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 المقدمة 
 

الحمػػد ر ر ا اللػػنلماف الالوػػسال الالىػػسـ  مػػل  أػػرؼ اليمػػؽ  بملػػاف ىػػاد ن ال  ا ػػػن 
محمػػدو ال مػػل الػػب الاا ػػاف الاػػنارافو ال وػػحن ب ال ػػرا الماػػنماف المػػف اا ػػد    داػػب  لػػل اػػاـل 

 الداف.
ال لد فإفَّ ك ن  ار المباد منئدال حنفمة  ألالاف مي مفة مف  لالاف الملرفةو الزاد ال ا فػدو 
الفرقنف ال ايمد  ران بو الىراج ال اي ال  الرهو ال حر ال ادرؾ قلرهو الم  ػؿ ال ا اهػب الػالاردالفو 
الدرا مك الف  ال   قهي  بنئ بو الال  أفػؿ ملن اػب الىػنماةو   ػرغ  سا ػب اللقػالؿو ال بػز  ػف 
اإلحناة  ك  ب الدارىالفو الحنر في من حالاه مف ىمال ال ل ار البمنؿ األداء الف  ة المل ل  اللال 

 ألل ن و الىحرغ اان ب  ر ن  ال انف.ا
المف ثـ  لفا نه قد حنز من لـ احزه ك ن  اير  مل البب ال ىااة مػف الل ناػةو  ذ  مقَّفػب 
اهنح ملن اػبو الا ك وػالا  مػل   را ػب ال اػنف البػاله   بػنزهو  اللممنءو ال كفالا  مل أرح مفردا ب الا 

ىػػػ يس  دقػػػنئؽ  ل ارا ػػػبو الا  ػػػرالا الىػػػ   نا القالا ػػػد الم الاػػػة م ػػػبو الال ػػػال  فػػػي لببػػػب ال
الاالر أنؼ مف ملا ب. فكنف  ف  أاغ حركة  ألاؼ في مي مؼ م نحي الم ةوالد غ فػي رالح ػن 
الحانالو ال زاحمغ الىالا د لمرقي   ن  لل مى ال  من حظاغ  ب مف  كراـ مف الىمنءو الالهػلغ 

ن ( الػذ  المو فنغ يدمة ل ذا ال رض. الكنف مف  ػاف  مكػـ الموػ فنغللالم ن  فػي  مػاـل الك ػ
ـا  ػاف دف اػب  لالا مػن مػف  مػاـل  رمل مؤلفب مف  ألافب المرمل  فىبو ال اليَّل ال ناة  ا  نو  ذ هػ
ذ كن ػغ  اللر اةو ال الدع فاب مؤلفب م نحث بمامةو المندال ازاػرالو الأػذراغ مػف اءراء ال حالاػة. الا 

 لػػل الػػ فس   ػػالؽ  لػػل مالهػػالع  كىػػ   ػػب ثػػالا  اءيػػرالو ال كمػػؿ  ػػب ىػػار  ن الدراىػػاة ىػػنر غ 
اا  نـ اذه الفروةو من  ف الحغو ال رض الك ن   مػنـ  وػر و الللػؿ مػن أػبل ي  مػل يػالض 
امنر اذا الهر  مف المالهال نغ  ف مؤلفب أيواة م مالرال لـ ُاك   ل ن مف الذاالع الالأػ رال 
مػػن ك ػػ  ل اراػػنو فنر أاػػغ  ف   فػػض  ػػف اػػذه الأيوػػاة ال  ػػنرو ال بمػػال    ػػن وػػد  الىػػ افو 

ز مسمػو االا ػب ال حالاػةو ال لػم  لػل مػن حػالاه ك ن ػبو ال كأؼ  ف ملنلـ مذا   اذا اللػنلـو ال  ػرا
ال ق اؼ مف ثمنره. ال لد  ف القع الك ن  مف  ىن ذ ي مالقع الرهن الالق الؿو أر غو  س كمػؿ الال 
ف ػػالرو فػػي  قوػػي م ػػن ع مند ػػبو الروػػد الظػػالاار ال حالاػػة الال البا ػػنغ اال را اػػة ال ػػي الز  ػػن 
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الاذا من  د   ي الل اى  زاؼ القغ االاػؿ الب ػد ب اػد  ذ كن ػغ  مؤلفب  مل  بزائب اللأرافو 
الكثار مف م نحثب مى مة مف مظنف م  ال ةو ال له ن قد  فل  ماب الزمفو كمن   ي لـ  ظفر 

 ػ لض الموػػندر ال ػػي لػػال قُػػدأر لػػي  ف  قػػؼ  ما ػن ألىػػ ـ ذلػػؾ فػػي  ثػػراء ال حػػثو اللكىػػنه ُحمَّػػة 
نر  الب ػػدو اللػػـ اَّفُػػغَّ فػػي  هػػد   ػػف مالاوػػمة اػػذا   اَّػػةو  ال  ف ذلػػؾ لػػـ احػػؿ دالف  ػػذؿ قوػػ

الى اؿ المحفالؼ  كثار مف الملالقػنغ الالوػلن  ال ػي  ي مػؼ  ػني سؼ ا الػة ال حػث المند ػب. 
الكن غ مأكن ي ال ي  هيء لي مدل منغ الى اؿو ال ل أد لي الاراؽ اراء  اللئؾ الىمؼ الونلو 

لر اػػة الرفػػع م نراػػنو الاك أػػنؼ ك الزاػػنو مػػف ال حػػالااف الػػذاف  ف ػػالا   مػػنراـ فػػي الػػذ أ  ػػف ال
 الوال  ن مف اال دراس. 

و ال لانفػػب  ػي  ف قػػاَّض لػي أػػايةو   ػػدفؽ  الكػنف مػػف مػ ف ارو ىػػ حن ب ال لػنللو  مػػيَّ
 انءو مدققةو حنهرال الذافو حفاَّة  دقنئؽ ال حث الال  قا   ف يفناػن ىػاالرهو  ذ  مػدغ  لػل 

من ا الجا م بو الاا نئب مف مداد  مم ػن. فممػب   الباب اذا اللمؿ الالب ة ال ي ىن دغ في  قالاـ
دَّروان  مػل مػن  بأَّػمغ مػف   ػنء م ن لػة اػذا ال حػثو البزااػن ار   ػي ال ػف بماػع الم لممػاف 
  مل ادا ن ال اد  اللممنء مف  هرا  نو يار البزاءو ال انؿ في  مرانو الك   ل ن  بزؿ الثالا . 

ؿ مهنماف ال حث ال ي  ود  ل ن  ذ اذاو القد ىمؾ ال نحث ى اؿ المالهال اة في   نال
 ػأ    فىػب  ػف ال لوػ و ال  كَّػػ   ػف اال حاػنز  لػل  حػػال  ملػاف  ال فئػة  حالاػة دالف ااراػػنو 
الوػػدؼ  ػػف كثػػرال الحبػػم الال لمػػاسغو الالىػػامن مػػن كػػنف فػػي المىػػنئؿ اليسفاػػة المدرىػػاةو لػػئس 

ىػرد بماػع  الدلػةو  ا لث ذلؾ  مل الىأـو الابرا  لل الممؿو المف ثـ البد  ي   في الػ فس مػف
 ال ق ور  مل حبة الاحدال  ال  ث  اف. 

الاق هغ ا الة ال حث  ف االزع  مل مقدمة و ال م ادو الار لة فوالؿو الين مة   همف 
   رز ال  نئمو الث غ  نلموندر الالمرابع.

 من ال م اد فقػد  قد ػب لم لراػؼ  ػنلمؤلؼو الاثػنره اللمماػةو ال ىػماا الهػالء  مػل ا ػرز 
اقة  قؿ المؤلؼ مف المظنف الم  ال ةو المالقفب ممن ا قؿ. ال من الفوػؿ األالؿ مالارد الك ن و الار 

فقػػد افرد ػػب ءرائػػب ال حالاػػةو ال مػػن الفوػػؿ الثػػن ي فقػػد يووػػ ب لم ػػرباو ال حػػال    ػػدهو الكػػنف 
الفوؿ الثنلث ألىرار ال ل ار القرا ي في لالم ػن (و البػنء الفوػؿ الرا ػع لم  بػب ال حػال  و القػد 



3 

حػػثل األالؿل أػػالااده ال حالاػػةو الالثػػن يل مالقفػػب مػػف اللنمػػؿ ال حػػال و بلم ػػب فػػي ثمن اػػة م ن 
الالثنلثل مالقفب مػف الىػمنع الالقاػنسو الالرا ػعل  قػده ءراء مػف ىػ قبو الاليػنمسل مالقفػب مػف 

المىنئؿ اليسفاةو الالىندسل الموامحنغ ال ي اى لمم ن في  حالثبو الالىن عل مذا ب ال حال و 
ة م نحثل األالؿل مسحظنغ   را اةو الالثن يل  الانمب في  ى ة ال من الثنمف فقد ا درج  ح ب ثسث

 اءراءو الالثنلثل  يانؤه ال حالاة. ثـ أفلغ ذلؾ  أاـ ال  نئم ال ي اىفر    ن اذا ال حث.
الي نممن ال د لي مف  ف  ىبؿ الافر أكر  ال قدار  الام  ن ي لكؿ مف مػدا لػي اللػالفو  ال 

ـ الم ة اللر اة. كمػن   قػدـ  فػاض مػف الأػكر  لػل  ىد  لي ال ووو الال ىامن  ىن ذ ي في قى
اللقاد وكَّ نف م اد حىفو الاألخ حىاف  مي لف ة المذاف  امقن اد ا في مك   ا مػن اللػنمر افو 
   ػػال  م  مػػن حاػػث  أػػنء. كمػػن ال افػػال  يو فػػي اػػذا المقػػنـو  ف  ىػػبؿ أػػكر  ال قػػدار  لبماػػع 

 ػذ مراحمػب األاللػل ح ػل فػرغ ال نحػث م ػبو  يالا ي ال ودقنئي الػذاف الاك ػالا مىػارال اػذا ال حػث م
  د  ميوالافنر الادو الد.  ػد حىاف ال ي  م  ـ  نلذكر االيالافل منبد   راااـ حىافوالمزاحـ 

الكراـ محمالدو الد.محمالد ىمامنف. كمن   قدـ  نلأكر  لل بماع اللنمماف في مك  ة قىػـ الم ػة 
 اللر اةو المك  ة الدراىنغ اللمانو الالمك  ة المركزاة.
 

ِالَعاَلِمينَِوَآخِِ ِالَحْمُدِهلِلَِربِّ ِأَِن ُِرَِدْعوَانَ ا
 



 ٗ 

 التمهيد
 المؤلف والكتاب

 

 المؤلؼ:-أ

 نسبو وكنيتو ولقبو: -ٔ

. النميػقي بكسػر الػناؿ ٔىو أبو حفص عمر بف عمي سػرا  الػنيف النميػقيل الحنبمػيل الننيمػ ني

. الحنبمػي بفػتح الحػ   ٕوفتح الميـ وسكوف الييف نسبة إلى نميؽ البمنة الميروفةل وىي مف منف الي ـ

البػ   الموحػن ة وفػي هارىػ  الػلـ. الننيمػ ني بوػـ النػوف نسػبة إلػى بمػن بػيف الميممة وسكوف النػوف وفػتح 

. وأكبػر الظػف أف المفػنؼ رحمػو ا  حػن رحػؿ إلييػ  واسػتوطف فييػ ل ومػف يػـ ُنسػ  إلييػ ل ٖبغنان وواسػط

 .ٗوىذا م  نص  عميو جؿن مف ترجـ لو

 مولنه: -ٕ

 طػػح حي تػػو الا فػػة أو سػػيرتو الذاتيػػة لػػـ تسػػيفن  كتػػ  السػػير واءعػػلـ بيػػي  عػػف مولػػنه إذ أح

ىػ(ل كم  نػص عمػى ذلػؾ ٓٛٛب لجي لة المطبقةل ولكف مف ترجموا لو جميييـ يذكروف أنو ك ف حيًّ  سنة )

أنػو فػرغ مػف تػ ليؼ )المبػ   فػي  ٚل وعمػر روػ  كح لػةٙل في حػيف ذكػر إسػم عيؿ ب يػ  البغػنان ٘الزركمي

 ىػ(. ٜٚٛعمـو الكت  ( سنة )

                                                           
 .ٛ٘/٘ل واءعلـ ٜٗٚ/٘ل وىنية الي رفيف ٖٗ٘ٔ/ٕر كيؼ الظنوف ينظ ٔ
 .ٖٙٗ/ٕينظر ميجـ البمناف  ٕ
 .ٜٕٗ/٘ينظر المفنر نفسو  ٖ
 .ٖٓٓ/ٚل وميجـ المؤلفيف ٜٗٚ/٘ينظر ىنية الي رفيف  ٗ
 .ٛ٘/٘ينظر اءعلـ  ٘
 .ٜٗٚ/٘ينظر ىنية الي رفيف  ٙ
 .ٖٓٓ/ٚينظر ميجـ المؤلفيف  ٚ



 ٘ 

 ميذه:ييواو وتل -ٖ

ونح المف نر التي ترجمح لميلمة ابف ع نؿ عمينػ  إذ لػـ تسػؽ لنػ  يػيا   ذا بػ ؿ يمكػف بميونتػو 

إلق   حزمة مف الوو  عمى سيرتو أو حي تول إلبػراز ملمػح تكػويف يافػيتو اليمميػةل ولػض  المؤراػوف 

مػف يتفػنل لمتفسػير الطرؼ عم ف أاػذ عػنيـ وتمق ػى عمػى أيػنييـ عمػـو اليربيػة وليرىػ  ممػ  ينبغػي عمػى 

إتق نو واإللم ـ ب طرافو. وممػ    مريػة فيػو أف ميػؿ ىػذا المؤلػؼ   ياػر  مػف نتػ   نفسػو إذ  بػن مػف أف 

يكوف لممجتمع الػذ  يحػيط بػو أيػر فػي تكػويف يافػيتو وبمػورة أفكػ رهل إذ كت بػو ح فػؿ بػ ليمـو والميػ رؼ 

و حػػن تمق ػػؼ ىػػذه اليمػػـو مػػف عػػنن مػػف الميػػ ي  والنكػػح اليمميػػة النحيقػػةل وىػػذا مػػ  يحممنػػ  عمػػى الجػػـز ب نػػ

ػ  فننػو  ب ػن مػف أف يكػوف ىنػ ؾ مػف تػ ي ر بػو وتمقػى  واءعلـل ومف يـ أار  لن  ىذا التفسير الكبير. وأيو 

 عمومو ومي رفو عمى ينيو.

 مك نتو اليممية: -ٗ

يينػي أف مناركػو حػن  أل ؼ ابف ع نؿ )المب   في عمـو الكت  ( ُحبيػؿ أف تنركػو المنيػة بقميػؿل وىػذا

استقرحل ومي رفو حن نوجحل ويق فتو حن استوحل وىػو مػ  يفرسػر لنػ  اءيػر الطيػ  الػذ  تركػو فػي نفػوس 

مي فريو و حقيول ف لواحؼ عمى كت  التراجـ يػنرؾ بػ ننى ت مػؿ أنػو حػن وفػؿ إلػى مرتبػة اءكػ بر اإلجػل  

ال واحتطفػوا مػف ميػيف عممػول ويمكػف أف نممػس يػيا   الذيف يي ر إلييـ ب لبن فل إذا أف ن منػو اليممػ   كييػر  

مف مظ ىر ىذه المك نة المرموحة مف الؿ م  بيو المؤراوف فػي أينػ   مفػنف تيـل إذ وفػفو عمػر روػ  

 .ٕل وح ؿ عنو الزركمي: ف ح  التفسير الكبيرٔكح لة ب نو مفسر

                                                           
 .ٖٓٓ/ٚيف ينظر ميجـ المؤلف ٔ
 .ٛ٘/٘ينظر اءعلـ  ٕ



 ٙ 

 اعتنانه بيمـ النحو: -٘

بػة ُلرسػح فػي نفػس ابػف عػ نؿل وامتمكػح منػو يػغ ؼ ليمـ النحو منزلة جميمةل ومق ـ رفيػعل ومح

ُبِر((حمبول وىذا م  نستيفو مف سي ؽ كلمو عمى حولو تي لى  إذ يقوؿ:ٔ:))َوُكؿن َيْيٍ  َفَيُموُه ِفي الزن

إف رفع)كػػّؿ( ونفػػبو يترتػػ  عميػػو مينػػى ماتمػػؼ ))وذلػػؾ أنػػؾ لػػو نفػػبتو لكػػ ف التقػػنير: فيمػػوا كػػؿ  

ُبِرل وىو ال ُبِر أيي   كييرة جنًّا لـ يفيموى ل وأمػ  حػرا ة الرفػع فتػؤن  إلػى ييٍ  في اْلزن ؼ الواحع إذ في الزن

ُبػِرل وىػو المقفػونل فمػذلؾ أتنِفػؽ عمػى رفيػو. وىػذاف المووػي ف مػف نكػح  أف كؿ يي  فيموه ي بح فػي اْلزن

للة عمـ اإلعرا ل ينؿ عمى جٕالمس اؿ الغريبة التي اتفؽ مجيؤى  في سورة واحنة ومك نيف متق ربيفل مم 

في مو المي ني الغ موة((  .ٖوا 

 وف تو: -ٙ

ليس بيف أينين  م  يمكف بمقتو ه القطع بسنة وف تػول إذ ألفمػح ميظػـ كتػ  التػراجـ الػنص عمػى 

ل في حػيف ٗىػ(ل وىو م  ميى عميو عمر رو  كح لة ٜٚٛسنة ميينةل إ  أني  ذكرح أنو ك ف حيًّ  سنة )

 .٘ىػ( ٓٛٛسنة ) يرل الزركمي أنو توفي بين

 هي ره اليممية: -ٚ

ك ف ابف ع نؿ مف بيف اليمم   الذيف كر سوا جينىـ ووحتيـ لماتمػؼ اليمػـو والميػ رؼل إذ ايػتغؿ 

ب لبحث والتنميؽل ومف يـ تفجرح عيوف مي رفو بفنوؼ مف المؤلف ح وبنااع مف المفنف ح في أكير مف 

جميػؿل وأيػر عظػيـ فػي النفػوسل وحػن عفػفح حػوانث  مينافل فط رح فػي اففػ ؽ مؤلف تػول وكػ ف ليػ  حػنر

                                                           
 .ٕ٘القمر/ ٔ
 في المطبوع )ومم (ل والسي ؽ يقتوي حذؼ الواو. ٕ
 .ٖٕٛ/ٛٔالمب    ٖ
 .ٖٓٓ/ٚينظر ميجـ المؤلفيف  ٗ
 .ٛ٘/٘ينظر اءعلـ  ٘



 ٚ 

اءي ـ بكيير مف مفنف تول ولـ يحتفظ لن  الزمف إ  ب لنزر اليسػير ممػ  امفػو مػف إرثل وفيمػ  يػ تي بيػض 

 م  وفؿ إلين  مف مفنف تو:

 .ٔح يية عمى المحرر في الفقو -ٔ

 .ٕيرح التسييؿ  بف م لؾ -ٕ

 نحف بفنن نراستو(.)وىو الذ  ٖالمب   في عمـو الكت   -ٖ

 الكت  :- 

 توييؽ نسبة الكت   اليو وعنوانو: -ٔ

اتفقػػح المظػػ ف التػػي ترجمػػح  بػػف عػػ نؿ عمػػى أف )المبػػ   فػػي عمػػـو الكتػػ  ( مػػف تفػػ نيفول حػػ ؿ 

ح جي اميفة ))المب   في عمـو الكت   في ستة مجمناح لسرا  النيف ابف ع نؿ أبي حفص عمر بف عمي 

. وحػػ ؿ إسػػم عيؿ ب يػػ  البغػػنان  :))مػػف تفػػ نيفو المبػػ   فػػي عمػػـو ٗر((وىػػو تفسػػير ميػػيو … بػػف عػػ نؿ

ل وحػ ؿ الزركمي:))فػ ح  التفسػير ٙل وىذا الكلـ عينو ذكػره عمػر روػ  كح لػة٘الكت   في تفسير القرهف((

. فول  عف أف ابف ع نؿ نفسو فرح في مقنمة تفسيره ب نػو لػول حػ ؿ ٚالكبير )المب   في عمـو الكت  (((

 .ٛكت   جميتو مف أحواؿ اليمم   في عمـو القرهفل وسميتو:)المب   في عمـو الكت  ((( فيذا))…

                                                           
 .ٛ٘/٘ينظر اءعلـ  ٔ
 .٘ٓٙلٕٕ٘لٕٕٓ/ٚب   وىذا الكت   ألفمح ذكره كت  التراجـل إ  أنو أح ؿ عميو في بيض المواطف. ينظر الم ٕ
 .ٛ٘/٘واءعلـ  ٖٓٓ/ٚل وميجـ المؤلفيف ٜٗٚ/٘ل وىنية الي رفيف ٖٗ٘ٔ/ٕينظر كيؼ الظنوف  ٖ
 .ٖٗ٘ٔ/ٕكيؼ الظنوف  ٗ
 .ٜٗٚ/٘ىنية الي رفيف  ٘
 .ٖٓٓ/ٚينظر ميجـ المؤلفيف  ٙ
 .ٛ٘/٘اءعلـ  ٚ
 .ٜٚ/ٔالمب    ٛ



 ٛ 

 موارنه: بي ني : -ٕ

تنوعػػح مػػوارن ابػػف عػػ نؿ التػػي اسػػتقى منيػػ  بحويػػو فػػي ماتمػػؼ منػػ حي الميرفػػة واليمػػـل ككتػػ  

يػػ ني المفػػرناح التفسػػيرل وكتػػ  الفقػػول وكتػػ  المغػػة والنحػػول ومػػ  إلػػى ذلػػؾل ممػػ  اسػػتي ف بػػو عمػػى بيػػ ف م

 القرهنيةل وتوجييي  إعرابيًّ ل والذ  يينين  في ىذا الموطف موارنه النحويةل وتوـ:

 كت  التفسير الي مة. -أ

عرابو.-   كت  مي ني القرهف وا 

 كت  النحو.-ح

 هرا  اءعلـ الذيف نقؿ عنيـ.-ث

 كت  التفسير الي مةل وىي: -أ

 ىػ(. ٖٓٔل محمن بف جرير )حالطبر -ٔج مع البي ف في ت ويؿ ه  القرهف-ٔ

 ىػ(. ٜٗٗعمي بف فو  ؿ )ح-ٕبرى ف اليمين -ٕ

 ىػ(. ٛٙٗالواحن ل عمي بف أحمن )ح-ٖالبسيط-ٖ

 ىػ(. ٓٓ٘الكرم نيل محمون بف حمزة )ح بين-ٗلب   التف سير-ٗ

 ىػ(. ٙٔ٘البغو ل الحسيف بف مسيون )ح-٘مي لـ التنزيؿ-٘

 ىػ(. ٖٛ٘حمون بف عمر )حالزماير ل م-ٙالكي ؼ عف حق اؽ الت ويؿ-ٙ

                                                           
 .ٓٙٔ/ٛٔل ٕٕ/٘ٔل ٜ٘ٗ/ٜل ٕٚ/ٖل ٕٔٗل ٔٚٔ/ٔينظر المب    ٔ
 .ٕٚٗ/ٜٔينظر المفنر نفسو  ٕ
 .ٕٛٚ/ٜل ٘ٙ/ٗل ٕٕٛ/ٖينظر المفنر نفسو  ٖ
 .ٓٚ/ٙل ٜٙٗ/ٕينظر المفنر نفسو  ٗ
 .ٖٕٕ/ٕٓلٜٚٔ/ٜٔلٓٙٔ/ٛٔل ٔ٘ٗ/ٚٔل ٛٔٔ/ٖل ٕٔٓ/ٔينظر المفنر نفسو  ٘
ل ٖٕ٘/ٗٔل ٛٙٔ/ٜل ٛ٘٘لٜٗٗل ٘٘/ٚل ٕٓٗ/ٙل ٕٛٔل ٘ٔٔ/ٗل ٕٚ/ٖل ٕٛٔ/ٕل ٖٚٔ/ٔينظر المفنر نفسو  ٙ

 .ٖٚٚلٜٖٖ/ٕٓل ٚٙ/ٜٔل ٛٗٗل ٖٖ٘/ٙٔل ٕٛ٘ل ٖٕ٘/ٗٔ



 ٜ 

 ىػ(. ٕٗ٘ابف عطيةل عبن الحؽ بف ل ل  )ح-ٔالمحرر الوجيز في تفسير الكت   اليزيز-ٚ

 ىػ(. ٙٓٙالفار الراز ل محمن بف عمر )ح-ٕالتفسير الكبير-ٛ

 ىػ(. ٔٚٙالقرطبيل محمن بف أحمن )ح-ٖالج مع ءحك ـ القرهف-ٜ

 ىػ(. ٘ٛٙعبن ا  بف عمر )ح البيو و ل-ٗأنوار التنزيؿ وأسرار الت ويؿ-ٓٔ

 ىػ(. ٘ٗٚأبو حي فل محمن بف يوسؼ )ح-٘البحر المحيط-ٔٔ

عرابو:-   كت  مي ني القرهف وا 

 ىػ(. ٕٚٓالفرا ل يحيى بف زي ن )ح-ٙمي ني القرهف-ٔ

 ىػ(. ٕ٘ٔاءافشل سيين بف مسينة )ح-ٚمي ني القرهف-ٕ

عرابو -ٖ  ىػ(. ٖٔٔالزج  ل إبراىيـ بف السر  )ح-ٛمي ني القرهف وا 

 ىػ(. ٖٖٛأبو جيفر النح سل أحمن بف محمن )ح-ٜإعرا  القرهف-ٗ

                                                           
 .ٖ٘٘لٛٛٗ/ٛٔل ٜٚ/ٕٔل ٖٙ٘ل ٜٔٗ/ٓٔل ٕٔ/ٜل ٕٖ٘/ٖل ٗٚ/ٕل ٕٖٔل ٔ٘ٔ/ٔينظر المب    ٔ
ل ٖٛ٘ل ٕٛ٘ل ٓٗٔ/ٛٔل ٔ٘٘/ٚٔل ٕٕٗل ٘ٙٔ/ٓٔل ٕٕٚ/ٖل ٛٔٔل ٓ٘ٔل ٘ٓٔ/ٔينظػػػػػػػػر المفػػػػػػػػنر نفسػػػػػػػػو  ٕ

 .  ٘٘لٕٛ/ٕٓل ٔٗ٘لٔٙ/ٜٔ
ل ٓٙٔل ٜٔٔل ٛٗ/ٜٔل ٖٛ٘ل ٕ٘٘ل ٕٕ٘ل ٙٓ٘ل ٛٛٗ/ٛٔ لٕٕٙ/ٔٔل ٕٔ٘/ٓٔل ٘ٙٔ/ٕينظر المفنر نفسو  ٖ

 .ٖٜل ٛٔ/ٕٓل ٖٙ٘ل ٜٚٔ
 .ٜٙٗل ٕٖٓ/ٙل ٘٘ٗ/٘ينظر المفنر نفسو  ٗ
ل ٜٖٓ/ٚٔل ٜٓ٘/ٗٔل ٜٖٓ/ٖٔل ٜٔ٘لٖ٘ٗ/ٕٔل ٓ٘/ٜل ٖ/٘ل ٖٚ/ٖل ٕٓ/ٕل ٖٔٗ/ٔينظػػػػػر المفػػػػػنر نفسػػػػػو  ٘

 .ٚٚ/ٜٔل ٗٓ٘/ٛٔل ٖٙ٘
ل ٕٓٗ/ٕٔل ٖٚٗل ٖٔٗل ٖٛٛل ٖٖٓل ٕٖٗل ٜٖٓ/ٓٔل ٓ٘ٗل ٕٙٔ/ٛل ٖٕٚ/ٖل ٕٕٕ/ٔينظػػر المفػػنر نفسػػػو  ٙ

 .ٜٕٚ/ٕٓل ٙٗ٘ل ٖٙل ٔٙل ٙ٘/ٜٔل ٕ٘ٓل ٖٗ/ٗٔ
ل ٖٔٔل ٓٙل ٖ٘/ٜٔل ٚٗٗ/ٖٔل ٓٓٗل ٖٖٔ/ٓٔل ٜ٘ٗل ٕٖٓل ٕٔ/ٜل ٖٕٚ/ٖل ٕٙٙ/ٔينظػػػر المفػػػنر نفسػػػو  ٚ

 .ٕٔٙل ٗٚٔ/ٕٓل ٕٕٗ
ل ٕٓٔ/٘ٔل ٔٓٔ/ٗٔل ٜٙٔ/ٖٔل ٔٙ/ٔٔل ٕٓٗل ٖٖٓل ٓٙٔ/ٓٔل ٘ٔ/ٜل ٖٕٕ/ٛلٜ٘ٔ/ٔينظر المفنر نفسو  ٛ

 .ٜٔٗل ٜٔٗل ٛٚ/ٚٔل ٕٓٔ/٘ٔ
ل ٖ٘/ٙٔل ٜٙٔل ٕ٘ٔل ٖٔٔ/ٖٔل ٜٚ٘ل ٕٙ٘/ٓٔل ٜٔٗ/ٗل ٖ٘/ٕل ٗ٘٘ل ٗٔ٘/ٔينظػػػػػػػػػر المفػػػػػػػػػنر نفسػػػػػػػػػو  ٜ

 .ٕٕٚ/ٕٓل ٜٖٛ/ٜٔ



 ٔٓ 

 لو أيو  .-ٔمي ني القرهف-٘

 ىػ(. ٖٚٗمكي بف أبي ط ل  القيسي )ح-ٕإعرا  القرهف-ٙ

 لو أيو  .-ٖميكؿ إعرا  القرهف-ٚ

 ىػ(. ٙٔٙأبو البق   اليكبر ل عبن ا  بف الحسيف )ح-ٗالتبي ف في إعرا  القرهف-ٛ

 ت  النحويةل وىي:الك-ث

 ىػ(. ٓٛٔسيبويول عمرو بف عيم ف )ح-٘الكت  -ٔ

 ىػ(. ٕ٘ٔا افشل سيين بف مسينة )ح-ٙالمس اؿ الكبير-ٕ

 ىػ(. ٖٕٔمحمن بف سيناف )ح-ٚالماتفر في النحو-ٖ

 ىػ(. ٕٖٚأبو بكر اءنب ر ل محمن بف الق سـ )ح-ٛالنظـ-ٗ

 ىػ(. ٖٖٛحأبو جيفر النح سل أحمن بف محمن )-ٜفن عة الكت  -٘

 ىػ(. ٖٚٚأبو عمي الف رسيل الحسف بف أحمن )ح-ٓٔالحمبي ح-ٙ

 ىػ(.  ٕٔٗالغزنيل محمن بف مسيون )ح-ٔٔالبنيع في النحو-ٚ

                                                           
 .ٕٖٚ/ٛينظر المب    ٔ
 .ٖٙٗ/ٛينظر المفنر نفسو  ٕ
ل ٚٔ٘ل ٛٛٗل ٜٛٔل ٓٙٔ/ٛٔل ٕٔل ٛٔ/ٜل ٜ/٘ل ٖٚل ٕٚ/ٖل ٘٘ٔ/ٕل ٖٓٔ/ٔينظػػػػػػػػػػػػر المفػػػػػػػػػػػػنر نفسػػػػػػػػػػػػو  ٖ

ٕٓ/ٕٜٚ. 
ل ٕٕٗ/ٛٔل ٕٙٙ/ٚٔل  ٖٕ٘/ٗٔل ٖٚٓ/ٓٔل ٜٕ٘ل ٜٕل ٕٔ/ٜل ٜٔل ٕٚ/ٖلٖ٘/ٕينظػػػػػػػػػر المفػػػػػػػػػنر نفسػػػػػػػػػو  ٗ

 .ٜٚ٘ل ٖٕ٘ل ٕٙٗ/ٕٓ
ل ٜٚ/ٛٔل ٕٙٓ/ٗٔل ٓٓٔ/ٕٔل ٖٗٛ/ٓٔل ٕٖ٘ل ٕٗ٘ل ٜٜل ٜٛ/ٚل ٔٔٗل ٕٕٙل ٔٛٔ/ٔينظػر المفػػنر نفسػػو  ٘

 .ٖٚ٘/ٕٓل ٜٔٔل ٖ٘/ٜٔل ٜٖٔل ٜٚ/ٛٔ
 .ٜٓٔ/ٗينظر المفنر نفسو  ٙ
 .ٖٕٚ/ٛٔلمفنر نفسو ينظر ا ٚ
 .ٛلٚ/ٜينظر المفنر نفسو  ٛ
 .ٛٔ/ٗٔينظر المفنر نفسو  ٜ

 .ٖ٘ٓ/ٕينظر المفنر نفسو  ٓٔ
 .ٖٖٔ/ٕٓل ٜٔ/ٚٔينظر المفنر نفسو  ٔٔ



 ٔٔ 

 ىػ(. ٔٚٗالجرج نيل عبن الق ىر بف عبن الرحمف )ح-ٔن اؿ اإلعج ز-ٛ

 لو أيو  .-ٕنظـ القرهف-ٜ

 ىػ(. ٕٗ٘ابف اليجر ل ىبة ا  بف عمي )ح-ٖاءم لي اليجرية-ٓٔ

 ىػ(. ٛٗ٘ابف فرا فل عمي بف مسيون )ح-ٗالمستوفى في النحو-ٔٔ

 ىػ(. ٜٔٙأحمن بف عبن المؤمف القيسي )ح-٘إيو ح يواىن اإليو ح-ٕٔ

 ىػ(. ٗٗٙأبو الحكـ بف عذرةل الحسف بف عبن الرحمف )ح بين -ٙاإلعرا -ٖٔ

 ىػ(. ٙٗٙابف الح ج ل عيم ف بف عمر )ح-ٚأم لي ابف الح ج -ٗٔ

 ىػ(. ٕٚٙابف م لؾل محمن بف عبن ا  )ح-ٛيؿ الفواان وتكميؿ المق فنتسي-٘ٔ

 ىػ(. ٕٓٚالم لقيل أحمن بف عبن النور )ح-ٜرفؼ المب ني-ٙٔ

 ىػ(. ٘ٗٚأبو حي فل محمن بف يوسؼ )ح-ٓٔيرح التسييؿ-ٚٔ

 ومم  تومف م نة نحوية:

 ػ(.ى ٖٚٚأبو عمي الف رسيل الحسف بف أحمن )ح-ٔٔالحجة في القرا اح السبع-ٔ

 ىػ(. ٕٜٖأبو الفتح عيم ف بف جني )ح-ٕٔالاف اص-ٕ

                                                           
 .ٚٛٔ/ٜل ٕٔٔ/ٗينظر المب    ٔ
 .ٛ٘ٔ/ٕٓل ٜٓ/ٜٔل ٖٙٔ/ٚٔل ٕٖٗ/ٔٔل ٔٛ/ٜل ٜٓٔ/ٛل ٗٙ٘ل ٓٚ/ٚل ٗ/٘ينظر المفنر نفسو  ٕ
 .ٙٔ٘/ٕ ينظر المفنر نفسو ٖ
 .ٕ٘ٗ/ٖينظر المفنر نفسو   ٗ
 .ٕٛٓ/ٗينظر المفنر نفسو ٘
 .ٖٛٔ/ٚٔينظر المفنر نفسو  ٙ
 .ٗٛ٘/ٓٔينظر المفنر نفسو  ٚ
 .٘ٙ/ٚٔل ٖٗٔ/٘ينظر المفنر نفسو  ٛ
 .ٕ٘ٔ/٘ينظر المفنر نفسو  ٜ

 .ٚٛٔ/ٙٔينظر المفنر نفسو  ٓٔ
 .ٖٗٚ/ٔٔل ٚٓٔ/ٙينظر المفنر نفسو  ٔٔ
 .ٛٗٗ/ٛينظر المفنر نفسو  ٕٔ



 ٕٔ 

 لو أيو  .-ٔالتم ـ في تفسير أيي ر ىذيؿ-ٖ

 ىػ(. ٖٚٗمكي بف أبي ط ل  القيسي )ح-ٕالكيؼ عف وجوه القرا اح واإليو ح عني -ٗ

 ىػ(. ٕٓ٘التبريز ل يحيى بف عمي )ح-ٖيرح حم سة أبي تم ـ-٘

 اءعلـ الذيف نقؿ عنيـ:-ث

 .ٗىػ( ٜٗٔر اليقفي )حعيسى بف عم-ٔ

 .٘ىػ( ٗ٘ٔأبو عمرو بف اليل ل زّب ف بف عم  ر )ح-ٕ

 .ٙىػ( ٓٚٔالاميؿ بف أحمن الفراىين  )ح-ٖ

 .ٚىػ( ٕٛٔيونس بف حبي  )ح-ٗ

 .ٛىػ( ٜٛٔالكس ايل عمي بف حمزة )ح-٘

 .ٜىػ( ٕٗٓالنور بف يميؿ )ح-ٙ

 .ٓٔىػ( ٕٙٓحطر ل محمن بف المستنير )ح-ٚ

 .ٔٔىػ( ٕٚٓف الفر  )حالري ييل اليب س ب-ٛ

 .ٕٔىػ( ٕٚٓالواحن ل محمن بف عمر )ح-ٜ

                                                           
 .ٖ٘/ٖٔينظر المب    ٔ
 .ٚٔٔ/ٛٔل ٖٙ٘/ٚينظر المفنر نفسو  ٕ
 .ٔٛ٘/ٓٔينظر المفنر نفسو  3
 .ٕٚٗ/ٓٔل ٕٜٔ/ٚل ٘٘ٔ/ٕينظر المفنر نفسو  ٗ
 .ٜٗ٘ل ٙٙ/ٖٔل ٕٙٗ/ٓٔل ٖٓ/ٜل ٖٓٚ/ٖينظر المفنر نفسو  ٘
 .ٖٖ٘ل ٖٚ٘/ٕٓل ٜٖٔل ٔٔٔ/ٜل ٖ٘ٔل ٔٔٔ/ٖٔل ٕٛ٘/ٓٔل ٜٗٔ/ٗل ٜٔ/ٖل ٖٕٕ/ٔينظر المفنر نفسو  ٙ
 .ٗٔٔلٖٗلٔٔ/ٗٔلٕٔ/ٖٔلٖٓ/ٜلٕٚ٘/ٕلٕٖٙلٖٗ٘/ٔينظر المفنر نفسو  ٚ
 .ٖٚ٘لٚ٘/ٜٔلٜٔٗ/ٚٔلٖٖٓلٕٖٗ/ٓٔلٖٓ/ٜلٜٗ/ٗلٖ٘/ٕينظر المفنر نفسو  8
 .ٜٔ/٘ٔل ٖ٘ٔ/ٖٔلٜٖ٘/ٜل ٖٖ٘/ٙل ٓٙ٘/٘ل ٜٖٛ/ٗل ٕٓٔ/ٖل ٜٙٗ/ٔينظر المفنر نفسو  9

 .ٜٖٛ/ٜٔل ٚ/ٙل ٜٖٚ/٘ل ٜٗ/ٖل ٛٚ/ٕل ٕٔٗ/ٔينظر المفنر نفسو  10
 .ٜٖٓ/ٖٔل ٕٓ٘/ٜل ٔٚٗ/ٖينظر المفنر نفسو  ٔٔ
 .ٜٜٕل ٖٕٚل ٕٛٔ/ٕينظر المفنر نفسو  ٕٔ



 ٖٔ 

 .ٔىػ( ٜٕٓىي ـ بف مي وية الورير )ح-ٓٔ

 .ٕىػ( ٕٓٔأبو عبينةل ميمر بف المينى )ح-ٔٔ

 .ٖىػ( ٕ٘ٔأبو زين اءنف ر ل سيين بف أوس )ح-ٕٔ

 .ٗىػ( ٕٙٔاءفمييل عبن الممؾ بف حري  )ح-ٖٔ

 .٘ىػ( ٕٕٗأبو عبينل الق سـ بف سل ـ )ح-ٗٔ

 .ٙىػ( ٕٕ٘الجرميل ف لح بف إسح ؽ )ح-٘ٔ

 .ٚىػ( ٖٕٔمحمن بف سيناف )ح-ٙٔ

 .ٛىػ( ٕٓٗنفر بف يوسؼ )ح-ٚٔ

 .ٜىػ( ٜٕٗالم زنيل بكر بف عيم ف )ح-ٛٔ

 .ٓٔىػ( ٕ٘٘أبو ح تـ السجست نيل سيؿ بف محمن )ح-ٜٔ

 .ٔٔىػ( ٕٚ٘محمن بف أبي زرعة الب ىمي )ح-ٕٓ

 .ٕٔػ(ى ٖٕٚابف وافؿل محمن بف أحمن )ح-ٕٔ

                                                           
 .ٕٔٗل ٕٗٙل ٖٚٔ/ٗينظر المب    ٔ
ل ٕ٘ٔ/ٗٔل ٚٗٗل ٙٙ/ٖٔل ٖٓ٘/ٔٔل ٖٖٖ/ٓٔل ٔ٘ٗ/ٜل ٜٗ/ٖل ٜٗٔل ٕٗٔ/ٔينظػػػػػػػػػػػر المفػػػػػػػػػػػنر نفسػػػػػػػػػػػو  ٕ

 .ٗ٘ٗل ٖٔٗل ٜٖ٘ل ٕٔٙ/ٕٓل ٜٔٗ/ٚٔ
 .٘٘ٔ/ٚل ٜٕٓ/ٕينظر المفنر نفسو  ٖ
 .ٔ٘ٗ/ٚٔل ٕٙ/ٗل ٙٙٔ/ٖل ٘ٙٔ/ٕل ٙ٘٘ل ٖٔٗ/ٔينظر المفنر نفسو   ٗ
 .ٕٛ٘ل ٖٛ٘/ٓٔل ٛ٘ٔ/ٚل ٙ٘ٗ/ٖينظر المفنر نفسو  ٘
 .ٖٜٗ/ٚٔل ٕ٘ٓ/ٗٔل ٗٔ/ٖٔل ٖٚ/ٓٔل ٓٓ٘/٘لٖٙٙ/ٖل ٔٚٗ/ٖل ٕٚٓ/ٕل ٓٗ٘/ٔينظر المفنر نفسو  ٙ
 .ٖٖ/ٓٔل ٘ٛ/ٚٔنظر المفنر نفسو  ٚ
 .ٖ٘ٔ/ٖٔينظر المفنر نفسو  ٛ
 .ٙٗٔ/ٙٔل ٔٛ٘ل ٖٛ٘/٘ل ٕٕٛل ٙ٘/ٖظر المفنر نفسو ين ٜ

 .ٖٙ/ٕٓل ٕٚ٘/ٗٔل ٖٙٔ/ٖٔل ٕٔٔ/ٓٔل ٕٗٓ/ٕل ٛٛٔ/ٔينظر المفنر نفسو  ٓٔ
 .ٖ٘ٔ/ٖٔينظر المفنر نفسو  11
 .ٖ٘ٔ/ٖٔينظر المفنر نفسو  ٕٔ



 ٔٗ 

 .ٔىػ( ٕٙٚابف حتيبةل عبن ا  بف مسمـ )ح-ٕٕ

 .ٕىػ( ٕ٘ٛالمبرنل محمن بف يزين )ح-ٖٕ

 .ٖىػ( ٜٕٔييم ل أحمن بف يحيى )ح-ٕٗ

 .ٗىػ( ٜٜٕابف كيس فل محمن بف أحمن )ح-ٕ٘

 .٘ىػ( ٖٖٓالجب ايل محمن بف عبن الوى   )ح-ٕٙ

 .ٙىػ( ٖ٘ٔعمي بف سميم ف اءافش )ح-ٕٚ

 .ٚىػ( ٖٙٔن بف السر  )حابف الّسرا ل محم-ٕٛ

 .ٛىػ( ٕٕٖأبو مسمـ اءففي نيل محمن بف بحر )ح-ٜٕ

 .ٜىػ( ٖٓٗالزج جيل عبن الرحمف بف إسح ؽ )ح-ٖٓ

 .ٓٔىػ( ٖٚٗابف نرستويول عبن ا  بف جيفر )ح-ٖٔ

 .ٔٔىػ( ٖٗ٘ابف مقسـل محمن بف الحسف )ح-ٕٖ

 .ٕٔىػ( ٖ٘ٙالقّف ؿل محمن بف عمي )ح-ٖٖ

                                                           
 .٘ٚٔ/ٚٔل ٜٖٙ/ٓٔل ٙٔٔ/ٚينظر المب    ٔ
ل ٜٖ٘/ٕٓل ٕ٘ٛل ٕ٘ٓ/ٗٔل ٜٕٚل ٖٔٔ/ٖٔل ٖٙٔل ٕٖٔ/ٓٔل ٜٔ/ٖل ٖٚٓل ٓ٘ٔ/ٔينظػػػػػر المفػػػػػنر نفسػػػػػو  ٕ

ٗ٘ٗ. 
 .ٓ٘/ٗل ٕٔ٘/ٕينظر المفنر نفسو  ٖ
ل ٜٖٛ/ٜٔل ٖٙ/ٙٔل ٖٗٔ/٘ٔل ٖٓٔ/ٓٔل ٓٓ٘ل ٜ/٘ل ٖ٘/ٕل ٘ٗٗل ٖٖٗل ٕٔٙ/ٔينظػػػػػػػػر المفػػػػػػػػنر نفسػػػػػػػػو  ٗ

ٕٓ/ٖ٘ٛ. 
 .ٜٖٚ/ٓٔينظر المفنر نفسو  ٘
 .ٕٛٛ/٘ٔ لٜٕٚ/ٖٔل ٕٔٗ/ٓٔل ٖٜٗل ٕٙٔ/ٜل ٙٚٗ/ٛل ٜٖٔ/ٗل ٜٙٔل ٜٔٔ/ٕينظر المفنر نفسو  ٙ
 .ٕٛ٘/٘ٔل ٖٕٓ/ٔٔل ٜٕٓ/ٕل ٕٕٓل ٛٛٔ/ٔينظر المفنر نفسو  ٚ
 .ٕٖ٘ل ٖٔ٘/ٕٓل ٕ٘ٓل ٙٙ/ٖٔل ٕٙ٘/٘ينظر المفنر نفسو  ٛ
 .ٖٕٚ/ٚٔل ٕٛ٘/ٖٔينظر المفنر نفسو  ٜ

 .ٛٙ٘ل ٗٔ٘ل ٜٗٗ/ٗٔل ٖٓٔ/ٜل ٙٛٔ/ٙل ٜٕٔ/ٗينظر المفنر نفسو  10
 .ٕٚٗ/ٜينظر المفنر نفسو  11
 .ٕٔ٘/ٖٔل ٕٛٗل ٔٛ/ٖل ٗٚ٘ل ٕٔٗ/ٔينظر المفنر نفسو  12



 ٔ٘ 

 .ٔىػ( ٖٛٙالحسف بف عبن ا  )حأبو سيين السيرافيل -ٖٗ

 .ٕىػ( ٖٓٚابف ا لويول الحسيف بف أحمن )ح-ٖ٘

 ٖىػ( ٖٓٚأبو بكر الراز ل أحمن بف عمي )ح-ٖٙ

 .ٗىػ( ٖٓٚالزىراو ل محمن بف أحمن )ح-ٖٚ

 .٘ىػ( ٖٚٚأبو عمي الف رسيل الحسف بف أحمن )ح-ٖٛ

 .ٙىػ( ٜٖٚأبو بكر الزبين ل محمن بف الحسف )ح-ٜٖ

 .ٚىػ( ٖٗٛعمي بف عيسى )حالرم نيل -ٓٗ

 .ٛىػ( ٕٜٖأبو الفتح عيم ف بف جني )ح-ٔٗ

 .ٜىػ( ٜٖ٘أحمن بف ف رس )ح-ٕٗ

 .ٓٔىػ( ٘ٔٗاليرو ل عمي بف محمن )ح-ٖٗ

 .ٔٔىػ( ٜٕٗاليي لبيل عبن الممؾ بف محمن )ح-ٗٗ

 .ٕٔىػ( ٖٓٗالحوفيل عمي بف إبراىيـ )ح-٘ٗ

                                                           
 .ٖٓٔ/ٛل ٖٜٖل ٚٚٔ/ٙينظر المب    ٔ
 .ٕٕٛ/ٕٓينظر المفنر نفسو  ٕ
 .ٛٔٔ/ٔينظر المفنر نفسو  ٖ
 .ٕٕٛ/ٕٓل ٙٚ٘/ٚل ٕٔ٘/ٔينظر المفنر نفسو  ٗ
ل ٖٛٗ/ٛٔل ٖ٘/ٗٔل ٜٙٔ/ٖٔل ٕٔٔ/ٕٔل ٕٓ٘ل ٘ٙٔ/ٓٔل ٕٚ٘ل ٕٔ/ٜل ٕٖٔل ٛٛٔ/ٔينظػػر المفػػنر نفسػػػو  ٘

 .ٛٔ٘ل ٗٓ٘ل ٜٚٗ
 .ٗ٘/ٕينظر المفنر نفسو  ٙ
 .ٖٖٗ/ٚٔلٜٕٙ/٘ل ٙٚٔ/ٗلٖٔٓ/ٖلٕٗٚلٚٙٔ/ٖينظر المفنر نفسو  ٚ
 .ٛٗ/ٜٔل ٗ٘٘ل ٖٖ٘/ٛٔل ٙٛ٘/ٓٔل ٛٛٗل ٖٗٗ/ٖل ٕٗٙ/ٕل ٖٕ٘/ٔينظر المفنر نفسو  ٛ
 .ٕٓٔ/ٖل ٖٓٙل ٜٕ/ٕل ٘ٓ٘ل ٙٚٗ/ٔينظر المفنر نفسو  ٜ

 .ٛٚ/٘لٖٔٓل ٖٜ/ٖل ٖٓٗ/ٔينظر المفنر نفسو  ٓٔ
 .ٕٓٙ/ٖٔر نفسو ينظر المفن ٔٔ
 ٜٗ/ٜٔل  ٓٚٔ/ٖٔلٖٙ٘لٖٚ٘لٖٓٔ/ٓٔل ٕٔ/ٜل ٕٚ/٘ل ٕٛ٘ل ٕٗٚ/ٖل ٜٕٗ/ٕينظر المفنر نفسو  ٕٔ



 ٔٙ 

 .ٔىػ( ٓٗٗالمينو ل أحمن بف عم ر )ح-ٙٗ

 . ٕىػ(ٗ٘ٗالراز ل عبن الرحمف بف أحمن ) أبو الفوؿ-ٚٗ

 .ٖىػ( ٙ٘ٗابف برى فل عبن الواحن بف عمي )ح-ٛٗ

 .ٗىػ( ٘ٙٗالقيير لعبن الكريـ بف ىوازف )ح-ٜٗ

 .٘ىػ( ٛٙٗالواحن ل عمي بف احمن )ح-ٓ٘

 .ٙىػ( ٔٚٗالجرج نيل عبن الق ىر بف عبن الرحمف )ح-ٔ٘

 .ٚ(ىػ ٙٚٗاءعمـ الينتمر ل يوسؼ بف سميم ف ) ح-ٕ٘

 .ٛىػ(ٓٓ٘الكرم نيل محمون بف حمزة )ح بين -ٖ٘

 .ٜىػ( ٕٓ٘التبريز ل يحيى بف عمي )ح-ٗ٘

 .ٓٔىػ (ٕٓ٘الرال  اءففي نيل الحسيف بف محمن )ح -٘٘

 .ٔٔىػ( ٕٔ٘البطميوسيل عبن ا  بف محمن ) ح-ٙ٘

 .ٕٔىػ( ٕٛ٘ابف الطراوةل الحسيف بف محمن )ح-ٚ٘

                                                           
 .ٖٜ/ٕٓل ٔٙ/ٜٔل ٖٖٖ/ٛٔل ٖٔٔ/ٖٔل ٜ٘٘/ٕٔلٛٚ٘/ٓٔل ٕٙٔلٚٔ/ٕل ٘ٓ٘ل ٖ٘ٗل ٕٔٗ/ٔينظر المب    ٔ
 .ٖٖ٘ل ٕٓٙ/ٛٔل ٕ٘/ٗٔل ٛٚ٘ل ٘ٚٔ/ٕٔينظر المفنر نفسو  2
 .ٖٙ/ٙٔينظر المفنر نفسو  ٖ
 .ٜٖٖ/ٕٓينظر المفنر نفسو  ٗ
 .ٛٓٔ/ٕٔل ٖٓ٘/ٔٔل ٜٛٗ/ٓٔل ٕٗ٘ل ٕٚ٘/ٜل ٖٗٚ/٘ل ٜٔ/ٗل ٖٗٔ/ٕينظر المفنر نفسو  ٘
 .ٕٓ/ٕٓل ٖٗٚل ٖ/٘ل ٜٔٗل ٕٔٔ/ٗل ٗٚٔ/ٕل ٖٚٓ/ٔينظر المفنر نفسو  ٙ
 .ٖٕٛ/ٜٔل ٔٙٔ/ٔٔل ٙٗٔ/ٔينظر المفنر نفسو  ٚ
 .ٜٓٔ/٘ٔل ٜ٘/ٜ/ ٜٗٗل ٓٔٗ/ٛل ٘ٔ/ٚينظر المفنر نفسو  ٛ
 .ٔٗٗ/ٜٔل ٜ٘/ٜل ٗٔٗلٓٔٔ/ٛل ٜٚ٘/ٚل ٖٖٕل ٓٙٔ/٘ل ٘ٛ/ٗينظر المفنر نفسو  ٜ

 .ٜٓٗل ٖٖٖ/ٙل ٘ٙٗل ٖٓٛل ٜٖٙل ٖٓٔ/٘ل ٕٗٔ/ٖل ٜٕٙ/ٕينظر المفنر نفسو  ٓٔ
 .ٕٓٙل ٗ٘/ٕينظر المفنر نفسو  ٔٔ
 . ٕٚ٘/ٙٔل ٕٔٔ/ٕٔل ٜٕٔ/ٓٔل ٜٖ/ٜل ٗٚٔ/ٗل ٖٓٗ/ٖل ٕٕٚ/ٕينظر المفنر نفسو  ٕٔ



 ٔٚ 

 .ٔ(ىػ ٓٗ٘ابف الب ذشل أحمن بف عمي )ح-ٛ٘

 .ٕىػ( ٕٗ٘ابف اليجر ل ىبة ا  بف عمي )ح-ٜ٘

 .ٖىػ( ٖٗ٘ابف اليربيل محمن بف عبن ا  )ح-ٓٙ

 .ٗىػ( ٓٙ٘السج ونن ل محمن بف طيفور )ح-ٔٙ

 .٘ىػ( ٓٙ٘نفر ا  بف عمي الييراز  )ح بين -ٕٙ

 .ٙىػ( ٓٛ٘ابف ط ىرل محمن بف أحمن )ح-ٖٙ

 .ٚػ(ى ٔٛ٘السييميل عبن الرحمف بف عبن ا  )ح-ٗٙ

 .ٛىػ( ٗٛ٘ابف ممكوفل إبراىيـ بف محمن )ح-٘ٙ

 .ٜىػ( ٜٓٙابف اروؼل عمي بف محمن )ح-ٙٙ

 .ٓٔىػ( ٜٔٙأحمن بف عبن المؤمف القيسي )ح-ٚٙ

 .ٔٔىػ( ٕٙٙالسك كيل يوسؼ بف أبي بكر )ح-ٛٙ

 .ٕٔىػ( ٖٓٙالفّف رل عبن الرحمف بف عمي )ح-ٜٙ

 .ٔىػ( ٘ٗٙاليموبيفل عمر بف محمن )ح-ٓٚ

                                                           
 .ٜٙ/ٙل ٖٗٛ/ٖل ٕٚٗ/ٕينظر المب    ٔ
 .ٙٔ٘/ٕل ٔٗٗ/ٔينظر المفنر نفسو  ٕ
 .ٖٕٖ/ٕل ٙٗٔ/ٔينظر المفنر نفسو  3
 .ٖ٘ٔ/ٛٛٔ/٘ل ٜٛٗ/ٗينظر المفنر نفسو  4
 .ٛٚ٘/ٓٔينظر المب    ٘
 .٘ٙٔ/ٖينظر المفنر نفسو  ٙ
 .ٕٓٛ/ٜل ٗٗٗل ٖٚٔ/ٗل ٕٕٖ/ٕل ٙٗٔل ٕٗٔ/ٔينظر المفنر نفسو  ٚ
 .ٖٙ/ٙٔينظر المفنر نفسو  ٛ
 .ٕٛ٘/ٖٔل ٕ٘ٗل ٜٕ٘/ٛل ٓٙ/ٙل ٘ٙٔ/ٖنظر المفنر نفسو ي ٜ

 .ٕٕٔل ٕٛٓ/ٗٔينظر المفنر نفسو  ٓٔ
 .ٚ٘ٔ/ٕينظر المفنر نفسو  ٔٔ
 .٘/ٕينظر المفنر نفسو  ٕٔ



 ٔٛ 

 .ٕىػ( ٙٗٙ ل عيم ف بف عمر )ح ابف الح ج-ٔٚ

 .ٖىػ( ٘ٙٙأبو ي مةل عبن الرحمف بف سميم ف )ح-ٕٚ

 .ٗىػ( ٜٙٙابف عففورل عمي بف مؤمف )ح-ٖٚ

 .٘ىػ( ٔٚٙابف م لؾل محمن بف عبن ا  )ح-ٗٚ

 .ٙىػ( ٓٛٙابف الو اعل عمي بف محمن )ح-٘ٚ

 .ٚابف اليمجل محمن بف عمي )ح في القرف الس بع اليجر (-ٙٚ

 .ٛىػ( ٛٓٚالزبير الغرن طيل أحمن بف إبراىيـ )حابف -ٚٚ

 .ٜىػ( ٔ٘ٚابف حيـ الجوزيةل محمن بف أبي بكر )ح-ٛٚ

 .ٓٔىػ( ٙ٘ٚالسميف الحمبيل أحمن بف يوسؼ )ح-ٜٚ

اعتمن ابف ع نؿ في طريقة اءاذ والنقؿ مف المظ ف التي استقى مني  م نتػو طرااؽ النقؿ واءاذ:  -ٖ

 أس لي  متيننة:

 فنر:مف حيث الم -ٔ

 النقؿ المب ير.-أ

                                                                                                                                                                                         
 .ٓٚٗ/ٖٔل ٗٚٗ/ٙل ٘ٙٔ/ٖل ٔٗ/ٕل ٕٔ٘/ٔينظر المفنر نفسو  ٔ
 .ٕٛ٘/ٓٔلٖٖ٘/ٚل ٜ٘ٔ/٘ينظر المب    ٕ
 .ٖٖٓ/ٚ لٖٖٓل ٘ٙ/٘ل ٘ٛٔ/ٔينظر المفنر نفسو  ٖ
ل ٜٚٔ/ٜٔل ٜٗٗ/ٗٔل ٙٗٔ/ٖٔل ٜٕ٘/ٛلٖٕٕل ٛٙ/ٚل ٛٚ٘/٘ل ٕٚٛ/ٕل ٖٓٔ/ٔينظػػػػػػػػػر المفػػػػػػػػػػنر نفسػػػػػػػػػػو  ٗ

ٕٓ/ٖٛ. 
ل ٕٛٗ/٘ٔل ٔٔ٘/ٖٔل ٘٘ٔ/ٕٔل ٕٓٛل ٜ٘/ٜل ٔٔٔ/ٛل ٕٓٓ/ٙل ٗٙٗل ٜٗٔ/٘ل ٜٛٗ/ٖينظػر المفػػنر نفسػػو  ٘

 .ٗٚٔ/ٕٓل ٜٚٔ/ ٜٔ
 .ٓٚٗ/ٖٔل ٓٚ/ٕٔينظر المفنر نفسو 6
 .ٔٙٗ/ٚٔل ٓٙٗ/ٙٔينظر المفنر نفسو  ٚ
 .ٖٖ٘/ٛينظر المفنر نفسو  ٛ
 .ٕٛ٘/ٓٔينظر المفنر نفسو  ٜ

 .ٖٖٚ/ٛٔل ٜٓٗ/٘ٔل ٘ٗٗ/ٗٔل ٙٗٔ/ٔٔل ٚٔٔ/ٓٔل ٕٓٗ/ٗينظر المفنر نفسو  ٓٔ



 ٜٔ 

 النقؿ لير المب ير.- 

 مف حيث النص: -ٕ

 النقؿ ب لمينى وا اتف ر.-أ

 النقؿ الحرفي.- 
 

 مف حيث المفنر: -ٔ

النقؿ المب ير مف المفنر: وـ  ىذا الكت   الذ  بيف أينين  كمًّ  كبير ا مف المس اؿ المغوية والنحويةل إذ -أ

لمتنوعػػةل محػػ و   أف يسػػتقي الكيػػرة الكػػ يرة مػػف تمكػػـ المسػػ اؿ مػػف اسػػتي ف مؤلفػػو بجممػػة مػػف المفػػ نر ا

 مظ ني ل م  وجن إلى ذلؾ سبيل  وفيم  ي تي أميمة ليذا اءسمو  الذ  اعتمنه في نقمو:

ح ؿ :))ح ؿ سيبويو فنف حنمح المفيوؿ وأارح الف عؿ جػرل المفػظ كمػ  جػرل فػي نحو:)َوػَرَ  َعبػُن اِ  -ٔ

َرَ  زين ا عبُن اِ (ل ءنؾ إنم  أرنح بو مؤار ا م  أرنح بو مقػنم  ل ولػـ تػرن أف ييػتغؿ زين ا(ل ح ؿ:وذلؾ :)وَ 

ف ك ف مؤار ا في المفظل ومف يـ ك ف حن المفظ أف يكوف فيو مقنم  (( ؿ منول وا  الفيؿ ب و 
ٔ. 

ن(ل أ  ترل أنػؾ وح ؿ:))ح ؿ سيبويو: وتقوؿ: أريَتَؾ زين ا أبو َمْف ىو؟(   يحسف فيو إ  النف  في )زي-ٕ

لو حمح: )أرأيح أبو َمْف أنَح؟( لـ يحسفل ءف فيو مينى: أابرني عف زينل أو ف ر ا ستفي ـ في مووػع 

 .ٕالمفيوؿ الي ني((

النقػػؿ ليػػر المب يػػر: عمػػى الػػرلـ مػػف أف سػػمة النقػػؿ المب يػػر مػػف المفػػنر طغػػح عمػػى جػػّؿ مب حػػث - 

ب يػرةل وذلػؾ إذا لػـ يتسػف  لػو الوحػوؼ عمػى مظػ ف الكت  ل س ؽ ابف ع نؿ بيض المسػ اؿ بفػورة ليػر م

أفح بي ل إ  أف ىذا المظير مف مظ ىر التي مؿ مع النفػوصل كػ ف حمػيل  جػنًّال إذا مػ  حػيس ب لنقػؿ مػف 

 المفنر مب يرةل وأكتفي بمي ؿ واحن عمى ىذا اءسمو :

                                                           
 .ٗٔ/ٔ. وينظر الكت   ٕٕٖ/ٚالمب    ٔ
 .ٕٕٔ/ٔ. وينظر الكت   ٖٙٔ/ٛالمب    ٕ



 ٕٓ 

: ))وحػن منػع المبػرن نفػ  )نزاعػة(ل حػ ؿ ءف ٔ : ))َكػل  ِإن َيػ  َلَظػى َنز اَعػة  لرمي ػَول((ح ؿ في حولو تيػ لى

 .ٕ الح ؿ إنم  تكوف فيم  يجوز أف يكوف وأ   يكوفل و)لظى(   تكوف إ  نزاعةل ح لو عنو مكي((

 مف حيث النص: -ٕ

النقؿ ب لمينى وا اتف ر: ظفػر ابػف عػ نؿ بكييػر مػف المسػ اؿ المغويػة والنحويػة إذ جمػع لكت بػو أيػير -أ

ةل والمؤلفػػ ح الوافيػػة الوييقػػةل ولجػػ  إلػػى تػػنويف بحويػػو وتسػػجيؿ حواعػػنهل بػػ لمينىل ىػػذا المراجػػع اءفػػمي

ىواءسمو  الذ  س ر عميو في ميظـ مب حػث الكتػ  ل وعمػى الػرلـ مػف أنػو اسػتوفى كييػر ا مػف النفػوص 

ف  ))ُىػب لمينىل وحفح عمى ااتلؼ يسير في طرؼ مف اءميمة التي نقمي ل وذلؾ كقولو فػي حولػو تيػ لى: 

ـن الكتػػ ِ (( ـن ٖ ُأ ػػن )أـ الكتػػ  ( ب لحك يػػةل عمػػى تقػػنير الجػػوا  ل ك نػػو حيػػؿ: مػػ  أ : ))وحػػ ؿ اءافػػش: وح 

ـن الكت ِ ل كم  يق ؿ : )َمْف َنْظيُر زيٍن؟( فيقوؿ : )نحُف نظيُره(ل ك نيـ حكوا ذلؾ المفظل  الكت ِ ؟ فق ؿ : ُىف  ُأ

. والػذ  ح لػو اءافػش: ))ولػـ يقػؿ: ٗ: ممػ  يقػ ؿ لػو: تمرتػ ف((وىذا عمى حوليـ: )نعنػي ِمػف تمرتػ ِف(ل أ 

. ُ٘أم ي ُحل كم  يقوؿ الرجؿ : )م  لي نفيٌر(ل فيقوؿ : )نحُف نفيُرَؾ(ل وىو ييبو : )نعني ِمْف تمرت ِف( ((

ومم  ينبغي أف يؤير في ىذا الموطف أنو ك ف ييمن أحي ن   إلػى نيػج اسػمو  هاػرل وىػو اسػمو  ااتفػ ر 

ػػ (ل وأحي ن ػػ  يقػػنـ عبػػ رة: )ىػػذا  النفػػوصل وىػػو ل لب ػػ  مػػ  يػػرنؼ الػػنص الماتفػػر بيبػػ رة: )انتيػػى مماف 

ممافو( حبؿ سرن النص الذ  يرمي إلى ااتف رهل إ  أنو في بيض اءحي ف ييفي نفسو مف اإليػ رة إلػى 

 النص الذ  ىو بسبيؿ ااتف ره.

اسػمو  النقػؿ الحرفػي لػبيض المسػ اؿل إذ النقؿ الحرفي: لج  ابف ع نؿ في بيض المػواطف إلػى اتبػ ع - 

سط رى  بمفظيػ ل و  سػيم  النفػوص المقتوػبة التػي يفػوح مين ىػ  ب  اتفػ رل ومػف ذلػؾ حولػو فػي حولػو 

                                                           
 .ٙٔ-٘ٔالمي ر  /ٔ
 .ٛ٘ٚ/ٕرهف . وينظر ميكؿ اعرا  القٖٗٙ/ٜٔالمب    ٕ
 .ٚهؿ عمراف/ ٖ
 .ٜٕ/٘المب    ٗ
 .ٖٜٔ/ٔمي ني القرهف  ٘



 ٕٔ 

((تي لى : ))وحػ ؿ مكػي: إنمػ  نامػح اءلػؼ والػلـ ٔ: ))َوَ  َتْطُرِن ال ِذيَف َيػْنُعوَف َرب ُيػـ ِب ْلَغػَناِة َواْلَيِيػير

ني ل وكميـ يجيؿ )لػناة( نكػرة فينونيػ ل عمى )لناة(ل  ءني  نكرةل وأكير الير  يجيؿ )لنوة( ميرفة فل ينور

 .ٕومنيـ مف يجيؿ )لنوة( نكرةل وىـ اءحؿ((

 موحفو مف النفوص المنقولة: -ٗ

نمػ  كػ ف كييػر ا مػ  ييمػن إلػى  لـ يكف ابف ع نؿ ن حل  فرا  س بقيو مف نونم  تمحيص أو تػنحيؽل وا 

 نفوص  وبي ني  والتيميؽ عميي  وجل  م  لمض مف تراكيبي  وألف ظي . وفيم  ي تي بي ف لذلؾ:إيو ح ال

: ))حػ ؿ الزمايػر : فػنف حمػح: ٖ: ))َوَح َؿ َاْلَمِمُؾ ِإنري َأَرل َسْبَع َبَقػَراٍح ِسػَم ٍف((ح ؿ في حولو تي لى-ٔ

ز: )سػبع(لوأف نقػوؿ: )سػبع بقػراح ىؿ مف فرؽ بيف إيق ع )سم ف( ففة لمتميز: وىو )بقراح( نوف الممي  

سم ن  ؟ حمح: إذا أوحيتي  ففة لػ )بقراح(ل فقن حفنح إلى أف تميرز السبع بنوع مف البقراحل وىو: السم ف 

ل ولو وففح السبع بيػ ل لقفػنح إلػى تمييػز السػبع بجػنس البقػراح   بنػوع منيػ ل يػـ  ل   بجنسيف  منيف 

وىي أسامة وأجوبة حسػنةل وتحقيػؽ السػؤاؿ اءوؿ وجوابػو: أنػو …رجيح فوففح المم يز ب لجنس ب لسمف

يمـز مف وفؼ التمييز بيي  وفؼ المميز بول و  يمـز مف وفؼ المميز وفؼ التمييز بػذلؾ اليػي ل 

بي نو: أنؾ إذا حمح: )عنن  أربيُة رج ٍؿ حس ٍف( ب لجرل ك ف مين ه: أربيٌة مف الرج ِؿ الحس ِفل فيمـز حسف 

ذا حمح : )عنػن  أربيػُة رجػ ٍؿ حسػ ٌف( برفػع )حسػ ف( كػ ف مينػ ه: اءربيةل ءن يـ بيض الرج ؿ الحس فل وا 

 .ٗ…((أربيٌة مف الرج ؿ حس فل وليس فيو ن لة عمى وفؼ الرج ؿ ب لحسف

ْيػَؿ َفػ ِعَقِة َعػ ٍن َوَيُمػوَن ِإْذ وفي حولو تيػ لى-ٕ ـْ َفػ ِعَقة  مر ـُ : ))َفِنْف َأْعَرُوػوا َفُقػْؿ َأْنػَذْرُتُك َجػ َ ْتُي

)) ـْ ذكػػر أف بيػػض المفسػػريف أعػػػر  )إذ جػػ  تيـ( فػػفة أو حػػ   . ورنه بػػػ ف ٘اْلرنُسػػُؿ ِمػػف َبػػْيِف َأْيػػػِنيِي

                                                           
 .ٕ٘اءني ـ/ ٔ
 .ٕٕ٘/ٔ. وينظر ميكؿ إعرا  القرهف ٖٙٔ/ٛالمب    ٕ
 .ٖٗيوسؼ/  ٖ
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٕ.وينظر الكي ؼ ٖٔٔ/ٔٔالمب    ٗ
 .ٗٔ-ٖٔففمح/  ٘



 ٕٕ 

الف عقة جيةل وىي حطية مف ن رل تنزؿ مف السم   فتحػرؽل و  يقػع الزمػ ف فػفة ليػ ل و  حػ    عنيػ ل 

 .ٔوت ويمي  بمينى اليذا  إارا  لي  عف منلولي  مف لير ورورة

((وفي حولو تي لى-ٖ ـْ ذكػر أف  كييػر ا مػف النحػوييف منػع أف يكػوف )ايػر ا( منفػوب    ٕ: ))َفػمِمُنوا َاْيػر ا ل ُكػ

عمى أنو ابر )يكف( المومرةل ءف )كػ ف(   تحػذؼ مػع اسػمي  نوف ابرىػ . ويزيػن ذلػؾ وػيف   أف )يكػف( 

ف التقنير: ِإْف تؤمنوا يكِف اإليم ُف المقنرة جوا  يرط محذوؼل ومف يـ يفير المحذوؼ اليرط وجوابول ء 

ف كػ ف  اير ا لكـ. وعق   ابف ع نؿ عمى ذلؾ بقولو: ))حن يق ؿ: إنو   يحت   إلى إوػم ر يػرط فػن عيل وا 

المينى عميول ءن   نن عي أف الجـز الػذ  فػي )يكػف( المقػنرة إنمػ  ىػو بػنفس جممػة اءمػر التػي حبمػول وىػو 

ير حرؼ يرطل و  فيؿ لول وىو الفػحيح فػي اءجوبػة الواحيػة ءحػن اءيػي   حولو: )فممنوا(ل مف لير تقن

ـْ أكرْمَؾ(ل فػ )أكرْمَؾ( جوا  مجزـو بػنفس )حػـ( لتوػمف ىػذا الطمػ  مينػى اليػرط مػف  السبيةل تقوؿ : )ُح

 .ٖلير تقنير يرط فن عي((

 أير المب   في مفنف ح اللحقيف:-٘

حتى تمق فو اليمم   وي ع ذكره وعـ  نفيول وك ف لو اءيػر م  أف فرغ ابف ع نؿ مف ت ليؼ )المب  ( 

المحمػػونل وحظػػي بين يػػة كبيػػرة مػػف لػػنف كييػػر مػػف اليممػػ   اءجػػل ل ومػػف يػػـ اسػػتقوا منػػو ماتمػػؼ اليمػػـو 

والمي رؼل فيمى سبيؿ المي ؿ ح ؿ اليلمة سميم ف البجيرمي في كت بػو المسػمى:)تحفة الحبيػ  عمػى يػرح 

ففػػي تفسػػير ابػػف عػػ نؿ:رول عػػروة بػػف الزبيػػرل حػػ ؿ: كػػ ف النػػ س فػػي …طػػلؽ:))الاطيػػ (ل فػػي ففػػؿ ال

ا بتػنا  يطمرقػػوف مػػف ليػػر حفػػر و  عػػننل وكػػ ف الرجػػؿ يطمػػؽ امرأتػػو فػػ ذا ح ربػػح انقوػػ   عػػنتي  راجييػػ  

تػو ل ورول أف الرجؿ كػ ف فػي الج ىميػة يطمرػؽ امرأٗ:))الط َلُؽ َمر َت ِف((بقفن مو رتي ل فنزلح ىذه افية

يـ يراجيي  حبؿ أف تنقوي عنتي ل ولو طمقي  ألؼ مرة ك نح القنرة عمى المراجية ي بتػة لػول فجػ  ح امػرأة 
                                                           

 .ٙٔٔ/ٚٔينظر المب    ٔ
 .ٓٚٔالنس  / ٕ
 .ٕٗٔ/ٚالمب    ٖ
 .ٜٕٕالبقرة/ ٗ



 ٕٖ 

بػذلؾل فػذكرح ع ايػة ذلػؾ لرسػوؿ ٔإلى ع اية روي ا  عني  فيكح أف زوجي  يطمقي  ويراجيي  يوػ رنى 

ل ييني الطلؽ الذ  تممؾ الرجيػة عقبػو ((:))الط َلُؽ َمر َت فِ ا ل فمى ا  عميو وسم ـل فنزؿ حولو تي لى

 .ٕمرت ف((

 

 أسموبو: -ٙ

تميػػز أسػػمو  ابػػف عػػ نؿ بيسػػر اليبػػ رة وووػػوح المينػػى الػػذ  يتػػواى عروػػول وحممػػ  وجػػنح فػػي 

تفسػػيره عبػػ رة متيػػ بكة أو متناامػػةل وأحسػػ  أف الب عػػث مػػف ورا  ذلػػؾ يكمػػف فػػي كػػوف )المبػػ  ( يميػػؿ 

ل إذ عمن إلػى جمػع مػ نة تمػؾ ٖسيرل وىو م  نبو عميو مؤلفو في مقنمتوااتف ر ا لمجموعة كبيرة مف التف 

التف سير وتيذيبي ل وطرح التراكي  الميومة مني ل واءس لي  المستغمقة. وعمى الػرلـ مػف ذلػؾ افػطبغح 

بيض مب حيو ب لفبغة الفمسفية المنطقيةل ومرن ىذه النزعةل في أكبر الظفل إلى ت يره ب لفار الراز  الذ  

تتف بتمؾ التنحيق ح اليقميةل إذ ل ص في ه  الذكر الحكيـل وج ؿ بيقمو في المي ني التػي تحوييػ  ب حي ػ  اف

في تملؼ ألف ظي  وتمايي ل إ  أنو ل لب   م  ييمن إلى تن وؿ م نتو بيب رة عسػرةل وىػذا اءمػر انيكػس عمػى 

تػو عفػي ة عمػى الفيػـل واتسػمح اسمو  ابف ع نؿ الذ  أكيػر مػف النقػؿ عػف الػراز ل إذ ك نػح بيػض عب را

 عب راح أارل ب لغموض والجف ؼ.

ىذا إلى أف ابف ع نؿ امت ز ب لموووعية في جؿر مب حيو وتيقب تو لمف سبقول إذ ن ل بنفسو عف التيف  

ف كن     نينـ أف نجػنه حػن  ليذا المذى  أو ذاؾل وك نح من حي تو مع س بقيو مغم فة ب ليب رة المتواويةل وا 

عػػف ىػػذا اإلطػػ ر إذ تح مػػؿ عمػػى عممػػ   ميػػيون ليػػـ بطػػوؿ البػػ عل وكيػػرة البوػػ عةل ورسػػو  القػػنـل  اػػر 

                                                           
 في المطبوع )يو ررى (ل وم  أيبتو أيبو ب لفوا . ٔ
 .ٖٓٔ/ٗ. وينظر المب   ٘ٔٗ/ٖتحفة الحبي   ٕ
 .ٜٚ/ٔينظر المب    ٖ



 ٕٗ 

ل ٖل ومكيًّػػ ٕلوابػػف حتيبػػةٔوالتمػػرس فػػي ميػػناف المغػػة والنحػػول أذكػػر مػػنيـل عمػػى سػػبيؿ الميػػ ؿل أبػػ  عبيػػنة

 ل ومف يـ ألفين ه حن أس   اليب رةل ونن ح منو أوف ؼ   تميؽ بيـ.ٗوالزماير 

                                                           
 .ٙٙ/ٖٔل ٔ٘ٗ/ٜينظر المب    ٔ
 .ٖٙٙ/ٚينظر المفنر نفسو  ٕ
 .ٕٗٛ/ٛينظر المفنر نفسو  ٖ
 .ٚٗٗ/ٛينظر المفنر نفسو  ٗ



 ُْ 

 الفصل األول: آراؤه النحوية
 

مما هو معلـو أنه مف العسير جػداا أف نفػؼ لمخػي رل النيػوييف آلػء خراة  ا ػص أو م ػطليا  
ينفػػردوف ا ػػا اذ اػػاف النيػػو العراػػ  وػػد اسػػخو  سػػووه ووعػػد  اتيػػر مػػف مسػػا له ون ػػج   واسػػخفر  

لػػ  مظنػػص ايػػ  أسػػ ـ م ػػطلياخه ورسػػ   ألػػ  ا ذهػػاف  ايػػد أف ذلػػؾ   يمنػػا مػػف أف اعػػض مسػػا له ظ
المخػػي روف ألػػ  اذاػػاة جذوخػػه وخهذيػػص رويػػهك وااػػف آػػادؿ اهيػػرل مػػف المخػػي ريف يػػاوؿ أف ير ػػد مسػػا ؿ 
النيو  وأف يدل  ادلول أل  هذا الميداف  وذلؾ مف  الؿ ما اته مف مااي  نيويص ايف دألخ  خفسيرل  هذل 

ااػف آػادؿ الووػوؼ آنػد يػدود  المااي  أأل ي  آف ش  يص نيويص ناودة مناوشص  اذ لػـ ياػف مػف واػد
آاارة مف سافه  و  الخسطير المجرد لألوواؿ مف دونما خمييص وخدويؽ  و  ممػف ديدنػه السػير ألػ  أللػؾ 
ف اػاف راسػا الفػدـ طويػؿ الاػاع  ػليعما اعلػـ النيػو مػف  الساافيف  اؿ ااف يناوش هذا النيول أو ذاؾ  وا 

ض مسػػا له  وأف يوظػػؼ أوػػواؿ المخفػػدميف ألػػ  أ ػػراس سػػياويه  وييػػاوؿ أف يسػػجؿ مػػا آػػف  لػػه ألػػ  اعػػ
اسػخنااط الفاآػػدة النيويػػص واسػػخ الص الػرأل الػػذل يريػػد خفريػػرل وخرسػػي ه ألػ  الػػذهف  وذلػػؾ امفخ ػػء مػػا 
يمليػػه آليػػه ذووػػه السػػليـ ومػػا يخػػواةـ مػػا المعنػػء النيػػول الػػذل اػػاف ااػػف آػػادؿ أسػػيرما لػػه ألػػ  اتيػػر مػػف 

نعص اإلآراايص  ويدور أل  أللاه اذا ما خزرل الػدليؿ  معينػه الػء المواطف  ييخاـ اليه اذا ما خعارض ما ال 
ذلؾ ما يمخلاه مف يس نيول ونفاذ ذهن   ذ يرخه الف ـ الدويؽ لما ينفله  وأداخػه الًطيعػص اسػخفراة اػالـ 

اراز معالـ ش  يخهك  العرس  وآليه لـ ي ًف آلينا ااعض اآلراة الخ  يماف أل   و  ا خيديد هويخه وا 
أىديـ النظر وأجيؿ الفار أل  المااي  النيويص الخ  أودآ ا خفسيرل ألظفر  اشػذرا  مػف وود ووف ى 

لفاة يزمص مف ال وة آلي اك  خلؾ المااي   موزآص هنا وهناؾ  ومف تـ ياول  ر دها وخنسيف ا  وا 
 ال ما ر -َ
ٌف أوٌوسوطي موا خىطٌ ميؿ العا د أل  ووله خعالء-أ ـى آوشوروةي موسوااييفو مي ((:))ايٌطعوا ـٌ مىوفو أوٌهليياى  كَعي

ذهس أاو الافاة العاارل الء أف )ما( اسميص  والعا د ميذوؼ  ولانه ود رل مجرورما اػ )مف(  ألفاؿ: 
 كُالذل خطعموف منه

وآفًػػس ااػػف آػػادؿ آلػػء ذلػػؾ االفوؿ:))وأليػػه نظػػر   ف مػػف شػػرط العا ػػد المجػػرور ألػػ  اليػػذؼ أف 
ػٌف(  ا  أف العامػؿ ا خلػؼ ألػنف )مػف( يخيد اليرألاف والمخعلفاف  واليرألاف هنا  و  ػٌف( و)مي ف اخففا  وهما )مي ا 

                                           
 كٖٕالما دة / َ
 كّْٕ/َينظر الخاياف  ُ



 ُٓ 

التانيص مخعلفص اػ )خطعموف(  وا ولء مخعلفص اميذوؼ  وهو الاػوف المطلػؽ   ن ػا ووعػ   ػفص للمفعػوؿ 
 كَ…((الميذوؼ

يواحو اىشٌ آود ال مير أل  )ألويوٌ روٌجنوا ايهي( أل  ووله خعالء-س ؿى الرِّ خيػهي :))ووهىوو ال ذيل يىٌرسي رما اوٌيفو يودوٌل روٌيمو
ٌلنوا ايهي اٌلمواةو ألويوٌ روٌجنوا ايهي ميف اىؿِّ  ااما تيفوا م سىٌفنوالى لياولوده م يِّ ه ألويوٌنزو خ ء ايذوا أووول ٌ  سويو (( يو  ُكالت موروا ي

 ذهس جم ور النيوييف الء أف ال مير أل  )ألي رجنا اه( يعػود امػا آلػء )السػياس(  أل: ألينزلنػا
مػا آلػء السػوؽ المف ػـو مػف الفعػؿ  أل: ألينزلنػا اسػاس  مػا آلػء )الػد ميػ (  وا  اه مف السياس الماة  وا 

ك وآف س ااف آادؿ آلء المذهس ا  ير االفوؿ : ))وهو  ػعيؼ لعػود ال ػمير آلػء  يػر ِسوؽ السياس
 كّمذاور ما امااف آودل آلء مذاور((

أل: ألي رجنػا اسػاس المػاة مػف اػؿ التمػرا   وذهس ااف آادؿ الء أف ال مير يعػود آلػء المػاة  
 كْواؿ: وهذا أيسف الوجول  ويناه  أ   يىعدؿ آنه

 الماخدأ وال ار: -ُ
ٌمعوافي ألواينيٌذفي اهللي(()ما( أل  ووله خعالء-أ ـٌ يوٌوـو اٌلخوفوء اٌلجو ااواى موا أو و  كٓ:))وو

عنػء )الػذل(  ألػ  ميػؿ رألػا ذهس جم ور النيوييف الء أف )ما(  أل  اآليص المااراص  مو ولص ام
ماخدأ  و)ألانيذف اهلل( هو ال ار  وهو آلء ا مار ماخدأ  خفديرل: أل ػو اػنذف اهلل  ود لػ  الفػاة ألػ  ال اػر 

ـن( رهو لشاه الماخدأ االشرط  نيو:)الذل ييخين  ألولوهى دي
 ك  ٔ

ال اػر واآخرض ااف آادؿ آلء الجم ور اذ ذار أن ـ ورروا أنػه   يجػوز د ػوؿ الفػاة زا ػدة ألػ  
ا  اشروط من ا أف خاوف ال لص مسخفالص أل  المعنء  وذلؾ  ف الفاة انما د ل  للشاه االشرط  والشرط 
روهـن( لـ ي ح  و)أ ػاااـ( هنػا  انما ياوف أل  ا سخفااؿ   أل  الما    لو ول : )الذل أخان  أمسي ألولوهى دي

أجااوا آنه اػيف ييمػؿ آلػء الخايػيف   ماضه أل  المعنء  ف الف ص ما يص  ألايؼ جاز د وؿ هذل الفاة؟
((أل: وما خاي ف ا ااخه ايااـ  اما خيولوا ووله خعػالء ػف دىاىػره ػهى وىػد  مي ك أل: خاػي ف  ٕ: ))ووا يف اوػافو ووميي ى

                                           
 كّٖٓ/ٔاللااس  َ
 كْٔا آراؼ / ُ
 كَِٔ/ّالاير المييط   و ْٓٔ/َ  والخاياف ّٕ/ُينظر الاشاؼ  ِ
 كَٖٓ/ٖاللااس  ّ
آرااه َٖٓ/ٖينظر اللااس  ْ  كَّٕ/َّ  والخفسير الااير ِّْ/َ  ومعان  الفرخف وا 
 كَٓٓخؿ آمراف / ٓ
 كٍَٕ/ِ  والاير المييط ٍِٔ/َ  والخاياف ِِْ/ُ  ومجما الاياف َُُ-ٍُُ/َينظر معان  الفرخف لأل فش  ٔ
 كُٔيوسؼ / ٕ



 ُٔ 

ا وخاوف الفػاة  ذا  ح  هػذا الخيويػؿ أللنجعػؿ )مػا( هنػا شػرطما  ػرييم واؿ ااف آادؿ: ))وهذا شرط  ريح  وا 
 كَواوعص جوااما للشرط(( دا لص وجواما لاون ا

(()لألارار( أل  ووله خعالء-س ٌيرن لِّألوٌارواري ٌندو اهللي  و موا آي  كُ:))وو
ذهس أاو الافػاة العااػرل الػء جػواز أف ياػوف  اػر )مػا( )لألاػرار( والنيػص اػه الخفػديـ  أل: والػذل 

 كِآند اهلل مسخفر لألارار و) ير(  ار تاف
ف ا  ؿ ألػ  اإل اػار أف ياػوف اا سػـ ال ػريح  ألػنذا اجخمػا و طي ااف آادؿ أاا الافاة  وذلؾ   

 اػػر مفػػرد  ػػريح  و اػػر مػػدوؿ اػػالمفرد  اػػدغة اال ػػريح مػػف  يػػر آاػػس  اال ػػفص  ومػػف تػػـ   يماػػف 
 ك ّالفوؿ االخفديـ والخي ير

ياى وا)اآراس -  ((أل  ووله خعالء( مى ي ـٌ ااو ى ياى وا موا أو و  كْ:))اين هى مى ي
(  ارماذهس أاو يياف الء  ـٌ ااو ى يىاو ا( ماخدأ  و)موا أو و اآراس )مى ي

 كٓ
( ماخػدأ  وػاؿ: و  يجػوز اآػراس  ـٌ ػااو ى ػا أو و ػيىاو ا(  اػرما  و)مو وذهس ااف آادؿ الء وجوس اوف )مى ي
(  اػػرما ))مػػف ييػػ  ال ػػناآص ألنف المو ػػوؿ معرألػػص  أليناهػػ  أف ياػػوف  ـٌ ػػااو ى ػػا أو و ػػيىاو ا( ماخػػدأ  و)مو )مى ي

ا( نارة   نه آامؿ خفديرما  ألن األخه  ير مي صك ومػف ييػ  المعنػء: ألػنف المػراد اإل اػار الماخدأ )م يا 
 كٔآف الذل أ اا ـ أنه م يا ا مف  ير آاس((

وأيسس أف )م يا ا(  ار مفدـ  و)ما أ ػاا ـ( ماخػدأ مػد ر  والناخػص الاال يػص الخػ  دآػ  الػء 
اشمول ا االعذاس  ألننه ود يظفُّ ظاف أن ا ليس  هذا الخفديـ ارادة خ  يص امرأة لوط مف ايف سا ر أهله 

شػعارما ا الألػهك وهػذا المعنػء الػذل رمػ  اليػه اآليػص  مف جملص المعػاوايف  ألفػدـ ال اػر دألعمػا ل ػذا الػوهـ  وا 
 المااراص يخالشء ويذهس رونفه اذا ما جعلنا )م يا ا( ماخدأك

زوادىلى موفالرااط ايف الماخدأ وال ار أل  ووله خعالء-  زوادىلى(( :))جو دو ألي  روٌيليهي ألو ىوو جو  كٕوىجي

                                           
 كِٕ/ٓاللااس  َ
 كَٕٖراف /خؿ آم ُ
 كَّٕ/ِ  والاير المييط ُِّ/َينظر الخاياف  ِ
 َُِ/ٓينظر اللااس  ّ
  َٕهود / ْ
 كُّٖ/ْينظر الاير المييط  ٓ
 كٍّْ/ٍَاللااس  ٔ
 كْٔيوسؼ / ٕ



 ُٕ 

ػٌف(  ػزوادىلى( ماخػدأ   و)مػف( شػرطيص أو مو ػولص ماخػدأ تػافه  و)مو ذهس جم ور النيوييف الػء أف )جو
 كَوما أل  ييزها  ار الماخدأ ا وؿ

واآخرض أاو يًياف آلء اآراس الجم ور اذ ذار أف ذلؾ مردود لعػدـ الػرااط اػيف الماخػدأ والجملػص 
ص  ارما لهالواوع

 كُ
وذهػس ااػف آػػادؿ الػء أف هػػذا ا آخػراض  يػػر  ػييح  اذ يماػف أف ))يجػػاس آػف ذلػػؾ اػيف هػػذل 
المسػػيلص مػػف اػػاس اوامػػص الظػػاهر مفػػاـ الم ػػمر  ويخ ػػح هػػذا اخفػػدير الزم شػػرل ريمػػه اهلل  ألننػػه وػػاؿ: 

زوادىلى( ماخدأ  والجملص الشرطيص اما ه   ارل  آلء اوامص الظاهر ألي ػا مفػاـ الم ػمر   ويجوز أف ياوف )جو
ػو  ػٌف أو ى ( امػا خفػوؿ ل ػاياؾ: )مو دو ألي  روٌيليهي ألو ىػوو هػو  ألو ػا الجػزاة مو ػا )هىػوو جي زوادىلى موٌف وى وا  ؿ: جو
ػػٌف( والتػػان  الػػء )ا خ(   ؟( أليفػػوؿ لػػؾ: مػػف يفعػػد الػػء جناػػه أل ػػو هػػو  يرجػػا ال ػػمير ا وؿ الػػء )مو يػػده زو

 ك ِم مر((ألخفوؿ:)أل و أ ول( مفيمما الظاهر مفاـ ال
(()آجس( أل  ووله خعالء-ج يده دي ٌلؽه جو ـٌ أوايذوا اىن ا خىروااما أواين ا لوفي   و ٌس ألوعوجوسن ووٌولى ى  كّ:))ووا يف خوٌعجو

ذهس أاو يًياف الء أف )آجس( ماخدأ  والمسوِّغ لالاخػداة اػه الو ػؼ المفػد ر  أل: آجػس آجيػس 
؟(  و) يػرن منػه أو  ريس  واؿ: و  ي ر يين ذ اوف  اػرل معرألػص ا ـٌ مالىػؾو ذ هػو نظيػر اآػراس سػياويه )اوػ

 كٓلمسوِّغ ا اخداة ا ما و ارهما معرألص ْأاول( ماخدأيف
وذهس ااف آادؿ الػء وجػوس اآػراس )آجػس(  اػرما مفػدمما  و)وػول ـ( ماخػدأ مػد رما  وػاؿ:  ف ألػ  

؟(  و) يػػرن منػػه أاػػول( ))آلػػص   خخػػيخء هنػػا  وهػػ  أف الػػذل ـٌ مالىػػؾو ػػ يمػػؿ سػػياويه آلػػء ذلػػؾ ألػػ   نيػػو: )او
المسيلخيف أف أاتر ما يفا مووا )اـ( و) ير( ما هو ماخدأ  أللذلؾ ياـ آلي ما اياـ الهالػس  ا ػالؼ مػا 

 كٔنيف ا ددل((
وآندل أف أل  خفدير أا  يًياف و فما ميذوألما نظرما   ي فء  اذ لو ويػؿ ألػ   يػر الفػرخف: )آجػس 

ػا مػف اػؿ ميخػوغ أو  ػرض اال ػ   وآليػه أرغ آجيس وول ـ( أو) آجس  ريس وول ـ( لااف ا المما مفر م

                                           
آرااه  َ  كَِْ/ٖ  والجاما  يااـ الفرخف َُْ/ْ  ومجما الاياف ََُ/ِينظر معان  الفرخف وا 
 كَِِ/ْينظر الاير المييط  ُ
 كِِّ/ُك وينظر الاشاؼ َٓٓ/ََااس الل ِ
 كْالرآد / ّ
 كٍُِ-ُُٖ/َينظر الاخاس  ْ
 كِٓٓ/ْينظر الاير المييط  ٓ
 كُّٖ/ََاللااس  ٔ



 ُٖ 

شػػعارما افػرط خاػػذيا ـ  أف )آجػس(  اػر مفػػدـ   نػه ميػػط الفا ػدة  ومػف تػػـ وػدـ ردااآلػػء مفالػص الاػاألريف وا 
وسوة معخفدهـ ااسخاعادهـ ال لؽ ا ى رول  تـ آػدؿ الػء اإل اػار االم ػدر ماالهػص ألػ  ذـ وػول ـ  وذلػؾ 

 س آينهكايف جعؿ وول ـ هو العج
رواـن( أل  ووله خعالء-ح (()يو عىوفو ـٌ  و يوٌرجي لوء ووٌريوصه أوٌهلوٌانواهوا أون  ى ـن آو روا يو  كَ:))وو

 كُذهس أاو الافاة العاارل الء أف )يراـ( ماخدأ  و)أن ـ   يرجعوف( ألاآؿ سد  مسد  ال ار
 يرجعػوف( ماخػدأ مػد ر  و الؼ ااف آادؿ أاا الافاة اذ ذهس الء أف )يراـ(  اػر مفػدـ و)أن ػـ  

واؿ: و  يجوز ما ذهس اليه أاو الافاة )) ف ذلؾ يشػخرط أليػه أف يعخمػد الو ػؼ آلػء نفػ  أو اسػخف اـ  
ـ  ا  أف ينيو نيو ا  فش ألننه   يشخرط ذلؾ  وهو الظاهر((  كِوهنا لـ يعخمد الو ؼ آلء ش ة  الل  ى

 كِالظاهر((
يفو او )سوػػوواةن( ألػػ  وولػػه خعػػالء-خ ػػرواـي ال ػػذيل :))ايف  ال ػػذي دي اٌليو ٌسػػجي ػػاييؿي اهللي وواٌلمو ػػف سو ػػدُّوفو آو يو ى وا وو فوػػرى

أليهي وواٌلااديل(( عوٌلنوالى ليلن اسي سووواةم اٌلعواايؼى ي  كْ  أل  وراةة مف رألا )سواة(ّجو
 كٓذهس جم ور النيوييف الء أف )سواة( ماخدأ   ارل )العااؼ(

ياػوف )سػواة(  اػرما مفػدمما  و)العػااؼ( ماخػدأ  و الؼ ااف آادؿ الجم ور اذ ذهس الء وجوس أف
مػػد رما )) ف ا اخػػداة اػػالنارة مػػف  يػػر مسػػوِّغ ممنػػوع  و نػػه مخػػء اجخمػػا معرألػػص وناػػرة جعلػػ  المعرألػػص 

 كٔماخدأ((
و)سواة(  أليما هو ظػاهر   اػر مفػدـ   ف ميػط الفا ػدة ألػ  نيػو وولػؾ: )سوػوواةن آنػدل ي ػورى 

دـ ال ار لػ ال يخػوهـ الم اطػس أنػؾ خىعنػء اي ػور  الػد  ألخفدمػه لنفػ  متػؿ  الد و يااىهى( ال ار  ألين  خف
ر  الده و يااىهى آندل سواةن(  ألننػه ا اػار أولػ  خفولػه لمػف يج ػؿ  هذل الشا ص  وهذا ا الؼ وولؾ )ي وى
ال ار  ومف ذلؾ نف ػـ وجػه خفػديـ )سػواة( ألػ  اآليػص المااراػص اذ أليػه اشػارة الػء ازالػص وهػـ مػف يظػف أف 

اؼ أل  الاي  اليراـ والاادل  ير مخساوييف أل  وجوس خعظيـ يرمخهك ويخساوؽ هنا المعنء وال نعص العا

                                           
 كْٖا ناياة / َ
 كُٖٔ-ُٖٓ/ُينظر الخاياف  ُ
 كْٖٓ/َِاللااس  ِ
 كُْاليج / ّ
 كَِّ  واإلخياؼ ُّْ-ُّّ/ُوه  وراةة الجم ور  ووراةة يفص االن سك ينظر النشر  ْ
 كَِٔ/ُ  والاياف أل   ريس اآراس الفرخف ّٓٔ/ُ  ومعان  الفرخف لأل فش ُُٖ/َينظر الاخاس  ٓ
 كْٕ/َّاللااس  ٔ



 ٍِ 

( شػاهدما يػدآـ الفػوؿ اػيف )سػواة(  اػر   ف الخفػدير:  اذ يفؼ نيو وولنػا: )سػواةن آلػ   أي ػر و أـ  اػ و
الخسويص االم در الواوا  سواةن آل   ي ورىؾ و يااىؾ  وود انعفد اجماع النيوييف آلء خيويؿ ما اعد همزة

 كَمووا الماخدأ
تواين ( أل  ووله خعالء-د (()مو ي ي ايخواامػا مُّخوشوػااي ما م توػاين و دي ؿو أوٌيسوفو اٌليو   ألػ  وػراةة اسػااف ُ:))وواهللى نوز 

 كِالياة
 كّذهس أاو يًياف الء أف )متان (  ار لماخدأ ميذوؼ  والخفدير: هو متان 

اذ منا أف ياوف )متان (  ارما لماخدأ ميذوؼ)) نه اػاف يناهػ  اذ ذاؾ  و طي ااف آادؿ أاا يًياف
(  ووػد افػاؿ انػه ووػؼ  (  امػا يفػاؿ: )هػد ة جػواره اف ينوف وخيذؼ يادل   لخفاة الساانيف  أليفاؿ: )متػافه
آليه تـ أجرغ الو ؿ مجرغ الووؼ  لاف يعخرض آليه ايف الووؼ آلء المنفوص المنػوف ايػذؼ اليػاة  

تااخ ا لهص وليؿ((نيو:) ه ( وا   كْذا واضه
 اجخماع المعرألص والنارة-ذ

ومػػذهس سػػياويه أنػػه اذا اجخمػػا معرألػػص وناػػرة ألالمعرألػػص الماخػػدأ والناػػرة ال اػػر  واسػػختنء مػػف ذلػػؾ 
ٌنهى ميمدن(  اذ جعػؿ الناػرة ماخػدأ  ؟(  والتانيص نيو وولؾ: ) يرن مي لمانىؾو  ورخيف: ايداهما نيو وولؾ:)اـ  ى

 كٓاوالمعرألص  ارم 
و الؼ ااف آادؿ سياويه اذ ذهس الء اآراس ذلػؾ  اػرما مفػدمما  وػاؿ ألػ  نيػو وولػؾ: )مػا زيػدن؟(  
ااف يناه  أف يفاؿ )ما(  ار مفدـ  و)زيد(  وشا ه  ماخدأ )) ف المعرألص أيؽ اا اخداة مف النارةك وهذا 

؟(  و)مػرر ى  ٌنػهى أاػولى(  ألننػه السداؿ وارد آلء سػياويه ألػ  متػؿ هػذا  وألػ  وولػؾ: )اػـ مالىػؾو ارجػؿه  ينػر مي
يعرس )ما( ا سخف اميص  و)اـ(  و)أألعؿ( ماخدأ  وما اعدها  ارهاك وأجااوا آف ذلؾ اينه اتػر ووػوع الناػرة 
 ارما آف هذل ا شياة اترة مخزايدة  ألاطرد الااس ليجرل آلء سنف وايدةك وهذا   ين ض مانعما مػف جػواز 

ا مفدمما  ولو ويؿ اه لـ ياف  ط ما  اؿ هو اورس الء ال واس((أف ياوف )ما( و)اـ( و)أألعؿ(  ارم 
 كٔ

                                           
 كِْٔ/ُ  وشرح الر   ِٖ/َينظر شرح المف ؿ  َ
 كُِالزمر / ُ
( افخح الياةك ينظر الاير المييط  ِ تواني و  كُِّ/ٔوه  وراةة هشاـ وأا  اشر  ووراةة الجم ور )مو
 كُِّ/ٔر الم در نفسه ينظ ّ
 كٍُْ/َٓاللااس  ْ
 كُٕ-ُٔ/ُ  وهما ال واما ْٖٕ/َ  ومهن  اللايس ُُٖ/َينظر الاااس  ٓ
 كِٓٔ-ِْٔ/َٕاللااس  ٔ



 َِ 

ـٌ  والذل يظ ر ل  أف ا يخااـ الء المعنء هو الفي ؿ أل  هذل المسيلص  ألين  خرغ أنه لو ويػؿ:)او
؟( لاان  اإلجااػص آشػروف دينػارما  أل: مػال  آشػروف دينػارما  وممػا   مريػص أليػه أف )مػال (  -مػتالم -موالىؾو

آشػػروف(  اػػرل   نػػه هػػو المج ػػوؿك ألػػػ )اػػـ( طافمػػا لػػذلؾ ليسػػ  ماخػػدأ اػػؿ  اػػرك واػػذلؾ ا مػػر ماخػػدأ  و)
مواوؿ الء المعنء أل  نيو:)ما زيدن؟(  أ  خػرغ أنػؾ خسػيؿ آػف  ػفص خج ل ػا؟ وآليػه يفػاؿ ألػ  الجػواس: 

(  وينسيس ذلؾ آلء نيو:) يرن منه ميمدن(  وا   ألما الفرؽ اػيف ) يػرن  شاآر  أو ااخس  أل:)زيد شاآرن
 منه ميمدن( و)ميمدن  يرن منه(؟!ك

 الخفديـ والخي ير/ األادة خفديـ الجار والمجرور ا  خ اص-ِ
 كَمذهس الجم ور أف خفديـ الجار والمجرور آلء آامله يفيد ا  خ اص

ػٌف وواٌ و الف ـ ااف آادؿ  اذ واؿ أل  سياؽ االمه آلػء وولػه خعػالء ـى الايخوػاسو مي يفو خخوٌينوػاهى ليػهي هىػـ :))ال ػذي
)) نىوفو و يػرل:))اذ  ِاف خفديـ الجار والمجرور )اه( آلء آامله )يدمنوف( يعار آلء الزم شػرل ُايهي يىٌدمي

و يرل:))اذ والوا: الخفديـ يفيد ا  خ اص  وهنا   يخيخء ذلؾ  ن ػـ لػو   ػوا ايمػان ـ ا ػذا الاخػاس ألفػط 
لوٌيػػهي وولػػه  افػػرهـ امػػا آػػدال  وهػػو آاػػس المػػراد  ووػػد أاػػدغ أهػػؿ الايػػاف هػػذا ألػػ  ّلػػـز ن ػػا ايػػهي ووآو ))خمو

ا ٌلنوا((   ألفالوا: لو ودـ )اه(  وهـ ا  خ اص ااإليماف ااهلل ويدل دوف مال اخه واخاػه ورسػله واليػـو ْخووو
 كٓاآل ر  وهذا اعينه جاره هنا((

ويادو ل  أف اوف خفديـ الجار والمجرور يفيد ا  خ اص أمر  الس وليس دا مما  أل و   ي ػرج 
ر ا هخماـ والعنايص اما أىريد خفديمه  جاة أل  )الاخاس(: ان ـ ))انما يفد موف الذل ايانػه أهػـ ل ػـ  آف أط

ف اانا جميعما ي مان ـ ويعنيان ـ(( ك وود ياوف الهػرض مػف خفػديـ الجػار والمجػرور  ٔوهـ اايانه أآنء  وا 
فػاع ال ػوخ  ولخالشػء الخنػا ـ اػيف زيادة آلء ا هخماـ  رآايص  واخيـ اآلل  اذ لو خي ر لفاخػ  مزيػص اإلي

 خلؾ ال واخيـك
 النواسا -ّ

                                           
 كَْ/ُ  واإلخفاف ِٖ/ُينظر المتؿ السا ر  َ
 كُْالف ص / ُ
 كَٓ/َينظر الاشاؼ  ِ
(  ف جواس )لو( المتا  خلزمه الالـك ّ  ال واس )للـز
 كُٖالملؾ / ْ
 كَُٔ/َْاللااس  ٓ
 كَْ/َالاخاس  ٔ



 ُِ 

لوٌينوا؟(( ار )ياوف( أل  ووله خعالء-أ  كَ:))ووالىوخ أون ء يواىوفى لوهى اٌلمىٌلؾى آو
ذهس الجم ور الء أف أل  )ياوف( وج يف  أيدهما:أن ا خامص  و)الملؾ( ألاآؿ مرألوع ا ا  و)له( 

لػؾ(ك وتاني مػا أن ػا ناو ػص  و)لػه( ال اػر  و)آلينػا( مخعلػؽ امػا امػا مخعلؽ ا ا  و)آلينػا( مخعلػؽ اػػ )الم
 كُخعلؽ اه هذا ال ار  أو اميذوؼ آلء أنه ياؿ مف )الملؾ(

ز أف خاوف )أنء( أل  ميؿ ن س  وذهس ااف آادؿ الء أف تمص وج ما خ ر  واؿ: ))ولـ أرو مف جو 
لوٌينو   كِا لوهى؟(  ولو ويؿ اه لـ يمخنا معنمء و   ناآص(( ار لػ )ياوف(  امعنء:)اوٌيؼو يواىوفى اٌلمىٌلؾى آو

ٌندو روسىوليهي(( ار )ياوف( أل  ووله خعالء-س ٌندو اهللي ووآي  كّ:))اوٌيؼو يواىوفى ليٌلمىٌشرياييفو آوٌ دن آي
ذاػػػر جم ػػػور النيػػػوييف أف ألػػػ   اػػػر ياػػػوف تالتػػػص أوجػػػه: ا وؿ: أنػػػه )ايػػػؼ(  وآ ػػػد اسػػػم ا  

مػا اا سػخفرار الػذل خعلػؽ اػه ال اػرك التػان  أف و)للمشرايف( يخعلؽ اما اػ )ي اوف( آند مف يجيز ذلػؾ  وا 
ياػػوف ال اػػر )للمشػػرايف(  و)آنػػد( يجػػوز ألي ػػا ا وجػػه المخفدمػػص خنفمػػاك التالػػ  أف ياػػوف ال ار)آنػػد(  
ما مخعلؽ اا سػخفرار الػذل خعلػؽ اػه  ما ياؿ مف )آ د( وا  و)للمشرايف( آلء هذا مخعلؽ اما اػ )ياوف(  وا 

 كْرال ا
وذهس ااف آادؿ الء أف تمص وج ما رااعما لـ يذارل النيويوف  ))وااف يناه  أف ياوف هو ا ظ ر  
ػا امعنػء: ايػؼ يوجػد آ ػد للمشػرايف آنػد اهلل؟ وا سػخف اـ هنػا امعنػء النفػ    وهػو أف ياػوف الاػوف خامم

 كٓولذلؾ ووا اعدل ا سختناة اػ )ا ( ((
 ها آلء اسم ااآماؿ )ما( الناأليص اذا خفدـ  ار - 

مذهس سياويه اهماؿ )ما( اذا خفدـ  ارها آلء اسم ا  جاة ألػ  )الاخاس(:))ألػنذا ولػ  مػا منطلػؽن 
( رألع   و  يجػوز أف ياػوف مفػدمما متلػه مػد رما  امػا أنػه   يجػوز أف  آادى اهللي( أو )ما مس ةن موٌف أوٌآخوسو

عل  امنزلخه   خفوؿ : )اف  أ وؾو آادى اهللي(  آلء يد وولؾ: )اف  آادو  نما جى (  ن ا ليس  افعؿ  وا  اهللي أ وؾو

                                           
 كُّٔالافرة / َ
 كُْٕ/ُ  والاير المييط َٖٔ/َ  والخاياف َِْ/ُينظر مجما الاياف  ُ
 كُٖٓ/ّاللااس  ِ
 كٔالخواص / ّ
 كَُ/ْ  والاير المييط ِٓٓ/ُينظر الخاياف  ْ
 كُُ/ٍَاللااس  ٓ



 ِِ 

( االفعؿ  اذلؾ لـ يجز ألي ا اؿ ما ياوف أل  الفعؿ  ولـ خفوو ووخػه  ألاػذلؾ )مػا( (( ك َألاما   خخ رؼ )اف 
لء ذلؾ ذهس المارد  كِوالجم ور ُوا 

ؽ االمػه ومذهس ااف آادؿ جواز اوف )ما( آاملص ما خفدـ  ارها آلء اسم ا  جاة ذلؾ أل  سيا
ن ػصه((آلء ووله خعػالء اياىـ مِّػف جي ػايي ػا اي و   اذ آػد  )مػا( يجازيػص  و)ا ػايااـ( جػاراا ومجػرورما ألػ  ّ:))مو

 كْميؿ ن س  ار لػ )ما(  و)جنص( اسمما ل ا  و)مف( مزيدة
 آًدة أألعاؿ الشروع-ج

ذو  (  و)طوفيؽو(  و)أو و عوؿو ليؽو(  يرغ ااف آادؿ أف أألعاؿ الشروع ساعص أألعاؿ  ه :)جو (  و)أوٌنشويو(  و)آو
(  و)اٌناورغ( (  و)اٌناورغ( مف أألعاؿ الشروعٓو)هوس  ليؽو(  و)هوس   كٔك والجم ور لـ يعدُّوا )آو

 
 المفعوؿ اه-ْ
( أل  ووله خعالء-أ ((خفدير مفعوؿ اه أل  )يوهىؿ  موا اوافو لينواي ٍّ أوف يوهىؿ   ك ٕ:))وو

                                           
 كُٖ-ُٕ/َالاخاس  َ
 كَٖٕ/ّينظر المفخ س  ُ
 كََِ/ُ  وهما ال واما ُٔٓ/َ  وشرح الر   ََّ/ُؿ ينظر شرح المف  ِ
 كّٓساي / ّ
 كّٕ/َٓينظر اللااس  ْ
 كُٓ-َٓ/ٖينظر الم در نفسه  ٓ
 كَِْ-َِِ/ُ  وهما ال واما ُِِ/َ  وشرح ااف آفيؿ ْٖ  وشرح ااف الناظـ َُٓ/ٔينظر شرح المف ؿ  ٔ
 كََٓخؿ آمراف / ٕ



 ِّ 

(  واؿ :وخفدير ذلؾ: أف يوهىؿ  الهنيمػص أو ذهس أاو الافاة العاارل الء خفدير مفعو ؿ اه للفعؿ )يوهىؿ 
(  االانػػاة  ُك وذهػػس ااػػف آػػادؿ الػػء أنػػه لػػيس ممػػا يفػػدر لػػه مفعوؿ واؿ:))والظػػاهر أف وػػراةةَالمػػاؿ )يوهىػػؿ 

للفاآؿ    يفدر ألي ا مفعوؿ ميذوؼ   ف الهرض نف  هػذل ال ػفص آػف الناػ  مػف  يػر نظػر الػء خعلػؽ 
 كِ:)هو يعط  ويمناى(  خريد اتاا  هاخيف ال فخيف((امفعوؿ  افولؾ

نمػا المعنػء :  ويخرجح آندل ما ذهس اليه ااف آادؿ اذ ليس الهرض من ااا آلء ذاػر مفعػوؿ  وا 
ما  ح له الهلوؿ  ألالمفعوؿ مف المخروؾ الذل   يلخف  الء اي ارل أل  الػذهف  ولػو وىيِّػد الفعػؿ االمػاؿ  

(   وهػػـ ذلػػؾ أنػػه يجػػوز للناػػ   لػػوؿ  يػػر المػػاؿ مػػف المهػػنـ  وهػػو ا ػػالؼ : )يوهىػػؿ  المػػا -مػػتالم -ألفيػػؿ ؿو
ك  المف ود وطعما  اذ المراد نف   فص الهلوؿ آنه مطلفما ومف تـ أى رج الفعؿ م رج العمـو

؟((وجػػه جػػواز اػػوف )يسػػخنا ونؾ( ألػػ  وولػػه خعػػالء-س ػػؽو هىػػوو يوٌسػػخوٌناي ىونوؾو أويو مخعػػديما الػػء تالتػػص ّ:))وو
 مفاآيؿك

خلػػؼ النيويػػوف ألػػ  )يسػػخنا ونؾ( أهػػو مخعػػده الػػء مفعػػوؿ وايػػد أـ الػػء اتنػػيف أـ الػػء تالتػػص؟ اذ ا 
ذهس ما  الء انه اذا ااف امعنء )يسخ ارونؾ( ااف مخعديما الء مفعوليف  ا وؿ الاػاؼ  وجملػص ا اخػداة 

ذا ااف امعنء )يسخعلمونؾ( ااف مخعديما الء تال  تص مفاآيؿ  وآليه وال ار )أيؽ هو( سادة مسد التان ك وا 
ياػػوف المفعػػوؿ ا وؿ الاػػاؼ  وجملػػص ا اخػػداة وال اػػر سػػادة مسػػد المفعػػوليف   ف )أناػػي( اذا اػػاف امعنػػء 
ذا  )أآلـ(  ااف مخعدياا الء تالتص مفاآيؿ  يجوز ا اخفاة اوايد  و  يجوز ا اخفاة ااتنيف دوف التالػ   وا 

ك وواألفػه ااػف آطيػص ْو  يجوز ا اخفاة اوايد دوف التان ااف )أناي( امعنء)أ ار(   خعدغ الء مفعوليف  
ك ٓاذ وػػاؿ: والظػػاهر أنػػه ييخػػاج الػػء تالتػػص مفاآيػػؿ  أيػػدها الاػػاؼ  وا اخػػداة وال اػػر سػػد مسػػد المفعػػوليف

وردل ااو يًيػاف   ف )اسػخعلـ(   ييفػظ اونػه مخعػديما الػء تالتػص مفاآيػؿ    ييفػظ )اسػخعلم ى زيػدما آمػرما 
 كٔوف جملص ا سخف اـ سادة مسد المفعوليفوا مما(  ألخا

                                           
 كٍِٓ/َينظر الخاياف  َ
( مانياا للمفعوؿك ينظر النشر  وه  وراةة ااف اتير ُ  كََٕ  واإلخياؼ َِٕ/ُوأا  آمرو وآا ـ  ووراةة الااويف: )يىهوؿ 

 كََٕ
 كُِ/ٓاللااس  ِ
 ِْيونس / ّ
 كِّٕ/َينظر مشاؿ اآراس الفرخف  ْ
 كَُْ/ِينظر الميرر الوجيز  ٓ
 كَٕٓ/ْينظر الاير المييط  ٔ



 ِْ 

وذهس ااف آادؿ الػء جػواز اػوف )يسػخنا ونؾ(  مخعػدياا الػء تالتػص مفاآيػؿ ))وياػوف الخعػدل الػء 
ػػا(  تػػـ  ـو زيػػدن آمػػرما وا مم لي تالػػ  وػػد ي ػػؿ االسػػيف   ن ػػـ ن ػػوا آلػػء أف السػػيف خعػػدل  ألياػػوف ا  ػػؿ:)آو

ليػـ(  خفوؿ:)اسخعلم ى زيدما آمرما وا مما(  ا  أف النيوييف ن وا آلء أنه   يخعدغ الػء تالتػص مفاآيػؿ ا  )آو
 كَو)رأغ( المنفوليف ا مزة الخعدل الء تال   و)أناي  ونا ي  وأ ار  و ا ر  ويد  ( ((

( أل  ووله خعالء-  ـٌ سىل ـن يوٌسخوميعىوفو ألييهي((مفعوؿ )يوٌسخوميعىوفو ـٌ لو ى  كُ:))أو
ؿ )يسخمعوف( ميذوؼ  والخفدير  يسخمعوف ما يويء الء المال اػص ذهس الزم شرل الء أف مفعو

 كّك وود رل أاو يًياف: يسخمعوف ال ار ا يص ما يد آوف مف أنه شاآر وأف هلل شرااةِمف آلـ الهيس
وذهس ااف آادؿ الء أف ))الظػاهر أنػه   يفػدر لػه مفعػوؿ  اػؿ المعنػء: يووعػوف ا سػخماع  أل: 

 كْسماة يخء يعلموا أنه ليس ارسوؿ((ل ـ ووة ا سخماع مف ال
 النداة/ نا س المنادغ  -ٓ

ذهس الجم ور الء أف المنادغ مفعوؿ اه لفعؿ واجس اليذؼ  وودرول اػ )أدآو( أو )أنادل(  واؿ 
سياويه:))اآلـ أف النداة اؿ اسػـ م ػاؼ أليػه أل ػو ن ػس آلػء ا ػمار الفعػؿ المخػروؾ اظ ػارل  والمفػرد 

 كٓ وس((رألا  وهو أل  مو ا اسـ من
وذهػػس ااػػف آػػادؿ الػػء أف ذلػػؾ )) طػػي مػػف وجػػول: أيػػدها: أف وولنا:)أنػػادل زيػػدما(  اػػر ييخمػػؿ 
ال ػػدؽ والاػػذس  ووولنا:)يػػا زيػػدى(   ييخمل مػػاك وتاني ػػا: أف وولنا:)يػػا زيػػدى( يفخ ػػ  أف زيػػدما منػػادغ ألػػ  

رورة )زيػػد( م اطامػػا هػػذا اليػػاؿ  و)أنػػادل زيػػدما(   يفخ ػػ  ذلػػؾك وتالت ػػا: أف وولنا:)يػػا زيػػدى( يفخ ػػ   ػػي
ال طاس  و)أنادل زيدما(   يفخ   ذلؾ  نػؾ   يماػف أف خ اػر انسػانما خ ػر اػيف )أنػادل زيػدما(ك ورااع ػا: 

 كٔأف وولنا:)أنادل زيدما( ا اار آف النداة  واإل اار آف النداة  ير النداة((
المعنػػء   يخووػػؼ  وياػػدو أف خفػػدير الجم ػػور   ي لػػو مػػف  ػػعؼ  وأهػػـ مػػواطف ال ػػعؼ أليػػه أف

نما هو خاـ مف دوف الياجص الء ذلؾ ك اما أن ػـ اذ وػالوا اػذلؾ أ فلػوا ٕآلء خفديرل اػ )أدآو أو أنادل(  وا 
                                           

 كُِْ/ٍَاللااس  َ
 كِٕالطور / ُ
 كُٓ/ّينظر الاشاؼ  ِ
 كَُْ/ٕينظر الاير المييط  ّ
 كُِٓ/ُٕ  وينظر الخفسير الااير َِّ/َٕاللااس  ْ
 كٍُُ/ّك وينظر المفخ س ٍِِ/َالاخاس  ٓ
 كُٖ/ُك وينظر الخفسير الااير ٍّٔ/َاللااس  ٔ
 كََُينظر ظاهرة اليذؼ أل  الدرس اللهول  ٕ



 ِٓ 

يفيفص مفادها أنؾ ييف خنادل أيدما خعفاه اش ة خطلاه  ومف أجؿ ذلػؾ د ػؿ النػداة ألػ  أسػلوس الػدآاة  
ـ ( ا  أ آفا   لفظ الجاللص افعػؿ أمػر  ػرج الػء ا لخمػاس   والرجػاة  أ  خرغ أنؾ   خفوؿ )يا اهللى( و)الل  ى

ـ  اريمن  وأآؼى آن ( ألنذا ولنا اخفسير الجم ور لػـ ن ػؿ الػء مػا نريػد ك َونيو ذلؾ  وآليه خفوؿ: )الل  ى
واناة آلء ذلػؾ نفػوؿ: اف اليػا   الم خلفػص للمنػادغ خػدؿ آلػء أنػه لػيس هنػاؾ آامػؿ لفظػ  أو معنػول 

آراايػػص   ف ا داة هػ  هػػ   ومػا يطػػرأ مػف خهييػػر ألػ  اليراػػص اإلآراايػص انمػػا ييػد  خاعمػػا أوجػد اليراػص اإل
لالسـ الجا   اعدها  ألػػ )زيػد(  و)آاػد اهلل(  ألػ  نيػو: )يػا زيػدى( و)يػا آاػدو اهلل( آلمػاف  ا وؿ جػاة اعػد 

ميػض اذ اف أداة ا داة مرألوآما  والتان  من واماك ومرد ذلؾ ا  خالؼ أل  أ لس الظف الء خطػور  ػوخ  
النػػداة   آمػػؿ ل ػػا  اػػيداة ا سػػخف اـ  ولان ػػا اطايعػػص خرايا ػػا ال ػػوخ  الطويػػؿ ا ػػطر   المػػخالـ الػػء 
ا سخعانص االفخيص المسخعملص مػا ا سػماة الم ػاألص خ فيفمػا  لمػا ألي ػا مػف طػوؿ و ػعواص النطػؽ ايراػص 

نو كولعؿ ما يفسد خفدير )أنادل أو أدآو( ووله خعالءُال ـ ؿه يوػا اىنوػ   :))وو اوافو ألي  موٌعزي ادوغ نىٌوحن اٌانوهى وو
 اذ يخعذر خفدير متؿ ذلؾ العامؿ المزآـو  ولو سًلمنا جد م اوجودل  ألسدنا المعنءك ِاىنو   اٌراوس م عونوا((

 ا شخهاؿ-ٔ
وا( أل  ووله خعالء-أ يفو اوفورى ـٌ آوذوااآراس )ال ذي وا ألويىآوذِّاى ى يفو اوفورى يدما((:))ألويوم ا ال ذي  كّاما شودي

وا( مفعو م اه من واما افعؿ مفدر  آلػء أف المسػيلص مػف  يفو اوفورى مذهس الجم ور جواز اآراس )ال ذي
 كْااس ا شخهاؿ اذ الفعؿ اعدل ود آمؿ أل   ميرل

ذا لـ يل ا ا  الماخػدأ  امخنػا يمػؿ  و الؼ ااف آادؿ الجم ور  )) ف )أما(   يلي ا ا  الماخدأ  وا 
عدها آلء ا مار ألعؿ  ومف جوز ذلؾ واؿ اينه ي ػمر الفعػؿ مخػي رما آػف ا سػـ و  ي ػمر والػه  ا سـ ا

ػػراخىهى(:أما زيػػدما  وػػاؿ: لػػ ال يلػػ  )أمػػا( الفعػػؿ  وهػػ    يلي ػػا ا ألعػػاؿ الاخػػص  ألخفػػدر ألػػ  وولػػؾ: )أمػػا زيػػدما ألو و
ـٌ  ود ر العامػؿ اعػد ال ػلص  ولػـ يفػدرل واػؿ  را ى أل راخىهى  واذا هنا يفد ر: أما الذيف افروا أىآوذِّسى ألويىآوذِّاى   ى

ال ػػلص لمػػا ذارنػػالك وهػػذا يناهػػ  أو   يجػػوز لعػػدـ الياجػػص اليػػه مػػا ارخاػػاس وجػػه  ػػعيؼ جػػداا ألػػ  أأل ػػح 
 كٓالاالـ((

                                           
 كُّينظر مف أساليس الفرخف  َ
 كَٕٔالنيو واللهص  ينظر أاو اليسف اف ايساف وخرادل أل  ُ
 كُّهود / ِ
 كْٓخؿ آمراف / ّ
 كّْٔ/ُ  والاير المييط ُٓٓ/َينظر الخاياف  ْ
 كُِٔ-ُُٔ/ْاللااس  ٓ



 ِٔ 

وآندل أف ما اعد )أما(   يفخ ر آلء الماخدأ  ألراما ااف مفعو م أو ظرألما  اما ناه آلء ذلؾ اػؿ 
وا( ون ػػاه  وذلػػؾ ُاـ  وااػػف هشػػَمػػف الر ػػ  يفو اوفوػػرى   تػػـ اف الاايػػ  يػػرغ أف تمػػص ألرومػػا اػػيف رألػػا )ال ػػذي

أنؾ))خفدـ المن وس أل  ا شخهاؿ لليدي  آنه ادرجص أوؿ مف الماخدأ   ف الماخدأ مىخيد   آنه  واليدي  
نا:)ميمػدما يدور آليه أساسما ا الؼ المشهوؿ آنه  ألنف اليدي  يدور آلء  يرل أساسماك ألالفرؽ ايف وول

أارمخىػػهى(  و)ميمػػدن أارمخىػػهى( أنػػؾ اػػالرألا جعلػػ  مػػدار اليػػدي  ميمػػدما وجعلػػ  ا اػػارؾ آنػػه  وهػػو مػػدار 
ا هخماـك أمػا ا ىولػء ألفػد وػدم  ألي ػا ميمػدما لالهخمػاـ  ودمخػه لخخيػد  آنػه ادرجػص أوػؿ مػف العمػدة ألػنف 

ك ألينػ  خرألػػا ا سػػـ وخن ػػاه ِ(اإل اػار آػػف المػػخالـ ولاػف وػػد يفخ ػػ  السػػياؽ اف خ ػص ميمػػدما ايػػدي (
وا( ألػ  اآليػص  يفو اوفورى ايسس ما خرم  اليه مف  رض  ومف تـ لـ نجد معد م آف الفوؿ اوجوس ن س )ال ذي

رواأليعىػػؾو ايلػػ   المااراػػص  والسػػياؽ ي ػػدل الػػء ذلػػؾ  وػػاؿ خعػػالء ألِّيػػؾو وو يسوػػء اينِّػػ  مىخووو :))اٌذ ووػػاؿو اهللى يوػػا آي
مىطو ِّرىؾو ميفو ال   ـ  ايلػ   وو ػصي تىػ وا ايلوػء يوػٌوـي اٌلفييامو يفو اوفوػرى يفو اخ اوعىػوؾو ألوػٌوؽو ال ػذي ػؿى ال ػذي اآي جو وا وو يفو اوفوػرى ذي

ـٌ آوذوااما  وا ألويىآوذِّاى ى يفو اوفورى ـٌ أليٌيهي خوٌ خوليفىوفو ألويوم ا ال ذي ـٌ ألييموا اىٌنخى ـى اوٌينواى ـٌ ألويوٌياى عىاى يدما((موٌرجي ك ألينػ  ّشودي
غ أف مدار الاالـ آلء اهلل خعالء الذل خوأل ء آيسء آليه السالـ  ورألعه وط  رل مف الذيف افػروا  ألين  خر 

وجعؿ الػذيف اخاعػول ألػوؽ الاػاألريف  ألػالاالـ آلػء اهلل خعػالء أساسمػا  ولاػف أىريػد خ  ػيص )الػذيف افػروا( 
دي  من ػػااا آلػػء ايػػدي  واشػػ ة مػػف ا هخمػػاـ ألفػػدـ ون ػػسك ولػػو رألػػا مػػا أدغ هػػذا المػػددغ ولاػػاف اليػػ

 الااألريفك
وا( أل  ووله خعالء-س يفو اوفورى ((اآراس )ال ذي ـٌ وا ألوخوٌعسما ل  ى يفو اوفورى وال ذي  كْ:))و

(  اما  ـٌ وا( من واما افعؿ يفسرل )ألوخوٌعسما ل  ى يفو اوفورى  ذهس الجم ور الء جواز أف ياوف )ال ذي

                                           
 كََٔ/َينظر شرح الر    َ
 كُٕ/َينظر مهن  اللايس  ُ
 كْْْ/ُمعان  النيو  ِ
 كْٓ-ْْخؿ آمراف / ّ
 كٕميمد / ْ



 ِٕ 

 كَخفوؿ:)زيدن جدآما له(
وا( من ػػواما افعػػؿ  و ػالؼ ااػػف آػػادؿ الجم ػػور  يفو اوفوػػرى وػػاؿ: وآنػػدل أنػه   يجػػوز أف ياػػوف )ال ػػذي

(  )) ف )ل ـ(   يخعلؽ اػ )خعسما(  انمػا هػو مخعلػؽ اميػذوؼ   نػه ايػاف  أل : أآنػ   ـٌ يفسرل )ألوخوٌعسما ل  ى
 كُل ـ((

نيػوييف و اد مف أف أسجؿ ا ذا ال دد مليوظص جديرة االذار  أليووؿ اف الجار والمجرور آنػد ال
( و)سفيما ل ـ(  وأمتاؿ ذلؾ   ار لماخدأ ميذوؼ  أل: هذا الدآاة ل ـ ـٌ أل  نيو)خوٌعسما ل  ى

  ألليس الخفدير ِ
امفخ ء ذلؾ :)أآن  ل ـ(  تـ اف خفدير الميذوؼ اػ )أآن (  ير مسل ـ اه   ف )أآن ( مخعده انفسػهي   

)الذيف افروا( مرألوع آلء ا اخداة  و اػرل ك وا رؼ النظر آف متؿ هذل الخفديرا  أيسس أف ّايرؼ جر
ػػػا( من ػػػوس اػػػال ار  وذلػػػؾ آلػػػء مػػػا خفػػػرر مػػػف أنػػػؾ اذ  -ميػػػذوؼ  خفػػػديرل: )ألخعسػػػوا(  ووولػػػهي : )ألخعسم

خفوؿ)ميمدن أارمخىهى(  االرألا  خجعؿ مدار اليدي  ميمدما وخجعؿ ا اارؾ آنه هو مدار ا هخماـ  ألػ  يػيف 
هى( آف المخالـ  ا  أنؾ ودم  )ميمدما( ون ػاخه لهػرض خ  ي ػه خجعؿ اإل اار أل  نيو : )ميمدما أارمخى 

ك والذل يرشد الء أف مػدار اليػدي  من ػًس آلػء )الػذيف افػروا( السػياؽ  ْايدي  أو اش ة مف ا هخماـ
ػػؿ  اذ اػػاف مفخػػخح السػػورة اػػالاالـ آلػػي ـ  وػػاؿ خعػػالء: ) ػػاييؿي اهللي أو و ػػٌف سو ػػدُّوا آو وا وو و يفو اوفوػػرى )ال ػػذي

ـٌ أوآٌ  الو ى ـٌ  اوػذوليؾو …مو ػ ػف ر اِّ ي ػؽ  مي نىػوا اخ اوعىػوا اٌليو يفو خمو ؿو ووأوف  ال ذي وا اخ اوعىوا الاواطي يفو اوفورى  ذوليؾو اييوف  ال ذي
ٌنخىمىػ خ ػء ايذوا أوٌت و ػٌرسو الرِّووػاسي يو وا ألو و يفو اوفوػرى ـٌ ألونيذوا لوفييػخىـى ال ػذي ـٌ ألوشىػدُّوا يوٌ ريسى اهللى ليلن اسي أوٌمتوالو ى وهى

ػٌرسى أوٌوزواروهوػا ػاو اٌليو خ ػء خو و ػا أليػدواةم يو تواؽو  ألنيم اموناا اوٌعدى ووا يم  ػؿ  …اٌلوو ـٌ ووأو و وا ألوخوٌعسمػا ل  ىػ يفو اوفوػرى ووال ػذي
)) ـٌ الو ى أوٌآمو

 كٓ
 
 المفعوؿ المطلؽ-ٕ
 كٔيما((:))تىـ  اٌدآى ىف  يوٌيخيينوؾو سوعٌ اآراس )سوٌعيما( أل  ووله خعالء-أ

                                           
آرااػػه   ومعػػان  الفػػرخف ْٕ/ِينظػػر معػػان  الفػػرخف للفػػراة  َ   ُِْ/ِ  والاشػػاؼ َٔٓ/ُ  ومشػػاؿ اآػػراس الفػػرخف ٕ/ْوا 

 ك  ُُِ/َٓوالجاما  يااـ الفرخف 
 كِّْ/َٔاللااس  ُ
 كََٔ/َينظر شرح الر    ِ
 كُُٖ/َينظر مهن  اللايس  ّ
 كْْْ/ُينظر معان  النيو  ْ
 كٕ ّ ِ َميمد / ٓ
 كٍُٓالافرة / ٔ



 ِٖ 

 كَذهس أاو الافاة العاارل الء أف )سوٌعيما( م در مداِّد  واؿ:  ف السع  واإلخياف مخفارااف
 كُوآف س ااف آادؿ آلء ذلؾ اينه اعيد  )) ف الم در المداِّد   يزيد معنال آلء معنء آامله((

( أل  ووله خعالء -س ٌعنوا ووأوطوٌعنوا نا س ) ىٌفروانوؾو ووالىوا سومي ((:))وو يرى ا نوا ووا يلوٌيؾو اٌلمو ي  كِ ىٌفروانوؾو رو
ذاػػر ااػػف آػػادؿ أف ألػػ  معنػػء الفعػػؿ النا ػػس لػػػ ) فرانػػؾ( مػػذهايف: ا وؿ مػػذهس سػػياويه أنػػه 
(  ألاسخهن  االم در آف الفعؿ  وذلؾ نظير )سفيما  من وس افعؿ امعنء الطلس  اينه ويؿ: )ا فر  فرانوؾو

من ػػوس افعػػؿ م ػػمر امعنػػء ال اػػر  وػػاؿ: يفػػاؿ: ) ىٌفروانوػػؾو  و  ك والتػػان : مػػذهس الزم شػػرل أنػػهّورآيمػػا(
(  أل: نسخهفرؾ و  نافرؾ اىٌفروانوؾو

 كْ
( م در ووا مووا ا مر ألنى سو  )) ف  هذل ال ػيهص لم ػا اانػ   وذهس ااف آادؿ الء أف ) ىٌفروانوؾو

: ايمػد يمػدما واشػار شػارما((اانػ  أدؿ  آليػه  ونظيػرل: )يمػدما وشػارما(  أل ٓمو وآص ل ذا المعنء ألفػد
ك ٔ

 كٖوأاو اليسف ا  فش ٕوود ساؽ ااف آادؿ الء الفوؿ اش ة مف ذلؾ الفراة
( م در نا س آف ألعؿ من وس وود  رج الء معنػء الػدآاة  والسػياؽ  والظاهر أف  نيو :) ىٌفروانوؾو

(   -داؿ اما   يدع مجا م للشػؾ آلػء ذلػؾ  ألينػ  خ اػر آػف ي ػوؿ الهفػراف انمػا اذ خفػوؿ:)راِّ   ىٌفروانوػؾو
خوػؾو   ـٌ روٌيمو ػ ؾو  واٌريو ٌفػوو (  ومعنػال: اٌآػؼى آو خوػؾو روٌيمو ؾو وو اِّ  آوٌفوو خدآو اه  ونظير ما نيف ا ددل أف خفوؿ:)رو

 ألا خىزؿ الفعؿ وافء الم در دا ا آليهك
 المفعوؿ  جله-ٖ
( أل  ووله خعالء-أ ـٌ ٌدوو ى ((:))وواؿو اهللى: هوذوا يوٌوـى يوٌنفو ) ي ـٌ ٌدوى ى وييفو  ي ادي مػف ن ػس  ََأل  وراةة ٍَاى ال  

(ك ـٌ ٌدوو ى  ) ي

                                           
 كٍَِ-ٍٍِ/َ  والاير المييط َُِ/َينظر الخاياف  َ
 ك ِْٔ/ّاللااس  ُ
 كُْٕالافرة / ِ
 كَّٓ/َينظر الاخاس  ّ
 كٍّٔ/َينظر الاشاؼ  ْ
ػا(   يفخػرف االفػاة   ن ػا خيػوؿ اػيف  ٓ ال واس: )لم ا اان  مو وآص ل ذا المعنػء اانػ  أدؿ  آليػه(ك وذلػؾ  ف جػواس )لم 

 )لم ا( وآامل ا الذل هو الجواسك
 كُْٖ/ّاللااس  ٔ
 كَٕٕ/َينظر معان  الفرخف  ٕ
 كَُٖ/َينظر معان  الفرخف  ٖ

 كََٖالما دة / ٍَ
 كِٓ/ّينظر الاير المييط  ََ



 ٍّ 

( من وس آلء أنه مفعوؿ  جله ـٌ ٌدوو ى  كَذهس أاو الافاة العاارل وأاو يي اف الء أف ) ي
ويرغ ااف آادؿ أنه   يجوز ذلؾ  )) نه ألا  شرط مف شروط الن س  وهػو اخيػاد الفاآػؿ  ألػنف  

  وليس لفا ؿ أف يفوؿ  ين س اػ )ال ادويف(  ألاينه ويػؿ: الػذيف ي ػدووف ألاآؿ النفا  ير ألاآؿ ال دؽ
 كُ جل ـ  دو ـ  أليلـز اخياد الفاآؿ   نه يددل الء أف الش ة آلص لنفسه((

وأيسس أنػه يجػوز أف يىاخفػء ألػ  المفعػوؿ  جلػه اشػرطيف  ا وؿ :اونػه م ػدرما  والتػان  :اونػه 
كوآليػه لػيس تػـ مسػوِّغ لو ػا مزيػد مػف الفيػود مػاداـ ا سػخفراة ِمفيدما للخعليؿك وهذا هو مػذهس سػياويه

:))هىوو ال ذيل جاة ا الؼ ما زآـ النيويوف  ألاخياد اليد  والم در أل  الفاآليص مردود انيو ووله خعالء
طوموعمػا(( ٌوألمػا وو ـى اٌلاوٌرؽو  و ياى ـ اذ ألاآػؿ اإلراةة هػو اهلل خعػالء  ألػ  يػيف أف ألاآػؿ ال ػوؼ والطمػا هػ ّيىري

الم ػػػاطاوفك ويسػػػرل ذلػػػؾ آلػػػء مػػػا اشػػػخرط مػػػف خواألػػػؽ زمػػػف اليػػػد  والم ػػػدر  ألننػػػه ي ػػػح مػػػتالم أف 
يفاؿ:)أي ػػػػر ى يفػػػػا ا  أمػػػػسي اسػػػػخعدادما للسػػػػفري  ػػػػدما(ك ومػػػػف هػػػػذا المنطلػػػػؽ يفػػػػوؿ الػػػػداخور ألا ػػػػؿ 

(  ألزم ٌد ى مواوصو أداةم ليفوري صي اليجِّ ف الف د  ير زمػف السامرا  :))و  أرغ سااما مفاو م أل  منا نيو: )وو و
((أداة الفري ػػص  وػػاؿ خعػػالء ػػٌف ووٌاػػؿى هىػػدمغ لِّلن ػػاسي يػػؿو مي ٌنجي ؿو اٌلخ ػػٌورواةو وواإلي   ومعلػػـو أف هدايػػص ْ:))ووأوٌنػػزو

نما ه  اعدل  واذلؾ اإلنجيؿ  كٓ…((الناس ليس  مفارنص لوو  اإلنزاؿ  وا 
ف  آامؿ الن س أل  )ااخهاة( أل  ووله خعالء-س ػصه مِّػف ر اِّػؾو خوٌرجىوهوػا  :))ووا يم ا خىٌعري و ـى اٌاخيهواةو روٌيمو ٌن ى آو

ـٌ ووٌو م م ٌيسىورما((  كٔألوفىؿ ل  ى
(  ومنػا أف  ػف  ذهس أاو يًياف الء أف العامؿ أل  المفعػوؿ  جلػه )ااخهػاة( هػو ألعػؿ الشػرط )خىٌعري و

 كٕياوف من واما اجواس الشرط  واؿ:  ف ما اعد الفاة   يعمؿ أليما وال ا
 س ااف آادؿ الء أنه يجوز أف يعمؿ جواس الشرط أل  المفعوؿ  جله )اٌاخيهواةو(  )) نه ود وذه

                                           
 كِٓ/ّ  والاير المييط ّٕٔ/َينظر الخاياف  َ
 كُٔٓ/ٔاللااس  2
 كَُِ/ِ  وهما ال واما َّٕ/َينظر الاخاس  ِ
 كَُالرآد / ّ
 كّ-ِخؿ آمراف / ْ
 كّْٓ/ُمعان  النيو  ٓ
 كُٕاإلسراة / ٔ
 كَِ-ٍِ/ٓمييط ينظر الاير ال ٕ



 َّ 

ـو ألوػػػالو خوٌف وػػػٌر((تاػػػ  ذلػػػؾ ألػػػ  نيػػػو وولػػػه خعػػػالء ػػػا اٌليوخيػػػي    ف )اليخػػػيـ( من ػػػوس امػػػا اعػػػد ألػػػاة َ:))ألويوم 
 كُالجواس((

اى اٌلموووازييفو اٌلفيٌسطو )اٌلفيٌسطو( أل  ووله خعالء-  نو و  كِ((:))وو
 كّذهس أاو يياف الء جواز اآراس )اٌلفيٌسطو( مفعو م  جله  أل  جؿ الفسط

و طي ااف آادؿ أاا يًياف  )) ف المفعوؿ له اذا ااف معرألمػا اػػ )أؿ( يفػؿ خجػردل مػف يػرؼ العلػص  
)) ) ـو (  ويفؿ:)ج   اإلارا خفوؿ:)ج  ى لإلاراـي

 كْ
 المفعوؿ أليه-ٍَ

ا( أل  ووله خعال-أ ا((ءاآراس )أر م  كٓ:))اٌوخىلىوا يىٌوسىؼو أووي اٌطرويىولى أوٌر م
ػػا( من ػػوس آلػػء اسػػفاط ال ػػاألض  أل: ألػػ  أرض  وػػاؿ: و  يجػػوز  مػػذهس ااػػف آطيػػص أف  أر م
ا( ليس  اذلؾ  اؿ ه  أرض مفيدة اين ا  ن ا ا آلء الظرأليص   ف الظرؼ يناه  أف ياوف ما مما و)أر م

األفػػه أاػػو يًيػػاف اذ وػػاؿ: لػػو ولػػ : )جلسػػ ى دارما اعيػػدة أو ماانمػػا ك وو ٔاعيػػدة أو وا ػػيص ألػػزاؿ اػػذلؾ اا ام ػػا
 كٕاعيدما( لـ ي ح ا  اوساطص )أل (  ومف تـ لـ يجز يذأل ا ا  أل   رورة شعر أو ما )د ل (

ا( من واص آلػء الظرأليػص ))اذ الظػرؼ المػا ـ آاػارة آًمػا لػيس لػه  وذهس ااف آادؿ الء أف )أوٌر م
ا( أل  اآليص الاريمص مف هذا الفايؿ((يدود و  أوطار خيويه  و)أو   كٌٖر م

ػٌف دواأليػاه يوػٌوـو العامؿ أل  )يوػٌوـو خومىػٌورى الس ػمواةى( ألػ  وولػه خعػالء-س ػا لوػهى مي اِّػؾو لووواويػان  م  ػذواسو رو :))ايف  آو
 كٍَخومىٌورى الس مواةى((

( معمػو م لػػ ذهس ما  الء أف العامؿ ألػ  )يوػٌوـو خومىػٌورى الس ػمواةى( هػو )واوػا(  ومنػا  أف ياػوف )يػـو
)داألا(  معلالم ذلؾ المنا خعليالم انال آلء وألؽ ما خفخ يه ال نعص اإلآراايص   المعنء  اذ ذار أف المنفػ  

                                           
 كٖال يء / َ
 كّّٔ/ُك وينظر الاشاؼ ُْٓ-ُّٓ/َُاللااس  ُ
 كّٔا ناياة / ِ
 كَِٓ/ٓينظر الاير المييط  ّ
 كٍَْ/َِاللااس  ْ
 كٖيوسؼ / ٓ
 كُُُ/ِينظر الميرر الوجيز  ٔ
 كُِٕ/ْينظر الاير المييط  ٕ
 كِّ/ُف   والاياف أل   ريس اآراس الفرخٍِْ/ُك وينظر الاشاؼ ُْ/ََاللااس  ٖ

 كٖ-ٔالطور / ٍَ



 ُّ 

ػػؾ مػػا زيػػدن خاػػالم(  رألعػػ  )خاػػالم( أو ن ػػاخه أو أد لػػ  آليػػه    يعمػػؿ أليمػػا واػػؿ النػػاأل   اذ   يفػػاؿ )طعامو
 كِافاة العاارل الء جواز أف ياوف العامؿ هو )داألا(وأاو ال ُك أل  ييف ذهس اليوأل َالااة

وذهس ااف آادؿ الء أف العامؿ هو )واوا(  ومنا أف ياوف العامؿ )داألا(  اما هو مذهس ماػ   
ا  أنه وًجه ذلؾ خوجي ما م خلفما  واؿ: ووػد يفػاؿ: اف وجػه المنػا مػف ذلػؾ الػوهـ مػف أف ))يف ػـ أف أيػدما 

ك والهرض أف آذاس اهلل   يدألا أل  اػؿ ووػ   وهػذا أمػر مناسػس وػد ذىاػر يدألا العذاس أل   ير ذلؾ الي ـو
((متله اتير  ولذلؾ منػػػا اع  ػػػػـ أف ينخ ػػػس  دى اىؿُّ نوٌفسه لوء اىؿِّ شوػٌ ةه افوله ّ:))يوٌوـو خوجي :))وواهللى آو

)) يرن  كٓ  ل ال يف ـ منه ما   يليؽ((ْشوٌ ةه وودي
ػػؾو مػػا زيػػدن خاػػالم( لػػيس مطاافمػػا لفولػػه وآنػػدل أف أليمػػا والػػه ماػػ  نظػػرما  ف خن ظيػػرل انيو:)طعامو

ٌف دواألياه يوٌوـو خومىورى اٌلس مواةى((خعالء   اذ اف  العامؿ والمعموؿ أل  اآليص المااراص وػد ووعػا اعػد :))موا لوهى مي
يػرؼ النفػػ  وألػ  يًيػػزل ا ػالؼ مػػا متًػػؿ اػهك وأااػػر الظػف أف المعنػػء الػػذل الخفطػه ااػػف آػادؿ يسػػف جػػدما 

خسػػاوؽ مػػا مػػا رمػػ  اليػػه اآليػػص الاريمػػص  وهػػو أف آػػذاس اهلل   يماػػف دألعػػه ألػػ  اػػؿ ووػػ   ولػػيس ذلػػؾ م
مف ورما آلء يـو المورك ولو ااف )داألا( نا اما للظرؼ لخاادر الػء الػذهف أف هنػاؾ مػف يػدألا آػذاس اهلل 

ك ولدألا متؿ هذا الوهـ خعيف أف يخعلؽ الظرؼ اػ )واوا(ك  أل   ير ذلؾ اليـو
؟((الظرؼ )اذا( أل  ووله خعالءآامؿ -  ـى ايذوا اىٌعتيرو موا ألي  اٌلفىاىوري  كٔ:))أوألوالو يوٌعلو

ذار ااف آادؿ أف النيوييف ذاروا أل  آامؿ الظرؼ )اذا( آدة أوجػه  نل  ػ ا امػا يػيخ : ا وؿ: 
  الفاػور ك والتػان : أنػه ميػذوؼ  والخفػدير: اذا اعتػر مػا ألػٖ  والمارد  والفرطاػ ٕأنه )اعتر(  وآليه ما 

ك والرااا: أنه مفعوؿ )يعلػـ( الميػذوؼ  أل: أألػال ٍَجوزواك والتال : أنه )يعلـ(  وآليه أاو الافاة العاارل
 كََيعلـ مآله اذا اعترك وآليه أاو يًياف

                                           
 كٍٖٓ/ُينظر مشاؿ اآراس الفرخف  َ
 كَّٔ/ٕينظر الاير المييط  ُ
 كََِٕ/ُينظر الخاياف  ِ
 كٍِخؿ آمراف / ّ
 كُٖخؿ آمراف / ْ
 كََٕ/َٕاللااس  ٓ
 كٖالعاديا  / ٔ
 كِٕٓ/ُينظر مشاؿ اآراس الفرخف  ٕ
 كَََ/ٍُينظر الجاما  يااـ الفرخف  ٖ

 كٍٍَِ/ُينظر الخاياف  ٍَ
 كٍْْ/ٕينظر الاير المييط  ََ



 ِّ 

وذهس ااف آادؿ مذهاما م الفما لجم ور النيوييف اذ ذار أف الفعؿ )يعلـ( آامؿ ))ألػ  )اذا( آلػء 
  ظرؼ  اذ الخفدير: أألال يعرؼ وو  اعترة الفاور  يعن  أف يفر االاع  وووخه   سايؿ أف )اذا( مفعوؿ اه

 كَو)اذا( ود خ رأل  و رج  آف الظرأليص  ولذلؾ شواهد اتيرة((
والظاهر أف ااف آادؿ ينيو منيء ااف مالؾ  اذ انػه يجيػز أف خفػارؽ )اذا( الظرأليػص ألخفػا مفعػو م 

 كُاه
 لؾ اآلراة ماليظا :وم ما ياف مف أمر ألعندل آلء اعض خ

أما المذهس الذل يف   ايف )اذا( شػرطيص ألػال أرال مسػخفيمما   ف المعنػء يناػو آنػه  وا   ألػيل معنػء -َ
أل :))أألال يعلـ اذا اعتر ما أل  الفاور جوزوا((؟! وأيف مفعوؿ )يعلـ( امفخ ء هذا الخفدير؟ تـ أ  خرغ أف 

 يفاؿ: أألال يعلـ مآله اذا  اعتر ما أل  الفاور جوزوا؟!ك المعنء يفسد لو أننا ودرنا مفعو م اه  أي ح أف
أما ما ويؿ مف أنه )يعلػـ( ألهيػر سػديد  اذ لػيس المف ػود أف يعلػـ اإلنسػاف ألػ  ذلػؾ الووػ  انمػا يػراد -ُ

 كِذلؾ أل  الدنيا
وأما ما ويؿ مف أنه مفعوؿ اه   ظرؼ ألليس امخ ح اذ أليه ا راج لػ )اذا( آػف الظرأليػص  وهػو مػا لػـ -ِ
 اخه اسخفراة االم ـكيت
وأ يرما أيسس أف أاػا يًيػاف ميػؽ ألػ  اسػخظ ارل اآمػاؿ مفعػوؿ )يعلػـ( الميػذوؼ ألػ  )اذا(  وهػو رأل -ّ

 يخنا ـ أليه المعنء وال ناآص  وامفخ ء ذلؾ خاوف )اذا( ظرأليص أليسسك
 ا سختناة-ََ

( أل  ووله خعالء (( :))موا لو ىـ ايهي ا سختناة أل  )اي   اخِّاواعو الظ فِّ ٌلـه اي   اخِّاواعو الظ فِّ  كّميٌف آي
( لػيس  مذهس جم ور النيوييف أف ا سختناة الوارد أل  اآليػص المااراػص منفطػا   ف )اخِّاػاعو الظ ػفي

 كْمف جنس العلـ
ومذهس ااف آادؿ جواز أف ياوف هذا ا سختناة مخ الم  وذلؾ  ف ))العلـ وػد يطلػؽ آلػء الظػف  

((خعالءألياوف مف جنسه  افوله  ـٌ اِّ ي يفو يوظىنُّوفو أون  ىـ مُّالووىو رو (  ووولهَ:))ال ذي خ ػء   وأراد )يوٌعلمىوفو :))يو

                                           
 كّٔٓ/ٍُاللااس  َ
 كَٖٔ-َٕٔ/ِ  وهما ال واما َُٖ/َينظر مهن  اللايس  ُ
 ك  ُْٖ/ُينظر الاياف أل   ريس اآراس الفرخف  ِ
 كَْٔالنساة / ّ
آرااػػػه  ْ   والايػػػر ٕ/ٓ  والجػػػاما  ياػػػاـ الفػػػرخف ٍّٓ/َ  والخايػػػاف ٍْٕ/َ  والاشػػػاؼ َُٕ/ُينظػػػر معػػػان  الفػػػرخف وا 

 كَِٖ-ٍِٖ/ِالمييط 



 ّّ 

اىوا((ووولػػػه ـٌ وػػػٌد اىػػػذي ظونُّػػػوا أون  ىػػػ ػػػؿى وو خ ػػػء ايذوا اٌسػػػخوٌي وسو الرُّسى روأوغ ُ:))يو   أل: خويوف نىػػػوا  ووولػػػه:))وو
ذا ااف ي ح اطالوه آليه  ار ا سختناة مخ الم((  ِاٌلمىٌجريمىوفو الن ارو ألوظونُّوا أون  ىـ مُّوواويعىوهوا((  كّوا 

 الياؿ-َُ
 اآماؿ ا يرؼ المشا ص أل  الياؿ-أ

مذهس سياويه و ر ما يعمؿ أل  الياؿ مف ا يرؼ المشػا ص االفعػؿ آلػء )اػيف   ولعػؿ   وليػ (  
و)ايف  هذا اشرن منطلفما(   جاة أل  )الاخاس(:))واذلؾ اذ ول  )لي  هذا زيدن وا مما(  و)لعؿ  هذا زيدن ذاهاما( 

(   ن مػػا واجاخػػاف  امعنء:)هػػذا آاػػدى اهللي منطلفمػػا(  وأنػػ  ألػػ  )ليػػ ( خمن ػػال ألػػ   ا  أف  معنػػء )أف  ولاػػف 
ذا ول :)لعػؿ(  ألينػ   ( خشاِّه انسانما أل  ياؿ ذهااه  اما خمنيخه انسػانما ألػ  يػاؿ ويػاـ  وا  الياؿ  وأل  )ايف 

 كٓك وآلء هديه سار جم ور النيوييفْس((خرجول أو خ األه أل  ياؿ ذها
( ألػ  اليػاؿ  اذ وػاؿ: اف النيػوييف ))أجػازوا ألػ  )ليػ ( أف  ومذهس ااف آادؿ جواز أف خعمػؿ )أف 
(  لما ألي ا مف معنء الفعؿ  وهو الخمن  والخشايه  ألااف يناه  أف يجوز ذلػؾ  خعمؿ أل  الياؿ  واذا )ايف 

( ليما ألي ا مف معنء الخيايد(  كٔ(أل  )أف 
وآندل أنه   مساغ مفاو م لشطر هذل ا يػرؼ الػء مػا يعمػؿ ألػ  اليػاؿ ومػا   يعمػؿ  مػا دامػ  
ػػا ألػػنف النيػػوييف لػػـ ي ػػعوا اػػيف أيػػدينا خعلػػيالم منطفياػػا يماػػف  هػػذل ا يػػرؼ مشػػا ص االفعػػؿ آنػػدهـك وأي م

يظ ػا مػف طرألػ   امفخ ال خفسير انخ اس الياؿ اعد هذل ا يرؼك والذل يخجه ل  أف الجملص لما أ ػذ 
ػػػا؟(  و)ااػػـ تواىػػػؾو  اإلسػػناد انخ ػػس مػػػا آػػداهما آلػػػء الف ػػلص  يػػػدلؾ آلػػء ذلػػػؾ وولنػػا: )مػػػا شػػينىؾو وا مم
م او ما؟(  و)هذا ميمدن ماشيما(ك أليلُّ آامؿ أل  أ راس خلؾ؟ك ويعزز هذا الظف أنػؾ خفػوؿ : )هػذا ميمػدن 

ليص  سواة أد لػ  )ليػ ( آلػء الجملػص أـ لػـ مفاالم( و)لي  هذا ميمدن مفاالم(  و)مفاالم( منخ س آلء اليا
 خد ؿك وهذا يدؿ آلء أنه ليس ل ذل ا يرؼ آمؿ أل  الياؿ الاخصك

( أل  ووله خعالء-س األىوفو ((اآراس )وو و يو و األىوفو لوٌوموصو  و يـه اهيدىوفو ألي  سواييؿي اهللي وو و يو و  يا مك ٕ:))يىجو
                                                                                                                                     

 كّٓالافرة / َ
 كٍََيوسؼ / ُ
 كِْالا ؼ / ِ
 كََْ/ٔاللااس  ّ
 كُٕٔ/َالاخاس  ْ
 كٍَُ-ٍٍُ/َ  وشرح الر   ْٓ/ُ  وشرح المف ؿ ُٕٔ-ُٔٔ/ُ  وال  ا ص ٍَِ/ّينظر المفخ س  ٓ
 كَِّ/ِاللااس  ٔ
 كّْالما دة / ٕ



 ّْ 

)و  ي ػػاألوف( واو اليػػاؿ  وآليػػه خاػػوف جملػػص )  ذهػػس الزم شػػرل وأاػػو يًيػػاف الػػء أف الػػواو ألػػ  
 كَي األوف( يا م مف ألاآؿ )يجاهدوف(

و طي ااف آادؿ الزم شرل وأاا يًياف   ف ذلؾ   يخمشء ما ما نػص آليػه النيويػوف مػف ))أف 
الم ارع المنف  اػ ) ( و )ما( االمتا  أل  أنه   يجوز أف خااشػرل واو اليػاؿ  وهػذا  امػا خػرغ  م ػارع 
منف  اػ ) (  ا  أف يفاؿ: اف ذلؾ الشرط  ير مجمػا آليػه  ولاػف العلػص الخػ  منعػوا ل ػا مااشػرة )الػواو( 
للم ارع المتاػ  موجػودة ألػ  الم ػارع المنفػ  اػػ ) ( و )مػا(  وهػ  أف الم ػارع المتاػ  امنزلػص ا سػـ 

( اػػاف ألػػ  وػػوة ) ػػاياما(  و) ػػاياما(    يجػػوز د ػػوؿ )الػػواو( ال ػػريح  ألننػػؾ اذا ول :)جػػاة زيػػدن ي ػػيؾى
( ألػ   آليه  ألاذلؾ ما أشا ه  وهو أل  ووخه  وهذل موجودة ألػ  المنفػ   ألػنف وولؾ:)جػاة زيػدن مػا ي ػيؾى
ووة ) ير  ايؾ(  و) ير  ايؾ(   خد ؿ آليه الواو  ا  أف هذا يشاؿ اين ـ ن وا آلء أف المنفػ  اػػ 

زيػدن لػـ ي ػيٌؾ( امنزلػص ) يػر  ػايؾ(  ومػف  )لـ( و)لًما( يجوز أليه د وؿ الواو  ما أنه ألػ  وولؾ:)وػاـ
لوم ا يوٌيخياىـ((د وؿ الواو ووله خعالء ن صو وو لىوا اٌلجو ـٌ أوٌف خوٌد ى ٌاخى سي ـٌ يو :))أو

 كِ  ونيول((ُ
ويهلس أل  ظن  أف خيويؿ الم ارع االمفرد   يخيخء ا  آلػء يسػااف المعنػء   ف تمػص ألرومػا اػيف 

الطفػػؿى يااػػ (  اذ اف الخعايػػر اا سػػـ يػػدؿ آلػػء التاػػو  ألػػ  يػػيف يػػدؿ  وولؾ:)جػػاة الطفػػؿ ااايمػػا(  و)جػػاة
الخعاير االفعؿ آلء الخجدد واليدو ك ألمف اإلجياؼ أف نسًول اين ماك تـ اف اعض الجمؿ يخعػذر خيويل ػا 
امفرد  وأل  ذلؾ يفوؿ ااف هشاـ:))ومما يشاؿ وول ـ أل  نيػو: )جػاة زيػدن والشوػمسى طالعػصن(  أف  الجملػص 

 كّيص ياؿ  ما أن ا   خنيؿُّ الء مفرد و  خايِّف هي ص ألاآؿ و  مفعوؿ((ا سم

                                           
 كَِْ/ِ  والاير المييط ُِٓ/َينظر الاشاؼ  َ
 كَُّالافرة / ُ
 كِّٖ/ٔاللااس  ِ
 كٍٓٓ/ُمهن  اللايس  ّ



 ّٓ 

 راط الجملص الياليص اا سـ الظاهر- 
ػػالوةو ووأوٌنػػخىـٌ روااػػط الجملػػص الياليػػص امػػا الػػواو وال ػػمير وذلػػؾ نيػػو وولػػه خعػػالء اىػػوا ال   :)) و خوٌفرو

نوٌيفى آىٌ اوصن((:))لو يٌف أو   أو الواو ألفط نيو ووله خعالءَسىاواروغ((   أو ال مير ألفػط نيػو ُاولوهى الذٌِّ سى وو
د ةن((ووله خعالء ٌوهى ىـ مٌُّسوو لوء اهللي وىجى يفو اوذواىوا آو :))خوروغ ال ذي

 كّهذا هو مذهس الجم ورك ِ
ومذهس ااػف آػادؿ جػواز أف ياػوف ا سػـ الظػاهر مػف روااػط الجملػص الياليػص  اذ ذاػر ألػ  سػياؽ 

((الءاالمػػه آلػػء وولػػه خعػػ ػػرن وفو هوػػذوا يوػػٌوـن آوسي ػػاأليرى ػػيفو ايلوػػء الػػد ايآ  يوفىػػوؿى الاو عي :))مٌُّ طي
أف )يوفىػػوؿى  ْ

) وفو نمػػا جػػاز ذلػػؾ  ف الاػػاألريف هػػـ ال ػػمير ألػػ  المعنػػء   الاوػػاأليرى (  ))وا  عػػيفو يػػاؿ مػػف ال ػػمير ألػػ  )مىٌ طي
نمػا أاػرزهـ خشػنيعما ألياوف ذلػؾ مػف اػاس الػراط اا سػـ الظػاهر  اينػه ويػؿ: )يفولػوف: هوػذوا يػوـن آو  (  وا  ػرن سي

 كٓآلي ـ ا ذل ال فص الفاييص((
وأرغ أف )يفػوؿ الاػاألروف( جملػص مسػخينفص وليسػ  ياليػػص  اذ  اػد مػف أف خشػمؿ الجملػص الواوعػػص 
يا م آلء  مير يعود آلء  ايس الياؿ  ل ال يظف ظػاف أن ػا مسػخفلص أو منفطعػص آمػا وال ػا  وػاؿ ااػف 

اما يعلؽ الجملص التانيص اا ولء   ف الجملص االـ مسخفؿ انفسه مفيد لمعنال  يعيش:))انما يلـز أف خيخ  
ألنذا ووع  الجملػص يػا م ألالاػد ألي ػا ممػا يعلف ػا امػا وال ػا ويراط ػا اػه  لػ ال يخػوهـ أن ػا مسػخينفص  وذلػؾ 

ما  مير يعود من ا الء ما وال ا((  كٔياوف اييد أمريف اما الواو وا 
 الخمييز-َِ

ـٌ تىـ  اٌزدوادىوا اىٌفرما((رما( أل  ووله خعالءاآراس )اىفٌ  ايومواني ي وا اوٌعدو ي يفو اوفورى  خمييزماك ٕ:))ايف  ال ذي
ذهس أاو يًياف الػء أف )اىٌفػرما( ألػ  اآليػص المااراػص خمييػز منفػوؿ مػف الفاآليػص  وا  ػؿ: تػـ ازداد 

 كٖافرهـ

                                           
 كِّالنساة / َ
 كَّيوسؼ / ُ
 كٍٓالزمر / ِ
 كْٓٓ/ُ  ومهن  اللايس ٓٓ-ْٓ/ُينظر شرح المف ؿ  ّ
 كٕالفمر / ْ
 كُُّ/َٕاللااس  ٓ
 كٓٓ/ُشرح المف ؿ  ٔ
 كٍٖخؿ آمراف / ٕ
 كَْٖ/ُينظر الاير المييط  ٖ



 ّٔ 

فعػوؿ اػه  وذلػؾ أف الفعػؿ المخعػدل وذهس ااف آادؿ الء أنه مفعوؿ اه  ))اذ المعنػء آلػء أنػه م
عؿ مطاوآما نفص مفعو م  وهذا مػف ذاؾ   ف ا  ػؿ:)زد ى زيػدما  يػرما ألػازدادل(  واػذلؾ أ ػؿ   تنيف اذا جى

 كَاآليص الاريمص: زادهـ اهلل افرما ألازدادول((
المعنػء: ويهلس آلء الظف أف اآراس )اىٌفرما( خميػزما هػو المناسػس لسػياؽ اآليػص المااراػص  وذلػؾ أف 

ازداد افرهـ  ا  أنه آدؿ آف ذلؾ ألاسند الفعؿ الي ـ ون س )اىٌفرما( اشارة الء خماف الافر من ـ ورسػو ه 
ألي ـ  اذ أل  ذلؾ ألرط خيايد وماالهص أل  اسخيالة الافر واسخيواذل آلي ـ و  سيما أف هذا الافر جاة اعػد 

اك جػػاة ألػػ  )د  ػػؿ اإلآجا ز(:))انػػؾ خفوؿ:)اشػػخعؿ الايػػ ى نػػارما(  ألياػػوف اإليمػػاف  وهػػو أشػػد خمانمػػا ورسػػو م
المعنء أف النار ود ووع  أليه وووع الشموؿ وأن ا ود اسخول  آليػه وأ ػذ  ألػ  طرأليػه ووسػطهك وخفػوؿ: 
( ألال يفيد ذلؾ  اػؿ   يفخ ػ  أاتػر مػف وووآ ػا أليػه وا  ػااخ ا جانامػا منػهك أليمػا  )اشخعل ي النارى أل  الاي ي

 كُآلء الاي  وااخز خه ألال يعفؿ مف اللفظ الاخص((الشموؿ وأف خاوف ود اسخول  
 اإل األص/ معنء اإل األص-َّ

  ) مذهس الجم ػور أف اإل ػاألص   خ لػو مػف أف خاػوف امػا امعنػء الػالـ  وذلػؾ نيػو: )اخػاسى زيػده
أل: اخاسن لزيده  أو خاوف امعنء )مف(  وذلؾ اذا ااف الم ػاؼ اليػه جنسمػا للم ػاؼ  وذلػؾ نيػو: ) ػاخـن 

أل:  اخـ مف أل ص  أو خاوف امعنء )أل (  وذلؾ اذا ااف الم اؼ اليه ظرألما واوعما أليه الم اؼ   أل صه( 
((وذلؾ نيو ووله خعالء :))اوٌؿ موٌارى الل ٌيؿي ووالن  واري

 كّ  أل أل  الليؿ والن ارِ
وذاػػر ااػػف آػػادؿ اف المشػػ ور أف اإل ػػاألص امػػا أف خاػػوف امعنػػء الػػالـ أو امعنػػء )مػػف(  وػػاؿ: 

(( ا امعنػػء )ألػ (  يػػر  ػييحك وأمػػا وولػه خعػػالءواون ػ ألػػال د لػص أليػػه   ف هػذا مػػف اػػاس :))مىاوػػرى الل ٌيػؿي
الاال ص  وهو الخجوز أل  أف جعؿ ليل ـ ون ارهـ مااريف  ماالهص أل  اترة وووآه من ـ ألي ما  أل و نظيػر 

ـن(  وووؿ الشاآر أل  ذلؾ الاي : ـن ولويلىهى ووا ي ا ي  وول ـ :)ن ارىلى  و
لوصه أو   ٌلسي سي  ْوالل يؿى ألي  اوٌطفي موٌنيىو ه ميفو الس اجي   م ا الن  وارى ألوفي  ووٌيده وو

 لما اان  هذل ا شياة ياتر وووآ ا أل  هذل الظروؼ  و فوها ا ا ماالهص أل  ذلؾ  وهو مذهس يسف 

                                           
 كِٖٔ/ْاللااس  َ
 كٍََد  ؿ اإلآجاز  ُ
 ِِساي / 3
 كٍُٔ/ُ وشرح اللميص الادريص ٍُْ/ُ وارخشاؼ ال رس ُُٔ/َ  وشرح الر   َّٔينظر شرح ااف الناظـ  ّ
 كَِِ/ّ  والمفخ س ٍٕ/َلـ أوؼ آلء وا لهك وهو مف شواهد الاخاس  ْ



 ّٕ 

 كَمش ور أل  االم ـ((
يػرؼ ألػ  خعايػر معػيف  ألػ  وأاار الظف أف اإل األص ليس  آلء خفدير يرؼ  اذ ود ي ػح خفػدير 

يػػيف يمخنػػا خفػػدير أل يػػرؼ ألػػ  خعايػػر خ ػػر  ومػػا  ػػح خفػػديرل ايػػرؼ   يطػػااؽ معنػػال معنػػء المفػػد ر  
ألاإل األص أآـ مف أف خاوف امعنء يػرؼك وممػا يػدؿ آلػء ذلػؾ امخنػاع اظ ػار أل مػف هػذل اليػروؼ ألػ  

) (  و)آند ميمده ماؿن (ك ومما يداػد وسـ مف الخعايرا   وذلؾ نيو: )ج  ى ماو ميمده   و) رجو جمياى الرجاؿي
 ػػػعؼ مػػػذها ـ أف ا ولػػػء أف ياػػػوف الخفػػػدير أييانمػػػا آلػػػء  يػػػر مػػػا ن ػػػوا آليػػػه  وذلػػػؾ نيػػػو وولػػػه 

((خعػػالء ػػٌو ي ػػذورو اٌلمو ْي يو ؽي ػػوواآي ػػفو ال ِّ ػػـ مِّ ـٌ أليػػ  خذواني ي ػػاوايعو ى   أل ػػو آلػػء خفػػدير الػػالـ ُ:))يوٌجعولىػػوفو أو و
أل: يػذرما مػف المػو   وهػـ   يفدرونػه اػػ )مػف(   ف الم ػاؼ اليػه  آندهـ  وخفدير )مػف( أرجػح وأولػءك

ليس جنسما للم اؼك ويع د ذلؾ أف المعنء يخهير آند الخفدير  اذ خ اح المعرألص نارة  أللو ودر  نيو: 
( االالـ  لااف الخفدير: هذلي دارن ل الده  وا ولء معرألص والتانيص نارة )هذلي دارى  الده

 كِ
 الخ ميف-َْ

آطػػادل يامػػه  وألا دخػػه: أف خػػددل المػػص الخ  ػػميف آنػػد العلمػػاة اشػػراس لفػػظ معنػػء لفػػظ خ ػػر  وا 
 كّمددغ المخيف

وااف ااف جن  ود ألطف اما وهس مف نظر تاوس ودوص ماليظػص الػء هػذا الفػف  ومػف تػـ خجػدل وػد 
اػاف ناه آليػه وخوسػا ألػ  اي ػايه وأاتػر ألػ  الخمتيػؿ لػهك جػاة ألػ  )ال  ػا ص(: ))اآلػـ أف الفعػؿ اذا 

امعنء ألعػؿ خ ػر  واػاف أيػدهما يخعػدغ ايػرؼ واآل ػر اػآ ر  ألػنف العػرس وػد خخسػا ألخووػا أيػد اليػرأليف 
مووا  اياه ايذانما ايف هذا الفعؿ أل  معنء ذلؾ الفعؿ اآل ر  أللػذلؾ جػ ة معػه اػاليرؼ المعخػاد مػا مػا 

يواـي اهو امعنال  وذلؾ افوؿ اهلل آز اسمه ـٌ لوٌيلوصو ال ِّ ؿ  لواى ((:))أىيي ـٌ   وأن    خفوؿ: ْلر ألو ى ايلوء نيسوا ياى
ػػا اػػاف الرألػػ  هنػػا ألػػ  معنػػء  نمػػا خفػػوؿ: )رألتػػ ى ا ػػا أو مع ػػا(  لانػػه لم  خفػػوؿ: )رألتػػ ى الػػء المػػرأةي(  وا 
أل اة(  وان  خعدل )أأل ي ( اػ )الء(  افولؾ: )أأل ي ى الء المرأةي( ج   اػ )الء( ما )الرأل ( ايػذانما  )اإلي

شعارما أنه امعنال  كٓ…((وا 

                                           
 كََٖ/َاللااس  َ
 كَٖالافرة / ُ
 كََٓ-ََِ/ِينظر معان  النيو  ِ
 كُٓ-ُّ/ُ   والاليا ٖٕٔ/ُينظر مهن  اللايس  ّ
 كَٕٔالافرة / ْ
 كَْ/ٕك وينظر شرح المف ؿ ٍَِ/ُال  ا ص  ٓ



 ّٖ 

والفػػوؿ االخ ػػميف مظنػػص نػػزاع اػػيف النيػػوييف  اذ ذهػػس اليػػه جم ػػور الا ػػرييف  ألػػ  يػػيف ذهػػس 
الاوأليوف الء الخوس ا أل  المعان  الخ  خددي ا يروؼ الجر  ومف تـ نجػد انااػص اعػض يػروؼ الجػر آػف 

لػوا )مػف( اع  ا أمرما سا هما آندهـك وود يملوا آلء ذلؾ اتيرما مف الشواهد الف ييص  ومػف ذلػؾ ان ػـ جع
يفو اوذ اىوا((أل  ووله خعالء ٌرنوالى ميفو اٌلفوٌوـي ايل ذي نو و ٌينمػا   امعنء )آلء( والااة أل  وولػه خعػالءَ: ))وو : ))آو

اوادى اهللي((  ك ِامعنء )مف( ُيوٌشروسى اي وا آي
ورأل ااف آادؿ ألػ  مسػيلص الخ ػميف مخسػاوؽ مػا رأل جم ػور الا ػرييف  ووػد نػًص آلػء هػذا 

((معرض االمه آلء ووله المعنء أل  ػلوٌيموافو لوء مىٌلؾي سى يفى آو   اذ نفػؿ ألػ  ّ:))وواخ اوعىوا موا خوٌخلىو الش يواطي
)آلء( مذهايف: ا وؿ: أف خاوف امعنء )أل ( أل أل  زمف ملاهك والتان : أف ياوف )خخلو( م منما معنػء 

ؿ(  تـ واؿ:))وهذا التان  أولء  ألنف الخجوز أل  ا ألعاؿ أول ء مف الخجوز أل  اليػروؼ  وهػو مػذهس )خخفو 
((ك وآاد ليداد هذا المعنء أل  أتناة االمه آلء وولػه خعػالءْالا رييف((  ٓ:))سوػيوؿو سوػاي ؿن ايعوػذواسه وواويػاه

نمػا سػاغ آنػدل الخجػوز ألػ   اذ  رؼ )سيؿ( الء معنء )دآػا(  واسػخاعد أف خاػوف الاػاة امعنػء )آػف(  وا 
 كٔالفعؿ لفوخه دوف اليرؼ

ااف آػادؿ ألػ  أتنػاة خفسػيرل طرألمػا مػف مسػا ؿ هػذا الاػاس  اذ آمػد الػء  ػرؼ اتيػر مػف وود ا   
معان  مفردا  الاخاس العزيز الػء معػافه أ ػرغ  وذلػؾ اذا دلًػه ا سػخفراة آلػء آػدـ اطػراد خعلػؽ يػرؼ مػا 

وػد ا ذا الفعػؿ أو ذاؾ  واخ ػذ الخ ػميف آنػه  ػورما مخعػددة  ألفػد ي ػمف الفعػؿ الػالـز معنػء ألعػؿ  ـز  و 
ي مف الفعػؿ الػالـز معنػء ألعػؿ مخعػده  ايػد أف الػذل يلفػ  النظػر أنػه اتيػرما مػا ييمػؿ اعػض ا ألعػاؿ آلػء 

ف اان  هذل ا ألعاؿ  ير مفخرنص ايرؼ جرك وسيخ ح ذلؾ جلياا أل  ال فيا  الفاالصك  الخ ميف  وا 
عنايػص الخػ  أو هػا وآلء أيص ياؿ ألالاخاس زا ر ا ذا اللوف مف ألواف الخعاير  وهو أمر ينـ آلء ال

ا آف اسخف اة جميا ما سطرل ايف دألخ  خفسيرل مػف مسػا ؿ هػذا  ااف آادؿ هذا الفف  وود أ را   فيم

                                           
 كٔٔا ناياة / َ
 كٓاإلنساف / ُ
 كٓ/ِ  ومعان  النيو ُُٖ-ُُٕ/َ  وياشيص ال  رل َُْ/ّ  وهما ال واما ََْ-ٍَْ/َينظر مهن  اللايس  ِ
 كٍَُالافرة / ّ
 كُِّ/ُاللااس  ْ
 كَالمعارج/ 6
 كِّٕ/َٖينظر اللااس  ٔ



 ٍْ 

الااس اذ ااف ذلؾ أمرما اعيد المناؿ  ومف تـ وجدخن  أوؼ آند يد الخمتيؿ  و  أخجاوزل  وأليمػا يػيخ  أ ػا 
 ايف يدل الفارغة أمتلص مف مسا ؿ هذا الميدافك

نمػػػا خعػػػدغ اػػػػ )الػػػء( ألػػػ  وولػػػه ذاػػػر ااػػػ-َ ف آػػػادؿ أف ) ػػػال( يخعػػػدغ االاػػػاة  ووػػػد يخعػػػدغ اػػػػ )الػػػء(  وا 
((خعالء ـٌ ـٌ ووػالىوا اين ػا موعواىػ ييني ي لووا ايلوء شوػيواطي لمعنػء اػديا  وهػو أنػه اذا خعػدغ االاػاة ايخمػؿ  َ:))ووا يذوا  و

 ى اػهي( أل: سػ ر  منػه  وهػو مػف معنييف أيدهما: ا نفراد  والتػان : السػ ريص وا سػخ زاة  خفػوؿ: ) لػو 
ػا ألػ  ا نفػراد ألفػطك ويجػوز أف  ذا خعدغ اػػ )الػء( اػاف ن ا ( أل آا  اهك وا  وولؾ: ) ال ألالفن اعرضي ألالفه
ياوف ) ال( ود  مِّف معنء ) رؼ(  ألخعد غ اػ )الء(  والمعنء:  رألوا  الهـ الء شياطين ـ  أو خ ػمف 

 كُمعنء )ذهاوا وان رألوا(
ٌ روةم((وله خعالءولما خناوؿ و-ُ خ ء نوروغ اهللو جو ـٌ يوا مىٌوسوء لوف نٌُّدميفو لوؾو يو ك ذهس الػء أف ِ:))ووا يٌذ وىٌلخى

ما  ف الفعؿ ود  م ف  أف الفعؿ )ندمف( خعدغ االالـ دوف الااة  اما  ف الخفدير: لف ندمف  جؿ وولؾ  وا 
 كّمعنء اإلورار  أل نفر لؾ اما اد آيخه

ليػيـن((خعالءوآندما آرض لفوله -ِ ٌيػرما ألوػنيف  اهللو شوػاايرن آو موٌف خوطوػو عو  و جػوز أف ي ػمف )خطػو ع(  ْ:))وو
معنء ألعؿ مخعده  أل: مف ألعؿ  يرما مخطوآما اه  أو ياوف ) يرما( من واما انسفاط ال األض  أو ياوف نعخمػا 

 كٓلم در ميذوؼ  أل خطوآما  يرما
( أل  ووله خعالء-ّ ((:))وو ويمؿ الفعؿ )وواخوؿو ـٌ يفو يىفوػاخيلىونواى   آلػء الخ ػميف  ٔوواخيلىوا ألي  سوػاييؿي اهللي ال ػذي

ز خفدير م اؼ أل: أل  ن رة سػايؿ اهلل ك وا يسػف ٕأل: االهوا أل  الفخاؿ أل  ن رة ديف اهلل خعالء  وجو 
 آندل أف خاوف )أل ( للخعليؿ  ومف تـ ياوف المعنء: وواخلوا  جؿ سايؿ  اهلل أل دينهك

                                           
 كَّالافرة / َ
 كٍِٓ/َينظر اللااس  ُ
 كْْالافرة / ِ
 كّٓ/َك والخاياف ْٕ-ّٕ/ُينظر اللااس  ّ
 كَْٕالافرة / ْ
 كٖٖ/ِينظر اللااس  ٓ
 كٍَٖالافرة / ٔ
 كٍِّ-ِِٖ/ِينظر اللااس  ٕ



 َْ 

ـٌ ايلوػء الخ ٌ لىاوػصي((أف ياػوف الفعػؿ )أوٌلفوػء( ألػ  وولػه خعػالء وأجاز-ْ ياى م ػمنما معنػء  َ:))وو و خىٌلفىػوا اييوٌيػدي
  وا ظ ػػػر آنػػػدل أف ياػػوف المفعػػػوؿ ميػػػذوألما  ألياػػػوف ُاإلأل ػػاة  أل: و  خف ػػػوا اييػػػدياـ الػػء الخ لاػػػص

 لموطف خفيد ا سخعانص ما الساايصك  والااة أل  هذا اِالمعنء: و  خلفوا أنفساـ الء الخ لاص اييدياـ
وممػػػا أد لػػػه ااػػػف آػػػادؿ ألػػػ  هػػػذا الميػػػداف اعػػػض ا ألعػػػاؿ  يػػػر المفخرنػػػص ايػػػرؼ جػػػر  ومنػػػه وولػػػه -ٓ

ليػػيـن((خعػػالء ( معنػػء )نػػوغ(ّ:))ووا يٌف آوزومىػػوا الط ػػالوؽو ألوػػنيف  اهللو سوػػمييان آو ػػمف )آػػـز ز أف ي     ْ  اذ جػػو 
لوػهى((:))وو و خوٌعزيمىوا آىٌفدوةو الومنػه خ ء يوٌالىغو الايخوػاسى أوجو   اذ جػوز أف ياػوف )آفػدة( مفعػو م اػه  ٓنِّاواحي يو

( م ػػمنما معنػػء )خنػػووا أو خااشػػروا(  أو ياػػوف من ػػواما آلػػء نػػزع ال ػػاألض  أل:  آلػػء أف ياػػوف )آػػـز
( يخعدغ ا ا  كٔ)آلء(  ف )آـز

ػػوجػػوز اف ياػػوف الفعػػؿ )روألوػػاو( ألػػ  وولػػه خعػػالء-ٔ روألوػػاو اوٌع و ((:))وو ػػا ه ـٌ دوروجو م ػػمنما معنػػء )ال ػػغ(   ٕ ى
ألياػػوف )درجػػا ( مفعػػو م تانيمػػا لػػػ )رألػػا(  أو ياػػوف من ػػواما آلػػء نػػزع ال ػػاألض  وذلػػؾ ييخمػػؿ أف ياػػوف 

 كٖ)آلء( أو )أل ( أو )الء(
((وآندما آرض لفوله خعالء-ٕ ـٌ ـٌ ايلوء أوٌمووالياى ا( م ػمنما   جوز أف ياوف )خػيالو ٍَ: ))وو و خوٌياىلىوا أوٌمووالو ى

  أو خاوف ََمعنء )خ مُّوا(  اينه ويؿ: و  خ موها الء أموالاـ خاليف ل ا وهو خوجيه العالمص الزم شرل
)آلػػء( آلػػء ااا ػػا  وهػػ  ومجرورهػػا مخعلفػػص اميػػذوؼ آلػػء أنػػه يػػاؿ  أل م ػػمومص أو م ػػاألص الػػء 

نظرما أًل نظر  وذلػؾ أف  ك وآندل أف أل  الفوؿ ايف )آلء( ومجرورها مخعلفص اميذوؼ يفا يا م َُأموالاـ
هذا الخفدير يف   الء خفييد الن   آف أاػؿ أمػواؿ اليخػامء ايػاؿ اون ػا م ػمومص أو م ػاألص الػء أمػواؿ 

 اآلاليف  أل  ييف أف مفخ ء اآليص المااراص الن   آف أاؿ ماؿ اليخيـ مطلفماك

                                           
 كَْٖالافرة/  َ
 كِِْ-ُِْ/ِينظر اللااس  ُ
 كَّٕ-َّٔ/َينظر مهن  اللايس  ِ
 كُُٔالافرة / ّ
 كٍَٕ/َ  والخاياف ٍَّ/ّاس ينظر اللا ْ
 كُِْالافرة / ٓ
 كٍُٓ/ّينظر اللااس  ٔ
 كُِْالافرة / ٕ
 كٍِّ/ّينظر اللااس  ٖ

 كُالنساة / ٍَ
 كٕٖٕ/ُ  ومهن  اللايس ّْٖ/َينظر الاشاؼ  ََ
 كَّْ/ٓينظر اللااس  َُ



 ُْ 

ـى( أل  وولػه خعػالء-ٖ مف )يوٌظل ٌتفوػاؿو ذور ةه((:))ايف  اهللو  و يو ومنه أنه ًجوز أف ي   ـى مي ٌظليػ
معنػء: )يػنفص  َ

أو يه س(  وآليه ياوف )متفاؿ ذرة( من واما آلء أنه مفعوؿ تافه لػػ )يظلػـ(  وا وؿ ميػذوؼ  وا  ػؿ: 
ػػا وزف ذرة ك ُاف اهلل   يظلػػـ أيػػدما متفػػاؿ ذرةك أو ياػػوف نعخمػػا لم ػػدر ميػػذوؼ  أل:   يظلػػـ أيػػدما ظلمم

لمفعوليػص والم ػدريص مػرادما  ألياػوف ذلػؾ مػف اػاس الخوسػا ألػ  المعنػء  وا ظ ر أف ياوف اؿ مف معنػء ا
ألايف المعنء: اف اهلل   يظلـ أيدما متفاؿ ذرة مف العمؿ  و  يظلـ أيػدما متفػاؿ ذرة مػف الظلػـ  ألػيوجز ذلػؾ 

 ايورس طريؽ وأ  رل اذ واؿ: )اف  اهلل   يظلـ متفاؿ ذرة(  ألجما ايف معًني  المفعوليص والم دريصك
ل ػص( ألػ  وولػه خعػالء-ٍَ ((وخعلؽ )آلء( اػ )أوذي لوػء اٌلاوػاأليرييفو ػز ةه آو نييفو أوآي لوػء المىػٌدمي ل ػصه آو : ))أوذي

ف ِ   وا 
ااف يخعدغ االالـ  نػه  ػمف معنػء الينػو والعطػؼ  والمعنػء آػاطفيف آلػء المػدمنيف آلػء وجػه الخػذلؿ 

 كّوالخوا ا
((:))أولوػػٌيسو اوذاػػر أف )آلػػـ( ألػػ  وولػػه خعػػالء-ََ ـو ايالش ػػاايرييفو خعػػدغ االاػػاة   نػػه خ ػػمف  ْهللى ايػػيوٌآلو

ياطص ك والذل يخجه أف ليس تمص مسوغ للخ ميف  وذلؾ أف اسـ الخف يؿ اذا ااف مف ألعؿ يف ـ ٓمعنء اإلي
ـى اػه  وأدرغ  يف ـ منه العلـ أو الج ؿ خعدغ اليه اسػـ الخف ػيؿ الم ػوغ منػه االاػاة  وذلػؾ نيو:)أنػا أآلػ

 كٔأج ؿى اه(اه  وأآرؼى اه  و 
ػؽ ((وذهس الء أف )يف  ( أل  ووله خعالء-َُ ػ  اٌليو ـى اي   هللي يوٌف ي ٌاػ :))ايفي اٌليى

  يجػوز أف ي ػمف  ٕ
معنػػء )ينفػػذ(  ألياػػوف )اليػػؽ( من ػػواما آلػػء المفعوليػػص  ويجػػوز أف ياػػوف  ػػفص لم ػػدر ميػػذوؼ  أل 

ك والخوجي ػاف ٖيف ػ  اػاليؽيف   الف اة اليؽ  ويجػوز أف ياػوف من ػواما آلػء نػزع ال ػاألض  أل : 
 كٍَا  يراف واؿ ا ما اإلماـ الزم شرل

                                           
 كٍّالنساة/ َ
 كُِٕ/ٓينظر اللااس  ُ
 كّْالما دة/ ِ
 كُِٓ/َ  والاشاؼ ُِٖ/ٔينظر اللااس  ّ
 كِْا نعاـ /ْ
 كٍَٔ/ٕينظر اللااس  ٓ
 كٍُُ-ََٖ/ُينظر شرح الر    ٔ
 كْٔا نعاـ / ٕ
 كَِٕ/ٕينظر اللااس  ٖ

 كُّ/ُينظر الاشاؼ  ٍَ



 ِْ 

ػفو وآندما آرض لفولػه خعػالء-َِ لوٌينوػا مي ػوا آو ن ػصي أوٌف أوأليي ى اسو اٌلجو اسى الن ػاري أوٌ ػيو نوػادوغ أوٌ ػيو : ))وو
))   أل:   جوز أف ياوف )مف الماة( مخعلفما اػ )أألي وا( آلء أيد وج يف: اما آلػء يػذؼ مفعػوؿَاٌلمواةي

ما آلء خ ميف )أألي وا( معنء ما يخعدغ اػ )مػف(  أل: أنعمػوا منػه  شي ما مف الماة  و)مف( خاعي يص  وا 
 كُاالفيض

ػؽ ((وآندما آرض لفوله خعالء: -َّ لوػء اهللي اي   اٌليو لوء أوف    أووىػٌوؿو آو فييؽن آو جػوز أف ي ػمف  ِ))يو
 كّ)يفيؽ( معنء )يريص(  ولذلؾ آىًدل اػ )آلء(

ؿي الس ػمواةو وذهس الء أف )الء( أل  ووله خعالء-َْ ـٌ تىـ  خىواىوا ايلوٌيهي يىٌرسي ا اى وا رو يوا ووٌومي  اٌسخوٌهفيرى : ))وو
)) ـٌ خياى ـٌ وىو ةم ايلوء وىو  يوزيٌداى ٌدروارما وو لوياىـ مِّ مخعلفص اػ )يزداـ(  وذلؾ آلء خ ميف )يزيد( معنء )ي يؼ(   ْآو

ة أ رغ  أو أف الجار والمجرور  فص لػ )ووة(  أليخعلػؽ اميػذوؼ  أو )ي يؼ(  أل: ي يؼ الء ووخاـ وو 
ك وا رجح آندل أف ياوف الجػار والمجػرور مخعلفػام اميػذوؼ يفػا  ػفص لػػ )وػوة(  ٓأف )الء( امعنء )ما(

طػالؽ العنػاف ألػ  هػذا  والخفدير: يزداـ وػوة م ػاألص الػء وػوخاـ  اذ ألػخح اػاس الخ ػميف آلػء م ػراآيه  وا 
لنا آلء الخعسؼ أل  هذا الموطف أو ذاؾ  ومف تـ يناه  أ  يلجي اليه ما وجدنا الػء  يػرل الميداف ود ييم

 مندويصك
((وأل  سياؽ االمه آلء ووله خعالء-َٓ خيػؾي ألويواييػدىوا لوػؾو لوػء ايٌ وو ٌديوػاؾو آو ػٌص رى   ٔ:))يوا اىنو    و خوٌف ى

لؾ االايد  وجعؿ أاػو يًيػاف الػالـ معديػص   ذار أف )يايد(  مف معنء ما يخعدغ االالـ  والخفدير: ألييخالوا
  واسػخاعدل ااػف آػادؿ  ف ٕألياوف هذا الفعؿ ما خعدغ ايرؼ جر خارة وانفسػه أ ػرغ  اػػ )ن ػح  وشػار(

ػا أف  هذا الااس   ينفاس  انما يفخ ر أليه آلء ما ذارل النيويوف  وهـ لـ يذاروا منه )ااد(ك وجػوز أي م
 كٖ جليؾ  ألياوف المفعوؿ ميذوألما اوخ ارما أو ا خ ارما خاوف الالـ للخعليؿ  أل: أليايدوا

                                           
 كٍْا آراؼ / َ
 كَِِ/ٖينظر اللااس  ُ
 كٍَْا آراؼ / ِ
 كُُٓ/ٖينظر اللااس  ّ
 كُْهود / ْ
 كٍْٔ-ٍْٓ/ٍَينظر اللااس  ٓ
 كْيوسؼ / ٔ
 كٍُٕ/ْمييط ينظر الاير ال ٕ
 كَْ/ََينظر اللااس  ٖ



 ّْ 

واودو( أل  ووله خعالء-َٔ هي((وخعلؽ )آف( اػ )رو دوٌخهى ال خي  هىوو ألي  اوٌيخي وا آوف ن ٌفسي رواوو  نػه  ػمف  َ: ))وو
ك وييخمؿ أف خاوف آلء ااا ا ألنف االا من مػا اػاف يطلػس ُ مف معنء ) ادآخه(  وهو خوجيه الزم شرل

 كِياه شي ما ارألؽ  ه  خطلس منه الفعؿ  وهو يطلس من ا الخرؾمف  ا
( ألػ  وولػه خعػػالء-َٕ ((وذهػس الػء أف )أٌيسوػػفو ػػفو السِّػٌجفي نيػ  مي ووػٌد أوٌيسوػفو ايػػ  ايٌذ أوٌ روجو   ػػمف ّ:))وو

 كْمعنء )لطؼ( لذلؾ آىدل االااة  أو أف الااة امعنء )الء(
ليه( و)أيسف اه(  ألنف معنء )أيسف اليػه( وػًدـ وا رجح الخ ميف اذ اف هناؾ ألروما ايف )أيسف ا

اليػػه ايسػػانما أو  ػػنا لػػه ايسػػانما  ألػػ  يػػيف أف معنػػء )أيسػػف اػػه( و ػػا ايسػػانه اػػه  ومػػف ذلػػؾ أنػػؾ 
(  أل: أل ػػػف  ايسػػػانؾ اعملػػػؾ  وو ػػػعخه لػػػه  و  خفػػػوؿ  خفوؿ:)أيسػػػن و ا ػػػذا ا مػػػري  وأيسػػػن  اعمليػػػؾو

)  كٓ:)أيسن و الء آمليؾو
((ٌ ػػويل( ألػػ  وولػػه خعػػالءوجػػوز أف ي ػػمف )خو -َٖ ـٌ ػػفو الن ػػاسي خوٌ ػػويل ايلوػػٌي ي معنػػء  ٔ:))ألواٌجعوػػٌؿ أوأٌل يػػدوةم مِّ

ك وا ولػػء الخ ػػميف وذلػػؾ أف اآليػػص رمػػ  الػػء شػػي يف: ٖك وذهػػس اع ػػ ـ الػػء أن ػػا زا ػػدة للخوايػػدٕ)خميػػؿ(
تاني مػا: أول ما: أف خاوف ولوس ال لؽ مظنص مياص ل ـ  وهذا مفخ ء خ ػميف )خ ػول( معنػء )خميػؿ(ك و 

أف ياوف منخ ء هذا الميػؿ والمياػص الػي ـ  وهػو مفخ ػء اسػخعماؿ )الػء(  ومػف تػـ اسػس اعاػارة )خ ػول 
الي ـ( هذيف المعنييف مجخمعيفك ولو جعلنا )الء( مزيدة مػا أد   العاػارة هػذا المػددغ  ومػا اسػانا  سػوغ 

 المعنء ا وؿك
يطو ايتوموريلي ولم ا خناوؿ ووله خعػالء-ٍُ ػا أوٌنفوػؽو أليي وػا(( :))ووأىيي لوػء مو   ذاػر أف ٍَألويوٌ ػاوحو يىفولِّػسى اوف ٌيػهي آو
مِّف معنء )يندـ( ألخعػدغ اػػ )الػء(يىفولِّسى اوف ٌيهي ) ك وا نسػس ألػ  هػذا المفػاـ أف ياػوف )آلػء مػا أنفػؽ( ََ(  ى

                                           
 كُِيوسؼ / َ
 كٍَِ/ُينظر الاشاؼ  ُ
 كْْ/ََينظر اللااس  ِ
 كٍٍَيوسؼ / ّ
 كَُٓ-َُْ/ََينظر اللااس  ْ
 كُْ/ِينظر معان  النيو  ٓ
 كِٔااراهيـ / ٔ
 كِٕٖ/ََينظر اللااس  ٕ
 كٍَْ/َ  ومهن  اللايس ِٔٔ/ُينظر معان  الفرخف لأل فش  ٖ

 كُّالا ؼ / ٍَ
 كّْٖ/َُينظر اللااس  ََ



 ْْ 

وف )آلء( للخعليؿ  (  أل نادمما أو مخيسرما آلء ما أنفؽ  أو خايىفولِّسى مخعلفما اميذوؼ يفا يا م مف ألاآؿ )
 أل: اساس ما أنفؽك

ـٌ خيواخينوػػا((ويينمػػا آػػرض لفولػػه خعػػالء-َُ لوػػٌي ي يفو يوٌخلىػػوفو آو ػػادىوفو يوٌسػػطىٌوفو ايال ػػذي   ذاػػر أف َ: ))يواو
 كّ  والزجاجِك وهذا مفخ ء االـ الفراةُ)يسطوف(  مف معنء )ياطشوف( ألخعدغ خعديخه

ـٌ :)وجػػوز أف ياػػوف )ي ػػالؼ( ألػػ  وولػػه خعػػالء-ُُ ػػٌياو ى ػػٌف أوٌمػػريلي أوٌف خى ي ػػاليفىٌوفو آو يفو يى و )ألوٌليوٌيػػذوري ال ػػذي
 كٓ  م منما معنء )ي د( أو )يعرض(  أل: ي دوف آف أمرل أو يعر وف آنهْأليٌخنوصن((

والظاهر أف )ي الفوف( امعنء )يخ لفوف(  ومف تـ خافء )آف( آلء ااا ا  ويش د لما أزآـ وػوؿ 
ػهى : )اإلماـ آل  آليه السالـ ػؽى اوٌع ى يوٌنطي خوٌسموعىوفو ايهي  وو فىوفو ايهي  وو خوٌنطي وفو ايهي  وو رى )ايخواسى اهللي خىٌا ي

ػػفو اهللي(( ايهي آي ػػايي ػػايلؼى اي و لوػػء اوٌعػػضه  وو و يوٌ خوليػػؼى أليػػ  اهللي  وو و يى و ػػهى آو يوٌشػػ ودى اوٌع ى   ٔايػػاوٌعضه  وو
 وامفخ ء ذلؾ ليس تـ خ ميف أل  اآليص المااراصك

يشوخو وا( أل  ووله خعالءو -ُِ يشوػخو وا((ًجوز أف ياوف )موعي ػروٌ  موعي ٌف ووٌريوصه اوطي ـٌ أوٌهلوٌانوا مي او من ػواما  ٕ:))وو
  أو آلػء ََ  أو آلػء الخمييػز آلػء مػذهس الاػوألييفٍَ  والزم شػرلٖآلء يذؼ الجار  وهو خوجيه ما 

 ك َُخ ميف )اطر ( معنء )افر  أو  سر (
ػهي((وولػه خعػالء وذار أل  معرض االمه آلػء-ُّ ػؿى آوػف ن ٌفسي ػا يوٌا و ػٌؿ ألونين مو موػف يوٌا و   أف الفعػؿ َِ:))وو

ك والجم ور آلػء أف )ا ػؿ( و) ػًف( يخعػدياف خػارة َ)يا ؿ( خعدغ اػ )آف( لاونه ود  مف معنء اإلمساؾ
 كُاػ )آف( وأ رغ اػ )آلء(

                                           
 كُٔاليج / َ
 كَّٔ/َّينظر اللااس  ُ
 كٍُِ/ُينظر معان  الفرخف  ِ
آرااه  ّ  كِّٕ/ِينظر معان  الفرخف وا 
 كِٓالنور / ْ
 كّٖٓ/َّينظر اللااس  ٓ
 كُِ/ُن ج الاال ص  ٔ
 كْٕالف ص / ٕ
 كّْٓ/ُينظر مشاؿ اآراس الفرخف  ٖ

 كَٕٓ/ِينظر الاشاؼ  ٍَ
 كٍِٕ/ُف للفراة ينظر معان  الفرخ ََ
 كُٓٔ/َْينظر اللااس  َُ
 كِٕميمد / َِ



 ْٓ 

ـٌ ألويى وذار أل  ووله خعالء-ُْ ػيمواهى ((:))يىٌعػروؼى اٌلمىٌجريمىػوفو ايسي ػ  ووا وٌوػدواـي ػذى ايالن وا ي أف  )يد ػذ(  ٌِد و
ك وا ظ ػر آنػدل أف ْك ومذهس أاػ  يًيػاف انػه م ػمف معنػء )يىسػيس(ّود  مف معنء )يدألا( أو )يدًع(

)أ ػػذ( خػػارة يخعػػدغ انفسػػه وأ ػػرغ ايػػرؼ الجػػر  ألياػػوف نظيػػر الفعػػؿ )مسػػح( اذ يفػػاؿ: )مسػػي ى وج ػػ (  
(  و)أ ػػذ ى و)مسػػي ى اػػوج  (  ويػػدآـ مػػا أزآػػـ مػػا ن ـو فلػػه ماػػ  مػػف أف العػػرس خفػػوؿ: )أ ػػذ ى ال طػػا

) ػذوٌ  ك وم داؽ ذلؾ ووؿ اإلماـ آل  آليه السالـ: ٓاال طاـي ـى الدٌُّنيوا طورييؽو اٌلعوموػء  ووأو و ))أوٌسلواوٌ  اي ي
ـٌ آوٌف مونواري اٌل ىدوغ(( اريهي ٌذ و ايالن  ٔاييوٌا و ارو  ووأو و ((  وووله : ))أوٌدرواو و ا وٌا و  كٕووا ي  ووا وٌودواـي

 العطؼ-َٓ
ـٌ آطؼ )ش دوا( آلء )ايمان ـ( أل  وولػه خعػالء ػاني ي وا اوٌعػدو ايٌيمو ػا اوفوػرى :))اويوػٌؼ يوٌ ػديل اهللى ووٌومم

دىوا أوف  الر سىوؿو يوؽو(( شو ي  كٖوو
 ذهس الزم شرل الء أف )ش دوا( معطوؼ آلء )ايمان ـ( ليما خ منه مف ا نيالؿ لجملص ألعليػص 

 كٍَأل: اعد أف خمنوا وش دوا
و الؼ ااف آادؿ الزم شرل   ف ذلؾ يفخ   أف ياوف ا وؿ مدو م  جؿ التان   وهو أمر  ير 

ػػدِّووا ي  ػييح )) نػا انمػا نيخػاج الػء ذلػؾ لاػوف المو ػا يطلػس ألعػالم  افولػه ػدِّوييفو والمى   :))ايف  المى  
ػػنما(( سو ػػا يو ػػوا اهللو ووٌر م ووأوٌورو ى

المو ػػوؿ يطلػػس جملػػص ألعليػػص  ألايخجنػػا أف نخػػيوؿ اسػػـ الفاآػػؿ     فََ
ا أليه الػء ألعػؿ  ألالػذل يناهػ  هػو  افعله  وآطفنا آليه )وأور وا(  وأما )اعد ايمان ـ( ألليس ا سـ ميخاجم
أف نخيوؿ التان  ااسـ  لي ح آطفه آلء ا سـ ال ريح واله  وخيويله ايف خػيخ  معػه اػػ )أف( الم ػدريه 

                                                                                                                                     
 كُّٔ/َٔينظر اللااس  َ
 كٍّْ/ِينظر الاشاؼ  ُ
 كَّالريمف / ِ
 كِِٔ/َٕينظر اللااس  ّ
 كَٖٓ/ٕينظر الاير المييط  ْ
 ٍٔٔ/ُينظر مشاؿ اآراس الفرخف  ٓ
 كْٓ/َن ج الاال ص  ٔ
 كَٔ/ُالم در نفسه  ٕ
 كٕٓخؿ آمراف / ٖ

 كُّّ/َ ينظر الاشاؼ ٍَ
 كَٕاليديد/ ََ



 ْٔ 

اوػػاةوةه : اعػػد ايمػػان ـ وأف شػػ دوا  أل: وشػػ ادخ ـ  ول ػػذا خػػيوؿ النيويػػوف وولػػه: مفػػدرة  خفػػديرل )لولىػػٌاسى آو
ٌيني ( خوفور  آو (  اذ الخفدير: ))وورة آين (( َوو  كُاػ )أف خفر 

ويادو ل  أف اوف )ش دوا( معطوألما آلء )افروا( هو ا ولء وا رجػح  و  مسػاغ لاػوف )شػ دوا( 
ن ـ( مف معنء الفعؿ   ف الفرخف الاريـ   يعدؿ آف خعاير الء خ ر ا  اذا اػاف معطوألما آلء ما أل  )ايما

تـ معنء يخرخس آلء هذا العدوؿ  وما داـ الفا ؿ ايف )ش دوا( معطوؼ آلء مػا ألػ  )ايمػان ـ( مػف معنػء 
 الفعؿ ود آجز أف يفسػر لنػا الناخػص الاال يػص الخػ   جل ػا آػدؿ الػنص الفرخنػ  الػء ذلػؾ  أو أف يسخشػؼ

 المعنء الذل خو ال ا سلوس الفرخن  خعيف أف نفر اما خفدـك
 يروؼ المعان -َٔ

؟ ووالىوا: اولوء(()الء( أل  ووله خعالء-أ ـٌ اِّاى  ِ:))أولوٌس ى ايرو
ذهػػس جم ػػور النيػػوييف الػػء أنػػه يجػػس اسػػخعماؿ )الػػء( ألػػ  اآليػػص الاريمػػص  و  يجػػوز اسػػخعماؿ  

ااف خ ػديفما لػه ألاػين ـ أوػروا اينػه لػيس اػرا ـ  ومػف أجػؿ ذلػؾ  )نعـ(  وذلؾ أف النف  اذا أجيس اػ )نعـ(
 كّنفلوا آف ااف آااس أنه واؿ لو والوا:)نعـ( لافروا

رما ألايػػؼ  وذهػػس ااػػف آػػادؿ الػػء أف أليمػػا ذهػػس اليػػه الجم ػػور نظػػرما  ))وذلػػؾ أف النفػػ   ػػار مفػػر 
نمػا المػانا مػف ج ػص اللهػص  وهػو أف النفػ  مط لفمػا اذا و ػد ايجااػه أجيػس اػػ يافروف اخ ديؽ الخفرير؟ وا 

نما ااف ذلؾ خهلياما لجانس اللفظ  و  يجوز مراآػاة  ف ااف مفررما اساس د وؿ ا سخف اـ آليه  وا  )الء(  وا 
 جانس المعنء ا  أل  شعر  افوله:

و   ووا يي انوا  ألوذواؾو اينوا خوداني    أولوٌيسو الل ٌيؿى يوٌجمواى أىـ  آوٌمره
ـٌ  ووأوروغ ا  يوٌعلىوهوا الن  ارى اما آوالوني   ل يالؿو اوما خرالى نوعو  ٓ((ْوو

والػػذل ياػػدو أف اسػػخعماؿ )نعػػـ( ألػػ  نيو:)ألسػػ و ذاهامػػا؟( منظػػور اليػػه مػػف ج خػػيف  ا ولػػء: أف 
ؿ مف مجموع ا سخف اـ والنف   اذ ي ير النف  المفخرف اا سخف اـ اتااخما ومف تػـ  يراآء المعنء المخي  

                                           
 وا لخه ميسوف ان  ايدؿك والاي  اخمامه: َ

ٌيني   خوفر آو اواةوةه وو ٌف لىٌاسي الشُّفىوؼي   لولىٌاسى آو سُّ ايلو   مي  أويو
 كُّّ/ُ  وشرح الخ ريح ُِْ/َ  ومهن  اللايس ُْ/ٔوهو مف شواهد شرح المف ؿ 

 كِّٔ/ْاللااس  ُ
 كَُٔا آراؼ / ِ
 كُّْ/َ  ومهن  اللايس ُِٕ/ُ  وشرح الر   ٍَ/ُااـ الفرخف ينظر الجاما  ي ّ
 كِّْ/َ  ومهن  اللايس َُٓ/ِ  وارخشاؼ ال رس ُِٕ/ُالايخاف لجيدر اف مالؾك وهما مف شواهد شرح الر    5
 كِِٕ/ٖاللااس  ٓ



 ْٕ 

ك أمػا يجوز أف خاوف )ن عـ( امنزلص )الء( اذ يفاؿ أل  جواس نيو:)ألس و ذاهاما؟(: نعـ  أل: نعػـ أنػا ذاهػسن
الج ص التانيص أليف يراد النف  اليفيف   وذلؾ الياظ ما اعد ال مزة  اذ يفػاؿ ألػ  نيو:)ألسػ و ذاهامػا؟(:نعـ  

 أل:لس  ذاهاماك
خوٌر واى ال الؼ أل  خعييف اليرؼ الميذوؼ أل  ووله خعالء-س ((: ))وو  كٌَوفو أوٌف خوٌناييىوهىف 

ا خلػػؼ النيويػػوف ألػػ  خفػػدير يػػرؼ الجػػر الميػػذوؼ اذ وػػدرل اع ػػ ـ اػػػ )ألػػ (  أل: خر اػػوف ألػػ  
 كُنااي ف لجمال ف  أل  ييف ودرل خ روف اػ )آف(  أل: خر اوف أل  نااي ف لدمامخ ف

 كِالادؿ((أل ار اؿ مف اليرأليف مرادما آلء سايؿ …وذهس ااف آادؿ الء أف ))المعنييف  الياف
لونمػػا مػػف ألػػواف اإليجػػاز  -ألػػ  متػػؿ هػػذا ا سػػخعماؿ-ويهلػػس ألػػ  ظنػػ  أف ألػػ  يػػذؼ يػػرؼ الجػػر

وا  خ ػػار  ألاػػيف المعنػػء: وخر اػػوف ألػػ  أف خنايػػوهف  ليسػػن ف   وخر اػػوف آػػف أف خنايػػوهف  لفػػاي ف   
خوٌر واىٌوفو أوٌف خوٌناييى ألا خ ر هذيف المعنييف ايورس طريؽ وأ  رل  اذ واؿ ((:)) وو    ألجما ايف معنػء وهىف 

الر اص المددغ اػ )أل (  والنفرة المددغ اػ )آف(  ولو  رح اييد اليرأليف لـ يفد سوغ معنمء وايده  ولانه 
 يذؼ يرؼ الجر ألاسس المعنييف أل  خف وايدك وخلاـ   ي ص خفرد ا ا ا سخعماؿ الفرخن ك

 آلص امخناع اوخراف جواس )لو( المنف  االالـ- 
ادؿ أف النيوييف ذهاوا الء أف الالـ   خد ؿ أل  جواس )لو( المنف  اػ )   ولػف  ولػـ  ذار ااف آ

نما مىنا ذلؾ ل ال يىجما ايف مخماتليف ولم ا(  والوا: وا 
 كّ

اوشوػٌفنوا وذهس ااف آادؿ الء أف هذل العلص  ير مفاولص  واؿ أل  ووله خعالء ـٌ وو ٌمنوػاهى لوٌو رويي : ))وو
رٍّ  ((موا اي يـ مِّف  ى ـٌ يوٌعمو ىوفو وا ألي  طىٌهيواني ي : )ووله: )للجو( جواس )لو(  ووػد خػوالء أليػه  مػاف  ْل لوجُّ

وأليه خ عيؼ لفػوؿ مػف وػاؿ: جواا ػا اذا نفػ  اػػ )لػـ( ونيوهػا  ممػا  ػدر أليػه يػرؼ النفػ  اػالـ  أنػه   
يخػوالء  مػافك وهػذا  يجوز د وؿ الالـ آليه  ولو ول : )لو وػاـ زيػدن للػـ يفػـ آمػرو( لػـ يجػز  وػاؿ: لػ ال

 كٓموجود أل  اإليجاس  ا ذل اآليص  ولـ يمخنا  وا   ألما الفرؽ ايف النف  واإلتاا  أل  ذلؾ؟((

                                           
 كَُٔالنساة / َ
 كِّٖ/َخاياف   والّٓ/ََ  والخفسير الااير ْٔٓ/َ  والاشاؼ ٍُٖ/َينظر مشاؿ اآراس الفرخف  ُ
 كّٖ/ٔينظر اللااس  ِ
 كُّّ/َّينظر الم در نفسه  ّ
 كْٔالمدمنوف / ْ
 كُّّ/َّاللااس  ٓ
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ـٌ  ولم ػا  ولػٌف( مػردل الػء آامػؿ معنػول  وأرغ أف الااآ  وراة منا د وؿ الالـ آلء نيو: )   ولػ
  والنف   اذ اان  الالـ للتاو   وهػو وليس لفظياا  ويامف ذلؾ أل  خعذر الجما ايف نفي يف  وهما التاو 

( المنفػ  اػالالـ  وذلػؾ اسػاس مػا  نفيض النف  أل  جواس )لو(  أ  خػرغ أنػه   يجػوز أف يفخػرف  اػر )اف 
يخرخس آلء ذلؾ مف خداألا ايف التاػو  والنفػ ك ومػف هنػا نف ػـ أف مػا ذهػس اليػه ااػف آػادؿ  يػر سػديد  

ف أدغ ذلػػؾ الػػء  وذلػػؾ أف جػػواس اآليػػص الاريمػػص لػػيس منفياػػا اػػؿ متاػػ   وآليػػه جػػاز د ػػوؿ الػػالـ آليػػه  وا 
 خوال   ميفك

( العاطفص-   )لافي
  وأاتر النيوييف الء أف )لاػٌف( آاطفػص اذا لػـ ياػف ِ  وأاو آل  الفارس ُ  والماردَذهس سياويه

 كّمع ا الواو  وااف ما اعدها مفردما
مػف التفيلػص   ن ػا لػـ خسػخعمؿ  وذهس يونس الء أن ا ليس  مف يروؼ العطؼ  اؿ هػ  م ففػص

 ك ْا  االواو
وذهس ااف آادؿ الء أن ا   خاوف آاطفص   نه لـ يسما أل  لسان ـ )ما جاةو زيدن لاػٌف آمػرو(  

ا ألنف سياويه لـ يمتؿ ل ا ا  ما الواو  وهذا يدؿ آلء نفيه أف خاوف آاطفص  كٓوأي م
( المجردة مف الواو الدا لص آلء مفػرد  آاطفػص  والعطػؼ ا ػا مجػردة مػف الػواو  والظاهر أوًف )لافي

نظيػػر العطػػؼ اػػػ ) (  ألػػ  نيػػو: )مػػا رأيػػ  ميمػػدما   آمػػرما(  و) ( هنػػا أشػػرا  التػػان  ا وؿ مػػف ج ػػص 
اإلآراس   مف ج ػص المعنػءك ويعػزز الظػف اػيف )لاػٌف( آاطفػص أنػؾ خفػوؿ: )مػا رأيػ ى  الػدما لاػٌف ميمػدما(  

  ) الء ا مار اسـ )لاف( و ارها  ولـ -ألين  خيخاج آلء وألؽ مذهس يونسو)ما مرر  ا الده لاٌف ميمده
يفسر لنا يونس الناخص الخ  أيوج  المخالـ الء متؿ هذا اإل مارك أما اذا اوخرن  االواو ألالذل يادو أن ا 
 يرؼ ااخداة واسخدراؾ    ير   ف الواو اذ ذاؾ خاف ل  االفياـ اوظيفص العطؼ  أل الم آف أنه ))مػف  يػر

 كٔالمع ود اجخماع يرأليف لمعنء وايد((

                                           
 كَُٓ/َينظر الاخاس  َ
 كٍَٔ/ّينظر المفخ س  ُ
 كٍُٖ/َينظر اإلي اح الع دل  ِ
 كَّٓ/ُ  وشرح ا شمون  ُٖٓ/ُ  وارخشاؼ ال رس ُٓٔ-ُْٔينظر ر ؼ الماان   ّ
 كٍّْ  وجواهر ا دس ٍِٕ-ِٖٔ/ُ  وشرح الر   ُُّ/َينظر شرح الجمؿ  ْ
 كُُٓ/ُينظر اللااس  ٓ
 كٍَٓالمسا ؿ ال الأليص أل  ا دوا  واليروؼ )رسالص(  ٔ
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 مج ة )لو( امعنء )اٌف(-ج
لوٌو   وذلؾ نيو ووله خعالءَمذهس الجم ور أف )لو( خرد امعنء )ايٌف( موا أوٌن و ايمىٌدميفه ل نوا  وو :))وو

)) وييفو ادي لوٌو اوريلو اٌلمىٌشرياىوٌ   ووولهُاىن ا  و لوء الدِّييفي اىلِّهي  وو ((:))لييىٌظ يرولى آو  كِفو
وخعفس ااف آادؿ مذهس الجم ور افوله:))وهذا    رورة خدآو اليه  ومج ة )لػو( امعنػء )اٌف( 

 كّش ة أتاخه اع  ـ آلء ولص  ألال يناه  أف ييمؿ الفرخف آليه((

                                           
  ِّٕ/َ  ومهنػ  اللايػس ٍِٖ/ُ  وشرح الر ػ  ََْ/َ  ومعان  الفرخف لأل فش َِّ/َينظر معان  الفرخف للفراة  َ

 كَّٔ/َواإلخفاف 
 كَٔيوسؼ / ُ
 كٖال ؼ / ِ
 كْٓ/ٔاللااس  ّ
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 الفصل الثاني
 الترجيح النحوي عند ابن عادل

 
وضع النحو العربي عمى وفؽ اصوؿ معينة مستقاة مف كالـ العرب، وقد اثرت دراسات المتقدميف 
ومناقشاتيـ الدرس النحوي بما تصيدوه مف قواعد، وبما رصدوه مف ظواىر لغوية ونحوية، ومف ثـ كانت 

ومعيًنػػا ي ينضػػب اسػػتقى منػػو المتػػًلروف كثيػػرًا مػػف  ضػػافاتيـ  مظػػانيـ الملتم ػػة والمتنوعػػة مػػنيال  ثػػر ا،
واسػػتدراكاتيـب بيػػد ذف ىػػذا ي يعنػػي ذف المتػػًلريف انسػػاقوا ورا  القػػدما  مػػف دوف تمحػػيص وتػػدقيؽ بمػػا 
قعدوه، وانيـ لـ يضي وا شيًئا ذا باؿ، بؿ كاف لبعضيـ ذصالة في الرذي، وجػدة فػي البحػث، والواقػؼ عمػى 

ي حياف، وابف ىشاـ وغيرىما، ي يعدـ ذف يجد شيًئا مف مظاىر ذلؾ، فضاًل عف تػرجي  مصن ات ذمثاؿ ذب
 ىذا الرذي ذو ذاؾ، ذو تعميؿ اعراب، ذو توجيو ظاىرة نحويةب

وقد تتبعت المباحث النحوية التي عقدىا الشيخ ابف عادؿ، فظ رت بكثير مػف المسػائؿ التػي مػاؿ 
ىذا ال صؿ يسمط الضو  عمى بعضيا، لظنػي ذف اعتػداده بيػذا الييا ذو رجحيا، ومف ثـ ارتًيت ذف ذعقد 

الػرذي او ذاؾ، يبػرز لنػػا صػورة حيػػة مػف صػػور انتمائػو النحػػوي الػى مدرسػػة معينػة، وي صػػ  عػف ىويتػػو 
 واتجاىو، ويحدد معالـ نزعتو، ذبصرية ىي ذـ كوفية ذـ غيرىماب

يػا، مػف واد واحػد، وانمػا ولـ تكف ذغمب تمؾ المسػائؿ التػي حػرص الشػيخ ابػف عػادؿ عمػى ترجيح
كانت مسائؿ مت رقة ي تندرج تحت عنواف واحد، وي يجمعيػا جػامع معػيف، وي رابػط محػددب ومػف ثػـ كػاف 

 -لزاًما عمي  اف اسوقيا كما ياتي:
 المسًلة ايولى  : اعراب الملصوص بالمدح او الذـب -
 )ليس(ب عمؿ) ْف(  عماؿ اللالؼ في جواز المسًلة الثانية   :  -
 )ليس(ب عمؿ)ي(  عماؿ اللالؼ في جواز لثالثة   : المسًلة ا -
 المسًلة الرابعة : ) ذ( ذمالزمة لمعنى المضي ىي ذـ ي؟ -

 المسًلة اللامسة: )اذا( ال جائية ذحرؼ ىي ذـ ظرؼ؟ -

 السادسة : في كوف )لم ا( الشرطية حرًفا ذو ظرًفا المسًلة  -
 ديلة )يا( الدالمة عمى ال عؿ والحرؼبالمسًلة السابعة :  -
 مجي  ال عؿ الماضي المثبت حاًي مف غير )قد( ظاىرة او مقدرةبالمسًلة الثامنة :  -
 ديلة السيف و )سوؼ(بالمسًلة التاسعة :  -
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 في ناصب ال عؿ المضارع بعد يـ الجحودباللالؼ المسًلة العاشرة :  -
 المسًلة الحادية عشرة : في ورود )لو( مصدريةب -
 كال (بديلة )المسًلة الثانية عشرة :  -
 مجي  مميز )كـ( ايست يامية جمًعابالمسًلة الثالثة عشرة :  -
 المسًلة الرابعة عشرة : ال صؿ بيف )كـ( اللبرية ومجرورىا بظرؼ او جار ومجرورب -

 :" عراب الملصوص بالمدح ذو الذـ" األولىالمسًلة 
مػدح او الػذـب وىػذه استقرى النحويوف كالـ العرب فوجدوا عناصر ثالثػة تػًتمؼ فتكػوف اسػموب ال

 العناصر ىي: فعؿ المدح او الذـ، وفاعميما، والملصوص بالمدح او الذـب
الذي يعنينا منيا العنصػر الثالػث )الملصػوص بالمػدح او الػذـ(ب وىػو اسػـ مرفػوع يػدتى بػو بعػد 

ـَ ايلػالُؽ الصػدُؽ(، و )ِبػْئَس ايلػالُؽ الكػذبُ  ـَ رجػاًل ال عؿ وال اعؿ، او بعد التمييز، فيقػاؿ: )ِنْعػ (، و )ِنْعػ
ـَ الرجُؿ(، وىو قميؿ، وتارة  زيٌد(، و )ِبْئَس رجاًل عمرو(ب ويرد تارة مقدًما عمى ال عؿ وال اعؿ، نحو )زيٌد ِنْع
مدلرًا عنيما، وذلؾ كما تقدـ مف ذمثمةب وايصؿ اف يكوف مذكورًا، اي انو يجوز حذفو، اذا تقدـ ذكره، او 

ـَ الُمِجيُبوَف(و قولو تعالى، وذلؾ نحٔكاف ىناؾ ما يدؿ عميو  ، ذي: نحفبٕ(":))َوَلَقْد َناَداَنا ُنْوٌح، َفَمِنْع
وقد جمػب  عػراب الملصػوص بالمػدح او الػذـ الحيػرة يغمػب النحػوييف اذ ذىػب سػيبويو الػى انػو 

ـَ الرجُؿ عبُداهلل( فيو بمن زلة: )ذىَب مبتدذ، لبره الجممة ال عمية قبمو، جا  في )الكتاب(: "وذما قوليـ: )ِنْع
ـَ الرجػُؿ(، فيػو  ( فػي )الرجػؿ(، ولػـ يعمػؿ فػي )عبػداهلل(، واذا قػاؿ: )عبػُداهلل ِنْعػ ـَ الوه عبػُداهلل(، عمػؿ )ِنْعػ
ـَ الرجػػُؿ( فقيػػؿ لػػو مػػف ىػػو؟ فقػػاؿ :عبػػُداهللب واذا قػػاؿ:  بمنزلػػة: )عبػػُداهلل ذىػػَب ذلػػوه(، او كًنػػو قػػاؿ: )ِنْعػػ

ـَ الرجُؿ(((عبُداهلل، فكًنو قيؿ لو ما شًنو فقاؿ: )ِنعْ 
 بٖ

ديلة عمى  –ذي الملصوص  –: ))وفي جواز حذفو  -معضًدا مذىب سيبويو  –قاؿ ابف يعيش 
قوة مف اعتقد انو مرفوع بايبتدا ، وما تقدـ اللبر، يف المبتدذ قد يحذؼ كثيرًا،  ذا كاف في الم ظ ما يدؿ 

 بٗعميو، واما حذؼ المبتدذ واللبر جميًعا فبعيد((
ؿ يميػؿ الػى ىػذا المػذىب ذيًضػا اذ لػو جعمنػا الملصػوص لبػرًا لمبتػدذ محػذوؼ او ونجد ابػف عػاد

مبتدذ محذوؼ اللبر، ثـ حذفناه لكّنا قد حذفنا الجممة بًسرىا مف دوف اف ينوب شي  عنيا، وذيًضا يمػـز 
                                                           

 بٖ٘ٔ/ٚينظر شرح الم صؿ  ٔ
 ب٘ٚالصافات/ ٕ
 بٖٓٓ/ٔالكتاب  ٖ
 بٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٚشرح الم صؿ  ٗ
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مف ذلؾ اف تكوف الجممة منقطعة عما قبميا اذ لػيس ليػا موضػع مػف ايعػراب، وىػي ليسػت معترضػة وي 
ب كما انو لو كاف مبتدذ محػذوؼ اللبػر او لبػرًا لمبتػدذ محػذوؼ، مػا حػذؼ ثانًيػا لمػا فػي ٔة وي صمةم سر 

 بٕذلؾ مف اجحاؼ بحذؼ سائر الجممة
وذكبػػر الظػػف ذف الػػذي ميػػد السػػبيؿ ذمػػاـ سػػيبويو ومػػف تابعػػو فػػي الركػػوف الػػى ذلػػؾ المػػذىب انيػػـ 

مػدلرًا عنيمػاب وىػذا دليػؿ مقبػوؿ الػى حػػد  وجػدوا الملصػوص يػرد تػارة مقػدًما عمػى ال عػؿ وفاعمػو، وتػارة
ف كػػاف يعػػوزه ذنيػػـ الت تػػوا الػػى المسػػوغ مػػف ورا  تػػًليره، فقػػالوا: انمػػا التزمػػوا ذلػػؾ ليحصػػؿ بػػو  كبيػػر، وا 

، ولكنيـ لـ يمت توا الى دواعي تقديمو، ومػف ٖالت سير بعد ايبياـ، ومف ثـ كاف ذلؾ اكثر وقًعا في الن س
ـَ الطالػُب(، وىػؿ ثَػـ فػرؽ بػيف  ثـ لـ ي سروا لنا ال رؽ بيف ـَ الطالُب محمػٌد(، وقولنػا )محمػٌد ِنْعػ قولنا: )ِنْع

 التقديـ والتالير؟
فػي ارادة ل ػت نظػر السػامع الػى اف الملصػوص قػد  –فيمػا ذحسػب  –ويكمف تقديـ الملصػوص 

ينبى  عنو  بمغ الغاية في المدح او الذـ ومف ثـ استوجب ذلؾ مزيد اىتماـ وفضؿ عناية وتًكيد، وىو ما
ـَ الرجُؿ( ل رط عنايتؾ بو، وظنؾ اف ص ة الرجولة قد  التقديـب فًنت تقدـ الملصوص في نحو: )محمٌد ِنْع

 تمكنت منو وبمغت منو مبمًغا ي يدانيو فيو احدب
ويذىب فريؽ آلر مف النحوييف الى كونو لبرًا لمبتدذ محذوؼ، ويظير ذلػؾ جمي ػا فػي اثنػا  كػالـ 

ـَ المبػرد الػذي حػػذا  حػذو سػيبويو وذضػػاؼ الػى ذلػؾ جػػواز اعرابػو لبػرًا لمبتػػدذ محػذوؼ، قػاؿ فػػي نحػو )ِنْعػػ
ـَ الرجػُؿ(، -الرجُؿ زيٌد( : "واما قولؾ: زيد، وما اشػبيو، فػاف رفعػو عمػى ضػربيف: احػدىما: انػؾ قمػت: ")ِنْعػ

مػت: ىػو زيػٌدب فكًف معناه: محموٌد في الرجاؿ، قمت: زيد، عمى الت سير، كًنو قيؿ: مػف ىػذا المحمػوُد؟ فق
ـَ الرجػُؿ((( رتػو، وكػاف موضػعو اف تقػوؿ: )زيػٌد ِنْعػ ب ٗوالوجو اآللر: اف تكػوف، اردت بػػ )زيػد( التقػديـ فًل 

، يػػوىـ انػػو ي ٘ومػػف ىػػذا الػػنص ن يػػـ اف مػػا نسػػب الػػى المبػػرد مػػف اف الملصػػوص لبػػر لمبتػػدذ محػػذوؼ
جوز مػا ذىػب  –كما ترى  –المبرد يجوز اي ىذا الوجو، وىو ادعا  محض ي يدعمو ما في المقتضب، ف

 ب ليوضاؼ الوجو المنسوب ًسيبوبو، ولـ يقتصر عمى ذلؾ بؿ تعداه ف  ليو

                                                           
 بٚٙٗ-ٙٙٗ/ٖبنظر المباب  ٔ
 بٚ٘/٘ينظر المصدر ن سو  ٕ
 بٖٗٔ/ٕينظر شرح الرضي  ٖ
 بٕٗٔ-ٔٗٔ/ٕالمقتضب  ٗ
 بٜٕٚ/ٕ، وشرح التصري  ٕ٘/ٖينظر ارتشاؼ الضرب  ٘



 ٙٗ 

عمػػى اف مػػا قيػػؿ مػػف كػػوف الملصػػوص لبػػرًا لمبتػػدذ محػػذوؼ ىػػو مػػذىب الجرمػػي والزجػػاج وابػػف 
 بٗ، وابف جنيٖبي عمي ال ارسيذ، و ٕ، والسيرافئالسراج

 حػذؼ المبتػدذ، وىػو اي األصػؿو ))ليس فيو مما ىو لالؼ وقيؿ اف مذىب المبرد ىو الراج  ين
اللبػر المػذكور  فيو تقديـ اللبر الػذي ىػو جممػة، عمػى المبتػدذ، ولمػوّ  فّ إا الوجو ايوؿ فمّ كثير شائع، وذ

 ب٘مف عائد الى المبتدذ، ووقوع الظاىر موضع المضمر((
كثػػر ذ ذجػػازنمػػا ا  )و وقػػد فسػػر ابػػف ىشػػاـ وجػػو كػػوف الملصػػوص لبػػرًا لمبتػػدذ محػػذوؼ اذ قػػاؿ: )

ـَ الرجُؿ زيٌد(، كوف )زيد( لبرًا لمحذوؼ، مػع  مكػاف تقػديره مبتػدذ، والجممػة  النحوييف، في نحو قولؾ: )ِنْع
قبمو لبرًا، يف )نعػـ وبػئس( موضػوعاف لممػدح والػذـ العػاميف، فناسػب مقاميمػا ايطنػاب بتكثيػر الجمػؿ، 

رفًعػا  ذوف يكوف نصػًبا بتقػدير: )ذمػدح(، ذ، ٚل ِذيَف ُيْدِمُنوَف""ُىًدى لِّْمُمت ِقيَف ا، في نحو: ٙوليذا يجيزوف
 ب ٛرفًعا بتقدير )ىـ( مع  مكاف كونو ص ة تابعة((

نو لو كاف لبػرًا لمبتػدذ محػذوؼ لػـ يػدلؿ ًمذىب المبرد ومف تابعو، ب وميما يكف مف ذمر فقد ُردّ 
ـَ الرجػػُؿ(، و نواسػػخ ايبتػػدا  عميػػو، مقػػدًما عمػػى فعػػؿ المػػدح والػػذـ، ومػػدلرًا عنػػو، نحػػو ـَ : )كنػػَت ِنْعػػ )ِنْعػػ

 بٓٔ،ٜالس يَِّداِف ُوِجْدُتما(

                                                           
 بٕٔٔ/ٔينظر ايصوؿ  ٔ
 بٕ٘/ٖينظر ارتشاؼ الضرب  ٕ
 بٚٛ/ٔينظر اييضاح العضدي  ٖ
 بٕٓٓينظر الممع  ٗ
 بٖٚ/ٖحاشية الصباف  ٘
  صالح العبارة اف يقوؿ: )وليذا اجازوا( يف المضارع ي يعطؼ عمى الماضيب ٙ
 بٖ-ٕالبقرة/ ٚ
 ب٘ٛٚ/ٕمغني المبيب  ٛ
 بيت بتمامو:قائمو زىير بف ذبي سممىب وال ٜ

ـَ الس يَِّداِف ُوِجْدُتما             َعَمى ُكؿِّ َحاٍؿ ِمْف َسِحيٍؿ َوُمْبَرـِ  َيِميًنا َلِنع
 بٗٔينظر شرح ديوانو   
 بٖٗٔ/ٕينظر شرح الرضي  ٓٔ



 ٙ٘ 

ـَ الرجػُؿ زيػٌد(: )نو مبتػدذ حػذؼ لبػره وجوًبػا، والتقػدير، فػي نحػو: ذوذىب بعض النحوييف الى  ِنْعػ
 بٔزيد الممدوح

، ولػـ نجػد لبػرًا يمػـز حذفػو اي ومحمػو ذومما قيؿ في الطعف في ىػذا المػذىب  ف ىػذا الحػذؼ يـز
 بٖو جواب قسـذ، كحاؿ ٕؿ بشي  يسد مسدهمشغو

ف اللبػر محػط ال ائػدة، فػال ًوقد تممس عدد مػف النحػوييف العػذر لكػوف المحػذوؼ ىػو المبتػدذ، بػ
ػػو ذلػػؾ ب نػػو مػػف التجػػوز فػػي ذوالػػر ًيجػػوز حذفػػو، فػػي حػػيف جعػػؿ فريػػؽ آلػػر المحػػذوؼ ىػػو اللبػػر، ووج 

 بٗالجممة
في العربيػة، اذ يبػد مػف  اإلسنادما تقتضيو فكرة نما يدور عمى وفؽ  عند النحوييف  األمرفمدار 

التقػػدير:   لػػىفػػي الجممػػة اضػػطروا  األساسػػيافليػػو، فمكػػي يكتمػػؿ ىػػذاف الركنػػاف  ف يتػػوفر مسػػند ومسػػند ذ
و لبػرًا، ذمػا مبتػدذ  ف يكػوف ذف ىػذا العنصػر الم قػود ي ين ػؾ مػف ذالباعث مف ورا  لالفيػـ يتمثػؿ فػي ف

لبر لممبتدذ، وكال التقديريف يحقػؽ الغػرض المنشػود وتنػتظـ بػو  ذودذ لملبر تقدير مبت  لىوعميو احتاجوا 
 الجممةب

الملصوص بدًي مف فاعػؿ )نعػـ وبػئس(ب ىكػذا نقمػوا عػف ابػف   عراب  لىوذىب بعض النحوييف 
 ب٘كيساف

قولػؾ:  ذفوكاف المبرد مف بيف مف تزعـ التصدي ليذه المقالة وت نيدىا اذ قاؿ: ))فاف زعػـ زاعػـ 
ـَ الرجػػُؿ زيػػٌد(، انمػػا )زيػػد( بػػدؿ مػػف )الرجػػؿ(، مرت ػػع بمػػا ارت ػػع بػػو، كقولػػؾ: )مػػررُت بًليػػَؾ زيػػٍد(، )نِ  ْعػػ

 –اذا طرحت )الرجؿ(  –نما تقديره  ولؾ: )جا ني الرجُؿ عبُداهلِل(، ق  فو)جا ني الرجُؿ عبُداهلل(ب قيؿ لو: 
ـَ زيٌد(،  ف )الرجػؿ( لػيس يقصػد أل ( مرت ػعب وىػذا محػاؿ، نو بػ )نعـذنؾ تزعـ أل )جا ني عبُداهلِل(ب فقؿ: )ِنْع

نمػػا ىػػو واحػػد مػػف ا  بػػو  لػػى واحػػد بعينػػو، كمػػا تقػػوؿ: )جػػا ني الرجػػُؿ( ذي: جػػا ني الرجػػؿ الػػذي تعػػرؼب و 
 بٙالرجاؿ، عمى غير معيود، وتريد بو ىذا الجنس((

                                                           
 بٗٗ/ٕ، وحاشية اللضري ٖٓٓ/ٕ، وايشباه والنظائر ٜٚ/ٕينظر شرح التصري   ٔ
 بٗٗ/ٕ، وحاشية اللضري ٜٖٚ/ٕموني وشرح األش ٔٗ/٘ينظر ىمع اليوامع  ٕ
 بٖٚ/ٖينظر حاشية الصباف  ٖ
 بٚٓٛ-ٙٓٛ/ٕينظر مغني المبيب  ٗ
 بٜٖٚ/ٕ، وشرح األشموني ٜٚ/ٕينظر شرح التصري   ٘
 بٕٗٔ/ٕالمقتضب  ٙ



 ٙٙ 

تقػرر  نػو قػدذنظرة م ادىا  ذساس  لى –فيما ىو ظاىر  –ويستند المبرد في منعو القوؿ بالبدلية 
و الذـ، امتنع اف ذامتنع مباشرة الملصوص فعؿ المدح محؿ المبدؿ منو، ولما   حاللوالبدؿ عمى نية  ذف

نو قد يجػوز فػي ايسػـ، اذا وقػع بػدًي، مػا ي يجػوز فيػو ًف بعضيـ دحض ىذه الحجة بذب غير يكوف بديً 
 ونػذنو ي يجوز ذقائـٌ( عمى البدلية، مع  اذا ولي العامؿ، ومف ثـ وجدناىـ قد حمموا نحو قولنا: )ِ ن َؾ ذنتَ 

ـَ الرجُؿ غالـُ األميِر(إب وذيًضا فٔيقاؿ )ِ ف  ذنَت(  ٕنو قد يصم  لمباشرة )نعـ وبئس(، وذلؾ نحو قولنا: )ِنْع
، في حيف ذومما قيؿ في رفض مذىب البدلية،  ب واجيػب ٖف البػدؿ يـزذف الملصوص ليس بالـز

(نو ي مانع مف كونو يزًما، ًب ، وذلؾ كتابع مجرور )ُرب   بٗوكونو مقصوًدا تابًعا ي يقدح في المزـو
ـ لمعيػد، ذوالقوؿ بالبدلية مبني عمى لالؼ آلػر فػي )ذؿ( فػي فاعػؿ )نعػـ وبػئس(، لمجػنس ىػي 

نػو بػدؿ كػؿ مػف  اؿب فػي حػيف قػاؿ مػف جعميػا لمعيػد: ف الملصػوص بػدؿ اشػتم فمف جعميا لمجنس قاؿ 
 ب٘كؿ

ـَ ال اكيػُة أل فػي فاعػؿ )نعػـ وبػئس( لمجػنس وليسػت لمعيػد، ف )ذؿ( ذوذغمب الظػف  نػؾ تقػوؿ: )نِعػ
الت اُح(، فال اكية جنس عاـ، والت اح لاص منو، فػ )ذؿ( ىينا جنسية، كما ىو ظاىر، ومما يعزز القوؿ 
ـَ  بانيػا لمجػػنس ي لمعيػػد انػػؾ ي تمػدح الشػػي  بػػػ )نعػػـ( اذا لػـ يكػػف معػػو فػػرد مػف جنسػػو، فػػال تقػػوؿ: )نِعػػ

ـَ المدلُؼ  مدلؼُ  (، يف مدلؼ الم صؿ واحد، ىو الزملشري، لكف يجوز اف تقوؿ: )نِع ِؿ الزملشريُّ الم ص 
(، يف المدلػػؼ جػنسب فاتضػػ  بيػذا اف فاعػػؿ )نعػػـ وبػئس( جػػنس، و )ذؿ( فيػو جنسػػيةب وامػػا  الزملشػريُّ

الػذئُب(، فًنػت ذممػت الملصوص فقد يكوف فرًعا مف ىذا الجنس، وقد يكوف فرًدا، تقوؿ: )ِبْئَس الحيواُف 
جنس الذئب مف بيف جنس الحيوافب فالحيواف عاـ، والذئب لاص منو، مف ىنا يكوف واضػًحا اف ال اعػؿ 

 بٙذعـ مف الملصوص دائًما وليس العكس، فال تقوؿ: )ِبْئَس الذئُب الحيواُف(
، فمػف قػاؿ اف ذ ي يتًتى ذلؾ  ي عمى حسباف المعنى مف ذلؾ يتبيف اف في القوؿ بالبدلية نظرًا، 

الملصوص بدؿ كؿ مف كؿ تعسػؼ فػي معنػى )ذؿ( فػي فاعػؿ )نعػـ وبػئس( فجعميػا لمعيػدب وىػذا المعنػى 
ـَ الرجػُؿ ايمػيُف( ي تريػد اف تمػدح رجػاًل معيًنػا، و  -ذ تقػوؿ   –ينػؾ  –فيما ذظػف  –غير مراد  نمػا ا  : )ِنْعػ

                                                           
 بٕ٘/ٖينظر ارتشاؼ الضرب  ٔ
 بٖٚ/ٖينظر حاشية الصباف  ٕ
 بٜٚ/ٕ، وحاشية يس ٜٖٚ/ٕينظر شرح األشموني  ٖ
 بٖٚ/ٖية الصباف ينظر حاش ٗ
 بٖٚ/ٖ، وحاشية الصباف ٔٗ/٘ينظر ىمع اليوامع  ٘
 بٗٚٙ-ٖٚٙ/ٗينظر معاني النحو  ٙ



 ٙٚ 

ا تقرر ذلؾ انت ى اف يكوف بدؿ كؿ مف ذا  بيف جنس الرجاؿ، فتلصو بالمدحب و تريد اف ت رد )ايميف( مف 
 كؿ، اذ ي وت المعنى المقصود مف )ذؿ( في ال اعؿب
جمػػاع  نظػػر ذيًضػػا، ينػػو قػػد انعقػػد  –بػػدو فيمػػا ي –ذمػػا كػػوف الملصػػوص بػػدؿ اشػػتماؿ، ف يػػو 

، فكيػؼ يجعػؿ ىينػا بػدؿ اشػتماؿ ٔالنحوييف عمى انو يبد مف اف يكوف فيو ضمير يعود عمى المبدؿ منو
 الرابط؟!بمع عدـ 

المحػػدثيف فػػي ىػػذه المسػػًلة، وىػػي فػػي الغالػػب ي  ؿذقػػوايجػػدر بنػػا فػػي ىػػذا المقػػاـ اف نعػػرِّج عمػػى 
ف كنا ي نعدـ تلرج عف ذطر الدرس  ف نممس في بعضيا شيًئا مػف الجػدة فػي البحػث، ذالنحوي القديـ، وا 

منيػا قػائـ عمػى الحػذؼ  : ))ويالحػظ اف كػال   -ف نػاقش اآلرا  الثالثػة ايولػى ذبعد  –يقوؿ عباس حسف 
، للمػوه مػف تمػؾ ٕوالتقدير، ذو التقديـ والتالير، مػع الركاكػة والضػعؼ، مػع اف ىنػاؾ رذًيػا َذولػى بايعتبػار

 بٖعراب الملصوص بدًي مف ال اعؿ(( العيوب وغيرىا، ىو 
ينػػو ي يلتمػػؼ  –يعنػػي مػػذىب سػػيبويو  – األوؿويقػػوؿ الػػدكتور فاضػػؿ السػػامرائي: " والػػراج  

ـَ الرجُؿ محمٌد(إابو تقدـ او تًلر، فعر   ـَ الرجُؿ(، كاف  ذا قمت )ِنْع عرابو واحػًدا، وينػو تػدلؿ  او )محمٌد ِنْع
ـَ الرجُؿ(، فػ )محمد( اسػـ  ـَ الرجُؿ كاف محمٌد(، و )كاف محمٌد ِنْع عميو النواسخ مقدًما ومدلرًا، فتقوؿ: )ِنْع

ـَ الرجػػػُؿ( لبرىػػػا، تقػػػدـ او تػػػًلرب واسػػػـ )كػػػاف( مبتػػػدذ فػػػي ايصػػػؿ، فػػػدؿ ذلػػػؾ عمػػػى اف  )كػػػاف(، و )ِنْعػػػ
الملصوص مبتدذ، ولو كاف الملصوص لبرًا ينتصب بػ )كاف( بػؿ لػـ تػدلؿ عميػو )كػاف( ينيػا ي تػدلؿ 

ـَ الرجُؿ(، قاؿ: ـَ الرجُؿ ظننُتَؾ(، و )ظننُتَؾ ِنْع  عمى المبتدذ الالـز الحذؼب وتقوؿ: )ِنْع
ـَ الس يَِّداِف وُ    َٗعَمى ُكؿِّ َحاٍؿ ِمْف َسِحيٍؿ وُمْبَرـِ  ِجْدُتَما      َيِميًنا َلِنْع

ـَ السيداف ذنتما( ثـ ُذدلؿ عميو ال عػؿ الناسػخ )وجػد( مبنًيػا لممجيػوؿ، فػارت ع الضػمير  واصؿ الكالـ: )َلِنْع
عمى انو نائب فاعؿ، وىذا يدؿ عمى اف الضمير كاف مبتدذ، وذلػؾ انػؾ تقػوؿ: ))ظننػُت محمػًدا قادًمػا(، فػػ 

بقيػت الم عػوؿ الثػاني ذذا بنيتو لممجيوؿ جعمػت الم عػوؿ ايوؿ نائػب فاعػؿ و إمحمد( في ايصؿ مبتدذ، ف)
منصوًبا، فتقوؿ: )ُظف  محمٌد قادًمػا(، فػدؿ ذلػؾ عمػى اف الضػمير فػي البيػت، وىػو الملصػوص، كػاف فػي 

، فمو كاف بدًي لـ تدلؿ عمي  ب٘و النواسخ((ايصؿ مبتدذب وبذلؾ ُيرد قوؿ مف قاؿ انو بدؿ يـز

                                                           
 بٚ٘ٙ/ٕ، ومغني المبيب ٖٔٗ/ٔينظر شرح الرضي  ٔ
 مادة )اعتبر( ي تستعمؿ اي بمعنى )اتعظ(ب ٕ
 بٜٖٚ/ٖالنحو الوافي  ٖ
 صؿبمف ىذا ال  ٗٙقائمو زىير بف ابي سممىب وقد مر تلريجو في ص ٗ
 بٚٚٙ/ٗمعاني النحو  ٘



 ٙٛ 

ليػػو ذحػػد، فيمػػا ذعمػػـ، قػػاؿ:  وثمػػة وجػػو آلػػر جػػّوزه الػػدكتور محمػػد صػػالح الػػديف، ولػػـ يسػػبقو 
ولى، أل ا األىمية))ومادامت المسًلة مسًلة بحث عف فروض تناسب المعنى الديلي الذي ذويه النحويوف 

(، وىنا ي ن ـَ ي يكوف الملصوص عطؼ بياف لم اعؿ )الممدوح او المذمـو ضطر الى الحػذؼ او القػوؿ فِم
ـَ نعطػػؿ ميمػػة ذحػػد ايبػػواب النحويػػة  بػػو، بػػؿ اف ميمػػة عطػػؼ البيػػاف ىػػي توضػػي  العػػاـ وتلصيصػػو، َفِمػػ

نجد الملصوص موجوًدا  ٔفكار غريبة عمى المغة؟!ب وحينما نتتب ع )نعـ وبئس( في القرآف فانناأللضوًعا 
لى اف المسًلة ليست مسًلة ضػمائـ وعناصػر لغويػة الذي يشير   األمرذحياًنا وغير موجود ذحياًنا الرى، 

بقػػدر مػػا ىػػو جعػػؿ العناصػػر المغويػػة فػػي لدمػػة المعنػػى والمقػػاـ فقػػط، دوف اىتمػػاـ بتػػوافر كػػؿ عناصػػر 
 بٕالجممة((

بو ملمص ممػا ُيشػترط   ذحسف مف جية، مشكؿ مف جيات ذلرى،  –فيما ذحسب  –وىذا الرذي 
محػؿ المتبػوع، وذلػؾ منتػٍؼ فػي عطػؼ البيػافب وعمػى الػرغـ   حاللوفي القوؿ بالبدلية مف كونو عمى نية 

ت ؽ معو، لما تقرر عند النحوييف ذجدني ي ذمف اف القوؿ بكونو عطؼ بياف يدفع ايشكاؿ المذكور آنً ا، 
ـَ رجػاًل ذنػَت(،ب ثػـ اف ٖمف اف عطؼ البياف ي يكوف ضميرًا وي تابًعا لضمير ، وقػد وجػدناىـ يقولػوف: )ِنْعػ

جمو عطػؼ البيػاف توضػي  المتبػوع او تلصيصػو، فػالميـ فػي عطػؼ البيػاف ايوؿ ذلمسوؽ مف الغرض ا
  ذالملصػوص  ب في حػيف اف ىػذا المعنػى غيػر متحقػؽ فػي ٗوانما ُذكر الثاني ايضاًحا لالوؿ وت سيرًا لو

ـ  مػا يػدؿ في المػدح او الػذـ منصػب عميػو بالدرجػة ايولػى، ولػذلؾ امتنػع حذفػو  ي اذا كػاف ثَػ األمرمدار 
عميوب فضاًل عف اف في ىذا الحذؼ دلياًل عمى انو ليس عطؼ بيػاف، يف عطػؼ البيػاف مسػوؽ ييضػاح 
متبوعو او تلصيصو، كما تقدـ، فكيؼ يحذؼ؟ب ومما يزيد ىذا الرذي بعًدا عف الصػواب انػو قػد ثبػت مػف 

ـَ ايمثمة المستقراة مف كالميـ اف فاعػؿ )نعػـ وبػئس( قػد يػرد نكػرة ملصصػة با يضػافة، وذلػؾ نحػو: )ِنْعػ
فػات مػف   ذ، جائزب ومف ذلؾ ن يـ وجو ضعؼ كونو عطؼ بيػاف، ٘ف كاف قميالً ا  غالـُ رجٍؿ زيٌد(، وىذا، و 

 بٙتبنى ىذا الرذي اف مف شروط عطؼ البياف اف يكوف موافًقا لمتبوعو تعريً ا وتنكيرًا

                                                           
 الصواب حذؼ )فاننا(، اذ يبد مف عامؿ يعمؿ في الظرؼ )حينما(، وابقا  )فاننا( يمنع مف ذلؾب ٔ
 بٛٓٔ/ٕالنحو الوص ي  ٕ
 بٖٜ٘/ٕينظر مغني المبيب  ٖ
 بٕٚٓ-ٕٙٓ/ٖ، ومعاني النحو ٔٚ/ٖينظر شرح الم صؿ  ٗ
 بٖٚٔ/ٔينظر شرح الرضي  ٘
 بٜٗ٘/ٕ، ومغني المبيب ٕٕٓينظر شرح ابف الناظـ  ٙ



 ٜٙ 

تور طػاىر سػميماف اذ قػاؿ: ))اننػا وي ي وتنا في ىذه المسًلة اف نشير الى رذي طريؼ، ذكره الدك
ذا وجػدت ال اصػمة وجػد إالوقػؼ او ال اصػمة الصػوتية، فػ  لػىالرفػع يرجػع   لػىنتصور اف النعت المقطوع 

مػػا عنػػد الوصػػؿ فػػال بػػد مػػف اتبػػاع النعػػت ذمػػف قبػػؿ،   ليػػوشػػرنا ذالقطػػع، وىػػو نػػوع مػػف ايسػػتئناؼ الػػذي 
ـَ الرجُؿ زيٌد(، ف مكف تقدير ذذا تصورنا فاصمة صوتية بيف )الرجؿ( و )زيد( إلمنعوتو، وكذلؾ في نحو: )ِنْع

ـَ وَ عػراب قولػو تعػالى: )) حؿ ليذا التقديرب وعمى ىػذا يتجػو ما عند نطؽ العبارة متصمة فال مذ)ىو(،  َلػِنْع
)المتقػيف( كانػػت )جنػات( عنػده لبػرًا لمبتػػدذ  اآليػة، فمػف وقػػؼ عمػى رذس َٔداُر اْلُمت ِقػيَف َجن ػاُت َعػْدٍف((

 بٕما مف وصؿ فال وجو عنده ليذا التقدير، وتعرب مبتدذ لبره الجممة السابقة((ذوؼ، محذ
محػػؿ نظػػر، يف القػػوؿ بوجػػود ىػػذه السػػكتة التػػي تسػػمى فػػي الػػدرس  –فيمػػا ذظػػف  –وىػػذا الػػرذي 

الحديث )صويتة الم صؿ(، منوط بمقاطع السمسمة الكالمية المنطوقة، فيي ي تظيػر فػي اللػطب وىػو قػد 
و ىذا اعتماًدا عمى السمسمة الكالمية اللطية، ومف ثـ بقي ذلؾ افتراًضا محًضا غير قػائـ عمػى استقى رذي

تصػير جممتػيف بعػد اف   ذت كيػؾ جممػة المػدح او الػذـ   لىسس قويةب فضاًل عف اف ىذا التقدير ي ضي ذ
ـَ الرجػُؿ كػ اف زيػٌد(؟ ذيقػاؿ اف كانت جممة واحدةب ثـ كيؼ يتسنى القوؿ بالقطع، وقد جا  في كالميـ: )ِنْع

ـَ الرجػػُؿ كػاف ىػػو زيػٌد(، فتبقػػى )كػاف( بػػال اسػـ؟! فضػػاًل عػف ذلػػؾ فانػو لػػو كػاف الملصػػوص  التقػدير: )ِنْعػ
ـَ الرجػػُؿ زيػػًدا( و )ِبػػْئَس الرجػُؿ الكػػاذَب(، عمػػى تقػػدير: )ذمػػدح  مرفوًعػا عمػػى القطػػع لُسػػمع فػػي كالميػـ )ِنْعػػ

ا ُسػػمع فػػي النعػػت مػػف مثػػؿ: )مػػررت بزيػػد ال اضػػُؿ و زيػػًدا( و )ذذـ الكػػاذَب(، فيكػػوف ذلػػؾ عمػػى غػػرار مػػ
 ال اضَؿ( عمى تقدير )ىو ال اضُؿ( و )اعني ال اضَؿ(ب

يظيػر منيػا اف مػا رصػده القػدما  والمحػدثيف فػي ىػذه المسػًلة، و  ذقػواؿىذا مػا وق نػا عميػو مػف 
 ذحدحة مف حذؼ بالتبني والقبوؿ، اذ فيو استرا األولىعراب الملصوص بالمدح او الذـ ىو  سيبويو في 

جعؿ الملصوص مبتدذ ومػا قبمػو لبػرًا   ذ –الذي تولاه سيبويو  عرابإلاطرفي ايسناد، ومف ثـ كاف ىذا 
متساوًقا مع النظػرة الوصػ ية ومبنًيػا عمػى وفػؽ اسػتقرا  تػاـ وشػامؿ ليػذا ايسػموب فػي العربيػةب وىػذا  –

حمػؿ فػي طياتيػا تعسػً ا واضػًحا، فػالقوؿ بلالؼ ايوجو ايلرى التي رصدىا بقية النحوييف، وىي ذوجػو ت
بتقػػدير مبتػػدذ محػػذوؼ او لبػػر محػػذوؼ ي يمػػت الػػى طبيعػػة المغػػة بصػػمة، يف ىػػذا التقػػدير يمػػزؽ جممػػة 

سيبويوب فضاًل عف ذلؾ فاننا نرى   ليوالمدح والذـ، في حيف تنتظـ عناصر ىذه الجممة وتتسؽ بما ذىب 
 ، مف دوف اف ي ضي ذلؾ الى تشتيت مكونات الجممةبلتصحي  المعنى  ليواف التقدير انما ُيصار 

                                                           
 بٖٔ-ٖٓالنحؿ/ ٔ
 بٗٛٔظاىرة الحذؼ في الدرس النحوي  ٕ



 ٚٓ 

عمى اف الذي يبدو اف استقرا  القائميف بالحذؼ استقرا  ناقص، ومػف ثػـ تعارضػت القاعػدة التػي 
استلمصوىا مع ايمثمة المستقراة، في حيف لـ يغب عف ذىف سيبويو كؿ ذلؾ، فمـ يغ ؿ مثاًل عػف دلػوؿ 

ؿ ذلػػؾ يحممنػػا عمػػى ايعتقػػاد بانػػو ي منػػاص مػػف الػػذىاب مػػذىب النواسػخ عمػػى جممػػة المػػدح او الػػذـب وكػػ
 سيبويو ينو وجو لاٍؿ مما يلدشو في حيف نجد اآلرا  األلرى يكتن يا شي  مف الضعؼب

 المسًلة الثانية: )اللالؼ في جواز اعماؿ )ِ ِف( النافية عمؿ )ليس((
ف الحالي، ما لـ تكف ثمة قرينة ) ْف( مف ايحرؼ النافية التي تستعمؿ لن ي معنى اللبر في الزم

تدلؿ عمى الجممة ال عمية، والجممة ايسػمية،   ذب وىي مف ايحرؼ غير الملتصة ٔتصرفو الى غير ذلؾ
 بٗكثر النحوييفذ، و ٖعند ال را  ٕتعمؿ شيًئا يّ ذعمى حد سوا ، ومف ثـ كاف القياس 

ب والحػؽ اف مقتضػى ٘المسػًلةوزعـ ابف عادؿ انو قد التمؼ النقؿ عف سيبويو والمبػرد فػي ىػذه 
 : ))ِ ِف اْلَكػػاِفُرْوَف ِ ي  ِفػػي كػػالـ سػػيبويو المنػػع، ينػػو قػػاؿ: "وتكػػوف فػػي معنػػى )مػػا(، قػػاؿ اهلل عػػز  وجػػؿ 

ب وما ذكرت يتمشى مع ما قالو الػدكتور حسػاـ النعيمػي مػف ٚ، ذي: ما الكافروف ِ ي  في غرور"ُٙغُروٍر((
ب امػا المبػرد ٛضراب ذلؾذوشواىد عمى عادتو في  ذمثمةالعمؿ لساؽ لذلؾ  ذرادلو   ذمعنى الن ي،  ذرادانو 

اعماليا عمػؿ )لػيس(، قػاؿ:  ف غيػر سػيبويو ))يجيػز نصػب اللبػر عمػى التشػبيو بػػ   لىالمبرد فقد ذىب 
 بٜوىذا ىو القوؿ، ينو ي فصؿ بينيا وبيف )ما( في المعنى((… )ليس(، كما فعؿ ذلؾ في )ما( 

ذا الػػذي منعػػو ال ػػرا  وجميػػور النحػػوييف ذجػػازه جمػػع آلػػر، مػػنيـ وميمػػا يكػػف مػػف ذمػػر فػػاف ىػػ
ب واحتجوا بًف ) ْف( قسيمة )ما( في الن ي، وذيًضا فانيا ٕٔ، وابو عمي ال ارسئٔ، وابف السراجٓٔالكسائي

                                                           
 بٗٓٙ/ٔينظر النحو الوافي  ٔ
 بٙٔٔ/ٕينظر ىمع اليوامع  ٕ
 ب٘ٗٔ/ٕينظر معاني القرآف  ٖ
 بٙٔٔ/ٕ، وىمع اليوامع ٖٖٔ/ٔ، وش ا  العميؿ ٕٛٓينظر الجنى الداني  ٗ
 بٕ٘ٗ/ٜينظر المباب  ٘
 بٕٓالممؾ/ ٙ
 ب٘ٚٗ/ٔلكتاب ا ٚ
 بٙٙينظر النواسخ في كتاب سيبويو  ٛ
 بٕٖٙ/ٕالمقتضب  ٜ

 بٜٓٔ، والمدارس النحوية ٜٓٔ/ٕ، وارتشاؼ الضرب ٕٓٚ/ٔينظر شرح الرضي  ٓٔ
 بٖٕٙ/ٔينظر ايصوؿ  ٔٔ
 بٗٓٙ/ٔ، ومعترؾ ايقراف ٕٔٓ/ٔ، وشرح التصري  ٗٗٗ/ٗينظر البحر المحيط  ٕٔ



 ٚٔ 

 ))ِ ِف ال ِذيَف َتْدُعوَف ِمْف ُدوِف اهللِ : ٕب واستدلوا ذيًضا بالسماع، ومنو قرا ة سعيد بف جبيرٔلن ي الحاؿ
(( اهللِ  ـْ ػْف َذَحػٍد ِ ي  ِباْلَعاِفيػِة(، و )ِ ْف ِٖعَباًدا َذْمثَاَلُك ب وسػمع مػف اىػؿ العاليػة مػف يقػوؿ: )ِ ْف َذَحػٌد َلْيػرًا مِّ

 َذلَؾ َناِفَعَؾ َوَيَضار َؾ(ب ومف منظـو كالميـ قوؿ الشاعر:
  

 ٗيفِ ِ ي  َعَمى َذْضَعِؼ اْلَمَجانِ     ْف ُىَو ُمْسَتْوِلًيا َعَمى َذَحدٍ 
 وقوؿ ايلر:

ًَْف ُيْبَغى َعَميِو َفُيْلَذيَ   ِ ِف اْلَمْرُ  َمْيًتا باْنِقَضاِ  َحَياِتوِ    َ٘وَلِكْف ِب
قؼ عمػى نػص يبػف ذب ولـ ٙىذا، وذكر ابف عادؿ اف ابف جني ذىب مذىب الكسائي وابف السراج
يد بػف جبيػر: ))فًعمػؿ ) ْف( جني يدعـ ىذا الزعـ، بؿ لقد وجدتو يقوؿ، في سياؽ كالمػو عمػى قػرا ة سػع

)مػػا(، وفيػػو ضػػعؼ، يف ) ْف( ىػذه لػػـ تلػػتص بن ػػي الحاضػػر التصػاص )مػػا( بػػو، فتجػػري مجػػرى   عمػاؿ
 بٚ…(()ليس( في العمؿ

عمؿ )ليس( ثالثة شروط: ايوؿ: ذي  ينتقض   عماليا ذجازوميما يكف مف شي  فقد اشترط مف 
دـ لبرىػػا عمػػى اسػػمياب والثالػػث: ذي  يتقػػدـ معمػػوؿ لبرىػػا عمػػى ن ييػػا للبرىػػا بػػػ ) ي (ب والثػػاني: ذي  يتقػػ

 بٛاسميا
ف )ما( يبطؿ عمميا بانتقاض ن ييا بػ ) ي (، ذوضع القيد ايوؿ   لىف الذي دفع النحوييف ذويبدو 

 كػاف ن ييػا  ذاوكذلؾ ) ْف(، ألنيا محمولة عمييا: بيد ذف ذلؾ ي يبي  لنا القوؿ باف ) ْف( ي تكوف عاممػة 
حمػؿ اف تُ  األولػىب وعميػو كػاف ٜعماؿ )ما( مع انتقاض الن ي بػ ) ي ( منتقًضا بػ ) ي (،  ذ ثبت بايستقرا  

 ) ْف( عمى لغة مف ي يشترط ذلؾ في )ما(ب

                                                           
 بٚٙٔ/ٗدب ، ولزانة ايٙٔٔ/ٕينظر ىمع اليوامع  ٔ
 بٕٓٚ/ٔ، والمحتسب ٛٗتنظر ىذه القرا ة في ملتصر في شواذ القرا ات  ٕ
 بٜٗٔاألعراؼ/ ٖ
 بٜٕٓ، والجنى الداني ٛٓٔلـ ذىتِد الى قائموب وىو مف شواىد رصؼ المباني  ٗ
 بٚٔٔ/ٕ، وىمع اليوامع ٖٛٔ/ٔ، وشرح ابف عقيؿ ٕٛٓ/ٔلـ اقؼ عمى قائموب وىو مف شواىد اوض  المسالؾ  ٘
 بٕ٘ٗ/ٜينظر المباب  ٙ
 بٕٓٚ/ٔالمحتسب  ٚ
 بٕ٘ينظر جواىر ايدب  ٛ
 بٔٔٔ-ٓٔٔ/ٕينظر ىمع اليوامع  ٜ



 ٕٚ 

 األدلػػةاينصػػراؼ عػػف مػػذىب الكسػػائي قمػػة   لػػىالػػذىف اف مػػا حػػدا معظػػـ النحػػوييف   لػػىويتبػػادر 
ف الكريـ، وكالـ العرب نثرًا ونظًما، وذيًضا فاف المغة التػي اسػتقي منيػا النقمية المتمثمة بنصوص مف القرآ

ب فضػػاًل عػػف التعػػارض بػػيف   لييػػاغيػػر مشػػيورة، ومػػف ثػػـ لػػـ يطمػػئف  عمػػاؿإلا الشػػواىد المسػػموعة القػػـو
 اإلىمػاؿجػؿ ذلػؾ كمػو وجػدنا كثيػرًا مػنيـ يحػذو حػذو ال ػرا ، قػاؿ ابػف يعػيش: اف مػذىب ذيـب ومػف قيسذو 

عتمػػاد فػػي عمػػؿ )مػػا( عمػػى السػػماع، والقيػػاس يًبػػاه، ولػػـ يوجػػد فػػي ) ْف( مػػا وجػػد فػػي إلف اذولػػى، ))ي 
عمؿ )مػا( مػف   عماليا د  ع  ذب وغالى ابف عص ور ٕعماليا عمؿ )ما( قميؿ ب وذكر ابف مالؾ اف ٔ)ما(((

 ب ٖمف ضرورات الشعر
وقػؼ ابػف عػادؿ مػف ىػذه مػا مذب ٗي بيػت نػادر ذيًضػا، ينػو لػـ ُيح ػظ مػف ذلػؾ  ؿاإلعمػابػو حيػاف ذومنع 
لغة، وردت بيا جممة صالحة مف  اإلعماؿلة فيو موافؽ لما ذىب اليو الكسائي، والمسوِّغ عنده اف ًالمس

 ب٘منثور كالميـ ومنظومو، فال داعي لردىا
والتمػػؼ الدارسػػوف المحػػدثوف فػػي ىػػذه المسػػًلة بػػيف مديػػد لمػػذىب المنػػع ومستحسػػف لمػػذىب 

توا ًميػػؿ، ولػػذلؾ عجػػز النحويػػوف عػػف اف يػػعمػػاؿ ) ْف( ق ىيـ السػػامرائي اف بػػرا ذ ذكػػر الػػدكتور  ايعمػػاؿ، 
كثػػروا مػػف ايستشػػياد بػػالبيتيف المتقػػدـ ذكرىمػػا، لػػـ ذبشػػاىد يػػوحي بالثقػػة، فعمػػى الػػرغـ مػػف اف النحػػوييف 

لػـ يػرد فػي غيػر ىػذيف البيتػيف، ومػف ثػـ تممسػوه فػي  عمػاؿإلايعزوىما لقائؿ معػيفب وذردؼ قػائاًل: وكػًف 
 بٙشاذة قرا ة

ويرى الدكتور محمد حماسة عبدالمطيؼ اف الغالػب فػي ) ْف( اف تسػتعمؿ فػي الن ػي المنػتقض بػػ 
، قميػؿ، وىػو  عماليػاحصػر وتوكيػد، غيػر اف اسػتعماليا لمن ػي الحقيقػي مػع   لػى األسموب) ي(، فيتحوؿ 

 بٚالمغة المشتركة، ولـ تقَو قوة غيرىا  لىلاص بمغة تسربت 
اف ) ْف( تن ػػي مضػػموف الجممػػة عمػػى جيػػة التقريػػر المدكػػد،   لػػىملتػػار  حمػػدذويػػذىب الػػدكتور 

ب ودل ؿ عمى ذلؾ بايستغنا  عف البػا  فػي لبرىػا بلػالؼ ٛوبسبب مف قوة الن ي فييا عممت عمؿ )ليس(
                                                           

 بٖٔٔ/ٛشرح الم صؿ  ٔ
 بٕٗ٘/ٔينظر حاشية الصباف  ٕ
 بٔٛٗ/ٔ، وشرح الجمؿ ٘ٓٔ/ٔينظر المقرب  ٖ
 بٕٙٚ/ٔينظر البحر المحيط  ٗ
 بٕ٘ٗ/ٜينظر المباب  ٘
 بٗٛينظر النحو العربي نقد وبنا   ٙ
 بٗٓٗينظر في بنا  الجممة العربية  ٚ
 بٓٔٔساليب التوكيد مف لالؿ القرآف الكريـ ذينظر  ٛ
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زيادتيا في لبر )ما(، قاؿ: وىذا يعني اف فػي ىػذا الحػرؼ مػف قػوة الن ػي مػا يغنػي عػف تقويتػو بػالحرؼ 
 بٔالزائد

ذكػر اف عمػؿ ) ْف( قيػاس مجػرد، والمغػة ي تثبػت   ذ اإلعمػاؿعباس السامرائي القائميف بعدـ  وذيد
 بٕبالقياس، فضاًل عف ندرة الشواىد التي يص  القياس عمييا وعدـ معرفة قائمييا

فػي لغػة  اإلعمػاؿفي ىذه المسًلة، لورود  األرج والذي يغمب عمى الظف اف مذىب الكسائي ىو 
، وفي كالـ العرب نثرًا ونظًماب وذحسب اف النحوييف األوؿمنبع استلالص القاعدة النحوية القرآف الكريـ، 

الطعػف فػي الشػواىد   لػىلما لـ تسع يـ الحجػ  المنطقيػة المبنيػة عمػى وفػؽ مػا يقتضػيو القيػاس، لجػًوا 
ا تمسػكوا بػو، فػي ب غير اف مذلرىنيا نادرة تارة ًنيا قميمة تارة، وبًالمتوفرة في ىذه المسًلة، متذرعيف ب

ف  ؿ عميػػو فػػي بنػػا  القاعػػدة النحويػػة ىػػو المسػػموع، وا  ىػػذا المقػػاـ، غيػػر مقبػػوؿ البتػػة، وذلػػؾ اف المعػػو 
لة مػذىب ًفي ىذه المس األنسب، وعميو نقوؿ: اف ٖتعارض مع القياس، ))اذ ي قياس مع وجود النص((

، مػا داـ المعنػى واإلىمػاؿ عمػاؿإلاشيد لو السماعب ثـ اننػا نػرى اف يسػو ى بػيف لغتػي   ذمذىب الكسائي 
 ذن سػيـلػـز النحويػوف ذواحًدا، وعميو يقاؿ: ) ْف محمٌد حاضرًا(، و ) ْف محمػٌد حاضػٌر(، وبػذلؾ نتجنػب مػا 

، كالقوؿ بانيػا غيػر ملتصػة، لػدلوليا عمػى الجممػة ال عميػة اإلعماؿبو مف البحث عف عمؿ لتسويغ منع 
ؼ، يف )ما( التي ُحممت ) ْف( عمييا غير ملتصة ذيًضا، وايسميةب وىي، كما ترى، حجة غاية في الضع

فكاف األولى ذي  تعمؿ بمقتضى ما قالواب ينضاؼ الى ذلؾ كمو اف مػف ايصػوؿ المقػررة عنػد النحػوييف اف 
ب وىنا وافقت ) ْف( )ما( مف عػدة جيػات، منيػا: ٗذا وافقو مف جيتيف العرب تجري الشي  مجرى الشي  

ي يقتصر  عماؿإلاانيما لن ي الحاؿ، وانيما غير ملتصتيفب فتبيف اف ما يعتضد بو اف معناىما الن ي، و 
 عمى السماع، وانما يدازره القياس ايًضاب

                                                           
 بٕٗٔ المصدر ن سوينظر  ٔ
 ب٘ٚحرؼ النافية العاممة عمؿ )ليس( ألينظر ا ٕ
 بٕٚٗ/ٔحاشية الصباف  ٖ
 بٜٔـٙٙٔ/ٔينظر اينصاؼ  ٗ
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 المسًلة الثالثة: )اللالؼ في جواز اعماؿ )ي( عمؿ )ليس((
، تدلؿ عمى الجممة ال عمية وايسمية عمى حد سوا ب وتستعمؿ ٔ)ي( مف الحروؼ غير الملتصة

 بٕشبية بػ )ليس( منيا لن ي الجنس ولن ي الوحدةالم
وفي ىذا المقاـ نحاوؿ اف نمقي الضو  عمى اقواؿ النحوييف المتعمقة باعماؿ )ي( عمؿ )ليس( اذ 

ب ومػف شػواىد اعماليػا قػوؿ ٘والجميور الى انيا تعمؿ عمؿ )ما(  لحاًقػا بػػ )لػيس(ٗوال را  ٖذىب سيبويو
 الشاعر:
 َٙوَي َوَزٌر ِمم ا َوَقى اهلُل َواِقَيا  َعَمى اأَلْرِض َباِقَياَتَعز  َفاَل َشْيٌ   

 وقوؿ ايلر:
ْئَت ِحْصًنا ِباْلُكَماِة َحِصيَنا  َنَصْرُتَؾ ِ ْذ َي َصاِحٌب َغْيَر َلاِذؿٍ    َٚفُبوِّ

قاؿ ابف ىشاـ اف ىذا البيت ))ي دليؿ فيو، كما توىـ بعضيـ، يحتماؿ اف يكػوف اللبػر محػذوًفا، 
 بٛ)غير( استثنا ((و

 بوىذا ٜوذىب األل ش  لى ذنيا ي تعمؿ شيًئا، وما بعدىا مبتدذ ولبر،وي تنصب اللبر ذصالً 
، وىو و ىـ عميو ، نقوؿ بػذلؾ اعتمػاًدا عمػى مػا نػص عميػو المبػرد ن سػو، ٓٔالمذىب منسوب  لى المبرد

نػػى،وي تعمػػؿ  ي فػػي نكػػرة، جػػا  فػػي )المقتضػػب(:))وقد تجعػػؿ )ي( بمنزلػػو )لػػيس(، يجتماعيمػػا فػػي المع
 بٔٔفتقوؿ :َي رجٌؿ َذَفضَؿ ِمنَؾ((

ب وحجتػو عػدـ سػماع النصػب فػي ٕٔوذىب الزجاج  لى ذنيا ترفع ايسـ وي تعمؿ في اللبػر شػيًئا
 لبرىا مم وًظا بو، كقوؿ سعد بف مالؾ:

                                                           
 بٜٔٔ/ٕينظر ىمع اليوامع  ٔ
 بٓٛ٘/ٗ، ومعاني النحو ٖٙٔ/ٔنظر مغني المبيب ي ٕ
 بٜٕ-ٕٛ/ٔينظر الكتاب  ٖ
 بٖٗ/ٕينظر معاني القرآف  ٗ
 بٜٔٔ/ٕ، وىمع اليوامع ٜٜٔ/ٔ، وشرح التصري  ٓٗٗ/ٔينظر شرح الكافية الشافية  ٘
 بٗٗٔ، وشرح قطر الندى ٓٔٔ/ٕ، وارتشاؼ الضرب ٛ٘لـ ذىتِد الى قائموب وىو مف شواىد شرح ابف الناظـ  ٙ
 بٖٗٔ/ٔوشرح ابف عقيؿ  ٖٙٔ/ٔلـ اقؼ عمى قائموب وىو مف شواىد مغني المبيب  ٚ
 ٖٙٔ/ٔمغني المبيب  ٛ
 بٜٔٔ/ٕ، وىمع اليوامع ٜٜٔ/ٔ، وشرح التصري  ٓٔٔ/ٕينظر ارتشاؼ الضرب  ٜ

 بٖٜٕ، والجنى الداني ٜٓٔ/ٔينظر شرح الم صؿ  ٓٔ
 بٕٖٛ/ٗالمقتضب  ٔٔ
 بٖ٘ٔ/ٔ، ومغني المبيب ٖٜٕنى الداني ، والجٓٔٔ/ٕينظر ارتشاؼ الضرب  ٕٔ



 ٚ٘ 

 َٔفًنا اْبُف َقْيٍس ي َبراحُ    َمْف َصد  َعْف ٍنْيَراِنَيا 
اج  :ٕوقوؿ العج 

ـَ ِحيَف ي ُمْسَتْصِرخُ    َتاهلِل َلْوَي َذْف َتُحش  الطُّب خُ    بَي الَجحي
نما لػـ يقػػدروىا  وجميػور النحػوييف يقػػدروف فػي ىػػذه الشػواىد لبػػرًا محػذوًفا، قػػاؿ ابػف ىشػػاـ:))وا 

 بٖميممة، والرفع بايبتدا  ألنيا حينئذ واجبة التكرار، وفيو نظر لجواز تركو في الشعر((
حويػػوف إلعماليػػا عمػػؿ )لػػيس( ذربعػػة شػػروط، األوؿ: ذي  يتقػػدـ اسػػميا عمػػى لبرىػػا، ويشػػترط الن

والثاني ذي  يقترف لبرىا بػ ) ي (، والثالػث ذي  ي صػؿ بينيػا وبػيف اسػميا، والرابػع ذف يكػوف اسػميا ولبرىػا 
 بٗنكرتيف

استدي بقوؿ النابغة ، و ٘وذلغى ابف جني وابف الشجري الشرط الرابع  ذ  جازا ذف تعمؿ في المعارؼ
 :  ٙالنابغة الجعدي

 ِسَواَىا َوَي َعْف ُحبَِّيا ُمَتَراِلَيا  َوَحم ْت َسَواَد اْلَقْمِب َي َذَنا َباِغًيا   
ب في حيف لجً  لى التًويؿ في )شرح الكافية ٚوذكر ابف مالؾ في )التسييؿ( ذف رفعيا معرفة نادر
)باغًيػا( عمػى الحػاؿ، والتقػدير: ي ذرى باغًيػا، الكافية الشافية(  ذ جعؿ )ذنا( مرفوًعػا ب عػؿ مضػمر ناصػب 

 بٛفمما ذضمر ال عؿ برز الضمير وان صؿ
ب ويبػدو لػي ذف ابػف مالػؾ وابػف عػادؿ لػـ ٜونسب ابػف عػادؿ دلػوؿ )ي( عمػى المعرفػة  لػى الػوىـ

لعرب، ي محا في توجيو  عماؿ )ي( في المعرفة، ألف القاعدة النحوية  نما تثبت بالنظر  لى استقرا  كالـ ا
ي فػًي معنػى فػي تقػدير فعػؿ مضػمر ناصػب  يػا الػذوؽ المغػوي السػميـ، وا  ي  لى تمػؾ التػًويالت التػي يمج 
)باغًيا( عمى الحالية؟ وما المسوِّغ ورا  التزاؿ العامؿ في ىذه الحالة؟ وىؿ حذفو وذكػره سػوا ؟ وعميػو ي 

، وي سيما ذف بنيػة الجممػة بمقتضػى ذظف ذف تًويؿ دلوؿ )ي( عمى المعرفة، ذو نسبتو  لى الوىـ صحي 

                                                           
 بٕٖٙ/ٔ، وذمالي ابف الحاجب ٖٛ، ومعاني الحروؼ ٖٕٛالبيت مف شواىد الجمؿ  ٔ
 بٜ٘ٗينظر ديوانو  ٕ
 بٜٜٔ/ٔب وينظر حاشية يس ٖ٘ٔ/ٔمغني المبيب  ٖ
 بٕٓٔ/ٕ، وىمع اليوامع ٘ٗٔينظر شرح قطر الندى  ٗ
 بٜٜٔ/ٔ، وشرح التصري  ٜٕٗ-ٖٜٕ، والجنى الداني ٘ٙ/ٔينظر مني  السالؾ  ٘
 ذيًضاب ٙٚٙب وقد ورد البيت في ديواف شعر ذي الرمة ٔٚٔينظر شعره  ٙ
 بٜ٘ٔ/ٔ، وحاشية األمير ٖٖٔ/ٔ، وش ا  العميؿ ٕٚ٘ينظر التسييؿ  ٚ
 بٔٗٗ-ٓٗٗ/ٔينظر شرح الكافية الشافية  ٛ
 بٖٛ٘/ٔينظر المباب  ٜ
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ذف ين ػي عػف - ذ قػاؿ: )َي َذَنػا َباِغًيػا ِسػَواَىا(-ىذا التًويؿ تتغير، ومف ثـ ي سػد المعنػى، فمقصػد الشػاعر
ن سو ذف يكوف طالًبا غيرىا، عمػى وجػو الػدواـ والثبػوت، وىػو مػا يتحقػؽ بالجممػة ايسػمية التػي مسػندىا 

 مية ىذا المددى، ألنيا تساؽ  ذ يراد معنى التجدد والحدوثباسـ في حيف ي تددي الجممة ال ع
ف مف شي  فإف الشواىد التي سػيقت فػي ىػذه المسػًلة لػـ تكػف كافيػة إلثبػات اإلعمػاؿ وميما يك

ب وتابعػو ٔعند معظـ النحوييف المتًلريف، فيذا ابف الحاجب ن ى ذف تكوف )ي( عاممة ي شذوًذا وي قياًسا
يوجد في شي  مف كالميـ لبر )ي( منصػوًبا، كلبػر )مػا(، و)لػيس(، وىػي  وتابعو الرضي  ذ قاؿ: ))ولـ

في نحو: )ي براُح وي مستصرُخ(، األولى ذف يقاؿ ىي التي في نحو: )ي  لػَو  ي  اهلُل(، ذي : )ي( التبرئػة، 
ابػف ىشػاـ  ب ذمػاٖب ورمى ذبو حّياف النصب في لبرىا بالشذوذ والقمةٕ ي  ذنو يجوز ليا ذف تيمؿ مكررة((

ب وذما ابف عادؿ فقد ذكػر ذف  عماليػا عمػؿ )لػيس( لػـ ٗىشاـ فقد قصر  عماليا عمؿ )ليس( عمى الشعر
 ب٘يعضده دليؿ صري ، ومف ثـ كاف األولى تًويؿ ما ذنشده سيبويو والجميور، ألنيا ذشيا  محتممة لذلؾ

 ب٘لذلؾ
وؿ: ذف النحوييف وذكر محمد لير الحمواني ذف ما احت  بو سيبويو غير مقنع، وذلؾ لسببيفب األ 

ينسبوف  لى )ي( العاممة عمؿ )ليس( معًنى ملالً ا لممعنى الذي تحممو ىينا، ألنيػـ يزعمػوف ذنيػا تن ػي 
الوحػػدة وي ت يػػد اسػػتغراؽ الجػػنس وشػػمولو، وواضػػ  فػػي البيتػػيف ذف المعنػػى عمػػى الشػػموؿ ي الوحػػدةب 

ي( النافية لو، ولكنو لـ يبِف اسميا عمػى والثاني: ذف سعد بف مالؾ قد يكوف ذراد ن ي الجنس، فاستعمؿ )
 ب ٙال ت ، لضوًعا لحركة الروي المرفوع في القصيدة كميا، ولذلؾ نظائر كثيرة في ذشعارىـ

والسػػبب األوؿ لػػػيس سػػػبًبا وجيًيػػا فيمػػػا ذرى، ألف )ي(العاممػػػة  عمػػػؿ )لػػيس( تػػػرد لن ػػػي الوحػػػدة 
 السياقية، وقد نب و عمى شي  مف ذلؾ كؿ والجنس عمى حد سوا ، وال يصؿ في ذلؾ مرىوف بالقرائف 

                                                           
 بٕٔٔ/ٔينظر شرح الرضي  ٔ
 بٕٔٔ/ٔالمصدر ن سو  ٕ
 بٓٔٔ/ٕينظر ارتشاؼ الضرب  ٖ
 )ليس( قميؿ((ب ؿ: ))ذما)ي( فإعماليا عمٖٕٓ/ٔب وقاؿ في )ذوض  المسالؾ(٘ٗٔينظر شرح قطر الندى  ٗ
 بٜٖٙ/ٖينظر المباب  ٘
 بٖٗٓينظر الملتار مف ذبواب النحو  ٙ



 ٚٚ 

 بٕ، وابف ىشاـٔمف الرضي
والظاىر ذف الثغرة الجوىرية التي ن ذ منيا معظػـ مػف رفػض األلػذ بمػذىب سػيبويو ىػي ذنيػـ لػـ 
يظ ػػروا بشػػواىد صػػريحة تػػدعـ القػػوؿ باإلعمػػاؿ، سػػوى بيػػت يتػػيـ، والبيػػت الواحػػد ي يك ػػي لبنػػا  قاعػػدة 

عة عمى الكثرة الكاثرة في كالـ العرب ي القمة النادرة، ولكف ىذا لػيس مسػوًغا نحوية، ألف قواعدىـ موضو 
كافًيا ))لرد عمميػا، ذو لجعميػا عاممػة فػي ايسػـ وحسػب، مػا داـ لػدينا مػا يشػيد بعمميػا فػي اللبػر، ومػا 
دامػػت لمعنػػى الن ػػي، فيػػي كػػػ )مػػا( وتعمػػؿ عمػػؿ )لػػيس(، وتػػدلؿ عمػػى المبتػػدذ واللبػػر،  ي ذنيػػـ راعػػوا 

ب نقوؿ بذلؾ ألف النحوييف لـ يظ روا بكؿ ما قالتو العرب، ومف ثػـ ٖنحطاطيا فزادوا في شروط  عماليا((ا
كاف ما جمعوه ذقؿ القميؿ، فضاًل عف اقتصارىـ في الجمع عمػى بعػض المغػات دوف بعػض، ومػف ثػـ نػد ت 

ػػا جمعػػوهب وعميػػو يمكننػػا ذف نقػػرر بكػػؿ اطمئنػػاف ذف مػػذىب سػػي بويو ىػػو الػػراج ، اسػػتعمايت صػػحيحة عم 
ب ثػـ ٗبدليؿ ذنو قد ثبت بنقؿ جؿ العمما  ذف الحجازيف يعممونيا عمؿ )ليس(، في حػيف ييمميػا بنػو تمػيـ

 ننا نرى ذف معنػى الرفػع والنصػب فػي لبػر )ي( واحػد، وعميػو كػاف األحػرى بػالنحوييف ذي ينشػغموا بًمثػاؿ  
 ي مزيًدا مػف التقػديرات والتػًويالت التػي ي يوجػد ىذا اللالؼ، مما ي طائؿ ورا ه، ألنو ي يكسب العربية 

 مسوِّغ لمقوؿ بياب
  المسًلة الرابعة: )) ) ْذ( ذمالزمة لمعنى المضي ىي ذـ ي((

 ْذ  ؾَ حضػورُ )ِ ْذ( مف الظروؼ المبنية، وىي اسـ بدليؿ قبموىػا التنػويف، واإللبػار بيػا فػي نحػو: )
نحػو: )نجحػَت َبْعػَد  ِذ ِاْجَتيػدَت(ب وىػي مبنيػة بسػبب افتقارىػا  َجاَ  َزيٌد(، واإلضافة  لييػا مػف دوف تًويػؿ،

 ب٘ لى ما بعدىا مف الجمؿ، ووضعيا عمى حرفيف
والجميور عمى ذنيا مالزمة لمعنى المضي،  ذ ىي في ذصؿ الوضع ظرؼ لموقت الماضي، وزعـ 

 بٙجماعة مف النحوييف ذنيا قد ت ارؽ ىذا المعنى، ومف ثـ ترد لالستقباؿ
بف مالؾ مف بيف مف تبنى القوؿ بلروج ) ذ( عف معنى المضي  ذ عقد لػذلؾ مبحثًػا ذثبػت وكاف ا

ـْ َيػْوـَ اْلَحْسػَرِة ِ ْذ بو ىذا المعنى، واستدؿ لو بآيات مف القرآف الكريـ، ومف ذلػؾ قولػو تعػالى:  ))َوَذْنػِذْرُى

                                                           
 بٕٔٔ/ٔينظر شرح الرضي  ٔ
 بٖٙٔ/ٔالمبيب  يينظر مغن ٕ
 بٖٕٓالنواسخ في كتاب سيبويو  ٖ
 بٕٗٔ/ٔ، وشرح ايشموني ٕٖٔ/ٔ، وشرح ابف عقيؿ ٕٗ/ٕينظر شرح الممحة البدرية  ٗ
 بٕٚٔ-ٔٚٔ/ٖبنظر ىمع اليوامع  ٘
 بٛٚ٘-ٚٚ٘/ٔ، ومعترؾ األقراف ٖٔٔ/ٔ، ومغني المبيب ٛٛٔينظر الجنى الداني  6

 



 ٚٛ 

ـْ َيػػػػْوـَ اآلِزَفػػػػِة ِ ِذ الْ ، وقولػػػػو: ُٔقِضػػػػَي اأَلْمػػػػُر(( ، ُٕقمُػػػػوُب َلػػػػَدى الَحَنػػػػاِجِر َكػػػػاِظِميَف(())َوَذْنػػػػِذْرُى
ب وزعػػػـ ذف ذلػػؾ اسػػػتعماؿ صػػػحي  غ ػػؿ عػػػف التنبيػػو عميػػػو ذكثػػػر ٖ:))َيْوَمِئػػػٍذ ُتَحػػدُِّث َذْلَباَرَىػػػا((وقولػػو

 بٗالنحوييف
بيد ذف  جميور المحققيف لـ يرتضوا ىذه المقالة مف ابػف مالػؾ وغيػره، ذ ذنكػروا وقػوع ) ذ( موقػع 

ا وقػوع ) ذا( موقػػع ) ذ(، وعميػػو لجػًوا  لػػى التًويػؿ، وذجػػابوا عػػف اآليػات المباركػػة التػػي ) ذا(، مثممػا ذنكػػرو 
سػػاقيا، بػػًف األمػػور المسػػتقبمة لمػػا كانػػت فػػي  لبػػار اهلل تعػػالى متيقنػػة مقطوًعػػا بيػػا ُعبِّػػر عنيػػا بم ػػظ 

((:))َفَسػػْوَؼ َيْعَمُمػػوَف ِ ِذ اأَلْغػػاَلُؿ ِفػػي َذعْ الماضػي، جػػا  فػػي )الكشػػاؼ(:))وىؿ قولػػو ـْ ،  ي مثػػؿ َ٘نػػاِقِي
ػػا كانػػت فػػي  لبػػار اهلل  قولؾ:)سػػوؼ ذصػػوـُ ذمػػِس؟( قمػػت: المعنػػى عمػػى ) ذا(  ي ذف األمػػور المسػػتقبمة لم 

 بٙمتيقنة مقطوًعا بيا ُعبِّر عنيا بم ظ ما كاف ووجد، والمعنى عمى ايستقباؿ((
ؼ يعممػوف(( نصػب وقيؿ  ف ) ذ( باقية عمػى ديلتيػا عمػى المضػي، وىػي منصػوبة بقولو:))فسػو 

الم عوؿ بو، ذي: فسوؼ يعمموف يـو القيامة وقت األغالؿ في ذعناقيـ، وىو وجو واضػ ، غايػة مػا فيػو 
التّصػػرؼ فػػي ) ذ( بجعميػػا م عػػوًي بػػو، وي يضػػر ذلػػؾ، فػػاف المعػػربيف فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف يقولػػوف: ىػػو 

 بٚمنصوب بػ )ذذكر( مقد رًا
مالػؾ بايستحسػاف مػف لػدف كثيػر مػف النحػوييف  ذ  وميما يكف مف شػي  فقػد حظػي مػذىب ابػف

نص الرضي عمى ذف ) ذ( قد تتجرد عف معنى المضي فتصير لمطمػؽ الظرفيػة ومػف ثػـ يجػوز اسػتعماليا 
 ب  ٛ: ))َوْيٌؿ َيْوَمِئٍذ لِّْمُمَكذِِّبيَف((في المستقبؿ، وذلؾ نحو قولو تعالى

:))َفَسػْوَؼ َيْعَمُمػوَف رىـ بقولػو تعػالىوتعقب ابف ىشاـ مذىب الجميور  بالقوؿ:)وقػد يحػت  لغيػ
)) ـْ ، فإف )يعمموف( مستقبؿ ل ًظا ومعًنى لدلوؿ حرؼ التن يس عميو، وقد ذعمؿ ِ ِذ اأَلْغاَلُؿ ِفي َذْعَناِقِي

 بٜفي ) ذ(، فيمـز ذف يكوف بمنزلة ) ذا( ((

                                                           
 بٜٖمريـ / ٔ
 بٛٔغافر / ٕ
 بٗالزلزلة / ٖ
 بٜينظر شواىد التوضي  والتصحي   ٗ
 بٔٚ-ٓٚغافر / ٘
 بٛٛٔب وينظر الجنى الداني ٖٙٗ/ٖالكشاؼ  ٙ
 بٖٛ-ٕٛ/ٚٔينظر المباب  ٚ
 بٙٓٔ/ٕبوينظر شرح الرضي ٓٔالمط  يف/ ٛ
 بٕٚٔ/ٖىمع اليوامع  بوينظرٖٔٔ/ٔمغني المبيب  ٜ



 ٜٚ 

 ذا(، واحػت   وصح  ابف عادؿ مذىب ابف مالؾ ذيًضا،  ذ ذكر ذنو ي ضير فػي وقػوع ) ذ( موقػع )
 ب ٔبحج  ابف مالؾ ذن سيا

ولعؿ مف الم يد في ىذا المقاـ ذف نستًنس بآرا  المحدثيف الذيف كادوا يجمعػوف عمػى ذف مػذىب 
ئي عمػػى ذف اسػػتعماؿ ) ذ( لمعنػػى اابػف مالػػؾ ذوفػػؽ مػػف مػػذىب الجميػػور،  ذ نػػص الػػدكتور فاضػػؿ السػػامر 

 ب ٕقبؿالمضي ذمر غالب، ألنيا قد تكوف اسًما لمزمف المست
وعّد الدكتور محمد عمي حمزة الشواىد التي ساقيا ابف مالؾ قوية تصػح  مذىبػو، وذلػؾ يف مػا 

ز استعماؿ ) ذ(، وىي لما مضى في  صؿ  سػتعماليا، مكػاف ) ذا(، وىػي ِلمػا يسػتقبؿ مػف الػزمف، ىػو ذجو 
 بٖذف األفعاؿ اآلتية بعدىا متيقنة الوقوع مقطوع بيا

الشاذلي لمذىب ابف مالؾ ورجحو ذيًضا، ولمص  لػي ذف  ) ذ( حينمػا وعرض الدكتور ذبو السعود 
تكػػوف لمػػزمف المسػػتقبؿ ي تلػػرج عػػف دائػػرة الظرفيػػة، بلػػالؼ ) ذ( حينمػػا تكػػوف لمػػزمف الماضػػي  ذ تتعػػدد 

 ب ٗاستعمايتيا
ويغمب في ظني ذف ليس ثمة مانع مف تعدد المعنى الوظي ي لبعض الم ػردات فػي العربيػة، ومػف 

صؿ الوضػع، ولكػف ىػذا ي يعنػي بحػاؿ ذىا لممضي، ألف ذاؾ م ادىا في د ذ(، ومف ىنا كثر مجيضمنيا ) 
مػػف لػػالؿ األمثمػػة المسػػتقراة قػػد فارقػػت معنػػى المضػػي ومػػف ثػػـ -مػػف األحػػواؿ تحجػػيـ معناىػػا  ذ وجػػدناىا

الم ردات  لى طبيعة المغة التي اقتضت التصػرؼ بػفي ذكبر الظف،  ذلؾ لالستقباؿ، والتعميؿ، ومرد  جا ت
) ذا( لالسػتقباؿ فػي الغالػب  والتوسع في معانييا تبًعا يسػتعمايتيا، ولعػؿ مػا يشػيد لػذلؾ ذنيػـ اسػتعمموا

ذا َرَذْوا ِتَجاَرًة ذَ  :، وربما استعمموىا لممضي ، وذلؾ نحو قولو تعالى ـّ األع ََ  َلْيًوا  وْ ))َواِ 
وا ِ لَ  ـْ ُقْمػَت َي َذِجػُد(( فَ : ))َوَي َعَمػى ال ػِذي، وقولػو٘ا((ْييَ َاْنَ ضُّ ، وربمػا جػا ت ِٙ َذا َمػا َذتَػْوَؾ ِلػَتْحِمَمُي

ب فمف اإلجحػاؼ  ذف قصػر بعػض الم ػردات عمػى معنػى ْٚيِؿ ِ َذا َيْغَشى((م  ل))َوالمحاؿ، نحو قولو تعالى: 
و المقػاـ ذدوف غيره، وبنا  عمى ذلؾ يمكف ذف نقرر ذف ) ذ( تددي ذكثػر مػف معنػى، ولكػف يبقػى السػياؽ 

                                                           
 بٖٚٗ/ٔينظر المباب  ٔ
 بٛ٘ٗ/ٗ، ومعاني النحو ٜٔٔينظر الدراسات النحوية والمغوية عند الزملشري  ٕ
 بٜٛ-ٛٛناظـ النحوي ينظر ابف ال ٖ
 ب٘ٙينظر األدوات النحوية وتعدد معانييا الوظي ية  ٗ
 بٔٔالجمعة / ٘
 بٕٜالتوبة / ٙ
 بٔالميؿ / ٚ



 ٛٓ 

و المقياس الحقيقي الذي يحدد بمقتضاه نػوع ىػذا المػدّدىب ويظيػر لمباحػث ذف  القػوؿ بتًويػؿ مػا سػاقو ى
ابػػف مالػػؾ، ذمػػر غيػػر مقبػػوؿ البتػػة، ولعػػؿ مػػف ذىػػب ىػػذا المػػذىب قػػد ذعيتػػو السػػبؿ ذمػػاـ ذلػػؾ السػػيؿ مػػف 

ذه المسػًلة  ذ قػد الشواىد ال صيحة فقاؿ بذلؾب وعميو يمكف القوؿ  ف  مذىب ابف مالؾ ىو األولػى فػي ىػ
، وي سيما  ذا ما عممنا ذف تًويػؿ  ورد بو السماع، ومف ثـ لـ يبؽ مسوِّغ لتمؾ التًويالت التي تبناىا القـو

 ما كثر وجوده في كالـ العرب ليس بمستقيـب
 المسًلة اللامسة:)) ) ذا( ال جائية ذحرؼ ىي ذـ ظرؼ(( 

المعػاني التػي تػرد ليػا ) ذا(، فوجػدوا ذنيػا  -مف لػالؿ اسػتقرا  واٍع لكػالـ العػرب-تتبع النحويوف
تًتي لمم اجًة، وعميو عقدوا ليا ذحكاًمػا نصػوا فييػا عمػى ذنيػا تلػتص بالجممػة ايسػمية، وي تحتػاج  لػى 
جواب، وي تقع في ابتدا  الكالـ، كما ذف معناىا الحاؿ ي ايسػتقباؿ، جػا  فػي )الكتػاب(:))وتكوف لمشػي  

ب واسػتدرؾ الػدرس النحػوي الحػديث شػرًطا آلػر ذغ مػو النحويػوف، وىػو ذف ٔ(توافقو فػي حػاؿ ذنػت فييػا (
ف توفرت الشروط، فال يحسػف ي لـ يحسف دلوليا، وا  ذف يقػاؿ فػي -مػثالً -يحتمؿ الكالـ معنى الم اجًة، وا 

ـْ ((نحو قولو عز  وجؿ   ْف ُتْلُ وَىػا َوُتْدُتوَىػا الُ َقػَراَ ، َفُيػَو َلْيػٌر ل ُكػ ىػو ليػر لكػـ(، فإنػو :) ذا -ٕ:))َواِ 
 بٖليس فييا معنى الم اجًة

وُنسب ذلؾ  لػى ابػف –والذي يعنينا مف ذلؾ كمو نوع ) ذا( ال جائية ذو طبيعتيا،  ذ ذىب الكوفيوف
 بٚب وابف مالؾٙب وىو التيار األل ش٘ لى ذنيا حرؼ–ٗبري وحده

، ومػف ثػـ تمقػى وقد ذممت الصػنعة األعرابيػة المحضػة عمػى بعضػيـ تصػحي  القػوؿ بحرفيػة ) ذا(
 مذىب الكوفييف بالقبوؿ الحسف، جا  في )مغني المبيب(:))ويرجحو قوليـ:)لرجُت فإذا  ف  زيًدا بالباِب( 

( ي يعمؿ ما بعدىا فيما قبميا(( (، ألف ) ف   بٛبكسر) ف 
ونعػػػى الػػػدكتور محمػػػد صػػػالح الػػػديف عمػػػى النحػػػوييف تحكػػػيـ الصػػػنعة دوف اإلحسػػػاس والػػػذوؽ 

بو ذلؾ  لى  نكار مجي  التوكيد بعد الم اجًة معماًل ذلؾ باف الم اجًة تحدث لصاحبيا، المغوييف، فًفضى 
                                                           

 بٖٖٚب وينظر الجنى الداني ٖٔٔ/ٕالكتاب  ٔ
 بٕٔٚالبقرة / ٕ
 بٕٜٗ/ٗينظر معاني النحو  ٖ
 بٗٓٔ/ٔينظر شرح الرضي  ٗ
 بٓٗ، والمسائؿ اللالفية في األدوات والحروؼ )رسالة( ٖٕٗ/ٔ والمطالع السعيدة ٕٓٗ/ٕينظر ارتشاؼ الضرب  ٘
 بٓٓٗينظر مني  األل ش األوسط  ٙ
 بٜٗينظر التسييؿ  ٚ
 بٕٛٔ/ٖب وينظر ىمع اليوامع ٕٓٔ/ٔمغني المبيب  ٛ



 ٛٔ 

  الموقؼ لمتوكيد حتى يقاؿ  نو يجوز ذف تقع يّ يا مف كؿ قضية، فلمو الذىف ي يوىو لالي الذىف تمامً 
( بعد) ذا( ال جائية  بٔ) ف 

ذف تكػوف، فػي قػوليـ:) لرجػُت  وذىب الرياشي والزجاج  لى ذف ) ذا( ظػرؼ زمػاف، ومػف ثػـ جػاز
فِإذا األسُد(، لبرًا عما بعػدىا، بتقػدير مضػاؼ، ذي: فػإذا حصػوُؿ األسػِد، يف ظػرؼ الزمػاف ي يكػوف لبػرًا 

 بٕعف الجثة
ؿ الرضي فًجاز ذف يكوف اللبر محذوًفا، في نحو:)لرجُت فػِإذا الس ػُبُع(، وتكػوف ) ذا( ظرًفػا  وتمح 

قرينػة )لرجػت(  ةسبع بالباب، فحذؼ )بالباب( لديلػ: ف ي ذلؾ الوقت اللذلؾ اللبر غير سادة مسده، ذي
 بٖعميو

ومػف الم يػػد فػي ىػػذا السػياؽ ذف نشػػير  لػػى ذف ابػف عػػادؿ نقػؿ عػػف الرمػاني القػػوؿ بظرفيػػة ) ذا( 
ف ذلؾ النقؿ مّما ت ر د بو ابػف عػادؿ، كمػا ذنػي  ب وغالب الظف ذف ذلؾ وىـ عميو، ويديد ما ذزعـ ذٗالزمانية

ذقؼ عمى ما نسب  لػى الرمػاني فػي المطبػوع مػف كتبػو، ومػف ثػـ كػاف الػراج  ذف كممػة )الرياشػي( قػد  ـل
 ُحرِّفت  لى )الرماني(، ولعؿ ما سي ؿ ىذا التحريؼ التقارب بيف رسـ الكممتيفب

وميما يكف مف شي  فقد استساغ الزملشري مذىب الزجاج، وزعـ ذف عامػؿ ) ذا( مقػدر مشػتؽ 
ـْ ، جا  في )الكشاؼ( في قولو تعالى مف ل ظ الم اجًة ـ  ِ َذا َذْنػُت :))َوِمْف آَياِتِو َذْف َلَمَقُكـ مِّف تُػَراٍب ثُػ

 بٙ:))و) ذا( لمم اجًة، وتقديره: ثـ فاجًتيـ وقت كونكـ منتشريف في األرض((َ٘بَشٌر َتْنَتِشُرْوَف((
نمػا ن اصػبيا عنػدىـ اللبػر المػذكور وعق ب ابف ىشاـ عمى ذلؾ بالقوؿ: ))وي يعرؼ ىػذا لغيػره، وا 

 بٚفي نحو:)لرجت فإذا زيٌد جالٌس(، ذو المقدر في نحو:)فإذا األسُد(، ذي حاضٌر( ((

                                                           
 بٖٗٚ/ٕينظر النحو الوص ي  ٔ
 بٕٔٔ/ٔ، ومغني المبيب ٖ٘ٚ، والجنى الداني ٖٓٔ/ٔينظر شرح الرضي  ٕ
 بٖٓٔ/ٔرضي ينظر شرح ال ٖ
 بٛٗ٘/ٙٔينظر المباب  ٗ
 بٕٓالرـو / ٘
 بٕٛٔ/ٖالكشاؼ  ٙ
 بٔٛ٘/ٔبوينظر معترؾ األقراف  ٕٔٔ/ٔمغني المبيب  ٚ



 ٕٛ 

ب ونقػػؿ ذبػػو البركػػات األنبػػاري ىػػذا ٕ لػػى ذنيػػا ظػػرؼ مكػػاف ٔوذىػػب ذبػػو عمػػي ال ارسػػي وابػػف جنػػي
رجػػت فػػػإذا زيػػػٌد فحسػػػب، وتابعػػو الرضػػػي  ذ قػػاؿ:))والكوفيوف يجيػػػزوف نحو:)ل ٖالمػػذىب عػػػف الكػػوفييف

(، بنصب )القائـ( عمى ذف )زيد( مرفوع بالظرؼ، كما في نحو: )في الػدار زيػٌد(، ألف ) ذا( الم اجػًة  ـَ القائ
 ب ٗعندىـ ظرؼ مكاف((

وقد تشػبث ال ارسػي وابػف جنػي بحجػة م ادىػا ذف ) ذا( ال جائيػة قػد وقعػت لبػرًا عػف الجثػة، فػي 
رابو لـ يسمِّموا بػذلؾ، وطعنػوا فػي ىػذه الحجػة، ومػف ثػـ جػر ىـ نحو:)لرجُت فإذا زيٌد(،  ي ذف الزجاج وذض

 ب٘ذلؾ  لى التًويؿ، فقد روا مضاًفا محذوًفا، ذي: ف ي ذلؾ الوقت حضوُر زيدٍ 
وعمى ذية حاؿ فقد قيؿ في رد مذىب ال ارسي  نو ي يط رد في جميع مواضع ) ذا( ال جائية، ألنو 

 ب ٙباِب، في تًويؿ قوليـ:)لرجُت فإذا السبُع بالباِب(ي معنى لقولؾ: فبالمكاف الس ُبع بال
ومما قيؿ في تضعيؼ ىذا المذىب ذنيا لو كانت ظرًفا مكانًيا لجاز تقديميا عمػى ايسػـ وتًليرىػا 
بعده، شًنيا في ذلؾ شًف سائر ظروؼ المكػاف، كمػا ذنيػا لػو كانػت ظرًفػا مكانًيػا يقتضػى ذلػؾ ذف تكػوف 

 بٚر الم اجًة،  ذ تضاؼ  لى الجممة، وليس ىنا جممة تتـ بيامعربة، كما ىو حاليا في غي
: ))َفَمم ا وصح  ابف عادؿ مذىب ال ارسي، ورّد عمى مف ذىب  لى ذنيا ظرؼ زماف بقولو تعالى

ـْ َيْلَشْوَف الن اَس( ْنُي ـُ اْلِقَتاُؿ ِ َذا َفِريٌؽ مِّ -،  ذ ذكر ذف كونيا ظػرؼ زمػاف فاسػد، ألنيػاٛ(ُكِتَب َعَمْيِي
ما ما بعدىا، ي جائز ذف يكوف ما قبميا، وىو )كتب( - ذ ذاؾ ي بد ليا مف عامؿ، وعامميا  ما ما قبميا وا 

، عاماًل فييا، ألنو ماٍض ل ًظا ومعًنى، في حيف ذف ) ذا( لمحاؿب وذيًضا لو افترضنا ذف عامميػا مػا بعػدىا 
مػا كتػب عمػييـ القتػاؿ فػي وقػت لشػية ألفضى ذلؾ  لى بقا  )لم ا( مف دوف جػواب،  ذ يصػير التقػدير: فم

 بٜفريؽ منيـ

                                                           
 بٕٗ٘/ٕينظر سر صناعة اإلعراب  ٔ
 بٕٛٔ/ٖ، وىمع اليوامع ٕٓٗ/ٕينظر ارتشاؼ الضرب  ٕ
 بٜٜفي ضمف ـ/ ٗٓٚ/ٕينظر اإلنصاؼ  ٖ
 بٕٔٔ/ٕشرح الرضي  ٗ
 بٖ٘ٚ-ٖٗٚداني ينظر الجنى ال ٘
 بٖٓٔ/ٔينظر شرح الرضي  ٙ
 بٕٙ-ٔٙينظر رصؼ المباني  ٚ
 بٚٚالنسا  / ٛ
 بٔٓ٘/ٙينظر المباب  ٜ



 ٖٛ 

ب ولػـ ٔوسار المحدثوف في رحاب الكوفييف  ذ التار عبػاس حسػف رذييػـ مسػوًِّغا ذلػؾ بًنػو ذيسػر
يػرؽ لمػدكتور محمػػد ليػر الحمػػواني مػذىب الظرفيػػة ألف مػا ذتػػى بػو القػػائموف بالظرفيػة مػػف ذمثمػة ي يقػػره 

 بٕؼ وتمّحؿالدرس المغوي السميـ، لما فيو مف تكمّ 
وميما يكف مف ذمر فإف نظرة فاحصة مدققػة فػي المػذاىب التػي تقػدـ ذكرىػا تجعمنػا ي نميػؿ  لػى 
ػػميا  كػػوف ) ذا( ال جائيػػة ظرًفػػا زمانًيػػا، ألف المصػػير  لػػى ذلػػؾ ي ضػػي  لػػى ذىػػوؿ عػػف قاعػػدة نحويػػة ذص 

، وذلػؾ نحػو قولنػا: النحويوف ذن سػيـ،  ذ نصػوا عمػى ذف ظػرؼ الزمػاف ي يصػ  ذف يقػع لبػرًا عػف الجثػة
)لرجُت فإذا زيٌد(، وربما احتاطوا لذلؾ، فتًولوا المثاؿ بػػ )لرجػُت فػإذا حضػوُر زيػٍد(، ليتسػؽ ذلػؾ مػع مػا 

راعػػوا فػػي ذلػػؾ  بقا ىػػا عمػػى مػػا ثبػػت ليػػا فػػي ذصػػؿ - ذ قػػالوا بظرفيػػة ) ذا( الزمانيػػة-ذصػػموهب عمػػى ذنيػػـ
( وقعػت حرًفػا داًي عمػى ًغا كافًيا، فيا ىػي ذي ) ذايستعماؿ المغوي، وىو ذمر مرجوح جد ا ي ينيض مسوِّ 

ـُ اْلَيػْوـَ ِ ذ ظ َمْمػالتعميؿ في نحو قولو تعالى ـْ ِفػي اْلَعػَذاِب ُمْشػَتِرُكوَف((ذَ  ـْ تُ : ))َوَلف َيػْنَ َعُك ، عمػى ٖن ُكػ
( بعػد ) ذ ا(ب ولعػؿ الرغـ مف ذف األصؿ فييا ذف تكوف ظرؼ زمافب ويقدح بالقوؿ بالظرفية كسر ىمػزة ) ف 

))َفِإَذا ِىَي َحي ػٌة مما يعكر عمى القائميف بالظرفية ذيًضا ذف ثمة مانًعا صناعًيا آلر في نحو قولو تعالى: 
،  ذ ي بد مف ذف يكوف ثـ عامؿ يعمؿ في الظرؼ، وي عامػؿ ىنػاب ينضػاؼ  لػى ذلػؾ ذف تقػدير َٗتْسَعى((

معنػػى فػػي قولنػػا: لرجػػت ف ػػي ذلػػؾ الوقػػت  محػػذوؼ مزعػػـو ي سػػد المعنػػى ويػػذىب ببيائػػو ورونقػػو،  ذ ي
 حضور زيد، ذو: ف ي ذلؾ المكاف زيدب

ػػ  مػػذىب الكػػوفييف ومػػف ذىػػب مػػذىبيـ، ألنػػو قػػد  عتضػػد فيػػو المعنػػى  وي يسػػعني بعػػد  ي ذف ذرجِّ
 والصنعة اإلعرابيةب

 المسًلة السادسة: في كوف )لم ا( الشرطية حرًفا ذو ظرًفا
ب لوجوب، وىي ملتصػة بال عػؿ الماضػي، ووظي تيػا الػربط بػيف )لم ا( كممة وجود لوجود ذو وجو 

جممتيف، وجػدت ثانيتيمػا عنػد وجػود ذويىمػا، وذلػؾ نحػو قولؾ:)لم ػا اجتيػَد محمػٌد نجػَ (، والعامػؿ فييػا، 
عمى القوؿ بظرفيتيا، جوابيا، ويكوف فعاًل ماضًيا، كالمثاؿ المتقدـ، وقيؿ يجػوز ذف يكػوف فعػاًل مضػارًعا، 

 ب٘ة مقرونة بال ا  ذو ) ذا( ال جائيةوجممة اسمي

                                                           
 بٖ٘ٙ/ٔينظر النحو الوافي  ٔ
 بٜٛٔ-ٜٚٔينظر الملتار مف ذبواب النحو  ٕ
 بٜٖالزلرؼ / ٖ
 ٕٓطو / ٗ
 بٕٕٓ-ٜٕٔ/ٖ، وىمع اليوامع ٜٖٙ/ٔينظر مغني المبيب  ٘



 ٛٗ 

و)لم ا( عند سيبويو حرؼ، ىػذا ىػو مقتضػى كالمػو، جػا  فػي )الكتاب(:))وذمػا )لم ػا( فيػي ل مػر 
نما تجي  بمنزلة )لو( لما ذكرنا، فإنما ىي يبتدا  وجواب(( ب وزعـ ابػف ىشػاـ ٔالذي وقع لوقوع غيره، وا 

(( وظػاىر عبػارة سػيبويو  ٕيبويو  نيػا ظػرؼ بمعنػى )حػيف(فقاؿ س…ذنيا ظرؼ زماف عند سيبويو، قاؿ:)
ذا كانت بمنزلتيا فيي عنده حرؼب  ينطؽ بتضعيؼ ما نسب  ليو، وذلؾ ذنو عدىا بمنزلة )لو( وا 

(، ذلػؾ  ومما قيؿ في تدعيـ مذىب سيبويو ذنػو يجػوز ذف يقػاؿ )لم ػا ذكرمتنػي ذمػِس ذكرمتُػَؾ اليػوـَ
( ي يكوف في )األمس(ألنيا  ذا قدرت ظرًفا كاف عامميا ا  بٖلجواب، والواقع في )اليـو

ؿ بعضيـ ذلؾ بًنو مثؿ قولػو تعػالى ، والمعنػى:  ف ثبػت ٗ: ))ِ ف ُكْنػُت ُقْمتُػُو َفَقػْد َعِمْمتَػُو((وتًو 
 ،) ػػا ذكرمتنػي ذمػػِس ذكرمتُػَؾ اليػػوـَ ذنػي كنػت قمتػػو، ألف الشػرط ي يكػػوف  ي مسػتقباًل، ونظيػػر ذلػؾ قولنا:)لم 

 ب٘م ا ثبت اليـو  كرامؾ لي ذمس ذكرمتؾفالمعنى: ل
ـَ دلػَؿ الجنػَة(، ولػو كانػت ظرًفػا  ومما قيؿ في تعضيد مذىب سيبويو ذنو يجوز ذف يقاؿ:)لم ػا ذسػم

 بٙلـ يجز ذلؾ، وُذجيب بًنو عمى التًكيد والتشبيو، فكًنو دلميا في ذلؾ الوقت
 ظرؼ زماف بمعنى )حيف(ب ،  لى  نياٜ، وابف جنيٛ، وذبو عمي ال ارسيٚوذىب ابف السراج

ومما قيؿ في الػرد عمػى ىػذا المػذىب ذنيػا لػيس فييػا شػي  مػف عالمػات األسػما ، وذنيػا تشػعر 
بالتعميؿ، والظرؼ ي يشعر بالتعميؿ، وذف جوابيا قد يقترف بػػ ) ذا(، و)مػا( النافيػة، ومػا بعػد ) ذا( و )مػا( 

 بٓٔالنافية ي يعمؿ فيما قبميما
ويوف مف ذف ما بعد )ما( النافية ي يعمؿ فيمػا قبميػا بػًف العامػؿ مقػدر وذجيب عما استشكمو النح

كنػُت حاضػرًا( مػا استغني عنو بالجواب، كما ذنو يمكف معارضة ذلػؾ بػًف يقػاؿ:  ف قولنػا:)حيف جػا  زيػٌد 
 بٔٔمثاؿ صحي ، و)حيف( ظرؼ صري  يحتاج  لى عامؿ، وي يص  تقدير شرطو عاماًل وي جوابو

                                                           
 بٕٖٔ/ٕالكتاب  ٔ
 بٖٗشرح قطر الندى  ٕ
 بٜٖٙ/ٔينظر مغني المبيب  ٖ
 بٙٔٔالمائدة / ٗ
 بٜٖٙ/ٔينظر مغني المبيب  ٘
 بٕٚٔ/ٕينظر شرح الرضي  ٙ
 بٜ٘ٔ/ٕينظر األصوؿ  ٚ
 بٖٙٔ-ٖ٘ٔ، والمسائؿ البغداديات ٜٖٔ/ٔينظر اإليضاح العضدي  ٛ
 بٕٖٔ/ٕ، ٗٙٔ/ٔينظر المحتسب  ٜ

 بٚ/ٗ، وحاشية الصباف ٖٗى ، وشرح قطر الندٜ٘٘ينظر الجنى الداني  ٓٔ
 بٕٙٙينظر تيجاف البياف في مشكالت القرآف  ٔٔ



 ٛ٘ 

نيا ظرؼ بمعنى ) ذ(ب جا  في )التسييؿ(:)) ذا ولي )لم ا( فعؿ ماٍض ل ًظػا وذىب ابف مالؾ  لى ذ
ب قاؿ ابف ىشاـ:))وىو حسف، ألنيا ملتصة بالماضػي وباإلضػافة  لػى ٔومعًنى فيي ظرؼ بمعنى ) ذ( ((

 بٕالجممة((
ي وقد عرض ابف عادؿ غير مرة ألقواؿ العمما  في )لم ػا( ومناقشػاتيـ وذدلػتيـ، وقػد وجػدناه يقت ػ

و ما يعترض مذىبو مف ذف ) ذا( ال جائية تقع في جواب )لم ا(، وما بع  دػذثر ابف السراج  ذ وج 
 بٖ) ذا( ي يعمؿ فيما قبميا، بًنو قد عمؿ فييا معنى الم اجًة المدلوؿ عميو بػ ) ذا(

ىب ومف الوضوح بمكاف ذف ىذه المذاىب الثالثة المذكورة آنً ا تصطدـ ب كرة العمؿ النحوي، فمػذ
ابف السراج ومشايعيو موافؽ كثيػرًا لممعنػى ولكنػو ي يرضػي الصػنعة اإلعرابيػة، وكػذلؾ مػذىب ابػف مالػؾ، 
فعمى الرغـ مف ذف ابف مالؾ استحسنو يبدو ذنو ي يزيؿ ايعتراض الذي يقضي بًف مػا بعػد ) ذا(، و)مػا( 

 ي يعمؿ فيما قبميماب 
ذا كاف ي بد مف رذي في ىذه المسًلة فالباحث يرى ذف الملمص مف تمؾ اإلشػكايت التػي دلػؿ  وا 

، القػػوؿ بػػًف )لّمػػا( حػػرؼ، وىػػو مقتضػػى مػػذىب سػػيبويو، ولػػو ذردنػػا ذف نجػػاري مػػف تبنػػى ىػػذا  فييػػا القػػـو
المذىب لقمنا:  ف مما ىو ثابت ذف )ذْف( كثيرًا ما تزاد في كالميػـ بعػد )لم ػا(، وذلػؾ نحػو قولنػا: ))لم ػا ذْف 

شؾ يقتضي ذف تكوف حرًفا ي ظرًفا  ذ ))لو كانت ظرًفا، والجممة بعدىا في محؿ درسَت نجحَت(، وىذا بال 
، وىو غير جػائزب فضػاًل عػف انيػـ ٗل ض باإلضافة، لمـز ال صؿ بيف المضاؼ والمضاؼ  ليو بػ )ذْف( ((

 عد الظرؼ مما ليس لو نظير في كالميـببيحمموف الشي  عمى نظيره، وزيادة )ذْف( 
ػػا( بػػػ )حػػيف( ىػػو مػػا حػػدا النحػػوييف  لػػى الحكػػـ باسػػميتيا، وىػػذه عمػػى ذف الظػػاىر ذف ت ًويػػؿ )لم 

، وليػت( وذضػرابيما مدولػة عنػدىـ بػػ : )ذكػدت وتمنيػت(، ومػع ذلػؾ لػـ يقػؿ ذحػد  الشبية مردودة بػًف ) ف 
 ))َغْيػِر اْلَمْغُضػوِب َعَمػْيِيـْ منيـ  ف ذلؾ ملرج ليا عف الحرفيةب ونظير ذلؾ )ي( في نحو قولو تعػالى: 

ػػالِّيَف(( ، بيػػد ذف ذلػػؾ لػػـ يصػػرفيا  لػػى ايسػػمية، ٔ، وىػي عنػػد جميػػور البصػػرييف بمعنػػى )غيػػر(َ٘وَي الض 
نما ىي باقية عمى حرفيتياب  وا 

                                                           
 بٜٔٚ/ٖب وينظر ش ا  العميؿ ٕٔٗالتسييؿ  ٔ
مػذىب سػيبويو  ذ  ٖٗب والتار ابػف ىشػاـ فػي )شػرح قطػر النػدى( ٜٕٔ/ٖب وينظر ىمع اليوامع ٜٖٙ/ٔمغني المبيب  ٕ

ذا بطؿ ذف يكوف ليا عامؿ تّعيف ذْف َي موض  ع ليا مف اإلعراب، وذلؾ يقتضي الحرفية((بقاؿ :))وا 
 بٚ٘ٗ/ٖٔينظر المباب  ٖ
 بٚ/ٗحاشية الصباف  ٗ
 بٚال اتحة / ٘
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 المسًلة السابعة:)ديلة )يا( الدالمة عمى ال عؿ والحرؼ(
وذعميػا،  )يا( حرؼ ندا  يستعمؿ في ذصؿ الوضع لندا  البعيد، وىو ذكثر ذحرؼ الندا  اسػتعمايً 

 ولػػػػػػػػػػػػذلؾ ي يقػػػػػػػػػػػػدر حػػػػػػػػػػػػرؼ عنػػػػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػػػػذؼ سػػػػػػػػػػػػواهب والغالػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػػػػػرؼ 
:))َذَي َيػا ولو تعػالىقذف يدلؿ عمى ما يص  نداده، وقد يدلؿ عمى ما ي يص  نداده، كال عؿ، وذلؾ نحو 

ـْ :))َيػػا َلْيَتِنػػي ُكْنػػُت مَ ، والحػػرؼ نحػػو قولػػو تعػػالىٖفػػي قػػرا ة الكسػػائي وذبػػي جع ػر ٕاْسػُجُدوا ِلم ػػِو(( َعُيػػ
ًَُفوَز َفْوًزا َعِظيًما((  ، والجممة ايسمية، وذلؾ نحو قولو الشاعر:َٗف

ـُ   اِلِحيَف َعَمى ِسْمَعاَف ِمْف َجارِ  َياَلْعَنُة اهلِل واأَلْقَواـِ ُكمِِّي  َ٘والص 
وم ػػاد )يػػا( الدالمػػة عمػػى ال عػػؿ والحػػرؼ كػػاف موضػػع نػػزاع بػػيف النحػػوييف،  ذ ذىػػب بعضػػيـ  لػػى 

 بٙلمندا ، والمنادى محذوؼ-سيؽ مف شواىدفيما -ذنيا
ورد ذلؾ بًنو ي يجوز، ألف الجمع بيف حذؼ فعػؿ النػدا ، وحػذؼ المنػادى  جحػاؼ، وذيًضػا فإنػو 

ب فضػػاًل عػػف اف المنػػادى معتمػػد المقصػػد، فػػإذا حػػذؼ تنػػاقض ٚلػػـ يػػرد ذلػػؾ مسػػموًعا مػػف العػػرب فُيتقب ػػؿ
 بٛالمراد

ادى عنػػد مػػف ذىػػب  لػػى كػػوف )يػػا( لمنػػدا ، ايسػػتغنا  والظػػاىر ذف المسػػوِّغ مػػف ورا  حػػذؼ المنػػ
))ُيْوُسػُؼ َذْعػِرْض بحرؼ الندا ، وىػو مقػيس عنػدىـ عمػى جػواز حػذؼ حػرؼ النػدا ، فػي قولػو تعػالى: 

 بٓٔ، ما داـ المراد معموًماَٜعْف َىَذا((
، وذبػو ٔٔوذىب عدد مف النحوييف  لى ذف )يا( في ذلػؾ كمػو لمتنبيػو المجػرد، وعمػى ذلػؾ األل ػش

، وابف جني، جا  في اللصػائص:))ومف ذلػؾ قولػؾ:)َذَي قػد كػاف كذا(ببفػػ )َذَي( ىػذه فييػا ٕٔعمي ال ارسي

                                                                                                                                                                                        
 بٖٕٚ/ٔ، وشرح التصري  ٖٚ٘/ٕينظر ارتشاؼ الضرب  ٔ
 بٕ٘النمؿ / ٕ
 ،ٖٖٙ، واإلتحاؼ ٖٕ٘/ٕوقرا ة الباقيف: )َذي  َيْسُجُدوا( بتشديد الالـ، وذصميا)َذْف َي(ب ينظر النشر  ٖ
 بٖٚالنسا  / ٗ
 ب٘ٗ/ٖ، وىمع اليوامع ٛٛٗ/ٔ، ومغني المبيب ٕٖٓ/ٔلـ ذقؼ عمى قائموب وىو مف شواىد الكتاب  ٘
 بٖٗٙ، وجواىر األدب ٖٔٛ/ٕ، وشرح الرضي ٗٔٔ/ٔينظر شرح الجمؿ  ٙ
 ب٘ٗ/ٖينظر ىمع اليوامع  ٚ
 بٖٚ٘ينظر الجنى الداني  ٛ
 بٜٕيوسؼ / ٜ

 بٖ٘ٔ/ٕينظر الكشاؼ  ٓٔ
 بٜٕٗ/ٕي القرآف ينظر معان ٔٔ
 بٕٖٚ/ٔينظر التبياف  ٕٔ
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شيئاف: التنبيو وافتتاح الكػالـ، فػإذا جػا ت معيػا )يػا( لمصػت افتتاًحػا ي غيػر، وصػار التنبيػو الػذي كػاف 
))ومػف :ب وجػا  فيػو ذيًضػأ(((ِلم ػِو()َذَي َيا اْسػُجُدوا ) :فييا لػ )يا( دونيا، وذلؾ نحو قوؿ اهلل عز اسمو

ذلؾ )يا(، في الندا ، تكوف تنبيًيا وندا ، في نحو: )يا زيُد(، و)يا عبد اهلل(، وقد تجرد مف الندا  لمتنبيو 
 :ٕ، كًنو قاؿ: َذَي ىا اْسُجُدوا، وكذلؾ قوؿ العج اج:))َذَي َيا اْسُجُدوا((البتة، نحو قوؿ اهلل تعالى

ـ  اْسَمِمي َيا َداَر َسْمَمى    َيا اْسَمِمي ُث
ـ ( في التنبيو عمى األمر((  بٖ نما ىو كقولؾ:)ىا اسممي(، وىو كقوليـ:)َىُم

فػػي سػػياؽ -سػػتًثر مػػذىب األل ػػش بقبػػوؿ كثيػػر مػػف النحػػوييف المتػػًلريف، قػػاؿ ابػػف يعػػيشاوقػػد 
ي منػادى ىنػاؾ، وجمػع بػيف :))ويجوز ذف تكوف )يػا( تنبيًيػا، و -كالمو عمى قولو تعالى:))َذَي َيا اْسُجُدوا((

 بٗ…((تنبيييف تًكيًدا، ألف األمر يحتاج  لى استعطاؼ المًمور، واستدعا   قبالو عمى اآلمر
ونحا ذبو حّياف ىذا المنحى ذيًضا  ذ قاؿ:))والذي ذميؿ  ليو ذف مثؿ ىذا التركيب الوارد عف العرب 

يجوز حذفػو، ألنػو قػد حػذؼ ال عػؿ العامػؿ  ليست )يا( فيو لمندا ، وحذؼ المنادى، ألف المنادى عندي ي
ولػيس حػرؼ النػدا  حػرؼ جػواب، كػػ … في الندا ، وحذؼ متعمقو، وىو المنادى، فكاف ذلػؾ  لػالًي كبيػرًا

، لديلػػػة مػػػا سػػػبؽ مػػػف السػػػداؿ عمػػػى الجمػػػؿ  )نعػػػـ، وبمػػػى، وي، وذجػػػؿ( فيجػػػوز حػػػذؼ الجمػػػؿ بعػػػدىف 
 ب٘…((المحذوفة

ه المسًلة ولمص  لى ذنيا حرؼ تنبيو ي غير، وعمؿ ذلؾ بًف وطالت وق ة الشيخ ابف عادؿ عند ىذ
ؾ ألف جممػة النػدا  ادعا  كونيا حرؼ ندا  ي ضي  لى حذؼ كثير مف دوف بقا  ما يدؿ عمى المحذوؼ، ذلػ

حػذؼ المنػادى لكثػػر الحػذؼ، ولػػـ يبػؽ معمػوؿ يػػدؿ عمػى عاممػو، بلػػالؼ مػا  ذا جعمتيػػا  عػػيَ حػذفت، فمػو ذدُّ 
 وػػتنبي رؼػػػا حػػػا قبميػػا بًف مػا ىنػػد عورضنػوق : الً ػوذردؼ قائ  وبػلمتنبي

                                                           
 بٜٚٔ/ٕاللصائص  ٔ
بٜٕٛينظر ديوانو  ٕ  ب وعجز البيت: بَسْمَسـٍ ذو َعْف يميٍف َسْمَسـِ
 بٜٛٔ/ٕاللصائص  ٖ
 بٕٗ/ٕشرح الم صؿ  ٗ
 بٜٙ/ٚالبحر المحيط  ٘
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ذا دػتنوا قػد جميػوا بػنف  ػر نف  آخر، ىو )أال(، واعُتِذر عف ذلؾ بأنو قد جمػ  بننيمػت تأدنػًدا، وا 

 :ٔعتملنف للتأدند، دقوؿ األسود بف نيفر

َبت  َ َأْصَبْ ُت اَل َنْسَأْلَنِني َعْف ِبَمت ِبوِ   ـْ َتَصوَّ  َأَصيََّد ِ ي ُعْلِو اْلَيَوى َأ

وا بنف  ر نف عتملنف متَِّ َدي اللفػظ والمينػى، دقػوؿ مسػلـ  غنر اليتملنف أولى. وأنًضت  قد جمي

 بف ميبد الوالبي:

ـْ َأَبًدا َدَواءُ    َ اَل َواهلِل اَل ُنْلَفى ِلَمت ِبي    َٕواَل ِلِلَمت ِبِي

  يذا أولى. وقد دثر مبتشرة )نت( لفيؿ األمر، وقبليت )أال( التي لالستفتتح، دقوؿ الشتعر:

ـْ َتَدلَِّمي َـّ اْسَلِمي ُثمََّت اْسَلِمي َأاَل َنت اْسَلِمي ثُ   ْف َل  َٖثاَلُث َت نَّتٍت َواِ 

 :ٗوقوؿ ذي الرُّمَّة

 َواَل َزاَؿ ُمْنَيالِّ ِبَجْرَعتِئِؾ الَقْطرُ   َأاَل َنت اْسَلِمي َنت َداَر َميَّ َعَلى الِبَلى  

تج  :٘وقد جتء ذلؾ، واف لـ ندف قبليت )أال(، دقوؿ اليجَّ

َـّ اْسَلِمي َنت َداَر    َأْو َعْف نمنٍف َسْمَسـِ  ِبَسْمَسـٍ   ِىْنٍد َنت اْسَلِمي ُث

(، ٙوقد سم  ذلؾ  ي النثر، سم  بيضيـ نقوؿ: )َأاَل َنت اْرَ ُموِني، َأاَل َنت َتَصػدَُّقوا َعَلْنَنػت

 .ٚومف ثـ دتف الراجح أف )نت(  ي ذلؾ دلو للتنبنو

                                           
 . و نو )َ َأْصَبْ َف اَل َنْسَأْلَنُو( بدؿ )َ َأْصَبْ ُت اَل َنْسَأْلَنِني(.ٕٔننظر دنوانو  ٔ
 .ٕٕٓتني ، ورصؼ المبٚٔ/ٚالبنت مف شواىد شرح المفصؿ  ٕ
. و نػػو )َبَلػػى َ تْسػػَلِمي(مدتف )أال نػػت اْسػػَلِمي(، ولػػنس ثمػػة ٖٖٔالبنػػت ل منػػد بػػف ثػػور الياللػػي. ننظػػر دنوانػػو  ٖ

 .ٜٖ/ٖشتىد  نو بمقتضى ىذه الروانة. وىو  ي شرح المفصؿ 
 .ٕٙٓننظر دنوانو  4
 مف ىذا الفصؿ. ٚٛتقدـ تخرنجو  ي ص ٘
)وسميت بيض اليرب نقوؿ: َأاَل َنت اْرَ َمتَنت، َأاَل َنت َتَصدََّقت َعَلْنَنت. قػتؿ : )ٜٕٓ/ٕجتء  ي ميتني القرآف للفراء  ٙ

 نيننني وزمنلي((. 
 .ٗٗٔ-ٕٗٔ/٘ٔننظر اللبتب  ٚ
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رة  ػػرؼ نػػداء، والمنػػتدى م ػػذوؼ، و ػػي ذلػػؾ نظػػر، إذ الػػراجح أف )نػػت(  ػػي ىػػذه اليبػػت

 والمراد : أنَّيت الستميوَف ار موني، أنُّيت النتُس تصدقَّوا علننت.

وذىب ابف متلؾ إلى تفصنؿ  ي ىذه المسألة، إذ ذدر أنيػت للنػداء، والمنػتدى م ػذوؼ، 

. وسوغ ذلؾ بأف  ؽ المنتدى أف نمتن   ذ ػو، ألف عتملػو  ػذؼ ٔوذلؾ إذا ولنيت أمر أو دعتء

ًبػػت، رنػػر أف اليػػرب أجػػتزت  ذ ػػو والتزمػػت إبقػػتء )نػػت( دلػػناًل علنػػو. ودػػوف مػػت بيػػده أمػػرًا أو وجو 

دعػػتء، ألنيمػػت داعنػػتف إلػػى تودنػػد المػػأمور والمػػدُعّو،  تسػػتيمؿ النػػداء قبليمػػت دثنػػرًا  تػػى صػػتر 

 .ٕالموض  منبًّْيت على المنتدى إذا  ذؼ وبقنت )نت(، ومف ثـ  سف  ذ و

( أو ) بذا(،  يي للتنبنو المجرد، وال تفنػد نػداء. ورد علػى أمت إذا ولنيت )لنت( أ و )ُربَّ

مف نظف أف ثمة منػتدى م ػذوً ت، بػأف مػف نقػوؿ: )نػت لنتنػي( قػد ندػوف و ػده،  ػال ندػوف ميػو 

، والتقدنر ٖ:))َنت َلْنَتِني ِمتُّ َقْبَؿ َىَذا((منتدى ثتبت وال م ذوؼ، ن و قوؿ مرنـ علنيت السالـ

ء، ألنيػت و ػدىت. وسػتؽ  جػة أخػرى دعػـ بيػت مذىبػو إذ ذدػر أفَّ والتقدنر منتقض لغػرض النػدا

الشيء إنمت نجوز  ذ و م  ص ة المينى مف دونو، وذلؾ إذا دتف الموض  الػذي اّدعػي  ذ ػو 

 .ٗمستيماًل  نو ثبوتو، والمنتدى لـ تستيملو اليرب قبؿ )لنت( ثتبتًت

 .٘وف للتنبنو أنًضتوذدر الرضي أنو قد نلي )نت(  يؿ المدح والذـ والتيجب،  تد

ونرى الدرس الن وي ال ػدنث أف المينػى الػذي اقتنصػو األخفػش أو ػؽ، والمسػوّْغ لػذلؾ 

ف لػـ نسػتوؼ الشػرط الػذي نتمسػؾ بػو دثنػر مػف  عند عبتس  سف أنػو صػتلح لدػؿ ال ػتالت، وا 

                                           
 .ٜٛٗ/ٔ، ومغني اللبنب ٖٛ٘، والجنى الداني ٜٚٔننظر التسينؿ  ٔ
 .٘ٗ/ٖننظر ىم  اليوام   ٕ
 .ٖٕمرنـ / ٖ
 .ٜ-ٗننظر شواىد التوضنح والتص نح  ٗ
 .ٖٔٛ/ٕننظر شرح الرضي  ٘
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الن وننف، وىو عدـ  ذؼ المنتدى قبؿ الفيؿ الذي دخػؿ علنػو  ػرؼ النػداء، إال إذا دػتف الفيػؿ 

 .ٔمر أو للدعتء أو صنغة ) بذا(لأل

وذدر عبد السالـ ىتروف أف )نت(  ي مثؿ تلؾ الترادنػب تقػتؿ للتنبنػو واالسػتثترة، وعػزز 

 ىذا الظف بمت ورد مف قوؿ النخينة تختطب أميت لطنفة:

 َٕوَأْذِري الدَّمَ  َتْسَدتًبت َوَدْنَفت  َأال َنت َ تْبِؾ َتْينتًمت َلِطنَفت 

أف )نت( نودي بيت االسـ  ػي آخػر الدػالـ، أي : )نػت لطنػؼ( مػرخـ )لطنفػة(.   قد زعـ الن ونوف

نمػػت )نػػت(  ولػػنس الفصػػؿ بػػنف المنػػتدى و ػػرؼ النػػداء بمثػػؿ ىػػذا الفتصػػؿ مألوً ػػت  ػػي اليربنػػة، وا 

 .ٖالملفوظ بيت للتنبنو، والمنتدى  ي آخر الشطر، مقدر قبلو  رؼ النداء

أنو إذا اتصؿ بيت  يؿ األمر أو الدعتء، -قددمت اعت-ونقوؿ  تح اهلل صتلح : ))واألرجح

أو مت  ي مينتىمت مف النيي واالستفيتـ، أف نقػدر منػتدى م ػذوً ت،  أسػتلنب اليػرب عيػد  نيػت 

اقتراف النداء بتألمر والدعتء، ومت  ي مينتىمت دثنرًا، واألمر والدعتء واالستفيتـ والنيي نتطلػبف 

ة، وىػي )نػت(، و ػذؼ المختطػب أو المنػتدى لتوجينػت مختطًبت، وذلؾ ندػوف بتلنػداء بقرننػة لفظنػ

((إلنػػو. مثػػتؿ مػػت ولػػي األمػػر النػػداء قولػػو تيػػتلى ـْ ـْ ِبَأْسػػَمتِئِي ـُ َأْنِبػػْئُي ، وقولػػو ٗ:))َقػػتَؿ َنػػت آَد

ـُ اْسػػُدْف ًأْنػػَت َوَزْوُجػػَؾ((تيػػتلى :))َوَنػػتَدوا َنػػت َمتِلػػُؾ ِلػػَنْقِض َعَلْنَنػػت ، وقولػػو٘:))َوُقْلَنػػت َنػػت آَد

ػػتِدُثْوَف((َربُّػػ :))ربََّنػػت اَل . ومثػػتؿ مػػت ولػػي الػػدعتء والنيػػي النػػداء قولػػو تيػػتلىَٙؾ، َقػػتَؿ ِإنَُّدػػـ مَّ

 ُتَؤاِخْذَنت، ِإف نَِّسنَنت َأْو َأْخَطْأَنت، َربََّنت َواَل َتْ ِمْؿ َعَلْنَنت ِإْصًرا، َدَمت َ َمْلَتُو َعَلى الَِّذنَف ِمػف

                                           
 .ٚ-ٙ/ٗننظر الن و الوا ي  ٔ
 .٘ٗ/ٖالبنت مف شواىد ىم  اليوام   ٕ
 .ٖٗٔ-ٕٗٔننظر األستلنب اإلنشتئنة  ي الن و اليربي  ٖ
 .ٖٖالبقرة / ٗ
 .ٖ٘البقرة / ٘
 .ٚٚالزخرؼ / ٙ



 ٜٔ 

لْ  . ومثػتؿ مػت َٔنت َمت اَل َطتَقَة َلَنت ِبِو، َواْعُؼ َعنَّت َواْرِفْر َلَنػت َواْرَ ْمَنػت((َقْبِلَنت، َربََّنت َواَل ُتَ مّْ

، َأَ ػػاَل ولػي االسػػتفيتـ النػػداء قولػػو تيػتلى ـْ :))َوَنػػت َقػػْوِمي َمػػف َنْنُصػػُرِني ِمػػَف اهلِل ِإف َطػػَرْدتُُّي

.  ػذذا ُذدػرت )نػت( مػف ٖت َعَلػى ُنوُسػَؼ(((:))َقتُلوا َنآ َأَبتَنت َمتَلَؾ اَل َتْأَمنَّػ، وقولوَٕتَذدَُّروَف((

رنر منتدى، وولنيت أمر أو نيي أو دعتء أو استفيتـ، دتف اعتبػتر مػت عيػد  ػي أسػتلنبيـ مػف 

( أو ) بػذا(،  ذدر المنتدى قػبليف دلػناًل علنػو  ػنف  ذ ػو قػبليف، وأمػت إذا ولنيػت )لنػت( أو )ُربَّ

رب لػػـ نقػػ   نيػػت،  نمػػت ب ثػػت  نػػو، ذدػػر  ػػتألرجح عنػػدي جيليػػت  ػػرؼ تنبنػػو ألف أسػػتلنب اليػػ

للمنتدى قبليف،  لـ نييد  ي أستلنبيـ،  ذذا قدرنت منتدى م ذوً ت قػبليف دػتف ذلػؾ  مػاًل للدػالـ 

 .ٗعلى رنر مت عيده((

والذي نقتضنو النظر  ي ىذه المسػألة أف )نػت(، إذا مػت اقترنػت بفيػؿ األمػر أو الػدعتء، 

ط أف نسػػتقنـ المينػػى مػػ  التقػػدنر،  ػػتألمر مرىػػوف  يػػي  ػػرؼ نػػداء، والمنػػتدى م ػػذوؼ، بشػػر 

بمقصد المتدلـ،  ػذذا دػتف الغػرض منصػبِّت علػى الفيػؿ، ودػتف المختطػب ميلوًمػت أو المقػتـ مقػتـ 

نجتز، واستقتـ المينى م  التقدنر، دتنت )نت( للنداء أمت إذا تيّذر تقػدنر منػتدى  يػي  اختصتر وا 

متنػ  أ نتًنػػت تقػدنر منػتدى،  ػي ن ػو: )نػت داَر ىنػٍد نػػت للتنبنػو، ونػؤازرني  نمػت أذىػب إلنػو أنػو ن

(، ولػو سػلمنت بوجػود منػتدى لدػتف التقرنػر: )نػت داَر  اسلمي(، ون و: )أال نػت اسػلمي نػت داَر مػيَّ

(، و ػي ذلػؾ تيسػؼ شػدند، ألنػو  ػي  ىنٍد، نت داَر ىند اسلمي( و)نت داَر ميَّ اسػلمي نػت داَر مػيَّ

اللفظػػي، وىػو رنػػر مػػراد قطًيػت. أمػػت  ػػي المثػتؿ الثػػتني  نفسػػد  المثػتؿ األوؿ نفضػػي إلػى التودنػػد

المينى. وعلنو دتف إطالؽ بيضيـ القػوؿ بوجػود منػتدى م ػذوؼ رنػر سػدند. ونبػدو أف الػذنف 

                                           
 .ٕٙٛالبقرة / ٔ
 .ٖٓىود / ٕ
 .ٔٔنوسؼ / ٖ
 .ٗ٘-ٖ٘األدوات المفندة للتنبنو  ٗ
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ن ػػوا ىػػذا المن ػػى قػػد  ػػتتيـ أف )نػػت( لنسػػت مالزمػػة للنػػداء، إذ قػػد تقتضػػي أرػػراٌض بالرنػػٌة 

مػثاًل، وذلػؾ ن ػو: )نػت سػب تَف اهلِل(، وىنػت نتيػذر  مفترَقَتيت ىػذا المينػى، ومػف ثػـ تػأتي للتيجػب

تقدنر منتدى. وصفوة القوؿ أف )نت( تدوف للتنبنو، إذا دخلت على  يؿ األمر أو الدعتء، وتيذر 

تقدنر منتدى، وتدوف للنداء، إذا جتز التقدنر. أمت إذا دخلت على ) بػذا، ونيػـ، وبػئس، ولنػت، 

(،  قػػد خليػػت عنيػػت داللػػة النػػداء ، وخلصػػت للتنبنػػو. وقػػد دؿ اسػػتقراء دالميػػـ علػػى ذلػػؾ، وُربَّ

  ذنيـ لـ نستيملوا المنتدى قبؿ ىذه األلفتظ.

 المسألة الثتمنة:)مجيء الفيؿ المتضي المثبت  تاًل مف رنر )قد( ظتىرة أو مقدرة(

الفيؿ المتضي المثبت ال نجوز أف نق   تاًل، مت لـ نقترف بػ )قد( ظتىرة أو مضمرة، أو 

، وقػد ٕ، وجميػور البصػرننفٔت لموصػوؼ م ػذوؼ. ىػذا ىػو مقتضػى مػذىب المبػردندوف وصفً 

تمسدوا ب جة مفتدىػت أنػو إنمػت نصػلح أف نقػ  موقػ  ال ػتؿ مػت نصػلح أف نقػتؿ  نػو: )ا ف، أو 

السػػتعة(، وذلػػؾ ن ػػو: )نظػػرُت إلػػى زنػػٍد ندتػػُب ا َف أِو السػػتعَة(،  ػػي  ػػنف ال نجػػوز ذلػػؾ مػػ  

 .ٖالمتضي

أمت الفيؿ المستقبؿ  ال نق  موق  ال تؿ، ألنو ال ندؿ على ال ػتؿ، ال قتؿ ابف نينش:)) 

تقوؿ: )جتَء زنٌد سنردُب( وال )أقبَؿ م مٌد سػوؼ نضػ ُؾ(، ودػذلؾ الفيػؿ المتضػي، ال نجػوز أف 

نق   تاًل، ليدـ داللتو علنيت، ال تقوؿ: )جتء زنٌد ض َؾ(،  ي مينى )ضػت ًدت(،  ػذف جئػت ميػو 

 . ٗتاًل((بػ )قد( جتز أف نق   

                                           
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٗر المقتضب ننظ ٔ
 .ٜٕٕ/ٔ، ومغني اللبنب ٖٓٚ/ٕ، وارتشتؼ الضرب ٕٖـ ٕٕ٘/ٔننظر اإلنصتؼ  ٕ
 .ٕٖـ  ٕٗ٘/ٔننظر اإلنصتؼ  ٖ
 .ٙٙ/ٕشرح المفصؿ  ٗ



 ٜٖ 

و نمت ذدره ابف نينش مف أنؾ ال تقوؿ: )جتء زنٌد ض َؾ( نظر، إذ إف ىذا التيبنر رنػر 

 مقبوؿ ذوًقت ال صنية  قط،  ضاًل عف دونو ثقناًل.

وقتؿ الرضي: ))التزموا لفظة )قد( إمت ظتىرة أو مقدرة  ي المتضػي، إذا دػتف  ػتاًل، مػ  

المتضػػي مػػف  ػػتؿ الػػتدلـ  قػػط، وذلػػؾ ألنػػو دػػتف  أف  تلنتػػو بػػتلنظر إلػػى عتملػػو، و)قػػد( تقػػرّْب

ـَ األوَؿ وقػد َردػَب(،  ػتلمجيء  نستبش   ي الظتىر لفظ المتضي وال تلنة،  قتلوا: )جتَء زنٌد اليػت

 .ٔبلفظ )قد( ىينت لظتىر ال تلنة((

وأ سب أف مت ذدره البصػرنوف ال نصػمد أمػتـ الب ػث، وذلػؾ أننػت إذ ))نقػوؿ: إف الفيػؿ 

، نقصد بذلؾ ال تؿ أو الينأة  ي الزمف المتضي، ولنس  ػي الػزمف ال تضػر، المتضي وق   تالً 

أال ترى أننت نجوز أف نقوؿ: )جتء أمػس زنػٌد رادًبػت(،  ذننػت نقصػد بػػ )رادًبػت( ىنػت ال ػتؿ  ػي نػـو 

أمس، ولنس  ي ال تؿ ال تضر،  ن ف نقصد بو ال تؿ  ي زمف المجيء، وال شػؾ  ػي أف ذلػؾ 

 .ٕالمتن  مف وقوع الفيؿ المتضي  ي ىذا الموق (((  ي الزمف المتضي،  مت

 تلنقطة الجوىرنػة التػي وسَّػيت شػقة الخػالؼ،  نمػت ىػو ظػتىر، تخلػنط البصػرننف بػنف 

مصطلح ال ػتؿ المػراد بػو الينئػة، ومصػطلح ال ػتؿ الػذي ىػو قسػنـ المسػتقبؿ والمتضػي، وىػذه 

بيضػيـ، ومػف ثػـ طفػؽ ننبػو  الشبية ومت ترتب علنيت مف إميتف  ي التأونؿ لـ تغػب عػف ذىػف

علنيت بقولو: )) مت نصوا علنو رلط نشػأ مػف اشػتراؾ لفػظ ال ػتؿ بػنف ال تضػر، وىػو مػت نقتبػؿ 

 .ٖالمتضي، وبنف مت نبنف الينئة((

أمت مت ذدره ابف نيػنش إذ منػ  أف ندػوف الفيػؿ المسػتقبؿ  ػتاًل،  ػذطالؽ رنػر صػ نح، 

د نرد  تاًل، وذلؾ ن و: )سنولي اليدوُّ نجػرُّ َأذنػتَؿ وذلؾ أف الفيؿ المضترع المراد بو االستقبتؿ ق

                                           
 .ٕٕٔ/ٔشرح الرضي  ٔ
 .ٖٚا راء الدو نة التي رج يت الرضي )رستلة(  ٕ
 .ٖٕٙ/ٔالبيجة المرضنة  ٖ
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اليزنمِة(، ون و: )اخرْج ِإلنِو ستراُه نليُب(، ولنت أف نسأؿ: ألنس: )نجر(، و)نليب(  ػي موضػ  

نصػػب  ػػتؿ، والتقػػدنر: )جػػترِّا، والعًبػػت(، مػػ  أف المقصػػود مػػف المضػػترع ىػػو االسػػتقبتؿ( ولنػػت 

ـُ زنًدا((، ألنست جملػة )ال ندلػـ(  ػي  شيري مت نصن  ابف نينش  ي ن و: )مت بتُؿ م مٍد ال ندلّْ

موض  نصب  تؿ م  أنيت مصػدرة بػػ )ال(، وىػي مػف صػوارؼ الفيػؿ المضػترع لالسػتقبتؿ، دمػت 

 نفسو(.  ٕوابف نينش ٔىو مذىب الجميور

، إلػػى مجػػي الفيػػؿ المتضػػي  ػػتاًل مػػف دوف أف نقتػػرف بػػػ ٖوذىػػب الدو نػػوف، خػػال الفػػراء

. وانتدبوا لمقتلتيـ تلػؾ السػمتع والقنػتس، أمػت السػمتع  قػد قػتؿ تيػتلى: ٗـ األخفش)قد(، وتتبيي

)) ـْ ـْ َ ِصػػَرْت ُصػػُدوُرُى ،  ػػػ )َ ِصػػَرْت( ٙ: ))َىػػِذِه ِبَضػػتَعتَُنت ُردَّْت ِإلْنَنػػت((، وقػػتؿ٘))َأْوَجػػتُءوُد

نقػ   و)ُردَّْت(  يالف متضنتف، وىمت  ي موض  نصػب  ػتؿ. وأمػت القنػتس  ػألف دػؿ مػت جػتز أف

صػػفة للندػػرة، ن ػػو: )مػػررُت برجػػٍؿ قتعػػٍد(، جػػتز أف نقػػ   ػػتاًل للمير ػػة إذ نقػػتؿ: )مػػررُت بتلرجػػِؿ 

قتعًدا(، ولمت دتف المتضي نجوز أف ندوف صفة للندػرة، ن ػو: )مػررُت برجػٍؿ َقَيػَد( اقتضػى ذلػؾ 

 .ٚأف نجوز أف نق  المتضي  تاًل للمير ة، وذلؾ ن و: )مررُت بتلرجِؿ َقَيَد(

و البردتت األنبػتري: إف قػوؿ الدػو ننف إف الفيػؿ المتضػي نصػلح أف ندػوف  ػتاًل، قتؿ أب

ألنو نصلح أف ندوف صفة )) تسد، ألنو إنمت جتز أف نق   ي الن و: )قتعد وقػتئـ(  ػتاًل، ألنػو 

                                           
 .ٕٔ/ٔ، وىم  اليوام  ٜٕٚ-ٜٕٙ، والجنى الداني ٘/ٖب ، وارتشتؼ الضر ٚٗ/ٔننظر المقتضب  ٔ
 .ٛٓٔ/ٛننظر شرح المفصؿ  ٕ
 .ٕٗ/ٔالذي أوجب )قد( م  المتضي الواق   تاًل. ننظر ميتني القرآف  ٖ
 .ٜٕ٘/ٔ، وشرح األشموني ٖٕٔ/ٔ، وشرح الرضي ٚٙ/ٕننظر شرح المفصؿ  ٗ
 .ٜٓالنستء / ٘
 .٘ٙنوسؼ / ٙ
 .ٕٖـ  ٕٗ٘-ٕٕ٘/ٔننظر اإلنصتؼ  ٚ
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اسـ  تعؿ، واسـ الفتعؿ نراد بو ال تؿ، بخالؼ الفيؿ المتضي،  ذنو ال نراد بو ال ػتؿ،  لػـ نجػز 

 .ٔ((أف نق   تالً 

ومػػف ىػػذا المنطلػػؽ نفسػػو رد ابػػف نيػػنش علػػى الدػػو ننف تنظنػػرىـ وقػػوع المتضػػي  ػػتاًل 

بوقوعو صفة إذ قتؿ: ))واألمر  نو بتليدس،  ذف دػؿ مػت نجػوز أف ندػوف  ػتاًل نجػوز أف ندػوف 

صفة للندرة، ولنس دؿ مت نجوز أف ندوف صفة للندرة نجوز أف ندػوف  ػتاًل، أال تػرى أف الفيػؿ 

وز أف ندوف صفة للندرة، ن و: )ىذا رجػٌؿ سػندتُب(، أو )سنضػرُب(، وال نجػوز أف المستقبؿ نج

 .ٕ…((نق   تالً 

وميمت ندف مف شيء  قد تلقى ابف عػتدؿ مػذىب الدػو ننف بػتلقبوؿ ال سػف إذ ذدػر أف 

األرجح عدـ  تجة الفيؿ المتضي المثبت الواق   تاًل لػػ )قػد(، لدثػرة مػت جػتء مػف ذلػؾ مسػموًعت 

 .ٖا، ومف ثـ دتف القنتس علنو مبتً تشيرًا ونثرً 

ومػػف المنتسػػب  ػػي ىػػذا السػػنتؽ أف نيػػرّْج علػػى بيػػض أقػػواؿ الم ػػدثنف، اسػػتدمتاًل لمػػت 

نقتضنو الب ػث، إذ ذدػر الػددتور دمػتؿ إبػراىنـ بػدري أنػو لػنس للصػنغة زمػف ميػنف مػرتبط بيػت 

صنغة إال قتبلنػة إ ػتدة ندور  ي  لديت  نثمت دارت، بؿ الزمف وظنفة السنتؽ، ومف ثـ لـ ندف لل

الزمف الذي نتطلبو السنتؽ. وننصّب اعتراضنت على خطأ وق   نػو البصػرنوف إذ قػتلوا: إف اسػـ 

الفتعؿ نراد بو ال تؿ الزمتني، وىو مت ال نؤنده استقراء أستلنب اللغة، ثـ أف البصرننف أنفسيـ 

 .ٗذا قتتُؿ  مزَة(قتلوا: إفَّ اسـ الفتعؿ المضتؼ نفند المضي، وذلؾ ن و قولنت: )ى

                                           
 .ٕٖـ  ٕٚ٘/ٔاإلنصتؼ  ٔ
 .ٚٙ/ٕشرح المفصؿ  ٕ
 .ٖ٘٘/ٙننظر اللبتب  ٖ
 .ٖٖٔ-ٖٔٔننظر الزمف  ي الن و اليربي  ٗ



 ٜٙ 

ونرى عقنؿ ر نـ أف دثرة وقوع المتضػي المثبػت مجػرًدا مػف )قػد( تسػوّْغ القػوؿ بمػذىب 

الدو ننف، ))ولمت دتنت القواعد الن ونة والظواىر اللغونة عتمة إنمت ُتشخَّص وُتينَّف استنتًدا إلى 

لػػؾ، ىػػو المػػذىب القػػوؿ بػػتلجواز  ػػي ىػػذه المسػػألة ندػػوف بػػتلنظر إلػػى ذ ٔدثػػرة االسػػتيمتؿ،  ػػذف

 .ٕاألرجح واألقوى((

والػػػذي نلػػػوح لػػػي ونقتضػػػنو النظػػػر أف البصػػػرننف قػػػد اخطػػػأوا وجػػػو الصػػػواب  ػػػي ىػػػذه 

المسػػألة، إذ أّصػػروا علػػى وجػػود )قػػد( ظػػتىرة أو مضػػمرة مػػ  المتضػػي المثبػػت الواقػػ   ػػتاًل، ألف 

قػػدنر )قػػد(. المقنػػتس ال قنقػػي الػػذي نمدػػف أف ن ػػدد بموجبػػو زمػػف الفيػػؿ القػػرائف السػػنتقنة ال ت

نمت ىو مرىوف ب تجة المينػى إلػى ذلػؾ،  وعلنو نقوؿ إف وجود )قد( م  المتضي لنس واجًبت، وا 

أال ترى أف المتضي الواق   تاًل نقترف بػ )قد( ونجرَّد منيت  ي ن و : )مت لقنتو إال وقد أدرمني( 

المينػى مػ  وجػود  و)مت لقنتو إال وأدرمني((. ولنت أف نسأؿ : ىؿ ثـ  ػرؽ بػنف التيبنػرنف، وىػؿ

)قد( وعدمو وا د (. الشؾ  ي اف لدؿ منيمػت ميًنػى مختلًفػت عػف ا خػر، إذ  ػي الجملػة األولػى 

 ضؿ تودند، بسبب اقتراف المتضي بػ )قد( التي تدؿ على ت قؽ  صوؿ الفيػؿ، بخػالؼ المجػرد 

ـ ذلػػؾ منيػػت،  ذنػػو أقػػؿ تودنػػًدا. دمػػت أنػػو لػػنس وجػػود )قػػد( نقػػرب المتضػػي مػػف ال ػػتؿ، دمػػت تػػوى

البصػػرنوف،  ممػػت ىػػو ميلػػـو أف المتضػػي المقتػػرف بػػػ )قػػد( قػػد نقػػ   ػػتاًل، مػػ  أف المػػراد منػػو 

االستقبتؿ وذلؾ ن و قولنت: )سأمضي إلنِو وقد َ َضَر، وُأدلُّْمُو(. ونقوي مػت ذىػب إلنػو الدو نػوف 

ؾ ن ػو: وندعمو امتنتع استيمتؿ )قد( م  المتضي الواق   تاًل  ي بيض الصور التيبنرنة، وذلػ

ـَ م مٌد إال َقػتَؿ خنػرًا(، والتقػدنر: ا فػْظ صػدنَقَؾ  )ا فْظ صدنَقَؾ َرتَب أو َ َضَر(، ون و: )مت تدلَّ

                                           
ػػت( رنػػر سػػدند، ألف جوابيػػت ال ندػػوف إال متضػػًنت.  دػػتف األجػػدر بػػو أف  ٔ اسػػتيمتؿ البت ػػث ) ػػذف(  ػػي جػػواب )لمَّ

 ىذه المسألة(. دتف القوؿ بتلجواز  ي…نقوؿ: )ولمَّت دتنت القواعد الن ونة
 .٘٘ٔالمستئؿ الخال نة  ي الفضالت )رستلة(  ٕ
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رتئًبت أو  تضرًا، ومت تدلَّـ م مٌد إال قتئاًل خنرًا(.  لمػتذا إذف نيّطػؿ داللػة المتضػي المثبػت علػى 

 أمتـ الب ث(!. ال تؿ ون ظر استيمتلو، تمسًدت ب جج واىنة متداعنة ال تثبت

 المسألة التتسية: )داللة السنف وسوؼ(

السػػنف و)سػػوؼ( مػػف األ ػػرؼ الموضػػوعة لالسػػتقبتؿ، ومينتىمػػت التنفػػنس  ػػي الزمػػتف، 

 ذذا دخال على الفيؿ المضترع أخلصته مف الزمف الضنّْؽ، وىو ال تؿ، إلى الزمف الواسػ ، وىػو 

. ٕمػف )سػوؼ(. ىػذا ىػو مػذىب سػنبونو. والسنف أصؿ قػتئـ برأسػو، ولػنس مقتطًيػت ٔاالستقبتؿ

. و جػػتيـ  نمػػت ذىبػػوا إلنػػو أف األصػػؿ  ػػي دػػؿ  ػػرؼ أال ٖوعلػػى ىدنػػو سػػتر جميػػور الن ػػوننف

ندخلو ال ػذؼ، ألف ال ػذؼ تصػرؼ، وم ػؿ التصػرؼ الفيػؿ واالسػـ ال ال ػرؼ. ونقػتؿ أنًضػت إف 

. قػتؿ ٗاالستقبتؿ السنف و)سوؼ( مختلفتف  ي الداللة ألف )سوؼ( أدثر تراخًنت  ي الداللة على

قتئؿ مف اتبػتع البصػرننف:))لو دػتف أصػليمت وا ػًدا لدػتف مينتىمػت وا ػًدا، مػ  أف القنػتس نػأبى 

. وقتؿ آخر:))السنف مف )سوؼ( دتلنوف الخفنفة مف النوف الثقنلة،  دمت ٘ال ذؼ  ي ال رؼ((

ف توا قػت ال ػروؼ  ال تيد الخفنفة بيًضت مف الثقنلػة، دػذا ال ُتيػّد السػنف بيًضػت مػف )سػوؼ(، وا 

 .ٙ نيمت((

. و جػػتيـ أف دثػػرة اسػػتيمتؿ ٚوذىػػب الدو نػػوف إلػػى أف السػػنف مقتطيػػة مػػف )سػػوؼ(

نمػػت دػػتف  )سػػوؼ(  ػػي دالميػػـ اقتضػػت أف ن ػػذؼ بيضػػيت،  يػػـ نقولػػوف: )ال أدِر، ولػػـ نػػُؾ(، وا 

                                           
 .ٗٛٔ/ٔ، ومغني اللبنب ٖٕٕ/ٕ، وشرح الرضي ٛٗٔ/ٛننظر شرح المفصؿ  ٔ
 .ٜ٘ٗ/ٔننظر الدتتب  ٕ
 .ٖٖٔ/ٕ، والمطتل  السيندة ٚ/ٖ، وارتشتؼ الضرب ٜٖٚننظر رصؼ المبتني  ٖ
 .ٕٜـ  ٙٗٙ/ٕننظر اإلنصتؼ  ٗ
 .ٜٗٔ/ٛشرح المفصؿ  ٘
 .ٖ٘جواىر األدب  ٙ
، والمسػػػتئؿ الخال نػػػة  ػػػي ٖٕـ  ٙ٘ٔ، وائػػػتالؼ النصػػػرة ٗٛٔ/ٔ، ومغنػػػي اللبنػػػب ٕ٘ننظػػػر جػػػواىر األدب  ٚ

 .ٜٛاألدوات وال روؼ )رستلة( 
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األصػػؿ )ال أدري(، و)ولػػـ ندػػف(، ولػػنس ثػػـ مسػػوغ لػػذلؾ إال دثػػرة االسػػتيمتؿ،  دػػذلؾ األمػػر  ػػي 

وؼ(. قػػتلوا: والػذي نػػدؿ علػى ذلػػؾ أنَّػت وجػػدنتىـ ن ػذ وف الفػػتء مػف )سػػوؼ(، وقػد ن ػػذ وف )سػ

. ودعمػوا ذلػؾ بأنيمػت نػدالف ٔالواو،  يـ نقولوف  ػي )سػوؼ أ يؿ(:)َسػْو أ يػُؿ(، و)َسػْؼ أ يػُؿ(

 .ٕعلى مينى وا د مف االستيمتؿ

و ننف إذ وصػفوىت ولـ نيتدَّ البصرنوف بذلؾ، ومف ثـ مضوا رنر ملتفتنف إلى روانػة الدػ

 .ٖبتلشذوذ تترة، ومختلفة القنتس تترة أخرى

بيد عػف التدلػؼ، وألنيػـ أجميػوا علػى ألؾ للدو ننف، ووجو رأنيـ بأنو ))وانتصر ابف مت

. وجـز بأنيمت نػرداف لمينػى وا ػد، وا ػتج ٗأف ىذه الثالثة  روع )سوؼ(،  لتدف السنف دذلؾ((

نَف َأْجػًرا ِمنِ ؤْ ُمػ:))َوَسْوَؼ ُنْؤِتي اهلُل الْ  قد قتؿ تيتلى لمت نزعـ بتلسمتع والقنتس ، أمت السمتع

ـْ َأْجػػػػًرا َعِظنًمػػػػت((، وقػػػتؿَ٘عِظنًمػػػػت(( ، ٚ:))َدػػػػالَّ َسػػػػَنْيَلُموَف((، وقػػػتؿٙ:))ُأْوَلِئػػػػَؾ َسػػػػُنْؤِتنِي

َـّ َدالَّ َسْوَؼ وقتؿ . وأمت القنتس  تف المستقبؿ والمتضػي متقػتبالف، والمتضػي ٛ((وفَ مُ لَ يْ تَ :))ُث

إال مطلػػػؽ المضػػػي مػػػف دوف تيػػػرَّض لقربػػػو أو بيػػػده،  دػػػذلؾ ننبغػػػي أف نقصػػػد  ال نقصػػػد بػػػو

 .ٜبتلمستقبؿ مطلؽ االستقبتؿ مف دوف تيرَّض لقربو أو بيده

                                           
 .ٖ٘ٔ/ٔ، ومجتلس ثيلب ٕٗٚ/ٖننظر ميتني القرآف للفراء  ٔ
 .ٕٜـ  ٙٗٙ/ٕننظر اإلنصتؼ  ٕ
  .ٜٗٔ/ٛ، وشرح المفصؿ ٕٜـٚٗٙ/ٕننظر اإلنصتؼ 3
 .ٓٙالجنى الداني  ٗ
 .ٙٗٔالنستء / ٘
 .ٕٙٔالنستء / ٙ
 .ٗالنبأ / 7
 .ٗالتدتثر / ٛ
 .ٖ٘ٚ/ٗ، وىم  اليوام  ٕٕٛ/ٕننظر البرىتف  ي علوـ القرآف  ٜ
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أمت موقؼ الشنخ ابف عتدؿ  ي ىذه المسألة  يو موا ػؽ للبصػرننف، وذلػؾ الف السػنف 

وؼ( والسنف  ي الوعد، . وزعـ أنو قد نرد )) )سٔأقرب زمتًنت مف )سوؼ( بأصؿ الوض  اللغوي

ـٌ َعَلْنػػػَؾ، َسَأْسػػػَتْغِفُر َلػػػَؾ ، وقػػػتؿٕ:))َوَلَسػػػْوَؼ ُنْيِطنػػػَؾ َربُّػػػَؾ((الوعػػػد، قػػػتؿ تيػػػتلى :))َسػػػاَل

ـْ َربّْي((، وقتؿَٖربّْي((  .٘(( ٗ:))َسْوَؼ َأْسَتْغِفُر َلُد

ومف المفند  ي ىذا المقتـ أف نستأنس بتلوقوؼ على رأي الم دثنف  ي ىػذه المسػألة، 

لددتور رمضتف عبد التواب مػذىب الدػو ننف، وذلػؾ ألف مػف ال قػتئؽ المقػررة أف دثػرة إذ تبنى ا

االستيمتؿ تبلي األلفتظ وتجيليت عرضة لقّص أطرا يت، وىذا مت  صؿ لػ )سػوؼ(، وقػد نقػؿ لنػت 

اللغونػػوف اليػػرب صػػورًا مػػف صػػور البلػػى اللفظػػي الػػذي أصػػتب ىػػذه الدلمػػة إذ ذدػػروا أف اليػػرب 

ف، وَسْؼ ندوف، وست ندوف، وسندوف(، وعندمت جتء القرآف سػّجؿ لنػت إ ػدى نقولوف: )َسْو ندو

صور التطور  ي )سوؼ(، ونقؿ لنت اللغونوف صور التطور األخرى التي لـ ُندتػب ليػت مػت ُدتػب 

 .ٙلغنرىت إذ تبنتيت الفص ى ولغة القرآف الدرنـ

وا ػد، دقولػو أمت األستتذ عبتس  سف  نرى أف السنف و)سوؼ( ))وردا مًيت  ػي مينػى 

َـّ َدالَّ َسػْوَؼ َتْيَلُمػوَف((، ثـ قولػوٚ:))َدالَّ َسَنْيَلُموَف((تيتلى إال …ٛ:))َدالَّ َسْوَؼ َتْيَلُموَف،ُث

                                           
 .ٕٗ٘/ٕننظر اللبتب  ٔ
 .٘الض ى / ٕ
 .ٚٗمرنـ / ٖ
 .ٜٛنوسؼ / ٗ
 .ٕٚٗ/ٙاللبتب  ٘
 .ٖٕ-ٕٕننظر ب وث ومقتالت  ي اللغة  ٙ
 .ٗالنبأ / ٚ
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إال أفَّ )سوؼ( تستيمؿ أ نتًنت أدثر مف السنف  نف ندوف الزمف المستقبؿ أوس  …َٔتْيَلُموَف((

 .ٕامتداًدا((

ل قػؿ الػداللي أف )سػوؼ( أمت الددتور  تضؿ السػتمرائي  قػد دلتػو خبرتػو الطونلػة  ػي ا

أدثر تنفنًست مف السنف، نقػوؿ: ))وممػت نػدؿ علػى إ ػتدة )سػوؼ( للبيػد والتراخػي أنػو نػؤتى بيػت 

:))َوَلِدػػِف اْنُظػػْر ِإَلػػى اْلَجَبػػِؿ َ ػػذِف اْسػػَتَقرَّ َمَدتَنػػُو َ َسػػْوَؼ للتبينػػد، وذلػػؾ ن ػػو قولػػو تيػػتلى

))َقػتَؿ َربّْػي َأِرِنػي َأْنُظػْر ِإَلْنػَؾ اتػو، . وىذا  ي طلػب موسػى )ع( مػف ربػو أف نرنػو ذَٖتَراِني((

 جػػتء بػػػ َقػػتَؿ َلػػْف َتَراِنػػي َوَلِدػػِف اْنُظػػْر ِإَلػػى اْلَجَبػػِؿ َ ػػِذِف اْسػػَتَقرَّ َمَدتَنػػُو َ َسػػْوَؼ َتَراِنػػي(( 

)سػػوؼ( ولػػـ نػػأِت بتلسػػنف الدالػػة علػػى القػػرب للداللػػة علػػى بيػػد ىػػذا األمػػر، واف وقوعػػو بينػػد 

 .ٗع((المنتؿ، مست نؿ الوقو 

ونمضػػي األسػػتتذ السػػتمرائي قتئاًل:))والػػذي نبػػدو أف )سػػوؼ( أدثػػر تودنػػًدا مػػف السػػنف، 

:))ِإفَّ الَّػِذِنَف َنػْأُدُلوَف لزنتدة  رو يت علنيت، وندؿ على ذلؾ االستيمتؿ القرآني ليت، قػتؿ تيػتلى

ـْ َنػػتًرا َوسَ  ُدُلوفَ ْلَنتَػػتَمى ُظْلًمػػت ِإنََّمػػت َنػػأْ َأْمػػَواَؿ ا :))َواَل وقػػتؿ َ٘نْصػػَلوَف َسػػِينًرا((ِ ػػي ُبُطػػوِنِي

ـْ َرِ نًمػت َوَمػف َنْفَيػْؿ َذِلػَؾ ُعػْدَواًنت َوُظْلًمػت َ َسػْوَؼ ُنْصػِلنِو  ـْ ِإفَّ اهلَل َدتَف ِبُد َتْقُتُلوا َأْنُفَسُد

،  جتء بػ )سوؼ( ىنت بخالؼ آنػة األنتػتـ، وذلػؾ أف المقػتـ نقتضػي الزنػتدة  ػي التيدنػد َٙنتًرا((

الػػنفس ُعػػْدَواًنت َوُظْلًمػػت، بخػػالؼ ا نػػة السػػتبقة،  ذنيػػت  ػػي أدػػؿ أمػػواؿ النتػػتمى،   ػػي عقوبػػة قتػػؿ

لمت إنو أنو لمت  والقتؿ أشد وال شؾ،  زاد ليـ  ي التيدند والتودند، لمت زاد الفيؿ سوًءا وندرًا. ثـ

                                           
 .ٗ-ٖالتدتثر / ٔ
 .ٓٙ/ٔالن و الوا ي  ٕ
 .ٖٗٔاألعراؼ / ٖ
 .ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٗميتني الن و  ٗ
 .ٓٔالنستء / ٘
 .ٖٓ-ٜٕالنستء / ٙ



 ٔٓٔ 

ىي آدد مف  التيقتؿ: )ُعْدَواًنت َوُظْلًمت(  زاد اليدواف والظلـ زاد ليـ  ي التيدند،  جتء بػ )سوؼ( 

، بخػالؼ ا نػة السػتبقة،  ذنػو :)َ َسْوَؼ ُنْصػِلنِو َنػتًرا(السنف، ونسب اإلصالء إلى نفسو،  قتؿ

 .ٔ،  نسبو إلنيـ((:))َوَسَنْصَلوَف َسِينًرا((قتؿ

-إذ لـ تسيفيـ ال جج الالزمة  ي ىذه المسألة-ونرى أف دالِّ مف البصرننف والدو ننف

ف،  يلى الررـ ممت عػرؼ عػف البصػرننف مػف التػزاـ ال نطػة رتلطوا أنفسيـ مف  نث ال نشيرو

إذ - ي إنراد اليلؿ واألدلة التػي تسػوّْغ أقػواليـ، ىػدموا أصػاًل مػف أصػوليـ، وعػزب عػف أذىػتنيـ

ا تدموا إلى  جة عدـ ال ذؼ  ي ال رؼ أنيـ قد نصوا على أف )ُمْذ( م ذو ة النػوف، وأصػليت 

ف صػنن  البصػرننف، ولػـ تدػف  جػتيـ بمنػأى عػف ىػذا . ولـ نختلػؼ صػنن  الدػو ننف عػٕ)ُمْنُذ(

(، ألف األصػؿ  االضطراب الذي ادتنػؼ  جػج البصػرننف، وذلػؾ ألنيػـ صػر وا بيػدـ تردنػب )ليػؿَّ

 .ٖعندىـ  ي  روؼ ال رؼ أف تدوف أصلنة

البصػػرننف إف )سػػوؼ( أدثػػر تنفنًسػػت مػػف السػػنف اسػػتنتًدا إلػػى أف زنػػتدة  ةثػػـ إف مقتلػػ

الميتني، ال تخلوا مف ضيؼ، ألف اسػتقراء دالميػـ نػدؿ علػى أنيمػت قػد  المبتني تدؿ على زنتدة

وردا لمينى وا د، دمت سمينت قبؿ قلنؿ الشواىد التي ستقيت ابف متلؾ لذلؾ. وال نظنف ظتف أننػت 

نندػػر أف تدػػوف زنػػتدة المبنػػى دالػػة علػػى زنػػتدة المينػػى،  يػػذا مػػت نقػػوؿ بػػو، ولدػػف الػػذي نندػػره 

ة علػى دػؿ مػت نصػتد نت مػف مفػردات. ولنػت الن ػوننف التفتػوا إلػى مػت م تولة تيمنـ ىذه القتعػد

تػدؿ نظر إلى أف دثرة ال روؼ -أي البصرننف-التفت إلنو ابف ىشتـ إذ قتؿ:))ودأف القتئؿ بذلؾ

                                           
 .ٚٓٗ-ٙٓٗ/ٗميتني الن و  ٔ
 .ٕٗٗ/ٔ، ومغني اللبنب ٖٗٓبنظر الجنى الداني  ٕ
 .ٓ٘ـ  ٖٚٔ، وائتالؼ النصرة ٘٘ٔ/ٕ، وارتشتؼ الضرب ٛٛ/ٛننظر شرح المفصؿ  ٖ



 ٕٔٓ 

. ونظتىر مػت ازعػـ ونػؤازره ))أف  ػي )َ ِيػٍؿ( مػف المبتلغػة مػت ٔعلى دثرة المينى، ولنس بمطرد((

 .ٕو أقؿ  روً ت((لنس  ي ) تعؿ(، وم  ذلؾ ى

وخالصة مت نؤنده الب ث أنو لنس مف داللػة )سػوؼ(  ػي أصػؿ اللغػة أف تدػوف أوسػ  

ف انستؽ إلى الذىف شيء مف ذلؾ  تألمر  نو ال نيدو أف ندػوف راجًيػت إلػى  زمتًنت مف السنف، وا 

 قػػرائف خترجنػػة، بػػدلنؿ أنػػؾ تقوؿ:)سػػأذىُب إلنػػو رػػًدا(، و)سػػوؼ اذىػػُب إلنػػو رػػًدا(، والػػزمف لػػـ

نتغنػػػر، إذ ىػػػو ىػػػو، مػػػ  اسػػػتيمتؿ ال ػػػر نف. وا سػػػب اف اسػػػتيمتؿ السػػػنف و)سػػػوؼ( للػػػزمف 

المسػػػتقبؿ مطلًقػػػت مػػػرده إلػػػى أنيمػػػت نقيػػػتف بػػػتزاء )لػػػف(، و)لػػػف(  ػػػرؼ نػػػتؼ نخلػػػص المضػػػترع 

لالستقبتؿ مطلًقػت،  دػذلؾ مػت دػتف بمقتبلػو. بنػد أف ذلػؾ ال نمنػ  مػف القػوؿ إف )سػوؼ( قػد تػرد 

ؿ الفيػؿ  ػػي الػزمف المسػػتقبؿ، وندفػػي ل سػف ىػػذا المل ػػظ أف لضػرب مػػف ضػروب تودنػػد  صػػو

نقػػترف بػػنف ن ػػو:)لف نػػنجَح م مػػٌد(، و)سػػوؼ نػػنجُح م مػػٌد(، لنجػػد أف  ػػي الجملػػة األولػػى مػػف 

المبتلغة  ي إندػتر  صػوؿ الفيػؿ  ػي المسػتقبؿ مػت ال نخفػى، وىػذا متػأٍت مػف دػوف )لػف(  رً ػت 

دشػتؼ(:))ال( و)لػف( أختػتف  ػي نفػي المسػتقبؿ، إال أف نت ًنت للمستقبؿ نفًنت مؤدّْػًدا. جػتء  ػي )ال

ـَ رػًدا(،  ـُ رػًدا(،  ػذف أندػر علنػؾ قلػت:)لف أقػن  ي )لف( تودنًدا وتشدنًدا، تقوؿ لصػت بؾ:)ال أقػن

دمػػت تفيػػؿ  ي:)أنػػت مقػػنـٌ( و)إنػػي مقػػنـٌ(((
.  دػػتف ىػػذا التودنػػد  ػػي )لػػف( مػػدعتة لمػػنح )سػػوؼ( ٖ

 ي المسػتقبؿ، وسػبب ادتسػتب )سػوؼ( ىػذا التودنػد   ضؿ تودند أنًضت  ي إثبتت  صوؿ الفيؿ

مرده إلى أنيت تق  جواًبت لػ )لػف(. ونظنػر مػت ن ػف بصػدده أف نقػتؿ: )نجػَح م مػٌد(، و)قػد نجػَح 

م مٌد(، و)لقد نجَح م مٌد(،  تلزمف  ي األمثلػة الثالثػة وا ػد، إال أنػؾ أخبػرت  ػي المثػتؿ األوؿ 

ف أددت ىذا النجتح  ػي المثػتلنف الثػتني والثتلػث عف النجتح  ي الزمف المتضي   سب،  ي  ن

                                           
 .٘ٛٔ/ٔاللبنب مغني  ٔ
 .ٗٓٔالمفردات الن ونة  ٕ
 .ٕٛٗ/ٔالدشتؼ  ٖ



 ٖٔٓ 

بػ )قد( وبتلالـ و )قد(، و رؽ دبنر بػنف التيبنػرات الثالثػة، ودػذلؾ األمػر  ػي السػنف و)سػوؼ(، 

أال تػػػرى أنػػػؾ تقػػػوؿ: )سػػػننجُح م مػػػٌد(، و)سػػػوؼ نػػػنجُح م مػػػٌد(، )ولسػػػوؼ نػػػنجُح م مػػػٌد(، 

ُح م مػػٌد( بػػتزاء )قػػد نجػػَح م مػػٌد(،  ندوف:)سػػننجُح م مػػٌد( بػػتزاء )نجػػَح م مػػٌد(، و)سػػوؼ نػػنج

 و)لسوؼ ننجُح م مٌد( بتزاء )لقد نجَح م مٌد(.

وعلنو نقوؿ:إف استيمتؿ )سوؼ( قد ندػوف لوًنػت مػف ألػواف التودنػد  ػي المسػتقبؿ، دمػت 

:))َ َسَنْيَلُموَف َمْف ُىػَو أنو لنست )سوؼ( أوس  زمتًنت مف السنف، ونرشد إلى ذلؾ قولو تيتلى

:))َوَأْبِصػْر ، وقولػوٕ:))َ َدَفػُروا ِبػِو َ َسػْوَؼ َنْيَلُمػوَف((، وقولػؤت َوَأْضَيُؼ ُجْنػًدا((َشرّّ مََّدتنً 

 .ٗ:))َ َستُْبِصُر َوُنْبِصُروَف((، وقولوَٖ َسْوَؼ ُنْبِصُروَف((

 المسألة اليتشرة : )الخالؼ  ي نتصب المضترع بيد الـ الج ود(

بوقة بػػػ)دتف( أو )لػـ ندػف( النتقصػػتنف، الـ الج ػود الـ تػدخؿ علػى الفيػػؿ المضػترع مسػ

. ونتصػب المضػترع بيػػد ىػذه الػالـ موضػػ  ٘مسػندتنف إلػى مػت اسػػند إلنػو الفيػؿ المقػػروف بػتلالـ

، وعمـو البصرننف إلى أف نتصبو )أْف( مقدَّرة، وال نجػوز ٙخالؼ بنف الن وننف إذ ذىب سنبونو

 . ٚإظيترىت وال تقدنـ الفيؿ المنصوب علنيت

بصرنوف ىذه المسألة على أستس أنيت مظير مف  مظتىر اليتمؿ الن ػوي وقد تنتوؿ ال

الػػذي شػػغفيـ  بِّػػت وأوليػػوا بػػو ولًيػػت شػػدنًدا، م ػػتولنف بػػذلؾ أف نفرضػػوا علػػى اللغػػة قواعػػدىـ 

                                           
 .٘ٚمرنـ / ٔ
 .ٓٚٔالصت تت / ٕ
 .ٜٚٔالصت تت / ٖ
 .٘القلـ / ٗ
 .ٖٕ٘/ٕ، وشرح التصرنح ٕٛٚ/ٔننظر مغني اللبنب  ٘
 .ٛٓٗ/ٔننظر الدتتب  ٙ
، ٛٓٔ/ٗ، وىمػػػ  اليوامػػػ  ٜٜٖ/ٕ، وارتشػػػتؼ الضػػػرب ٗٛ، وجػػػواىر األدب ٕٓٗ/ٕننظػػػر شػػػرح الرضػػػي  ٚ

 .ٖٙٔوالمستئؿ الخال نة  ي األدوات وال روؼ )رستلة( 
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وأصوليـ و ججيـ المنطقنة، إذ قتلوا: إف قولؾ: )مت دتف زنٌد لنػدخَؿ( جػواب  يػؿ مقػدر، ولدػف 

فظػو لفػظ اسػـ، إذ إنػو جػواب لقػوؿ قتئػؿ: )زنػٌد سػوؼ نػدخُؿ(،  لػو تقدنره لنس تقدنر اسـ وال ل

قلنت: )مػت دػتف زنػٌد ألف نػدخَؿ(، بذظيػتر )أْف( لجيلنػت بػتزاء )سػوؼ نػدخُؿ( اسػًمت، ألف )أْف( مػ  

الفيؿ بمنزلة المصدر. وأنًضت  ذف التقدنر  ػي المثػتؿ السػتبؽ: )مػت دػتف زنػٌد مقػدرًا ألف نػدخَؿ(، 

نػػت )أْف( توجػػب االسػػتقبتؿ مػػ  المضػػترع اسػػتغني بمػػت تضػػمَّف الدػػالـ مػػف أو رنػػر ذلػػؾ، ولمػػت دت

 .ٔتقدنر االستقبتؿ عف ذدر )أْف(

أمت الدو نوف  قد ذىبوا إلػى أف الـ الج ػود  ػرؼ زائػد نتصػب للفيػؿ المضػترع بنفسػو، 

ونجػػوز إظيػػتر )أْف( بيػػده للتودنػػد، وذلػػؾ ن ػػو: )مػػت دػػتف زنػػٌد ألف نػػدخَؿ الػػداَر(، ونجػػوز أنًضػػت 

. وا تجػوا لدونيػت ٕتقدنـ مفيوؿ الفيؿ المنصوب علنو، وذلؾ ن ػو: )مػت دػتف زنػٌد الػداَر لنػدخَؿ(

 .ٖنتصبة بأنيت قتمت مقتـ )أْف(،  دمت أفَّ )أْف( تنصب المضترع، دذلؾ مت نقـو مقتميت

و ػػػتوؿ أبػػػو البقػػػتء اليدبػػػري إثبػػػتت عػػػدـ جػػػدوى المػػػذىب الدػػػو ي إذ قػػػتؿ،  ػػػي قولػػػو 

(( :))َوَمػػتَ دػػتفَ تيػػتلى ـْ ،:))وقػػتؿ الدو نػػوف: )لنضػػن ( ىػػو الخبػػر، والػػالـ ٗاهلُل ِلُنِضػػنَ  ِإْنَمػػتَنُد

داخلػػػة للتودنػػػد، وىػػػو بينػػػد، ألف الػػػالـ الـ الجػػػر، و)أْف( بيػػػدىت مػػػرادة،  نصػػػنر التقػػػدنر علػػػى 

 .٘قوليـ:)مت دتف اهلُل إضتعَة إنمتندـ( ((

ورًا  ػػي  يػـ مػػذىب ومػت طر ػو أبػػو البقػتء،  نمػػت نػرى، نمثػػؿ سػقطة مػف سػػقطتتو وقصػ

الدػػػو ننف، ألف تأونػػػؿ الفيػػػؿ المنصػػػوب بيػػػد الـ الج ػػػود بتلمصػػػدر إنمػػػت نتمشػػػى مػػػ  مػػػذىب 

                                           
 .ٓٔـ  ٖ٘ٔ، وائتالؼ النصرة ٕٛـ  ٜ٘٘/ٕننظر اإلنصتؼ  ٔ
 .ٖٗٗ/ٗ، والبرىتف  ي علوـ القرآف ٕٛٚ/ٔ، ومغني اللبنب ٔٗٔ/ٔننظر شرح الجمؿ  ٕ
 .ٜٚـ  ٘ٚ٘/ٕننظر اإلنصتؼ  ٖ
 .ٖٗٔالبقرة / ٗ
 .ٕٗٔ/ٔالتبنتف  ٘



 ٔٓ٘ 

البصرننف، أمت الدو نوف  تلفيؿ عندىـ منصوب بتلالـ التػي ىػي  ػي  دػـ الزنػتدة، وىػذا الفيػؿ 

 نق  خبرًا لػ )دتف( النتقصة،  بمقتضى مذىبيـ لنس ثـ مصدر مقدر.

مػػذىبي البصػػرننف والدػػو ننف  خػػػرج بػػرأي جدنػػد، مفػػػتده أف الـ وأ ػػتد ابػػف متلػػؾ مػػػف 

الج ود مؤددة للنفي  ي خبر )دػتف(، والفيػؿ بيػدىت ىػو الخبػر، إال أنػو جيػؿ الفيػؿ منصػوًبت بػػ 

 .ٔ)أْف( مضمرة بيد الالـ

وتبنػػى ابػػف عػػتدؿ مػػذىب الدػػو ننف إذ نػػصَّ علػػى أف دػػوف الـ الج ػػود عتملػػة ال نمنػػ  

نظنر ذلؾ زنتدة )أْف( م  اإلعمػتؿ  ػي ن و:)َمتَلػَؾ أْف ال تػذىَب((، دمػت ىػو القوؿ بأنيت زائدة، و 

 .ٖ، ودذلؾ ثبتت زنتدة )دتف(  ي بيض أشيترىـ م  اإلعمتؿٕمذىب األخفش

ونقؼ الب ث ىنت عند آراء بيض الم دثنف  ي ىذه المسألة، قتؿ عبتس  سف:))وىذه 

لن ونػة اليتمػة. وأقػرب ا راء إلػى القبػوؿ ا راء ضينفة، ألف أدثرىػت نيػترض وننػتقض القواعػد ا

وىػػو أقػػؿ عنوًبػػت مػػف سػػواه، ونؤنػػده بيػػض األمثلػػة الفصػػن ة التػػي وردت … ىػػو الػػرأي البصػػري

 مشتملة على خبر الدوف مذدورًا دقوؿ القتئؿ:

ـْ َتُدْف َأْىاًل ِلَتْسُمَو     َٗوَلِدفَّ الُمَضنََّ  َقْد ُنِصنبُ   َسَمْوَت َوَل

( نمنػ  أف تدػوف الػالـ  ػي ىػذه األسػتلنب زائػدة م ضػة أو رنػر م ضػة، دمػت  ذدر الخبػر)أىالً 

 .٘نمن  أف ندوف المضترع و تعلو ىمت الخبر  نيت، أو المصدر المؤوؿ ىو الخبر((

ون ػػت الػػددتور أمػػنف السػػند من ػػى الدػػو ننف ميضػػًدا مػػت ذىبػػوا إلنػػو مػػف خمسػػة أوجػػو، 

ذؼ الخبػػر بيػػد )مػػت دػػتف، ولػػـ ندػػف(، بػػدلنؿ ندتفػػي بػػذدر اثنػػنف منيػػت، األوؿ: انػػو ال نلػػـز  ػػ
                                           

 .ٖٕٓننظر التسينؿ  ٔ
 .ٕٕٖ/ٕننظر ميتني القرآف  ٕ
 .ٚٚ/ٙننظر اللبتب  ٖ
 .ٜٓٔ/ٗ، وىم  اليوام  ٖٕ٘/ٕ، وشرح التصرنح  ٜٚ/ٖلـ نسَـّ قتئلو. وىو  ي المستعد  ٗ
 .ٕٖٔ/ٗالن و الوا ي  ٘



 ٔٓٙ 

ـْ َتُدػْف َأْىػاًل ِلَتْسػُمَو(التصرنح بو  ػي ن ػو:  . والثػتني أف الخبػر نجػب  ذ ػو إذا )َسػَمْوَت َوَلػ

ـُ مسػتيًدا  ـْ ندػِف الدػرن دتف دوًنت عتًمت، وىنت ال ُنقدَّر ىذا التقدنر، لذلؾ نجوز أف نذدر  نقػتؿ: )َلػ

 .ِٔيِو(لُننِفَؽ متَلُو  ي رنِر وج

ونػػرى عبػػد اليػػتدي الفضػػلي أف دلنػػؿ البصػػرننف نيتمػػد علػػى عػػدـ جػػواز إسػػنتد عملػػنف 

مختلفنف إلى عتمؿ وا د، إذا دتف  رً ت، وذلؾ ألف ال رؼ ال نيمؿ إال إذا اخػتص، وعلنػو نمنػ  

اختصتص الالـ بتألسمتء مف دخوليت على األ يتؿ. بند أف ىذه القتعػدة رنػر مطػردة، ألنيػت لػـ 

ػوا علػى أف )ليَّػؿ( تيمػؿ الجػر والنصػب، تستند إ لػى أسػتس مػف اسػتقراء تػتـ لل ػروؼ،  قػد نصَّ

ودذلؾ )دي(. وبنتء على ذلؾ نمدف القوؿ: إنو ال متن  مف عّد ال ػرؼ الوا ػد عػتماًل للجػر  ػي 

 .ٕاألسمتء، وعتماًل  ي األ يتؿ، ألنو لنس  ي ذلؾ م ذور عقاًل وال ُعرً ت

ي مقتلػػة الدػػو ننف إذ قتؿ:))وأنػػت ال أرى أف )مػػت دػػتف ور ػػض الػػددتور  تضػػؿ السػػتمرائ

ـْ ِلنفيػػَؿ( اصػػلو: )مػػت دػػتف نفيػػُؿ(، أو ىمػػت بمينػػى وا ػػد،  ػػذف قولػػو تيػػتلى، مػػثالً  ،:))َقػػتَؿ َلػػ

أَلْسُجَد ِلَبَشٍر َخَلْقَتُو ِمف َصْلَصتٍؿ مّْف َ َمٍأ مَّْسُنوٍف(( ، لنس بمينى)لـ أُدػْف أسػجُد(، َٖأُدف ّْ

:))َمػػت َدػػتَف اهلُل وجػػوًدا قبػػؿ ذاؾ،  ػػال نصػػح ىػػذا التقػػدنر، ون ػػو قولػػو تيػػتلى تلبشػػر لػػـ ندػػف م

)) ـْ (نصح أف نقػتؿ ىػو بمينػى ٘،  ال ِٗلُنِضنَ  ِإْنَمتَنُد ـْ  ثمػة …)َمػت َدػتَف اهلُل ِلُنِضػنَ  ِإْنَمػتَنُد

،  رؽ بيند بنف التيبنرنف والقصدنف، ولدف ىو على مينى: لـ أدف  تعاًل للسجود أو قتصًدا لػو

 . ٙ تقدنر البصرننف أقرب إلى المينى،  نمت ىو ظتىر((…ودذلؾ  ي ا نتت األخرى

                                           
 .ٜ٘ٔ/ٕننظر  ي علـ الن و  ٔ
 .ٜٗننظر الالمتت  ٕ
 .ٖٖال جر / ٖ
 .ٖٗٔالبقرة / ٗ
 ت نبقي المبتدأ )ن و( بال خبر.الصواب  ذؼ الفتء، ألف إثبتتي ٘
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٔميتني الن و  ٙ



 ٔٓٚ 

ونغلب على الظف أف جوىر الخالؼ  ي ىذه المسألة ندمف  ي أف األصؿ  ػي الػالـ أف 

تدوف  رً ت جترًا، ومف ثـ ا تتج البصرنوف إلى إضمتر )أْف( وجوًبت صنتنة ليذا األصؿ، وجػرىـ 

مؤوؿ مجرور متيلؽ بخبر الدوف الم ذوؼ، ألف الالـ بمقتضى مت قػتلوا ذلؾ إلى تقدنر مصدر 

ال تيمؿ  ي األ يتؿ، قتؿ قتئؿ مف منتصرنيـ: ))و نمت تأولو البصرنوف مف تقػدنر النتصػب بيػد 

 تػى تبقػى علػى أصػليت مػف الجػر، مندو ػة مػف اعتقػتد خروجيػت -أي: الـ الج ود-ىذه الجترة

َوَتَقػػػرَّ  ةٍ )َولُػػػْبُس َعَبػػػتءَ ر النتصػػػب  ػػػي ن ػػػو قوليػػػت: عػػػف أصػػػليت، وال سػػػنمت قػػػد ثبػػػت تقػػػدن

،  ػي  ػنف أعفػى الدػو ننف أنفسػيـ مػف دػؿ تدلػؼ وتم ػؿ نترتػب علػى القػوؿ بػأف ٕ(((َٔعْنِني

 الالـ  رؼ مختص بتالسـ،  ال نيمؿ  ي األ يتؿ.

لػػى القػػوؿ بوجودىػػت إوالظػػتىر أف دلمػػة )مرنػػًدا( المقػػدرة خبػػرًا لػػػ )دػػتف( ا تراضػػنة دعػػت 

لصنية اإلعرابنة الم ضة، وأنًضػت  ػذف التسػلنـ بتلمػذىب البصػري نوقينػت  ػي تقػدنرات واسػية، ا

أوليت تقدنر )أْف( نتصبة، وثتننيت تقدنر)مرنًدا(،  ضاًل عف  تجة )مرنًدا( إلى مفيػوؿ بػو، ألنػو 

 اسـ  تعؿ وق  خبػرًا. دمػت أف تقػدنر )أْف( مضػمرة نيضػد زنػتدة الػالـ أدثػر ممػت نمدػف  سػبتنيت

أصلنة، ألننت عندمت نقوؿ: )مت دتَف م مػٌد مرنػًدا للدػذِب( نسػتطن  أف نقػّر بزنػتدة الػالـ  نقػوؿ: 

 )مت دتَف م مٌد مرنًدا الدذَب(.

وعلػى الػػررـ مػف أف الب ػػث  ػي أدلػػة الفػرنقنف نػػرجح دفػة الدػػو ننف مػف  نػػث الصػػنية 

ذىبػوا إلنػو، إذ لػـ نمنػزوا اإلعرابنة، أجدني ال أتفؽ مييـ، وذلؾ أف المينػى ال نسػتعد علػى مػت 

لنت الفرؽ بنف قولنت: )مت دنُت أِلزوَرُه(، وقولنت: )مت دنُت أزوُرُه(، وىؿ ثػـ  ػرؽ بػنف التيبنػرنف( 

                                           
 قتئلتو منسوف بنت ب دؿ الدلبنة. وتمتمو: ٔ
 َأَ بُّ ِإليَّ ِمْف ُلْبِس الشُُّفوؼِ      
 .ٕٖ٘/ٔ، ومغني اللبنب ٕٙ، وميتني ال روؼ ٚٛٔوىو مف شواىد الجمؿ   
 .ٕٓٗ/ٕشرح الرضي   ٕ



 ٔٓٛ 

نمػت تمنػؿ إلػى التفرنػؽ الػدقنؽ  وممت ال مرنة  نو أف اليرب ال تستيمؿ تيبنػرنف بمينػى وا ػد، وا 

ألزوَرُه( بمينى: مت دنػت متأىًبػت لزنترتػو،  بنف التيبنرات المختلفة، وعلنو أرى أف ن و: )مت دنتُ 

أو مستيًدا لزنترتو،  ي  نف أف مينى: )مت دنُت أزوُرُه( نفي الزنترة  ػي الػزمف المتضػي، وبػوف 

 دبنر بنف التيبنرنف والقصدنف.

 المسألة ال تدنة عشرة: ) ي ورود )لو( مصدرنة(

الت )لػو( أف تلػي مػت نفيػـ تتب  الن ونوف أنمػتط الدػالـ اليربػي  وجػدوا أف مػف اسػتيمت

ػُر َأْلػَؼ تمنًنت، وتوصؿ بفيؿ متصرؼ رنر أمر، وذلؾ ن و قولو تيتلى ـْ َلػْو ُنَيمَّ :))َنػَودُّ َأَ ػُدُى

 .ٕ: ))َودُّوا َلْو ُتْدِىُف َ ُنْدِىُنوَف((، وقولؤَسَنٍة((

و ػػػي ا نتػػػنف المتقػػػدـ ذدرىمػػػت، ب ػػػث، إذ ذىػػػب جميػػػور الن ػػػوننف إلػػػى أنيػػػت مالزمػػػة 

. وتأولوا مت ظتىره أنيت مصدرنة بأف مفيوؿ )نػودُّ( وجػواب )لػو( ٖطنة،  ال تجيء مصدرنةللشر 

. قتؿ قتئؿ مػف أتبػتعيـ: ٗم ذو تف، والتقدنر: نودُّ أ ُدىـ التيمنَر، لو نيمَّر ألَؼ سنٍة لسرَّه ذلؾ

 .٘))ونؤند ذلؾ أنو لـ ُنسم  دخوؿ  رؼ جر علنيت((

 ي ا نتنف، شرطنة، وقد صرح بذلؾ  ي أدثر مف ومقتضى دالـ الشنخ ابف عتدؿ أنيت 

ػت، جػتء  نػو: ))والظػتىر أف )لػو(  ػرؼ لمػت دػتف سػنق   موض ، نقتطػؼ مػف تلػؾ المواضػ  نصِّ

                                           
 .ٜٙالبقرة / ٔ
 .ٜالقلـ / ٕ
 .ٕٓٛ/ٔ، وىم  اليوام  ٖٓ٘/ٔ، ومغني اللبنب ٜٔ٘-ٛٔ٘/ٔارتشتؼ الضرب ننظر  ٖ
، والمسػػتئؿ الخال نػػة  ػػي األدوات وال ػػروؼ )رسػػتلة( ٕ٘٘/ٕ، وشػػرح التصػػرنح ٕٛٛننظػػر الجنػػى الػػداني  ٗ

ٔٔٓ. 
 .ٕٓٛ/ٔىم  اليوام   ٘



 ٜٔٓ 

لوقػػوع رنػػره، وأف جوابيػػت م ػػذوؼ، ومفيػػوؿ الػػودادة م ػػذوؼ، تقػػدنره: ودوا إدىتنػػؾ،   ػػذؼ 

 .ٔوا بذلؾ(()إدىتنؾ(، لداللة )لو( ومت بيدىت علنو، وتقدنر الجواب: لُسرُّ 

وأ سػػب أف مػػت ارتضػػته ابػػف عػػتدؿ متتبًيػػت  نػػو الجميػػور بينػػد جػػدِّا ال نستسػػنغو الػػذوؽ 

اللغوي السلنـ، ألف مالؾ األمر،  ي قولؾ: )وددت لو تزورنػت(، تسػلط  يػؿ الػودادة علػى )لػو(، 

 ومػػت  ػػي  نزىػػت، إذ التقػػدنر: وددت زنترتػػؾ إنتنػػت. وممػػت نيػػزز ىػػذا الظػػف أنػػؾ تضػػ  مدػػتف )لػػو(

)أْف(،  تقوؿ: )وددت أْف تزورنت(، والمينى  ػي دلتػت ال ػتلتنف ىػو ىػو. ومػف ثػـ لػـ نبػَؽ مسػوّْغ 

 للتأونؿ.

والظػػػتىر أف الن ػػػوننف قػػػد رفلػػػوا، إذ قػػػتلوا بتلتأونػػػؿ، عػػػف أف زمػػػف الفيػػػؿ بيػػػد )لػػػو( 

الشػػرطنة، و)لػػو( المصػػدرنة، مختلػػؼ، ألف الفيػػؿ بيػػد الشػػرطنة ننصػػرؼ للمضػػي،  ػػي  ػػنف 

لمصدرنة لالستقبتؿ،  ضاًل عػف اف التأونػؿ نفضػي إلػى تيلنػؽ  يػؿ الػودادة، وىػو ننصرؼ بيد ا

لنس دذلؾ، ومف ىنت وجػدنت اليدبػري نينػب علػى الجميػور مػذىبيـ، إذ نقػوؿ ، لبنػتف أف )لػو( 

نلزميػػت -أي المصػػدرنة–مصػػدرنة ال شػػرطنة،: ))ونػػدلؾ علػػى ذلػػؾ شػػنئتف، أ ػػدىمت: أف ىػػذه 

مينتىػػت  ػػي المتضػػي. والثػػتني أف )نػػود( نتيػػدى إلػػى مفيػػوؿ -أي الشػػرطنة-المسػػتقبؿ، واألخػػرى

وا د، ولنس ممت نيلَّؽ عف اليمػؿ،  مػف ىنػت لػـز أف تدػوف )لػو( بمينػى )أْف(. وقػد جػتءت بيػد 

ـْ َأْف َتُدوَف َلُو َجنٌَّة(()نود(  ي قولو تيتلى  .ٖ(( ٕ:))َأَنَودُّ َأَ ُدُد

،  تػػرادؼ )أْف(  ػػي ٘رد مصػػدرنة، وأبػػو علػػي الفترسػػي إلػػى اف )لػػو( تػػٗوذىػػب الفػػراء

السػػبؾ، و ػػي إبقػػتء المتضػػي بيػػدىت علػػى مضػػنو، وتخلػػنص المضػػترع لالسػػتقبتؿ، إال أنيػػت ال 
                                           

 .ٖٕٚ/ٜٔاللبتب  ٔ
 .ٕٙٙالبقرة / ٕ
 .ٜٙ/ٔالتبنتف  ٖ
 .٘ٚٔ/ٔننظر ميتني القرآف  ٗ
 .ٕٛٛ، والجنى الداني ٖٗٚ/ٗننظر البرىتف  ي علوـ القرآف  ٘



 ٔٔٓ 

، وال بػػد مػػف أف نطلبيػػت عتمػػؿ، دػػأف تدػػوف  ػػتعاًل أو مفيػػواًل، أو خبػػرًا، إال أنيػػت ال تقػػ  ٔتنصػػب

 .ٕمبتدأ بخالؼ )أْف(

لى القوؿ بمجيء )لو( مصػدرنة ذىػب دثنػر مػف ال ن ػوننف، إذ نػص ابػف ىشػتـ علػى وا 

ب ػػذؼ ))َودُّوا َلػػْو تُػػْدِىُف َ ُنػػْدِىُنوا(( :ٖىػػذا المفػػتد بقولو:))ونشػػيد للمثبتػػنف قػػراءة بيضػػيـ

 .ٗالنوف،  يطؼ )ندىنوا( على )تدىف( لمَّت دتف مينتىت )أف تدىف( ((

ت وُردت مقتلة ابػف ىشػتـ بػأف )نػدىنوا( منصػوب بػػ )أف( مضػمرة جػوازًا، والمجمػوع منيػ

ومف صلتيت ميطوؼ على المجموع مف )لو( وصلتيت،  يو مف بتب عطؼ مصدر على مصػدر 

 .٘آخر

( المشػددة المفتو ػة  وأورد بيضيـ إشدتاًل على القوؿ بمصػدرنة )لػو(، مقتضػته أفَّ )أفَّ

، وال ٙنػًدا((:))تَػَودُّ َلػْو َأفَّ َبْنَنَيػت َوَبْنَنػُو َأَمػًدا َبيِ اليمزة قد تق  بيدىت، وذلؾ ن و قولػو تيػتلى

 .ٚنبتشر  رؼ مصدري  رً ت مصدرًنت آخر

وأجنب بأف )لو( إنَّمت دخلت على  يؿ م ذوؼ مقدر بيد )لو(، تقدنره: تػود لػو ثبػت أف 

 .ٛبننيت

                                           
 .ٕ٘٘/ٕننظر شرح التصرنح  ٔ
. ومت نص علنػو الخضػري مػف عػدـ وقػوع )لػو( مبتػدأ رنػر مسػلَّـ بػو،         ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٕننظر  تشنة الخضري  ٕ

 وسنأتي قرنًبت مت نبطؿ ىذا الزعـ.
 .ٜٖٓ/ٛننظر الب ر الم نط  ٖ
 .ٖ٘/ٗ، و تشنة الصبتف ٜٜٔ/ٖ. وننظر أوضح المستلؾ ٖٓ٘/ٔمغني اللبنب  ٗ
 .ٖ٘/ٗ، و تشنة الصبتف ٕ٘٘/ٕننظر  تشنة نس  ٘
 .ٖٓآؿ عمراف / ٙ
 .ٖٓٗ/ٕننظر الب ر الم نط  ٚ
 .ٖٔ٘/ٔننظر مغني اللبنب  ٛ



 ٔٔٔ 

ونؤند ىذا الب ث أف )لو( قد ترد  رً ت مصدرًنت، وىذا المينى الئؽ بيت  نث وقيت بيد 

-نػتت المبتردػة التػي سػتقيت الفػراء ومػف شػتنيو ػي ا -مفيـ تمٍف، ومف اليسنر جدِّا أف تدػوف

شرطنة.  يي  رؼ مصدري بمنزلػة )أْف(، وقػد لػو ظ  نيػت ىػذا المينػى،  جػتء الميطػوؼ علػى 

. وممػت نقػوي ورودىػت مصػدرنة ))َودُّوا َلْو تُػْدِىُف َ ُنػْدِىُنوا((صلتيت منصوًبت  ي قراءة مف قرأ 

ي أنيت ىينت مصدرنة، ألف ا تراض دونيت شرطنة أنؾ تقوؿ: )نسرني لو زارنت م مٌد(، وال شؾ  

نيني ترؾ الفيؿ بال  تعؿ، وىو أمر ال نقره أ د مف الن وننف. ونيزز مت أزعـ أنًضت أنؾ تقػوؿ: 

) بذا لو زرتنت(، والجملة مف ال رؼ المصدري و)زرتنت(  ي تأونؿ مصدر مبتدأ للخبػر ) بػذا(. 

 ي دلتت الجملتنف. ونغلب  ي ظني أف  ػي ن ػو ننضتؼ إلى ذلؾ دلو أنو لنس ثـ مينى للشرط 

)وددُت لػػو زرَتَنػػت(  ضػػؿ تودنػػد  ػػي تمنػػي وقػػوع مػػت بيػػد )لػػو(،  ػػذف )لػػو(  ػػي ن ػػو: )لػػو تزوُرَنػػت 

 ُندِرَمَؾ( مشيرة بمينى التمني، بدلنؿ جػواز نصػب مػت بيػد الفػتء،  ػذذا انضػـ إلنيػت  يػؿ صػرنح 

ؿ، وندفػي ل سػف ىػذا المل ػظ أف نقػترف داؿ على التمني دتف ذلؾ آدػد  ػي تمنػي  صػوؿ الفيػ

بػػنف ن ػػو: )وددُت لػػو تسػػيى  ػػي مسػػتعدِة الفقػػراِء( ون ػػو : )وددُت َأْف تسػػيى  ػػي مسػػتعدِة 

 الفقراِء( لنجد أف الجملة األولى أشدَّ تودنًدا.

 المسألة الثتننة عشرة: )داللة )دالَّ( (

. وقنػؿ إنيػت مردبػة ٔ)دالَّ(  رؼ بسنط، ختٍؿ مػف أي تردنػب. ىػذا ىػو مػذىب الجميػور

 .ٕمف دتؼ التشبنو و )ال( التي للرد، وزند بيد الدتؼ الـ لتخرج عف مينتىت التشبنيي

                                           
 .ٖٚٔ/ٕ، والمطتل  السيندة ٕٕٙ/ٖننظر ارتشتؼ الضرب  ٔ
 .ٖٗٛ/ٗ، وىم  اليوام  ٜٕٗ/ٔننظر مغني اللبنب  ٕ



 ٕٔٔ 

وقد دتف مفتد ىذا ال رؼ مظنػة خػالؼ بػنف الن ػوننف، إذ ذىػب سػنبونو إلػى أف )دػالَّ( 

. ٔ رؼ ردع وزجر، ال نخرج عف ىذا المينػى، جػتء  ػي )الدتػتب(: ))وأمػت )دػالَّ(  ػردع وزجػر((

 .ٕوعلى ىدنو ستر الجميور

وقد بسط الزجتج ىذا المينى وأوض و بأجلى مت ندوف اإلنضتح، إذ قػتؿ: )) )دػالَّ( ردع 

وتنبنو، وذلؾ قولؾ: دالَّ، لمػف قػتؿ لػؾ شػنًئت تندػره، ن ػو: ) ػالٌف نبغُضػَؾ( وشػبيو، أي: ارتػدع 

 .ٗأي: لنس األمر دذلؾ(( ٖ((:))َربّْي َأَىتَنِني، َدالَّ عف ىذا، وتنبَّو عف الخطأ، قتؿ اهلل تيتلى

ومف الجدنر بتلذدر أف ابف عتدؿ قد وىـ إذ نسب إلى الخلنؿ القوؿ بأف )دػالَّ( ال تخػرج 

، إذ لـ أجد نًصت نؤدد مػت نسػب إلنػو  ػي ىػذه المسػألة، بػؿ لقػد وجػدت ٘عف إطتر الردع والزجر

: تدػوف ) ًقػت(، وتدػوف الخلنؿ نقػوؿ بغنػر ذلػؾ، جػتء  ػي دتػتب )اليػنف(:)) )دػالَّ( علػى وجيػنف

 .ٙنفًنت((

وصػػ َّح ابػػف عػػتدؿ مػػت ذىػػب إلنػػو جميػػور البصػػرننف، إذ ذدػػر أف مينػػى الػػردع والزجػػر 

 .ٚالئؽ بيت  نث وقيت  ي القرآف الدرنـ

وقد استقرَّ رأي ارلب الن وننف على أنو مف اليسنر أف نظير مينى الػردع والزجػر  ػي 

، ومف ثـ نجدىـ قد توسَّيوا  ي مفتد ىذا ال ػرؼ، إذ دثنر مف األمثلة المستقراة مف دالـ اليرب

. وادبػر الظػف افَّ ٔ. وعػزي ىػذا المػذىب ليمػـو الدػو ننفٛذىب الدسػتئي إلػى أنػو بمينػى ) ًقػت(

                                           
 .ٕٖٔ/ٕالدتتب  ٔ
 .ٜٗ، والمستئؿ الخال نة  ي األدوات وال روؼ )رستلة(ٕٕٔننظر رصؼ المبتني  ٕ
 .ٚٔ-ٙٔالفجر / ٖ
 .ٙٔ/ٜشرح المفصؿ  ٗ
 .ٖٗٔ/ٖٔننظر اللبتب  ٘
 .ٚٓٗ/٘الينف  ٙ
 .ٖ٘ٔ/ٖٔننظر اللبتب  ٚ
 .ٕٗٚ/ٔ، و تشنة الصبتف ٛٚ٘، والجنى الداني ٕٕٙ/ٖننظر ارتشتؼ الضرب  ٛ



 ٖٔٔ 

نمت تتب  الدستئي وعمـو الدو ننف الخلنَؿ  نمت ذىب إلنو، وليؿ  صت ب ىذا الرأي ىو الخلنؿ، وا 

 سقنته قبؿ قلنؿ.مت نيزز ىذا الزعـ نصُّ الخلنؿ الذي 

وميمت ندف مف شيء  قد وقؼ الرمتني موقًفت وسًطت بػنف قػوؿ البصػرننف والدسػتئي إذ 

ز المذىبنف، قتؿ: ))وىي على ضربنف: أ ػدىمت: أف تدػوف ردًعػت ونفًنػت والثػتني: أف تدػوف …جوَّ

( ، إال أنػػؾ تدٕ:))َدػػالَّ ِإفَّ اإِلْنَسػػتَف َلَنْطَغػػى((بمينػػى ) ًقػػت(، ومنػػو قولػػو تيػػتلى سػػر بيػػدىت )إفَّ

 . ٖبخالؼ قولؾ ) قًت(، ألف )دالَّ(  رؼ، و) ًقت(، مصدر، ومت بيد )دالَّ( مستأنؼ مبتدأ((

وىذا الذي أوجزه الرمتني  صلو الرضي إذ قتؿ:)وقد ندوف )َدالَّ(، بمينػى ) ًقػت(، دقولػو 

نجػوز أف نجػتب بجػواب القسػـ،  … ))َدػالَّ ِإفَّ اإِلْنَسػتَف َلَنْطَغػى((، وٗ:))َدالَّ َواْلَقَمِر((تيتلى

ذا دتنػت بمينػى … ٘:))َدػالَّ َبػْؿ ُتِ بُّػوَف اْلَيتِجَلػَة((دمت  ي ا نة، وأف ال نجتب دقولو تيػتلى وا 

) ًقػت( لػػـ نجػػز الوقػؼ علنيػػت، ألنيػػت مػف تمػػتـ مػػت بيػدىت، ونجػػوز ذلػػؾ إذا دتنػت للػػردع ، ألنيػػت 

ذا دتنت بمينػى ) ًقػت( جػتز أ…لنست مف تمتـ مت بيدىت ف نقػتؿ إنيػت اسػـ بننػت لدػوف لفظيػت وا 

دلفظ ال ر نة، ومنتسبة مينتىػت لمينتىػت، ألنػؾ تػردع المختطػب عمػت نقولػو ت قنًقػت لضػده، لدػف 

الن تة  دموا ب ر نتيت إذا دتنت بمينى ) ًقت( أنًضت ِلِمت  يموا مػف أف المقصػود ت قنػؽ الجملػة 

(،  لـ نخرجيت ذلؾ عف ال ر نة((  ٙدتلمقصود بػ )إفَّ

                                                                                                                         
 .ٕٜٛ/ٖشفتء اليلنؿ  ننظر ٔ
 .ٙاليلؽ / ٕ
 .ٕٕٔميتني ال روؼ  ٖ
 .ٕٖالمدثر / ٗ
 .ٕٓالقنتمة / ٘
 .ٔٓٗ-ٓٓٗ/ٕشرح الرضي  ٙ



 ٔٔٗ 

ألف …ٔ: ))َدػالَّ ِإفَّ ِدتَػتَب اأَلْبػَراِر((نؿ  ي رّد ىذا المذىب إنو ))ال نتأتى  ي ن ػو وق

( تدسر بيد )أال( االستفتت نة، وال تدسر بيد ) ًقػت(، وال بيػد مػت دػتف بمينتىػت، وألف تفسػنر  )إفَّ

 .ٕ رؼ ب رؼ أولى مف تفسنر  رؼ بتسـ((

. قتؿ ابف عقنؿ: ))وىذا قػوؿ األدثػرنف ٖ)ال(وذىب الفراء إلى أف )َدالَّ(  رؼ رّد بمينى 

 .ٗمف أىؿ األدب واليربنة وأىؿ الميتني والتفسنر((

. ووصػؼ ىػذا ٘وقنؿ إنيت بمنزلػة )سػوؼ(. ىدػذا نقلػوا عػف الفػراء، وم مػد بػف سػيداف

 .ٙالمذىب بأنو ررنب

وذىب النضر بػف شػمنؿ إلػى أنيػت تسػتوي )إي( ميًنػى واسػتيمتاًل،  تدػوف  ننئػذ  ػرؼ 

 .ٚنؽتصد

 .ٛوقد تيقَّب ابف عتدؿ ىذا المذىب إذ ذدر أف )إي(  رؼ جواب ولدنو مختّص بتلقسـ

 .ٛبتلقسـ

 .ٜوذىب أبو  تتـ السجستتني إلى إنيت بمينى )أال( االستفتت نة

                                           
 .ٛٔالمطففنف / ٔ
 .ٕٓ٘/ٔمغني اللبنب  ٕ
 .ٙٓ٘، وجواىر األدب ٙٔ/ٜوشرح المفصؿ  ٗٛٔ/ٖننظر ميتني القرآف للفراء  ٖ
 .ٖٖٖ/ٖالمستعد  ٗ
 .ٙٛٗ-٘ٛٗ/ٗننظر ىم  اليوام   ٘
 .ٖٙٛ/ٗننظر المصدر نفسو  ٙ
 .٘ٛٗ/ٗ، وىم  اليوام  ٕٓ٘/ٔ، ومغني اللبنب ٕٕٙ/ٖننظر ارتشتؼ الضرب  ٚ
 .ٖ٘ٔ/ٖٔننظر اللبتب  ٛ
 .ٖٗٚ/ٔ، و تشنة الصبتف ٖٙٔ/ٖٔ، واللبتب ٕٜٛ/ٖننظر شفتء اليلنؿ  ٜ



 ٔٔ٘ 

ألنو أدثر اطراًدا،  ػذف قػوؿ النضػر ال نتػأتى  ػي آنتػي …قتؿ ابف ىشتـ: ))وقوؿ أبي  تتـ أولى

وأمت قوؿ مدي إف )دػالَّ( علػى رأي الدسػتئي اسػـ إذا دتنػت …المؤمننف والشيراء على مت سنأتي

بمينى ) ًقت(  بيند، ألف اشتراؾ اللفػظ بػنف االسػمنة وال ر نػة قلنػؿ، ومخػتلؼ لألصػؿ، وم ػوج 

ذا صػلح الموضػ  للػردع، ولغنػره، جػتز الوقػؼ  نػت(. وا  ـَ ال نوّْ ال  لػ لتدّلؼ دعوى علة لبنتئيػت، وا 

التقػػدنرنف، واألرجػح  مليػػت علػى الػردع، ألنػػو الغتلػب  نيػػت،  علنيػت واالبتػداء بيػػت علػى اخػتالؼ

، ْٔ َمِف َعْيػػًدا، َدػػالَّ َسػػَنْدُتُب َمػػت َنقُػػوُؿ((رَّ َغْنػػَب َأـِ اتََّخػػَذ ِعْنػػَد الػػ: ))َأطََّلػػَ  الْ وذلػػؾ ن ػػو

ـْ ِعػػزِّا، َدػػالَّ َسػػَنْدُفُروَف ِبِيَبػػ (())َواتََّخػػُذوا ِمػػف دوِف اهلِل آِلَيػػًة، لَّْنُدوُنػػوا َلُيػػ ـْ . وقػػد ٕتَدِتِي

: ))َربّْي اْرِجُيوِني َلَيلّْػي َأْعَمػُؿ َصػِتلً ت ِ نَمػت َتَرْدػُت، َدػالَّ للردع أو االستفتتح، ن و ٖتتينف

(، ولػو دتنػت بمينػى )نيػـ(  ٘، ألنيت لو دتنت بمينػى ) قػًت( لمػتِٗإنََّيت َدِلَمٌة(( دسػرت ىمػزة )إفَّ

: ))َقػتَؿ ت نقتؿ: )أدػـر  الًنػت(  تقػوؿ: )نيػـ(، ون ػوهلدتنت للوعد بتلرجوع، ألنيت بيد الطلب، دم

( َٙأْصَ تُب ُمْوَسى ِإنَّت َلُمْدَرُدوَف، َقػتَؿ: َدػالَّ ِإفَّ َمِيػَي َربّْػي َسػَنْيِدنِني(( ، وذلػؾ لدسػر )إفَّ

:))َوَمػت ِىػَي ِإالَّ ِذْدػَرى ِلْلَبَشػِر وألف )نيـ( بيد الخبر للتصػدنؽ. وقػد نمتنػ  دونيػت للزجػر ن ػو

 .ٛ، إذ لنس قبليت مت نصح رده((ٚالَّ َوالَقَمِر((دَ 

                                           
 .ٜٚ-ٛٚمرنـ / ٔ
 .ٕٛ-ٔٛمرنـ / ٕ
 )أو( للتخننر بنف شنئنف أو التردد بننيمت. الص نح: وقد تتردد بنف الردع أو االستفتتح، ألف ٖ
 .ٓٓٔ-ٜٜالمؤمنوف / ٗ
الذي علنو الجميور أف األدثر  ي جواب )لو( المنفي بػ )مت( أف نتجرد مػف الػالـ. والصػ نح الػذي وردت بػو  ٘

 آنتت الدتتب اليزنز أف جواب )لو( و)لوال( المنفي بػ )مت( لـ نأِت متصاًل بتلالـ  ي دؿ المص ؼ.
 .ٕٙ-ٔٙيراء /الش ٙ
 .ٕٖ-ٖٔالمدثر / ٚ
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٔمغني اللبنب  ٛ



 ٔٔٙ 

ولو استفتننت الدرس اللغوي ال دنث لوجدنت الدارسنف ندتدوف نجميوف على خػروج ىػذا 

ال رؼ عف مينػى الػردع والزجػر،  يبػد الخػتلؽ عضػنمة نػرى أف)دػالَّ(، ))تدػوف ردِّا لدػالـ قبليػت 

. أمت عبد ٔػ )أال(،  ال ن سف الوقؼ علنيت((بمينى )ال(،  ن سف الوقؼ علنيت، وتدوف تنبنًيت د

السػػالـ ىػػتروف  نقػػوؿ: ))ونبطػػؿ قػػوؿ الخلنػػؿ ومػػف وا قػػو أف بيػػض آي الدتػػتب ال نمدػػف  مػػؿ 

 ػػتل ؽ مػػت قتلػػو الدو نػػوف وأبػػو  ػػتتـ ومػػف …الدػػالـ  نػػو علػػى مينػػى الزجػػر إال بتيسػػؼ شػػدند

نى الردع والزجر لنس مستمرًا وا قيمت، ومت أضت و النضر بف شمنؿ والفراء ومف وا قيمت أف مي

 . ٕ…(( نيت

وعرض دتظـ  ت ي الػراوي ليػذا ال ػرؼ رنػر مػرة وخلػص إلػى أنػو نػرد لميػتٍف مختلفػة 

. وذدػر أف ىػذا ال ػرؼ ٖنفرضيت االستيمتؿ اللغوي بند أنو جيؿ مينى الردع والزجر ىػو الغتلػب

- ػي األعػـ األرلػب-دهنو ي بتودند القسػـ إلػى جتنػب الميػتني التػي ذدػرت سػلًفت، وذلػؾ لػورو 

َـّ مت نشنر إلػى الػردع أو  مقترًنت بتلقسـ  ي اليصرنف: اإلسالمي والجتىلي، مف دوف أف ندوف ث

 .ٗالزجر

ونشتطر مصطفى الن تس أقرانو الم دثنف إذ نرى أنيت تخرج عف مينى الػردع والزجػر، 

و أقػرب إلػى الخبػر منػو وىو الغتلب  ي لغة القرآف الدرنـ، دمت أنيت ال تفترؽ مينى اإلندتر، وى

 .٘إلى اإلنشتء

ونقوؿ الددتور م مد شدري الفنومي:))ودلمت وردت )دػالَّ( عقػب اسػتفيتـ  سػرت بأنيػت 

 : )) َأطََّلَ  اْلَغْنَب َأـِ اتََّخَذ ِعْنَد الرَّْ َمِف دمت  ي قولو تيتلى… رؼ ردع وزجر
                                           

 . ٖٚٛ/ٕدراستت ألسلوب القرآف الدرنـ ٔ
 . ٓٙٔاألستلنب اإلنشتئنة  ي الن و اليربي  ٕ
 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔننظر أستلنب القسـ  ي اللغة اليربنة  ٖ
 .ٕ٘ٔننظر أستلنب التودند  ي القرآف الدرنـ  ٗ
 .ٕٜٔننظر أستلنب النفي  ي اليربنة  ٘



 ٔٔٚ 

ـْ َأف َنػْدُخَؿ لى، و ي قولو تيتَٔعْيًدا، َدالَّ َسَنْدُتُب َمت َنُقوُؿ(( ػْنُي : ))َأَنْطَمُ  ُدػؿُّ اْمػِرىٍء مّْ

، َدالَّ ِإنَّت َخَلْقَنتُىـ مّْمَّت َنْيَلُموَف(( : ))َنقُػوُؿ اإِلْنَسػتُف َنْوَمِئػٍذ ، و ػي قولػو تيػتلىَٕجنََّة َنِينـٍ

، َدالَّ اَل َوَزَر(( َـّ َنَتَسػتَءُلوَف َعػفِ ، و ي قولو تيتلىَٖأْنَف اْلَمَفرُّ النََّبػِأ اْلَيِظػنـِ الَّػِذي  : ))َعػ

َـّ َدػالَّ َسػَنْيَلُموَف (( ـْ ِ نِو ُمْخَتِلفُػوَف، َدػالَّ َسػَنْيَلُموَف ثُػ ـْ َنْيَلػـ ، و ػي قولػو تيػتلىُٗى :))َأَلػ

ـْ َنْنَتِو َلَنْسَفًيت ِبتلنَّتِصػَنِة((  ،  يػذه ا نػتت التػي ُولنػت  نيػت )دػالَّ(ِ٘بَأفَّ اهلَل َنَرى، َدالَّ َلِئف لَّ

بأسػػلوب اسػػتفيتـ، وقػػد جػػتءت دليػػت للػػردع والزجػػر ال لينجػػتب، أو النفػػي،  يػػي لنسػػت  ػػرؼ 

 .ٙجواب لالستفيتـ، دمت قتؿ الن تة((

وميمت ندف مف أمر  ذف المتقدمنف دتنوا قد سبقوا الم دثنف  ي رصد ىذه الميػتني، إذ 

جو: أوليت: الرد، والثتني: تنبو ابف  ترس على أف )َدالَّ( ))تق   ي تصرنؼ الدالـ على أربية أو 

الػػردع، والثتلػػث: صػػلة النمػػنف وا تتػػتح الدػػالـ دػػػ )أال(. والوجػػو الرابػػ : الت قنػػؽ لمػػت بيػػده مػػف 

. وتتبيػػو ابػػف نيػػنش إذ قػػتؿ: ))وال ػػؽ  نيػػت أنيػػت تدػػوف ردِّا لدػػالـ قبليػػت، بمينػػى )ال(، ٚإخبػػتر((

وقؼ علنيت، إذا دتنت ردِّا بمينى لػنس وتدوف تنبنًيت دػ )أال( و ) ًقت(، وعلنو األدثر، ون سف ال

 .ٛاألمر دذلؾ، وال ن سف الوقؼ علنيت إذا دتنت تنبنًيت بمينى )أال(، و) ًقت( ((

والذي نثبت بتلب ث أفَّ )دػالَّ( تتػوزع  ػي اليربنػة علػى ميػتٍف دثنػرة نمدػف أف تفيػـ مػف 

ذا مػت اسػتثنننت المػذىب الػذي نقضػي بأنيػت بمينػى )سػوؼ(، لبيػ ده، قلنػت إنيػت تػؤدي السنتؽ، وا 

                                           
 .ٜٚ-ٛٚمرنـ / ٔ
 .ٜٖ-ٖٛالميترج / ٕ
 .ٔٔ-ٓٔالقنتمة / ٖ
 .٘-ٔالنبأ / ٗ
 .٘ٔ-ٗٔاليلؽ / ٘
 .ٖٕٚمف إعجتز البنتف  ي القرآف :االستفيتـ  ٙ
 .ٛ-ٚمقتلة )دالَّ(  ٚ
 .ٙٔ/ٜشرح المفصؿ  ٛ



 ٔٔٛ 

الميتني المتقدـ ذدرىت جمنًيت، ولدنيت تبقى على  ر نتيت، ونستقى المينى الذي تفنده مف قرائف 

سػػنتقنة. ومػػف المتيػػذر تيمػػنـ رأي البصػػرننف، ألنيػػت جػػتءت  ػػي القػػرآف الدػػرنـ دالػػة علػػى رنػػر 

، ٕ:))َدػالَّ ِإنَّػُو تَػْذِدَرٌة((لػو، وقو ٔ:))َدػالَّ َواْلَقَمػِر((مينى الردع والزجػر، وذلػؾ ن ػو قولػو تيػتلى

ػػت َدػػتُنوا َنْدِسػػُبوَف((وقولػػو ، لػػذلؾ ال أرى موجًبػػت لػػرد ىػػذه ٖ:))َدػػالَّ َبػػْؿ َراَف َعَلػػى ُقلُػػوِبِيـ مَّ

الميتني أو جيليت مقصورة على الردع والزجر، مت داـ لدننت مػت نشػيد بخال ػو. أمػت مػت قنػؿ مػف 

( ال تدسر بيد ) ًقت(، وأف تفس نر  رؼ ب رؼ أولى مف تفسنر  رؼ بتسـ،  أدبر الظف أف )إفَّ

أف ىذه ال جة التػي تشػبث بيػت القػـو واىنػة متداعنػة، ألف دونيػت بمينى:) ًقػت( ال نينػي ب ػتؿ 

مف األ واؿ أنيت تطتبقيت  ي أ دتميت اإلعرابنػة.  ضػاًل عػف أف تفسػنر  ػرؼ بتسػـ رنػر عزنػز 

لجػتر والمجػرور  ػي ن و:)جئػُت بػال زاٍد(، وىػي  ي اللغة، ومف أمثلة ذلؾ )ال( الميترضػة بػنف ا

ىينت بمينى )رنر(، إال أف ذلؾ ال نيني أنيت اسـ بؿ ىي بتقنػة علػى  ر نتيػت. وممػت نزنػد ذلػؾ 

وىًنػػت قولنت:)أمرتُػػِؾ أف ال تػػذىَب(، والتقػػدنر: أمرتػػؾ بيػػدـ الػػذىتِب،  دػػوف )ال( بمينػػى )عػػدـ( ال 

 (.نخرجيت إلى االسمنة، ودذلؾ األمر  ي )دالَّ 

 المسألة الثتلثة عشرة: )مجيء ممنز )دـ( االستفيتمنة جمًيت(

)دـ( االستفيتمنة أداة نسأؿ بيت عف عػدد، وذلػؾ ن ػو :)دػـ متلُػَؾ((،  ػذف أرنػد تفسػنر 

. وال ندػوف ٗذلؾ اليدد جيء بتسـ مندور منصوب علػى التمننػز، وذلػؾ ن ػو: )دػـ رالًمػت لػؾ((

، متأولنف مت جتء مف مثؿ: )دـ رلمتًنػت ٘جميور البصرننفىذا الممنز إال مفرًدا، إلى ذلؾ ذىب 

رلمتًنت لَؾ((، و)دـ عبنًدا ملدَت((، بأف المنصػوب  ػتؿ ال تمننػز، والتمننػز م ػذوؼ، والتقػدنر: 
                                           

 .ٕٖالمدثر / ٔ
 .ٗ٘المدثر / ٕ
 .ٗٔالمطففنف / ٖ
 .ٕٙٔ/ٗننظر شرح المفصؿ  4
 .ٜٕٚ/ٕ، وشرح التصرنح ٖٛٚ/ٔرب ننظر ارتشتؼ الض ٘



 ٜٔٔ 

. وعللػوا مقػتلتيـ ٔدـ نفًست لؾ  ي  تؿ دػونيـ رلمتًنػت لػؾ، واليتمػؿ  ػي ال ػتؿ الجػتر والمجػرور

دػـ رلمتًنػت لػَؾ(( لػـ نجػز البتػة، ألنػؾ إف جيلتػو على لسػتف ابػف نيػنش الػذي قػتؿ:))لو قلػت: )

ف جيلتػػو  ػػتاًل امتنػػ  لتقدمػػو علػػى اليتمػػؿ المينػػوي، وىػػو )لػػؾ(،  تفسػػنرًا امتنػػ  لدونػػو جمًيػػت، وا 

 .ٕودتف بمنزلة: )زند قتئًمت  نيت(، لتقدـ ال تؿ على اليتمؿ المينوي((

ألخفػػش موقًفػػت ،  ػػي  ػػنف وقػػؼ اٖوزعػػـ الدو نػػوف أنػػو نجػػوز جمػػ  ممنػػز )دػػـ( مطلًقػػت

وسػػًطت بػػنف الفػػرنقنف إذ قػػتؿ إذا دػػتف السػػؤاؿ عػػف الجمتعػػتت ن ػػو: )دػػـ شػػيوًدا لػػؾ((، والمػػراد 

ال لػػـ نجػػز . جػػتء  ػػي )ىمػػ  اليوامػػ (: ٗأصػػنتؼ مػػف الشػػيود، جػػتز أف ندػػوف ممنزىػػت جمًيػػت، وا 

لػػو )))دػـ( االسػػتفيتمنة ال ُتفسَّػػر بػػتلجم ، أنمػػت ىػػو بشػػرط أف ندػػوف السػػؤاؿ بيػػت عػػف عػػدد بمنز 

األشػػختص، وأمػػت إف دػػتف السػػؤاؿ عػػف الجمتعػػتت  نسػػوَّغ تمننزىػػت بػػتلجم ، ألنػػو إذ ذاؾ بمنزلػػة 

المفرد، وذلؾ ن و: )دـ رجاًل عندؾ((، ترند: دـ جمًيت مف الرجتؿ، إذا أردت أف تسأؿ عػف عػدد 

 . ٘أصنتؼ القـو الذنف عنده العف مبلغ أشختصيـ ((

ى الدو ننف مت ذىبوا إلنو، وذلػؾ ألنيػـ لػـ وميمت ندف مف شيء  قد أندر ابف عتدؿ عل

نضيوا بنف أندننت شواىد تستعد على مذىبيـ  ي ىذه المسألة، ومف أجػؿ ذلػؾ لػـ نسػتقـ بنػتء 

 .ٙقتعدة ن ونة مف دوف االعتمتد على مت ثبت بتلنقؿ الص نح

متيت ػػػت، ألف التمننػػػز -إذ قػػػتلوا بتلتأونػػػؿ-وأظػػػف أف التوجنػػػو الػػػذي أورده البصػػػرنوف

مينى )مف(، وىذا المينى ىو الذي ننستؽ إلى الذىف إذا مت قلت:)دـ رلمتًنت لؾ((، أال  متضمف

                                           
 .ٜٚ/ٗ، و تشنة الصبتف ٜٕٔ/ٗننظر شرح المفصؿ  ٔ
 .ٜٕٔ/ٗشرح المفصؿ  ٕ
 .ٜٕٚ/ٕ، وشرح التصرنح ٕ٘ٗ/ٔننظر مغني اللبنب  ٖ
 .ٜٕٚ/ٕ، وشرح التصرنح ٜٙ/ٕننظر شرح الرضي  ٗ
 .ٜٚ/ٗىم  اليوام   ٘
 .ٕٛٗ/ٜننظر اللبتب  ٙ



 ٕٔٓ 

ترى أف التقدنر :دػـ مػف رلمػتٍف لػَؾ( وأنػف ىػذا مػف تقػدنر البصػرننف:دـ نفًسػت  ػي  ػتؿ دػونيـ 

 رلمتًنت لَؾ(!.

وليؿ ممت نشدؿ على البصرننف بمقتضى ىذا التوجنو أف ال تؿ،  ي ن ػو: )دػـ رلمتًنػت 

ؾ((، مقدمة على اليتمؿ المينوي )لؾ(، وىو مت ال ننسجـ م  أصوليـ التي تقضي بمنػ  مثػؿ ل

 .ٔذلؾ

ودػػأفَّ البصػػرننف أ سػػوا بتضػػطراب مػػت ذىبػػوا إلنػػو، ومػػف ثػػـ وصػػؼ سػػنبونو ن ػػو:)دـ 

رلمتًنت لَؾ(( بػتلقبح، ألف األصػؿ عنػد عتمػة البصػرننف أال تتقػدـ ال ػتؿ علػى عتمليػت المينػوي، 

ء  ػي )الدتػتب(: ))ولػػـ نجػز نػونس والخلنػػؿ: )دػـ رلمتًنػت لػػَؾ((، ألنػؾ ال تقػػوؿ : دمػت تقػدـ، جػػت

)عشػػروف ثنتًبػػت لػػؾ((، إال علػػى وجػػو: )لػػؾ متئػػٌة بنًضػػت(، و)علنػػؾ راقػػوٌد َخػػالِّ(،  ػػذف أردت ىػػذا 

 .ٕالمينى قلت: )دـ لؾ رلمتًنت، ونقبح أف تقوؿ :)دـ رلمتًنت لؾ(( ((

ف مقتلتيـ إف التمننز م ذوؼ،  نمػت تقػدـ مػف أمثلػة، على أننت نلمح أف ثمة تنتقًضت بن

ومت نصػوا علنػو مػف عػدـ جػواز ذلػؾ، إذا لػـ ندػف مػت نػدؿ علنػو، قػتؿ الرضػي: إف التمننػز ))ال 

ن ذؼ إال لدلنؿ، دمت تقوؿ، مثاًل: )دػـ عنػَدَؾ((، إذا جػرى ذدػر الػدنتننر، أي دػـ دننػترًا، أو: دػـ 

 .ٖعندي، أي دـ دننترًا((

سر وراء مجػيء ممنػز )دػـ( االسػتفيتمنة مفػرًدا وجمًيػت أنػو قػد لػو ظ أف وأ سب اف ال

ممنز الخبرنة نرد مفرًدا تترة وجمًيت تترة أخرى،  دتف  ي ذلؾ مندو ة ل مؿ ممنػز االسػتفيتمنة 

على ممنز الخبرنة.  ذف قنؿ إف ذلؾ مشدؿ، ألف ممنز الخبرنة قد ندوف منصػوًبت  ػي لغػة مػف 

                                           
 .ٕٕٚ/ٔ تشنة الخضري ، و ٜٖٚ-ٖٛٚ/ٔننظر شرح التصرنح  ٔ
 .ٕٜٕ/ٔالدتتب  ٕ
 .ٜٙ/ٕشرح الرضي  ٖ



 ٕٔٔ 

صػػؿ اللػػبس  ػػي دػػوف المػػراد اسػػتفيتًمت أو خبػػرًا( قلنػػت: إف القػػرائف ، ومػػف ثػػـ ن ٔلغػػتت اليػػرب

 السنتقنة دفنلة بت دند المينى المقصود، إذا ُرنّْبت القرائف اللفظنة.

المسػػػألة الرابيػػػة عشػػػرة: )الفصػػػؿ بػػػنف )دػػػـ( الخبرنػػػة ومجرورىػػػت بظػػػرؼ أو جػػػتر 

 ومجرور(

ـ( الخبرنػػة نػػرد تػػترة ظيػػر للن ػػوننف مػػف خػػالؿ اسػػتقراء أسػػتلنب اليربنػػة أف ممنػػز )دػػ

مجرورًا بػ )مف( وأخرى منصوًبت، وىـ نشترطوف  ي جره االتصتؿ ،  ذف ُ ِصؿ ُنِصب  ماًل علػى 

االسػػـ  ٖ. ودػػتف سػػنبونو قػػد نبػػو علػػى ذلػػؾ إذ قػػتؿ: ))إذا  صػػلت بػػنف )دػػـ( وبػػنفٕاالسػػتفيتمنة

بمنزلػػة اسػػـ بشػيء اسػػتغني علنػو السػػدوت، أو لػـ نسػػتغَف،  ت ملػو علػػى لغػة الػػذنف نجيلونيػت 

منوف، ألنو قبنح أف نفصؿ بنف الجتر والمجرور، ألف المجرور داخؿ  ي الجتر،  صترا دأنيمػت 

. وىذه ىو مقتضى دالـ المبرد ٗدلمة وا دة، واالسـ المنوف نفصؿ بننو وبنف الذي نيمؿ  نو((

 .٘الذي عدَّ الفصؿ بنف )دـ( الخبرنة وممنزىت بظرؼ ضرورة

نػؿ إف الفصػؿ بػنف )دػـ( الخبرنػة ومجرورىػت بظػرؼ أو جػتر وميمت ندف مف أمػر  قػد ق

ومجرور مف مستئؿ الخالؼ بنف البصرننف والدو ننف. وقد عقد دؿ مف أبػي البردػتت األنبػتري، 

وعبد اللطنؼ الشرجي لذلؾ مسألة، واشبيت الموضوع ب ثًت إذ ذدرا أف البصرننف ذىبوا إلى عػدـ 

ؾ الفتصؿ، متدئنف  نمت ذىبػوا إلنػو علػى  دػرة اليمػؿ جواز جر تمننز )دـ( الخبرنة م  وجود ذل

الن وي،  قد قتلوا: إنمت قلنت بذلؾ، ألف )دػـ( ىػي اليتملػة  نمػت بيػدىت الجػر، ألنيػت بمنزلػة عػدد 

                                           
 .ٖٓٛ/ٔ، وارتشتؼ الضرب ٜٚ/ٕننظر شرح الرضي  ٔ
 .ٜٚ-ٜٙ/ٕ، وشرح الرضي ٜٕٔننظر شرح ابف النتظـ  ٕ
ليؿ قوؿ سنبونو: بنف )دػـ( وبػنف االسػـ سػبؽ قلػـ، ألف )بػنف( ال تدػرر إال إذا عطفػت علػى مػت ُأضػنؼ إلنػو  ٖ

 ف األولى  ذؼ )بنف( الثتننة.ضمنر، ومف ثـ دت
 .ٜٕ٘/ٔالدتتب  ٗ
 .ٔٙ-ٓٙ/ٖننظر المقتضب  ٘



 ٕٕٔ 

مضتؼ إلى مت بيػده،  ػذذا ُ ِصػؿ بننيمػت، بظػرؼ أو رنػره، بطلػت اإلضػت ة،  يػدؿ إلػى النصػب. 

 صػ ة مػت رووه، إال أنيػـ عػدوه مػف الشػتذ الػذي ال وطينوا  ي روانة الدػو ننف، وا ترضػوا جػدالً 

 . ٔنلتفت إلنو

علػػى عػػتدتيـ  ػػي -أمػت الدو نػػوف  قػػد عػػدوا ممنػػز)دـ( مجػػرورًا، دمػػت إذا ولنيػػت، وسػػتقوا

جملػة مػػف األبنػػتت الشػػيرنة، مػػف بننيػػت قػػوؿ -اال تدػتـ إلػػى الشػػواىد المسػػتقتة مػػف دػػالـ اليػػرب

 أنس بف زننـ الدنتني:

ـْ ِبُجوٍد مُ        َٕوَشِرنٍؼ ُبخُلُو قَّْد َوَضَيْو   ْقِرٍؼ َنتَؿ اْلُيَلى َد

 .ٖقتلوا: واالسـ المجرور بيد )دـ( مجرور بتقدنر )مف(

لدثػرة دخػوؿ )مػف( علػى -بمقتضػى مػذىب الدػو ننف-وقنؿ إنمت جتز عمؿ الجتر المقدر

 .ٗوممنز )دـ( الخبرنة، والشيء إذا ُعِرؼ  ي موض  جتز تردو، لقوة الداللة علن

وقػػد تنػػتوؿ ابػػف عػػتدؿ ىػػذه المسػػألة، وعػػّد مػػذىب الدػػو ننف بػػتطاًل، ألف  ػػرؼ الجػػر ال 

ف ورد ذلؾ  ي مواطف قلنلة  يو خالؼ األصؿ  .٘نجوز أف نيمؿ م  ال ذؼ، وا 

و توؿ بيػض البػت ثنف الم ػدثنف التو نػؽ بػنف البصػرننف والدػو ننف، وذلػؾ ))ألف لدػؿ 

 جػة المػذىب ا خػر، وليػذا نػرى أف مػف - نمػت نػرى-منيمت  جة  ي القنتس والسمتع تدت ىء

األ سف القوؿ ىنت بأف النصب والجر جتئزاف  ي تمننػز )دػـ( الخبرنػة المفصػوؿ عنيػت بػتلظرؼ 

 .ٙأو الجتر والمجرور، وذلؾ أخًذابتلمذىبنف((

                                           
 .ٓٔـ  ٔٗ، وائتالؼ النصرة ٔٗـ  ٖٚٓ-ٖ٘ٓ/ٔننظر اإلنصتؼ  ٔ
 .ٜٕٔ، وشرح ابف النتظـ ٖٙٔ، والجمؿ ٔٙ/ٖالبنت مف شواىد المقتضب  ٕ
 .ٔٗـ  ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٔننظر اإلنصتؼ  ٖ
 .ٜٚ/ٕننظر شرح الرضي  ٗ
 .ٖٛٗ/ٜننظر اللبتب  ٘
 .ٛٙٔالمستئؿ الخال نة  ي الفضالت )رستلة(  ٙ



 ٕٖٔ 

ونػػرى أف مػػدار األمػػر  ػػي ىػػذه المسػػألة إنمػػت نػػدور  ػػي عتمػػؿ الجػػر  ػػي ممنػػز )دػػـ(، 

)دػػػـ( نفسػػػيت، وعلنػػػو تدػػوف عنػػػدىـ بمنزلػػػة المضػػػتؼ، والممنػػػز بمنزلػػػة   تلبصػػرنوف نجيلونػػػو

المضتؼ إلنو، ومف ثـ ال نجػوز الفصػؿ بننيمػت بفتصػؿ أي  تصػؿ، ألنيمػت بمنزلػة دلمػة وا ػدة 

ػلو  متالزمة،  ذذا ُ ِصَؿ بننيمت تينَّف النصب. أمت الدو نوف  تألصػؿ عنػدىـ نتيػترض مػ  مػت أصَّ

منػػز مجػرورًا بػػػ )مػف( مضػػمرة، لػذلؾ نجػػوز عنػدىـ الفصػػؿ بػػنف البصػرنوف، إذ إنيػػـ نيػدوف الم

 )دـ( وممنزىت بتلظرؼ وبغنره توسًيت  ي المينى.

نتستوؽ م  النظرة الوصفنة الم ضة إذ ىداىـ االسػتقراء - نمت أ سب-ورأي الدو ننف

ة، إلى أف )مف( تدثر زنتدتيت قبؿ ممنز )دـ( الخبرنة، وال سنمت مت جػتء  ػي أعلػى أسػتلنب اللغػ

: ))َوَدػـ مّْػف ، وقولػؤ: ))َوَدػـ مّْػف َقْرَنػٍة َأْىَلْدَنتَىػت((النص القرآني، وذلؾ ن ػو قولػو تيػتلى

ـْ َشْنًئت(( ، ومف ىنت دتف ذلؾ مسوًرت قوًنت للقػوؿ بػأف ٕمََّلٍؾ ِ ي السََّمتَواِت اَل ُتْغِني َشَفتَعُتُي

ت بػدًعت  ػي اللغػة وال عزنػزة ممنزىت مجرور بػ )مف( مضمرة. وظتىرة إضمتر  ػروؼ الجػر لنسػ

)  . ٖعلى االستيمتؿ،  قد أجم  الن ونوف على جواز ذلؾ قبؿ )أْف، وأفَّ

علػػى أف الػػذي نثنػػر االسػػتغراب  ًقػػت اف جميػػور الن ػػوننف نوجبػػوف إضػػمتر )مػػف( مػػ  

، ونمنيػوف ذلػؾ مػ  الخبرنػة، ولنػتيـ ٗاالستفيتمنة،  ي ن و قولنت:)ِبدـ درىـٍ اشترنَت الثػوَب((

وا بنف الموطننف. ونسترع إلى القوؿ بأننت ال نندر على البصرننف نصب الممنز م  الفصػؿ، سوَّ 

نمت نندر علنيـ القوؿ بوجوب النصب.   وا 

 

                                           
 .ٗاألعراؼ / ٔ
 .ٕٙالنجـ / ٕ
 .ٜٖ٘-ٖٛ٘/ٔ، وشرح ابف عقنؿ ٖٛٛ/ٕننظر مغني اللبنب  ٖ
 .ٖٕ/ٕ، وشرح التصرنح ٜٙ/ٔ، وشرح الرضي ٕٛٔ/ٗننظر شرح المفصؿ  ٗ



 ٕٔٗ 

 الفصل الثالث
 من أسرار التعبير القرآني في اللباب

 
مما ال ريب فيو أف النص القرآني الكريـ ينتقػي تراكيهػو يغػيوو يمارداتػو هدتػا متناىيػا  يي ػ  
كؿ ذلؾ في مكانو الالئؽ هو  ييتخيَّر المياطف المناسب لو  يمف  ثػـ تلمَّػت فيػو هدااػا ابسػميب يرياا 

لمػاؿ انتقػاا الماػرداتق يتػد انكػب اممػاا الهيػاف امػك رغػد ذلػؾ  إذ امػديا استعماؿ التراكيب يالغيغ  ي 
 إلك هياف معلز رغؼ القرآف الكريـ يحالية سهكو ينظمو  يتيخي أسرار اإلالاز الهياني في تعهيرهق 

يكاف مف أهرز المعنييف هيذا الميداف الزمخشػر  فػي كشػافو إذ كػاف لػّؿ مػا اسػتنهطو مػف ريائػ  
لنظـ مف نتاج ذىنو المتيتد يذيتو السميـ  ياممو المتالر  ثـ تمقَّؼ كيكها مف العممػاا الهياف  ياليب ا

ذلؾ منو  يساريا امك ىديو في مؤلااتيـ  ياتتايا أثرهق يكاف مف هيف مف يشَّك مغنااتو هيذا الميف مف 
فػػػي بريح  الدراسػػػا الاخػػػر الػػػراز  فػػػي بالتاسػػػير الكهيػػػرل  يأهػػػي حيػػػاف فػػػي بالهحػػػر المحػػػيطل  يابليسػػػي

 المعانيل  يغيرىـ كثيرق 
يحيى بالمهابل مادة غزيرة تلر  امػك نسػؽ مػا نثػره أيلئػؾ العممػاا فػي مؤلاػاتيـ إذ كػاف مظنػا 
لمطائؼ التعهير يدتائؽ التعميؿ  يىي أمر ينـ امك رسيخ تػدـ مؤلاػو يهرااتػو فػي ىػذا الميػداف  يت ػمعو 

يبلػػؿ ذلػػؾ يلػػدتني أامػػد إلػػك اتتطػػاؼ هعػػض مػػا  فػػي استشػػااؼ النكػػت الهالغيػػا ي ابسػػرار التعهيريػػاق
ت منو تاسيره مف شذرات ىذا الاف  مقتغرًا امػك هعػض ابمثمػا  إذ اإلحاطػا هكػؿ مػا ذكػره المؤلػؼ أمػر 

 هعيد المناؿق
 مف أسرار التنكير يالتعريؼ:  -ٔ

ق ٔمعػيفحّد النحيييف النكرة هأنيا ما ي   لشيا غير معيف  يالمعرفا هأنيا مػا دؿَّ امػك شػيا 
نما كانت النكرة دالو امك شػيا غيػر معػيف  لشػيياو هػيف أفػراد كثيػرة مػف نياػو تشػاهيو فػي حقيقتػو   يا 
ييغدؽ امك كؿ منيا اسمو  أما المعرفا فإنيا دالا امك شػيا معػيف  بنػو متميػز هأيغػاؼ ياالمػات  

 ق ٕال يشاركو فييا فرد مف نياو

                                                           
 ق٘ٗٔ/ٕينظر شرح الر ي  1
 قٜٕٓ-ٕٛٓ/ٔينظر النحي اليافي  2



 ٕٔ٘ 

آ  الػػذكر الحكػػيـ   ياسػػرف العمػػؿ النحييػػا  يىػػي يتػػد حشػػد اهػػف اػػادؿ فػػي تاسػػيره اػػدًدا كهيػػرًا مػػ
تت ػت ا يتعريايا أناسػيا فػي مػياطف أخػرىق ي امنهًِّيا امك أسرار تنكير هعض الماردات فػي مػياطف معينػ
 طهيعا المادة أف يتيزع ىذا المهحث امك النحي اآلتي:

 مف أسرار التنكير  -أ
 تنكير لاظ في آيا يتعرياو في آيا أخرىق  -ب
 تنكير لاظ يتعريؼ آخر في آيا ياحدةق -ت
 ييمكف إلماليا هما يأتي: مف أسرار التنكير:   -أ
ليذا ال رب مف  ريب تنكيػر الماػردات القرآنيػا  منيػا مػا  ٔيتد استيتات اهف اادؿ أمثماالتعظيـ: -ٔ

ػػف رَّ هػػيَّف فيػػو السػػر يراا تنكيػػر بىػػًدىل فػػي تيلػػو تعػػالك لل:ببُأْيَلِئػػَؾ َاَمػػك ُىػػًدى مِّ ـْ ينكر إذ تػػاؿ:بب ٕهِِّيػػ
 قٖهيامو التعظيـللإبُىًدىل ليايد 

:ببَيَمػػف ُيػػْؤَت اْلِحْكَمػػَا  َفَقػػْد ُأْيِتػػَي َخْيػػًرا يمنػػو تيلػػو فػػي غ ػػيف كالمػػو امػػك تيلػػو تعػػالك
 ق ٘:ببيالتنكير في بَخْيرًال تاؿ الزمخشر  يايد التعظيـ  كأنو تاؿ: فقد أيتي أ َّ خير كثيرقللَٗكِثيًرالل

َطػػًرالل نػػو تيلػػو فػػي سػػياؽ حديثػػو اػػف تيلػػو تعػػالكيم :بب ينكػػر بَمَطػػرًال ٙ:بَبيَأْمَطْرَنػػا َاَمػػْيِيـ مَّ
ق يذىب هعػض الماسػريف إلػك أف المػراد مػف التنكيػر فػي ىػذا المػياطف التنييػ   أ : نيًاػا مػف ٚتعظيًمالل

ر  ىي التعلػب  أ :  في حيف أ اؼ هع يـ إلك الورض الذ   ذكره اهف اادؿ مقغًدا آخٛالمطر اليًها
 ق ٜأ : مطرًا اليًها مف شأنو أف ييمؾ القرى
  يفػي ذلػؾ يقػيؿ ٓٔإِلْنَسػاَف َلِاػي ُخْسػٍرلل:ببَياْلَعْغػِرق ِإفَّ ايمنو تنكير بُخْسٍرلفي تيلو تعالك

ما لمتحقير  ق ٔٔيابيؿ أظيرلل… اهف اادؿ:بب يتنكير الخسراف إما لمتعظيـ  يا 
                                                           

 قٚٓٙ  ٕٚٛ  ٖٕٔ/ٛٔ  ٖٙ٘/ٚٔ  ٖٔٓ/٘ٔينظر المهاب مثاًل  ٔ
 ق٘الهقرة/ ٕ
 قٖٖٓ/ٔالمهاب  ٖ
 قٜٕٙالهقرة/ ٗ
 قٕٖٔ/ ٕ  يالهحر المحيط ٜٖٙ/ ٔق يينظر الكشاؼ ٜٔٗ/ ٗالمهاب  ٘
 قٗٛاباراؼ/ ٙ
 قٕٛٓ/ٜالمهاب  ٚ
 قٕٓٚ/ٕينظر إرشاد العقؿ السميـ  ٛ
 قٖٕٛ/ٛينظر التحرير ي التنيير   ٜ

 قٕ-ٔالعغر/  ٓٔ
 قٙٛٗ/ ٕٓالمهاب  ٔٔ



 ٕٔٙ 

بُخْسػػػٍرل إرادة اإلهيػػػاـ  أ : خسػػػر مػػػهيـ  ال تحػػػيط هكنيػػػو ييمكػػػف أف تكػػػيف النكتػػػا يراا تنكيػػػر 
 العقيؿ  يال تشرحو العهارة  يال يدرؾ مهموو إالَّ االَّـ  الوييبق

:ببالَِّذ  َأْطَعَمُيـ مِّػف ُلػيٍع يمما يندرج تحت ىذا الورض تنكير بليع ي خيؼل في تيلو تعالك  
كيػره هقيلػو:بب يالتنكيػر لمتعظػيـ  أ  : مػف لػيع اظػيـ  إذ أي ح اهف اادؿ سػر تنَٔيآَمَنُيـ مِّْف َخْيٍؼلل

  في حػيف ذىػب هع ػيـ إلػك أف التنكيػر ٖالماسريفق يىذا التعميػؿ سهقػو إليػو اػدد مػػف ٕيخيؼ اظيـلل
 ق ٗالتنكير في ىذا الميطف لمنيايا ال لمتعظيـ  إذ لـ يحؿَّ هيـ ليع يخيؼ مف تهؿ

  مػػف هينيػػا تيلػػو  يىػػي يتحػػدث اػػف ٘الميا ػػ  يىػػي غػػرض ذكػػره اهػػف اػػادؿ فػػي كثيػػر مػػفالتاخػػيـ: -ٕ
ـْ َاَمػػػػػك الَقاِاػػػػػِديَف بَدَرَلػػػػػًال فػػػػػي تيلػػػػػو تعػػػػػالك ـْ َيَأْنُاِسػػػػػِي ػػػػػَؿ اُم الُمَلاِىػػػػػِديَف ِهػػػػػَأْمَياِلِي :ببَف َّ

 قٚ:ببيفائدة التنكير التاخيـللَٙدَرَلًالل
إذ  َٛيِكتَػػاٍب ِمِهػػيٍفلل :ببِتْمػػَؾ آَيػػاُت القُػػْرآفِ يممػػا تيتػػؼ انػػده تنكيػػر بِكتَػػاٍبل فػػي تيلػػو تعػػالك

فادة التاخيـ في ىذا المياطف شيا ذكػره اػدد ٜتاؿ:ببيالذ  يقاؿ إنو نكر بكتابل ىنا إلفادة التاخيـلل ق يا 
 قٓٔادد مف الماسريف ممف سهقو يلحقو

إذ  ٔٔ:بب َيالِطػيِرق َيِكتَػاٍب مَّْسػُطيٍرقلليمف أمثمػا ىػذا الوػرض تنكيػر بكتػابل فػي تيلػو تعػالك
ق يذىب ابليسي إلك أف التنكير فيو إما لإلفراد ٕٔهقيلو:بب ينكر الكتاب تاخيًما يتعظيًمالل هيف سر تنكيره

نيًاا  يذلؾ امك القيؿ هتعدده  أي شخًغا  يفائدتو الداللا امك اختغاغو مف لنس الكتب هػأمر يتميَّػز 

                                                           
 قٗتريش/ ٔ
 قٜٓ٘/ٕٓالمهاب  ٕ
 ق٘ٔ٘/ٛ  يالهحر المحيط ٔٔٔ/ٕٖ  يالتاسير الكهير ٕٛٛ/ٗينظر الكشاؼ  ٖ
 قٔٙ٘/ٖٓينظر التحرير يالتنيير  ٗ
 قٙٚ/ٕٓ  ٖٓٔ/٘ٔينظر المهاب مثاًل   ٘
 قٜ٘النساا/ ٙ
 قٗٛ٘/ٙالمهاب  ٚ
 قٔالنمؿ/ ٛ
 قٖٓٔ/٘ٔالمهاب  ٜ

رشاد العقؿ السميـ ٗٗٗ/٘  يالهحر المحيط ٖ٘ٔ/ٖينظر الكشاؼ  10  ق٘ٛٔ/ٗ  يا 
 قٕ-ٔالطير / ٔٔ
 قٖٔٔ/ٛٔالمهاب  ٕٔ



 ٕٔٚ 

عريػؼ  يالتنهيػو امػك اف سائرىا  إال أنو ااد ليقيؿ: إف ابيلك أف يكػيف المقغػيد مػف التنكيػر كمػاؿ الت
 قٔأف ذلؾ الكتاب ال يخاك ُنكِّر أي ُارِّؼ

:ببَأْي َكَغػيٍِّب نص اميو في ميا   متعددة  منيا تيلو في سياؽ كالمػو امػك تيلػو تعػالكالتنيي : -ٖ
ػػَف السَّػػَماِا ِفيػػِو ُظُمَمػػاتد َيَرْاػػدد َيَهػػْرؽدلل بف المػػراد أنػػياع -أ :بظممػػات  يراػػد  يهػػرؽل-: ببينكػػرتٕمِّ

 قٖنيا  كأنو تيؿ: فيو ظممات داليا يراد تاغؼ  يهرؽ خاطؼللم
:ببُكمََّمػا َدَخػَؿ َاَمْيَيػا َزَكِريَّػا اْلِمْحػَراَب َيَلػَد يمنو ما ذكره في سر تنكير بِرْزًتال في تيلو تعػالك

كػيف التنكيػر ق ييمكػف أف ي٘  إذ تاؿ :ببينكر بِرْزًتال تعظيًمػا  أي ليػدؿ هػو امػك نػيع مػاللِٗاْنَدَىا ِرْزًتالل
 همعينا المقاـ  لمتكثير أ : يلد اندىا رزًتا كثيرًاق

ـْ ُرْشػًدالليفي تيلو تعالك ػْنُي هػيَّف الهااػث يراا تنكيػر برشػًدال هقيلػو:ببينكر  ٙ:ببَفػِإْف آَنْسػتـُ مِّ
 قٚبرشًدال داللا امك التنيي   يالمعنك: أ  نيع حغؿ مف الرشد كاف كافًيالل

:ببَتػاُليا َلػْي كثيرة  مف هينيا ما يتؼ امك تعميمػو  يىػي ياسػر تيلػو تعػالك ٛمثمايمثَّؿ لو هأالتقميؿ: -ٗ
ـُ ِتَتااًللل  قٓٔ   إذ تاؿ:ببينكر بِتتَااًلل لمتقميؿ  أ : لي اممنا هعض تتاؿ ماللٜ َنْعَم

يىي أحد أغراض تنكير الماردة العرهيا  يلـ يكف اهف اػادؿ غػافاًل انػو  هػؿ نػصَّ اميػو التخغيص: -٘
ـْ َأْحػػَرَص اْلنَّػػاِس َاَمػػك َحَيػػاٍة َيِمػػَف الَّػػِذيَف ؿ لػػو  يمػػف ذلػػؾ تيلػػو فػػي تيلػػو تعػػالكيمثَّػػ :ببَيَلَتِلػػَدنَُّي

يتيؿ إف …:ببيالتنكير في بحياةل تنهيو امك أنو أراد حياة مخغيغا  يىي الحياة المتطايلأَٔأْشَرُكيالل
يحتاج إلك تقدير غػاا يال م ػاؼ  هػؿ  ؿ حياة  يالظاىر أنو الذلؾ امك حذؼ م اؼ  تقديره: امك طي

لػك ىػذا المعنػك ذىػب اػدد مػف الماسػريف ٕٔيكيف المعنك: أنيػـ أحػرص النػاس امػك مطمػؽ الحيػاةلل ق يا 

                                                           
 قٕٚ/ٕٚينظر ريح المعاني  ٔ
 قٜٔالهقرة / ٕ
 قٕٙٛ/ٔ  يالهحر المحيط ٕٗٔ/ٔينظر الكشاؼ ي ق ٜٖٔ/ٔالمهاب  ٖ
 قٖٚآؿ امراف / ٗ
 قٗٛٔ/٘المهاب  ٘
 قٙالنساا / ٙ
 قٔٓ٘/ٔ  يينظر الكشاؼ ٛٛٔ/ٙالمهاب  ٚ
 قٖٕٖ/ٜٔ ٖٔ/ٙينظر المهاب مثاًل  8
 قٚٙٔآؿ امراف / ٜ

 قٔٗ/ٙالمهاب  ٓٔ
 قٜٙالهقرة/ ٔٔ
 قٖٔٓ/ٕالمهاب  ٕٔ



 ٕٔٛ 

  فػي حػيف ذىػب هع ػيـ إلػك أف المػراد مػف التنكيػر فػي ىػذا المي ػ  التنييػ   أ  : ٔممف سهقو يلحقػو
 قٕكياما كانت تمؾ الحياة

ماا الهياف محتمما  إال أفَّ ثما سرًّا هديًعا أغامػو معظميػـ  يىػي أف يىذه المعاني التي سلميا ام
يكيف المقغيد مف تنكير بحياةل التحقير  يمف ثـ يكيف المعنك : ببيحهيف الهقاا في الحياة  يلي كانػت 

  ييػدلنا امػك ذلػؾ أف اآليػا ٖحياة هػؤس يشػقاا  أي كانػت تميمػا  بنػو يعمػـ هأنػو ُيػَرّد إلػك أشػد العػذابلل
:ببُتْؿ ِإف َكاَنػْت المهاركا لاات في سياؽ الكالـ امك اليييد يتشهثيـ هالحياة يركينيـ إلييا  تاؿ تعالك

ـْ َغػػاِدِتيَفق َيَلػػف ػػف ُديِف اْلنَّػػاِس َفَتَمنَّػػُيا اْلَمػػْيَت ِإْف ُكْنػػُت ـُ اْلػػدَّاُر اآلِخػػَرُة ِاْنػػَد اِم َخاِلَغػػًا مِّ  َلُكػػ
للَيَتَمنَّْيُه َأَهًدا ِهَما تَ  ـْ :ببَيػَيِد اآليػا الكريمػا خاتمػا  ييؤيػد ىػذا المعنػك ييع ػده تيلػو فػي ٗدََّمْت َأْيػِديِي

ـْ َلْي ُيَعمَُّر َأْلَؼ َسَنٍا  َيَما ُىَي ِهُمَزْحِزِحِو ِمَف اْلَعَذاِب َأف ُيَعمََّرلل   يفي كؿ ذلػؾ إشػعار هػأنيـ َأَحُدُى
 قملهيليف امك التمسؾ  هالحياة  يلي كانت دنيئا خسيسا

لليمػػف أمثمػػا ىػػذا ال ػػرب تيلػػو فػػي تنكيػػر بمنػػاف ل فػػي تيلػػو تعػػالك ـْ : ٘:ببِلَيْشػػَيُديا َمَنػػاِفَ  َلُيػػ
ببتػػاؿ الزمخشػػر  : ينكػػر بمنػػاف ل بنػػو أراد منػػاف  مختغػػا هيػػذه العهػػادات دينيػػا يدنيييػػا  ال تيلػػد فػػي 

 قٙغيرىا مف العهاداتلل
  إذ تػاؿ:ببينكريا ٚ:ببَرهََّنا َأْفِرْغ َاَمْيَنا َغْهًرالليتد يتؼ انده في أثناا ار و لقيلو تعالكالكماؿ: -ٙ

ق ييهػدي لػي أف التنكيػر  ٛتاؿ:ببينكريا الغػهر  يذلػؾ يػدؿ امػك الكمػاؿ  يالتمػاـ  أ : غػهرًا كػاماًل تاًمػالل
 همعينا المقاـ  لمتكثير  أ : أفرغ امينا غهرًا كثيرًاق 

إذ أثػػار اهػػف اػػادؿ سػػؤااًل لعمػػو  ٜـدلل:ببَتػػاُليا: َسػػاَلًما  َتػػاَؿ: َسػػالَ يمػػف أمثمػػا ذلػػؾ تيلػػو تعػػالك
ماتاًحا لهياف النكتا يراا تنكير بسالـل  إذ تاؿ:ببفإف تيؿ كيؼ لاز االهتػداا هػالنكرة فػاللياب إذا ُيغػِات 

ل فالتنكير ىنا يدؿ امك الكماؿ يالتماـ  فكأنو سالـ كامؿ تاـ اميؾلل ـْ لاز ذلؾ  فإذا تمت:بَساَلـد َاَمْيُك
 قٔ

                                                           
 ق٘٘/ٕ  ياإلتقاف ٖٖٔ/ٔ  يالهحر المحيط ٜٕٛ/ٔينظر الكشاؼ  ٔ
 قٚٔٙ/ٔينظر التحرير يالتنيير  ٕ
 قٖٖٖ/ٔمياىب الرحمف  ٖ
 قٜ٘-ٜٗالهقرة / ٗ
 قٕٛالحج / ٘
 قٔٔ/ٖق يينظر الكشاؼ ٗٚ/ٗٔالمهاب  ٙ
 قٕٙٔاباراؼ / ٚ
 قٕٛٔ/ٗٔق يينظر التاسير الكهير ٜٕٙ/ٜالمهاب  ٛ
 قٜٙىيد / ٜ



 ٕٜٔ 

ٚ- : :ببَيَمػا اُم ُيِريػُد ُظْمًمػا رض لاػت اهػف اػادؿ ابنظػار إليػو  يىػي ياسػر تيلػو تعػالكيىػي غػالعمـي
 قٖإذ تاؿ:ببينكر بظمًمال  بنو في سياؽ الناي  فيي يعـ كؿ أنياع الظمـلل ٕلِّْمَعاَلِميَفلل

 ٗمًّك ِاْنػَدُهللَسػَـّ َتَ ػك َأَلػاًل َيَأَلػؿد مِ :ببثُ يىي ما ترره في سياؽ كالمو امك تيلو تعالكاإلهياـ: -ٛ
ق ييمكػػف أف يكػػيف تنػػييف بألػػؿل فػػي المػػيطنيف لتاخػػيـ شػػأنو ٘إذ تػػاؿ:ببيالتنكير فػػي ابلمػػيف لإلهيػػاـلل

 قٙيتيييؿ أمره
َؿ َخْمػٍؽ ِنِعيػُدُهلل ا:ببَكَمػا َهػَدْأنَ يمثالو انده يرد في تيلػو تعػالكالتاغيؿ: -ٜ ببيأمػا تنكيػر إذ تاؿ: َٚأيَّ

 قٛاغيؿللبخمؽل فمداللتو امك الت
:ببَيَلَقػْد آَتْيَنػا َداُيَد َيُسػَمْيَماَف يىي ما يتػؼ انػده فػي سػياؽ كالمػو امػك تيلػو تعػالكالتهعيض: -ٓٔ

نما نكر بامًمال تعظيًما لو  أ : امًما سنيًّا  أي داللا امك التهعػيض  بنػو تميػؿ لػًدا  ِٜاْمًمالل إذ تاؿ:ببيا 
الوػػػرض مػػػف التنكيػػػر التهعػػػيض  إذ مػػػا ُأيتػػػي دايد ق يابرلػػػح أف يكػػػيف ٓٔهالنسػػػها إلػػػك اممػػػو تعػػػالكلل

 يسميماف  امييما الغالة يالسالـ  هعض مف اممو تعالك الذ  ال يناد يال يتناىك الك حدق
يَّػُتُيـ ِهإِ تَّ :ببَيالَّػِذيَف آَمُنػيا َيايمثالو انػده لػاا فػي تيلػو تعػالكالتحقير: -ٔٔ ـْ ُذرِّ ْلَحْقَنػا أَ َمػاٍف يْ َهَعػْتُي

يَّػ ـْ ُذرِّ للِهِي ـْ ؟ …إذ تػاؿ لهيػاف السػراا فػي تنكيربإيمػافل :ببفػإف تيػؿ: مػا الاائػدة فػي تنكيػر اإليمػاف َٔٔتُي
 قٕٔفاللياب ىي: إما لمتحقير أي لمتكثيرلل

ييهدي لػي أف التحقيػر  فػي ىػذا المقػاـ  غيػر مقغػيد  هػؿ ال ألػد لػو معًنػك يتػيااـ مػ  السػياؽق 
ىػػذا المػػيطف التقميػػؿ  أ  أف أدنػػك إيمػػاف يمكػػف أف يأحسػػب  يام أامػػـ  أف المقغػػيد مػػف التنكيػػر فػػي 

يا ػػي إلػػك دخػػيؿ الذريػػا مػػ  اآلهػػاا فػػي لنػػات النعػػيـ  يلػػيس ذلػػؾ إال ف ػػاًل مػػف ام تعػػالك اخػػتص هػػو 

                                                                                                                                                                                        
 قٕٔ٘-ٕٓ٘/ٓٔالمهاب  ٔ
 قٛٓٔآؿ امراف / ٕ
 قٕٚ/ٕ  يالهحر المحيط ٗ٘ٗ/ٔق يينظر الكشاؼ ٔٙٗ/٘المهاب  ٖ
 قٕابنعاـ / ٗ
 قٙٔ/ٛالمهاب  ٘
 قٚٛ/ٚينظر ريح المعاني  ٙ
 قٗٓٔابنهياا / ٚ
 ق٘ٛ٘/ٕق يينظر الكشاؼ ٚٔٙ/ٖٔالمهاب  ٛ
 ق٘ٔالنمؿ / ٜ

 قٜٖٔ/ٖق يينظر الكشاؼ ٖٕٔ/٘ٔالمهاب  ٓٔ
 قٕٔالطير / ٔٔ
 قٖٕ٘/ٕٛق يينظر التاسير الكهير ٖٔٔ/ٛٔالمهاب  ٕٔ



 ٖٔٓ 

َـّ ُأنسيـ  يىػـ يػريف أهنػااىـ يرافقػينيـ  يىػذه الدتيقػا  المؤمنيف  ِلَتَقرَّ هو أايُنيـ  يتكتمؿ سعادتيـ  ييت
 م ازَّ يلؿَّ هالمؤمنيف يتكريمو ليـ  يلطاو هيـقتنهكا اف سعا رحما ا

َحْسػَرَتك َاَمػك :ببَأْف َتُقيَؿ َنْاػسد َيػا يتد أهاف ىذا الورض في سياؽ تاسيره تيلو تعالكالتكثير: -ٕٔ
نمػػػا نكػػػر بناًسػػػال  بنػػػو أراد َٔمػػػا َفرَّطػػػُت ِفػػػي َلنػػػِب اِملل   إذ تػػػاؿ لهيػػػاف سػػػر تنكيػػػر بناػػػسل :ببيا 

ق يمػاؿ ٕأف يريد بناسل متميزة اف ابناس هالملاج الشديد في الكار يالعذاب الشػديدللييليز …التكثير
الطػاىر هػػف ااشػػير إلػػك أف التنكيػػر فػػي ىػػذا المػػيطف لمنيايػػا  أ : أف يقػػيؿ غػػنؼ مػػف الناػػيس  يىػػي 

 قٖنايس المشركيف
 تنكير لاظ في آيا يتعرياو في أخرى-ب

ا ت ػمنتو اآليػات المهاركػا مػف هػدائ  أسػرار   مسػلاًل مػٗيىي ظاىرة نص امييا في غير مي  
:ببِإفَّ الَّػػِذيَف الهيػػاف القرآنػػي  يممػػا ينػػدرج تحػػت ىػػذا الػػنمط مػػا ذكػػره فػػي تنكيػػر بحػػؽل فػػي تيلػػو تعػػالك

ـْ َكػاُني   يتعرياػو فػي تيلػو تعػالكَ٘يْكُاُريَف ِهآَيػاِت اِم َيَيْقُتمُػيَف النَّهيِّػيَف ِهَويػِر َحػؽ لل ا :ببَذِلػَؾ ِهػَأنَُّي
بهويػر -أ  فػي آؿ امػراف-إذ تاؿ:ببيلػاا ىنػا َٙيْكُاُريَف ِهآَياِت اِم َيَيْقُتمُػيَف النَّهيِّػيَف ِهَويػِر اْلَحػؽِّلل

حؽل منكَّػرًا  يفػي الهقػرة بهويػر الحػؽِّل معرًَّفػا  تيػؿ: بف اللممػا ىنػا أخرلػت مخػرج الشػرط  يىػي اػاـ ال 
عـق يأما في الهقرة فلاات اآليا فػي نػاس معيػيديف يتخغص  فمذلؾ ناسب أف تذكر في سياؽ الناي  لت

مختغيف هأايانيـ  يكاف الحؽ الذ  يقتؿ هو اإلنساف معريًفا اندىـ  فمـ يقغد ىػذا العمػـي الػذ  ىنػا  
 قٚفليا في كؿ مكاف هما يناسهولل

                                                           
 قٙ٘الزمر / ٔ
 قٚ-ٙ/ٕٚ  يالتاسير الكهير ٙٛ/ٗكشاؼ ق يينظر الٖٔ٘/ٙٔالمهاب  ٕ
 ق٘ٗ/ٕٗينظر التحرير يالتنيير  ٖ
 قٕٖٔ/ٕٔ  ٓٚٗ/ٕينظر المهاب مثاًل  ٗ
 قٕٔآؿ امراف / ٘
 قٔٙالهقرة / ٙ
 قٖٔٔ/٘المهاب  ٚ



 ٖٔٔ 

 تنكير لاظ يتعريؼ آخر في آيا ياحدة-ت
ره فػي تعريػؼ بالحسػنال يتنكيػر بسػيئال   منيا مػا ذكػٔيىي ما ااتنك هذكره في أكثر مف مناسها

ـْ َسػيَِّئاد َيطَّيَّػُريا ِهُميَسػك َيَمػف في تيلو تعالك ف ُتِغػْهُي ـُ اْلَحَسػَنُا َتػاُليا َلَنػا َىػَذِه َياِ  :ببَفِإَذا َلآَاْتُي
َعػػُولل يسػػر ذلػػؾ هيَّنػػو هقيلػػو:ببأتك فػػي لانػػب الحسػػنا هػػػ بإذال التػػي لممحقػػؽ  يُارِّفػػت الحسػػنا لسػػعا  ٕمَّ

حما ام تعالك  يبنيا أمر محهيب كؿ أحد يتمناه  يأتك في لانب السػيئا هػػ بِإْفل التػي لممشػكيؾ فيػو  ر 
: بفػإذا :يُنكِّرت السيئا  بنو أمر كؿ أحد يحذرهق يتد أي ػح الزمخشػر  ذلػؾ  فقػاؿ: فػإف تمػت: كيػؼ تيػؿ

يتنكير السػيئا؟ تمػت: بف لػنس لااتيـ الحسنال هػ بإذال يتعريؼ الحسنا  يبِإْف تغهيـ سيئال هػ بإفل 
الحسنا يتياو كاليالب لكثرتو ياتسااو  يأما السيئا فال تق  إال في الندرة  يال يق  إال شيا منياق يىذا 

 ق  ٖمف محاسف امـ الهيافلل
ٍَ ِإَذا َيَتػػَبق َيِمػػف َشػػػرِّ يممػػا ينػػدرج تحػػت ىػػذا  الهػػاب تيلػػو تعػػػالك : ببَيِمػػف َشػػرِّ َغاِسػػِؽ

 إذ يتػؼ انػده مهيًنػا المسػيغ يراا تنكيػر بغاسػؽ ٗي اْلُعَقِدق َيِمْف َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَدقللاْلنَّاَّاثَاِت فِ 
يحاسدليتعريؼ بالنااثاتل هقيلو :ببينكَّر بغاسًقا يحاسًدال  بنو تػد يختمػؼ ال ػرر فييمػا  فػإفَّ التنكيػر 

ما  ق يذىب الطاىر ٘لممهالوا في الشرلللمتهعيض  يارؼ بالنااثاتل إما لمعيد  كما يريى في التاسير  يا 
الطاىر هف ااشير إلك أف تنكير بغاسؽل في مقاـ الدااا يقغػد هػو العمػـي  يتعريػؼ بالنااثػاتل يقغػد 
نمػا أيثػػر تعريػػؼ  هػو اللػػنس  يىػي فػػي معنػك النكػػرة  فػػال تاػايت هينػػو يهػيف تيلػػو بيمػػف شػر غاسػػؽل  يا 

 قٙبالنااثاتل  لإلشارة إلك أنو حقيقا معميما لمسام 
 ف أسرار التقديـ يالتأخيرم-ٕ

ؿ امييػا فػي كثيػر مػف  يىي أحد ابساليب الهالغيػا الرفيعػا التػي اسػتثمرىا التعهيػر القرآنػي  ياػيَّ
المياطف إذ رااك طالية رغؼ ابلااظ هع يا هلانب هعض  يلػيدة سػهؾ ألػزاا اللممػا  يمػف ثػـ أسػهغ 

لقرآنػي ينتقػي المػياطف التػي يقػدـ فييػا ذلؾ امييا مسػحا مػف اللمػاؿ  يرشػاتا فػي ابسػميب  فػالتعهير ا

                                                           
 قٖٓٛ/ٛٔ  ٕٖٛ/٘ٔ  ٓ٘ٗ/ٔينظر المهاب مثاًل  ٔ
 قٖٔٔاباراؼ/ ٕ
 قٖٓٚ/ٗيط   يالهحر المحٙٓٔ/ٕق يينظر الكشاؼ ٕٚٚ-ٕٙٚ/ٜالمهاب  ٖ
 ق٘-ٖالامؽ/ ٗ
 قٖٚ٘/ٕٓالمهاب  ٘
 قٜٕٙ-ٕٚٙ/ٖٓينظر التحرير يالتنيير  ٙ



 ٖٕٔ 

لاًظػػا ييػػؤخر آخػػر هحسػػب مقت ػػك الحػػاؿ يمػػا يقت ػػيو السػػياؽ الػػذ  هػػو يتحغػػؿ المعنػػك المقغػػيد أي 
 الورض الذ  يتيخك ابسميب القرآني ترسيخو في ابذىاف مف معاٍف لميما يتعاليـ سامياق

ر التقػديـ يالتػأخير  يأف يلتمػي يتد ااتنك اهف اادؿ هيػذا الاػف يحػايؿ أف يرغػد طرًفػا مػف أسػرا
مف هدائ  تعهيراتوق يهعد أف استقغك الهاحث لمي  ما ذكره في ىذا الهاب تهيف لو أنو ينقسـ امك النحي 

 اآلتي:
 تقديـ معميؿ الاعؿ:-أ
 تقديـ الماعيؿ هو امك فعموق-ٔ
 تقديـ الماعيؿ مف ألمو امك الماعيؿ هوق-ٕ
 تقديـ اللار يالملرير:-ب
 لار يالملرير امك االسـقتقديـ ال-ٔ
 تقديـ اللار يالملرير امك الاعؿق-ٕ
 الاعؿ يؿمعمتقديـ -أ
  تقديـ الماعيؿ هو امك فعمو-ٔ

الماعيؿ هو يؤتك هو هعد الاعؿ يالاااؿ  ىذا ىي ابغؿ  يالترتيب الطهيعي لنظاـ اللمما العرهيا  
حػايؿ أف نمقػي فإذا ما ليا هو مقدًما امك فعمو تعيف السؤاؿ اف سػر ىػذا التقػديـق يفػي ىػذا المهحػث ن

ال يا امك أهرز ما اتتنغو اهف اادؿ مف شذرات ىذا الاف  ينهيف هيااث التقديـ اندهق يىػي محغػيرة 
 هما يأتي:

 االختغاصق-ٔ
 االىتماـق-ٕ
 المحافظا امك الاياغؿق-ٖ
 اإلنكارق-ٗ
ـ يىي أغؿ كهير  يهاب لميؿ  كاف مظنا لكثير مف أسهاب تقػديـ الماعػيؿ هػو  يمػف ثػاالختغاص: -ٔ

رد امماا الهياف معظـ أسهاب ىذا التقديـ إليػوق يتػد احتػؿ االختغػاص مسػاحا كهيػرة فػي مػا سػلمو اهػف 
ق يفيمػا يػأتي أ ػ  هػيف يػد  القػارىا ٔاادؿ هيف سػطير كتاهػو  إذ شػارفت أمثمتػو امػك العشػريف ميطًنػا

                                                           
 قٜٛٗ/ٙٔ  ٖٜٖ/ٜ  ٙٛٗ/٘  ٜٔ/ٕينظر المهاب مثاًل  ٔ



 ٖٖٔ 

ـْ َيْظِمُمػيَفلل:ببَيَما َظَمُميَنا َيَلِكف َكاُنيا الكريـ طرًفا منيا  إذ تاؿ في تيلو تعالك بأناسػيـل :ببَٔأْنُاَسُي
نو ال أي  ـماعيؿ مقدـ  يبيظمميفل في محؿ نغب خهر بكانيال  يتدـ الماعيؿ إيذاًنا هاختغاص الظمـ هي

 قٖق يلعؿ هعض الماسريف التقديـ في ىذا الميطف مف ألؿ االاتناا يتيافؽ الاياغؿٕيتعداىـقلل
َأِيَيػا الَّػِذيَف آَمُنػيا ُكمُػيا ِمػف َطيَِّهػاِت َمػا  ا:ببيَ تعالكيمما يدخؿ في ىذا السياؽ تيلو في تيلو 
ـْ ِإيَّػاُه َتْعُهػُديَفلل ـْ َياْشػُكُريا ِم ِإف ُكْنػُت :ببيبإيػاهل ماعػيؿ مقػدـ ليايػد االختغػاص  أي لكػػيف َٗرَزْتَنػاُك

هػو  ف ػاًل اػف ق يسػر التقػديـ انػد أهػي حّيػاف ىػي االىتمػاـ يالتعظػيـ لشػأف الماعػيؿ ٘ااممو رأس آيػالل
 قٙكيف ااممو رأس آيا

ييهػػدي لػػي أف الػػذ  يقت ػػيو السػػياؽ ييتلػػايب مػػ  المعنػػك المػػراد أف يكػػيف بإيػػاهل مقػػدًما امػػك 
ااممو إيذاًنا هاالختغاص  يأدنك  تأمؿ في سػياؽ اآليػا المهاركػا يػدلنا امػك ذلػؾ  إذ أمرنػا رهنػا سػهحانو 

ـْ أسهغ امينا مف نعـ  ثػـ أاقػب ذلػؾ هقيلػويتعالك هابكؿ مف طيهات ما رزتنا يشكره امك ما  :ببِإف ُكْنػُت
كػـ ال غيػره  يأنػو ىػي الػرزاؽ يحػده ينو هالعهادة  يتقريف أنو ىػي إلي  أ : إف كنتـ تخغِإيَّاُه َتْعُهُديَفلل

 ديف غيره  فاشكريا لو ىذه النعـق
ـَ َغػػِميُهلليمنػػو تيلػػو فػػي تيلػػو تعػػالك َـّ اْلَلِحػػي يؿ يايػػد االختغػػاص انػػد :ببيتقػػديـ الماعػػٚ:ببثُػػ

هع يـق يلذلؾ تاؿ الزمخشر :بثـ ال تغميه إال اللحيـلق تاؿ أهػي حّيػاف: يلػيس مػا تالػو مػذىًها لسػيهييو 
 قٛيال لحذاؽ النحاةق يتد تقدمت ىذه المسألا متقنا  يأف كالـ النحاة ال يأهك ما تالولل

 اف معنك الحغػر الػذ  سػلمو   ف الً ٜيالظاىر أف التقديـ في ىذا الميطف يايد تعليؿ المسااة
 الزمخشر ق

 سيهييو أيؿ مف لات ابنظار إليو  إذ ذكر  يىي مف أهرز ديااي تقديـ الماعيؿ هو  ييعدّ االىتماـ: -ٕ

                                                           
 قٚ٘الهقرة /  ٔ
 قٜٔ/ٕالمهاب  ٕ
 قٕٙٔ/ٔينظر الهحر المحيط  ٖ
 قٕٚٔالهقرة / ٗ
 قٜٙٔ/ٖالمهاب  ٘
 ق٘ٛٗ/ٔينظر الهحر المحيط  ٙ
 قٖٔالحاتا / ٚ
 قٕٖ٘/ٛ  يالهحر المحيط ٖ٘ٔ/ٗ  يالكشاؼ ٔٗ/ٔق يينظر الكتاب ٖٖٙ/ٜٔلمهاب ا ٛ
 قٖٛٔ/ٜٕينظر التحرير يالتنيير  ٜ



 ٖٔٗ 

ف كانػا لميًعػا ييمػانيـ ييعنيػاىـلل   ثػـ ٔأنيـ ببإنما يقػّدميف الػذ  هيانػو أىػـ ليػـ  يىػـ ههيانػو أانػك  يا 
فػػي التمثيػػؿ لػػوق يتيتػػؼ اهػػف اػػادؿ فػػي أكثػػر مػػف مناسػػها انػػد ىػػذا  تمقػػؼ اممػػاا الهيػػاف ذلػػؾ  يتيسػػعيا

ـْ َكػػاُنيا َيْعُهػػُديَفللالوػػرض  يمػػف ذلػػؾ تيلػػو فػػي تيلػػو تعػػالك :بببإيػػاكـل منغػػيب هخهػػر ٕ:ببَأَىػػُؤاَلِا ِإيَّػػاُك
 قٗق يتغر هع يـ سر التقديـ امك كيف بيعهديفل فاغماٖبكافل  تدـ بلؿ الاياغؿ ياالىتماـلل

:ببَيَرهَّػػَؾ َفَكهِّػػْرق َيِثَياَهػػَؾ َفَطيِّػػْرق انػػده ممػػا ين ػػي  تحػػت ىػػذا الهػػاب تيلػػو تعػػالك يممػػا تيتَّػػؼ
إذ تاؿ:ببتيلو:بيرهؾ فكهرل  تدـ الماعيؿ  يكذا ما هعده  إيذاًنا هاالختغاص اند مف  َ٘ياْلِرْلَز َفاْىُلْرلل

فػادة االختغػاص شػيا ذكػره الزمخشػر   إٙمف يرى ذلػؾ  أي لالىتمػاـ هػولل ذ نػص امػك أف المعنػك: ق يا 
 ق ٚياختص رهؾ هالتكهير  يىي اليغؼ هالكهرياا  يأف يقاؿ:باُم َأْكَهُرل

ييترااى لي أف تقديـ بثياهؾل يبالرلزل امك ااممييما ليس مف االختغاص في شػيا  إذ لػيس 
ؾ تطييػر المقغيد تغر التطيير امك الثياب  ياليلر امك الرلز  يلي كاف ىذا المعنك مراًدا التت ك ذلػ

الثيػػاب يىلػػر الرلػػز ديف غيرىمػػا  يىػػي لػػيس مػػراًدا تطًعػػا  ياميػػو ات ػػح أف السػػر يراا تقػػديـ بثياهػػؾل 
 يبالزلرل ىي العنايا ياالىتماـ فحسبق

تعرَّؼ الااغػما هأنيػا كممػا فػي آخػر اآليػا  كالقافيػا فػي الشػعر  يالسػل  المحافظا امك الاياغؿ: -ٖ
 قٛفي حريؼ الري   أي في اليزف في النثر  فيي تياُفُؽ أياخر اآل 

لك القيؿ هأف الااغما يحدىا تكيف مػف ديااػي التقػديـ يالتػأخير  أي الػذكر يالحػذؼ  يمػا إلػك  يا 
 قٜذلؾ مف أغراض هالغيا  ركف لّؿ الماسريف

يىػػذا الػػرأ  محػػؿ نظػػر  يذلػػؾ أف التنزيػػؿ العظػػيـ ُيعنػػك هالدرلػػا ابسػػاس هػػالمعنك الػػذ  يقت ػػيو 
ترائف ابحياؿ  ال هلانب التناغـ الميسيقي فحسب  غحيح أف لاياغؿ اآل  أثرىا في  السياؽ يتدؿ اميو

ناػػس المتمقػػي مػػف حيػػث اذيهػػا لرسػػيا يلمػػاؿ نومتيػػا  إال أف التعهيػػر القرآنػػي ال تنغػػب انايتػػو امػػك 

                                                           
 قٔٙ/ٔق يينظر هدائ  الايائد ٘ٔ/ٔالكتاب  ٔ
 قٓٗسهأ / ٕ
 قٛٚ/ٙٔالمهاب  ٖ
 قٕٚٛ/ٚينظر الهحر المحيط  ٗ
 ق٘-ٖالمدثر / ٘
 قٖٜٗ/ٜٔالمهاب  ٙ
 قٖٓٚ/ٛالمحيط   يالهحر ٓٛٔ/ٗينظر الكشاؼ  ٚ
 قٜٕينظر الااغما في القرآف  ٛ
 ق ٖٕٗ/ٔ  يريح المعاني ٕٚٛ/ٚ  يالهحر المحيط ٜٖ/ٕينظر المثؿ السائر  ٜ



 ٖٔ٘ 

نما تنغّب امك المعنك  يليست الاياغؿ إال ثمػرة مػف ثمػرات المعنػك المتحغػؿ مػف  الغنااا الماظيا  يا 
لسياؽ أي المقاـق يغاية القيؿ إف التعهير القرآني ال يعدؿ مف تعهير إلك آخر إال إذا غحب ىذا العديؿ ا

 اختالؼ في المعنك  فيي يقدـ لاًظا امك آخر  مثاًل  استلاها لما يتطمهو المعنك ييقت يو السياؽق
قػديـ مهنيػا يميما يكف مف شيا فقػد تيتػؼ اهػف اػادؿ انػد ىػذا الاػف  إذ لعػؿ هعػض أسػرار الت

ـْ َيَفِريًقػػػػا امػػػػك يفػػػػؽ مػػػػا تقت ػػػػيو الااغػػػػما  يمػػػػف ذلػػػػؾ تيلػػػػو فػػػػي تيلػػػػو تعػػػػالك :ببَفَاِريًقػػػػا َكػػػػذَّْهُت
 للق ٕ:ببيبفريًقال ماعيؿ مقدـ  لتتاؽ رؤيس اآل   يكذابفريًقا تقتميفلَٔتْقُتُميَفلل

ـْ يمف ذلؾ تيلو فػي تيلػو تعػالك ـُ اُم َيَلِكػْف َأْنُاَسػُي :ببيبأناسػيـل َٖيْظِمُمػيَفلل:ببَيَمػا َظَمَمُيػ
خاغا ال يتخطاىـ  يبلؿ الاياغػؿ ماعيؿ مقدـ  تدـ لالختغاص  أ : لـ يق  يهاؿ ظمميـ إال هأناسيـ 

 قٗأيً الل
:ببُتػػػْؿ َأَغْيػػػَر اِم أتَِّخػػػُذ يممػػػا يرد فػػػي تاسػػػيره مػػػف ىػػػذا ال ػػػرب تيلػػػو فػػػي تيلػػػو تعػػػالكاإلنكػػػار: -ٗ

نما تػدـ الماعػيؿ ابيؿ امػك ماعيؿ أيؿ لػ ب : ببتيلو: بأغير املَ٘يِليًّا؟لل أتخذل  يبيليًّال ماعيؿ ثاٍف  يا 
فعمػػو لمعنػػك  يىػػي إنكػػار أف يتخػػذ غيػػر ام يلًيػػا ال اتخػػاذ الػػيلي  ينحػػيه تيلػػؾ  لمػػف ييػػيف زيػػًدا  يىػػي 

 ق ٙمستحؽ لإلكراـ : بأزيًدا أىنَت؟!ل  أنكرت أف يكيف مثمو مياًنالل
ـُ و امك تيلو تعالكيمنو ما ذكره في غ يف كالم ـْ َاػَذاُب اِم َأْي َأتَػْتُك ـْ ِإْف َأَتاُك :ببُتْؿ َأَرَأْيَتُك

إذ تػاؿ: بببغيػرل ماعػيؿ مقػدـ لػػ بتػدايفل  يتقديمػو إمػا لالختغػاص   ٚاْلسَّاَاُا َأَغْيَر اِم تَػْدُايَفلل
هالػػداية  فيمػػا ىػػي كمػػا تػػاؿ الزمخشػػر : هكػػتيـ هقيلػػو: بأغيػػر ام تػػدايفل  همعنػػك: أتخغػػيف آليػػتكـ 

مػا لإلنكػار امػييـ فػي داػائيـ لألغػناـ  بف المنَكػر إنمػا  اادتكـ إذا أغاهكـ ُ رّأـ تػدايف ام دينيػا  يا 
ىي دااا ابغناـ ال ناس الدااا  أال ترى أنؾ إذا تمػت: ببأزيػًدا ت ػرُب؟ل  إنمػا تنكػر كػيف بزيػًدال محػالًّ 

 قٛلم رب  يال تنكر ناس ال ربلل

                                                           
 قٚٛالهقرة / ٔ
 قٕٛٙ/ٕالمهاب  ٕ
 قٚٔٔآؿ امراف / ٖ
 قٙٛٗ/٘المهاب  ٗ
 قٗٔابنعاـ / ٘
 قٛٚٔ/ٕٔ  يالتاسير الكهير ٛ/ٕؼ اشق يينظر الكٕ٘/ٛالمهاب  ٙ
 قٓٗابنعاـ/ ٚ
 قٕٛٔ/ٗ  يالهحر المحيط ٛٔ/ٕق يينظر الكشاؼ ٕٗٔ/ٛالمهاب  ٛ



 ٖٔٙ 

يمثالو اند اهف اادؿ لاا في سياؽ كالمو امك تيلو اعيؿ مف ألمو امك الماعيؿ هو: تقديـ الم -ٕ
فػػػػ بآليػػػال ماعػػػيؿ هػػػو  يبديفل ظػػػرؼ بب…إذ تػػػاؿ:  ٔ: ببَأِئْاًكػػػا آِلَيػػػًا ُدْيَف اِم ُتِريػػػُدْيَفللتعػػػالك

عيؿ مف ألمو بتريديفل  يتدمت معميالت الاعؿ اىتماًما هيا  يحسَّنو كيف العامؿ رأس فاغما  يتدـ الما
 ق ٕامك الماعيؿ هو اىتماًما هو  بنو مكافح ليـ هأنيـ امك إفؾ يهاطؿ  يهيذا اليلو هدأ الزمخشر لل

يعمد التعهير القرآني إلك تقػديـ اللػار يالملػرير امػك ااممػو  اسػًما كػاف تقديـ اللار يالملرير: -ب
يطف ييؤخر في ميطف آخر  مرااًيػا فػي أي فعاًل  يذلؾ حسهما يقت يو السياؽ يالمعنك  فتراه يقدـ في م

ذلؾ حسف التنسيؽ يدتا االختيارق يتد استطاع اهف اادؿ أف ي   يده امك هعض أناس لياىر التعهيػر 
 القرآني  في فف التقديـ يالتأخيرق يانحغرت أسرار التقديـ يالتأخير انده هما يأتي:

 االختغاص-ٔ
 االىتماـ-ٕ
 الااغما-ٖ
 االاتناا-ٗ

 ديـ اللار يالملرير امك النحي اآلتي:يسأتنايؿ تق
 تقديـ اللار يالملرير امك االسـ-ٔ
 تقديـ اللار يالملرير امك الاعؿ-ٕ
يممػػػا يايػػػد االختغػػػاص فػػػي ىػػػذا الهػػػاب تيلػػػو فػػػي تيلػػػو تقػػػديـ اللػػػار يالملػػػرير امػػػك االسػػػـ: -ٔ

ا أرسػػؿ هػػول متعمػػؽ هػػػ بمؤمنػػيفل  تػػدـ :ببتيلػػو:بإنَّا همػػٖ:ببَتػػاُليا: ِإنَّػػا ِهَمػػا ُأْرِسػػَؿ ِهػػِو ُمْؤِمُنػػيَفللتعػػالك
: ببُأْيَلِئػػَؾ ُيَسػػارُِايَف ِفػػي ق يمنػػو مػػا لػػاا فػػي تاسػػيره تيلػػو تعػػالكٗلالختغػػاص ياالىتمػػاـ يلمااغػػمالل
ـْ َلَيػػػػا َسػػػػاِهُقيَفلل تػػػػدـ لمااغػػػػما -أ  هػػػػػ بسػػػػاهقيفل-إذ تػػػػاؿ: ببيبليػػػػال متعمػػػػؽ هػػػػو ٘الَخْيػػػػَراِت َيُىػػػػ

 قٙيلالختغاصلل

                                                           
 قٙٛالغافات / ٔ
 قٛٗٔ/ ٕٙ  يالتاسير الكهير ٖٗٗ/ٖقيينظر الكشاؼ ٕٕٖ/ٙٔالمهاب  ٕ
 ق٘ٚاباراؼ / ٖ
 ٜٚٔ/ٜالمهاب  ٗ
 قٔٙالمؤمنيف / ٘
 قٖٖٕ-ٕٖٕ/ٗٔالمهاب  ٙ



 ٖٔٚ 

  إذ تػاؿ فػي سػر تقػديـ ٔ: ببَيِهاْلَياِلػَديِف ِإْحَسػاًناللا لػاا فػي تيلػو تعػالكيمما يايد االىتمػاـ مػ
نما تقدـ المعميؿ اىتماًما يتنهيًيا امك أنو أيلك هاإلحساف إليو ممف ذكر معولل  قٕبهاليالديفل: ببيا 

هػػػ :ببيبلػػول متعمػػؽ ٖ:ببَيَنْحػػُف َلػػُو ُمْسػػِمُميَفلليمنػػو تيلػػو فػػي سػػر تقػػديـ بلػػول فػػي تيلػػو تعػػالك
 قٗبمسمميفل  تدـ لالىتماـ هو  لعيد ال مير امك ام تعالك  أي لتناسب الاياغؿلل

ـْ يممػػػا كانػػػت الااغػػػما امػػػا لتقديمػػػو مػػػا لػػػاا فػػػي تيلػػػو تعػػػالك ـْ ِفػػػي َغػػػاَلِتِي :ببالَّػػػِذيَف ُىػػػ
  يفػي ذلػؾ يقػيؿ اهػف اادؿ:ببتيلػو:بفي غػالتيـ خاشػعيفل  اللػار يالملػرير متعمػؽ همػا َ٘خاِشُعيَفلل

 قٙه  يتدـ لالىتماـ هو يحسنَّو كيف متعمقو فاغماللهعد
لليمما يايد العنايا ما يرد فػي تيلػو تعػالك   يفػي تقػديـ بامػك ٚ:ببَيَاَمػك الَمْيلُػيِد َلػُو ِرْزُتُيػفَّ

 قٛالميليدل يقيؿ اهف اادؿ :ببيتدـ الخهر ااتناا هولل
:ببَيَاَمػك اِم فػي تيلػو تعػالك يممػا يايػد االختغػاص مػا يردتقديـ اللار يالملػرير امػك الاعػؿ: -ٕ

  يفػػي ذلػؾ يقػػيؿ اهػف اادؿ:ببفقػػدـ اللػػار يالملػرير إيػػذاًنا هاالختغػػاص  أ  : َٜفْمَيَتَيكَّػِؿ الُمْؤِمُنػػيَفلل
ليخص المؤمنيف رهيـ هالتيكؿ اميو يهالتاييض لو  لعمميػـ أنػو ال ناغػر ليػـ سػياه  يىػي معنػك حسػف 

 قٓٔذكره الزمخشر لل
ػر ٔٔ:ببُتْؿ ُىػَي الػرَّْحَمُف آَمنَّػا ِهػِو َيَاَمْيػِو َتَيكَّْمَنػاللتعالك يمنو تيلو في تيلو ـَ أخَّ :ببتػد تقػدـ ِلػ

متعمؽ اإليماف يتػدـ متعمػؽ التيكػؿ يأف التقػديـ يايػد االختغػاصق تػاؿ القرطهػي: إنمػا تػدـ ليتػيع بآمّنػال 
تـ  ثػـ تػاؿ: بياميػو تيكمنػال تعريً ا هالكافريف  حيف يرد اقب ذكرىـ  كأنو تيؿ: آمنػا يلػـ نكاػر كمػا كاػر 

 قٕٔخغيًغا  لـ نتكؿ امك ما أنتـ متكميف اميو مف رلالكـ يأميالكـلل

                                                           
 ٖٛالهقرة / ٔ
 قٖٕٓ/ٕالمهاب  ٕ
 قٖٙٔالهقرة / ٖ
 قٕٔ٘/ٕالمهاب  ٗ
 قٕالمؤمنيف / ٘
 قٙٙٔ/ٗٔالمهاب  ٙ
 قٖٖٕالهقرة / ٚ
 قٔٛٔ/ٗالمهاب  ٛ
 قٓٙٔآؿ امراف / ٜ

 ق٘ٚٗ/ٔق يينظر الكشاؼ ٕٕ/ٙالمهاب  ٓٔ
 قٜٕالممؾ / ٔٔ
 قٗٗٔ/ٛٔق يينظر اللام  بحكاـ القرآف ٜٕ٘/ٜٔالمهاب  ٕٔ



 ٖٔٛ 

ـْ ُيْيِتُنػػػْيَفلليممػػػا اػػػرض لػػػو ممػػػا يايػػػد االىتمػػػاـ تيلػػػو فػػػي تيلػػػو تعػػػالك إذ  ٔ:ببَيِهػػػاآلِخَرة ُىػػػ
 ق ٕلالىتماـ هوللتاؿ:بيبهاآلخرةل متعمؽ هػ بييتنيفل  يبييتنيفل خهر اف بىـل  يتدـ اللار يالملرير 

ـْ ِهػِو َكػاِفُريَفلليمنو تيلو في تيلػو تعػالك : ببتيلػو: بهمػا أرسػمتـل متعمػؽ ٖ: ببِإنَّػا ِهَمػا ُأْرِسػْمُت
ل نما تدـ لالىتماـ  يحسَّنو تياخي الاياغؿلل…هخهر بإفَّ  قٗيا 

تيلػو يمما تيتؼ انده مما لعؿ لمااغما فيو أثرًا في تقػديـ اللػار يالملػرير امػك ااممػو الاعػؿ 
:ببيتدـ بإليول لالختغاص  أ : تحشريف إليو ال ٘:ببَياتَُّقيا اَم الَِّذ  ِإَلْيِو ُتْحَشُريَفللفي تيلو تعالك

 قٙال إلك غيره  أي لتناسب رؤيس اآل لل
 مف أسرار الحذؼ-ٖ

يىي مف الانيف الهالغيا التي تستعمميا العرب تغًدا لإليلاز ياالختغار ياالكتاػاا هيسػير القػيؿ 
نمػا يحسػف الحػذؼ إذا كػاف ثػـ مػا يػدؿ اميػو  أي كػاف المقغػيد ٚكاف المخاطب االًما همرادىا فيو إذا ق يا 

تعديد أشياا  فأف ك ذلػؾ إلػك اإلطالػا   يحينئػذ ُيعمػد إلػك الحػذؼ يُيكتاػك هداللػا الحػاؿ  يُتتػرؾ الػناس 
ي يػػراد هيػػا التعلػػب تلػػيؿ فػػي ابشػػياا المكتاػػك هالحػػاؿ اػػف ذكرىػػاق يىػػذا الاػػف يػػؤَثر فػػي المػػياطف التػػ

 قٛيالتيييؿ
يتد هثَّ اهف اادؿ في أثناا تاسػيره  ػريًها مػف ىػذا الاػف  اكتايػت هقسػـ منيػا تغػًدا لمتمثيػؿ ال 

 اإلحغاا  يىي كما يأتي:
 حذؼ الاااؿ-ٔ
 حذؼ الماعيؿ هو-ٕ
 حذؼ المتعمؽ-ٖ
 حذؼ لياب بليل-ٗ
 الحذؼ في حريؼ المعاني:-٘

                                                           
 قٗالهقرة / ٔ
 قٖٓٓ/ٔالمهاب  ٕ
 قٖٗسهأ / ٖ
 قٕٚ/ٙٔالمهاب  ٗ
 قٜٙالمائدة / ٘
 قٖ٘٘/ٚالمهاب  ٙ
 ق٘ٓٔينظر الهرىاف في يليه الهياف  ٚ
 قٖٙٓ/ٔينظر معترؾ ابتراف  ٛ



 ٖٜٔ 

 حذؼ حرؼ الخطاب-أ
 ااحذؼ حرؼ الند-ب
يحػػذؼ الاااػػؿ فػػي هعػػض المػػياطف  يالسػػر فػػي ذلػػؾ العمػػـ هػػو ياالختغػػار  كقيلػػو حػػذؼ الاااػػؿ: -ٔ

ـُ اْلَمْيُت ِإْف َتَرَؾ َخْيًرا اْلَيِغػيَُّاللتعػالك ـْ ِإَذا َحَ َر َأَحَدُك   يقػيؿ اهػف اػادؿ فػي ذلػؾ ٔ :ببُكِتَب َاَمْيُك
 قٕي ام تعالك  يلالختغارلل:ببيتيلو بكتبل مهني لمملييؿ  يحذؼ الاااؿ لمعمـ هو  يى

:ببَيػْيـَ َيْلَمػُ  يتد يكيف الورض مف حذؼ الاااػؿ رفػ  شػأف المحػذيؼ يتشػرياو  كقيلػو تعػالك
؟لل ـْ   يفي ذلؾ يقيؿ اهػف اػادؿ: بيفػي حػذؼ الاااػؿ  ىنػا  مػا ال يهمػغ ٖاُم اْلِرُسَؿ َفَيُقيُؿ: َماَذا ُأِلْهُت

نيـ أيػر مػذكير معيػـ غيػرىـ  رفًعػا مػف شػك خطاب رسػمو غكنيو مف الاغاحا يالهالغا حيث اتتغر ام
 ق ٗيتشريًاا ياختغاًغالل

:ببيىي أغؿ كهيػر أكػده ابسػميب القرآنػي فػي ميا ػ  كثيػرة  يالقااػدة العامػا فػي حذؼ الماعيؿ هو-ٕ
تعميؿ ذلؾ ىي أنو إنما يق  بلػؿ إسػناد الاعػؿ إلػك فاامػو يحغػره هػو مػف ديف االنشػواؿ هػذكر الماعػيؿ 

يتو  يىذا التعميؿ يرل  في ابغػؿ إلػك مػا نهػو اميػو اهػد القػاىر اللرلػاني الػذ  أكػد ىػذا المعنػك  يماى
 ق ٘يتهعو في ذلؾ الهيانييف يالماسريفلل

:ببَيَمػا َيْخػَدُاْيَف ِإالَّ يلحذؼ الماعيؿ هو امؿ كثيرة  منيا أنو تد يحػذؼ اتتغػارًا  كقيلػو تعػالك
ـْ َيَمػػا َيْشػػُعُرْيَفلل   يقػػيؿ اهػػف اػػادؿ فػػي سػػر ذلػػؾ:ببيماعيؿ بيشػػعريفل محػػذيؼ لمعمػػـ هػػو  َٙأْنُاَسػػُي

تقػػػديره:بيما يشػػػعريف أف يهػػػاؿ خػػػداايـ رالػػػ  امػػػك أناسػػػيـ ياطِّػػػالع ام امػػػييـلق يابحسػػػف أالَّ يقػػػدر 
 قٚمحذيؼ  بف الورض ناي الشعير انو الهتا مف غير نظر إلك متعمقولل

ـُ الْ يمنو تيلو تعالك ـْ ُى يقيؿ اهف اادؿ في ذلػؾ:ببيماعيؿ  ُٛمْاِسُدْيَف َيَلِكف الَّ َيْشُعُرْيَفلل:ببَأاَل ِإنَُّي
مػػا حػػذؼ  ذلػػؾ:ببيماعيؿ بيشػػعريفل محػػذيؼ إمػػا حػػذؼ اختغػػار  أ : ال يشػػعريف هػػأنيـ ماسػػديف  يا 

 ق ٔاتتغار  يىي ابحسف  أ : ليس ليـ شعير الهتالل
                                                           

 قٓٛٔالهقرة / ٔ
 قٖٕٔ/ٖالمهاب  ٕ
 قٜٓٔالمائدة / ٖ
 قٕٜ٘/ٚالمهاب  ٗ
 قٕٕٛبرسالال امؿ االختيار في ريح المعاني  ٘
 قٜالهقرة / ٙ
 قٜٖٖ/ٔالمهاب  ٚ
 قٕٔالهقرة / ٛ



 ٔٗٓ 

لل:ببَفَمِف اتََّقك َيَأْغَمَح يتد يحذؼ اختغارًا  يذلؾ نحي تيلو تعالك ـْ   يقػيؿ َٕفاَل َخػْيؼد َاَمػْيِي
 ق ٖاهف اادؿ:ببيحذؼ ماعيلي باتقك يأغمحل اختغارًا لمعمـ هيما  أ : اتقك رهو يأغمح ناسولل

  يقػػػػيؿ اهػػػػف اػػػػادؿ فػػػػي سػػػػر حػػػػذؼ ٗ:ببَيَأْهِغػػػػْر َفَسػػػػْيَؼ ُيْهِغػػػػُرْيَفلليمنػػػػو تيلػػػػو تعػػػػالك
  يىنا تاؿ:بيأهغرل هوير  مير؟ فاللياب :بيأهغرىـل٘ببفإف تيؿ: ما الحكما في تيلو أيالً  ماعيؿبأهغرل:

مػػا اتتغػػارًا تانًنػػا فػػي الهالغػػالل ق ٙأنػػو حػػذؼ ماعػػيؿ بأهغػػرل الثػػاني إمػػا اختغػػارًا لداللػػا ابيؿ اميػػو  يا 
  يذكػر الزمخشػر  أف الوػرض مػف إطػالؽ الاعمػيف ببأنػو ٚيالورض ابيؿ الذ  ذكػره سػهقو إليػو الكرمػاني

ق فػي حػيف ذكػر اهػف ٛلػذكر مػف غػنيؼ المسػرة يأنػياع المسػااةلليهغر  يىـ يهغريف مػا ال يحػيط هػو ا
الزهير الورناطي أف السر يراا تقييد الاعؿ ه ميرىـ أياًل  إذ تاؿ: بيأهغرىـل  ليتنػايؿ أخػذىـ فػي الػدنيا  
يتمكيف نهيو يالمسمميف منيـ ثـ اقاهيـ ابخري   ليهمغ هالتيديد أتغك ما يحتممو  فإنو ال يتعداىـ إلػك 

ق يأما إطالؽ الاعؿ في بيأهغػرل فويػر ممتنػ  اػف تنػايليـ يمػف سػياىـ  ممػف خػالؼ النهػي اميػو غيرىـ
 قٜالغالة يالسالـ يااداه

تعالك:ببَتػاَؿ: َرهِّػي َأِرِنػي يتد يكيف الورض مف حػذؼ الماعػيؿ هػو المهالوػا فػي ابدب  كقيلػو 
اني محػذيؼ  تقػديره: أرنػي ناسػؾ أي ذاتػؾ   يقيؿ اهػف اادؿ:ببتيلػو:بأرنيل  ماعيلػو الثػَٓٔأْنُظْر ِإَلْيَؾلل

نما حذفو مهالوا في ابدب حيث لـ يياليو هالتغريح هالماعيؿلل  قٔٔالمقدسا  يا 
يتػػػد يكػػػيف الوػػػرض مػػػف حذفػػػو التعظػػػيـ  يمثػػػاؿ ذلػػػؾ انػػػد اهػػػف اػػػادؿ لػػػاا فػػػي تاسػػػيره تيلػػػو 

تػاؿ فػي سػر حػذؼ ماعػيلي بَكػذَّب يأهػكل:ببيلـ   إذ ٕٔ:ببَيَلَقْد َأَرْيَناُه آَياِتَنا ُكمََّيػا َفَكػذََّب َيَأَهػكللتعالك
لل  قٔيذكر ماعيؿ التكذيب ياإِلهاا تعظيًما لو  يىي معمـي

                                                                                                                                                                                        
 قٖٗ٘/ٔالمهاب  ٔ
 قٖ٘اباراؼ / ٕ
 قٔٓٔ/ٜلمهاب ا ٖ
 قٜٚٔالغافات / ٗ
ـْ َفَسْيَؼ ُيْهِغُرْيفَ  ٘  للق٘ٚٔالغافات /-في تيلو تعالك:ببَيَأْهِغْرُى
 قٖٓٙ/ٙٔالمهاب  ٙ
 قٕٛٔينظر أسرار التكرار  ٚ
 قٖٓٛ/ٚق يينظر الهحر المحيط ٖٚ٘/ٖالكشاؼ  ٛ
 قٚٓٛ/ٕ ينظر مالؾ التأييؿ ٜ

 قٖٗٔاباراؼ / ٓٔ
 قٖٔٓ/ٜالمهاب  ٔٔ
 قٙ٘طو / ٕٔ



 ٔٗٔ 

  ٕ:ببَمػا َيدََّاػَؾ َرِهػَؾ َيَمػا َتَمػكلليرهما كػاف الوػرض مػف حذفػو مرااػاة الاياغػؿ  كقيلػو تعػالك
ق ٖؿ مػ  العمػـ هػولليقيؿ اهف اادؿ في امػا حػذؼ ماعػيؿ بتمكل:ببيحػذؼ ماعػيؿ بتمػكل مرااػاة لماياغػ

االختغار لظيػير المحػذيؼق يانػد ابليسػي االحتػراز مػف أف ييالػو  ٘يأهي حّياف ٗيالعما اند الزمخشر 
 قٙالرسيؿ  اميو الغالة يالسالـ هنسها القمك إليو

لعػػػؿ مػػػف أىػػػـ ابغػػػراض التػػػي تكمػػػف يراا حػػػذؼ المتعمػػػؽ إرادة العمػػػـي  كقيلػػػو حػػػذؼ المتعمػػػؽ: -ٖ
اَلِةلل:ببَياْسَتِعينُ تعالك ْهِر َيالغَّ يالهاا -أ  هػ باستعينيال-  يقيؿ اهف اادؿ:ببهالغهر متعمؽ هوٚيا ِهالغَّ

ق يمنػو تيلػو فػي ٛلالستعانا أي لمسههيا  يالمستعاف اميو محذيؼ ليعـ لمي  ابحياؿ المسػتعاف امييػالل
ْيتَػاِا ذِ تيلو تعالك   اْلُقْرَهػك َيَيْنَيػك َاػِف اْلَاْحَشػاِا َياْلُمْنَكػِر : ببِإفَّ اَم َيْأُمُر ِهاْلَعْدِؿ َياإِلْحَساِف َياِ 
ليػػو َٜياْلَهِوػػيلل : ببيلػػـ يػػذكر متعمقػػات العػػدؿ ياإلحسػػاف يالهوػػي  لػػيعـ لميػػ  مػػا يعػػدؿ فيػػو ييحسػػف هػػو يا 

 قٓٔيُيهَوك فيولل
ِفػي  :ببَفَمػا َيَىُنػيا ِلَمػا َأَغػاَهُيـْ يتد يحذؼ المتعمػؽ لكينػو معميًمػا  مثالػو يرد فػي تيلػو تعػالك

إذ تاؿ:ببيلـ يذكر متعمؽ االستكانا يال عؼ  فمـ يقؿ: فمػا  َٔٔسِهيِؿ اِم  َيَما َ ُعُايا َيَما اْسَتَكاُنيالل
  ليعـ كؿ ٕٔ:ببُكُميا َياْشَرُهيالل ُعايا اف كذا  يما استكانيا لكذا  لمعمـ  أي لالتتغار امك الاعميف  نحي

 قٖٔما يغمح ليمالل

                                                                                                                                                                                        
 قٕٔٛ/ٖٔمهاب ال ٔ
 قٖال حك / ٕ
 قٖٓٙ/ٙٔالمهاب  ٖ
 قٕٗٙ-ٖٕٙ/ٗينظر الكشاؼ  ٗ
 ق٘ٛٗ/ٛينظر الهحر المحيط  ٘
 قٙ٘ٔ/ٖٓينظر ريح المعاني  ٙ
 ق٘ٗالهقرة / ٚ
 قٖٔ/ٕالمهاب  ٛ
 قٜٓالنحؿ / ٜ

 قٖٗٔ/ٕٔالمهاب  ٓٔ
 قٙٗٔآؿ امراف / ٔٔ
 قٕٗالحاتا / ٕٔ
 قٜٛ٘/٘المهاب  ٖٔ



 ٕٔٗ 

:ببَيَلػْي َيػػَرى الَّػػِذيَف يرد انػد اهػػف اػادؿ فػػي سػياؽ تاسػػيره تيلػو تعػػالكيمثالػػو حػذؼ لػػياب بلػيل: -ٗ
إذ تاؿ:ببيحذؼ لياببليل شائ  مسػتايض كثيػر فػي  َٔظَمُميا ِإْذ َيَرْيَف الَعَذاَب َأفَّ الُقيََّة ِلمَِّو َلِميًعالل

  فاائػدة الحػذؼ تاليا: يىذا الحذؼ أفخػـ يأشػد فػي التخييػؼ ممػا إذا ُاػيِّف لػو ذلػؾ اليايػد… في التنزيؿ
 قٕاستعظامو يذىاب الناس كؿ مذىب فيو هخالؼ ما لي ُذكر  فاف السام  يقغر ىمو اميولل

 الحذؼ في حريؼ المعاني:-٘
 حذؼ حرؼ الخطاب بالكاؼل -أ

ـْ يمثالػػػو يرد انػػػد اهػػػف اػػػادؿ فػػػي تاسػػػيره تيلػػػو تعػػػالك ـْ ِإْف َأَخػػػَذ اُم َسػػػْمَعُك :ببُتػػػْؿ َأَرَأْيػػػُت
 بف التيديػد ىنػاؾ أاظػـ فناسػب ٗإذ تاؿ:ببيلـ يؤت ىنا هػ بكاؼل الخطاب  يأتػك هػو ىنػاؾٖللَيَأْهَغاَرُكـْ 

 ق٘التأكيد هاإِلتياف هكاؼ الخطابلل
 حذؼ حرؼ النداا بيال: -ب

إذ ٙ:ببَتػااَل َرهََّنػا َظَمْمَنػا َأْنُاَسػَنالليمثالو يرد اند اهف اادؿ فػي سػياؽ كالمػو امػك تيلػو تعػالك
 قٚلنداا ىنا تعظيـ المنادى يتنزييوللاحرؼ تاؿ:ببفائدة حذؼ 

 مف أسرار التيكيد-ٗ
التعهير القرآني تعهير فني مقغيد  رياي فيو استعماؿ كؿ لاظا هؿ كؿ حرؼ يحركا  فيي ي   
ابلااظ في مياتعيا التي تميؽ هيا يمحاليا التي تناسهيا يتستقر فييا  يمف ثـ لـ تنّد ماردة مف مارداتو 

نك في  مف سياتيا  يلي أمعنا النظر في أسرار استعماؿ التيكيد في التنزيؿ يدتقنػا اما أريد ليا مف مع
ىذا الاف النكشات لنا منو لياىر نايسا يلطائؼ اليهاق امك أف  القرآف الكػريـ يسػمؾ  افي هعض أمثم

 مسػػالؾ متعػػددة ييتهػػ  طرائػػؽ مختماػػا فػػي اسػػتعماؿ أسػػميب التيكيػػد  إذ تػػد يسػػتعمؿ مؤكػػًدا ياحػػًدا  أي
مؤكديف  أي ثالثا  يتد يقتغر في مياطف معينا امك هعض المؤكدات ديف هعض  هؿ تد ينزع المؤكدات 

                                                           
 ق٘ٙٔالهقرة / ٔ
 قٕٖٙ/ٔق يينظر الكشاؼ ٔٗٔ/ٖالمهاب  ٕ
 ق ٙٗابنعاـ/ٖ
ـْ ِإْف أَ ر يعني في تيلو تعالك:بب ُتْؿ أَ  ٗ ـْ َاَذاُب اِم َهْوَتًا َأْي َلْيَرةً أَ ْيَتُك  للقٚٗابنعاـ/ -َتاُك
 قٖٔٔ/ٗق يينظر الهحر المحيط ٕ٘ٔ/ٛالمهاب  ٘
 قٖٕاباراؼ / ٙ
 ق٘ٙ/ٜالمهاب  ٚ



 ٖٔٗ 

لميعيػػا فػػي مػػياطف أخػػرى تهػػدي بيؿ يىمػػا شػػهييا هويرىػػاق يكػػؿ ذلػػؾ ال يخػػرج اػػف ابطػػر التػػي رسػػميا 
 السياؽ ياتت اىا المعنكق

ا اهف اادؿ في ىذا الميداف  يىي يفي ىذا المقاـ نحايؿ أف نعرِّج امك هعض ابمثما التي رغدى
 تنقسـ امك النحي اآلتي:

 التيكيد هالحريؼ-أ
 تيكيد أحد ابمريف-ب
 يليه مف التيكيد-ت
 التيكيد هالحريؼ:-أ 
ػا َأْف ترد بأْفل مزيدة في مػياطف معينػا  منيػا يريدىػا هعػدبَلمَّال الظرفيػا  كقيلػو تعػالكبأْفل: -ٔ :ببَيَلمَّ

 قٕ يقيؿ اهف اادؿ في ذلؾ:ببزيدتبَأْفل  يىي مطرد  تأكيًداللٔاللَلاَاْت ُرُسُمَنا ُلْيطً 
ل يالالـ: -ٕ نَّػا ِإْف َشػاَا اُم َلُمْيتَػُديَفللييؤتك هيما لممهالوا  يمنو تيلو تعػالكبإفَّ  يقػيؿ اهػف ٖ:ببَياِ 

ل يمػػا فػػي حيزىػػا اميػػو … اػػادؿ فػػي ذلؾ:ببتيلػػو:بإف شػػاا امل  ىػػذا شػػرط لياهػػو محػػذيؼ  لداللػػا بإفَّ
 ق ٗيلكنيـ أخرليه في لمما اسميا مؤكدة هحرفي تأكيد مهالوا في طمب اليدايالل

ـْ ِهُمػْؤِمِنيَفللترد مزيدة في مياطف كثيرة  منيا في خهربمػال  كقيلػو تعػالكالهاا: -ٖ   يفػي ٘:ببَيَمػا ُىػ
 قٙذلؾ يقيؿ اهف اادؿ:ببيالهاا زائدة تأكيًدالل

:ببِإْذ َتاُليا: َلُيْيُسُؼ َيَأُخْيُه َأَحِب ِإَلك َأِهيَنػا ا  كقيلو تعػالكييؤتك هيا لتأكيد م ميف اللممالالـ: -ٗ
 يقيؿ اهف اادؿ:ببالالـ في بلييسؼل الـ االهتداا  أفادت تيكيًدا لم ميف اللمما  أراديا أف زيادة ِٚمنَّالل

 ق ٛزيادة محهتو ليما أمر ثاهت ال شهيا فيولل

                                                           
 قٖٖالعنكهيت / ٔ
 قٖٚٗ/٘ٔالمهاب  ٕ
 قٓٚقرة /اله ٖ
 قٙٙٔ/ٕالمهاب  ٗ
 قٛالهقرة / ٘
 قٖٖٔ/ٔالمهاب  ٙ
 ق ٛييسؼ / ٚ
 قٚ٘/ٕق يينظر المثؿ السائر ٕٔ/ٔٔالمهاب  ٛ



 ٔٗٗ 

ـْ َياَل ناػػي  كقيلػػو تعػػالكييػػؤتك هيػػا فػػي مػػياطف لتأكيػػد معنػػك البالل: -٘ :ببَغْيػػِر الَمْوُ ػػيِب َاَمػػْيِي
الِّيَفلل ػالِّيَفل زائػدة لتأكيػد معنػك الناػي ٔاْل َّ   يفي ذلؾ يقيؿ اهف اادؿ:ببيبالل فػي تيلػو تعػالك:بَياَل ال َّ

الِّيَفل امك ببالَِّذَيف َأْنَعْمَتلل لل  قٕالمايـي مف بغيرل  لئال يتيىـ اطؼ بال َّ
ـْ ُأْغِرتُػيالللميا ػ  التػي لػاات فييػا لمتأكيػد تيلػو تعػالكمػف ابمال: -ٙ ػا َخِطيَئػاِتِي يقػيؿ اهػف  ٖ:ببمِّمَّ

 قٗاادؿ في ذلؾ:بب بمال مزيدة هيف اللار يالملرير لمتيكيدلل
ػ يَف اْلَااِحَشَا َما َسَهَقُكـتُ :ببَأَتأْ يترد لتأكيد استوراؽ الناي  كقيلو تعالكبِمْفل: -ٚ َف ِهَيػا ِمػْف َأَحػٍد مِّ

 قٙ  يفي ذلؾ يقيؿ اهف اادؿ:ببيبمفل ابيلك لتأكيد استوراؽ النايلل٘اْلَعاَلِميَفلل
يالمقغيد هو استعماؿ مؤكد أي مؤكديف في ميطف ما  ينزاو مف ميطف آخر تيكيد أحد ابمريف: -ب

ـْ َناًرا:ببِإفَّ الَِّذيَف َكَاُريا ِهآَياِتَنا َسْيَؼ ُنغْ يهدي شهيًيا هابيؿ  يمنو تيلو تعالك َيالَّػِذيَف آَمُنػيا …ِميِي
ـْ َلنَّػػاٍت َتْلػػِر  ِمػػف َتْحِتَيػػا اَبْنَيػػاُرلل ػػِالَحاِت َسػػُنْدِخُمُي   يقػػيؿ اهػػف اػػادؿ فػػي سػػر َٚيَاِممُػػيا الغَّ

ل تنهيًيا امك شدة ذلؾ  يهلمما الياد خاليا منو  لتحققيا يأنو ال  ذلؾ:ببيأتك هلمما اليايد مؤكدة هػ بإفَّ
ق يىذا التعميؿ الذ  ساتو اهف اادؿ مهيـ ال ينكشؼ منو سر التأكيد في اآليا التي تخاطب ٛإنكار لذلؾلل

تخاطب الكافريف ديف التي تخاطب المؤمنيفق ييهدي لي أفَّ المقاـ في اآليػا التػي تخاطػب الكػافريف مقػاـ 
فا ػػا فػػي الكػػالـ امػػييـ يذكػػر أخالتيػػـ الذميمػػا ػػا فييػػا مػػف تهِسػػط يا  ينعػػيتيـ  اقيهػػا يتنكيػػؿ  ف ػػاًل امَّ

ل الشديدة  تاؿ تعػالك ـُ االسيئا  يبلؿ ذلؾ أكد هػ بإفَّ  ُم َيَمػف َيْمَعػِف اُم َفَمػف: ببُأْيَلِئػَؾ الَّػِذيَف َلَعػَنُي
ـْ َنِغيبد مَِّف الْ َتِلَد َلُو َنِغيًراق أَ  ـْ َيْحُسدُ  نَّاَس َفِإًذا الَّ ُيْؤُتْيَف ال ُمْمؾِ ـْ َلُي َاَمػك  نَّاَس يَف الَنِقيًراق َأ
ـُ اُم ِمف ـَ اِلِكتَػ َما آَتاُى ْمًكػا َاِظيًمػاق َفِمػْنُيـ مِ  اَب َياْلِحْكَمػَا َيآَتْيَنػاُىـَفْ ِمِو َفَقػْد آَتْيَنػا آَؿ ِإْهػَراِىي

ـَ َسِعِيًراق ِإفَّ الَِّذيَف َكَاػُريا ِهآَياِتَنػا َسػ ـْ مَّْف آَمَف ِهِو َيِمْنُيـ مَّْف َغدَّ َاْنُو َيَكَاك ِهَلَينَّ ْيَؼ ُنْغػِميِي
 ُلُميًدا َغْيَرَىا ِلَيُذيُتيا اْلَعَذاَب ِإفَّ  َناُىـَما َنِ َلْت ُلُميُدُىـ َهدَّلْ َناًراق ُكمَّ 

                                                           
 قٚالااتحا / ٔ
 قٖٕٕ/ٔالمهاب  ٕ
 قٕ٘نيح / ٖ
 قٜٖٛ/ٜٔالمهاب  ٗ
 قٓٛاباراؼ / ٘
 قٕٗٓ/ٜالمهاب  ٙ
 قٚ٘-ٙ٘النساا / ٚ
 قٖٓٗ/ٙالمهاب  ٛ



 ٔٗ٘ 

ق فكاف المناسب لمسياؽ ىي التأكيد  أال ترى كيػؼ زاد فػي تيديػدىـ إذ لػاا هػػ ٔاَم َكاَف َاِزيًزا َحِكيًمالل
تأكيػػد  فػػي حػػيف أف اآليػػا التػػي تخاطػػب المػػؤمنيف لػػاات  بسػػيؼل التػػي تنهػػكا اػػف مزيػػد تيديػػد يف ػػؿ

ل التأكيدياق  ارً ا  ياميو أخميت مف بإفَّ

نَّػُو َلَواُػيرد يمما ينػدرج تحػت ىػذا الهػاب مػا لػاا فػي تيلػو تعػالك :ببِإفَّ َرهَّػَؾ َسػِريُ  الِعَقػاِب َياِ 
نَّػػُو َلوَ يتيلػػو ٕرَِّحػػيـدلل إذ أخمػػك سػػراا العقػػاب فػػي سػػيرة  ٖاُػػيرد رَِّحػػيـدلل:ببِإفَّ َرهَّػػَؾ َلَسػػِريُ  الِعَقػػاِب َياِ 

بابنعػػاـل مػػف الػػالـ  فػػي حػػيف أكػػده فػػي سػػيرة باباػػراؼل  يالسػػر فػػي ذلػػؾ هينػػو اهػػف اػػادؿ هقيلو:ببيأكػػد 
ف كػاف تػد أكػد ذلػؾ فػي  تيلو:بلوايرل هالالـ داللا امك سعا رحمتو  يلـ يؤكد سراا العقاب هذلؾ ىنا  يا 

المقػػاـ مقػػاـ تخييػػؼ يتيديػػد  يهعػػد ذكػػر تغػػا المعتػػديف فػػي السػػهت يغيػػره   ٗسػػيرة اباػػراؼ  بف ىنػػاؾ
ق يامػػػا ذلػػػؾ انػػػد الكرمػػػاني أف مػػػا فػػػي سػػػيرة ابنعػػػاـ يتػػػ  هعػػػد تيلػػػو ٘فناسػػػب تأكيػػػد العقػػػاب ىنػػػاؾلل

راف امك   فقيَّد تيلو بغاير رحيـل هالالـ ترليًحا لمواَٙلاَا ِهاْلَحَسَنِا َفَمُو َاْشُر َأْمثَاِلَيالل :ببَمفتعالك
ق أما الطاىر هف ااشير فيقيؿ:ببيمف لطائؼ القػرآف االتتغػار فػي يغػؼ بسػري  العقػابل ٚامك العقاب

ل يالـ االهتداا  يالتيكيػد الماظػي  بف  امك مؤكد ياحد  يتعزيز بالواير الرحيـل همؤكدات ثالثا  يىي بإفَّ
م يرحتمػػو  ييسػػتداي أىػػؿ بالػػرحيـل يؤكػػد معنػػك بالواػػيرل  ليطمػػئف أىػػؿ العمػػؿ الغػػالح إلػػك مواػػرة ا

 ق ٛاإلاراض ي الغديؼ اإلتالع امَّا ىـ فيولل
يلي دتقنا النظر في السياؽ الذ  يردت فيو كمتػا اآليتػيف ليلػدنا أف المعنػك يقت ػي التيكيػد فػي 

التيكيد  يذلؾ أف سياؽ آيات ابَاراؼ في الكػالـ  ةيو ديف المعنك الذ  نزات منو أداالميطف الذ  أكد ف
ْذ ييػػيد مػػف أغػػحاب السػػهت  يمػػا حػػاؽ هيػػـ إذ اغػػيا رهيػػـ يلػػـ يمتثمػػيا َبيامػػره  تػػاؿ تعػػالكامػػك ال :ببَياِ 

ـَ َتِعُظػْيَف َتْيًمػا اُم ُمْيمِ  ـْ ِلػ ْنُي ـْ َاػذَ َتاَلْت ُأمَّاد مِّ ـْ َأْي ُمَعػذُِّهُي ـْ  ةً رَ ذِ ْعػمَ ًها َشػِديًدا َتاُليا:اُكُيػ ِإَلػك َرهُِّكػ
ـْ َيتَُّقيَفقَفمَ  َأَخػْذَنا الَّػِذيَف َظَمُمػيا يَ  اِ ِسػي ا الَّػِذيَف َيْنَيػْيَف َاػِف المَّا َنُسػيا َمػا ُذكِّػُريا ِهػِو َأْنَلْيَنػَيَلَعمَُّي

ـْ ُكْيُنػيا ِتػَرَدًة َخاِسػِئيَفق يَ ػِهَعَذاٍب َهِئيٍس ِهَما َكاُنيا َيْاُسُقْيَف  َفَممَّا َاَتيا َامَّا ُنُييا َانْ  ْذ ا ِ ُو ُتْمَنا َلُيػ
                                                           

 قٙ٘-ٕ٘النساا / ٔ
 ق٘ٙٔ/ابنعاـ  ٕ
 قٚٙٔاباراؼ / ٖ
لق ٗ  الغياب أف بىناؾل ظرؼ غير متغرؼ  فال تدخؿ اميو بِإفَّ
 قٓٗ٘/ٛالمهاب  ٘
 قٓٙٔابنعاـ / ٙ
 قٚٚينظر أسرار التكرار  ٚ
 قٕٕٔ/ٛالتحرير يالتنيير  ٛ



 ٔٗٙ 

ـْ ُسػْيَا اْلَعػَذاِبق ِإفَّ َرهَّػَؾ َلَسػِريُ  اْلِعَقػ َتَأذَّفَ  ـْ ِإَلك َيْيـِ اْلِقَياَمِا َمػف َيُسػيُمُي اِب َرِهَؾ َلَيْهَعَثفَّ َاَمْيِي
نَُّو َلَوُايرد رَِّحيـدلل ق فمما كاف المقاـ مقاـ إظيار سطيتو تعالك يتعليؿ اقيهتو ليـ كػاف المناسػب أف َٔياِ 

الؼ آيػػا ابنعػػاـ  فإنيػػا فػػي سػػياؽ لعػػؿ ام تعػػالك النػػاس خالئػػؼ فػػي ابرض يؤكػػد سػػراا العقػػاب  هخػػ
ـْ َفْيَؽ َهْعٍض َدَرَلػاٍت يتاايت مراتهيـ  تاؿ تعالك ـْ َخاَلِئَؼ اَبْرِض َيَرَفَ  َهْعَ ُك :ببَيُىَي الَِّذ  َلَعَمُك

ـْ ِإفَّ َرهََّؾ َلَسِريُ  اْلِعَقػاِب َيا ِ  ـْ ِفي َما آَتاُك ـدلللَِّيْهُمَيُك ق ثػـ إنػو أكػد فػي اباػراؼ ديف ٕنَّػُو َلَواُػيرد رَِّحػي
ابنعػاـ إذ كػػاف لػـر أغػػحاب السػهت أشػػد يذنػهيـ أاظػػـ  فكػاف المالئػػـ لممقػاـ المهالوػػا فػي تأكيػػد سػػراا 

 العقابق
يعمد التعهير القرآني أحياًنا إلك استعماؿ  ريب مف التأكيد في اللمما الياحدة  يليهد مف التأكيد: -ت

حسب ما يقت يو المقاـ  يمما تيتػؼ اهػف اػادؿ انػده مػف ىػذا المػيف مػف التأكيػد تيلػو فػي تيلػو يذلؾ ه
ـُ اْلُمْاِسػُدْيَفللتعالك ـْ ُى :ببلػيا فػي ىػذه اللممػا ه ػريب مػف التأكيػد  منيػا: االسػتاتاح  ٖ:ببَأاَل ِإنَُّي

ل فػي الػرد امػييـ فػي مػا اداػيه  يالاغؿ هال مير يهػالتعريؼ فػي الخهػر مهالوػا…يالتنهيو  يالتأكيد هػ بِإفَّ
  بنيـ اخرلػيا اللػياب لممػا مؤكػدة هػػ بإنَّمػال ليػدليا هػذلؾ امػك ٗ: ببِإنََّما َنْحُف ُمْغِمُحْيَفللمف تيليـ

 ق٘ثهيت اليغؼ ليـ  فرد ام امييـ هأهمغ يآكد مما ادايهلل
 مف أسرار اختيار ابفعاؿ-٘

 يينقسـ ىذا المي يع اند اهف اادؿ كما يأتي:
 اختيار الاعؿ الما ي  -أ
 اختيار الاعؿ الم ارع -ب
لماعػػؿ الما ػػي معػػاٍف مختماػػا  لعػػؿ مػػف هينيػػا الداللػػا امػػك اليتػػيع  كقيلػػو اختيػػار الاعػػؿ الما ػػي: -أ

  يقػيؿ اهػف اػادؿ:ببيليا هقيلػوبزيفل ما ػًيا داللػا امػك ِٙدْنَياللمَِّذيَف َكَاُريا اْلَحَياُة ال:ببُزيَِّف لِ تعالك
 قٚد يت  يفرغ منوللأف ذلؾ ت

                                                           
 قٚٙٔ-ٗٙٔاباراؼ / ٔ
 ق٘ٙٔابنعاـ / ٕ
 قٕٔالهقرة / ٖ
 قٔٔالهقرة / ٗ
 قٖٖ٘/ٔالمهاب  ٘
 قٕٕٔالهقرة/ ٙ
 قٖٓٔ/ٕق يينظر الهحر المحيط ٜٗٗ/ٖالمهاب  ٚ



 ٔٗٚ 

ـْ يتد يأتي لممهالوا في التأكيد يالتقرير  كقيلو تعػالك ـْ  َلػْيَس َمْغػُرْيًفا ًاػْنُي :ببَأاَل َيْيـَ َيػْأِتيِي
ػػا َكػػاُنيا ِهػػِو َيْسػػَتْيزُِاْيَفلل ـْ مَّ   يقػػيؿ اهػػف اادؿ:ببيذكربحػػاؽل هماػػظ الما ػػي مهالوػػو فػػي َٔيَحػػاَؽ ِهِيػػ

 قٕام تعالك يات  ال محالاللالتأكيد  يالتقرير  يأف  خهر 
ـْ ِهاْلَعػػَذاِب َفَمػػا يتػػد يػػأتي إلفػػادة يلػػيد الاعػػؿ يتحققػػا  مثالػػو تيلػػو تعػػالك  : ببَيَلَقػػْد َأَخػػْذَناُى

ـْ َيَما َيَتَ رَُّايَفلل   يقػيؿ اهػف اػادؿ  فػي سػر اسػتعماؿ فعػؿ االسػتكانا ما ػًيا  يفعػؿ ٖاْسَتَكاُنْيا ِلَرهِِّي
ابيؿ ما ًيا يالثاني م ارًاا يلػـ يليئػا ما ػييف يال م ػارايف  يال لػاا ابيؿ الت رع م ارًاا:ببيلاا 

م ارًاا يالثاني ما ًيا  إلفادة الما ي يليد الاعؿ يتحققو  يىي هاالستكانا أليؽ  هخالؼ الت رع  فإنو 
ُُ :ببَيَيػقيمنػو تيلػو تعػالكٗأخهر انيـ هناي ذلؾ في االستقهاؿ  يأما االستكانا فقد تيلد مػنيـلل ْيـَ ُيػْنَا

   يفػي سػر ذلػؾ  يقػيؿ اهػف اادؿ:ببتػاؿِ٘في اْلِغْيِر َفَاِزَع  َمف ِفي السََّماَياِت َيَمػْف ِفػي اَبْرِضلل

:بفازعل هماػظ الما ػي  يلػـ يقػؿبفيازعل  لتحققػو يثهيتػو  يأنػو كػائف ال محالػا  بف الاعػؿ الما ػي يػدؿ 
 ق ٚ يالمعنك: يمقك امييـ الازع إلك أف يميتياللٙ:ببَأَتك َأْمُر اِمللامك يليد الاعؿ  كقيلو

لماعؿ الم ارع دالالت مختماا نهو امييا في أثناا تاسيره آ  الذكر الحكيـ اختيار الاعؿ الم ارع: -ب
  ٜ:ببِإفَّ الَِّذيَف َيْكُتُمػْيَف َمػا َأْنَزْلَنػا ِمػَف اْلَهيَِّنػاِتلل  كقيلو  تعالكٛ منيا داللتو امك التلدد ي الحديث

داللػػا امػػك التلػػدد …  يفػػي ذلػػؾ يقػػيؿ اهػػف اػػادؿ :ببيأتػػك هغػػما بالػػذيفل فعػػاًل م ػػارًااٜاْلَهيَِّنػػاِتلل
:ببَيِلْيًيػػا ِفػػي اْلػػِدْنَيا ياآلِخػػَرِة َيِمػػَف ق يمنػػو تيلػػو تعػػالكٓٔيالحػػديث  يأف ذلػػؾ يتلػػدد يتتًػػا هعػػد يتػػتلل

ـُ اْلنَّاَسِ في اْلَمْيِدلل ِهيَفق َيُيَكمِّ استعماؿ بييكمـل:ببيأتك هػو م ػارًاا   يقيؿ اهف اادؿ في سر ٔٔاْلُمَقرَّ

                                                           
 قٛىيد/ ٔ
 قٜٚٔ/ٚٔق يينظر التاسير الكهير ٖٗٗ/ٓٔالمهاب  ٕ
 قٙٚالمؤمنيف / ٖ
 قٕ٘ٗ/ٗٔالمهاب  ٗ
 قٚٛالنمؿ / ٘
 قٔالنحؿ / ٙ
 قٕٙٓ/٘ٔالمهاب  ٚ
 قٖٕٙ/ٜ  ٜٚٗ/٘  ٔٛٔ/ ٗ  ٗٙٔ/ٕينظر المغدر ناسو مثاًل   ٛ
 قٜ٘ٔالهقرة / 9

 قٚٓٔ/ٖالمهاب  ٓٔ
 قٙٗ-٘ٗآؿ امراف/ ٔٔ



 ٔٗٛ 

لداللتػػو امػػك التلػػدد يتتًػػا هعػػد يتػػت  هخػػالؼ اليلاىػػا  فػػإف المػػراد ثهيتيػػا ياسػػتقرارىا  ياالسػػـ متكاػػؿ 
 ق  ٔهذلؾلل

:ببَفِريًقػا َكػذَُّهيا يتد يؤتك هو لحكايا الحاؿ الما يا ياستح ار الغػيرة  كقيلػو فػي تيلػو تعػالك
ـَ ليا هأحد الاعميف ما ًيا يهػاآلخر م ػارًاا؟ تمػت:  :ببَٕيَفِريًقا َيْقُتُمْيَفلل تاؿ الزمخشر  : فاف تمت: ِل

ليا هػ بيقتميفل امك حكايا الحاؿ الما يا  استاظاًاا لمقتؿ ياستح ػارًا لتمػؾ الحػاؿ الشػنيعا  لمتعلػب 
ـَ ال ُحكيػػت حػػاؿ التكػػذيب أيً ػػا  فيلػػاا هالاعػػؿ م ػػارًاا لػػذلؾ؟  ييلػػاب هػػأف منيػػا  انتيػػكق يتػػد يقػػاؿ: َفِمػػ

االستاظاع  في القتؿ يشنااتو أكثر مف فظااا التكذيبق يأيً ا فانو لما ليا هو م ارًاا ناسب رؤيس 
:ببيلاا هماظ بينزعل م ارًاا  امك أنو ٗ:ببَيْنِزُع َاْنُيَما ِلَهاَسُيَماللق يمنو تيلو في تيلو تعالكٖاآل لل

 ق٘أنو حكايا حاؿ  كأنيا تد يتعت يانق تلل
فَّ ِمػػْف َأْىػػِؿ اْلِكتَػػاِب َلَمػػف ُيػػْؤِمُف لمداللػػا امػػك االسػػتمرار  كقيلػػو تعػػالكيتػػد يػػؤتك هػػو  :ببَياِ 

  يقػػيؿ اهػػف اػػادؿ فػػي ذلػػؾ:ببيأتك ىنػػا هالغػػما مسػػتقهما  ياف كػػاف ذلػػؾ تػػد م ػػك  داللػػا امػػك ِٙهػػاِملل
:ببيأتك ىنا هػػ ِٛرُكْيَفلل:ببُسْهَحاَنُو َيَتَعاَلك َامَّا ُيشْ ق يمنو تيلو في تيلو تعالكٚاالستمرار يالديميمالل

هػػػ بيشػػركيفل ديف الما ػػي تنهيًيػػا امػػك اسػػتمرار حػػاليـ  كمػػا لػػاايا يعهػػديف  يتنهيًيػػا امػػك أنيػػـ امػػك 
 قٜالشرؾ في المستقهؿ  كما كانيا اميو في الما يلل

:ببَسػاَا َمػا يتد يؤتك هو ليتياو ميت  الما ي بلؿ الاياغؿ  يقيؿ اهف اادؿ فػي تيلػو تعػالك
مػا ليتياػو ميتػ  َٓٔفللَيْحُكُمي :ببيليا هػ بيحكميفل ديف بحكميال إما لمتنهيو امػك أف ىػذا ديػدنيـ  يا 

 قٔٔالما ي بلؿ الاياغؿلل
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 ق ٓٚالمائدة / ٕ
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 ٜٔٗ 

 مف أسرار استعماؿ الحريؼ يابديات-ٙ
 يينقسـ ىذا المي يع اند اهف اادؿ كما يأتي:

 حرؼ االستقهاؿ بالسيفل-أ
 حريؼ العطؼ-ب
 حريؼ الناي-ت
 حريؼ اللر-ث
ـْ يَلمَّالحرفا -ج  اللـز بَل
 أديات الشرط-ح
:بب َيالَّػػِذيَف آَمُنػػيا تػػد يػػؤتك هػػو تنهيًيػػا امػػك تػػرب الياػػد  كقيلػػو تعػػالكحػػرؼ االسػػتقهاؿ بالسػػيفل: -أ

ـْ َلنَّاٍت َتْلِر  ِمْف َتْحِتَيا اَبْنَياُرلل اِلَحاِت َسُنْدِخُمُي   يقيؿ اهػف اػادؿ فػي ذلػؾ:ببيأتك َٔيَاِمُميا اْلغَّ
 قٕهحرؼ التنايس القريب المدة تنهيًيا امك ترب اليادلل-لمما الياد أ  في-فييا
 حريؼ العطؼ:-ب
ـْ بثػػػـل: ييػػػؤتك هيػػػا لمداللػػػا امػػػك الميمػػػا  كقيلػػػو تعػػػالك-ٔ ـُ الِعْلػػػَؿ ِمػػػف َهْعػػػِدِه َيَأْنػػػُت َـّ اتََّخػػػْذُت :ببثُػػػ

ك أف االتخػاذ كػاف هعػد   يفي ذلؾ يقيؿ اهف اادؿ:ببيأتك فػي ىػذه اللممػا هػػ بثػـل داللػا امػَٖظاِلُميَفلل
 قٗالمياادة هميمالل

ـُ الِعْلػَؿ ِمػْف َهْعػِدِه يتد يؤتك هيا ديف الياي  بنيا أهمغ في التقري   كقيلو تعالك َـّ اتََّخػْذُت :بب ُث
ـْ َظػػاِلُميَفلل   يفػػي ذلػػؾ يقػػيؿ اهػػف اػػادؿ:ببيبثـ اتخػػذتـ العلػػؿل تػػيهيُ  يىػػي أهمػػغ مػػف الػػياي فػػي َ٘يَأْنػػُت

لنظر في اآليات  أ : هعد النظر في اآليات ياإلتياف هيا اتخذتـ  يىذا يدؿ امك أنيـ |إنمػا التقري  هيا  يا
 قٙفعميا ذلؾ هعد ميما مف النظر في اآليات  يذلؾ أاظـ للرميـلل

                                                           
 قٚ٘النساا / ٔ
 قٖٓٗ/ٙالمهاب  ٕ
 قٔ٘الهقرة / ٖ
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 قٜٕٓ/ٕالمهاب  ٙ



 ٔ٘ٓ 

: يتػػد يكػػيف الوػػرض مػػف الملػػيا هيػػا إفػػادة معنػػك التراخػػي فػػي المرتهػػا  كقيلػػو فػػي تيلػػو تعػػالك
ف ـْ ُيَيِلػػ ببَياِ  َـّ اَل ُيْنَغػػُرْيَفللُيَقػػاِتُميُك ـُ اَبْدَهػػاَر ثُػػ نمػػا ذكػػر بثػػـل إلفػػادة معنػػك التراخػػي فػػي ٔيُك :ببيا 

 قٕالمرتها  بف اإلخهار هتسميط الخذالف امييـ أاظـ مف اإلخهار هتيليتيـ ابدهارلل
َـّ يتػػد يكػػيف الوػػرض مػػف اإلتيػػاف هيػػا اإلشػػعار هسػػعا ااػػيه تعػػالك  كقيلػػو فػػي تيلػػو تعػػالك :ببثُػػ

َـّ َيُتيُهْيَفل إاالـ هسعا اايه  حيث أتك هحرؼ التراخيللَٖتِريٍبلل َف ِمفَيُتيُهيْ   قٗ:ببيفي تيلو:ب ُث
: يلمداللا امك أف إنكار الكافريف أمر مستهعد هعد حغيؿ المعرفا لػيا هػػ بثػـل فػي تيلػو تعػالك

َـّ ُيْنِكُريَنَيػالل ؿ: ببيلػيا هػػ بثػـل ىنػا لمداللػا   يفػي سػر ذلػؾ يقػيؿ اهػف اػاد٘ببَيْعِرُفيَف ِنْعَمَا الِمو ثُػ
 قٙامك أف إنكارىـ أمر مستهعد هعد حغيؿ المعرفا  بف مف ارؼ النعما حقو أف يعترؼ ال أف ينكرلل

َـّ ِإفَّ يتد يكيف السػر يراا العطػؼ هيػا أف العػادة تقت ػي التراخػي  كقيلػو فػي تيلػو تعػالك : ببثُػ
َـّ  ق ُث ـْ َاَمْيَيا َلَشْيًها مِّْف َحِميـٍ ـْ إلِ  َلُي قللِإفَّ َمْرِلَعُي :ببياطؼ هػ بثػـل بحػد معنيػيف  إمػا َٚلك اْلَلِحيـِ

مػا  بنو يؤخر ما يظنينو يريييـ مف اطشيا زيادة في اذاهيـ  فمذلؾ أتك هػػ بثػـل المقت ػيا لمتراخػي  يا 
 قٛبف العادة تقت ي تراخي الشراب اف ابكؿ  فعمؿ امك ذلؾ المنياؿلل

ـْ دالالت مختماا  مف أهرزىا إفادة التعقيب  كقيلو تعالكلمااا العاطاا الااا: -ٕ :ببَيَنْطَهُ  َاَمك ُتمُػْيِهِي
ـْ اَل َيْسػػَمُعْيَفلل   يفػػي ذلػػؾ يقػػيؿ اهػػف اادؿ:ببيتيلػػو:بفيـ ال يسػػمعيفل  أتػػك هالاػػاا ىنػػا إيػػذاًنا َٜفُيػػ

َأْيػػَت الَّػػِذ  َكَاػػَر :ببَأَفرَ ق يتيلػػو فػػي تيلػػو تعػػالكٓٔهتعقيػب اػػدـ سػػماايـ امػػك أثػػر الطهػػ  امػك تمػػيهيـلل
 قٕٔ  يفي ذلؾ يقيؿ اهف اادؿ:بب بأفرأيتل اطؼ هالااا إيذاًنا هإفادة التعقيبللِٔٔهآَياِتَنالل

                                                           
 قٔٔٔآؿ امراف / ٔ
 ق٘٘ٗ/ٔق يينظر الكشاؼ ٕٚٗ/٘المهاب  ٕ
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 قٕٕ٘/ٙالمهاب  ٗ
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 قٖ٘ٔ/ٕٔالمهاب  ٙ
 قٛٙ-ٚٙالغافات / ٚ
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 قٓٓٔاباراؼ / ٜ

 قٕٓٗ/ٜاب المه ٓٔ
 قٚٚمريـ / ٔٔ
 قٖٔٔ/ٖٔالمهاب  ٕٔ



 ٔ٘ٔ 

َـّ تَػاَب اُم الااا يبثـل: يعمؿ اهف اادؿ العطؼ هالااا يبثـل في تيلو تعالك :ببَفَعُميا َيَغِميا ثُػ
ػػنْ  َـّ َاُمػػيا َيَغػػِميا َكِثيػػرد مِّ ـْ ثُػػ للَاَمػػْيِي ـْ إذ يقيؿ:ببتيلػػو:بفعميال اطاػػو هالاػػاا  يتيلػػو:بثـ امػػيا  ُٔي

يغميال اطاو هػ بثـل  يىي معنك حسف  يذلؾ أنيـ اقيب الحسهاف حغؿ ليـ العمك يالغػمـ مػف غيػر 
 قٕياطؼ تيلو: بثـ اميال هحرؼ التراخي داللا امك انيـ تماديا في ال الؿ إلك يتت التيهالل…تراخ

:ببَيَمػا َكػاَف َلػَياَب َتْيِمػِو ِإالَّ هف اادؿ سر اسػتعماؿ الػياي فػي تيلػو تعػالكالااا يالياي: يذكر ا
إذ يقػيؿ:ببيأتك ىنػا  ٗبب َفَمػا َكػاَف َلػَياَب َتْيِمػِو ِإالَّ َأْف َتػاُليالل  يالااا فػي تيلػو تعػالك: َٖأْف َتاُليالل

اب  بف المػراد أنيػـ لػـ يتػأخر هقيلو:بيمال  يفي النمؿ يالعنكهيت:بفمػال  يالاػاا ىػي ابغػؿ فػي ىػذا الهػ
لياهيـ اف نغيحتو  أما الياي فالتعقيب أحد محامميا  فتعيف أنيا لمتعقيػب  بمػر خػارلي  يىػي العرهيػا 

 ق٘في السيرتيف المذكيرتيف  بنيا اتت ت ذلؾ هي عيالل
ػػادِ تػػد يػػؤتك هيػػا لوػػرض التاخػػيـ  مثػػاؿ ذلػػؾ تيلػػو تعػػالكالػػياي: -ٖ ػػاِهِريَف َياْلغَّ ِتيَف َيالَقػػاِنِتيَف :ببالغَّ

  يقػػيؿ اهػػف اادؿ:ببفػػإف تيػػؿ كيػػؼ دخمػػت الػػياي امػػك ىػػذه َٙيالُمْنِاِقػػيَف َيالُمْسػػَتْوِاِريَف ِهاَبْسػػَحاِرلل
الغاات  يكميا لقهيػؿ ياحػد؟ فايػو يليػاف: أحػدىما: أف ىػذه الغػاات إذا كػررت لػاز أف يعطػؼ هع ػيا 

ف كاف الميغيؼ هيا ياحًدا  يدخ يؿ الياي  في مثؿ ىذا  تاخيـ  بنو يؤذف هأف كؿ امك هعض هالياي  يا 
غػػػاا مسػػػتقما هالمػػػدحق الثػػػاني: أف ىػػػذه الغػػػاات متارتػػػا فػػػييـ  فهع ػػػيـ غػػػاهر يهع ػػػيـ غػػػادؽ  

 قٚفالميغيؼ هيا متعددقلل
: ببُمْسػػِمَماٍت يتػػد يػػؤتك هيػػا لإليػػذاف هتهػػايف اليغػػؼ ديف سػػائر الغػػاات  مثالػػو تيلػػو تعػػالك

  يقيؿ اهف اادؿ فػي سػر اطػؼ بأهكػارًال َٛتاِئَهاٍت َااِهَداٍت َساِئَحاٍت ثَيَِّهاٍت َيَأْهَكاًراللِمْؤِمَناٍت َتاِنَتاٍت 
 قٜيبأهكارًال لتنافي اليغؼ ديف سائر الغااتلل لامك بثيهاتل:ببإنما تيسطت الياي هيف بثيهات

 حريؼ الناي:-ت

                                                           
 قٔٚالمائدة / ٔ
 قٚ٘ٗ/ٚالمهاب  ٕ
 قٕٛاباراؼ / ٖ
 قٕٗ  يالعنكهيت /ٙ٘النمؿ / ٗ
 قٕٙٓ/ٜالمهاب  ٘
 قٚٔآؿ امراف / ٙ
 قٜٔ/٘المهاب  ٚ
 ق٘التحريـ / ٛ
 قٖٕٓ/ٜٔالمهاب  ٜ



 ٕٔ٘ 

ـْ َياَل قيلو تعالكبالل: يمف أهرز دالالتيا أنيا ُيناك هيا الحاؿ ياالستقهاؿ  ك-ٔ :ببَيَيَتَعمَُّمػيَف َمػا َي ػِرُى
لل ـْ   يقيؿ اهف اادؿ في اما استعماؿ بالل:ببيأتك ىنا هػ بالل  بنيا يناك هيا الحػاؿ ياالسػتقهاؿ  َٔيْنَاُعُي

ف كػػاف هع ػيـ خغػػيا هاالسػتقهاؿلل ق يكػػيف بالل مػف غػػيارؼ الاعػؿ الم ػػارع لالسػػتقهاؿ ٕياالسػتقهاؿ  يا 
نظػر  يذلػؾ بنيػا يردت فػي كثيػر مػف المػياطف لويػر االسػتقهاؿ  كقيلػو    يفيػوٖفحسب مذىب اللميػير

  يغيػر ٘ببَما ِلػَي اَل َأَرى اْلُيْدُىػَد؟لل  يتيلو تعالك: ٗي اَل َأْمِمُؾ ِإالَّ َنْاِسي َيَأِخيللنِّ : ببَرهِّي إِ تعالك
يػػو فػػي يغيػػر ذلػػؾ كثيػػر  فتعػػيف أف بالل ليسػػت مقغػػيرة امػػك غػػرؼ الم ػػارع لالسػػتقهاؿ هػػؿ غػػالحا لنا

 لمي  ابزمناق
 الَّ َمػفإِ :ببَيَتاُليا َلف َيْدُخَؿ اْلَلنَّػَا يىي حرؼ ناي يغرؼ الم ارع لالستقهاؿ  كقيلو تعالكبلفل: -ٕ

  يقيؿ اهف اادؿ في ذلؾ :ببيغدرت اللمما هػ بلػفل  بنيػا تخمػص الم ػارع َٙكاَف ُىْيًدا َأْي َنَغاَرىلل
د يأتي التعهير القرآني هيا ديف بالل  بنيا أهمغ منيا في الناي  ق يتٚلالستقهاؿ  يدخيؿ اللنا مستقهؿلل

ـْ َأف ُيِمػدَّ : بالناي  كقيلو تعالك ـْ ِهَثاَلثَػِا آاَلؼٍ كُ بَأَلػف َيْكِاػَيُك ػَف اْلَماَلِئَكػِا ُمْنػَزِليَفلل ـْ َرِهُكػ   يقػيؿ ٛمِّ
 قٜاهف اادؿ في ذلؾ: ببيليا هػ بلفل ديف بالل بنيا أهمغ في النايلل

ػػ: بيىػػي مي ػػياا لناػػي الحػػاؿ  كقيلػػو تعػػالكبمػػال: -ٖ ِكتَػػاِب َياَل ْىػػِؿ الْ أَ ا َيػػَيِد الَّػػِذيَف َكَاػػُريا ِمػػْف بمَّ
ؿَ الْ  للرَّ َاَمْيُكـ مِّْف َخْيٍر مِّف  ُمْشِرِكيَف َأف ُيَنزَّ ـْ  ي ػػبيأتك هػ بمال ف  يقيؿ اهف اادؿ في ذلؾٓٔهُِّك

                                                           
 قٕٓٔالهقرة / ٔ
 قٖٖ٘/ٕالمهاب  ٕ
 قٕٔ/ٔ  يىم  الييام  ٚٗ/ٔ  يالمقت ب ٓٙٗ/ٔينظر الكتاب  ٖ
 قٕ٘المائدة / ٗ
 قٕٓالنمؿ / ٘
 قٔٔٔالهقرة / ٙ
 قٜٖٚ/ٕالمهاب  ٚ
 قٕٗٔآؿ امراف / ٛ
 قٕٓ٘/٘المهاب  ٜ

 ق٘ٓٔالهقرة / ٓٔ



 ٖٔ٘ 

 قٔسيف هذلؾللالناي ديف غيرىا  بنيا لناي الحاؿ  يىـ كانيا متمهِّ 
 حريؼ اللر-ث
بإلكل: يليا دالالت مختماا  منيا أنيا تأتي همعنك الالـ  يقيؿ اهف اادؿ  يىػي ينظِّػر هػيف بإلػكل فػي -ٔ

َر الشَّػػػْمَس َيالَقَمػػػَر  ُكػػػؿل َيْلػػػِر  ِإَلػػػك َأَلػػػٍؿ ِمَسػػػمًّكللتيلػػػو تعػػػالك   يالػػػالـ فػػػي تيلػػػو ٕ:ببَيَسػػػخَّ
َر الشَّػػػْمَس َيالقَ :ببتعػػالك َِ َيَسػػػخَّ :ببيتػػػاؿ ىنػػػا:بإلك ألػػػؿل  يفػػػي َٖلػػػٍؿ ِمَسػػػمًّكللَمػػػَر  ُكػػػؿل َيْلػػػِر  َب

 قٗالزمر:بَبَلٍؿل بف المعنييف الئقاف هالحرفيف  فال اميؾ في أييما يت لل
يأكهر الظف أف معنك الحرفيف مختمؼ  يأنو في بِإَلك َأَلٍؿل همعنك أنيما يلرياف ليغال إلك غايػا 

َِ مسماة أي مياد معيف  في حي ل أنيما يلرياف لورض معريؼ  يتكيف الالـ لمتعميؿ ال ؿٍ لَ ف أف معنك بَب
 النتياا الواياق

ػا َنزَّْلَنػا َاَمػك َاْهػِدَناللبامكل: يمف معانييا االسػتعالا  كقيلػو تعػالك-ٕ ـْ ِفػي َرْيػٍب مِّمَّ ف ُكْنػُت   ٘:ببَياِ 
ؿ يقيؿ اهف اادؿ:ببي بامػكل اهػدنا متعمػؽ هػػ بَنزَّلنػال  ياػد  هػػ با مػكل  إلفادتيػا االسػتعالا  كػأف المنػزَّ

تمكف مػف المنػزيؿ اميػو يلهسػو  يليػذا لػاا أكثػر القػرآف هالتعػد  هيػا ديف بإلػكل  فإنيػا تايػد االنتيػاا 
  يفػػي ذلػػؾ يقػػيؿ اهػػف اػػادؿ: ٚ: ببَفَمْعَنػػُا اِم َاَمػػك اْلَكػػاِفِريَفللق يمنػػو تيلػػو تعػػالكٙياليغػػيؿ فقػػطلل

 قٛك أف المعنا تد استعمت امييـ يشممتيـللببيأتك هػ بامكل تنهيًيا ام
:   يقػيؿ اهػف اػادؿٜبَأْي َلَتُعْيُدفَّ ِفي ِممَِّتَنالل: ببفيل: ييؤتك هيا لمداللا امك الظرفيا  كقيلو تعالك-ٖ

لَتُعي أ  بلَ - َ دِّ اُ بي : باادؿ  قٓٔالمما ليـ همنزلا اليااا المحيط هيـلل هػ بفيل الظرفيا كأفَّ  -ُدفَّ
:بباَل ُيَكمِّػُؼ اُم َنْاًسػا ِإالَّ ُيْسػَعَيا َلَيػا َمػا الداللػا امػك الممػؾ  كقيلػو تعػالك بالالـل: يمف معانييا-ٗ

نمػػا أتػػك فػػي الكسػػب هػػالالـ يفػػي االكتسػػاب هػػػ َٔٔكَسػػَهْت َيَاَمْيَيػػا َمػػا اْكَتَسػػَهْتلل   يقػػيؿ اهػػف اادؿ:ببيا 
                                                           

 قٕٖٙ/ٕالمهاب  ٔ
 قٜٕلقماف / ٕ
 ق٘الزمر / ٖ
 قٖٙٗ/٘ٔالمهاب  ٗ
 قٖٕالهقرة / ٘
 قٖٖٗ/ٔالمهاب  ٙ
 قٜٛالهقرة / ٚ
 قٕٚٚ-ٕٙٚ/ٕالمهاب  ٛ
 قٛٛراؼ /ابا ٜ

 قٕ٘ٔ/ٜالمهاب  ٓٔ
 قٕٙٛالهقرة / ٔٔ



 ٔ٘ٗ 

يقت ػي الممػؾ  يلمػا كػاف الشػر  بامكل  بف الالـ تقت ي الممؾ  يالخير ُيحِب يُيسِر هو  فليا معو هما
 ق ُٔيحذر  يىي ثقؿ ييزر امك غاحهو ليا معو هػ بامكل المقت يا الستعالئو اميولل

ـُ اُمللبمػػػػػفل: يمػػػػػف معانييػػػػػا التهعػػػػػيض  كقيلػػػػػو تعػػػػػالك-٘ ػػػػػا َرَزَتُكػػػػػ   يقػػػػػيؿ اهػػػػػف ٕ:ببَيُكمُػػػػػيا ِممَّ
لمتهعػيض  فكأنػو تػاؿ: اتتغػريا فػي  اادؿ:ببيتاؿ:بكميا مما رزتكـ امل  يلػـ يقؿ:بمػا رزتكػـل  بف بمػفل

 قٖابكؿ امك الهعض ياغرفيا الهقيا امك الغدتات يالخيرات  يأيً ا إرشاد إلك ترؾ اإلسراؼلل
ـْ ُيِحيُطػيا يشير اهف اادؿ في أثناا تاسيره تيلو تعػالكحرفا اللـز بلـل يبلمَّال: -ج :ببَهْؿ َكذَُّهيا ِهَما َل

ـْ  إلك السر يراا استعماؿ بلـل مػ  لممػا اإلحاطػا  يبلمَّػال مػ  لممػا إتيػاف  َٗتْأِييُمُوللِهِعْمِمِو َيَلمَّا َيْأِتِي
التأييؿ إذ يقيؿ:ببينايػت لممػا اإلحاطػا هػػ بلػـل يلممػا إتيػاف التأييػؿ هػػ بلمَّػال  بف بلػـل لمناػي المطمػؽ 

ػػػال لناػػػي الاعػػػؿ المتغػػػؿ هػػػزمف الحػػػاؿ  فػػػالمعنك أف اػػػدـ التأييػػػؿ  متغػػػؿ هػػػزمف امػػػك الغػػػحيح  ي|بلمَّ
 ق ٘اإلخهارلل

ر أف اسػتعماؿ بلػػـل ي  يالغػحيح أف ناػي إتيػػاف التأييػؿ هػػػ بلمَّػال ال يناػػؾ اػف معنػػك يػدّؽ فيُتغػػيَّ
بلمَّال سياا  يىما في التحقيؽ مختمااف  يذلػؾ أف فػي مناػي بلمَّػال معنػك التيتػ  هخػالؼ المناػي هػػ بلػـل 

 يأتي تأييمو هعد حيفق يهمقت ك ذلؾ يكيف المعنك انو لـ يأِت تأييمو يرهما
 أديات الشرط-ح
َذا َرَأْيػػَت الَّػػِذيَف َيُخيُ ػػيَف ِفػػي بإذال: يػأتي التعهيػػر هيػػا مػ  ابمػػر المحقػػؽ  يمنػػو تيلػو تعػػالك-ٔ :ببَياِ 

ػػا ُيْنِسػػَينََّؾ الشَّػػْيَطاُف َفػػاَل َتْقُعػػ مَّ ـْ َحتَّػػك َيُخيُ ػػيا ِفػػي َحػػِديٍث َغْيػرِِه  َياِ  ْد َهْعػػَد آَياِتَنػا َفػػَأْاِرْض َاػػْنُي
  يقػػيؿ اهػػف اادؿ:ببيلػػاا هالشػػرط ابيؿ هػػػ بإذال  بف خي ػػيـ فػػي ٙالػػذِّْكَرى َمػػَ  الَقػػْيـِ الظَّػػاِلِميَفلل

اآليات محقؽ  يفي الشرط الثاني هػ بِإْفل  بف إنسػاا الشػيطاف لػو لػيس محقًقػا هػؿ تػد يقػ  يتػد ال يقػ   
 قٚيىي معغـي منولل

                                                           
 قٖٚٙ/ٕق يينظر الهحر المحيط ٖٗ٘/ٗالمهاب  ٔ
 قٛٛالمائدة / ٕ
 قٕٜٗ/ٚالمهاب  ٖ
 قٜٖيينس / ٗ
 قٖٖ٘/ٓٔالمهاب  ٘
 قٛٙابنعاـ / ٙ
 قٕٛٓ/ٛالمهاب  ٚ



 ٔ٘٘ 

:ببَفػِإْف َطمََّقَيػا َفػاَل َتِحػِؿ َلػُو ِمػْف َهْعػُد َحتَّػك يتياو  كقيلو تعػالك بإْفل: يؤتك هيا م  ابمر المهيـ-ٕ
  يقيؿ اهف اادؿ فػي سػر ذلػؾ:ببيأتك هػػ بإِفل الشػرطيا ديف بإذال تنهيًيػا امػك أف َٔتْنِكَح َزْيًلا َغْيَرُهلل

اػو  يبإْفل لممػهيـ طالتو يلب أف يكيف هاختياره مػف غيػر أف ُيشػَترط اميػو ذلػؾ  بف بإذال لممحقػؽ يتي 
 قٕيتياو  أي المتحقؽ يتياو  المهيـ زماف يتياولل

يتػػد يقت ػػي مي ػػ   مػػا اسػػتعماؿ بإْفل التػػي لمشػػؾ  لسػػر ذكػػره اهػػف اػػادؿ  إذ تػػاؿ فػػي تيلػػو 
ـُ اْلَخاِلُدْيَفللتعالك :ببيأتك ىنػا هػػ بإْفل التػي تقت ػي الشػؾ  يالمػيت أمػر محقػؽ  إال ٖ:ببَأَفِإف مِّتَّ َفُي

 قٗده ميرد المشكيؾ فيو لمتردد هيف الميت يالقتؿللأنو أير 
ْف َطاِئَاتَػػاِف ِمػػَف يتػػد يػػؤتك هيػػا فػػي الشػػيا النػػادر اليتػػيع  يمنػػو تيلػػو تعػػالك الُمػػْؤِمِنيَف :ببَياِ 

ف طائاتػػاف مػػف المػػؤمنيفل  إشػػارة إلػػك نػػدرة يتػػيع ٘اْتَتَتمُػػيالل   يفػػي سػػر ذلػػؾ يقػػيؿ اهػػف اادؿ:ببتيلػػوبيا 
 قٙلمسمميفللاالتتتاؿ هيف طيائؼ ا

 

                                                           
 قٖٕٓالهقرة / ٔ
 قٛٗٔ/ٗالمهاب  ٕ
 قٖٗابنهياا / ٖ
 قٖٚ٘/٘المهاب  ٗ
 قٜالحلرات / ٘
 قٖٛ٘/ٚٔاب المه ٙ



 
ٔ٘ٙ 

 الفصل الرابع:منهجه النحوي
 
 شواىده النحوية:-ٔ
 القرآنية )القرآف والقراءات(-أ
 الحديث النبوي الشريؼ-ب
 أمثاؿ العرب، وأقواليـ-ت
 الشعرية-ث
 القرآف والقراءات-أ

كاف لمشواىد عند ابف عادؿ مكانة عميا في بناء القواعد النحوية، إذ نراه كثيرًا مػا يحػ ب بيػا فػي 
اني المفردات القرآنية، ولػـ ي نػاوؿ كممػة مػف حيػث اإلعػراب إال أ ػ  بشػاىد أو أكثػر مػف أثناء  وضيح مع

شػػواىد العربيػػة، وحينمػػا يعػػرض لبيػػاف معػػاني مفػػردات العربيػػة يوضػػح له يػػا، ويحػػاوؿ  ي ػػيرىا م ػػ عيًنا 
ة، بالشػػواىد القرآنيػػة ال ػػي  ػػدعـ رػػحة مػػا يػػراه وي بنػػاه، و كشػػؼ كثيػػرًا ممػػا  مػػض مػػف الم ػػا ؿ النحويػػ

و ح ـ الخبلؼ بيف النحوييف، و رجح رأًيػا عمػ  آخػر، و فيػد كػذلؾ فػي الجانػب الرػرفي، وبعبػارة مػوجزة 
 الك اب َيُعّب بأَلواف مف الشواىد المخ مفة القرآنية والحديثية والشعرية و يرىا.

نيا ( ألًفا وأربعما ة وأثني عشر شاىًدا، كانت حرة النحوية مٕٔٗٔوقد بمهت شواىده القرآنية )
 ( أربعما ة واثنيف و  عيف شاىًدا.ٕٜٗ(،   عما ة وعشريف شاىًدا، في حيف كانت المهوية منيا )ٕٜٓ)

و بػػايف عػػدد شػػواىده القرآنيػػة ليػػذه الم ػػألة أو  مػػؾ، فقػػد ي  شػػيد لمم ػػألة النحويػػة بشػػاىد أو 
 عػددت عنػده رػور شاىديف أو ثبلثة أو أربعة، وربما ورمت شواىده إل  أكثر مف ذلؾ، وأيًضا فإنػو قػد 

ال عامؿ مع الشاىد القرآني إذ عمد إل   قديـ الشواىد القرآنيػة عمػ  بقيػة الشػواىد، وجػر  عمػ  ذلػؾ فػي 
معظػػـ مػػا عػػرض لػػو مػػف مباحػػث، إال أنػػو قػػد ُيْقػػِدـ عمػػ  إيػػراد شػػواىد شػػعرية لػػبعض الم ػػا ؿ ثػػـ يرفػػدىا 

مار الفعػؿ إذ  ػاؽ شػاىديف، فػي بالشاىد القرآني، ا ضح ذلؾ في بعػض المػواطف، منيػا رػنيعة فػي إضػ
 ىذا الباب، وىما قوؿ الشاعر:

   َٔعَمْفُ َيا ِ ْبًنا َوَماًءا َباِرًدا
 وقوؿ اآلخر:

ْجَف اْلَحَواِجَب واْلُعُيوَنا  َٕوَزجَّ

                                           
اَلًة َعْيَناَىا  ٔ  ردر بيت من وب إل  ذي الرمة، وعجزه: َح َّ  َشَ ْت َىمَّ

 .ٕٛٛ/ٕ، ومهني المبيب ٖٖٗ/ٕوقد أخؿ بو ديوانو. وىو مف شواىد الخرا ص 
 .ِٜٕٙنْ َوٍة ِمْف َحيّْ ِرْدٍؽ. ينظر ديوانو  قا مو الراعي النميري. وردره: َوِىزَّةِ  ٕ
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: أي: و ػػقي يا مػػاًءا بػػارًدا، وكحمػػف العيػػوف. ثػػـ أعقػػب ذلػػؾ بػػأف  ػػاؽ شػػاىًدا قرآنًيػػا، وىػػو قولػػو  عػػال 
 .ٕ، أي: واع قدوا اإليمافٔبوَُّءوا الدَّاَر َواإِليَماَف(())َوالَِّذيَف  َ 

 وفيما يأ ي أضع بيف يدي القار ء الكريـ طرًفا مف ىذه الشواىد:
 وقوع الجممة الق مية خبًرا-ٔ

ـْ ُ ُبَمَنا((ا  شيد لو بقولو  عال  . و اؽ ىذا الشاىد، وىو ٖ: ))َوالَِّذيَف َجاَىُدوا ِفيَنا َلَنْيِدَينَُّي
ـْ َوُأْوُذوا ِفػي َ ػِبِيِمي َوَقػاَ ُموا َوُقِ مُػْوا دث عف قولو  عال ي ح : ))َفالَِّذيَف َىاَجُروا َوُأْخِرُجػوا ِمػف ِدَيػارِِى

)) ـْ ـْ َ ػيَّْ اِ ِي ( فػػي اآليػػة ٗأُلَكفّْػَرفَّ َعػػْنُي (، و)أُلَكفّْػَرفَّ ـْ ، فػػػ )الػذيف( مب ػػدأ، فػي اآليػػة األولػ ، و)َلَنْيػػِدَينَُّي
(، وىػػػذا الق ػػػـ وجوابػػػو خبػػػر الثانيػػة جػػػوا (، و)واِ أُلَكفّْػػػَرفَّ ـْ ب ق ػػػـ محػػػذوؼ، وال قػػػدير: )واِ َلَنْيػػِدَينَُّي

 .٘لممب دأ
 ال عدي والمزوـ-ٕ
  عدية الفعؿ )َىَد ( إل  مفعوليف-أ

لػ  الثػاني بحػرؼ الجػر،  ير  ابف عادؿ أف الفعؿ )ىد ( ي عد  إل  المفعوؿ بػو األوؿ بنف ػو، واى
نَّػػَؾ َلَ ْيػػِدي ِإَلػػ  ِرػػَراٍط أو )الػػبلـ(، وقػػد ا  شػػيد ل عدي ػػو بػػػ )إلػػ ( بقولػػو  عػػال وىػػو إمػػا )إلػػ (  : ))َواِى

)) ، ثـ إف ىػذا الفعػؿ قػد ُي َّ ػع فيػو ٚ: ))َيْيِدي ِلمَِّ ي ِىَي َأْقَوـُ((، ول عدي و بالبلـ بقولو  عال ٙمُّْ َ قيـٍ
: ))اْىػػِدَنا  حػػدث عػػف قولػػو  عػػال فيحػػذؼ الجػػار في عػػد  بنف ػػو، وقػػد  ػػاؽ ىػػذيف الشػػاىديف، وىػػو ي

)) ـَ َراَط اْلُمْ َ ِقي  .ٜ، إذ ير  أفَّ األرؿ: )اْىِدَنا إل  الرراط أو لمرراط( ثـ حذؼ حرؼ الجرٛالرّْ
  عدية الفعؿ )زاد( إل  مفعوليف-ب

ـْ ُىػًد ((ا  شيد لو بقولو  عال  ، وعنػده أف مفعوليػو لػيس أرػميما مب ػدأ وخبػرًا، ٓٔ:))َوِزْدَناُى
ُِ نظيػػر )أعطػػ  وك ػػا(، وقػػد جػػاء بيػػذا الشػػاىد فػػي  ػػياؽ كبلمػػو عمػػ  قولػػو  عػػال فيػػو  ـُ ا :))َفػػَزاَدُى

                                           
 .ٜالحشر / ٔ
 .ٓ٘-ٜٗ/ٗٔينظر المباب  ٕ
 .ٜٙالعنكبوت / ٖ
 .ٜ٘ٔآؿ عمراف / ٗ
 .ٕٚٔ/ٙينظر المباب  ٘
 .ٕ٘الشور  / ٙ
 .ٜاإل راء / ٚ
 .ٙالفا حة / ٛ
 .ٕٗٓ/ٔينظر المباب  ٜ

 .ٖٔالكيؼ / ٓٔ



 
ٔ٘ٛ 

 .َٔمَرًضا((
 زيادة الباء في اإليجاب-ٖ

ز فػي قولػػو  عػال  ، أف  كػػوف البػاء زا ػػدة، أي:َوُىػزّْي إَلْيػػِؾ ٕ:))َوُىػػزّْي ِإَلْيػِؾ ِبِجػػْذِع النَّْخَمػِة((جػوَّ
ـْ ِإَل  ال َّْيُمَكِة((ه بقولو  عال ِجْذَع النَّْخَمِة، ونظَّر  ـْ ِإَل  ال َّيُمَكةِ ٖ:))َواَل ُ ْمُقوا ِبَأْيِديُك ، أي:اَل ُ ْمُقوا َأْيِدَيُك

ٗ. 
 .ٗال َّيُمَكةِ 

 زيادة )ما( لم وكيد-ٗ
((ا  شػػػيد لػػػو بقولػػػو  عػػػال  ـْ يثَػػػاَقُي ػػػا َقِميػػػٍؿ((، وقولػػػو  عػػػال ٘:))َفِبَمػػػا َنْقِضػػػِيـ مّْ ، ٙ:))َعمَّ

ـْ ُأْ ِرقُػوا((، وقولػوٚاِلػَؾ((:))ُجْنٌد مَّا ُىنَ وقولو ػا َخِطيَ ػاِ ِي ، وقػد جػاء بيػذه الشػواىد فػي  ػياؽ ٛ:))مّْمَّ
((كبلمو عم  قولو  عال  ـْ ِِ ِلْنَت َلُي  .ٜ:))َفِبَما َرْحَمٍة مَّْف ا

بقاء رف و-٘  حذؼ الموروؼ واى
ـٌ مَّْعمُػوـٌ((ا  شيد لػو بقولػو  عػال  نػا، وقولػو، أيٓٔ:))َوَمػا ِمنَّػا ِإالَّ َلػُو َمَقػا ف :مػا أحػٌد مّْ :))َواِى

ـْ ِإالَّ َواِرُدَىا(( ْنُك ، أي:ما أحٌد مّْنكـ إالَّ واردىػا. وجػاء بيػذيف الشػاىديف فػي  ػياؽ كبلمػو عمػ  قولػو ٔٔمّْ
ف مّْْف َأْىِؿ اْلِكَ اِب ِإالَّ َلُيْؤِمَنفَّ ِبِو َقْبَؿ َمْوِ ِو(( عال  ػْف َأْىػِؿ ٕٔ:))َواِى الِك َػاِب ِإالَّ ، إذ ال قدير: وَما أحٌد مّْ

ِِ َلُيْؤِمَنفَّ ِبوِ   . ٖٔوا

                                           
 .ٕٖٗ/ٔ. وينظر المباب ٓٔالبقرة / ٔ
 .ٕ٘مريـ / ٕ
 .ٜ٘ٔالبقرة / ٖ
 .ٙٗ/ٖٔينظر المباب  ٗ
 .ٖٔالما دة / ٘
 .ٓٗالمؤمنوف / ٙ
 .ٔٔ ورة ص / ٚ
 .ٕ٘نوح / ٛ
 .٘ٔ/ٙٔ. وينظر المباب ٜ٘ٔآؿ عمراف / ٜ

 .ٗٙٔالرافات / ٓٔ
 .ٔٚمريـ / ٔٔ
 .ٜ٘ٔالن اء / ٕٔ
 .ٚٔٔ/ٚينظر المباب  ٖٔ
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 عطؼ فعؿ عم  ا ـ-ٙ
، أي:وقابضػػات، وقػػد  ػػاؽ ىػػذا الشػػاىد وىػػو ٔ:))َرػػافَّاٍت َويْقِبْضػػَف((ا  شػيد لػػو بقولػػو  عػػال 

ـَ الَِّذي أُْنِزَؿ ِإَلْيَؾ ِمف رَّبَّْؾ ُىَو الحي حدث عف قولو  عػال  ؽَّ َوَيْيِدي ِإَل  :))َوَيَر  الَِّذيَف ُأْوُ وا اْلِعْم
 .ٖ، إذ عطؼ )ييدي( عم  )الحؽ( عطؼ فعؿ عم  ا ـ، ألنو في  أويموِٕرَراِط اْلَعِزيِز اْلَحِميِد((

 

 وقوع الماضي موقع الم  قبؿ -ٚ
:))َوَلػػْو  َػػَر  ِإْذ ُوِقفُػػوا َعَمػػ  ،وقولػػوٗ:))َوَنػػاَد  َأْرػػَحاُب النَّػػاِر((ا  شػػيد لػػو بقولػػو  عػػال 

، وقػػد جػػػاء بيػػذه الشػػواىد فػػػي  ػػياؽ كبلمػػػو عمػػ  قولػػػو ٙ:))َوَلػػػْو  َػػَر  إْذ َفزُِعػػػوا((و، وقولػػ٘النَّػػاِر((
 .  ٚ:))َوَلْو َيَر  الَِّذيَف َظَمُموا ِإْذ َيَرْوَف الَعَذاَب(( عال 

وكاف ابف عادؿ يع مد فػي ا  شػيادا و القرآنيػة عمػ  القػراءات القرآنيػة المخ مفػة، إذ  ػاؽ عػدًدا 
ف يم مس  وجيًيا لكؿ وجو منيا، م  عيًنا ببعضيا عمػ  شػرح المفػردات القرآنيػة و ضخًما منيا، محاواًل أ

 وجيييا إعرابًيا، وىو  الًبا ما ين ب القراءة إل  راحبيا، إال أنو في مواطف أخر  أ فؿ ن ب يا، وأيًضا 
لمقيػاس، فإنو  ار عم  خط  مف يفاضؿ بيف القراءات، أو يحمؿ بعضيا عم  الهمط، إذا لـ  كف موافقػة 

فيو ال يجد حرًجا في الطعف في ق ـ منيا، و مز ىذا القار ء أو ذاؾ، وا ياـ بعػض روا يػـ بال ػيو أو 
الوىـ، وما إل  ذلؾ مف أوراؼ  ير ال قة، وىو بذلؾ ينػزع منػزع الك ػا ي والفػراء  وم ػأخري البرػرييف 

لرػاؽ وين ب عمػ  منػواليـ فػي ِإفػراطيـ فػي رمػي القػراءات بالضػعؼ والخطػأ، وقػذ ؼ أرػحابيا بالزلػؿ واى
ال يـ بيـ، وىذا، إف دّؿ عمػ  شػيء فإنمػا يػدؿ عمػ  أنػو لػـ يم فػت إلػ  أف القػراءة  ػنَّة م َّبعػة ال يجػوز 
ال حامؿ عمييا أو  خط  يا، وأيًضا فإنو  جاىؿ أف القرّاء كػانوا قػد كر َّػوا جيػودىـ ووقػ يـ لهػرض  حػري 

 مضنية وحميدة في ىذا الميداف. رحة النقؿ و بلمة الرواية، وبذلوا جيوًدا 
 وفيما يأ ي بياف لما أوجز و مف  موقؼ ابف عادؿ مف بعض القراءات وروا يا:

:))َيَكػػاُد اْلَبػػْرُؽ َيْخَطػػُؼ يرػػؼ بعػػض القػػراءات بػػالرداءة،  بػػيف ذلػػؾ فػػي كبلمػػو عمػػ  قولػػو  عػػال -ٔ

                                           
 .ٜٔالممؾ / ٔ
 .ٙ بأ / ٕ
 .ٖٔ/ٙٔينظر المباب  ٖ
 .ٓ٘األعراؼ / ٗ
 . ٕٚاألنعاـ / ٘
 . ٔ٘ بأ / ٙ
 .ٕٗ/ٖ. وينظر المباب ٘ٙٔالبقرة / ٚ
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)) ـْ ، وىػي ردي ػة ٕء و ػكوف الخػاء و شػديد الطػاء، إذ قاؿ:))القراءة الثامنة:)َيْخطُّْؼ( بفػ ح اليػأَأْبَراَرُى
 .ٖل أدي يا إل  ال قاء  اكنيف((

ين ب القراءة إل  الشذوذ والضرورة، إذا كانػت مخالفػة لمقيػاس، ا ضػح ذلػؾ فػي قولػو: إف البرػرييف -ٕ
منعوا حذؼ العا ػد، وا ػ ثنوا مػف ذلػؾ )) )أي( خارػة، لطوليػا باإلضػافة، وأمػا  يرىػا فشػاذ أو ضػرورة، 

 .ٙأّي:الَِّذي ُىَو َأْحَ ُف((…٘:))َ َماًما َعَم  الَِّذي َأْحَ ُف((ٗةكقراء
َـّ َأْضػَطرُُّه((يعمد أحياًنا إل  رد بعض القراءات، ظير ذلؾ في قولو  عال -ٖ :))وقػرأ ٚ:))َفُأَم ُّْعُو َقِمػيبًل ثُػ

ال ي ُيػد ـ فييػا، وال  بإد اـ الضاد في الطاء، وىي مردودة ألف الضاد مف الحروؼ ٛابف محيرف )َأطَّرُه(
 .ٜوال ُ د ـ ىي في  يرىا((

ـَ قد ين ب إل  الراوي الوىـ، أو يرؼ القراءة بالهمط، جاء ذلؾ في قولو  عال -ٗ :))َيػا َأْىػَؿ اْلِك َػاِب ِلػ
ـْ َ ْعَمُمػػػوَف(( ر إذ قػػػاؿ:إف قػػػراءة عبيػػػد بػػػف عميػػػ َٓٔ ْمِبُ ػػػوَف اْلَحػػػؽَّ ِباْلَباِطػػػِؿ َوَ ْكُ ُمػػػوَف اْلَحػػػؽَّ َوَأْنػػػُ 

ـَ( ىي الجازمة، فجـز بيا(( ٔٔ)و ك موا( بالجـز ))ال  بعد عف لهط القوؿ، كأنو  وىـ أف )ِل
. ونظير ذلػؾ ٕٔ

:))وقرأ عارـ وعي ػ  ٖٔ:))َوَقاُلوا َيا َراِلُح اْ ِ َنا ِبَما َ ِعُدَنا((ما قالو في  ياؽ كبلمو عم  قولو  عال 
شباع ضـ   بعد عف الهمط، ألف ىمزة الورػؿ فػي ىػذا النحػو وىذه القراءة ال…ٗٔبف عمر:)ُأْوِ َنا( بيمزة واى

 .٘ٔمك ورة فمف أيف جاءت ضمة اليمزة؟((

                                           
 . ٕٓالبقرة / ٔ
 .ٖينظر مخ رر في شواذ القراءات  ٕ
 .ٜٖٛ/ٔالمباب  ٖ
 .ٕٕٓوىي قراءة الح ف واألعمش. ينظر اإل حاؼ  ٗ
 .ٗ٘ٔاألنعاـ / ٘
 .ٗٙٗ/ٔالمباب  ٙ
 .ٕٙٔالبقرة / 7
 .ٛٗٔينظر اإل حاؼ  ٛ
 .ٙٚٗ/ٕالمباب  ٜ

 .ٔٚؿ عمراف /آ ٓٔ
 .ٕٜٗ/ٕينظر البحر المحيط  ٔٔ
 .ٖ٘ٔ/٘المباب  ٕٔ
 .ٚٚاألعراؼ / ٖٔ
 .ٖٖٔ/ٗينظر البحر المحيط  ٗٔ
 .ٜٜٔ/ٜالمباب  ٘ٔ



 
ٔٙٔ 

ػْف َأْىػِؿ وقد يك في برد القراءة مف دوف أف ي ممس لذلؾ  عميبًل، ا ضح ذلؾ في قولو  عػال -٘ ف مّْ : ))َواِى
( فَّ ِمػْف َأْىػِؿ اْلِك َػاِب(: )َواىِ : ))وقرأ الفياض بف  زوافإذ قاؿٔاْلِكَ اِب ِإالَّ َلُيْؤِمَنفَّ ِبِو(( ، ٕب شػديد )ِإفَّ

)  .ٖ، وىي مردودة((ٕ)ِإفَّ
: ))َقػْد وقد ي  ند بقراءة عم   وجيٍو إعرابيٍّ لممفردات القرآنية، ومف أمثمة ذلؾ قولػو فػي قولػو  عػال -ٙ

ـْ َ ػػَفًيا(( ليمػػاني: : ))و) ػػفًيا( نرػػب عمػػ  الحػػاؿ، أي: ذوي  ػػفو، وقػػرأ اَٗخِ ػَر الَّػػِذيَف َقَ مُػػوا َأْواَلَدُىػػ
عم  الجمع، وىي حاؿ، وىذه  قػوي كػوف قػراءة العامػة مرػدرًا فػي موضػع الحػاؿ حيػث رػرح  ٘)ُ َفياَء(

 .ٙبيا((
ػْف ِإَلػٍو وقد يجنح إل   فضيؿ قراءة أو قراء يف عم  أخػر ،  بػيف ذلػؾ فػي قولػو  عػال -ٚ : ))َمػا َلُكػـ مّْ

فػػي جميػػع القػػرآف، والبػػاقوف -ي فػػي ) يػػره(أ-: إذ قػػاؿ : ))وقػػرأ الك ػػا ي و يػػره بخفػػض الػػراءَٚ ْيػػُرُه((
والقراء ػػاف األوليػاف أرجػػح، ألف الكػبلـ م ػػ  كػاف  يػػر إيجػػاب …ٜ، وقػػرأ عي ػ  بػػف عمػر بنرػػبياٛبرفعيػا

 .ُٓٔرّجح اإل باع عم  النرب عم  اال  ثناء، وحكـ ) ير( حكـ اال ـ الواقع بعد )إالَّ( ((
 :))َأْواَل َيْ َ ِطيُع َأف ُيِمؿَّ مو عم  قولو  عال وقد يضعّْؼ بعض القراءات، جاء ذلؾ في  ياؽ كبل-ٛ

، وىػي قػراءة ضػعيفة، ألف ىػذا الضػمير ٕٔإذ قػاؿ: ))وقػر ء بإ ػكاف )ىػاء( )ىػو( ُٔٔىَو َفْمُيْمِمْؿ َوِليُُّو((
 .ٖٔكممة م  قمة، منفرمة عمَّا قبميا. ومف  كَّنيا أجر  المنفرؿ مجر  الم رؿ((

:))َأْف َ َبػػوََّءا ِلَقْوِمُكَمػػا عربيػػة، وفػػي الروايػػة قػػاؿ فػػي قولػػو  عػػال وقػػد يرػػؼ القػػراءة بالضػػعؼ فػػي ال-ٜ

                                           
 .ٜ٘ٔالن اء / ٔ
 .ٖٜٖ/ٖينظر البحر المحيط  ٕ
 .ٜٔٔ/ٚالمباب  ٖ
 .ٓٗٔاألنعاـ / ٗ
 .ٖٕٗ/ٗ، والبحر المحيط ٔٗينظر مخ رر في شواذ القراءات  ٘
 .٘ٙٗ/ٛالمباب  ٙ
 .ٜ٘األعراؼ / ٚ
 .ٕٕٙ، واإل حاؼ ٖٕٓ/ٕينظر النشر  ٛ
 .ٕٖٓ/ٗ، والبحر المحيط ٗٗينظر مخ رر في شواذ القراءات  ٜ

 .ٚٚٔ/ٜالمباب   ٓٔ
 .ٕٕٛالبقرة / ٔٔ
 .ٙٙٔ، واإل حاؼ ٛٚٔ/ٕوىي قراءة أبي جعفر وقالوف. ينظر النشر  ٕٔ
 .ٕ٘ٛ/ٗالمباب  ٖٔ



 
ٕٔٙ 

َيا(ِٔبِمْرَر ُبُيوً ا(( وعم  الجممػة فيػي قػراءة …بياء خالرة، وىي بدؿ عف اليمزة ٕ: ))وقرأ حفص: )َ َبوَّ
 .ٖقراءة ضعيفة في العربية وفي الرواية((

: مػع قواعػد النحػوييف، قػاؿ فػي قولػو  عػال  وقد يأب  القراءة ويرمييا بالضعؼ إذا لـ  كف م  ػاوقة-ٓٔ
أيًضػػػا، ورويػػػت عػػػف الك ػػػا ي،  ٘: ))وقػػػرأ ُأبػػػّي وعي ػػػ  بػػػف عمر:فرػػػبرًا جمػػػيبًل((ٗ))َفَرػػػْبٌر َجِميػػػٌؿ((

و خريجيا عم  المردر الخبري، أي: )أربُر ربرًا(، وىذه القراءة ضعيفة، إف ُخرّْجػت ىػذا ال خػريب، ألف 
 .ٚي الطمب((ال ينقاس ذلؾ عنده إال ف ٙ يبويو
َلُو َيْوـَ اْلِقَياَمِة  : ))َوُنْخِرجُ وقد يرؼ القراءة بالقمؽ، جاء ذلؾ في معرض كبلمو عم  قولو  عال -ٔٔ

، مبنًيا لممفعوؿ، و)ك اًبا( نرب عم  الحاؿ، والقا ـ ٜإذ قاؿ: ))ويرو  عف أبي جعفر: )ويخرج( ِٛكَ اًبا((
ك اًبػػا(، وخػػرّْج عمػػ  أنػػو مرفػػوع بالفعػػؿ المبنػػي والقػػا ـ مقػػاـ الفاعػػؿ ضػػمير )الطػػا ر(، وعنػػو أنػػو رفػػع )

 .ٓٔلممفعوؿ، واألول  قراءة قمقة((
: ))َوالَّػػػِذيَف َمَعػػػُو َأَاِشػػػدَّاُء َعَمػػػ  وقػػد يشػػػبّْو القػػػراءة بالضػػػرورة الشػػػعرية، قػػاؿ فػػػي قولػػػو  عػػػال -ٕٔ

 . ٖٔبالقرر، والقرر مف ضرا ر الشعر(( ٕٔ: ))وقرأ ابف يعمر: )أِشدَّا(ٔٔالُكفَّاِر((
: ))وقػرأ الح ػف ٗٔ: ))َكاُدْوا َيُكوُنػوَف َعَمْيػِو ِلَبػًدا((قد يرؼ القراءة بالهرابة، قاؿ في قولو  عال و -ٖٔ

 .ٙٔ، وىي قراءة  ريبة ِجدِّا((٘ٔوالجحدري أيًضا: ُلبًَّدا بضـ و شديد الباء

                                           
 .ٚٛيونس / ٔ
 .ٖٕ٘ينظر اإل حاؼ  ٕ
 .ٜٖٗ/ٓٔ المباب ٖ
 .ٛٔيو ؼ / ٗ
 .ٖٛٓ/ٕ، والكشاؼ ٖٙينظر مخ رر في شواذ القراءات  ٘
 .ٚ٘ٔ/ٔينظر الك اب  ٙ
 .ٗٗ/ٔٔالمباب  ٚ
 .ٖٔاإل راء / ٛ
 .ٕٕٛ، واإل حاؼ ٖٕٓ/ٕينظر النشر  ٜ

 .ٕٕٙ/ٕٔالمباب  ٓٔ
 .ٜٕالف ح / ٔٔ
 .ٕٓٔ/ٛ، والبحر المحيط ٕٗٔينظر مخ رر في شواذ القراءات  ٕٔ
 .ٕٔ٘/ٚٔالمباب  ٖٔ
 .ٜٔالجف / ٗٔ
 .ٖٖ٘/ٛ، والبحر المحيط ٖٙٔينظر مخ رر في شواذ القراءات  ٘ٔ
 .ٖ٘ٗ/ٜٔالمباب  ٙٔ



 
ٖٔٙ 

 الحديث النبوي الشريؼ-ب
موىا عم  آيات الك اب ا ـّ أقاـ النحويوف قواعدىـ وأروليـ ال ي أرَّ لعزيػز، وكػبلـ العػرب بمػا يضػ

مػف أشػعارىـ وأمثػاليـ وأقػواليـ المػػأثورة الموثػوؽ بان ما يػا إلػ  أفرػح القبا ػػؿ، فطفقػوا بمػا  نػاقموه عػػف 
العػػرب، وبمػػا  مقفػػوه مػػف أفػػواىيـ يضػػعوف قػػوانينيـ العامػػة وي  بعػػوف مفػػردات المهػػة وي ػػبروف  ورىػػا، 

ػوا جانًبػا مرػدرًا ميمِّػا مػف مرػادر الدرا ػة المهويػة وي  خمروف أ رارىا وأحكاميا المخ مفة، إال أن يـ نحَّ
والنحوية، وىػو الحػديث النبػوي الشػريؼ، إذ وقفػوا مػف اال  شػياد بػو موقػؼ الريبػة والشػؾ، وَأبػوا  قعيػد 
القواعػػد عميػػو، ىػػذا ىػػو ال ػػبيؿ الػػذي  ػػار عميػػو جميػػور النحػػوييف الم قػػدميف. وقػػد حاكػػاىـ فيػػو وحػػذا 

بػػو حّيػػاف مػػف الم ػػأخريف. وال يعمػػـ عمػػـ اليقػػيف  ػػّر ىجػػرىـ اال  شػػياد بالحػػديث حػػذوىـ ابػػف الضػػا ع وأ
النبوي إال ذلؾ االع ذار الفّب الػذي ال ي ػ ند إلػ  حجػة منطقيػة، وال يم مػؾ الػدليؿ النارػع وال يقػـو عمػ  

يػة الحػديث  ف ير مقنػع، فقػد قػالوا: إنمػا لػـ نع ػدَّ باال  شػياد بػو لعم يف:))األولػ : أف الػرواة جػوزوا روا
بالمعن  ف رد القرة الواحػدة بألفػاظ م عػددة. والثانيػة: أف معظػـ الػرواة أعػاجـ وال يػؤمف أف يكونػوا نقمػوه 
بألفاظيـ بعد فيميـ المعن ، فَهيَّروا مف ألفاظ الر وؿ، وعبَّروا بما ا ػ طاعوا أف يعبّْػروا بػو عػف الحػديث 

 .ٔلنحو والررؼ((مف عبارات ال يرح أف  عد شاىًدا في إثبات قواعد ا
وىذه الذريعة ال ي  مّم يا النحويوف بمعزؿ عف الرواب، وذلؾ أف جّؿ رواة الحديث مف فرحاء 
العرب الذيف ي  شيد بكبلميـ فضػبًل عّمػا يروونػو مػف أحاديػث الر ػوؿ الكػريـ. ويبػدو أف ىػذه الحقيقػة، 

ـّ الحػػديث كمػػا ىػػو راجػػح، لػػـ  عػػزب عػػف أذىػػانيـ، إال أنيػػـ لمػػا وجػػدوا أف كثيػػرًا مػػ ف قواعػػدىـ  نيػػدـ بضػػ
النبوي إلػ  جانػب أنمػاط الشػواىد األخػر ، ومػف ثػـ  ػزؿ األقػداـ و  يػاو  األرػوؿ والقواعػد، عمػدوا إلػ  

 ا  بعاده، ورمي روا و بأنيـ لي وا عرًبا  ميقة.
وميما يكف مف شيء فإف نظرة فاحرة مدققة فيمػا ورد مػف شػواىد فػي  ف ػير )المبػاب(  فرػح 

و إل  اإلكثار مف اال  شياد بالحديث النبوي واع مػاده عميػو فػي مخ مػؼ مباحثػو المهويػة عف ميؿ راحب
( ثبلثػة و ػ وف ٖٙمنيػا ) ٕ(   عيف وم  ا حديث، النحويةٜٕٓوالنحوية،  ج د ذلؾ مف ا  شياده بػ )

 (  بعة وعشروف وم  ا حديث.ٕٕٚحديثًا، والمهوية )
نمػا كػاف  رضػي م جًيػا إلػ  ان خػاب ولـ يكف  رضي م جًيا رػوب حشػد  مػؾ المػواطف  كميػا، واى

بعض األمثمة مف  مكـ المواطف، ل كوف معالـ  وضح مد  اع داد ابف عادؿ بالحديث النبوي الشريؼ فػي 
 بناء القاعدة النحوية.

                                           
 .ٕٗٔ-ٔٗٔ، والشاىد وأروؿ النحو في ك اب  يبويو ٛ٘. وينظر مدر ة الكوفة ٖٔٗالمدارس النحوية  ٔ
، ٕٗٚ/ٜ، ٔٔٗ/ٛ، ٜٙٗ/ٚ، ٖٙٛ، ٕٗٔ/ٖ، ٖٗٔ/ٕ، ٖ٘ٚ، ٕٗٙ، ٕٔٔ/ٔينظػػػػر عمػػػػ   ػػػػبيؿ المثػػػػاؿ المبػػػػاب  ٕ

ٔٓ/ٖ٘ٛ ،٘ٓٗ ،ٔٔ/ٕٗٙ ،ٕٔ/٘ٓٗ ،ٖٔ/٘ٓٔ ،ٔ٘/ٕٜٙ ،ٗٛٙ ،٘ٗٚ ،ٔٚ/ٕٖٙ. 



 
ٔٙٗ 

 مجيء )أؿ( لم عظيـ-ٔ
قػد  ػاؽ ىػذا ، و ٔ:))ُأْوَلِ َؾ الَمؤُل ِمْف قُػَرْيٍش((ا  شيد لو بقوؿ الر وؿ، عميو الربلة وال بلـ

 .ٕ:))ِ ْمَؾ اْلُقَر  َنُقصُّ َعَمْيَؾ ِمْف َأْنَباِ َيا((الحديث الشريؼ في أثناء كبلمو عم  قولو  عال 
 ال عدي والمزوـ-ٕ
  عدية الفعؿ )َ ِفَو( إل  مفعولو بنف و-أ

، ٖاْلنَّاَس((:))اْلِكْبُر َأْف َ ْ َفَو اْلَحؽَّ وُ ْهِمَض ا  شيد لو بقوؿ الر وؿ عميو الربلة وال بلـ
إذ إف )َ ػػػِفَو( ي عػػػد  بنف ػػػو، كمػػػا ي عَّػػػد  )َ ػػػفََّو(، و ػػػاؽ ىػػػذا الشػػػاىد فػػػي أثنػػػاء كبلمػػػو عمػػػ  قولػػػو 

ـَ ِإالَّ َمف َ ػِفَو َنْفَ ػُو(( عال  مَِّة ِإْبَراِىي ، إذ إف اأَلْولػ  عنػده أف يكػوف )نف ػو( ٗ:))َوَمف َيْرَ ُب َعف مّْ
 .٘مفعواًل بو منروًبا بػ )َ ِفَو(

   عماؿ الفعؿ )وىف( م عدًياا-ب
ير  ابف عادؿ أفَّ الفعؿ )َوَىَف( ي ػ عمؿ الزًمػا وم عػدًيا، وا  شػيد لمجي ػو م عػدًيا بقػوؿ الر ػوؿ 

ػػ  َيثْػػِرَب((عميػػو الرػػبلة وال ػػبلـ ـْ ُحمَّ ، وجػػاء بيػػذا الشػػاىد فػػي  ػػياؽ حديثػػو عػػف قولػػو ٙ:))َوَىَنػػْ ُي
 .ٚ:))َواَل َ ِيُنْوا َواَل َ ْحَزُنْوا(( عال 
 مجيء البلـ بمعن  )عم (-ٖ

ـُ اْلػَواَلَء((ا  شيد لو بقوؿ الر وؿ عميو الربلة وال بلـ ، أي:عمػييـ. وجػاء ٛ:))اْشػِ َراِطي َلُيػ
ـْ َيُكػْف َأْىمُػُو َحاِضػِري اْلَمْ ػِجِد بيذا الحديث الشريؼ في  ياؽ كبلمو عم  قولو  عال  :))َذِلَؾ ِلَمػف لَّػ

)) ف  كوف البلـ، في الحديث الشريؼ، لم عميؿ، أي: مف أجميـ، إذ ال يعرؼ فػي . واألول  عندي أٜاْلَحَراـِ
 .ٓٔفي العربية ا  عماؿ البلـ بمعن  )عم (

                                           
 . وفيو: )ىؤالء( مكاف )أول ؾ(.ٖٖٓ/ٔم ند أحمد  ٔ
 .ٕٔٗ/ٜ. وينظر المباب ٔٓٔاألعراؼ / ٕ
 . ٜٓٗ/ٓٔ، وف ح الباري ٖٜ/ٔ، ورحيح م مـ ٜٜٖ/ٔم ند أحمد  ٖ
 .ٖٓٔالبقرة / ٗ
 .ٜ٘ٗ/ٕينظر المباب  ٘
 .ٜٜ٘/ٖ، وف ح الباري ٖٕٜ/ٕ، ورحيح م مـ ٖٖٚ/ٔحمد م ند أ ٙ
 .ٔ٘٘/٘. وينظر المباب ٜٖٔآؿ عمراف / ٚ
 .ٜٓٗ/٘، وف ح الباري ٖٗٔٔ/ٕ، ورحيح م مـ ٕٖ٘/ٔم ند أحمد  ٛ
 .ٖٙٛ/ٖ. وينظر المباب ٜٙٔالبقرة / ٜ

 .ٕٓٛ/ٔينظر مهني المبيب  ٓٔ
 



 
ٔٙ٘ 

 أمثاؿ العرب وأقواليـ-ث
عنػػي ابػػف عػػادؿ باألمثػػاؿ واألقػػواؿ الم ػػ قراة مػػف ل ػػاف العػػرب الموثػػوؽ بفرػػاح يـ، وأكثػػر مػػف 

اب( مظنة لكثير مف  مؾ الشواىد، بيػد أفَّ شػواىده فػي االح جاج بيا في مخ مؼ مناحي المهة، فكاف )المب
 ٔ(  بعة و  عيف مثبًل، النحويةٜٚىذا الميداف، إذا ما قي ت بأضراب الشواىد األخر ، قميمة، إذ بمهت )

 ( أربعة و بعوف مثبًل.ٗٚ( ثبلثة وعشروف مثبًل، والمهوية )ٖٕمنيا ) ٔالنحوية
حػوييف الم قػدميف لػـ  ػوِؿ المنثػور مػف كػبلـ مرد ىذا اإلقػبلؿ، فػي أكبػر الظػف، إلػ  أف مظػاف الن

العرب وأمثاليـ العناية ال ي أول يا بقية األنواع األخر  مػف الشػواىد، لػذلؾ جػاء ىػذا الػنمط مػف الشػواىد 
 .ٕفي جميع ك ب النحوييف الم أخريف أقؿ مف الشواىد القرآنية و الحديثية والشعرية

 وفيما يأ ي عدد مف  مؾ الشواىد:
 )ع  ( ا ًما رريًحا مجيء خبر -ٔ

 ، وأرود ىذا المثؿ في  ياؽ كبلمو عم  ٖ:))َعَ   اْلُهَوْيُر َأْبُؤَ ا((ا  شيد لو بقوؿ الزَّبَّاء
((قولو  عال  ـْ  .  ٗ:))َوَعَ   َأْف َ ْكَرُىوا َشْيً ا، َوُىَو َخْيٌر لَُّك

 حذؼ حرؼ الجر-ٕ
ي  ػػف، وجػػاء بيػػذا الشػػاىد فػػي  ضػػوف ، أي: فػػ٘:))َرػػَدَقِني ِ ػػفَّ َبْكػػَرٍة((ا  شػػيد لػػو بقػػوليـ

َِ َعَمْيِو((كبلمو عم  قولو  عال  ، أي: ردقوا اِ فيمػا ٙ:))مَّْف اْلُمْؤِمِنيَف ِرَجاٌؿ َرَدُقوا َما َعاَىُدوا ا
 . ٚفيما عاىدوه عميو

 إضمار )َأْف( المردرية -ٖ
وقػد جػاء بيػذا المثػؿ فػي  ػياؽ ، ٛ:))َ ْ َمُع ِبالُمِعْيِدي َخْيٌر ِمْف َأْف َ َراُه((ا  شيد لو بقوليـ

ِِ((كبلمو عم  قولو  عال  ـْ اَل ُ َقاِ ُمَوف ِفي َ ػِبيِؿ ا ـْ ِفػي َأالَّ ُ َقػاِ ُموا(، ٜ:))َوَما َلُك ، إذ األرػؿ:)َوَما َلُكػ
 .ٓٔفُحذفت )في(، فبقي:)َأالَّ  قا موا(، ثـ حذفت )أْف( الناربة، فار فع الفعؿ بعدىا

                                           
 .ٕٕٗ/ٙٔ، ٕٙٗ، ٜٖ٘، ٜٜ/ٕٔ ،ٕٕ/ٔٔ، ٔٓٗ/ٗينظر عم   بيؿ المثاؿ ال الحرر المباب  ٔ
 .ٓٓ٘ -ٜٜٗينظر ال يوطي النحوي  ٕ
 .ٔٙٔ/ٕ، والم  قر  في أمثاؿ العرب ٖٔٗ/ٕمجمع األمثاؿ  ٖ
 .ٕٙ٘/ٖ. وينظر المباب ٕٙٔالبقرة / ٗ
 .ٓٗٔ/ٕ، والم  قر  في أمثاؿ العرب ٕٕٔ/ٕمجمع األمثاؿ  ٘
 .ٖٕاألحزاب / ٙ
 .ٕٚ٘/٘ٔينظر المباب  ٚ
 .ٕٕٚ/ٔمجمع األمثاؿ  ٛ
 .٘ٚالن اء / ٜ

 .ٜ٘ٗ/ٙينظر المباب  ٓٔ



 
ٔٙٙ 

بقػػاء رػػف و قػػوليـومػػف أقػػواؿ العػػرب ال ػػي ا  شػػي :)ِمنَّػػا َظَعػػَف، د بيػػا عمػػ  حػػذؼ المورػػوؼ واى
) ـَ ـَ. وجاء بيذا الشاىد في  ػياؽ كبلمػو عمػ  قولػو  عػال َوِمنَّا َأَقا :))َوَأنَّػا ، أي: فريٌؽ َظَعَف، وفريٌؽ َأَقا

اِلُحوَف َوِمنَّا ُدوَف َذِلَؾ((  .ٕ، أي: َوِمنَّا فريٌؽ أو فوٌج دوَف ذلؾِٔمنَّا الرَّ
 عريةالش-ت

ُ عّد الشواىد الشعرية مف أبرز األروؿ ال ي عػّوؿ عمييػا النحويػوف فػي بنػاء قواعػدىـ النحويػة، 
ـّ ابف عادؿ بالشواىد الشعرية أيَّما اى ماـ، وبمغ فػي ال مثيػؿ بيػا شػأوه، إذ  وا  خبلص أروليـ. وقد اى 

رىا ل عزيػػز األحكػػاـ النحويػػة، و رػػحيح القواعػػد، و ػػرجيح أوجػػو إعرابيػػة عمػػ  أخػػر ، وبيػػاف معػػاني   ػػخَّ
المفػػردات، وأبني يػػا، واشػػ قاقا يا، ورػػيهيا، و يػػر ذلػػؾ مػػف مباحػػث نحويػػة ورػػرفية. وقػػد ا  ػػـ الك ػػاب 
باإلكثار مف الشواىد الشعرية، كما ذكرنا  مًفا، ومف ثـ طهت عم  بقية أنماط الشواىد. وقرر ابف عادؿ 

، وطبقػة المخضػرميف، وطبقػة اإل ػبلمييف، ولػـ شواىده الشعرية عمػ  الطبقػات الػثبلث: طبقػة الجػاىمييف
ي عدَّىا إل   يرىا، ولـ يورد مف األبيات الخارجة عف نطاؽ ىذه الحقبة الزمنية إال ما ىو ب ػبيؿ ال مثيػؿ 
بو ال  أريؿ القواعد النحوية عميو، منبًيا عم  أفَّ الشاعر المولَّػد ال يجػوز اال  شػياد بشػعره، وال  قعيػد 

وىو كثيرًا ما يعمد إل  ن بة البيت الشػعري إلػ  قا مػو، وأحياًنػا يك فػي بن ػب و إلػ  قبيمػة . ٖالقواعد عميو
، وربما ررح با ـ الشػاعر مػع ٗ:))وقاؿ رجؿ مف بني ضبَّة، جاىمي((الشاعر مع ذكر عرره، نحو قولو

 ، وقػد يػذكر ا ػـ الػراوي والمرػدر الػذي٘:))قاؿ أوس بف حجر، وىػو جػاىمي((مع ذكر عرره، نحو قولو
حكػ  ذلػؾ :))…ورد فيو الشاىد الشعري، إال أنو يضػرب رػفًحا عػف ذكػر ا ػـ الشػاعر، وذلػؾ نحػو قولػو

. وأحيانًا نجده يذكر ا ـ الػراوي مػف  يػر ذكػر ا ػـ ٙالفراء في ك اب )لهات القرآف(، وانشد عف بعضيـ((
، ٛلػػؾ قولػػو((:))وأنشػػد أبػػو عبيػػدة عمػػ  ذ، وقولوٚ:))أنشػػد  ػػيبويو قػػوؿ الشػػاعر((الشػػاعر، نحػػو قولو

. وقػػد يػػذكر ا ػػـ الػػراوي والشػػاعر، وذلػػؾ نحػػو ٓٔ:))وأنشػػد الفار ػػي((، وقولوٜ:))وأنشػػد األخفػػش((وقولو
:))وأنشػد الزمخشػري ، وقولؤ:))وأنشد المازني لحميد بف ثػور((، وقولؤٔ:))وانشد أبو عبيد لجرير((قولو

                                           
 .ٔٔالجف / ٔ
 .ٖٕٗ/ٜٔينظر المباب  ٕ
 .ٕٙٛ/٘، ٓٓٗ/ٔينظر المردر نف و  ٖ
 .ٖٓٓ/ٖٔالمردر نف و  ٗ
 .ٕٓٗ/ٜٔالمردر نف و  ٘
 .ٕٗٔ/ٙالمردر نف و  ٙ
 .ٜ٘ٔ/٘المردر نف و  ٚ
 .ٕٙ/ٓٔالمردر نف و  ٛ
 .ٖٔٔ/ٓٔالمردر نف و  ٜ

 .ٜٖٙ/ٕٔالمردر نف و  ٓٔ
 .ٕٓٓ/ٜالمردر نف و  ٔٔ



 
ٔٙٚ 

:))وأنشػػدوا الػػراوي، نحػػو قولو. وربمػػا اك فػػ  بػػذكر ا ػػـ الشػػاعر مػػف  يػػر ذكػػر ا ػػـ ٕعميػػو قػػوؿ جريػػر((
. وأحياًنا يورد البيت مف دوف أف ي ثبت مف قا مو، أو يجـز بو، الف ًا ٗوقولو:))وأنشدوا لرؤبة(( .ٖأُلميَّة((

، أو عمػرو بػف معػد يكػرب((النظر إل  االخ بلؼ في ن ب و، وذلؾ نحو قولو ، ٘:))قاؿ بشر بػف أبػي خػاـز
. وربمػا اع نػ  ب رػحيح ن ػبة الشػاىد الشػعري إلػ  ٙل ػأبََّط شػرِّا(( :))قاؿ أبو كبير اليػذلّي، ويػرو وقولو

:))وكاف الزمخشػػػري ن ػػػب البيػػػت إلػػػ  زىيػػػر، وىػػػو  ػػػيو، بػػػؿ قا مػػػو أبػػػو كبيػػػر قا ػػػؿ معػػػيف، نحػػػو قولػػػو
:))وفي ذلػؾ . في حيف أىمػؿ بعػض األبيػات و ركيػا مػف  يػر عػزو لقا ػؿ معػيف، مك فًيػا بعبػارةٚاليذلّي((

. والباعػث ٜوأضرابيا. وأيًضا فإنو  اؽ بعض األبيات ال ي وردت بأكثر مف رواية، ٛقوؿ بعض الشعراء((
عم  ذلؾ  عدد المنا بات ال ي ألجميػا ي ػوؽ الشػاىد، كمػا أنػو  الًبػا مػا يػورد البيػت كػامبًل، إال أنػو فػي 

 ، بػؿ قػد يك فػي بػإيراد كمم ػيف أو ثػبلث مػف رػدر البيػت أوٓٔبعض األحياف يق رر عم  أنراؼ األبيػات
 ، وال  يما الشاىد الذي  قدـ اال  شياد بو في موطف آخر. ٔٔعجزه

وأخيػػرًا ينبهػػي أف نعػػرّْج عمػػ  موقػػؼ ابػػف عػػادؿ مػػف شػػواىد الك ػػاب ال ػػي لػػـ يعزىػػا  ػػيبويو لقا ػػؿ 
ز بيػا ك ابػو، إذ  ؿ عم   مؾ الشػواىد فػي مباحثػو المهويػة والنحويػة، وطػرَّ معيف. فأقوؿ: إف ابف عادؿ عوَّ

فػي  ٕٔمؾ األبيات عف العرب نظر اإلجبلؿ واإلكبػار،  جمػ  ذلػؾ فػي قولو:))وأنشػد  ػيبويونظر إل  ناقؿ  
ؿ مف )حاِذر( قولو:  إعماؿ )َحِذر(، عم  أنو مثاؿ مبالهة محوَّ

 َٖٔما َلْيَس ُمْنِجَيُو ِمَف اأَلْقَدارِ   َحِذٌر ُأُموًرا اَل َ ِضيُر وآِمٌف 
بلحقػي، وقيػؿ: إف قا مػو عبػد اِ بػف المقفَّػع. وزعػـ بعضػيـ والبيت قيؿ: إف قا مو أباف بف عبد الحميد ال

أف  يبويو لما  ألو: ىؿ يحفظ شيً ا في إعمػاؿ )َفِعػؿ(؟ رػنع لػو ىػذا البيػت، فعيػب عمػ   ػيبويو كيػؼ 

                                                                                                                                     
 .ٚٚ/ٛٔالمباب  ٔ
 .ٖٔٗ/ٜٔالمردر نف و  ٕ
 .ٚٚٗ/ٚالمردر نف و  ٖ
 .ٖٗٗ/ٕٔالمردر نف و  ٗ
 .ٖٗٔ/ٖالمردر نف و   ٘
 .ٕٚٓ/ٜالمردر نف و  ٙ
 .٘ٙ/ٕٔالمردر نف و  ٚ
 .ٓٛٔ/ٓٔالمردر نف و  ٛ
 .ٕٓ٘/٘، ٖٛٔ/ٗينظر المردر نف و  ٜ

 .ٖٛٔ/ٗٔ، ٘ٓٔ/ٛ، ٘ٛٗ/ٙينظر المردر نف و  ٓٔ
 . ٖٓ٘/ٜ، ٖٔٚ/ٔينظر المردر نف و  ٔٔ
 .ٛ٘/ٔينظر الك اب  ٕٔ
 .ٗٔٔ/ٕ، وشرح ابف عقيؿ ٕٕٓ/ٕ، وشرح الرضي ٔٚ/ٙورد في شرح المفرؿ  ٖٔ



 
ٔٙٛ 

يأخذ بالشواىد الموضوعة؟ وىذا  مط، فإفَّ ىذا الشخص قد أقرَّ عم  نف ػو بالكػذب، فػبل يقػدح قولػو فػي 
 .ٔع  انو رنع البيت ىو األخفش(( يبويو. والذي أدَّ 

( ألفػػػيف و ػػػبع ما ػػػة وخم ػػػة شػػػواىد، النحويػػػة منيػػػا ٕ٘ٓٚىػػػذا وبمهػػػت شػػػواىده الشػػػعرية )
 (، ألؼ و ت ما ة وخم ة شواىد.٘ٓٙٔ(، ألؼ وما ة شاىد، والمهوية )ٓٓٔٔ)

 وفيما يأ ي عدد مف شواىده في أبواب نحوية م فرقة:
 اإلب داء بالنكرة-ٔ

 :ٕر ء القيسا  شيد لو بقوؿ ام
 َفَثْوٌب َلِبْ ُت َوَثْوٌب َأُجرُّ   

نما جاز االب داء بالنكرة، ألف المقاـ مقاـ  فريؿ. وجاء بيذا الشاىد في  ياؽ كبلمو عم  قولو  عال  : واى
 .ٖ))َفِريٌؽ ِفي اْلَجنَِّة َوفِريٌؽ ِفي ال َِّعيِر((

 اإلخبار بالمردر عف الذات-ٕ
 :ٗمردر عف الذات، وا  شيد لو بقوؿ الخن اءير  ابف عادؿ جواز اإلخبار بال

ْدَبارُ   َ ْرَ ُع َما َرَ َعْت َح َّ  ِإَذا ادََّكَرْت   َفإنَّما ِىَي ِإْقَباٌؿ َواِى
، إذ ذكػر أف أح ػف ٘:))ُخِمَؽ اإِلْنَ اُف ِمْف َعَجٍؿ((وجاء بيذا الشاىد في  ياؽ كبلمو عم  قولو  عال 

عمػ  المبالهػة فػي جعػؿ ذات اإلن ػاف كأنيػا مخموقػة مػف نفػس أح ف األقػواؿ فػي )ِمػْف َعَجػٍؿ( أف يكػوف 
 .ٙالعجمة

  قديـ خبر )ليس( عم  ا ميا-ٖ
 :ٚا  شيد لو بقوؿ ال موأؿ

ـٌ َوَجُيوؿُ  َا ِمي، ِإْف َجِيْمِت، النَّاَس َعنَّا َوَعْنُيـُ   َفَمْيَس َ َواًء َعاِل
 :ٛوقوؿ عروة بف الورد

                                           
 .ٖٔ-ٖٓ/٘ٔالمباب  ٔ
 ردر البيت: فممَّا َدَنْوُت َ َ دَّيُ َيا ٕ

، ومهنػػي المبيػػب ٗٗ/ٔايػػة الك ػػاب بنرػػب )ثػػوب(، ولػػيس ثمػػة شػػاىد بمق ضػػ  ىػػذه الروايػػة. ورو  ٜ٘ٔوروايػػة الػػديواف 
ْكَبَ ْيِف  : ٗٔٙ/ٕ  َفَثْوٌب َلِبْ ُت َوثْوٌب َأُجرّْ    َفَأْقَبْمُت َزْحًفا َعَم  الرُّ
 .ٜٙٔ/ٚٔ. وينظر المباب ٚالشور  / ٖ
 .ٕٙينظر ديوانيا  ٗ
 .ٖٚاألنبياء / ٘
 .ٔٓ٘-ٓٓ٘/ٖٔينظر المباب  ٙ
 . وفيو )وليس( مكاف )فميس(.ٙٔينظر ديوانو  ٚ
 . وفيو )الحقوؽ( بدؿ )الخطوب(.٘ٛينظر ديوانو  ٛ



 
ٜٔٙ 

َـّ ُمِممَّ  ؿُ    ةٌ َأَلْيَس َعِظيًما َأْف ُ ِم  َوَلْيَس َعَمْيَنا ِفي اْلُخُطوِب ُمَعوَّ
ـْ ِقَبػػَؿ وقػػد  ػػاؽ ىػػذيف الشػػاىديف فػػي أثنػػاء كبلمػػو عمػػ  قولػػو  عػػال  :))لَّػػْيَس اْلِبػػرَّ َأف ُ َولُّػػوا ُوُجػػوَىُك

 .ٔاْلَمْشِرِؽ َواْلَمْهِرِب((
 زيادة الباء في خبر )ما(-ٗ

 :ٕا  شيد لو بقوؿ الفرزدؽ
 َواَل ُمْنِ  ٌء َمْعٌف َواَل ُمَ َي ّْرُ  ِبَ اِرِؾ َحقِّْو  َلَعْمُرَؾ َما َمْعفٌ 

إذ جوز أف  كوف )ما( حجازيػة،  ٖ:))َوَما ُىـ ِبُمْؤِمِنيَف((و اؽ ىذا الشاىد وىو ي حدث عف قولو  عال 
حجازية، ف رفع اال ـ و نرب الخبر، فيكوف )ىـ( ا ميا، و)بمؤمنيف( خبرىا، والبػاء زا ػدة لم وكيػد، وأف 

 .ٗ، فبل  عمؿ شيً ا، فيكوف )ىـ( مب دأ، و)بمؤمنيف( الخبر، والباء زا دة أيًضا كوف  ميمية
 حذؼ مفعولي )َحِ َب(-٘

 ا  شيد لو بقوؿ الشاعر:
ـْ ِبأيَِّة ُ نٍَّة  ـْ َعاًرا َعَميَّ َوَ ْحَ بُ   ِبَأيّْ ِكَ اٍب َأ  َ٘ َر  ُحبَُّي

، فحػػذؼ مفعػػولي ) ح ػػب( لداللػػة مفعػػولي ) ػػر ( عمييمػػا. وجػػاء  أي: و ح ػػب حػػبيـ عػػارًا عمػػيَّ
:))اَل َ ْحَ ػَبفَّ الَّػِذيَف َيْفَرُحػوَف ِبَمػا َأ َػوا َوُيِحبُّػوَف َأف بيذا الشاىد في  ػياؽ كبلمػو عمػ  قولػو  عػال 

ػػَف اْلَعػػَذاِب(( ـْ ِبَمَفػػاَزٍة مّْ ـْ َيْفَعمُػػوا َفػػبَل َ ْحَ ػػَبنَُّي ُيْحَمػػُدوا ِبَمػػا َلػػ
، إذ حػػذؼ مػػف الفعػػؿ األوؿ مفعوليػػو ٙ

اخ رػػػارًا، لداللػػػة مفعػػػولي الفعػػػؿ الثػػػاني عمييمػػػا، وال قػػػدير: وال يح ػػػبف الفرحػػػوف أنف ػػػيـ فػػػا زيف فػػػبل 
 .ٚ ح بنَّيـ فا زيف

 حذؼ جواب )لو(-ٙ
 وا  شيد لو بقوؿ الشاعر:

 ُٛخُمَؽ اْلَكِريـِ َوْلَو َ ُكوُف َعِديَما   اَل ُيْمِفَؾ الرَّاُجوَؾ ِإالَّ ُمْظِيًرا
ـْ فػػػي أثنػػػاء كبلمػػػو عمػػػ  قولػػػو  عػػػال وقػػػد  ػػػاؽ ىػػػذا الشػػػاىد  ُِ َلػػػَذَىَب ِبَ ػػػْمِعِي :))َوَلػػػْو َشػػػاَء ا

)) ـْ  .َٔوَأْبَرارِِى
                                           

 .ٜٔٔ/ٖ. وينظر المباب ٚٚٔالبقرة / ٔ
 .ٖٓٔ/ٔينظر ديوانو  ٕ
 .ٛالبقرة / ٖ
 .ٖٖٔ/ٔينظر المباب  ٗ
 .ٖٛقا مو الكميت. ينظر الياشميات  ٘
 .ٛٛٔآؿ عمراف / ٙ
 .٘ٓٔ/ٙينظر المباب  ٚ
 .ٕٙ٘/ٕ، وشرح ال رريح ٖٗٗ/ٔلـ أى ِد إل  قا مو. وىو مف شواىد مهني المبيب  ٛ



 
ٔٚٓ 

 معن  )قد(-ٚ
يػػر  أف )قػػد(  فيػػد ال قميػػؿ مػػع المضػػارع إال فػػي أفعػػاؿ اِ  عػػال ، فإنيػػا لم حقيػػؽ، وقػػد  خػػرج 

 المضارع إل  المضي، كقولو:
ْت ِبِفْرَرادِ  ِمُمُو َقْد َأْ ُرُؾ اْلِقْرَف ُمْرَفرِّا َأَنا  َٕكأفَّ َأْثَواَبُو ُمجَّ

ـْ ِفػػي وقػػد جػػاء بيػػذا البيػػت فػػي  ػػياؽ كبلمػػو عمػػ  قولػػو  عػػال  ـُ الَّػػِذيَف اْع َػػَدوا ِمػػْنُك :))َوَلَقػػْد َعِمْمػػُ 
 .ٖال َّْبِت((

 موقفو مف العامؿ النحوي-ٕ
ولو، إذ أ ػرت ىػذه رافقت نظرية العامؿ النحو العربػي منػذ أف نشػأ ور ػت قواعػده، واك ممػت أرػ

النظرية شهاؼ قموب النحوييف، وُأولعوا بيا ولًعا شديًدا، واش هموا بيا وأفاضوا في الحػديث عنيػا وفػي مػا 
 حدثو مف  أثيرات إعرابية في ال راكيب المخ مفة وأضحت مظػاّف النحػو م خمػة بأرػوليا وفروعيػا، فكػاف 

ة، ثػـ شػرعوا فػي  ق ػيـ العوامػؿ إلػ  أ ػماء، وأفعػاؿ، أف قالوا بوجود عامؿ ي رؾ أثرًا إعرابًيا في كؿ جممػ
وحروؼ. وىذه العوامؿ عندىـ ظاىرة ومقدرة، وحكػـ المقػدرة منيػا كحكػـ الظػاىرة. واق ضػت ىػذه النظريػة 

 أف  كوف بعض العوامؿ قوية وأخر  ضعيفة، وبعضيا أرواًل وبعضيا فروًعا.
مػؿ عػدىا بعضػيـ  مػوِّا مػف النحػوييف، ىذه األ س وال فريعات ال ي قامت في ضو يا نظرية العا

ومف ثـ أربحت مثمبة عم  النحو، بعد أف كاف مقرد واضعييا  ي يره عمػ  الناشػ ة والم عممػيف. وبنػاء 
عم  ذلؾ ظيرت أروات  نادي بضرورة إلها يا. وكػاف مػف بػيف مػف قػاد ىػذه الحممػة، و ػزعَّـ ىػذه الفكػرة 

 جريػد النحػو العربػي منيػا، بيػد أف ىػذه الرػرخات ال ػي ابف مضػاء القرطبػي إذ دعػا إلػ  ىػدـ أرػوليا و 
 أطمقيا ابف مضاء لـ  جد آذاًنا را ية، ف بلشت وخف ت أماـ  م ؾ النحوييف بيذه النظرية.

وميما يكف مف أمر فالذي أريد  قريره في ىذا الموطف موقؼ ابف عادؿ مف العامػؿ، فػأقوؿ: إنػو 
ذ إنػػو اع مػػد فػػي معظػػـ المباحػػث ال ػػي عػػرض ليػػا عمػػ  لػػـ يخػػرج عػػف األطػػر ال ػػي ر ػػميا النحويػػوف، إ

العامؿ، وا  عاف بو في ال وجيو اإلعرابي لممفردات القرآنية، وعّوؿ عميػو فػي كثيػر مػف األحكػاـ النحويػة، 
و أك في بإيراد ثبلثة أمثمة  بيف أثر العامؿ في نف و، وا كالو عميو في  قرير القاعدة النحويػة، قػاؿ: إف 

وف مجيء الحاؿ ))مف المضاؼ إليو، ولو كاف المضاؼ جزًءا، قػالوا: ألف الحػاؿ ال بػد النحوييف ي  ضعف
ز ذلؾ قػدَّر العامػؿ فييػا معنػ  الػبلـ أو  ليا مف عامؿ، والعامؿ في راحبيا ال يعمؿ عمؿ الفعؿ، ومف جوَّ

الجممة بعدىا . وقاؿ في موطف آخر:))وأعمـ أفَّ )حيُث( مف األ ماء البلزمة لبلضافة، فٗمعن  اإلضافة((
كاف القياس يق ضػي أف  كػوف فػي محػؿ خفػض بيػا، ولكػف منػع مػف ذلػؾ مػانع، وىػو كونيػا رػارت مػف 

                                                                                                                                     
 .ٕٓٗ/ٔ. وينظر المباب ٕٓالبقرة / ٔ
 .ٜٗقا مو عبيد بف األبرص. ينظر ديوانو  ٕ
 .ٙٗٔ/ٕ. وينظر المباب ٘ٙالبقرة / ٖ
 .ٙٔ٘/ٕالمباب  ٗ



 
ٔٚٔ 

. إال أنو أفرح عف رأيو في قضية العمؿ بأجم  مػا يكػوف اإلفرػاح إذ قػاؿ:))واعمـ أنػو ٔعوامؿ األفعاؿ((
المعػاني و خ مػؼ المقارػد،  فبالحركة اإلعرابية ال ػي يحػدثيا العامػؿ   بػايف…ال بد لكؿ معموؿ مف عامؿ

أال  ػػػر  أنػػػؾ  قوؿ:)األ ػػػَد(، وأنػػػت  عني:)احػػػذِر األ ػػػَد(، و قوؿ:)األ ػػػُد(، وأنػػػت  عنػػػي اإلخبػػػار عنػػػو، 
 .ٕأي:)األ ُد أمامؾ(، فمثبًل، فموال اال كاؿ عم  العامؿ لـ ي بيف ىذا الفرؽ في المعن ((

عنده أبمغ األثر فػي ال رػرؼ فػي  وفحو  النص األخير  دؿ داللة قاطعة عم  أف لمعامؿ النحوي
معاني ال راكيب المخ مفة، وما يفضي إليو مف اخ بلؼ في المعػاني ال ػي يرمػي إلييػا المػ كمـ. وىػو بػذلؾ 
يكوف قد نحػا منحػ  البرػرييف الػذيف جعمػوا لمعامػؿ م ػاحة وا ػعة فػي نحػوىـ، وأولػوه عنايػة ال  ػدانييا 

 عناية. 
 موقفو مف ال ماع والقياس-ٖ

ردار األحكاـ العامة،  بػيَّف ذلػؾ فػي اع مد ا بف عادؿ عم  ال ماع والقياس في  قرير األروؿ واى
جّؿ ما بثَّو مف مباحث نحويػة ولهويػة، عمد ػو فػي بنػاء القواعػد و أرػيؿ األرػوؿ رػحة النقػؿ، إذ نػصَّ 

ضػع . وشدَّد عم  عدـ جػدو  وضػع قاعػدة مػا، إذا لػـ يكػف و ٖعم  أف النقؿ الرحيح ال يعارض بالقياس
 .ٗىذه القاعدة مدعوًما بثبوت ذلؾ مف ل اف العرب

وىو ينزع منزع البرػرييف وي ػير عمػ  جػاّد يـ فػي ىػذا الميػداف، وذلػؾ أنػو ال يجيػز القيػاس إال 
عم  الكثيػر الشػا ع فػي كػبلـ العػرب، ومػف مظػاىر اع ػداده بالقيػاس عمػ  الكثيػر المطػرد  جػويزه العطػؼ 

الجػار إذ  ػاؽ إلثبػات ىػذه القاعػدة أربعػة عشػر شػاىًدا، موزعػة عم  الضمير المجرور مػف دوف إعػادة 
. أما القميؿ النادر فمـ يقػس عميػو، كمػا ىػو رػنيع الكػوفييف الػذيف ال زمػوا بيػذا ٘بيف شاىد نثري وشعري

األرػػػػؿ إذ أجػػػػازوا القيػػػػاس عمػػػػ  الشػػػػاىد المفػػػػرد المخػػػػالؼ لمكثيػػػػر المطػػػػرد، و جمػػػػ  ذلػػػػؾ فػػػػي قولػػػػو 
ضمار )أْف( ال  نما يجوز في مواضع عدَّىا النحويوف، وجعمػوا مػا  ػواىا شػاذِّا قمػيبًل،  عال :))واى ينقاس، واى

 .ٙوىو الرحيح خبلًفا لمكوفييف((
وقػػػػػاؿ فػػػػػي مػػػػػوطف آخػػػػػر:))و)ذو( مػػػػػف األ ػػػػػماء المبلزمػػػػػة لئلضػػػػػافة لفًظػػػػػا ومعًنػػػػػ  إلػػػػػ  

ضاف و إل  المضمر ممنوعة إال في ضرورة، أو نادر كبلـ، كقولو:…األجناس  واى

                                           
 .ٖٛ/ٖالمردر نف و  ٔ
 .ٕٔٗ/ٖٔالمردر نف و  ٕ
 .ٕ٘ٚ/ٖينظر المباب   ٖ
 .ٕٖ٘/٘ينظر المردر نف و  ٗ
 .ٕٔ-ٔٔ/ٗف و ينظر المردر ن ٘
 .ٕٕٛ/ٕالمردر نف و  ٙ



 
ٕٔٚ 

 .ٕ(((َٔأَباَف َذِوي َأُرْوَمِ َيا َذُووَىا  اْلَخْزَرِجيََّة ُمْرَىَفاتٍ َرَبْحَنا 
 نقده آلراء مف  بقو-ٗ

ي م ع ابف عادؿ بثقافة كبيرة، و عة ا  يعاب لممادة النحوية ال ي يرردىا ويناقشيا، فضبًل عمَّا 
ـ أقػواؿ  ػابقيو، ومػف حباه اِ  عال  بو مف ذىف م  وعب، وحافظة قوية، يمده بعػد ذلػؾ ا ػ قراء معظػ

ثـ  راه كثيرًا ما يبلحؽ عبارا يـ، وي عقَّب آراءىـ محاواًل إيضاح ما يك نؼ بعض نروريـ مػف  مػوض، 
ربلح ما فييا مف خمؿ، وعم  أية حاؿ فالك اب طافح بكثير مف الردود والنقود ال ي أوردىا المؤلؼ في  واى

أيػت أف أضػع بػيف يػدي القػار ء الكػريـ أمثمػة لػذلؾ،  ياؽ  وجييو اإلعرابي آليات الذكر العزيز. وقػد ار 
  كوف دليبًل عم   يرىا.

 بيف مكي وابف عادؿ-ٔ
ـْ َجنَّػػاٌت َ ْجػػِري ِمػػف َ ْحِ َيػػا قػػاؿ  عػػال -أ ـْ ِلمَّػػِذيَف ا ََّقػػْوا ِعْنػػَد َربِّْيػػ ػػْف َذِلُكػػ :))ُقػػْؿ َأُؤَنبّْػػُ ُكـ ِبَخْيػػٍر مّْ

 ٍت( بك ر ال اء.مف قرأ )َجنَّا ٗ. في قراءةٖاأَلْنَياُر((
قاؿ مكي:))ويجوز الخفض في )َجنَّاٍت( عم  البدؿ مف )بخير(، عم  أف  جعؿ الػبلـ فػي )الَّػِذيَف( 

( أو  جعميػا رػفة لػػ )خيػر(، ولػو جعمػت الػبلـ م عمقػة بمحػذوؼ قامػت مقامػو لػـ يجػز َأُؤَنبّْػُ ُكـم عمقة بػ )
 قػـو مقامػو، رػار فييػا ضػمير مقػدَّر  خفض )جنات(، ألف حروؼ الجر والظروؼ، إذا  عمقت بمحػذوؼ،

مرفػػوع، واح اجػػت إلػػ  اب ػػداء يعػػود عميػػو ذلػػؾ الضػػمير، كقولػػؾ: )لزيػػٍد مػػاٌؿ( و)فػػي الػػداِر زيػػٌد( و)َخمَفػػَؾ 
عمرو(، فبل بػّد مػف رفػع )جنػات(، إذا  عمقػت الػبلـ بمحػذوؼ، ولػو قػدرت أف   عمػؽ بمحػذوؼ عمػ  أف ال 

ىب األخفػػش فػػي رفعػػو مػػا بعػػد الظػػروؼ وحػػروؼ الخفػػض ضػػمير فييػػا لرفعػػت )جنػػات( بفعميػػا، وىػػو مػػذ
نما يح ف ذلؾ عند حذاؽ النحوييف إذا كانت الظروؼ أو حروؼ الخفػض رػفة لمػا قبميػا،  باال  قرار، واى

 .٘فحين ٍذ ي مكف ويح ف رفع اال ـ باال  قرار((
رػفة لخبػر بشػرط أف قاؿ ابف عادؿ:))فقد جوز  عمؽ ىذه البلـ بػ )َأُؤَنبُّْ ُكـ( أو بمحػذوؼ عمػ  أنيػا 

ُيّجر لفظ )جنات( عم  البدلية مف )خير(، وظاىره أنو ال يجوز ذلؾ مع رفع )جنات(، وعمؿ ذلؾ بػأف حػروؼ 
الجر   عمؽ بمحذوؼ يحمؿ الضمير فوجب أف يؤ   لو بمب دأ ىو )جنات(، وىذا الذي قالو مف ىذه الحيثيػة 

ز  عمؽ البلـ بما ذك رت مػف الػوجييف مػع رفػع )جنػات( عمػ  أنيػا خبػر لمب ػدأ ال يمـز إذ لقا ؿ أف يقوؿ: أجوّْ
محذوؼ ال عم  االب داء ح   يمـز ما ذكرت، ولكفَّ الوجييف ضعيفاف مف جية أخر ، وىػو أف المعنػ  لػيس 

 واضًحا بما ذكر، مع أفَّ جعمو رفة لػ)خير(أقػو  مػف جعميػا م عمقػة بػ )َأُؤَنبُّْ ُكـ( إذ 

                                           
 . وفيو )أباد( بدؿ )أباف(.ٕٔٔقا مو كعب بف زىير. ينظر ديوانو  ٔ
 .ٕٖٕ/ٕالمباب  ٕ
 .٘ٔآؿ عمراف / ٖ
 .ٜٔوىي قراءة يعقوب، وقراءة الباقيف برفع ال اء. ينظر مخ رر في شواذ القراءات  ٗ
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٔمشكؿ إعراب القرآف  ٘
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وكػذلؾ …وؼ وحروؼ الجر أنيا عند الحذَّاؽ إنما  رفع الفاعؿ إذا كانػت رػفاتال معن  لو، وقولو: في الظر 
إف كانت أحوااًل، فيو قرور، ألف ىذا الحكـ م  قر ليا في مواضع منيا الموضػعاف المػذاف ذكرىمػا، وثالثيػا 

د عمػ  أف يقعا رمة، ورابعيا أف يقعا خبرًا لمب دأ محذوؼ، وخام يا أف  ع مد عم  نفي، و اد يا أف  ع م
 .ٔا  فياـ((

((قاؿ  عال -ب ـْ ْنُك ـُ ِبِو َذَوا َعْدٍؿ مّْ ْثُؿ َما َقَ َؿ ِمَف النََّعـِ َيْحُك  .ٕ:))َفَجَزاٌء مّْ
( في قراءة ْثػُؿ(، رػفة لػػ )جػزاٌء(، ويح ػف أف  ٖقاؿ مكي:))و)ِمَف النََّعـِ مف أضػاؼ الجػزاء إلػ  )مّْ

نمػا الم ذا جعم ػو رػفة، فػػ   عمؽ )مف( بالمردر، فبل  كوف رػفة لػو، واى (، واى رػدر معػدِّ  إلػ  )ِمػَف الػنََّعـِ
 .ٗ)مف( م عمقة بالخبر المحذوؼ، وىو: فعميو((

قػػاؿ ابػػف عػػادؿ: ولػػيس ىنػػاؾ فػػرؽ بػػيف القػػراء يف ))بػػؿ يجػػوز أف  كػػوف الجممػػة نع ًػػا أو حػػااًل 
ؼ باإلضػافة كمػا انػو باالع باريف، ألنو إذا أضػيؼ إلػ  )مثػؿ( فيػو بػاٍؽ عمػ   نكيػره، ألف )مػثبًل( ال ي عػرَّ 

( رفة عمقيا بالخبر المحذوؼ، لما  ضمنو مف اال ػ قرار، ولػيس كػذلؾ، ألف الجػار  حيف جعؿ )ِمَف النََّعـِ
إذا وقػع رػفة  عمَّػػؽ بمحػذوؼ، ذلػؾ المحػػذوؼ ىػو الورػؼ فػػي الحقيقػة، وىػذا الػػذي جعمػو م عمًقػا بيػػذه 

 ر  أنؾ لو قمت: )عنػدي رجػٌؿ مػف بنػي الرفة ليس رفة لمموروؼ في الحقيقة، بؿ ىو خبر عنو، أال 
( أف )مف بني( م عمؽ بورؼ محذوؼ في الحقيقة ال بقولػؾ: )عنػدي(. ويمكػف أف يقػاؿ، وىػو بعيػد   ميـٍ
جػػدِّا، إنػػو أراد ال عمػػؽ المعنػػوي، وذلػػؾ أف العامػػؿ فػػي المورػػوؼ عامػػؿ فػػي رػػف و، و)عميػػو( عامػػؿ فػػي 

ثية، ولكف إنما ي ػأ   ذلػؾ حيػث جعمنػا الخبػر عػامبًل )جزاء(، فيو عامؿ في رف و، فال عمؽ مف ىذه الحي
 .٘في المب دأ، أو قمنا: إف الجار يرفع الفاعؿ، ولو لـ يع مد((

 بيف أبي حياف وابف عادؿ-ٕ
ُِ ِمف َفْضِمِو ُىَو َخْيًرا لَُّيـ((قاؿ  عال -أ ـُ ا  .ٙ:))َواَل َيْحَ َبفَّ الَِّذيَف َيْبَخُموَف ِبَما آَ اُى

ف:))ويظير لػػي  خػػريب  ريػػب فػػي اآليػػة  ق ضػػيو قواعػػد العربيػػة، وىػػو أف  كػػوف قػػاؿ أبػػو حيػػا
( يطمػػػب مفعػػػوليف،  الم ػػػألة مػػػف بػػػاب األعمػػػاؿ، إذا جعمنػػػا الفعػػػؿ م ػػػنًدا لػػػػ )الػػػذيف( ذلػػػؾ أف )يح ػػػبفَّ
(، عمػػ  أف يكػػوف المفعػػوؿ  و)يبخمػػوف( يطمػػب مفعػػواًل بحػػرؼ جػػر، فقولػػو: )مػػا آ ػػاىـ( يطمبػػو: ) يح ػػبفَّ

ف )ىػػو( فرػػبًل، و)خيػػرًا( المفعػػوؿ الثػػاني، ويطمبػػو: )يبخمػػوف( ب و ػػط حػػرؼ الجػػر، فأعمػػؿ األوؿ، ويكػػو
الثػػاني عمػػ  األفرػػح فػػي ل ػػاف العػػرب، وعمػػ  مػػا جػػاء فػػي القػػرآف، وىو)يبخمػػوف(، فُعػػّدي بحػػرؼ جػػر، 

                                           
 .ٗٛ/٘المباب  ٔ
 .ٜ٘ما دة /ال ٕ
 .ٕٕٓواإل حاؼ  ٕٜٔ/ٕوىي قراءة الجميور، وقراءة عارـ وحمزة والك ا ي بال نويف. ينظر النشر  ٖ
 .ٖٕٚ/ٔمشكؿ إعراب القرآف  ٗ
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٚالمباب  ٘
 .ٓٛٔآؿ عمراف / ٙ



 
ٔٚٗ 

ة معمولو، وحذؼ معموؿ )يح بف( األوؿ، وبقي معمولو الثاني، ألنو لـ ي نازع فيػو، إنمػا ال نػازع بالن ػب
إلػػ  المفعػػوؿ األوؿ و ػػاغ حذفػػو وحػػده، كمػػا  ػػاغ حػػذؼ المفعػػوليف فػػي م ػػألة  ػػيبويو: )م ػػ  رأيػػَت أو 

، وفي اآلية لـ ي نازعا إال ٔقمَت:زيٌد منطمٌؽ؟(، ألف )رأيت(، و)قمت( في ىذه الم ألة  نازعا: )زيٌد منطمٌؽ(
و ىػػو خيػػرًا ليػػـ النػػاس الػػذيف فػػي المفعػػوؿ الواحػػد، و قػػدير المعنػػ : وال يح ػػبف مػػا آ ػػاىـ اِ مػػف فضػػم

 .ٕيبخموف بو، فعم  ىذا ال قدير وال خريب يكوف )ىو( فربًل لػ )ما آ اىـ( المحذوؼ((
قػػاؿ ابػػف عػػادؿ إف ىػػذا الوجػػو الػػذي ذكػػره أبػػو حيػػاف: )) ريػػب ال يمكػػف المرػػير إليػػو، وذلػػؾ أف 

زع فيو، فإف كاف يطمبو مرفوًعػا النحوييف نروا عم  أنو إذا أعممنا الفعؿ، واح اج األوؿ إل  ضمير الم نا
(، فػبل يحػذؼ، بػؿ يضػمر  ف كاف يطمبو  ير مرفػوع ُحػِذؼ، إال أف يكػوف أحػد مفعػولي )ظػفَّ ُأضمر فيو، واى

ر، وعمموا ذلؾ بأنو لو ُحِذؼ لبقي خبر دوف مخبر عنو، أو بالعكس، وىذا مذىب البررييف((  .ٖويؤخَّ
 ٗ:))َفاْنُظْر َماَذا َيْرِجُعوَف((قاؿ  عال -ب

قػػاؿ أبػػو حيػػاف: )) )مػػاذا(، إف كػػاف معنػػ  )فػػانظر( معنػػ  ال أمػػؿ بػػالفكر، كػػاف )انظػػر( معمًَّقػػا، 
مػػا أف  كػػوف )مػػا( ا ػػ فياًما، و)ذا( مورػػوؿ بمعنػػ   و)مػػاذا( إمػػا كممػػة ا ػػ فياـ فػػي موضػػع نرػػب، واى

)يرجعػوف( )الذي(، فعم  األوؿ يكوف )يرجعوف( خبرًا عػف )مػاذا(، وعمػ  الثػاني يكػوف )ذا( ىػو الخبػر، و
 .٘رمة )ذا( ((

وعقَّب ابف عادؿ عم  ذلؾ بأنو )) ) مط(، وذلؾ أف قولو:)) )فعم  األوؿ( يعنػي أف )مػاذا( كممػة 
ا  فياـ في موضع نرب يمنع قولو )يرجعوف( خبر عف )ماذا(، كيؼ يكوف خبرًا عنو، وىو منروب بو 

: فيو ما قبمػو، وىػذا نظيػر قولػو  عػال كما  قرر؟! وقد ررح ىو بأنو منروب، يعني بما بعده، وال يعمؿ 
ـُ الَِّذيَف َظَمُموا َأيَّ ُمْنَقَمٍب َيْنَقِمُبوَف(( في كوف ا ـ اال  فياـ معمواًل لمػا بعػده، وىػو معمّْػؽ  ٙ))َوَ َيْعَم

لمػػا قبمػػو، فكمػػا حكػػـ عمػػ  الجممػػة فػػي )ينقمبػػوف(، ومػػا اشػػ ممت عميػػو مػػف ا ػػـ اال ػػ فياـ المعمػػوؿ ليػػا 
 .ٚؿ ال عميؽ، كذلؾ يحكـ عم  )يرجعوف(، فكيؼ يقوؿ: إنيا خبر؟!((بالنرب عم   بي

 موقفو مف الم ا ؿ الخبلفية-٘
المهة العربية لهة ثرية اح ضنت كثيرًا مف الظواىر ال ي  ػاعدت فػي إنما يػا واى ػباغ م ػحة مػف 

زأ مػف مػادة ال جدد عمييا، ولعؿ مف بيف  مؾ الظػواىر الخػبلؼ النحػوي الػذي  أضػح  يشػكّْؿ جػزًءا ال ي جػ
 النحو.

                                           
 .ٔٗ/ٔينظر الك اب  ٔ
 .ٕٛٔ/ٖالبحر المحيط  ٕ
 .ٗٛ/ٙالمباب  ٖ
 .ٕٛالنمؿ / ٗ
 .ٔٚ-ٓٚ/ٚالبحر المحيط  ٘
 .ٕٕٚالشعراء / ٙ
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/٘ٔالمباب  ٚ
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وقد أظير ابف عادؿ عناية فا قة بالم ا ؿ الخبلفية، المدر ػية و يرىػا، وذلػؾ مػف خػبلؿ مػا بثَّػو 
بيف  طور الك اب. ولما كانت ن بة ىذا النحػوي أو ذاؾ إلػ  مدر ػة معينػة إنمػا   حػدد بمق ضػ  أ ػس 

بعًضػا منيػا، أل ممػس مػف خبلليػا  معمومة، مف بينيا موقفو مف الم ا ؿ الخبلفية،  ح ـ عمػيَّ أف أ ػوؽ
مذىبػػو النحػػوي، وأضػػع اليػػد عمػػ  ان ما ػػو المدر ػػي، وابػػّرز ا جاىػػو ونزع ػػو، أبرػػرية ىػػي أـ كوفيػػة أـ 

  يرىما.
 وفيما يأ ي جانب مف  مؾ الم ا ؿ. 

 المب دأ والخبر-ٔ
ـٌ((:))َوالَّػِذيَف َكػػذَُّبوا ِباَياِ َنػا ُرػػيػر  ابػف عػػادؿ أف )الػذيف(، فػػي قولػو  عػػال -أ ّـّ( ّٔـّ َوُبْكػػ ، مب ػدأ و)ُرػػ

خبره، أو أف )ُرّـّ( خبر لمب دأ محذوؼ، والجممة خبر لممب دأ األوؿ، وال قدير: والذيف كػذبوا بعضػيـ رػـ 
ـٌ(، ألف ذلؾ إنما يكوف إذا كاف الخبراف في معن  واحد، أما  وبعضيـ بكـ. ومنع أف يكوف الخبر )ُرّـّ َوُبْك

. وما منعو ابف عادؿ أجازه ٕبفا دة، وأيًضا فإف الواو ال  جوز في مثؿ ىذا)رـ وبكـ( فكؿ منيما م  قؿ 
 .ٖأبو البقاء العكبري

ـُ اأَلْرُض الَمْيَ ُة َأْحَيْيَناَىا((وأجاز أف  كوف )آية( في قولو  عال -ب خبرًا مقدًما، و)ليػـ(  ٗ:))َوآَيٌة لَُّي
، ٘مب دأ، وىذا  وجيو اإلماـ الزمخشػري و)ليـ( رف يا، أو م عمقة بػ )آية(، ألنيا بمعن  عبلمة، واألرض

، ومنع ابف عادؿ أف  كوف )آية( مب دأ، و)األرض( خبره، ألنو ال ي رؾ االب ػداء بالمعرفػة، وال ٘الزمخشري
 .ٚوما منعو ابف عادؿ جّوزه مكي ٙيب دأ بالنكرة إال في مواضع لمضرورة

 إعماؿ )ما( مع ان قاض نفييا بػ )ِإالَّ(-ٕ
نػػ قض نفييػػا بػػػ )إالَّ( ميممػػة. ومػػذىب يػػونس، و ابعػػو الشػػموبيف، مػػذىب الجميػػور أف )مػػا( إذا ا

 جواز اإلعماؿ، مع ان قاض نفييا بػ )إالَّ(، لورود ذلؾ في قوؿ الشاعر:
 َٛوَما َراِحُب اْلَحاَجاِت ِإالَّ ُمَعذََّبا َوَما الدَّْىُر ِإالَّ َمْنَجُنوًنا ِبَأْىِمِو 

مػ  المرػدر، وال قػدير: يػدور دوراف منجنػوف، ويعػذَّب معػذًَّبا، إال أف الجميور  أولوا ذلؾ بأنو منرػوب ع
 .ٜأي:  عذيًبا

                                           
 .ٜٖاألنعاـ / ٔ
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وان رػػر ابػػف عػػادؿ لمػػذىب يػػونس إذ عػػدَّ  أويػػؿ مػػا رػػح نقمػػو عػػف العػػرب ضػػرًبا مػػف ضػػروب 
 .ٔال كّمؼ

ف كػاف مخالًفػػا لمػػذىب الجميػػور،  وأح ػب أف مػػا فطػػف إليػو يػػونس رػػحيح خػاٍؿ مّمػػا يخدشػػو، واى
لمهوييف نقموا إعماؿ )ما( مع ان قاض النفي بػ )إالَّ(، وقد مثَّموا لذلؾ بأمثمة م ػ قاة وذلؾ ألف الثقات مف ا

مف كػبلـ العػرب، وىػو مػا يبػيح لنػا َأالَّ نم فػت إلػ   مػؾ ال ػأويبلت ال ػي اضػطرَّ إلييػا الجميػور مػف دونمػا 
(، و)لػيس( ال م وّْغ مقبوؿ. والػذي دفعنػي إلػ   بنػي مػا ذىػب إليػو يػونس أف )مػا( محمولػة عمػ  )لػيس

 ي قط عمميا بان قاض نفييا بػ )إالَّ(، وكذلؾ ما كاف محمواًل عمييا.
 نا ب الفاعؿ-ٖ

فػي قػراءة بنػاء )يجػزي( لممجيػوؿ  ٕ:))َلَيْجِزَي َقْوًما ِبَما َكػاُنوا َيْكِ ػُبوَف((أجاز في قولو  عال 
الضػمير عميػو، لداللػة ال ػياؽ، أف يكوف القا ـ مقاـ الفاعؿ ضمير المفعوؿ الثاني، عػاد  ٖونرب )قوًما(

ىػػو، أي: الخيػػر، قوًمػػا. أو يكػػوف القػػا ـ مقامػػو الجػػار والمجػػرور، ومنػػع قيػػاـ ضػػمير  ِلُيْجػػَز وال قػػدير: 
المردر المدلوؿ عميو بالفعؿ مقامو، أي: ليجز  الجزاء، وذلػؾ ألنػو ال ي ػرؾ المفعػوؿ بػو وُيقػاـ المرػدر 

وأبػو  ٙ، والزمخشػري٘مذىب األخير الػذي منعػو قػاؿ بػو الفػراء. والٗمقامو، وال  يما مع عدـ ال رريح بو
 .ٚوأبو حياف

ويهمب في ظني أف م ألة النيابة لي ت مبنية عم  وفؽ حرية الم كمـ في ا  عماؿ ال عبير الذي 
يشػاء مػػف دوف أف يكػػوف ىنػػاؾ ضػػابط يضػػبط ىػػذه الم ػػألة، ومػػف ثػػـ ال يرػػح أف  قػػيـ مقػػاـ الفاعػػؿ مػػا 

نما ذلؾ مر  ىوف بمقرد الم كمـ، وما يعنيو وييمو، فقد  ضـ الجممة الواحدة مفعواًل وظرًفا ش ت إقام و، واى
ـَ دارِِه يػػوـَ  وجػػارِّا ومجػػرورًا، إال أنػػؾ  قػػيـ مقػػاـ الفاعػػؿ مػػا المخاطػػب بػػو أعنػػ ،  قوؿ:)ُىػػوجـ خالػػًدا أمػػا

ـَ الخمػيِس(، إذا كػاف المخاطػب يعنيػو موضػع المياجمػة، فػػي حػيف  قوؿ:)ُىػوجـ يػوـُ الخمػيِس خالػ ًدا أمػػا
 دارِِه(، إذا كاف ييمو وقت المياجمة.

 ال نازع-ٗ

                                           
 .ٜٙ٘/٘ينظر المباب  ٔ
 .ٗٔالجاثية / ٕ
. ينظر النشر  ٖ  .ٜٖٓ، واإل حاؼ ٕٛٚ/ٕوىي قراءة أبي جعفر، وقراءة الباقيف بالبناء لممعمـو
 .ٖ٘٘/ٚٔينظر المباب  ٗ
 .ٙٗ/ٖينظر معاني القرآف  ٘
 .ٔٔ٘/ٖينظر الكشاؼ  ٙ
 .٘ٗ/ٛالبحر المحيط  ينظر ٚ



 
ٔٚٚ 

ـْ َىَذا(وذىب إل  أف) ـْ َىػَذا((في قولو  عػال  ِلَقاَء َيْوِمُك ـْ ِلَقػاَء َيػْوِمُك ، ٔ:))َفػُذوُقوا ِبَمػا َنِ ػْيُ 
ىذا بمػا مف باب ال نازع، ألف )ذوقوا( يطمب )لقاء يومكـ(، و)ن ي ـ( يطمبو أيًضا، أي: ذوقوا لقاء يومكـ 

 ، ومف إعمػػػاؿ ٕن ي ـ عذاب لقاء يومكـ ىذا، ويكوف مف إعماؿ الثاني، وىو مذىب البررييف
. واألرػػح عنػػده مػػذىب البرػػرييف، وذلػػؾ لمحػػذؼ مػػف األوؿ، إذ لػػو عمػػؿ ٖاألوؿ، وىػػو مػػذىب الكػػوفييف

 .ٗاألوؿ ألضمر في الثاني
 المفعوؿ ألجمو-٘
ػَواِعِؽِا لػو  عػال فػي قو  )َحَذَر اْلَمْوِت(أجاز أف يكوف -أ ػَف الرَّ ـْ ِفػي آَذِنِيػـ مّْ :))َيْجَعمُػوَف َأَرػاِبَعُي

، مفعواًل ألجمو، ناربو )يجعموف(، وال يضر عنده  عػدد المفعػوؿ ألجمػو، ألف الفعػؿ يعمػؿ َ٘حَذَر اْلَمْوِت((
ثػؿ حػذر بعمؿ، وىذا الوجو ىو األظير، أو أف يكوف مفعواًل مطمًقا، عاممو محػذوؼ، أي: يحػذروف حػذرًا م

. وما عده ابف عادؿ ىو األظير مخالؼ لمذىب الجميور إذ منعوا  عدد المفعوؿ ألجمػو، منرػوًبا ٙالموت
. وعندي أف ما ذىب إليو ابف عادؿ أحػر  بػال بني والقبػوؿ، إذ دؿَّ اال ػ قراء عمػ  جػواز ٚكاف أو مجرورًا

 .ٛلَّْ ْعَ ُدوا(( :))َواَل ُ ْمِ ُكوُىفَّ ِضَراًرا عدد المفعوؿ ألجمو، قاؿ  عال 
((وعندما عرض لقولو  عال -ب ـْ ز أف يكػوف )أف ٜ:))َوَجَعْمَنػا ِفػي اأَلْرِض َرَواِ ػَي َأف َ ِميػَد ِبِيػ ، جػوَّ

، أو أف ال قػػدير: أف ال  ميػػد، ٓٔ ميػػد( مفعػػواًل ألجمػػو، وال قػػدير: كراىػػة أف  ميػػد، وىػػو مػػذىب البرػػرييف
. والػراجح عنػده أف يكػوف ال قػدير: مخافػة أف ٔٔالكػوفييففحذفت )ال( لكوف المعن  مفيوًما، وىػو مػذىب 

 ميد، وذلػؾ ألنَّػا إف جعمنػا المخافػة م ػندة إلػ  المخػاطبيف اخ ػؿ شػرط مػف شػروط النرػب فػي المفعػوؿ 
ف جعمناىا م ندة إل  فاعؿ الجعؿ ا  حاؿ ذلػؾ، ألف اِ  ػبحانو و عػال  ال  ألجمو، وىو ا حاد الفاعؿ، واى

زه أبو البقاء العكبري . ومإٔي ند إليو الخوؼ  . ٖٔمنعو ابف عادؿ جوَّ

                                           
 .ٗٔال جدة / ٔ
 .ٕٚ/ٗ، والمق ضب ٓٗ/ٔينظر الك اب  ٕ
 .ٜٚ/ٔ، وشرح المفرؿ ٖٔـ  ٖٛ/ٔينظر اإلنراؼ  ٖ
 .ٗٛٗ/٘ٔينظر المباب  ٗ
 .ٜٔالبقرة / ٘
 .ٖٜٖ-ٕٜٖ/ٔينظر المباب  ٙ
 .ٖ٘ٔ/ٖينظر ىمع اليوامع  ٚ
 .ٖٕٔالبقرة / ٛ
 .ٖٔاألنبياء / ٜ

عرا ٓٔ  .ٜٛٔ/ٔٔ، والجامع ألحكاـ القرآف ٜٖٓ/ٖبو ينظر معاني القرآف واى
 .ٓٚ٘/ٔ، والكشاؼ ٕٖٚ/ٕينظر معاني القرآف لمفراء  ٔٔ
 .ٛٛٗ/ٖٔينظر المباب  ٕٔ
 .ٜٚٔ/ٕينظر ال بياف  ٖٔ



 
ٔٚٛ 

وذكر الدك ور إبراىيـ ال امرا ي أف حذؼ المردر المبيف لم بب، وىو المفعوؿ لو، ورد فػي لهػة 
 .ٔالقرآف ال ماً ا لئليجاز، وىو مطمب مف مطالب الببل ة، وىو ظاىر في المعن 

 المفعوؿ فيو  -ٙ
ممة بعػدىا، ومنػع أف يكػوف جوابيػا نارػًبا ليػا، وذلػؾ وذىب إل  أف نارب )إذا( الظرفية ىو الج

ألنؾ  قوؿ:)إذا قمُت فزيٌد قا ـٌ(، وأيًضا فإف )إذا( الفجا ية  قع جواًبا ليا، وما بعد الفاء، و)إذا( الفجا يػة 
. وما ا  بعده ىو مذىب الجميور، وذلؾ ألنيا مبلزمة لئلضػافة، والمضػاؼ إليػو ال ٕال يعمؿ فيما قبميما

 .ٖالمضاؼ يعمؿ في
والػذي يق ضػيو النظػر أف نارػب )إذا( ىػو شػرطيا، إذ ىػػو مػبلـز لمفعميػة، فػي حػيف يشػكؿ عمػػ  
الجميػػور بعػػض ال عبيػػرات، وذلػػؾ نحػػو:)إذا نجحػػَت فػػِإفَّ لػػَؾ مكافػػأًة( إذ الجػػواب خػػاٍؿ مػػف الفعػػؿ وشػػبيو، 

( ال يعمؿ فيما قبميا. وأيًضا فإف جواب )إذا( ورد  مقروًنا بػ )إذا( الفجا ية، وذلؾ فضبًل عف أف ما بعد )إفَّ
ـْ َيْ َ ْبِشػُروَف((نحو قولو  عػال  ، ومػا بعػد )إذا( ٗ: ))َفػِإَذا َأَرػاَب ِبػِو َمػف َيَشػاُء ِمػْف ِعَبػاِدِه ِإَذا ُىػ

 الفجا ية ال يعمؿ فيما قبميا.
 الحاؿ-ٚ
ـْ َوَجَعْمَنا :))َفِبَما َنْقِضيِ (، في قولو  عال ُيَحرُّْفوفَ ومف مذىبو أنو يجيز أف يكوف )-أ ـْ َلَعنَّاُى ـ مّْيثَاَقُي

ـَ َعف مَّواِضِعِو(( ـْ َقاِ َيًة ُيَحرُّْفوَف اْلَكِم ، حااًل مػف مفعػوؿ )لعنػاىـ(، أو مػف الضػمير الم ػ  ر ُ٘قُموَبُي
فػي )قا ػية(، أو مػػف القمػوب، ألنػػو لمػا جػاز أف يكػػوف حػااًل مػػف الضػمير فػي )قا ػػية( لػـز أف يجػػوز أف 

القموب، ألف الضمير الم   ر في )قا ية( يعود عم  القموب، وأيًضا فإنو قد يكػوف المػراد يكوف حااًل مف 
نما عبر عنيـ بالقموب، ألف ىذه األعضاء ىي محؿ ال حريؼ . وىػذا الوجػو ٙبالقموب نفس األشخاص، واى

 .ٚاألخير منعو أبو البقاء العكبري، ألف الضمير في )يحرّْفوف( ال يرجع إل  القموب
َبػاِط اْلَخْيػِؿ ز أف يكوف )ُ ْرِىُبوَف( في قولو  عال وجَّو -ب :))َوَأِعدُّوا َلُيـ مَّا اْ َ َطْع ـُ مّْْف قُػوٍَّة َوِمػف رّْ

)) ـْ ُك ِِ َوَعػػُدوَّ ، حػػااًل مػػف فاعػػؿ )أِعػػّدوا(. ومنػػع أف يكػػوف حػػااًل مػػف الضػػمير فػػي ُٛ ْرِىُبػػوَف ِبػػِو َعػػُدوَّ ا

                                           
 .ٕٕٓ، ٜٓٔينظر مف بديع لهة ال نزيؿ  ٔ
 ٜٖٗ/ٔينظر المباب  ٕ
 ٔٛٔ/ٖ، وىمع اليوامع ٖٔٔ/ٔينظر مهني المبيب  ٖ
 .ٛٗالرـو / ٗ
 .ٖٔة /الما د ٘
 .ٖٕ٘/ٚينظر المباب  ٙ
 .ٕٚٗ/ٔينظر ال بياف  ٚ
 .ٓٙاألنفاؿ / ٛ



 
ٜٔٚ 

. ٔا أنو ال يرػح  قػدير ضػمير فػي جممػة ) رىبػوف( ألخػذه معمولػو)ليـ(، ألنو ليس ثمة رابط بينيما، كم
 .ٕوىذا الوجو الذي جعمو بعيًدا جا ز عند أبي حياف

( في قولو  عال -ت ((وذىب إل  أف الجار والمجرور )ِبَ بَلـٍ ، حاؿ مقارنة مف فاعؿ ٖ:))اْدُخُموَىا ِبَ بَلـٍ
وف حااًل مقػدرة، أي: م ػمًما عمػيكـ، كقولػو فاعؿ )ادخموىا(، أي:  الميف مف اآلفات. وىو ال يجيز أف  ك

، إذ ال مػػانع مػػف مقارنػػة   ػػميـ المبل كػػة عمػػييـ حػػاؿ الػػدخوؿ، بخػػبلؼ ٗ:))َفاْدُخُموَىػػا َخاِلػػِديَف(( عػػال 
، ٙ. وكوف )ب بلـ( حااًل مقدرة مذىب الزمخشػري٘)فادخموىا خالديف(، فأنو ال يعقؿ الخمود إال بعد الدخوؿ

 .ٚ، وأبي حيافٙالزمخشري
 ار والمجرور عمؽ الج-ٛ
، أف   عمػؽ البػاء بػػ ) ػأؿ(، ٛ:))َ ػَأَؿ َ ػاِ ٌؿ ِبَعػَذاٍب َواِقػٍع((ومف مذىبػو أنػو يجيػز، فػي قولػو  عػال -أ

وذلؾ عم  أف يكوف ) أؿ( قد ُضمَّْف معن  )دعػا(، أو يكػوف عمػ  أرػمو والبػاء بمعنػ  )عػف(. ومنػع أف 
يؿ: ما  ؤاليـ؟ فقيؿ:  ؤاليـ بعػذاب، وذلػؾ  كوف الباء م عمقة بمردر مدلوؿ عميو بفعؿ ال ؤاؿ، كأنو ق

. ومػذىب أبػي بكػر ٜألف الباء فػي مثػؿ ىػذا ال ركيػب المقػدر   عمػؽ بمحػذوؼ يقػع خبػرًا لممب ػدأ ) ػؤاليـ(
 أف ما منعو ابف عادؿ جا ز. ٔٔ، وأبي حيافٓٔالرازي
ػا :))الَِّذي َخَمَقَؾ َفَ ػوَّاوأجاز أف يكوف )ِفي َأيّْ ُرْوَرٍة( في قولو  عػال -ب َؾ َفَعػَدَلَؾ ِفػي َأيّْ ُرػْوَرٍة مَّ

، م عمًقا بػ )ركَّبؾ(، و)ما( مزيدة، و)شػاء( رػفة، وال قػدير: فعػدلؾ، ركَّبػؾ فػي أي رػورة َٕٔشاَء َركََّبَؾ((
مف الرور العجيبة الح نة ال ي شاءىا  بحانو و عال ، أو م عمًقػا بمحػذوؼ عمػ  أنػو حػاؿ، أي: ركبػؾ 

اغ عنده لكوف )في أي رورة( م عمًّْقػا بػػ )عػدلؾ(، ألف فػي )أي( معنػ  حاربًل في بعض الرور. وال م 
اال ػػ فياـ، فػػبل يعمػػؿ فييػػا مػػا  قػػدميا، ألف ال ػػـ اال ػػ فياـ رػػدر الكػػبلـ، وأيًضػػا فػػإف رػػرؼ )أي( إلػػ  
معنػػػػ  ال عجػػػػب ال يػػػػنيض م ػػػػوً ا ل قػػػػدـ العامػػػػؿ عمػػػػ  ا ػػػػـ اال ػػػػ فياـ، ودليػػػػؿ ذلػػػػؾ )كيػػػػؼ، وأي( 

                                           
 .٘٘٘/ٜينظر المباب  ٔ
 .ٕٔ٘/ٗينظر البحر المحيط  ٕ
 .ٖٗؽ / ٖ
 .ٖٚالزمر / ٗ
 .ٕٗ/ٛٔينظر المباب  ٘
 .ٔٔ/ٗينظر الكشاؼ  ٙ
 .ٕٛٔ/ٛينظر البحر المحيط  ٚ
 .ٔالمعارج / ٛ
 .ٖٓ٘-ٜٖٗ/ٜٔينظر المباب  ٜ

 .ٕٕٔ/ٖٓر الكبير ينظر ال ف ي ٓٔ
 .ٕٖٖ/ٛينظر البحر المحيط  ٔٔ
 .ٛ-ٚاالنفطار / ٕٔ



 
ٔٛٓ 

ف دخميمػا معنػ  ال عجػباال  فيامي اف، إذ ال  . وكػوف )فػي أي رػورة( م عمًقػا بػػ ٔي قدـ العامؿ فييما، واى
)عػػدلؾ( جػػا ز عنػػد الجميػػور، قػػاؿ الزمخشػػري:))ويجوز أف ي عمػػؽ بػػػ )عػػدلؾ(، ويكػػوف فػػي )أي( معنػػ  

ل  ذلؾ ذىب أبو حيافٕال عجب، أي: فعدلؾ في رورة عجيبة...((  .ٗ، وابف ىشاـٖ.واى
ضػػي الرػػنعة اإلعرابيػػة، وي  ػػؽ مػػع المعنػػ  المػػراد أف  كػػوف )أي( ويهمػػب فػػي ظنػػي أف الػػذي ير 

كمالية، فيكوف معنػ  )فعػدلؾ فػي أي رػورة(: خمقػؾ فػي رػورة أيّْ رػورة، أي: رػورة كاممػة مػف حيػث 
 الح ف واع داؿ الخمقة. وبمق ض  ىذا ال وجيو يكوف الجار والمجرور م عمًقا بػ )عدلؾ(.

 
 اإلضافة-ٜ

ـْ ِفػػػي اْلِك َػػػاِب ِفػػػي َي َػػػاَم  قولػػػو  عػػػال  وذكػػػر فػػػي  ػػػياؽ كبلمػػػو عمػػػ  :))َوَمػػػا ُيْ َمػػػ  َعَمػػػْيُك
، أف اإلضافة في )ي ام  الن اء( بمعن  )مف(، ألف الضػابط فػي مثػؿ ىػذه اإلضػافة أف  كػوف ٘النَّْ اِء((

إضػػافة جػػزء إلػػ  كػػؿ، بشػػرط رػػدؽ الكػػؿ عمػػ  الػػبعض، والشػػؾ فػػي أف )ي ػػام ( بعػػض مػػف الن ػػاء، و 
. ومػذىب أبػي حيػاف أف ىػذه اإلضػافة ٚ. وابف عادؿ موافػؽ فػي ذلػؾ لمزمخشػريٙمييفَّ )الن اء( يردؽ ع

 . وىو عندي بعيد، إذ ال معن  ل قدير:)ي ام  لمن اء(.ٛبمعن  البلـ

                                           
 .ٜٜٔ/ٕٓينظر المباب  ٔ
 .ٕٕٛ/ٗالكشاؼ  ٕ
 .ٖٚٗ/ٛينظر البحر المحيط  ٖ
 .ٚٗٚ/ٚينظر مهني المبيب  ٗ
 .ٕٚٔالن اء / ٘
 .ٚٗ/ٚينظر المباب  ٙ
 .ٚٙ٘/ٔينظر الكشاؼ  ٚ
 .ٕٖٙ/ٖينظر البحر المحيط  ٛ



 
ٔٛٔ 

 المردر-ٓٔ
ومف مذىبو أنػو يجيػز الفرػؿ بػيف المرػدر والجػار و المجػرور بػالخبر أو الحػاؿ، جػاء ذلػؾ فػي 

ـَ َعَم  َقْوِمِو((:)) ياؽ كبلمو عم  قولو  عال  ، إذ ذكر أف )عمػ  قومػو( َٔوِ ْمَؾ ُحجَّ َُنا آَ ْيَناَىا ِإْبَراِىي
م عمؽ إما بػ )حج نا( ألف )آ يناىا( حاؿ، وى ، واف كانت جممة، لي ت أجنبيػة ح ػ  يم نػع الفرػؿ بيػا، 

ما بػ )آ يناىا(، أي: أظيرناىػا إلبػراىيـ عمػ  قومػ . وكػاف العكبػري ٕوألنيا مف جممة مطموبات المردر، واى
قد منع  عمؽ الجار والمجرور بػ )حج نا(، قاؿ: ألف )حج نا( مردر، و)آ يناىا( خبر أو حاؿ، وكبلىما ال 

ل  ذلؾ ذىب أبو حيافُٖيفرؿ بو بيف المردر وم عمقو  .ٗ، واى
ـَ َوِبْ َس(-ٔٔ  )ِنْع

ـَ َوِبػػػْ َس وذىػػػب إلػػػ  أف ) ا، إذ يقاؿ:)ِنْعَمػػػْت ( فعػػػبلف، والػػػدليؿ عمػػػ  ذلػػػؾ ا رػػػاؿ ال ػػػاء بيمػػػِنْعػػػ
 .ٚ. في حيف أف مذىب الكوفييف أنيما ا مافٙ. وىذا مذىب البررييف٘و)ِبْ َ ْت(

 حروؼ المعاني-ٕٔ
ِبػيٍف((ذىب ابف عادؿ إل  أف )إْف( في قولو  عال -أ ف َكػاُنوا ِمػف َقْبػُؿ َلِفػي َضػبَلٍؿ مُّ ، مخففػة، ٛ:))َواِى

عمػػ   يػػر -ألف )إْف( المخففػػة إنمػػا  عمػػؿ فػػي الظػػاىروالػػبلـ فارقػػة، وا ػػ بعد  قػػدير ا ػػـ محػػذوؼ ليػػا، 
، ٓٔ. وذكػػر أفَّ مكيِّػػاٜوال عمػػؿ ليػػا فػػي المضػػمر، وال يقػػدَّر ليػػا ا ػػـ محػػذوؼ الب ػػة بػػؿ  يمػػؿ-األفرػػح

زا  قدير ا ـ محذوؼ لػ )ِإْف(. ٔٔوالزمخشري  جوَّ
 ًبا َأْف َأْوَحْيَنا ِإَل  َرُجٍؿ : ))َأَكاَف ِلمنَّاِس َعجَ وأجاز أف  كوف )أْف( في )أف أنذْر( في قولو  عال -ب

                                           
 .ٖٛاألنعاـ / ٔ
 .ٕٔٙ/ٛالمباب   ينظر ٕ
 .٘ٔ٘/ٔينظر ال بياف  ٖ
 .ٕٚٔ/ٗينظر البحر المحيط  ٗ
 .ٕٛٚ/ٕينظر المباب  ٘
 .ٔٗٔ/ٕ، والمق ضب ٖٔٓ/ٔينظر الك اب  ٙ
 .ٕٚٔ/ٚ، وشرح المفرؿ ٗٔـ  ٜٚ/ٔينظر اإلنراؼ  ٚ
 .ٗٙٔآؿ عمراف / ٛ
 .ٖ٘/ٙينظر المباب  ٜ

 لـ أقؼ عم  ىذا الرأي في مشكؿ إعراب القرآف. ٓٔ
 .ٚٚٗ/ٔالكشاؼ  ينظر ٔٔ



 
ٕٔٛ 

ـْ َأْف َأْنِذِر النَّاَس(( ْنُي َِ((، وقولو  عال ٔمّْ ، مردرية نارػبة، أو  ف ػيرية، وىػو ٕ: ))َأالَّ َ ْعُبُدوا ِإالَّ ا
وىو ال يجيز أف  كوف مخففة مػف الثقيمػة، وا ػميا ضػمير األمػر والشػأف محػذوًفا،  ألف المخففػة ال يقػع 

( وأخوا يػا ال يكػوف طمًبػا، فػإف ورد منػو بعدىا فعؿ إال م ف أفعػاؿ اليقػيف، وأيًضػا فػإفَّ الخبػر فػي بػاب )إفَّ
 .٘، وأبي حيافٗ. وىذا الوجو الذي منعو جا ز عند الزمخشريٖشيء فيو مؤوؿ عم  إضمار القوؿ

( فػػي قولػػو  عػػال -ت ـْ ـْ :))َوُأِمػػْرُت َأْف َأُكػػوَف ِمػػَف اْلُمػػؤْ وذىػػب إلػػ  أف )أْف( فػػي )َأف َأِقػػ ِمِنيِف َوَأْف َأِقػػ
، مردرية، وعميو  كوف ىي وما في حيزىا في محؿ رفع بذلؾ الفعؿ المقدر، أو َٙوْجَيَؾ ِلْمدّْيِف َحِنْيًفا((

أو  كػػوف مرػػدرية فقػػط، ف كػػوف معمولػػة لػػػ )أمػػرت( مراًعػػ  فييػػا معنػػ  الكػػبلـ. وال م ػػاغ عنػػده لجعميػػا 
 .ٛحياف إل   جويز أف  كوف  ف يرية. وذىب أبو ٚ ف يرية، إذ المف َّر ال يجوز حذفو

:))ِإنَّػا وذىب إل  جواز أف  ورؿ )أف( المردرية باألمر، جاء ذلؾ في  ياؽ كبلمو عم  قولو  عػال -ث
، وعميو يكوف ال قدير: أر ػمنا نوًحػا بػأف قمنػا لػو أنػذر، أي: َٜأْرَ ْمَنا ُنْوًحا ِإَل  َقْوِمِو َأْف َأْنِذْر َقْوَمَؾ((

 . ٔٔ. وقد  بقو إليو الزمخشريٓٔباإلنذار، وىذا الوجو عنده ح ف جدِّا أر مناه باألمر
وكاف أبو حيػاف قػد أنكػر ورػميا بػاألمر، وزعػـ أف كػؿ مػا  ػمع مػف ذلػؾ فػػ )َأْف( فيػو  ف ػيرية، 
وعمؿ ذلؾ بأمريف، أحدىما أفَّ )َأْف( واألمر بعدىا إذا ُقدّْرا بالمردر فات معن  فعؿ األمر، وثانييما: أنيما 

(، كما يرح ذلػؾ مػع الماضػي  لـ ـْ ((، وال )كرىُت َأْف ُق ـْ يقعا فاعبًل وال مفعواًل إذ ال يرح: ))أعجبني أْف ُق
 . ٕٔوالمضارع

وقػػد ردَّ ابػػف ىشػػاـ مػػذىب أبػػي حيػػاف إذ أجػػاب عػػف اإِلشػػكاؿ األوؿ بػػاف فػػوات معنػػ  األمريػػة فػػي 
قباؿ فػػػي المورػػػولة بالماضػػػي المورػػػولة بػػػاألمر عنػػػد ال قػػػدير بالمرػػػدر كفػػػوات معنػػػ  المضػػػي واال ػػػ 

والمضارع، وعف الثاني بأنو ام نع ما ذكره ألنو ال معن  ل عميؽ اإلعجاب والكراىية باإلنشاء، ثـ ينبهي لو 
َأالَّ يقػػّر بمرػػدرية كػػي، ألنيػػا ال  قػػع فػػاعبًل وال مفعػػواًل، وأيًضػػا فإنػػو ممػػا يػػدؿ عمػػ  بطػػبلف قولػػو حكايػػة 

                                           
 .ٕيونس / ٔ
 .ٗٔفرمت / ٕ
 .ٚٔٔ-ٙٔٔ/ٚٔ، ٕ٘٘/ٓٔينظر المباب  ٖ
 .ٛٗٗ/ٖ، ٕٕٗ/ٕينظر الكشاؼ  ٗ
 .ٜٛٗ/ٚ، ٕٕٔ/٘ينظر البحر المحيط  ٘
 .٘ٓٔ-ٗٓٔيونس / ٙ
 .ٕٔٗ/ٓٔينظر المباب  ٚ
 .ٜٙٔ/٘ينظر البحر المحيط  ٛ
 .ٔنوح / ٜ

 .ٖٔٛ/ٜٔينظر المباب  ٓٔ
 .ٔٙٔ/ٗينظر الكشاؼ  ٔٔ
 .ٗٗ/ٔ، ومهني المبيب ٕٙٔوالجن  الداني  ٕٖٛ-ٖٔٛ/ٔنظر البحر المحيط ي ٕٔ



 
ٖٔٛ 

(ٔ يبويو ـْ ، وأجاب عنيا بَأف الباء مح ممة الزيادة، وىو وىػـ فػاحش، إذ حػروؼ الجػر، :)َكَ بُت إليو بَأْف ُق
 .ٕزا دة كانت أو  ير زا دة، ال  دخؿ إال عم  اال ـ أو ما في  أويمو

، ٗلم عميػػػؿ، وىػػػو مػػػذىب األخفػػػش ٖ:))َوُأِمػػػْرُت أَلِاْعػػػِدَؿ((ومػػػف مذىبػػػو اف الػػػبلـ فػػػي قولػػػو  عػػػال -ج
ا ػػدة، ألنػػؾ بعػػد زيػػادة الػػبلـ  ح ػػاج إلػػ   قػػدير حػػرؼ، أي: بػػأف ، وال م ػػاغ عنػػده لكونيػػا ز ٘والزمخشػػري

 .ٛ، وبعض النحوييفٚ. وال  القوؿ بزياد يا ذىب القرطبيٙأعدؿ
، وىػذا ٜوير  أفَّ الفعؿ المضارع بعد الـ )كي( منروب بػ )أف( مضمرة، وعميو   كوف البلـ حرؼ جػر-ح

النرػب بػالبلـ نف ػيا، وأف مػا يظيػر  ، وخػالفيـ الكوفيػوف إذ ذىبػوا إلػ  أفٓٔوىذا ىػو مػذىب البرػرييف
.فػي حػيف ذىػب ابػف كي ػاف و ال ػيرافي إلػ  أف ٔٔبعدىا مػف )كػي(، و)أف( إنمػا ىػو عمػ   ػبيؿ ال وكيػد

 .ٕٔالنرب بػ )كي( بعد البلـ
ومذىبػػو أف )لػػف( حػػرؼ نرػػب معنػػاه نفػػي الم ػػ قبؿ، وال يق ضػػي نفيػػو ال أبيػػد، بػػدليؿ قولػػو  عػػال :  -خ

 ٘ٔ. وىػػذا ىػػو مػػذىب  ػػيبويوٗٔ،كمػػا أف دعػػو  ال وكيػػد فػػي ىػػذا الحػػرؼ بعيػػدةَٖٔأَبػػًدا(())َوَلػػْف َيَ َمنَّػػْوُه 
. ٛٔ، وُنقػؿ عنػو القػوؿ بإفاد يػا ال أبيػدٚٔ، ومذىب الزمخشري أنيا  نفي الم  قبؿ نفًيا مؤكًداٙٔوالجميور

ويبػدو لػي أف إفػػادة ال أكيػد فػػي )لػف( ىػػو الػراجح،  ألف حكمػػة العربيػة اق ضػػت أف  خػص كػػؿ مفػردة مػػف 
مفردات العربية بمعن ، وليس مف المعقوؿ أف ي  عمؿ حرفاف، وىما )لف، وال(، لنفي الم  قبؿ المطمػؽ، 
مػػف دوف أف  كػػػوف ثمػػة مزيػػػة ألحػػدىما عمػػػ  اآلخػػػر، و لػػو كػػػاف األمػػر كػػػذلؾ لكػػاف ا ػػػ عماؿ أحػػػدىما 

                                           
 .ٓٛٗ-ٜٚٗ/ٔينظر الك اب  ٔ
 .٘ٗ-ٗٗ/ٔينظر مهني المبيب  ٕ
 .٘ٔالشور  / ٖ
 .ٜٙٗ/ٕينظر معاني القرآف  ٗ
 .ٔٙٔ/ٗينظر الكشاؼ  ٘
 .ٜٚٔ/ٚٔينظر المباب  ٙ
 .ٔٔ-ٓٔ/ٙٔينظر الجامع ألحكاـ القرآف  ٚ
 .ٕ٘ٛ/ٔيب ينظر مهني المب ٛ
 .ٜٜٔ/ٕينظر المباب  ٜ

 .ٕٓ/ٚ، وشرح المفرؿ ٚ/ٕ، والمق ضب ٚٓٗ/ٔينظر الك اب  ٓٔ
 .ٓٗٔ/ٗ، وىمع اليوامع ٗٔـ  ٔ٘ٔ، وا  بلؼ النررة ٜٚـ  ٘ٚ٘/ٕينظر اإلنراؼ  ٔٔ
 . ٕٚٚ/ٔ، ومهني المبيب ٘ٔٔينظر الجن  الداني ٕٔ
 .ٜ٘البقرة / ٖٔ
 .ٖٔٓ/ٜ، ٜٜٕ/ٕ، ٖٛٗ/ٔينظر المباب  ٗٔ
 .ٓٙٗ/ٔالك اب  ينظر ٘ٔ
 .ٜٗ/ٗ، وىمع اليوامع ٜٖٔ/ٕينظر ار شاؼ الضرب  ٙٔ
 .ٖٔٔ/ٕينظر الكشاؼ  ٚٔ
 .ٓٔٔ/ٕ، وحاشية الخضري ٜٕٕ/ٕ، وشرح ال رريح ٖٔ٘ٔ/ٖينظر شرح الكافية الشافية  ٛٔ



 
ٔٛٗ 

 قبؿ، فػإذا شػددت يفا  عماؿ أحدىما عبثًا. وعميو  قوؿ: )ال أذىُب إليو(، إذا أردت نفي الذىاب فػي الم ػ
: ))َفَمػْف في إنكارؾ الذىاب قمت: )لف أذىَب إليو(. أما القوؿ بإفاد يا ال أبيػد فيبػدو أنػو بعيػد، قػاؿ  عػال 

ـَ اْلَيْوـَ ِإْنِ يِّا(( (.  ُٔأَكمّْ  ، ولو كانت  رد لمعن  ال أبيد ما ُقيّْد منفييا بػ )اليـو

ـْ َيُكػْف َشػْيً ا : ))َىْؿ َأ َػومف مذىبو أف )ىؿ( في قولو  عال -د ػَف اْلػدَّْىِر َلػ   َعَمػ  اإِلْنَ ػاِف ِحػيٌف مّْ
ػػْذُكوًرا(( ، لبل ػػ فياـ ال قريػػري ال لبل ػػ فياـ المحػػض، الف اال ػػ فياـ المحػػض ال يػػرد عػػف اِ  عػػال ، ٕمَّ

، لآليػة المباركػة. ٚ، والزمخشػريٙ، ومكػي٘، وابػف جنػيٗ. وىػذا  وجيػو الفػراءٖعم  ىذا النحو وما أشػبيو
. وذىػب أبػو حيػاف إلػ  أنيػا ٓٔوأكثر النحوييف إلػ  أنيػا بمنزلػة )قػد( ٜ، والمبردٛب  يبويوالمباركة. وذى

لبل  فياـ المحض أي: ىو ممف ُي ػأؿ عنػو لهراب ػو أأ ػ  عميػو حػيف مػف الػدىر لػـ يكػوف كػذا؟ ومػف ثػـ 
بػف . وأنكػر بعضػيـ مجي يػا بمعنػ  )قػد(، وعميػو أٔيكوف الجواب: أ   عميو ذلػؾ، وىػو بالحػاؿ المػذكورة

 . ٕٔىشاـ
ويهمػب فػي ظنػي أف ىػذا ال عبيػر لػوف مػػف ألػواف اال ػ فياـ المشػرب معنػ  ال قريػر،  قػوؿ: )ىػػؿ 
أح نُت إليَؾ؟(، وقد كاف منؾ إح اف إليػو، فيكػوف المعنػ : ألػـ أح ػْف إليػَؾ؟، وأنػت إنمػا  عػدؿ إلػ  ىػذا 

: )قػػد أح ػػنت إليػػؾ(. اال ػػ عماؿ ل قػػرر ال ػػامع بإح ػػانؾ إليػػو، فيكػػوف ذلػػؾ أوقػػع فػػي الػػنفس مػػف قولػػؾ
شراب )ىؿ( معن  ال قرير ليس بػدًعا فػي المهػة، وال عزيػزًا عمػ  اال ػ عماؿ إذ ىػو نظيػر إشػرابيا معنػ   واى

: ))َفَيػؿ لََّنػا ، وال منػي فػي نحػؤٖ: ))َىػْؿ َجػَزآُء اإِلْحَ ػاِف ِإالَّ اإِلْحَ ػاُف((النفي في نحو قولو  عال 
ومػػا إلػػ  ذلػػؾ مػػف معػػاٍف، وىػػذه المعػػاني   ػػ ق  مػػف ال ػػياؽ وقػػرا ف  ،ِٗٔمػػْف ُشػػَفَعاَء َفَيْشػػَفُعوا َلَنػػا((

األحواؿ. وينطبؽ ىذا ال وجيو عم  اآلية المباركة، إذ المعن : ألـ يأِت عمػ  اإلن ػاف حػيف مػف الػدىر لػـ 

                                           
 .ٕٙمريـ / ٔ
 .ٔاإلن اف / ٕ
 .ٗ/ٕٓينظر المباب  ٖ
 .ٖٕٔ/ٖينظر معاني القرآف  ٗ
 .ٗٙٗ/ٕينظر الخرا ص  ٘
 .ٔٛٚ/ٕنظر مشكؿ إعراب القرآف ي ٙ
 .ٜٗٔ/ٗينظر الكشاؼ  ٚ
 .ٕٜٗ/ٔينظر الك اب  ٛ
 .ٗٗ-ٖٗ/ٕينظر المق ضب  ٜ

 .ٜٖٙ-ٜٖ٘/ٗ، وىمع اليوامع ٕٔٔ/ٖ، والم اعد ٕ٘ٔ/ٛينظر شرح المفرؿ  ٓٔ
 .ٖٜٖ/ٛينظر البحر المحيط  ٔٔ
 .ٕٙٗ-ٔٙٗ/ٔينظر مهني المبيب  ٕٔ
 .ٓٙالرحمف / ٖٔ
 .ٖ٘األعراؼ / ٗٔ



 
ٔٛ٘ 

يكف شيً ا مذكورًا ثـ  رقَّ  في الخمؽ ح   رار إن اًنا  ػويِّا؟ فيكػوف الجػواب حين ػذ: بمػ ، فيقػاؿ: فكيػؼ 
 روف النشأة األخر ؟!.ينك
: ))ِإفَّ الَّػِذيَف َكَفػُروا ومف مذىبو أف الواو العاطفة ال  رد زا دة، إذ عدَّ القوؿ بزياد يا في قولو  عػال -ذ

)) ِِ َوالَمْ ػِجِد الَحػَراـِ ، وىػو بػذلؾ يق فػي أثػر البرػرييف إذ يمنعػوف ٕ، بػاطبلً َٔوَيُردُّوَف َعػْف َ ػِبيِؿ ا
، وابػف ٙ، وأبػو القا ػـ بػف برىػاف٘، وأبو الح ف األخفػشٗفي حيف يذىب الكوفيوف ،ٖزيادة الواو العاطفة

القػوؿ  ٜ، وعبػد المطيػؼ الشػرجيٛإل  أنيا  رد زا دة. وقد ب ط كّؿ مػف أبػي البركػات األنبػاري ٚوابف مالؾ
 القوؿ في ىذه الم ألة، و طَّرا أدلة الفريقيف وشواىدىما، بما يضيؽ المقاـ بذكرىا.

 مميا في بحوثو المرطمحات ال ي ا  ع-ٙ
مما ىو مفروغ منو أنو البدِّ لكّؿ عمـ مف مرطمحات ي و َّؿ بيا واضعيا لنقؿ ما يجوؿ في ذىنو 
مف معاٍف أو أفكار، ومػا يقػّر فػي نف ػو مػف مضػاميف أو مباحػث  نػدرج  حػت ىػذا العمػـ أو ذاؾ. والنحػو 

أف نشػأ وا ػ و  عمػ   ػاقيو،  العربي، شأنو شأف  ػا ر العمػـو المخ مفػة، رافق ػو مرػطمحات معينػة منػذ
وكاف الخميؿ بف أحمد الفراىيدي، كدأبو في بقيػة فػروع العربيػة، رػاحب القػدح المعمَّػ  فػي اب ػداع معظػـ 
َـّ أضحت  شػكؿ جػزًءا مػف اإلرث النحػوي  ىذه المرطمحات إذ كانت ن اج ذىنو الثاقب وفكره النير، ومف َث

منو بحوثيـ. وقد  جمَّت عبقرية ىذا الرجؿ فيما نقمو عنو الذي ال يزاؿ الدار وف ينيموف منو وي  مدوف 
 مميذه النجيب  يبويو، إذ ي  شؼ مف  رفح )الك ػاب( أف جػؿَّ مػف  رػد  لمدرا ػة النحويػة ممػف جػاء 
بعده كاف عيااًل عميو في ىذا الميداف. عم  أننا ال نعدـ أف نجد عدًدا مف  مؾ المرػطمحات لػـ ُيك ػب ليػا 

النحػو وا ػ كممت قواعػده، ومػف ثػـ ُىِجػرت، أو انػزوت وظمػت حبي ػة )الك ػاب(، ومػرد الشيوع، إذ ا  قر 
بياـ، في حيف أربح بعضيا مظنة لبلخ رار.  ذلؾ إل  ما يك نؼ بعضيا مف  موض واى

وكاف الكوفيوف قد حذوا حذو البررييف في ىذا الميداف، إذ أفادوا منيـ كثيػرًا، إال أنيػـ اب هػوا أف 
اخ طوه ألنف يـ مف منيب، فخالفوا البررييف فػي ارػطناع بعػض المرػطمحات ال ػي ينمازوا عنيـ فيما 

 أضافوىا إل  األ س واألروؿ ال ي بمق ضاىا رردوا ماد يـ النحوية.

                                           
 .ٕ٘الحب / ٔ
 .ٚ٘/ٗٔينظر المباب  ٕ
 .ٜٗ/ٛ، وشرح المفرؿ ٓٛ/ٕ، والمق ضب ٖ٘ٗ/ٔينظر الك اب  ٖ
 .ٖٕٓ/٘، وىمع اليوامع ٖٚٗ/ٔ، ومهني المبيب ٖٕٛ/ٔينظر معاني القرآف لمفراء  ٗ
 .ٚ٘ٗ/ٕ، ٔٗٔ/ٔينظر معاني القرآف  ٘
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٔينظر شرح الممع  ٙ
 .٘ٚٔينظر ال  ييؿ  ٚ
 .ٗٙـ  ٛ٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٕينظر اإلنراؼ ٛ
 .ٜـ  ٛٗٔينظر ا  بلؼ النررة  ٜ



 
ٔٛٙ 

والذي يعنينا مف ذلؾ كمو  ممس أ موب  عامؿ ابف عػادؿ مػع المرػطمح النحػوي، فػأقوؿ:   بعػت 
 نَّت لي بعض المبلحظات، أجمميا بما يأ ي: ما أودعو ابف عادؿ في  ف يره مف مرطمحات، فع

أنو يق في أثر البررييف وينحو نحوىـ وي ير في رحابيـ، وذلؾ باإلكثار مف ا ػ عماؿ مرػطمحا يـ، -ٔ
 ، و)ال(النافيػػػػػػػػة ٗ، والـ االب داءٖ، وضمير الشأفٕ، وضمير الفرؿٔكالضمير
، والحػػػػػػػروؼ ٓٔ، وحػػػػػػػروؼ الجػػػػػػػرٜز، وال مييػػػػػػػٛ. والحػػػػػػػاؿٚ،والظػػػػػػػرؼٙ، والفعػػػػػػػؿ الم عػػػػػػػدي٘لمجػػػػػػػنس

                                           
. والكوفيػػػػوف ٕٕٔ/ٖ، والمق ضػػػػب ٜٖٛ/ٔ. والك ػػػػاب ٖٕٓ/ٗٔ، ٔٓٔ/ٕٔ، ٙٓ٘/ٜ، ٘٘/٘،ٜ٘ٔ/ٔينظػػػػر المبػػػػاب  ٔ

 .ٖٗٔومدر ة الكوفة  ٖٗ/ٔومجالس ثعمب  ٓ٘/ٔي مونو كناية ومكنيِّا ،ينظر معاني القرآف لمفراء 
. ٖٕٙ/ٔ، وىمػػع اليوامػػع ٜٖ٘/ٔ. والك ػػاب ٕٔٔ/ٙٔ، ٖٓٔ/ٗٔ،ٗٓ٘/ٜ، ٖٛ/ٙ، ٗٗٔ/ٗ، ٓٛٗ/ٕينظػػر المبػػاب  ٕ

عرابو ٕٚٛ/ٕوالكوفيوف ي مونو عماًدا. ينظر معاني القرآف لمفراء   .ٕٖٔ، ومدر ة الكوفة ٛٛ/ٔ، ومعاني القرآف واى
. ويطمػػػؽ عميػػػو الكوفيػػػوف ٗٗٔ/ٕوالمق ضػػػب  ٖٓٓ/ٔ. والك ػػػاب ٜٕٗ/٘ٔ، ٛ٘/ٔٔ، ٚٗ/ٜ، ٔٙٗ/ٙينظػػػر المبػػػاب  ٖ

 .ٕٖٕ/ٔ، وىمع اليوامع ٗٔٔ/ٖينظر شرح المفرؿ المجيوؿ. 
. والكوفيػػػػوف ي ػػػػمونيا الـ الق ػػػػـ. ينظػػػػر ٕٗٗ/ٕوالمق ضػػػػب  ٖٚٗ/ٔ. والك ػػػػاب ٕٔٓ/ٔٔ، ٖٖ٘/ٕينظػػػػر المبػػػػاب  ٗ

 . ٖٚٓ، ومدر ة الكوفة ٛ٘ـ  ٜٜٖ/ٔاإلنراؼ 
 بر ػػة. ينظػػر معػػاني . ويطمػػؽ عمييػػا الكوفيػػوف )ال( الٖٚ٘/ٗ. والمق ضػػب ٖٗٙ/ٓٔ، ٖٖ٘/ٕ، ٕ٘ٙ/ٔينظػػر المبػػاب  ٘

 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٔالقرآف لمفراء 
. والكوفيػػوف ي ػػمونو الفعػػؿ الواقػػع. ٖٖٛ/ٗوالمق ضػػب  ٗٔ/ٔ. والك ػػاب ٖٖٚ/ٖٔ، ٗٔٗ/ٔٔ، ٖٖٔ/ٚينظػػر المبػػاب  ٙ

 .ٔٚٔ/ٖينظر معاني القرآف لمفراء 
لمحػػؿ والرػػفة. . والكوفيػػوف ي ػػمونو: أٖ٘/ٗ، والمق ضػػب ٕٔٔ/ٔ. والك ػػاب ٕٙ/ٕٔ، ٜٖ/ٜ، ٕٗٚ/ٚينظػػر المبػػاب  ٚ

 .ٜٖٓينظر مدر ة الكوفة 
. والكوفيػػوف ي ػػمونيا  ٕٓٙ/ٖ، والمق ضػػب ٜٜٔ/ٔ. والك ػػاب ٖٖٖ/ٖٔ، ٖٓٔ/ٕٔ، ٕٕٗ/ٚ، ٔٚ٘/ٔينظػػر المبػػاب  ٛ

 .  ٖٚٚ/ٔالقطع. ينظر معاني القرآف لمفراء 
. ينظػر معػاني . ويطمؽ عميػو الكوفيػوف   ػمية )ال ف ػير(ٖٙ/ٖ. والمق ضب ٜٖٗ/ ٜ، ٕٔٗ/ٙ، ٚٓٔ/ٔينظر المباب  ٜ

 . ٜٚ/ٔالقرآف لمفراء 
. والكوفيػػػوف ي ػػػمونيا ٖٙٔ/ٗ، والمق ضػػػب ٕٜٖ/ٔ. والك ػػػاب ٓٛٗ/ٗٔ، ٕٖ٘/ٔٔ، ٛٗ/ٚ، ٜٔٔ/ٔينظػػػر المبػػػاب  ٓٔ

 .ٚٙٔ، والمدارس النحوية ٚ/ٛحروؼ الخفض أو حروؼ الرفات. ينظر شرح المفرؿ 
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، ومػػا إلػػ  ذلػػؾ مػػف ٚ، والنفػػيٙ، والرػػرؼ٘، وا ػػـ الفعػػؿٗ، والبػػدؿٖ، وحػػروؼ العطػػؼٕ،والرػػفةٔالزا ػػدة
 مف مرطمحات.

 ا  عمؿ بعض المرطمحات ال ي لـ أقؼ عمييا عند  يره، في حدود ما عممت، وىي كما يأ ي:-ٕ
 .ٛوؿ مَّ  الفعؿ المبني لما لـ ي َـّ فاعمو: الفعؿ المجي-أ
. وال أدري وجػػو ىػػذه ال  ػػمية، وال مػػا حممػػو عمػػ   ػػرؾ ٜأطمػػؽ مرػػطمح الـ الرػػمة عمػػ  الـ ال عميػػؿ-ب

 مرطمح الجميور إل  ا  عماؿ ىذا المرطمح الذي يمفو الهموض.
. ومما ىو معمػـو أف )ال جنػيس( مرػطمح ٓٔأطمؽ مرطمح )ال جنيس( عم  )ِمْف( ال ي لبياف الجنس-ت

 .ٔٔيوف  شابو لفظيف في النطؽ واخ بلفيما في المعن ببل ي، ويعني بو الببل 
يعمد أحياًنا إل  مزج المرطمح البرري بالكوفي، إذ ي  عمميما مًعا، ومف مظاىر ىذه النزعة إطبلقػو -ٖ

 المزيد يف. ٖٔ، و)ما(ٕٔمرطمح رمة زا دة عم  )ال(
 في أكثر مف منا بة. ٗٔخمَّط بيف ألقاب اإلعراب والبناء-ٗ

                                           
. والكوفيوف ي ػمونيا حػروؼ ٕٛٔ/ٛفرؿ ، وشرح الم٘ٗ/ٔ. والمق ضب ٘ٓٗ/٘ٔ، ٖٗٗ/ٖٔ، ٓ٘٘/ٜينظر المباب  ٔ

 .ٖ٘ٔ، ومدر ة الكوفة ٕٗٗ/ٔحروؼ الرمة أو الحشو. ينظر معاني القرآف لمفراء 
. والكوفيػػػػػوف ٕٙ/ٔ، والمق ضػػػػػب ٕٕٔ/ٔ. والك ػػػػػاب ٖٙٗ/ٜ، ٜٕ٘/ٚ، ٕٖٗ/ٙ، ٖٗٔ/ٗ، ٖٕٕ/ٔينظػػػػػر المبػػػػػاب  ٕ

 .ٚٙٔحوية ، والمدارس النٙٙٔي مونيا النعت. ينظر المرطمح النحوي، نشأ و و طوره 
. والكوفيوف ي مونيا حروؼ الن ػؽ. ينظػر ٛٛ/ٛ، وشرح المفرؿ ٖٚٓ/ٖ. والمق ضب ٕٛ٘/ٜ، ٚٙٔ/ٚينظر المباب  ٖ

 .ٜٙٔ، والمرطمح النحوي نشأ و و طوره ٖ٘ٔينظر مدر ة الكوفة 
. والكوفيػػػػوف ي ػػػػمونو ٜٕ٘/ٗ، والمق ضػػػػب ٕٗٗ/ٔ. والك ػػػػاب ٜٗ/ٕٔ، ٜٖٗ/ٔٔ، ٜ٘ٗ/ٜ، ٕٕٓ/ٔينظػػػر المبػػػػاب  ٗ

 .ٕٕٔ/٘ة وال بييف. ينظر ىمع اليوامع ال رجم
. وىػو عنػد الكػوفييف فعػؿ ٕٕٓ/ٖ، والمق ضػب ٖٕٔ/ٔ. والك ػاب ٕ٘٘/ٕٔ، ٚ٘/ٔٔ، ٛ٘٘/ٚ، ٜٖٛ/ٕينظر المباب  ٘

 .ٖٛٓحقيقي. ينظر مدر ة الكوفة 
القرآف  . والكوفيوف ي مونو اإلجراء. ينظر معانيٕٖ٘/ٖ، والمق ضب ٖٕ/ٕ. والك اب ٖٕٔ/ٚٔ، ٙٔٗ/ٖينظر المباب  ٙ

 .ٕٖٔ/ٔالقرآف لمفراء 
. والكوفيػػوف ٜٛ/ٗ، والمق ضػػب ٕٚ/ٔ. والك ػػاب ٜٕٔ/ٜٔ، ٜٔٗ/ٚٔ، ٘ٗٔ/٘ٔ، ٔٙٗ/ٖٔ، ٕٚٓ/ٚينظػػر المبػػاب  ٚ

 .ٜٖٓ، ومدر ة الكوفة ٕ٘/ٔي مونو:جحًدا. ينظر معاني القرآف لمفراء 
 .ٛٚٗ/ٖٔينظر المباب  ٛ
 .ٖٛٛ/ٚٔينظر المردر نف و  ٜ

 .ٕٛ/ٗٔ، ٕٔٗ/ٛينظر المردر نف و  ٓٔ
 .ٜٖٙ، وجواىر الببل ة ٙٙٔينظر ال بياف في عمـ البياف  ٔٔ
 .ٕٕٕ/ٔينظر المباب  ٕٔ
 .ٕٖ٘/ٕٓينظر المردر نف و  ٖٔ
 ٖٔٗ، ٔٔٗ، ٖ٘ٙ، ٖٔ/ٔٔ، ٙٛٔ/ٔينظر المردر نف و  ٗٔ
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ألحياف إل  ا  عماؿ المرطمح الكوفي، وذلػؾ فػي أكثػر مػف مػوطف، منيػا قولػو: إف يجنح في بعض ا-٘
فممػػا ُقطػػع عػػف …النرػػب عمػػ  القطػػع ))رأي الكػػوفييف، ومعنػػاه عنػػدىـ: أنػػو كػػاف أرػػمو أف ي بػػع مػػا قبمػػو

. وقولػو: ))ومعنػ  واو الرػرؼ أف الفعػؿ كػاف يق ضػي إعراًبػا فرػرف و الػواو عنػو إلػػ  ٔال بعيػة ان رػب((
. وقولو: إف الفعؿ المضارع ينرب بعد فػاء ال ػببية ))فػي جػواب ال منػي، والكوفيػوف يزعمػوف ٕ(النرب(

 . ٖنربو بالخبلؼ((
 مذىبو النحوي-ٚ

ضَـّ )المباب( بيف دف يػو مباحػث نفي ػة  ايػة النفا ػة، أفػرغ المؤلػؼ عرػارة جيػده فػي حشػدىا 
المهويػة والنحويػة، وفػزع إلييػا فػي جميػؿ  ووضع اليد عمييا، وا  يعابيا، إذ اطَّمع عمػ  كثيػر مػف المظػاف

مباحثو ال  جبلء حقا قيا والنفاذ إلػ  أ ػرارىا، ومػف ثػـ ررػد أقػواؿ النحػوييف، وأحػاط بػاراء المدر ػ يف، 
واضػػًعا إياىػػا عمػػ  محػػؾ البحػػث، م خيػػرًا منيػػا مػػا أيػػده الػػدليؿ، وقّو ػػو الحجػػة، ودعمػػو اال ػػ قراء،  يػػر 

ف أـ كوفًيا،ىذا ىو المنيب العاـ الذي  ار عميو في جّؿ مباحثو، وعم  م عرب وال مقّمد ألحد، بررًيا كا
الر ـ مف أني لـ أظفر، مع إدامة النظر في أقوالو، بنّص رريح أوضػح فيػو ان  ػابو إلػ  مدر ػة معينػو 
أو ف ة محددة، يمكنني  ممس نزع و البررية و بني أقواليـ وأروليـ ال ي أر وا دعا ـ نحوىـ عمييا، إذ 

ت الكثرة الكاثرة مف النروص عف ا  عان و بارا يـ وا  رشاده ب وجييا يـ، ومف ثػـ وجػدناه أ ػيرًا أفرح
فػػي كثيػػر مػػف المػػواطف ممػػا اح فػػؿ بػػو الك ػػاب مػػف مباحػػث لقواعػػدىـ ومرػػطمحا يـ، ولعػػؿ مػػف مبلمػػح 

د قػدمت أف برري و أنو كثيرًا ما ينص رراحة عم  موافق و إياىـ، أ ضح ذلؾ مف قولو، مثبًل،:))وكنػت قػ
، وقولو:))وىذا ىو الراجح، وقواعد البررييف موافقة ٗكوف)أو( بمعن  الواو قوؿ الكوفييف، وىو ضعيؼ((

،وقولػػو :))فعمػػ  رأي البرػػرييف، وىػػو ٙ، وقولو:))و قػػدـ مػػرارًا أف قػػوؿ البرػػرييف أولػػ ((٘موافقػػة لػػو((
ف مثػؿ قولو:))وىػذا . وربما أشار مف طرؼ خفي إل  برػري و، ويمكػف أف ُي  شػؼ ذلػؾ مػٚ…((المخ ار

، وقولػو :))وىػػذا ال يجيػزه البرػريوف إنمػػا قػاؿ بػػو ٛلػيس مػذىب البرػػرييف بػؿ قػػاؿ بػو بعػض الكػػوفييف((
. وأمثاؿ ذلؾ أكثر مف أف ُيحر . وىو أيًضا كثيرًا ٓٔ،وقولو:))وىذا ال يجيزه أحد مف البررييف((ٜالفراء((
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 .ٜٜٖ/ٛالمردر نف و  ٘
 .ٙ٘/ٜالمردر نف و  ٙ
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، أو   أييد وجية نظر معينػة لنحػويٍّ برػريٍّ  كػأف كثيرًا ما ين دب ل رحيح مذىب معيف، أو  وجيٍو ِإعرابيٍّ
يكػػوف  ػػيبويو، أو المبػػرد، أو  يرىمػػا، ي  ضػػيء بنػػور رأيػػو ويي ػػدي بيديػػو . ولعػػؿ مػػف أ بػػرز  ػػمات 
مذىبو النحوي وخرا ص ا جاىا و أنو ال يقيس إال عم  ما كاف شا ًعا مطرًدا، أما ما كاف قميبًل نادرًا فقد 

اعػدة ولػـ يع ػدَّ بػو، وىػو مظيػر آخػر مػف مظػاىر النػزوع إلػ  مػذىب أضرب عنو رػفًحا ولػـ يقػـ عميػو ق
البررييف. وا ضحت معالـ برري و مما عرض لو مف مرطمحات، إذ لـ يخرج في الهالب األعـّ عف ُأُطر 
المرطمحات ال ي  واضع عمييا البرريوف، فمـ ي  عمؿ مف المرطمحات الكوفية إال النزر الي ير، وىو، 

ًبػا مػا يقرنيػا بالمرػطمح البرػري، أو يف ػرىا بمػا يقابميػا عنػد البرػرييف،كقولو: ))انػو إذ ي  عمميا،  ال
 ،وىذا يفرح عف برري و.ٔعماد، ونعني بو الفرؿ عند البررييف((

 ماخذ ومبلحظات:-ٛ
 مبلحظات إعرابية-أ
 أوىامو في ن بة اآلراء    -ب
 أخطاؤه النحوية -ت
 مبلحظات إعرابية-أ

و اإلعرابػػي آليػػات الػػػذكر العزيػػز، إذ حشػػد مػػذاىب العممػػاء فػػي ذلػػػؾ، عنػػي ابػػف عػػادؿ بال وجيػػ
نَّػػا لواجػػدوف  وا ػػ وف  الكػػبلـ عمييا،وا  قرػػ  اآلراء المخ مفػػة فييػػا، وأطػػاؿ فػػي   بػػع أقػػواؿ النحػػوييف، واى

ف :))َكَمػا َأْخَرَجػَؾ َربُّػَؾ ِمػرورة مف رورة اإلطالة فػي  ػرد أقػواليـ فػي )َكَمػا َأْخَرَجػَؾ( فػي قولػو  عػال 
 .ٖ،إذ ذكر ما يربو عم  عشريف مذىًبإَبْيِ َؾ ِبالَحؽّْ((

لػـ يكػف موفًقػا فػي  وجيييػا، ولعػؿ مػف -فيما أظف-وقد ا  وقف ني بعض األمثمة اإلعرابية ال ي 
 بينيا: 

ـُ الَخاِ ػػُروَف((قولػػو فػػي قولػػو  عػػال -ٔ :))و)ىػػـ( زا ػػدة، ويجػػوز أف يكػػوف )ىػػـ( مب ػػدأ ٗ:))ُأْوَلِ ػػَؾ ُىػػ
. وال أدري مػػا الم ػػوّْغ الػػذي ألجمػػو حمػػؿ ابػػف ٙو)الخا ػػروف( خبػػره، والثػػاني وخبػػره خبػػر األوؿ((، ٘ثانًيػػا

عادؿ )ىـ( عم  الزيادة؟  وكيؼ جاز لو ذلؾ، وقد نصَّ النحويوف عم  أفَّ الضمير في أضػراب ذلػؾ إنمػا 

                                           
 .ٖ٘ٓ/ٕلمباب ا 1
 . ٘األنفاؿ/ٕ
 .ٖ٘ٗ-ٓ٘ٗ/ٜينظر المباب  ٖ
 .ٕٚالبقرة/ ٗ
 في المطبوع )ثاٍف(. وما أثب و ىو الرواب. ٘
 .ٓٛٗ/ٔالمباب  ٙ
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ـ جػػواز زيػػادة فح ػػب؟!، وأيًضػػا فإنػػو قػػد انعقػػد إجمػػاع النحػػوييف عمػػ  عػػد ٔيجػػاء بػػو لمفرػػؿ أو االب ػػداء
 .ٕاال ـ
:))قولػو:)ما  ػؤمر( يجػوز أف  كػوف )مػا( ٖ: ))َقاَؿ َيا َأَبِ ي اْفَعْؿ َمػا  ُػْؤَمُر((وقولو في قولو  عال  -ٕ

بمعن  )الذي(، والعا د مقدَّر، أي:  ؤمره، واألرؿ:  ؤمر بو، ولكف حذؼ الجػار مطَّػرد، فمػـ يحػذؼ العا ػد 
والواقػع أف مػا ذكػره ٗ…((كحذفػو فػي قولؾ:)جػاء الػذي مػررُت(إال وىو منروب المحؿ، فميس حذفػو ىنػا 

ابف عادؿ ال يخمو مف  جاوز في ال عبير، الف العا د عامة يحذؼ، والشؾ في أف حػذؼ العا ػد المنرػوب 
قوي، وكذلؾ ما في معناه، إال أف ىذا ال يعني أف حذؼ العا د يق رر عم  المنروب بؿ قد يحذؼ العا د 

 .٘لؾ المرفوع في مواطف معينةالمجرور في رور، وكذ
ـْ َقػػْوـُ ُنػػْوٍح َفَكػػذَُّبوا َعْبػَدَنا((وقولػو فػػي قولػػو  عػال  -ٖ : إفَّ الزمخشػػري ذىػػب إلػػ  أف ٙ:))َكػػذََّبْت َقػػْبَمُي

الم ألة مف باب ال نازع، فإنو أخرجػو عػف ال أكيػد إذ قاؿ:))فػاف قمػت: مػا معنػ  قولػو )كػذَّبوا( بعػد قولػو: 
.ورده ابف عادؿ إذ لو كانػت الم ػألة مػف بػاب ال نػازع ))لكػاف ٚكذَّبوا فكذبوا عبدنا(( )كذَّبت(؟ قمت: معناه

ال قػػدير: كػػذَّبت قػػبميـ قػػـو نػػوح عبػػدنا فكػػذبوه، ولػػو لفػػظ بيػػذا لكػػاف  أكيػػًدا إذ لػػـ يفػػد  يػػر األوؿ، وشػػرط 
لبلَُّحقػػػْوَف اْحػػػِبِس ))َأ َػػػاَؾ َأ َػػػاَؾ اال نػػػازع أف ال يكػػػوف الثػػػاني  أكيػػػًدا، ولػػػذلؾ منعػػػوا أف يكػػػوف قولػػػو: 

ال فػأّي  نػازع فػي  قديره:)كػذَّبت قػبميـ قػـو ٜ((ٛاْحِبسِ  . َوَردُّ ابف عادؿ عمػ  الزمخشػري ال موضػع لػو، واى
 نوح عبدنا فكذبوه( وما العامبلف الم نازعاف؟!.

، وقػػد : ))وىػو ال ي رػػرؼ  الًبػآٔ: ))َقػاُلوا اآلَف ِجْ ػَت ِبػػالَحؽّْ((وقولػو فػي )اآلف( فػػي قولػو  عػػال -ٗ
. فػػ )اآلف( ٔٔ: ))َفُيَو َيْيِوي ِفي َقْعرَِىا اآلَف ِحيَف اْنَ َيػ ((وقع مب دأ في قولو عميو الربلة وال ػبلـ 
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. وعندي أف )اآلف( و)حيف( منروباف عم  الظرفيػة الزمانيػة، ٔو)حيف( خبره((…مب دأ، وبني عم  الف ح
 ما ال ينطبؽ عم  )اآلف( و)حيف(.. وىو ٕالزمانية، ألف شرط المب دأ والخبر أف ينعقد منيا كبلـ مفيد

ـْ وقولػو فػػي قولػػو  عػػال -٘ َِ َكػػِذْكِرُك ـْ َأْو َأَشػػدَّ ِذْكػػًرا((آ :))َفػػاْذُكُروا ا :))يجػػوز أف يكػػوف )أشػػدَّ( َٖبػػاَءُك
ر عنػػو لكػػاف رػػفة لػػو(( . وىػػذا اإلعػػراب مػػردود إذ يمػػـز منػػو ٗنرػػًبا عمػػ  الحػػاؿ مػػف )ذكػػرًا(، ألنػػو لػػو  ػػأخَّ

 .٘المعطوؼ بالحاؿ، وىو ممنوعالفرؿ بيف العاطؼ و 
: ِٙإَلْيػػِو َجِميًعػػا(( : ))َوَمػػف َيْ ػػَ ْنِكْؼ َعػػْف ِعَباَدِ ػػِو َوَيْ ػػَ ْكِبْر َفَ َيْحُشػػُرُىـْ وقولػػو فػػي قولػػو  عػػال -ٙ

. وكوف )جميًعا(  أكيػًدا  يػر رػحيح، ٚ)))جميًعا( حاؿ، أو  أكيد عند مف جعميا كػ )كّؿ(، وىو الرحيح((
يؿ: )جميعو(، وأيًضا فإفَّ ال أكيد بػ )جميع( قميػؿ، فػبل يحمػؿ ال نزيػؿ عميػو، والرػواب إذ لو كانت كذلؾ لق

 .ٛأنو حاؿ
((وقولو  في قولو  عال -ٚ ـْ بِّْيػ ـَ َيْبَ ُهػوَف َفْضػبًل مّْػف رَّ :))وقولػو:)يب هوف( ٜ:))َواَل آمّْيَف اْلَبْيَت اْلَحػَرا

مة رػفة لػػ )آمػيف( (، ألف ا ػـ الفاعػؿ م ػ  وال يجوز أف  كوف ىذه الجم…حاؿ مف الضمير في )آميف(
 .ٔٔ. وما منعو مردود ، وذلؾ ألفَّ الرحيح جواز الورؼ بعد ا ـ الفاعؿٓٔورؼ بطؿ عممو((

:))ويجػوز أف يكػوف )ممعػونيف( منرػوًبا بػػ ٕٔ:))مَّْمُعوِنيَف َأْيَنَما ثُِقُفوا ُأِخػُذوا((وقولو في قولو  عال -ٛ
وىذا الرأي ال  يخمو مػف ضػعؼ، ألف لمشػرط رػدر الكػبلـ، والرػواب . ٖٔ)أخذوا( الذي ىو جواب الشرط((

 . ٗٔأنو منروب عم  الذـ
ِِ َوَيْعَمػػْؿ َرػػاِلًحا ُيْدِخْمػػُو َجنَّػػاٍت َ ْجػػِريوقولػػو فػػي قولػػو  عػػال -ٜ ِمػػف َ ْحِ َيػػا  :))َوَمػػف ُيػػْؤِمْف ِبػػا
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. وفػي ٕ)يدخمػو( الثػاني، وىػو )جنػات( ((:))و)خالػديف( حػاؿ مػف مفعػوؿ ٔاأَلْنَياُر َخاِلِديَف ِفيَيا َأَبػًدا((
 ، و)جنات( ليس كذلؾ.ٖىذا اإلعراب نظر، ألف حؽ راحب الحاؿ أف يكوف معرفة

ـُ اْلَمبَلِ َكػُة(( :))َفَكْيػػَؼ ِإَذاوقولػو فػي قولػػو  عػال -ٓٔ :))قولػػو :)فكيػؼ( إمػػا خبػر مقػػدـ ، أي، ٗ َػَوفَّْ ُي
ما  مػا خبػر فكيؼ عممو بأ رارىـ إذا  وف يـ المبل كة، واى منروب بفعؿ محػذوؼ، أي: فكيػؼ  رػنعوف؟ واى

، لػيس ٙ. والحػؽ أف )كػاف( ال  ضػمر إال فػي مػواطف معػدودة٘مقدـ لػ )كاف( مقدرة، أي:فكيػؼ  كونػوف؟((
 ىذا منيا.

 أوىامو في ن بة اآلراء-ب
اع مػػد النحويػػوف عمػػ  جيػػود الم قػػدميف فػػي ميػػداف الدرا ػػة النحويػػة والمهويػػة إذ أضػػحت ثمػػرات 

 يـ ودرا ا يـ ال ي  طروىا في مظانيـ، كك ػاب  ػيبويو، ومعػاني القػرآف لمفػراء، ومعػاني القػرآف مناقشا
لؤلخفش، والمق ضب لممبرد، و يرىا مف أمات الك ب، ينبوًعا ال ينضب، ومنيبًل أفػاد منػو الم ػأخروف فػي 

ضافا يـ ال ي ا  خمروىا مف  مكـ المظاف، إال أف الباحث  يقؼ م حيػرًا إزاء كثػرة كثير مف ا  دراكا يـ واى
أوىاميـ فيما عزوه مف مذاىب، ومف ثـ ال يجد  ف يرًا مقبواًل لذلؾ إال أف يكوف منبع الوىـ نحوًيا واحًدا، 
اع مد عميو اآلخروف مف دوف الوقوؼ عم  ىذا الرأي أو ذاؾ في ك ب قا مػو. وىػذا مػا ينطبػؽ عمػ  ابػف 

زىا ال دقيؽ وال وثيؽ، ومف ثـ كاف لزاًمػا عمػيَّ أف أن ػب عادؿ الذي أودع في ك ابو بعض اآلراء ال ي يعو 
 كؿ رأي إل  راحبو، م وخًيا في ذلؾ الدقة وا  قاء اآلراء مف منابعيا ما وجدت إل  ذلؾ  بيبًل.

 وفيما يأ ي أضع بيف يدي القار ء الكريـ جانًبا مف  مؾ األوىاـ.
ـٌ ِبَما َكاُنوا َيْكػِذُبْوَف((:))َوَليُ قاؿ ابف عادؿ في  ياؽ كبلمو عم  قولو  عال -ٔ :))وزعػـ ٚـْ َعَذاٌب َأِلي

:))وزعـ أبو البقاء أف كوف )ما( مورولة ا مية ىو األظير، قاؿ: ألف اليػاء المقػدرة عا ػدة َٚيْكِذُبْوَف((
. والحػػؽ أف أبػػا البقػػاء لػػـ ي عػػرض لمػػا نقمػػو عنػػو ابػػف عػػادؿ، جػػاء فػػي ٛعمػػ  )الػػذي( ال عمػػ  المرػػدر((

)يكذبوف(، ولي ت )كاف( رػم يا ألنيػا ناقرػة وال ي ػ عمؿ منيػا )ال بياف(:))و)ما( ىنا مردرية ورم يا 

                                           
 .ٔٔالطبلؽ / ٔ
 .ٓٛٔ/ٜٔالمباب  ٕ
 .ٕٔٓ/ٔ، وشرح الرضي ٕٙ/ٕينظر شرح المفرؿ  ٖ
 .ٕٚمحمد / ٗ
 .ٕٙٗ/ٚٔالمباب  ٘
 .ٗٓٔ/ٔ، والبيجة المرضية ٜٕ٘-ٖٜٕ/ٔينظر شرح ابف عقيؿ  ٙ
 .ٓٔالبقرة / ٚ
 .ٖٖٗ/ٔالمباب  ٛ
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، وعمػ  كػبل القػوليف ال يعػود عمييػا ٖ، وا ػـ عنػد األخفػشٕو)ما( المردرية حرؼ عند  يبويو…ٔمردر
 .ٗمف رم يا شيء((

ـْ َأْمَوا ًػػا َفَأْحَيػػاوقػػاؿ فػػي معػػرض حديثػػو عػػف قولػػو  عػػال -ٕ ِِ، َوُكْنػػُ  ؟((:))َكْيػػَؼ َ ْكفُػػُروَف ِبػػا ـْ : ُ٘ك
ولػـ …وعمػ  الحػاؿ عنػد األخفػش…ٙ))و)كيؼ في ىذه اآلية منروبة عم  ال شبيو بالظرؼ عند  ػيبويو

بذكر أبو البقاء  ير مذىب األخفش، ثػـ قػاؿ: وال قػدير: )معانػديف  كفػروف؟(، وفػي ىػذا ال قػدير نظػر إذ 
وىػذا الػذي ذكػره ابػف عػادؿ  .ٚيذىب معو معن  اال  فياـ المقرور بو ال عجب أو ال ػوبي،، أو اإلنكػار((

وىػػـ عمػػ  أبػػي البقػػاء، جػػاء فػػي )ال بيػػاف(: )) )كيػػؼ( فػػي موضػػع نرػػب عمػػ  الحػػاؿ، والعامػػؿ فيػػو: 
. فيػو كمػا ٛ) كفروف(، وراحب الحاؿ الضمير في ) كفروف(، وال قدير: أمعانديف  كفروف؟ ونحػو ذلػؾ((

 لمراد منو اإلنكار أو ال عجب أو ال وبي،. ر  قدر اليمزة مع )معانديف( وعميو ال يذىب معن  اال  فياـ ا
ـْ ِفَييػػا َخاِلػػُدوفَ وقػػاؿ فػػي  ػػياؽ كبلمػػو عمػػ  قولػػو )-ٖ :))َوالَّػػِذيَف َكَفػػُروا َوَكػػذَُّبوا ( فػػي قولػػو  عػػال ُىػػ

ـْ ِفَييػػا َخاِلػػُدوَف(( :))وأجػػاز أبػػو البقػػاء أف  كػػوف حػػااًل مػػف النػػار، ِٜباَياِ َنػػا ُأْوَلِ ػػَؾ َأْاْرػػَحاُب النَّػػاِر ُىػػ
. وواضػح مػف ٓٔقاؿ:ألف فييا ضميرًا يعود عمييػا، ويكػوف العامػؿ فييػا معنػ  اإلضػافة أو الػبلـ المقػدرة((

نمػا نقمػو عػف  يػره: قاؿ:))وقيػؿ يجػوز أف يكػوف حػااًل مػف  نص أبي البقاء أنو لـ ي بفَّ ما ُن ػب إليػو، واى
 .ٔٔضافة أو البلـ المقدرة((النار ألف في الجممة ضميرًا يعود عمييا ويكوف العامؿ في الحاؿ معن  اإل

–قاؿ:))والجممػة  َٕٔعػف نَّْفػٍس َشػْيً ا(( :))َوا َّقُػوا َيْوًمػا الَّ َ ْجػِزي َنْفػٌس وحينما عرض لقولو  عال -ٗ
في محؿ نرب رفة لػػ )يوًمػا(، والعا ػد محػذوؼ، وال قػدير: ال  جػزي فيػو، ثػـ حػذؼ -أي: ال  جزي نفس
: بػؿ حػذؼ المفعػوؿ بػو بعػد حػذؼ حػرؼ الجػر وورػوؿ . وقيػؿٖٔوىذا مذىب  ػيبويو…الجار والمجرور

                                           
القوؿ بأنػو ال ي ػ عمؿ مػف )كػاف( الناقرػة مرػدر  يػر م ػّمـ بػو بػؿ الرػحيح أف ليػا مرػدًرا، وقػد جػاء ذلػؾ فػي كػبلـ  ٔ

 العرب.
 .ٙٚٗ/ٔينظر الك اب  ٕ
 .ٖٚ/ٔينظر معاني القرآف  ٖ
 ٕٚ/ٔال بياف  ٗ
 .ٕٛالبقرة / ٘
 .ٖ٘/ٕينظر الك اب  ٙ
 .ٔٛٗ/ٔالمباب  ٚ
 .٘ٗ/ٔال بياف  ٛ
 .ٜٖالبقرة / ٜ

 .ٙٛ٘/ٔالمباب  ٓٔ
 .ٙ٘/ٔال بياف  ٔٔ
 .ٛٗالبقرة / ٕٔ
 .ٛٛ/ٔينظر الك اب  ٖٔ
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. ولـ ي فرَّد ابف عادؿ بيذا العزو لؤلخفش بؿ  بقو إل  ٔوُيعز  لؤلخفش((…الفعؿ إليو، فرار: ال  جزيو
. وا ضح لي أف كبًل مف ابف ىشاـ وابػف عػادؿ واىػـ، إذ وجػدت األخفػش يقػوؿ بقػوؿ ٕإل  ذلؾ ابف ىشاـ

(، الجميور، جاء في )معاني القرآف(:  ، ألنػو جعػؿ )فيػو( مضػمرًا، وجعمػو مػف رػفة )اليػـو ف اليػـو ))فنػوَّ
: إنمػا اضػمر اليػاء، أراد: ال  جزيػو، وجعػؿ …: ))َيْوًما الَّ َ ْجِزي َنْفٌس ِفيػِو َشػْيً ا((كأنو قػاؿ وقػاؿ قػـو

 .ٖىذه الياء ا ًما لميـو مفعواًل، كما  قوؿ:)رأيُت رجبًل يحبُّ زيٌد(  ريد: يحبُُّو زيٌد((
ْذ ُقْمَنا اْدُخمُػوا َىػِذِه اْلَقْرَيػَة((في  ياؽ كبلمو عم  قولو  عػال و -٘ قػاؿ:)) )ىػذه( منرػوبة عنػد  ٗ:))َواِى

. و مػػا ُن ػػب إلػػ  األخفػػش ىػػو الشػػا ع عنػػد ٙعمػػ  الظػػرؼ، وعنػػد األخفػػش عمػػ  المفعػػوؿ بػػو(( ٘ ػػيبويو
بعػػد )دخػػؿ( وأضػػرابو ويبػػدو لػػي أفَّ األخفػػش يػػر  أف اال ػػـ المنرػػوب  ٚجميػػور النحػػوييف الم ػػأخريف.

في أىمو، َوخِ َر فػي  :)) قوؿ:)ُ ِبَف في رأيِو، وَخِ رَ (منروب عم  نزع الخافض، جاء في )معاني القرآف
ِِ . وقػػد جػػاء ليػػذا نظيػػر، قاؿبيعػػِو( ومعنػػاه: عمػػ  الظيػػِر والػػبطِف. كمػػا ، الظَّْيػػَر واْلػػَبْطَف( :)ُضػػِرَب عبػػُد ا

نما ىو: دخمتُ  ػَو مكَّػَة والكوفػَة(في البيِت. وقولو قالوا:)دخمُت البيَت(، واى نمػا ىػو: إلػ  مكػة والػ  :) وجَّ ، واى
((. وجاء فيو أيًضاٛالكوفة(( ـْ ـْ َأْعَماَلُك ، أي: فػي أعمػالكـ، كمػا  قوؿ:)دخمػُت البيػَت(، ٜ: ))))َوَلف َيِ َرُك

 .ٓٔالبيَت(، وأنت  ريد: في البيت.((
َفُروا ُيَعمُّْموَف النَّاَس ال ّْْحَر، َوَما أُْنػِزَؿ َعَمػ  : ))َوَلِكفَّ الشََّياِطيَف كَ وحينما عرض لقولو  عال  -ٙ

. وىذا الذي زعمو ابػف عػادؿ وىػـ ٕٔقاؿ:))وقاؿ أبو البقاء:  قديره: وعم  عيد الذي أنزؿ(( ٔٔالَمَمَكْيِف((
عم  أبي البقاء، جاء في )ال بياف(:)) )وما أنزؿ(:)ما( بمعن  )الذي(، وىو في موضع نرب عطًفا عم  

وقيؿ:)ما( في موضع جر عطًفا عم  ممؾ  ميماف، أي: وعم  عيد …ر(، أي: ويعمموف الذي ُأنزؿ)ال ح
نما نقمو عف  يره.-كما  ر -. وىؤٖالذي ُأنزؿ عم  الممكيف((  لـ ي بفَّ ىذا المذىب واى

                                           
 .ٛٗ/ٕالمباب  ٔ
 .ٗ٘ٙ/ٕينظر مهني المبيب  ٕ
 .ٛٗٔ/ٔمعاني القرآف  ٖ
 .ٛ٘البقرة / ٗ
 .ٙٔ/ٔينظر الك اب  ٘
 . ٕٜ/ٕالمباب ٙ
 .ٖ٘ٔ/ ٖينظر ىمع اليوامع  ٚ
 .ٛٗٔ/ٔمعاني القرآف  ٛ
 .ٖ٘محمد/ ٜ

 .ٓٛٗ/ٕمعاني القرآف  ٓٔ
 .ٕٓٔالبقرة / ٔٔ
 .ٖٖٛ/ٕالمباب  ٕٔ
 .ٜٜ/ٔال بياف  ٖٔ
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قاؿ:))وأجػاز أبػو البقػاء،  ٔ:))َوَما ُيَعمَّْماِف ِمْف َأَحٍد َح َّ  َيُقواَل: ِإنََّما َنْحُف ِفْ َنػٌة((وفي قولو  عال -ٚ
. وىػذا الػذي ٕرحمو اِ، أف  كوف )ح  ( بمعن  )إالَّ(، قاؿ: والمعن : وما يعمماف مػف أحػد إالَّ أف يقػوال((

وقيػؿ )ح ػ ( بمعنػ  )ِإالَّ( …ُن ب إل  أبي البقػاء وىػـ، ذلػؾ أنػو قػاؿ:)) )ح ػ  يقػوال(، أي: إلػ  أف يقػوال
))ٖ. 
ْنَيا َأوْ :))َما َنْن َ وفي قولو  عال -ٛ ، قاؿ:)و )مف آيػة( ِٗمْثِمَيا(( ْ، ِمْف آَيٍة َأْو ُنْنِ َيا َنْأِت ِبَخْيٍر مّْ

أو )أيَّ ن ٍ، نن ُ، مػف آيػة( قالػو أبػو البقػاء و يػره، …آية( ىو المفعوؿ بو، وال قدير:)أيَّ شيٍء نن ْ،(
ع نرػب عمػ  ال مييػز . والحؽ أف أبا البقػاء عػّد )مػف آيػة( فػي موضػ٘وقالوا: مجيء )ما( مردرًا جا ز((

وليس مفعواًل بو، قاؿ:)) )ومف آيػة( فػي موضػع نرػب عمػ  ال مييػز، والمميَّػز )مػا(، وال قػدير:أي شػيٍء 
وقيػؿ …ويجوز أف  كوف زا ػدة، و)آيػة( حػااًل، والمعنػ :)أي شػيء نن ػ، قمػيبًل أو كثيػرًا…نن ْ، مف آيٍة(

 .ٙنن ُ، آية( (( )ما( ىنا مردرية، و)آية( مفعوؿ بو، وال قدير:)أيَّ ن ،ٍ 
ـَ ِإالَّ َمْف َ ِفَو َنْفَ ُو((وفي قولو  عال -ٜ مَِّة ِإْبَراِىي قاؿ: إفَّ في )نف و  ػبعة  ٚ:))َوَمف َيْرَ ْب َعْف مّْ

الرابع  وكيد لمؤكَّد محذوؼ،  قديره:) فو في نف ػو(، فحػذؼ المؤكَّػد قياً ػا عمػ  النعػت … بعة أوجو:))
ذلػػؾ وىػػـ مػػف ابػػف عػػادؿ، ألف مكيِّػػا رػػرح بشػػكؿ ال لػػبس فيػػو بػػأف . ويبػػدو أفَّ ٛوالمنعػػوت، قالػػو مكػػي((

، أي: فػي نف ػػو، فُنِرػب لمَّػا ُحػػذؼ :))إالَّ َمػْف َ ػػِفَو َنْفَ ػُو()نف ػو( منرػوب عمػ  نػػزع الخػافض، قػاؿ
 .ٜحرؼ الجر((

ـُ وقػػاؿ فػػي  ػػياؽ كبلمػػو عمػػ  م عمػػؽ )فػػي الػػدنيا( فػػي قولػػو  عػػال -ٓٔ ُِ َلُكػػ اآلَيػػاِت :))َكػػَذِلَؾ ُيَبػػيُّْف ا
ـْ َ َ َفكَّػُروَف ِفػي الػدُّْنَيا َواآلِخػَرِة(( والثالػث أف   عمَّػؽ بػنفس )اآليػات(، ِلمػا فييػا مػف معنػ  :))…َٓٔلَعمَُّك

. ورريح نص مكي يرشد إل  أف )في الدنيا( م عمػؽ بػػ )  فكػروف( ال بػػ ٔٔالفعؿ، وىو ظاىر قوؿ مكي((

                                           
 .ٕٓٔالبقرة / ٔ
 .ٖٙٗ/ٕالمباب  ٕ
 .ٜٜ/ٔال بياف  ٖ
 .ٙٓٔالبقرة / ٗ
 .ٖٗٙ/ٕالمباب  ٘
 .ٕٓٔ/ٔال بياف  ٙ
 .ٖٓٔالبقرة / ٚ
 .ٜٙٗ/ٕالمباب  ٛ
 .ٔٔٔ/ٔمشكؿ إعراب القرآف  ٜ

 .ٕٕٓ-ٜٕٔالبقرة / ٓٔ
 .ٖٗ/ٗباب الم ٔٔ
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واآلخػػرة(، )فػػي( م عمقػػة بػػػ )  فكػػروف(، فيمػػا طرفػػاف  )اآليػػات(، فإنػػو قػػاؿ: ))قولػػو )  فكػػروف فػػي الػػدنيا
 .ٔ…((لم فكر،  قديره:   فكروف في أمور الدنيا واآلخرة وعواقبيا

: وفػي اليػاء فػي )آخذيػو(،))وفي ٕ:))َوَلْ  ـُ ِباِخِذيِو ِإالَّ َأْف ُ ْهِمُضػوا ِفيػِو((وقاؿ في قولو  عػال -ٔٔ
والثػاني، وىػو رأي األخفػش أنيػا فػي محػؿ …مشػيوراف: نحوىا مف الضما ر الم رمة با ـ الفاعؿ قػوالف

نما حذؼ ال نويف والنوف في نحو )ضاربيَؾ( لمطافة الضمير(( . وعم  ىذا الذي نقمو ابف عادؿ ٖنرب، واى
. وقػػد أورػػمني البحػػث إلػػ  أف ذلػػؾ وىػػـ عمػػ  األخفػػش، جػػاء فػػي ٗعػػادؿ عػػف األخفػػش معظػػـ الم ػػأخريف

و )معاني القرآف(:))وقاؿ ، فالنرب وجو الكبلـ، ألنؾ ال  جري الظاىر َ٘ؾ َوَأْىَمَؾ ِإالَّ اْمَرَأَ َؾ((:))ِإنَّا ُمَنجُّ
يػذىب إلػ  أف الضػمير -كمػا  ػر -. فيػوٙالظاىر عم  المضمر، والكاؼ في موضػع جػر لػذىاب النػوف((

 في موضع جر ال نرب، كما زعـ ابف عادؿ و يره.
ِِ ِلْنػَت َلُيػوفي قولو  عػال -ٕٔ ػَف ا ((:))َفِبَمػا َرْحَمػٍة مّْ ، قػاؿ:))وعف األخفػش و يػره أف )مػا( نكػرة ٚـْ

. والحؽ أف رريح قػوؿ األخفػش أنيػا زا ػدة، ٛموروفة، و)رحمة( بدؿ منيا، كأنو أبيـ ثـ بيَّف باإلبداؿ((
ِِ((قاؿ:))وقاؿ  عال   .ٜ، يقوؿ:)فبرحمة(، و)ما( زا دة((:))َفِبَما َرْحَمٍة مَّْف ا

ِِ(( عػال  وقاؿ في إعراب )َفِريَضًة( في قولو-ٖٔ ػَف ا والثالػث، قالػو مكػي و يػره، :))…ٓٔ:))َفِريَضػًة مّْ
. وىػػذا الػػذي يقولػػو ابػػف عػػادؿ خػػبلؼ مػػا نػػّص عميػػو مكػػي مػػف أف ٔٔأنيػػا حػػاؿ، ألنيػػا لي ػػت مرػػدرًا((

ِِ( نرػػب عمػػ  المرػػدر(( ػػَف ا . ولػػـ يػػزد عمػػ  ذلػػؾ ٕٔ)َفِريَضػػًة( مرػػدر ولي ػػت حػػااًل، قػػاؿ:)) )َفِريَضػػًة مّْ
 ذلؾ يكوف واضًحا أف ما ن بو ابف عادؿ إل  مكي وىـ عميو.  شيً ا، وبمق ض 

ـَ وفي  ياؽ حديثػو عػف قولػو  عػال -ٗٔ ـْ َقػاُلوا: ِفػي ـُ اْلَمبَلِ َكػُة َظػاِلِمي َأْنُفِ ػِي :))ِإفَّ الَّػِذيَف َ َوفَّػاُى
ـْ َ ُكػػْف َأْرُض  ـْ َقػػاُلوا: ُكنَّػػا ُمْ َ ْضػػَعِفيَف ِفػػي اأَلْرِض، َقػػاُلوا: َأَلػػ ِِ َوِاَ ػػَعًة َفُ َيػػاِجُروا ِفْيَيػػا، ُكْنػػُ  ا
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ـُ(( ـْ َجَيػػنَّ ( ىػػذه ثبلثػػة أوجػػؤَفُأْوَلِ ػػَؾ َمػػْأَواُى ـْ الثػػاني: أنػػو…، قػػاؿ:))وفي خبػػر )إفَّ ))َفُأْوَلِ ػػَؾ َمػػْأَواُى
ـُ(( ( مػػف ذلػؾ، واألخفػػش َجَيػنَّ ، ودخمػت الفػػاء فػي الخبػر  شػػبيًيا لممورػوؿ با ػـ الشػػرط، ولػـ  منػع )إفَّ
، وابػف عػادؿ، ٘، والرضػيٗ، وابػف فػبلحٖوأنا شديد ال عجب مف النحوييف، مف أمثاؿ ابف يعيش .ٕيمنعو((

، كيؼ يعزوف لؤلخفش ما يقوؿ بخبلفو؟! إذ  بيَّف لػي أنػو لػـ يخػرج عػف ٚ، واألشمونيٙعادؿ، وال يوطي
) رآف(: ، جاء في )معاني القٛعف أطر الجميور إذ جوزوا دخوؿ الفاء عم  الخبر، إذا ن ، المب دأ بػ )إفَّ

ـْ َفاُذوُىَمػا((رآف(: ))وأما قولوالق فقػد يجػوز أف يكػوف ىػذا خبػر المب ػدأ، ألف  ٜ:)َوالمَّػَذاِف َيْأِ َياِنَيػا ِمػْنُك
 : ـُ )الذي( إذا كانت رم و فعػبًل جػاز أف يكػوف خبػره بالفػاء، نحػو قػوؿ اِ عػزَّ وجػؿَّ ))ِإفَّ الَّػِذيَف َ َوفَّػاُى

،)) ـْ ـُ(( (( اْلَمبَلِ َكُة َظاِلِمي َأْنُفِ ِي ـْ َجَينَّ  .ٓٔثـ قاؿ: )َفُأْوَلِ َؾ َمْأَواُى
ِف اْمػَرَأٌة َخاَفػْت ِمػف َبْعِمَيػا ُنُشػْوًزا((وقاؿ في  ياؽ كبلمو عم  قولو  عال -٘ٔ ِف اْمػرَأٌة( ٔٔ:))َواِى :)))َواِى

وال يجػػوز رفعيػػا باالب ػػداء، ألف أداة الشػػرط ال يمييػػا إال الفعػػؿ عنػػد …فاعػػؿ بفعػػؿ مضػػمر واجػػب اإلضػػمار
ػَف اْلُمْشػِرِكيَف اْ ػَ َجاَرَؾ((ونحوه…ميور البررييف، خبلًفا لؤلخفش والكوفييفج ْف َأَحػٌد مّْ . ٖٔ((ٕٔ:))َواِى

وظاىر عبارة ابف عادؿ يشعر بأفَّ األخفش ال يجيز، في اال ػـ المرفػوع بعػد )إِف( الشػرطية، إالَّ االب ػداء، 
ػػَف اْلُمْشػػِرِكيَف ال ولػػيس األمػػر كػػذلؾ، قػػاؿ األخفػػش، فػػي  ضػػوف كبلمػػو عمػػ  قولػػو  عػػ ْف َأَحػػٌد مّْ :))َواِى

:))فاب ػػدأ بعػػد )إْف(، وأف يكػػوف رفػػع )أحػػًدا( عمػػ  فعػػؿ مضػػمر أقػػيس الػػوجييف، ألف حػػروؼ اْ ػػَ َجاَرَؾ((
 . وأدن   أمؿ في نّص األخفش الذي بيف أيدينػػا ٗٔ…((المجازاة ال يب دأ بعدىا
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، إذ يػوحي قػوؿ ٖ، وأبػي حيػافٕ، والرضػئاالنبػارييفند كؿ ما قػاؿ بػو النحويػوف بػدًءا مػف أبػي البركػات 
أنػو موافػؽ لمبرػرييف، وأنػو لػـ …(( األخفش:))وأف يكوف رفػع )أحػًدا( عمػ  فعػؿ مضػمر أقػيس الػوجييف

يخرج عف نيجيـ ومف ثـ يكوف ما ُأشيع فػي ك ػب النحػو، وفػي قاعػات ال ػدريس مػف أنػو يجيػز االب ػداء 
 ا عميو.باأل ماء المرفوعة بعد أدوات الشرط وىمً 

: ٗ: ))َلَ ِجػَدفَّ َأَشػدَّ النَّػاِس َعػَداَوًة لّْمَّػِذيَف آَمُنػوا اْلَيُيػوَد َوالَّػِذيَف َأْشػَرُكوا((وقاؿ في قولو  عػال -ٙٔ
. وما ذكره ٘))وقاؿ أبو البقاء: يجوز أف يكوف )الييوَد( ىو المفعوؿ األوؿ، و)أشدَّ( ىو المفعوؿ الثاني((

مو ما نص عميو العكبري إذ قاؿ : إفَّ )) )الييػود( المفعػوؿ الثػاني لػػ ذكره ابف عادؿ ادعاء محض ال يدع
 .ٙ) جد( ((

ـْ وقاؿ في  ػياؽ كبلمػو عمػ  قولػو  عػال -ٚٔ ْنػُو َوِرْضػَواٍف َوَجنَّػاٍت لَُّيػ ـْ َربَُّيػـ ِبَرْحَمػٍة مّْ : ))ُيَبشّْػُرُى
ِقػػيـٌ(( لرحمػػة(، وأف  عػػود عمػػ  )الجنػػات(، : يجػػوز أف  عػػود )اليػػاء( فػػي )فييػػا( عمػػ  )اِٚفْيَيػػا َنِعػػيـٌ مُّ

. ٛ))وجوز مكي أف  عود عم  )البشر ( المفيومة مف قولو: )يبشرىـ(، كأنو قيؿ: ليـ في  مػؾ البشػر ((
. وعبػارة مكػي رػريحة بػأف )اليػاء(  عػود عمػ  )الجنػات( فح ػب، أمػا مػا عػزاه لػو ابػف عػادؿ ٛالبشر ((

نما حكاه عف  يره، قاؿ: وقيؿ: ىي  رجع …))والياء في )فييا( لمػ )جنات( فميس دقيًقا، ألنو لـ َيَ بنَّو، واى
 .ٜعم  )البشر (، ودؿ عمييا قولو:)يبشرىـ(((

:))وزعػـ عمػي ٓٔ:))َفَمْواَل َكاَنػْت َقْرَيػٌة آَمَنػْت َفَنَفَعَيػا ِإيَماُنَيػا((وجاء في معرض حديثو عف قولو-ٛٔ
ذلػؾ ىػذه اآليػة، أي: مػا كانػت ، أف )لوال(  أ ي بمعنػ  )مػا( النافيػة، وحمػبل عمػ  ٔٔبف عي  ، والنحاس

ا يؤكّْد ما ن بو إليو ابف عادؿ  مف أف )لوال(  رد نافية، بؿ لقد وجد و ٕٔقرية.((  .ولـ أجد لمرماني نرِّ
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ينقؿ ذلؾ عف النحاس، جاء في )معاني الحروؼ( :))وقد حك  أبو جعفر أحمد بف محمد المعػروؼ بػابف 
، وقػاؿ  يػره: َمػْواَل َكاَنػْت َقْرَيػٌة آَمَنػْت َفَنَفَعَيػا ِإيَماُنَيػا((:)) فَ النحاس أنيا  كوف جحًدا في قولو  عال 

نما نقمػو عػف ابػف ٔىي  حضيض(( . فيذا النص يعطينا  رورًا بأف الرماني لـ ي بفَّ ما ن ب إليو آنًفا، واى
 النحاس.

ػػػبَلَة((:))ُقػػػؿ لِّْعَبػػػاِدَي الَّػػػِذيَف آَمُنػػػوا يُ وقػػػاؿ : إف فػػػي )ُيِقُيمػػػوا( فػػػي قولػػػو  عػػػال -ٜٔ  ِٕقيُمػػػوا الرَّ
ليػػو نحػػا األخفػػش والمبػػرد((…أوجًيػػا:)) . والرػػحيح أف ٖالثػػاني أف )يقيمػػوا( مجػػزـو عمػػ  جػػواب )ُقػػؿ(، واى

:))َوُقؿ لِّْعَباِدي مذىب المبرد أنو مجزـو عم  جواب المقوؿ المحذوؼ، جاء في )المق ضب(:))وأما قولو
))ُقػؿ فميس )يقولوا( جواًبا لػ )قؿ(، ولكفَّ المعن ، واِ أعمػـ:  ، وما أشبيو،َٗيُقوُلوا الَِّ ي ِىَي َأْحَ ُف((
بَلَة((، وكذلؾ: ))ُقؿ لِّْعَباِدي ُقْوُلوا َيُقوُلوا(  .٘(())ُقؿ لِّْعَباِدَي الَِّذيَف آَمُنوا ُيِقيُموا الرَّ

ُِ اَل َ  َِّخػُذوا ِإَلَيػْيِف اْثَنػْيفِ وقاؿ في  ػياؽ حديثػو عػف قولػو  عػال -ٕٓ :)) )اثنػيف( فيػو ٙ((:))َوَقػاَؿ ا
. ومػػا ُن ػػب إلػػ  أبػػي ٚوقػػاؿ أبػػو البقػػاء: ىػػو مفعػػوؿ ثػػاٍف. وىػػو كػػالهمط إذ ال معنػػ  لػػذلؾ الب ػػة((…قػػوالف

البقاء وىـ، وذلؾ أنو لـ ير ِض القوؿ بأف )اثنيف( مفعوؿ ثاٍف، قػاؿ :))قولػو  عػال  )اثنػيف(  وكيػد. وقيػؿ 
 .ٛمفعوؿ ثاٍف، وىو بعيد((

ِِ((و  عػال وقاؿ في )ما( في قولػ-ٕٔ :))الثػاني: أنيػا شػرطية، وفعػؿ ٜ:))َوَمػا ِبُكػـ مّْػف نّْْعَمػٍة َفِمػَف ا
ليو نحا الفراء . وىذا الزعـ مردود بما ررح بو ٔٔ، و بعو الحوفي وأبو البقاء((ٓٔالشرط بعدىا محذوؼ، واى

ا( بمعنػ  )الػذي(، ، )مػ:))َوَمػا ِبُكػـ(أبو البقاء إذ عػدَّ )مػا( مورػولة، بمعنػ  )الػذي(، قاؿ:))قولػو  عػال 
 .ٕٔ…((فمف اِ( الخبر. وقيؿ )ما( شرطية وفعؿ الشرط محذوؼ…)والجار رم و
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ُِ ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِؼ((وفي  ياؽ حديثو عف قولو  عال -ٕٕ في قراءة أبػي عمػرو  ٔ:))َفَأَذاَقَيا ا
ضع )الجػوع( ألنػو مفعػوؿ فػي الثالث أف يعطؼ عم  مو …، قاؿ:))وفي )اْلَخْوِؼ( أوجو:ٕبنرب )اْلَخْوِؼ(

. والذي قالو أبو البقػاء:))و)الخوؼ( ٖالمعن  لممردر، ال قدير:)ألب يـ الجوَع والخوَؼ( قالو أبو البقاء((
البقاء:))و)الخوؼ( بالجر عطًفػا عمػ  )الجػوع(، وبالنرػب عطًفػا عمػ  )لبػاس(. وقيػؿ ىػو معطػوؼ عمػ  

 .ٗموضع )الجوع(، ألف ال قدير: َأْف أَلب يـ الجوَع والخوَؼ((
ُِ َلَفَ ػَدَ ا((وجاء في  ياؽ كبلمو عم  قولو  عال -ٖٕ : وقػاؿ المبػرد ٘:))َلْو َكاَف ِفيِيَمػا آِلَيػٌة ِإالَّ ا

إنو بجوز أف يكوف لفظ الجبللة بداًل مف )آلية(، ))ألف ما بعد )لو(  ير موجػب فػي المعنػ ، والبػدؿ فػي 
دؿ لممبػرد وىػـ عميػو، وكيػؼ يكػوف . وأكبر الظف أف مػا عػزاه ابػف عػاٙ ير الموجب أح ف مف الورؼ((

مذىبو أف لفظ الجبللة بدؿ مف )آلية(، وىو يقوؿ: إف )ال( ومػا بعػدىا  كػوف ))نع ًػا بمنزلػة ) يػر(، ومػا 
:)) َلػْو َكػاَف ِفيِيَمػا آِلَيػٌة أضيفت إليو، وذلؾ قولؾ:)لو كاف ىنا رجٌؿ إالَّ زيٌد ليمكنا(. قػاؿ اِ عػزَّ وجػؿَّ 

ُِ َلَفَ دَ  فػػ …، المعن  واِ أعمـ، )لو كاف فييما آلية  ير اِ(، و)لو كاف َمَعَنا رجٌؿ  يُر زيٍد(َ ا((ِإالَّ ا
 .ٚ)إال( في موضع ) ير( ((

ـْ َيَكػْد َيَراَىػا((وقاؿ في  ياؽ كبلمو عم  قولو  عال -ٕٗ : ))الوجػو الثػاني: قػاؿ ٛ: ))ِإَذا َأْخَرَج َيػَدُه َلػ
نقمػػو ابػػف عػػادؿ عػػف الفػػراء نظػػر، جػػاء فػػي )معػػاني القػػرآف(: ))وقػػاؿ  . وفيمػػاٜالفػػراء: إف )كػػاد( زا ػػدة((

بعضيـ، إنما ىو مثػؿ ضػربو اِ، فيػو يراىػا ولكنػو ال يرىػا إال بطيً ػا، كمػا  قػوؿ: )مػا كػدُت أبمػُغ إليػَؾ(، 
 .ٓٔوأنت قد فعمت، وىو وجو العربية((

اَء َجَعَؿ َلَؾ َخْيػًرا مّْػف َذِلػَؾ َجنَّػاٍت :))َ َباَرَؾ الَِّذي ِإْف شَ وقاؿ في معرض حديثو عف قولو  عال -ٕ٘
:))والثػاني: أنػو ٕٔ، فػي قػراءة مػف رفػع الـ )يجعػؿ(َٔٔ ْجِري ِمف َ ْحِ َيا اأَلْنَياُر َوَيْجَعػؿ لَّػَؾ ُقُرػْوًرا((

                                           
 .ٕٔٔالنحؿ / ٔ
 .ٕٔٛاؼ ينظر اإل ح ٕ
 .٘ٚٔ/ٕٔالمباب  ٖ
 .ٛٓٛ/ٕال بياف  ٗ
 .ٕٕاألنبياء / ٘
 .ٓٚٗ/ٖٔالمباب  ٙ
 .ٛٓٗ/ٗالمق ضب  ٚ
 .ٓٗالنور / ٛ
 .ٙٓٗ/ٗٔالمباب  9

 ٕ٘٘/ٕمعاني القرآف  ٓٔ
 .ٓٔالفرقاف / ٔٔ
 ٕٖٚ، واإل حاؼ ٕٓ٘/ٕوىي قراءة ابف كثير وابف عامر، وقراءة الباقيف بجـز البلـ. ينظر النشر  ٕٔ



 
ٕٓٔ 

معطػػوؼ عمػػ  جػػواب الشػػرط، قػػاؿ الزمخشػػري: ألف الشػػرط إذا وقػػع ماضػػًيا جػػاز فػػي جوابػػو الجػػـز والرفػػع 
 كقولو: 

ْف أَ   َٔيُقوُؿ: اَل َ اِ ٌب َماِلي َواَل َحِرـُ  َ اُه َخِمْيٌؿ َيْوـَ َمْ َأَلٍة َواِى
، بؿ مذىبو أف الجواب محػذوؼ، وأف ىػذا المضػارع منػويّّ بػو ٕقاؿ الزمخشري: وليس ىذا مذىب  يبويو

. وقػػوؿ ابػػف عادؿ:)قػػاؿ الزمخشػػري ٗوالكػػوفييف أنػػو جػػواب عمػػ  حػػذؼ الفػػاء(( ٖال قػػديـ، ومػػذىب المبػػرد
وىػػـ، وعبػػارة الزمخشػػري  نطػػؽ ب ضػػعيؼ مػػا ُن ػػب إليػػو، قػػاؿ:))وقر ء …( يس ىػػذا مػػذىب  ػػيبويو:ولػػ

عمػ   ٘…(()ويجعُؿ( بالرفع عطًفا عم  )جعؿ(، ألف الشرط إذا وقػع ماضػًيا جػاز فػي جزا ػو الجػػػـز والرفػع
لػػة ، وقػػد جػػاء بػػو فػػي  ػػياؽ الػػرد عمػػ  مقاٙأف الػػذي أورػػمني البحػػث إليػػو أف ىػػذا القػػوؿ ألبػػي حيػػاف

الزمخشري إف الشرط إذا وقع ماضًيا جاز في جزا و الجـز والرفع. ومف ثـ وقع ابف عادؿ فػي  خمػيط بػيف 
 القوليف.

(  نق ػػػـ إلػػػ  أق ػػػاـ كثيػػػرة، وىػػػي الشػػػرطية، واال ػػػ فيامية، والمورػػػولة، والرػػػفة، -ٕٙ وقػػػاؿ:)) )أيّّ
ة لنػداء مػا فيػو )أؿ(، نحو:)يػا أيُّيػا والموروفة عند األخفش خارة، والمناداة، نحو:)يا أيَُّيذا(، والمورم
 .ٚالرجُؿ( عند  ير األخفش، واألخفش يجعميا في النداء مورولة((

 وعندي عم  ىذا الكبلـ مبلحظ اف:
( فػػي النػػداء ق ػػماف: منػػاداة، و ورػػؼ با ػػػـ -أ المبلحظػػة األولػػ  أف ظػػاىر عبػػارة ابػػف عػػػادؿ أف )أيَّ

 .ٛالنحوييف ق ـ واحد اإلشارة، وورمة لنداء ما فيو )أؿ(، وىما عند
( فػي النػداء مورػولة -ب والمبلحظة الثانية أف ما عزاه ابف عادؿ إل  األخفش مف القوؿ بأنو يجعػؿ )أيَّ

ـْ ال يعضػػػده مػػػا قالػػػو األخفػػػش إذ جػػػاء فػػػي  ػػػياؽ كبلمػػػو عمػػػ  قولػػػو  عػػػال  ػػػا َيِعُظُكػػػ َِ ِنِعمَّ :))ِإفَّ ا
ي ال ُيػ كمَّـ بيػا وحػدىا؟ قمػت: ىػي بمنزلػة )يػا أييػا :))فإف قيػؿ كيػؼ  كػوف )مػا( ا ػًما وحػدىا، وىػِٜبِو((

الرجُؿ(، ألف )أّي( ىينا ا ـ، وال ُي كمَّـ بو وحده ح   يورؼ، فرار )ما( مثؿ الموروؼ ىينا، ألنؾ إذا 

                                           
 .ٖ٘ٔزىير بف أبي  مم . ينظر شرح ديوانو قا مو  ٔ
 .ٖٙٗ/ٔينظر الك اب  ٕ
 .ٓٚ-ٜٙ/ٕينظر المق ضب  ٖ
 .٘ٛٗ/ٗٔالمباب  ٗ
 .ٖٛ/ٖالكشاؼ  ٘
 .ٗٛٗ/ٙينظر البحر المحيط  ٙ
 .ٔٓٔ/٘ٔالمباب  ٚ
 .ٖٛٓ/ٔينظر الك اب  ٛ
 .ٛ٘الن اء / ٜ



 
ٕٕٓ 

ػػا( فإنمػا  ريػػد المبالهػة والجػػودة(( . فظػاىر عبػػارة األخفػش أف )أي( فػػي النػػداء ٔقمػت: )  ػػم و   ػبًل ِنِعمَّ
 ولة.موروفة ال مور

( فػػي قولػػو  عػػال -ٕٚ :))الثالػػث: أف )ويػػؾ( كممػػة ٕ:))َوْيَكَأنَّػػُو اَل ُيْفِمػػُح الَكػػاِفُروَف((وقػػاؿ فػػي )َوْيَكػػَأفَّ
. ولػيس ٖبرأ يا، والكاؼ حرؼ خطاب، و)أف( معمولة لمحذوؼ، أي: اعمػـ أنػو ال يفمػح، قالػو األخفػش((

َِ ؽ حديثػو عػف قولػو  عػال في كبلـ األخفش ما يؤيد مػا زعمػو ابػف عػادؿ، إذ قػاؿ فػي  ػيا :))َوْيَكػَأفَّ ا
ْزَؽ ِلَمػػػػف َيَشػػػػاُء ِمػػػػْف ِعَبػػػػاِدِه ِوَيْقػػػػِدُر(( :))والمف ػػػػروف يف ػػػػرونيا: ألػػػػـ  ػػػػر أف اِ. َٗيْبُ ػػػػُط الػػػػرّْ

 .ٙ(( ٘:))َوْيَكَأنَُّو اَل ُيْفِمُح اْلَكاِفُروَف((وقاؿ
ِِ َفاطِ وجاء في  ياؽ كبلمو عم  قولو  عػال -ٕٛ فػي قػراءة مػف  ِٚر ال ََّماَواِت َواأَلْرِض((:))الَحْمُد 

:))وفيو ثبلثة أوجو: أحدىا: أنيا رمة لمورػوؿ محػذوؼ، أي: )الػذي َفَطػَر(. كػذا ٛقرأ )فطر( فعبًل ماضًيا
. وىػذا الػذي نقمػو ابػف عػادؿ عػف أبػي حيػاف وىػـ أي وىػـ، وكيػؼ ٜقدره أبػو حيػاف وأبػو الفضػؿ الػرازي((

واألح ػف عنػدي أف يكػوف …:))وحذؼ الموروؿ ال يجوز عنػد البرػرييفيكوف ذلؾ مذىًبا لو، وىو يقوؿ
 ؟!.ٓٔخبر مب دأ محذوؼ ، أي: ىو فطر((

ـْ َعػَذاٌب َشػِديٌد((وقاؿ فػي قولػو  عػال -ٜٕ : ))قػاؿ الزمخشػري: ٔٔ: ))َوالَّػِذيَف َيْمُكػُروَف اْل َّػيَّْ اِت َلُيػ
. ٕٔ((ٖٔ: ))ِلمَِّذيَف َيْعَمُموَف ال َّػيَّْ اِت((قاؿكما  ٕٔويح مؿ أف يقاؿ، ا  عمؿ المكر ا  عماؿ العمؿ فعَّداه

والحؽ أف الزمخشري لـ يقؿ ذلؾ، ونرو يدحض ما ُن ب إليو، قاؿ: )) فإف قمت )مكر( فعػؿ  يػر م ّعػٍد، 
أرػمو: …ال يقاؿ: )َمَكَر فبلٌف عمَمو(، فبـ نرب )ال ي ات(؟ قمت: ىذه رفة لممرػدر، أو لمػا فػي حكمػو

 .ٖٔال ي ات، أو أرناؼ المكر ال ي ات(( والذيف مكروا المكرات
                                           

 .ٖٛ-ٖٚ/ٔمعاني القرآف  ٔ
 .ٕٛالقرص / ٕ
 .ٜٕٛ/٘ٔالمباب  ٖ
 .ٕٛ/ القرص ٗ
 .ٕٛالقرص / ٘
 .ٖٗٗ/ٕمعاني القرآف  ٙ
 .ٔفاطر / ٚ
 .ٖٕٔوىي قراءة الزىري والضحاؾ، وقراءة الباقيف )فاطر(. ينظر مخ رر في شواذ القراءات  ٛ
 .ٜٛ-ٜٚ/ٙٔالمباب  ٜ

 .ٜٕٚ/ٚالبحر المحيط  ٓٔ
 .ٓٔفاطر/ ٔٔ
 في المطبوع: )فمعناه(، والرواب ما أثب و. ٕٔ
 .ٛٔالن اء/ ٖٔ
 



 
ٕٖٓ 

ـْ َقػػػْوـٌ وجػػػاء فػػػي  ػػػياؽ حديثػػػو عػػػف قولػػػو  عػػػال -ٖٓ ـْ َبػػػْؿ َأْنػػػُ  ػػػرُ  ـْ َأِإْف ُذكّْ َعُكػػػ :))َقػػػاُلوا َطػػػاِ ُرُكـ مَّ
:))واخ مػػؼ  ػػيبويو ويػػونس إذا اج مػػع ا ػػ فياـ وشػػرط أييمػػا يجػػاب؟ فػػذىب  ػػيبويو إلػػ  ٔمُّْ ػػِرُفوَف((

ـْ َ َ َطيَّػُروَف؟( وعنػد يػونس: إجابة اال  فياـ، ويونس  إل  إجابة الشرط، فال قدير عند  ػيبويو: )أَِإف ُذكّْػْرُ 
. والحؽ أفَّ عبارة )الك اب(  دؿ داللة قاطعة عم  خبلؼ ما قالو ابػف عػادؿ، إذ جػاء ٖمجزوًما(( ٕ  طيَُّروا

ؼ جزاء، و)م ػ ( مثميػا، ومػف ثػـ جاء فيو: ))وذلؾ نحو: )أَِإف  َْأِ ِني آِ َؾ(، وال  ك في بػ )َمْف(، ألنيا حر 
ُأدخؿ عمييا األلؼ،  قوؿ: )أم   َ ْشُ ْمِني َأْشُ ْمَؾ؟(، و: )َأَمْف يفعْؿ ذلَؾ َأُزْرُه؟(، وذلؾ ألنؾ أدخمت األلؼ 

وأما يونس فيقوؿ: )أَِإف  َْأِ ِني آِ يَؾ(، وىذا قبيح يكره فػي …عم  كبلـ قد عمؿ بعضو في بعض فمـ يهيره
ف كاف . وبذلؾ ي ضح لنا أف مذىب  يبويو أف الذي يجاب منيما ىو الشػرط، ٗفي اال  فياـ(( الجزاء، واى

الشػػرط، فػػي حػػيف أف مػػذىب يػػونس أف الػػذي يجػػاب منيمػػا ىػػو اال ػػ فياـ. وقػػد عكػػس ابػػف عػػادؿ ن ػػبة 
 الرأييف إلييما وبادؿ بينيما .

ػػػا َأْ ػػػَمَما َوَ مَّػػػُو ِلْمجَ وجػػػاء فػػػي  ػػػياؽ كبلمػػػو عمػػػ  قولػػػو  عػػػال -ٖٔ ِبػػػيِف وَناَدْيَنػػػاُه َأف َيػػػا :))َفَممَّ
ـُ((  أف ال قدير: فممَّا أ مما أ مما و مو، كقولو: ٙ:))ونقؿ ابف عطيةِ٘إْبَراَىي

 ِٚبَنا َبْطُف َخْبٍت ِذي ِقَفاٍؼ َعَقْنَقؿِ   َفَممَّا َأَجْزَنا َ اَحَة الَحيّْ واْنَ َح  
. والحػػؽ َأننػا ال نممػػس فػي عبػػارة ٛؿ((أي: فممَّػا أجزنػا أجزنػػا وان حػ . ويعػػز  ىػذا ل ػػيبويو وشػيخو الخميػ

:))َح َّ  ِإَذا َجاُءْوَىػا  يبويو شيً ا مما ن ب إليو، جاء في )الك اب(:))و ألت الخميؿ عف قولو جّؿ ذكره
فقاؿ: إف العرب قد   رؾ في مثؿ ىذا الخبر الجواب فػي كبلميػـ، لعمػـ …أيف جوابيا؟ َٜوُفِ َحْت َأْبَواُبَيا((
. فأنت  ر  أفَّ  يبويو وشيخو لـ يقدّْرا الجواب بمفػظ الشػرط، كمػا ُٓٔوِضع ىذا الكبلـ((الُمخَبر ألّي شيء 

  وىـ ذلؾ ابف عادؿ، بؿ جعبل جواب الشرط محذوًفا.
 : إف أبا حياف قاؿ في  خريب ٔٔ:))َواَلَت ِحيَف َمَناٍص((وقاؿ في معرض حديثو عف قولو  عال -ٕٖ

                                           
 .ٜٔ ورة يس / ٔ
 في المطبوع )َ َطيَُّروا(، وما أثب و أشبو بالرواب. ٕ
 .ٚٛٔ/ٙٔالمباب  ٖ
 .ٗٗٗ-ٖٗٗ/ٔالك اب  ٗ
 .ٗٓٔ-ٖٓٔالرافات / ٘
 .ٔٛٗ/ٗينظر المحرر الوجيز  ٙ
 . وفيو: )ِحْقٍؼ( بدؿ )َخْبٍت(.٘ٔقا مو امرؤ القيس. ينظر ديوانو  ٚ
 .ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٙٔالمباب  ٛ
 .ٖٚالزمر / ٜ

 .ٖ٘ٗ/ٔالك اب  ٓٔ
 .ٖ ورة ص / ٔٔ



 
ٕٓٗ 

:))وفيػو قػوؿ آخػر: أف الجػر ٔبك ػر ال ػاء وجػر )حػيف(َنػاٍص(( :)) َواَلِت ِحػيِف مَ قراءة عي   بف عمر
 .ٕباإلضافة((

وما ُن ب إل  أبي حياف  ير دقيؽ، إذ ليس في ما وقفت عميو مف مرنفا و ما يفيد ذىابػو إلػ  
أف الجػػر …القػوؿ بػػالجر باإلضػافة، جػػاء فػي )البحػػر المحيط(:))والػذي ظيػػر لػي فػػي  خػريب ىػػذه القػراءة

ُِ َخيػًراكأنو قاؿ:))اَلِت مف حيِف مناٍص((، وكما قالوا عم  إضمار)ِمْف(، :)اَل َرُجٍؿ َجػزاُه ا
، يريػدوف: ٖ

 .ٗال ِمْف رجٍؿ((
ـْ َيَ َوكَّمُػوَف َوالَّػِذيَف ولما  ناوؿ قولو  عال -ٖٖ ِِ َخْيٌر َوَأْبَق  ِلمَِّذيَف آَمُنوا َوَعَمػ  َربِّْيػ :))َوَما ِعْنَد ا

قاؿ:))وقاؿ أبو البقاء:)الػذيف يج نبػوف( فػي موضػع جػر بػدؿ مػف  ٘اإِلْثـِ َواْلَفَواِحَش((َيْجَ ِنُبوَف َكَباِ َر 
)الذيف آمنػوا(، ويجػوز أف يكػوف فػي محػؿ نرػب بإضػمار )أعنػي(، أو فػي موضػع رفػع عمػ   قػدير)ىـ( 

 . وليس في ك ب أبػي البقػاء العكبػري مػا يؤيػد مػا نقمػو ابػف عػادؿ عنػو مػف أف )الػذيف يج نبػوف( فػيٙ((
موضع جر بدؿ مف )الذيف آمنوا(، وقد رجعت إل  ك ابو )ال بياف( الذي عّوؿ عميو المؤلؼ في نقولو فمػـ 

 .ٚأجد ما ذكره

ـْ َوَمػا َيُبػثُّ وقاؿ في قولو  عػال -ٖٗ :))ِإفَّ ِفػي ال َّػَماَواِت َواأَلْرِض آلَيػاٍت لّْْمُمػْؤِمِنيَف. َوِفػي َخْمِقُكػ
ْزٍؽ ِمػػف َدابَّػػٍة آَيػػاٌت لَّْقػػْوـٍ يُ  ُِ ِمػػَف ال َّػػَماِء ِمػػف رّْ ْوِقُنػػوَف. َواْخػػِ بَلِؼ المَّْيػػِؿ َوالنََّيػػاِر َوَمػػا َأْنػػَزَؿ ا

َيػػاِح آَيػػاٌت لَّْقػػْوـٍ َيْعِقمُػػوَف(( مػػف نرػػب  ٜ، فػػي قػػراءةَٛفػػَأْحَي  ِبػػِو اأَلْرَض َبْعػػَد َمْوِ َيػػا َوَ ْرػػِريِؼ الرّْ
إف األخفػػش يجيػػز أف يكػػوف )اخػػ بلؼ( معطوًفػػا عمػػ  )خمػػؽ(  :آَيػػاٌت لَّْقػػْوـٍ َيْعِقمُػػوَف(( :)))آيػػات( فػػي 

(، ومػػف ثػػـ  كػػوف الم ػػألة مػػف بػػاب العطػػؼ عمػػ   المجػػرور بػػػ )فػػي(، و)آيػػاٍت( معطوًفػػا عمػػ  ا ػػـ )إفَّ
معمولي عػامميف، إال أف األخفػش يشػ رط شػرطيف: ))أحػدىما: أف يكػوف أحػد العػامميف جػارًا. والثػاني: أف 

ولػػػذلؾ ا  ورػػػب المبػػػرد …فرػػػؿ بػػػػ )ال(، مثػػػاؿ األوؿ اآليػػػة الكريمػػػةي رػػػؿ المعطػػػوؼ بالعػػػاطؼ، أو يُ 

                                           
 . أفَّ قراءة عي   بف عمر بنرب )حيف(ٖٗٛ/ٚ، والبحر المحيط ٜٕٔالذي في مخ رر في شواذ القراءات  ٔ
 .ٕٖٚ/ٙٔالمباب  ٕ
َمٍة َ ِبيتُ  ٖ  قا مو عمرو بف قعاس المرادي. وعجزه: َيدُُّؿ َعَم  ُمَحرّْ

 .ٜٚ/ٔ، ومهني المبيب ٗٔٔ، ومعاني الحروؼ ٜٖ٘/ٔوىو مف شواىد الك اب 
 

 .ٖٗٛ/ٚالبحر المحيط  ٗ
 .ٖٚ-ٖٙالشور  / ٘
 .ٜٕٓ/ٚٔالمباب  ٙ
 .ٖ٘ٔٔ-ٖٗٔٔ/ٕينظر ال بياف  ٚ
 .٘-ٖالجاثية / ٛ
 .ٜٕٛ، واإل حاؼ ٕٛٚ/ٕوىي قراءة حمزة والك ا ي ويعقوب، وقراءة الباقيف بالرفع. ينظر النشر  ٜ
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يػػوىـ أف المبػػرد موافػػؽ …( . وقػػوؿ ابػػف عػػادؿ: )ولػػذلؾ ا  ورػػب المبػػردٔا  شػػياده باآليػػة الكريمػػة((
وأمػػا ))…لؤلخفػػش، ولػػيس األمػػر كػػذلؾ، وذلػػؾ أنػػو رػػرح بمنػػع العطػػؼ عمػػ  معمػػولي عػػامميف إذ قػػاؿ: 

ؼ واحػػد عمػػ  عػػامميف، وىمػػا البػػاء، و)لػػيس(، فكأنػػؾ قمػػت: )زيػػٌد فػػي الخفػػض فيم نػػع، ألنػػؾ  عطػػؼ بحػػر 
الػداِر، والحجػرِة عمػرو(. ف عطػؼ عمػػ  )فػي( والمب ػدأ. وكػاف أبػو الح ػػف األخفػش يجيػزه. وقػد قػرأ بعػػض 

(، وعمػػ  )فػػي(. و آَيػػاٍت لَّْقػػْوـٍ َيْعِقمُػػوَف((…))َواْخػػِ بَلِؼ المَّْيػػِؿ والنَّيػػارِ القػػرَّاء:  ىػػذا ، فعطػػؼ عمػػ  )إفَّ
 .ٕعندنا  ير جا ز((

ـْ َعَمػ  ِ َجػارٍة  ُْنِجػيُكـ وقاؿ في  ياؽ كبلمو عم  قولو  عال -ٖ٘ :))َيػا َأيَُّيػا الَّػِذيَف آَمُنػوا َىػْؿ َأُدلُُّكػ
 ، ـْ ـْ َوَأْنُفِ ُك ِِ ِبَأْمَواِلُك ِِ َوَرُ وِلِو َوُ َجاِىُدوَف ِفي َ ِبيِؿ ا . ُ ْؤِمُنوَف ِبا ـْ َخْيػٌر مّْْف َعَذاٍب َأِليـٍ َذِلُكػ

)) ـْ ـْ ُذُنوَبُك ـْ َ ْعَمُموَف. َيْهِفْر َلُك ـْ ِإف ُكْنُ  فػي  ٘: و)ُ ْؤِمُنػوَف( عنػد المبػرد والزجػاجٗ:))قاؿ القرطبي. ٖلَُّك
( مجزوًمػا عمػ  أنػو جػواب األمػر(( ـْ في معن  )آِمُنوا(، ولذلؾ جاء )َيْهِفْر َلُكػ

. والحػؽ أف مػا ُعػزي لممبػرد ٙ
: ))َيػا ) ؤمنوف( عطؼ بياف لػ ) جارة(، ال بمعن  األمر، قاؿ: ))وقاؿ اِ عػزَّ وجػؿَّ   ير دقيؽ إذ إنو عدَّ 

)) ـْ َعَم  ِ َجارٍة  ُْنِجيُكـ مّْْف َعَذاٍب َأِليـٍ ، ثـ ذكرىا فقاؿ : ) ؤمنوف بػاِ(، َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا َىْؿ َأُدلُُّك
 .ٚ)ىؿ( ((فمما انقض  ذكرىا قاؿ: )يهفْر لكـ( ألنو جواب لػ 

ـُ اْلَمْفُ وُف((وقاؿ في قولو  عال -ٖٙ ـُ اْلَمْف ُػوُف( فيػو ٛ: ))َفَ  ُْبِرُر َوُيْبِرُروَف. ِبَأيُّْك : ))قولو: )ِبػَأيُّْك
ـُ فُػػْ ُف المف ػػوِف؟(، فحػػذؼ المضػػاؼ وأقػػيـ …أربعػػة أوجػػو: والثالػػث: انػػو عمػػ  حػػذؼ مضػػاؼ، أي: )ِبػػَأيُّْك

ليو ذىب األ . والحؽ أف األخفػش لػـ يقػؿ بمػا ُن ػب ٜخفش، و كوف الباء  ببية((المضاؼ إليو مقامو، واى
ـُ  ـُ اْلَمْف ُػػوُف؟(، يريػػد:أيُُّك نمػػا قػػاؿ: البػػاء زا ػػدة فػػي المب ػػدأ، وعبار ػػو  ؤيػػد مػػا أزعػػـ، قػػاؿ: )))ِبػػَأيُّْك إليػػو. واى

 .ٓٔاْلَمْفُ وُف((

                                           
 . ٖ٘ٗ/ٚٔالمباب  ٔ
 .ٜ٘ٔ/ٗالمق ضب  ٕ
 .ٕٔ-ٓٔالرؼ / ٖ
 .ٚ٘/ٛٔألحكاـ القرآف ينظر الجامع  ٗ
عرابو  ٘  .ٙٙٔ/٘ينظر معاني القرآف واى
 .ٔٙ/ٜٔالمباب  ٙ
 .ٕٛ/ٕالمق ضب  ٚ
 .ٙ-٘القمـ / ٛ
 .ٕٔٚ/ٜٔالمباب  ٜ

 .٘ٓ٘/ٕمعاني القرآف  ٓٔ
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: ))الثالػث: ٌٔة، ِإَلػ  َربَّْيػا َنػاِظَرٌة((: ))ُوُجوٌه َيْوَمِ ػٍذ نَّاِضػرَ وقاؿ في  ياؽ كبلمو عم  قولو  عػال -ٖٚ
. وىػذا القػوؿ وىػـ عمػ  أبػي البقػاء، جػاء فػي ٕأف يكوف )وجوه( مب دأ و )يوم ذ( خبره، قالو أبو البقاء((

و )يوم ػذ( ظػرؼ لمخبػر، ويجػوز أف يكػوف الخبػر …)ال بياف(: ))قولو )وجوه( ىو مب دأ، و)ناضرة( خبره،
َـّ وجوه، و)  .ٖ…((ناضرة( رفةمحذوًفا، أي، َث

َذا وقػػاؿ فػػي  ػػياؽ كبلمػػو عمػػ  قولػػو  عػػال -ٖٛ : ))ِإَذا ال َّػػَماُء اْنَشػػقَّْت. َوَأِذَنػػْت ِلَربَّْيػػا َوُحقَّػػْت. َواِى
: وفػػي )إذا( فػػي قولػػو  عػػال : ))ِإَذا ال َّػػَماُء اْنَشػػقَّْت(( ))اح مػػاالت، أحػػدىا: أف  كػػوف ٗاأَلْرُض ُمػػدَّْت((

، ٘الثػاني: أنػو )َفُمبَلِقيػِو(…ير شرطية. فعم  األوؿ في جوابيػا خم ػة أوجػوشرطية. والثاني: أف  كوف  
ليو ذىب األخفش : عػف المبػرد أنػو قػاؿ: فيػو  قػديـ و ػأخير، أي ٙونقؿ القرطبػي…أي: )فأنت مبلقيو(، واى

وعمػػ  االح مػػاؿ …اْنَشػػقَّْت(())َيػػا َأيَُّيػػا اإِلْنَ ػػاُف ِإنَّػػَؾ َكػػاِدٌح ِإَلػػ  َربّْػػَؾ َكػػْدًحا َفُمبَلِقيػػِو ِإَذا ال َّػػَماُء 
والثاني: أنيا مب دأ، وخبرىا )إذا( الثانية، والواو مزيدة  قديره: وقت انشقاؽ ال ماء …الثاني: فيو وجياف

. والراجح أف ما عزي لكؿ مف األخفش ٚوقت مد األرض، أي: يقع األمراف في وقت. قالو األخفش أيًضا((
فعمػػ  ))ِإَذا ال َّػػَماُء اْنَشػػقَّْت(( د ػػو يقػػوؿ: ))وأمػػااألخفػػش والمبػػرد وىػػـ عمييمػػا، أمػػا األخفػػش فقػػد وج

، عمػ  ال قػديـ : ))َيا َأيَُّيا اإِلْنَ اُف ِإنََّؾ َكاِدٌح ِإَل  َربَّْؾ َكػْدًحا َفُمبَلِقيػِو ِإَذا ال َّػَماُء اْنَشػقَّْت((معن 
 عادؿ المذكور آنًفا.. ومف ىنا نراه يقوؿ بما ُن ب إل  المبرد، كما َمرَّ بنا في نص ابف ٛوال أخير((

: ))ِإَذا أما المبرد فمـ ي طرؽ لما ُن ب إليو بؿ وجد و يقػوؿ بخبلفػو، جػاء فػي )المق ضػب(: ))فأمػا قولػو
: يقولوف: ال ََّماُء اْنَشقَّْت. َوَأِذَنْت ِلَربَّْيا َوُحقَّْت((  ))َفَأمَّا َمْف ُأْوِ َي ِكَ اَبػُو فقد قيؿ فيو أقاويؿ: فقـو

ىػو الجػواب، ألف الفػاء ومػا بعػدىا جػواب، كمػا  كػوف جواًبػا فػي الجػزاء، ألف )إذا( فػي معنػ   ِٜبَيِميِنِو((
: الخبػر محػذوؼ  الجزاء. وىو كقولؾ: )إِذا جاء زيٌد فإْف َكمََّمَؾ َفكمّْْمػُو( فيػذا قػوؿ ح ػف جميػؿ. وقػاؿ قػـو

                                           
 .ٖٕ-ٕٕالقيامة / ٔ
 .ٕٙ٘/ٜٔالمباب  ٕ
 .ٕٗ٘ٔ/ٕال بياف  ٖ
 .ٖ-ٔاالنشقاؽ / ٗ
 .ٙاالنشقاؽ /نََّؾ َكاِدٌح ِإَل  َربَّْؾ َكْدًحا َفُمبَلِقيِو((. ))َيا َأيَُّيا اإِلْنَ اُف إِ في قولو  عال :  ٘
 .ٛٚٔ/ٜٔينظر الجامع ألحكاـ القرآف  ٙ
 .ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٕٓالمباب  ٚ
 .ٖٗ٘/ٕمعاني القرآف  ٛ
 .ٚاالنشقاؽ / ٜ
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، ومما يؤكد ذلؾ عدُّه ىذا . فالمبرد، كما  ر ، يذىب إل  أف الجواب: الفاء وما بعدىأ…((لعمـ المخاطب
 ىذا القوؿ ح ًنا جميبًل.

ونك في بيذا القدر إذ لو مضينا مع ابف عادؿ فيمػا نقمػو ألفضػ  ذلػؾ بنػا إلػ  إثقػاؿ ىػذا الفرػؿ 
 بكثرة أوىامو.

 أخطاؤه النحوية-ت
ـّ ىػػذا الك ػػاب بػػيف دف يػػو مباحػػث نفي ػػة فػػي مخ مػػؼ عمػػـو المهػػة العربيػػة، النحويػػة  والمهويػػة  ضػػ

، و يرىا، وقد ا  وقف ني، وأنا أقمّْب رفحات ىػذا ال ػفر الجميػؿ، بعػض األخطػاء النحويػة ال ػي والببل ية
وقع فييا ابف عادؿ، وىو يعرض بحوثو المخ مفة. وىي ال  خرج عف كونيا  بَؽ قمـ أو  يًوا  منو، ألف 

، مف بينيا عمـ النحو. مف ي ردَّ  لعمـ ال ف ير ينبهي أف يكوف م  كمبًل أدوا و، م قًنا طا فة مف العمـو
َـّ ال  قمّْؿ ىذه الماخذ  ال ي عفَّ لي ذكرىا مػف قيمػة الك ػاب ومػا يضػمو مػف مباحػث. وفيمػا  يػأ ي  ومف َث

 أضع بيف يدي القار ء الكريـ عدًدا منيا:
. والرواب: )ألي وا مؤمنيف؟(، وذلؾ ألفَّ كؿ موضػع ٕقاؿ ابف عادؿ:))فإف قيؿ: أليس ىـ مؤمنيف؟((-ٔ

 .ٖف يؤ   فيو بالضمير الم َِّرؿ ال يجوز العدوؿ عنو إل  المنفرؿموضع يمكف أ
ْف كػػاف رػػحيًحا مػػف حيػػث المعنػػ ، ولكنػػو ينبػػو عنػػو ال ركيػػب((-ٕ . والرػػواب حػػذؼ ٗوقاؿ:))وىػػذا ، واِى

 )ولكنو( ألف )ولكْف(  حوؿ بيف المب دأ )ىذا( وخبره. 
ْف كػػاف لفظػػو لفػػظ الخبػػر لكػػِف المػػراد منػػو ا -ٖ . والرػػواب حػػذؼ )لكػػْف(، ألنػػو ال ٘لنيػػي((وقاؿ:))إنػػو، واى

 .ٙي وغ اإلخبار بجممة مردرة بػ )لكْف(
ف كانت رحيحة المعنػ  إال أف أىػؿ الحجػاز مػا كػانوا يقولونيػا((-ٗ . وا ػ عماؿ ٚوقاؿ: ))ىذه الكممة، واى

( قبؿ خبر المب دأ )ىذه( أ موب  ريب دأب ابف عادؿ و يره مف النحوييف عم  ا  عمالو.  وعندي )إال أفَّ
ف كانػت (، ومف ثـ  كوف العبػارة عمػ  النحػو اآل ػي: )ىػذه الكممػة، واى مػا كػاف …أف الرحيح حذؼ )إال أفَّ

 أىؿ الحجاز يقولونيا(.

                                           
 .ٜٚ/ٕالمق ضب  ٔ
 .ٚٙ/ٙٔالمباب  ٕ
 ٕٙٔ/ٔ، وىمع اليوامعٜٜ/ٔ،وشرح ابف عقيؿ ٘ٔ/ٕينظر شرح الرضي  ٖ
 .ٕٖٓ/ٕمباب  ال ٗ
 .ٔٔٗ/ٕالمردر نف و  ٘
 .ٗٔ/ٕينظر ىمع اليوامع  ٙ
 .ٜٖ٘/ٕالمباب   ٚ



 
ٕٓٛ 

ف كاف بمفظ األمر فمعنػاه الخبػر((-٘  ف كػافٔوقاؿ:))وىذا، واى معنػاه الخبػر(، ألف …. والرػواب:)وىذا، واى
 بقاء الفاء يعني  رؾ المب دأ )ىذا( ببل خبر.

قػاؿ(، ألف )لػيس( …. والرػواب:)أليس يػونسٕ…((وقاؿ:))أليس أفَّ يونس عميو الربلة وال بلـ قاؿ-ٙ
 ) ( يعنػػػي  ػػػرؾ )لػػػيس( بػػػبل خبػػػر، ألف )أفَّ ( لئلثبػػػات، فػػػبل يج معػػػاف، وأيًضػػػا فػػػإفَّ إبقػػػاء )أفَّ لمنفػػػي و)أفَّ

 ومعمولييا في  أويؿ مفرد يقع ا ًما لػ )ليس(.
. وىػذا ال ركيػب  يػر  ػديد، ألفَّ فيػو ٖلجنس حػااًل ال حاجػة الػ   أويػؿ ((وقاؿ: ))ألف في وقوع ا ـ ا-ٚ

بقاء خبرىا.  ( واى  حذؼ ا ـ )أفَّ
إذ ال وجو لدخوؿ الواو فػي …( . والرواب: )البد مف أف  كوفٗ…((وقاؿ: ))فاإلضافة البد وأف  كوف-ٛ

 في مثؿ ىذا األ موب.
 …(.رواب: )وال شؾ في أفَّ الرحابة. وال٘وقاؿ: ))وال شؾ أفَّ الرحابة عارفوف بالمهة((-ٜ

…( . والرػواب: )والػذي حكػاه النػاسٙ…((وقاؿ: ))والذي حكوه النػاس إنمػا ىػو فػي )أكبػر( خارػة-ٓٔ
 .ٚألف المشيور  جريد الفعؿ مف عبلمة الجمع وال ثنية إذا ُأ ند إل  الفاعؿ الظاىر

ذا حػوَؿ الخشػبِة أربعػوَف رجػبًل((…وقاؿ: ))فخرجػا يمشػياف-ٔٔ ، …(والرػواب: )فػإذا حػوؿ الخشػبةِ . ٛواى
َـّ( ٜألف )إذا( الفجا ية ال  ق رف إال بالفاء  .ٓٔأو )ُث

. والرػواب حػذؼ )بػيف( الثانيػة، ٔٔوقاؿ: ))فػإف قيػؿ: أيػف الػرابط بػيف ىػذه الجممػة وبػيف المب ػدأ؟((-ٕٔ
 .ٕٔألنيا ال  كرر معطوفة بالواو إال إذا أضيفت األول  إل  الضمير

                                           
 .ٕٛٗ/ٕالمباب  ٔ
 .ٕٚ٘/٘المردر نف و  ٕ
 .ٕٗٗ/ٙالمردر نف و  ٖ
 .ٖٕٗ/ٕالمردر نف و  ٗ
 .ٓٔ٘/ٕالمردر نف و  ٘
 .ٚٚ/ٔٔالمردر نف و  ٙ
 .ٕٙ٘/ٕ، وىمع اليوامع ٚٙٗ/ٔينظر شرح ابف عقيؿ  ٚ
 .ٜٙٗ/ٖالمباب  ٛ
 .ٕٓٗ/ٕ، وار شاؼ الضرب ٖ/ٜينظر شرح المفرؿ  ٜ

 .ٖٛٔ/ٖينظر ىمع اليوامع  ٓٔ
 .ٖٕٚ/ٖالمباب  ٔٔ
 .ٕٔٓ/ٖينظر ىمع اليوامع  12



 
ٕٜٓ 

. ٔلػػت ىػػذه اآليػػة فػػي الرجػػؿ يرػػمي إلػػ  حيػػث  وجيػػت بػػو راحم ػػو فػػي ال ػػفر((إنمػػا نز ))…وقػػاؿ: -ٖٔ
 .ٕوالجميور يعدوف جر )حيث( بػ )إل ( نادرًا

. والرػواب: )مػف دوف رػف و(، ألف ٖ…((وقاؿ : ))اعمـ أف الموروؼ إذا كاف معموًما بدوف رف و-ٗٔ
 .ٗالباء ال  دخؿ عم  )دوف(

 . والرحيح أف )قطُّ( ظرؼ زماف ٘…((ؿ قطُّ مف الدال ؿوالمعن : وما يظير ليـ دلي))…وقاؿ: -٘ٔ
 ، وأيًضا ال  رد إال في آخر الجممة.ٙال  هراؽ ما مض ، فبل    عمؿ لبل  قباؿ

ػػا ا ػػ عمؿ ال ػػحر فكأنػػو اشػػ ر  -ٙٔ ػػا(ال يق ػػرف  بالفػػاء، و ٚ…((وقاؿ:))فممَّ . و الرػػواب أفَّ جػػواب )لمَّ
 . ولذلؾ  حذؼ )فكأنو(.ٛإنما يكوف فعبلً 

ؽ بأفَّ ىناؾ ما يدؿ عم  المحػذوؼ  ٜوقاؿ:))إالَّ أفَّ ىناؾ ال يجيء القوؿ بالنعت(( -ٚٔ . وقاؿ:))وقد ُيفرَّ
.والرواب أفَّ )ُىنا( أو )ىناؾ( ظرؼ مبلـز لمظرفية، وا  عمالو م ررًفا خبلؼ ٓٔالمحذوؼ  بخبلؼ ىنا((

 .ٔٔما عميو الجميور
أف  كػوف …. وقػاؿ أيًضػا:))ٕٔؾ الػذي وقػع((وقاؿ:))فوجب أالَّ  رح ربلة أحػد مػنيـ ال  ػيما وذلػ -ٛٔ

. والرواب:)وال  يما ذلؾ الػذي وقػع( و)وال  ػيما ٖٔال  يما عند مف يقوؿ ذلؾ((…معطوفة عم  )آيات(
، وألفَّ دخػػوؿ الػػواو عمػػ  )ال( ٗٔعنػػد مػػف يقػػوؿ ذلػػؾ(. وذلػػؾ ألفَّ ا ػػ عماؿ الػػواو بعػػد )ال  ػػيما( لحػػف

 .٘ٔواجب

                                           
 .ٚٔٗ/ٕالمباب  ٔ
 .ٕٚٓ/ٖينظر ىمع اليوا مع  2
 .ٓٛٔ/ٔالمباب  ٖ
 ينظر ل اف العرب )دوف(.  ٗ
 .ٕٙ/ٛالمباب  ٘
 .ٖٕٔ/ٖ، وىمع اليوا مع ٖٖٕ، ومهني المبيب/ٕٗٔ/ٕينظر شرح الرضي  ٙ
 . ٖ٘٘/ٕالمباب ٚ
 .ٕٕٓ/ٖ، وىمع اليوامع  ٖٓٚ/ٔينظر مهني المبيب  ٛ
 .٘٘٘/٘المباب  ٜ

 .ٛ/ٙٔالمردر نف و  ٓٔ
 .ٕٙٛ/ٔ، وىمع اليوامع ٖٗ/ٕينظر شرح الرضي  11
 .ٔٗ-ٓٗ/ٖالمباب  ٕٔ
 .ٖٔٗ/ٚٔالمردر نف و  ٖٔ
 .ٜٕٗ/ٖ، وىمع اليوامع ٜٕٖ/ٕينظر ار شاؼ الضرب  ٗٔ
 .ٙٛٔ/ٔظر مهني المبيب ين ٘ٔ



 
ٕٔٓ 

. والرػػواب:)ل عد  إلػػ  اثنػػيف(، ألف ) عػػدَّ ( ي عػػد  بػػػ ٔثنػػيف((وقػػاؿ:))إذ لػػو كانػػت كػػذلؾ ل عػػد  ال -ٜٔ
 ال بالبلـ. ٕ)إل (
. والرػواب: )فضػبل عػف ٖوقاؿ: )أحدىا: ما كاف ينبهػي ليػـ أف يػدخموىا فضػبًل أف ي ػ ولوا عمييػا((-ٕٓ
، ألف حرؼ الجر عامؿ ضػعيؼ، ومػف ثػـ لػـ يجػر حذفػو إال فػي مواضػع قويػت فييػا الداللػة وكثػر …(أف
 .ٗا  عماؿ ىذا العامؿ، إال أنو يم نع القياس عمييا فييا
ؿ منرػػوبة((-ٕٔ . والرػػواب : )ولػػـ ي نّبػػو عمػػ  أنػػو( ألف ٘وقػػاؿ: ))ولػػـ ي نّبػػو أنػػو إنمػػا قػػدرىا مفعػػواًل أوُّ

 . ٙ)نبَّو( ي عد  بػ )عم (
، ٛت عف(. والرواب: )كناية عف(، ألنؾ  قوؿ: )كنيٚوقاؿ: )) )عفيؼ اإلزار( كناية عم  حران و((-ٕٕ
 ، وال  قوؿ: )كنيت عم (.ٛعف(
. واألرػح :)فػبل بػّد مػف ال عػرض ٜوقاؿ:))وأبو البقاء في عبار و إشكاؿ، فبل بدَّ مف ال عػرض إلييػا((-ٖٕ

 ال بػ )إل (. ٓٔليا(، ألف ) عرَّض( ي عد  بالبلـ
ج( . والرواب:)وىو موضع يح اج إل   أمؿ(، ألف الفعؿ )يح ػأٔوقاؿ:))وىو موضع يح اج ل أمؿ((-ٕٗ

 ال بالبلـ. ٕٔي عد  بػ )إل (
. والرػػواب:)وقد نحػػا أبػػو البقػػاء إلػػ  ٖٔوقاؿ:))وقػػد نحػػا أبػػو البقػػاء لشػػيء ممػػا قالػػو الجرجػػاني((-ٕ٘

 ال بالبلـ. ٗٔشيء(، ألف )نحا( ي عد  بػ  )إل (

                                           
 .ٕٔٙ/ٕالمباب  ٔ
 ينظر ل اف العرب )عدا(. ٕ
 ٓٔٗ/ٕالمباب  ٖ
 .ٜٗٚ/ٕينظر مهني المبيب  ٗ
 .٘ٗ/ٙالمباب  ٘
 ينظر ل اف العرب )نبو(. ٙ
 .ٖٙٗ/ٗالمباب  ٚ
 ينظر ل اف العرب )كن (. ٛ
 .ٚٚٔ/ٙالمباب  ٜ

 ينظر  اج العروس )عرض(. ٓٔ
 .ٖٛٗ/ٙالمباب  ٔٔ
 روس )حوج(.ينظر  اج الع ٕٔ
 .ٜٓٔ/ٛالمباب  13
 ينظر ل اف العرب )نحا(.ٗٔ



 
ٕٔٔ 

. وقػػاؿ أيًضػػا: ))وعمػػ  كػػبل ال قػػديريف فيػػي ٔ…((وقػػاؿ: ))وعمػػ  كػػبل القػػوليف فػػيحكـ عمػػ  موضػػعو-ٕٙ
. ٖ. والرواب حذؼ الفاء، إذ ال بّد مف أف ي عمػؽ الجػار والمجػرور بفعػؿ أو شػبيوٕ…((عف العمؿمعمَّقة 
 . والفاء  حوؿ دوف ذلؾ.ٖشبيو
ألنو إذا كاف البعض قريًبا مف الػبعض جػاز ))…. وقاؿ أيًضا: ٗ…((وقاؿ:))والكؿ ي موف م وجييف-ٕٚ

، ألنيمػػا مبلزم ػػاف . والرػػحيح أف دخػػوؿ )أؿ( عمػػ )بعض( و)كػػؿ(  يػػر م ػػ عمؿ٘جػػاز حػػذؼ العػػاطؼ((
ن ا، وىو مذىب الجميور ف ُقطع ا ُنوّْ  . ٙلئلضافة، واى

. والرػػػػواب ٚوقاؿ:))فأمػػػػا إذا كػػػػاف م و ػػػػًطا جػػػػاز  ػػػػواء أكػػػػاف م ػػػػبوًقا با ػػػػ فياـ أو ال يكػػػػوف((-ٕٛ
. ثػـ إنػو بعػد أف ا ػ عمؿ )أو( بعػد ىمػزة ٛا  عماؿ)أـ( مكاف )أو( إذ ال يعطؼ بػ )أو( بعد ىمػزة ال  ػوية

عطؼ مضارًعا عم  ماٍض، وىو ا  عماؿ  ير  ديد، وعميو كػاف ينبهػي أف يقػوؿ: ) ػواء أكػاف ال  وية 
 م بوًقا با  فياـ أـ لـ يكف(.

. والرحيح ا ػ عماؿ )أو( ٜوقاؿ:))واخ مفوا في)إذا( ىذه، ىؿ ىي باقية عم  بابيا أـ بمعن  )إذ( ((-ٜٕ
. ٓٔ)ىػؿ( ال  ػأ ي لم رػور بخػبلؼ اليمػزة)أو( مكاف) أـ(، ألف )أـ( المعادلػة ال   ػ عمؿ بعػد )ىػؿ(، ألف 

 ولذلؾ    عمؿ )أو( ألنيا عاطفة ال معادلة.
ف قاؿ:  حر و: و حري قد يق ػؿ وقػد ال يق ػؿ فيػو شػبو عمػد((-ٖٓ . و)قػد( عنػد المحققػيف ٔٔوقاؿ:))واى

 .ٕٔمخ رة بالفعؿ الم ررؼ الخبري المثبت المجرد مف جاـز ونارب وحرؼ  نفيس
والرػػواب )فػػالجواب(، ألف ربػػط الشػػرط ال يكػػوف  ٖٔ…((.؟ والجػػواب…الواوقاؿ:))فػػاف قيػػؿ: كيػػؼ قػػ-ٖٔ

 .ٗٔبالواو
                                           

 .ٜٕ٘/ٔالمباب  ٔ
 .ٖٖ٘/ٕالمردر نف و  ٕ
 .ٙٙ٘/ٕينظر مهني المبيب  ٖ
 .ٔٗ/ٖالمباب  ٗ
 .ٕٙ٘/٘المردر نف و  ٘
 .ٖٜٕ/ٔ، وشرح الرضي ٕ٘-ٕٗينظر الجمؿ  ٙ
 .ٔٔ٘/ٖالمباب  ٚ
 .ٕٔ٘/٘، وىمع ىوامع ٖٙ/ٔينظر مهني  المبيب ٛ
 .ٓٓٙ/٘المباب  ٜ

 .ٚ٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٔ، ومهني المبيب ٖٖٚ/ٔينظر شرح الرضي  ٓٔ
 .ٖٖٙ/ٕالمباب  ٔٔ
 .ٖٚٚ/ٗ، وىمع اليوامع ٚٙٔ/ٔ، واإل قاف ٕٕٚ/ٔينظر مهني المبيب  ٕٔ
 .ٖٓٗ/ٕالمباب  ٖٔ
 .ٕٚٔ/ٔ، ومهني المبيب ٕٕٙ/ٕ، وشرح الرضي ٕ/ٜينظر شرح المفرؿ  ٗٔ



 
ٕٕٔ 

ذا كانػػػت  امػػػة المشػػػيور أنيػػػا ال  عمػػػؿ-ٕٖ . وقػػػاؿ أيًضػػػا :))ومػػػف قػػػرأ بالخطػػػاب ىػػػو ٔ…((وقػػػاؿ:))واى
 فيو ال فات(. ألفَّ جواب الشرط إذا كاف جممة ا مية …و)…( فالمشيور)…. والرواب: ٕال فات((

 .ٖاء، في الهالب، أو بػ )إذا( الفجا ية إف رح المعن وجب اق رانو بالف
الَّ ل كمؼ النظـ(( -ٖٖ الَّ  كمَّػَؼ الػنظـ(. ألف جػواب )إْف( ال ُي مقَّػ  ٗوقاؿ:))واألوؿ أظير، واى . والرواب:)واِى

 بالبلـ. وأح ب أّف ىذا األ موب الذي دأب عم  ا  عمالو معظـ النحوييف لحف. 
الَّ فما جػاز(، ألف جػواب الشػرط إذا كػاف منفًيػا ٘الَّ لما جاز((وقاؿ:))وىذا ضعيؼ، واىِ  -ٖٗ . والرواب:) واى

 .ٙبػ )ما(  وجب اق رانو بالفاء
. وقػاؿ أيًضػا:   ))إنػو ٚبػيف ىػذه الروايػات((-أي االب بلء-فحين ذ يقع… وقاؿ: ))ولو ثب ت الرواية -ٖ٘

رػواب أف جػواب )لػو( ال يكػوف مضػارًعا . والٛفحين ذ ال يبق  ل خريريـ بيذا فا ػدة((…  لو كاف المراد
نمػا ىػو إمػا مػاٍض مثبػت مق ػرف بػالبلـ ال بالفػاء، أو منفػي بػػ )مػا(، أو  منفًيا بػ )ال( وال ي مقَّػ  بالفػاء، واى

 .ٜمضارع منفي بػ )لـ(، وال يق رناف حين ذ ال بالفاء وال بالبلـ
و( المنفػي بػػ )مػا( يػأ ي مجػرًدا مػف . والرػحيح أف جػواب )لػٓٔ…((وقاؿ:))ولو كاف مكاًنا لما عػدَّاه-ٖٙ
 ، وىو ما ورد بو ا  عماؿ آيات المرحؼ الشريؼ.ٔٔالبلـ
الَّ لكاف طمب ال وبة-ٖٚ بحذؼ …(. . والرواب:)فموال  قدـ الذنب لكافٕٔ…((وقاؿ:))فموال  قدـ الذنب، واِى

الَّ(، ألفَّ ىذه البلـ واقعػة فػي جػواب )لػوال(، إذ جوابيػا، إف كػاف مثب ًػا ال يػ . وأيًضػا ٖٔرد إال مقروًنػا بيػا)واى
الَّ( بيف )لوال( وجوابيا.  فإنو ليس ثمة معن  لبلع راض بالشرط )واى

                                           
 .ٕٙٓ/ٕالمباب  ٔ
 .ٕٕٚ/ٕالمردر نف و  ٕ
 .ٖٙٚ/ٕ، وشرح ابف عقيؿ ٕٚٔ/ٔ، ومهني المبيب ٕٕٙ/ٕح الرضي ينظر شر  ٖ
 .ٜٜ٘/ ٖٔالمباب  ٗ
 .ٜٜٔ/ ٗٔالمردر نف و  ٘
 . ٖ٘ٚ/ ٕ، وشرح ابف عقيؿ ٖٕٙ/ٕينظر شرح الرضي ٙ
 .ٜٗٗ/ٕالمباب  ٚ
 .ٓٛ/ٖالمردر نف و  ٛ
 .ٜٖٗ/ٗ ، وىمع اليوامعٜٖٛ/ٕ، وشرح ابف عقيؿ ٖٛ٘/ٔ، ومهني المبيب ٕٜٖ/ٕينظر شرح الرضي  ٜ

 .ٖٔٗ/ٛالمباب  ٓٔ
 .ٜٖٛ/ٕ، وشرح ابف عقيؿ ٖٛ٘/ٔينظر مهني المبيب  ٔٔ
 .ٜٔٗ/ٕالمباب  ٕٔ
 .ٕٖ٘-ٖٔ٘/ٗ، وىمع اليوامع ٘ٚٔ-ٗٚٔ/ٔ، واإل قاف ٖٜٖ/ٕينظر شرح ابف عقيؿ  ٖٔ



 
ٕٖٔ 

الَّ حػااًل((-جعػؿ-وقاؿ:))وقولو: )مثبًل( إمَّػا مفعػوؿ ثػاٍف، إف كػاف-ٖٛ . ولػيس لنرػب ٔبمعنػ  )رػيَّر(، واِى
المحذوفة مع ا ميا لُردَّ بػأف  )حااًل( وجو، ولو  كمؼ م كمؼ القوؿ في ىذا ال ركيب فقاؿ: إنو خبر )كاف(

. ثػـ إنػو لػو رفػع )حػااًل( ٕقواعدىـ  أب  ذلؾ، ألنيـ حرروا حذؼ )كاف( مػع ا ػميا فػي مواضػع معػدودة
. ٖلكاف ذلؾ ضعيًفا أيًضا، ألف حذؼ الفاء والمب دأ في مثػؿ ىػذا اال ػ عماؿ مػف ضػرورات الشػعر القبيحػة

ما )أو( حاؿ(.…)وقولو: )مثبًل( إمَّا مفعوؿ ثافٍ  والرواب أف يكوف ىذا ال ركيب عم  النحو اآل ي:  واى
. والرػواب أف )أحػًدا( ال ػي ىمز يػا أرػمية ال  قػع إال ٗ…((وقاؿ:))إال أفَّ أحًدا لـ يقؿ: يمػـز  وكيػده-ٜٖ

 .٘في حيز النفي أو شبيو
 . ٙ…((وقاؿ:))إف مو  ، عميو ال بلـ، وعدىـ ثبلثيف ليمة، فممَّا زاده اِ فييا عشرة أخر -ٓٗ

. والرواب: )عشرًا أخر (، و) ػ ة دال ػؿ(، ٚوقاؿ أيًضا:))فإف قيؿ: ما الحكمة في أنو ذكر  ت دال ؿ؟((
ألفَّ  اء ال أنيث  ثبت في )ثبلثة( و)أربعة( وما بعدىما إل  عشرة، إف كػاف المعػدود مػذكَّرًا، وال  ثبػت، إف 

 . مع مبلحظة المفرد عند عّد الجمع.ٛكاف مؤنثًا
. 10. وقػػػاؿ أيًضػػػا:)) )يػػػذبُّْح( يجػػػوز فيػػػو الثبلثػػػة األوجػػػو((9لثػػػاني مػػػف الثبلثػػػة األوجػػػو((وقاؿ:))ا-ٔٗ

يجوز فيو ثبلثة األوجو((، ويرح:)الثاني مػف األوجػو الثبلثػة( …والرواب:)الثاني مف ثبلثة األوجو(، و)
نما ُمنع )الثبلثة األوجو(، ونحوه، ألنو ال يجمع في ا…و) إلضػافة المحضػة يجوز فيو األوجو الثبلثة(. واى

 .11بيف )أؿ( واإلضافة، ألف المضاؼ يك  ب ال عريؼ مف المضاؼ إليو

 

                                           
 .ٕٔٛ/ٚٔالمباب  ٔ
 .ٔٓٔ/ٕ، وىمع اليوامع ٘٘ينظر شرح ابف الناظـ  ٕ
 .ٖٔ/ٔينظر شرح المفرؿ  ٖ
 .٘ٙٗ/ٗالمباب  ٗ
 .ٛٛٛ/ٕ، ومهني المبيب ٖٔ/ٙ، وشرح المفرؿ ٖٖٙ/ٔينظر الك اب  ٘
 .ٖٖ٘/ٖٔالمباب  ٙ
 .ٙٓٗ/٘ٔالمردر نف و  ٚ
 .٘ٓٗ/ٕ، وشرح ابف عقيؿ ٛٔ/ٙينظر شرح المفرؿ  ٛ
 .ٗٚٗ/ٕالمباب  ٜ

 .ٖٕٔ/٘ٔالمردر نف و  ٓٔ
 .ٕٚٚ/ٔ، وشرح الرضي ٕٔٔ/ٕ، وشرح المفرؿ ٘ٚٔ/ٕ، والمق ضب ٘ٓٔ/ٔينظر الك اب  ٔٔ
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 نتائج البحث

 

 الطػػنيرافلػػا الطانػػاف آرفػػل ال الحمػػد ر ر ا اللػػنلماف الالعػػ أ رفػػل رسػػرؼ المر ػػفاف 
 .المانماف عحننا الغرا رال 

النلد فهذا مػن مػفب نػا الػرحمف رفػل الننحػص ىذ معػدع لماللػالع صفاػؿ ذق عػف  ال ا ػ  
ننلػػدرس ال رآ،ػػسع ال ػػللع فػػس يػػذأ ايط لػػ ع رف ا ػػدـ سفعػػا  ،حالاػػ ع احػػؼ نهػػن ال  اػػر مػػف 

 ع ىلل المل،ااف ننلدرس ال،حالق.اينهنـالغمالضع الا م،فهن 
القد ممفض النحص رف ممهاد الررنل  فعالؿ الفنمم . رمػن الممهاػد ف ػد ر دمػا لفم لػؼ 
الال من  ىذ حناللت نمن القفت رفاا مف مظنف رف ر ػفطط اللػالع رفػل صالا،ػ  مػف حانمػا ال،سػ ما 

لفمػالارد المػس ا ػم ل المن مر ػا مػف ىرص فػس ماػنداف الملرفػ  المفمففػ . رمػن ال مػن  ف ػد رفردمػا 
م،هػػن مندمػػاع الا رػػ ـ الػػذاف ، ػػؿ رػػ،هـع الطرا ػػ  ملنمفػػا مػػم ال،عػػالصع المالقفػػا ممػػن ا، ػػؿ. 
الر ػػدت الفعػػؿ ا الؿ هرالػػا ال،حالاػػ ع الالفعػػؿ ال ػػن،س لفمػػرصا  ال،حػػالق ر،ػػدأع الالفعػػؿ ال نلػػص 

حػص مػف رػدد   رار الملنار ال رآ،س فس مف ػارأع الالفعػؿ الرانػم لم،هصػا ال،حػالق. القػد رفػند الن
 مػػ  المحػػد اف المػػس  ن،ػػت  ا  طػػال ت ال،حػػال اللرنػػسع الحالاسػػااع نفػػ ناػػر مػػف  مػػ  المف ػػارع الم

زالااػػنأع الر ػػهمت فػػس لفنحػػص فػػس   اػػر مػػف المػػالاطفع ىذ ا مسػػرؼ الننحػػص مػػف ف لهػػن  ارلػػد  
 .ععم ح   ال  ار مف مفرداماع الالعؿ حف نما فس ذيف ال نر 

ذ سػػنرؼ النحػػص رفػػل ال،هناػػ  الرزف،ػػن  رف ،طػػالق العػػفحنت ا فاػػرأ م،ػػا  نػػد مػػف رف الا 
م الف ي،نؾ  مرأ اص،اهن مف امعدع لماللالع من ننلنحػصع الللػؿ ريػـ ال،مػنلت المػس ا ػفر ر،هػن 

 منا مس:
ـا لالفنػػن ن نػػاف دفماػػا رلالا، ػػن مػػف م ػػنلؿ-1 ع الالحػػداصع االفغػػ  الال،حػػالع الال ػػراعاتع الالف ػػ لػػ

ف ػػالؿ نػػ ف م لفػػا  ػػنف مال ػػالرا ن فػػس لعػػ  الايرصػػنز ال رآ،ػػسع الذاػػر ذلػػؾع اليػػال مػػن ام،ح،ػػن فر 
رف الصهد اللفمس الذق نذلا فس صمم مندأ المف ار الم، اؽ  لعملنلصنما لفدرس ال،حالقع الا،ن

 الم نلؿ المم،الر  المالاز،مهن.  اهراع المفمفف ع المنالا
الػػد انػػف رػػندؿ مػػف نػػاف ال،حػػالااف الممػػ فراف الػػذاف حػػناللالا رف ارعػػدالا الم ػػنلؿ ال،حالاػػ  -2
ذرات مػف اهراع ال،حالاػ  مم،الر ع الرف ادلالا ندلاليـ فاهػنع المػف  ػـ لػـ الػف رفا،ػن نػنلض السػال
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رف ا م  لا  رف صمهالر ال،حالاافع الام ف رف ،فمس سػال ن مػف مظػنير ذلػؾ فػس  لعالمس م،ن
 سعىفندأ م داـ الصنر الالمصرالر ا فمعنصع الصالاز رنػط الصمفػ  الحنلاػ  نن  ػـ الظػنيرع المصػ

 نع المن ىلل ذلؾ مف آراع م طالرأ فس يذأ الر نل .للالن نمل،للىف  
ا،زع انف رندؿ م،زع صمهالر ال،حالااف النعػرااف الا، ػت رفػل م،ػالالهـ فػس منمعػادالأ مػف -3

ػ ممػن من،ػالأ فػس نلػض المػالاطفع ىذ  ؿ  رم ف  لفملػمافع ى  رف الػذق اففػت ال،ظػر ر،ػا  ػنف فػس ح 
 .ذار م مر،  نحرؼ صر ف  ن،تا  ع ال رفل الملمافنلض ا فلنؿ   حمؿ
الفع المػػ،هـ انػػف رػػندؿع قالارػػديـ الر  ػػهـ ال،حالاػػ  نم ملػػل مػػن ممفاػػا رفػػاهـ رقػػنـ ال،حالاػػ-4

ن رػف المل،ػل الػذق ا ملػاا ال ػانؽ الرعػرالا قد ،رايـ  ـب الع،ل  ا ررانا ع المف     رلػرنالا عػفح 
ا  ػملمنؿع الام ػنالؽ  لعرفل نلض ا ف نر الغران  الا عالؿ النلادأع ال، الا ن ،ف هـ رمن االاط

لا ػػر الال ػػهالل ع الللػػؿ ممػػن ،حػػف نعػػددأ مػػ،لهـ الرالدللػػالن مػػم طنالػػ  الفغػػ  مػػف ماػػؿ ىلػػل ا
عراريـ رفل م زم ل  بن لمل،ل الردع الالزصرع المن ىلل ذلؾ.  معدرا ع الا 

لػػس ىلػػل المغنلطػػ  فػػس نلػػض فىف   ػػرأ ا عػػالؿ الال الارػػد الالمفرالػػنت قػػد ماللطػػد ايرنػػنؾ الم-5
ؿ ،ظػرأ صزلاػ ع اللػـ ا،ظػرالا المالاطفع الال ر فس ذلؾ ىمن رف ال،حػالااف ،ظػرالا ىلػل نلػض الم ػنل

مػػن ر،هػػـ ا،مزرػػالا نلػػض المفػػردات مػػف  ػػانقنمهنع هػػنىلاهػػن ،ظػػرأ سػػنمف  م ػػمغرؽ  ػػؿ صزلانم ع الا 
مصردأع المف  ـ ُحص  رػ،هـ المل،ػل الػدقاؽ لهػذأ المفػردأ  نال،ظرالا ىلاهن مف زاالا   ال،هن رلفنظ  

يػـع ى  ر،هػـ عفػؿ المػس م ػالغ آرارال مفؾع فم    ُررؼ رف النعرااف الحاط  فس ىاراد ا دل  الالل
فػس م ػ ل  مف رعػاللهـع الرػز  رػف رذيػن،هـع ىذ احم مػالا ىلػل حصػ  رػدـ الحػذؼ  يدمالا رع   

ال اف الل ػالؼنع ر،هػـ ،عػالا رفػل رفلُمػذ ن محذالفػ  ال،ػالفع الرعػفهنلُم، ُذنع اللػـ افمفػؼ عػ،ام 
نع  ف ا عػػؿ ال ػػالفااف رػػف رقػػرا،هـ النعػػرااف مػػف مغنلطػػ ع  ،هػػـ عػػرحالا نلػػدـ مر ا لللػػؿ

 رف م الف رعفا . نا دالاتل ر،ديـ فس حرالؼ الحرالؼ
راللل انف رندؿ المننحص المملف   ننلنانف ال رآ،ػس ر،ناػ  فنل ػ ع الطػرز  مننػا ن ػـ  ناػر مػف -6

مػف رفمػنع ر ػفت رقػدامهـ فػس يػذا ا أ اللسػرافع ىذ رفػند   اػر  عمف ـ الم نلؿع الالسل نهػن رصػزا
 اليػـ عرفل ذاريـ حت رمنمهـ رنالا  ظفت م عدأرطفاالا رفل سذرات م،هنع فن،فم  ،هـالمادافع 

حانفع الذاريـ. اللـ ا مؼ  ن، ؿ آراع اللفمنع نؿ  نف لا  سرلرا  الزمفسرقع الالففر الرازقع الرن
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ػؿ لهػػـ مػف ، ػػت ملناراػ ع اللطػػنلؼ  الصهػ  ،ظػر فػػس   اػر م،هػػنع محػنال   رف اصػػنراهـ فامػن محعب
 ن ذا .

اصمفاهػنع املػذر ال،ظػر ىلاهػن نم،ػ ع رػف ىف ر رار الملنار ال رآ،س المس حنالؿ انف رػندؿ رف -7
ع رال نملزؿ رف قرالف ا حالاؿع اليذا من الػن،ؽ الح ا ػ  ال نلفػ  نػ ف   اػر ا اها  رال ال الرأ انؽ 

مػػف مفػػردات اللرناػػ    ملػػدال رف م ػػالف رلفنظ ػػن مصػػردأع رنلمػػ  الملػػن،سع ىذا مػػن ا،مزرػػت مػػف 
  انقنمهن.

لف  نن   نر مف السالايد فس مفمفؼ مف ار اللم م  الللؿ من اماز الفنن  رف ذارأ مف  م  -8
م،ػػنحس الفغػػ ع ى  رف الػػذق اففػػت ال،ظػػر رف سػػالايدأ السػػلرا  طغػػت رفػػل ن اػػ  ر،مػػنط السػػالايد 
ا فػػرعع المػػف  ػػـ  ن،ػػت ريػػـ السػػالايد المػػس رػػالؿ رفاهػػن فػػس مننح ػػا ال،حالاػػ ع مفمهػػن السػػالايد 

 ع اذا من قالر،ت نغارين.اللدد  ال رآ،ا ع الالسالايد الحدا ا ع رمن رم نؿ اللر  الرقالالهـ فهس للاف
 ػنر رفػل فطػل مػف ىذ نػف رػندؿ مػف ال ػراعات ال رآ،اػ  ارفعحت يذأ الدرا   رف مالقػؼ -9

ػ اىذاحمؿ نللهن رفل الغفطع  فػس الطلػف  نلـ م ف مم نالق  مػم ال اػنسع المػف  ػـ لػـ اصػد حرص 
لعػنؽ ا لػمهـ نهػـع فس رػدد م،هػنع الذمػز يػذا ال ػنرعع رالذاؾع القػذؼ ال ػرااع الرالامهػـ ننلزلػؿع الا 

 الرس هـ ن هنـ الممحنمفافع المفرطاف فس رمس ال راعات ننلللؼ الالفط . 
 سفت يذأ الدرا   رف قام  الحداص ال،نالق السراؼ فػس م لاػد ال الارػد الاللػم ا عػالؿ -11

الفغالا  الال،حالا ع مصفل ذلؾ مف ف ؿ  الؽ انف رػندؿ رػدد ا  ناػر ا مػف ا حنداػص السػراف ع ى  
 فس ال من  ى  نر م لفا مف السالايد الحدا ا  المس مل،ل ننلصن،  الفغالق. رف ال م  الننرزأ

ؿ رفاػا-11  ا ملنف انف رندؿ ننللنمػؿ ال،حػالق فػس المالصاػا ا ررانػس لفمفػردات ال رآ،اػ ع الرػالا
فس   ار مف ا ح نـ ال،حالا  ىذا  نف لفلنمؿ ال،حالق ر،ػدأ رنفػا ا  ػر فػس المعػرؼ فػس ملػن،س 

 فس الملن،س المس ارمس ىلاهن المم فـ. ؼالمن افلس ىلاا مف افم المرا ا  المفمفف  
 ىذرممػػد انػػف رػػندؿ رفػػل ال ػػمنع الال اػػنس فػػس م راػػر ا عػػالؿ الاعػػدار ا ح ػػنـ اللنمػػ ع ا-12

ن نػػ ف ال، ػػؿ العػػحا      ن،ػػت رمدمػػا فػػس ن،ػػنع ال الارػػد الم عػػاؿ ا عػػالؿ عػػح  ال، ػػؿع معػػرح 
لػػم قنرػدأ مػنع ىذا لػـ ا ػػف اللػم يػذأ ال نرػػدأ الػنرض ننل اػنسع المسػدد ا رفػػل رػدـ صػدالع ال 

 مدرالم ن ن نالت ذلؾ مف ل نف اللر .
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ا مسؼ مف رذف  الم نلؿ ال،حالا  المس  طرين انف رندؿ فػس  مننػ  ر،ػا لػـ ا ػف م،حػنز ا -13
فل  محددأ دالف ذارينع الا،من  ػنف اػذي  ىلػل يػذا الػررق رال ذاؾ نمالصػ  مػن  الل ىلل ،حالق ال 

 الا ازرأ الدلاؿ.امفاا رفاا ذالقا ال فاـ 
اقمفػػل انػػف رػػندؿ ر ػػر النعػػرااف ال،حػػن ،حػػاليـ ال ػػنر فػػس رحػػننهـ ىذا ر  ػػر مػػف ا ػػملمنؿ -14

معػػػطفحنمهـع ى  ر،ػػػا  ػػػنف اصػػػ،  رحان، ػػػن ىلػػػل ا ػػػملمنؿ معػػػطفحنت لػػػـ مػػػ  ر رػػػف رحػػػد مػػػف 
ـب فنرفػػا: الفلػػؿ المصهػػالؿع الاط قػػا معػػػطف   ال،حػػالاافع  م ػػماما الفلػػؿ المن،ػػس لمػػن لػػػـ ا ػػ

 فل لمفن المس لنانف الص،س.المص،اس ر
قنمػت ملظػـ  الح  الملنلـ محددأ ا ،ممػنعع ىذ سفت يذأ الدرا   رف سفعا  ،حالا  ال -15

آراع انػػػف رػػػندؿ رفػػػل ا فماػػػنر رال ا ،مفػػػن ع ال   ػػػامن فػػػس الم ػػػنلؿ الف فاػػػ ع المدر ػػػا ع 
فػػس نلػػض  الالمعػػطفحنتع ى  رف يػػذا   الفا،ػػن مػػف ال ػػالؿ نػػ ف ،زرمػػا النعػػرا   ن،ػػت صفابػػ 

ـا رفػل ذفنػ  الػررق النعػرقع الرمػؽ ر ػرأ فػس  المالاطفع المػف  ػـ ،ػدت م،ػا آراع المعػطفحنت مػ،
،ف اع الرفاػا ام ػف رف ، ػرر ن ،ػا ،حػالق نعػرق نػنل،ظر ىلػل م ػنااس ملا،ػ  ام ػف نم ملػنين 

 محداد يالا  يذا اللنلـ رال ذاؾ.
لالاحػػدأ قػػد ممصنذنهػػن ىف فػػس الفغػػ  اللرناػػ  فعاعػػ  فراػػدأ مػػف ،الرهػػنع اليػػس رف المفػػردأ ا-16

رالصػػا ىرراناػػ  مفمففػػ ع ال  صػػـر رف يػػذأ ا الصػػا   ُاػػراد م،هػػن ا  ػػم  نر المصػػرد الػػذق   طنلػػؿ 
محماع نؿ  ؿ م،هن افلس ىلل مل،ل ملافع الافمانر الصا ملاف نم ملل مل،ل مػراد   امحعػؿ 

هالر الملرناف رفل ع القد مالالم صما،اار   اع الف ر   ن نقن   اع ال،ظر  ن،حالا   ن   حى  لمف حننأ ار ملنلل 
  ار مف يػذأ ا الصػاع ى  رف انػف رػندؿ زاد نلػض ا الصػا ذاػر المم ػنالق  مػم المل،ػل المػرادع 

 مالاللالا رفاا.  نالمفنلف  لم
انػػف رػػندؿ لػػـ ا ػػف دقا  ػػن فػػس ، ػػن    اػػر مػػف اهراع ىلػػل رف رفعػػحت يػػذأ الدرا ػػ  رػػف -17

رلفا،ػػنأ القػػم فػػس الػػاليـ. القػػد  رعػػحننهن ىذ آ ػػر رػػدـ ا ػػم نلهن مػػف م،ننلهػػن ا عػػفا ع المػػف  ػػـ
 الررنلاف مالط، ن م،هن. الفامن ا مس ر مفس نذ ر ردد م،هن.   رعدت من ا،نيز فم

،   ىلل ا ففش ال الؿ ن ف ا  ـ الم،عال  نلد الفلؿلدفؿن م،عال  رفل ا،ا مفلالؿ نػاع -ر
 المنابف لس رف ذلؾ اليـع  ف ا ففش ،ص رفل ر،ا م،عال  رفل ،زع الفنفض.
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ا ففش اػذي  ىلػل رف اللػمنلر الممعػف  نن ػـ الفنرػؿ فػس ماللػم ،عػ . الر نػت زرـ رف - 
 ن،ص ا ففش ،ف ا رف يذأ اللمنلر فس ماللم صر   ،ع ع  من ماليـ انف رندؿ.

نع المػن -ت رزا  ىلل ا ففش ال الؿ ن ،ا ام،م دفالؿ الفنع رفػل الفنػرع ىذا ُ، ػل المنمػدر نػػ لىفب
ر ذلؾ الفنق ن لفصمهالر. فس لملن،س ال رآفن لألففش ادحض يذا  الزرـع ىذ صالب

ن السرطا ع ى  ا نمداع. القػد ف،بػدت يػذا -ص ذ ر رف ا ففش   اصاز فس ا  ـ المرفالعع نلدلى ف 
 الزرـ ن،ص ا ففش ،ف اع ىذ ذ ر رف ال انس ا ملس رف ارمفم نفلؿ ملمر. 

 لففراع ف ؼ ذلؾ. ، ؿ رف الفراع ال الؿ نصالاز زاندأ ل ندن. المن فس لملن،س ال رآفن-ج
ن فػػس ال،ػػداع مالعػػالل ع ىذا املػػ  لػػس رف ا ففػػش -ح اليػػـ ىذ رػػزا ىلػػل ا ففػػش ال ػػالؿ نػػ فلرقا

 اراين فس يذا المالطف مالعالف    مالعالل .
، ػػ  ىلػػل  ػػانالاا ال ػػالؿ ن ،ػػا ىذا اصممػػم ا ػػمفهنـ السػػرطع فنلػػذق اصػػن  م،هػػن ا  ػػمفهنـع -خ

سػػرط. الالحػػؽ رف مػػذي   ػػانالاا رف الػػذق ال، ػػ  ىلػػل اػػال،س ال ػػالؿ نػػ ف الػػذق اصػػن  م،همػػن ال
 ا  مفهنـ. اصن  م،همن السرطع فس حاف رف مذي  اال،س رف الذق اصن  م،همن 

. المناف لس نففظ السرط للمبنن اللىذان، ؿ رف الففاؿ ال انالاا ر،همن اذيننف ىلل م دار صالا  -د
 رف ذلؾ اليـ رفاهمنع  ،همن صل  صالا  السرط محذالف نع لفلفـ نا.

ذ ر رف المنرد اصاز اللطؼ رفل ملماللس رنمفاف. المن فس لالم مل ن ام ػنالؽ مػم مػذي  -ذ
 الصمهالر الذق ا لس نم،م ذلؾ. 

 ال راـ مالزر  رفل عفحنت يذأ الر نل .  ععالن ا  ال،منلت اصدين ال نر 
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Abstract 
 

This study deals with a magnificent subject connected tightly with 

the koranic lesson. The researcher tried to approach a grammarian scholar 

who covered with much obscurity and to puriefied it from the rust of 

year, then to present him to the persons who concerned with the 

syntactical lesson. This study divided into a preface and four chapters and 

a conclusion and finally a list of the references. 

The preface was about the life of this scholar and his scientific 

status and what he left as a legacy in the different fields of knowledge and 

his position about the opinion that reached him. 

The first chapter was about his syntictical opinions while the 

second chapter was about what he preferred of the syntax structures. The 

third chapter concerned with the secrets of koranic expression in his 

explaination. The fourth specified to his syntactical methodology. 

The research arrive to findings, the most significant of them as 

follows: 

1. Ibn Adeel is considered one of the late grammarians who tried to 

observe the various syntictical issues, he doesn’t save any efforts to give 

us the syntictical opinions that refer to his indefendence from what the 

society of grammarians wrote. We may see some aspects of that 

indefendence in his opinion in the benefit of advancing of the two nouns 

that between them a preposition, specification, and the possibility of 

connecting the clause of manner with the noun, and so forth to opinion 

mentioned in this dissertation. 

2. Ibn Adeel adopts the grammatical doctrine of Basra people and he 

weaves on their way in what they hunted of examples of implication, but 

the issue that attracts attention was he disagree with them in some places 



as he loaded some verbs on the implications even though such verbs were 

not associated with a preposition. 

3. Ibn Adeel paid great attention to the researches associated with koranic 

rhetoric and he used them in his book that included twenty parts. 

He benefited from religious scholars that had great experiment in this 

field, they opened doors that were closed. 

They were AL-Zamkhashri, AL-Fakher, AL-Razi and others. He was not 

satisfied with transforming their opinions, but he had a special attitude in 

most of them. He tried to make pace with them in what they gained of 

expressive aphorism and rhetoric sentences. 

4. The secrets of the koranic expression that Ibn Adeel tried to observe 

are secrets that couldn’t be seen without the context of speech or in 

isolation of the traces of cases. 

5. Ibn Adeel traced the trace of Basra scholars and agreed with them, as 

he used most of their terms, but he sometimes tended to use terms that 

were not used by the other grammarians as he called a term “For of 

connection” as “For of justification”. 

6. This  study revealed a grammatical scholar as a clear personality and 

his belonging is determined, as most of his opinions based on choice, but 

such saying doesn’t exempt us from saying that his visual tendency was 

obvious in some places, then some opinions and terms appeared from him 

suggesting that the visual syntax was superior in his thought and its deep 

effect in himself. 
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 المصادر و المراجع(())
 

 أواًل: الكتب 
 القرآن الكريم -
إئتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة/ عبد المطيف بنن أبني بكنر الينرلي اليبيند  -
 م.ٜٚٛٔبيروت -هن(، تحقيق د. طارق اللنابي، الطبعة األولى، عالم الكتب ٕٓٛ)ت
 م.ٜ٘ٚٔبغداد  -ابن الناظم النحو / محمد عمي حمية، دار التربية-
بغننداد  -أبننو الح ننن بننن كي ننان وآراؤح فنني النحننو والمغننة/ عمنني ميهننر اليا ننر ، دار الريننيد-

 م.ٜٜٚٔ
إتحاف فضنال  البينر فني ءنرا ات األربعنة عينر/ ابنن البننا الندمياطي، أحمند بنن محمنننند )ت -

 بيروت د. ت. -هن( ، تحقيق عمي محمد الضباع، دار الندوةٚٔٔٔ
 -هنن( ، عنالم الكتنبٜٔٔلقرآن/ ال يوطي، عبند النرحمن بنن أبني بكنر )ت اإلتقان في عموم ا-

 م.ٜٔ٘ٔبيروت 
ة عمنننل )لنننيب( / عبننناب محمننند ال نننامرائي، الطبعنننة األولنننى، بغنننداد منننماألحنننرف النافينننة العا-

 م.ٜٜٛٔ
مصنننر  -األدوات المفيننندة لمتنبينننال فننني كنننالم العنننرب/ فنننتد ا  صنننالد المصنننر ، دار الوفنننا -

 م. ٜٚٛٔ
لنحوينننة وتعننندد معانيظنننا الوظيفينننة/ د. أبنننو ال نننعود الينننارلي، الطبعنننة األولنننى، دار االدوات ا-

 م ٜٜٛٔالقاهرة  -المعرفة اللامعية
هنن(،تحقيق ٘ٗٚارتياف الضرب من ل ان العرب/ أبو حيان األندل ي، محمد بن يو نف )ت-

م( ٜٗٛٔ ٔ)ج مصننر -مصننطفى النمسنناب، الطبعننة األولننى، مطبعننة المنندني والن نننننننر الننرهبي
 م(ٜٜٛٔ ٖ،)ج(مٜٚٛٔ ٕج)
إرينناد العقننل ال ننميم إلننى ميايننا الكتنناب الكريم)تف ننير أبنني ال ننعود(/ أبننو ال ننعود، محمنند بننن -

 بيروت   د.ت.-هن(، دار الفكرٜٔ٘محمد)ت 
األ نناليب اإلنيننائية فنني النحننو العربنني/ عبنند ال ننالم محمنند هننارون، الطبعننة ال انيننة، مكتبننة -

 م.ٜٜٚٔالقاهرة  -الخانلي
 م.ٜٙٚٔ، بغداد مطبعة المعارف/ كاظم فتحي الراو ، الكريم أ اليب التوكيد في القرآن-
حمد مختار البرية، الطبعة األولى، مؤ  نة عمنوم أأ اليب التوكيد من خالل القرآن الكريم/ د.-

 م.ٜ٘ٛٔدميق  -القرآن
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بغنداد  -أ اليب الق م في المغة العربية/ كاظم فتحي الراو ، الطبعة األولنى، مطبعنة اللامعنة-
 م.ٜٚٚٔ

الكوينت  -لنفني فني العربينة/ د.مصنطفى النحناب، الطبعنة األولنى، مؤ  نة الصنباحأ اليب ا-
 م.ٜٜٚٔ

عبننننند أ نننننئمة القنننننرآن المليننننند وألوبتنننننال منننننن  رائنننننب آ  التنيينننننل/ النننننراي ، محمننننند بنننننن -
-هننن(، تحقيننق إبننراهيم عطننوة، الطبعننة األولننى، مطبعننة مصننطفى البننابي الحمبننيٙٙٙالقننادر،)ت

 م.ٜٔٙٔمصر
هن( تحقيق عبند القنادر أحمند ٓٓ٘الكرماني، محمد بن حمية)ت بعد أ رار التكرار في القرآن/ -

 م.ٖٜٛٔتونب -عطا، الطبعة األولى، دار بو  المة
األيباح والنظائر في النحو/ لالل الدين ال نيوطي، تحقينق فنايي ترحينني، الطبعنة األولنى،دار -

 م.ٜٗٛٔبيروت  -الكتاب العربي
هننن(، تحقيننق د.عبنند الح ننين ٖٙٔ ننر  )ت االصننول فنني النحننو/ ابننن ال ننراج، محمنند بننن ال-

 م.ٜٚٛٔبيروت  -الفتمي، الطبعة ال انية، مؤ  ة الر الة
هننن(، تحقيننق د.يهيننر  نناي ، ٖٖٛإعننراب القننرآن/ أبننو لعفننر النحنناب، أحمنند بننن محمنند )ت -

 م.ٜٚٚٔبغداد  -مطبعة العاني
 م.ٜٜٚٔوت بير  -عالم/ خير الدين اليركمي، الطبعة الرابعة، دار العمم لمماليينألا-
هنن(، تحقينق فخنر الندين صنالد ٙٗٙمالي ابن الحالب/ ابن الحالنب، ع منان بنن عمنر )ت أ-

 م.ٜٜٛٔبيروت  -عمان، دار الليل - ميمان، دار عمار
اإلنصاف في م ائل الخالف بين النحويين البصريين والكنوفيين/ أبنو البركنات األنبنار ، عبند -

بينروت   -حيني الندين عبند الحميند، دار الفكنرهنن(، تحقينق محمند مٚٚ٘الرحمن بن محمند )ت 
 د.ت .

أوضننند الم نننالك إلنننى ألفينننة ابنننن مالنننك/ ابنننن هينننام األنصنننار ، عبننند ا  بنننن يو نننف)ت -
بينروت  -اللديدة ي الدين عبد الحميد، الطبعة ال اد ة، دار الندوةيهن(،تحقيق محمد محٔٙٚ

 م.ٜٓٛٔ
هنن(، تحقينق د.ح نن ٖٚٚلغفنار )ت اإليضاح العضد / أبو عمي الفار ي، الح ن بن عبند ا-

 م.ٜٓٛٔالرياض  -يارلي فرهود، مطبعة دار التأليف
 م.ٜٓٚٔالرياض  -ل ي، مطابع النصر الحدي ةدالبحر المحيط/ أبو حيان األن-
مصننر  -بحننوث ومقنناالت فنني المغننة/ د.رمضننان عبنند التننواب، الطبعننة ال انيننة، مطبعننة المنندني-

 م.ٜٛٛٔ
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 بيروت د.ت    -هن(، دار الفكرٔ٘ٚويية، محمد بن أبي بكر )ت بدائع الفوائد/ ابن ءِيم الل-
 وهننن(، تحقيننق محمنند أبننٜٗٚالبرهننان فنني عمننوم القننرآن/ اليركينني، محمنند بننن عبنند ا  )ت -

 م.ٜٛ٘ٔالفضل إبراهيم، الطبعة األولى، دار إحيا  الكتب العربية 
هننن(، تحقيننق ٖٖ٘بعنند  الكاتننب، إ ننحاق بننن ابننراهيم)ت وهننب البرهننان فنني ولننوح البيننان/ ابننن-

 م.ٜٚٙٔبغداد  -د.أحمد مطموب، و د.خديلة الحدي ي، الطبعة األولى، مطبعة العاني
/ لننالل النندين ال ننيوطي، تحقيننق مصننطفى الح ننيني، فيننة أللا فنني يننرحالبظلننة المرضننية -

 هن.ٕٓٗٔءم  -الطبعة األولى، دار التف ير
، طننال قيننق د. طننال عبنند الحمينندالبيننان فنني  ريننب إعننراب القننرآن/ أبننو البركننات االنبننار ، تح-

 م.ٜٜٙٔالقاهرة  -ومصطفى ال قا، دار الكتاب العربي
هننن(، تحقيننق عبنند ٕ٘ٓٔتنناج العننروب مننن لننواهر القنناموب/ اليبينند ، محمنند مرتضننى )ت -

 م.ٜ٘ٙٔال تار أحمد فرّاج الكويت 
لعكبنر ، التبيان في إعراب القرآن/ )مطبوع  مًطا با م إمال  ما منس بال الرحمن(/ أبنو البقنا  ا-

 -هننن(، تحقيننق عمنني محمنند البلنناو ، دار إحيننا  الكتننب العربيننةٙٔٙعبنند ا  بننن الح ننين )ت 
 م.ٜٙٚٔعي ى البابي الحمبي 

بيننروت  -هننن(، دار الفكننر ٕٕٔٔتحفننة الحبيننب عمنني يننرح الخطيننب/  ننميمان البليرمنني )ت -
 م.ٜٔٛٔ

هنن(، تحقينق محمند ٕٚٙبنن مالنك، محمند بنن عبند ا  )ت ات ظيل الفوائد وتكميل المقاصند/ -
 م.ٜٚٙٔالقاهرة  -كامل بركات، دار الكتاب العربي

تنننونب  -تف نننير التحرينننر والتننننوير/ ابنننن عاينننور، محمننند الطننناهر، الننندار التون نننية لمنينننر-
 م.ٜٗٛٔ

نْيب، ينهنن(، محٙٓٙف ير الكبير )مفاتيد الغيب(/ الراي ، محمد بنن عمنر )ت تال- ي الندين المي
 م.ٜٜ٘ٔبيروت  -دار الفكر

هنن(، تحقينق مظفنر النريو، ٖٕٓٔيلان البيان في ميكالت القرآن/ محمد أمين العمنر  )ت ت-
 م.ٜ٘ٛٔبلامعة الموصل طبع الطبعة األولى، 

هننن(، الطبعننة ٔٚٙاللننامع ألحكننام القننرآن )تف ننير القرطبنني(/ القرطبنني، محمنند بننن أحمنند )ت -
 م.ٜٛٛٔبيروت  -العممية األولى، دار الكتب

هنن(، تحقينق د. عمني توفينق ٖٓٗرحمن بنن إ نحاق )ت اللمل في النحنو/ اليلنالي، عبند الن-
 م.ٜٛٛٔاالردن  –دار األمل  -الحمد، الطبعة الرابعة، مؤ  ة الر الة
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هننن(، تحقيننق فخننر ٜٗٚالح ننن بننن ءا ننم )ت  ،المننراد  /اللنننى الننداني فنني حننروف المعنناني-
 م.ٖٜٛٔبيروت  -الدين ءباوة، الطبعة ال انية، دار اآلفاق اللديدة

هننن(، تحقيننق حامنند ٔٗٚة كننالم العننرب/ اإلربمنني، عمنني بننن محمنند )ت لننواهر األدب فنني معرفنن-
 م.ٜٗٛٔالقاهرة  -أحمد نيل، مطبعة ال عادة

، دار إحينا  ةهر البال ة في المعاني والبيان والبديع/ أحمد الظايمي، الطبعة ال انية عير الو -
 بيروت د.ت.-التراث العربي

هنن(، دار إحينا  الكتنب ٕٖٕٔمحمند )ت حايية األمير عمى مغني المبيب/ األمير، محمد بنن -
 ر د.ت.مص -عي ى البابي الحمبي -العربية

هننن(، مطبعننة ٕٚٛٔحايننية الخضننر  عمننى يننرح ابننن عقيننل/ محمنند الخضننر  النندمياطي )ت -
 م.ٖٜ٘ٔالقاهرة  -اال تقامة

هننن(، دار إحيننا  ٕٙٓٔحاينية الصننبان عمننى يننرح األيننموني/ الصنبان، محمنند بننن عمنني )ت -
 عي ى البابي الحمبي د.ت. -الكتب العربية

هن( )مطبوع بظنام  ٔٙٓٔحايية يب عمى يرح التصريد/ يب بن يين الدين العميمي )ت -
 مصر د.ت. -يرح التصريد( عي ى البابي الحمبي

حروف المعاني والصفات/ أبو القا م عبد النرحمن اليلنالي، د. عمني توفينق الحمند، الطبعنة -
 م.ٜٗٛٔاألردن  -إربد -دار األمل -األولى، مؤ  ة الر الة

هنن(، تحقينق ٜٛٓٔحيانة األدب ولب لباب ل نان العنرب/ عبند القنادر بنن عمنر البغنداد  )ت -
 م.ٜٔٛٔالقاهرة  -عبد ال الم هارون، الطبعة األولى، مكتبة الخانلي

هن(، تحقينق محمند عمني البلناو ، الطبعنة ٕٜٖالخصائص/ ابن لني، أبو الفتد ع مان )ت -
 م.ٜٜٓٔمة بغداد اؤون ال قافية العالرابعة، دار الي

الخننالق عضننيمة، الطبعننة األولننى، مطبعننة  عبنند درا ننات ال ننموب القننرآن الكننريم/ محمنند بننن-
 م.ٕٜٚٔمصر  -ال عادة

الدرا ات النحوية والمغوية عند اليمخير / د. فاضل صنالد ال نامرائي، الطبعنة األولنى ، دار -
 م.ٜٓٚٔبغداد  -النرير

هنن(، تحقينق محمنود محمند ٔٚٗعبد القاهر بن عبند النرحمن )ت  دالئل االعلاي/ اللرلاني،-
 م.ٜٗٛٔالقاهرة  -ياكر، مكتبة الخانلي

بغنننداد  -  القي ننني، ويارة ال قافنننة واإلعنننالمدننننور  حمنننو  ةدينننوان اال نننود بنننن يعفنننر/ صننننع-
 م.ٜٓٚٔ
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مصننر  -الفضننل إبننراهيم، الطبعننة ال انيننة، دار المعننارف وديننوان امننرل  القننيب/ تحقيننق أبنن-
 .مٜٗٙٔ

 -عبد العييي الميمني، الطبعة األولى، مطبعة دار الكتب ةديوان حميد بن  ور الظاللي/ صنع-
 م.ٜٔ٘ٔالقاهرة 

 م.ٜٗٙٔديوان ر  الرمة/ تحقيق مطيع ببيمي، الطبعة األولى، بيروت -
 م.ٜٓٛٔبيروت  -ديوان الراعي النمير / تحقيق راينظرت فايبرت-
 م.ٜ٘٘ٔبغداد  -رفان، مطبعة المعح ن آل يا يمحمد ديوان ال موأل/ تحقيق -
ديننوان يننعر ر  الرمننة/ عننني بتصننحيحال وتحقيقننال كننارل هنننر  هننيب، مطبعننة كميننة كمبننري  -

 م.ٜٜٔٔ
ننار، الطبعننة األولننى، مطبعننة البننابي - ديننوان عبينند بننن األبننرص/ تحقيننق ويننرح د. ح ننين نصس

 م.ٜٚ٘ٔمصر  -الحمبي
 م.ٜٔٚٔبيروت  -قديوان العلاج/ تحقيق د. عية ح ن، مكتبة دار اليرو-
 م.ٖٜ٘ٔبيروت  -ديوان عروة بن الورد/ تحقيق كرم الب تاني، دار صادر-
 م.ٜٙٙٔبيروت  -ديوان الفريدق/ دار صادر-
 م.ٜ٘ٙٔالقاهرة  -دار القومية لمطباعة والنيرالديوان كعب بن يهير/ -
ينق هنن(، تحقٕٓٚني/ المالقي، أحمد بن عبد الننور )ت افي يرح حروف المع رصف المباني-

 م.ٜ٘ٚٔدميق  -أحمد محمد الخرساط، مطبوعات ملمع المغة العربية
روح المعناني فنني تف نير القننرآن العظنيم وال ننبع الم ناني/ أبننو ال ننا  األلو نني، ينظاب النندين -

 بيروت د.ت. -هن(، دار إحيا  التراث العربيٕٓٚٔال يد محمود )ت 
 م.ٜٗٛٔعة األولى، الرياض اليمن في النحو العربي/ د. كمال إبراهيم بدر ، الطب-
 ر صناعة اإلعراب/ ابن لني، أبو الفتد ع مان، تحقيق د. ح ني هنداو ، الطبعة األولى، -

 م.ٜ٘ٚٔدميق  -دار القمم
 م.ٜٙٚٔبغداد  -ال يوطي النحو / د. عدنان محمد  ممان، الطبعة األولى، دار الر الة-
 م.ٜٗٚٔحدي ي، الكويت الياهد وأصول النحو في كتاب  يبويال/ د. خديلة ال-
هننن(، ٜٙٚبننن عبند الننرحمن )ت  عبند ا  ،بننن عقينل عمننى الفينة ابننن مالننك/ ابنن عقيننلاينرح -

 م.ٜٗٙٔمصر  -الطبعة ال اد ة، مطبعة ال عادة، ين عبد الحميدتحقيق محمد محيي الد
هن(، تحقينق محمند ٜٕٜيرح األيموني عمى الفية ابن مالك/ األيموني، عمي بن محمد )ت -
 م.ٜ٘٘ٔبيروت  -ي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربييمح
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 -هنن(، منينورات ناصنر خ نروٙٛٙيرح الفية ابن مالك/ ابن النناظم، محمند بنن محمند )ت -
 طظران د.ت.

هننن(، دار إحيننا  الكتننب ٜ٘ٓيننرح التصننريد عمننى التوضننيد/ األيهننر ، خالنند بننن عبنند ا  )ت -
 مصر د.ت. -عي ى البابي الحمبي -العربية

هن(، تحقينق صناحب أبنو لنناح، ٜٙٙيرح لمل اليلالي/ ابن عصفور، عمي بن مؤمن )ت -
 م.ٕٜٛٔ -ٜٓٛٔلامعة الموصل  -دار الكتب

 م.ٜٗٙٔالقاهرة  -يرح ديوان يهير بن أبي  ممى/ دار الكتب المصرية-
هنن(، دار الكتنب ٛٛٙ ، محمند بنن الح نن )ت ديرح الرضي عمنى الكافينة/ الرضني اال نتربا-

 م.ٜ٘ٛٔبيروت  -العممية
ل الدين بنن هينام األنصنار ، تحقينق محمند محيني الندين يرح ءطر الندل وبّل الصدل/ لما-

 م.ٖٜٙٔمصر  -عبد الحميد، الطبعة الحادية عيرة، مطبعة ال عادة
يننرح الكافيننة اليننافية/ لمننال النندين أبنني عبنند ا  بننن مالننك، تحقيننق د. عبنند المنننعم أحمنند -

المكرمنننة  مكنننة -منينننورات لامعنننة أم القنننرل - ، الطبعنننة األولنننى، دار المنننأمون لمتنننراثدهريننن
 م.ٕٜٛٔ

م األنصنار ، تحقينق د. صنالح اينة البدرينة فني عمنم العربينة/ لمنال الندين بنن هحنممينرح ال-
 م.ٕٜٛٔراو ، الطبعة ال انية، القاهرة 

هننن(، تحقينق د. فننائي فننارب، ٙ٘ٗينرح الممننع/ ابنن برهننان العكبنر ، عبنند الواحند بننن عمني )ت 
 م.ٜٗٛٔالكويت  -الطبعة األولى، مطابع كويت تايمي

القنناهرة، عننالم  -هننن(، مكتبننة المتنبننيٖٗٙيننرح المفصننل/ ابننن يعنني ، يعنني  بننن عمنني، )ت -
 بيروت د.ت. -الكتب

هن(، تحقيق عبند ا  أبنو ٙٚٙيرح النوو  عمى صحيد م مم/ النوو ، يحيى بن يرف )ت -
 القاهرة د.ت. -يينة، دار اليعب

 -ألولى، منيورات المكتب اإل نالمييعر النابغة اللعد / تحقيق عبد العييي رباح، الطبعة ا-
 م.ٜٗٙٔدميق 

هنن(، تحقينق عمني ٓٙٚيمي، محمند بنن عي نى )ت يفا  العميل في إيضناح الت نظيل/ ال م ن-
 م.ٜٙٛٔمكة المكرمة  -الح يني البركاتي، الطبعة األولى، المكتبة الفيصمية

تحقينق د. طنال  يواهد التوضيد والتصحيد لميكالت اللامع الصحيد/ لمال الدين بن مالك،-
 م.ٜ٘ٛٔبغداد  -واليؤون ال قافية األوءافويارة مح ن، 



 992 
 

هن(، تحقيق محمد فؤاد عبد البناءي، الطبعنة األولنى، ٕٔٙصحيد م مم/ م مم بن الحلاج )ت 
 م.ٜ٘٘ٔمصر  -عي ى البابي الحمبي -دار إحيا  الكتب العربية

 -عة والنيرظاهرة الحرف في الدرب المغو / د. طاهر  ميمان حمودة، الدار اللامعية لمطبا-
 اال كندرية د.ت.

ي، و د. إبنراهيم منهن(، تحقينق د. مظند  المخيو ٓٚٔالعين/ الفراهيد ، الخميل بن أحمد )ت -
 م.ٕٜٛٔبغداد  -ال امرائي، دار الرييد

 م.ٜٙٛٔاألردن  –الفاصمة في القرآن/ محمد الح ناو ، الطبعة ال انية، دار عمسار -
هنن(، تحقينق ٕ٘ٛبن عمي )ت  حمدحلر الع قالني، أ فتد البار  يرح صحيد البخار / ابن-

بيننروت  -د عبنند البنناءي، الطبعننة األولننى، دار الكتننب العمميننةعبنند العيينني عبنند ا ، ومحمنند فننؤا
 م.ٜٜٛٔ

الكوينت  -ما نة عبند المطينف، الطبعنة األولنى، دار القمنمحمحمد في بنا  اللممة العربية/ د. -
 م.ٕٜٛٔ

 م.ٜٔٚٔمصر  -لطبعة األولى، دار المعارففي عمم النحو/ د.أمين عمي ال يد، ا-
 -هننن(، الطبعننة األولى،المطبعننة األميريننة ببننوالقٓٛٔالكتنناب/  ننيبويال، عمننرو بننن ع مننان)ت -

 هن.ٖٚٔٔمصر 
الكياف عن حقائق التنييل وعيون األءاويل في ولوح التأويل/ اليمخير ، محمد بن عمر)ت -

 م.ٜٛٙٔبيروت  -هن(، دار المعرفةٖٛ٘
 م.ٕٜٛٔبيروت -هن(، دار الفكرٚٙٓٔ/ حالي خميفة، مصطفى بن ا  )ت كيف الظنون-
هن(، تحقيق عدنان دروين ، ومحمند ٜٗٓٔالكميات/ أبو البقا  الكفو ، أيوب بن مو ى )ت -

 م.ٜ٘ٚٔدميق  -المصر ، منيورات ويارة ال قافة واالرياد القومي
 م.ٜٓٛٔبيروت  -الالمات/ د. عبد الظاد  الفضمي، الطبعة األولى دار القمم-
هننن(، تحقيننق أحمنند عبنند ٓٛٛعمننر بننن عمنني )ت بعنند  ،المبنناب فنني عمننوم الكتنناب/ ابننن عننادل-

المولود، وعمي محمد معوسض، و د. محمد  عد رمضان، و د. محمد المتولي الد وءي حنرب، 
 م.ٜٜٛٔبيروت  -الطبعة األولى، دار الكتب العممية

 م.ٜٛٙٔبيروت  -هن(، دار صادرٔٔٚل ان العرب/ ابن منظور، محمد بن مكرم )ت -
الممع في العربية/ أبو الفتد ع مان بن لني، تحقينق حامند المنؤمن، الطبعنة األولنى، مطبعنة -

 م.ٕٜٛٔبغداد  -العاني
نصننر ا  بننن محمنند)ت  ضننيا  النندين  ننل ال ننائر فنني أدب الكاتننب والينناعر/ ابننن األ يننر،مال-

 م.ٜٖٜٔمصر  -الحمبي هن(، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مصطفى البابيٖٚٙ
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هن(، تحقينق عبند ال نالم هنارون، ٜٕٔملالب  عمب/ أبو العباب  عمب، أحمد بن يحيى )ت -
 م.ٜٓ٘ٔ -ٜٜٗٔمصر  -الطبعة ال انية، دار المعارف

الفضنل إبنراهيم،  وهنن(، تحقينق محمند أبنٛٔ٘ملمع األم نال/ المينداني، أحمند بنن محمند )ت -
 م.ٜٚٛٔ بيروت -الطبعة ال انية، دار الليل

هنننن(، طظنننران ٛٗ٘ملمنننع البينننان فننني تف نننير القنننرآن/ الطبر ننني، الفضنننل بنننن الح نننين )ت -
 هن.ٖٙٔٔ

المحت ب في تبيين ولوح يوار القرا ات واإليضاح عنظا/ أبو الفتد ع مان بن لني، تحقينق -
 ٔعمي النلد  ناصف، و د. عبد الحميم النلار و د. عبد الفتاح إ ماعيل ينمبي، القناهرة، )ج

 م(.ٜٜٙٔ ٕم(، )جٜٙٙٔ
هننن(، ٙٗ٘المحنرر الننوليي فنني تف ننير الكتنناب العيينني/ ابنن عطيننة، عبنند الحننق بننن  الننب )ت -

 م.ٕٔٓٓبيروت  -تحقيق عبد ال الم عبد اليافي محمد، الطبعة األولى، دار الكتب العممية
 -المختننار مننن أبننواب النحننو/ د. محمنند خيننر الحمننواني، الطبعننة األولننى، مكتبننة دار اليننروق-
 م.ٜ٘ٚٔيروت ب
هنن(، ٖٓٚمختصر في يوار القرا ات منن كتناب البنديع/ ابنن خالوينال، الح نين بنن أحمند )ت -

 م.ٖٜٗٔمصر  -عني بنيرح برل ترا ر، المطبعة الرحمانية
 م.ٜٜٓٔبغداد  -المدارب النحوية/ د. خديلة الحدي ي، الطبعة ال انية، مطابع دار الحكمة-
لمغنة والنحنو/ د. مظند  المخيومني، الطبعنة األولنى، دار مدر ة الكوفة ومنظلظا في درا نة ا-

 م.ٜٙٛٔبيروت  -الرائد العربي
الم ننائل الميننكمة المعروفننة بالبغننداديات/ أبننو عمنني الفار نني، تحقيننق صننالح النندين عبنند ا  -

 م.ٖٜٛٔبغداد  -ال نكاو ، مطبعة العاني
 -كامل بركات، دار المدنيالم اعد عمى ت ظيل الفوائد/ بظا  الدين بن عقيل، تحقيق محمد -

 م.ٜٗٛٔلدة 
الم تقصننى فنني أم ننال العننرب/ اليمخيننر ، تحقيننق د. محمنند عبنند الننرحمن خننان، و د. محمنند -

 م.ٕٜٙٔالظند  -عبد المعيد خان، مطبعة ملمب دائرة المعارف الع مانية، حيدر آباد الدكن
 بيروت د. ت. -هن(، دار صادرٕٔٗم ند أحمد/ أحمد بن حنبل )ت -
هنن(، تحقيننق د. حناتم الضننامن، ٖٚٗعنراب القننرآن/ مكني بننن أبني طالنب القي نني )ت إ مينكل-

 م.ٜٗٛٔبيروت  -الطبعة ال انية، مؤ  ة الر الة
المصطمد النحنو : نينأتال وتطنورح حتنى أواخنر القنرن ال النث الظلنر / عنوض حمند القنوي ، -

 م.ٜٔٛٔالطبعة األولى، الرياض 



 992 
 

ل الندين ال نيوطي، تحقينق د. نبظنان يا نين ح نين، المطالع ال عيدة في يرح الفريندة/ لنال -
 م.ٜٚٚٔبغداد  -دار الر الة

هننن(، تحقيننق د. عبنند الفتنناح ا ننماعيل ٖٗٛبننن عي ننى )ت  يمعنناني الحننروف/ الرمنناني، عمنن-
 م.ٜٗٛٔلدة  -يمبي، الطبعة ال ال ة، دار اليروق

حقينق د. فنائي هنن( تٕ٘ٔمعاني القرآن/ األخف  األو ط، أبنو الح نن  نعيد بنن م نعدة )ت -
 م.ٜٔٛٔفارب، الطبعة ال انية 

 يهن(، تحقيق أحمد يو ف نلاتي، ومحمند عمنٕٚٓمعاني القرآن/ الفرا ، يحيى بن يياد )ت -
 م.ٜٓٛٔبيروت  -النلار، وعبد الفتاح ا ماعيل يمبي، عالم الكتب

بنند هننن(، تحقيننق عٖٔٔعرابننال/ اليلنناج، أبننو إ ننحاق إبننراهيم بننن ال ننر  )ت ا  معنناني القننرآن و -
 م.ٜٛٛٔبيروت  -اللميل عبدح يمبي، الطبعة األولى، عالم الكتب

الموصنننل  -( مطبعنننة التعمنننيم العننناليٕ،جٔمعننناني النحنننو/ د. فاضنننل صنننالد ال نننامرائي، )ج-
 م.ٜٜٔٔبغداد  -( مطابع دار الحكمةٗ، جٖم، )جٜٚٛٔ

 ، دار محمند البلناو  يعلناي القنرآن/ لنالل الندين ال نيوطي، تحقينق عمنإمعتنرك األءنران فني -
 م.ٜٜٙٔالقاهرة  -الفكر

 بيروت د.ت. -هن( دار الكتاب العربيٕٙٙمعلم البمدان/ الحمو ، ياءوت بن عبد ا  )ت -
 م.ٜٔٙٔ –م ٜٚ٘ٔميق د -معلم المؤلفين/ عمر رضا كحالة، مطبعة الترءي-
 -المعلم المفظرب أللفاظ القرآن الكنريم/ محمند فنؤاد عبند البناءي، الطبعنة ال انينة، دار الفكنر-

 م.ٜٔٛٔبيروت 
هنن(، تحقينق د. عبند النرياق ال نعد ، ٓٛٙالمغني في النحو/ منصنور بنن فنالح اليمنني )ت -

 م.ٕٓٓٓ –م ٜٜٜٔبغداد  -الطبعة األولى، دار اليؤون ال قافية العامة
مغننني المبيننب عننن كتننب األعاريننب/ ابننن هيننام االنصننار ، تحقيننق د. منناين المبننارك، الطبعننة -

 م.ٜٜٚٔالخام ة، دميق 
 م.ٜٛٛٔالقاهرة  -المفردات النحوية/ كمال ب يوني، الطبعة األولى، دار اليباب لمطباعة-
هنن(، تحقينق عبند العييني ٜٖ٘مقالة )كالس( وما لا  منظا في كتناب ا / أحمند بنن فنارب )ت -

 هن.ٖٗٗٔمصر  -الميمني، المطابع ال مفية
 .ٖٜٙٔبيروت  -الم الكتب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عدالمقتضب/ المبر -
ا  اللبننور ،  المقننرب/ ابننن عصننفور األيننبيمي، تحقيننق أحمنند عبنند ال ننتار اللننوار ، وعبنند-

 م.ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔبغداد  -مطبعة العاني ،الطبعة ال انية
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هننن( ٛٓٚبننراهيم )ت إل القنناطع بننرو  اإللحنناد والتعطيننل/ ابننن اليبيننر، أحمنند بننن ويننمننالك التأ-
 م.ٜ٘ٛٔمد، بيروت تحقيق د. محمود كامل أح

بينننروت  -منننن أ ننناليب القنننرآن/ د. إبنننراهيم ال نننامرائي، الطبعنننة ال انينننة، مؤ  نننة الر نننالة-
 م.ٜٚٛٔ

 -من إعلار البيان في القرآن: اال نتفظام/ محمند ينكر  الفينومي، الطبعنة األولنى، دار القمنم-
 م.ٜٚٛٔالكويت 

بينننروت - نننالةد.إبنننراهيم ال نننامرائي، الطبعنننة األولنننى، مؤ  نننة الر منننن بنننديع لغنننة التنيينننل/ -
 م.ٜٗٛٔ

ي الدرا نة النحوينة/ د. عبند األمينر النورد، الطبعنة األولنى، مؤ  نة منظ  األخف  األو ط ف-
 م.ٜ٘ٚٔبيروت  -االعممي

، ري و حينان األندل ني، تحقينق  ندني ليمنمنظ  ال الك فني الكنالم عمنى ألفينة ابنن مالنك/ أبن-
 م.ٜٚٗٔالواليات المتحدة األمريكية  -نيوهافن

 ننبيوار ، الطبعننة ال ال ننة، بغننداد مواهننب الننرحمن فنني تف ننير القننرآن/ ال ننيد عبنند األعمننى ال-
 م.ٜٜٛٔ

 م.ٜٛٙٔبيروت  -النحو العربي: نقد وبنا / د. إبراهيم ال امرائي، مطابع دار صادق-
 م.ٜٗٚٔمصر  -النحو الوافي/ عباب ح ن، الطبعة ال ال ة، دارالمعارف-
 -النحو الوصفي من خالل القرآن الكريم/ د. محمد صالح الندين مصنطفى، مؤ  نة الصنباح-

 الكويت د.ت.
هنن(، تحقينق عمني محمند ٔٗٚالنير فني القنرا ات العينر/ ابنن اللنري ، محمند بنن أحمند)ت -

 م.ٜٜٚٔبيروت  -الضباع، الطبعة ال انية، دار الفكر
نظنن  البال ننة لالمننام عمنني بننن أبنني طالننب/تحقيق محمنند محينني النندين عبنند الحمينند، مطبعننة -

 مصر د.ت. -اال تقامة
 م.ٜٚٚٔبغداد  -د.ح ام  عيد النعيمي، دار الر الة /النوا خ في كتاب  يبويال-
هننن(، بيننرح محمنند محمننود الرافعنني، الطبعننة ٕٙٔالظايننميات/ الكميننت بننن يينند األ نند )ت -

 مصر د.ت. -ال انية، مطبعة يركة التمدن
م(، الطبعنة ٜٓٗٔ نماعيل باينا البغنداد )ت إ ما  المؤلفين و المصننفين/ أهدية العارفين -

 م.ٜٚٙٔال ال ة، طظران 
تحقيننق عبنند ال ننالم  ٔهمننع الظوامننع فنني يننرح لمننع اللوامننع/ لننالل النندين ال ننيوطي، )ج-

ليا  تحقيق عبد العال  الم مكنرم، دار البحنوث ألوبقية ا (،هارون، و د. عبد العال  الم مكرم
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 ٙم(، )جٜٜٚٔ ٘،جٗم(، )جٜٚٚٔ ٖم(، )جٜ٘ٚٔ ٕ، جٔالكويننننننننننننننت، )ج -العمميننننننننننننننة
 م(.ٜٓٛٔ

 
 اللامعية(( انًيا: ))الر ائل 

اآلرا  الكوفية التني رلحظنا الرضني فني ينرحال عمنى الكافينة/ ر نالة مال نتير، محمند لا نم -
 م.ٜٚٚٔالظيتي، لامعة األيهر، كمية المغة العربية 

ار فنني تف ننير روح المعنناني ل لو نني/ ر ننالة دكتننوراح، محمننود  ننميمان عميننو  يننختإلعمننل ا-
 م.ٕٓٓٓالصبيحي، لامعة بغداد، كمية اآلداب

الم ننائل الخالفيننة فنني األدوات والحننروف/ ر ننالة مال ننتير،  ننالم مولنند خمخننال اليبينند ، -
 م.ٜٜٛٔلامعة بغداد، كمية اآلداب 

 ما / ر الة مال تير، عقيل رحينم الالمي/ ألالم ائل الخالفية في الفضالت من منصوبات ا-
 م.ٜٜٛٔلامعة بغداد، كمية اآلداب 

 


