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ا ًفي التَّيًسيًر النٍَّحًكمّْ  ٍنيىجن اًبطي مى  الضَّ
 

 خيرالديف فتاح عيسى القاسميَدَـَأ                                               
 / كمية التربية لمعمكـ االنسانيةجامعة كرككؾ                                               

 
 ممخص:ال

ـٌ مرتكػزات تيسػير ييدؼ ىذا البحث إلى دراسة   " الٌضابط " الذم ييعىدُّ كاحدان مػف أىػ
النحك العربي ، كىك مظير مف مظاىر التحميػؿ الػذم يعػيف بنحػك كبيػر فػي التطبيػؽ ، إذ أٌف 
داللتػو جامعػة لمقا ػد التنظػيـ كأ ػكؿ الترتيػػب ، لػذا عيػدَّ مجمعػا لممحققػيف ، ككجيػا م ريػػا 

ب ما ىك بعيد اإلدراؾ ، كتسييؿ ما فيو  ػعكبة فػي تميؿ إليو أفكار كثير مف النحكييف لتقري
التف يؿ. ككذلؾ يت ؼ ىذا الم طمح بقدرتو عمى المعايشة مع معظػـ مكضػكعات الٌنحػك ، 

ؿ عميو العمماء في بناء األسس التي تككف منطمقا في التيسير.  كيعكّْ
فػي  إٌف فمسفة تحديد النظر إلى الضابط تنطمؽ مػف رؤيػة إيجػاز المسػالؿ التػي تػرد

ـٌ القكاعػػػػد كااراء ، فػػػػالفكر العممػػػػي يطمػػػػلف دالمػػػػا عنػػػػدما تر ػػػػد األمػػػػكر الكاضػػػػحة  خضػػػػ
 كالمنضبطة ، كينفر مف المسالؿ المشتتة التي تتناثر ، فتشٌتت األذىاف.

ؿ عمػػػى جممػػػة مػػػف المسػػػتكيات النظريػػػة كالفكريػػػة ليرسػػػميا إلػػػى  كىػػػذا البحػػػث يعػػػكّْ
ـٌ تحقيػػؽ الٌضػػابط فػػي الم ػػة   ػػفحات أىػػؿ البحػػث الٌنحػػكم ابتػػداء مػػف المبػػادئ ، كىػػي أف يػػت

ػػؿ بعػػد ذلػػؾ فػػي  كاال ػطبلح ، كيخخػػذ طرفػػا مػػف مقدمػة البحػػث حتٌػػى ينجمػػي لمكضػو ، كتيف َّ
 داخؿ البحث أ كليو كفركعو ، كانتياء بالمعالجات التطبيقية في متف ىذه الدراسة .
ؿ المبحػث كأٌما ما يتعمؽ بًخطة البحث ، فقد سار تقسػيمو عمػى ثبلثػة مباحػث تنػاك

األكؿ : أثػػر الٌضػػابط فػػي تيسػػير دئػػالؽ مسػػالؿ األسػػماء ، فيمػػا تنػػاكؿ المبحػػث الثػػاني: أثػػر 
الٌضػػابط فػػي تيسػػير دئػػالؽ مسػػالؿ األفعػػاؿ كالحػػركؼ ، كجػػاء المبحػػث الثالػػث ليتنػػاكؿ أثػػر 

 الٌضابط في ًبنية الكممة كتيسير فيميا. 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
  مدخؿال

م زٌيف أئيسة عقكلنا بضكابط القرآف كاإليماف ، كال بلةي كالسػبلـ عمػى الحمدي هلل الذ
سٌيدنا كئٌرة أعيننا محٌمد الذم أرسى لنا ئكاعد االىتداء كالعمـ كاإلحساف ، كعمى آلو الطيبيف 

 الطاىريف كال حابة البررة المكرميف.  
 كبعدي          

ـٌ مرتكػزا ؿ عميػػو فػنٌف " الٌضػػابطى " ييعىػػدُّ كاحػدان مػػف أىػػ ت تيسػػير النحػػك العربػي ، كيعػػكّْ
العممػػاء فػػي بنػػاء األسػػس التػػي تكػػكف منطمقػػا فػػي تحديػػد نقػػاط االتفػػاؽ بػػيف النحػػكييف فػػي 
المسالؿ النحكية . فيك ظاىرة مف الظكاىر التحميمية التي تعيف بنحك كبير فػي التطبيػؽ ، إذ 

ا الجمػػع كجيػػا م ريػػا   أٌف داللتػػو جامعػػة لمقا ػػد التنظػػيـ كأ ػػكؿ الترتيػػب ، ممػػا  ػػنع ىػػذ
لمقدرتو عمى المعايشػة فػي معظػـ أبػكاب الٌنحػك العربػي تميػؿ إليػو أفكػار كثيػر مػف النحػكييف 

 لتقريب ما ىك بعيد عف اإلدراؾ ، كتسييؿ ما فيو  عكبة في التف يؿ . 
ـٌ  إٌف فمسفة النظر إلى الضابط تنطمؽ مػف رؤيػة إيجػاز المسػالؿ التػي تىػًردي فػي خضػ

ـه ىالػػؿ مػػف  القكاعػػد كااراء ، فػػالفكر العممػػي يطمػػلف دالمػػا عنػػدما تر ػػد األمػػكر الكاضػػحة كػػ
 كالمنضبطة ، كينفر مف المسالؿ المشتتة التي تتناثر ، فتشٌتت األذىاف.

كىػػػذا البحػػػث يقػػػـك عمػػػى جممػػػة مػػػف المسػػػتكيات النظريػػػة كالفكريػػػة ليرسػػػميا إلػػػى 
ـٌ تحقيػػؽ الٌضػػابط فػػي الم ػػة  ػػفحات أىػػؿ البحػػث الٌنحػػكم ابتػػداء مػػف المبػػادئ ، كىػػي أف يػػ ت

ػػؿ بعػػد ذلػػؾ فػػي  كاال ػطبلح ، كيخخػػذ طرفػػا مػػف مقدمػة البحػػث حتٌػػى ينجمػػي لمكضػو ، كتيف َّ
داخؿ البحث أ ػكليو كفركعػو ، كانتيػاء بالمعالجػات التطبيقيػة فػي مػتف ىػذه الدراسػة ، فيػك 

بىطى ، ك: ))  ارئوي فػي كػؿّْ شػيءو ، الٌضٍبطي لزكـي شيءو ال ييففي الم ة : اسـ فاعؿ مف الفعػؿ ضى
ٍزـً ، كالرَّجؿي ضاًبطه أىم حػاًزـه ...كرجػؿ ضػابط شػديد الػبطش كالقيػكًَّة  ٍبطي الشيًء ًحٍفظيو بالحى كضى

   (ُ)كالجسـ ، كرجؿ أىٍضبىطي يعمؿ بيديو جميعان((.
فاعتمادا عمى المعنػى الم ػكم ، فػنفَّ الٌضػابط يػراد بػو فػي الٌنحػك : أف ييمتػـز التزامػا 

ثكابػػت تجمػػع الجزليػػات كتحفػػظ بقػػكة مػػا يػػراد ضػػبطو مػػف المسػػالؿ كىػػذه الثكابػػت ىػػي دالمػػا ب
األحكاـ النحكية ، كما يػراد ضػبطو ىػك الجزليػات فػي المسػخلة الكاحػدة   لػذا عػٌرؼ التيػانكم 
الضابط في اال طبلح إذ ئاؿ : )) الٌضابطة : حكـ كمي ينطبػؽ عمػى جزليػات ، كالفػرؽ بػيف 
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القاعدة تجمع فركعنا مف أبػكاب شػٌتى ، كالٌضػابطة تجمعيػا مػف بػاب  الٌضابطة كالقاعدة : أف
   (ِ)كاحد ((.

كأٌما عند الٌنحكييف فقػد عٌرفػو الشػيا ياسػيف الحم ػي إذ ئػاؿ : )) الٌضػابط بمعنػى 
  (ّ.)القاعدة ، كىي ئضٌية كمٌية يتعرَّؼ منيا أحكاـ جزليات مكضكعيا ((

ؽ بػيف القاعػدة كال ضػابط  ، كلػـ ييثبػت أٌف ىنػاؾ تباينػا بينيمػا كىذا التعريؼ لـ يفػرّْ
 كما فعؿ التيانكم ، كىذا يعني أٌف اتفائيما في المعنى جاء عمى طريؽ المجاز.

كياتي الفرؽ بيف القاعدة كالضابط أٌف ىناؾ اتفائا بينيما في األ ػؿ التػكظيفي مػع 
عات متعػددة كجكد عمـك في القاعدة ، كخ كص في الضابط ، فدالرة القاعدة تحيط بمكضػك 

، أمػا دالػرة الضػػابط فنٌنيػا تخػػتٌص بمكضػكع كاحػػد ، كمثػاؿ القاعػػدة أٌف كػٌؿ اسػػـ معػرب مفػػرد 
يرفع بالضػمة ، فيػذا يشػمؿ الفاعػؿ كالمبتػدأ كنالػب الفاعػؿ كالخبػر ... كمثػاؿ الضػابط فػي " 

يػاء ، أك كاك الجماعػة، أك ات ؿ بو ألؼ االثنيف األفعاؿ الخمسة " : بخنيا كٌؿ فعؿ مضارع ،
 المؤنثة المخاطبة .

)) ما يجمع فركع باب كاحد فػي الٌنحػك  كئد عرٌفو بعض النحكييف المحدثيف إذ ئاؿ :        
، كأكثر الٌنحكييف ال يفرؽ بيف الٌضابط كالقاعدة ، فالٌضابط يجمع فركع باب كاحػد فػي الٌنحػك 

  (ْ)، أٌما القاعدة فتجمع فركع أبكاب مختمفة ((.
ذىب إلى الجمع بيف الم طمحيف ، كىذا خبلؼ مف يػذىب إلػى كلكٌف عباس حسف 

الف ػؿ بػػيف الم ػػطمحات المشػػتركة ، إذ ئػػاؿ : )) القاعػدة فػػي اال ػػطبلح بمعنػػى: الٌضػػابط، 
كىػػػي األمػػػر الكمػػػي المنطبػػػؽ عمػػػى جميػػػع جزلياتػػػو ، كىػػػذا التعريػػػؼ أحسػػػف، لخمػػػكه مػػػف 

 (ٓ)االعتراضات المكجية لآلخر....((.
لتعريفات التي جمعت الٌضابط كالقاعػدة فػي معنػى كاحػد ال تشػمؿ الٌضػابط كيبدك أٌف ا        

الٌنحػػكم بنحػػك دئيػػؽ إذ ئػػد نجػػد أكثػػر مػػف ضػػابط  يتػػزاحـ فػػي البػػاب الكاحػػد ، بػػؿ فػػي الكممػػة 
الكاحدة ، كما سيختي في باب المبتدأ كالحركؼ ، فػنذا كػاف المػراد بالبػاب الٌنحػكم الكاحػد ىػك 

نمػػا ئػد يكػػكف فػػي  شػمكؿ الٌضػػابط لكػػؿ فػركع ىػػذا البػػاب مثػؿ القاعػػدة ، فيػػك لػيس كػػذلؾ ، كاو
جزلية مف جزليات الباب الٌنحكم ، الميـٌ إال إذا كاف المػراد بالبػاب الكاحػد المسػخلة الكاحػدة ، 

 .كليس المكضكع الٌنحكم الكاحد ، فنذا كاف كذلؾ ، فالكبلـ مطمؽ يحتاج إلى تقييد 
التحميمػي فػي تتبػع نشػخة الضػابط كبيػاف أثػره  كأٌما المنيج الذم اتبعناه فيك المنيج

 في تيسير النحك.
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كأٌما ما يتعمؽ بًخطة البحث ، فقد سار تقسيمو عمى ثبلثة مباحػث يتقػدميا مقدمػة 
، كخاتمة جاء فييا إيجاز ألىـ النتالج التػي  تخ يؿ الضابط في النحك العربيكتمييد تـ فيو 

الٌضابط في تيسير دئالؽ األسػماء ، فيمػا تنػاكؿ  أثمرىا البحث ، كتناكؿ المبحث األكؿ : أثر
المبحػػث الثػػاني: أثػػر الٌضػػابط فػػي تيسػػير دئػػالؽ األفعػػاؿ كالحػػركؼ ، كجػػاء المبحػػث الثالػػث 

 ليتناكؿ أثر الٌضابط في ًبنية الكممة كتيسير فيميا .
يػد ئميػؿ يكػاد يػذكر ، فػنذا نػاؿ  كال زعـى أف ىذا البحث بمغ مبم ػا عممٌيػا ، بػؿ ىػك جى

ف كاف ااخر فبل خبلؼ أٌف النقص  ػفة الق بكؿ ، فذلؾ بفضؿ اهلل كحده سبحانو كتعالى ، كاو
 مبلزمة لمبشر ، كأٌف الكماؿ هلل الحكيـ العميـ، كالحمد هلل ربّْ العالميف. 

 
 التمييد : تخ يؿ الضابط في النحك العربي:

ٌنمػا  إٌف الٌضابط ليس م طمحا نحكيا خال ا مثؿ الفاعؿ كالمبتدأ كالفعؿ   ...الػا ، كاو
ىػػك م ػػطمح تنظيػػرم معتىمػػد فػػي أكثػػر مػػف عمػػـ كالفقػػو كأ ػػكلو ، كيمكػػف االسػػتعانة بػػو فػػي 
تسػػييؿ المسػػالؿ الٌنحكيػػة ، كتكظيفػػو فػػي المسػػاعدة عمػػى التحميػػؿ الٌنحػػكم مػػف جيػػة ضػػبطو 
خراجػػو مػػف العمػػـك إلػػى الخ ػػكص ، كمػػف الشػػمكؿ إلػػى التحديػػد ، كىػػك ييشػػبو  كتقريبػػو كاو

كالقاعػػدة فػػي اشػػتراكيما مػػع عمػػكـ أيخػػر ، فيػػك ال يختمػػؼ فػػي تعريفػػو إذا  م ػػطمح القيػػاس
تعددت العمكـ كما ىك الحاؿ عند عممػاء الفقػو كعممػاء أ ػكؿ الفقػو ، إذ ئػالكا فػي تعريفػو : 

بخنو: حكـ ألمبي يتعرؼ منو أحكاـ الجزليات الفقيية المتعمقة بباب كاحد مػف أبػكاب الفقػو ))
مػػع القاعػػدة الفقييػػة فػػي أٌف كػػبلن منيمػػا يجمػػع  -اال ػػطبلحي فػػي معنػػاه  -، فيػػك يشػػترؾ 

  (ٔ)جزليات متعددة يربط بينيا رابط فقيي ((.
ػيف          فبل يكجد فرؽ يذكر بيف الم طمحيف في اال طبلح عمى الرلـ مف اختبلؼ الًعممى

ؿ   النحػػك كعمػػـ أ ػػكؿ الفقػػو   ألٌف ال ايػػة مػػف ىػػذا الم ػػطمح ىػػي إيػػراده إًلحكػػاـ المسػػال
تقانيػػا ب ػػض النظػػر عػػف العمػػـ الػػذم يػػرد فيػػو إذ أٌف كظيفػػة الضػػبط ىػػي )) كضػػع الميػػزاف  كاو

   (ٕ)ال حيح الذم يساعد عمى معرفة كؿ ما ىك مطابؽ أك مخالؼ لمق د((.
كبمػػا أٌف القاعػػدة ىػػي محٌ ػػمة مػػف النظػػر إلػػى المسػػالؿ كاالسػػتناد عمػػى القيػػاس         

ىػب بعػض الٌنحػكييف إلػى الجمػع بػيف القيػاس كالٌضػابط لمك كؿ إلييا كحاؿ الٌضػابط ، فقػد ذ
 (ٖ)فمف ذلؾ ما ئالو الرضي : )) المراد بالقياس أف يككف ىناؾ ضابطه كميّّ ((.
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كيذىب الشريؼ الجرجػاني إلػى ربػط العبلئػة الكثيقػة بػيف الضػابط كالقيػاس فيقػكؿ: 
  (ٗ)ىك ((.))القياس ما يمكف أف يذكر فيو ضابطةه عند كجكد تمؾ الٌضابطة يكجد 

كتحقيػػؽ القيػػاس المسػػٌمـ يػػختي مػػف االسػػتقراء الػػذم ضػػبطت عنا ػػره كمػػا كٌضػػحو 
ٌنما يككف إذا كانت مضبكطة كما تقكؿ : كؿ عن ػر متحيػز   ألٌف  االكسي بقكلو : )) ... كاو

  (َُ)األرض كالماء كاليكاء كالنار كذلؾ ، كىذا النكع عندىـ في حكـ القياس((.
المسػخلة كاإلحاطػة بيػا حتٌػى ينتقػؿ بعػد ذلػؾ إلػى القيػاس  فجاء الربط لضبط أطراؼ

عمييا  ، كئد استنبط أحد المحػدثيف كتك ػؿ إلػى القػكؿ : )) متػى كجػد الٌضػابط الكمػي جػرل 
القيػػاس ، كىاىنػػا تتفػػاكت ئيػػدىري الٌنحػػكييف فػػي اسػػتنباط الضػػكابط ، فمػػف اسػػتطاع مػػنيـ أف 

  (ُُ)المتكافقة أجرل القياس فييا ((. يستخرج مف كبلـ العرب ئانكنان يضبط بو األشياء
كىػذا الكػبلـ كمػو مرجعػو إلػى داللػة الٌضػابط ال نيػة بالمعػاني التػي يمكػف االرتشػاؼ 
منيا كممػا ائتضػت الضػركرة   ألٌف األلفػاظ محػدكدة ، كالمعػاني ليػر محػدكدة ، إذ تبػيف أٌنػو 

، فضػبل عػف مجيلػو سػبيبل ينافس القاعدة عمى الرَّلـ مف تبايف الداللة ، كتحقؽ القياس بو 
في التيسػير الٌنحػكم ، فاعتمػادا عمػى ئػكؿ العممػاء فقػد اسػتعمؿ النحػاة الٌضػابط فػي مكاضػع 
مختمفة كبدالالت متباينػة ، كمػا اسػتعممكا م ػطمح " الخبػر" مػثبل بعػدة دالالت ، كلكػف يبقػى 

 و ا طبلحا.ىناؾ فرؽ بيف المعنى المجازم المتعدد لو ، كبيف المعنى الحقيقي المكضكع ل
كالٌنحكيكف لـ يمتزمكا باستعماؿ الٌضابط اال طبلحي لمجرد التيسير كالتحميؿ فقط ، 
ٌنما يضاؼ إلييما جانب ميـ ىي القيمة المنيجية العاليػة كالمركنػة الحقيقيػة التػي تناسػب  كاو

 المسخلة التي ترد ألجميا. 
ف لػكاـز التجػدد فػي كبما أنَّنا نق د كجو التكفيؽ حتى ن ػؿ إلػى التحقيػؽ ، فػنٌف مػ

الطرح العممي ىك بياف كماؿ النظر لمك كؿ إلى القكؿ : إٌنو عمى الرلـ مػف البحػث فنٌنػو لػـ 
يػتـ العثػكر عمػى مػف كئػؼ مػف النحػاة المحػدثيف عنػد م ػطمح الٌضػابط المخػتص مػف جيػة 
 التنظيػػر كالتطبيػػؽ معػػا فػػي عمػػؿ مسػػتقؿ ، كبػػٌيف ماىيتػػو كأثػػره فػػي الٌنحػػك العربػػي ، بػػالمعنى
ٌف جػٌؿ مػػا كرد عنػد الٌنحػػكييف القػدماء ىػػك مجػيء ىػػذا الم ػطمح فػػي  الػذم نػرـك بيانػػو ،  كاو
مظاف المسالؿ الٌنحكيػة   ليػؤدم دكر الكسػاطة لمعرفػة القكاعػد كالثكابػت فػي ذلػؾ المكضػكع 
ـٌ  الٌنحكم الكاحد   لذا كسػعيا إلػى مطمػب الجػدة كتنػاكؿ مكضػكع لػـ تتكئػؼ عنػده األئػبلـ ، تػ

بحث أىـ المػكاطف التػي كرد فييػا ىػذا الم ػطمح ، كتقسػيميا عمػى كفػؽ مػنيج الذىاب إلى 
 يشمؿ جميع جكانبو كجزلياتو في دراسة مخت ة.
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كىنا ال بػٌد مػف اإلشػارة إلػى كتػابيف ميمػيف ليمػا  ػمة بيػذا المكضػكع األكؿ كتػاب 
ى كجػو "األشباه كالنظالر " لمسيكطي الذم ذكر م ػطمح الٌضػابط بيػد أٌف تكظيفػو لػو كػاف عمػ

ٌؿ ما فعمػو  اإلجماؿ ،  كذكر بعض المسالؿ مف دكف أف يبيف التنظير كال رض منو ، ككاف جي
أنو أكرد مف لفظ الٌضابط معناه المعجمي بدليؿ أنو لـ يكظفو في تحميػؿ المسػالؿ كمعالجتيػا 
نمػػا أرسػػمو إلػػى عنكانػػات المسػػالؿ بحيػػث يكػػكف معنػػاه جامعػػا كمحػػدّْدا لممكضػػكعة التػػي  ، كاو

ا كذلؾ كقكلو : ))"ضابطه في األفعاؿ المت ػرفة "  كػؿ األفعػاؿ مت ػرفة إال سػتة ، نعػـ يكردى
كبلس ، عسى كليس ، كفعؿ التعجب كحبذا ، كػذا ئػاؿ ابػف الخبػاز فػي ) شػرح الػدرة ( كىػي 
أكثر مف ذلؾ ، كئاؿ ابف ال الغ في )تذكرتو( : األفعاؿ التي ال تت رؼ عشرة كزاد ، ئمما ، 

 .(ُِ)تبارؾ اهلل تعالى((كيذر، كيدع ، ك 
ٌنمػا ىػػك ضػابط ئ ػػد  إذ نػرل أف ىػذا القػػكؿ لػيس ضػابطا بػػالمعنى اال ػطبلحي ، كاو
مػػف ذكػػره جمػػع ىػػذه األفعػػاؿ ، كىػػذا ربمػػا يقتػػرب مػػف مفيػػكـ القاعػػدة ، كئػػد أكرد مثػػؿ ىػػذه 

 المسالؿ بكثرة .
تحميميػة  كالكتاب الثاني ألحد المحدثيف كعنكانو : " ضكابط الفكر الٌنحػكم / دراسػة 

لؤلسس الكمية التي بنى النحاة عمييا آراءىـ " ، لمدكتكر محمد عبد الفتاح الخطيب ، كعمػى 
الرلـ مف ككف ىذا الكتاب مف الكتب القيمػة ، فنٌنػو ئػد ظيػر بنحػك جمػي مػف العنػكاف أٌنػو ال 

لعامػة يريد السبيؿ الذم ئ دناه ، فالضكابط التي ذكرىا يريد بيػا األ ػكؿ الفكريػة كالقكاعػد ا
التي انطمؽ الٌنحكيكف منيا بخػبلؼ مػا نحػف نسػعى إلػى دراسػتو   ألف الٌضػابط الػذم ندرسػو 
ىك خاص تماما بمعنػى أنػو يخػتص بمسػخلة معينػة مػف دكف أف يشػترؾ معيػا شػيء آخػر ، 
كالدليؿ عمى ذلؾ ئكلو : )) أما ضكابط الفكر الٌنحػكم ػ مكضػكع البحػث ػ فػخعني بيػا : جممػة 

يف كالمقكالت التي كانت تضػبط معائػد ىػذا العمػـ ، كاتجػاه الٌنحػكم فػي نظرتػو المبادئ كالقكان
لم ة سكاء في تككيف عنا ر المنيج أـ فػي بنػاء النظريػة ، كىػذه الضػكابط تمثػؿ مفيكمػات 
نظرية عامة استخرجيا النحاة مف معطيات المادة المدركسة ، فككنت أ كال كمية جردت في 

فػػي كضػػع تفسػػير منطقػػي مقبػػكؿ ل ػػكر العبلئػػات بػػيف   ػػكرة ضػػكابط كػػاف ليػػا دكر كبيػػر
العنا ػػر فػػي النسػػؽ الػػذم بنيػػت عميػػو "النظريػػة" كمػػا أف ىػػذه الضػػكابط ىػػي التػػي اعتمػػدىا 

 . (ُّ)النحاة في تككيف عنا ر المنيج ((
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كبما أٌف األمكر تتبع مقا دىا ، فػنٌف ىنػاؾ اختبلفػا فػي المقا ػد التػي ذىػب إلييػا 
التجاه كالمنيج الذم التزمو ىػذا البحػث إذ أف ىػذيف الٌنحػكييف ئ ػدا ىذاف الكتاباف ، كبيف ا

 المعنى األكسع لمضابط ، كليس المق د اال طبلحي المحٌدد الذم يطمبو ىذا البحث .
كال بد أٌف نشير إلػى أٌف الضػابط مػف أدكات عممػاء النحػك إذ نىشىػركا بتنسػيؽ لطيػؼ 

ا العمػػػـ ، كاسػػػتطاعكا بفكػػػرىـ الٌنيػػػر ، األ ػػػكؿ كالقكاعػػػد كالضػػػكابط عمػػػى جميػػػع أطػػػراؼ ىػػػذ
كبعمميـ الػكفير مػف تحطػيـ جميػع  ػعكباتو ، ككشػؼ جميػع أسػراره ، كانطمقػكا فػي تفا ػيؿ 
 ىذا العمـ الجميؿ يفٌككف جميع مست مقاتو ، كيحكلكف ظيمىًماتًو أنكاران خمدت بخمكد م نفاتيـ .

نػة الضػكابط فػي العمػـك نحػك كالدليؿ عمى ىذا الكػبلـ مػا أثبتػو العممػاء ، كبٌينػكا مكا
اعمـ ػ رحمؾ اهلل تعالى ػ أٌف خير ما حرىص عميو طالب العمػـ فػي تح ػيمو  ئكؿ بعضيـ : ))

العممي ىك ضبط القكاعد كاأل كؿ مع أدلتيا ، كمعرفة التفريع عمييا ، فنٌنيا الطريؽ األسمـ 
ىػذا الطريػؽ كطريػؽ  في التح يؿ ، كىي حزاـ أماف مف التشكيش بكثرة الفركع ، كئد جٌربتي 

 (ُْ)التفريع ، فكجدت أف طريؽ التخ يؿ كالتقعيد ال يعمى عميو ((.
كأٌمػػا فػػي عمػػـ الٌنحػػك فقػػد كػػاف لػػو أثػػر كبيػػر فػػي التحميػػؿ كالمعالجػػة كالتيسػػير عمػػى 

)) لمػف أراد دراسػة الٌنحػك: العنايػة بالضػكابط مستكيي العاًلـ كالدارس إذ نراىـ ييثبتػكف أٌنػو : 
الضكابط الٌنحكية ميمة جدا . فػي الٌنحػك ئكاعػد ثابتػة ال تت يػر، ىػذه القكاعػد ال  الٌنحكية ...

بد أف تستفيدىا ممف يدرسؾ الٌنحك  ألٌف ىذه الضكابط إٌما أف تككف كليدة فيـ مدرسؾ، كلػك 
فٌتشػت فػػي كتػب الٌنحػػك مػػا كجػدت ىػػذا الٌضػابط الػػذم أعطػػاؾ إٌيػاه، كئػػد تكػكف أك يكػػكف ىػػذا 

كتب الٌنحك، كلكف ي عب ك كلؾ إليو، أك ت ؿ إليو ، كلكف ال تستطيع  الٌضابط مكجكدا في
 (ُٓ) يالتو كال فيمو(( .

فتكػػكيف الضػػابط يحتػػاج إلػػى  ػػناعًة عقمٌيػػةو مركٌبػػة ، تسػػتكعب دئػػالؽ ىػػذا العمػػـ ، 
رسػػاليا عمػػى ىيػػخة ئكاعػػد مرتبػػة ،  ـٌ يسػػتطيع  ػػاحب تمػػؾ العقميػػة تنظػػيـ الضػػكابط كاو كمػػف ثىػػ

 يق د الدرس الٌنحكم.    كمتناسقة لكؿ مف 
 

 المبحث األكؿ : أثر الٌضابط في تيسير دئالؽ األسماء
يتنقؿ الٌضابط بحرٌية في المسالؿ الٌنحكيػة معتمػدا عمػى جػانبيف ، األكؿ : السػياؽ ،          

كالمراد بو ىنا السػياؽ الٌنحػكم التركيبػي ، كيسػمكنو بالسػياؽ الم ػكم كىػك : )) الػنص الػذم 
كممػػة ، كمػػا يشػػتمؿ عميػػو مػػف عنا ػػر ل كيػػة مختمفػػة تفيػػد الكشػػؼ عػػف المعنػػى تػػذكر فيػػو ال
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، كبما أف السياؽ يتعدد بحسب المنتكج الم كم فػ )) إٌف الكػبلـ  (ُٔ)الكظيفي ليذه الكممة ((.
يتطرؽ إليو االحتماؿ ، كىػذا دأب كػؿ الم ػات ، فػبل تكػاد تظفػر بكػبلـ فػي ل ػة مػف الم ػات ال 

كليذا إذا ئطع الٌنحكيػكف بشػيء ، كتخكػدكا مػف سػبلمة   (ُٕ)حتماال (( .تحتمؿ داللتو شٌكا كا
مػػا تك ػػمكا إليػػو بنػػكا عميػػو ضػػابطا أك ئاعػػدة معتمػػديف عمػػى السػػياؽ الػػذم أنجػػز ليػػـ ذلػػؾ 

فػالمبنىى  االجتياد ، كابتعدكا بما ذىبػكا إليػو عػف االحتمػاؿ ، يقػكؿ الػدكتكر تمػاـ حسػاف : ))
كؿ معنى مما نسب إليو، كىك خػارج السػياؽ. أٌمػا إذا تحقػؽ  الكاحد متعدد المعنى ، كمحتمؿ

المبنى بعبلمة في سياؽ فنٌف العبلمة ال تفيد إاٌل معنى كاحدنا تحدده القرالف المفظية كالمعنكية 
 (ُٖ).كالحالية ((

كالجانب الثاني : التعدد اإلعرابي كالبنيكم في األسماء كالتعدد النكعي كالبنيكم في 
كؼ ، فالٌضػابط فػي الٌنحػك العربػي ال يتعمػؽ بنػكع أك بقسػـ مػف أئسػاـ الكػبلـ ، األفعاؿ كالحػر 

ٌنما كثر كركده في األمكر التي ليا تفرعات كجزليات كثيرة.  كاو
كسػػنتناكؿ فػػي ىػػذا المبحػػث دراسػػة الضػػكابط التػػي جػػاءت لؤلسػػماء التػػي تككنػػت 

تختص بنػكع مػف الجمػؿ ، بحسب السيائات كالتعدد اإلعرابي كالبنيكم التي كردت فييا ، كلـ 
 ككانت ىذه الضكابط مظيرا مف مظاىر التيسير كما سنرل .

فمف ذلؾ ما جاء في باب الضمالر ، إذ كشؼ السياؽ الٌنحػكم فػي الضػمالر كجػكد 
مػػف تحديػػد كيفيػػة التعامػػؿ مػػع الضػػمير المت ػػؿ  بعػػض الضػػكابط الثابتػػة التػػي تمكّْػػف بييسػػر و

كتمٌسكا بعماد األ الة آثرنا ذكر كبلـ بعض المتقػدميف كالمنف ؿ ، كأٌف ليا حاالتو خا ة . 
حٌتى تتضح مق دية االستشياد لدل المتخخريف لتكظيؼ الضػابط بنحػك كاضػح ، فػالٌنحكيكف 
المتقدمكف ذكركا تناكب الضمالر، كبٌينػكا أٌف الضػمير ينقسػـ عمػى ئسػميف: مت ػؿ كمنف ػؿ 

عمى المضمر مت بل ، فالمنف ؿ ال يقػع ًاعمـ أٌف كؿ مكضع تقٌدر فيو نحك ئكؿ المبرد  : ))
    (ُٗ)فيو : تقكؿ: ئمتي ، كال ي مح: ئاـ أنا. ككذلؾ ضربتيؾ ، ال ي مح: ضربتي إٌياؾ ((.

ٌنمػػا ىنػػاؾ مكاضػػع يجػػكز فييػػا اجتمػػاع    كلكػػٌف ىػػذا األمػػر لػػيس عمػػى إطبلئػػو ، كاو
لى إحدل المكاضع  ٌف خبر ) كاف ( إذا كاعمـ : أ ))أشار ابف السراج إذ ئاؿ : الضميريف ، كاو

كنيت عنػو جػاز أف يكػكف منف ػبلن كمت ػبلن ، كاأل ػؿ أف يكػكف منف ػبلن إذا كػاف أ ػمو أٌنػو 
خبر مبتدأ تقكؿ : كنتي إٌياه ، ككاف إٌيام ىذا الكجو   ألٌف خبرىا خبر ابتداء كحقو االنف اؿ 

ت ػػرؼ الفعػػػؿ ، كيجػػكز : كػػانىني ككنتيػػػو كقكلػػؾ : ) ضػػػربنىي كضػػربتيو (    ألٌنيػػا مت ػػػرفة 
    (َِ)فاألكؿ استحسف لممعنى ، كالثاني لتقديـ المفظ ((.



 َُِْلسنة   ُالعدد:  ٗالمجػمد :        ت اإلنسانيةػاجػامعػة كرككؾ/ لمدراس ةممج

23 

 

كئد بيَّف الرضي في ئسـ آخر مػف األفعػاؿ سػبب جػكاز الػكجييف فػي ذلػؾ إذ ئػاؿ : 
خمتكو  ، كخمتؾ إٌياه، كجو ات الو أٌف المت ؿ األكؿ أشرؼ منو بسبب ككنو أعػرؼ ، ))... 

كئػػد كضػػع الٌنحكيػػكف ئاعػػدة   (ُِ)رؼ منػو ((.فػبل لضاضػػة عمػػى الثػػاني بتعمقػو بمػػا ىػػك أشػػ
  (ِِ)((. أف المنف ؿ ال يجئ إال عند تعذر المت ؿليذه المسخلة كىي : )) 

كىنػػا يشػػار إلػػى اسػػتعماؿ ابػػف ىشػػاـ لم ػػطمح الضػػابط فػػي ىػػذه المسػػخلة بنحػػك           
ذ ئػاؿ : كاضح ، فاسػتثنى كحػٌدد الػكجييف المػذيف ذكرىمػا ابػف السػراج كالرضػي بضػابطيف ، إ

))كلٌما ذكرتي أٌف المضمر ينقسـ إلى مت ؿ كمنف ؿ أشرتي بعد ذلؾ إلى أنو ميمػا أمكػف أف 
ـى أنػا" ، كال "أكرمػتي إٌيػاؾ" ،  يؤتى بالمت ؿ فبل يجكز العدكؿ عنو إلى المنف ؿ ال تقكؿ : "ئا

ـى إال أنا ، ك ما أكرم تي إال إٌياؾى ، لتمكنؾ مف أف تقكؿ: ئيمتي ك أكرمتيؾى ، بخبلؼ ئكلؾ: ما ئا
ـٌ استثنيت مػف ىػذه  فنٌف االت اؿ ىنا متعذّْر   ألٌف "إال" مانعة منو فمذلؾ جيء بالمنف ؿ ، ث
القاعدة  كرتيف يجػكز فييمػا الف ػؿ مػع الػتمكف مػف الك ػؿ ، كضػابط األكلػى : أف يكػكف 

كػػوي ، الضػػمير ثػػانيى ضػػميريف أكليمػػا أعػػرؼ مػػف الثػػاني كلػػيس مرفكعػػا نحػػك : سػػمًنيًو ك ًخٍمتي 
ٌنما ئمنا : الضػمير األكؿ فػي ذلػؾ أعػرؼ  يجكز أف تقكؿ فييما : سمني إٌياه ك ًخمتيؾ إٌياه ، كاو
، ألٌف ضػػمير المػػتكمـ أعػػرؼ مػػف ضػػمير المخاطػػب ، كضػػمير المخاطػػب أعػػرؼ مػػف ضػػمير 
ال الب كضابط الثانية : أف يككف الضػمير خبػرا لكػاف أك إحػدل أخكاتيػا سػكاء أكػاف مسػبكئا 

، فػػاألكؿ نحػػك: ال ػػديؽ كيٍنتىػػوي ، كالثػػاني نحػػك ال ػػديؽ كانىػػوي زيػػد ، يجػػكز أف  بضػػمير أـ ال
  (ِّ)تقكؿ فييما : كنتي إٌياه ك كاف إٌياه زيده((.

فقد تقػدـ معنػى الضػابطيف عنػد ابػف السػراج كالرضػي ، كلكٌنيمػا لػـ ي ػرحا بمفػظ            
ٌنمػػا كانػػت المسػخلة عنػػدىما مػػف ئبيػػؿ الجػكاز ، أٌمػػا ابػػف ىشػاـ فقػػد أكجػػد ضػػابط  الٌضػابط ، كاو

المسػػخلة ، كأحكميػػا كحػػدد معالميػػا بنػػاء عمػػى كػػبلـ الٌنحػػكييف السػػابقيف ، فقػػد أكرد القاعػػدة 
ز الػكجييف ، كىػك  المعركفة التي ذكرىا معظـ الٌنحكييف ، لكٌنو رجع فذكر الٌضػابط الػذم يجػكّْ

كػكف الضػميريف فػي محػؿ  أٌنو : إذا جاء الضمير في سيائيف محدديف ، السياؽ األكؿ : ىك
ف كػػػاف ىنػػاؾ تفػػاكت فػػي  ن ػػب ، كالثػػاني : كػػكف الضػػمير خبػػرا لكػػاف أك إحػػدل أخكاتيػػا ، كاو
درجة الضميريف كػما ذكر ذلؾ الرضي كابػف ىشػاـ . كىذا األمر يثبت أف تككيف الٌضػابط ىػك 

س متخ ػؿ مف نتاج فكر الٌنحكم   ألٌنو عندما يجد أف المسخلة يتحقؽ فييا سبيؿ ثابت كأسا
ال يت يػر بت يػر أحػكاؿ التراكيػب ، فػنٌف ذلػؾ يجيػز لػو إ ػدار الٌضػابط الػذم يحًكميػا ، كيقػٌرب 

 نحك الفيـ أبعادىا. 
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ككػػذلؾ فػػي بػػاب المبتػػدأ فػػي مكضػػكع كجػػكب كػػكف المبتػػدأ معرفػػة ، أك فػػي حكػػـ 
يػذكر  كلمػا لػـالمعرفة ذكر الٌنحكيكف ضػابطو الػذم يحٌققػو ، كمػنيـ المػرادم إذ ئػاؿ : )) ...

 جميع المسكلات ئاؿ:
  (ِْ)]... كليقس ما لـ يقؿ[                 كالٌضابط ح كؿ الفالدة ((.

فيػػك يشػػير إلػػى أبيػػات ابػػف مالػػؾ عنػػدما ذكػػر بعػػض المسػػكلات فػػي جػػكاز االبتػػداء          
ـٌ بػػيف أف األمػر متعمػؽ بضػػابط ح ػكؿ الفالػدة ، كمػػا كئػؼ ابػف ىشػػاـ عنػد ىػػذه  بػالنكرة ، ثػ

: )) لػػـ يعػػٌكًؿ المتقػػدمكف فػػي ضػػابط ذلػػؾ إال عمػػى ح ػػكؿ الفالػػدة ، كرأل ة فقػػاؿ المسػػخل
المتخخركف أٌنو ليس كؿ أحد ييتدم إلى مكاطف الفالػدة فتتبعكىػا فمػف مقػٌؿ مخػٌؿ كمػف مكثػر 
مػػػكرد مػػػا ال ي ػػػمح أك معػػػدد ألمػػػكر متداخمػػػة كالػػػذم يظيػػػر لػػػي أٌنيػػػا منح ػػػرة فػػػي عشػػػرة 

  (ِٓ)أمكر...((.
ئي عنػد الٌضػابط الػذم ئدمػو ابػف ىشػاـ فقػاؿ : )) ئكلػو :"إال عمػى كئد كئؼ الدسك 

ال فػبل ، فػنذا  ح كؿ الفالدة " أم فنف ح مت الفالػدة عنػد االبتػداء بيػا  ػح جعميػا مبتػدأ كاو
اعتقػػد المخاطػػب أٌنػػو لػػيس فػػي الػػدار رجػػؿ في ػػح أف يقػػاؿ لػػو : رجػػؿ فػػي الػػدار مػػف ليػػر 

   (ِٔ)سكغ ((.ػػػػػػػػػػػػػم
أتى ىذا الٌضػابط ليخت ػر التف ػيبلت كالمسػافات   ألٌف الٌنحػكييف تكسػعكا بنحػك فقد         

كبير حيف حاكلكا ح ػر المكاضػع التػي يجػكز االبتػداء بيػا ، فػذكركا األسػباب كالمسػكلات ، 
بيػد أٌف ضػابط ح ػػكؿ الفالػدة ي نػي عػػف إيػراد تمػػؾ المسػكلات ، كمق ػد الٌنحػػكييف مػف ىػػذا 

ىذا الكػبلـ ، فنٌنػو يسػتطيع أف يسػت ني بفيمػو عػف تعػداد تمػؾ الٌضابط : أف مف أدرؾ جكىر 
 األحكاـ.
كئد نظر الكفػكم مػف زاكيػة أخػرل ، كىػي جيػؿ المخاطػب ، كيتحقػؽ ىػذا الكػبلـ عنػد        

بيف المكضػكع كالمحمػكؿ  (ِٕ)المناطقة ، كىك ال بد مف إدراؾ النسبة لمك كؿ إلى الت ديؽ 
ممػػا عنػػدىـ ، كلػػيس ت ػػكرا فػػي ىػػذه المسػػخلة إذ ئػػاؿ : أم : المبتػػدأ كالخبػػر ، لكػػي يكػػكف عً 

))الٌضابط   في تجكيز اإلخبار عف المبتدأ كالفاعؿ سػكاء كانػا معػرفتيف أك نكػرتيف ىػك جيػؿ 
ف كػاف  ف كػاف المخبػر عنػو نكػرة كاو المخاطب بالنسبة ، فنف كاف جاىبل بيا  ٌح اإلخبػار ، كاو

ف كاف المخ   (ِٖ)بر عنو معرفة !((.عالمان بيا لـ ي حَّ اإلخباري ، كاو
فقكلػػو : جيػػؿ المخاطػػب مسػػاك فػػي التك ػػيؼ الٌنحػػكم ح ػػكؿ الفالػػدة   ألٌف الجيػػؿ        

 بالشيء يقتضي البحث عف معرفتو بخبلؼ العمـ بالشيء.
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كمػػا ذكػػر النحػػاة ضػػابطا آخػػر فػػي بػػاب المبتػػدأ ، كلكػػف مػػف جانػػب مجػػيء المبتػػدأ           
))... ئبؿ حاؿ ال ي مح جعميا خبػرا عػف ك ئكؿ المرادم : عامبل في مفسّْر  احب الحاؿ نح

كشرط ذلؾ : أف يككف المبتدأ م درا عامبل في مفسر  احب الحػاؿ نحػك:  المبتدأ المذككر.
"ضربي العبدى مسيلا" فمسيلا حاؿ مف الضمير المستكف فػي الخبػر المحػذكؼ، كذلػؾ الضػمير 

    (ِٗ).يعكد عمى العبد، كىك معمكؿ لمم در((
جعػػؿ جػػكاز ذلػػؾ أف يتػػكفر الشػػرط ، كىػػك : " كػػكف المبتػػدأ... "كلكػػفَّ السػػيكطيَّ  إذ

))... الخامس مسخلة : ضربي زيدا ئالما ، كضػابطيا : : ذىب إلى جعؿ ذلؾ ضابطا إذ ئاؿ 
أف يككفى المبتدأي م درا عامبل في مفسر  ػاحب حػاؿ بعػده ال ي ػمح أف يكػكف خبػرا عنػو ، 

كثيرة الخبلؼ ، كئد أفردتيا ئػديما بتػخليؼ مسػتقؿ ، كأئػكؿ ىنػا:  كىذه المسخلة طكيمة الذيكؿ
اختمؼ الناس في إعػراب ىػذا المثػاؿ فقػاؿ ئػكـ : ضػربي مرتفػع عمػى أنػو فاعػؿ فعػؿ مضػمر 
ٌعؼ بخنَّو : تقدير ما ال دليػؿ  تقديره : يقع ضربي زيدنا ئالمنا ، أك ثبتى ضربي زيدا ئالما ، كضي

تقدير" ثبت" يجكز تقدير " ئؿ" أك "عدـ" ، كما ال يتعػيف تقػديره عمى تعيينو   ألٌنو كما يجكز 
 (َّ).ال سبيؿ إلى إضماره ((

كىػػػذا الػػػنص يكضػػػح أٌف مجػػػيء الٌضػػػابط يكػػػكف بنػػػاء عمػػػى شػػػيء ثابػػػت أك دليػػػؿ 
مسػػبكؽ ، فالكػػؿ يعمػػـ كيػػؼ يكػػكف المبتػػدأ فػػي التركيػػب الٌنحػػكم ، كلكػػف أف يػػختي فػػي تركيػػب 

يو تفٌرد كخركج عف المخلكؼ ، كلذلؾ احتاج إلى ضػابط يبػيف يككف عامبل مف دكف خبر ، فىفً 
 ػػكرة ىػػذا التركيػػب ، ككػػذلؾ يبػػيف أٌف الٌنحػػكييف يسػػيركف فػػي كضػػع الضػػكابط بنػػاء عمػػى 
المكجكد ، فكيفما يخًت تركيبي الػٌنص يكػًف الحكػـ عمػى مػا ىػك عميػو مػف دكف ئ ػد لبعيػد أك 

 المجيء.   تكسع ألمكر ثانكية ، بؿ إيجاد كتحميؿ لسبب ىذا 
ككذلؾ في باب الخبر إذا كاف متعددا أكرد بعض النحاة ضابطا لبيػاف معػالـ تركيبػو   

إحػػداىما: متفػػؽ عمػػى جكازىػػا "كىػػي"أف يتعػػدد الخبػػر لفظػػا ، كيتحػػدد معنػػىن نحػػك ئػػكليـ : )) 
ٌمػػافي حمػػكه حػػامضه ، كال يجػػكز "فييػػا" العطػػؼ خبلفػػا ألبػػي عمػػٌي . كضػػابطو : أالَّ  نحػػك: " الرُّ

 (ُّ). دؽ اإلخبار ببعضو عف المبتدأ ((ي 
كيككف ثانييما ما ذكره األشمكني كىك  )) تعدد فػي المفػظ دكف المعنػى، كضػابطو: 
، كىػػذا أعسػػري  أف ال ي ػػدؽ اإلخبػػار ببعضػػو عػػف المبتػػدأ نحػػك : ىػػذا حمػػكه حػػامضه أم : مػػزّّ

  (ِّ). أيسري أم : أضبط ((
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ي تتعمؽ بيذا الٌضابط بعد أف ذكرىػا كئد جمع الشيا محمد محيي الديف األحكاـ الت
إذ ئاؿ   )) كضابطو: أال ي ػح اإلخبػار بكػؿ كاحػد منيمػا عمػى انفػراده، نحػك ئػكليـ: الرمػاف 
حمك حامض، كئكليـ: فبلف أعسر أيسر، أم يعمؿ بكمتا يديو ، كليذا النكع أحكاـ: منيا أٌنو 

المبتدأ بينيػا، كمنيػا أٌنػو ال  يمتنع عطؼ أحد األخبار عمى ليره ، كمنيا أٌنو ال يجكز تكسط
يجكز تقدـ األخبار كميا عمى المبتدأ، فبل بٌد في المثاليف مف تقػٌدـ المبتػدأ عمييمػا، كاإلتيػاف 

 (ّّ). بيما ب ير عطؼ   ألٌنيما عند التحقيؽ كػ شئ كاحد، فكؿ منيما ييشبو جزء الكممة ((
بػيَّف شػركط ىػذا التعػدد فػي فقد أحكـ ىذا الٌضابط ىذه المسخلة ، كأتقف تركيبيػا ، ك 

الخبر بخنَّو ئد يتعٌدد بضابط ىك أٌف مجمكع الجزأيف في المعنى ىك الخبر ، كليس أحدىما  ، 
 (ّْ). كليذا ئاؿ : )) ألٌنيما عند التحقيؽ كشيء كاحد، فكؿ منيما ييشبو جزء الكممة((

فػي أثنػاء تفػريقيـ  كفي باب المجركرات يػذكر الٌنحكيػكف بعػض الضػكابط ، كالسػٌيما         
بيف اإلضافتيف المعنكيػة كالمفظيػة نحػك ئػكليـ : )) كاإلضػافة عمػى ثبلثػة أٍنػكىاعو :  نػكع يفيػد 
ػوي بػو إف كػاف نكػرة  ٍيػدو ( كتىخى ُّ ى تىعىرُّؼى المضاؼ بالمضػاؼ إليػو إٍف كػاف معرفػة كػػ ) ليػبلىـ زى

ػ صى المضػاؼ دكف تعٌرفػو كضػابطو : أف )ليبلىـ اٍمرىأىةو( كىذا النكع ىك ال الب كنػكعو يفيػد تىخى ُّ
يكػػكف المضػػاؼ ميتىػػكىلّْبلن فػػي اإلبيػػاـ ك ىٍيػػر كًمٍثػػؿ إذا أيًريػػد بيمػػا ميٍطمىػػؽ المماثمػػة كالم ػػايرة ال 
ٍيًرؾى ( كتسٌمى  ؿو ًمٍثًمؾى ( أك ) لى ٍرتي ًبرىجي حَّ ك ؼ النكرة بيما في نحك ) مىرى كىمىاليييمىا، كلذلؾ  ى

ة أم خال ة مػف تقػدير اإلضافة في ىذيف النكعيف  ٍعنىًكٌية   ألٌنيا أفادت أمران معنكيا كمىٍحضى مى
االنف اؿ ، كنكع ال يفيد شيلان مف ذلؾ كضػابطو : أف يكػكف المضػاؼ  ػفة تيٍشػبو المضػارعى 
اًرب  في ككنيا ميرىادان بيا الحاؿي أك االستقباؿي ، كىذه ال فة ثبلثة أٍنكىاعو : اسـ فاعؿ كػ ) ) ضى

ٍيػػدو ( ( ك كَّع القىٍمػػًب ( كال ػػفة  زى ػػرى كب اٍلعىٍبػػًد ( ك ) مي ) ) رىاًجينىػػا ( ( كاسػػـ المفعػػكؿ كػػػ ) مىٍضػػري
ٍجًو( ك ) )عىًظيـ األمىًؿ ( ك )ئىًميؿ الًحيىًؿ (( سىف اٍلكى  (ّٓ). المشبية كػ ) حى

ككئؼ ياسيف الحم ي عند ئكلو : )) ىذا النكع ىك ال الب (( المق كد اإلضافة التي       
التعريػػؼ فقػػاؿ : )) ئكلػػو : كىػػذا النػػكع ىػػك ال الػػب ، أم كلػػيس لػػو ضػػابط كجػػكدم بػػؿ تفيػػد 

 (ّٔ). ضابطو انتفاء ضابطي القسميف ااتييف ((
كمػػراده بالقسػػميف : المضػػاؼ المتكلػػؿ فػػي اإلبيػػاـ ، اإلضػػافة المفظيػػة ، كىػػذا ىػػك        

عنػػى كبلمػػو أٌف ىػػذا أسػػمكب أ ػػحاب الحكاشػػي كىػػك اإليجػػاز فػػي التعبيػػر بخئػػؿ األلفػػاظ . كم
ٌنما ضابطو : أف ال ينطبؽ عميو ضابطا المضاؼ المتكلػؿ  القسـ ليس لو ضابط كجكدم ، كاو
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ـي مػػف مفيػػـك المخالفػػة أٌف اإلضػػافة المعنكيػػة تمتمػػؾ  فػػي اإلبيػػاـ ، كاإلضػػافة المفظيػػة ، كييعمػػ
 ضابطا ، كضابطيا عدـ انطبائيا لمقسميف.    

المفظيػة: أف يكػكف المضػاؼ  ػفة تيٍشػبو المضػارعى فػي  فقد تقدـ أف ضػابط اإلضػافة        
ككنيا ميرىادان بيا الحاؿي أك االستقباؿي إذ ظير أٌف ىذا الٌضابط ليس عمى إطبلئو بؿ ئيد بضابط 
آخر ، كىك أٌنو ئد تتحػكؿ اإلضػافة المفظيػة إلػى المعنكيػة بػخف ال يكػكف مضػافان إلػى معمكلػو 

ال كانت إضاف تو لفظية ال تفيد التعريؼ . كالدليؿ كئكعيا  فة لمعرفػة ، فاعبلن أك مفعكالن ، كاو
كتيظيػػر ىػػذه الن ػػكص كيػػؼ يقػػـك الٌضػػابط بف ػػؿ المسػػالؿ المتقاربػػة المشػػكمة ، كيضػػع كػػؿَّ 
مسخلة في مكضعو المحدد لو بحيث ال تختمط كال تتداخؿ نظػرا   لكجػكد ىػذا الٌضػابط المحًكػـ 

 لمثؿ ىذه المسالؿ. 
ضػػافة أيضػػا كركد ضػػابط يبػػٌيف نكعيػػةى اإلضػػافة التػػي يقػػٌدر الحػػرؼ كمػػف دئػػالؽ اإل         

المكافؽ ليا ، فقد ئػٌدر الٌنحكيػكف حركفػان معينػة فػي اإلضػافة المعنكيػة ، كأنيػا ال تخػرج عػف 
 ثبلثة أحرؼ كىي ) مف ، كفي ، كالبلـ (   

مػػف خػػبلؿ كئػػد انجمػػى ىػػذا الٌضػػابط ، كىػػك يقػػـك بػػدكر المحقَّػػؽ فػػي نكعيػػة اإلضػػافة         
 سياؽ التركيب كالكبلـ ، كيثبت في الكئت نفسو أثر الٌضابط في التحميؿ الٌنحكم .

ثػـ بٌينػت أٌف اإلضػافة المعنكيػة عمػى ثبلثػة مف ذلؾ ما ذكره ابف ىشاـ إذ ئػاؿ : )) 
أئسػػاـ مقػػٌدرة بػػػ فػػي كمقػػٌدرة بػػػ مػػف كمقػػدرة بػػالبلـ ، فالمقػػٌدرة بػػػ " فػػي" ضػػابطيا : أف يكػػكف 

ٍكري المٍَّيػًؿ كىالنَّيىػاًر ] ] سػبخ / ظرفا لممضاؼ نحك ئكؿ اهلل تىعىالىى :  المضاؼ إليو  [ ّّ} بىٍؿ مى
] ] البقرة / كنحك ئكلػؾ : عثمػافي شػييدي الػداًر ، كالحسػيفي شػييدي  [ ِِٔ}تىرىبُّصي أىٍربىعىًة أىٍشييرو

ـي المدينًة كأىكثر الٌنحكييف لـ ييثبت مجيءى اإلً  اًل ضػافة بمعنػى فػي . كالمقػٌدرة كرببلءى ، كمىاًلؾه عى
بػ"مف"ضابيطيىا: أىف يككف المضاؼ إليو كػبلِّ لممضػاؼ ك ػالحان لئلخبػار بػو عنػو نحػك ئكلػؾ : 
ـي حديػده  ـى جزء منو ، كأىٌنو يجكز أىف يقاؿ: الخػات ًديدو ، أىال ترل أىٌف الحديد كؿّّ كالخات ـي حى ات ىذىا خى

 (ّٕ).، فيخبر بالحديد عف الخاتـ ((
ة التػػي ذكرىػػا بتقػػدير " فػػي" عمػػى ئسػػمي الظػػركؼ   ألٌف اايػػات لمزمانيػػة كاألمثمػػ
  (ّٖ).كاألمثمة لممكانية 

ككذلؾ أشار ابف عقيؿ إلى طريقة تكظيؼ ىذه الحركؼ إذ ئػاؿ: )) اإلضػافة تكػكف 
بمعنى البلـ عند جميع الٌنحكييف ، كزعـ بعضيـ أٌنيا تككف أيضا بمعنى "مػف" أك "فػي" كىػك 

لى ىذا أشار بقكلو : كاٍنًك ًمٍف أك ًفي إلىى... آخره  ، كضابط ذلؾ: أٌنو إف اختيار الم ن ؼ كاو
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ال فاإلضػػافة بمعنػػى  لػـ ي ػػمح إال تقػدير) مػػف أك فػي ( فاإلضػػافة بمعنػػى مػا تعػػيف تقػديره ، كاو
ـي  البلـ فيتعيف تقدير مف إف كاف المضاؼ إليػو جنسػا لممضػاؼ نحػك : ىػذا ثػكبي خػزه ، كخػات

ىذا ثكبه مف خٌز كخػاتـه مػف حديػد ، كيتعػيف تقػدير" فػي"   إف كػاف المضػاؼ  حديد كالتقدير:
إليو ظرفا كائعػان فيػو المضػاؼ نحػك: أعجبنػي ضػرب اليػـك زيػدان أم : ضػرب زيػد فػي اليػـك ، 
كمنو ئكلو تعالى :  لمذيف يؤلكف مف نساليـ تربص أربعة أشير   كئكلػو تعػالى:   بػؿ مكػر 

 (ّٗ). الميؿ كالنيار((
كتقػػدير ىػػذه الحػػركؼ إٌنمػػا يخخػػذ جانػػب الفكػػر ، أم التخكيػػؿ الػػذىني المعتمػػد عمػػى        

التقدير دكف أف يككف لو تطبيؽ في الكائع أك عمؿ في الظاىر بػدليؿ مػا ذكػره  السػيكطي إذ 
ئػػاؿ : )) ئكلػػو :" بكاسػػطة حػػرؼ جػػر ... الػػا "  ػػريح فػػي أف جػػارَّ المضػػاًؼ إليػػو الحػػرؼ 

ج ... كمػػػذىب سػػيبكيو كاألكثػػػر أٌف جػػاٌره االسػػػـ المضػػاؼ ، كىػػػك المقػػٌدر ، كىػػػك رأم الزجػػا
فالمحٌققكف يركف أٌنو ال حاجة إلى تقدير ىذه الحػركؼ فػي اإلعمػاؿ   ألٌف  (َْ). ال حيح ((

 (ُْ). االسـ ئد ئاـ مقاميا ك)) ألفَّ األ ؿ عدـ التقدير ببل ضركرة ممجلة إليو((
زت بػػكركد الٌضػػابط فػي أئسػػامو المعركفػػة نحػػك كالبػدؿ مػػف المكضػػكعات التػي تميػػ           

ئػكليـ : ))... كأئسػػامو سػػتة: أحػػدىما بػدؿ كػػؿ مػػف كػػؿ ، كىػػك عبػارة عمػػا الثػػاني فيػػو عػػيف 
دىالؽى ] ] النبػخ األكؿ كقكلؾ : جاءني محمده أبك عبًد اهلل ، كئكلو تعالى :  ، [ِّػػُّ}مىفىازان حى

ٌنما لـ أئؿ : بدؿ الكؿ مػف الكػؿ   حػذرا مػف مػذ ىب مػف ال يجيػز إدخػاؿ أؿ عمػى كػؿ ، كئػد كاو
ًمػػو ، كاعتػػذر عنػػو بخنػػو تسػػامح فيػػو مكافقػػة لمنػػاس ، الثػػاني بػػدؿ  مى اسػػتعممو الزجػػاجي فػػي جي
بعض مف كػؿ كضػابطو:  أف يكػكف الثػاني جػزءنا مػف األكؿ كقكلػؾ : أكمػتي الرليػؼى ثمثىػو ... 

بسة ب يػر الجزليػة كقكلػؾ : كالثالث بدؿ االشتماؿ كضابطو : أف يككف بيف األكؿ كالثاني مبل
ػػرىاـً ًئتىػػاؿو ًفيػػًو ] )البقػػرة / :عالى ػػػػػػػػػػػػػػأعجبنػػي زيػػده عمميػػو كئكلػػو ت ػػًف الشَّػػٍيًر اٍلحى } يىٍسػػخىليكنىؾى عى

ُِٕ ). ))...(ِْ) 
كئد نظر العبلمة أبك النجا برؤية نحكية فمسفية ليذه األئساـ إذ ئػاؿ : )) ئكلػو : بػدؿ       

( كضػػػابطو : أف يكػػػكف المػػػراد بالثػػػاني مػػػا أريػػػد بػػػاألكؿ ، كأف ت ػػػاير الشػػػيء مػػػف الشػػػيء 
ف كػاف بػيف األخ كزيػد  مفيكماىما   نحك : جػاء زيػد أخػكؾ ، فػنٌف المػراد بػاألخ ىػك زيػد ، كاو
عمػػـك كخ ػػكص مطمػػؽ ، فمفيكماىمػػا مت ػػايراف )ئكلػػو : بػػدؿ االشػػتماؿ ( كضػػابطو : أف 

الكمية كالجزلية ، سكاء كػاف األكؿ مشػتمبل عمػى  يككف بيف األكؿ كالثاني ارتباط كتعمؽ ب ير
الثاني اشتماؿ الظرؼ عمػى المظػركؼ ، نحػك :) يسػخلكنؾ عػف الشػير الحػراـ ئتػاؿ فيػو ( أك 
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الثاني مشتمبل عمى األكؿ نحك : سمب زيد ثكبو أك الشتماؿ أ بل ، نحك : نفعني زيد عممو 
بػدؿ ال مػط بخئسػامو ، كبقكلنػا : ب يػر  ، فخرج بقكلنا : أف يككف بػيف األكؿ كالثػاني ارتبػاط ،

 (ّْ)الكمية كالجزلية ، بدؿ كؿ كبدؿ البعض((.
كيظير مف ىػذا الػنص كمػف الن ػكص التػي سػبقت أف كممػات الٌنحػكييف فػي المسػالؿ       

كالمكضكعات ىي أدكات تتحرؾ كتتسابؽ لبياف األسباب كالمسكلات ، كنمحظ أنيػـ يختػاركف 
تمػؾ المسػالؿ ، ككخنمػا ىػذه الكممػات فػي تحميػؽ مسػتمر فػي سػماء األلفاظ التػي تكمػؿ بنػاء 

المسػػالؿ ، كأنيػػا بمجػػرد احتيػػاج المسػػخلة ليػػا تيػػبط بكػػؿ دئػػة إلػػى المكػػاف المناسػػب ليكتمػػؿ 
الت كير كيتحقؽ التحميؿ ، كىذا ما الحظناه في ىػذا المبحػث مػف خػبلؿ التكظيػؼ لم ػطمح 

ال كاف باإلمكاف تركو   ألنو لـ يرد عند الٌنحكييف المتقػدميف ، كلػـ يكػف لػو ذلػؾ  الٌضابط ، كاو
ٌنمػػػا التػػػـز بػػػو المتػػػخخركف   ألٌف التطػػػكر الٌنحػػػكم  التكظيػػػؼ الػػػذم اسػػػتعممو المتػػػخخركف ، كاو
ائتضػػػى كتطٌمػػػب أف يكػػػكف مثػػػؿ ىػػػذا الم ػػػطمح حاضػػػرا كبقػػػكة فػػػي معظػػػـ أطػػػراؼ المسػػػالؿ 

 الٌنحكية.
مقػت فػي األسػاس مػف جكانػب كبما أٌف معظـ المسػالؿ الٌنحكيػة التػي تقػدمت ئػد انط

إعرابية ، فنٌف الضكابط التي تتكلػد ألجميػا تػختي لتحكيػؿ كجػو المسػالؿ مػف التفريػع كالتكزيػع 
 إلى بناء األ كؿ التي ت ني عف ذكر الجزليات التي ئد تترؾ مجاال لمت عيب .   

كئد ذىب الدكتكر عبد الستار الجكارم إلى بياف ضػابط اإلعػراب بػخٌف )) أ ػعب مػا 
ي ىذه الم ػة اإلعػراب كىػك أعسػر مػا فػي الٌنحػك كأكثػره مشػقة ، عمػى أٌف دراسػة التركيػب ، ف

كأسمكب التعبير بالم ة عف األفكػار كالمشػاعر يسػيره إذا ئػيس بػاإلعراب ، فمػيس فػي التفكيػر 
العربي ئاعدة ظاىرة يجرم عمييا تركيب الجممة كترتيب مفرداتيا ، ما داـ اإلعراب في ظػاىر 

الٌضػػابط الػػذم يعػػرب عػػف معػػاني األلفػػاظ المفػػردة ، كمػػا سػػكل ذلػػؾ مػػف تقػػديـ أك الحػػاؿ ىػػك 
ٌنمػا ىػك مػف عمػؿ مػا يسػمى  تخخير أك ترتيب األلفاظ ، فميس مف عمؿ الٌنحك فػي شػيء ، كاو

 (ْْ).عمـ المعاني (( 
كمثؿ ىذا الكبلـ ىػك الػذم يفػتح لنػا آفػاؽ الرؤيػة الجميػة لمحكػـ بمكانػة الضػكابط   

ـٌ  َـّ سػػمة ليػػذه كذلػػؾ إذا تػػ ـي بػػخٌف التعمػػؽ فػػي الم ػػة بحاجػػة إلػػى فيػػـ ئكاعػػدىا ، كأٌف أىػػ العمػػ
القكاعد ىي تفا يؿ اإلعراب ، فتختي تمؾ الضكابط كالقكاعػد لتخػرج ئكاعػد الم ػة العربيػة مػف 

 التطكر في أسمكب ضبطيا.        تكرار ااراء كاألئكاؿ التي يمجخ إلييا بعضيـ إلى
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 لٌضابط في تيسير دئالؽ األفعاؿ كالحركؼ       المبحث الثاني : أثر ا
لقد اٌتبع الٌنحكيكف منيجا منطقيا عند الدخكؿ إلى أٌم مكضكع نحكٌم ، إذ يقكمػكف 
ـٌ يبػػدأ التقسػػيـ كالتحميػػؿ ، كبيػػاف  بتقػػديـ مبػػادئ ذلػػؾ البػػاب بالمػػدخؿ أك بػػالتعريؼ ، كمػػف ثػػ

ٌنحػػكم تكظيػػؼ إمكانياتػػو العمميػػة جميػػع الفػػركع التػػي تتعمػػؽ بيػػا شػػيلا فشػػيلا، كىنػػا يحػػاكؿ ال
إلظيار جميع األسرار كالخفايا في تمؾ المسالؿ ، فيستعمؿ جميع أدكاتو كئدراتو لتحقيؽ ذلؾ 
، كمف ىذه األدكات : أنكاع االستدالؿ ، كخ كؿ الٌنحك كااراء ، كالقكاعد التي منيػا الٌضػابط 

 ، فيستعيف بو الٌنحكم لتحديد دئيقة مف دئالؽ الٌنحك.
عمػػى الػػٌرلـ مػػف أٌف الٌضػػابط ال يشػػ ؿ حٌيػػزا كبيػػرا فػػي الٌنحػػك العربػػي ، إال أٌنػػو فػػي ك  

الكئت نفسو أمر ال يمكف االست ناء عنو ، كالسٌيما بعػد تطػكر ىػذا العمػـ كك ػكلو إلػى ىػذه 
ذا كئع التطكر في شيء ي عب الرجػكع إلػى ئديمػو كمػا جػرل عميػو  الدرجة مف الكضكح ، كاو

، أم ىك جزلية ميٌمة تككف مساعدا لمتخ يؿ ، كىك ييشبو إلى حد  العرؼ كتطكر ال ناعات
 كبير بالمدير ئياسا بالمكظفيف ، كميسرا لممعالجة كالتحميؿ .

كالبػد كالٌضابط يسير مع األ كؿ كاألدلة ، كليػذا ئػالكا فػي عمػـ أ ػكؿ الٌنحػك : )) 
الحتجػػاج عمػػى لػػو مػػع ذلػػؾ مػػف أ ػػكؿ تيحكمػػو ، كضػػكابط تضػػبطو حتٌػػى يكػػكف االسػػتدالؿ كا

فظير أٌف الٌضابط ىي كسيمة لمك كؿ إلى ال ايػة ، كىػي فيػـ  (ْٓ).أ كؿ كئكاعد محكمة ((
المفا ػػؿ التػػي تعػػالج المسػػالؿ عمػػى كجػػو العمػػكـ ، لتنتيػػي بعػػد ذلػػؾ إلػػى كشػػؼ الػػدئالؽ 

 كالحقالؽ.  
كيػػرل عممػػاء الٌنحػػك أٌف ال ايػػة مػػف كضػػع القكاعػػد كالضػػكابط ىػػي : تعٌمػػـ الٌنحػػك ، 

يقػػو فػػي ت ػػحيح الكظيفػػة الكبلميػػة كالكتابيػػة إذ يقػػـك ىػػذا البحػػث ]ئكاعػػد الٌنحػػك[ عمػػى كتطب
أسػػاس كضػػع القكاعػػد الم كيػػة الخا ػػة بػػالمفردات ، كالتراكيػػب العربيػػة كمػػا نطقيػػا العربػػي 
الف ػػيح ، فػػالمفردات ليػػا أنػػكاع مػػف حيػػث االسػػمية كالفعميػػة كالحرفيػػة ، كليػػا مكائػػع تت يػػر 

منيا ، كحسػب مكائعيػا المختمفػة ، كتجػرم عمييػا أحكػاـ ظاىريػة مػف  حسب المعاني المرادة
رفػػع كن ػػب كجػػر كجػػـز ، كمكائػػع محميػػة ، لترٌكبيػػا فػػي كػػبلـ مفيػػد ، كيمكػػف أف تطػػرأ عمييػػا 
ت يرات تؤٌدم إلى اختبلؼ أحكاليا إعرابان كبناءن ، كبنية كمعنى ، فكضعت لػذلؾ القكاعػد التػي 

 (ْٔ).سب مناىجيـ الم كيةتستمد مف كبلـ العرب ، كتتمشى ح
كئد أكرد الٌنحاة عددا كبيرا مف الضكابط في أثنػاء االسػتدالؿ فػي األفعػاؿ كالحػركؼ 
كسنقؼ في ىذا المبحث عنػد أىػـ الضػكابط التػي جػاءت مػع األفعػاؿ كالحػركؼ ، بمػا يعطػي 
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ة تقييمػػا جمٌيػػا لبيػػاف أىمٌيػػة التكظيػػؼ ليػػا ، إذ بيػػا تيػػدفع سػػحالب ال مػػكض ، كت ػػفى الرؤيػػ
ـٌ تقديـ األفعاؿ عمى الحركؼ   ألنيا مقدمة عند الٌنحكييف.  كالحدكد ، كت

 
 أكال في األفعاؿ:   

يتمٌيز الفعؿ المضارع مف ئسيميو الماضي كاألمر بخٌنػو ئػد يػختي معربػان ، كمػع ذلػؾ 
ئد يرجػع مػف اإلعػراب إلػى البنػاء نظػرا لؤل ػالة فيػو ، كذلػؾ إذا اٌت ػمت بػو "نػكف النسػكة" ، 

ا التككيد" بيػد أٌف الٌنحػكييف ذىبػكا إلػى أٌف األفعػاؿ الخمسػة التػي )) ضػابطيا : كػؿ فعػؿ "كنكن
ليست كالفعؿ المضارع   (ْٕ)مضارع ات ؿ بو ألؼ اثنيف أك كاك جماعة أك ياء مخاطبة (( .

في ىذا الحكـ أم في الرجكع إلى البناء  ، إذ ذكر النحاة أٌنو إذا ات ؿ بالفعؿ المضارع ألؼ 
ف ككاك الجماعة كياء المخاطبة ، كدخمت نكنا التككيػد عميػو ، فنٌنػو يبقػى معربػان ، ئػاؿ االثني

فنٍف لـ تٌت ؿ بو لػـ ييػبفى ، كذلػؾ كمػا إذا فى ػؿ بينػو كبينيػا ألػؼي اثنػيف نحػك ابف عقيؿ : )) 
" كأ مو : ىؿ تضرباًنفَّ ، فاجتمعت ثبلث نكنات فحذفت األكلى كىى نػكف الرفػع  "ىؿ تضربافّْ

" ، ككذلؾ يعرب الفعػؿ المضػارع إذا ف ػؿ بينػو كبػيف كراى ة تكالي األمثاؿ ف ار "ىؿ تضربافّْ
نكف التككيد كاك جمع أك ياء مخاطبة نحك "ىػؿ تضػربيفَّ يػا زيػدكف"  ك "ىػؿ تضػرًبفَّ يػا ىنػد" 
" تضربكنىفَّ فحذفت النكف األكلى لتكالي األمثاؿ كما سػبؽ ، ف ػار : تضػًربيٍكفَّ  كأ ؿ "تضربيفَّ

حذفت الكاك اللتقاء الساكنيف ف ار تضربيفَّ ، ككذلؾ " تضرًبفَّ " أ مو : تضربينىفَّ ففعػؿ بػو ف
))  (ْٖ). ما فعؿ بتضربكنفَّ

خف تت ؿ بو نػكف التككيػد المباشػرة كىنا ذكركا ضابطا يحٌقؽ ىذه المسخلة ، كذلؾ ب
ضػابط ذلػؾ : أٌنػو إذا لفظان كتقديران. كالمباشرة ىي التي لـ يف ػؿ بينيػا كبػيف الفعػؿ فا ػؿ. ك 

كاف الفعؿ المضارع ئبؿ دخكؿ النكف مرفكعان بالضػمة. فنػكف التككيػد مباشػرة ، كالفعػؿ معيػا 
ذا كاف المضارع ئبؿ دخكؿ النكف مرفكعػان بثبػكت النػكف الت ػالو بػخلؼ االثنػيف، أك  مبني، كاو

 (ْٗ).بكاك الجماعة، أك ياء المخاطبة، فنكف التككيد لير مباشرة. كالفعؿ معيا معر 
كئد اخت ر الخضرم ىذا الٌضابط عندما حدَّد العبلئة بيف الفعػؿ كعبلمتػو اإلعرابيػة 
في تعميقو عمى نص الشَّارح كىك : " إال إذا باشرتو الا " ضابط ذلؾ : أٌف مػا يرفػع بالضػمة 

 (َٓ).يبنى مع النكف   لترٌكبو معيا ، كما يرفع بالنكف ال يبنى إذ ال تركب مع الفا ؿ
بعض المحدثيف أٌف نػكعي الفعػؿ فػي التحميػؿ الٌنحػكم ال يختمفػاف مػف حيػث  كيفسر 

الداللة  بعد دخكؿ ىذه النكنات كسماه " ال ي ة التككيدية " : كتظيػر فييػا الحقػة مػف نمػط 
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آخر ىي النكف الثقيمة أك الخفيفة ، كتؤدم ىذه الحركات في ىذه ال ي ة كظيفة أخػرل ىػي 
تعرفيػػا أبنيػػة الفعػػؿ األخػػرل فػػي العربيػػة بػػاختبلؼ محػػدكد  بيػػاف عػػدد الفاعػػؿ ، كىػػي كظيفػػة

كمػف أمثمتػو : ألفعمػفَّ / ال تفعمػفَّ  syllabic systemأسػب تو ئػكانيف ذات طبيعػة مقطعيػة 
فضابط ال ي ة التككيديػة :   (ُٓ).لممفرد المذكر ، ال تفعًمفَّ لممؤنث ، ال تفعميفَّ لمجمع المذكر

ف ت يرت ًبنية ىذا الفعؿ.يعتمد اعتمادا كمٌيان عمى ات ا  ؿ الفعؿ المضارع بيذه الكممات ، كاو
ككذلؾ إذا كاف الفعؿ النائص تاٌمان جػاء بداللػة م ػايرة عػف المعيػكد لػو )) كتماميػا 

كئػد حقػؽ  (ِٓ). في جريانيا مجرل األفعػاؿ العاديػة ، فتكتفػي بمرفكعيػا الػذم ىػك الفاعػؿ ((
 (ّٓ).نق اف ليذا الفعؿ فخلنانا عف التكسع فيو الدكتكر فاضؿ السامرالي مسخلة التماـ كال

كئد بٌيف الٌنحكيكف أٌف التركيب الذم يرد فيػو ال يكػكف عمػى أٌنػو اسػـ كخبػر لكػاف ، 
ٌنما يقدّْر النحاة معنى آخر يناسػب السػياؽ كالمقػاـ ، مػف ذلػؾ ئكلػو تعػالى :  ف كىػافى ذيك كاو }كىاًو

المعنػػى : )إف كجػػد ذك عسػػرة(، ك"كجػػد" فعػػؿ  [َِٖبقػػرة /عيٍسػػرىةو فىنىًظػػرىةه ًإلىػػى مىٍيسىػػرىةو ]، ] ال
ك"ذك" حينلذ ىي نالب فاعؿ كعبلمة رفعو الكاك )أم  احب( فحينلذ أخذت نالب فاعؿ ، كلـ 
تخخػػذ اسػػما كخبػػرا فيػػي تامػػة ، كضػػابط ذلػػؾ : أٌنػػو إذا جػػاءت " كػػاف " بمعنػػى " كجػػد " أك 

 ػػي تيا كال تحتػػاج إلػػى اسػػـ  "ح ػػؿ" فيػػي تامػػة، تحتػػاج إلػػى فاعػػؿ أك نالػػب فاعػػؿ بحسػػب
كخبر... معنى تامة عمى ال حيح أنيا تكتفػي بػالمرفكع ، كال تحتػاج إلػى من ػكب ، كتخػرج 

 (ْٓ).عف باب النكاسا ، فبل تككف داخمة عمى المبتدأ كالخبر
فالٌضابط في ىذا المكضع اعتمد عمى داللة الفعؿ مع السياؽ الذم يرد فيو بمعنى 

ىذه المعاني ال يككف إال فعبل نائ ا. بؿ إٌف النحكييف يركف أٌف ىذا أٌنو إذا لـ يخرج إلى 
الفعؿ ال يتميز مف األفعاؿ الحقيقية ، فػ) كاف ( عندىـ التي بمعنى ) كئع كحدث ( فعؿ 

 (ٓٓ).حقيقي بمنزلة : ذىب كضرب
بل كيعٌكؿ النحاة في باب تنازع العامميف عمى الٌضابط بنحك كاضح ، فجػاء فيػو شػام         

لمباب مخت ا بو نحك ئكؿ ابف ىشاـ : )) يسػمى ىػذا البػاب " بػاب التنػازع " كبػاب اإلعمػاؿ 
أيضػػا ، كضػػابطو : أف يتقػػٌدـ عػػامبلف أك أكثػػر كيتػػخخر معمػػكؿ أك أكثػػر ، كيكػػكف كػػؿ مػػف 

مىٍيػالمتقدـ طالبا لذلؾ المتخخر مثاؿ تنازع العامميف معمكال كاحدا ئكلو تعالى:  ًو }آتيكًني أيٍفًرٍغ عى
كذلػػؾ   ألٌف آتػػكني فعػػؿ كفاعػػؿ كمفعػػكؿ يحتػػاج إلػػى مفعػػكؿ ثػػاف أفػػرغ  [ٔٗ]الكيػػؼ / ًئٍطػرنا]

فعؿ كفاعؿ يحتاج إلى مفعكؿ ، كتخخر عنيما : ئطرا ، ككػؿ منيمػا طالػب لػو ، كمثػاؿ تنػازع 
 (ٔٓ)العامميف أكثر مف معمكؿ: ضربى كأكـر زيده عمرا ... (( .
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ـ ، كيػػدرؾ جػكىره بيػػذا الٌضػابط . كئػػد جعػػؿ فيػذا البػػاب يمكػف الك ػػكؿ إليػو بنحكػػا
ال ػباف ىػذا الٌضػابط تعريفػا لمتنػازع عنػدما ذكػر فػي مكانػو التعريػؼ اال ػطبلحي   ألٌف ىػذا 

التنػازع ل ػة : الكبلـ المتقدـ بخٌنو الٌضابط لو ىك عيف ما ذكره ال باف ا طبلحا إذ ئػاؿ : )) 
ب لػو مػف جيػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كػؿ منيمػا طالالتجاذب ، كا طبلحان : أف يتقٌدـ عامبلف عمى معمك

  (ٕٓ).المعنى ((
، كىػك اٌتفػاؽ بػيف التعريػؼ اال ػطبلحي كالٌضػابط  إذ أخذ الٌضابط كظيفػة اال ػطبلح        

نظػػرا   ألٌنيمػػا اتفقػػا فػػي األداء الػػكظيفي ، كىػػك المقػػدرة عمػػى معرفػػة حػػد الم ػػطمح ، كبيػػاف 
 إعمالو .

كػػاف ىػػك الفي ػػؿ فػػي  " ظػػٌف" إذ إٌف الضػػابط الػػذم كرد فػػي سػػيائوككػػذلؾ الفعػػؿ           
التمييػػز بػػيف المعػػاني التػػي يػػرد فييػػا ىػػذا الفعػػؿ ، فقػػد أشػػار ابػػف األنبػػارم إلػػى ىػػذه المعػػاني 
بنحك عابر إذ ئاؿ : )) إف ئاؿ ئالؿ : عمى كـ ضربا تستعمؿ ىذه األفعػاؿ   ئيػؿ: أٌمػا ظننػت 

عنػى الظػف ، كىػك تػرجيح أحػد االحتمػاليف عمػى ااخػر فتستعمؿ عمػى ثبلثػة أكجػو: أحػدىا بم
ـٍ ] ]البقػػرة : كالثػاني بمعنػػى اليقػػيف ئػػاؿ اهلل تعػػالى :  بًّْيػػ ـٍ ميبلئيػػك رى  [.ْٔ} الَّػػًذيفى يىظينُّػػكفى أىنَّييػػ

... كالثالػػث [ِٓ} فىظىنُّػػكٍا أىنَّييػػـ مُّكىاًئعيكىىػػا .... ] ، سػػكرة الكيػػؼ ، ] مػػف اايػػةكئػػاؿ تعػػالى 
]  ] التككير : يمة كقكلو تعالى:بمعنى الت مىى اٍل ىٍيًب بظىًنيفو مىا ىيكى عى في ئراءة مػف ئػرأ [ ِْ}كى

فكػاف كبلمػو ئا ػدا أٌنػو يتحػدث  (ٖٓ).بالظاء ، أم بمٌتيـ ، كىذا يتعػدل إلػى مفعػكؿ كاحػد ((
 في المعاني التي تتحٌقؽ في الفعؿ " ظف ".

كئػد  عؿ تمؾ المعاني بضكابط إذ ئػاؿ : ))كئد تناكؿ الزركشي المسخلة نفسيا ، كئد ج       
قكلو تعػالى : ػػػػػػػػػػػػػتستعمؿ بمعنى اليقيف   الٌف الظف فيو طرؼ مف اليقػيف لػكاله كػاف جيػبل ك

ـٍ }  بًّْيػ ـٍ ميبلئيػك رى [  } كظػفَّ أنَّػو الفػراؽي]   َِ] }إنػي ظننػتي أنػي مػبلؽو]   ]الحائػة يىظينُّكفى أىنَّييػ
 كلمفرؽ بينيما في القرآف ضابطاف :  [ْيظفُّ أكللؾ]  ] المطففيف :[   }أال ِٖ]القيامة : 

احدىما : أٌنو حيث كجػد الظػف محمػكدا مثابػا عميػو فيػك اليقػيف كحيػث كجػد مػذمكما متكعػدا 
 بالعقاب عميو فيك الشؾ. 

}إف ظٌنػا أف يقيمػا حػدكد اهلل] الثاني : أٌف كؿ ظف يت ؿ بعده إف الخفيفة فيك شؾ كقكلػو : 
، ككػؿ " ظػف" يت ػؿ  [ ُِ[ كئكلو : }بؿ ظننتـ أف لف ينقمػب الرسػكؿ] ]الفػتح:َِّة ]البقر 

[ َِ}إنػي ظننػت أنػي مػبلؽ حسػابيو] ]الحائػة : بو إٌف المشددة فػالمراد بػو اليقػيف كقكلػو : 
كالمعنػى فيػو إٌف المشػددة لمتخكيػد ، فػدخمت عمػى اليقػيف ،   [ِٖ}كظف أنو الفراؽ] ]القيامػة 
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ػٍعفنا }سػبحانو : فيا فدخمت في الشؾ مثػاؿ األكؿ ئكلػو كاف الخفيفة بخبل ـٍ ضى ـى أىفَّ ًفػيكي ًمػ ]  كىعى
ـٍ أىنَّوي ال ًإلىػوى ًإال اهللي  : } ذكر بػ أف كئكلو[  ٔٔ]األنفاؿ:  كمثػاؿ الثػاني  [ ُٗ] ]محمػد :فىاٍعمى

ًسػػػبيكٍا أىالَّ تىكيػػػكفى ًفٍتنىػػػةه  } حى ؿ: يػػػرد عمػػػى ىػػػذا كالحسػػػباف الشػػػؾ ، فػػػنف ئيػػػ  [ُٕ] ]المالػػػدة :كى
ػخى ًمػٍف المَّػًو إالَّ إلىٍيػوً  }الٌضابط ئكلو تعػالى  :  ٍمجى ظىنُّػكا أىٍف الى مى ئيػؿ : ألٌنيػا  [ ُُٖ] ]التكبػة: كى

  (ٗٓ)ات مت بالفعؿ " فتمسؾ بيذا الٌضابط فنٌنو مف أسرار القرآف"((.
المسػخلة بتحديػد لقد سار الزركشي نحك التحقيؽ كارتفع أسمكبو عندما تكمػـ عػف             

كانسػػجاـ  ، كأتػػى بخمثمػػة ال تقػػدري عمػػى ردىػػا األئػػبلـ ، ككخنػػو رفػػع الحجػػاب عػػف شػػيء كػػاف 
يسػػتره ال مػػكض ، فكضػػعو فػػي مكػػاف ائت ػػر الضػػكء عميػػو ، فكػػاف مػػف معرفتػػو لمكانػػة ىػػذا 
الٌضابط أف ئاؿ " فتمسػؾ بيػذا الٌضػابط فنٌنػو مػف أسػرار القػرآف" فخ ػبح ارتػكاءن لكػؿ ظمػ ف ، 

 بلن لكٌؿ حيراف". كدلي
 

 ثانيا : في الحركؼ 
تمتمػػؾ الحػػركؼ أعػػدادا كتفرعػػات كثيػػرة كمعٌقػػدة فػػي الػػدرس الٌنحػػكم ممػػا جعمػػت            

الضكابط فييا كثيرة ، كىذا يدٌؿ عمى: أف ما كثرت أنكاعو كثرت ضكابطو ، كما ظير ذلؾ في 
 األسماء كالحركؼ.   

)) كحػػد المك ػػكؿ  فػػي إذ عرفػػو الرضػي بقكلػػو :مػف ذلػػؾ حػػديثيـ فػي المك ػػكؿ الحر        
 (َٔ).الحرفي: ما أيكؿ مع ما يميو مف الجمؿ بم در((

كعبلمتيػػا  ػػحة  -كىػػي " أٍف ، كأٍف ، ككػػي ، كمػػا ، كلػػك"  -الحرفيػػة  كالمك ػػكالت        
كئػػكع الم ػػدر مكئعيػػا كأمثمتيػػا نحػػك : كددتي لػػك تقػػكـي أم ئيامػػؾ ، كعجبػػت ممػػا ت ػػنع ، 

 (ُٔ).ئرأ ، كيعجبني أنؾ ئالـ ، كأريد أف تقكـ كجلت لكي أ
فقػػد جعمػػكا الحػػٌد مكضػػحا ليػػذه الحػػركؼ انطبلئػػا مػػف الػػػتخكيؿ بم ػػدر ، أم"  ػػحة 
كئكع الم در مكئعو" ، كىػك مػا أٌكػده السػيكطي بخسػمكب آخػر ، كبتبػديؿ الحػد كالعبلمػة إلػى 

)) كضػابط المك ػكؿ  ضابط يقطع الشؾ ، كيرسػؿ المسػخلة إلػى الػذىف باطملنػاف ، إذ ئػاؿ :
الحرفي : أف يػؤكؿ مػع  ػمتو بم ػدر ىػك خمسػة أحػرؼ أحػدىا: أف بػالفتح كالسػككف كىػي 
النا بة لممضارع كتك ؿ بالفعػؿ المت ػرؼ ماضػيا كػاف أـ مضػارعا أـ أمػرا نحػك : أعجبنػي 

 (ِٔ)أف ئمت كأريد أف تقـك ككتبت إليو بخف ئـ...(( .
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المسخلة تكجييػا عمميػا ، كت ػرس فػي النفػكس  ككؿ ىذه الن كص تعمؿ عمى تكجيو        
ثكابػت الػدرس الٌنحػكم   ألٌف ذكػر المسػالؿ يحتػاج إلػى اكتمػاؿ الفيػـ ألطرافيػا ، كتمييػز نػكع 
ػد  الكممة كمعرفة اإلعمػاؿ كالك ػكؿ إلػى التخكيػؿ ال ػحيح فػي التركيػب ذات ال ػمة ، كالمعتمى

 سرار كالجزليات .عند الٌنحكييف بحيث كمما تدرج الدارس فيو ، أدرؾ األ
ككذلؾ مف الحػركؼ التػي جػاء الٌضػابط محكّْمػا تفرعاتيػا الحػرؼ "حتٌػى" إذ إف ىػذا           

: )) أمكت كفي نفسػي شػيء  الحرؼ  لو إشكاالت أحرجت الٌنحكييف حٌتى أف الفراء ئاؿ فييا
 (ّٔ).مف " حٌتى " ، ألٌنيا تخفض كترفع كتن ب ((

ليا إذ كضع الٌنحكيكف ضكابط كمٌية ليػذا الحػرؼ ، فمنيػا  كئد جاءت عدة ضكابط           
ذا كئع بعد "حٌتى" اسـ مفرد مجركر أك مضػارع من ػكب فحػرؼ  الضابط  الذم يقكؿ : إٌنو كاو

ذا كئع بعدىا اسـ مرفكع أك من كب فحرؼ عطؼ أك جممة فحرؼ ابتداء . كتػختي  (ْٔ)جر كاو
ذلػػؾ ئكلػػؾ: أعجبتنػػى الجاريػػة حتٌػػى "حتٌػػى " بمعنػػى إال  بحسػػب مػػا تقتضػػيو مػػف معػػاف مػػف 

،  (ٓٔ)كبلميا كيمتنع حٌتى كلدىا : كضػابط ذلػؾ أنػو إف حسػف االسػتثناء حسػف دخػكؿ حتٌػى.
كيستخرج النحاة ضابطا مف ىذا الضابط: كىك كؿ ما جاز دخػكؿ )إال( عميػو جػاز أف يعطػؼ 

   (ٔٔ).بػ حٌتى
ٌنمػػػا تكػػكف بشػػػر         كط ، ذكرىػػا بعضػػػيـ بقكلػػػو  : كككنيػػا بمعنػػػى" إال" لػػيس مطمقػػػا ، كاو

ف ؿ في النكا ب لمفعػؿ مسػخلة ، إذا ن ػبت المضػارع بػػ حتٌػى فػي نحػك ئكلػؾ : ألضػًربىفَّ ))
الكػافر حتٌػػى يسػػمـ ، فمػػذىب الب ػػرييف: أٌنيػػا حػرؼ جػػر كالن ػػب بعػػدىا بنضػػمار أف ، كئػػاؿ 

مثمنػػا  الككفيػػكف: إٌنيػػا نا ػػبة بنفسػػيا كليسػػت ىػػي الجػػارة كحيػػث ن ػػبت كانػػت لمتعميػػؿ كمػػا
كلم اية كقكلؾ : سر حٌتى تطمع الشمس ، كذكر ابف ىشاـ كتبعو ابف مالؾ أٌنيا تختي بمعنى 
"إال أف" فتككف لبلستثناء المنقطػع ، كضػابطو : أف يكػكف ممػا ال يتكػرر فيػو الفعػؿ كقكلػؾ : 

 (ٕٔ).ألئتمفَّ الكافر حٌتى يسمـ بخبلؼ ما يدٌؿ عمى التكرار كالضرب كالسير كنحكىما((
لفعؿ " يسمـ " ليس مثؿ يضرب ، أك يسير   ألٌنو يقع مرة كاحدة بخػبلؼ الضػرب فا

 كالسير فننو ئد يتكرر ، كليذا يجكز استعماؿ "حٌتى" مع األكؿ ، كال يجكز في الثاني.
كما كضع األستاذ عباس حسف ضابطا لػػ حتٌػى ال اليػة إذ ئػاؿ : )) كالٌضػابط الػذم 

حػبلؿ "إلى"محميػا مػف ليػر أف يفسػد  تتميز بو "حٌتى ال الية" مف ليرىا ىك  ػحة حػذفيا، كاو
 (ٖٔ).المعنى، أك التركيب((
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فقد تزاحمت الضكابط نظرا لتزاحـ الفركع ، ككؿ ذلؾ مرده احتمػاؿ ىػذا الحػرؼ لتمػؾ 
 المعاني المتعددة مع تعدد السياؽ التركيبي الذم كرد فيو. 

أنػػو لػػيس كػػؿ الٌنحػػكييف ككػػذلؾ كرد الٌضػػابط مػػع الـ الجحػػكد ، كنػػكد أف نشػػير ىنػػا 
يجعمكف في المسخلة ضابطا ، فما يقكلو أحػدىـ بكػبلـ تقعيػدمه عػابر ئػد يجعمػو ليػره ضػابطا 
مع التنبيو أف الذىاب إلى الٌضػابط أئػكل كأدٌؿ عمػى الػدرس الٌنحػكم ، نحػك مػا كئػع مػع ىػذا 

ػكًد : كىػي ااتيػة بعػد كىػٍكفو مػاضو مى  ٍنفػي كقػكؿ اهلل الحرؼ في ئكؿ ابف ىشػاـ : )) الـ الجيحي
مىيًو ] ]آؿ عمػراف :تعالى:  ـٍ عى مىى مىا أىٍنتي ػا كػافى اهللي ُٕٗ} مىا كافى اهلل ليىذىرى اٍلميؤًمًنيفى عى [ } كمى

 (ٗٔ).كىذه يجبي ًإضمار أٍف بعدىا(( [ًُٕٗلييٍطًمعىكيـ عمى اٍل ىٍيًب ] ]آؿ عمراف :
ناؾ مف الٌنحكييف مف كضع ليا ضابطا     إذ ذكر أٌنيا ااتية بعد ككف منفي ، بيد أٌف ى        

   (َٕ).نحك ئكليـ :كضابطيا : أف يسبقيا كاف المنفية بػ ما أك يكف المنفية بػ لـ 
كئد استقر لفظ الٌضابط مع ىذا الحػرؼ تماشػيا مػع فكػر التطػكر الٌنحػكم كقػكليـ : 

} مىا ؿ ئكلو تعالى: )) الـ الجحكد، كضابطيا أف تسبؽ " بما كاف " أك " لـ يكف " فمثاؿ األك
مىٍيًو] ] العنكبػكت :  ـٍ عى مىى مىا أىٍنتي ػا كىػافى ، كئكلػو سػبحانو: [َْكىافى المَّوي ًليىذىرى اٍلميٍؤًمًنيفى عى مى } كى

ـٍ ]األنفاؿ] :  ـٍ كىال كمثػاؿ الثػاني ئكلػو جػؿ ذكػره :   [ّّالمَّوي ًلييعىذّْبىيي ـٍ يىكيػًف المَّػوي ًليىٍ ًفػرى لىييػ } لىػ
ـٍ سىًبيبل] ] النساء : ًليىٍيًديى   (ُٕ).(([ُّٕيي

كمف أسرار الٌضابط في العربية أيضا ىمزة " إٌف " إذ إف ليػا حػاالت عػدة مػف كجػكب         
الفتح أك كجػكب الكسػر أك جػكاز الػكجييف ، كئػد أكرد الٌنحكيػكف ضػابطا فػي جػكاز الػكجييف 

قع خبرا عف ئكؿ كخبرىا ئػكؿ كػػ أكؿ ئكلي : إٌني أحمىدي اهلل ، كضابط ذلؾ : أف ت في نحك ))
أحمد كنحكه كفاعؿ القكليف كاحد ، فما استكفى ىذا الٌضابط كالمثاؿ المذككر جاز فيػو الفػتح 
ٌنػي أحمػد اهلل  ، جممػة  عمى معنى : أكؿ ئكلي حمد اهلل كالكسر عمى جعؿ أكؿ ئكلي مبتدأ كاو

تػدأ   ألٌنيػا نفػس المبتػدأ أخبر بيا عف ىذا المبتدأ ، كىي مست نية عف عالد يعكد عمى المب
 (ِٕ)في المعنى ، فكخنو ئيؿ: أكؿ ئكلي ىذا الكبلـ المفتتح ((.

ال فػػنف اليمػػزة ئػػد         فػػبل بػػد أف تتػػكفر ىػػذه الشػػركط الدئيقػػة حتٌػػى يجػػكز الكجيػػاف ، كاو
كئػد فٌ ػؿ العػدكم ىػذه تتحكؿ إلى حركة كاحدة كجكبا لمجرد فقده شرطا مف ىػذه الشػركط ، 

و كبلـ ابف ىشاـ ئكلو : كضابط ذلؾ ...  الا مف الػنص المتقػدـ " فمػك لػـ تقػع المسخلة بنقم
خبرا عف ئػكؿ نحػك : عممػي أنػي أحمػد اهلل ، كجػب فتحيػا ، كال يجػكز الكسػر   لعػدـ العالػد 
عمى المبتدأ ، كبذلؾ فارئت اعتقاد زيد أنو حؽ ، أك لـ يخبر عنيا بقكؿ ، نحك : ئكلي أنػي 
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أك اختمػؼ القالػػؿ نحػك ، ئػػكلي : إٌف زيػدا يحمػػد اهلل  ، كجػب الكسػػر مػؤمف ، فاإليمػاف ئمبػػي 
فييا ، كال يجكز فتحيا   لفساد المعنى   ألٌف المعنى:  ئكلي حمد زيد ، كىك ال ي ح   ألٌف 

      (ّٕ)حمد زيد لير ئالـ بالمتكمـ.
خبػػر ، كمتػػى فػػاألمر متعمػػؽ بمفػػظ القػػكؿ أك بمعنػػاه مػػع اتحػػاد المػػتكمـ فػػي المبتػػدأ كال        

جاء خػبلؼ ىػذا المطمػب تتجػو اليمػزة نحػك الكسػر أك الفػتح   لتعػكد إلػى االخت ػاص الػذم 
ذا عرفنػػا ىػػذا فػػنفَّ ىػػذا الحػػرؼ ئػػد يحتمػػؿ أكثػػر مػػف كجػػو إذا فقػػد  اكتسػػبتو مػػف السػػياؽ.  كاو

 االخت اص.
ككيفيػة التمييػز بػيف كما تناكؿ الٌنحكيكف ىػذا الحػرؼ ، كلكػف مػف جيػة حاالتيػا ، 

كاعمػـ أف المقػرر فػي عمػـ الٌنحػك أف ليػا ثػبلث حػاالت األكلػى :أف  يا نحك ئػكليـ  : ))أنكاع
تكػػكف مخففػػة مػػف الثقيمػػة ئػػكالن كاحػػدان ، كال يحتمػػؿ أف تكػػكف أف الم ػػدرية النا ػػبة لمفعػػؿ 
المضػػارع ، كضػػابط ىػػذه أف تكػػكف بعػػد فعػػؿ العمػػـ كمػػا جػػرل مجػػراه مػػف األفعػػاؿ الدالػػة عمػػى 

ػى ] ] المزمػؿ : : اليقيف كقكلو تعالى  ـٍ مٍَّرضى ًمـ أىٍف سىيىكيكفي ًمػنكي ـى أىف كئكلػو  [ َِ}عى :} ًلػيىٍعمى
]] األعراؼ :  ـٍ بًّْي  :(ْٕ)كنحك ذلؾ مف اايات ، كئكؿ الشاعر .[  ِٔئىٍد أىٍبمى يكٍا ًرسىاالًت رى

ـي اٍلمىٍرًء يىٍنفىعيوي        أىٍف سىٍكؼى يىخٍ                   ـٍ فىًعٍم  ًتي كؿ مىا ئيًدرىا كىاٍعمى
الحالػػة الثانيػػة: أف تكػػكف محتممػػة   لككنيػػا الم ػػدرية النا ػػبة لممضػػارع ، كمحتممػػة   ألف 
ف جػػاء بعػػدىا فعػػؿ مضػػارع جػػاز ن ػػبو لبلحتمػػاؿ األكؿ  تكػػكف ىػػي المخففػػة مػػف الثقيمػػة ، كاو

ًسػبيكٍا أىف كلو : ػكرفعو لبلحتماؿ الثاني كعميو القراءتاف السبعيتاف في ئػ حى ال تىكيػكفى ًفٍتنىػةه ] } كى
بن ب تككف كرفعو ، كضابط "أف" ىذه أف تككف بعد فعؿ يقتضػي الظػف ،  [ ُٕ] المالدة : 

ذا لػػـ يف ػػؿ بينيػػا كبػػيف الفعػػؿ فا ػػؿ فالن ػػب أرجػػح   كلػػذا  كنحػكه مػػف أفعػػاؿ الرجحػػاف ، كاو
ًسبى النَّاسي أىٍف ييٍترىكيكا ] ]اتفؽ القراء عمى الن ب في ئكلو تعالى :   [ِالعنكبكت :  }أىحى

الحالػة الثالثػة: أف تكػػكف "أف" ليسػت بعػػد مػا يقتضػي اليقػػيف ، كال الظػف كلػػـ يجػر مجراىمػػا، 
  (ٕٓ)(( .فيي الم درية النا بة لمفعؿ المضارع ئكالن كاحدان 

ـٌ الحكـ عمى نكعيا   ألٌنػو كمػا  فبل بد مف النظر إلى األفعاؿ التي ترد ئبميا حٌتى يت
ـٌ بيػاف أحكاميػا اعتمػادا عمػى السػياؽ ئاؿ ىي عمى ثبلث حػاال ت ، كأف ىػذه الحػاالت إٌنمػا تػ

ـٌ تكلد ىذه الضكابط الكاضحة التي أعطت أنكاع ىذا الحرؼ كأحكاـ ما بعدىا.      كمنو ت
ككذلؾ مٌيز الٌنحكيكف حرؼ الكاك بضابط إذا دخمت عمى جممة ىي  ػفة لنكػرة ئػاؿ 

ٍعميػكـه]لو تعالى: الزركشي : ))...السادس الزيادة لمتخكيد كقك  ليىا ًكتىابه مى  [ْ] الحجػر :  }إال كى
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...    ئاؿ الزمخشرم : دخمت الكاك لتخكيد ل كؽ ال فة بالمك كؼ الدالة عمى إف ات افو 
بيا أمر ثابت مستقر ، كضابطو : إف تدخؿ عمى جممة  فة لمنكرة نحك جػاءني رجػؿ كمعػو 

ـٍ } ثكب آخر ككذا   ـٍ كمبييي ثىاًمنييي  (ٕٔ)((. [ِِلكيؼ :] ] ا كى
كئػػد ذىػػب بعػػض الٌنحػػكييف إلػػى تسػػميتو بػػكاك الثمانيػػة ، كأنيػػا مسػػمكعة فػػي ل ػػة 

إفَّ ىػػذه تيسىػػمَّى كاكى الثمانيػػة، كأفَّ ل ػػةى ئػػريش كمتحققػػة فػػي القػػرآف الكػػريـ نحػػك ئػػكليـ : )) 
ٍقػًد الثمانيػةً  خا ػة.  ئريش إذا عىدُّكا يقكلكف: خمسة ستة سبعة تسعة، ييٍدخمكف الكاكى عمى عى

ػػيـ فػػي ئكًلػػو تعػػالى:  ذكػػر ذلػػؾ ابػػف خالكيػػو كأبػػك بكػػر راكم عا ػػـ. ئمػػت: كئػػد ئػػاؿ ذلػػؾ بعضي
ٍت أىٍبكىابييىا] في] الزمػر : فيًتحى فقػاؿ: دخمىػٍت فػي أبػكاًب الجنػة   ألٌنيػا ثمانيػةه، كلػذلؾ لػـ  [ُٕ}كى

ٍخ بيا في أبكاًب جينـ  ألنيا سبعةه ((   (ٕٕ). ييجى
الػػكاك أٌنيػػا كئعػػت  ػػفة لنكػػرة ، ككظيفتيػػا تخكيػػد ل ػػكؽ ال ػػفة  فالػػذم مٌيػػز ىػػذه         

بالمك ػػكؼ ، كأمػػا ئػػكليـ : كاك الثمانيػػة ، فيػػك لبل ػػطبلح لكػػؿ كاك أتػػت فػػي نيايػػة الجمػػؿ 
التي  يرتبط بعضيا ببعض حٌتى الجممة السابعة ببل عطؼ ، فتػدخؿ ىػذه الػكاك عمػى الجممػة 

  َالثامنة 
 ػػيبا مػػف الٌضػػابط إذ كرد مػػع الحػػرؼ "مػػف" ذكػػر ذلػػؾ ككػػذلؾ أخػػذت حػػركؼ الجػػر ن        

الرضي مف لير أف يقكؿ الٌضابط لذلؾ إذ ئاؿ : )) كتعرؼ )مف( االبتداليػة، بػخف يحسػف فػي 
مقابمتيا )إلى( أك ما يفيد فالدتيا، نحك ئكلؾ : أعكذ بػاهلل مػف الشػيطاف الػٌرجيـ   ألٌف معنػى 

  (ٖٕ). أعكذ بو: ألتجئ إليو كأفرُّ إليو ((
فتكئػؼ عنػػد ىػذه المسػػخلة السػػيكطي فجعميػا ضػػابطا إذ ئػاؿ : )) ... كئػػاؿ الرضػػي 
المق ػػكد مػػف معنػػى االبتػػداء فػػي  "مػػف"  أف يكػػكف الفعػػؿ المعػػدم بيػػا شػػيلا ممتػػدا كالسػػير 
كالمشي كيككف المجركر بمف الشيء الذم منو ابتدأ ذلػؾ الفعػؿ نحػك: سػرت مػف الب ػرة أك 

حك: تبرأت مف فبلف كخرجت مف الدار  ألٌف الخػركج لػيس يككف الفعؿ أ بل لمشيء الممتد ن
ممتدا لح كلو بػ االنف اؿ كلك بخئؿ خطكة ، كليس التخسيس في ااية حدثا ممتدا كال أ ػبل 
لو بؿ ىك حدث كائع فيما بعد مف فيي بمعنى في ، ثـ ئاؿ : كالظاىر مػذىب الكػكفييف إذ ال 

كىػػك كثيػػر االسػػتعماؿ ئػػاؿ : كضػػابطيا أف منػػع مػػف ئكلػػؾ: نمػػت مػػف أكؿ الميػػؿ إلػػى آخػػره ، 
يحسف في مقابمتيا إلى أك ما يفيد فالدتيا نحك: أعكذ باهلل منؾ إذ المعنى ألتجئ إليو فالباء 

     (ٕٗ).أفادت معنى االنتياء ((
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فالسيكطي نقؿ رأم الرضي في داللة الحرؼ مف ، كلكف ال يخفى أٌنػو أراد مػف ىػذا 
 ؽ الكظيفي في المعنى بيف الحرفيف.النقؿ التف يؿ في ضبط االتفا

ككذلؾ في أنكاع " أؿ " ذكر النحاة بعض الٌضكابط ليا مف ذلؾ مػا ذكػره ابػف ىشػاـ إذ        
ئاؿ : )) ... كأٌما التي لبلست راؽ فعمى ئسميف   ألٌف االست راؽ إٌما أف يككف باعتبار حقيقة 

خي األفراد أك باعتبار  فات األفراد ، فاألكؿ نحك  ػًعيفنا]}كى ٍنسىػافي ضى أم  [ ِٖ]النسػاء :  ًمؽى اإلًٍ
كؿ كاحد مف جػنس اإلنسػاف ضػعيؼ ، كالثػاني نحػك ئكلػؾ : أنػت الرجػؿ أم الجػامع ل ػفات 
الرجاؿ المحمكدة كضابط األكلى : أف ي ح حمكؿ " كؿ " محميا عمى جيػة الحقيقػة فننػو لػك 

بط الثانيػة : أف ي ػٌح ئيؿ : كخمؽ كػؿ إنسػاف ضػعيفا ل ػح ذلػؾ عمػى جيػة الحقيقػة ، كضػا
حمكؿ "كؿ" محميا عمى جية المجاز ، فننو لك ئيػؿ: أنػت كػؿي الرجػؿ ، ل ػح ذلػؾ عمػى جيػة 

    (ُٖ): كؿي ال يًد في جكؼ الفىرىا  ((. (َٖ)المبال ة كما ئاؿ عميو ال بلة كالسبلـ
فالنحاة يمٌيزكف ىذه البلـ بتقدير " كؿ " في مكضػعيا ، كيجعمػكف ذلػؾ ضػابطا ليػا   

كذلؾ   التفػاؽ الكممتػيف بالداللػة نفسػيا ، كىػي االسػت راؽ عمػى جميػع األفػراد أك  ػفاتيا ، 
 سكاء أكانت مجيليا عمى كجو الحقيقة أـ عمى كجو المجاز    

كا ػػطمح بعػػض الٌنحػػكييف عمػػى نػػكع مػػف الفػػاء بخٌنيػػا " الفػػاء الف ػػيحة " كئػػد كضػػع       
ت ، فقد ذكر السميف الحمبػي ىػذا الحػرؼ إذ ئػاؿ الٌنحكيكف ليا ضابط يميزىا عف بقية الفاءا

، ئػاؿ: "أك: فػنف ضػربت فقػد انفجػرىٍت ، ئػاؿ: "كىػي : ))  عىمىيا الزمخشرم جكابى شرطو مقدَّرو كجى
خنو يريػػدي تفسػػيرى المعنػػى ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمػػى ىػػذا فػػاءه ف ػػيحةه ال تقػػع إال فػػي كػػبلـو بميػػغ"، كك

      (ِٖ). اإلعراًب ((
كعندما كجد الٌنحكيػكف أٌف ىػذه الفػاء ئػد اخت ػت بيػذه الميػزات جعمػكا ليػا ضػابطا 
نحك ئكليـ : )) الفاء ، فاء الف ػيحة ، كضػابطيا : أف تقػع فػي جػكاب شػرط مقػدر ، فكخنػو 

ميز بو كؿ مف االسـ كالفعػؿ كالحػرؼ ، فػػاالسـ إلػى ػػػػػػػػػػػػػػػػىنا ئاؿ : إذا أردت أف تعرؼ ما يت
    (ّٖ).ه ((آخر 

كئد ذكر ئاؿ الشيا المكي : )) ئكلو كضابطيا : أم الشيء الذم يضبطيا كيح رىا        
فالٌضػابط خٌ ػص كظيفػة ىػذا الحػرؼ ، كبػٌيف طريقػة مجيلػو فػي  (ْٖ).كيميزىا عف ليرىػا ((

الكػػبلـ ، كئػػػد كشػػػؼ المكػػي أٌف مػػػف معػػػاني الضػػػبط : الح ػػر كالتمييػػػز عػػػف ليػػػره ،   ألٌف 
ٌنمػػا يتكٌلػػد ل ػػيانة التركيػػب المحػػٌدد مػػف أم مػػدخكؿ ال يكافقػػو ، فكيفمػػا يعػػرض الضػػابط  إ
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التركيب ، فالٌنحك ييجيب عمى ذلؾ العرض بما ىك فيو   فبمجرد ت ٌير التركيػب مػف حالػة إلػى 
 أخرل يت ير الحكـ...

 
 المبحث الثالث : أثري الٌضابًط في بنيًة الكًممًة كتيسيًر فيًميا. 

ـى في الٌنحك العربي أف تككف مسالؾ المعالجػة فػي التراكيػب المفيػدة ، ًإٌف مف المسمَّ 
الكػبلـ بخنَّػو فضبل عف ككف ىذه التراكيب ممفكظة ، إذ أٌف الدرس الٌنحكم يمتـز مع  م طمح 

ٍضعً  كلكٌننا عندما رجعنا إلى ىذه الن كص كجدنا أٌف الٌنحػكييف  (ٖٓ).المٍَّفظي الميرىكَّبي الميًفيدي ًبالكى
دكا ئسما مف الٌضكابط عمى مسالؿ تتعمؽ بػ بنية الكممة ، كىذا األمر في ظاىره يختي بعػد أكر 

عبكر الجانػب التركيبػي كاسػتيعابو. ممػا يعنػي أٌف ىػذه المسػالؿ ئػد أخػذت جانػب الك ػفية ، 
كتحديػػد البنيػػة التػػي تتعمػػؽ بالكممػػة بعػػد االنتيػػاء مػػف مرحمػػة الجػػكاز التركيبػػي   ألٌف ىػػذه 

ـٌ تناكليػا ئػد كئعػت فػي تراكيػب  ػحيحة ، إذان الكػبلـي فييػا جػاء بعػد التركيػب المسالؿ الت ي تػ
المفيد أ بل ، كمف ثىَـّ الدخكؿ إلى مسار مق د آخر يكػكف العمػؿ فييػا ىػك بيػاف المسػكغ ، 
كالبحػػث عػػف السػػبب فػػي مجػػيء ىػػذه البنيػػة بيػػذه ال ػػكرة مػػف خػػبلؿ ضػػكابط حػػٌددت ذلػػؾ 

 ف ظير الكبلـ أٌنو في الكممة المفردة.االختيار في داخؿ التركيب ، كاو 
مػػف األدٌلػػة عمػػى جػػكاز الجمػػع بػػيف التركيػػب كالمفػػرد فػػي المعالجػػة الٌنحكيػػة ىػػك ك 

عمػـ الٌنحػك مشػتمؿ عمػى نػكعيف   أحػدىما: عمػـ  التداخؿ العممي بػيف الٌنحػك كال ػرؼ   ألفٌ 
الكمػـ العربيػة ، اإلعراب، كااخر: عمـ الت ريؼ ، كذلػؾ أٌف عمػـ الٌنحػك مشػتمؿ عمػى أحكػاـ 

كتمؾ األحكاـ نكعػاف : إفراديػة كتركيبيػة، فاإلفراديػة ىػي عمػـ الت ػريؼ، كالتركيبيػة ىػي عمػـ 
ـ ييعػرؼ بػو أحكػاـ الكمػـ العربيػة إفػرادا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلعراب   كلذلؾ يقاؿ فػي حػد عمػـ الٌنحػك: عم

 (ٖٔ).كتركيبا 
كيػكف أٌف ئسػما مػف الضػمالر يمكػف مف ذلؾ ما جاء في بػاب الضػمالر إذ رأل الٌنح

أف تكضع تحت ضابط يكشؼ سػبب مجيليػا بػػبنيتيا المكجػكدة فػي الم ػة العربيػة ، فقػد ذكػر 
ابف ىشػاـ ذلػؾ إذ ئػاؿ : )) االسػـ ضػرباف: معػرب كىػك األ ػؿ كيسػمى متمكنػا كمبنػى كىػك 

ٌنما يبنػى االسػـ إذا أشػبو الحػرؼ ، كأنػكاع الشػبو ث بلثػة أحػدىا الفرع كيسمى لير متمكف، كاو
كتػػاء "ئمػػت" فننيػػا الشػػبو الكضػػعي ، كضػػابطو : أف يكػػكف االسػػـ عمػػى حػػرؼ أك حػػرفيف ، 

شبيية بنحك باء الجر كالمو ، ككاك العطؼ كفالو ، كالثاني : كػ "نا" مف " ئمنا فنٌنيا شبيية 
  (ٕٖ)((.بنحك : ئد كبؿ 
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بنيتػػػو فيػػػذا اتفػػػاؽ فػػػي الكضػػػع ، كاخػػػتبلؼ فػػػي النػػػكع ، كىػػػك خػػػركج االسػػػـ مػػػف أ
المعركفػػة إلػػى أبنيػػة تتحقػػؽ فػػي الحػػركؼ ، ككػػاف ىػػذا عمػػةن حتٌػػى يكػػكف الضػػمير مبنيػػا ، 
لمشابيتو الحرؼ في بنيػة الكضػع ،  كئػد كٌضػح األزىػرم ئػكؿ ابػف ىشػاـ " كضػابطو " بخنػو 

  (ٖٖ)المطبؽ عمى جزلياتو .
قاعػدة ، الٌضػابط بمعنػى ال كعٌمؽ الشيا ياسيف عمى ىذا الكبلـ بخٌنو )) ال يخفى أفٌ 

كىي ئضية كمٌية يتعرؼ منيا أحكاـ جزليات مكضكعيا ، فنخبػار الم ػٌنًؼ عػف الٌضػابط بػخف 
يككف الذم ىك مفرد حكما تجٌكز ، ككػاف المػراد ضػابطو مػا يتضػمنو ئكلنػا أف يكػكف  إلػا ، 
كئس عميو نظالره ، كئكؿ الشارح : المنطبػؽ عمػى جزلياتػو تجػٌكز أيضػا   ألٌنػو إنمػا ينطبػؽ 

 (ٖٗ).ليات مكضكعو كما عرفت في تعريؼ القضية ((عمى جز 
فابف ىشاـ كضع ليذا الشبو ضابطا ، فجاء األزىرم ليبٌيف مفيـك ىذا الضػابط فػي 
سػػيائو الػػذم أكرده ، كىػػك داللتػػو عمػػى الشػػمكؿ ، ليقػػكـ الشػػيا ياسػػيف الحم ػػي بالتكسػػع 

المفػػظ ، كمثػػؿ ىػػذا  كالتخ ػػيؿ ، كبنػػاء العبلئػػة بػػيف الضػػابط كالقاعػػدة ، كسػػبب اختيػػار ىػػذا
ـه لممحػددات لمعرفػة أحكػاـ ىػذا الضػمير كجزلياتيػا ،  التحميؿ ىك ترتيب الرتقاء األذىاف كرسػ
كال ايػػة ىػػي ت ػػ ير الػػدكالر شػػيلا فشػػيلا إلزالػػة الزيػػادات كئطػػع اإلضػػافات ، ليكػػكف اإلدراؾ 

 كالفيـ ىما المحطة األخيرة في ىذا التحميؿ.
مػف ال ػرؼ بعػض الضػكابط إذ بػٌيف الٌنحكيػكف  ككذلؾ جاء في باب االسػـ الممنػكع

أٌف كٌؿ اسـ ممنكع مف ال رؼ ئد تمٌيز بميػزة جعمتػو يت ػؼ ب ػفة يختمػؼ فييػا عػف االسػـ 
ااخر الذم ينتمػي إلػى البػاب نفسػو ، فقػد كجػد الٌنحكيػكف أٌف ئسػما مػف األسػماء الممنكعػة 

يكٌكف ضػابطا يمكػف االسػتناد مف ال رؼ يحمؿ شيلا ممتزما بو ال يفارئو مما يجعمو سببا   ل
 إليو. 

... ىػذه ىػي العٌمػة مف ذلؾ ما ذكره ابف عقيؿ في  يغ منتيى الجمكع إذ ئػاؿ : ))
الثانية التي تستقؿ بالمنع ، كىػي الجمػع المتنػاىي ، كضػابطو : كػٌؿ جمػع بعػد ألػؼ تكسػيره 

فػاعبل أك حرفاف أك ثبلثػة أكسػطيا سػاكف نحػك : مسػاجد كم ػابيح ، كنٌبػو بقكلػو : مشػبو م
ف لػػـ يكػػف فػػي أكلػػو مػػيـ ،  المفاعيػػؿ ، عمػػى أٌنػػو إذا كػػاف الجمػػع عمػػى ىػػذا الػػكزف منػػع ، كاو

  (َٗ). فيدخؿ " ضكارب كئناديؿ" في ذلؾ فنف تحرؾ الثاني  رؼ نحك  يائمة ((
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فيذا الضابط متكٌكف في  يغ محددة مػع االشػتراط أف تتفػؽ فػي جمػكع تتػكفر فيػو 
انيػة بقػاء ىػذا المنػع فػي بعػض األكزاف التػي ال تخرجيػا عمػى تمؾ التفا يؿ الجزليػة مػع إمك

 المتفؽ في منعيا.  
كضػػابطو إال أٌف الخضػرم لػـ يػػرضى بالٌضػابط الػػذم ذكػره الشػارح إذ بػػٌيف أٌف ئكلػو : 

... الػػا فيػػو ئ ػػكر كحقػػو أف يقػػاؿ : كػػٌؿ جمػػع فػػتح أكلػػو ، ككػػاف ثالثػػو ألفػػا لػػيس عكضػػا، 
كف لـ ينًك بذلؾ الساكف ، كبمػا بعػده االنف ػاؿ ، كبعػدىا كبعدىا حرفاف أك ثبلثة أكسطيا سا

أيضػا كسػر أ ػػمي ، كلػك مقػٌدرا كػػػ"دكاب كعػذارل" إذ أ ػػميما" دكايػب كعػذارم" بكسػػر مػا بعػػد 
األلؼ فخدلـ األكؿ ، كئمبت كسرة الراء في الثػاني فتحػة ، كاليػاء ألفػا فمتػى اسػتكفى الجمػع 

ف  ػيغ ااحػاد إذ ال نجػد مفػردا عربيػا بيػذه ىذه الشركط السػبعة اسػتقؿ بػالمنع لخركجػو عػ
 (ُٗ).األك اؼ كأما سراكيؿ فخعجمي

فقد جاء اعتراضو لعدـ إحاطة الضابط الذم ذكػره ابػف عقيػؿ بجزليػات الجمػع عمػى 
كجو اإلطػبلؽ فػي زاكيػة نظػره ، ككجػو تخريجػو عػف  ػيغ ااحػاد العربيػة أٌنػؾ ال تجػد مفػردنا 

ال كأكلػػو مضػػمـك كعيػػذافر] األسػػد ، كالعظػػيـ الشػػديد مػػف ثالثػػو ألػػؼ بعػػدىا حرفػػاف أك ثبلثػػة إ
، أك ألفو عكض مف إحدل ياءم النسب كػ" يماف كشػ ـ " ، فػنٌف أ ػميما يمنػٌي  (ِٗ). اإلبؿ[

 ( ّٗ).كش مٌي، فحذفت إحدل الياءيف كعكض عنيا األلؼ 

ى كفي ىذا الكبلـ دليؿ عمى أٌف الٌضابط ىك مف اجتيػاد الٌنحػكييف ، كأٌنػو يكػكف عمػ
أنػػكاع فمنػػو مػػا يسػػمك كيرتفػػع إلػػى درجػػة الػػدئيؽ كال ػػحيح ، كمنػػو القا ػػر مػػا يتػػرؾ مجػػاال 

 لبلعتراض ، كاعتراض  احب الحاشية.
كفي الباب نفسو في المركب تركيب مزجي نقػؼ بػيف ئػكلي نحػكييف أحػدىما لػـ يػذكره        

ب المػػزج نحػػك: : )) المركػػب تركيػػكضػػابط ، كااخػػر ذكػػره كضػػابط ، فػػاألكؿ ئػػكؿ األشػػمكني 
بعمبػػٌؾ كحضػػرمىكت كمعػػد يكػػًرب   الجتمػػاع فرعيػػة المعنػػى بالعمميػػة كفرعيػػة المفػػظ بالتركيػػب ، 
كالمراد بتركيب المزج " أف يجعؿ االسماف اسمان كاحدان " ال بنضافة كال بنسناد بػؿ ينػزؿ عجػزه 

عػتبلن ، فنٌنػو مف ال در منزلة تاء التخنيػث ، كلػذلؾ التػـز فيػو فػتح آخػر ال ػدر إال إذا كػاف م
يسػكف نحػك معػد يكػرب ، ألٌف ثقػػؿ التركيػب أشػد مػف ثقػؿ التخنيػػث، فجعمػكا لمزيػد الثقػؿ مزيػػد 

 (ْٗ).تخفيؼ بخف سكنكا ياء معد يكرب ((
كالثاني كىك ئكؿ السيكطي إذ إٌنو كٌظؼ الٌضابط فقاؿ : )) تركيب المزج كيمنع مػع 

الترخيـ كما تحػذؼ كأف  ػدره ي ػ ر  العممية ، لشبيو بياء التخنيث في أٌف عجزه يحذؼ في
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كمػا ي ػ ر مػا ىػي فيػو كيفػتح آخػره كمػا يفػتح مػا ئبميػا كضػابطو : كػؿ اسػميف جعػبل اسػػما 
كاحدا ال باإلضافة كال باإلسناد بتنزيؿ ثانييما مف األكؿ ىػاء التخنيػث كبعمبػؾ كمعػدم كػرب ، 

كبػػػرؽ نحػػػره كاحتػػػرز بػػػو عػػػف ليػػػره مػػػف المركبػػػات كتركيػػػب العػػػدد كخمسػػػة عشػػػر كاإلسػػػناد 
  (ٓٗ)كاإلضافة كػ امرئ القيس((.

ذا أئمنا مقارنة بيف القكليف ، فػبل يكجػد فػرؽ كبيػر فػي الن ػيف مػف حيػث الفكػرة  كاو
كالمضمكف إال أٌف نص السيكطي أحكـ كأئرب إلى الذىف ، كأيسر في الفيػـ ، كئػد جػاء ىػذا 

ث فػػي العمػػـ عػػف مػػف خػػبلؿ الػػربط كالضػػبط ، فػػالمجعكؿ لػػيس كالمضػػبكط   ألٌف الفكػػر يبحػػ
اليقػػيف ، كيسػػتقر فػػي التحديػػد إذا تشػػابيت المسػػالؿ كأشػػكمت ، كيبنػػي عمػػى مػػا ىػػك ثابػػت ، 

 كين رؼ عما ىك مت ير ، ككؿ ىذه المعاني ئد تحققت مف ئكلو : كضابطو.
الكممػػة مػػا حػػٌدده النحػػاة فػػي االسػػـ الػػذم يمحػػؽ تنػػكيف ككػػذلؾ ممػػا يتعمػػؽ ببنيػػة 
ػا عػف حػرؼو كاحػد: فيػك فػي العكض عف حرؼ نحك ئكليـ : )) أ ٌما التنكيف الذم يختي عكضن

" كما ئاؿ اهلل عٌز كجٌؿ  "، يقكلكف كممة "لكاشو " ك"جكارو ًمػٍف نحك "لكاشو ـى ًميىػاده كى يىػنَّ :} ًمػٍف جى
ـٍ لىكىاشو ] ]األعراؼ:  " : ألٌنيا عمػى كزف فكاعػؿ، كفكاعػؿ  ػي ة [ُْفىٍكًئًي ، أ ميا "لكاشيي
مف ال رؼ لعمةو كاحدة، فاستثقمت ػ كما يقكلكف ػ الضػمة عمػى  منتيى الجمكع فيي ممنكعة

ػذفت اليػاء ىػذه كعيػكّْض عنيػا التنػكيف ، ئػاؿ اهلل عػٌز كجػٌؿ :  } كىاٍلفىٍجػًر. الياء فسكنت، ثػـ حي
] ]الفجر:  لىيىاؿو عىٍشرو ا عمػى اليػاء [ِ، ُكى "، تيستثقؿ الضمة أيضن ، أ ميا ػ كاهلل أعمـ ػ "كلياليي

   (ٔٗ).ؼ الياء ثـ ييعكض عنيا التنكيف ((فتيحذؼ ثـ تيحذ
فالنص ئد لبسو العمـك   الحتياجو إلػى ك ػؼ يخ ػص مكػاف الحػذؼ حتٌػى يبػرز 
المكضػع الػػذم ألجمػو أتػػت المسػػخلة ، كئػد حػػٌرر العممػػاء ذلػؾ بخنػػو عػػكض عػف حػػرؼ ، كىػػك 

ف البلحؽ لجكار، كلكاش ، كنحكىما، في حالتي الرفع كالجػر، كضػابطو : كػؿ جمػع عمػى كز
فكاعػػؿ، كآخػػره يػػاء، فتحػػذؼ اليػػاء، كي ػػير التنػػكيف عكضػػا عنيػػا، كفػػي حالػػة الن ػػب تثبػػت 

 (ٕٗ).الياء كتظير عمييا الفتحة
فقد الحظنا كيؼ أٌف جميع المتعمقات ئد تـ ح رىا بمفظ " كؿ " ، كىػك سػكر أحػاط 

ؼ بالمقيػػدات ، كأعطػػت التفسػػير األيسػػر لممسػػخلة ، كتقػػكـ لفػػظ " كػػؿ " بجممػػة مػػف الكظػػال
الم كيػػة  المفيػػدة بحسػػب المػػدخكؿ كىػػك جػػامع لمعنيػػي التخكيػػد كاالسػػت راؽ ، فاالسػػت راؽ ىػػك 

   (ٖٗ).المراد في ىذا الضابط ، كىك كؿ جمع حمؿ تمؾ الشركط



 َُِْلسنة   ُالعدد:  ٗالمجػمد :        ت اإلنسانيةػاجػامعػة كرككؾ/ لمدراس ةممج

23 

 

مرادم ػػػػػػػػػػػػػػػػػككذلؾ في باب جمع المؤنث السالـ يرد ضابط ليػذا االسػـ نحػك ئػكؿ ال
ٌنو ين ب بالكسرة نيابة عف الفتحة ، فحمؿ ن بو عمى : )) األكؿ: جمع المؤنث السالـ ، فن

 جره كما حمؿ ن ب المذكر السالـ عمى جره ، كضابطو : ما جمع بخلؼ كتاء مزيدتيف. 
ليو أشار بقكلو  :   (ٗٗ)كاو

ًفي النَّ ًب مىعىا                     رّْ كى ًمعىا ... ييكسىري ًفي الجى مىا ًبتىا كىأىلؼو ئىد جي    (ََُ).((كى
كالٌنحكيكف يبحثكف مف ىذا الضابط أف ال يككف ىنػاؾ شػيء يخػالؼ مػا يقكلكنػو   
ألٌنو إذا لـ يضؼ كممة " مزيدتيف " لدخؿ في ىذا الجمع كممات أيخر تتفؽ معػو فػي البنيػة ، 
كتختمؼ معو في أ كؿ التعميؿ ، كئد الحظ ابػف ىشػاـ ىػذا االشػتراؾ فجعػؿ مػف ذلػؾ ئيػدا ، 

أللؼ كالتاء بالزيادة ، ليخرج نحك: بيت كأبيات ، كميػت كأمػكات ، فػنٌف فقاؿ : ))... كئٌيدت ا
التاء فييما أ مية فين باف بالفتحة عمى األ ؿ تقكؿ : سكنت أبياتا ، كحضػرت أمكاتػا ئػاؿ 

ـٍ ] ]البقرة /اهلل تعالى :  ـٍ أىٍمكىاتنا فىخىٍحيىاكي كيٍنتي ككذلؾ نحػك ئضػاة كلػزاة فػنٌف التػاء فييمػا  [ِٖ}كى
ف ك يىة كاو انت زالدة إال أف األلؼ فييما أ مية   ألٌنيا منقمبة عف أ ؿ أال ترل أٌف األ ؿ ئضى

كىة   ألٌنيا مف ئضيت كلزكت ، فمما تحركت الكاك كالياء ، كانفتح ما ئبميمػا ئمبتػا ألفػيف  كلزى
  (َُُ).، فمذلؾ ين باف بالفتحة عمى األ ؿ تقكؿ : رأيت ئضاةن كلزاةن ((

تمػادا عمػى مػا كانػت الزيػادة فيػو ليسػت أ ػمية ، ألٌف مػا زاد فمنع ال ػرؼ جػاء اع
عف ئمب مف حرؼ آخر ال يسكغ منعو مػف ال ػرؼ . كم ػطمح الزيػادة ىنػا يػراد بػو الزيػادة 
ال ػػرفية عمػػى الًبنيػػة أم عمػػى أ ػػؿ الكممػػة  ، كزيػػادة األلػػؼ كالتػػاء فػػي افتعػػؿ ، بخػػبلؼ 

د كالربط كحركؼ الزيادة نحك مف فػي ئػكليـ : م طمح الزيادة الٌنحكية ، فنٌف المراد بو التخكي
  .  ما جاءنا ًمف أحدو

كئػػد أضػػاؼ بعػػض الٌنحػػكييف داللػػة أخػػرل عمػػى ىػػذا الجمػػع ، كالسػػيما فػػي جيػػة 
ال فقػػد يكػػكف لمػػذكر،  اال ػػطبلح بػػنٌف تقييػػده بجمػػع التخنيػػث كالسػػبلمة جػػرم عمػػى ال الػػب ، كاو

إذ تبػٌيف  (َُِ).ميػات، جمػع حبمػىنحك: ا طببلت، جمع ا طبؿ، كئد يككف مكسرا، نحػك: حب
 أف ا طبلح جمع السبلمة لـ يختص باالسـ المؤنث ، كأنو ئد يدخمو االسـ المذكر أيضا.

كفي باب اسـ ال النافية لمجنس يشترط النحاة أف يككف ىذا االسػـ ممتزمػا بػالتنكير 
يجمػع  ، كلكف ئػد يقػع باسػـ عمػـ ، كىػذا يخػالؼ اشػتراطيـ ممػا أدل بيػـ أف يضػعكا ضػابطا

ؿ االسـ بما اٍشتيًير بػو مػف الك ػؼ نحػك ئػكليـ  : )) ...) ال  بيف الكجييف ، ، كىك أف ييؤكَّ
ٍسف ، كعنترة المتنػاىي  يكسؼى اليـك كال عنترةى( في باب االستعارة ، بيكسؼ المتناىي في اٍلحي
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ؿ فػػي الشػػجاعة ، كالتخكيػػؿ: ال جميػػؿ كػػػ يكسػػؼ، كال شػػجاع كػػػ عنتػػرة . كضػػابطو : أف ييػػؤكَّ 
  (َُّ).االسـ بما اٍشتيًير بو مف الك ؼ((

كىنا كئع جمع بيف الٌنحك كالداللة إذ لك نظرنا مف جية الٌنحك فقط لكاف في الكػبلـ 
خػػركج عػػف القاعػػدة التػػي تشػػترط كػػكف اسػػـ ال النافيػػة نكػػرة ، كلكػػف لٌمػػا عطػػؼ الٌنحكيػػكف 

زكا ذلؾ   لككف ىذا االسـ م  عرفة في البنية نكرة في الداللة. التفسير الداللي ليذا االسـ جكَّ
كئد حقَّؽ الشيا محمد محيي الديف القضية إذ ئاؿ : )) كئد أكلو العممػاء بتػخكيميف 
آخريف، أحدىما أف الكبلـ عمى حذؼ مضاؼ، كالتقدير: كال مثؿ أبي حسف ليػا، كمثػؿ كممػة 

بي الحسف نفسػو، متكلمة في اإلبياـ ال تتعرؼ باإلضافة، كنفي المثؿ كناية عف نفي كجكد أ
كالثاني: أف يجعػؿ " أبػا حسػف " عبػارة عػف اسػـ جػنس ككخٌنػو ئػد ئيػؿ: كال في ػؿ ليػا، كىػذا 
ػاًدر " ] اسػـ  مثؿ تػخكيميـ فػي بػاب االسػتعارة نحػك " حػاتـ " بالمتنػاىي فػي الجػكد، كنحػك " مى
عمـ لشخص بخيؿ[ بالمتناىي في البخؿ، كنحك " يكسؼ " بالمتناىي في الحسف، كضػابطو: 

إذ لػـ يكتػؼ فػي جعمػو اسػـ نكػرة  (َُْ). أف يؤكؿ االسـ العمـ بما اشتير بو مػف الك ػؼ ((
فقػػط بػػؿ ألحقػػو بداللػػة ك ػػفية تمت ػػؽ باالسػػـ كتشػػتير بػػو ، كىػػذا التقػػدير كالتفسػػير ليػػذه 
الظاىرة النحكية سببو ىػذه التراكيػب التػي تزاحمػت كخالفػت المعػركؼ فػي ىػذا البػاب ، كىػي 

مُّػكف كيف ػمكف تحمؿ في المعنى الم فظي تنائضا مع المعنى الكظيفي ، لذلؾ نجػد العممػاء يحي
 ىذا التداخؿ.  

ككذلؾ مما جاء معتمدا عمى بنية الكممػة التػي كانػت السػبب لمخػركج عػف المػخلكؼ 
فػي المشػيكر كالمعػػركؼ ، كىػك أٌف مػا أضػػيؼ إلػى المعرفػػة تكػكف معرفػة ، كىػػك أحػد أنػػكاع 

مضافة إلػى معرفػة إال أٌنيػا بقيػت نكػرة أم لػـ تسػتفد مػف  المعارؼ فقد جاءت بعض الكممات
الضمير المضاؼ مف ذلؾ ئكؿ سيبكيو : )) كمف النعت أيضػان : مػررتي برجػؿو ًمٍثًمػؾ ، فًمٍثميػؾ 
نعته عمى أٌنؾ ئمت : ىك رجؿه كما أٌنؾ ، كيككف نعتان أيضان عمى أٌنو لـ يىًزٍد عميؾ كلػـ يىػنقص 

ػػكرتيو شىػػبييةه ب ػػكرًتؾ ، عنػػؾ فػػي شػػيء مػػف األمػػكر ، كمثميػػ و : مػػررتي برجػػؿو ًمٍثًمػػؾ أم  ي
ٍيفى فػي المعنػى كاإًلعػراًب ميٍجػرنل كاحػدا  ٍرًبؾ كًشٍبًيؾى ككذلؾ نىٍحًكؾ ييٍجرى ككذلؾ : مررتي برجؿو ضى

 (َُٓ). كىٌف مضافاته إلى معرفةو  فاته لنكرةو ((
فػي مكػاف النكػرة  فمراد سيبكيو أٌف كئكع مثؿ ىػذه األسػماء فػي مثػؿ ىػذه السػيائات

ف جػاء مضػافا إلػى معرفػة بقكلػو : كىػٌف مضػافاته إلػى معرفػةو  ػفاته  دليؿ عمػى تنكيرىػا ، كاو
 لنكرةو.
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كئد ذكر ابف الكراؽ عٌمة عدـ التعريؼ في ىذه اإلضػافة إذ ئػاؿ : )) كاعمػـ أٌف فػي 
:  األسػػماء أسػػماء تضػػاؼ إلػػى المعرفػػة ، كال تكػػكف معرفػػة ، لمعػػاف تػػدخؿ فييػػا ، فمػػف ذلػػؾ

ٌنما تفيد المخاطب  )شبيؾ كمثمؾ ( ، لـ يتعرفا باإلضافة   ألٌف المماثمة تككف مف جيات ، كاو
أٌنػػو مثمػػو ، كلػػيس يعمػػـ مػػف أم كجػػو يماثمػػو ، فمػػذلؾ لػػـ يتعرفػػا أالَّ يكػػكف شخ ػػاف ، كئػػد 
اشتيرا في الشبو بيف الناس ، فيككف عمى ىػذا الكجػو معرفػة ، فتقػكؿ : مػررت برجػؿ مثمػؾ 

 (َُٔ).المعركؼ بشبيؾ فمذلؾ تعرؼ عمى ىذا الكجو ((كشبيؾ ، 
كئد خ ص الٌنحكيكف ىذه اإلضافة في باب المجركرات إذ تحقؽ في بنيتيا ضػابط 
يبػػٌيف سػػبب كػػكف اإلضػػافة فػػي ىػػذا االسػػـ إضػػافة تفيػػد التخ ػػيص عمػػى الػػرلـ مػػف مجػػيء 

تعريفػػو ، كنػػكع يفيػػد تخ ػػص المضػػاؼ دكف  الضػػمير المعرفػػة معػػو ، ئػػاؿ ابػػف ىشػػاـ : )) 
كضابطو : أف يككف المضاؼ متكلبل فػي اإلبيػاـ ك يػر كمثػؿ إذا أريػد بيمػا مطمػؽ المماثمػة 
كالم ايرة  ال كماليما كلذلؾ  ح ك ؼ النكرة بيما في نحك : مررت برجؿ مثمػؾ أك ليػرؾ ، 
كتسٌمى اإلضافة في ىذيف النػكعيف معنكيػة   ألٌنيػا أفػادت أمػرا معنكيػا كمحضػة أم خال ػة 

 (َُٕ)ير االنف اؿ((.مف تقد
فخٌما عدـ التعريؼ في ىػذا التركيػب اإلضػافي ، فػؤلٌف اإلبيػاـ بقػي متػكٌلبل فػي ىػذا 
االسـ   اللت اؽ الضمير بكممػة تبعػده عػف كظيفتػو ، كالعمػة فػي ذلػؾ ىػي التعػدد الػذم ىػك 
مػػف سػػمة النكػػرات ، إذ النكػػرة اسػػـ جػػنس ي ػػمح أف يقػػع لجميػػع أفػػراد جنسػػو ، بينمػػا تكػػكف 

رفة محددة ، كتدؿ عمى كاحد بعينو ، فجػاء ىػذا الضػابط حتٌػى يقػـك بننشػاء تفريػؽ بػيف المع
 المضاؼ المعرفة كبيف المضاؼ الذم يفيد التخ يص إف كاف المضاؼ إليو معرفة.

كالنػػاظر إلػػى ىػػذه الن ػػكص جميعيػػا يػػرل أنيػػا عبػػارة عػػف ميسّْػػرات جمعيػػا النحػػاة 
ة بالفعػؿ فػي بطػكف الكتػب ، كلكػٌف ىػذه الدراسػة نتيجة التطكر الفكرم النحكم ، كىي مكجكد

أرادت أف تنقؿ ىذه الن كص المسػتقرة فػي مظػاف تمػؾ الكتػب إلػى رؤيػة جديػدة جمعتيػا فػي 
مكنكف يقـك عمى التحميؿ كالتعميؿ كالبياف   إلظيار الكجو ااخر الػذم يضػيؼ  ػكرا جديػدة 

يرم ييخػرج أشػياء ربمػا لػـ لمدرس النحكم ، بحيث تككف زاكية النظػر مػف منظػكر نحػكم تفسػ
يتعػرض عمييػا بعػػض النحػاة ، ممػػا يعنػي أف فييػػا فالػدة كبيػػرة تضػيؼ إلػػى المكتبػة النحكيػػة 

 أساليب تيسيرية لمثؿ ىذه األنكاع مف الدراسات.  
 
 



 َُِْلسنة   ُالعدد:  ٗالمجػمد :        ت اإلنسانيةػاجػامعػة كرككؾ/ لمدراس ةممج

22 

 

 الخاتمة
إٌف لكػػٌؿ طريػػؽ مبت ػػى يسػػعى  ػػاحبيا أف ي ػػمو ، كلكػػٌؿ زرع ثمػػرة ي ػػبر كينتظػػر 

يػد يسػتقي منػو كاتبػو بمػا رفػد مػف  ػيد الخػكاطر ، كأفػاد  لارسو أف يجنييا ، كلكٌؿ بحػث جى
فكره مف لالبو حتى يضع ع ارتو بخىـ النتػالج . كفيمػا يػختي أىػـ النتػالج التػي ظيػرت فػي 

 ىذا البحث :     
ػػػ إٌف الٌضػػابط مظيػػر متجػػدد ، كيممػػؾ داللػػة تتسػػـ باإلحاطػػة كالشػػمكؿ العمميػػيف ، 

يرد معو ، فيك يقـك بنزالة األكىاـ كالشككؾ ، كيثبػت ككذلؾ التماسؾ كااللتزاـ في أم شيء 
الحقالؽ كاليقيف بننشػاء تقنيػات تسػتند عمػى الفكػر المنبعػث مػف التجػارب كالنتػالج ، كلػذلؾ 
كثػػر مجيلػػو فػػي أمػػكر كعمػػـك كثيػػرة كالفقػػو كأ ػػكؿ الفقػػو كالمنطػػؽ... ، كالسػػٌيما فػػي عمػػـ 

 أك الٌضابط لو أك بحاجة إلى ضابط.الٌنحك ، كال يكاد يسمع شيلا حٌتى يقاؿ : ضابطو 
ػ إٌف مكضكع الٌضابط أضاؼ ركحا تثقيفية تيسػيرية إلػى تحديػد دئػالؽ المسػالؿ التػي         

تـ تناكليا ، إذ يقـك ىذا الم طمح بخثر فاعؿ في رسـ معالـ الجزليػات متػدرجا لبلرتقػاء إلػى 
سػٌمـ مػف النتػالج ، التػي متػى الكميات التي يكردىػا الٌنحكيػكف ، كىػـ يسػعكف إلػى تحقيػؽ الم

عرؼ فييا المجيػكؿ ارتحػؿ مفيكمػا إلػى العقػكؿ ، كاسػتقرت فػي األذىػاف أسػباب الك ػكؿ ، 
فػبل يكػػكف ىنػاؾ خمػػط فػي األحكػػاـ كال تشػتت فػػي بنػاء أجػػزاء المكضػكعات ، كال عمػػـك يتػػرؾ 

 فضاء المسخلة دكف ئيكد.
أٌف النحػػاة المحققػػيف  ػػػ ىنػػاؾ تفػػاكت فػػي اسػػتعماؿ الضػػكابط مػػف مكثػػر كمقػػٌؿ   بيػػد

المتػػخخريف ىػػـ أكثػػر النحػػاة اسػػتعماال ليػػا كخمثػػاؿ الرضػػي كابػػف ىشػػاـ كأ ػػحاب الحكاشػػي 
كميػػة ، إذ أٌنيػػـ تكسػػعكا فيػػو ،  الٌنحكيػػة كمػػف المحػػدثيف عبػػاس حسػػف كآخػػركف كشػػٌراح ااجرُّ
 كىػػذا يػػدٌؿ عمػػى تمٌكػػف ىػػذا الم ػػطمح مػػف التكٌيػػؼ كالتكافػػؽ فػػي الجانػػب التحميمػػي لممسػػالؿ
الٌنحكية بحيث إٌف ذكرىا يشير إلى دالالت كمٌية ت ني في كثير مف األحياف عف ذكػر الػدالالت 

 الجزلية . 
ػ إٌف المسكغ مف كضع الضكابط ىك الذم يعطينا القيمة العمميػة ليػا   ألٌف الٌنحػكم 

يػؼ" يرل أٌنو يقـك بدكر المحدد لممسخلة ، كالميسر لفيميا ، كيتفػؽ فػي الكظيفػة مػع " الٌتعر 
في مسخلة أف يككف جامعا مانعا أم جامعا لكؿ تفا يؿ المسخلة ، كمانعا لدخكؿ كػؿ مػا ىػك 

 خارجا عنيا.
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ػػػػ ظيػػػر أٌف م ػػػطمح الٌضػػػابط ت م ػػػؿ إلػػػى المؤلفػػػات الٌنحكيػػػة فػػػي ع ػػػر الشػػػركح 
كالحكاشػػي إذ إننػػي لػػـ أكفػػؽ فػػي العثػػكر عمػػى ىػػذا الم ػػطمح بمفظػػو فػػي المؤلفػػات القديمػػة 

رلـ مف البحث المتػخٌني فييػا ، ككثيػر مػف المسػالؿ التػي كرد الٌضػابط فييػا كالمتقدمة عمى ال
ئد كردت عند المتقدميف ، كلكف بمفظ آخر إمػا ب ػفة التعريػؼ أك ب ػفة الكجػكب أك ب ػفة 
الشرط أك أم معنى آخر مػف ىػذه المعػاني إال أف الٌضػابط ئػد اسػتمب كظيفػة ىػذه المعػاني ، 

 مكانيا ليككف عمما لممسخلة التي جاء فييا.   كتمركز عمى عركشيا ، ككظّْؼ في 
ػػػ عمػػى الػػٌرلـ مػػف أٌف الٌضػػابط ال يشػػ ؿ حٌيػػزا كبيػػرا فػػي الٌنحػػك العربػػي ، كليسػػت لػػو 
مساحة تتعدل حدكده ، إال أٌنو في الكئت نفسو بات أمران ال يمكف االسػت ناء عنػو ، كالسػٌيما 

ذا كئػع التطػكر فػي شػيء بعد تطكر ىذا العمـ ، كك كلو إلى ىػذه الدرجػة مػف الكضػ كح ، كاو
 ي عب الرجكع إلى ئديمو أحيانا كما ىك معركؼ .

ػػػ تبػػيف أٌف الٌضػػابط يػػؤدم دكرا كبيػػرا فػػي تيسػػير الٌنحػػك العربػػي كتػػذليؿ  ػػعكباتو 
كتقريػػب دئالقػػو بخحسػػف كجػػو كأكضػػح  ػػكرة ممػػا يجعمػػو أف يكػػكف فػػي المراتػػب المتقدمػػة 

 فيك يقـك بدكر المكجو لممسخلة التي يرد فييا. لمجمكعة عكامؿ التيسير في الٌنحك العربي
ػ تتفاكت الضػكابط فػي درجػة الكضػع فينػاؾ الضػابط الر ػيف الػذم لػـ يختمػؼ فيػو 
الٌنحكيكف ، كىناؾ الضػابط الػذم يتػرؾ سػببا لبلخػتبلؼ نظػرا   لعػدـ كمالػو ، كانتفػاء مقدرتػو 

 عمى اإلحاطة بجميع الدئالؽ المتعمقة لممكضكع.
لعمماء نكعيف مف الضػكابط الضػابط اال ػطبلحي كىػك الػذم ئ ػدتو ػ لقد استعمؿ ا

ىذه الدراسة ، كالضابط المعجمي كىك استثمار داللة الضابط سكاء أكػاف بػديبل عػف القاعػدة 
أـ فػػي عمػػـك متنكعػػة كمسػػالؿ عديػػدة ، كئػػد تبػػيف مػػف خػػبلؿ المقدمػػة أٌف التكظيػػؼ المجػػازم 

 بظاىر المفظ مطمقا ىك " تضييؽ لكاسع ".  أكثر مف اال طبلحي ، كالمشيكر أٌف التمسؾ 
ػا مػف االتفػاؽ بػيف الٌنحػكييف ئػديما  ػ بعد استقراء ىػذه المسػالؿ ظيػر أف ىنػاؾ نكعن
كحديثا عمى ال اية مف كضع ىذا العمـ ، كالسيما في تيسير الٌنحك ، كليذا انطبلئػا مػف مبػدأ 

باتو كتكسير عقباتو ، فنٌننػا الحرص عمى ىذا العمـ ، كسعيا في إعبلء مكانتو ، كتذليؿ  عك 
نتمنػػى أف تكػػكف ىنػػاؾ  مؤسسػػة عامػػة شػػاممة عمػػى مسػػتكل الػػكطف العربػػي ، تقػػـك عمػػى 
التعػػاكف المتكا ػػؿ بػػيف جميػػع المخت ػػيف فػػي ىػػذا العمػػـ   ألجػػؿ تبلئػػح العقػػكؿ ، كتطػػكير 
أ ػكلو كفركعػػو   إلنتػػاج أئ ػر الطػػرؽ لتحقيػػؽ ىػذا االتجػػاه ، كئػػد سػار العممػػاء كالمجػػامع 

لعممية كالم كية مف مختمؼ الدكؿ العربية مف أجؿ تيسير الٌنحػك العربػي ، كتجديػده كػؿ مػف ا
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مكانو ، ككاف األكلى أف يككف ىناؾ تكا ؿ فكػرم بػيف ىػؤالء العممػاء ، كمػف يػختي بعػدىـ   
 إلىماؿ ال ث كتبٌني السميف أماـ ىذا السيؿ العاـر مف ااراء التيسيرية . 

 ػػػػدكىا فػػػػي التيسػػػػير النحػػػػكم االسػػػػت ناء عػػػػف بعػػػػض ػػػػػ إٌف مػػػػف ااراء التػػػػي ئ
المكضػػكعات أك اإلعرابػػات ، أك ليػػر ذلػػؾ ، كبنػػاء عمػػى ىػػذه الدراسػػة ، فنٌنػػو يمكػػف إضػػافة 
أنكاع أخر مف أساليب التيسير التي تدخؿ ضمنا فييػا مػف دكف الكئػكؼ عنػد المكضػكعات ، 

 ٌنحكم.    كىي ما يتعمؽ بطريقة المعالجة التي مف بينيا تكظيؼ الضابط ال
 
 
 
 اليكامش :

 لساف العرب : مادة ضبط .ُ
 ُُّ/ّ كشاؼ ا طبلحات الفنكف : .ِ
، كينظػر : مك ػؿ الطػبلب إلػى ئكاعػد  ُٔٓ/ُحاشية ياسيف عمى الت ريح بضمكف التكضػيح : .ّ

 إذ عرفو بقكلو : ))كالٌضابط : كىك أمر كمي منطبؽ عمى جزلياتو ((. َُٖاإلعراب : 
   ُٖٓ/ُربي : المعجـ المف ؿ في الٌنحك الع .ْ
 ِٓ/ُالٌنحك الكافي: .ٓ
 َْالقكاعد كالضكابط الفقيية المتضمنة لمتيسير :  .ٔ
 ِّرسالة في المنطؽ إيضاح المبيـ في معاني السمـ : .ٕ
 ِِٕ/ُشرح الرضي عمى الكافية : .ٖ
 ِّّالتعريفات :  .ٗ

 ّْحاشية شرح القطر لآللكسي : .َُ
 َُٖنزع الخافض :  .ُُ
 َِ/ْاألشباه كالنظالر في الٌنحك : .ُِ
 َْالفكر الٌنحكم : ضكابط  .ُّ
 ٓ: مقدمة الكتاب :  إتحاؼ النبياء بضكابط الفقياء .ُْ
 ِشرح مخت ر ئكاعد اإلعراب : مقدمة الكتاب:  .ُٓ
 ّٓالداللة السيائية عند الم كييف : .ُٔ
 ُِْنظرية السياؽ : .ُٕ
 ُٓٔالم ة العربية معناىا كمبناىا :  .ُٖ
 ُِٔ/ُالمقتضب : .ُٗ
 ُٗ/ُاأل كؿ في الٌنحك : .َِ
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 ِْ/ّ:شرح الرضي عمى الكافية  .ُِ
 ّٖ/ُالم در نفسو : .ِِ
 ُِّػُُّشرح ئطر الندل ، تحقيؽ محمد محيي الديف :  .ِّ
 ُٖٖػُٕٖ/ُشرح األلفية البف مالؾ لممرادم: .ِْ
 َٖٔ/ُم ني المبيب :  .ِٓ
 ْْ/ّحاشية الدسكئي عمى م ني المبيب : .ِٔ
 ّٕػّٔينظر : رسالة في المنطؽ : .ِٕ
 َُُٓ/ُالكميات : .ِٖ
 ُْٗ/ُشرح األلفية البف مالؾ لممرادم : .ِٗ
)) ضػربي: مبتػدأ كالعبػد معمػكؿ لػو  ، كئد : أعرب المثػاؿ ابػف عقيػؿ بػخف ّٓٗ/ُليكامع :ىمع ا .َّ

كمسيلا: حاؿ سدت مسد الخبر كالخبر محذكؼ كجكبا ، كالتقػدير ضػربي العبػد إذا كػاف مسػيلا إذا 
ف أردت المضي فالتقدير ضربي العبػد إذ كػاف مسػيلا فمسػيلا حػاؿ مػف الضػمير  أردت االستقباؿ كاو

ذا كاف أك إذ كاف ظرؼ زماف نالب عف الخبر(( المستتر ف  ِْٓ/ُي كاف المفسر بالعبد كاو
   َُٔ/ُشرح األلفية البف مالؾ لممرادم: .ُّ
 ُّٓ/ُحاشية ال باف عمى شرح األشمكني : .ِّ
 ِٕٓ/ُمنحة الجميؿ بتحقيؽ شرح ابف عقيؿ : .ّّ
 ِٕٓ/ُالم در نفسو : .ّْ
 ؤلزىرم.الكبلـ ل َٗ/ّحاشية ياسيف عمى التكضيح بمضمكف التكضيح :  .ّٓ
 َٗ/ّالم در نفسو : .ّٔ
 ّْٕشرح شذكر الذىب : .ّٕ
 ُّْ/ِحاشية العدكم عمى شرح الشذكر :  .ّٖ
 ّْ/ّشرح ابف عقيؿ :  .ّٗ
 ّٗ/ِالنكت عمى األلفية كالكافية كالشافية ... :  .َْ
 ِّٕ/ُشرح الرضي :  .ُْ
 ُْْشرح ئطر الندل ، تحقيؽ محمد محيي الديف:  .ِْ
 َُٗحاشية العبلمة النجا عمى شرح األزىرم :  .ّْ
 ْٕالتيسير :نحك  .ْْ
 الٌنحك إلى أ كؿ الٌنحك : المقدمة. .ْٓ
 َٓينظر :عمـ الم ة بيف القديـ كالحديث : .ْٔ
 َُٓحاشية العشماكم : .ْٕ
 ّٗ/ُشرح ابف عقيؿ : .ْٖ
 ُٖينظر: تعجيؿ الندل بشرح ئطر الندل :  .ْٗ
 ّٔ/ُينظر : حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ :  .َٓ
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 ِْينظر : ظاىرة اإلعراب في العربية مدخؿ فيمكجي :  .ُٓ
 ُٔٓلزمف الٌنحكم :ا .ِٓ
 ٓٔينظر : تحقيقات نحكية :  .ّٓ
 َُِلػ محمد بف عبد الرحمف السبيييف : ينظر: شرح ئطر الندل : .ْٓ
 ْٖٔينظر عمؿ النحك :  .ٓٓ
 ِٕٓشرح ئطر الندل تحقيؽ : محمد محيي الديف  :  .ٔٓ
 ُِْ/ِحاشية ال باف :  .ٕٓ
 َُٓأسرار العربية : .ٖٓ
 ُٕٓػ ُٔٓ/ْالبرىاف في عمـك القرآف :  .ٗٓ
 ٖٗ/ّ شرح الرضي : .َٔ
 ُُْ/ُينظر: شرح ابف عقيؿ : .ُٔ
 ُّْ/ُىمع اليكامع :  .ِٔ
 َُٖ/ٔكفيات األعياف : .ّٔ
 ِْٖ/ِينظر : ىمع اليكامع : .ْٔ
 ُِّ/ّينظر : أكضح المسالؾ :  .ٓٔ
 ْٖينظر : شرح الكافية :  .ٔٔ
 ْٕالكككب الدرم :  .ٕٔ
 ّّٓ/ْالٌنحك الكافي : .ٖٔ
 ُّٕشرح شذكر الذىب : .ٗٔ
 ُْٕػُْٔينظر شرح الكفراكم :  .َٕ
 ٗٓالتحفة السنية : .ُٕ
 ِّٔرح شذكر الذىب :ش .ِٕ
 ّْ/ِينظر : حاشية العدكم عمى شرح الشذكر :  .ّٕ
 َِٓ/ُ: ينظر : م ني المبيب :  البيت مف الكامؿ ، كىك مجيكؿ القالؿ كلـ أجد مف نسبو .ْٕ
 ٖٔػ  ٖٓ/ْأضكاء البياف : .ٕٓ
 َْْ/ْالبرىاف في عمـك القرآف :  .ٕٔ
 ْْٔ/ْالدر الم كف : .ٕٕ
 َِٔ/ْشرح الرضي :  .ٖٕ
 ُْٔ/ِىمع اليكامع :  .ٕٗ
حديث مرسؿ راكيو لريػب ئالػو ألبػي سػفياف ، َِِى المطالب في أحاديث مختمفة المراتب : أسن .َٖ

المثؿ ئديـ كأ مو أف ئكما خرجكا لم يد ف اد أحدىـ ظبيا كآخػر أرنبػا كآخػر  كالفرا حمار الكحش
فرا كىك الحمػار الكحشػي فقػاؿ أل ػحابو كػؿ ال ػيد فػي جػكؼ الفػرا أم جميػع مػا  ػدتمكه يسػير 

 ُّٔػُِٔ/ِ دتو / كتاب جميرة األمثاؿ في جنب ما 
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 ُٕٓ: تحقيؽ : محمد محيي الديف  شرح ئطر الندل  .ُٖ
 ِّٕ/ُالدر الم كف :  .ِٖ
 ّْػ ِْشرح الكفراكم :  .ّٖ
 ِْحاشية المكي عمى شرح الكفراكم :  .ْٖ
 ّّينظر : شرح الكفراكم : .ٖٓ
 ِْْ/ِينظر : شرح األلفية البف مالؾ :  .ٖٔ
 ِٗ/ُأكضح المسالؾ : .ٕٖ
 ُٔٓ/ُضيح ، المطبكع مع حاشية ياسيف : الت ريح بمضمكف التك  .ٖٖ
 ُٔٓ/ُحاشية ياسيف عمى الت ريح بمضمكف التكضيح :  .ٖٗ
 ِّٕ/ّشرح ابف عقيؿ :  .َٗ
 ِّّ/ِينظر : حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ :  .ُٗ
 القامكس المحيط : مادة عذفر .ِٗ
 ّٓٓ/ّحاشية ال باف :  .ّٗ
 ّٔٔ/ّالم در نفسو :  .ْٗ
 ُُٖ/ُىمع اليكامع : .ٓٗ
 ّٕحفظي : شرح األجركمية : حسف .ٔٗ
 ُِحاشية ااجركمية لمعا مي :  .ٕٗ
 ْٕ... ّٖينظر : أحكاـ كؿ ما عميو تدؿ: .ٖٗ
 ْألفية ابف مالؾ :  .ٗٗ

 ُٖ/ُشرح األلفية البف مالؾ لممرادم :  .ََُ
 َٓشرح ئطر الندل :  .َُُ
 ِٕ:عبد الرحمف بف ئاسـ العا مي حاشية ااجركمية : .َُِ
 ِ/ِ:لمف سخؿ عف شرح ابف عقيؿ عمى األلفيةاألجكبة الجمية  .َُّ
 ّْٗ/ُحة الجميؿ بتحقيؽ شرح ابف عقيؿ :من .َُْ
 ِّْ/ُالكتاب :  .َُٓ
 ِٖٓػِٕٓعمؿ الٌنحك : .َُٔ
 ٕٖ/ّأكضح المسالؾ :  .َُٕ
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 الم ادر كالمراجع
ىػػ ُِّْإتحاؼ النبياء بضكابط الفقياء : الشيا كليد السعيداف ، الطبعػة األكلػى ، دار الحػديث ، القػاىرة :ػ ُ
 َـََِّػ 
 ابػف عقيػؿ عمػػى األلفيػة : حسػيف بػف أحمػػد بػف عبػد اهلل آؿ عمػػي    ػػ األجكبػة الجميػة لمػػف سػخؿ عػف شػػرحِ

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=16&book=3021 
ػ أحكاـ كؿ ما عميو تدؿ : تقي الديف عمي بف عبػد الكػافي السػبكي ، تحقيػؽ : الػدكتكر طػو محسػف ، الطبعػة ّ

 ـ.َََِػ العراؽ ، األكلى ، دار الشؤكف الثقافية العامة ، ب داد 
ىػػػ( ، تحقيػػؽ : محمػػد بيجػػة ٕٕٓػػػ أسػػرار العربيػػة : أبػػك البركػػات كمػػاؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف ابػػف االنبػػارم )تْ

                                                          َـ ُٕٓٗػى ُّٕٕالبيطار ،المجمع العممي العربي ،مطبعة الترئي ،دمشؽ ، 
 حاديث مختمفة المراتب: محمد بف دركيش بف محمد الحكت دار الكتب العممية، دػ ت.ػ أسنى المطالب في أٓ
ىػػػ( ، تحقيػػؽ : الػػدكتكر عبػػدالعاؿ ُُٗػػػ األشػػباه كالنظػػالر فػػي النحػػك : أبػػك بكػػر عبػػد الػػرحمف السػػيكطي )ت ٔ

 َـََِّسالـ مكـر ، الطبعة الثالثة، الشركة الدكلية لمطباعة ، عالـ الكتب ، م ر ػ القاىرة ، 
ىػػػ( ، تحقيػػؽ : الػػدكتكر عبػػد الحسػػيف الفتمػػي ، ُّٔػػػ األ ػػكؿ فػػي الٌنحػػك : أبػػك بكػػر محمػػد ابػػف السػػراج )ت ٕ

  َـُٗٗٗىػ ػ َُِْالطبعة الرابعة ، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت ػ  لبناف ، 
 ُّّٗر الجنكػي الشػنقيطي ، )ت ػ أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ، محمد األميف بػف محمػد المختػاٖ

 ـ.ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓىػ ( ، تحقيؽ : مكتب البحكث كالدراسات ، دار الفكر ، بيركت:
ىػ( ، بخط : يحيػى سػمـك العباسػي ، مكتبػة النيضػة ، ِٕٔػ ألفية ابف مالؾ ، محمد بف عبد اهلل بف مالؾ )تٗ

  َـُْٖٗب داد ،
ىػػ(، تحقيػؽ محمػد محيػي  ُٕٔمحمػد ابػف ىشػاـ األن ػارم )تػ أكضح المسالؾ إلى ألفيػة ابػف مالػؾ : أبػك َُ

  َـََِْالديف عبد الحميد ، طبع بمطابع العبكر الحديثة ، دار الطبللع لمنشر كالتكزيع كالت دير ، القاىرة ،
ىػ( ، تحقيؽ أبي الفضؿ الدمياطي ،دار الحديث ْٗٔػ  البرىاف في عمكـ القرآف : بدر الديف الزركشي )ت ُُ

 ـََِٔىػ ػ ُِْٕػ م ر ،  القاىرة
ىػػػ( ،  ُّّٗػػػ  التحفػػة السػػنية بشػػرح المقدمػػة ااجركميػػة : شػػرح محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد ، )ت ُِ

 ىػ.ُّٖٗالمكتبة التجارية بم ر ، 
 ػ تحقيقات نحكية : الدكتكر فاضؿ  الح السامرالي ، الطبعة الثانية ، د ػ ـ  ، د ، ت .ُّ
الندل " لمشيا عبػد اهلل بػف  ػالح الفػكزاف ، الطبعػة األكلػى ، نشػر مكتبػة الرشػد ػ تعجيؿ الندل بشرح ئطر ُْ

 ىػ.ُُْٗبالرياض الطبعة األكلى 
ىػػػ( ، تحقيؽ:الػػدكتكر أحمػػد ُٖٔػػػ  التعريفػػات : أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد السػػيد الشػػريؼ الجرجػػاني)تُٓ

 َـُٖٔٗػ ى َُْٔمطمكب ، دار الشؤكف الثقافية ،ب داد ،
مقا د كالمسالؾ بشرح ألفيػة ابػف مالػؾ: أبػك محمػد بػدر الػديف حسػف بػف ئاسػـ بػف عبػد اهلل بػف ػ تكضيح الُٔ

ىػػ( شػرح كتحقيػؽ : عبػد الػرحمف عمػي سػميماف ، أسػتاذ الم كيػات فػي ْٕٗعمٌي المرادم الم رم المػالكي )ت 
 ـ.ََِٖ -ىػ ُِْٖجامعة األزىر ، الطبعة األكلى ، دار الفكر العربي ، 
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 ىػػ(ُِّٗكميػة: عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف ئاسػـ العا ػمي الحنبمػي النجػدم )المتػكفى : ػػ حاشػية ااجر ُٕ
http://www.mktaba.org   

حاشػػية إسػػماعيؿ الحامػػدم المكػػي عمػػى شػػرح الكفػػراكم عمػػى مػػتف ااجركميػػة : حسػػف الكفػػراكم ، ، دار ػػػ ُٖ
 ـ.ََِٓػ ػ ىُِْٔالب يرة اإلسكندرية م ر /

ىػ(عمى شرح ابف عقيؿ : محمد الخضرم ، تحقيؽ : تركي فرحاف الم طفى ، ُِٖٖػ حاشية الخضرم )تُٗ
  َـََِٗالطبعة الثالثة ، ، دار الكتب العممية ، بيركت ػ لبناف ، 

ر حاشية شرح القطر في عمـ النحك :محمكد االكسي مع تكممة كلد المؤلؼ ، مراجعة كتدئيؽ : فؤاد نا ػ َِ
 ـ. َُُِ، الطبعة الثانية ، مكتبة نكر ال باح تركيا ػ مديات ، لبناف ، 

ىػ( كمعػو الشػكاىد لمعينػي :محمػكد ابػف الجميػؿ ِٗٗىػ(عمى شرح األشمكني )تَُِٔػ حاشية ال باف )تُِ
 ـََِِ-ىُِّْ، الطبعة األكلى ، مكتبة ال فا ،القاىرة ،

  َت(َب ، دار الكتػػب العربيػػة لمحمبػػي ، م ػػر ، )دىػػػ( عمػػى شػػرح شػػذكر الػػذىُِِّػػػ حاشػػية العػػدكم )تِِ
  

ػ حاشية العىشماكم عمى متف ااجركمية : عبداهلل بػف اإلمػاـ العشػماكم ، اعتنػى بػو : كػريـ بػف إبػراىيـ بػف ِّ
 ـ.  ََُِىػ ػ ُُّْأحمد ، الطبعة األكلى ، مكتبة ابف عباس ، القاىرة ، 

( عمى م ني المبيب ، ضبطو ك ػححو ككضػع حكاشػيو ىػَُِّػ  حاشية م طفى محمد عرفة الدسكئي)تِْ
   َـََِٕىػ ػ ُِْٖ: عبد السبلـ محمد أميف ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العممية ، بيركت ػ لبناف ، 

( ، مطبعػة االسػتقامة بالقػاىرة ُّػ حاشية النجا عمى شرح األزىرم لآلجركمية : السيد محمد أبك النجػا )ؽ ِٓ
 ُّٖٗىػ ػ ُّٕٓ: 

ىػػ( عمػى شػرح الت ػريح عمػى التكضػيح: خالػد األزىػرم َُُٔػ حاشية ياسيف بػف زيػف الػديف الحم ػي )تِٔ
ىػ( ، راجعو : إسماعيؿ عبػد الجػكاد عبػد ال نػي ، حقػؽ كشػرح شػكاىده:أحمد السػيد سػيد أحمد،المكتبػة َٓٗ)ت

 ت(   َالتكفيقية،القاىرة ػ م ر )د
ىػػ( ٕٔٓياب الديف أبي العباس المعركؼ بالسػميف الحمبػي)تػ الٌدر الم كف في عمـك الكتاب المكنكف ، شِٕ

 ـ . ُْٗٗىػ  ػ ُُْْتحقيؽ :عمي محمد مٌعكض :،الطبعة األكلى، دار الكتب العممية بيركت لبناف، 
ػػػػ الداللػػػة السػػػيائية عنػػػد الم ػػػكييف : الػػػدكتكر عكاطػػػؼ كنػػػكش الم ػػػطفى ، الطبعػػػة األكلػػػى ، دار السػػػياب ِٖ

 ـ.ََِٕ، لندف ،  لمطباعة كالنشر كالتكزيع
ػ رسالة في المنطؽ"إيضاح المبيـ في معػاني الٌسػٌمـ" : أحمػد الػدمنيكرم ، حققيػا كئػدـ ليػا : الػدكتكر عمػر ِٗ

 ـ.ََِٔىػ ػ ُِْٕفاركؽ الطباع ، الطبعة الثانية ، مكتبة المعارؼ ، بيركت ػ لبناف ، 
رشيد ، عالـ الثقافػة لمنشػر كالتكزيػع ، عمػاف ػ  الزمف الٌنحكم في الم ة العربية : الدكتكر كماؿ عبد الرحيـػ َّ

 ـ . ََِٖىػ ػ  ُِْٖاألردف ، 
ػ  َُِْحسػػف حفظػػي ، الطبعػػة األكلػػػى ، دار العمػػـك الحديثػػة ، بيػػركت لبنػػاف :  -ػػػ شػػرح ااجركميػػة ُّ

 ـ.ُِٖٗ

http://www.mktaba.org/
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الػديف ىػػ( ، تحقيػؽ :محمػد محيػي ٕٗٔػ  شرح ابف عقيؿ عمى ألفيػة ابػف مالػؾ :أبػك عبػد اهلل ابػف عقيػؿ)تِّ
-ىُّْٖعبػػد الحميػػد ،الطبعػػة الرابعػػة عشػػر ، دار الفكػػر ،المكتبػػة التجاريػػة الكبػػرل مطبعػػة السػػعادة ،م ػػر ،

 َـُْٔٗ
ػ  شرح األلفية البف مالؾ : الحسف بف ئاسـ المرادم ، تحقيؽ : الػدكتكر فخرالػديف ئبػاكة ، الطبعػة األكلػى ، ّّ

 َـ ََِٕىػ ػُِْٖدار المعارؼ لمطباعة كالنشر ، بيركت ػ لبناف ، 
ػػػ شػػرح شػػذكر الػػذىب فػػي معرفػػة كػػبلـ العػػرب : ابػػف ىشػػاـ األن ػػارم ،تحقيػػؽ : محمػػد  محيػػي الػػديف عبػػد ّْ

    َـََِْالحميد ، دار الطبللع لمنشر كالتكزيع كالت دير،القاىرة ػ م ر ، 
مػد السػيد ىػػ(تحقيؽ: أحٖٔٔىػ(،رضي الػديف بػف الحسػف االسػتراباذم )تْٔٔػ  شرح كافية ابف الحاجب)تّٓ

 َ،) د. ت (ُاحمد ، ،المكتبة التكفيقية ط 
ىػػػ( ، تحقيػػؽ : محمػػد عبػػدالنبي عبػػد المجيػػد ، ّّٕػػػ شػػرح الكافيػػة : محمػػد ابػػف إبػػراىيـ بػػف جماعػػة )ت ّٔ

  َـُٕٖٗىػ ػ َُْٖالطبعة األكلى ، مطبعة دار البياف بم ر ، 
ميػد ، الطبعػة الثالثػة عشػرة دار الفكػر ،) ػ شرح ئطر الندل : ابف ىشاـ ،تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحّٕ

 َد ػ ت (
دىل ابف ىشاـّٖ بىٌؿ ال ى الطبعة األكلى ، ،  محمد بف عبد الرحمف السبيييف :األن ارم ػ شرح ئىٍطر النَّدىل كى

 ـ.ُٕٖٗدار المريا ، المممكة العربية السعكدية ، 
اشػػية إسػػماعيؿ الحامػػدم ، دار الب ػػيرة شػػرح الكفػػراكم عمػػى مػػتف ااجركميػػة : حسػػف الكفػػراكم ، كمعػػو حػػػ ّٗ

 ـ.ََِٓىػ ػ ُِْٔاإلسكندرية م ر ، 
 ػ شرح مخت ر ئكاعد اإلعراب ابف ىشاـ األن ارم : عبد اهلل بف  الح الفكزاف ، دػ ت.َْ
دراسة تحميمية لؤلسس الكمية التي بنى النحاة عمييا آراءىـ ػ : الػدكتكر محمػد عبػد  ػ ضكابط الفكر الٌنحكم ػُْ
 ََِٔاح الخطيب ، دار الب الر لمطباعة كالنشر كالتكزيع مدينة ن ر القاىرة ،الفت
ظػػاىرة اإلعػػراب فػػي العربيػػة مػػدخؿ فيمػػكجي : الػػدكتكر لالػػب فاضػػؿ المطمبػػي ، الطبعػػة األكلػػى ، دار كنػػكز ػػػ ِْ

 ـ.     ََِٗىػ ػ  َُّْالمعرفة العممية لمنشر كالتكزيع ، األردف ، 
ىػػ َُْٗ، مطبعػة الجػببلكم ، م ػر ّكالحديث : دكتكر عبد ال فار حامد ىػبلؿ ، ط ػ عمـ الم ة بيف القديـّْ
 ـ.ُٖٗٗػ 

ىػ( ، تحقيؽ : محمػكد  محمػد محمػكد ن ػار ، ُّٖػ عمؿ النحك ، أبك الحسف محمد بف عبد اهلل الكراؽ )تْْ
 َـََِِىػ ػ ُِِْلبناف ،  –الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية ، بيركت 

ىػػ( ، دارالفكػر لمطباعػة كالنشػر ُٕٖالمحيط ، محمد الديف محمد بف يعقكب الفيػركز آبػادم )تػ  القامكس ْٓ
  َـُّٖٗكالتكزيع ، بيركت ، 

ػػػ القكاعػػد كالضػػكابط الفقييػػة المتضػػمنة لمتيسػػير: عبػػد الػػرحمف بػػف  ػػالح العبػػد المطيػػؼ ، الطبعػػة األكلػػى ، ْٔ
 ـََِّق ػ ُِّْلمنكرة ، المممكة العربية السعكدية ، عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية ، المدينة ا

ػ كتاب جميػرة األمثػاؿ : أبػك ىػبلؿ العسػكرم ، تحقيػؽ : محمػد أبػك الفضػؿ إبػراىيـ  ك عبػد المجيػد ئطػامش ْٕ
 ـ.ُٖٖٗالطبعة الثانية ،  دار الفكر ، بيركت ، 
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قيؽ : عبدالسػبلـ ىػاركف ، الطبعػة ىػ( ، تحَُٖػ الكتاب : عمرك بف عثماف بف ئنبر الممقب بػػ سيبكيو )تْٖ
 َـُٖٖٗىػ ػ َُْٖالثالثة ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، 

ىػػ( ، كضػػع حكاشػػيو : ُُٖٓػػ كشػػاؼ ا ػطبلحات الفنػػكف : تػػخليؼ محمػد بػػف عمػػي بػف محمػػد التيػػانكم)تْٗ
   َـََِٔىػ ػ ُِْٕ، دار الكتب العممية ، بيركت ػ لبناف ، ِأحمد حسف بسج ، ط

ىػػ( أعػده لمطبػع ، ككضػع َُْٗي الم ة ك اال طبلح : أبك البقاء أيكب بف مكسى الكفكم )ت ف الكمياتػ  َٓ
فيارسػػػو : الػػػدكتكر عػػػدناف دركيػػػش ، محمػػػد الم ػػػرم ، الطبعػػػة الثانيػػػة ، مؤسسػػػة الرسػػػالة لمطباعػػػة كالنشػػػر 

 َـُٖٗٗىػ ػ ُُْٗكالتكزيع ، بيركت لبناف ، 
حكيػة مػف الفػركع الفقييػة أبػك محمػد عبػد الػرحيـ بػف الحسػف ػػ الكككػب الػدرم فيمػا يتخػرج عمػى األ ػكؿ النٌ ُٓ

 ىػ .َُْٓاألردف ،  –ىػ(تحقيؽ: د. محمد حسف عكاد ، دار عمار ، عماف  ِٕٕاألسنكم )ت
ىػػ( ، طبعػة م ػكرة عػف طبعػة بػكالؽ ، ُُٕػ  لساف العرب ، أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بػف منظػكر )تِٓ

لنشر ، الدار الم رية لمتخليؼ كالترجمػة ، مطػابع ككسػتا تكمػاس كشػركاه ، المؤسسة العامة لمتخليؼ كاألنباء كا
 َالقاىرة ،)د.ت(

 الم ة العربية معناىا كمبناىا : الدكتكر تماـ حساف ، مطبعة دار الثقافة ، الدار البيضاء ، الم رب.ػ ّٓ
الكتػب العمميػة  بعة الثانيػة ، دارػ المعجـ المف ؿ في النحك العربي : إعداد الدكتكرة عزيزة فٌكاؿ بابتي ، الطْٓ

     َـََِْىػ ػ ُِْٓبيركت ، لبناف ، 
ىػػػ( ،تحقيػػؽ : محمػد عبػػد الخػػالؽ عضػػيمة ،عػػالـ ِٖٓػػ المقتضػػب : أبػػك العبػػاس محمػػد بػف يزيػػد المبػػرد)تٓٓ

 ـ ُّٔٗالكتب ، بيركت ، 
عبػػد الحميػػد ، ػػػ منحػػة الجميػػؿ بتحقيػػؽ شػػرح ابػػف عقيػػؿ )المطبػػكع بيػػامش الشػػرح( : محمػػد محيػػي الػػديف ٔٓ

 َـُٓٔٗىػ ػ ُّٖٓالطبعة الرابعة عشر ، مطبعة السعادة ، م ر ، 
الطبعػػة ىػػػ( تحقيػػؽ : عبػػدالكريـ مجاىػػد ، َٓٗػػػ ػمك ؿ الطػػبلب إلػػى ئكاعػػد اإلعػػراب : خالػػد األزىػػرم )ت ٕٓ

 َـُٔٗٗ، الناشر مؤسسة الرسالة ، بيركت ػ لبناف ، األكلى
ىشػاـ  ،تحقيػؽ :محمػد محيػي الػديف عبػد الحميػد مطبعػة المػدني ،  ػ م ني المبيب عف كتب األعاريب : ابفٖٓ

 َالقاىرة 
ىػػ َُّْػ النحك إلى أ كؿ النحك : عبد اهلل بف سميماف العيتىيّْؽ ، الطبعة األكلػى ، دار ال ػحكة ، القػاىرة ،ٗٓ
 ـ.ََِٗػ 

مجمػػع العممػػي العرائػػي ، نحػػك التيسػػير : الػػدكتكر أحمػػد عبػػد السػػتار الجػػكارم ، الطبعػػة الثانيػػة ،مطبعػػة الػػػ َٔ
 ـ.  ُْٖٗب داد ،

ىػػ ػ ُِْٖلبنػاف ،  -ػ  الٌنحػك الػكافي : عبػاس حسػف ، الطبعػة األكلػى ، الناشػر مكتبػة المحمػدم ، بيػركتُٔ
  َـََِٕ

نزع الخافض في الدرس النحكم : حسيف بف عمكم بف سالـ الحبشي ،جامعة حضرمكت لمعمـك ػ  ِٔ
 دػ ت.  كالتكنكلكجيا ، الجميكرية اليمنية

نظرية السياؽ " دراسة أ كلية"  : الدكتكر نجـ الديف ئادر كريـ الزنكي ، الطبعة األكلى ، دار الكتب ػ ّٔ
   ـ.ََِٔىػ ػ ُِْٕالعممية ، بيركت ػ لبناف ، 
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:  (  ُُٗ) ت ػػػ النكػػت عمػػى األلفيػػة كالكافيػػة كالشػػافية كالشػػذكر كالنزىػػة : جػػبلؿ الػػديف أبػػك بكػػر السػػيكطئْ
 َـََِٕىػ ػ ُِْٖالدكتكر فاخر جبر مطر ، الطبعة األكلى ، دار الكتب العممية ، بيركت ػ لبناف :تحقيؽ : 

( تحقيػؽ: عبػد الحميػد ىنػداكم  ُُٗػ ىمع اليكامع في شػرح جمػع الحكامػع : جػبلؿ الػديف السػيكطي ) ت ٓٔ
 المكتبة التكفيقية ) د. ت ( .  

فىيىات األعياف كأنباء أبناء الزماف : أٔٔ بك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر بف خمكاف ػ كى
 لبناف.  –ىػ(، تحقيؽ: إحساف عباس. دار النشر: دار الثقافة ُٖٔ)ت
 
 
 
 

Abstract 

 

        This research aims to study the " standard" who is one of the 

most important pillars of facilitating the Arabic grammar, which is 

a manifestation of the analysis, which assigns about large in the 

application, as the significance University for the purposes of 

regulation and the Origins of the order, so counting compound 

investigators, and face-tempting tend to the ideas of many of 

grammarians to bring what is distant perception, and to facilitate 

what the difficulty in detail. As well as that term is characterized 

by its ability to cohabitation as with most topics, and reliable 

scientists in building the foundations that be a springboard in 

facilitation.                                                          

 

          The Plan for Research , has walked divided in three sections 

dealt first topic: the impact of the standard in facilitating minutes 

matters names , while taking second topic : the impact of the 

standard in facilitating minutes matters acts and letters , and came 

third topic to address the impact of the standard in the structure of 

the floor and to facilitate their understanding .                                                                            

 
 


