا ىللقدا مللة المارتحللات اللقيرة  للالاظر سيهللا، ولكاهللا ف 

وإنما تتحاق سائقهتا مة خالل القرس التطبياي مجم ها دراسات نظريع، 

 والااقع ال لاي.
وهللي ، سللاليب المةللباكعمللة األلمللقح والللذم ايمكللة أن ن للق  -11

مجال خصب ل قراسع ى   مةلتاى البايلع الصلرسيع والرتكيلب الاحلاي 

 القراسع الاظريع والتطبيايع.  امي اوالِااهع القالليع، ى   أن تر ط 
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ي األسلل ا ي  الاصللاص الراقيللع ال للق مللة ر للط الللقرس الاحللا -12

التي ى   قمتها يأيت الارآن الكرية، ليلتمكة اللقارس ملة إدراك الم لاين 

، يللر ط سيلله أحكللام الااىللقة الاظريللع واألسللاليب الاحايللع إدراكللا سلل يما

  مجالها التطبياي ف است مال ال لع.
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 ملخصال

 اشددةك  ابددادرة   وهددي –هتدددم ابددادرة )المدددن المتلددددة ال  ا ددا ( 

 تطددوير إلدد  – أوروبددا واجلددس األوروبيدد  المفوضددي  2008 سددن  أطل هددا

. المتنوعد  الحضدري  التجملا  داخل ال  ا ا  بين التكاال يدعم نموذج

 وتحليدددل التطبي يددد  للسدددانيا ا انددداه  بتوظيددد  الم دددا   هدددذا يددددر 

ددداتددداج السياسدددا  الحضدددري  بدددين ال  ا دددا  ل وإن طري ددد  الخطدددا   يف  يًّ

المبددادرة. تشددير الدراسدد  إلدد  أن السياسددا  الحضددري  بددين ال  ا ددا  يف 

  إذ يحدددد خطددا  السياسدد  عددادة احتددو  «سياسددا   سددلبي »المبددادرة 

ال تنطددوع عليدد  التفاعددل ال  ددايف اددن خددا  ويدد  اددا ال يددرد  يهددا  واددا 

السياسدد . وتزددلل الل دد  المسددتخدا  يف خطددا  السياسددا  الحضددري  بددين 

ال  ا ا  التلايَش بين ث ا ا  اتميدزة علد  أند  إلدكالي  و ضدي  اتضدارب . 

وهذا يتندا   والمبددأ األساسدي لهدذس السياسد   والتدي هتددم إلد  خلد  

 روابط تلاوني  وإيجابي  بين النا  يف بيئ  حضري .

ا  المفتاحيدد : التفاعددل ال  ددايفا السياسددا  الحضددري ا الل دد ا الكلمدد

 تحليل الخطا ا النفيا السلبي .
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Abstract 

Intercultural cities – a joint initiative launched in 
2008 by the European Commission and the Council of 
Europe – aims to develop a model supporting 
intercultural integration within diversified urban 
communities. This article examines, using methods of 
applied linguistics and discourse analysis, how 
intercultural urban policy is linguistically produced in 
the initiative. The examination indicates that the 
intercultural urban policy in the initiative is ‘negative 
politics’: the policy rhetoric commonly outlines the 
content of interculturalism by describing what is not 
included in it and what the policy is not about. The 
language used in the intercultural urban policy rhetoric 
presents the coexistence of distinct cultures as a 
problematic and conflicting issue. This contradicts the 
fundamental principle of the policy, which aims for co-
operative and positive encountering between people in 

an urban environment. 

Keywords: Interculturalism; urban policy; language; 
discourse analysis; negations; 

negativity 
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 :المقدمة

ا لزيدادة التلدديد   دا ن درن أيبحت أوروبا يف الل دود األخيدرة  أك در تنوعن

الناتج  عن التدد   ال  دايف اللدالمي ووسدالل التوايدل الجديددة والهجدرة 

ا اددا يلتددل تنددو  المجتملددا  يف  وتوسدديا االتحدداد األوروبددي الددً. وك يددرن

احيدد  الخطددا  السياسددي  ريدد  إيجابيدد  ت ددرع المجتملددا . لكددن اددن ن

دا المشدكا    التندو  عدن الناتجد  – التحدديا  أو –أخر   نزو ِشدت أيضن

. لملالجتهدا اختلفد  وسدالل عدن  ضان  للمجتملا   المستويا  المتلدد

 والل ددوع اللر ددي التنددو  لتن دديم إلدد  األوروبيدد  المجتملددا  سددلت و ددد

لمتزايددد اددن خددا  سياسددا  التنددو  الوطنيدد   التددي ا وال  ددايف والددديني

وحددت اددن سياسددا  تلدديدد  ال  ا ددا  إلدد  سياسددا  ا دادداج  واددن ترا

(. وبا ضدا   Wiesand et all. 2008اللولم  إل  االستيلا  )ان ر: 

إلدد  ذلددق    ددد تفاعلددت المن مددا  السياسددي  األوروبيدد   ا ددل االتحدداد 

األوروبي واجلس أوروبا  تجاس التنو  والت يرا  المجتملي  والتحديا  

ا ادددن « التندددو »وعليددد     دددد أيدددب  ا دددطل  المةتبددد  عنددد .  واحددددن

الم ددطلحا  الرليسدد  يف الخطددا  السياسددي علدد  المسددتو  األوروبددي. 

ا   كما أيب  هذا الم طل   إل  جانب كون  كلمد  لدلبي  رليسد  أو لدلارن

ددا اجدداالن   Lähdesmäki andاددن اجددداال  الحكددم )ان ددر:  اهمًّ

Wagener 2015.) 

  الحضدددري  والفدددرص والتحدددديا  ل دددد ندددو ش التدددداخل بدددين البيئددد
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ا يف األوسدددا   والمشددكا  التدددي هددي جدددزت اددن عمليدددا  التنددو  ك يدددرن

 ;Buradyidi 2000األكاديمي  يف اآلون  األخيدرة )علد  سدبيل الم دا  

Low et al. 2005; Sandercock 1998; Wood and 

Landry 2008  و ددد در  البدداح ون كيفيدد  تطددوير المدددن والبيئددا .)

لخايدد   ددا اددن أجددل تلزيددز الل ددات الم مددر وا يجددابي بددين الحضددري  ا

 Lähdesmäkiالشددلو  المختلفدد  وتشددجيا التددد   ال  ددايف )ان ددر: 

 Meinhof and(. يددنص الكاتبددان ادداينهوم وترياندا يليدددو )2014

Triandafyllidou, 2006:13 بيئا  »( عل  أن المدن  ان حيث هي

ان تلق التي ت داها األادم أو    ت دم أدوا  الر ي  أ ضل«حضري  اركزة

الدو   عادة تخيدل االعتمدادا  المتبادلد  الجديددة وتدد   المجتملدا  

الملايدددرة. ويدددر  الكاتبدددان أن وا دددا الحضدددري  الملايدددرة يف المددددن 

ا لل ددات بددين ال  ا ددا  وتددد   المهدداجرين اددن أجددل  األوروبيد  يددو ر اشددهدن

« ال وايد »يتجداول حددود تطوير ألدكا  جديددة ادن التلبيدر ال  دايف الدذع 

ا جديدة ان التلبير الفني ولبكا  ث ا يد  وتجاريد  « اللرق»و ويطّور أنواعن

ا اددن التنددو  ال  ددايف  دا جديدددن جديددة للمنتجددا  الفنيدد   وينددت  بالتددالي وا لن

 Meinhof and Triandafyllidouوالكونيدد  الا وايدد  )ان ددر: 

لفضددات الحضددرع (. وعلدد  الددرغم اددن ذلددق  دد ن اسددتخدام ا15 ,2006

 اتنال  علي   وإن الاني  خاضل  للتفاوض والمداول  عل  الدوام. 

وغالبنا اا تلتل المددن يف الوا دا الحضدرع األوروبدي  بم ابد  السداح  

ا ضدمن  التي ان خالها يمكن أن يحكم التنو . ولطالما كانت المدن أيضن
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ان  دن )بدالن اهتمااا  سياسا  التنو  للمن ما  األوروبي   ذلق أن الم

الم اطلا  أو الجها  أو الدو ( ت هر يف المستو  األك ر ااتاد  حيدث 

  التشداركي  ييمكن ت دميم ألدكا  وأندوا  جديددة ادن اللمليدا  السياسد

(. ادن Council of Europe 2013, 28والشداال  وتطبي هدا )ان در: 

  ثم  التأكيد عل  أن المددن إنمدا هدي اسداحا  ينب دي أن تشدجا الل داتا

الرسددمي  وغيددر الرسددمي  وتلبددن المددواطنين حددو  ال ضددايا ذا  االهتمددام 

المشدددددةي التدددددي تتجددددداول الحددددددود اللر يددددد  واالجتماعيددددد  )ان دددددر: 

Khovanova-Rubicondo and Pinelli 2012, 14 وذلدق  )

بالموالاة اا وضدا لدرو  النخدرا  تشداركي وافتدوز لتلزيدز التفداوض 

 (.Amin 2002)ان ر: 

األوروبيدد  يف الل ددد األخيددر إلدد  إعددادة التفكيددر يف  سددلت المن مددا 

خطا دددا السياسدددي المتللددد  بددد دارة التندددو  وتجديددددس. وروج االتحددداد 

األجنددة »  علد  سدبيل الم دا  يف «الحوار بدين ال  ا دا »األوروبي لفكرة 

(. ولدددد علدد  2007« )األوروبيدد  لل  ا دد  يف عددالم سددالر نحددو اللولمدد 

الددذع نشددرس «   األبددي  حددو  حددوار ال  ا ددا الكتددا»الفكددرة نفسددها يف 

  لتلزيدز . والهدم ان  ت ديم ا ةاحا  عملي2008اجلس أوروبا يف عام 

ا علددد  اختلددد  المشدددكا  التدددي تواجددد  الحدددوار بدددين ال  ا دددا  ردًّ 

ضددلت احدداوال   دارة يًّدداالمجتملددا  األوروبيدد  المتنوعدد  حال . كمددا وز

ضدري  علد  المسدتو  األوروبدي. إن التنو   يدد التنفيدذ يف المبدادرا  الح
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 المددددن) –المبدددادرة المشدددةك  للمفوضدددي  األوروبيددد  واجلدددس أوروبدددا 

 الكتددا » نشددر سددب ت التددي الفددةة يف أطل ددت التددي –( ال  ا ددا  المتلددددة

«  دا ال  ا بدين للحدوار األوروبيد  السدن »و «ال  ا ا  حوار حو  األبي 

 داخدل ال  ا دا  بدين اادلالتك يددعم نمدوذج تطوير إل  سلت –( 2008)

 دراسدا  ألدار  ذلدق ادن الدرغم وعلد . المتنوع  الحضري  التجملا 

 Lähdesmäki and: ان در) أوروبدا لمجلس السياسي للخطا  ساب  

Wagener 2015  إل  طري   ربط وثال  السياسا  األوروبي  الرسمي )

ق تفكددق المتلل د  بالجماعددا  اللر يدد  وال وايدد  وال  ا يدد  والدينيدد   بطددر

ان ا لارة إل  الطري   التي  د تلطي لهدذس الجماعدا   المجتملا  بدالن 

 يف المجتملا  التي يليشون  يها. يًّاالنن  إيجاب

والهدددم اددن هددذس الم الدد  دراسدد ز الل دد  السياسددي  ابددادرة )المدددن 

ا  ا وضدمن يًّاإسدةاتيجالمتلددة ال  ا ا ( ب فتها جهدالن ادن أجدل  يًّايدريحن

اليا  المتلل   بمنا ش  التنو  وإدارت . وسؤا  البحث الدرليس  هم ا لك

يف  يًّداللدراس  هو: كي  تزنتَ  السياسا  الحضدري  المتلدددة ال  ا دا  ل و

ابادرة )المدن المتلددة ال  ا دا (  تتنداو  هدذس الم الد  هدذا السدؤا  ادا 

تحليددل كمددي ونددوعي للخطددا  اطب دد ن األ كددار الن ريدد  بشددأن تددداخل 

  اللسددانيا  التطبي يدد  والدراسددا  ال  ا يدد  وأبحددا  السياسددا  اجدداال

ا للبيانددا  واألسدداليب وإطارهددا  ال  ا يدد . وي دددم هددذا الم ددا  أوالن  ويددفن

وانا شددد  للنتدددال  يف سدددياق التحدددو  المفددداهيمي  الن دددرع  ثدددم تحلددديان 
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 لسياسا  التنو  الحضرع يف أوروبا.

 

 :يةاإلطار النظري: التركيز على النفي والسلب

 Mouffeتدددرتبط السياسددد  بن ريدددا  التدددأثير يف اآلخدددرين )ان دددر: 

(  وهتدددم إلدد  تحسددين ال ددروم والممارسددا  التددي ين ددر إليهددا 2005

يانلو السياسدا  علد  أهندا غيدر االمد  أو  ايدرة أو تلدال ادن خلدل أو 

اشكل . وينت  عن عدم التجانس بين الهيئدا  الحاكمد  والشدلب تدوتر  يف 

نا ال درار. وهكدذا   البندا ادا تحتدوع خطابدا  السياسد  جميا عمليا  ي

عل  حج  وبراهين ابني  عل  أسا  النفدي لسياسدا  أو علد  انت دادا  

لواضليها ولآلثار المةتب  عنها. كما يؤثر االستخدام غير الم  ود للنفدي 

والتلابير الل وي  السلبي  عل  الخطدا  السياسدي واحتوياتد . وادا ذلدق  

ي ن يف اجددا  إسددةاتيجم النفددي واللبددارا  السددلبي  أدوا    دديمكن اسددتخدا

التوايل. وتضم البحو  الساب   حو  النفي ا اربا  اتنوع  السدتخدام 

النفي والسلبي  يف التفاعل ا نسال  وتشير إل  آثار اختلف  للنفي والسدلبي  

 «.المتل ين»و« المرسلين»عل  التفاعل بين 

الللميددد  حدددو  تدددأثير ا نكدددار يف  وهنددداي وجهتدددا ن دددر يف الدراسدددا 

اا يسم  بالرأع الضي  الذع يدزعم أن الوظيفد   المستملين أو ال رات. أوالن 

 Evans et al. 1996 inالوحيددة للنفدي إنكدارز الم ةحدا  )ان در: 

Prado and Noveck 2007الدرأع  يًّدا( دون اراعداة أع اعتبدار. وثان
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اوجهد  »عملي  النفي عل  أهنا  الذع يسل   يجاد بدالل  والذع ين ر إل 

ا لبحث  بدين الحداال  التدي يمكنهدا إنشدات الشديت  لجلل ليت انفي أساسن

« المنفددي  أع اللديددد اددن األلدديات التددي يمكددن لا ددةاز المنفددي أن يكددون

(. ت دب نتدال  التجدار  Prado and Noveck 2007, 312)ان ر: 

( Prado and Noveck 2007المطاب   التي أجراهدا بدرادو ونو يدق )

يف يددال  الددرأع الضددي   بملندد  أن رد  لددل المشدداركين علدد  النفددي ال 

 يتجاول إنكار الشيت أو الم ةز.

عال  اللدر  يف دراسداهتم الل ويد  النفدي ب دفت  ظداهرة ل ويد  اهمد . 

وادا يليهدا(  75وأ رد ل  ابن جني )الخ الص  المجلدد ال الدث  ال دفح  

ددا بدد  أسدماس )بددا  يف  السددلب(. أادا يف الل ددر الحددديث   ددد بابندا اخ وين

أجريدت بحدو  حددو  النفدي يف اختلد  الملددارم الل ويد  الفرعيد   ا ددل 

 Ambridge 2013; Anscombreال ددرم )علدد  سددبيل الم ددا  

1994; Cartoni and Lefer 2011 (  والتدداوليا  )علد  سدبيل

 ;Autry and Levine 2012; Baltazani 2006الم ددا  

Beltran et al. 2008  (  والباغ /األسددلوبي  )علدد  سددبيل الم ددا

Azer 1985; Vermeiren 1994 وبا ضدا   إلدد  ذلدق  لددكل .)

ا للبحددث يف اجدداال  اليندد   ا ددل اكتسددا  الل دد  األولدد   النفددي اوضددوعن

( Drozd 1995; Eskildsen 2012وال انيدد  )علدد  سددبيل الم ددا  

 ;Burgers et al. 2012والخطددا  الطبددي )علدد  سددبيل الم ددا  
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Rokach et al. 2008 ( و  دددان ال دددرة علدد  الكددام )علدد  سددبيل

( والخطا  التمييزع Jou 1988; Juncos-Rabadan 1992الم ا  

 Beukeboom et al. 2010; Jan Mohamed)عل  سبيل الم ا  

(. واا ذلق    ن البحث يف  واعد البيانا  علد  ا نةندت للل دور 1990

ي للنفدي أسدفر عدن عددد  ليدل سدةاتيج عل  ا اال  حو  االستخدام ا

ا ان النتال ا ذلق أن حاال  النفي   الدرليس المحدور ليسدت – عدادة –جدن

 علد . آخر اوضو  تحليل يف اللناير أحد أهنا عل  توظ  أو للدراسا 

( جزيئدا  النفدي Fløttum, K. 2010)  لوتدوم يسدتخدم الم ا   سبيل

تلدد األيوا  يف خطا  االتحاد باعتبارها واحدة ان اللااا  الل وي  ل

األوروبددي. إن البحددث الم يددر لاهتمددام الددذع  ددام بدد  بوكيبددوم وآخددرون 

(Beukeboom et al. 2010 الدذين وجددوا يف الدراسدا  األربدا  )

أن اسدتخدام النفدي هدو ا ددر التحيدز »التي أجروها أدل  ثابتد  لتنبدؤهم بدد 

حدد  حدو  ألدخاص الذع يلكس اال ةاضا  والتو لا  المسدب   لمت

 (.Beukeboom et al. 2010, 988)ان ر: «. آخرين وين لها

ال ت   الل   السياسي  يف الوثال  ا داري  وا دا السياسدا   حسدب  

ددا. ل ددد بحددث اللديددد اددن الدارسددين السياسدد   بددل وتشدداري يف إنتاجهددا أيضن

والسياسا  األوروبي  ان خا  التشديد عل  السرد والباغد  والخطدا  

سددتخدام الل دد  باعتبارهددا  ضددات لونتدداج الددواعي والاواعددي للملندد  وا

 Christiansen et al. 2001; Light and Young)ان ددر:
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2009; Risse 2004; Rosamond 1999 وكمددا يددزعم دييددز .)

(Diez, T. 2001, 88 )–  االتحدداد تدداريً إلدد  الن ددر يمكددن   ندد 

ا  والتلليمدددا  بدددي  ادددن خدددا  اجمدددو  االتفا يدددا  وا عانددداألورو

 تدأثير ويحتداج. الكدام أعمدا  ادن واسدل  اجموع  أن  عل  –وال رارا  

 ادن المزيدد إلد  السياسدي والخطدا  األوروبي  السياس  يف والسلبي  النفي

 .التحليل

 

 :البيانات واألساليب

ابدادرة )المددن المتلدددة ال  ا دا (  2008أطل  اجلس أوروبا سدن  

ا تجريب دراسد  أثدر »دولد  أوروبيد  ادن أجدل  11ادين  ان  11يف  يًّااشروعن

التنددددو  ال  ددددايف والهجددددرة اددددن ان ددددور المدددددن األوروبيدددد   وتحديددددد 

يا  والسياسا  التي يمكن أن تسداعد المددن علد  االسدتفادة سةاتيجا 

 ,Wood 2009)ان در: « ادن عواادل التنميد  ادن التندو  بويدف  عدااان 

  اجموع  ثاني  ادن 2010بي  سن  (. انضمت  يف هناي  المرحل  التجري17

ا وثاثدين لمبادرة تشدمل يف الو دت الحدالي سدتًّ المدن للمبادرة. أيبحت ا

ا يف الخطدا   ادين . وتتضدمن ابدادرة )المددن المتلدددة ال  ا دا ( ابتكدارن

يف « المدين  المتلددة ال  ا ا »السياسي المتلل  ب دارة التنو . نشأ افهوم 

(  التدي  اادت Comediaكير الليطاني  كوايديا )دراس  أجرهتا خلي  التف

بتحليل الروابط بين الت ير الحضدرع والتندو  ال  دايف  ددم تدو ير أدوا  



 

 
 م2016ون األول( ديسمرب )كان /هـ1438ربيع األول  -العدد الثاين عشر -السنة الرابعة

 

 

346 

 Wood and Landry دارة التندو  يف السديا ا  الحضدري  )ان در: 

المسدتخدم يف ابدادرة « هن  )المددن المتلدددة ال  ا دا (»(. يسل  2008

إلدد  تأييدد احددةام التنددو  وتلدددد الهويددا  يف )المددن المتلددددة ال  ا ددا ( 

-Khovanovaروبيكوندددو وبينيللددي )-المديندد  كمددا يددذكر خو انو ددا

Rubicondo, K., and D. Pinelli. 2012, 14 يف ت يدديمهم )

 لمجلس أوروبا.

رؤيد  المديند  حيدث الل داتا  « هن  )المدن المتلددة ال  ا ا (»يلزل 

نتمون إل  خلفيا  ث ا ي  وعر ي  اختلفد  غير الرسمي  بين السكان الذين ي

سددهل  وايسددرة اددن خددا  ت ددميم المسدداحا  والمؤسسددا  الحضددري . 

يهدم المشرو  إل  تلزيدز المسداحا  المفتوحد  للتفاعدل  والتدي سدوم 

تسدداعد علدد  كسددر اشددكا  التنددو  والحفدداو علدد  ال  دد  والتماسددق 

 االجتماعي  وتسهيل تداو  األ كار وا بدا .

عددن إطدداق ابددادرة )المدددن المتلددددة ال  ا ددا ( وتطويرهددا  و ددد نددت 

واللمل  ا وثال  سياسدا  اختلفد   ا دل ادذكرا  السياسدا  وباغدا  

اوضوعي  بشأن السياسا  الحضري  المتلددة ال  ا ا   وبياندا  اتنوعد  

حو  المدن األعضات يف المبادرة. ان وثال  السياسا  الرليسد  للمبدادرة  

« المتلددددة ال  ا ددا : نحددو نمددوذج للتكااددل بددين ال  ا ددا المدددن »ت ريددر 

( الدددذع ي ددددم أهددددام السياسددد  الرليسددد  والخلفيددد  واألسدددا  2009)

يا  الحضددري  وأا لدد  علدد  تنفيددذ ابددادرة )المدددن سددةاتيجالمنط ددي وا 
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« التحدددع»المتلددددة ال  ا ددا (. يتددأل  الت ريددر اددن ثاثدد  أ سددام  رعيدد : 

يف الفدر  األو   «. الددليل علد  النجداز»و« ا دااالختبار عل  أرض الو»و

تزوَيددد  الخلفيددد  وكدددذا األسدددا  المنط دددي لسياسددد  )المددددن المتلدددددة 

يتها. يحتدوع هدذا ال سدم الفرعدي   يمدا إسدةاتيجال  ا ا ( بحدد ذاهتدا  و

يحتوع  عل  ا ارن  لوجهدا  الن در المختلفد  حدو  التندو  وأا لد  علد  

(. يف ال سم الفرعي ال ال تزندا ش اؤلدرا  هن  )المدن المتلددة ال  ا ا 

المدين  المتلددة ال  ا ا  يف اللشر ادن التجريبي   وتزوضد .  يمدا ي د  

 ي  المذكورة يف الت رير.سةاتيجال سم الفرعي ال الث النتال  ا يجابي  لو

يدفح    124( الت ريدر المتدأل  ادن Wood Paulحرر بدو  وود )

 ددراتة  ونشددرس اجلددس أوروبددا. و ددد أعددد هددذا الشددبي  بالكتددا  والسددهل ال

الت رير بالتلداون ادا عشدرا  الكتدا  الدذين سداهموا يف كتابد  الن دوص 

دا ن ر   أو المشدورة أو الن دد. يًّداأو ت ن يًّداالمدرج  يف الت رير  أو  دداوا دعمن

ويت لدددد المؤلفدددون انايدددب اختلفددد : ادددن ادددديرع المنددداط  الحضدددري  

يد  إلد  ام لدي اجلدس أوروبدا والمفوضدي  واسؤولين ادن المددن التجريب

األوروبي . كما سداهمت اجموعد  اتنوعد  ادن خدلات السياسد  الحضدري  

األوروبيددين الملددرو ين يف الت ريددر. ويست  ددي الت ريددر ويشددير إلدد  وثددال  

السياسددا  األخددر  والباغددا  التددي تدددعم وجهددا  ن رهددا وكددذلق 

ال يلدددل »رز بأنددد  الحجددد  الرليسددد . وعلددد  الدددرغم ادددن أن الت ريدددر ي ددد

   د ن ا طدار السياسدي «بالضرورة عن السياس  الرسدمي  لمجلدس أوروبدا
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 – للمجلدس الرسدمي  ال  ا يد  ا جدراتا  ادن واحددة بويفها –للمبادرة 

ج التي والطري   ا للمبادرة ووثال  سياستها  عل  سبيل الم ا   عل    يزروَّ

 المو ا ا لكةول لمجلس أوروبا  يجلل ان ال
َّ
ت ريدر الخطداَ  السياسدي

لمجلس أوروبا بشكل يري . وتشمل جميا الت ارير والدراسا  الملدة 

 بتكلي  ان اجلس أوروبا واالتحاد األوروبي تحف ا  اماثل .

و د اختير  الطيا  هذا الت رير بويفها بيانا   لهذا التحليل بسبب 

مددا أن دورس المركددزع يف وضددا الخطددو  اللريضدد  لسياسدد  المبددادرة. ب

زريندا وغيدر  الت رير ي دم المشورة بشأن كيفي  تحسين وضا اجتماعي يلد از

ددوا      ندد  يف الو ددت ذاتدد  يشددكل اددادة تدددعو إلدد  االهتمددام بدراسدد   از

ي للنفي والمفاهيم السدلبي  يف الخطدا  السياسدي. سةاتيجاالستخدام ا 

خرا دا  تحتداج ال»إن الم تط  التالي ان الم دا  يوضد  هدذا االدعدات: 

التددي ال أسددا  لهددا اددن ال ددح  واألحكددام المسددب   حددو  األ ليددا  إلدد  

يا  المدنيد  ال المد  سدةاتيجالتفكيق  وينب ي الطلن يف بل  الن م وا 

 Palmer)ان در:«. إذا كدان ال درض انهدا الدةوي  لمبددأ تكدا ؤ الفدرص

2009, 11 .) 

ا انهج ويوظد  أسدلوبنا  لتحليل الخطا  يًّايتبا تحليلنا للت رير نموذجن

علدد  أسددا  الل ويددا  الملر يدد   وعلددم الملددال والتددداوليا .  يًّدداانهج

ي تضددي النمددوذج أن يخضددا  ددرات الخطددا  و/أو اتل ددوس لمددا يطلدد  عليدد  

( ال دراتة Maillat, D., & S. Oswald. 2009ادايا وأولوالدد )
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يف  السطحي   أع أن يتو   ال رات و/أو المتل ون عندد اللاادا  ال داهرة

النص. يف هذا السياق يلتمد ال رات عل  اخت ارا  الر ي  ان أجل تو ير 

الطا   وتسهيل ساس   هم رسالل الين  عن طري  استخدام افاهيم لهدذا 

اللاادا  أو »ال رض يف جو ان الراح  الملر ي . وادا ذلدق   د ن إدراي 

ثير يف ال يلنددي أن ب يدد  اللااددا  لدديس لددديها أع تددأ« المؤلددرا  ال دداهرة

الخطابيد  بشدكل عدام علد  « اللاادا  ال داهرة»ال راتا إذ تتشدكل الدال 

التي « اللااا »أسس ان التفسيرا  التي يكوهنا ال رات/المستملون ان 

ياح وهنا. ان هذا المنطلد  ال بدد ادن ت  دي تدأثير الخطدا  ادن خدا  

 لهدا البحث عن أدل  خطابي  يمكن أن تبين ادا اآلثدار التدي يمكدن ريدد و

عل  ال رات/المتل ين  ان جه   وبالتالي ر ا الستار عدن أ كدار  دد تكدون 

دا لهدذا الهددم أجريندا  يف بل  األحيان اتنا ض   ان جه  أخر . وتح ي ن

 تحليا  داللي  وتداولي  للبيانا  ان خا  ثا  طرق الين :

: حللنا نص الت رير باستخدام هن  ت اعدع وضلنا  يد  عاادا  أوالن 

  واللواحد  )ا دل: أ دل(  جميا عناير النفي: البادلا  )ا دل: غيدر( عل 

وال روم )ا ل:   وحروم الجر )ا ل: بدون(  وأدوا  الجزم )ا ل: ال(

ا(. حللنا جميدا حداال  عنايدر النفدي يف سديا ها الدداللي. اسدتخدا   نا أبدن

ورودهدا يف الدنص وكدذلق  لتحليل الكلما  ذا  الملند  السدلبي ونسدب ِ 

  مز التال
ّ
 .TextSTATاللنااَ :  اللف ي

ثانينا: دزِرَست البيانا  ان خدا  تطبيد  نمدوذج دالال  االحتمداال  
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(  الدذع يشدير إلد  Galatanu, O. 2009الجدلي  الخداص بجاالتدانو )

يف  يًّداإاكاني  استخدام ال رات/المتل ين ألجزات ن دي  اوضدلي  احملد  ل و

  خطابيد  اتماسدك . وتلتمدد أعمدا  اواضيا  نشات )أو إعدادة إنشدات( بيئد

جاالتددانو بشددكل كبيددر علدد  التحلدديا  الل ويدد  والدالليدد   امددا يسددم  

 بالويو  إل  اا يكمن ورات الن رة األول  التي تخولها ال راتة السطحي .

 -( Cap, P. 2013, 2014ثال ندا: نمدوذج ال در  الخداص بكدا  )

لهددم بشددكل أساسددي اددن )نمددوذج للتحليددل المكال/الزاددال/ال يمي(  از 

سددتخدم يف التحليددل. يسددل  هددذا النمددوذج إلدد   الم اربددا  التداوليدد   واز

تحديددد تددأثير ال ددر  المكددال والزاددال وال يمددي يف كيفيدد   هددم ال دددرات 

للخطابددا  وتفسدديرها وإعددادة تشددكيل الانيهددا. تكتسددب الطددرق ون ددط 

( Cap, P. 2014انطا ها الن ري  المتمركزة حو  اا يطل  عليد  كدا  )

 ادن الخطدا  يف ن مدت ورازيد  الر ي  اسا   وهي –« اساح  الخطا »

 وت در. النمدوذج هدذا يف كبيدرة أهمي  – المتل ي/ال ارئ إل  الويو  أجل

دام الل د  وبندات الخطدا . اسدتخ يف المكدال ا دراي بأولوي  ال ر  ن ري 

 مهدا ]...[ داخل هذا الفضات الدذهني  وتريدد الكياندا  واألحددا  وتن

 (.Cap 2014, 18)ان ر: «. اركز إلارع»يف  يًّانسب

ونريد يف هذا البحث أن أهميد  المركدز ا لدارع ت دوم علد  الحدوار 

بددددين المن مددددا  األوروبيدددد  )اجلددددس أوروبددددا واالتحدددداد األوروبددددي( 

ددا يف  والمدواطنين األوروبيدين. يوحددد المركدز ا لدارع بددذلق الكيداَنين الن
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حيث ادن المتو دا أن يلمدا ادن أجدل ضدمان   يًّا ضات رازع احمل دالل

ددا اددن خددا  تلزيددز  ا ددلح  تطددور الن ددام األوروبددي وتلزيددزس  خ وين

الحوار بين ال  ا ا  والتباد  االجتماعي بشكل عام. وكما يشدير تحليلندا  

  ن عدم الرغب  يف تبني خطا  اجلس أوروبا/االتحداد األوروبدي يمكدن 

ا  علدد  أنددد  عاادد  اشددديرة إلددد  أن أن يفسددر يف ا طدددار الددداللي للبيانددد

ليسددوا »المددواطنين األوروبيددين غيددر الددراغبين أو الراضددين عددن الخطددا  

الذع يروج ل  االتحاد األوروبدي واجلدس « جديرين بالمشرو  األوروبي

 أوروبا.

 

 :التحليل

 عناصر النفي: النتائج الكمية -

ين المدددن المتلدددة ال  ا دا : نحددو نمدوذج للتكاادل بدد»يحتدوع ندص 

اددن عنايددر النفددي )ال ددروم وأدوا  الجددزم  7.81علدد   « ال  ا ددا 

وحددروم الجددر والبادلددا  واللواحدد (. وبالم ارندد  اددا أنددوا  أخددر  اددن 

لبلددت بالطري دد  نفسددها   يف المنا شددا  احاضددر ا ددل –الن ددوص التددي حز

( والموا دا Vermeulen 2010)ان در:  13.63لللمان الفلمنكي:  ا

)ان دددر:  12.3يا  حدددو  الرعايددد  التلطيفيددد :  لكةونيددد  للمستشدددفا 

Bremen 2014 )– ا التد  استخدام إل  يشير النص   ن . للنفي عموان

 يتددو ر.  رعيدد  أ سددام إلدد  النفددي أنددوا   زّسددمت كيدد  1 الجدددو  ويبددين
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عل  أدن  الدد  يف « الخاي »و« الدليل عل  النجاز» الفرعيان ال سمان

 ي للنفي.سةاتيجتخدام ا    وهو اؤلر أو  عل  االساألل  

. عددد عنايدر النفدي يف اختلد  الف درا  الفرعيد  يف ندص 1الجدو  

 (: 2009« )المدن المتلددة ال  ا ا : نحو نموذج للتكاال بين ال  ا ا »

 النسبة األلفية عدد عناصر النفي عدد الكلمات القسم الفرعي

 6,34 3 473 الم دا 

 8,15 173 21217 التحدع

ر علدددد  أرض االختبددددا

 الوا ا
7670 63 8,21 

 3,48 6 1726 الدليل عل  النجاز

 4,57 3 656 الخاتم 

 7,81 248 31742 المجمو 

دد حَ  نا يف التحليددل اجمددو  عنايددر النفددي يف كددل   ددرة اددن الف ددرا    

أا لد  علد  الم اربدا  بدين »الفرعي  علد  حددة. ال تحتدوع الم دداا  لدد 

« المدددن التجريبيدد  المتلددددة ال  ا ددا »و «ال  ا ددا  يف المدددن األوروبيدد 

علد  عنايدر للنفدي. إن عن درع « تأسيس لدراكا  وتحالفدا »والف رة 

اددرجان يف « إنشدات جددو  أعمدا  بدين ال  ا دا  للمددن»النفي يف الف درة 

تلري  استشهد ب  لمدين  اتلددة ال  ا ا . ويتضمن الت رير أربا   درا  

اددن الملددد  المتوسددط يف الت ريددر  تحتددوع علدد  عنايددر نفددي أك ددر بك يددر
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(. إن الف دددرا  الددد ا  األولددد  جدددزت  ادددن ال سدددم الفرعدددي 2)الجددددو  

«. االختبددار علدد  أرض الوا ددا»  والف ددرة الرابلدد  جددزت اددن «التحدددع»

وناحظ يف الجدو  الذع يلخص السياسدا  الحضدري  المختلفد  للتندو  

د(  أن ال يمد  يف Wood 2009, 23-24وي ارهندا )ان در:    للنفدي األل 

 .58,99ارتفل  بنسب  

 عناصر النفي: النتائج النوعية -

 يكش  تحليل سياق النص للناير النفي استلماال  اتميزة. 

ا اركب ن اا كلما  للتلبيدر عدن الند  أوالن    تستخدم عناير النفي ك يرن

سلبي. وتتم ل وظيفتهدا يف إنكدار الجواندب السدلبي  وإعطدات اللبدارة الند  

(. ويتح دد  تددأثير اماثددل يف جمددل تحتددوع علدد  نفددي 2و 1)أا لدد   ايًّددإيجاب

 (:3ازدوج )ا ا  

إن رؤي  جيدة اتلددة ال  ا ا  رؤيد   تلهدم وتحفدز  وليسدت رؤيد   .1

 (.Wood 2009, 34: ان ر)[  …]ا اغ  بل   بيرو راطي  

ب رسدا  بيدان علندي  يًّاكان ان الممكن للمدين  أن ت در بياننا رسدم .2

ي  ت رز  ي  بالتزااها بمبادئ تلدد ال  ا ا  وأهندا سدوم تشداري ال لبس  

داآلخدرين يف المديند  بدأن يَ  ينَ بنشا  يف إ نا  أيحا  الشدأن الرليِسد ذوا ح 

 (.Wood 2009, 48حذوها )ان ر: 

تجاهدددل أع رسدددم بيدددال ل ضدددايا تلددددد ال  ا دددا  وينب دددي أال يز  .3
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حراددان االجتمدداعي احتياجددا  السددكان األيددليين الددذين يلددانون اددن ال

ددا بددالتمييز والتهمدديش  واال ت ددادع وتطللدداهتم  والددذين  ددد يشددلرون أيضن

 (.Wood 2009, 32)ان ر: 

ثانينا  تكون عناير النفي يف الجمل التي يزلبَّدر  يهدا عدن الملارضد  )يف 

(. الجمل التي تلل عن نتيجد  اتنا ضد  4ا ا ا  «لكن»ك ير ان األحيان بدد 

 (:5ا ا  لها آثار اماثل  )

اتلددد »كي  يمكن للمدين  أن تللم للسكان المحليين بأن كوندق  .4

 Woodليس اجرد كلم  ولكن طري   جديدة للتدبير  )ان ر: « ال  ا ا 

2009, 49.) 

واددا ذلددق  لدديس ال  ددد اددن المشددرو  اسددتخدام المؤلددر الخددام  .5

 (.Wood 2009, 79المدن. بل ينب ي أن ]...[ )ان ر: « لةتيب»

 نددا  غالبنددا اددا يز لددل اددن و ددا اللنايددر السددلبي  عددن طريدد  اسددتخدام ثال

 (.7و 6التضاد يف نفس الجمل  )أا ل  

.   ددرا  تحتددوع علدد  الددد  ارتفددا يف األلدد  يف نددص 2الجدددو  

 (.2009« )المدن المتلددة ال  ا ا : نحو نموذج للتكاال بين ال  ا ا »

 لفيةالنسبة األ عدد عناصر النفي عدد الكلمات فقرة

ا اربا  اختلف  

 للسياسا  الحضري 
1382 42 30,40 
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ي  سةاتيجالتحضير  

 ادين  اتلددة ال  ا ا 
306 12 39,22 

 20,55 6 292 التشاور والمشارك 

 20,79 11 529 تيلبورخ

ي  اشددةك  للتلااددل اددا التددوتر والتضددليل يف إسددةاتيجهددل هندداي  .6

 (. Wood 2009, 66المجتما  )ان ر: 

ددا  .7 و ددد ركددز  بشددكل خدداص علدد  تحسددين التللدديم وعدددس أساسن

لمحاربدد  الف ددر واالسددتبلاد االجتمدداعي يف اجتملهددا المتلدددد األعددراق 

 (.Wood 2009, 103)ان ر: 

أيضدا كيفيد  ورود عنايدر النفدي يف الت ريدر بشدكل  7و 6ت هر األا ل  

(. 7« )الف در»و (6« )التدوتر»ار م اا الكلما  ذا  الملن  السلبي  ا ل 

 :هذس الت ني  بشكل أك ر تف يان  8يوض  الم ا  

ا أو غيدر ا  دود( وعددمز وجدود  .8 نشوتز الف ل )سوات أكان ا  دودن

الملر   المتبادل  والتلداط  بدين ال  ا دا  وعواادل ا دل عددم االسدت رار 

اال ت ادع والتنا س عل  الموارد والتطرم يف السياس  أو الدين ووسالل 

ة وتأثير األحدا  اللالمي  يمكن أن تتضدا ر جميلهدا لخلد  ا عام الم ير

 (.Wood 2009, 29االضطرابا  يف المدين  )ان ر: 

ددا  يوضدد  الم ددا   كيفيدد  اسددتخدام النفددي دون تلددديل أو تضدداد  8رابلن

 التدي الموا د  عدادةن  –عنداا ي   الت رير الحاال  غير المرغدو   يهدا 
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 التددي( ال  ا ددا  المتلددددة مدددنال) ي إسددةاتيج خددا  اددن تز ددحَّ  سددوم

 اددن 24-23 ال ددفحا  يف الجدددو  ي ددارن. الت ريددر خطددا  يف طرحددت

( رسمي  غير سياس ) تدع  ال  ا ا  بتلدد خاي  سياسا  خمس الت رير

  تلددددد سياسددد)و( االسدددتيلا  سياسددد )و( الضدددي  اللاادددل سياسددد )و

اددن  أسددطر 3ال  ا ددا ( و)سياسدد  بددين ال  ا ددا (. ويتضددمن الجدددو  

لويد  السياسدا  الد ا  األولد   والتدي تلتدل غيدر   الجدو  األيلي

م عناير النفي بدون ت حي . بالنسدب  إلد  السياسد   اواتي  يف الت رير  تز دَّ

الخااسدد   يددلل اللن ددر ا يجددابي عددن طريدد  ا ارنتدد  بنفددي عن ددر سددلبي 

 «(.للفضات يًّااستخدام وظيفي وليس راز)»

 عناصر داللية -

لتحليل الداللي للااا  النفي الطري   التي يزتلاَادل  دا ادا و د أبرل ا

 السلبي  بشكل عام يف الت رير. و د أجرع التحليل عل  ارحلتين. 

ا بالنسدب  أوالن  : حددنا الكلما  والمفداهيم األساسدي  األك در اسدتخداان

 لموضو  الت رير.

 24-23. ا تط  ادن الجددو  الملدروض يف ال دفحتين 3الجدو  

 «المدن المتلدددة ال  ا دا : نحدو نمدوذج للتكاادل بدين ال  ا دا » يف نص

(2009:) 
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  « دددواي»  «و ايددد »كاندددت الكلمدددا  والمفددداهيم الرليسددد  كالتدددالي: 

  «اهددداجرين/هجرة»  «ث ا ددد /ث ايف»  «  ا دددا اتلددددد ال»  «حضدددرع»

«. جماعددا »  «حددوار»  «إدارة»  «حتميدد »  «تنددو »  «عندد »  «توسددط»

تشددكل هددذس المفدداهيم ال واعددد الباغيدد  التددي يزكددّون اددن خالهددا ن ددام 

 الخطا  يف الت رير. 

ثانينددا: درسددنا كيدد  يددرتبط اوضددو  الت ريددر بددالنفي و/أو السددلبي  عددن 

  ت هر الجانب السلبي للدالل . لدذلق  وادن أجدل تحليدل طري  أدل  ل وي

أدق  اخةنددا  المدد  لمجدداال  الدددالال  السددلبي  المتكددررة يف الت ريددر: 

  «توتر/تددددددوترا »  «اشددددددكل  )اشددددددكا (»  «يرا /يددددددراعا »

«.  َلدد  )اخدداوم(/ لِ /از ل »  «عن /عنيدد »  «عن ري /عن ددرع»

يد  يف السدياق ادن أجدل  هدم ركز التحليل علد  ورود هدذس المنداط  الدالل
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الددروابط السددلبي  المحتملدد  بينهددا وبددين الكلمددا  والمفدداهيم األساسددي  

المركزيدد  المسددتخدا  يف الت ريددر. و ددد و ددر الريددد الت لي ددي ل سدداليب 

المستخدا  نتدال  ا يدرة لاهتمدام ادن حيدث الدروابط بدين الم دطلحا  

دددا أو الم دددطلحا     والمفددداهيم «يًّدددالالمحملددد  سدددلبنا دال»السدددلبي  عموان

ورود الم ددطلحا   4المركزيدد  المددروج لهددا يف الت ريددر. ويبددين الجدددو  

 ادعوا  بمجاال  الدالال  السلبي  المحددة يف الت رير.

تب   أك ر المناط  الداللي  السدلبي  « ال راعا »وتشير النتال  إل  أن 

ا يف الت رير. وتلكدس هدذس النتيجد  الهددم ادن    )المددن يإسدةاتيجا تباسن

المتلددة ال  ا ا (: ين ر إلد  ال دراعا  كمشدكل  ينب دي الت لدب عليهدا 

ان خا  االعتماد بشكل كبير عل  امارس  الحدوار بدين ال  ا دا . وتدأ  

ا ادا «المشكا »المنط   الداللي  ال اني    «. دواعدي ال لد »  ات ارب  جددن

ا ارند  ادا الد ا   يًّاورود المجاال  الداللي  ال اث  المتب ي  التدد  نسدب

 اناط  األول .

واا ذلق    ن أهم نتيج  لتحليلنا هي الطري   التي يزجَما  ا بين هدذس 

المجاال  الداللي  والكلما  والمفاهيم األساسي  المركزيد  التدي تشدكل 

ن ددام الخطددا  يف الت ريددر. و ددد اخةنددا الكلمددا  والمفدداهيم التددي ورد  

بالمجاال  الداللي  السلبي  المذكورة أعاس  ارا  والمرتبط  10أك ر ان 

 16« )ث ا د /ث ايف»ارة(   33« )المتلدد ال  ا ا »للفحص بشكل د ي : 

 ارة(. 11« )اهاجرين/هجرة»ارة(  و 13جماعا  )»ارة(  

ادرتبط بشدكل كبيدر « المتلدد ال  ا ا »وكما هو اتو ا    ن ا طل  
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 التدددوتر/»سدددياق(  يليددد  ادددرة يف ال 16)ورد « ال دددراعا  ال دددرا /»بدددد 

اددرا (. و ددد دزر   4« )اشددكا  اشددكل /»اددرا ( و 6« )التددوترا 

علد  نطداق واسدا  « ال دراعا  بدين ال  ا دا »الجزت الن دي الموضدلي 

و د ن ر إلي  عل  أن  غالبنا اا يستخدم لتجاول االختا ا  ال  ا ي  وإظهار 

(. ال Wagener 2014أهمي  هذس االختا ا  يف الحياة اليواي  )ان در: 

« المدن المتلددة ال  ا ا : نحو نموذج للتكاال بين ال  ا دا »يمن  نص 

ا اا يرتبط ا طل   أو « اللن دري »بد « المتلدد ال  ا ا »أع است نات. ونادرن

يف الت ريدر « أ ل حددة ادن التفداو  االجتمداعي»تستخدم عبارة «. اللن »

ددا نمط ماعيدد . وبلبددارة أخددر   ي هددر للمسددأل  االجت يًّدداكدديا تزنددت  تكريسن

ادددد  تل يدددد التفددداعا  « ال دددراعا  بدددين ال  ا دددا »الحدددديث عدددن 

االجتماعي  دون التأكيد عل  ا طلحا   دد يكدون ادن ال دلب الت لدب 

عليها  ذلق أن  يمكن حل نزا  أو التلاادل الد   يف حدين يزلدّد التلاادل ادا 

 أك ر يلوب . « اللن »أو « اللن ري »

المددددن »سدددت  اجددداال  دالليددد  سدددلبي  يف ندددص:  . ورود4الجددددو  

 (.2009« )المتلددة ال  ا ا : نحو نموذج للتكاال بين ال  ا ا 

 النسبة المئوية عدد الكلمات مجال داللي

 41,21 68 صراعات

 20,00 33 مشكالت

 18,79 31 مخاوف

 7,27 12 توترات

 6,67 11 عنف
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 6,06 10 عنصرية

 100,00 165 المجموع

دا « ث ا د /ث ايف»اللكس ان ذلق  ي هر ا طل   وعل  دا اختلفن توليلن

اددرا  يف سددياق  6)ورد  « ال ددراعا »للددروابط اددا اللبددارا  السددلبي : 

اشددكل  »  وتليهددا اددرا ( تددأ  أوالن  4« )اخدداوم/ لِ /ا ل »الددنص( و

اددرا (. يف حددين أندد  يمكددن تفسددير اللا دد  بددين  3)ورد  « اشددكا /

اتلددد »عل  نفس األسس كالروابط بين « عا يرا /يرا»و« ث ا  /يف»

« دواعدددددي ال لددددد »   ددددد ن ث دددددل «ال را /ال دددددراعا »و« ال  ا دددددا 

أك ر إثدارة للحيدرة. ويبددو أند  يف « ث ا  /ث ايف»المرتبط  بد « المشكا »و

حددين أن  كددرة التلدديدد  ال  ا يدد   ددد تسدداعد يف الت لددب علدد  النزاعددا  يف 

 أك ددر بشددكل تددرتبط – ذاهتددا حددد يف – دد  اللا ددا  االجتماعيدد    دد ن ال  ا

 هددذس بددين سددببي  عا دد  الت ريددر يف توجددد ال. والمخدداوم بالمشددكا 

 يشدكل  د اما أهمي  أك ر عا   «ال  ا  » ت هر ولكن الداللي   المجاال 

روبا. بلبدارة أخدر   يف حدين يزطدرز أو أنحات جميا يف للمجتملا  تحدينا

لتطدوير الجماعدا  األوروبيد  وتحسدينها   يان التفاعل ال  ايف يف الت رير سب

  ن ال  ا ا  المتميزة )اللر ي /ال واي ( تزَ ّور علد  أهندا كياندا  الزولد  

ا للهموم وال ل  عل  المجتملا  واالتحاد األوروبي.   باعتبارها ا درن

المددن المتلدددة ال  ا دا : »يف ندص: « المجتملدا »وغالبنا اا تدرتبط 

اددرا  يف  6)ورد  « نزاعددا »بالددد « بددين ال  ا ددا  نحددو نمددوذج للتكااددل
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اددرا  يف سددياق الددنص(. وعلدد   4)ورد  « المخدداوم»سددياق الددنص( و

ا نسدب يف الت ريدر  إال أن  يًّاالرغم ان أن الورود يف سياق النص يب   انخفضن

ارة(. تؤكد النتيجد  ح ي د   13ترتبط عادة بلبارا  سلبي  )« جماعا »الد 

ا أن المجموعا  المخ تلف  والمتباين  ان النا  تلتل عل  أهنا تم ل هتديددن

  كمددا ي ددرز بددذلق يف «المشددرو  األوروبددي»للمجتملددا  األوروبيدد  أو 

ك يددر اددن األحيددان يف الخطددا  السياسددي األوروبددي الرسددمي إاددا بشددكل 

يف « الجماعدا »يري  أو ضدمني. وبالم دل   د ن خطدا  الت ريدر ي دور 

ا دادر للنزاعدا  أو التدوترا  أو المخداوم  ك ير ان األحيدان علد  أهندا 

وذلق عل  الرغم ان أن األهدام الرليسد  للدنص  دد تكدون لهدا تطللدا  

 (:9إيجابي   كما هو اوض  يف الم ا  التالي )

وينب ددي أال يتجاهددل أعم رسددم تف دديلي ل ضددايا تلدددد ال  ا ددا   .9

اعي احتياجددا  السددكان األيددليين الددذين يلددانون اددن الحراددان االجتمدد

دا بدالتمييز والتهمديش.  واال ت ادع  وتطللاهتم  والذين  دد يشدلرون أيضن

وهندداي أدلدد  ك يددرة تشددير إلدد  أن هددذس المجموعددا  يمكددن أن تشددلر بددد 

داخل جماعدا  اركدزة ادن األ ليدا   ويمكدن لهدذا أن يدؤدع « ا هما »

 (.Wood 2009, 32–33إل  تفا م التوترا  بين ال  ا ا  )ان ر: 

ال تزلدرض يف الت ريدر يف أجدزات « الجماعدا »ان أن جميا عل  الرغم 

غالبنا ادا ت ددم علد  أهندا ا ددر « الجماعا »ن ي  اوضلي  سلبي   إال أن 

 احتمل للمشكا  بالنسب  للمدن المتلددة ال  ا ا . 
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أك در النتدال  إثدارة « للمهداجرين/الهجرة»يلطي التحليدل المخ دص 

يف سدياق الدنص لديس بدالكبير  ألن  لاهتمام  حت  وإن كان عدد ورودهدا

  /لِد  اخداوم/»ت ريبندا بشدكل ح درع بالدد هذا المجا  الداللي ارتبط 

ارا  يف سياق النص(  ات دا  بذلق عل   6بطري   سلبي  )ورد  « ا ل 

وكمددا هددو الحددا  بالنسددب  «. عن ددري »و« تددوترا »و« يددرا »و« اشددكل »

ال يز ددم يف « رين/هجرةاهداج»للمفاهيم األساسدي  األخدر    د ن افهدوم 

دواعدي »الت رير بطري   سلبي    ط  بل إند  يزسدتخدم  عندداا يز ددم  ليؤكدد 

 المختلف .« ال ل 

علدد  الددرغم اددن أن الت ريددر يسددل  إلدد  تلزيددز الحددوار بددين ال  ا ددا  

داخل الفضات االجتماعي الحضرع   د ن « ال اداين الجدد»وتلزيز إدااج 

ب المددواطنين غيددر األوروبيددين الددذين افهددوم الهجددرة )يخددص يف ال الدد

دددد  يسددت رون يف المدددن األوروبيدد ( يتندداو  ال ضددايا ذا  االهتمددام التددي لز

 (:10عليها يف الت رير  كما يشير إل  ذلق الم ا  التالي )

وا لل ات أربا  اللمدل  .10 تِيرز يرسل برناا  آخر المهاجرين الذين اخ 

يسدّببون أيد  اشدكا  )ان در:  وإ ناعهم بأن الموظفين ادن المهداجرين ال

Wood 2009,60.) 

   حت  عنداا تزلل الهجرة والمهداجرون بشدكل 10وكما ي هر الم ا  

 إيجابي    ن احتما  تلل ها بمشكا  واخاطر اجتماعي  أساسي   وارد.
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 مناقشة:

 التحوالت المفاهيمية يف سياسة التنوع الحضرية األوروبية

الد  بدارلة يف اجدا  تطدوير الخطابدا  إن اجلس أوروبا عبدارة عدن وك

(. Sassatelli 2009,43حو  ال  ا   والهوي  والتنو  يف أوروبا )ان در: 

و د أزدِخَلت يياغا  االهتمام الباغي  للمجلدس واجاالتد  يف الخطدا  

واألهدام السياسي  لاتحاد األوروبدي يف اددة لانيد    ديرة  ال سديما يف 

 Patel 2013, 6; Sassatelliان ددر: المسددالل المتلل دد  بال  ا دد  )

(. وكان الةوي  لفكرة التلايش بدين ال  ا دا  المختلفد  59 ,43 ,2009

يف المجتملا  األوروبي  وال يزا  ان بين اهتمااا  اجلدس أوروبدا اندذ 

إحداثدد . و ددد رّوج اجلددس أوروبددا بنشددا  لفكددرة التنددو  ال  ددايف بجانددب 

الوحدددة يف »أوروبددا. وأزبددِرَل   كددرة  الهويدد  األوروبيدد  اللاادد  والوحدددة يف

 الرسدمي الشدلار وكأهندا بلدد  يما اعتزِمَد   كرة وهي –يف أوروبا « التنو 

 األوروبيد  ال  ا ي  الهوي  حو  أوروبا اجلس  رار يف – األوروبي لاتحاد

التنو  الخداص بمجلدس أوروبدا يف سدنوا   خطا  ت ّير. 1985 سن  انذ

َد   كدرة التلدديد  ال  ا يد  يف المباح دا  بشدأن التسلينيا   عندداا اعتزِمد

الهوي  األوروبي  إل  جانب ا عان عن اجتما اتلددد ال  ا دا  والهويد  

(. خلددد  ا عدددان المتللددد  بدددالتنو  ال  دددايف 1990ال  ا يددد  األوروبيددد  )

( جانبنا أوسا للمليا  التنو  يف أوروبا ادن خدا  انا شد  التندو  2000)

 جيا المللواا  واللولم  والسياسا  التجاري .وعا ت  بتكنولو
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واجهت أوروبا  يف السنوا  األخيرة  ردة  لل سياسدي  ضدد التلدديد  

 Bauböck 2008, 7; Modood and Meerال  ا يدد  )ان ددر: 

(. وبا ضا   إل  ذلق    د أيب  افهدوم التلدديد  ال  ا يد  190 ,2012

ا لللديد ان المنا شا  الن  ا اوضوعن ديد  والتحلديا  يف األوسدا  اؤخرن

 األكاديمي . وان بين االنت ادا   عل  سبيل الم ا   تأكيدها للحدود بدالن 

ادن  ان إل الها  وتركيزهدا باألسدا  علد  ال ضدايا اللر يد  وال وايد  بددالن 

االهتمام بدالتنو  المتلددد األطدرام يف المجتملدا  )علد  سدبيل الم دا : 

Rodríguez-García 2010; Taylor 2012 و دد ندا ش الن داد .)

بدالل عن ذلدق التندو  الملايدر وإدارتد   واسدتخداوا ا دطل  التفاعدل 

بحاجد  « التندو  الفدال »ال  ايف  اؤكدين عل  أن ع در اللولمد  الحدالي و

ت ييدددر يف »إلددد  ا اربددد  اتلدددددة التخ  دددا  للتندددو  وذلدددق  حددددا  

لنشددا  الل ليددا  اددن خددا  خلدد   ددرص جديدددة عددل ال  ا ددا  لدددعم ا

ال  ا دا  ادن تح يد  »(  وكذلق لتمكين Cantle 2012)ان ر: « ال  ايف

 1Sze)ان ر: « رواج يتح   تبادل  وتداول  وتلديل  وتطويرس يف المجتما

and Powell 2004.)  

ل د أثر  المنا شا  السياسي  والمجتملي  حدو  التلدديد  ال  ا يد  يف 

سياسد  خطدا  اجلدس أوروبدا الل د األخير عل  سياس  التنو  الحاليد  و

واالتحاد األوروبي. و د سداهمت وثدال  سياسدي  حدي د  عديددة لاتحداد 

األوروبي واجلس أوروبا يف تسريا التحو  يف سياسا  التندو  يف أوروبدا 
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ادن  بددالن « الحوار بين ال  ا ا »و« التفاعل ال  ايف»ان خا  التأكيد عل  

  السياسد . وتلدد ابدادرة )المددن التلددي  ال  ا يد  باعتبارهدا اركدز خطدا

عل  هذا التحو :   دد ت يَّدر الةكيدز يف الخطدا   المتلددة ال  ا ا ( ا االن 

السياسدددي لي دددب  حدددو  الما ددداة والتوايدددل بدددين اختلددد  الندددا  يف 

المجتملددا  المتنوعدد . واددا ذلددق   ددد أكددد اللديددد اددن الدارسددين علدد  

لتفاعدل ال  دايف والتلدديد  سهول  الخلط بدين افداهيم الخطدا  المتلل د  با

ال  ا ي  وسياسات   وأن  ان ال لب استخاص أع تمييز واض  أو است ر 

 ;Levey 2012; Modood and Meer 2012بين االثنين )ان در: 

Wieviorka 2012 وكمددا ألددار إلدد  ذلددق كددل اددن اددودود وايددر .)

(Modood and Meer 2012 دد ن الخايدديا   ا ددل تشددجيا   )

م علدد  الهويددا  الديناايكيدد  وتلزيددز الوحدددة وانت دداد التوايددل والتلددر

 الدةوي  أجدل ادن تسدتخدم ادا غالبندا والتي –الممارس  ال  ا ي  المتل ب  

 األحيددان بلدد  ويف) هاادد  ااادد  هددي إنمددا – السياسددي ال  ددايف للتفاعددل

  ا ي  عل  حد سوات.ال  للتلددي ( تأسيسي 

الت ييددر المفدداهيمي يف  التفاعددل ال  ددايف ابتكددار سياسددي وعاادد  علدد 

 Lähdesmäki andسياسا  التنو  الحضرع عل  حد سدوات )ان در: 

Wagener 2015 بيد أن المحتدو  الزلب دي وغيدر الواضد  للمفهدوم .)

ي هددر السياسدد  علدد  أهنددا اتنا ضدد  ويددلب  وغيددر  ابلدد  للحددد. إن هددذا 

دا نتيجد  لل د  المسدتخدا  يف الخطدا  السياسدي. وكمدا  ال موض هو أيضن
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يشير تحليل ت رير سياس  ابادرة )المدن المتلددة ال  ا ا (   د ن خطدا  

السياس  غالبنا اا يحددد اضدمون التفاعدل ال  دايف ادن خدا  ويد  ادا ال 

يلي  غموض السياسا  الحضدري  و تتضمن  واا ال تنطوع علي  السياس .

ميدز المتلددة ال  ا ا  تنفيذها يف المجتملا  ذا  التنو  الكبيدر والتدي يت

 Blommaert يها التنو  نفس  بالتباين وتلدد األبلاد والساسد  )ان در:

and Rampton 2011; Vertovec 2007.) 

 

 :االستنتاجات

غالبندددا ادددا يزندددا ش تندددو  المجتملدددا  األوروبيددد  يف سدددياق اتللددد  

بالمشددددكا  االجتماعيددددد  والنزاعدددددا  والتددددوترا  المحتملددددد  بدددددين 

ل  ا يدد  والدينيدد  المتميددزة. واددن أجددل المجموعددا  اللر يدد  وال وايدد  وا

الت دع لهذس المشكا  الح ي ي  أو المتخيل  وال دراعا  والتدوترا   

 ددام الساسدد  والسددلطا  والدارسددون بتطددوير ابددادرا  اجتماعيدد  اختلفدد  

ضدلت  يدد التنفيدذ وح  دت نتدال  اتفاوتد . إن  وكدذلق بدراا  ونمداذج وز

دة ان هذس المحاوال  التي تسل  ابادرة )المدن المتلددة ال  ا ا ( واح

إلدد  تحسددين اللا ددا  االجتماعيدد  بددين الجماعددا  اللر يدد  وال  ا يدد  

المختلف . يكون التحضر يف هدذس المبدادرة بم ابد  ا طدار بالنسدب  لسياسدت  

االجتماعيدد   بينمددا تكددون الجماعددا  المحليدد  والحيدداة اليوايدد  واألحيددات 

 عليها.السكني  بم اب  الن ط التي يرتكز 
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أسددفر تحليددل وثي دد  السياسددا  الرليسدد  لمبددادرة )المدددن المتلددددة 

ن الحدا ز ورات تدروي  الحدوار  مب ال  ا ا ( عن خمس نتال  رليس . و د ضز

بددين ال  ا ددا  وتشددجيلها يف الخطددا  المسددتخدم يف سياسددا  التنددو . 

جدزت يد ير ادن اللاادا  »ويمكن أن يزن در إلد  هدذا الخطدا  علد  أند  

  ألن  ينالد يف الم دام األو  حدس اللدالد  والمسداواة والرعايد  «ي الخطاب

والمسؤولي  االجتماعي   ولكن تكش  دراس  أعمد  عدن الملدال وال ديم 

 المرتبط  ب .« الضاارة»

( اختيددار األسدداليب التحليليدد  التددي يشددير إليهددا تحليددل الخطددا  1)

ا يف كيفيد  إنتداج الدال األ   لدنه  يغدراض السياسدواللسانيا  التطبي ي  الن

 .يًّا)المدن المتلددة ال  ا ا ( ل و

( اّكن التحليل المفدردا  والدداللي للنفدي واللبدارا  السدلبي  ادن 2)

التويددل إلدد  ت ددور آلليددا  اةابطدد  وتلاونيدد  للمفدداهيم يف الخطددا  

بّينندددا كيددد  أن اسدددتخدام الل ددد  والمفددداهيم احمدددل بدددال يم  السياسدددي  از

 جي .والحموال  ا يديولو

ل ددد أظهددر تحليلنددا أن السياسددا  الحضددري  بددين ال  ا ددا  يف ابددادرة 

 «.سياسا  سلبي »)المدن المتلددة ال  ا ا ( 

( تكشددد  النتدددال  عدددن الطبيلددد  ال ااضددد  والمتنا ضددد  للخطدددا  3)

السياسددي  إذ يواجدد  واضددلو السياسددا  المتلل دد  بالمبددادرة يددلوبا  

تلددة ال  ا ا   ألن هذس بخ وص وي  ااهي  السياسا  الحضري  الم
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السياسددا  تزوَيدد  اددن خددا  اددا ال تنطددوع عليدد  أو اددا ينب ددي عليهددا أن 

 ان توييفها ان خا  ااهيتها وجوهرها. تتجنب  بدالن 

ددددل 4) حلَّ ( تزلخددددص الل دددد  المسددددتخدا  يف الخطددددا  السياسددددي المز

 للسياسا  الحضري  التفاعدَل ال  دايف وتلدايَش ال  ا دا  باعتبدارس إلدكالي 

و ضددي  اتضددارب . وهددذا يتنددا   اددا المبدددأ األساسددي لهددذس السياسددا   

 والتي هتدم إل  خل  روابط تلاوني  وإيجابي  بين النا  يف بيئ  حضري .

( يزنددا ش التنددو  بحددد ذاتدد  يف الخطددا  السياسددي لمبددادرة )المدددن 5)

المتلددة ال  ا ا ( بالملن  الضدي . وعلد  الدرغم ادن أن الددليل اللملدي 

ينب دي أن »بادرة يللن أن الممارسا  الجيدة لسياسا  تلدد ال  ا دا  للم

ت ل إل  ادا ورات  ضدايا الهجدرة والتندو  اللر دي لتشدمل جميدا جواندب 

 Council of)ان در: « االخدتام يف المجتملدا  الحضدري  الملايدرة

Europe 2013,71 دد ن الموضددوعا  المشددةك  لخطددا  التفاعددل   )

اجرون والمجموعدددا  اللر يددد . وت ت دددر هدددذس ال  دددايف إنمدددا هدددي المهددد

المجموعا  اللر ي  يف الخطا  السياسي للمبادرة  يف ك ير ان األحيدان  

علدد  المهدداجرين غيددر األوروبيددين وغيددر البددي  وغيددر المتللمددين وغيددر 

 المسيحيين.

علدد  الددرغم اددن أن ابددادرة )المدددن المتلددددة ال  ا ددا ( تركددز علدد  

طدا  السياسدي الخداص  دا علد  المسدتو  المكان    دد تدم تشدكيل الخ

األوروبي. تلدةم وثدال  السياسدا  علد  اسدتو  أوروبدا  ا دل الكتدا  
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األبي  حو  حوار ال  ا ا   بشكل غير كدام  باالختا دا  االجتماعيد  

ددة  وحَّ أو التاريخي  بين المجتملا  يف أوروبا وت دم عدادة وجهدا  ن در از

: راجددا) التنددو  إدارة حددو  – يدد ال رب أوروبددا جانددب اددن ن ددر وجهددا  –

Lähdesmäki and Wagener 2015 ويشدير ت ريدر .)ERICarts 

للمفوضي  األوروبي  إل  أن سياسا  التنو  التدي ِيديَ ت علد  المسدتو  

األوروبي ال يبدو أهنا تمتد إل  المستو  الوطني أو المحلي  وأهندا تزددَا  

 Wiesand etوطني  )ان ر: بطري   اتباين  يف التشريلا  أو السياسا  ال

al. 2008, iv  ويزعم الت رير أن  ال يمكن أن يزتو ا ان الناحي  الوا لي .)

أن يز اغ نموذج واحد ان إدارة التنو  الذع َيشمل كل الم اربا  الوطني  

 .Wiesand et alللحدوار بدين ال  ا دا   وأن يزطبد  يف أوروبدا )ان در: 

2008, v ي   وجود أنوا  اختلفد  ادن التندو  (. ويلكس هذا االدعات ح 

يف أوروبدددا. ل دددد أنتجدددت ال دددروم التاريخيددد  والسياسدددي  واالجتماعيددد  

اتميدددزة يف المجتملدددا  األوروبيددد  )ان دددر: « هياكدددل تندددو »المختلفددد  

Saukkonen 2007, 41-57  وبالتددالي   دد ن ا ةاحددا  سياسددا .)

ا  كدرة ال تندو  يف أوروبدا وتندت  التنو  المبتذل  واللاا  ألوروبا تبسط حتمن

 هياكل هراي  جديدة بين اوضوعا  سياسا  التنو  هذس وأغراضها.

وتشددير دراسددتنا إلدد  أن ال ددروم التاريخيدد  والسياسددي  واالجتماعيدد  

المختلف  ألينام التنو  والت اطا بين الفئا  االجتماعي  وال  ا ي  يجدب 

سياسددا  يف أن يؤخددذ بلددين االعتبددار بشددكل أ ضددل يف عمليدد  يددياغ  ال
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إن هددذس السياسددا  «. الفال دد  التنددو »مجتملددا  األوروبيدد  الملايددرة ال

دددنَا عدددن طريددد  الل ددد  والخطدددا   ذلدددق أن اسدددتخدام الل ددد  يندددت   تز  

الموضوعا  واألغراض وعا اهتا  والتي هي يف أغلب األحيان عا ا  

هراي . وإن ان لدأن االسدتخدام الحدذر والدد ي  لل د  أن يندت  سياسدا  

و  أك ددر د ددد   وأن يددتخلص ادددن الملددال الهرايددد  والمحملدد  بدددال يم تندد

والحموال  ا يديولوجي  التي عادة اا تزدَرج يف الخطا  عن غيدر   دد. 

ان الالج  المشكا  التي يلال انهدا التفاعدل واللا دا   ويمكن  بدالن 

االجتماعي  ان وجه  ن ر التنو  اللر ي والحوار بين الجماعا  المتميزة 

  انا شدد ز تحسددين اللا ددا  االجتماعيدد  يًّدداأو دين يًّدداأو ث ا  يًّدداأو  وا يًّدداعر 

والتفاعل بين اختل  الشلو  ان خا  التأكيد بشكل عام عل  الدةوي  

لفكددرة ضددمان الم ددلح  والتوظيدد  واالندددااج داخددل المجتمددا )راجددا 

Lähdesmäki 2014.) 
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 نبذة عن المساهمين

 (:Lähdesmäki Tuuliتولي الهديسماكي )

  هددي لايلدد  يف البحددث األكدداديمي يف  سددم الفنددون DScoSciدكتددوراس  

والدراسا  ال  ا ي  يف جاال  يو اسكوال   نلندا. اتخ    يف التحليل الن دع 

للخطددا  والممارسددا  السياسدد  يف المبددادرا  ال  ا يدد  والةاثيدد  والحضددري  

 .tuuli.lahdes- maki@jyu.fiلاتحاد األوروبي. 

 (:Priscilla C.C.A. Heynderickxبريسيليا هيندريكس )

دكتددوراس  أسددتاذة الل دد  الهولنديدد  والتوايددل يف اجددا  األعمددا  يف جاالدد  

المخ ويد  بالتوايدل يف  Ad Remلو ان يف بلجيكا  ورليس  تحريدر اجلد  

 Steps intoاجا  األعما   وعضدوة يف اجلدس خطدوا  نحدو المسدت بل )

the Futureتخ  ها تحليلز الخطا  يف وثال  التوايل يف اجا  (. واجا  

 .priscilla.heynderickx@kuleuven.beاألعما . 

 عبدالرحمن السليمان:

دكتوراس  أستاذ اللربيد  والةجمد  األدبيد  والةجمد  ال انونيد  وتكنولوجيدا 

الةجم  يف جاالد  لو دان يف بلجيكدا  ورلديس المجموعد  البح يد  )تكنولوجيدا 

 (  يها. اتخ ص يف الل ا  الجزيريد  )السدااي ( وعلدم الل د  الم دارن الةجم

ا ويناع  وتكنولوجيا.  والةجم  علمن

 abied.alsulaiman@kuleuven.be . 
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 (:Albin Wagenerألبان واغنر )

دكتوراس  عميد كلي  الللدوم ا نسداني  يف الجاالد  الكاثوليكيد  يف ال در  يف 

)جاالددد  ناندددت(   رنسدددا.  CoDiReحدددا  أنجيددد   ونالدددب اددددير اختدددل أب

عددن التوايددل بددين ال  ا ددا   اتخ ددص يف التحليددل الن دددع للخطددا    ضددان 

 .awagener@uco.frوالمجموعا  وسياس  الهوي . 

 (:Sylvain M.F. Dieltjensسيلفان دينتيز )

أستاذ الل   الفرنسي  والتوايل يف اجا  األعما  يف جاال  لو ان   دكتوراس

  كدورتنلغ  واؤسسد  IBIS  ورليس اجلس إدارة وكالد  التوايدل يف بلجيكا

(. اتخ دص يف تحليدل Steps into the Futureخطوا  نحو المسدت بل )

 .الخطا  يف وثال  توايل األعما 
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 بيةلعرا كتاب الَفرق لألصمعي وتراث الفرق يف

 –عرض ومقارنة  - 

 الجزائر – (1)أ.عطااهلل بوخيرة

 ملخص: 

يحاول هذا البحث الموجز أن يعرض لرتاث الَفرق يف العربية وأبرز 

من ألف فيه، وكنموذج ألحد كتبه وهو كتاب الفرق لألصمعي نحاول 

براز أهم الخصائص التي من خالله إيضاح الموضوع الذي تناوله، وإ

ميزت الكتاب، والقيمة العلمية التي تضمنها. مع مقارنته بكتب الفرق 

 األخرى.

 الكلمات المفتاحية: 

 اللغة العربية. –األصمعي  –كتب الفرق 

Abstract: 

Try this brochure to introduce the heritage 
difference in Arabic and the highlights who wrote it, 
as a model for one of his books, a book difference 

                                                           

 يف ختصص املعجمية العربية. 2013ورقلة  –ماجستري من جامعة قاصدي مرابح حاصل على   (1)
 طالب سنة اثلثة دكتوراه يف نفس التخصص. -
إىل  26/06/2014 ابحثثد دا ثثثز اركثثثا الميثثثد العلمثثثر والتةثثل لتيثثثو ر الل ثثثة العربيثثثة مثثثن  ر ثثث  -

  ومنا هذا.
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for lasami an exercise in clarification of the topic 
addressed by the, highlighting the most important 
characteristics that differentiated the book, scientific 
value. En comparaison avec le livre différence des 
autres. 

Key words: 
Books the difference -a lasami – Arabic language. 
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 مقدمة:

إّن الفكرة العامة لهذا اللون من التأليف سواء أكان كتاب الَفرق 

لألصمعي أو غيره من كتب الَفرق األخرى فهي تقوم باألساس علــى 

ذكر تسمية عضو من أعضاء جسم اإلنسان أو صفته، ثّم ذكر ما يقابله من 

تحديد اختالف مسّميات أعضاء ف أعضاء البهائم والطيور والّسباع.

جزاء من بدن اإلنسان وصفاته بينه وبين مختلف الحيوانات والبهائم وأ

نال من لدن علماء العربية قديًما عناية بالغة منذ أوائل القرن الثاين 

للهجرة، فأقدموا على التأليف يف هذا النوع باسم الَفرق تارة وباسم ما 

جم خالف فيه اإلنسان البهيمة تارة ومرة أخرى، وهذا النمط من المعا

دّون فيه مؤلفوه ألفاًظا ومفردات تكنى هبا أعضاء مشرتكة لطائفة من 

الحيوانات ذات الخصال والصفات الواحدة مثل ذات األظالف 

، الضأن( وذات الحافر مثل )الحصان، الفرس، الحمار( النعاج)الماعز، 

والسباع مثل )األسد، الذئب، الكلب(، ويكون لكل عضو منها عند 

حمله اسم خاص يفرقه عن مثله لدى الحيوانات الحيوان الذي ي

وأسماء  والبهائم األخرى، كما أوعوا فيه أيًضا أسماء صغار الحيوان،

والجماعات التي ينضوي تحت لوائها ويسير يف مواكبها، وال  أصواته،

تقف هذه الكتب عند ذكر أعضاء جسم اإلنسان ووظائفه؛ بل تبحث 

 . حتى يف حركات وتنقالت الكائن الحي

انطالقا مما سبق ما هو موضوع كتاب الفرق لألصمعي؟ وما أهميته 
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العلمية؟ وما هي أهم الخصائص التي تميز هبا الكتاب؟ وما هي كتب 

 الفرق األخرى؟ ومن ألف فيها؟

 األصمعي:-1

هو أبو سعيد عبد الملك بن ُقَرْيب بن عبد الملك بن علي بن أصـمع 

ر بن رباح بن عمرو بن ع بـن »، )1(«سـعد»بد شمس بـن أعيـا بـن ابن ُمَظهِّ

بن َأْعُصـر بـن سـعد بـن  )3(«بن مالك»بن َغنْم بن ُقتيبة بن َمْعن ، )2(«تميم

، وقــد )5(«بــن عــدنان بــن مضـر بــن نــزار بــن َمَعـدّ »، )4(«قـيس بــن عــيالن»

أضافت بعض المصادر الباهلي نسـبة إلـى قبيلـة باهلـة مـع أّن األصـمعي 

لـم تلـده باهلـة  لـة؛ ألن قتيبـة ابـن معـدّ لسـت مـن باه» ينفي ذلـك بقولـه 

                                                           

  إنباه الّرواة على أنباه النحـاة، 1)
ّ
(  الوزير جمال الّدين أبو الحسن علي بن يوسف الِقْفطي

دار الفكر العربي القاهرة، مؤسسة الكتـب الثقافيـة تحقيق  محمد أبو الفضل إبراهيم، 

 .198م، ص1986، 1طبيروت،

(  أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي األندلسي  طبقـات النحـويين واللغـويين، تحقيـق  2)

 .167)د.ت( ص 2أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، ط

 .167وض )بن مالك( ص(  جاء يف طبقات النحويين واللغويين للزبيدي )بن خالد( ع3)

)قيس عيالن(، وجـاء يف بغيـة  170، ووفيات األعيان ص 198(  جاء يف إنباه الرواة ص4)

 293واألنساب للسمعاين ص167والطبقات للزبيدي ص  112الوعاة للسيوطي ص

 )قيس بن عيالن(.

اة. (  الحافظ جالل الدين عبد الرحمن السيوطي  بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنح5)

 .112، ص2م.ج1979، 2تحقيق  محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط
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 .)2(«هـ بالبصرة123ولد سنة ».)1(«قط

نشأ األصمعي على طلب العلم منذ صغره يتنقل يف مسجد البصرة 

من حلقة إلـى أخرى، ويلوذ بأبي عمر بن العالء أستاذه طلًبا للمشورة 

قال أبو العباس محمد بن » لألصمعي كما والتحصيل العلمي حتى صار

د المربد ... يد غّراء يف اللغة ال يعرف فيها مثله ويف كثرة يزي

. وكان العلماء األجالّء يعّدونه بمثابة من انتهى إليهم علم )3(«الرواية..

كان يف العصر العباسي األول ثالثة هم »اللغة. يقول أبو الطيب اللغوي  

ال أئمة الناس يف اللغة واألدب وأخبار العرب، لم ير الناس قبلهم و

بعدهم مثلهم، وعنهم أخذ جّل ما يف أيدي الناس من هذه العلوم بل 

. فهو شخص )4(«كّلها، وهم أبو زيد األنصاري واألصمعي وأبو عبيدة

 األدب ماثاًل ولسان العلم قائاًل.

                                                           

(  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي  جمهرة أنساب العرب، تحقيق 1)

 .246 - 245)د.ت( ص  5وتعليق  عبد السالم هارون، دار المعارف القاهرة، ط

ــروت عكاشــة، د2) ــق  ث ــارف، تحقي ــة  المع ــن قتيب ــاهرة ط(  اب ــارف الق )د.ت(  4ار المع

 .544ص

(  أبو الربكات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ابن األنباري  نزهة األلباء يف طبقـات 3)

م، 1985، 3األدبـــاء، قـــام بتحقيقـــه  إبـــراهيم الســـامرائي، مكتبـــة المنـــار األردن، ط

 .91ص

لعربــي بيــروت (  رحــاب عكــاوي  األصــمعي صــاحب اللغــة وإمــام الــرواة، دار الفكــر ا4)

 .69م، ص1998، 1لبنان، ط
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هـ(، ويقال أيًضا أنه مات يف سنة سبع 213تويف بالبصرة سنة )»

 . )1(«هـ(217عشرة ومائتين )

 -كتاب الصفات -كتاب األجناس -خلق اإلنسان كتاب مؤلفاته 

كتاب  -كتاب األمثال -كتاب األخبية -الّشاء كتاب -كتاب خلق الفرس

كتاب  -كتاب المصادر -كتاب جزيرة العرب -كتاب النوادر -السالح

 - -كتاب الخيل -كتاب األبواب  -كتاب الهمز -كتاب األنواء -النبات

كتاب أصول  -اللغات كتاب -كتاب األضداد -كتاب الوحوش

كتاب ما اتفق لفظه واختلف  -كتاب األراجيز -كتاب االشتقاق -الكالم

كتاب الميسر  -كتاب الَفرق -كتاب المقصور والممدود -معناه

كتاب مياه  -كتاب األلفاظ -كتاب فعل وأفعل -كتاب اإلبل -والقداح

 -كتاب النخلة -كتاب معاين الشعر -كتاب القلب واإلبدال -العرب

كتاب نوادر األعراب، وأضاف ابن النديم لهذه  -كتاب غريب الحديث

 -كتاب السرج واللجام والربى والعقال -كتاب الخراج»المؤلفات  

كتاب  -كتاب األصوات -كتاب المذكر والمؤنث -كتاب أسماء الخمر

كتاب ما تكّلم به  -كتاب النسب -غريب الحديث والكالم الوحشي

                                                           

(  أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالنّديم  الفهرست، حققه  يوسف 1)

علي طويل ووضـع فهارسـه أحمـد شـمس الـدين، دار الكتـب العلميـة بيـروت لبنـان، 

 .87-86 ، ص2002، 2ط
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 .)1(«لناسالعرب فكثر يف أفواه ا

 موضوع الكتاب:  -2

إّن الفكرة العامة لهذا اللون من التأليف سواء أكان كتاب الَفرق 

لألصمعي أو غيره من كتب الَفرق األخرى فهي تقوم باألساس علــى 

ذكر تسمية عضو من أعضاء جسم اإلنسان أو صفته، ثّم ذكر ما يقابله من 

 أعضاء البهائم والطيور والّسباع.

ضــوع الَفــرق هــو تبــاين واخــتالف المســميات التـــي تخــص إًذا فمو»

ــين  أعضــاء الجســم البشــري وأســماء األوالد والجماعــات وأصــوا ا ب

اإلنسان والحيوان، وهـو مــــن الموضـوعات المهمـة التـي طالمـا لفتـت 

، فميــدان )2(«أنظــار اللغــويين القــدامى وفتحــت لهــم شــهية التــأليف فيهــا

أجزاء مـن بـدن اإلنسـان وصـفاته بينـه تحديد اختالف مسّميات أعضاء و

وبين مختلف الحيوانات والبهائم نال من لدن علماء العربية قديًما عنايـة 

بالغة منذ أوائل القرن الثاين للهجرة، فأقدموا على التـأليف يف هـذا النـوع 

ــرة  ــارة وم ــة ت ــه اإلنســان البهيم ــا خــالف في ــارة وباســم م ــرق ت باســم الَف

لمعـاجم دّون فيـه مؤلفـوه ألفاًظـا ومفـردات ، وهذا الـنمط مـن ا)3(أخرى

                                                           

 .87(  ابن النديم  الفهرست ص1)

اب الَفـرق، تحقيـق  حـاتم صـالض الضـامن، مجلـة المجمـع (  أبو حاتم السجستاين  كتـ2)

 .206م، ص1986العلمي العراقي، المجلد السابع والثالثون، الجزء األول، 

(  ينظر  األصـمعي  رسـالتان يف اللغـة الَفـرق والّشـاء، تحقيـق  صـبيض التميمـي، مكتبـة 3)

= 
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تكنى هبا أعضاء مشرتكة لطائفة من الحيوانات ذات الخصـال والصـفات 

، الضأن( وذات الحافر مثـل نعاجالواحدة مثل ذات األظالف )الماعز، ال

)الحصــان، الفــرس، الحمــار( والســباع مثــل )األســد، الــذئب، الكلــب(، 

ذي يحمله اسم خاص يفرقـه عـن ويكون لكل عضو منها عند الحيوان ال

مثله لدى الحيوانات والبهائم األخرى، كما أوعوا فيه أيًضا أسماء صغار 

الحيوان وأسماء أصواته والجماعات التي ينضـوي تحـت لوائهـا ويسـير 

، وال تقــف هــذه الكتــب عنــد ذكــر أعضــاء جســم اإلنســان )1(يف مواكبهــا

الحـي، ففـي بـاب  ووظائفه؛ بل تبحث حتى يف حركات وتنقالت الكـائن

، وللبعيـر ربض ، وللفـرس والحمـار جلسالجلوس مثاًل  يقال لإلنسان 

، وتبحــث كتــب الَفــرق أيًضــا يف أصــواته  )2(...جضض  ، وللطــائر بضضر 

، شضح و نهض ، ويقال للحمـار وحمح  صهلوصيحاته، فيقال  للفرس 

)إذا هــاج(، ويقــال للناقــة إذا مــّدت  وهضضدر، وجرجضضر، رغضضاويقــال للبعيــر 

، فــيالحظ بــذلك أّنــه يفــرق بــين حنّضضت نحضضي حنين ضضاا يف إثــر ولــدها صــو 

وحــين هيجانـه، وحــين  ه،ئـاألصـوات حتـى للحيــوان الواحـد حــين هدو

وللبقر  ثغاء،طلب األم لولدها، ويسرتسل يف ذكر األصوات فيقال للشاة 

                                                           
= 

 .05، ص1992، 2الثقافة الدينية، ط

ل  معجم المعـاجم، دار الغـرب اإلسـالمي بيـروت لبنـان، (  ينظر  أحمد الشرقاوي إقبا1)

 .112م، ص1993، 2م، ط1987، 1ط

 .77(  ينظر  األصمعي  رسالتان يف اللغة الَفرق والّشاء، ص2)



 

 

 

 
 م2016ون األول( ديسمرب )كان /هـ1438ربيع األول  -العدد الثاين عشر -السنة الرابعة 391

 

 .)1(نعي ، وللغراب صرصرة، وللطير خوار

وتجمعاته، فيقال  كما تبحث هذه الكتب أيًضا يف مكان إقامته 

من اإلبل لما بين  ذودمن البقر والغنم، ويقال   قطيعمن الناس، و جماعة

. وتدقق وتنظر كتب الَفرق  )2(لما دون المائة هجمةالثالثة إلى العشرة، و

وتفصل تفصيال فتصف وتسمي ما يطرحه الكائن الحي من عرق ولعاب 

من  والّصواحأيًضا  النجداإلنسان عرًقا، وهو  عرقوفضالت، إذ يقال  

 العرق وهو أثره إذا جّف. عصي ، ويقال الحمي ذي الحافر، ويقال له 

 المرغ، وهو الّلعاب، وهو البزاق والبساق والبصاقثّم البصاق  وهو 

، كما تذكر ويذكر كتاب الَفرق لألصمعي )3(من ذي الخّف  الّلغامو

سماء األوالد، حاالته يف إرادة التكاثر )النكاح(، والحمل، الوضع، وأ

 غشيالرجل امرأته وقد  جامعمؤنثها. فيقال  و والَفرق بين مذكرها

ا، ويقال للفرس  البعالويقال للنكاح   وطئها،امرأته و ، كامنها كوم 

ا،ويقال للتيس   ، ولكل ذي عاظل معاظلةويقال للكلب   نسفد ِسفاد 

افحل   قاع ، واضرب ضراب  ، وللجمل  قمط قمط ا، وللطير  ينزو ُنُزوًّ

ا.  مَح   ، ويقال للكلبة  حبلتالمرأة، و حملتأّما الحمل  فيقال  قياع 

الضّبة والجرادة إذا اجتمع البيض  َأْمكنِت كذلك السباع كّلها، ويقال  و

                                                           

 .101إلى  98(  ينظر  المصدر نفسه ص من 1)

 .96-95 (  ينظر  المصدر نفسه ص2)

 .122(  ينظر  المصدر نفسه ص3)
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 ولدتكنية خاصة به فيقال   ّما بالنسبة للوضع والوالدة فلكل  يف بطنها، أ

، )1(يف الشاة الخداُج ، ونتجتالمرأة، والناقة  نفست، ووضعتالمرأة و

ثم بعد الحمل تضع األمهات أوالًدا لكّل منها اسمه الخاص به، فيقال له 

الجارية، ويقال لولد الّدابة  المهر واألنثى ُمهرة، و من اإلنسان  الغالم

ويقال لولد الحمار  الجحش واألنثى جحشة، والَفُلوُّ ولد الفرس إذا 

ر واألنثى، ويقال للّذكر من المعز  فطم، ويقال لولد الشاة  السخلة للذك

، كما )2(لألنثى َعنَاق، ويقال لولد الناقة  الُحواُر واألنثى ُحواَرةو الجدي

نجد أّن كتب الَفرق قد أتت على أسماء الجماعات من جميع األجناس، 

وحاالت الهرم التي تقاس بانتهاء الّسن ثم الموت، فيقال  جمل بازٌل إذا 

 .)3(لناقة بازٌل، وفرس قارح، وشاة وبقرة صالغٌ َفَطر نابه وكذلك ا

من هذا يمكن القول أن موضوعات كتاب الَفرق قد تفّرعت 

وتنّوعت واختلفت اختالف المسميات بين البهائم نفسها وبين البهائم 

واإلنسان، واتسمت بالتفصيل الدقيق لكل عضو ولكل صفة وسمة مما 

كبيرة التي احتفظت هبا أعطانا صورة واضحة عن الثروة اللفظية ال

عربيتنا الفصحى فحافظت بذلك على إحساس وتقدير اإلنسان العربي 

األول بأّن العضو الواحد وإن ُخلق لوظيفة معينة تكاد تكون متشاهبة بين 

                                                           

 .89إلى  83رسالتان يف اللغة الَفرق والّشاء ص من (  ينظر  األصمعي  1)

 .91-90ص (  ينظر  المصدر نفسه 2)

 .110(  ينظر  المصدر نفسه ص3)
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بني البشر والحيوان فإّن شكله المختلف، وتكوينه المتباين عند كّل نوع 

نسان العربي أن يخالف من هذه األنواع قد أوجد المربر الكايف لإل

التسمية باختالف شكل المسميات وصفا ا فيجعل القدم لإلنسان يف 

مقابل الخف للبعير، والحافر للفرس والحمار، والظلف للشاء والبقر 

 .)1(والظباء... وغير ذلك من األسماء

 :كتابخصائص ومميزات ال -3

ئل العربية، من الظواهر البارزة يف الكتاب إشارته إلى لغات القبا( 1

 .)2(«يقال  َفُم اإلنسان وفيه ثالث لغات  َفُم، وُفّم، وفِمٌ »قال األصمعي  

إيضاح المعاين بإيراد مجموعة من الشواهد المتنوعة )أشعار،  (2

أرجاز، آيات قرآنية، أحاديث نبوية، أمثال وأقوال(، وشرح ما يرد فيها 

ًما لهّما؛ أي قال الراجز  يفتض للّضغم ف»من غامض ومبهم، مثل  

 واسًعا. وكمثال على الشواهد الشعرية، قال حميد بن ثور يصف حمامة 

 عجبــت لهــا أّنــى يكــون غنا هــا

 

 )3(«فصيًحا ولم تفغر بمنطقها فمـا 

 

                                                           

(  ينظر  أبو علي محمد بن المستنير المعروف بقطـرب  كتـاب الَفـرق يف اللغـة، حققـه  1)

)د.ط.ت(،  خليل إبراهيم العطية، وراجعه  رمضان عبد التواب، مكتبة الثقافة الدينيـة

 .06ص

 .55(  األصمعي، رسالتان يف اللغة الَفرق والّشاء، ص2)

 .55(  المصدر نفسه ص3)
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 قال أبو د اٍد »

 ُمهرنــــــا راًة لـــــــدىنــــــا ُعــــــتْ فبِ 

 

ـــــنُ   ُع مـِ ـــــزِّ ـــــفارانَ  ـن شـــــفتيه الص 

 
نبل، وهو كاإلبر قال أبو جعفر  الّصفاُر يبيس البهمى، وه و شبيه بالسُّ

يقال ولدت المرأة ». ومن القرآن الكريم  )1(«إذا علق بشيء نشب فيه

ا َوَضَعْتَها َقاَلْت َربِّ إِنِّي َوَضْعُتَها )ووضعت، قال اهلل جّل ثنا ه   َفَلم 

يقال للنكاح  البعال ومنه الحديث يف أيام ». ومن الحديث   )2(«(ُأْنَثى

. ومن األمثال واألقوال   )3(«(أيام أكل وشرب وبعالٍ  أهنا)التشريق  

العقرب تصئي، ويقال يف مثٍل  العقرب تلدغ وتصئي مثل هو يضرب »

ويقال لولد القرد  الِقّشة، ويقال للصبي إذا ُعرف بالكيس  ». )4(«ويبكي

. وقد جاءت أكثر شواهده من )5(«هو أكيس من قِّشة على وجه األرض

مثاًل، وثالث  13بيًتا من الشعر، و 74حوالي الشعر حيث استشهد ب

 آيات قرآنية، وحديثين شريفين.

هنج يف األقسام األولى من الكتاب على االبتداء بذكر األسماء ثم  (3

األفعال من باب الفم وحتى باب المخاط، ونّوع يف األقسام األخيرة من 

                                                           

 .59-58ص المصدر نفسه (  1)

 .88(  المصدر نفسه ص2)

 .84(  المصدر نفسه ص3)

 .106(  المصدر نفسه ص4)

 .94(  المصدر نفسه ص5)
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بدأ بالفعل باب الجلوس إلى الباب األخير بين األسماء واألفعال فتارة ي

وتارة باالسم، وراعى يف األسماء أن يبين المفرد منها والجمع، بل 

ويذكر يف بعض األحيان جموع القلة والمثنى منها، قال يف باب الظفر  

، وقال يف )1(«ظفر اإلنسان، وجمعه أظفار، وأظفور، وجمعه أظافير»

الجميع يقال لهما من البعير  الِمشفران والواحد مشفر، و»باب الشفة  

. وأبان يف األفعال عن صيغ الماضي والمضارع والمصدر، )2(«المشافر

ربض الفرس والحمار يربض ربوًضا، وكل ذي حافر، وبرك »قال  

 . )3(«البعير يربك بروًكا، وجثم الطائر يجثم جثوًما

أشار إلى المذكر والمؤنث يف األلفاظ التي أوردها ضمن  (4

رجل مغتلٌم، وامرأة »قال يف باب الغلمة   األبواب، وليس الّذكر كاألنثى

مغتلمة، ورجل َشبٌِق وامرأة َشبَِقة وَقطم البعير يقطم قطًما، وهاج يهيج 

 . )4(«هياًجا وهيًجا، ويقال للناقة ضبعت تضبع ضبًعا، وضبعة

ه بضبط األلفاظ وشكلها، وإشارته إلى المهموز منها  اعتنا (5

فهي من اإلنسان الشفة )مفتوحة(، »والممدود، إذ قال يف باب الشفة  

ة. قال ويقال له من ذوات األظالف  الِمقَ  ة والَمَرم  ة، الَمَقم  ة، والِمَرم  م 

                                                           

 .61(  المصدر نفسه ص1)

 .57الَفرق والّشاء ص (  األصمعي  رسالتان يف اللغة2)

 .77(  المصدر نفسه ص3)

 .82(  المصدر نفسه ص4)
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الباهلي  وسألت األصمعي فأبى إاّل الكسر، والفتض عن غير 

،». وقال يف الثدي  )1(«األصمعي  وهو الثدي )مفتوح(، وجمعه ُثِديُّ

 .)2(«(  َمْغِرُز الثديالثندو ة )مهموزة وغير مهموزةو

التفت يف بعض األحيان إلى مسائل لغوية ونحوية وصرفية قّدم  (6

فيها بعض الشروح واإليضاحات التي بال امرتاء ستفيد القارئ 

بمعلومات ما ظّن يوًما أّن كتاًبا مثل هذا يحويها، وكمثال لبعض هذه 

هذا فم »قال  المسائل ما جاء يف باب الفم من مسألة نحوية ولغوية إْذ 

زيٍد، وهذا فو زيٍد، ورأيت فا زيٍد، ووضعت الشيء يف يفِّ زيٍد، إذا 

أضفت لم تبال أّيهما جئت به، فإذا لم تضف وأفردت لم يكن إاّل فٌم، 

نحو قولك  رأيت لك فًما حسنًا، وال تقل  فا حسنًا، وهذا يفّ ال فوك فًما 

يجوز يف الشعر يجوز يف حسنًا إاّل أنه قد جاء يف الشعر، وليس كّل ما 

الكالم؛ ألّن الشعر موضع اضطرار. قال العجاج  َخاَلط من سلمى 

. وهناك مسألة صرفية يف باب أسماء جماعات األشياء، )3(«خياشيم وَفا

 .)4(«وُهنَْيَدة  المائة ال تنصرف ألّنها معرفة.. ».حيث قال  

هتمام عّرف بعض األلفاظ بما ترادفها من أسماء وهذا فيه ا (7

                                                           

 .58-57ص (  المصدر نفسه 1)

 .68-67سه ص (  المصدر نف2)

 .56-55 (  المصدر نفسه ص3)

 .96(  المصدر نفسه ص4)
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بظاهرة الرتادف وما لها من أهمية يف بلوغ المراد باللفظ. واألمثلة على 

يقال له من الّسباع  الَخَطم والُخرطوم، » الرتادف كثيرة نورد منها ما يلي 

. ويقال للضائنة )1(«ويقال نقره بمنقاره، ونسره بمنسره نسًرا وهما واحد

 .)2(«قد َجأرت، وَثأجت، وَخارت»يف باب األصوات  

 القيمة العلمية للكتاب:  -4

تكمن قيمة وأهمية الكتاب يف رصده لثروة لفظية متميزة ما كان 

ليكون لنا هبا قِبل لوال جهد األصمعي وتفانيه وصرف عنايته يف جمع 

ها بين دفتي  هذه الثروة المتناثرة بين أفواه األعراب وألسنتهم، وضمِّ

اللفظية رغم انقضاء عشرات  كتاب ليبقى حارًسا ومصوًنا لهذه الثروة

القرون على نسخ هذه األلفاظ ضمن هذا الكتاب، فرصد لنا بذلك 

اختالف مسّميات العضو الواحد ذو االستخدام الواحد نتيجة وجوده يف 

 اإلنسان أو يف الحيوان أو يف الطيور وغيرها. 

والكتاب يحمل بين طّياته مادة لغوية جديرة بالعناية واالهتمام فهي 

ثل جزًءا من مخزون لغوي اشتهر به األصمعي، وما يزيد االجتذاب تم

وقابلية الدراسة والبحث لهذه المادة اللغوية هو دوراهنا يف حقل معين 

وثابت يسمى حقل الَفرق مّما يسهل عملية الدراسة كون األلفاظ تجري 

                                                           

 .58(  األصمعي  رسالتان يف اللغة الَفرق والّشاء ص1)

 .99(  المصدر نفسه ص2)
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يف عالقات مرتابطة يساهم اللفظ أو الجزء الواحد يف فهم وإدراك 

أللفاظ األخرى، وبلوغ أمد المراد بألفاظ أعيان ومعاٍن أفراد مجموعة ا

بحيث ال مزيد على الحاجة وال إخالل يفضي إلى الفاقة. كما يشكل 

حدودا لهذه الدراسة فال يجعلها تخرج عن مرتادها  )1(الحقل والزمكان

 ومرادها وال تتفرع إلى أمور أخرى تنقص من أهمية وقيمة الدراسة. 

يف منهج هذا اللون من  ارائد اهذا يمثل الكتاب نموذًج  إلىباإلضافة 

 عشر ةالتأليف خاصة بعد فقدان أغلب ما ألف فيه، إذ أنه من أصل أربع

كتاًبا يف الَفرق لم يصل إلينا إاّل خمسة كتب متمثلة يف كتاب األصمعي 

. وهذا ال يعني أن (2)السجستاين وابن ثابتو قطربو وابن فارس

أو معاجم األلفاظ قد غّضت الطرف عن هذا معاجم الموضوعات 

ولم تعره اهتمامها، بل إن موضوعات الَفرق  -الَفرق  -الجانب 

موجودة ضمن هذه المعاجم لكنها متفرقة ومبعثرة إّما تحت أبواب 

وموضوعات أكرب وأشمل، أو تحت جذورها اللغوية إاّل أن فضَل ومزية 

واب محددة وأجلت دالال ا كتب الَفرق هو أهنا جمعتها وحصر ا يف أب

                                                           

ة يف هذا الكتاب تمثل األلفاظ التي قيلت زمن ومكان االحتجاج أي إلى (  المادة اللغوي1)

هجـري الغاية القرن الثاين للهجرة بالنسبة للحواضر والمدن، وإلى غاية القـرن الرابـع 

بالنسبة للبوادي وسط شبه الجزيرة العربية، وهـذا االسـتنباط مـرّده إلـى أن األصـمعي 

 كان ال يحتج إال بالنصوص الموثوقة.

 .33(  ينظر  األصمعي، رسالتان يف اللغة الَفرق والّشاء، ص2)
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بشكل يسهل معرفتها، ومن هذه الكتب كتاب الَفرق لألصمعي الذي 

يمثل حلقة رائدة يف هذا الميدان وفق منهجية دقيقة ومحكمة أساسها 

. كما أّن هذا الكتاب وكتب (1)التأليف ضمن حقول معرفية وداللية معينة

الموضوعية منها الَفرق األخرى كانت هي النّواة ألصحاب المعاجم 

وإليها يعود الفضل كّله  انطلقوا وهبا جمعوا وحرروا كتبهم ومصنفا م،

يف بروز هذا النمط من المعاجم التي هي عبارة عن مجموعة من 

الرسائل اللغوية ُجمعت ضمن كتاب واحد فكان كتاب المخصص البن 

سيده، وفقه اللغة للثعالبي، والغريب المصنف ألبي عبيد القاسم 

 يرهم.وغ

 نراث الَفرق يف العربية:  -5

لقد زخر الرتاث العربي بمصنفات وكتب ُألفت يف موضوع الفرق، 

بل كان لمعاصريه  حيث لم ينفرد األصمعي هبذا النوع من التأليف،

بعده مشاركة يف هذا اللون، وقد أحصى الدكتور رمضان عبد  ءأومن جا

  (2)التواب العلماء الذين ألفوا يف الفرق وهم

أعرابي يزيد بن عبد اهلل بن الحر، واسمه أبو زياد الكالبي » (1

قال دعبل  قدم أيام المهدي حين أصابت الناس المجاعة ونزل  بدوي،

                                                           

 .06(  ينظر  المصدر السابق ص1)

(  ينظر  ابن فـارس  كتـاب الفـرق، حققـه وقـدم لـه وعّلـق عليـه  رمضـان عبـد التـواب، 2)

 .43-40ص م، 1982، 1مكتبة الخانجي بالقاهرة، ودار الرفاعي بالرياض، ط
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قطيعة العباس بن محمد وأقام هبا أربعين سنة وهبا مات. وكان شاعرا 

من بني عامر بن كالب وله من الكتب؛ كتاب النوادر، كتاب الفرق، 

 . (1)«كتاب خلق اإلنسان كتاب اإلبل،

قال الشيخ أبو سعيد »هـ(   209أبو عبيدة معمر بن المثنى )ت (2

رحمه اهلل  ابو عبيدة معمر بن المثنى التيمي من تيم قريش ال تيم الرباب 

وهو مولى لهم....، وله من الكتب؛ كتاب مجاز القرآن، كتاب غريب 

 .(2)«القرآن...، كتاب الفرق، كتاب الخسف

من صليبة هـ(  215بو زيد األنصاري سعيد بن أوس )تأ» (3

الخزرج. قال العباس المربد  كان زيد عالما بالنحو ولم يكن مثل 

سيبويه...، وله من الكتب؛ كتاب إيمان عثمان، كتاب حيلة و الخليل

 ومحالة، كتاب الهوش والنوش... كتاب الفرق، كتاب فعلت

 .(3)«أفعلتو

كان أبو العباس هـ(  244سحاق )تابن السكيت يعقوب بن إ» (4

ثعلب يقول  كان يعقوب ابن السكيت متصرفا يف أنواع العلم وكان من 

أصحاب الكسائي، حسن المعرفة بالعربية...، وله من الكتب؛ كتاب 

                                                           

 .50ص (  ابن النديم  الفهرست1)

 .59-58المصدر نفسه ص (  2)

 .60المصدر نفسه ص (  3)
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 .(1)«األلفاظ، كتاب المنطق...، كتاب الفرق، كتاب السرج واللجام

حب ابن صا هـ(،320أبو بكر الجعد محمد بن عثمان )ت» (5

كيسان وخلط المذهبين. وله من الكتب؛ كتاب القراءات، كتاب معاين 

القرآن، كتاب المقصور والممدود، كتاب الهجاء، كتاب المذكر 

والمؤنث، كتاب مختصر نحو، كتاب العروض، كتاب خلق اإلنسان، 

 .(2)«.األلفاتكتاب الفرق، كتاب 

لوشاء ا األعرابيسحق إبن  أبو الطيب محمد بن أحمد» (6

أحد األدباء الظرفاء وكان نحويا معلما لمكتب العامة  هـ(.325)ت

والغالب على تصنيفه كتاب األخبار والشعر والمقطعات. وله من 

الكتب؛ كتاب مختصر يف النحو، كتاب جامع النحو، كتاب المقصور 

والممدود، كتاب المذكر والمؤنث، كتاب الفرق، كتاب خلق 

 .(3)«اإلنسان...

بن رمضان نحوي قريب  الجود العجالين القاسم بن محمد أبو» (7

العهد من البصريين، وله من الكتب؛ كتاب المختصر للمتعلمين، كتاب 

 .(4)«المقصور والممدود، كتاب المذكر والمؤنث، كتاب الفرق.

                                                           

 .79ص(  المصدر نفسه 1)

 .90ابن النديم  الفهرست ص (  2)

 .93المصدر نفسه ص(  3)

 .92المصدر نفسه ص(  4)
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، له من الكتب؛ كتاب أبو الفضل محمد بن أبي غسان البكري» (8

 .(1)«مختصر يف النحو، كتاب الفرق

كتاب، إّنما جاء  وجميع هذه الكتب مفقودة ولم يصل إلينا منها أّي 

ذكرها يف كتب الرتاجم والطبقات دون أن نعرف محتواها أو نلقي نظرة 

على ُكنهها فهي يف باب الضياع حتى يعثر لها على أثر. أّما كتب الفرق 

التي حظيت بالوصول إلينا فمجموعها خمسة كتب منها كتاب 

 والكتب األخرى هي على التوالي  ،هو مجال دراستنا األصمعي الذي

كتاب الفرق ألبي علي محمد بي المستنير المعروف بقطرب  -أ

وهو أول كتاب يصل إلينا يف موضوع الفرق بين اإلنسان »هض(: 206)ت

يف  SBWAوالحيوان والطير، وقد نشر الكتاب أول ما نشر يف مجلة 

كتور المستشرق رودلف جاير م مختصًرا بعناية الد1888فيينا سنة 

R.Geyer ثم نشر الكتاب مطبوًعا ومحقًقا من طرف األستاذ الدكتور ،

ل أمر مراجعته واإلشراف على طبعه  خليل إبراهيم العطية، ووكِّ

وروى »، (2)«وتصحيض تجاربه األستاذ الدكتور رمضان عبد التواب

هـ( 277الكتاب عن قطرب أبو عبد اهلل محمد بن الجهم السّمري )ت

 .(3)«هـ(207تلميذ قطرب والفّراء )ت

                                                           

 .94المصدر نفسه ص(  1)

 .07(  قطرب  كتاب الفرق، ص2)

 .29(  المصدر نفسه ص3)
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قّسم قطرب كتابه إلى ستة أبواب أو موضوعات أتى يف كّل منها على 

من  صفة من صفات الكائن الحي أو شأنٍ عضو من أعضاء الجسم أو 

شؤونه جاعاًل منها مدار حديثه مبتدًئا باإلنسان ثم ما يقابله عند الحيوان 

 الكتاب هي والطير والّسباع...، وأقسام 

عالج فيه أبواب الفم واألنف والظفر والّصدر أقسام الخل :  -1

والثدي... إلى جانب أبواب أخرى تتعلق بالمخاط واللعاب والغائط 

 وما يماثلها كقضاء الحاجة.

وتكلم فيه عن الوالدة بعد الوالدة بعد الحمل ونسمية المواليد:  -2

وات األخفاف، وأخفاش الحمل عند المرأة، وعند ذوات الربثن، وذ

 األرض والطير.

تناول فيه األصوات عند أصوات اإلنسان والبهائ  والطير:  -3 

اإلنسان، وما يقابله عند ذوات الظلف والحافر والخف، وذوات الربثن 

 والجناح.

جاء فيه ما تعلق بالحّث لإلنسان زجر اإلنسان والبهائ  والطير:  -4

ر والّسباع واألغنام وما ماثلها من وزجره لذوات الخف والحافر والطي

 ذوات األظالف.

وخّص به جماعة بني البشر  الجماعة مي الناس والبهائ : -5

والبهائم من ذوات الحافر والخّف والظلف والربثن والجناح، وهي 

 جاثية مجتمعة.
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ه عند ئواهتم فيه بالموت وأسماالموت مي اإلنسان والبهائ :  -6

الحيوانات، ويعّد هذا القسم من أصغر األقسام البشر، وما يقابله عند 

مقارنة باألقسام األخرى للكتاب، واستدرك آخر الكتاب بملحق ذكر فيه 

جملة مّما فاته مثل  األُسروع، وطحن، والقنفذ، والشقذ، والشبث، 

 والسرفة، وحمار قّبان...، وكلها دواب صغيرة.

ض ولم يخل الكتاب من شواهد شعرية جّمة طفت على سط

الغموض وأبانت عن الكالم الغريب والوحشي وأوضحته إيضاًحا، 

خاصة أّن معظم األشعار منسوبة إلى الرعيل األول من علماء العربية 

، وراعى قطرب يف األلفاظ التي تمخضت عن (1)واألعراب الفصحاء

مواده اللغوية أن ينبه على المذكر منها والمؤنث، وعلى جمع المفرد 

ؤنثا، وعلى ما يرد فيه من لغات ولهجات القبائل العربية، مذكًرا كان أو م

والتفت يف بعض األحيان إلى اشتقاقات الفعل فكان يذكر الماضي منه 

 .(2)والمضارع والمصدر، وأتى ببعض المرتادفات يف أحيان أخرى

كتاب الفرق ألبي محمد ثابت بي أبي ثابت المتوىف يف أواسط  -ب

 هجري:الالقرن ال الث 

أحد كتب الرتاث اللغوي المهمة، ذكره كل من ابن النديم يف وهو 

                                                           

 .29-28 (  ينظر  قطرب  كتاب الفرق، ص1)

م، 1985(  ينظر  حسين نّصار  معاجم علـى الموضـوعات، مطبعـة حكومـة الكويـت، 2)

 .119ص
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يف فهرسته وياقوت الحموي يف معجم  اإلشبيليالفهرست وابن خير 

م عن 1973األدباء...، والكتاب نشره محمد الفاسي يف الرباط سنة 

نسخة ناقصة، ثم أعاد تحقيقه الدكتور حاتم صالض الضامن على 

هذا كتاب ما »كتابه بمقدمة قال فيها  م. بدأ ثابت 1984نسختين سنة 

خالف فيه تسمية جوارح اإلنسان تسمية جوارح ذوات األربع من 

البهائم والّسباع وغير ذلك وما وافق عن األصمعي وابن األعرابي وأبي 

 .(1)«عبيد وأبي نضر وغيرهم من العلماء

 – األنف -الشفة –باًبا وهي  باب الفم  28قّسم ثابت كتابه إلى 

 – الدبر – المرأة فرج – الرجل فرج – الرجل – الثدي– الصدر– ظفرال

 اإلنسان من الريض خروج – الخالء وموضع الغائط – الحاجة قضاء

 الرجل من الشهوة باب – وغيره اإلنسان أنف من يسيل ما – وغيره

 ما – الوالدة – تمام لغير الولد سقوط – الحمل – النكاح – وغيره

 أوالدهن مع والبهائم النساء نعوت – الولد مع رجفيخ الرحم يف يخلف

 – الجلوس – اللعاب – العرق – األوالد أسماء – واألنثى الذكر باب –

 .(2)ختالفهوا والعدو السرعة يف الناس نعوت – الموت

نشره الدكتور هض(: 255كتاب الفرق ألبي حان  السجستاين )ت -ج

                                                           

(  ثابت بن أبي ثابت  كتـاب الفـرق، تحقيـق  حـاتم صـالض الضـامن، مؤسسـة الرسـالة، 1)

 .17م، ص1988، 3ط

 .9-8 (  ينظر  المصدر نفسه ص2)
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مع العلمي العراقي بغداد حاتم صالض الضامن بعد تحقيقه يف مجلة المج

باًبا على نفس منوال  28م، وقد قّسم السجستاين كتابه إلى 1986سنة 

كتاب األصمعي ودون أّي تغيير مما يبعث الشك يف نسبة هذا الكتاب 

 إلى أبي حاتم السجستاين، وقد أورد المحقق جملة من النقاط

، والكتاب (1)المالحظات التي ترجض نسبة هذا الكتاب إلى السجستاينو

 بِغّض النظر عن مؤلفه يزخر بشواهد مختلفة ومتنوعة أكثرها من الشعر

األرجاز وأدناها من األمثال والحديث والقرآن. وأهميته تكمن يف أّنه و

، كما أنه مهمةأحد الكتب التي وصلت إلينا والتي تحمل ثروة لغوية 

ا من الشواهد واألشعار الفريدة من نوعها والتي  انعدم يحمل كمًّ

 . (2)وجودها يف الكتب األخرى

 هض(: 395كتاب الفرق ألبي الحسيي أحمد بي فارس اللغوي )ت -د

، والوايف بالوفيات 231/1ُذكر هذا الكتاب يف طبقات ابن شهبة 

( 15/35، كما ذكره ابن فارس يف كتابه )تمام فصيض الكالم 279/7

كتاًبا جامًعا، وقد  قال فيه  )فأما الفرق فقد كنت ألفت على اختصاري له

باًبا بدأها بخلق  50 شهر وباهلل التوفيق(. وقد قسم ابن فارس كتابه إلى

اإلنسان وغيره من الحيوان والطير، وذكر فيه بعد حديثه عن الشفة 

                                                           

-210ص  صـالض الضـامن، (  ينظر  أبو حاتم السجستاين  كتاب الَفرق، تحقيق  حاتم1)

212. 

 .214(  ينظر  المصدر نفسه ص2)
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الشعر يف كثرته وقلته، والوجنة، والعين، واألنف، والفم، واألسنان، 

يف قعود اإلنسان وغيرها من األعضاء. ثم يذكر ابن فارس أبوابا 

وجلوسه، ومواضع الوحش وغيره، والعرق والمخاط، ثم يخصص 

للشهوة أبواًبا، وكذا الحمل والوالدة، والنفاس، والبيض، وفراخ الطير، 

ج العمر يف اإلنسان والخيل والناقة والشاة، وكرب الّسن والّرضاعة، وتدرّ 

ان وإناثه وكذلك يف اإلنسان وغيره، ثم يعقد أبواًبا أخرى يف ذكور الحيو

 الطير وأنثاه.

وينهي الكتاب بذكر السمن والهزال، وأسماء الجماعات، والموت، 

 .(1)وأنواع القوافل، وفروق اآلجام

يف األخير يمكن القول أّن كتاب الفرق البن فارس قد كان أكرب كتب 

الفرق األخرى يف اإلحاطة والشمول بنواحي الموضوع من كل جانب 

 ةمن األبواب له، لكن ما طبع كتابه هو ندر وتخصيص أكرب عدد

الشواهد الشعرية واألمثال فيه، وانعدام استشهاده بآيات قرآنية 

 وأحاديث نبوية.

                                                           

 .40-39ص ينظر  ابن فارس  كتاب الفرق،  ( 1)
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 الخانمة:

موضوعات كتب الَفرق قد تفّرعت وتنّوعت واختلفت اختالف  -

 المسميات بين البهائم نفسها وبين البهائم واإلنسان.
دقيق لكل عضو ولكل صفة بالتفصيل ال كتب الفرق اتسمت  -

وسمة مما أعطانا صورة واضحة عن الثروة اللفظية الكبيرة التي 

 .احتفظت هبا عربيتنا الفصحى

يف منهج هذا اللون  ارائد اموذًج نالفرق لألصمعي يمثل الكتاب  -

 ةمن التأليف خاصة بعد فقدان أغلب ما ألف فيه، إذ أنه من أصل أربع

إلينا إاّل خمسة كتب متمثلة يف كتاب كتاًبا يف الَفرق لم يصل  عشر

 .السجستاين وابن ثابتو قطربو األصمعي وابن فارس
دّون فيه مؤلفوه ألفاًظا ومفردات تكنى هبا  التأليفهذا النمط من  -

أعضاء مشرتكة لطائفة من الحيوانات ذات الخصال والصفات الواحدة 

 ، وذات الحافر، والسباع وغيرها.مثل ذات األظالف
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 مصادرثبت ال
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حسين نّصار  معاجم على الموضوعات، مطبعة حكومة  -8
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  إنباه  -15
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الوزير جمال الّدين أبو الحسن علي بن يوسف الِقْفطي
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 مبنىوهما معنًى ائلتيع رداتوبعض مف« َتَفرََّغ»َو« َأْفَرَغ»

 -حتقيق لغوي-

 (1)أ. د. صادق عبداهلل أبوسليمان

 

غ»و «َأْفرغ» يرتد الفعالن )ف. ر. غ(؛ يقـال  )فـَرغ يفـُرغ(  إلى الجـذر «فر 

، وإذا كانــت أغلــُب ُجــذوِر اللغــِة العربيــِة ُينــتُج واحــُدها او)فــِرغ يفــَرغ( َفراًغــ

تصـطبُغ بمعـاٍن متنوعـٍة قـد  اهنـا أيًضـمفرداٍت يربط بينها رباٌط معنويٌّ عـاّم، فإ

 تكوُن متقاربًة أو متباعدًة ُيَميُِّز بينها سياُق المقال والمقام؛ األمـُر الـذي ينطبـُق 

يجمـُع  -علـى مـا سـيأي -على الجذر الذي بين أيدينا؛ فمفردات هـذا الجـذر

 مــن الســائُق ســيارَتهُ  أفــَرغَ »بينهــا داللــُة اإلخــالِء أو اإلخــراج، كمــا يف قولنــا  

ــاب ــا»أو « الرّك َغه ــى « َفر  ــزلهم»بمعن ــا»أو « أن َلهم منه ــز  ــن »؛ أْي «َن ــا م أخاله

 «.راكبيها

ــن منظــور يف معجمــه لســان العــرب   ــال اب ــى ق ــى هــذا المعن َغ »وعل ــر  وَف

غَ  اى إِذَ ت  ﴿َح  المكاَن  َأخاله، وقد ُقرئ  غَ  . وفّسَر (2)﴾ُقُلوبِِهمْ  َعنْ  ُفرِّ  قلوَبهم َفر 

                                                           

غــزة/ فلســطين، وعضــو  -(  أســتاذ العلــوم اللغويــة وموســيقا الشــعر/ جامعــة األزهــر1)

مكة المكرمـة(، وعضـو مجلـس إدارة اتحـاد  -القدس -مجامع اللغة العربية )القاهرة

مجمـع اللغـة يف ة العلمية العربيـة، ورئـيس لجنـة األلفـاظ واألسـاليب المجامع اللغوي

 العربية على الشبكة العالمية.

 ( سورة البقرة.23(  من اآلية )2)
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ـُروِف  إِْخال هـا... واسـَتْفَرْغُت الَفَزعِ  من ؛ َأي كـذا يف َمْجُهـوِدي . وَتْفِريُغ الظُّ

... وإِنـاٌء اشـيئً  وطاقتِه ُجْهِده من ُيْبق لم إِذا َمْجُهوَده فالن اْسَتْفَرغَ  بذلُته. يقال 

ٌغ... ويف حديث الغسل  كان ُيْفِرُغ على رْأِسه ثالث إفراغاٍت، وهـي  ُفُرٌغ  ُمَفر 

 «.احدة من اإِلفراغِ المرة الو

وإذا كــان كلمــاُت اإلفــراِغ أو التفريــِغ يف أو االســتفراِغ فيمــا ســبق تحمــل 

معنى إشـغاِل حّيـٍز يف الشـيِء المصـبوِب فيـه المـاُء كالِوعـاِء أو اإلنـاِء أو غيـره 

فإنك قد تتحسس معنى اإلخالِء يف الوعـاء الـذي ُصـب  منـه المـاء، وهـو ضـد 

الرابَط بل المعنى الرئيس لجذر الكلمة. ويف ضوء  معنى اإلخالء الذي يشّكُل 

؛ «الرجـُل المـاَء يف اإلنـاء أفَرغَ »  اهذا التحليل نتحسس المعنيين يف قولنا أيًض 

 أو المستنَتُج «صبُّ الماء» فالمعنى الرئيس أو الظاهر فيه هو
ُّ
، والمعنى الَخِفي

 هو إخال ه أو تفريغه من الوعاء الذي كان فيه.

هــذين المعنيـــين نتحسســـه يف ســياقاٍت أخـــرى قديمـــٍة  مثـــلِ َع إن  اجتمــا

الـذي ورَد يف القـرآن الكـريم يف « أفـرغ»ومعاصرة، وذلك كما يف معنـى الفعـل

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ﴿  تعـالىثالثة مواضع، قـال 

 ک ڑ ڑ ژژ ﴿  تعــــــالى ، وقــــــال(1)﴾ڻ ڻ ں ں

 مت خت حت جت يب ىب مب خب حبجب ﴿ عـــز وجـــل  وقـــال، (2)﴾ک ک

                                                           

 ( يف سورة البقرة.250(  اآلية )1)

 ( يف سورة األعراف.126(  اآلية )2)
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 .(1)﴾جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت

وكما هو واضـٌض فـإن المعنـى يف اآليتـين األولـى والثانيـة يكمـن يف طلـب 

اِمــأَلْ » ، أو«َصــبِّْرنا» الـتخلص مــن التســرع، ورجــاء التحلـي بقيمــة الصــرب؛ أْي 

 فيهـا يحمـل يف طياتـِه معنـى« ُأْفـِرغ» ، أما اآلية الثالثـة فـإن معنـى«ُعقوَلنا صربا

 ، واهلل أعلم.«َسْكبِه» أو« بِّهِ َص »؛ لـ«َنْقل الِقْطِر من أوعيته»

قـال اهلل »  ويف هذا المعنى وجدنا األزهري يذكر يف معجمه  ـذيب اللغـة

  أي اصُبب. ويقال  افرتغت، إذا صـببَت علـى ﴾ڱ ڳ ڳ﴿ وعز جل 

 «.نفسك ماء، ودرهم مفرغ؛ أي مصبوب يف قالب

 رصـاَص بندقيتـه يف» ومن الشواهد البشرية القول 
ُّ
 ُصـدوِر أفـرَغ الفـدائي

؛ بمعنـى  أخـرج «أفرغ كل  ما يف َجعبتِه وهو ُيقنـُع النـاس بحجتـه»، و«األعداء

َغ كل غضبه فيه»و« أفرَغ جام  َغضبِه»كل  ما عنده، و َصـب  جـام  »بمعنى، و« فر 

أفرز أو أخرج كل  مـا عنـده مـن غضـب ونشـره علـى » إلخ؛ بمعنى  «...غضبه

أخـرج كـل  مـا عنـده مـن »؛ بمعنى«انياتِِه فِي الَعَملِ إْمكَ  ُكل   أْفَرغَ »، و«حاضريه

َبَذَل ُكـل  َمـا فِـي ُوْسـِعِه أو طاقتـه؛ لتلبيـة متطلبـات »أو« جهٍد وقدراٍت يف عمله

َتجّرَد من متاع الدنيا وأخلـص »؛ أي«لَِمْن َفّرَغ َنْفَسُه لِعبادِة اهلل اهنيئً »، و«عمله

 «.سبحانه وتعالىاألحد نفسه لعبادة الواحد 

نخلص مما سبق إلى أن المعنى العـام الـذي تـدور حولـه معـاين مفـردات 

                                                           

 ( يف سورة الكهف.96(  اآلية )1)
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ـكب  -يف األغلب - الجذر )ف. ر. غ( هو اإلخالُء واإلخـراُج والِمـْلء أو الس 

هــ( يف معجمـه الصـحاح يقـول  393وما إلى ذلك؛ فقـد وجـدنا الجـوهري )

ْغُتضضض ُ » اَء علـــى نفســـي. ؛ أْي صـــببُت المـــواْفَتَرْغضضضُت ؛ أي صـــببته، اتفريًغـــ وَفرَّ

هـ( يف العباب الزاخر  379، وقال الصاغاين )ت. «  إخال هاالظروف ونفريغُ 

ــا.  وأْفَرْغضضُت » ــدماء  أرقته ْغُتضض ال ــ وَفرَّ ــُغ الظــروِف  صــببته أي ؛اَتْفِرْيًغ ، وتفري

، ااإِلنــاَء إِفْراًغــ َأْفَرْغضضُت يقــال  »هـــ(  711وقــال ابــن منظــور )ت. «. إخال هــا

ْغُت  ماَء  َأَرقُتهـا.  وَأْفَرْغضُت إِذا َقَلْبَت ما فيه.  ايغً َتْفرِ  وَفرَّ ْغُتض الـدِّ  َأْي  ؛اَتْفِريًغـ ُوَفرَّ

 «.صببته

ومما نرى ضرورة التنبيه عليه يف هذا السياق هو أن  الُمّطلِـَع علـى مـا جـاء 

عــن معجميينــا الســابقين يف معــاين مفــردات الجــذر )ف. ر. غ( ســيلحظ عــدم 

غَ »و ،«إفـراغ»ومصـدره « أفـرغ» الفعلين المزيدينتفريقهم يف المعنى بين  « َفـر 

 «.تفريغ» ومصدره

وقد سبق للسابقين من علماء العربية القدماء أن نبهـوا علـى شـواهَد لهـذه 

ـَل( وغيرهمـا، وذلـك كمـا يف مـادة  الظاهرة يف هاتين الصيغتين  )َأْفَعـَل( و)َفع 

ــَر، أمــره، يف فّكــرَ   يقولــون  »؛ جــاء يف  ــذيب اللغــة(ر. ك. ف)  ورجــل وتفك 

ــرٌ  ي ــر  فِكِّ ــال كثي ــى اإلقب ــرِ  عل ــَرة، الّتفكُّ  ، ويف«واحضضد معنضضا  ذلضض  وكضضل والِفْك

رَ  الشيء، يف أْفَكرَ « الصحاح ولسان العرب َر، فيه وَفك   ويف مـادة«. بمعنى وَتَفك 

ْمُع وغيرهمـا « جاء يف لسان العرب وتاج العروس( ر. ط. ق) َقَطَر المـاُء والـد 

ــي اِل َيْقُطــر َقْطــرً مــن ا ــ اوُقُطــورً  الس  وَأْقَطــر؛ األَخيــرُة عــن َأبــي حنيفــة،  اوَقَطراًن

ى وال ... وَتقاَطرَ  وَقَطره اهلُل وَأْقَطره وَقط ره وقـد َقَطـَر المـاُء وَقَطْرُتـه َأنـا، َيَتَعـد 
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ى ــد  ــومي، «َيَتَع ــُه إْقَطــاًرا»  (هـــ770. ت) ويف المصــباح المنيــر للفي  َوَأْقَطْرُت

َها  ْرُتُه َتْقطِيًرا ُكلُّ   يقـال  »ذكر لسان العرب( ب. ط. ق) ويف مادة«. بَِمْعنى  َوَقط 

بـه اَقْطبً  َيْقطُِبه الشراَب  وَقَطَب  ،اُقطوبً  َيْقطُِب  َقَطَب  ض   وَأْقَطبـه وَقط  «. َمَزجض  كل 

  قال»  ، جاء يف  ذيب اللغة عن األصمعي(ر. م .ش) وكذلك الحال يف مادة

ر، الرجـــل َشـــّمرَ   يقـــال شـــمر،  الســـير يف أكمشـــته إذا غيـــره، وَشـــّمر وتَشـــم 

، وجاء مثل هذا يف «أكمشها إذا وأشمرها، إبله َشّمرَ   ويقال  قال... واإلرسال

يف جذوٍر أخـرى؛ األمـر الـذي  السان العرب والقاموس المحيط، وهكذا أيًض 

 (هــ276. ت) تيبـةنتبينه يف مصنفاٍت لغويٍة أخرى كما يف أدب الكاتب البن ق

 .إلخ (...هـ367. ت) البن القوطية «كتاب األفعال»و

ــول مــن يقــول ــى ق ــة  أفرغضضِت   »وإذا عــدنا إل الجامعــُة بعــض أعضــاء هيئ

َغضضِت »و «التــدريس ألنشــطة البحــث العلمــي ــة  َفرَّ الجامعــُة بعــَض أعضــاء هيئ

  -فإنه« التدريس ألنشطة البحث العلمي
ّ
 -يف ضوء ما سبق من تراٍث معجمـي

. نقوَل بعدم وجوِد فرٍق معنوي  بين استعماِل الفعلين يف هذا السـياق مكُن أنْ يُ 

 من« إْفراغ» مصدريهما وكذلك الحال يف َتَصرفهما يف المضارع واألمر؛ أو يف

ــــَرغ» غ»مــــن« َتفريــــغ»و «َأْف ــــر  كاســــم الفاعــــل  أو فيمــــا ُيشــــَتقُّ منهمــــا ؛«َف

ــ ــِرغ»ـوالمفعول ــَرغ»و «ُمْف ــل« ُمْف ــ»مــن الفع غ»، و«َرغأْف ــرِّ غ»و «متف ــر  ــن  «ُمَتَف م

غ»الفعل  «.َتَفر 

 «َأْفــَرغ»وإذا كــان األمــُر علــى هــذا النحــو مــن عــدم التفريــق بــين الفعلــين

غ»و ــر  ــٍط معنــوي  عــامِّ فقــد «َتَف ــدادهما ومفردا مــا إلــى راب ذاع ، والقــول بارت

غ -تفريغ) ومفردات عائلته« تفّرغ»استعماُل الفعل غ -ُمَتفـرِّ علـى ألسـنة  (ُمَفـر 
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 ، أوْ «سأفّرُغ نفسي إلنجاز كـذا  »اليوم فنقول أهل العربية يف العصر الحديث؛

َغ ُفالٌن للعمل التثقيفـي»، و«سأتفّرُغ لَِعَمِل كذا» ٌغ إلنجـاِز »، و«َتَفر  فـالٌن متفـرِّ

ٌغ علـى جهـاِز األمـِن   »اونقول يف فلسـطين أيًضـ. إلخ «...مشروعه فـالٌن ُمَفـر 

ٌص للعمِل فيه فقط، و؛ «الُفالينِّ للداللة على  «2005تفريغات سنة »أي ُمخص 

 .مجموعة من الشباب تّم تعيينهم للعمل يف أحد األجهزة األمنية يف هذا العام

األلفاِظ المسـوقِة يف  على أن  ما أودُّ اإلشارَة إليِه يف هذا المقاِم هو أن  لهذهِ 

 َفينتشـرُ  الداللضُة العامضةُ خاصـة؛ أمـا تراثيًة عامـًة وأخـرى  دالالٍت  هذه الدراسةِ 

ُس جهـَدهُ  الحياةِ  يف مجاالِت  إطالُقها  العامِة على كلِّ َمن ُيَكل ُف بعمٍل ما َفُيكرِّ

وأن  استعماَلها هبـذا المعنـى العـامِّ ُيـَردُّ إلـى . لغرِض إنجازهِ  وكل  وقِت عملِِه؛

َفَرْغـُت مـن »  صـحاحيف ال (غ. ر. ف) أصوٍل عربيـٍة قديمـة؛ فقـد ورد يف مـادة

ْغُت لكذا اوَفراغً  اأْفُرُغ ُفروغً  ؛(1)الّشْغلِ  «. واْسَتْفَرْغُت مجهودي يف كذا. وَتَفر 

ــ وَفَرْغــُت   »ويف لســان العــرب غــُت  اُفروًغــ َأْفــُرغُ  لِ غمــن الشُّ وَفراًغــا وَتفر 

ن َمْجُهـوَده فـال اْسـَتْفَرغَ   قاليُ  .ذلُتهَمْجُهوِدي يف كذا؛ َأي بَ  واسَتْفَرْغُت  ،لكذا

 «.إِذا لم ُيْبق من ُجْهِده وطاقتِه شيئًا

                                                           

ْغُل فيـه أربـع لغـات  ُشـْغٌل وُشـُغٌل وَشـْغٌل الّش »  ((  جاء يف الصحاح يف مادة )ش. غ. ل1)

؛ ألن هـا لغـة َأْشـَغْلُتهُ   وال تقـْل وَشَغٌل. والجمع َأْشغاٌل. وقد َشَغْلُت فالنًا فأنـا شـاِغٌل، 

رديئة. و)ُشْغٌل شاِغٌل(  توكيٌد له، مثل )ليٍل الئٍل(. ويقال  ُشِغْلُت بكذا، علـى مـا لـم 

ـُب ممـا لـم ُيسـم  ُيسم  فاعله، واْشَتَغلْ  ؛ ألّنـه ال ُيَتَعج  ُت. وقد قالوا  ما َأْشَغَلُه وهـو شـاذٌّ

 .«فاعله



 

 

 
 م2016ون األول( ديسمرب )كان /هـ1438ربيع األول  -العدد الثاين عشر -السنة الرابعة 419

 

 

فهـي تقـع يف دائـرِة األلقـاِب الوظيفيـِة يف حقـل العمـل  الداللُة الخاّصةُ أّما 

وهــو خــاصٌّ بصــفٍة علميــٍة وظيفيــة يف نظــام  الجــامعي والبحثــي بصــفة عامــة؛

غ  »أعضاء هيئِة التدريس؛ فيقال يف مصر مثالً  ؛ للداللة علـى «فالٌن أستاٌذ متفرِّ

األســتاذ الجــامعي الــذي يتفــرغ بعــد بلوغــه ســن التقاعــد القــانوين للتــدريس 

والبحث العلمي فقط حتى بلوغه سن الخامسة والستين، وال ُيعـي ُن يف مرحلـِة 

ِغ يف مناصَب إداريٍة يف عملـه يف الجامعـة يف الجامعـة كنظرائـه الـذين لّمـا  التفرُّ

غ فالنٌ »و .يبلغوا مرحلة التقاعد ويحـدد تعيينـه بسـنتين قابلـة « أستاٌذ غيُر ُمتفضرِّ

إجضازة   »ويقال أيضـًا .(1)ةدُمَحد   وحقوٍق وواجباٍت وظيفيةٍ  للتجديد بمكافأةٍ 

، وهي منحـة يحصـل عليهـا عضـو هيئـة التـدريس يف الجامعـة «التفّرغ العلمي

ُس فيها جهَدُه للدراسة والبحث  .لمدة سنٍة يف األغلب ُيكرِّ

 ومفـردات عائلتـه« تفـّرغ»لتغّلـِب اسـتعمال الفعـل نا من تعليـلٍ وإذا كان ل

غ -تفريــغ) غ -ُمَتفــرِّ علــى ألســنة الُمْحــَدثين والمعاصــرين فإننــا نــرى أن ( ُمَفــر 

عِ   األوِل الستعماِل الفعـل إهماَل الُمَشرِّ
ِّ
وعائلتيهمـا ( َأْفـَرغَ )و( فـَرغَ ) الجامعي

عَ ) الفعـل  يف الجامعة، واستعماَلهُ يف مجاِل التشريِع لنظام الهيئِة التدريسيةِ  ( فـر 

                                                           

 ، الرابط «صوت القوانين» (  ينظر، موقع1)

https://lawvoice.wordpress.com/2011/03/02/%D9%85% 

 يف الجامعـة علـى أنـه «Tenured professor» «ألسـتاذ المتفـرغا»وقد يفهـم لقـب 

ــت» ــر«األســتاذ الُمَثّب ــر »أمــا «. األســتاذ الــدائم» ، أو كمــا ُيســمى يف الجزائ األســتاذ غي

بحسـب » ، أو«يعمل بعقد» ، أو«غير المثبت» فهو« adjunct professor» «بتالمت

طلض الــدارج يف ، ويسـمى بحســب المصـ«مـا يؤديـه مــن محاضـرات أو ســاعات عمـل

 «.غير مثّبت» أو« يعمل بعقد» أو« عامل بالساعة» الجامعات الفلسطينية

https://lawvoice.wordpress.com/2011/03/02/%D9%85%25
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بتضعيف العين أكسب هذا الفعَل ومفردات عائلتـه قيمـًة دالليـًة راقيـة؛ األمـر 

الذي كان لُه أثٌر قويٌّ يف تغلغلِِه على ألسنة جماهيِر أهِل العربية، وتجنّبِها عـن 

 .لتهوعائ« َأْفَرغَ »اإلقداِم إلى استعماِل لقٍب آخَر مرادٍف من الفعلِ 

 أو« ُمْفـِرغ»أو« َأْفَرغ  »وكما أتذّكُر فإنني لم أسمع من المعاصرين َمْن قال

يف المعاين العامة أو الخاصة الُمشاِر إليها يف هذه المقالة، وكـذلك لـم « إفراغ»

أي   «قاموس عربي إنجليزي -قاموس المعاين المحوسب» ألحْظ يف ترجمات

يف « أفـرغ»َوَرَد فيها لفـٌظ مـن عائلـة الفعـلترجمٍة عربيٍة يف مجال معنى التفّرغ 

غ غ أو غيِر المتفرِّ  .(1)سياق عائلة ألقاب أستاذ الجامعة المتفرِّ

ــاَر مصــطلِض  ــّرغ»وأرى يف هــذا الســياِق أن  اختي ــه يف « متف ومفــرداِت عائلت

ِّ َلُيعبِّـُر عنـَد واضـِعِه األوِل 
سياق البحِث والتحّري العلمي يف العمـل الجـامعي

ِة ِحسِّ ُلَغوي  سليٍم، وإدراٍك عميٍق بأسراِر خصائِص اللغِة والفـروِق عن سالم

 .الدقيقِة بين معاين مفرداتِها

ــرأَي  ــذا ال ُز ه ــزِّ ــا ُيَع ــل  م ــالم ولع  الس
 
ــي ــَل الثالث ــَرغَ » أن  الفع ــَدُه « َف ومزي

ُر ُيشـعِ  قضد« أْفـَرَغ مـا يف َجعبتـه»، و«َفـَرَغ مـن مهمتـه  »يف قولنـا« َأْفـَرغَ »بالهمزة

ومفـرداِت عائلتـه قـد أهنـى  «َفضَرغَ »الفاعضل يف الفعضلِ المعاِصـَر أن   متذّوَق اللغةِ 

َفـَرَغ مـن   »مهمته، ولم يعد عنـده مـا يقدمـه فيهـا، أو انتهـى فِْعـُل َحَدثِـه؛ يقـال

 وكذلك حـاُل «. إناٌء فارغ»، و«إنساٌن فارغٌ »، و«هذا أمٌر مفروٌغ منه»، و«مهمته

                                                           

 قاموس عربي إنجليزي، الرابط  -«قاموس المعاين» (  ينظر، موقع1)

http://www.almaany.com/ar/dict/ar- en/% D8% 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-
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َم كل  ما عنده دفعًة واحدة، وال  وهو ،«َأْفَرغَ »فاعِل الفعل هنا قد ُيشِعُرَك بأنه َقد 

مجال لزيـادٍة منـه؛ األمـُر الـذي ُيْمكِـُن أْن ينطبـَق علـى مفـرداِت عائلتـه أيضـا، 

أفصـض عـن كـلِّ مـا  لـيس عنـده شـيٌء ُيخفيـه؛ أو» ؛ أْي «َأْفرَغ ما َجْعبتِـهِ   »يقال

؛ أي فارٌغ أو «إنُه إْنساٌن ُمفَرغ»تهى أمُره، و؛ أْي ان«هذا أمٌر ُمفَرٌغ منهُ »؛ و«عنده

 .خالٍ 

غ) أما الفعُل  فال ُيشِعُر بما ُيْشَعُر به يف الفعل السابق ومفرداِت عائلتـه، ( َفر 

بشأن داللِة بنيِة هذا الفعِل علـى معـاودِة َحَدثِـِه  وإْن شئت فتدّبر معي ما َتدّبرُتهُ 

ُة يف وْسـطِِه بـل بحسـِب المصـطلِض مرًة ومرات؛ فهو فعٌل مزيـٌد جـاءت الزيـاد

ــى صــيغةِ  الصــريفِّ ــاء عل ــُل ج ــِه؛ فالفع ــَل ) يف عين ــُه ( َفع  ــين، وعينُ مضــعفِة الع

. المضعفُة ُبنَِيْت مـن صـوِت الـراِء الموسـوِم صـفًة بأنـُه صـوٌت مكـروٌر أصـالً 

وهمـا مـن المعـاين التـي  التكثيـر والتكـرار؛ وهكذا يتظافُر يف هذا الفعـِل معنيـا

َل ) ا صيغةُ تحمُله ذاُتها، وزادهما قوًة وتأثيرًا مجـيُء صـوِت الـراِء يف َعـْيِن ( َفع 

 .بنيِة هذا الفعِل؛ ليغدَو هذا الفعل دااّلً على التكثير والتكرار صوتًا وصيغة

ِس المعنى فإن  للمأثوِر من لغِة  وإذا كاَن لإلحساِس والتذوِق َدْوٌر يف َتَحسُّ

 دورًا ُمِهّمـًا العرِب األقحاِح وقواعِدِه 
ِّ
التي صاغها رادُة الفكِر اللغـويِّ العربـي

يف اإلرشاِد والتوجيِه أيضًا؛ األمر الذي َنراُه خيَر ُمعيٍن لنا يف َتَدبُِّر َمعـاين اللغـِة 

 .َوِسياقاتِها أيضا

هـل القاعـدة   السؤاَل الذي أراه قد يطرح نفسه يف هذا السياِق هو على أن  

نا يف الُحْكِم يف لغتنا المعاصرة؟ وهل للذوِق أثـٌر يف اعتمـاِد المأثورة هي َفْيَصلُ 
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 أو الحكِم عليه؟ ما َيِجدُّ يف لغتنا المعاِصرةِ 

 العالم ابـِن قتيبـَة الـذي أفصـض عنـه يف كتابـه قد أرى، وقد يرى غيري رأَي 

لم يقصِر اهلل العلم والشعر والبالغة علـى زمـٍن »  حين قال« الشعر والشعراء»

وال َخص  به قومًا دون قوم، بل جعل ذلك مشـرتكًا مقسـومًا بـين  دون زمن،

بـل زاد  وحـذا حـذوه .(1)«عباده يف كل دهٍر، وجعل كل  قديٍم حديثًا يف عصره

عليه مجمع اللغة العربية يف القاهرة حين أجاز االحتجـاج بلغـة الفصـحاء مـن 

 .الُمْحَدثين

أهُلـُه بوظيفـة اللغـة التـي ومع هذا فنحن حين نأخـذ هبـذا الـرأِي الواعـوَن 

تكمن يف تلبية متطلبات أهلِها من األلفاظ والرتاكيب يف الداللِة على ما تنتجـُه 

أدمغُتهم يف مختلِِف األزمنِة واألحواِل واألماكِن ينبغي أاّل نخرَج عـن القيـاِس 

ما قيس على كالم العرب » على نظاِم كالِم العرِب صوتًا وصرفًا ونحوًا؛ ألن  

 فاعٍل وال اسَم كل غيُرك أنت وال تسمع ن كالم العرب، أال ترى أنك لمفهو م

« قــام زيــدٌ » ســمعَت  فــإذا. غيــَره عليــه الــبعَض َفِقْســَت  ســمعَت  مفعــول، وإنمــا

 .(2)«خالد َكُرمَ »، و«َظُرَف بِْشر» َأَجْزَت 

                                                           

مسلم قتيبة  الشعر والشـعراء أو طبقـات الشـعراء، تحقيـق  د. مفيـد  (  محمد عبداهلل بن1)

ـــروت، ط ـــة، بي ـــب العلمي  /2محمـــد قميحـــة، ومراجعـــة  د. نعـــيم زرزور، دار الكت

 .19م/ ص1985

(  ابن جني، أبو الفتض عثمان  الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلميـة، 2)

 .357ص  /1د. ت، ج
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 ويف ســياِق هــذه الدراســة فــإن رجوَعنــا إلــى كتــب الــرتاِث اللغــويِّ ســنراهُ 

إلـى نتيجـٍة ُمؤّداهـا أنـه ال فـرق يف  -على شواهَد يف كالم العـرب بناء -يوصُل 

المزيـد بتضـعيف  «فـّرغ» المزيِد بالهمرة، والفعـل «أفرغ» المعنى بين الفعلين

فّرغ نفسه لعمـل »و «أْفَرَغ نفسه للمذاكرة  »عينه؛ فال فرق يف المعنى بين قولنا

غَ » على أن ذيوَع استعماِل الفعل«. الخير عف العـين يف حقـل البحـث مضـ «َفر 

يف المجـاالِت  «َأفـَرغَ » علـى نظيـرهِ  العلمي والعمل الجـامعي غّلـَب اسـتعماَلهُ 

 .المتنوعة يف الحياة العربية المعاصرة

َلُفِهـَم هـذا  «َأْفَرَغـِت الجامعـُة األسـتاَذ فالنـًا  »وعليه فأنا أزعم أنه لو قلنا

 الذي يبعُث إلى القو
 
لبي الجامعَة استغنت عن خدمات  إن» لِ القوُل الفهَم الس 

ــا أيضــًا«هــذا األســتاذ ــو قلن ــًا للبحــِث   »، ول َأْفَرغــت الجامعــة األســتاذ فالن

يف هـذا السـياق،  «أفرغ» َلوجدنا من بيننا من قد ينفُر من وجود الفعل «العلمي

أو يقول بخطأِ استعماله، وهو قوٌل غيُر دقيٍق بحسب االستعمال الرتاثـي لهـذا 

غ نفسـه» يعني أنه «إن  فالنًا أفرَغ نفسه للبحث» لقولالفعل؛ فا س » أو «َفر  َكـر 

َص وقته» أو «نفسه  .للعمِل المنشغِل أو المكل ِف به «َخص 

التكثيـر يشـّكُل معنـًى مـن معـاين الزيــادة يف  ولعـل  مـا يعـزز هـذا القـول أن  

 الشـيِء الـذي يقـع فيـه ؛ األمُر الذي يعني الزيـادَة يف«َفّعَل »و «َأْفَعَل » الصيغتين

. التكثير؛ وهو ما يعني َتَطّلب الّتكرار واإلعادة، وبذل الجهـد، وزيـادة الوقـت

َكُثــرت » ؛ أْي «َأْظَبــأِت الغابــة: »قضضوُل العضرب« َأْفَعضضَل » علضضى صضيغةومـن أمثلتـِـِه 

ضَل » وقضوله  علضى صضيغة«. َكُثـرت عياُلـه» ؛ أْي «أعال الرجل»و «.ظبا ها   «َفعَّ
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َكِت » سضبحان   وقولض . ، والتكثيُر هنا يف الفاعل«َكُثَر البارُك منها» ؛ أي«اإلبلَبر 

 عضز وجضل: وقولض . والتكثيـر هنـا يف المفعـول بـه ﴾پ پ﴿: ونعالى

 .اهلل تعالى أعلى وأعلمو .والتكثير هنا يف الفعل ،﴾چ چچ ﴿
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 حنو معجم لساني حاسوبي عربي

 -قراءة يف املنهج واإلجراء -

 (1)سعيد فاه  د.

 

 الملخص:

ن  صناعة المعاجم العربية سواء أكانت داخل الوطــن العربي أم إ

خارجه، تتطور باستمرار. وقد تم تحقيق منجزات مهمة بفضل كبار 

المعجميين واللغويين، وذلك رغــم التـــسّرُع الذي يغلب على إعداد 

بعض المعاجم اللغـوية، أو المتخصــصة من جهة، واالهتمام بالجانب 

التجاري أكثر من التأين المنهجي والتجويد العلمي من جهة أخرى، 

خاصة يف الوافد اللساين الحديث المتمثل يف اللسانيات الحاسوبية؛ إذ 

نلمس ضرورة توثيق مصطلحات اللسانيات الحاسوبية وضبطها، 

ووضعها يف سياقها العلمي الدقيق، يف حين ال يزال العالم العربي بمنأى 

بسبب غياب الر ية االستشرافية، وكذا الدراية تمام عن هذا االه

 بالمستجدات المعرفية المتعلقة به.

                                                           

حاصــل علــى الــدكتوراه يف علــوم اللغــة . م1984، )الجزائــر( نايــلبــرج م مــن مواليــد  (1)

لـه ا باحًثـا بمركـز البحـث العلمـي والتقنـي لتطـوير اللغـة، ويعمل اآلن أستاذً  م.2016

 أعمال منشورة يف اللسانيات والحوسبة اللغوية.
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ويف هذا المقال نحاول وضع تصور للخطوات واإلجراءات 

المعتمدة يف إنجاز معجم باللغة العربية يضم مصطلحات اللسانيات 

الحاسوبية، ويحاول وضع تعريف علمي دقيق لها، وذلك بالرتكيز على 

حيث تحوي كل المكونات التعريفية والخصائص  ،التعريفات حصافة

 المفهومية.

 الكلمات المفانيح:

 الصناعة المعجمية، اللسانيات الحاسوبية، المعاجم، التعريفات. 

Résumé: 

La lexicographie arabe, que ce soit à l'intérieur 
ou à l'extérieur du monde arabe, est en constante 
évolution, bien que les linguistes négligent le côté 
scientifique et donnent plus d’importance au côté 
commercial. De ce point de vue, nous avons décidé 
d’élaborer un dictionnaire contenant les termes de 
linguistique computationnelle et de mettre chaque 
terme dans son contexte scientifique exact. 

Dans cet article, nous essayons de présenter les 
étapes et les procédures adoptées dans l’élaboration 
des dictionnaires en langue arabe contenant la 
terminologie de la linguistique computationnelle, et 
d'essayer de mettre une définition scientifique 
précise, en se concentrant sur la pertinence des 
définitions qui contiennent toutes les composantes 
définitoires et les caractéristiques conceptuelles. 
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Mots clés: 

 Lexicolographie, linguistique computationnelle, 
dictionnaires, définitions. 

Abstract:  

 Arabic lexicography, whether inside or outside 
the Arab world is constantly changing, although 
linguists neglect the scientific side and give more 
importance to the commercial side. From this point 
of view, we decided to develop a dictionary of 
terms of computational linguistics and put each 
word in its correct scientific context. 

 In this article, we try to present the steps and 
procedures adopted in the development of Arabic 
dictionaries containing the terminology of 
computational linguistics, and try to put a precise 
scientific definition, focusing on the relevance of 
definitions which contain all the definitional 
components and design features. 

Keys words: 

Lexicography, Computational Linguistics, 
Dictionaries, Definitions. 
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 مقدمة:

إن اللغة والحاسوب أصبحا يف عصرنا الحالي صنوين ال يفرتقان؛  

إذ أصبحت الدراسات اللغوية المعاصرة تعتمد اعتماًدا مباشرا على 

الحاسوب وبرامجه المتطورة، ومن هذا المنطلق أّدت الفروع المختلفة 

ويرها يف فهم اللغات وتط يًّاللسانيات النظرية منها والتطبيقية، دوًرا أساس

ألهداف مختلفة، ولعل فرع اللسانيات الحاسوبية أحدث فروع 

اللسانيات ذلك أن اللغة تقع يف قمة الموضوعات التي  تم هبا العلوم 

اإلنسانية، والحاسوب هو ذروة التقنيات الحديثة، له مكانة مهمة يف 

عصر أصبحت فيه التكنولوجيا السمة األبرز يف حياتنا االتصالية 

، لذا كان من الضروري أن تلتقي اللغة بالحاسوب، فاللغة والمعرفية

تنمو بنمو مصطلحا ا، والمصطلض هو الوسيلة التي تعرب عن المفاهيم 

والدالالت المختلفة يف مستويا ا األربعة  )الصوتية والصرفية، 

والنحوية والداللية( وتطّور أي لغة من لغات العالم وسعة انتشارها 

حا ا ومدى شيوعها على ألسنة الناس؛ ألن مرهون بتطّور مصطل

المصطلض ُيعّد البذرة األولى التي تقوم عليها العلوم والمعارف 

 المختلفة.

ونظًرا ألهمية علم المصطلض فقد أخذت الدراسات اللغوية  

 وباألخص –المعاصرة تتجه يف معظم مباحثها لدراسة هذا العلم 

عناية شديدة فتطورت  بهبمطال وتعنى -الحاسوبي اللساين المصطلض
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مباحثه يف العالم الغربي، فأخذت بعض الدول على عاتقها إنشاء بنوك 

 .(1)لمصطلحا ا قصد الحفاظ عليها

لكن قبل الولوج يف صلب موضوعنا يجدر بنا أن نسلط الضوء على  

نشأة االتجاه الحاسوبي يف دراسة علوم اللغة العربية، والمالبسات التي 

ه سواًء أكانت جهوًدا فردية أم جهوًدا مؤّسسية علمية أسهمت يف تكوين

 رسمية.

 اللسانيات الحاسوبية النشأة والتطور: -1

 يف -المصادر عليه تنص ما حسب –لقد اخرتع جهاز الحاسوب  

 ومنذ. م1948 عام وتحديدا المنصرم، القرن من األول النصف أواخر

 جميع مجاالت يف منه لإلفادة متاًحا الحاسوب أصبض التاريخ ذلك

الحياة ومختلف العلوم، والمعارف اإلنسانية. أّما بداية توظيف 

الحاسوب يف دراسة اللغة على الصعيد العالمي، فمن الصعب التأريخ 

له؛ ألنه لم يحدث دفعة واحدة؛ بل أتى استجابة لمجهودات أغلبها 

إال أن البحث  .(2)فردية وعرب مراحل مختلفة وكذا يف دول متعددة

                                                           
نحو معجم مفهرس للمصطلحات العربية الموحـدة يف »ينظر، أبو نواس عمر محمد،   (1)

، مجلــة الدراســات اللغويــة «اللســانيات الحاســوبية ومشــروع الــذخيرة العربيــةضــوء 

 . 6-5، ص.2013، ماليزيا، جوان 1واألدبية، ع.

توظيــف اللســانيات الحاســوبية يف خدمــة »ينظــر  العــارف عبــد الــرحمن بــن حســن،   (2)

، 2007، 73، مجلة مجمع اللغة األردين، ع.«الدراسات اللغوية العربية جهود ونتائج

  .48ص.
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م يف 1954لساين الحاسوبي اتخذ شكله الرسمي األكاديمي يف عام ال

جامعة جورج تاون، وقد اتخذ العمل يف بداياته طابع الرتجمة اآللية من 

اللغات األخرى إلى اللغة اإلنكليزية، ثم أخذت معالم هذا العلم تتبلور 

وتتشكل، ودعائمه ترتسخ بعقد الملتقيات والندوات وإصدار 

 .(1)المجالت

–يف السياق ذاته، لقد ظهرت المعالجة اآللية للغات البشرية  

ات من القرن يبداية الخمسين يف الغربيين عند -الحاسوبية اللسانيات

المنصرم. أّما فيما يخص العلوم النظرية عند العرب يف العصر الحاضر، 

فقد كانت العلوم الشرعية من أسبق العلوم اإلنسانية استخداًما لتقنية 

بات اإللكرتونية، ونظم المعلومات حيث شرع العمل هبا واإلفادة الحاس

ات من القرن الماضي، وظلت علوم اللغة العربية يف يمنها يف السبعين

منأى عن االنتفاع هبا ردًحا من الزمن، حتى قّيض اهلل لها من عّمم فائدة 

استخدام الحاسوب على العلوم العربية. وتبدأ قصة االتصال العلمي 

الحاسوب والبحث اللغوي العربي عند لقاء الطبيب محمد كامل بين 

حسين مع الدكتور إبراهيم أنيس؛ حيث اقرتح عليه إمكانية االستفادة من 

واستحسانا؛  الحاسوب يف البحوث اللغوية، فلقيت هذه الفكرة قبواًل 

ألهنا كانت تداعب خاطره منذ أن سمع بإنجازات الحاسوب يف شتى 

                                                           

ــة، ط.  (1) ــوعر مــازن، دراســات لســانية تطبيقي ، 1989، دار طــالس، دمشــق  1ينظــر  ال

 .325ص.
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م للعمل 1971انتهز فرصة زيارته لجامعة الكويت سنة العلوم. ومن ثم 

هبا أستاًذا زائًرا وهناك التقى بالدكتور علي حلمي موسى، أستاذ الفيزياء 

النظرية يف جامعة الكويت، وطرح عليه فكرة االستعانة بالحاسوب يف 

إحصاءات الحروف األصلية لمواد اللغة العربية ابتغاء الوقوف على 

بية. وقد رّحب هبذه الفكرة واستحسنها، وبدأ نسج الكلمة العر

م، وكان من 1971بالتخطيط لها وتنفيذها يف النصف األول من عام 

ثمرة ذلك صدور الدراسة اإلحصائية للجذور الثالثية وغير الثالثية 

لمعجم الصحاح للجوهري. أّما خطوات العمل يف هذا اإلحصاء 

واد اللغوية يف ذاكرة فتوزعت على ثالث مراحل األولى  إدخال الم

الكمبيوتر، والثانية  وضع برامج له بإحدى لغات الكمبيوتر والثالثة  

التنفيذ الفعلي لهذا الربنامج. وجاءت نتائج هذه الدراسة يف صورة 

جداول إحصائية لجذور اللغة وحروفها، وتتابع أصوا ا وخصائص 

وي لما ورد يف حروفها، مقرونة بدراسة تحليلية موجزة عن التفسير اللغ

تلك الجداول، وتلقى الباحثون هذا العمل العلمي بقبول حسن وأّول 

مّرة تّم تعاون الفيزيائيين واللغويين حول إحصاء كلمات اللغة 

 .(1)العربية

وليس من باب المبالغة يف شيء أن نقول إن هذا التوّجه يف الفكر 

                                                           

توظيــف اللســانيات الحاســوبية يف خدمــة » ينظــر  العــارف عبــد الــرحمن بــن حســن،  (1)

 .50-48، مرجع سبق ذكره، ص.«الدراسات اللغوية العربية جهود ونتائج
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راسات اللغوية للباحثين يف الد اواسعً  االعربي المعاصر قد فتض بابً 

للولوج من خالله إلى عالم الحاسوب وتسخيره لخدمة الدرس 

اللغوي. وهكذا كان حقل اإلحصاء اللغوي هو الميدان األول لتطبيق 

اللسانيات الحاسوبية على اللغة العربية، وهذه هي اإلرهاصات األولى 

لظهور فرع جديد من فروع علم اللغة يطلق عليه أغلب الباحثين 

 ات الحاسوبية. اللساني

تلك لمحة مقتضبة عن نشأة اللسانيات الحاسوبية عند الغربيين،  

وكذا العرب، لكن السؤال المطروح ما هي مكونا ا وأهدافها؟ ولكي 

 علينا أن نحدد ما يلي  انجيب عن هذا التسا ل كان لزامً 

استكناه اللسانيات الحاسوبية، من ناحية المحتوى والماهية  -

 متوخاة؛واألهداف ال

 قراءة يف المصطلض وترجماته. -

 اللسانيات الحاسوبية الماهية والمحتوى واألهداف: -2

للسانيات الحاسوبية مكونان متكامالن، ال يستقل أحدهما عن  

 اآلخر والمكونان هما 

قضايا يف اللسانيات النظرية، تتناول »ـوُيْعنَى ب المكّون النظري: -

لغوية التي يحتاج إليها اإلنسان لتوليد النظريات الصورية للمعرفة ال
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كما ُيعنى بالبحث عن كيفية عمل الدماغ اإللكرتوين  (1)«اللغة وفهمها

 .(2)لحل المشكالت اللغوية كالرتجمة اآللية من لغة إلى لغة أخرى

بالناتج العملي لنمذجة االستعمال »ويهتم  المكون التطبيقي: -

برامج ذات معرفة باللغة واإلنسانية اإلنساين للغة، وهو يهدف إلى إنتاج 

وهذه الربامج مما تشتد الحاجة إليه لتحسين التفاعل بين اإلنسان 

واآللة؛ إذ إن العقبة األساسية يف طريق هذا التفاعل بين اإلنسان 

 (3)«والحاسوب إّنما هي عقبة التواصل

فالمكّون النظري يختص بمعرفة كيفية عمل الدماغ اإللكرتوين،  

ن التطبيقي يختص بتسخير ذلك العقل لحل القضايا والمكو

والمشكالت اللغوية، مّما يعني ضرورة االلتقاء بين اللغويين 

والحاسوبيين، والتعاون فيما بينهم، للخروج بنتائج تسهم يف تذليل 

العقبات، وحل المشكالت التي تواجه التحليل الحاسوبي للغة 

والتطبيقي تقوم  النظري –ها الطبيعية، فاللسانيات الحاسوبية بمكوني

على تصّور نظري يتخيل الحاسوب عقال بشريا، محاولة استكناه 

                                                           

، 1صــيف جديــد يف ضــوء اللســانيات الحاســوبية، ط.هنــاد، العربيــة نحــو توالموســى   (1)

 . 54، ص.2000المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت  

 .317مازن، دراسات لسانية تطبيقية، مرجع سبق ذكره، ص.ينظر  الوعر   (2)

هناد، العربية نحو توصيف جديد يف ضوء اللسانيات الحاسوبية، مرجع سـبق الموسى   (3)

 .13ذكره، ص.
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العمليات العقلية التي يقوم هبا العقل البشري إلنتاج اللغة وفهمها 

وإدراكها، إال أهنا تستدرك على الحاسوب أنه جهاز أصم ال يعمل إال 

صيف المواد حسب الربنامج الذي صممه له اإلنسان لذا ينبغي تو

اللغوية له توصيفا دقيقا بحيث تستنفذ كافة اإلشكاالت التي يستطيع 

 .(1)اإلنسان إدراكها

إًذا، فالغاية التي ينشدها الحاسوبي من توصيف اللغات الطبيعية  

للحاسوب الوصول به إلى مرتبة الكفاية اللغوية كالتي يملكها اإلنسان 

جها، وتحليلها. ومعالجة اللغة على فهم اللغة، وإنتا احتى يصبض قادرً 

ال يقتصر على جهود اللسانيين فحسب، وإنما بتضافر  االطبيعية آليًّ 

 جهود علماء الربمجيات، والذكاء االصطناعي وغيرهم. 

إن مصطلض اللسانيات الحاسوبية من التخصصات الحديثة  

واألجنبية المنشأ. تتعدد المصطلحات الدالة عليها، والتي عكف 

ن على استخدامها سواًء أكان ذلك يف المراجع األجنبية أم الباحثو

العربية، مّما يسبب مشكال يف توظيف المصطلض وترجمته إلى اللغة 

العربية. كما سبق وأن أومأنا إلى أن اللسانيات الحاسوبية تتكون من 

اللسانيات والعلوم المنطقية الرياضية؛ أي المعالجة اآللية للمعلومة، 

                                                           

، 2ينظر  العناي وليد، اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغة العربية لغير النـاطقين هبـا، ط.  (1)

 .55-54، ص.2003دار الجوهرة للنشر، عمان  
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عادة إلى  -لسانيات الحاسوبيةال –حيل هذا المصطلض وعند العرب ي

المجال الذي ترتبط فيه اللسانيات بعلوم الحاسوب، وهذا ما ذهب إليه 

يلتقي فيه الجانب النظري اللساين بكل »أحد الباحثين المحدثين قائال  

خلفياته المعرفية والمنهجية، والجانب التقني ]...[ بكل تطوراته 

  (1)«يه بالهندسة اللسانية أو تكنولوجيا اللسانليصوغ ما أصطلض عل

ونستشف من هذا القول، إن هناك مصطلحين مرادفين للسانيات  

الحاسوبية أال وهما  الهندسة اللسانية وتكنولوجيا اللسان، كما نلحظ 

شديد االرتباط  يًّاأن الباحث قد أعطى اللسانيات الحاسوبية طابًعا تقن

 اللسانيات –صياغة هذا المصطلض باآللة وتؤكد ذلك طريقة 

 وتعلقه نسبته إلى تشير التي فقد تم وصفه بـ)الحاسوبية(» -الحاسوبية

، وهي اآللة التي تتجلى فيها معالجة المعلومات بطريقة بالحاسوب

 (2)«آلية

وينحو عبد الرحمن الحاج صالض هذا المنحى يف داللة مصطلض  

تزج فيه اللسانيات اللسانيات الحاسوبية على الحقل الذي تم

                                                           

، 1639، الحوار المتمدن، ع.«اللسانيات الحاسوبية واللغة العربية»عز الدين، غازي   (1)

 www.alhewar.org، مجلة إلكرتونية على الرابط 2006

، مخرب المعالجة «اللسانيات الحاسوبية مشكل المصطلض والرتجمة»رضا، بابا أحمد   (2)

 .3اآللية للغة العربية، جامعة تلمسان  د.ت، ص.

http://www.alhewar.org/
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إن الدراسات والبحوث العلمية يف اللسانيات »بالحاسوب؛ حيث يقول  

الرتابية )الحاسوبية( ازدهرت يف الوطن العربي يف هذه اآلونة، وتكاثر 

إلى حّد ما الباحثون يف هذا الميدان الذي تتالقى فيه علوم الحاسوب 

كما هو معروف؛  وعلوم اللسان، وهو ميدان علمي وتطبيقي واسع جًدا

إذ يشمل التطبيقات الكثيرة، كالرتجمة اآللية، واإلصالح اآللي لألخطاء 

  (1)«المطبعية وتعليم اللغات بالحاسوب

غير أن هذه التطبيقات الحاسوبية الكثيرة التي تعالج اللغة العربية  

ليس من السهل أن ُتلَم يف أصول واحدٍة، وأسسها اإلبستيمولوجية غير 

من ثم لم توضع لها المقدمات التعليمية التي تسّهل على واضحة، و

القارئ العربي المتعلم أو الباحث أن يستفيد منها. فعلى الرغم من ذلك 

تداخل فيه يفهم مما تقدم أن اللسانيات الحاسوبية هي مجال ت

التصورات اللسانية والحاسوبية، وتتالقض لتشكل نظريات تعمل على 

معالجة الوقائع اللغوية وفق منهج حاسوبي لتتمخض عن ذلك تطبيقات 

متعددة تشمل تلك الوقائع اللغوية لكن يف إطارها اآللي. ومن ثّم وإن 

ها كانت اللسانيات علًما متجذًرا يف الفكر اإلنساين غير أن ارتباط

 بالحاسوب هو من اخرتاع القرن العشرين عصر ثورة المعلومات. 

                                                           

، مــوفم 1عبــد الــرحمن، بحــوث ودراســات يف اللســانيات العربيــة، ج.الحــاج صــالض   (1)

 .230، ص.للنشر، الجزائر  د.ت
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ويرجع السبب يف ذلك االرتباط كما يرى سمير شريف إستيتية إلى  

كون الحواسيب تمثل أوج ما بلغه التقدم التكنولوجي، وأهم ما تحتاج 

إليه الحياة المعاصرة؛ ألهنا تساعد على حل كثير من مشكال ا المعقدة، 

ك بالتواصل مع الحواسيب عرب لغة خاصة استفاد الباحثون من ويتم ذل

دراسة اللغات اإلنسانية يف تطويرها، واللسانيات الحاسوبية ناشئ من 

هذا التواصل مع الحواسيب، ويخدم األهداف المتعلقة به والتي 

 .(1)تنحصر يف حل المشكالت المعقدة التي تتصل بحوسبة اللغة

إلى أن أغلب الباحثين العرب قد ترجموا ومّما سبق تجدر اإلشارة  

 computationalي )هذا المصطلض من المصطلض اإلنجليز

linguistics)  إلى ذلك المجال الذي يتفرع من اللسانيات، وعلوم

الحاسوب وتشتمل التفاعالت بين اللغة اإلنسانية والحواسيب، وهو 

يتضمن تحليل النص المكتوب والخطاب الشفوي ترجمة نص أو 

منطوق من لغة ألخرى استعمال اللغات اإلنسانية )ال الحاسوبية( 

* للتواصل بين الحواسيب ومستخدميها، كما أنه يتضمن نمذجة

 .(2)النظريات اللسانية واختبارها

                                                           

، عــالم 1ســتيتية ســمير شــريف، اللســانيات  المجــال والوظيفــة والمــنهج، ط.إ ينظــر   (1)

 .527، ص.2005الكتب الحديث، األردن  

، تتضـمن إنشـاء النمـاذج، وذلـك heuristiqueنمذجة  هي عملية هدفها كشـفي   *

= 
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وقد وّظفُه بعض الباحثين مرادًفا للمعالجة اآللية للغة الطبيعية؛ إذ  

رامج حاسوبية من أجل إن َأْبرز مهمة للسانيات الحاسوبية هو إنشاء ب

معالجة الكلمات والنصوص يف اللغة الطبيعية، وهذه المهمة تتالقى مع 

مهمة مجال المعالجة اآللية للغة الطبيعية، غير أنه ال يخفى بأن عملية 

إنشاء الربامج الحاسوبية المعدة لمعالجة الكلمات والنصوص خاصة 

ان على ما تقدمه يف األبحاث األولى، لم تكن تعتمد يف أغلب األحي

لكن الظاهر أن منحى »اللسانيات من معلومات حول الوقائع اللغوية، 

اللسانيات الحاسوبية هو لساين أكثر منه حاسوبي بمعنى أن الباحثين 

من اهتمامهم بالمشاكل  فيها يهتمون بالوصف الصوري للغة بداًل 

  (1)«الخوارزمية التي يمكن أن تصادف عند القيام بعملية الصورنة

ومن جهة أخرى، فإن المصطلض الفرنسي المستعمل للداللة على  

ذلك المجال الذي تتداخل فيه علوم اللغة، وعلوم الحاسوب هو 

                                                           
= 

بنقــل المعطيــات ومالحظتهــا، ومــن ثــم وصــف مختلــف الســيرورات مــن خــالل لغــة 

 سبة وصورية. منا

Voir:Dufaye Lionel, Théorie des opérations énonciatives et 
modélisation, éd. Ophrys: 2009, p.38. 

، مرجـع «اللسانيات الحاسـوبية مشـكل المصـطلض والرتجمـة»ينظر  بابا أحمد رضا،   (2)

 .05سبق ذكره، ص.

، مرجـع سـبق «والرتجمـة اللسـانيات الحاسـوبية مشـكل المصـطلض»بابا أحمد رضـا،  (1)

 .6-5ذكره، ص.
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linguistique informatique  ويمكن أن نجد له مقابال يف العربية

 «المعلوميات»؛ ألن المصطلض العربي «اللسانيات المعلومية»وهو 

وال نقول المعلوماتية كما  informatique يقابل المصطلض الفرنسي

يفضل البعض؛ ألنه خطأ شائع يخالف القياس. لقد بّين راستيي 

Rastier « أن االرتباط بين علوم اللغة وعلوم الحاسوب له طرائق

ثالث  الطريقة األولى  التحليل اللساين أولى الخطوات للمعالجة 

، وفًقا corpusدونة الحاسوبية، ويسمض هذا النوع بتحليل أولي للم

للمهمة المزمع تحقيقها من الحاسوب. أّما الطريقة الثانية  فيوّجه فيها 

التحليل اللساين التحليل الحاسوبي يف إطار إسرتاتيجية استعمال 

الربامج الحاسوبية. ويف الطريقة الثالثة  تضطلع اللسانيات بتأويل نتائج 

ت قبل التشغيل الحاسوبي المعالجة يف أفضل األحوال، تتدخل اللسانيا

 اللسانيات –ونلحظ أن هذا المفهوم المدروس  .(1)«وأثناءه وبعده

، لكن أغلبها تقارب هذا حوله المصطلحات تعددت -الحاسوبية

المصطلض فاالختالف راجع إلى الرتجمة أو يف تعريب هذه 

المصطلحات، وكذا راجع إلى تجارهبم ومشارهبم العلمية المختلفة، 

الجميع متفقون على أن هذا العلم يربط الجانب اللساين وإن كان 

 بالجانب الحاسوبي، وال مشاحة يف االصطالح.

                                                           

(1) Voir: Rastier François, et al. Sémantique pour l’analyse: de 

la linguistique a l’informatique, Masson, Paris: 1994, p.2. 
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فعلى الرغم من األهمية التي يكتسيها توثيق مصطلحات اللسانيات  

الحاسوبية وضبطها يظل العالم العربي بعيدا كل البعد عن هذا اإلنجاز 

اية بالمستجدات المعرفية بسبب غياب الر ية االستشرافية، وكذا الدر

إال أن هناك بعض الدراسات السابقة التي قاربت الدراسة  .(1)المتعلقة به

التي نحن بصدد إنجازها أال وهو قاموس وظيفي يف اللسانيات 

الحاسوبية ثالثي اللغة، ومن بين هذه المشاريع نذكر على سبيل المثال 

لوليد « حاسوبيةدليل الباحث إلى اللسانيات ال»ال الحصر  كتاب 

وهو معجم متخصص أنجزه مجمع اللغة « معجم الحاسبات»العناي، و

 وكتاب« الحاسوب والنحو العربي»العربية بالقاهرة وكتاب نبيل علي، 

 الحاسوبية المعالجة يف مقدمات – العربية للغة الرتكيبي المعجم»

انب أعمال هناد الموسى، ج إلى الحناش، لمحمد« -الطبيعية للغات

 األخضر غزال مازن الوعر، وعبد الرحمن حاج صالض وغيرهم. 

وال يسعنا المقام هنا لسرد كل من أسهم يف بناء صرح هذا العلم، إال  

أننا استأنسنا بالمشهورين يف هذا المضمار. والشيء الالفت لالنتباه أن 

أغلب هذه الدراسات أطاريض جامعية، ومشاريع بحث أنجزت من قبل 

                                                           

محمــود فهمــي حجــازي، المصــطلض العربــي الحــديث، ووســائل ووضــعه وحصــيلة   (1)

مصـطلحية المختصـة، مركـز اللغـة العربيـة، جامعـة تطبيقاته يف المؤسسـات العربيـة ال

 .41، ص.1994القاهرة  
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 –ت علمية أكاديمية تدور يف فلك التعريف بالعلم هيئات ومؤسسا

وامتازت باالختصار، أما المداخل المخصصة  -اللسانيات الحاسوبية

لبعض المصطلحات فاتسمت بعدم وفائها للمطلوب وعدم قدر ا على 

استيعاب هذا الكم المعريف الهائل، لذا ظهرت الحاجة إلنجاز قاموس 

الثي اللغة ليسد حاجات الباحثين يف وظيفي يف اللسانيات الحاسوبية ث

 هذا المجال.

لقد دأب كثير من الباحثين العرب المحدثين ارتياد مظان الفكر  

اللساين الغربي، واإلفادة من حصائل ثمراته، لكن بغض النظر عن ذلك 

كان لزاًما علينا لتجاوز هذه النمطية العمياء والدونية القاتلة، النظر يف 

ا الغربيون أنفسهم لتحديد بنية القاموس اللساين األسس التي تواصفه

الحاسوبي قبل المصير إلى بيان ما رصده الباحثون العرب لهذا 

المتصّور اللساين فلعل ذلك أبين لما أهنجه هؤالء، وهم يؤصلون 

مصطلض اللسانيات الحاسوبية، ويقّومونه، ويضعون مداخله، ويبوبونه. 

ر ية واضحة وشاملة يف التعامل مع لن نجانب الصواب، إن قلنا بغياب 

المصطلض اللساين عامة والمصطلض الحاسوبي خاصة، وتزداد الصعوبة 

عندما يواجه المعجمي المصطلض العلمي؛ ألن تعريفه على الوجه 

المطلوب، يتطلب الدراية بمجاله المخصوص، وبالمستجدات 

العلمية، المعرفية المتعلقة به، مما يستدعي الولوج يف غمار المصادر 

 لتقديم تعريف علمي دقيق للمصطلض المعني.
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 دواعي وضع معج  لساين حاسوبي عربي: -3

الحاجة الماسة إلى وجود معجم دقيق ال يكتفي بوضع المقابل  -

العربي للمصطلض األجنبي فحسب بل يورد أيًضا تعريًفا لهذا المصطلض 

 يسد حاجة القارئ إلى إدراك داللته.

يف عدد المصطلحات العلمية عموًما، والحاسوبية التزايد السريع  -

 خصوًصا.

تعاظم أثر المعلوميات يف حياتنا مع قدوم عصر المعلومات  -

 واالقتصاد المبني على المعرفة.

إن صناعة المعاجم العربية سواء أكان داخل الوطن العربي أم  -

خارجه تتطور باستمرار، وقد حققت منجزات مهمة بفضل كبار 

ن واللغويين، لكن الشيء الملحوظ يغلب على إعدادها المعجميي

التسّرع والطابع التجاري أكثر من التأين المنهجي، والتجويد العلمي 

 قر لهذا -الحاسوبية اللسانيات –خاصة يف الوافد اللساين الحديث 

حات الحاسوب وُيعنى مصطل يحوي وظيفي قاموس إنجاز على عزمنا

 لمي الدقيق.بضبطها ووضعها يف سياقها الع

 األهداف المنشودة مي المشروع ووسائل : -4

توفير قاموس لساين حاسوبي لم يسبق إنجازه يستعين به  -

 المتخصصون يف اللسانيات الحاسوبية.
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فتض موقع يف اإلنرتنيت خاص بمصطلحات اللسانيات الحاسوبية  -

 ليكون مرجًعا هاًما يف هذا العلم.

 اين الحاسوبي.إثراء المجال المصطلحي اللس -

 مجال –إن هذا العمل يعد تجربة رائدة يف هذا المضمار  -

 المجال، هذا يف الباحثين احتياجات ُيلبي إذ -الحاسوبية اللسانيات

ا التخصص أو باألحرى هذا هذ الجامعات بعض إدخال بعد والسيما

المقياس ودراسته على مستويي الليسانس والماسرت، لذا نطمض أن يسد 

عجم الفراغ الذي يعاين منه هذا التخصص الجديد، ويعتمد هذا الم

كمرجع أساس يف حل المشاكل المتعلقة يف هذا المجال. وكذا اعتماده 

كأرضية معرفية تأسيسية لدراسات أخرى قائمة على الخوض يف غمار 

 الدرس الحاسوبي الحديث وفك مغاليقه.

أ من مصطلحات ، ليبقى مواكًبا لما يطريًّاتجديد العمل فيه دور -

 جديدة يف هذا العلم أّما وسائله فتتمثل يف 

االستئناس بعدد غير يسير من معاجم مصطلحات الحاسوب  -

 )العربية، اإلنكليزية، الفرنسية(

توفير مجموعة من الباحثين المتخصصين على إنجازه مارس  -

 معظمه الحاسوب وتطبيقاته، وخربوا المصطلض باستعماله.

رباء يف مجال اللسانيات العربية والحاسوبية، وعلم االستعانة بخ -
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الرتجمة، وكذا عقد شراكة وتعاون مع خرباء تقنيين يف مجال صناعة 

 القواميس لشرح منهجية البحث والعمل واإلخراج.

 االستعانة بمدقق ومصحض لغوي يتقن اللغات الثالث. -

تكوينات بالخارج يف مجال الصناعة المعجمية إلى جانب  -

 وسائل اللوجيستية كآالت السحب والطباعة والوثائق والتجهيزات.ال

 منهجية إعداد معج  لساين حاسوبي عربي: -5

إذا كان إعداد المعاجم يحتاج إلى جملة من الخطوات كجمع  

المادة وترتيبها، وتنظيم مداخلها المعجمية نطقا وكتابة وصرًفا وتركيًبا، 

وة على اإلطالق ألنه يقتضي كمل ُيعّد التعريف المعجمي أصعب خط

اإلحاطة بدقائق معاين الكلمات العامة والخاصة، والعلم بأسرار اللغة 

، (1)ومضامينها المستحدثة، وبالعالئق الممكنة بين المفاهيم المتقاربة

 لذا نسير وفق الخطة التالية 

جمع المادة وترتيبها، بمعنى جرد كل ما كتب  المرحلة األولى: -

يات الحاسوبية يف العالم العربي ورصدها، وكذا ما ألفه بخصوص اللسان

الغربيون يف هذا المجال، وال سيما فيما يخص المصطلض وإشكاالته 

                                                           

تعريـف المصـطلض  –توبي لحسن، التعريف المصطلحاي يف بعض المعاجم العربيـة   (1)

، مقال منشور يف مجلة اللسان العربي يف اإلنرتنيت، تـاريخ اإلنـزال -التداولي نموذًجا

 .2015جوان  25
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 المختلفة. ويكون على هذا النحو 

انتقاء المصطلحات من المعاجم اإلنكليزية  المرحلة ال انية: -

 يف-وبيةالحاس اللسانيات –المعتمدة، وكذا تتبع مصطلحات هذا العلم 

 .العربية اللسانية الحاسوبية الكتابات

ويف هذه المرحلة نستعين بالمدونة التي تّم إعدادها ومحاولة 

تصنيفها، وفرزها، وتبويبها، ومن ثّم ضبط هذه المصطلحات، وبعدها 

وضع المقابالت العربية للمصطلحات، وتنسيقها واعتمادها، وكذا 

بدقة. وأخيًرا إخراج نسخة ترجمة تعريفات المصطلحات، ومراجعتها 

 المعجم الورقية والرقمية.

 خانمة:

يف ختام هذه الورقة البحثية نرى أنه من الضروري إبداء جملة من  

المقرتحات نحسب أهنا تسهم يف توطين هذا التوجه يف الدراسات 

اللسانية المعاصرة، وتدفع به نحو األمثل واألفضل وهي على هذا 

 النحو 

الجهود يف مجال اللسانيات الحاسوبية العربية،  أوال  أن تتضافر

 خاصة بين اللسانيين والحاسوبيين.

ثانيا  ترجمة جميع األعمال العلمية المكتوبة باللغة اإلنكليزية يف 

 مجال اللسانيات الحاسوبية إلى اللغة العربية.
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ثالثا  إنشاء أقسام خاصة باللسانيات الحاسوبية يف الكليات 

عف اإليمان اعتماد اللسانيات الحاسوبية مقّرًرا والجامعات أو أض

 دراسيا أو باألحرى يدرس كمقياس يف الجامعات العربية.

رابعا  يمثل مشروع المعجم اللساين الحاسوبي العربي فرصة سانحة 

للعرب لالطالع على مستجدات هذا العلم، والسيما فيما يخص 

العالم العربي من الجانب المصطلحي، وكذا تحويل الواقع البحثي يف 

ثقافة االستهالك إلى ثقافة اإلنتاج، لذا نرى من الضروري، بل الحتمي 

أن يخصص يف كل هيئة أكاديمية علمية لجنة خاصة تتابع المشروع؛ 

ليوفروا لنا معجما لسانيا حاسوبيا يعتمد عليه الباحثون يف دراسا م، 

عها يف ويكون بحق مرجعا عربيا يضبط مصطلحات هذا العلم، ويض

 سياقها العلمي الدقيق. 

خامسا  اإلرادة الحقيقية هي السبيل األمثل للنهوض بالدرس 

المعجمي العربي، وغيرها من المشاريع التي تخدم العربية لغة وفكرا، 

لذا ينبغي على أصحاب القرار إصدار قرار سياسي ملزم لتنفيذ هذا 

مع اللغوية، المشروع وفق خطة زمنية محددة، وبتضافر جهود المجا

 والمؤسسات العلمية البحثية العربية. 

ونافلة القول يمكننا القول إن ميدان اللسانيات الحاسوبية ال يزال  

حقال خصًبا يعوزه العمل الد وب الجاد، ونأمل أن نرتقب المزيد من 
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إسهامات اللسانيين والحاسوبيين على السواء. وال تزال العربية يف 

اسوب وتطبيقاته، وكذا مواكبتها لمطالب حاجة ملحة لتطويع الح

التقنيات الحديثة ونرى أن ذلك هو الرهان الوحيد لتضمن اللغة العربية 

 مكانتها ضمن مصاف اللغات عامة، ويف ظل العولمة اللغوية خاصة. 
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 محيد النهاريلباحث ل، أصول الدرس النحوي عند الشاطيب

 عباس السوسوة :عرض ونقد

 

هــذا العمــل رســالة دكتــوراه أجيــزت يف كليــة اآلداب بجامعــة تعــز يف 

ص، توزعــت علــى ثالثــة أبــواب ذات 582م. وتقــع يف 2014أغســطس 

الحق. فصول متفاوتة طوال وقصرا، وقائمة بالمصادر والمراجع وعدة م

درس فيهــا الطالــب حميــد عبــده أحمــد ســالم النهــاري أصــول الــدرس 

 النحوي عند أبي إسحاق الشاطبي صاحب أكرب شرح أللفية ابن مالك.

( مقدمة يف 51-16) التمهيد( تناول الباحث يف 15-9) المقدمةبعد 

أصــول الــدرس النحــوي مصــطلحا ومفهومــا، نشــأة ومنبعــا ومعنــاه عنــد 

ــم تحــدث عــ ــأليف، وعــرض الشــاطبي. ث ــة يف الت ن االســتقاللية واألولي

ــأثر بعلــم المنطــق وبعلــم أصــول الفقــه وبالصــنعة  لمســألة األصــالة والت

الحديثية؛ فنفاها الباحث باألدلة، بل أثبت قـدم أصـول الـدرس النحـوي 

 يف مرحلتي النشأة والتكوين.

 ثم جاءت أبواب الكتاب.

(. 199-53بي )مقومـات الفكـر األصـولي عنـد الشـاط الباب األول

 ثم كان  58-54بدأه بتمهيد يف ترجمة الشاطبي 

(. تحدث فيـه 82-59)بواعث الفكر األصولي وآثاره  الفصل األول



 

 
 م2016ون األول( ديسمرب )كان /هـ1438ربيع األول  -العدد الثاين عشر -السنة الرابعة

  

 

452 

 عن آثار الشاطبي األصولية وتأثيرها يف الخالفين.

(. ركـز 122-83)أسس الفكر األصولي عند الشاطبي  الفصل ال اين

ــة بالمصــطلض األصــولي،  ــى العناي ــه القــول عل ــد في واالســتقراء، والتقعي

 األصولي.

ــاطبي  الفصضضل ال الضضث ــد الش ــد األصــولي عن ــالم التجدي -123)مع

(. مهــد لــه بكــالم عــن التجديــد واالجتهــاد، ثــم جــاء إلــى المعــالم 151

 الكربى عنده  عنايته بالمقاصد، والحس الوصفي، وقضية تيسير النحو.

(. 194 -125)أصـول التفكيـر اللغـوي عنـد العـرب  الفصل الرابضع

مهــد لــه بحــديث عــن الفائــدة يف الفكــر اللغــوي العربــي، المرتكــزة علــى 

البيان واالقتصاد والجمال؛ فتحدث عن البيان واللبس، ودور السياق يف 

البيان، والعناية بالمعنى. ثم عن االقتصاد اللغوي يف مفهومه ويف مظاهره 

عـن  المتمثلة يف  االستغناء واالختصار والحـذف واالتسـاع. ثـم تحـدث

الجمال الذي يعني اجتنـاب مـا يـؤدي إلـى القـبض ومظـاهره المتمثلـة يف  

 المشاكلة والتناسب وكراهة التكرار اللفظي والضرورة.

 ( فيه أربعة فصول 364-195)أصول االستشهاد  الباب ال اين

)ســمات االستشــهاد وقواعــده ومــوارده واالعــرتاض  الفصضضل األول

 بي يف (. وتتمثل عند الشاط226-365عليه 

 التمييز بين لغة الشعر ولغة النثر. -
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 العناية بالرواية والتوثيق. -

 البعد عن التكلف يف تأويل الشواهد. -

 العناية بلغات العرب. -

ثم تحدث عن قواعد االستشهاد، وعن موقفه مـن مـوارد االعـرتاض 

 على الشواهد.

ــب االستشــهاد  الفصضضل ال ضضاين ــن 264-227)مرات ــه م (. تحــدث في

عـن المطـرد، والغالـب، والشـائع -مقابال بما عند سـابقيه–شرحه  خالل

 والشهير، والكثير، والقليل، والنادر، والشاذ. وعالقة بعضها ببعض.

(. ركـز يف 306-265)االستشهاد بالقرآن والحـديث  الفصل ال الث

آخره على ر يته يف االستشهاد بالحديث النبوي وأن الشـاطبي لـيس مـن 

 ع عنه من خالل النقل عن خزانة البغدادي.المتوسطين كما أشي

(. 364-307)االستشهاد بكالم العـرب نثـره وشـعره  الفصل الرابع

كان أبرز ما فيه أن الشاطبي كثيرا ما يصرح أنه ال تبنى قاعدة علـى الشـعر 

وحده ما لم يكن لها سند نثري من استعمال العرب، وفيـه حـديث مركـز 

ناعة ابن مالك للشواهد الشعرية، عن الضرورة الشعرية، وحديث عن ص

 وكان للباحث رأي يف ذلك نؤجله حتى عرض النتائج.

(. مهد لـه بحـديث عـن 533-365)أصول االحتجاج  الباب ال الث

 القياس واالحتجاج ثم تتابعت فصوله األربعة 
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(. تحدث فيه عن مفهوم القيـاس 423-370)القياس  الفصل األول

ت القيـاس وقواعـده، وعـن القيـاس وصلته بالـدرس النحـوي، ومرتكـزا

 االستعمالي، وقياس الحمل، وعلل القياس.

(. نـــاقش فيـــه مفهـــوم العامـــل 463-424)العامـــل  الفصضضضل ال ضضضاين

ــل  ــا، وإهمــال العوام ــواع العوامــل ومراتبه ــم أن ومســوغات اإلعمــال، ث

 وموانع عملها، ودور العامل يف بناء الرتاكيب.

حدث فيه عن مفهوم التعليل (. ت500-464)التعليل  الفصل ال الث

وصلته بالـدرس األصـولي، ومصـادر التعليـل، وأنـواع العلـل، وسـمات 

ـــاج  ـــاص يف االحتج ـــان للباحـــث رأي خ ـــاطبي. وك ـــد الش ـــل عن التعلي

 والتعليل.

(. بدأه بمفهومه واأللفاظ الدالة 533-501)اإلجماع  الفصل الرابع

يـه، ثـم دواعـي عليه يف عـدة علـوم، ثـم منزلـة اإلجمـاع والـرد علـى منكر

ــالخالف  ــا ب ــاع وارتباطه ــم مســائل اإلجم ــاده ومســوغات نقضــه، ث انعق

 النحوي.

( وفيهــا نتــائج البحــث، ثــم 563-534) الخانمضضةبعــد ذلــك جــاءت 

المالحق وفيهـا إفادتـان مـن مركـز الملـك فيصـل للدراسـات اإلسـالمية 

(، 565-564ومركز جمعة الماجد للثقافة بأن هذا العمل غير مسـبوق )

-566ق بشواهد ابن مالك الشعرية يف المقاصد المتهم بوضـعها )وملح
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(، ثـم كــالم الشـاطبي بــين المقاصــد وخزانـة األدب للبغــدادي عــن 569

 االستشهاد بالحديث النبوي، وعن الضرورة.

ولنرتك الباحث نفسه يتحدث عن نتائج دراسته دون تدخل منا إال يف 

 أضيق الحدود.

ل ما إال ويقرتن مع شـعوره باالرتيـاح ال يكاد اإلنسان ينتهي من عم»

من االنتهاء منه شعور آخر يوحي بالتقصير، وهو السمة األبـرز يف العمـل 

وهــو يســطر  الســطوراإلنســاين أيــا كــان، ذلكــم هــو مــا انتــاب كاتــب هــذه 

خاتمة رحلة شاقة شائقة آن لها أن تضع عصا ترحالها بـذكر مـا يمكـن أن 

ا مـن توصـيات، وهـو ال يـدعي وال يستخلص منها من نتائج، ويسطر فيه

ــدعي  ــه أن ي ــدعي  -ينبغــي ل ــل ال يســتطيع أن ي ــول  -ب أهنــا تســتحق القب

والتسليم، بل حسبه أن يقول  إهنا تستحق النظر والبحث أو يفـرتض أهنـا 

 كذلك.

ولعل من أهم ما يمكن البـدء بـذكره مـن ذلـك أن الشـاطبي لـم يكـن 

ن مالـك فحسـب، بـل كـان قارئا للدرس النحوي من لدن سيبويه حتى ابـ

مستقرئا للدرس النحوي ومقوماته، مستنتجا لقواعده وأصـوله، محـاورا 

لعلله وتحليالته، وقد قدم مفهوما جديدا ألصـول النحـو العربـي يضـمن 

لــه اســتقالليته بعــد أن كــادت مفاهيمــه تــذوي يف مفــاهيم ومصــطلحات 

ــدرس األصــول ــر ال ــه اإلســالمي، وســاهم بجــالء يف تحري ي أصــول الفق
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النحوي على نحـو مـا سـاهم يف تحريـر الـدرس األصـولي الفقهـي، ولـو 

ظهر كتابـه )أصـول العربيـة( لكـان يف الـدرس األصـولي النحـوي بمثابـة 

كتابه )الموافقات( يف الدرس األصولي الفقهي، وكما عني بالمقاصـد يف 

ــي هبــا كــذلك يف المجــال  ــاط التشــريع عن الجانــب الشــرعي وجعلهــا من

بتأكيد أهمية علوم اللغـة واشـرتاط التربيـز فيهـا  -أيضا  -اللغوي، وعني 

 للمجتهد يف علوم الشريعة.

وقـــد أقـــام الشـــاطبي درســـه النحـــوي األصـــولي علـــى جملـــة مـــن 

لأللفيـة، منهـا مـا يعـد المقومات التي انتشـر حديثـه عنهـا يف أثنـاء شـرحه 

 بحق ميزة له من بين النحويين، ومنهـا مـا هـو مشـرتك بينـه وبيـنهم، ومـن

ذلك  عنايته بالمقاصد، والحس الوصفي العـالي، وإيضـاح العالقـة بـين 

األصــــــل القياســــــي واألصــــــل االســــــتعمالي، والعنايــــــة بالحــــــدود 

ــل  ــف، وتكام ــن التكل ــد ع ــد األصــولي، والبع والمصــطلحات، والتقعي

 مكونات الدرس األصولي وترتيبها.

أ مـن كما أن لديه ما يمكن أن يكون بدايات مبكرة لمـا ينبغـي أن ينشـ

حركة مراجعـة شـاملة لمعطيـات النحـو العربـي تعيـد الحـق إلـى نصـابه، 

ومن ذلك اإلشارات الدقيقة الهادئة إلى انفراد ابن مالك ببعض الشواهد 

الشعرية، وهو ما يعد إشارة مبكرة إلى النقد الذي ُيَوّجه إلى ابن مالك يف 

يف موضـوع  عدد هائل من الشواهد التي انفرد يف االستشهاد هبا، وكـذلك

ما ينسب إلى الكوفيين من آراء، مما يؤكد أهنا بحاجة ماسة إلـى مراجعـة 
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وتفتيش، ويمكن باطمئنان تقرير أن الشاطبي أول من تحفـظ علـى ذلـك 

الكـم مــن الشــواهد الشـعرية التــي انفــرد هبــا ابـن مالــك، وإن اتخــذ ذلــك 

على التحفظ صورة هادئة حفظت البن مالك مكانته، كما يمكن أن يقرر 

وجه يصل إلى الدرجة المقبولة يبنى عليه مثل هذه التقريرات أن ما نـص 

الشاطبي على وجوده عند ابن مالك فحسب فهو كذلك، وقريب منـه مـا 

نص على أنه أنشده أو ذكره، يف حين أن ما ذكره بالمطلق دون ذكر لقائل 

أو مصدر ممـا أخـذه بعـض العصـريين علـى ابـن مالـك فـاألمر فيـه قابـل 

 حث والتحري، والغالب أن له مصدرا أقدم من ابن مالك.للب

والشاطبي يحرتم ما يـرد عـن العـرب كثيـره وقليلـه، وال يـرده بحـال، 

كما أنه ال يؤولـه إال يف نطـاق ضـيق، وقـد يحملـه علـى الشـذوذ الـذي ال 

يخرجه بحال عن حد الفصـاحة عنـده، علمـا بأنـه بعـد ذلـك كلـه ال يـرى 

د أبـي إسـحاق مفهـوم خـاص يختلـف عمـا هـو البناء عليه. وللشذوذ عنـ

عليه عند اآلخرين من النحويين والفقهـاء والمحـدثين، فهـو وإن كـان ال 

يرى القياس عليه، يحفظه ويدونه وال يخرجه عن الفصاحة كونه صـادرا 

عن المتكلم األصلي للغـة، وإن نـاقض ذلـك يف حـدود ضـيقة قـد تكـون 

 امة النحويين وغيرهم.بسبب ضغط المفهوم الشائع للمصطلض عند ع

والشــاطبي ال يمــانع مــن مجــيء الشــاذ يف القــرآن الكــريم لكــن وفــق 

مفهومه الخاص بالشذوذ إذ يرى أن القـرآن الكـريم مـا دام قـد نـزل بلغـة 

العرب، فال بد أن يجيء فيه مـن الظـواهر اللغويـة مـا يجـيء يف كالمهـم، 
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يف كالم العرب قلـيال فما جاء يف لغة العرب كثيرا جاء فيه كثيرا، وما جاء 

جــاء فيــه قلــيال، وهــو األمــر نفســه الــذي يمكــن أن يقــال فيمــا ثبــت عــن 

 الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

ومما له صـلة بالحـديث النبـوي واالستشـهاد بـه فلـيس صـحيحا أنـه 

توسط فيه بين مذهب يمنع وآخـر يجيـز بـالمعنى الـدقيق للمـذهب، فمـا 

نحوي هنا وآخر هناك، ثم إن من ثمة مذاهب أصال، بل هي ر ى يقولها 

المـــواطن القليلـــة التـــي أخـــذها الشـــاطبي علـــى ابـــن مالـــك توســـعه يف 

االستشهاد بالحديث، وهو موافق لغيره يف أنه ال يتوسع يف االستشهاد بـه 

نظرا لروايته بالمعنى واشرتاك غير العرب يف نقله، وال خـالف بينـه وبـين 

قول بلفظه عنه فإنه حجة وال ريـب غيره من أنه إذا ما تأكد أن الحديث من

يف كونه صدر عن أفصض البشر، غير أن الفرق بينه وبين غيره أنه أطـال يف 

هذا واستطرد، وأتى عليه بأمثلة، فوقع من وقع يف وهـم دعـوى الوسـطية 

يف الموضوع، ومعلوم أنك ال تكاد تجد كتابا نحويا إال وقد اشتمل علـى 

، بما يف ذلك كتب من قيل إنـه تـزعم أحاديث، وأصحاهبا بين مقل ومكثر

 مذهب المانعين أو ممن تزعم مذهبهم أعني كتب أبي حيان الغرناطي.

ــاد عليــه عنــد  ــرج عــن المعت ــواهده لــم يخ ــاطبي يف ســوقه لش والش

النحويين من كثرة االستشهاد على القليل والشاذ والنـادر، لكنـه يـرى أن 

عضده بنثـر. وانعكـس ذلـك  الشعر ال يستقل بالبناء عليه، وإنما ال بد من

على الجانـب التطبيقـي عنـده يف الغالـب، فحـين يستشـهد بالشـعر نجـده 
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يردف ذلك بالنثر حتى يف تلك المواضع التـي أخـذت طـابع االضـطرار، 

 وإن قيده بعد ذلك بالقلة أو الندور.

وظاهر عنده ارتبـاط المطـرد والكثيـر ومـا كـان بمعناهمـا غالبـا بلغـة 

تبــاط القليــل ومــا دونــه مــن النــادر والشــاذ بلغــات جمــاهير العــرب، وار

متفرقة للقبائل العربيـة، وارتبـاط مـا ال يعتـد بـه يف بنـاء القاعـدة العامـة يف 

الــدرس النحــوي بالقليــل والشــاذ ومــا كــان بمعناهمــا عنــده كالضــرورة 

ــى مــا خــالف اإلجمــاع أو مــا خــالف القاعــدة  ــادر إضــافة إل ــزر والن والن

عليــه الشــاطبي بــالمطرد والكثيــر أقــرب إلــى المطــردة. ولعــل مــا حكــم 

القبول منه إلى الرد، أما ما جعله يف إطار القليـل والنـادر والشـاذ ومـا هـو 

ــه وجمعــه ودراســته،  ــد مــن إعــادة النظــر في بحكمهــا وبمعناهــا فإنــه ال ب

واإلفادة مما جد مـن مصـادر ومراجـع ووسـائل بحـث وتقـص للتحقيـق 

أن القليـل مــا كـان دون الكثيــر، وأن  فيمـا قـّل ومــا نـدر ومــا شـّذ يف ضــوء

 النادر ما قل عن القليل، وأما النزر والشاذ فما قل عن ذلك.

بــر ى الشــاطبي يف القضــايا األصــولية أنــه  -أيضــا  -وممــا لــه صــلة 

ــل  ــرر أن العام ــد النحــويين، إذ يق ــل عن ــوم العام ســاهم يف تصــحيض مفه

أنـه يقـرر أن علـى  الحقيقي إنما هو المتكلم، لكنه يمتاز عمن قـال بـذلك

ذلك المتكلم أن يسـلك مسـالك العـرب )أصـحاب اللغـة األصـليين( يف 

اســتعمال مــا ورد مــن كالمهــم، ووفــق مــا ورد فيمــا لــم يــرد منــه عــنهم، 

وبذلك خرج عـن القـائلين بإنكـار العامـل مطلقـا وعـن القـائلين بـه علـى 
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 ذلك النحو من دعوى تأثير األلفاظ بعضها يف بعض.

ليل عنـده فشـمل السـبب والتفسـير واالحتجـاج لقـول وقد اتسع التع

على قول، والشاطبي يقدم العلة المطردة على غير المطردة والعامة على 

الخاصة، والعلـة محتملـة عنـده ال قطعيـة، وهـو يف تعليالتـه يرتكـز علـى 

ــه  ــا عمــا نطــق ب ــه ثاني ــع أحوال ــل بجمي الشــرح واإليضــاح، جــاعال التعلي

و يعتمـد يف تعليالتـه علـى مـن تقدمـه مـن أصحاب اللغة األصـليون. وهـ

النحويين وباألخص سيبويه، وهو يف تعامله مـع تلـك التعلـيالت مـوازن 

 فذ يحسن ويضعف ويوضض ما يحتاج إلى إيضاح من تعليال م.

ومما له صـلة بالتعليـل أن مـا ذهبـت إليـه هـذه المحاولـة مـن مجـيء 

وهر اللغـة، وهـو التعليل بمعنى االحتجاج أو العكـس انُطلـق فيـه مـن جـ

معزز بفعل الشاطبي الذي استعمل التعليل بمعنى االحتجاج يف مواضـع 

من كتابه، وما ذلك إال انعكاس لما استقر عنده، بـل إن نفـي مـن نفـى أن 

يكــون ذلــك كــذلك مــا كــان ليحــدث لــوال أن صــاحبه قــد طــالع أقــواال 

سـيري للنحويين تنطق بذلك، وبإمكاننا أن نفصل بـين الشـق السـببي التف

والشق االحتجاجي لقضية التعليل بأن األول له صلته الوثيقة بالمتحدث 

األصلي للغـة يف حـين أن الشـق الثـاين يتصـل علـى نحـو أكـرب بـالمهتمين 

باللغة من كبار منظري العربية، وتجد يف كالم الشـاطبي مـا يعـزز مـا ذكـر 

يحمــل مهمــة  -علــى األقــل  -قبــل مــن كــون الحمــل يف بعــض صــوره 

 يل أكثر من مهمة القياس.التعل
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ويدلك على الضبط المنهجي لدى الشاطبي أمران يف غايـة األهميـة  

أنه يف اعرتاضاته وتقريراته ال يضع مـع كـالم العـرب أي شـيء آخـر، فـال 

 -أعنـي العـرب  -قياس وال قول ألحد مـن النحـويين مـع مـا يـرد عـنهم 

عــدد مــن  حتــى ســيبويه فضــال عــن غيــره، وأنــه قــد حــاكم ابــن مالــك يف

المسائل األصولية إلـى مـا ذهـب إليـه ابـن مالـك نفسـه كمـا يف القـراءات 

 والحديث، على الرغم من أنه قد التزم الدفاع عنه.

لكن كـل مـا سـبق ال يعنـي أن الشـاطبي يف كتابـه )المقاصـد الشـافية( 

كان مربأ، بل إن هنـاك جملـة مـن األمـور التـي ال يمكـن التغاضـي عنهـا، 

نه يحسب له أنه أوىف بما قطعه على نفسه من الدفاع عن فعلى الرغم من أ

الناظم، إذ دافع عنه دفاعا مريرا، لكن ذلك أوقعه فيما كان ينهى عنـه مـن 

بمـا قطعـه علـى  -أيضا  -التكلف والتصنع والتناقض، وإن كان قد وّفى 

نفسه من رده قول ابن مالـك إذا مـا خـالف أصـال أو كـان متعلقـا بمـا هـو 

ن يف العربية وترتب عليه أحكـام كثـر، لكنـه لـم يسـلم يف هـذه كثير الدورا

أيضــا مــن التحامــل علــى المخــالف، كمــا يف تشــنيعه علــى ابــن جنــي يف 

 موضوع اإلجماع.

ــن  ــك  خروجــه ع ــن مال ــول اب ــا ق ــي رد فيه ــك المســائل الت ــن تل وم

اإلجمـاع يف بعـض المـواطن، ومفهــوم الضـرورة الشـعرية عنـده، والبنــاء 

ــزام الشــاطبي علــى القليــل، واال ستشــهاد بالحــديث النبــوي، كمــا أن الت

الــدفاع عــن ابــن مالــك جعلــه يجهــد يف االحتجــاج لــه والتعليــل ألقوالــه 
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 والدفاع عن آرائه.

ومن جملة ما أوقعه فيه التزامه الدفاع عـن ابـن مالـك وأقوالـه القـول 

بأن الناظم لم يأت بجديد البتة تقديسا لقوله  )وما بجمعه عنيـت( ناسـفا 

ل ما سبق أن قرره من أن الرجـل مجتهـد مطلـق وكـرره يف مواضـع مـن ك

المقاصــد، كمــا دفعــه ذلــك االلتــزام إلــى ذلــك التطويــل الممــل يف ســرد 

االعرتاضات والـرد عليهـا ومـن ذلـك محاولـة توجيـه إغفـال ابـن مالـك 

لكثير من لغات العرب بأنه فعل ذلك لقلتها أو شذوذها ونحو ذلك، مـع 

كر يف مواضع كثيرة من الخالصة مواضع شـاذة ونـادرة أن ابن مالك قد ذ

 وقليلة، ونص على ذلك يف منظومته.

ومما يؤخذ على الشاطبي أيضـا التوسـع يف اسـتعراض االعرتاضـات 

واإلطالة فيهـا ومـن ثـم اإلطالـة يف الـرد عليهـا والتعامـل المضـطرب مـع 

منهـا، ومـرة  الردود عليها، إذ مرة يرد بتوسع ينهيه بأن هذ مسألة ال فائـدة

ــه )مــا كــل داء يعالجــه  ــرد علــى مــا اعــرتض بــه محتجــا بأن ال يســتطيع ال

الطبيب(، بل إن بعض استطراداته جعلت بعضهم يفهم مـن كالمـه مـا ال 

 يريده وما ال يقول به كما يف موضوع االستشهاد بالحديث النبوي.

لعل مبعثها أن الرجل قـد اشـرتط  -التي ال مسوغ لها  -تلك اإلطالة 

بلــوغ شــخص مــا مرتبــة االجتهــاد أن يكــون يف العربيــة مثــل الخليــل ل

وسيبويه، وهو مـا حـاول أن يثبتـه هنـا لنفسـه وإن كـان ذلـك بصـورة غيـر 
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ـــك  ـــى أن تل ـــل إل ـــن مراحـــل العم ـــة م ـــُت يف مرحل ـــد ذهب مباشـــرة. وق

االعرتاضات إنما هي لـبعض المتحـاملين علـى ابـن مالـك كـأبي حيـان؛ 

ح أبـي حيـان علـى األلفيـة قـد ذهـب هبـذا غير أن وقويف مؤخرا علـى شـر

الظــن فلــم يبــق إال االحتمــال الســابق. ويعــززه أن تســجيل االعرتاضــات 

ودفعها قد شاع يف أساليب التأليف عند نحاة األندلس يف عصر الشـاطبي 

لبيان التمكن يف العلوم، وإن كان لذلك التطويل مـن فائـدة فبمـا كـان فيـه 

قودة يـأي علـى رأسـها كتـاب التـذكرة من اشتماله على نقول من كتب مف

ألبي علي الفارسي بأجزائه الكثيرة التي بلغت بحسب ذكر مـا ينقـل عنـه 

 الشاطبي سبعة وعشرين جزءا.

كما أن الشـاطبي مثلـه مثـل النحـاة يف تعاملـه مـع مـا يخـالف القاعـدة 

العامة إذ يلجأ إلى القول بالشذوذ علـى مفهـوم خـاص لـه فيـه، أو القـول 

لكن ليس بذلك الغلو الذي عند غيره، كما أنه لم يتميز عـنهم يف  بالتأويل

موضوع التحديد الـدقيق للقلـة أو الكثـرة يف إطـار مـا يقـاس عليـه ومـا ال 

يقاس، فعلى الـرغم مـن أن الشـاطبي أوجـد مخططـا لمـا يمكـن أن تبنـى 

عليــه القاعــدة العامــة يشــمل المطــرد والشــائع والغالــب والكثيــر وبعــض 

يف ذلك من تنوع يمكن أن تتعدد وْفَقه القاعدة، وكذلك الحال القليل بما 

يف وضعه مخططا مقابال لما يحفظ وال يبنى عليه شمل القليل يف معظمـه 

والنادر والنـزر والشـاذ، فـإن معـالم الفصـل بـين القليـل الـذي يبنـى عليـه 

وذاك الذي ال يبنى عليه مفقودة عنده إضافة إلى حدود ذلك النادر. وهو 



 

 
 م2016ون األول( ديسمرب )كان /هـ1438ربيع األول  -العدد الثاين عشر -السنة الرابعة

  

 

464 

ــابع لمــنهج النحــويين العــام القــائم علــى الصــنعة النحويــة يف ا لجملــة مت

بمختلف جوانبها، لكنه يف تفسيراته وتحليالته أقرب إلى روح اللغـة منـه 

إلى متطلبـات تلـك الصـنعة، ولـذلك نجـده مـثال يفسـر األصـالة بجانـب 

ملموس يف اللغة هو الكثرة بينما وجدنا غيـره يفسـرها بجوانـب قواعديـة 

بحاجة إلى تفسير، ويربط مفهوم الشذوذ بما جاء عـن العـرب صرفة هي 

على وجه من القلة القليلـة ولـم يـربط ذلـك بـالخروج عـن القاعـدة التـي 

 قعدها النحويون كما هو الحال عند غيره وهكذا.

 -ومنهم الشـاطبي  -ويمكن أن يستشف أن عناية النحويين المغاربة 

وإال ما الـذي جعـل أبـا حيـان بنحو ابن مالك ال يخلو من نفس مناطقي، 

وهو ال يضاهى تحامال على ابن مالك بحـق  حينًـا وبغيـر وجـه حـق حينًـا 

ُيعنــى تلــك العنايــة بتســهيله؟ والشــاطبي عــالم عنــى نفســه هبــذا الشــرح 

الطويــل لأللفيــة لــوال ذلــك األمــر؟ وتســتطيع أن تقــرأ شــيئا مــن ذلــك يف 

ــه  ــاب  -الشــاطبي  -كالم ــن النســخة الشــرقية للكت ــن هشــام ع ــن اب وع

النحوي المشرقي المتأخر على حد قول الشاطبي، كما يمكن أن يلتمس 

ــى نحــاة  ــرد عل ـــ)المشرق يف ال ــه الموســوم ب ــن مضــاء لكتاب يف تســمية اب

 المشرق(.

ومما يمكن أن يعزز أن الشـاطبي قـد قـارف التنـاقض  أنـه يف مفهـوم 

مـا اسـتعمله الضرورة ال يرى أهنـا مـا ألجـئ الشـاعر إليـه إلجـاًء، بـل هـي 

أعنـي الشـاطبي  -خالف الشائع، وكان بإمكانه أن يستعمل غيره. ثم هـو 
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ال يرى الشعر مؤهال ألن تبنى القواعد النحوية عليه إذا لـم يسـانده نثـر  -

 شهير ألنه موضع الضرورة، وال يخفى ما يف ذلك من تناقض.

يف كثيـر ممـا يحتـاج  -ومـنهم الشـاطبي  -ولعل مما أوقـع النحـويين 

لى إعادة نظر أمرين اثنـين  األول  االنجـرار وراء المقولـة الشـائعة  )ال إ

مشـــاحة يف االصـــطالح(، واآلخـــر هـــو التعصـــب للشخصـــيات وربـــط 

احرتامها بقبول آرائها. وال بد من إعادة النظر يف األمـرين وعـدم التسـليم 

لهمـا. ففـي األمـر األول ُيحتـاج إلــى تحريـر المصـطلض النحـوي يف شــقه 

، فإذا كان الشـاطبي وهـو مـن هـو يف التحريـر والتأصـيل تُجـوز األصولي

عليه تلك المقولة، فيحتج هبا يف مواضع من كتابه، فكيف بغيره؟! ثم هو 

يحدث عنده بسبب ذلك تداخل واسـع يف تلـك المصـطلحات، وهـو مـا 

يطلق عليـه التسـامض يف االصـطالح لكنـه أيضـا نفسـه يشـبع بعضـها بحثـا 

الرغم من ذلك التسـامض الـذي يتحـدث عنـه ممـا  واعرتاضا ونقاشا على

يظهر مشاحة واضحة. ولعل هذه المحاولة قد ساهمت بشـيء مـن ذلـك 

التحرير وتلك المراجعة. ويف األمر الثاين فإن الذي ينبغـي أن يـدافع عنـه 

هو الحق ال األشخاص، وكثيرة هي المسائل التي ما كان الشـاطبي ليقـع 

 ابن مالك. فيها لوال التزامه الدفاع عن

ــاقص والنظــرة  ــا ســبق هــو )االطــالع الن ــى م ــث يضــاف إل ــر ثال وأم

العجلى( وهو ما أوقع بعض المحَدثين يف أن ينسبوا إلى الشاطبي مـا لـم 

يقله أو أن يحملوا كالمه ما ال يحتمل، كما كان هذا هو سبب جملـة مـن 
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، أم األوهام التي وقع فيها هؤالء، سواء أكان ذلك فيما له صلة بالشاطبي

فيما له صلة بأصول الدرس النحوي بصفة عامـة ممـا جـاء ذكـره يف هـذه 

المحاولة، وهو ما كان قد أشار إلى شيء منه ابـن جنـي وهـو ينـاقش ابـن 

 السراج.

ويف مجال إعـادة النظـر يف تفسـير الظـواهر النحويـة فقـد اسـُتنتج مـن 

ـــان(  ـــة يف كالمهـــا، هـــي )البي كـــالم الشـــاطبي أن للعـــرب مقاصـــد ثالث

)االقتصــاد( و)الجمــال(. ذلــك أن المــتكلم يهــدف إلــى إيصــال رســالة و

بشكل بين ومختصر وجميل من خـالل جملـة مـن التصـرفات واألنحـاء 

التي سلكها المتكلم يف خطابه وهو ما أخذه الشاطبي بعين االعتبار وأكد 

ــه أصــول مقــاييس العربيــة وعلــل  علــى اســتخراجه باالســتقراء ليبنــي من

تمعة بما تشـتمل عليـه مـن جزئيـات تمثـل أحـد أركـان قوانينها، وهي مج

ــدرس األصــولي  ــام ال ــاطبي أق ــرتض أن الش ــي يف ــة األصــولية الت الثالثي

النحوي عليها، وهو ما عرب عنه الشاطبي بـ)األنحاء التي نحت العرب يف 

كالمها وتصرفا ا(، والركن الثاين هو ما ُجعل يف هذه المحاولة يف الباب 

رب عنـه الشـاطبي بــ)أصول تلـك القـوانين وعلـل تلـك الثاين والثالـث وعـ

المقاييس(، والركن الثالث هـو اآلليـة التـي يتبعهـا النحـوي األصـولي يف 

استخراج كل ذلـك، وعـرب عنـه الشـاطبي بكونـه )مـأخوذا ذلـك كلـه مـن 

استقراء كالمها( يعنـي العـرب، وذلـك كلـه يف قولـه عـن أصـول الـدرس 

ــك»النحــوي   ــى أصــول تل ــه عل ــاييس،  التنبي ــل تلــك المق القــوانين وعل
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واألنحاء التي نحت العرب يف كالمها وتصرفا ا، مأخوذا ذلـك كلـه مـن 

 «.استقراء كالمها

وعليــه وبعيــدا عــن اآلليــة التــي اســتعملها الشــاطبي وشــكلت عنــده 

ــه، فــإن الــذي يظهــر أن أصــول الــدرس  الــركن الثالــث مــن أركــان نظريت

هاد ويكون بما صدر عن المـتكلم النحوي تتمثل يف أصلين هما  االستش

األصلي للغة، ثم االحتجاج وهو ما يقوم به النحـوي مـن جهـد ذهنـي يف 

سبيل تقرير القاعدة النحوية بعيـدا عـن االسـتعانة بالشـاهد، وكـل مـا هـو 

 خارج عنهما يعود إليهما بصورة أو بأخرى.

وال يمكننا هنا أن نتجاوز موضوع القياس الذي سجل حضورا بارزا 

ــاس النحــوي أن  يف ــاول الشــاطبي للقي ــن تن ــين م ــاب المقاصــد، إذ تب كت

مفهومه يف الـدرس األصـولي النحـوي يختلـف عمـا هـو عليـه يف أصـول 

الفقه، إذ هو يف هذا األخير ال يعدو أن يكون حمـل مـا لـم يـرد فيـه حكـم 

ــه ذلــك الحكــم يف حــال  شــرعي علــى مــا ورد فيــه حكــم شــرعي بإعطائ

األمـر كـذلك عنـد النحـويين الـذين يفهـم مـن  اتحادهما يف العلة، ولـيس

حديثهم عن القياس أنه يتجاوز مـثال موضـوع قيـاس نائـب الفاعـل علـى 

الفاعل بإعطاء األول حكم الرفع قياسـا علـى الثـاين التحادهمـا يف إسـناد 

الفعل إلى كل واحد منهما، وإن حاول بعضهم أن يجعلـه كـذلك، بـل إن 

نــه هــو الجهــد العقلــي الــذي يبذلــه القيــاس النحــوي يتجــاوز ذلــك إلــى أ

ــن  ــدا ع ــول بعي ــرجيض ق ــاهرة أو ت ــات حكــم أو تفســير ظ النحــوي يف إثب
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االستعانة بالشاهد الوارد عن المتكلم األصلي للغة، ولذلك ارتأت هـذه 

المحاولة أن تطلق عليه مصطلحا آخر يضم شتاته ويجمـع فتاتـه، وذلـك 

لعلمية التـي يقـوم هبـا المصطلض هو )االحتجاج( مقابل الشق اآلخر من ا

أن يطلـق عليـه مصـطلحا  -أيضـا  -النحاة والتـي ارتـأت هـذه المحاولـة 

ــر  ــك مســاهمة يف تحري ــن الســماع، وذل ــدال ع ــو )االستشــهاد( ب آخــر ه

 المصطلض األصولي النحوي.

ومما لـه صـلة بالموضـوع يمكـن أن يقـال  إن النحـويين خلطـوا بـين 

لعقلـي المجـرد عـن االسـتعانة مفاهيم ثالثة للقيـاس األول  االحتجـاج ا

بالمنقول بمختلف أساليبه، والثاين  ما يفرتض أن المتكلم األصلي للغـة 

قــام بــه ممــا يعــرف بقيــاس الحمــل، والثالــث  القــول بفصــاحة الرتاكيــب 

والصــيغ اللغويــة المتجــددة المبنيــة علــى هيكــل تركيبــي يطــابق الهياكــل 

ة. ولـم يفصـلوا بـين تلـك الرتكيبية التي اسـتعملها المـتكلم األصـلي للغـ

المفــاهيم يف تنظيــرا م وتطبيقــا م فوقــع الخلــط واســتعمل هــذا بمعنــى 

ذاك، وأدى ذلك فيما أدى إليه إلى رميهم بالتناقض ليس مـن الشـادين يف 

هذا المضمار بل من كبار الدارسين على نحو ما رأينـا مـن عبـاس حسـن 

وان لوضـع حـد لـذلك يف تعاطيه مع كالم الشاطبي. وأعتقد أنه قد آن األ

التــداخل والخلــط بــأن يــدرس النــوع األول والثــاين يف إطــار االحتجــاج، 

ويدرس النوع الثالث يف إطار االستشهاد إذ هو محمول على المسـموع، 

مطابق له يف الهيكل الرتكيبـي، بيـد أنـه يختلـف عنـه يف إبـدال لفـظ مكـان 
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كثيـرا جـاز أن لفظ، فما كان من الرتاكيـب اللغويـة مسـموعا عـن العـرب 

 يبنى عليه وما لم يرد إال قليال أو شاذا حفظ ووقف به على محله.

أما اإلجماع فلم يكن أصـال مسـتقال متفقـا عليـه مـن أصـول الـدرس 

النحوي، وإنما هو أحد ما يستأنس به النحويون يف إقـرار قـول أو نقضـه، 

وارق وليس له بحال تلك المكانة التي هي له يف أصول الفقـه، وبينهمـا فـ

أهمهــا أنــه ال يــورد عنــد النحــويين إال يف ســياق الخــالف، وقــل أن تجــد 

 مسألة نقل فيها اإلجماع إال وتجد فيها مخالفا.

وممــا ال ينبغــي أن يغفــل مــا أثبتتــه الدراســة مــن أنــه ال صــلة ألصــول 

الدرس النحوي بأصول الفقـه وال بأصـول الحـديث وال بـالمنطق إال مـا 

لعلـوم المختلفـة تختلـف يف قو ـا مـن علـم يكون من صالت عامة بـين ا

آلخــر، فقــد أكــدت األطروحــة أنــه ال ســبيل للقــول بــأن أصــول الــدرس 

النحوي انعكاس ألصول الفقه اإلسالمي، بل إن أصول الدرس النحوي 

كانــت ســابقة بــال شــك ألصــول الفقــه، وأن االفــرتاق كبيــر يف جــوهر مــا 

كما يف القياس واإلجماع يوحي التشابه اللفظي يف المصطلحات باتفاقه، 

والسماع، ومن ذلك ما هو ظاهر يف موضوع اإلجماع الـذي مـن شـأنه يف 

أصول الفقه أن يرفـع الخـالف قبلـه بينمـا نجـد عنـد الشـاطبي أنـه يحـتج 

 بخالف سابق على إجماع محكي بعده.

كما ينبغي اإلشارة إلى أن هذه المحاولة وهي تسـير يف خطهـا لرسـم 
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األصولي عند الشـاطبي قـد قـدمت ر ى مختلفـة مخطط تفصيلي للفكر 

يف موضوع االستشهاد بعامـة ويف موضـوع االستشـهاد بالحـديث النبـوي 

ــا صــلتها  ــة له ــدمت تفســيرات وإيضــاحات لقضــايا مختلف بخاصــة، وق

ــي قارفهــا عــدد مــن  بــذلك، إضــافة إلــى تصــحيض قــدر مــن األخطــاء الت

 الباحثين.

ذه الخاتمــة اكتفــاء ولــئن غابــت بعــض نتــائج هــذه المحاولــة عــن هــ

بــذكرها يف موضــعها فيمــا ســبق، فــإن ممــا يلــزم حضــوره هاهنــا التوصــية 

بجملة من األمور مـن أهمهـا  أنـه آن األوان لبـدء حركـة مراجعـة شـاملة 

لمعطيات الدرس النحوي بعامة، فقد طبعت أمـات كتـب النحـو وألفـت 

عيـدا مئات الدراسات، ويف جميعها مـا يسـتوجب إمعـان النظـر وإنعامـه ب

ــدرس  ــين بال ــل الدراســين المهتم ــن قب ــى م ــرة الســريعة العجل ــن النظ ع

النحوي لينتج عن ذلك إثبات ما يثبت من أقوال وشـواهد إلـى أصـحاهبا 

وتصحيض ما يثبت خطؤه من نقل أو تحليل أو اسـتنتاج، وهـذا مـا يمكـن 

 أن يكون عند الشاطبي ما يصلض أن يكون أساسا له كما سبق غير بعيد.

م مدونـة موسـوعية يف النحـو العربـي اشـتملت علـى معظـم فنحن أما

شواهده قرآنا وحديثا وشعرا وأقـواال للفصـحاء، وحـوت آراء النحـويين 

من لدن سيبويه وحتـى ابـن مالـك فمـن دونـه حتـى عصـر الشـاطبي، مـع 

موازنــة بــين آرائهــم وإيــرادات علــى أفكــارهم وإيضــاح العرتاضــات 
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 النحويين على ابن مالك وما أكثرها.

وإزاء ذلك كله أقول  لم أدون يف هذه المحاولة معشار ما كنت أريـد 

أن أدونه، أو قل معشار ما كنت قد استخرجته من لجة هذا الكتاب، فلقد 

أعددت فهرسا موضوعيا لكل ما يتعلق بأصول الدرس النحـوي يف هـذه 

الموسوعة تجاوز أربع مئة صفحة من القطع المتوسـط بعـد قـراءة متأنيـة 

ت حولين كاملين، غير أين دونت أهم ما فيها بعد القراءة والتأمـل استغرق

والفحص، أو قل  ما بدا لي أنه أهم ما فيهـا، ولـذلك أرجـو أن أكـون قـد 

أخضعتها للبحث والنقـاش  -وفقت يف استخراج عينة ممثلة لما جمعت 

والتأمــل والموازنــة، وأرى أن كــل مكــون مــن المكونــات الرئيســة لهــذه 

لض ألن يكون عمال بحثيا مستقال معتمدا علـى المـادة التـي المحاولة صا

تعنيه يف هذه الموسـوعة النحويـة، ولـذلك فقـد أدركـت دقـة قـول بعـض 

كبــار الدارســين لــي وقــد اســتطلعت رأيــه حــول الموضــوع  الكتــاب 

موسوعة لكل بحث يتعلـق بالـدرس النحـوي واللغـوي، وعليـه فيصـدق 

اءة عليه يف كتاب سيبويه  هـل ركبـت فيه قول المربد لمن جاءه طالبا القر

البحر؟ ومن هنا أدعو الباحثين إلى اإلفادة من أطروحتي هذه لالنطـالق 

يف زوايا هذا البحر الستخراج ما فيه من خبايـا، وعلـى وجـه الخصـوص 

أوصي بدراسة الجانب الصوي عنده وبخاصة أنه قد أخذ على النحويين 

ــة ــا أوصــي بدراس ــته، كم ــون دراس ــم يهمل أصــول الجــدل النحــوي  أهن
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واإلفادة من واحـدة مـن أهـم سـمات الكتـاب يف ذلـك، أال وهـي طرائـق 

 الشاطبي يف إيراد االعرتاضات ويف كيفية مناقشتها والرد عليها.

وأوصي البـاحثين يف الـدرس اللسـاين الحـديث بقـراءة هـذه المدونـة 

لـه قراءة متمعنة، ذلك أهنا خالصة أمينـة للـدرس النحـوي القـديم بمراح

المتعددة شملت النقالت الكـربى فيـه، فنحـو الخليـل وسـيبويه والمـربد 

ماثل بـين يـديك، وإنتـاج ابـن السـراج وأبـي علـي والسـيرايف وابـن جنـي 

حاضر بقوة، وابن مالك والرضي وغيرهما من نحاة القرن السابع وكبـار 

نحاة األندلس كـابن الضـائع والشـلوبين وابـن عصـفور وأبـي حيـان غيـر 

كـل ذلـك جعـل خالصـة الـدرس النحـوي خـالل سـتة قـرون يف  غائبين،

بوتقة واحدة، وإعادة قراءة كل ذلك مـن قبـل المعنيـين بالـدرس اللسـاين 

الحديث نافع للـدرس النحـوي مـن جهـة وألولئـك الدارسـين مـن جهـة 

أخرى، ومن شأنه الكشف عن الصالت بين التقـدير يف الـدرس النحـوي 

سطحية يف الـدرس اللسـاين الحـديث وعـن القديم وبين البنى العميقة وال

نظرية الحواجز وما يكف عن العمل وعـن نظريـة العامـل ونظريـة الـربط 

 العاملي وغيرها.

فيـه، وهـا هـي بـين أيـديكم بعـض مـا  البحـر وغصـُت  نعم لقد ركبُت 

حسبته دررا، راجيا أن تجلو عنهـا مـا أصـاهبا مـن غبـار تقصـيري، وأتربـة 

إال محاولة بحثية أخرى أضمها إلى ما  جهلي، وفوضى تسرعي، وما هي
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ــي مــا يف جميعهــا مــن زالت  ــر ل ســبقها مــن محــاوالت أدعــو اهلل أن يغف

األقالم وجهاالت األفهام وطيشان الحداثة وما فيها من تجـاوزات علـى 

 «.َمن كتب وما َكتب

نوقش الباحث حميد النهـاري نحـو سـاعتين ونصـف سـاعة، وأشـاد 

ه مـن صـرب، وعمـق اطـالع وقـوة شخصـية، المناقشان بـه وبعملـه ومـا فيـ

وتمكن قوي من أدوات البحث العلمي، وأن عمله كاد يخلو مـن أخطـاء 

 اللغة والطباعة.

وأخـذا عليــه شـدة حملتــه علــى كثيـر ممــن كتــب عـن تــاريخ الــدرس 

النحــوي وقضــاياه مــن المحــدثين ومــا أكثــرهم! وأخــذا عليــه اضــطراب 

ضع متأثر بلغة شيخه ومشـرفه، الصياغة يف مواضع من عمله، وأنه يف موا

 وأنه يتتبع الرخص ال العزائم.

ودافع المشـرف )عبـاس علـي السوسـوة( عنـه بـأن األخـذ بـالرخص 

ليس عيبا، وأن اهلل عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، أمـا 

شـــدته علـــى المتناقضـــين يف آرائهـــم والمتســـرعين يف إطـــالق األحكـــام 

عيب فيها؛ إذ هي من ألزم واجبات الباحث  المتجاهلين بعض األدلة فال

 مادامت قائمة على الربهان والحجة، وهو مؤدب اللغة فيها.

ووافقهــم المشــرف يف اإلشــادة بالطالــب الــذي قضــى يف عملــه أربــع 

ــبعض مالحظــات  ــا وأوصــاه أن يظــل متواضــعا، وأن يعمــل ب ســنين دأب
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سـعيد، راجيـا لـه المناقشين  أد. عبداهلل صالض بابعير ود. عبـداهلل محمـد 

التوفيق والسداد، وأن يسخر اهلل تعالى من يطبع عمله القـيم ليسـتفيد منـه 

 الباحثون. وهذه دعوة لمجمعنا الموقر أن يطبع هذا البحث.

 والحمد هلل الذي بحمده تدوم النعم. 
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