اإلعراب على اإلعارة
في النحو العربي
«توصيف وتنظير وتطبيق»
صفاء صابر جميد البياتي  -العراق
 -حاصلللل الللج تيرامنلللية آلللل

بجاآلع تيروصل 2010م،

اةللل ت ت

رساييه «تيرعل

وتيدخةل يف يا هتذيب تياغ يألزه ي -رتس

وآلعجم».

 -أسلللياي ةللل آليجللل يف ماآلعللل

2014م.

يللل حيلللج

 -ضلللو يجسللل سلللةآل تي ياغللل تيع بةللل يف وزتر

تيسجط /ش

نجط تيشرال-

وك.

 -يه بحث آلسشلور يف آلوولور رسلاييه ،وبحلو

أخ ى قةد تإلنجاز.

الملخَّ ص

ُ
تيبحث نو ً ا آل أنوتر تإل ت
ييساول هذت

تإل ت

اج تإل ار .

يف تيسحو تيع بي ،وهو

َ
ضر هذت تيبحث ثةث َ
آلباحث َ نبِقها آلقدِّ آل ٌ ،و احقها خا ر ٌ:
و َ َّ

أ َّآلا تيربحث تألول ف ان

تإل ت

اج تإل ار

سد تييوصةف.

وتحيوى اج ثةث آلطايب :تألول ساويه آل حةث تييع يف وتألر ان،

وتيثاين ب َّة نو ه وآلوتوعه ،وتيثايث حدَّ

تيربحث تيثاين ف ان ياحديث

حة

تإل ت

َر َسه تيربحث تيثايث سد تييطبةق.

وت ةه وآثاره .أ َّآلا

اج تإل ار سد تييسظة  .يف

ُ
وتخيُيِم
وصل إيةها ،ويف تألخة ث َب ٌ
تيبحث بأب ز تيسيائج تييي َّ

تيرعيرد يف هذت تيبحث.
بايرصا ر وتير تمع
َ
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Abstract
The Analysis of the Loan in Arabic grammar
Characterization, Endoscopy & Application
This research deals with a form of analysis in
Arabic grammar, which is the Analysis on the loan.
This research included three sections preceded
by an introduction, and inflict Conclusion: The first
section was from the analysis of loan at
characterization. And it included three demands:
the first dealt with in terms of the definition and the
Chiefs, and the second touched on the kind and
Themes, and the third talked about the motive and
its effects. The second section was to talk about the
analysis of loan at endoscopy. While the third
section studied when the application.
Finally, the conclusion summarizes the most
results reached in this research, and in the latter
proved to sources and references adopted in this
research.
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المقدّ مة
تيحرد هلل ر ِّ تيعايرة  ،وتيصة وتينةم اج أش ف تألنبةاء

وتير ساة  ،نبةسا آلحرد صاج تهلل اةه و اج آيه وصحبه وآل تقيدى

هبديه إيج يوم تيدي .

أ َّآلا بعدُ َّ :
فإن تإل ت َ يو آلسزي ٍ ظةر  ،وأهرة

عد ت أنوت ه ،وت نع

قضاياه يدى تيسحا  ،وال

وتيربة
تيومه تييطبةقي ياسحو تيع بيُ ،

بة يف تيع بة ،

آلعاين تي اِم.

نقف اج نو ٍر
وقد تر أيسا يف هذت تيبحث أن َ

َو يف ييك فهو

ٍ
يب آلسه ،ننيقصي

شيات آلنائاه تيربثوث يف يب تيسحا وصة ًجا و سظة ً ت
آلوتوعه ،ونجرع
َ

قديرا وحدي ًثا ،وهو تإل ت اج تإل ار ،
و طبة ًقا ،أشار إيةه تيعاراء
ً
يجظ إيج ايةه؛ ما اة إياه يف آلقدِّ آل ٍ وثةث ِ
ٍ
تيذي يسيقل فةه تإل ت آل
َّ
َ
آلباحث ،احقها خا ر ٌ بأب ز تيسيائج .ثم ث َب ٌ بايرصا ر وتير تمع

تيرعيرد  .ن مو تهلل أن ن ون قد و ِّفقسا يف مرعه و رتسيه و وه ،وهو

تيرو ِّفق وتيها ي إيج سبةل تي شا .
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المبحث األول:
اإلعراب على اإلعارة عند التوصيف
المطلب األول :تعريفه وأركانه
المسألة األولى :تعريفه
واصطالحا
أوًل :اإلعراب لغ اة
ا
ا

يدور تيجذر ( َ َ َ ) يف يغ تيع

حول ثةثل ِ
ٍ
آلعلان ،وهلي :تيبةلان،

وتييح يبب ،وتييغةة  .قال تب فارس« :ت ْي َعل ْة ُ َوتيل َّ ت ُء َوت ْي َبلا ُء ُأ ُص ٌ
لول َث َة َثل ٌ:
تإل ْفصاح ،وت ْ َخ تيس ََّش ُ ِ
َأ َحدُ َها ْ ِ
ةب تيلسَّ ْج ِ
َِ ،وتي َّثاي ِ ُ
لث َف َنلا ٌ
اط َوط ُ
تإلنَا َب ُ َو ْ ِ َ ُ َ
ُ
للم َأ ْو ُ ْض ٍ
فِللي ِم ْن ٍ
للو»( .)1يقللال :أ لل َ تي ُ
مللل لل حاميلله ،أي :بلل َّة

وأفصح ،وآلسله قويله علايج﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ﴾( .)2و الج تيرعسلج
وأووح
َ
َ

تيثاين :تآلل أ ٌ َ ل و ٌ  ،أي :آلح َّببل ٌ إيلج زومهلا ،وآلسله قويله علايج﴿ :ﮨ

ِ
تيصللبي ،أي :غ َّةلل ْت
ﮩ﴾( .)3ويف آلعسللج تييغةةلل يقللال ِ َ :بلل ْ َآلعللد ُ َّ
وفندت.
ْ

ُيةحظ آلرا سبق َّ
فق تيرعاين يإل ل ت تالصلطةحي هلو آلعسلج
أن ْأو َ

تيبةان وتإليضاح؛ َّ
ألن تيهدف تألول تيذي ُي آلج إيةه باإل ت هو «إبانل
( )1آلعجم آلقايةِ تياغ .299/4 :

( )2سور تيشع تء :ت ي .195/

( )3سور تيوتقع  :ت ي .37/
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تيرعاين تيرخياج »( .)1يف حة ير وظةف تيرعسةة ت خل َ ْي يف إبل تز
بعللا تيرةآلللح تيدَّ اليةل يإل ل ت تالصللطةحي ،وييللك بللأن يقل َ
لالَّ :
إن
جرللل و ُ ح َّبللب إيللج تيرللي ام وتينللاآلع اللج تيرعسللج
حن ل و ُ َّ
تي ار ل ُ َّ

تيثاين ،و يغ َّة و يبدَّ ل باإل ت

اج تيرعسج تيثايث(.)2

تصطةحا فقد تنقنم فةه تيسحا إيج ف يقة  :مرهلورهم
أآلا تإل ت
ً

يجظي ،وإيج ييك يهب تب خل وف َّ
وتيشل َاوبِة ُ وتبل تيحاملب
ي ى أنه
ٌّ
وتب ل آلايللك وسللائ تيريللأخ ي ( ،)3وتخيللاره تي ُع َب ل ي( ،)4وتر ضللاه تب ل
تيز َّملامي( ،)7و بسَّلاه تبل
هشام( ،)5وآلال إيةه تألُشروين( ،)6وتقيص اةله َّ
رسي َُو ْي ْه(.)8
ْ

وقد حدَّ تب آلايك تإل ت بأنه «آلا مي َء به يبةان آلقيضج تيعاآلل آل
ٍ
حذف»(.)9
ح ٍ أو ح ف أو س ون أو
( )1هرع تيهوتآلع.59/1 :

( )2يسظ  :تإل ت بايسةاب  ،رتس وصجة طبةقةل يف خرنل تألملزتء تألويلج آلل تيقل آن
تي يم.9 :

( )3يسظ  :هرع تيهوتآلع.59/1 :

( )4يسظ  :تييبةة

َ آلذتهب تيسحوية 167 :

( )5يسظ  :ش ح شذور تيذهب.33 :

( )6يسظ  :ش ح تألشروين.49/1 :

( )7يسظ  :تإليضاح يف ال تيسحو.19 :

تيرجصل.72/1 :
( )8يسظ  :ش ح
َّ

( )9ش ح تيينهةل.34/1 :
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ُ
الئلل اةله،
لات
آلعسوي ،وتيح
يف حة يهب تيج يق تيثاين إيج أنه
ُ
ٌّ

وهللو تيظللاه آلل قللول سللةبويه ،وإيةلله يهللب تأل اللم ومرا ل ٌ آلل نحللا

صلجور

ورمحه أبو حةان( ،)1آليأث ً ت يف ييلك بل أي شلةخه تبل
تيرغارب َّ ،
ُ
يلدخل اةهلا
تيذي َّ فله يف تيرقل بقويله « :غةةل آخل تي ارل ِ يعاآلل ٍل
يج ًظا أو قلدي ت»( .)2وبرثاله فله تيجزويلي وولةاء تيلدي بل ِ
تيع ْالج(.)3
َّ
ً

و دَّ ه تب ُ إياز َ
قول أ ث أهل تيع بة ( .)4وتسيظه ه تبل يعلة ( .)5وي لة

رتتوات وأموب ٌ يةِ تيبحث بصد ها.
تيج يقة أ ي ٌ وت
ٌ

نخ ُاص آلرا سبق إيج َّ
ف
أن تإل ل ت هلو تيعةآلل تييلي علرتي تيحل َ

تألخةل آلل تي ارل  ،و يغةل ييغ يةل آلوقللع تي ارل يف تيجرال َّ ،
وأن تيللذي

ُ
تيعاآلل تياجظي أو تيرعسوي.
يجابه هو
اصطالحا
ثان ايا :اإلعارة لغ اة و
ا

ِ
وتيعار َّي ُ :آلا
آلصدر آل تيجعل أ َار ُيعة إ ار ً و ار ً،
تإل ار :
ٌ
ٍ
سرة به؛ ألنَّها ٌار اج َآل طابها ،يقال :هم
تسيع ت آل شيءِّ ،
ِ
ييعاورون آل مة تنِهم تيرا ُ َ
تيرعاو َر
تيعار َّي آل
ون وتألآليع َ .ويقال:
َ
( )1يسظ  :هرع تيهوتآلع.14/1 :

( )2تيرق

.47/1 :

( )3يسظ  :نيائج تييحصةل يف ش ح تيينهةل.263/1 :
( )4يسظ  :تألشباه وتيسظائ .73/1 :

( )5يسظ  :ش ح تيرجصل.72/1 :
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يأخ َ
وتيرساو َي  .ييعاورونُ :
ذون و ُيع ُطون(.)1
َ

وقةلُ « :س ِّرة تيعاري ُ بذيك ننب ً إ َيج ت ْي َع َار َِ .و َب ْع ُض ُه ْم َي ُق ُ
ول
ِ
احبِ ِه؛ ي ِ ُخ ِ ِ ِ
آل ْأ ُخو َي ٌ آلِ َ ار ت ْي َج س ،إ َيت َي َهب آلِ ص ِ
بها
وم َها آل ْ َيد َصاح َ
َ ْ َ
ْ َ َ ُ
ُ
َ
ار َّي َ آلِ ْ ت ْي َو ِ
َو ُه َرا َ َا ٌط؛ ِألَ َّن ت ْي َع ِ
تو ِألَ َّن ت ْي َع َ َ َ ُق ُ
او ُر َ
ون
ول ُه ْم َي َي َع َ

عيوروهنا بِا ْي َو ِ
ت ْي َع َو ِتر َّي و َي ِ
تهلل َأ ْ َا ُم ،أ َّآلا ت ْي َع ُار
تو ،إ َيت َأ َ َار َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضا َو ُ
فر ت ْية ِ
و َ ار ت ْي َج س ِ
اء»(.)2
َ
َ َ َ ُ

ييضح آلرا سبق َّ
أن تإل ار يف تياغ عسي تيردتوي وتيرساوي بة
ٍ
شيء آلا.
تثسة يف
تصطةحا فة ي ا يخ ج ع ي ُجهم يها
أ َّآلا
ً
ٍ
وض(.)3
إباحيه بعة ٍ يبقج آلعه بة
اصطالحا
ثال اثا :اإلعراب على اإلعارة
ا

ِ
راةك تالنيجا ِر أو

ٍ
بللارتت

أور اراؤنللا -رحرهللم تهلل -يهللذت تيسللور تإل تبللي للدَّ
ٍ
وإشارتت س يع ٍ آلومز ٍ ،يقار يف تيرضرون وإن تخياج يف تيينرة ،

فرللسهم آلل أطاللق اةلله «تيعار َّيل »( ،)4وآلللسهم آلل تسلليعرل ياداليل اةلله
( )1يسظ  :تيعة .239/2 :

( )2يسظ  :تيرصباح تيرسة .437/2 :

( )3يسظ  :تييع يجات ،146 :وتييوقةف اج آلهرات تييعاريف ،233 :وتي اةات.652 :

( )4يسظللل  :حللل وف تيرعلللاين وتيصلللجات ،42 :و الللل تيسحلللو ،326 :وحاشلللة تيصلللبان:
 ،229/2وحاشة تيخض ي.65/1 :
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«تيحرللل اللج ة ل ه»( ،)1وآلللسهم آل ل

َّب ل سلله بأنلله :ظه ل َ إ تبلله يف آلللا

بعده( ،)2أو ن َ
ُقل إ ت ُبه إيج آلا بعلده( ،)3أو َّ
بلأن تيعاآللل ييخطلاه( ،)4وآللسهم
آل وسره باييقارض(.)5

تيزمامي (ت 337هل) ي
َّ
أول آلل تسليعرل آلصلطاح «تيعاريل »،
ويعل َّ َّ

يف آللللا ي لللا ييوتفلللق وآلديويللله تياغلللوي ،إي قلللالَ « :وت ْي َع ِ
اريللل ن َْحلللو َق ْويللله
تيةم َ ِ
اريل َزتئِلدَ ؛ ِألَنَّل ُه
َ َعا َيج﴿:ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾( )6فل( ر ُ ك) قنم َو َّ

َال َيصلللح ُ ُخلللول َق َنلللم الللج َق َنلللم»( .)7وسلللارت هلللذه تيرصلللطاحات

وتيعبللارتت آل ًعللا يف تسلليعرال تيسحللا  -وإن للان آلصللطاح «تيعاري ل » هللو
ً
ف-
تأل ث شةو ً ا و
دتوال -يادالي اج إ ار تيح م تإل تبي .ويم ِنق ْ

حنب ارسا وتطة سا -الج ع ٍ
يلف ملاآل ٍع يإل ل ت
آلصسَّجات تيسحو قديرا وحلدي ًثا سلوى ع ٍ
يلف ٍ
ييلةم جل َّ بلذ ه تيلد يور
ً
الج تإل لار يف

( )1يسظ  :حاشة تيصبان.229/2 :

( )2يسظ  :ش ح تي افة .558/1 :

( )3يسظلل  :شلل ح تييصلل يح ،390/2 :وحاشللة تيصللبان ،80/1 :وحاشللة تيخضلل ي:
 ،68/1وش ح تي افة  ،14/3 :وةاء تينايك إيج أووح تيرنايك.49/1 :

( )4يسظل  :شل ح تيرجصللل ،369/4 :و ووللةح تيرقاصللد وتيرنللايك ،435/1 :وشل ح
تألشروين ،140/1 :وهرع تيهوتآلع.535/1 :

( )5يسظ  :تي شاف ،562/2 :وش ح تيرجصل.88/2 :
( )6سور تيحج  :ت ي .72/

( )7ح وف تيرعاين وتيصجات.42 :
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ٌ إ تبة ٌ سيقلل آلل

ارل ٍ إيلج

آلحرد سرة تيابدي بقويه« :تيعاري  :ح
أخ ى آلجلاور ٍ يهلا الج سلبةل تإل لار وآلل صلجاهتا َّ
أن ومو هلا يرسلع

ظهلللور تيح للل تألصلللاة تييلللي يسبغلللي أن لللون الللج آخللل تياجلللظ

تيرنيعة »(.)1

و اللج تي ل م آل ل أهرةل هللذت تييع يللف وهنوولله بايرصللطاح الي ل ً

ةحللظ اةلله أنَّلله أقلل
وووللوحا ،فإنلله ُي َ
ً
وتقيصاره اج ر
ُ

ياشلل ح آلسلله يايع يللف ً
أوال،

وتحد آل أر لان تإل ل ت

الج تإل لار وهلو ر ل

تيرعار أو تيعاري ثان ًةا .يذت تر أيسا أن نصو يه ع ي ًجا ماآل ًعا آلان ًعلا ،أفلدناه
آل ع يلف تيلد يور تيابلدي تيريقلدِّ م ،إولاف إيلج تال يرلا الج آلعلاين

وتصطةحا ،ويف ووء ييك ير سسا أن نع ِّ فه بأنَّله:
تإل ت وتإل ار يغ
ً

«تإل ت ُ تيرسقوي ُ ح يُه تإل تب َّة ُ آل تيرعرول إيج آلا بعدَ ه».

ملللسِ يشلللرل َّ
لللل أنلللوتر تإل للل ت  ،لللاياجظي،
فلللل(تإل ت )،
ٌ

وتييقدي ي ،وتيرحاي ،وتيرووعي ،و ة ها.

و بار «تيرسقوي ُ ح يُه تإل تب َّة ُ»ٌ ،
فصل ُيخ ج تيرسيقا َ ح يُه ة ُ

تإل تب َّة ل  ،نحللو :ح ل تإل بللار ،ق ل تء ﴿ت ْي َح ْر ل ِد ي ِ َّا ل ِه﴾( )2ب ن ل تيللدتل،

( )1آلعجم تيرصطاحات تيسحوي وتيص فة .153 :
( )2سور تيجا ح  :ت ي  .2/ق أ هبا زيد ب
بعدها .يسظ  :تيرحينب.37/1 :
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و﴿ي ِ ْا َر َةئِ َ ُ ْتس ُجدُ وت﴾( )1بضم تيياء.

تهلل﴾( )2بجلليح تيرللةم بعللد
ونحللو :ح ل تيسقللل ،ق ل تء ﴿ َأ َي ل ْم َ ْع َا ل َم ت َّن َ

حذف هرز « َّ
أن».

وقويسللا« :آلل تيرعرللول إيللج آلللا بعللدَ ه» ،قةللدٌ يح َيل ُز بلله ل تيرسيقال ِ
ُ َ

ح ُيلله تإل تب َّة ل آل ل تيح ل ف تألخة ل إيللج تيح ل ف تيللذي قبالله ألمللل
تيوقف(.)3

و جللدر تإلشللار إيللج أنسللا آث نللا تيرصللدر (تإل للار ) اللج تالسللم

(تيعاري ) يرا يأيت:

ً
للديوال ،وأ ثلل شللةو ً ا ،وأ
 .1أنَّلله أ للم َآل

يارعسج تيرقصو .

عبةلل ً ت ،وأصللد أ ت ًء

 .2حرل ًلة يارصللطاح اللج نظللائ ه تيرنلليعرا بصللةغ تيرصللدر يف

تيبللا يت لله ،ايسصللب اللج تإل لل تء وتييحللذي وتالشلليغال وتييسللازر
وتيرللدح وتيللذم ،وتإل ل ت

تيرصدر ط ٌ يابا

اللج تيح ايل  ،فة للون يف تسلليعرايه بصللةغ

اج و ة وتحد .

( )1سور تيبق  :ت ي  .34/ق أ هبلا أبلو معجل يزيلد بل تيقعقلار ،يف حايل تيوصلل إ با ًلا
يح

تيجةم .يسظ  :تيرحينب.71/1 :

( )2سور تيبق  :ت يل  .107/قل أ هبلا ور  ،بإيقلاء ح ل تيهرلز الج تيرلةم ،و نلقط
تيهرز آل تياجظ ين وهنا .يسظ  :تيسش يف تيق تءتت تيعش .408/1 :

( )3ش ح تب

ُ
ونقلل تيح ل تإل تبةل بلة
قةل ،175/4 :وش ح تألشروين،363/4 :

تيقدآلاء وتيرحدثة .96 :
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 .3أآلسًا ي َّابِ ،و ف ًعا يايدتخل بة تيرصطاحة تيسحوي وتيجقهي
ِ
تسرا ي ٍ
ياعاري  ،وآلس ًعا يةشرتتك بة تيعاري سوتنًا يرووو ٍر وبةسها ً
آل أر ان تيرووور نجنه.

 .4اط ًجللا يف تييعبة ل ؛ يرللا يوحةلله تياجل ُ
لظ تيرن ليَبدَ ُل بلله (تيعاري ل ) يف

مانبه تيحني تيبعةد آل تيرعاين تيرحظور بنلبب تالسليعرال وتييلدتول

وتيشةور.

المسألة الثانية :أركانه
أر ان تإل ت

اج تإل ار ثةث ٌ:

ً
أوال :تيرعة  :هو تي ار تييي سيقل آلسها ح

ثان ًةا :تيرعار أو تيعاري  :وهي ح

تيرعار يه.

ُ تإل ت .

تإل ت تيرسيقا آل تيرعة إيلج

ثاي ًثا :تيرعلار يله أو تيرنليعة  :وهلي تي ارل تييلي سيقلل إيةهلا ح ل ُ

تإل ت .

آللثة :ملاء تيضلار ُ  .فلل(أل) هلي تيرعةل  ،و(ولار ) هلي
فإيت قاسلا ً

تيرعار يه ،وتيضر هي تيرعار.

المطلب الثاين :نوعه ومواضعه

المسألة األولى :نوعه

آل تيرعاوم َّ
أن تإل ت ُيصسَّف سد تيسحا ِ إيج ثةث أنوتر:

120
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ً
أوال :تإل ت تياجظي :وهو آلا ان فةه تيح

ُ تإل تبة ُ ظاه ً.

ثان ًةا :تإل ت تييقدي ي :وهو آلا انل ح يُله ةل َ ظلاه ؛ وييلك

إآلا يعدم صةحة تيح ف تألخة ييحرلل تيح ل  ،أو وملو آللا يقيضلي
زتئد أو ٍ
ٍ
شبةه به .في لون تيح ل ُ
ح ً آلعةس ً ساسبه ،أو ومو ح ف م
ي
يايعذر أو تيثقل أو تيرساسب .
آلقدَّ ر ً

آلحلل آل فلور أو آلسصلو ٍ
حاال َّ
ثاي ًثا :تإل ت تيرحاي :وهو آلا ان ً
أو آلج ور أو آلجزوم ،أي :يو ُو ِو َع ٌ
يجظ آلع ٌ آل انه يظه ت أو ُقدرت
ات تإل تبة تييي ينيد ةها ييلك تيروولع .وال ي لون ييلك
اةه تيح ُ

إال يف تيربسةات وتيجرل(.)1

للراه (تإل للل ت
وأولللاف تيلللد يور الللي تي َعسْ َب لللي نو ً لللا رتب ًعلللا سل َّ

تيرووعي) ،وقال سه« :وفةه ي ون يا ار إ تبان :إ ت ٌ
يجظي ظاه ٌ
ٌّ

لعي يقيضللةه
نلا ٌج ل ومللو اآللل يجظل ولي ير ل زوتيله ،وإ ل ت ٌ آلوول ٌّ
تيروقللع تإل تبللي تألصلللاي سللد زوتل تيعاآلللل تياجظلللي ،وي للون هلللذت
آلووع يخايف يجظه»(.)2
تإل ت يف آلا يه
ٌ

ويف وللوء ييللك ير سسللا أن نُصلسِّف (تإل ل ت

اللج تإل للار ) وللر

ِ
صللسجة آلرللا قللدَّ م ،فأ َّآلللا تيرعةلل فة للون إ تبلله آلحا ًة لا؛ َّ
ارللات
ألن تي
( )1يسظ  :ملاآلع تيلدروس تيع بةل  ،28-21/1 :وتيسحلو تيلوتيف ،81-80/1 :وتييطبةلق
تيسحوي.25 :

( )2تيحرل اج تيرعسج يف تيع بة .57 :
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تيرعةل َ يف هللذت تيبللا  -رللا سلةأيتَ -آلبس َّةل ٌ ،وتيربس َّةللات ح يقهللا تإل ل ت ُ

ِ

تيرحاي .بةسرا ُيع َ تيرعار يه أو تيرنيعة إ ت ًبا قدي ًيا؛ يومو ح
ي
ِ
ِ
َّ
ظهور ح يه  -أ سي ح َ تيرنيعة  -تييلي
فةيعذ ُر
تيرعة ِ تيرسيقا إيةه،
ُ
يقيضللةها آلوقعلله تإل تبللي ،الشلليغال آلحل ِّلل تيح لل ِ بايح لل ِ تيرعللار ِ
ُ
ي
تيرانع ِ آل ظهور ح تيرنيعة «السيحاي تياجظ بح ية اج ح ٍ
ف
وتحللد»( ،)1يف حللة ُ َعللدي ح ل ُ تإل للار ح ل إ تبةل ً ناش ل ً ل للأثة
اآللٍ ،بةدَ أهنا ال ظه اج آلعرويه بل يخ َّطاه إيج تي ار تييي اةه.
المسألة الثانية :مواضعه
ب َّة يسلا آلل خلةل تيبحلث وتالسليق تء َّ
نصلوت الج ثةثل
أن تيسحلا ي
تزي بذر َله،
بلذر تإلآللا ُم تيل ي
َ
آلوتوع ة ِ الزآل  ،وتسيظه نا آلوول ًعا رتبعلا َ

و بسَّج تيشةخ خايد تألزه ي تإلشار إيةه و نرة َيه .وهذه تيروتوع هي:
« .1أل» الموصولة
« .2إًل» الوصفية
ً« .3ل» النافية
« .4ما» اًلستفهامية

ُ
وي ِّل آلوو ٍع آلرا قدَّ م ش ٌ
آلجص ًة
وط
وووتبط سةأيت تيحديث سها َّ

يف تيربحث تيثاين.

( )1تإليضاح يف ش ح تيرجصل.495/1 :
122
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المطلب الثالث :دواعيه وآثاره
المسألة األولى :دواعيه
لزو تألسللبا تييللي للد و إيللج يجللوء تيسحللا إيللج تيقللول
ير سسللا أن نعل َ
اج تإل ار إيج أآل ي تثسة  ،هرا:

باإل ت

ِ
المقتضييا الاييناعا :ونعسللي بلله تيقوت للد تيسحوي ل وتألح للام
أوًل:
ا

تياغوي تير َّط

يف ةم تيع

 ،فحة يجد تيسحوي آللا خل ج ل الك

تيقوت د وتألح ام ياجأ إيج إيجا آلا ُيخل ِّ ج اةله ةآلله .وآلل ييلك آللا
َّ ب اج تيقول باسرة («أل» و«إال» و«ال») ،وهو تيقول تيذي نيج سه

ومو تسرة

ٌّل آلسهرا يحياج إيج إ ت  ،وهرا :هذه تأل وتت تيرقول

باسللر َّةيها ،وآلللا بعللد هللذه تأل وتت ،فاللو ُمعللل تإل ل ت يهللذه تأل وتت

آلحلال ،وإيت ُم َ
ٌ
علل تإل ل ت يرلا
يبقة تألسراء بعدها بة إ ت وهلذت

ٌ
أيضلا؛
بعد هلذه تأل وتت ،بقةل ْ هلذه تأل وتت بلة إ ل ت وهلو
آلحلال ً
ألهنا أسرا ٌء آلج
ان

«وتألسراء تيرج

يدخاها تإل ت »(.)1

وياخ وج آل هذت تإلش ال يهبوت إيج تيقلول َّ
بلأن هلذه تأل وتت يرلا
اج صور تيح وف ،نُقل إ تهبا إيج تيذي بعدها(.)2

( )1ش ح مرل تيزمامي.179/1 :

( )2يسظ  :ش ح تي افة  ،14/3 :وش ح تييص يح ،460 ،540/1 :و ،390/2وآلوصلل

=
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ثان ايييا :الباعييث الييدًللا :ونقصللد بلله آلللا ي وآللله تيسحللوي آل ل سللةآل

تيرعسج وتسيقاآليه ،وآللا ينلعج إيةله آلل تيخل وج ل

ِّلل آللا ييبلا ر إيلج

تيذه آلرا هو ة آل ت  .نحو آلسعهم نصب يجظ تيجةيل الج تالسليثساء

يف قللول تهلل عللايج﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ﴾()1؛ َّ
ألن تيرعسللج ي للون
تهلل  -علايج -آلوملو ً ت بةلسهم يجنلد ا،
اج ييك :يو ان فةهرا آيه ٌ يةِ ُ

وهذت ينيازم أن تهلل  -عايج -يو ان آلومو ً ت آلعهم يرا حصل تيجنا (.)2

ونحو إن ار تي تزي زيا (آلا) يف قول تهلل عايج﴿:ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

لول تي َّا ْج ِ
لونُ ُ :خ ُ
ﭞﭟ﴾( .)3إي قالَ « :و َق َ
لال ت ْي ُر َح ِّق ُق َ
تيضلائِ ِع فِلي
لظ ت ْي ُر ْه َرل ِل َّ
لوز َأ ْن َ ُ َ
تسليِ ْج َها ًآلا
اهسَا َي ُج ُ
ََة ِم َأ ْح َ ِم ت ْي َحا ِ ِرة َ َ ْة ُ َمائِ ٍزَ ،و َه ُ
لون ( َآللا) ْ
ِ ِ
ٍ ِ
يِا َّيعج ِ ِ
ب َ ْقدي ُ ُهَ :فبِ َأ ِّي َر ْح َر آل َ تهلل يسْل َ َي ُه ْلم َ ...و َه َلذت ُه َلو ْتألَ ْص َلو ُ
َ ي
ِ س ِْدي»(.)4

=

تيطللة إيللج قوت لد تإل ل ت  ،172 :وحاشللة تيصللبان ،80 ،228/1 :و.229/2

وتيجوتئللد تيعجةب ل يف إ ل ت تي ارللات تيغ يب ل  ،63 :وحاشللة تيخض ل ي،186/1 :

 ،65 ،68 ،185و.84/2

( )1سور تألنبةاء :ت ي .22/

( )2يسظ  :إآلةء آلا آل َّ به تي حر .69 :2

( )3سور آل ر تن :ت ي .159/

( )4جنة تي تزي.406/9 :
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ايزتئِ ِلد
و َّقب اةه خايد تألزه ي بقويهَ « :وإِن ََّرا أن َ إِ ْط َة تي َق ْلول بِ َّ
ِ
إمل ً
تيةئِلللق
للو َّ
للةال ي َ ل َ
ََرلللا ُهل َ
للةم تهلل َ َعلللا َيج ويارةزآلللل يبلللا ْتألَ َ
بِح ِ
ايه»(.)1
َ
المسألة الثانية :آثاره

وج ل آلقيضللج
اللج تإل للار تيخل ُ

يرت للب اللج تيقللول بللاإل ت
مرا ٍ آل تألح ام تيسحوي تير َّط ِ  ،نذ ها يف آلا يأيت:
أوًل :ل ُك إ ل ت ِ آلللا ال ينللو
ا

لله ،نحللو :ل هم إ ل ت («أل»

و«إال» و«ال») بحج أهنا اج صور تيحل ف ،وهلي حجل ةل آلقبويل ؛

« َّ
ألن آلجة هللا اللج صللور تيحل ف ُيعجةهللا آلل تإل ل ت يج ًظللا ،أي :آلل

ظهللور ةآل ل تإل ل ت  ،وي ل ال ُيعجةهللا آل ل أن ي للون يه لا آلحل ٌّلل آل ل
وآلحة فجةه نظ »(.)2
ً
تإل ت  .أ َّآلا آلسعها آل تإل ت باي ا َّة يج ًظا

ثان ايييا :تشللرتتك تسللرة يف وظةج ل نحوي ل وتحللد  ،وتنجصللال تيعةآل ل

تإل تبة

آللثة -يف «ملاء تيضلار » :أل :تسلم
ائدها ،فحة يقال ً -

آلوصول آلبسي اج تين ون تنيقل إ تهبا إيج آلا بعدها ،ي لون آللا بعلدها

هو تيرع َ َ برا يقيضةه تيعاآلل ،وهو هسا فا ٌل ،في ون تيوظةجل تيجا اةل
حةس ٍ
للذ قللد وز لل اللج تسللرة أويهرللا آلوقعهللا تيحقةقللي ،وثانةهرللا
آلووعها تيظاه ُ فةه ةآليُها تإل تبة .

( )1آلوصل تيطة إيج قوت د تإل ت .170 :

( )2أل تيروصوي .250 :
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وظهلوره يف ةل آلعرويله،
ثال اثا :خ ِّطي أث ِ تيعاآللل آلعرو َيله تيحقةقلي
ُ

آلخايف يرا هو آلق َّ ر يف ام تيسحو.
وييك
ٌ
راب اعا :آلسع ظهور تيح

تإل تبةل ياجلظ تيرنليعة  ،ومعاهلا آلقلدَّ ر ً

آلنو ات تييقدي تيرعهو يف تيسحو تيع بي.
آلنو آل
ِّ
ون ِّ

آللثة-
خامسا :تيقول بإ ت ٍ ون وظةج ٍ و نرة ٍ نحوي  ،فإيت قاسلاً -
ا

آلبسلي الج تينل ون تنيقلل إ تبله
يف (ماء تيضار ) :أل :تسم آلوصلول ٌّ
نرج (.)1
إيج تيذي ياةه .ف ةف ُيع َ آلا بعد (أل)
وبم ُي َّ
َ
سادسا :تميرار آلا ال يجوز تميرا ه ،اميرلار فلا اة يجعلل وتحلد
ا

يف نحو« :ماء تيضلار » وهرلا« :أل» وتسلم تيجا لل ،أو آلجعلوية يجعلل

لار وتحللد يف نحللو:
وتحللد يف نحللو« :ول ب ُ تي ا للب» ،أو آلجل وري يجل و
ٍ
ٌ
آلحال(.)2
طف
«آل رت بايضار »؛ وييك آل ة ثسة ٍ أو
ساب اعا :إثبات آلا يجب حذفه ،وهو آلا يرت ب الج تيقلول باسليجهاآلة

(آلللا) يف قللول تهلل عللايج﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ﴾( .)3وييللك َّ
ألن « َآلللا
تالسيجهاآلة إِيت خجض َومب حذف أيجها ف ًقلا َبلة ِتال ْسليِ ْج َهام َوت ْي َخ َبل
ن َْحو﴿ :ﭑ ﭒ﴾(َ ،)4و( َآلا) فِي ت ْ َي َثابِيَل ْتأليلف َو َيلو َانَل تسليجهاآلة
( )1يسظ  :ط يق تإل ت .108 :

( )2يسظ  :ش ح تيرجصل.144/3 :

( )3سور آل ر تن :ت ي .159/

( )4سور تيسبأ :ت ي .1/
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يحذف أيجها يدُ ُخول حل ف ت ْي َخ ْجلا َ َا ْة َهلاَ ،و ِ
أمةلب بِل َأن حلذف أيلف
ُ
( َآلا) تالسيجهاآلة إِيت خل ت ْي َخافِا أ ث ي َال تئري َفةجوز إِ ْث َباهتَا يايسْبِةله
اج إ ْب َقاء َّ
تيش ْيء اج َأصلاه ،و ُ لورض بِ َلأن إِ ْث َبلات ْتأليلف ُي َغل َشلا َّي َال
حن َ ْخ ِ يج تي َّيس ِْزيل َ َا ْة َها»(.)1
َي ُ
ثامناا :تإلش ال اج تيقوت د تيسحوي  ،وييك اج تيقلول باسليجهاآلة
ِ
أيضا؛ ِألَ َّن «خجا (ر ْحرل ) َال ي لون بِ ْ ِ
سلراء
(آلا) ً
اإل َولا َف إِ ْي َيل ْة َِ فلي َأ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
لحق
تال ْسي ْج َهام َآلا ُي َضاف إِ َّال ( َأي) سْد مرةع تيسحا َ ،و( م) سْد أبلي إِ ْس َ

تيزمللاجَ ،و َال ي للون خجضللها باإلبللدتل آل ل ( َآلللا) َو َييِل َ
لك َال يجللوز؛ ألن
إشلعارت بيعالق
تسم ِتال ْسيِ ْج َهام َال ُبد َأن ي ْق َي ن بِ َه ْر َز ِتال ْسيِ ْج َهام
ً
ت ْي ُربدَ ل آل ْ
لف َأ ْنل أصللحةح أم سللقةم
آلعسللج ِتال ْسلليِ ْج َهام بِا ْي َبللدَ ِل قصللدً ت...ن َْحوَ :ةل َ

َو( َر ْح َر ) يم قرتن بِ َه ْر َز ِتال ْسيِ ْج َهام َف َة ون َبدَ ال آل ( َآللا)َ ،و َال ي لون
ِ
وصللف إِيت
خجضللها اللج َأن للون ( َر ْح َر ل ) صللج يللل( َآلا)؛ ألَن ( َآلللا) َال ُ َ
ِ
لب
َا َن َش ْ ط َّة َأو تسيجهاآلة ؛ و ل َآلا َال ُيوصف َال ي ون َي ُه صج ؛ َف َو َم َ
َأال ي ون صج يل(آلا) َو َال ي ون خجضها اج َأن ون ( َر ْح َر ) َب َةانًلاَ ،أي
ِ
وصف ،و ل َآلا َال ُيوصف َال ي ْعطلف
طف َب َةان اج ( َآلا)؛ ألَن ( َآلا) َال ُ َ
َ َا ْة ِه طف َب َةان ايرضر تت ِ سْد ْتألَ ْ َث ي »(.)2

تاس ي اعا :ظهللور رللل اآلللل تيروصللول يف آخ ل تيصللا « ،وتيصللا ال

( )1آلوصل تيطة إيج قوت د تإل ت .169 :

( )2آلوصل تيطة إيج قوت د تإل ت .169 :
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ييناط اةها اآلل تيروصول»( )1وإنرا ي ون تإل ت
ألنَّه هو تيرقصو  ،وإنَّرا مي َء بايصا ييووةحه(.)2

اج تيروصلول؛

عاشييرا :تييقللدي تإل تبللي خللارج آلظا ِّنلله تيرعهللو يف تيسحللو تيع بللي

ون آلومب.

( )1تييوط .169 :

( )2يسظ  :ش ح تي افة  ،14/3 :و عاةق تيج تئد.215/2 :
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المبحث الثاين:
اإلعراب على اإلعارة عند التنظير
المطلب األول« :أل» الموصولة
تنقنم تيسحا اج ف يقة يف نور (أل) تيدتخا

اج تسري تيجا ل

وتيرجعول ،فذهب مرهور تيسحوية إيج أهنا تسم آلوصول برعسج

(تيذي)( ،)1و ج َّ آلسهم تيزآلخش ي آلع قويه باسرة (أل) بايقول أهنا

ف(،)3
آلسقوص ٌ آل (تيذي)( .)2يف حة يهب تيج يق ت خ إيج أهنا ح ٌ

فقد ننب أبو حةان وتير ت ي وتيشاطبي تيقول بح فة (أل) إيج

ٌ
آلوصول( .)4بةسرا ي
تألخج  ،وننبوت إيج تيرازين تيقول بأهنا ح ف

أبو اي تيجارسي وتب آلايك وتي وي أن تيرازين يقول بح فة (أل)(.)5
تحيج تيقائاون باسرة (أل) برا ياي:
أوال :و ُ تيضرة

اةها ،وتيضرائ ُ ال عو إال اج تألسراء ،نحو:

( )1يسظللل  :تألصلللول يف تيسحلللو ،223/2 :وشللل ح مرلللل تيزملللامي ،178/1 :وشللل ح
تيينهةل.200/1 :

( )2يسظ  :تي شاف.73/1 :

( )3يسظ  :ش ح تيرجصل.144/3 :

( )4يسظللل  :تييلللذيةل وتيي رةلللل ،60-59/3 :وتر شلللاف تيضللل
تيهوتآلع ،1291/1 :وش ح تألشروين.156/1 :

 ،1013/2 :وهرلللع

( )5يسظ  :ش ح تيينهةل ،200/1 :وش ح تي افة .93/3 :
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«آل رت بايقائم أبوه»( .)1وأمةب سه بأن تيضرة يعو

اج آلوصوف

آلحذوف ،أو يعو إيج يجظ تيروصول تيرؤول به (أل) وهو «تيذي»(.)2

َّ
آلظان ،ويةِ هذت آلسها(.)3
ور َّ اةهم بأن تيروصوف ال يحذف إال يف
ُ
ثان ًةا :ال يومد يف ةم تيع

ح ف آلوصو ٌل إال وهو آلع آلا بعده

برسزي تيرصدر ،وهذت ال ييقدر برصدر فدل اج أهنا تسم(.)4

ثاي ًثا :خويها اج تيجعل تيرضارر ،را يف قول تيشا (:)5
لللايح م تي يي وللللج ح وآل ُيلللله
آلللللا أنلللل بل َ

وتيجل ِ
وال تألصللللةلِ ،وال يي تيلللل َّ ِ
لللدل
أي َ

فقايوت :را ال يدخل ح ف تييسجةِ اج تالسم ،ذيك ال دخل

(أل) يو ان

شاي (.)7

()6
ور َّ ييك بأنَّه و ور
ح ف ع يف اج تيجعل ُ .

( )1يسظ  :ش ح مرل تيزمامي ،178/1 :وش ح تي افة  ،93/3 :وتييلذيةل وتيي رةلل:
.60/3

( )2يسظ  :ش ح تيرجصل.144/3 :

( )3يسظ  :ش ح مرل تيزمامي ،178/1 :وتييذيةل وتيي رةل.60/3 :
( )4يسظ  :تييذيةل وتيي رةل.60/3 :

( )5تيبة ياج ز  ،آل أبةات يه يهجو هبا ً
رمة آل بسلي لذر  .يسظل  :شل ح تبل
.157/1

قةلل:

( )6يسظ  :ش ح تيينهةل ،201/1 :وتييذيةل وتيي رةل ،60/3 :وتألشروين.156/1 :

( )7يسظ  :تيرقيصد يف ش ح تإليضاح.72/1 :
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أآلا أ َّي ُ تيقائاة بح فةيها فهي:
ً
أوال :يو ان

«يو ان

تسرا ي ان يها آلووع آل تإل ت  ،قال تب يعة :
ً

تسرا ي ان يها آلووع آل تإل ت  ،وال خةف أنه ال آلووع
ً

يها آل تإل ت  ،أال ى أهنا يو ان يها آلووع آل تإل ت

ي س

إيت

قا  :ماءين تيضار  ،ي ون آلووعها رف ًعا بأهنا فا ل ،ف ان يؤ ي إيج
أن ي ون ياجعل تيوتحد فا ةن آل

وتسم تيجا ل .)1(»...و ُأمةب:

ة ثسة أو طف :تأليف وتيةم

َّ -1
أن آلقيضج تيديةل أن يظه رل اآلل تيروصول يف آخ تيصا ؛

أن آلجيء تيصا مرا ً َ
ألن ننبيها آلسه ننب أمزتء تير ب آلسه ،ة َّ
َّ
حال
ون ييك ،فارا ان

صا تأليف وتيةم يف تياجظ ة مرا ميء هبا

()2
ور َّ َّ
بأن حق تإل ت أن ي ون اج
اج آلقيضج تيديةل يعدم تيرانع ُ .

تيروصول؛ ألنه هو تيرقصو باي ةم ،وإنرا يؤ ج بايصا ييووةحه(.)3
 -2يرا ان

تيةم تالسرة يف صور تيةم تيح فة نُقل إ تهبا إيج

صايها اري ً را يف (إال) تيوصجة برعسج ( ة ) يف با تالسيثساء(.)4
 -3إهنا ُمعا

آلع تالسم ايشيء تيوتحد ،را إيت قا  :هذه

( )1يسظ  :ش ح تيرجصل.144/3 :

( )2يسظ  :ش ح تيينهةل.203/1 :

( )3يسظ  :ش ح تي افة .98/3 :

( )4يسظ  :ش ح تي افة .95/3 :
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تيرجرور ف ذيك تيضار يف قويك :قام تيضار ،
تالسم
بعابك ،صار
َ
ُ

ُمعا (أل) آلع (وار ) برسزي تسم وتحد(.)1
ثان ًةا :يو ان

تيظاه

آل تألسراء تيظاه  ،وال ي ون تالسم

تسرا ي ان
ً

اج ح فة يجوز حذف أحدهرا وهو هرز تيوصل فةبقج

تالسم اج ح ف وتحد( .)2و ُأمةب
ح فةيها را هي حال تسرةيها آل

ة غةة  ،سهل تيحذف حال تسرةيها

را سهل حال ح فةيها»(.)3
ثاي ًثا :يو ان

تسرا ي ان

هذتَّ « :
أن (أل) يرا ان

حال

هرز تيوصل فةها آل نور  ،بةسرا هي

حايها يف تي مل وتيغةم .و ُأمةب َّ
بأن هرز (أل) تالسرة

آلجيوح
شبةها يها بل(أل) تييي يايع يف(.)4
ُفيِح
ً
رتب ًعا :يو ان

تسرا يجاز أن ُيجصل بةسها وبة صايها برعرول

تيصا  ،فيقول« :ماءين تل زيدً ت وار ٌ » ،را يقال يف (تيذي)« :ماءين
تيذي زيدً ت وار ٌ »( .)5و ُأمةب َّ
بأن دم تيجصل سببه شد تال صال بة
أل وصايها؛ َّ
ألن صايه آلج

بخةف صا (تيذي) فإنه مرا (.)6

( )1يسظ  :تييذيةل وتيي رةل.62/3 :

( )2يسظ  :تييذيةل وتيي رةل.62/3 :

( )3موته تأل

.377 :

( )4يسظ  :تييذيةل وتيي رةل.62/3 :

( )5يسظ  :تييذيةل وتيي رةل.62/3 :

( )6يسظ  :تييذيةل وتيي رةل.64-63/3 :
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خاآلناَّ :
إن (أل) ع ِّ ف آلا دخل اةه ،بةسرا تالسم تيروصول ع ِّ فه
ً

صايهَّ ،
فدل ييك اج َّ
ف حايها إيت خا
أن (أل) ح ٌ

تيرحض ( .)1و ُأمةب بأنَّها يو ان
تيجا ل ُي ِ
ب فةه تيعرل آلطا ًقا(.)2
وم ُ
أ َّآلا (أل) تيدتخا

اج تألسراء

يايع يف يرا َ
ان يحاقها باسم

اج تيصج تيرشبه فقد يهب تيجرهور اج أهنا

ة آلوصوي ( ،)3وحجيهم يف ييك َّ
أن تيصج تيرشبه وعةج ؛ ألهنا

ياثبوت ،فة ؤول بايجعل( .)4يف حة يهب تب آلايك إيج أهنا آلوصوي ؛

يرا بة تيصج تيرشبه وتيجعل آل تيشبه يف تيعرل وإن خايجيه يف

تيرعسج(.)5

ننيشف آل
ي

(أل) ث ُب

ِّل آلا سبق َّ
أن آلنأي تيقول باإل ت

اج تإل ار يف

بعد ثبوت تيقول بروصوي َّة (أل) ،وهو قول عرتوه مرا ٌ

رأي فةه نظ !
آل تيروتنع را قدَّ م ،يسخ ُاص آل ييك إيج أنَّه ٌ

( )1يسظ  :تيابا يف ام تيبساء وتإل ت .127/2 :
( )2يسظ  :ش ح تيينهةل.200/1 :

( )3يسظ  :ش ح تي افة  ،96-95/3 :وتييذيةل وتيي رةلل ،65/3 :وآلغسلي تيابةلب،71 :
وهرع تيهوتآلع.293/1 :

( )4يسظ  :ش ح تي افة  ،96-95/3 :وتييذيةل وتيي رةلل ،65/3 :وآلغسلي تيابةلب،71 :
وهرع تيهوتآلع.293/1 :

( )5يسظ  :ش ح تب

قةل.156/1 :
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المطلب الثاين :إًل الوصفية
تشلرتط تيسحللا يف (إال) تييللي للأيت صللج للد شل وط أوصللاها بعللا

تيباحثة إيج سبع ش ش ًطا( .)1ير سسا أن نصسجها إيج ثة ف ات را

يأيت:

ً
أوال :تيش وط تيريعاق بايروصوف ،وهي:
 -1أن ي ون آلوصوفها مر ًعا آلس َّ ً ت(.)2

 -2أن ي ون آلوصوفها وتحدً ت يف آلعسج تيجرا (.)3

 -3أن ي ون آلوصوفها مر ًعا شبه آلس َّ ل  ،أي أن ي لون آلع ًفلا بلل(أل)

تيجسنة ة تيعهدي ( ،)4نحو قويسا« :ماء تيقو ُم إال زيدٌ » ،وتييقدي  :ماء

تيقو ُم ة ُ زيد.

ورت ة مائز تيحذف(.)5
 -4أن ي ون آلوصوفها آلذ ً

( )1ياوقوف اج هذه تيش وط باييجصةل ،يسظ  :تييقلارض تيسحلوي بلة (إال) و( ةل ) يف
تيسحو تيع بي 104 :وآلا بعدها.

( )2يسظ  :آلغسي تيابةب ،99 :وتيينهةل ،104 :وتألصول يف تيسحلو ،348/1 :وتر شلاف
تيض

.1526/3 :

( )3يسظ  :تألصول يف تيسحو.348 :

( )4يسظ  :تيرقيضب ،408/4 :وتألصول يف تيسحو ،348/1 :وتيينهةل.105 ،104 :

( )5يسظ  :تر شاف تيض
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 -5أال ي للون آلوصللوفها تسل ًلرا آلشللي ًقا ،ية للون ييللك أظه ل يف وهنللا

صج (.)1

 -6أال ي ون آلوصوفها ورة ً ت(.)2

ثان ًةا :تيش وط تيريعاق باالسيثساء ،وهي:

 -1أال ي للون تالسللليثساء آلج َّ ً لللا ،نحلللو :آلللا ملللاءين إال زيلللدٌ  ،يخالللو
تيرت ةب آل آلوصوف ون (إِ َّال) وآلا بعدها صج يه(.)3
 -2أن ي ون تالسيثساء هبا آلريس ًعا(.)4
 -3أن ي ون تيرنيثسج آلسه ن

 ،نحو :قام يل ٍ
أحد إال زيدٌ ؛ فإيت ان

آللا قباهلا آلع فل وملب تيسصلب ،نحلو :قلام إخو ُلك إال زيلدً ت ،فايوصلف

آلريسع(.)5

 -4أال ي ون تالسيثساء آلوم ًبا( ،)6فلة يجلوز أن يقلال يف( :قلا َم تيقلو ُم

إال زيدٌ ) :قام إال زيد ،يف حة أنه يجلوز يف ( ةل ) قلام تيقلو ُم ةل َ زيلد أن

( )1يسظ  :تيينهةل.105-104 :

( )2يسظ  :تالسيغساء يف تالسيثساء.343 :

( )3يسظ  :تالسيغساء يف تالسيثساء.332 :

( )4يسظ  :آلغسي تيابةب.101 :

( )5يسظ  :تيجوتئد وتيقوت د.322 :

( )6يسظ  :ش ح مرل تيزمامي ،2 ،254/2 :وتر شاف تيض

.1528-1527/3 :
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يقال :قلام ةل ُ زيلد ،فلإيت لان تي لةم آلوم ًبلا يج ًظلا وآلعسلج يلم يجلز ةل
تيسصب اج تالسيثساء.

صلح أن يجعلل (إِ َّال زيلدً ت) يف قويسلا:
يصح تالسيثساء هبلا ،فلة ي ي
 -5أن َّ

قام ر و إال زيدً ت صج ؛ الآليسار تالسيثساء(.)1

ثاي ًثا :تيش وط تيريعاق برا قبل (إال) وبعدها ،وهي:

 -1أن ي ون آلا بعدها آلج ً ت ال مرا  ،فجي نحو :آللا قلد َم اةسلا أحلدٌ
إال زيللدٌ خة ل آلسلله ،ال يصللح معللل (إِ َّال) -ههسللا -صللج  ،ألآل ل ي  :تألول
تآليسار حالول ( ةل ) آلحاهلا؛ ألن ( ةل ) ال ضلاف إيلج تيجرال  ،وتيثلاين

فنا تيرعسج بدخول ( ة )؛ ألن ييك يخ ج تيربيدأ آل أن ي ون آلخلًًت
سه(.)2

لورت()3؛ ألن تيحص ل
 -2أال ي للون تالسللم تيس ل تيللذي قباهللا آلحصل ً

يومب خول آلا بعد (إِ َّال) فةرلا قباهلا فلة يريسلع تالسليثساء ،قويسلا :لل
ِ َّ
رهرا.
اي ش إِ َّال
ً
رمل إال زيدً ت ماءين ،أو قويسا :يه َّ

 -3أن ون ابع يرا ي
يدل اج مرع أو آلا فةه آلعسج تيجرلع ،اسلم

تيجرع ،نحو :قوم ،ورهط ،حيج ي ون يف تيرت ةب وتفق بلة حاييةهلا يف
( )1يسظ  :ش ح مرل تيزمامي.354/2 :

( )2يسظ  :تالسيغساء يف تالسيثساء.338 :

( )3يسظ  :ش ح تي افة .782 :2 :1
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آلرللا فةلله آلعسللج
تيوصللجة وتالسلليثساء؛ ييللك أن تالسلليثساء ال بللدَّ أن ي لون َّ

تيجرا يج ًظا أو قدي ً ت(.)1

 -4أن ون ابع يرا قباها()2؛ ييك أنَّهلا يف تيوصلجة آلحرويل الج

( ة ) وهذه ال ون صج إال إيت ان

ابع ؛ ييلك أنله ال يقلال :قلا َم إِ َّال

زيدٌ  ،وتير ت  :قام ة زيد؛ ألنه يةِ ثر تسم قباها حرل اةه.

 -5أن ي للون آلللا بعللد (إِ َّال) آلجلل ً ت ال مرالل ً؛ ألن (إِ َّال) يرللا انلل

آلحرويل اللج ( ةل ) ،فهللي فل ٌر اةهللا ،وتيجل ر ال يعاللو اللج تألصللل،
و( ة ) ريسع فةها تإلواف إيج مرا  ،ف ذيك آلا ِ
حر َل اةها ،فة يجوز

أن يقال :آلا ماءين أحدٌ إال زيدٌ خة ٌ آلسه ،اج أن لون مرال (زيلد خةل ٌ

آلسه) صج يل (أحد)(.)3

 -6أ َّال ياةهللا نعلل ُ آلللا قباهللا()4؛ َّ
ألن تيصللج وتيروصللوف ايشلليء

تيوتحد.

المطلب الثالثً :ل النافية
تخياف تيسحا يف (ال) تييي برعسج ( ة ) إيت خل اةها ح ف م
( )1يسظ  :ش ح تي افة .782 :2 :1

( )2يسظ  :تإلقاةد .585-584/2

( )3يسظ  :تالسيغساء يف تالسيثساء.333 :

( )4يسظ  :تيينهةل.105-104 :
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ف وهو قول مرهور تيبص ية ( ،)1وهو
اج قوية  :تألول :أنَّها ح ٌ

تيذي يحيراه ةم سةبويه إي قال« :وت ام َّ
أن (ال) قد ون يف بعا
تيروتوع برسزي تسم وتحد هي وتيرضاف إيةه يةِ آلعه شيء ،وييك

نحو قويك :أخذ ه بة ينب ،وأخذ ه بة شيء ،و ضب
ويهب

بة يا  ،وتيرعسج يهب

بغة

آل ال شيء،

يا  ،وأخذ ه بغة ينب ،إيت يم

ُ ِ ْ أن جعل ة ً ت شة ًا أخذه به يعيد به اةه»(.)2

وتيثاين :أهنا تسم ،وهو تيقول تيرسنو إيج تي وفةة ( ،)3وإيةه يهب

تيه وي( ،)4وتيدسوقي( ،)5وحجيهم يف ييك أهنا ت نر
خصائص تالسم ،وهي خول ح ف تيج

اةها ،شأهنا يف ييك شأن

( ) و( اج) تالسر َّةية ِ سد خول ح ف تيج
قةاآلها آلقام ( ة ) وهي تسم فاي

بخصةص آل

اةهرا( ،)6و ذيك

إين آلثاها( .)7وآلثل (ال) تيرعرتو

( )1يسظل  :أآلللايي تبل تيشللج ي ،540/2 :وتيابللا يف اللم تيبسللاء وتإل ل ت ،245/1 :
وموته تأل

.286 :

( )2تي يا .302/2 :

( )3يسظ  :أآلايي تب تيشج ي ،539/2 :وملوته تأل

وآلغسي تيابةب ،322 :وش ح تييص يح.237/1 :

 ،286 :وتيجسلج تيلدتين،301 :

( )4يسظ  :تألزه ي يف ام تيح وف.160 :

( )5يسظ  :حاشة تيدسوقي اج آلغسي تيابةب.254/1 :

( )6يسظ  :أآلايي تب تيشج ي ،539/2 :وتيجسج تيدتين.301 :
( )7يسظ  :أآلايي تب تيشج ي.539/2 :
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بة تيجار وتيرج ور (ال) تيدتخا اج تيخً وتيصج وتيحال(.)1
َّ
آلبسي اج
يظه آلرا قدَّ م أن تيقول باإل ت اج تإل ار يف (ال) ٌّ
تيقول باسر َّةيها ،وهو ٌ
يرتمح يدى تيساظ يقو أ ييه ،وسةآليه آل
قول َّ
تيسقد وتال رتتض .وتهلل أ ام.

المطلب الرابع :ما اًلستفهامية
وتيرجنلل َ
ون( )2يف تييومةلله
خللايف تيلل تزي آلللا أمرللع اةلله تيسحللا
ِّ

تإل تبي يل(آلا) يف قويه عايج﴿ :ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞﭟ﴾( .)3فل َّ قلويهم

تيذي أمازوت فةه زيا (آلا) ،وتخيار أن ون تسليجها ًآلا يايعجلب ،فقلال:
للول تي َّا ْج ِ
َللة ِم َأ ْح َ ِ
للونُ ُ :خ ُ
« َو َق َ
للال ت ْي ُر َح ِّق ُق َ
للم
تيضللائِ ِع فِللي َ
للظ ت ْي ُر ْه َرلل ِل َّ
تسلليِ ْج َها ًآلا يِا َّي َع يجل ِ
لوز َأ ْن َ ُ ل َ
لب
اهسَللا َي ُجل ُ
ت ْي َحللا ِ ِرة َ َ ْةل ُ َمللائِ ٍ َ ،و َه ُ
لون ( َآلللا) ْ
َ ْق ِدي ُ ُهَ :فبِ َلأ ِّي َر ْح َرل ٍ آلِل َ تهللِ يِسْل َ َي ُه ْلم وييلك ألن مسلاييهم يرلا انل

ظةر ثلم إنله آللا أظهل أيبيل  ،غاة ًظلا يف تيقلول ،وال خشلون يف تي لةم،
اروت أن هذت ال ييأ ج إال بيأيةد رباين و نديد إيهي ،ف لان ييلك آلوولع

تييعجب آل

رال ييك تييأيةد وتيينديد ،فقةل :فبأي رحر آل تهلل يسل

( )1يسظ  :أآلايي تب تيشج ي ،539/2 :وحاشة تيصلبان  .229/2وحاشلة تيخضل ي:
.465/1

( )2يسظ  :آلعاين تيق آن وإ تبه.482/1 :

( )3سور آل ر تن :ت ي .159/
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يهمَ ،و َه َذت ُه َو ْتألَ ْص َو ُ ِ س ِْدي»(.)1

يةحليج يله يف قويله باسليجهاآلة (آللا) فقلال« :ويإلآللام
فجاء تألزهل ي
َّ

تي تزي أن يقول يرا ان (آلا) اج صلور تيحل ف نقلل تإل ل ت آلسهلا

إيج آلا بعلدها فجل ت بلايح ف الج حلد آلل رت بايضلار

الج تيقلول

باسلللرة (أل) وهلللو تألصلللح»( .)2وقلللد ُموبِللله رأي تيللل تزي هلللذت بعلللد
ت رتتوللات آلسهللا :أهنللا يللو ان ل تسلليجهاآلة يح ِ
للذف أيجهللا ،وي ُ فِعلل
ُ

(رحر ) ويم ُ َج (.)3

ييب َّة ُ يسا آلرا سبق َّ
أن قول تي تزي باسيجهاآلة (آلا) يف ت يل تيرلذ ور

آلوقف تيلدفار سله وتييومةله يله ،يته ًبلا إيلج
آن ًجا ،تسيد ج بسي تألزه ي
َ

تما يا تزي آلرا ت يُل ِ ض اةله يف ييلك ،فةر سسلا
تيقول باإل ار فةها إخ ً
ننرةها بل(آلا) تي تز َّي تألزه َّي  .وهو تيروولع تيوحةلد تيلذي قةلل فةله
أن ِّ
باإل ار يف تييومةه تإل تبي يل(آلا) يف آلا وقجسا اةه.

( )1جنة تي تزي.406/9 :

( )2آلوصل تيطة إيج قوت د تإل ت .172 :

( )3يسظ  :تيبح تيرحةط ،98-97/3 :وت رتتوات تب هشام اج ُآلع بي تيق آن.338 :
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المبحث الثالث:
اإلعراب على اإلعارة عند التطبيق
قصدنا يف هلذت تيربحلث إيلج قصلي أقلوتل تيعارلاء تيقلائاة باسلر َّة

ُ
تيقول باإل ت
هذه تأل وتت تييي تن َبسَج اةها

اج تإل ار  ،آلنليبعدي

تأل اريب تيريأ ة آل تيقول بح ف َّةيها .وييك اج تيسحو ت يت:
المطلب األول :أل الموصولة

ظه يسا َّ
أن ياسحا يف إ ت (أل) تيروصوي ثةث ت جاهات:
 -1تسم آلوصول آلبسي اج تين ون يف آلحل رفع ،أو نصب ،أو

م  ،اج حنب مرايها .يظه إ تهبا اج صايها(.)1
 -2تسم آلوصول ُآلع َ

بايح ات تيرقدَّ ر (.)2

 -3أ َّن (أل) آلع تيصج تييي بعدها برسزي تيشيء تيوتحد ،ف أهنرا

تير ب تيرزمي ،يظه إ تبه اج تيجزء تألخة آلسه(.)3

صايها تيصج ُ تيص يح ُ تيريصا ُ هبا فعدي وها نو ً ا آل أنوتر تيشبةه
أ َّآلا
ُ
( )1يسظل  :ش ل ح تي افة ل  ،38/2 :و عاةللق تيج تئللد ،215-214/2 :وش ل ح تألُشللروين:

 ،157-156/2وحاشلللة تيخضللل ي ،65/1 :وتيسحلللو تيلللوتيف ،357/1 :وملللاآلع
تيدروس تيع بة .153/1 :

( )2يسظ  :تيسحو تيوتيف.357/1 :

( )3يسظ  :تيسحو تيوتيف.357/1 :
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بايجرا وأهنا آلع آل فو ها صا (أل) ال آلحل يها آل تإل ت ( ،)1فام

ييع ووت يايجصةل يف إ ت

تيصج وت يجوت بايقولَّ :
إن إ ت

(أل)

خاصا آل تإلش ال تيررت ب
تنيقل إيةها؛ ألهنا اج صور تيح ف؛
ً
اج إ ت

إحدتهرا ون تألخ ى ،ف َأ ٌّي آلسهرا يو ُأ ِ َ ألفضج إيج

بقاء ت خ ون إ ت  ،وهو آلا فعوه بايقول باإل ار .
نجد َّ
أن هذه ت رتء آلبس َّة ٌ اج ا

اةا ؛ َّ
ألن آلجيء تالسم اج

نو أن ُيرتك إ تهبا ،فايشبه تيووعي يف تالسم ال
صور تيح ف ال ُي ِّ
ُيعجةه آل تإل ت آلطا ًقا ،وإنرا ُيعجةه آلسه يج ًظا بظهور ح ات تإل ت

اةه ،ويبقج تالسم ُآلع ًبا إ ت ًبا آلحا ًةا أو قدي ًيا ،را هو تيحال يف

تألسراء تيربسة

أشبه

األسراء تيروصوي  ،وأسراء تإلشار  ،و ة ها؛ يرا

تيح وف يم يقل أحدٌ بأهنا ال ُ ع

 ،أو ُيسقل إ تهبا إيج آلا

بعدها ،بل قةل :إهنا ون آلبسة آلع تسيحقاقها تإل ت تيرحاي آل رفع

أو نصب أو م  ،اج حنب آلا ينيحقه آلووعه يف تيجرا .
المطلب الثاينَّ :إًل الوصفية

بة يسا آل خةل تالسيق تء َّ
أن ياسحا خرن آلذتهب يف إ ت

َّ
(إال) تيوصجة  ،نُجراها يف آلا ياي:

( )1يسظ ل  :ش ل ح تييص ل يح ،142-41!/1 :تيسحللو تيللوتيف ،357/1 :وإ ل ت تيجرللل
وأشباه تيجرل.272 :
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ورت اج حنب
 -1أن ُع َ نعيًا ،آل فو ً ا أو آلسصو ًبا أو آلج ً
ٍ
ات تنيقا إيج آلا بعدها؛ ألهنا ال يحرل تإل ت
تيرسعوت ،بح
ي وهنا اج صور تيح ف ،وآلا بعدها آلضاف إيةه آلج ور بح
تيرقدر آلسع آل ظهورها تشيغال تيرحل بايح

(إال)(.)1

تيرعار تيرسقوي

تيج

رأي يسطاق آل تيربدأ نجنه تيذي تنطاق آلسه تال جاه
وهو را يبدو ٌ

تيريقدم يف (أل) ،فةقال فةه آلا قةل هساك.

ورت اج
 -2أن ُع َ ً -
أيضا -نعيًا ،آل فو ً ا أو آلسصو ًبا أو آلج ً
ٍ
ات آلقدَّ ر اج آخ ها ،وآلا بعدها آلضاف إيةه
حنب تيرسعوت ،بح
آلج ور بايح

تيظاه ( .)2وهو رأي يجيق إيج شوتهد يف ييك ،إي يم

نجد  -يف آلا ت َّطاعا اةه -شاهدً ت ُم َّ فةه آلا بعد َّ
(إال) بايح
 -3أن ُع

تيظاه .

تسرا آلبس ًةا اج تين ون يف آلحل رفع أو نصب أو م
ً

اج حنب تيرسعوت ،نعيًا يه ،وآلا بعدها آلضاف إيةه آلج ور باي ن

تيرقدر آلسع آل ظهورها تشيغال تيرحل بايح

تيعاري تيرسقوي

( )1يسظ  :ش ح تي افة  ،14/3 :وش ح تييص يح ،460 ،540/1 :و ،390/2وآلوصلل
تيطللة إيللج قوت للد تإل ل ت  ،172 :وحاشللة تيصللبان ،80 ،228/1 :و.229/2

وتيجوتئللد تيعجةب ل يف إ ل ت تي ارللات تيغ يب ل  ،63 :وحاشللة تيخض ل ي،186/1 :

 ،65 ،68 ،185و.84/2

( )2يسظ  :تيسحو تيوتيف.353/2 :
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(إال) ،وتيرت ةب تإلوايف (إال وآلا بعدها) نع ٌ يرا قباه(.)1
 -4أن ع

ح ًفا وصج ًةا برعسج « ة » ،آلبس ًةا اج تين ون ،هي

وآلا بعدها برسزي ار وتحد آل َّب

أو م اج حنب تيرسعوت(.)2

ة ًبا آلزم ًةا يف آلحل رفع أو نصب

 -5أن نَعدَّ (إِال) برسزي الصق شبةه بل (ال) يف آلثل قويسا :ال اري،

وال أخةقي ،وبذيك ي ون تيوصف هبرا آل ًعا؛ وهي آلع آلدخويها برسزي

تيشيء تيوتحد ،نظة تيةصقية ( )in, imيف تإلنجاةزي  ،نحو نَجي

آلؤهل) .في ون (إال
آلؤهل) ،فةقال incapable( :ة
َّ
)َّ capable
تهلل) آل قويه عايج﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾

()3

ار وتحد  ،نع ٌ آل فور و ةآل رفعه تيضر تيظاه

وتيج

بة هذت تي أي وتيذي سبقه َّ
أن إ ت

يجظي ظاه .
آلحاي ،وهسا
ٌّ
ٌّ
يظه يسا بعد

اج هذت تي أي:

اج آخ ه(.)4

تير ب تيوصجي هساك

ض هذه ت رتء َّ
أن تي أي تألننب هو تي أي تألخة

( )1يسظ  :تيرعجم تيرجصل يف تإل ت  ،57 :تإل ت تي اآلل ،54 :وط يقل تإل ل ت :
.108

( )2يسظل  :تيرعجللم تيوسللةط يف تإل ل ت  ،53 :وتإل ل ت تيرجصللل ي يللا تهلل تير للل:
،200/7

( )3سور تألنبةاء :ت ي .22/

( )4يسظ  :تييقارض تيسحوي بة (إال) و( ة ) يف تيسحو تيع بي.113 :
144

السنة الرابعة -العدد الثاين عشر -ربيع األول 1438هـ /ديسمرب (كانون األول) 2016م

تيذي َيعدي هرا برسزي ار وتحد آل ب آل مزأي ُ ،آلع َ ب ً إ ت ًبا يجظ ًةا
ِ
رأي
بايح ات تيظاه  ،وفق آلا يقيَضةه آلوقعها يف تيجرا  .وييك ألنه ٌ
يجسِّبسا إش االت تيقول بانيقال آلا نيحقه (إِ َّال) آل تإل ت إيج آلا
فضة
ً
بعدها،
تيرتت

ون تيرت ةب وتيدآلج بة

ارية آلومو ً ت وشائ ًعا يف

جازت وفق آلا
تيع بي نحو (تيراصد  ،وتيراهة  ،وتيةأ ري ) ،و ُآل ً

أق ه آلجرع تياغ تيع بة بايقاه (.)1
المطلب الثالثً :ل النافية

ظه ياسحا آلذهبان يف إ ت (ال) تالسرة :
أحدهرا :أنَّها تسم برعسج ( ة ) آلع ٌ ظه إ تبه اج آلا بعده،

وآلا بعده آلضاف إيةه آلج ور بح

تشيغال تيرحل بايح

تيعاري تيرسقوي

تيج تيرقدر آلسع آل ظهورها
(ال)(.)2

وثانةهرا :دي (ال) آلع تيرضاف إيةه برسزي تالسم تيوتحد ،وإ ت ُبه

بحنب آلوقعه آل تيجرا (.)3

يبدو أن تيقول بايرت ةب هو تألسام ،يعضده ةم إآلام تيسحا سةبويه
( )1يسظ  :تإل ت تيرةن .54-52 :

( )2يسظللل  :شللل ح قوت لللد تإل للل ت  ،330 :وإ للل ت تأليجةللل  ،8 :وأوولللح تيرنلللايك:
 ،172/1وحاشة تيصبان.229/2 :

( )3يسظ  :تإل ت تيرةن .53 :
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إي قال« :وت ام َّ
أن (ال) قد ون يف بعا تيروتوع برسزي تسم وتحد

هي وتيرضاف إيةه يةِ آلعه شيء ،وييك نحو قويك :أخذ ه بة ينب،

وأخذ ه بة شيء .)1(»...فضة

وتيدآلج بة ال تيسافة وآلدخويها(.)2

بسي تيرحدثة يصح تيرت ةب

المطلب الرابع :ما اًلستفهامية
يم نجد  -فةرا تطاعسا اةله -يف إ ل ت (آللا) يف آيل آل رل تن الج

تيقول باسلرةيها أ ثل َ آلرلا ت يجلج بله تيشلةخ خايلد تألزهل ي بلايقول فةهلا

بأهنا :تسيجهاآلة نُقل إ تهبا إيج آلا بعدها؛ ألهنا اج صور تيح ف(.)3

يظه يسا سد تييدقةق َّ
أن تي تزي بسج رأيه الج آل ت لا صلح تيرعسلج

ون تيصسا تيسحويل  ،رلا قلال تيشلةخ تألزهل يَ « :وإِن ََّرلا أن ل إِ ْط َلة
ِ
ً
ََرلا ُه َلو
ايزتئِ ِد
تي َق ْول بِ َّ
إمةال ي َ َلة ِم تهلل َ َعلا َيج ويارةزآلل يبلا ْتألَ َ
تيةئِق بِح ِ
مانب تيصوت َّ ،
وأن آللا
ايه»()4؛ يظه أنَّه  -اج مةي قدره-
َّ
َ
َ
يهب إيةه تيجرهور بزيا (آلا) يايو ةد هو تي تمح يف هذه ت ي يرا يأيت:
للي بإمرلللار تيسحلللا  ،ويف آلقلللدآليهم إآللللا ُم تيسحلللا
 -1ألنللله ٌ
رأي َحظل َ
( )1تي يا .302/2 :

( )2يسظ  :تإل ت تيرةن .54-52 :

( )3آلوصل تيطة إيج قوت د تإل ت .172 :

( )4آلوصل تيطة إيج قوت د تإل ت .170 :
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سةبويه(.)1
 -2ورو (آلا) آلثبي َ تأليف ٌ
يةل الج أهنلا يةنل يةسليجهام ،إي يلو
يح ِذف أيجها ،را هو آلبثو ٌ يف ام تيسحو.
ان ذيك ُ
 -3آلجيء (رحر ) آلج ور ً بعدهاٌ ،
يةل آخل

الج َّ
أن (آللا) يةنل

تسيجهاآلة ؛ َّ
ألن تسيجهاآلةيها قيضي أن ون (رحر ) آل فو ل ً ،ويةنل
(آلا) آل تألسراء تالسيجهاآلة تييي ضاف إيج آلا بعدها(.)2

 -4وآلرا ي مح زيا هتا يايو ةد ،سةا ت ي تي يرل تيلذي ييحلد
ٍ
آلعلان قيضلي تييو ةلد
تيعزم وتييو ل وتيغزو وتيقيال وتيسص  ،وهلي

أ ث آل تالسيجهام .وتهلل أ ام.

( )1يسظ  :تي يا  ،221/4 :وآلعاين تيق آن وإ تبه.482/1 :
( )2يسظ  :تيبح تيرحةط.408/3 :
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الخاتمة
نيائج يف آلا ياي:
ُير سسا يف تيخيام أن نُجرل آلا ظه يسا آل
َ
 -1قللدَّ م تيبحللث ع ي ًجللا يإل ل ت

اللج تإل للار  ،آل ل خللةل يبللع

آلصطاحي تإل ار وتإل ت يغ ً
وتصطةحا يسص اج أنله« :تإل ل ت ُ
ً

تيرسقوي ُ ح يُه تإل تب َّة ُ آل تيرعرول إيج آلا بعدَ ه».

 -2ب َّة يسا َّ
أن تيعارلاء تسليعراوت لد آلصلطاحات يف تيداليل الج

ً
لدتوال يف
هذت تيسلور تإل تبلي ،لان آلصلطاح تيعاريل أشله ها وأ ث هلا

آلؤيجاهتم.

لطاح (تإل للار ) اللج (تيعاريل )؛ ألنلله أ يل اللج
 -3آثل َ تيبحللث آلصل َ

تيرقصو  ،وأ فلع ي َّالبِ ،وأيطلف يف تييعبةل  ،وطل ً ت يابلا

وتحد .

 -4ظه ياباحث َّ
أن تإل ت

الج و ةل

اج تإل ار يصسَّف ور نو ة آلل

تإل للل ت  :أحلللدهرا :تإل للل ت تيرحالللي يارعةللل  ،وتيثلللاين :تإل للل ت

تييقدي ي يارنيعة .

 -5ت َّ ضح َّ
نص تيعاراء اج تإل ار تإل تبة فةهلا
أن تيروتوع تييي َّ

ثةث ٌ« :أل» تيروصوي َّ ،
وإال تيوصجة  ،وال تيسافة  ،وأوجسا آلوول ًعا رتب ًعلا
وهو (آلا) تالسيجهاآلة يم نجد َآل أشار إيةه آلِ تيسَّحا يف آلؤيجاهتم ،وهلو
ومةها.
آلرا ج َّ به تي تزي إي ت ً ت ،وخايد تألزه ي نرة ً و
ً
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حص ل تيبحللث أسللبا تياجللوء إيللج تيقللول باإل للار يف للاآلاي
َ -6

تيصسا تيسحوي  ،وآل ت ا صح تيرعسج.
 -7شف تيبحث

تإل ار يف تيسحو تيع بي.

ش آثار سابة يرت ها تيقول باإل ت

 -8ب َّة َّ
أن آلوتوع تإل ت

الج

الج تإل لار آلل تيرنلائل تيرخيالف

فةها تخية ًفا شديدً ت بة تيسحا َّ ،
وأن تيقول باإل ار فةها آلشل وط بلايقول

باسر َّةيها مرة ًعا.

أي تيقائللل بعللدِّ هللذه تأل وتت – للدت «آلللا»
رمللح تيبحللث تيلل َ
َّ -9

تسللرا وتحلللدً ت
تالسلليجهاآلة تييلللي محلل ح فة ُيهلللا -آلللع آللللدخوالهتا
ً
اير ب تيرزمي ُيع َ

إ ت ًبا ظاه ً ت.

وص َّاج تهلل اج سةدنا آلحرد و اج آيه وصحبه وس َّام.

السنة الرابعة -العدد الثاين عشر -ربيع األول 1438هـ /ديسمرب (كانون األول) 2016م

149

َثبت الماادر والمراجع
 -1تر شاف تيض

آل

ينان تيع

 :أبو حةان تألنديني

(ت745هل) ،حقةق  .رمب ثران آلحرد ،آل تمع تيد يور
رآلضان بد تييوت  ،آلطبع تيردين ،ط 1418 ،1هل.

 -2تألزهة يف ام تيح وف :اي ب آلحرد تيسحوي تيه وي (ت
 415هل) ،حقةق:
1391هل1971 /م.

بد تيرعة

آلاوحي ،آلجرع آلشق،

 -3تالسيغساء يف تالسيثساء :شها تيدي تيق تيف (ت ،)684 :حقةق:
آلحرد بد تيقا ر طا ،تر تي يب تيعارة  ،بة وت ،ط،1

1986م.

 -4تألشباه وتيسظائ يف تيسحو ،مةل تيدي تينةوطي (ت911هل)،
حقةق :بد تيعال سايم آل م ،آلؤسن تي ساي بة وت ،ط،1

1406هل.

 -5تألصول يف تيسحو :أبو ب

ب تين َّ تج (ت316هل) ،حقةق:

 .بدتيحنة تيجياي ،آلؤسن تي ساي  ،ط1417 ،3هل1996/م.

 -6ت رتتوات تب هشام اج آلع بي تيق آن :رتس ونقد. :إيران
حنة تينةد ،تر تيبحو يادرتسات تإلسةآلة وإحةاء تيرتت ،
بي ،ط1428 ،1هل2007/م.

 -7إ ت
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السنة الرابعة -العدد الثاين عشر -ربيع األول 1438هـ /ديسمرب (كانون األول) 2016م

تيشعبة  ،بة وت.

 -8تإل ت

بايسةاب رتس وصجة طبةقة يف خرن تألمزتء تألويج

آل تيق آن تي يم :مةل أحرد اي تيرويج ،رساي آلامنية ،
بإش تف. :يباب

تيخ طوم2010 ،م.

بدتهلل آلحرد تيطةب ،اة ت ت  ،ماآلع

 -9إ ت

تيجرل وأشباه تيجرل. :فخ تيدي قباو  ،تر تيقام

 -10تإل ت

تي اآلل يأل وتت تيسحوي  :بدتيقا ر أحرد ،تر قيةب ،

تيع بي ،حاب ،ط1409 ،5هل1989/م.

ط1408 ،1هل.

تهلل تير َّل :هبج

 -11تإل ت

تيرجصل ي يا

 -12تإل ت

تيرةن  :آلحرد اي أبو تيعباس ،تر تيطةئع ياسش

تر تيج  ،ران ،ط1414 ،1هل1993/م.

وتييوزيع ،تيقاه .

 -13تإلقاةد (ش ح تيرجصل) :اج تيدي

تيجسَدي (ت  700هل) ،حقةق و رتس
َ

أحرد ب

ط ،1آلطبو ات ماآلع تإلآلام آلحرد ب
تي ياض1423 ،هل2002 /م.

« -14أل» تيروصوي  . :بدتهلل ب

بدتيوتحد صايح،

ر

آلحرو

 .آلحرو تيدروي ،
سعو تإلسةآلة ،

بدتيعزيز تيط يقي ،بحث آلسشور

يف آلجا آل ز بحو و رتسات تيرديس تيرسور  ،تيعد (.)29
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 -15أآلايي تب

تيشج ي :تب

تيشج ي (ت542هل) ،طبع تئ

تيرعارف تيعثرانة  1349 ،هل.

 -16إآلةء آلا آل َّ به تي حر  :تيع ًي (ت  616هل) ،حقةق :إب تهةم
طو

وض ،آلطبع

1389هل1969/م.

آلصطجج تيبابي تيحابي ،تيقاه ،

 -17أووح تيرنايك :تب هشام تألنصاري (ت  761هل) ،ش حه
آلحرد آلحةي تيدي

بد تيحرةد ،تير يب تيعص ي  ،صةدت،

بة وت1420 ،هل1999 /م.

 -18تإليضاح يف ش ح تيرجصل :تب تيحامب (ت  646هل) ،حقةق:
 .إب تهةم آلحرد بدتهلل ،تر سعد تيدي  ،آلشق ،ط2005 ،1م.

 -19تإليضاح يف ال تيسحو :أبو تيقاسم تيزمامي (337هل) ،حقةق:
.آلازن تيربارك ،تر تيسجائِ ،ط1399 ،3ه1979/م.

 -20تيبح تيرحةط .ألبي حةان تألنديني (ت745هل) ،رتس

و حقةق و عاةق :تيشةخ ا ل أحرد بد تيرومو وتيشةخ اي

آلحرد آلعوض ،تر تي يب تيعارة  ،بة وت ،ط 1413 ،1هل.

 -21تييبةة

آلذتهب تيسحوية تيبص ية وتي وفةة  :أبو تيبقاء

تيع ًي (ت 616هل) حقةق . :بد تي حر تيعثةرة  ،تر
تيغ

تإلسةآلي ،ط1406 ،1هل1986 /م.

 -22تييذيةل وتيي رةل يف ش ح يا
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(745هل) ،حقةق. :حن هسدتوي ،تر تيقام ،آلشق ،ط.1

 -23نهةل تيجوتئد و رةل تيرقاصد :تب

آلايك (ت672هل)،

حقةق :آلحرد اآلل ب ات ،تر تي ا ب تيع بي تيقاه 1387،

هل.

 -24تييطبةق تيسحوي . :بده تي تمحي ،ط ،2تر تيرع ف تيجاآلعة ،
تإلس سدري 1420،هل2000/م.

 -25عاةق تيج تئد اج نهةل تيجوتئد .يرحرد بدر تيدي ب أبي
ب

ب

بد

ر تيدآلاآلةسي (ت827ه) ،حقةق :آلحرد ب

تي حر ب آلحرد تيرجدى ،ط 1409 ،1هل.

 -26تييجنة تي بة  :تيجخ تي تزي (ت606هل) ،تر إحةاء تيرتت
تيع بي ،بة وت ،ط.3

 -27تييقارض بة (إال) و( ة ) يف تيسحو. :ويةد آلحرد تين تقبي،
بحث آلسشور يف آلجا آلجرع تياغ تيع بة تألر ين ،ران ،تيعد

(2012،)82م.

 -28ووةح تيرقاصد وتيرنايك بش ح أيجة تب آلايك :تب أم قاسم
تير ت ي (ت749هل) ،حقةق . :بد تي حر
آل يب تي اةات تألزه ي  ،تيقاه  ،ط.2

اي ساةران،

 -29تييوط  :أبو اي تيشاوبة (ت645هل) ،حقةق :يوسف أحرد
تيرطور ،آلطابع سجل تيع

 ،تيقاه  ،ط 1401 ،2هل.
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 -30تييوقةف اج آلهرات تييعاريف :زي تيدي آلحرد تيرساوي
ايم تي يب ،تيقاه  ،ط،1

تيقاه ي (ت 1031هل)،

1410هل1990/م.

 -31ماآلع تيدروس تيع بة  :تيشةخ آلصطجج تيغةيةسي (ت1364هل)،
رتمعه ونقحه. :

بدتيرسعم خجام  ،آلسشورتت تير يب

تيعص ي  ،بة وت ،ط1414 ،28هل1993/م.

 -32موته تأل

يف آلع ف

ةم تيع

 :ةء تيدي

تإلرباي

(ت741هل) ،حقةق. :حاآلد أحرد نبةل ،آل يب تيسهض
تيرص ي 1404 ،هل1984/م.

 -33تيجسج تيدتين يف ح وف تيرعاين :تيحن ب

قاسم تير ت ي

(ت749هل) ،حقةق . :فخ تيدي قباو  ،وتألسياي آلحرد نديم
فاول ،تر تي يب تيعارة  ،بة وت ،ط1413 ،1هل.

 -34حاشة تيخض ي اج ش ح تب

قةل أليجة تب آلايك :تيشةخ

آلحرد تيدآلةاطي تيخض ي (ت1287هل) ،آلطبع آلصطجج تيبابي

تيحابي ،تيطبع تألخة  1359 ،هل.

 -35حاشة تيدسوقي اج آلغسي تيابةب :آلصطجج آلحرد

ف

تيدسوقي (ت1230ه) ،آلايزم تيطبع وتيسش  :بدتيحرةد أحرد

حسجي.

 -36حاشة تيصبان اج ش ح تألشروين اج أيجة تب آلايك .آلطبور
هباآل
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ش ح تألشروين ،تر تيج  ،بة وت.
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 -37ح وف تيرعاين وتيصجات :بد تي حر ب إسحا تيزمامي،
أبو تيقاسم (ت 337هل) حقةق :اي وفةق تيحرد ،آلؤسن

تي ساي  ،بة وت ،ط1984 ،1م.

 -38تيحرل اج تيرعسج يف تيع بة  . :اي بدتهلل حنة تيعسب ي،
آل ز

تيبحو

1433هل2012/م.

 -39ش ح تب

وتيدرتسات

بغدت ،

تإلسةآلة ،

ط ،1

قةل اج أيجة تب آلايك :حقةق :آلحرد آلحةي تيدي

بد تيحرةد ،تير يب تيعص ي  ،بة وت 1415 ،هل.

 -40ش ح تألشروين اج أيجة تب آلايك:

ةب ووبط آلصطجج

حنة أحرد ،وهباآلشه حاشة تيصبان ،تر تيج  ،بة وت.

 -41ش ح تيينهةل .تب آلايك تألنديني (672هل) ،حقةق . :بد
تي حر

تينةد ،و  .آلحرد بدوي تيرخيون ،هج ياطبا

وتيسش  ،ط 1410 ،1هل.

 -42ش ح تييص يح اج تييووةح أو تييص يح برضرون تييووةح يف
تيسحو :تيشةخ خايد تألزه ي (ت905هل) ،وهباآلشه حاشة
تيعةآل تيشةخ (يِ) تيعاةري ،تر تيج  ،بة وت.

 -43ش ح مرل تيزمامي :تب

صجور تإلشبةاي (ت669هل)،

حقةق. :صاحب أبو مساح ،طبع تير يب تيجةصاة .

 -44ش ح شذور تيذهب يف آلع ف

ةم تيع

 :تب هشام (ت
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761هل) حقةق :بد تيغسي تيدق  ،تيش
سوريا.

 -45ش ح قوت د تإل ت  :آلحةي تيدي

تيريحد يايوزيع،

تي افةجي (ت879هل)،

حقةق :فخ تيدي قباو  ،تر طةس ،آلشق ،ط.2

 -46ش ح تي افة  :تي وي تإلسرتتبايي (ت 776هل) ،حقةق .حن

تيحجظي ،و  .يحةج بشة تيرص ي ،ط ،1آلطابع ماآلع تإلآلام

آلحرد ب سعو تإلسةآلة  ،تي ياض1414 ،هل1993 /م.

 -47ش ح تيرجصل .آلوفق تيدي ب يعة
بة وت.

(ت543هل) ،ايم تي يب،

 -48وةاء تينايك إيج أووح تيرنايك :آلحرد بد تيعزيز تيسجار،
آلؤسن تي ساي  ،ط1422 ،1هل2001/م.

 -49ط يق تإل ت . :سعو ب

بدتيعزيز تيخسة  ،ماآلع تإلآلام

آلحرد ب سعو تإلسةآلة  ،ط1427 ،1هل2006/م.

 -50تيعة  :تيخاةل ب أحرد تيج تهةدي (ت175هل) ،حقةق. :
آلهدي تيرخزوآلي ،و  .إب تهةم تيناآل تئي ،آلسشورتت وزتر

تيثقاف وتإل ةم ،تر تي شةد ،بغدت 1985-1980 ،م.

 -51ال تيسحو :آلحرد ب

بد تهلل ب تيعباس ،أبو تيحن  ،تب

تيورت (ت 381هل) حقةق :آلحرو ماسم آلحرد تيدروي ،

آل يب تي شد ،تي ياض ط1420 ،1هل1999 /م.
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تي ارات تيغ يب تيرؤيف :تب

 -52تيجوتئد تيعجةب يف إ ت

ابدي

تيدآلشقي تيحسجي (ت 1252هل) حقةق . :حا م صايح تيضاآل ،
تر تي تئد تيع بي ،بة وت ،ط1410 ،1هل1990/م.

 -53تيجوتئد وتيقوت د :ر ب ثاب
و حقةق  .بد تيوها

تيثرانةسي (ت  442هل) ،رتس

آلحرو تي حا  ،آلؤسن تي ساي ،

بة وت ،ط1422 ،1هل2002/م.

 -54تي يا  :سةبويه (ت180هل) ،حقةق وش ح :بد تينةم آلحرد
هارون ،تر تي يب تيعارة  ،بة وت ،ط.3

 -55يا

تييع يجات:

اي ب

آلحرد ب

اي تيزي

تيج ماين (ت 816هل) ،وبطه وصححه مرا
بإش تف تيساش ،

1403هل1983/م.

 -56تي شاف

تر تي يب تيعارة

تيش يف

آل تيعاراء

بة وت ،ط،1

حقائق تييسلزيل و ةون تألقاويل يف وموه تييأويل:

أبو تيقاسم مار تهلل تيزآلخش ي (ت538هل) ،تر تي يب تيعارة ،

بة وت ،ط1424 ،3هل.

 -57تي اةات آلعجم يف تيرصطاحات وتيج و تياغوي  :أبو تيبقاء
تي جوي (ت 1094هل) ،حقةق:
تيرص ي ،آلؤسن تي ساي  ،بة وت.

دنان روي  ،وآلحرد

 -58تيابا يف ام تيبساء وتإل ت  :أبو تيبقاء تيع ًي (ت616هل)،
حقةق :ازي آلخيار طاةرات ،و  .بدتإليه نبهان ،تر تيج ،
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بة وت.

 -59تيرحينب يف بةة وموه شوتي تيق تءتت وتإليضاح سها :أبو
تيجيح ثران ب

مسي (ت 392هل) ،حقةق :اي تيسجدي

وآخ ون ،تيقاه 1415 ،هل.1994/

 -60تيرصباح تيرسة يف

يب تيش ح تي بة يا تفعي :أحرد ب آلحرد

تيج يةلللوآلي (ت770هلللل) ،حقةلللق . :بلللدتيعظةم تيشلللساوي ،تر
تيرعارف ،ط.2

 -61آلعاين تيق آن وإ تبه :أبو إسحا إب تهةم ب تين ي تيزماج
( 311هل) ،حقةق . :بد تيجاةل شابي ،تر تيحديث ،تيقاه ،
ط1418 ،2هل1997/م.

 -62آلعجللم تيرصللطاحات تيسحوي ل وتيص ل فة  :آلحرللد سللرة نجةللب
تيابدي ،آلؤسن تي ساي  ،تر تيج قان ،ط.1985 /1405 ،1

 -63تيرعجم تيرجصل يف تإل ل ت  :طلاه تيخطةلب ،تي يلب تيعارةل ،
بة وت1416 ،هل.

 -64آلعجللم آلقللايةِ تياغ ل  :أحرللد ب ل فللارس (ت395هللل) ،حقةللق:
بدتينةم هارون ،تر تيج  ،بة وت1399 ،هل1979/م.

 -65تيرعجم تيوسةط يف تإل ت . :نايف آلع وف ،تر تيسجائِ،
ط1408 ،1هل.

 -66آلغسي تيابةب
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تألنصاري (ت  761هل) ،حقةق. :آلازن تيربارك وآلحرد اي

حرد تهلل ،تر تيج  ،بة وت ،ط1979 ،5م.

 -67تيرقيصلد يف شل ح تإليضللاح :بللدتيقا ر تيج مللاين (ت471هللل)،
حقةق . :اظم بح تير مان ،آلسشورتت وزتر تيثقاف وتإل لةم

تيع تقة .

 -68تيرقيضلللب :تيرلللً (ت 285هلللل) ،حقةلللق :آلحرلللد بلللدتيخايق
ضةر  ،ايم تي يب ،بة وت 1388 ،هل.

 -69آلوصللل تيطللة إيللج قوت للد تإل ل ت  :تيشللةخ خايللد تألزه ل ي
(ت905هللل) ،حقةللق . :بللدتي يم آلجاهللد ،آلؤسن ل تي سللاي
ناش ون ،ط1427 ،1هل2006/م.

 -70نيائج تييحصةل يف ش ح يا

تيينهةل :آلحرد ب أبي ب

تير تبط تيدالئي (ت1089هل) ،حقةق. :آلصطجج تيصا

تيع بي ،تر تيطبا  :آلطابع تيثور ياطبا وتيسش  ،بسغازي ،يةبةا.

 -71تيسحو تيوتيف :باس حن (ت1398هل) ،تر تيرعارف ،آلص ،
ط.3

 -72تيسش يف تيق تءتت تيعش  :تب تيجزري تيدآلشقي (ت833هل)،
حقةق :اي آلحرد تيضبار ،تيرطبع تييجاري  ،صوي

تي يا تيعارة .

 -73نقل تيح

تر

تإل تبة بة تيقدآلاء وتيرحدثة . :خايد آلحرد
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تيرنا ج  ،بحث آلسشور يف تيرجا تألر نة يف تياغ تيع بة

وآ تهبا ،تيرجاد ( ،)9تيعد (1434 ،)2هل.2013/

 -74هرع تيهوتآلع يف ش ح مرع تيجوتآلع :مةل تيدي تينةوطي
(ت911هل) حقةق :بد تيحرةد هسدتوي ،تير يب تييوفةقة ،
آلص .
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