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Abstract 

The topic of the search is one of the grammar origins and one of its 
causes, that is accounting on antithesis. Grammarians has depended on 
the similarities among linguistic components to perform the rule of one of 
the identical on the other. One of the similarity images that grammarians 
has considered is the antithesis among these components. Thus, it is a 
cause to apply these rules. Although this accounting is a used origin and 
many samples had been stated, but it does not have the power to be 
completely independent to prove a rule. The search has become aware of 
the affairs of this origin and clarified the phenomenon aspects through 
these causes. 

  
  الملخص

إذ عول النحاة .هي علة الحمل على النقیض ,محور البحث علة من علل القیاس النحوي
, ٕعلى المشابهة بین المكونات اللغویة في إجراء حكم أحد المتشابهین على اآلخر واعطائه إیاه

فهو علة مجوزة إلجراء هذه ,  الواقع بین هذه المكوناتومن صور التشابه عندهم التناقض
ووردت فیه نماذج عدیدة وقف النحاة , وهذا الحمل على الرغم من كونه أصال معموال به. األحكام

وقد وقف البحث على .فإنه ال مسكة له أن یستقل تماما في إثبات الحكم, عندها وقفات طیبة
  .ة من خاللهامسائل هذا األصل مستجلیا جوانب الظاهر

  
  المقدمة

وعلــى آلــه وصــحبه , والــصالة والــسالم علــى ســیدنا خــاتم المرســلین, الحمــد هللا رب العــالمین
  :وبعد. أجمعین
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ومــن هــذه العلــل , ولــه عللــه المتعــددة, فالقیــاس أصــل معتــد بــه مــن أصــول النحــو العربــي
ي إجـراء األحكـام وعـدوا فقـد راعـى النحـاة المـشابهة بـین المكونـات اللغویـة فـ) الحمل على النقـیض(

وال یخفــى أن التــشابه بــین المتــشابهین أو المتنــاظرین , التنــاقض بــین المكونــات مــن صــور التــشابه
لمــا یــوحي بــه , إال أنــه بــین المتناقــضین یثیــر غرابــة أو استــشكاال, أمــر حاصــل بــال مریــة وال تــردد

أو التـــصور بـــدا لنــــا أن ومـــن هـــذا المنطلــــق . التنـــاقض بـــین األشـــیاء مــــن بعـــد وتنـــاء بــــادي الـــرأي
جهـد حقیـق أن تــؤثر , وخـصها بالبحـث, والوقـوف علـى هــذه الظـاهرة, اسـتجالء هـذا األصـل الفكـري

قـد ) 761ت(فرأینـا أن ابـن هـشام األنـصاري, فیممنا صـوب هـذه الوجهـة, وعمل مستطاب الثمر, به
لها أیـضا منثـورا ووجـدنا شـیئا مـن مـسائ, ونبـه بإیجـاز علـى محاملهـا, جمع جل مـسائل هـذه الظـاهرة

هنــا وهنــاك فــي بطــون المــصادر ممــا ینبــه علیــه النحــاة أو غیــرهم مــوجزین أو مفیــضین مــن غیــر 
  . إشارة إلى كلیات ما یجمعها

ٕواعمـال النظـر فیمـا یمكـن أن تنـدرج تحتـه مـن أطـر ,  وبعد تقلیب النظـر فـي هـذه المـسائل
 مـراعین فـي -قـارئ قریبـا فـي المـدخلوسـیجدها ال- قسمنا البحث على الجوانـب اآلتیـة, أو عنوانات

أو لنقـل الترتیـب المنطقـي , سوقها ونـسقها الترتیـب المنهجـي الـذي نلفیـه أو نلفـي بعـضه لـدى النحـاة
وآخـــر دعوانـــا أن الحمـــد هللا رب . الـــذي تـــسلم فیـــه الفقـــرة إلـــى تالیتهـــا علـــى نحـــو متسلـــسل منـــضبط

  . العالمین
  

  :مدخل
ویجریـه فـي تبیـان طائفـة , ر یعـول علیـه الـذهناستدعاء النقیض نقیضه أصـل فكـري متجـذ

والمتأمل فـي تراثنـا اللغـوي الحافـل یلفـي هـذه الظـاهرة أو هـذا .من الحقائق اللغویة وغیرها ومعالجتها
ففي المعجـم العربـي بحـث داللـي نـافع هـو التـضاد الـذي یعنـي , األصل قد شغل مساحة واسعة فیه
بالغــة العربیــة الطبــاق أحــد مباحــث علــم البــدیع ویعنــي وفــي ال, داللــة اللفظــة علــى المعنــى ومخالفــه

جــاء اعتـــداد , فــتالزم المتناقــضین أو المتخــالفین فــي الــذهن أمــر جــار. الجمــع بــین الــشيء وضــده
  .النحاة به متكامال منطلقا من تركیب فكري وواقع لغوي

ا ففــسروا فــي ضــوئه,  القیــاسعــد النحــاة هــذه الظــاهرة واحــدة مــن علــل¸وفــي النحــو العربــي
ألنها عندهم من صور التشابه بین المكونات النحویـة المبیحـة لحمـل أحـدها , مجموعة من المسائل

ربمـــا جمعـــوا بـــین النقـــیض مـــشاكال للنقـــیض ألن كـــل واحـــد )((681ت(قـــال ابـــن إیـــاز. علـــى اآلخـــر
وقـــــــال أبـــــــو البقـــــــاء  .)1())وألن الـــــــذهن یتنبـــــــه لهمـــــــا معـــــــا بـــــــذكر أحـــــــدهما, منهمـــــــا ینـــــــافي اآلخـــــــر

  .)2())النقیض فإن من دأبهم حمل النقیض على(( ):1094ت(الكفوي
ولــم یبــرح النحــاة التنبیــه علــى أن حمــل النقــیض علــى النقــیض یجــري مجــرى حمــل النظیــر 

, والــشيء قــد یحمــل علــى ضــده كمــا یحمــل علــى نظیــره(( ):686ت(قــال ابــن النــاظم. علــى النظیــر
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 )3())ب حــضورا فـي البــال مـع الــضدلـذلك نجــد الـضد أقـر, ألن الـوهم ینـزل الــضدین منزلـة النظیــرین
وفـي ذلـك إحـساس , )4())في الشيء یرد مع نظیره مورده مـع نقیـضه((بابا ) 392ت(وعقد ابن جني

فإنهــا , فلــئن كانــت المــشابهة بادیــة مــسفرة بــین النظیــرین, متأصــل لــدیهم أال نكــران فــي هــذا الحمــل
فاحـصة صـابرة فـي كـالم سـیبویه ونظـرة .ألن أحدهما یجلیـه اآلخـر ویوضـحه, لكذلك بین النقیضین

علـــى المـــصادر ترشـــد الـــى أن الرجـــل یعـــول علـــى المـــشابهة النظیریـــة فـــي حمـــل بعـــض ) 180ت(
,  فإنـه ینبـه علـى المـشابهة النقیــضیة وأثرهـا فـي هـذا الحمــل،وفـي الوقـت نفــسه, األوزان علـى بعـض

أال تـرى أن ضـد , یموهـو العظـ, فقـد وافـق ضـده, وقـد یقـال لإلنـسان قلیـل كمـا یقـال قـصیر ((:فیقول
فهــذا یــدلك علــى أنــه نحــو الطویــل , فقــد وافــق ضــد العظــیم فــي البنــاء, الــصغیر وضــد القلیــل الكثیــر

وجـدنا هـذه , ٕواذا تتبعنا عنوانات األبواب النحویة في المظـان, )5())والقصیر ونحو العظیم والصغیر
والتـذكیر والتأنیـث وهلـم  فثمـة المعـرب والمبنـي والمـصروف والممنـوع مـن الـصرف ،الظاهرة حاضـرة

واعلــم أن (( :وعـول ابـن جنـي علیهــا وهـو یبحـث وینقـر فـي أصــول االسـتدالل فـي النحـو فقـال. جـرا
 وأن یــستدل بـــه علــى ضـــده ،اللفــظ قــد یـــرد شــيء منــه جـــوازا صــحیحا أن یـــستدل بــه علــى أمـــر مــا

, ا مـن علـل القیـاسوعـدهم إیاهـ, على أن هـذه العلـة علـى الـرغم مـن تعویـل النحـاة علیهـا .)6())ألبتة
ویعــدل فریــق مــنهم , لــذا وجــدنا النحــاة یعبــرون عنهــا بالتقلیــل, فإنهــا ال ترقــى إلــى المــشابهة النظیریــة

  .عنها إن رأى أن ثمة ما یدفعها من األدلة
ٕواذا تلبثنــا عنـــد كـــالم النحـــاة فـــي معالجـــة مــسائل هـــذه الظـــاهرة أو العلـــة وجـــدناهم یعبـــرون 

. ممـا یحـتم علینـا جـالء الفـرق بـین المـصطلحین, برون أیضا بالضدعنها بالنقیض وهو الفاشي ویع
األمـــران  ((– وهـــو النقیـــضان – ویـــراد بـــاألول،وأصـــل مـــصطلح النقـــیض والـــضد فلـــسفي أو منطقـــي

أي األمـــران اللـــذان یتمانعـــان ویتـــدافعان بحیـــث یقتـــضي تحقـــق أحـــدهما انتفـــاء , المتمانعـــان بالـــذات
صـفتان وجودیتـان یتعاقبـان علـى موضـع واحـد یـستحیل (( مـاأمـا الـضدان فه). 7))(اآلخر وبالعكس

). 9))(مــساو فــي القــوة لموجــود آخــر ممــانع لــه یقــال لموجــود فــي الخــارج((فالــضد ) 8))(اجتماعهمــا
فهــو , وثمـة جـامع بـین المـصطلحین وهــو الخـالف إال أن حقیقـة هـذا الخــالف أوجـدت الفـرق بینهمـا

وقـد عبــروا , ي فـي الــصفة أو فیمـا هــو خـارج عـن الماهیــةوفــي الثـان,فـي األول فـي الحقیقــة والماهیـة
ویبـدو أن . والـضدان ال یجتمعـان وقـد یرتفعـان, النقیضان ال یجتمعان وال یرتفعـان: عن ذلك بالقول

النحـاة حـین عبـروا عــن الظـاهرة بـالنقیض والــضد قـصدوا مطلـق الخــالف المتمثـل بانتفـاء االجتمــاع 
  .كرها المناطقة وغیرهممن غیر نظر إلى صورة الفرق التي یذ

 بــدا لنـا أنهـا تتــوزع ،ولـدى النظـر فـي المــسائل التـي نـص النحـاة علــى حملهـا علـى النقـیض
  : على النحو اآلتي

 -   د   ,  التـصرف تثنیـة وجمعـا وتـذكیرا وتأنیثـا-ج,    البنـاء-ب,   التصنیف النحوي والتأصیل -أ
  . التقدیر النحوي-و,    اإلعمال والتعدیة والتعلیق-هـ,   الرتبة النحویة

 :التصنیف النحوي والتأصیل  - أ
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 :التصنیف النحوي -1
ٕهـــو الحكـــم علـــى المكـــون اللغـــوي باالســـمیة أو الفعلیـــة أو الحرفیـــة، واقامـــة الـــدلیل علیـــه، 

  .والتعامل معه بحسب هذا الحكم أو التصنیف
 إذ هـــي اســـم ال یخـــرج عـــن الظرفیـــة عنـــد ،)إذا(وفـــي هـــذا الـــصدد االســـتدالل علـــى اســـمیة

واسـتدل البــاقولي , )10(ٕوابـدالها مـن االسـم الـصریح, الجمهـور بـدلیل اإلخبـار بهـا مـع مباشـرتها الفعـل
ـــم أن (:(فقـــال, نقیـــضتها) إذ( بالحمـــل علـــى - فـــضال عمـــا مـــر –علـــى اســـمیتها)543ت( ) إذا(واعل

 }}فِي الناقُورِإِذَا نُقِر {{,]13/الحاقة[ }}فَإِذَا نُفِخ فِي الصورِ{{:الزمانیة اسم في قوله تعالى
ــتُم  {{:اســما فــي نحــو قولــه)إذ(وقــد ثبــت بالــدلیل كــون , )إذ(ألنهــا نقیــضة ... ]8/المــدثر[ نْ ــد إِذْ أَ عب

 ونلِمـــس ونلحـــظ أن وجــــه . )11())والعـــرب تحمـــل النقـــیض علـــى النقـــیض]80/آل عمـــران [}}م
 األولـى علــى الثانیــة فحملــت, االسـتدالل قــائم علـى التنــاظر فـي إضــافة الظــرفین إلـى مطلــق الجملـة

وهـي نقیــضتها فــي الداللــة الزمنیـة فــاألولى للمــستقبل واألخــرى للماضـي وحكــم باســمیتها عنــد القائــل 
  .بذلك

  
  :التأصیل -2

. ٕواقامــة الــدلیل علــى ذلــك, هــو بیــان حقیقــة المكــون اللغــوي أو النحــوي فــي أصــل وضــعه
 ي الوضــــع عنــــد الخلیــــلفالمــــشهور لــــدى النحــــاة أنهــــا حــــرف ثنــــائ) ال( ومــــن ذلــــك حــــرف التعریــــف

وخالفـه سـیبویه فـرأى , وهمزته همزة قطـع عوملـت معاملـة همـزة الوصـل لكثـرة االسـتعمال, )170ت(
 .)12(وأن الهمزة اجتلبت للنطق بالساكن وهـي معتـد بهـا وضـعا لـذا فهـي جـزء مـن األداة, أنه أحادي

وهـو , )13(نـة الحـرف ثنائیـاوحكایة سیبویه للمسألة ال تشیر إلى أن ثمة خالفـا بـین الـرجلین فـي كینو
وهــي وجهــة , )14(فــأرجعوا الخــالف الــى حقیقــة الهمــزة أصــالة وزیــادة, مــا جــزم بــه فریــق مــن النحــاة

وذكــروا مــن بــین مــا ذكــروه مــن أدلــة ســیبویه أن , وقــد ســاق النحــاة أدلــة الفــریقین.راشــدة فــي المــسألة
فكمـا أن التنـوین حـرف واحـد (( ,حرف التعریف هنا محمول على نقیـضه وهـو التنـوین دلیـل التنكیـر

وقــد كــان ابـن جنــي قــد عمــق هـذه الفكــرة وعــول علیهــا بنحـو آخــر ممــا ال یخــرج  .)15())فكـذلك الــالم
 التعریــف إذا دخلـــت علـــى )ِالم(ـوذلــك كـــ(( ):أن الحكــم للطـــارئ(فقـــال فــي بـــاب, عمــا نحـــن بــصدده

ِالمنون حذف لها تنوینه كرجل والرجل وغالم والغالم  ُ م للتعریف والتنـوین مـن دالئـل وذلك أن الال. ّ
ّفلما ترادفا علـى الكلمـة تـضادا فكـان الحكـم لطارئهمـا وهـو الـالم. التنكیر فكالمـه مـشعر أیمـا , )16())َّ

والحمــل هنــا  تجریــد نظــري بحــت ال نخــال النظــر . ٕإشــعار بــورود هــذا الحمــل وان ســیق ألمــر آخــر
لـذا , ى جملـة مـا سـیق فـي المـسألة مـن أدلـةوال یرقـى الـ, المتأمل یسلم له أو یركن إلیه تمام الركـون
  . فال نحسب األمر إال قضیة صوتیة بحتة

  : البناء -ب
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, )عـوض(ومـن ذلـك ظـرف الزمـان , علل النحـاة بالحمـل علـى النقـیض بنـاء بعـض الكلمـات
أنـــه قـــال فـــي تعلیـــل بنائـــه مـــع أنـــه غیـــر ) 776ت(عـــن ابـــن الـــصائغ ) 911ت(فقـــد نقـــل الـــسیوطي

. )17()))كــم(كمــا قیــل فــي ) قــط(ویمكــن أن یكــون حمــل علــى نقیــضه وهــو(( :مــضاف إلــى الجملــة
وثمـة رأیـان آخـران فـي علـة ,  إذ ال علة له غیرهـا،والحمل على النقیض جار عنده في مطلق البناء

واآلخر أنه بنـي السـتغراقه الـزمن المـستقبل , األول أنه االنقطاع عن اإلضافة مثل قبل وبعد: البناء
, ألن اإلضــافة إلــى الجملــة غیــر واضــحة،وهــو مــا تــسكن إلیــه الــنفس. )18(مــهفـشابه الحــرف فــي إبها

وفي ضوء هذا یكون الحمـل علـى النقـیض آخـذا . )19(وقصارى ما ذكر من إضافته كان إلى المفرد
وقـد أشـار الرضـي إلـى ذلـك لكنـه خـالف ابـن , وهي البناء على الضم ال مطلـق البنـاء, صورة أخرى

 فـإن الحمــل علــى ،وأیــا كـان األمــر, )20(ال العكــس) عـوض(ت علــى حملـ) قــط(إذ رأى أن , الـصائغ
ٕوان كنــا نــرى أن  .النقــیض هنــا ملحــوظ فــي مرحلــة مــن مراحــل بنــاء أحــد هــذین الظــرفین أو كلیهمــا

  . حكایة ابن الصائغ للقضیة كلها تنم عن إحساس بقلقها
  
  :التصرف تثنیة وجمعا وتذكیرا وتأنیثا  -ج
 :التصرف تثنیة وجمعا -1

وقــد علــل ) بعــض(ومــن ذلــك , ائفــة مــن المفــردات حالــة واحــدة فلــم تــثن ولــم تجمــعلزمــت ط
ال : وقــال النحــاس قــي التعلیقــة(( :قــال الــسیوطي, )كــل(النحــاة ذلــك اللــزوم بالحمــل علــى نقیــضتها 

  .)21())ألنه نقیضه) كل(وال یجمع حمال على ) بعض(یثنى 
, )22(فاشـیا فیهـا مـستعمال) ضأبعـا(علـى ) بعـض(والناظر في كتب اللغة والنحو یجـد جمـع 

فـي صـنیع ابـن جنـي هـذا ) 458ت(وتردد ابن سیده, ویبدو أن ابن جني أول من جمعها هذا الجمع
لـذا لـم , وقـد یكونـون جمعـوه هـذا الجمـع حمـال علـى معنـى الجـزء. )23(أهو تسمح منـه أم شـيء رواه
بریئــا مــن الــوهن مــا ســلم فیــأتي التوجیــه بالحمــل علــى النقــیض مــستقرا .یثنــوه أو یجمعــوه جمعــا آخــر

  .من المعارض
  

 :التصرف تذكیرا وتأنیثا -2
وعلیــه حملــوا , مــرادا بهــا الفاعــل علـى المــذكر والمؤنــث بــال عالمــة) فعــول(أجـرى النحــاة زنــة

ِقالـت َأنـى یكـون لـي غـالم ولــم یمسـسني بـشر ولـم َأك بغیـا(( :قولـه تعـالى ِ َِ َ َ َُ َْ ٌ َْ َ َ ََ َ َْ ْ ٌ ُ ُ ُ َّ ْ وشـذت عــن  ,]20/مـریم[ ))َ
 :قـال سـیبویه, )صـدیقة( وعلـل النحـاة ذلـك بالحمـل علـى نقیـضتها, فجاءت مؤنثة) عدوة( ذلك لفظة

فـاجري , عـدو وصـدیق:  كما وافقه حیث قالوا للجمیع،شبهوه بصدیق وصدیقة, وقالوا عدو وعدوة((
ألن اللفظـة لـم یـرد لهـا ثـان حتـى  ,وهو حمل ال مفـر مـن األخـذ بـه فیمـا نحـسب, )24())مجرى ضده

  . ثنى من القاعدة بضابطتست
  :الرتبة النحویة  -د
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وفــي نظــام الجملــة العربیــة نوعــان  .)25(هــي قرینــة لفظیــة یتحــدد بهــا موقــع المكــون النحــوي
 كتــأخر الفاعــل عــن ،محفوظــة ال یــستجاز فیهــا تقــدیم وال تــأخیر فــي مكوناتهــا النحویــة :مــن الرتبــة

وحكـــم , مطالــب بالغیــة أو تعبیریــة مقــصودة التقــدیم التــأخیر ل- إال لــسبب- وحــرة یبــاح فیهــا،فعلــه
  .وعلى الثانیة بالجواز, النحاة على األولى  بالوجوب تقدیما أو تأخیرا

فـي المـشهور - فقـد أوجـب النحـاة ،الخبریـة فـي الكـالم) كـم( صـدارة, ومـن الرتبـة المحفوظـة
فإنهــا , )26(یــلللتقل) رب(للتكثیــر و) كــم( فـــ،)رب( لهــا الــصدارة حمــال علــى نقیــضتها –مــن مــذاهبهم

 تـدخل علــى كــل نكـرة؛ ألنهــا ال تخــص )رب(ـفــ(( ):285ت( قــال المبـرد, كـذلك دائمــا عنـد الجمهــور
ثــم إنهــا , وهــذا هــو معناهــا فــي أصــل الوضــع, )27())ًشــیئا، فإنمــا معنــاه أن الــشيء یقــع ولكنــه قلیــل

  .ویصبح التقلیل كالمجاز, تستعمل للتكثیر حتى تصبح فیه كالحقیقة
لـــذا اســـتعملت فـــي , )28(التكثیـــر هـــذا بأنـــه ملحـــوظ فیـــه معنـــى القلـــة أیـــضاووجـــه الرضـــي     

) كــم(  یعــضد قیــاس األولــى - ووجــه قــوي-فهــو إذن وجــه, )كــم(المباهــاة والمفــاخرة كمــا اســتعملت 
متمـــثال وجـــه المـــضارعة المجیـــز للحمـــل ومجـــردا لـــه ) 643ت(ووقـــف ابـــن یعـــیش, علـــى نقیـــضتها

وكــل , فــي الخبــر لتكثیــره) كــم(و, لتقلیـل الجــنس) رب(أن ] ربیریــد لــ[والمــراد بالمــضارعة لهــا ((فقـال
 )29())فهمــا شــریكان لــذلك, والقلیــل بعــض الكثیــر, فــالكثیر مركــب مــن القلیـل, جـنس فیــه قلیــل وكثیــر

فالحمـــل علـــى  ,حـــضورا اســـتدعى نقیـــضه وهـــو الكثـــرة فحمـــل علیـــه) رب(فمعنـــى القلـــة حاضـــر فـــي
عــن أن هــذین المكــونین قــد تــضمنا إنــشاء الكثــرة فــضال ,  النقــیض هنــا صــحیح متقبــل علــى العمــوم

  . وما كان كذلك تصدر حتى یتوجه معناه إلى الجملة بأسرها, )30(والقلة
فقـد اتفـق البـصریون والكوفیـون  ,علیهمـا) لـم و لمـا(تقدیم معمول ما بعـد , ومن الرتبة الحرة

ألنـك  , فیـه إال النـصبزیـدا لـم أضـرب أو زیـدا لـن أضـرب لـم یكـن: ٕواذا قلـت(( :قـال سـیبویه, علیه
. )31())فیكــون علــى حالــه بعــدهما, شــیئا یجــوز لــك أن تقدمــه قبلهمــا) لــم و لــن(لــم توقــع شــیئا بعــد 

فلمـا جـاز هـذا التقـدیم فـي  ,ذلك بالحمـل علـى نقـیض النفـي وهـو اإلیجـاب) 645ت( وعلل الشلوبین
 النفـــي بحـــسب  الـــى أن– فیمـــا یبـــدو –وهـــي مـــسألة تعـــود فـــي أصـــلها , اإلیجـــاب جـــاز فـــي النفـــي

علیهـا حمـال ) مـا( هـذا التعلیـل بأنـه یلـزم علیـه تقـدیم مـا بعـد) 660ت( ودفع ابن عـصفور, اإلیجاب
وأجـــاز الكوفیـــون . )32(ورده ابـــن هـــشام بأنـــه ال یلـــزم اعتبـــار النقـــیض, علـــى اإلیجـــاب نقیـــضه أیـــضا

  .وهي مسالة جد قریبة مما نحن بصدده, )33(النافیة علیها) ما(تقدیم معمول خبر
ونلحظ في رد ابن هشام إشعارا أن هذا التعلیـل إنمـا یـسلم إن لـم یعرضـه معـارض كمـا هـو     

ممــا ألحـق بهــا , فمــدخولها الجملتـان, وهـاتین األداتـین) مــا(  وهــو الخـالف الجــوهري بـین،الحـال هنـا
وهــو أن , وشــيء آخــر, شــبها باالســتفهامیة التــي تجــب لهــا الــصدارة فــي الكــالم ولــیس كــذلك أختاهــا

) مــا(وهــي حاصــلة بــین, )34(بهة اللفظیــة بــین األدوات تجــوز معاملــة إحــداها معاملــة األخــرىالمــشا
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وأمـا الموصـولة والمـصدریة , أما االسـتفهامیة فقـد مـرت, النافیة واالستفهامیة والموصولة والمصدریة
  .فال یتقدم جزء من صلتهما علیهما

  
  :اإلعمال والتعدیة والتعلیق  -هـ
  :اإلعمال -1
) إن(للنفــي و) ال(فـــ,فـي اإلعمــال ألنهــا نقیـضتها) إن(النافیـة للجــنس علــى) ال (حمـل النحــاة    

. إال أنهــم أعملوهـا لهــذه العلــة, أال تعمــل لـدخولها علــى االســم والفعـل) ال(فاألصــل فـي. )35(لإلثبـات
وأنهمــا , أنهمـا یــدخالن علــى الجملـة االســمیة, وثمـة ثالثــة أوجـه مــن المــشابهة بـین هــذین النقیــضین

  .)36())فهو قیاس نقیض((,وأن لهما الصدارة في الكالم, للتوكید
ذلـك أن التجـرد مـن النفـي ال یـدل , توكیـد النفـي) ال(وثمة مـن توقـف مـن النحـاة عنـد إفـادة     

اللهـم , فال داللة إذن للنفـي الـداخل علیـه علـى التوكیـد, وهو ال یدل على توكید, على سوى اإلثبات
) مـن(فـي ابتـداء أقـوى مـن داللـة غیرهـا مـن األدوات بـسبب تقـدیر على الن) ال(إال أن یقال إن داللة

أنهـا تـرجح طرفـي المحتمـل فـي أصـل القـضیة ((وعلى هذا یكـون معنـى تأكیـدها للنفـي , االستغراقیة
وأیـا كــان , وفـي النحــاة مـن كـان لـه نقــاش فـي المـسألة .)37())مـثال)مـا(رجحانـا قویـا أكثـر مـن تــرجیح

  .باقیین كافیان في حمل األولى على نقیضتهافإن وجهي المشابهة ال, األمر
مـن حیـث كانـت ((الناهیة على الم األمـر ) ال)(368ت(ومن اإلعمال أیضا حمل السیرافي    

فـالالم قـد جزمـت عنــده ,ویرجـع حملـه هـذا إلـى تعلیلـه الجــزم فـي األمـر ونظرتـه إلیـه, )38())ضـدا لهـا
فجعــل لفــظ المعـــرب , وف علــى اآلمــرألن المخاطــب موقـــ(( ,ألن معناهــا معنــى الــصیغة الموقوفــة
إال أنـــه أمـــر , فـــالنهي أمـــر فـــي المعنـــى,  مثلیـــة  تنـــاقض)39())كلفـــظ المبنـــي ألنـــه مثلـــه فـــي المعنـــى

ــــالكف عــــن الفعــــل وعبــــر .حتــــى عبــــر عــــن هــــذه الوشــــیجة بــــأن النهــــي عــــن شــــيء أمــــر بــــضده, ب
جیـــه  مـــن تو- فیمـــا نحـــسب-وهــو تـــصور قریـــب, عـــن النهـــي بأنـــه نفـــي األمـــر) 538ت(الزمخــشري

  .ٕواحساس بمتین العلقة بین االستعمالین, السیرافي
فــضال عــن , وضــعف ابــن إیــاز مــذهب الــسیرافي لمــا فیــه مــن حمــل اإلعــراب علــى البنــاء    

وهــو نقــد ســدید وبنــاء علــى  ,)40(لــذا فعلــة اإلعمــال هــي االختــصاص, )ال(ضــعف حمــل الــالم علــى
وذهــب فریــق مــن . )41(بــه قــوال واحــدا لــذا رأینــا غیــره أیــضا یعلــل بمــا علــل ،أصــل معتبــر فــي النحــو

وهــو توجیــه صــوتي یمــس مــا ذهــب ,هــو الــالم زیــد علیهــا األلــف فانفتحــت) ال(النحــاة الــى أن أصــل 
 ورود الـــالم مفتوحـــة فـــي - علـــى الـــرغم مـــن اســـتبعاده-وقـــد یقویـــه أیـــضا, إلیـــه الـــسیرافي مـــسا رفیقـــا

  . )42(بعض اللغات
  
 :التعدیة -2

وتعــدیتها بــالحروف , یــة طائفــة مــن األفعــال ولزومهــاعلــل النحــاة بالحمــل علــى النقــیض تعد
وكــل فعـــل ال (( :وقــد أجمـــل مكــي بــن أبـــي طالــب القیــسي طرفـــا مــن هــذا الجانـــب بقولــه, المختلفــة
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فحملـوا , بل إنهم راعوا هذه المشابهة بـین األفعـال فـي مـصادرها. )43())یتعدى نقیضه ال یتعدى هو
  .)44()دخوال:( مصدریهما فقالواالالزم ووحدوا بین) خرج(المتعدي على ) دخل(

الـى ضـمیرین همـا فاعـل ومفعـول لـشيء  )عـدم و فقـد( ومن التعدیة فـي هـذا الـصدد تعدیـة
عــدمتني وفقــدتني وعلیــه جــاء قــول :فقــالوا. نقیــضهما) وجــد(وذلــك حمــال علــى, واحــد أو لــذات واحــدة

  :)45(جران العود
  حزحلقد كان لي عن ضرتین عدمتني      وعما أالقیه منهما متز

ٕوانمــا اســتجیز , فلــیس ســائر األفعــال كحالهــا, وهــذا االســتعمال مــن خــصائص أفعــال الظــن والیقــین
 ,)46(والمبتـدأ والخبـر كالـشيء الواحـد, فهـي كالفعـل النـاقص ,ذلك فیها لـدخولها علـى المبتـدأ والخبـر

 أال تــرى ،وذلـك ألن تـأثیر هــذه األفعـال إنمــا هـو الـى المفعــول الثـاني دون األول(( :قـال ابـن یعــیش
ــــاني ــــم إنمــــا یتعلقــــان بالث ــــه ,أن الظــــن والعل ــــشك وقــــع فی واألول كــــان معروفــــا فــــصار ذكــــره , ألن ال

وعــزا النحــاس منــع الحمـــل علــى النقــیض هنــا إلـــى البــصریین واإلجــازة المتــرددة إلـــى . )47())كــاللغو
 عــادم ألن ظــاهر اللفــظ یعنــي أن المــتكلم,وحمــل الــسیوطي هــذا االســتعمال علــى المجــاز ,الكــوفیین

ورأى عدد من النحاة أن ما جاء فـي بیـت الـشاعر , وهو یستلزم أن یكون موجودا ال معدوما, لنفسه
ویبـدو , تنبیها على مخالفته السنة الماضیة في تعدیة األفعال مـا خـال أفعـال الظـن, )48(لیس بالوجه

ان واإلعــدام ألن معنــى الفقــد, ومــسلكه جــد دقیــق, أن الحمــل علــى النقــیض هنــا والتعلیــل بــه مقبــول
وألن سـوى  ,)49(إذ یعنـي فقـدان الـشيء العلـم أنـه غیـر موجـود ,یؤول في المحـصلة إلـى معنـى العلـم

  .رد فهو شاذ النتفاء هذا الوجه المجوزٕوان و ,هذین الفعلین لم یستعمل هذا االستعمال
 فــي قــول القحیــف) رضـي( ومـن األفعــال التــي عـدیت بغیــر الحــرف الالئــق بهـا حمــال علــى نقیــضها

  :)50(العقیلي
  إذا رضیت علي بنو قشیر        لعمر اهللا أعجبني رضاها

ووضــع ابــن مالــك مــا یــشبه الــضابط , )عــن( هنــا للمجــاوزة بمعنــى) علــى(فــذهب الجمهــور إلــى أن 
فـي حـین  ,)عطفـت( وأجاز ابن هشام أن یكون الفعل قد ضمن معنـى, لمجيء الحرف لهذا المعنى

وتأویــل , )51(منـه هـذا الحمـل) ت(واستحـسن الفارسـي ,)ســخط(علـى نقیـضه وهـو)ت( حملـه الكـسائي
ونلحظ أن الكسائي هنا وهو إمام الكـوفیین قـد اختـار مـا لـم یتابعـه علیـه ,ابن هشام أیضا لیس ببعید

  .إذ یطبقون قاطبة على القول بالتناوب في حروف الجر, قومه
فـي ) نقـص(لـى إذ حمل ع, )أفضلت( ومن األفعال التي عدوها بحرف حمال على نقیضها

  :)52(قول ذي اإلصبع العدواني
  اله ابن عمك ال أفضلت في حسب     عني وال أنت دیاني فتخزوني

ـــ واألكثــرون , )53()نقــص(لــذا جــاز حملــه علــى , ذلــك أن الفــضل مــن صــور الزیــادة, )عــن(وعــدي ب
علـى ونحسب أن في إفادة الحرف المجاوزة فـي البیـت داللـة , )54()على( هنا بمعنى) عن(على أن 
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بخاصـة أن الـشاعر فـي ) علـى( وتخفیفـا مـن معنـى االسـتعالء فـي, انفصال المفضول عـن الفاضـل
  .ورمیا وغمزا من طرف خفي للمخاطب بأنه أنقص من المتكلم حسبا ,موقف العزة واألنفة

وقـد حمـل كـل واحـد منهمـا علـى اآلخـر , فهما نقیـضان) آمن وكفر(ومن هذه األفعال أیضا
قُـلْ   { {     :ففـي قولـه تعـالى,بالبـاء حمـال علـى كفـر) آمـن(فعـدوا , ألنه نقیـضهفي التعدیة بالحرف 

 كُموا مِننآَم ةٌ لِلَّذِينمحرو مِنِنيؤلِلْم مِنؤي بِاللَّهِ و مِنؤي رٍ لَكُميخ نلحظ أن ]61/التوبة [})أُذُن 
ٕواشـــعارا أن اإلیمـــان ) كفـــر(والتعدیـــة األولـــى بالحمـــل علـــى , الفعـــل عـــدي تـــارة بالبـــاء وأخـــرى بـــالالم

  .)55(المراد هو التصدیق باهللا الذي فیه األمان من الخلود في النار
فإن ]43/سبأ[}} مبِنيوقَالَ الَّذِين كَفَروا لِلْحق لَما جاءهم إِن هذَا إِلَّا سِحر{ {: وفي قوله تعالى

فیكـون .إذ إنـه یتعـدى بـالالم) آمـن(ویجوز أن یحمل الفعل على نقیضه , )56(للعلة) للحق(الالم في 
. ویكونون قد كفروا ألجل هـذه اآلیـات وفـي شـأنها وبهـا إن روعـي التوجیهـان, كفروا بالحق: المعنى

  .)57(هذا الحمل خالف الظاهر) 1270ت( وعد اآللوسي
  
 :التعلیق -3

فعلقـه فـي قـول ) علم(على نقیضه)نسي( )58()686ت( ووافقه ابنه) 672ت( مل ابن مالكح
  :)59(زیاد األعجم

  من أنتم إنا نسینا من أنتم       وریحكم من أي ریح األعاصر
: أمــا إن عــدت موصــولة والعائــد محــذوف والتقــدیر ,اســتفهامیة) مــن(وهــذا الحمــل یــستقیم إن عــدت 

المجیــز ) 180ت( إال علــى مــذهب یــونس بــن حبیــب, بیــت وال حمــلفــال شــاهد فــي ال, مــن هــم أنــتم
علـى الموصـولیة هـو أحـد االعتراضـات علـى ابـن مالـك ) مـن(وحمـل . )60(التعلیق في األفعال كافـة

إذ ضــد  ,واعتــرض علیــه أیــضا بــأن النــسیان ضــد الــذكر ال ضــد العلــم, فیمــا ذهــب إلیــه فــي البیــت
مــن أســباب الجهــل ومــوارده فربمــا یكــون عومــل بحــسب وال یخفــى أن النــسیان , )61(العلــم هــو الجهــل

إذ المعنـى فـي الفخـر علـى هـؤالء القـوم , ونحسب أن توجیه ابن مالك أوفق للمعنى فـي البیـت .ذلك
:  أي-فــضال عــن داللتــه, وتكــرار االســتفهام أدل علــى ذلــك, والغــض مــن شــأنهم واالســتهانة بقــدرهم

  .وهو أكثر أداء في معنى البیت ,)62(قدیمفي هذا التعلیق على أن النسیان _ االستفهام 
والمالحظ هنا أن هذا الحمل في صوره المتعددة إن هـو إال مظهـر مـن مظـاهر التوسـع فـي 

وهـــي , ممـــا یبـــیح لنـــا أن نـــضیف إلیـــه صـــورة أخـــرى مـــن صـــوره, تـــصرف األفعـــال فـــي مـــدخوالتها
وهــو , قلمــا تفعــل كــذا: فقــالوا ,ٕعلــى فعــل آخــر واخــالؤه مــن الفاعــل) مــا(المكفــوف بـــ )قــل(إدخــالهم 

) كثرمـــا(وقـــد حملـــوا علیـــه , )63(ویرقـــى إلـــى أن یـــصیر بمثابـــة النفـــي الـــصریح,اســـتعمال یفیـــد التقلیـــل
ّقلمـا سـرت حتـى أدخلهـا، إذا عنیـت : وتقـول(( :ٕوالى ذلك أشـار سـیبویه بقولـه, نقیضه فأجروه مجراه ّ



 .الحمل على النقیض في النحو العربي

270 

ّســـیرا واحـــدا، أو عنیـــت غیـــر ســـیر، ألنـــك قـــد تنفـــي الكثیـــر مـــن الـــسیر ً  الواحـــد كمـــا تنفیـــه مـــن غیـــر ً
ّوكــذلك أقــل مــا ســرت حتــى أدخلهــا، مــن قبــل أن قلمــا نفــي لقولــه كثرمــا...ســیر ّ ّ فكالمــه جلــي  )64())ّ

فتكــون علــة جــواز , وأنــه ضــد كثرمــا ألنــه نفــي لــه, الداللــة علــى أن هــذا الفعــل المكفــوف غــدا نافیــا
  .فحمل على نقیضه, وهي منتفیة عن الفعل اآلخر, هي النفي) قلما(

, الفعـل إذا كـف زال عنـه عملـه((ألن)مـا(وعلل ابن جني وابـن هـشام وغیرهمـا ذلـك بـالكف بــ
 إال أن ابـن جنـي أشـار فـي مـوطن آخـر إلـى )65())ومثله كثرما وطالما...قلما یقوم زید: وذلك قولهم

ویبـــدو أن ثمـــة علتـــین فـــي . وكـــالم ســـیبویه محتمـــل لألمـــرین, )66(مـــشابهة هـــذا الفعـــل لحـــرف النفـــي
لــذا عــد األول أصــال مناقــضا ,  وقــد انتفــت إحــداهما فــي  الفعــل اآلخــر،همــا الكــف والنفــي, )قلمــا(

  .حمل علیه أخوه
  :التقدیر النحوي  -و

, اســتدل النحــاة بــالنقیض وحملــوا علیــه فــي تقــدیر المحــذوف مــن الكــالم فــي بعــض الــصور
ولـــــــه وفــــــي هــــــذا الــــــصدد تــــــوجیههم لق. )67())یــــــستدل علــــــى حــــــذف النقــــــیض بإثبــــــات نقیـــــــضه((إذ

ــدمِريا       {{:تعــالى ــدمرنَاها تَ ــولُ فَ ــا الْقَ هلَيع ــق ــا فَح قُوا فِيهــس ــا فَفَ فِيهتْرــا م نَ رــةً أَم ي قَر ــك ــا أَن نُهلِ نَ دإِذَا أَرو{{ 
المــذكور فــي الــنص ) فــسقوا( وقــد قــدروه اســتدالال بنقیــضه, محــذوف) أمرنــا(فمفعــول  ,]16/اإلســراء[

  .)68(أمرناهم بالطاعة ففسقوا:  والمعنى,وحمال علیه
إذ , فقــدر المحـذوف منــاظرا للموجــود) 885ت( وخـالف الزمخــشري فـي ذلــك وتابعــه البقـاعي

 ألن حقیقــة , واألمــر مجــاز،أي أمرنــاهم بالفــسق ففعلــوا(( :فقــال, المعنــى عنــده فــي اآلیــة مجــاز كلــه
ًزا، ووجـه المجـاز أنـه صـب افـسقوا، وهـذا ال یكـون فبقـي أن یكـون مجـا :أمرهم بالفسق أن یقـول لهـم

 فكـأنهم مـأمورون بـذلك لتـسبب ، فجعلوها ذریعة إلـى المعاصـي واتبـاع الـشهوات،ًعلیهم النعمة صبا
أمرتــه فقــام ال یفهــم :ٕوانمــا امتنــع عــن تقــدیر الجمهــور ألن قــول القائــل عنــده, )69())إیــالء النعمــة فیــه

علـــم الغیـــب لـــیفهم أن المحـــذوف نقـــیض ٕواال كـــان الكـــالم تكلیفـــا للمخاطـــب  ,منـــه إال األمـــر بالقیـــام
ألن ذلك منـاف لألمـر منـاقض لـه وال یكـون (( ,أمرته فعصاني:وال یلزم هذا التوجیه القول. المذكور

ورد علیــه  .)70()) فكــان محــاال أن یجعــل أصــال داال علــى المــأمور بــه،مــا ینــاقض األمــر مــأمورا بــه
وهــي جاریــة علــى منهــاج , واآلیــة كــذلك, أن المحــذوف یقــدر بقرینــة نقیــضه كمــا یقــدر بقرینــة نظیــره

ْسرابیل تقیكم الحر وسرابیل تقیكم بأسكم(( :قوله تعالى ْ َ َُ ُ َُ َ َْ َ َِ َِ ََ َِ َِ َّ ْ   .)71(والبرد:  أي]81/النحل[ ))ُ
,  بــل الــسیاق العــام للــنص أو اآلیــة،والحــق أن التقــدیر هنــا لــم یعتمــد داللــة النقــیض وحــدها    

أمرتــه فــضرب : لــذا فــإن قولنــا مــثال,  وأن اآلیــة واردة فــي الزجــر,مــن أن اهللا تعــالى ال یــأمر بالفــسق
وهـو , لغیـاب الـسیاق المحـدد ألحـد المعنیـین, یصلح التقدیر فیه بالحمل على النظیر والنقیض, زیدا

ومـن هـذا المعطـى لـم یتـردد اآللوسـي أن یقبـل مـن . )72(ما أحس به النحاة ولحظـوه فـي هـذا الـصدد
والحـق أن مـا ذكـره الزمخـشري مـن الحمـل وجـه جمیـل (( : ویقـول فیـهحیث المبـدأ توجیـه الزمخـشري



 عبد السالم مرعي جاسم. د

271  

 مـــع ظهـــور ,إال أن عــدم ارتـــضائه مـــا روتــه الثقـــات عـــن ترجمـــان القــرآن وغیـــره مـــن تقــدیر الطاعـــة
الدلیل ومساعدة مقام الزجر عن الضالل والحـث علـى االهتـداء ال وجـه لـه كمـا ال یخفـى علـى مـن 

  .اصطدم بهذه القرائن فعاد علیه بالرد واإلنكارفتوجیه الزمخشري قد . )73())له قلب
  

  الهوامش
                                     

 .238/ا:السیوطي: األشباه والنظائر )1

  .48/الكفوي: الكلیات )2
  .133/ ابن مالكبدر الدین: شرح ابن الناظم )3
 .2/133:ابن جني: الخصائص )4

  .31- 4/30:سیبویه: الكتاب )5
  .1/107: الخصائص )6
  .2/506, جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي )7
  .78/الجرجاني: التعریفات )8
  .574/الكلیات )9

: وهمـــع الهوامـــع شـــرح جمـــع الجوامـــع , 1/114: ابــن هـــشام: مغنـــي اللبیـــب عـــن كتـــب األعاریـــب: ینظــر )10
  .2/187: السیوطي

  .1/205:القرآن المنسوب خطأ للزجاج إعراب  )11
ابــــن : وشــــرح ابــــن عقیــــل علــــى ألفیــــة ابــــن مالــــك, 1/319: ابــــن مالــــك: شــــرح الكافیــــة الــــشافیة: ینظــــر )12

خالـــد : والتـــصریح علـــى التوضـــیح, 112/ابـــن هـــشام: وشـــرح قطـــر النـــدى وبـــل الـــصدى, 1/177:عقیـــل
 .1/506:األزهري

  .4/226و, 325-3/324: الكتاب: ینظر )13
: والجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني,1/273: ابــن مالــك: یل الفوائــد وتكمیــل المقاصــدشــرح تــسه: ینظــر )14

وشـــرح , 1/155: المــرادي: وتوضــیح المقاصــد والمــسالك بـــشرح ألفیــة ابــن مالــك, 216و, 171: المــرادي
ســعدون بــن حمـــد ): ال(والقــول الفــصل فــي حقیقــة, 1/282:األشــموني: األشــموني علــى ألفیــة ابــن مالــك

  .50-37/الربعي
ابــن : وشــرح المفـصل , 1/296:ابــن جنـي: سـر صــناعة اإلعـراب: وینظــر, 70/الرمـاني: معـاني الحــروف )15

  .838/ركن الدین االسترابادي: والبسیط في شرح الكافیة, 9/18: یعیش
 .3/44:الخصائص )16

 .1/238: األشباه والنظائر )17

 .2/215: وهمع الهوامع, 3/225: وشرح الكافیة للرضي, 4/108: شرح المفصل: ینظر )18

  .1/170: مغني اللبیب: ینظر )19
  .3/225: شرح الكافیة للرضي: ینظر )20
  .1/238: األشباه والنظائر )21
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: ولـسان العـرب, 1/62: وشـرح الكافیـة للرضـي, 160-159/عبد القـاهر الجرجـاني: أسرار البالغة: ینظر )22

  .2/211:ومغني اللبیب, 7/119):بعض(مادة: ابن منظور
 مـادة :ابـن سـیده: والمحكـم والمحـیط األعظـم, 1/29: ة اإلعرابوسر صناع, 2/211: الخصائص: ینظر )23

  .5/8):بعض(مادة: وتاج العروس, 1/414):بعض(
 .3/638: الكتاب )24

  .208/تمام حسان: اللغة العربیة معناها ومبناها: ینظر )25
   .2/46:ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي: ینظر )26
  .14/الزجاج: وف المعانيوحر, 416و ,1/316:األصول: وینظر, 4/289:المبرد: المقتضب )27
  .4/288: شرح الكافیة للرضي )28
 .4/126:شرح المفصل )29

  .4/118: محمد بن علي الصبان: وحاشیة الصبان على شرح األشموني, 3/149: ن .م: ینظر )30
  .1/164: األصول: وینظر , 135/ 1: الكتاب )31
  .1/238: ینظر األشباه والنظائر )32
  .1/157: يابن األنبار: اإلنصاف في مسائل الخالف: ینظر )33
  .2/336: ومغني اللبیب, ن.م: ینظر )34
  .301/والجنى الداني, 246/ابن األنباري: أسرار العربیة: ینظر )35

وفیض نشر االنشراح مـن روض طـي , 1/139: التصریح على التوضیح: وینظر, 1/522: همع الهوامع )36
 .2/862:ابن طیب الفاسي: االقتراح

 .2/140: التصریح على التوضیح )37
 .1/238: ظائراألشباه والن )38

رســالة ماجــستیر مقدمــة إلــى دار العلــوم , علــي الفــضلي:تحقیــق, ابــن إیــاز: قواعــد المطارحــة: وینظــر, ن.م )39
  .1973/188, بجامعة القاهرة

  . رسالة-189/قواعد المطارحة: ینظر )40

 .9/24 :شرح المفصل: ینظر )41

: ومغنـي اللبیـب, 306/الـدانيوالجنـى , 2/23: وشـرح تـسهیل الفوائـد, 1/285: الفـراء:معاني القرآن: ینظر )42
1/264. 

 .1/451: مشكل إعراب القرآن )43

 .4/10: الكتاب: ینظر )44
 .40/دیوانه: ینظر )45

 .1/590:ابن عطیة: والمحرر الوجیز, 2/106:الفراء: معاني القرآن: ینظر )46

 .7/88: شرح المفصل )47

 .1/563:وهمع الهوامع ,4/304:النحاس: ٕواعراب القرآن ,1/334:الفراء: معاني القرآن: ینظر )48

 .7/88: شرح المفصل: ینظر )49

  .1/415:عبد السالم هارون:  معجم شواهد العربیة2/269:ابن الشجري: األمالي الشجریة:ینظر )50
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-3/30:وشــرح تــسهیل الفوائــد, 287/الهــروي : واألزهیــة فــي علــم الحــروف, 2/265: الخــصائص: ینظــر )51

 .263/ا:ومغني اللبیب, 31
 .89/دیوانه: ینظر )52

 .4/321: للرضيشرح الكافیة : ینظر )53

 .1/167:مغني اللبیب: ینظر )54

ـــــسبع المثـــــاني, 2/275: الزمخـــــشري: الكـــــشاف: ینظـــــر )55 : وروح المعـــــاني فـــــي تفـــــسیر القـــــرآن العظـــــیم وال
 .10/443:اآللوسي

 .6/136:ینظر الدر المصون )56

 .25/228:روح المعاني: ینظر )57

 :مــصي علــى التــصریحوحاشــیة یاســین الح, 150/وشــرح ابــن النــاظم, 2/23: شــرح تــسهیل الفوائــد: ینظــر )58
 .2/204: یاسین الحمصي الحلیمي

 .73/شعر زیاد األعجم:ینظر )59

 .1/559: همع الهوامع: ینظر )60

 .1/345:أحمد بن أمین الشنقیطي: الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع: ینظر )61

 .2/32: فاضل السامرائي: ومعاني النحو, 4/311:شرح الكافیة للرضي: ینظر )62

 .4/183: ومعاني النحو, 2/64: ة الصبان على شرح األشمونيحاشی: ینظر )63

 .3/22 :الكتاب )64

 .1/320:ومغني اللبیب, 90/األزهیة: وینظر ,1/156:الخصائص )65

  .2/81 :الخصائص: ینظر )66
 .6/16 :أبو حیان األندلسي: البحر المحیط )67

مـــالء مـــا مـــن بـــه ٕوا, 3/189: الزجـــاج: ٕومعـــاني القـــرآن واعرابـــه, 2/119:الفـــراء: معـــاني القـــرآن: ینظـــر )68
 .2/89: العكبري: الرحمن

 .11/391: البقاعي: نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور: وینظر, 2/628: الكشاف )69

  .2/629: الكشاف )70
 .6/16:البحر المحیط: ینظر )71

 .190-2/189: ٕمعاني القرآن واعرابه: ینظر )72

  .15/58:روح المعاني )73
  
  

 ثبت المصادر والمراجع
تعلیق محمد ) هـ471ت(د القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني أبو بكر عب: أسرار البالغة )1

 .ت. رشید رضا، دار المطبوعات العربیة للطباعة والنشر ـ القاهرة د
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عني بتحقیقه ) هـ577ت (األنباريأبو البركات عبد الرحمن بن محمد : أسرار العربیة )2

 .1957محمد بهجت البیطار، مطبعة الترقي ـ دمشق 
جـالل الـدین أبـو الفـضل عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الـسیوطي، : النحـواألشباه والنظـائر فـي  )3

 .1993,  بیروت-دار الكتب العلمیة, 2ط,فایز ترحیبي:راجعه وقدم له،)هـ911ت(
عبــد . ، تحقیــق د)هـــ316ت (،أبــو بكــر محمــد بــن الــسري بــن الــسراج: األصــول فــي النحــو )4

عظمــي ـ بعــة ســلمان األ مط2، جـــ1973 النجــف، ، مطبعــة النعمــان1الحــسین الفتلــي، جـــ
  . 1973بغداد، 

 -دار الكتــب العلمیــة، )هـــ338ت(أبــو جعفــر محمــد بــن إســماعیل النحــاس : إعــراب القــرآن )5
 .2004بیروت، 

وقد ) هـ311ت (سوب خطًأ إلى أبي إسحاق إبراهیم بن السري الزجاج نالم: إعراب القرآن )6
، تحقیق )هـ543ت( ليصححت نسبته إلى أبي الحسن علي بن الحسین األصبهاني الباقو

 .1965 – 1964ودراسة إبراهیم األبیاري، الهیئة العامة لشؤون المطابع األمیریة مصر، 
أبو السعادات هبة اهللا بن علي بن حمزة العلوي المعروف بابن الشجري : األمالي الشجریة )7

 .ت. د . ، دار المعرفة للطباعة والنشرـ بیروت)هـ542ت(
أبـــو البقـــاء عبـــد :  وجـــوه اإلعـــراب والقـــراءات فـــي كـــل القـــرآنإمـــالء مـــا مـــن بـــه الـــرحمن مـــن )8

 .1979 دار الكتب العلمیة ـ بیروت، ،1 ط،)هـ616ت (،بن الحسین العكبرياالرحمن 
أبو البركـات عبـد الـرحمن : اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین والكوفیین )9

اإلنصاف، تـألیف محمـد محیـي ، ومعه كتاب االنتصاف من )هـ577ت( بن محمد األنباري
 .ت. د  بیروت، -.الدین عبد الحمید، دار الفكر

أبو حیان محمد بن یوسف بن حیان األندلسي ): المسمى بالتفسیر الكبیر(البحر المحیط  )10
الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد : ، دراسة وتحقیق وتعلیق)هـ745ت(

 ,1ط أحمد النجولي الجمل،. المجید النوتي ودزكریا عبد . معوض وشارك في تحقیقه د
 .2001 بیروت، –دار الكتب العلمیة 

، دار  )1205ت( محمد مرتضى الحسیني  الزبیدي: تاج العروس من جواهر القاموس )11
 .1966 بیروت -صادر

ـــــى التـــــصریح )12 ـــــوان  شـــــرح [ التوضـــــیح  عل ـــــوع بعن ـــــد اهللا األزهـــــري ...]: المطب ـــــن عب ـــــد ب خال
  .ت. القاهرة، د-مد،المكتبة التوفیقیةأحمد السید سید أح:  شواهده، حققه وشرح)هـ905ت(

, )816ت(أبــــو الحــــسن علــــي بــــن محمــــد الجرجــــاني المعــــروف بالــــسید الــــشریف: التعریفــــات )13
 .1993,  بیروت–دار الكتاب اللبناني , 1ط, إبراهیم األبیاري: تحقیق
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علــي الحــسن بــن قاســم بــدر الــدین أبــو : توضــیح المقاصــد والمــسالك بــشرح ألفیــة ابــن مالــك )14

المكتبـــة العـــصریة ـ بیـــروت،  ،1ط أحمـــد محمـــد عـــزوز،: ، تحقیـــق)هــــ749ت (المـــرادي 
2005.  

أبو محمد بدر الدین الحسن بن قاسم المرادي : الجنى الداني في حروف المعاني )15
  .1976طه محسن، مطابع جامعة الموصل، : ، تحقیق)هـ749ت(

محمـــد بــــن علـــي الــــصبان      : ة ابــــن مالـــكحاشـــیة الـــصبان علــــى شـــرح األشـــموني علــــى ألفیـــ )16
 .   2002  مكتبة الصفا ـ القاهرة،،1، ط)هـ1206ت(

. د:    ، تحقیـق)هــ340ت(أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن إسـحاق الزجـاجي : حروف المعـاني )17
 .1984مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،  ،1علي توفیق الحمد، ط

عبــــد الكــــریم بــــن محمــــد، : ، تحقیــــق)هـــــ392ت( بــــن جنــــي أبــــو الفــــتح عثمــــان: الخــــصائص )18
 ت. د،المكتبة التوفیقیة ـ القاهرة

 بــــن یوســــف  أحمــــدشــــهاب الــــدین أبــــو العبــــاس: الــــدر المــــصون فــــي علــــم الكتــــاب المكنــــون )19
وتعلیـق الـشیخ علـي محمـد معـوض، والـشیخ : تحقیـق) هـ756ت( المعروف بالسمین الحلبي

 ،1زكریــا عبــد المجیــد النــوتي، ط. لــوف جــاد، و دجــاد مخ. عــادل أحمــد عبــد الموجــود، و د
  .1994 ،دار الكتب العلمیة ـ بیروت،

أحمـــــد بــــن األمـــــین الـــــشنقیطي : لــــدرر اللوامـــــع علــــى همـــــع الهوامــــع شـــــرح جمـــــع الجوامــــعا )20
 -دار الكتـــــب العلمیـــــة, 1ط, محمـــــد باســـــل عیـــــون الـــــسود:  وضـــــع حواشـــــیه،)هــــــ1331ت(

  .1999 بیروت،
  مطبعــة دار الكتــب المــصریة،,1طروایــة أبــي ســعید الــسكري،. دیــوان جــران العــود النمیــري )21

 .1931 القاهرة
, ومحمـد نـایف الـدلیمي, عبـد الوهـاب العـدواني: جمـع وتحقیـق: دیوان ذي اإلصبع العـدواني )22

 .1973,  الموصل-مطبعة الجمهور, 1ط
 أبــو الفــضائل الــسید ركــن الــدین: ركــن الــدین االســتراباذي وكتابــه البــسیط فــي شــرح الكافیــة )23

حـــــازم ســـــلیمان الحلـــــي، : ، تحقیـــــق)هــــــ724ت(الحــــسن بـــــن محمـــــد الحـــــسیني االســـــتراباذي 
 .1983 أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة اآلداب بجامعة بغداد

أبـــو الفـــضل شـــهاب الـــدین الـــسید : روح المعـــاني فـــي تفـــسیر القـــرآن العظـــیم والـــسبع المثـــاني )24
د، والــسید إبــراهیم عمــران، ، تحقیــق الــسید محمــد الــسی)هـــ1270ت(محمــود شــكري اآللوســي 

 .2005دار الحدیث ـ القاهرة، 

أحمـــد فریـــد : ، تحقیـــق وتعلیـــق)هـــ397ت(أبـــو الفــتح عثمـــان بـــن جنـــي  :ســر صـــناعة اإلعـــراب )25
  .ت. أحمد، المكتبة التوفیقیة ـ القاهرة، د 
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بـــدر الــدین أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بــن محمـــد بـــن مالـــك  :شــرح ابـــن النـــاظم علـــى ألفیــة ابـــن مالـــك )26

  .2000 دار الكتب العلمیة ـ بیروت ،1محمد باسل عیون السود، ط: ، تحقیق)هـ686ت(
، )هــــ769ت(بهـــاء الـــدین عبـــد اهللا بـــن عقیـــل الهمـــداني : شـــرح ابـــن عقیـــل علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك )27

  .1965مصر،  ،مطبعة السعادة ،14ط  محمد محیي الدین عبد الحمید، :تحقیق
، )هـــ900ت( محمــد األشــموني علــي بــن:)الــكمــنهج الــسالك إلــى ألفیــة ابــن م( شــرح األشــموني )28

 .2002، مكتبة الصفا ـ القاهرة،1 ط،محمود بن الجمیل: تحقیق

، )هــــ672ت(أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن مالـــك األندلـــسي، : شــرح الكافیـــة الـــشافیة )29
 .1982، دار المأمون للتراث ـ مكة المكرمة، 1ط  عبد المنعم أحمد هریدي،. د: تحقیق

: تــصحیح وتعلیــق،)هـــ686ت (،رضــي الــدین محمــد بــن الحــسن االســتراباذي: افیــةشــرح الك )30
 1978 لیبیا -جامعة قار یونس, یوسف حسن عمر

 عــالم الكتــب، بیــروت، ،)هـــ643ت(موفــق الــدین یعـیش بــن علــي بــن یعـیش : شـرح المفــصل )31
 .ت. د

ـــــد وتكمیـــــل المقاصـــــد )32 ـــــسهیل الفوائ ـــــن مالـــــ:شـــــرح ت ـــــد اهللا ب ـــــن عب ـــــد اهللا محمـــــد اب ـــــو عب  ك أب
 .ت.، تحقیق أحمد السید سید أحمد علي، المكتبة التوفیقیة ـ القاهرة، د)هـ672ت(

، )هــــ669ت(أبـــو الحـــسن علـــي بـــن مـــؤمن ابـــن عـــصفور األشـــبیلي : شـــرح جمـــل الزجـــاجي )33
صـاحب أبـو جنـاح، طبـع بمطـابع مؤسـسة دار الكنـب للطباعـة والنـشر ـ جامعـة . د: تحقیـق

 .1980الموصل، 

سـبیل (أبو محمد عبد اهللا بن یوسف ابن هـشام ومعـه كتـاب : ىشرح قطر الندى وبل الصد )34
، تـــألیف محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، مطبعـــة الـــسعادة )الهـــدى بتحقیـــق قطـــر النـــدى

  .1963 ،11بمصر، ط
,  القــــاهرة–دار المــــسیرة , 1ط, یوســــف حــــسن بكــــار: جمــــع وتحقیــــق: شــــعر زیــــاد األعجــــم )35

1983. 

 أبـــو عبـــد اهللا محمـــد بـــن الطیـــب الفاســـي،: حقتـــراّنـــشراح مـــن روض طـــي االاال فـــیض نـــشر )36
ٕـــ دار البحــوث للدراســات اإلســالمیة واحیــاء  محمــود یوســف فجــال،. ، تحقیــق د)هـــ1170ت(

 .2002، 2ط التراث ـ اإلمارات،

رســالة ماجــستیر مقدمــة الــى , علــي الفــضلي :تحقیــق, )681ت( ابــن إیــاز: قواعــد المطارحــة )37
 .1973, دار العلوم بجامعة القاهرة

مطبعـــة دار , 1ط, ســـعدون بـــن أحمـــد بـــن علـــي الربعـــي. د): ال( ل الفـــصل فـــي حقیقـــةالقـــو )38
 .2009, بابل, األرقم
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عبـــد الـــسالم : ، تحقیـــق)هــــ180ت(أبـــو بـــشر عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر، : كتـــاب ســـیبویه )39

  .ت. محمد هارون، عالم الكتب ـ بیروت، د
جـــار اهللا أبـــو : ویـــلالكـــشاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزیـــل وعیـــون األقاویـــل فـــي وجـــوه التأ )40

 ، دار الكتـــب العلمیـــة ـ بیـــروت،،3ط ،)هــــ538ت(القاســـم محمـــود بـــن عمـــر الزمخـــشري، 
2003  

معجم في المصطلحات والفـروق اللغویـة، أبـو البقـاء أیـوب بـن موسـى بـن الحـسین : الكلیات )41
 .1998، 2، مؤسسة الرسالة ـ بیروت، ط)هـ1094ت(الكفوي 

، دار )هــ711ت( المـصري األفریقـيكـرم بـن منظـور جمال الـدین محمـد بـن م: لسان العرب )42
 .1955صادر ـ بیروت، 

  .1973 الهیئة المصریة العامة للكتاب، ،تمام حسان. د: اللغة العربیة معناها ومبناها )43
عبدالـسالم مرعــي جاسـم، أطروحــة : مباحـث الداللـة النحویــة فـي شــرح المفـصل البـن یعــیش )44

  .2009 الموصل،دكتوراه مقدمة الى كلیة التربیة بجامعة 

أبــو محمــد عبــد الحــق بــن ): تفــسیر ابــن عطیــة (المحـرر الــوجیز فــي تفــسیر الكتــاب العزیــز  )45
الرحــــالي الفــــاروق، وعبــــد اهللا بــــن إبــــراهیم : ، تحقیــــق وتعلیــــق)هـــــ541ت(عطیــــة األندلــــسي 

األنصاري، والسید عبد العال السید إبراهیم، ومحمد الـشافعي صـادق األلفـاني، مؤسـسة دار 
 .1977، 1ـ الدوحة، طالعلوم 

، )458ت(علـي بـن إسـماعیل، المعـروف بـابن سـیده،  أبـو الحـسن :المحكم المحیط األعظم )46
   .2000بیروت، -عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة: تحقیق

محمـد : ، تحقیـق)هــ437ت(أبـو محمـد مكـي بـن أبـي طالـب القیـسي، : مشكل إعراب القـرآن )47
 .ت. د  للتراث ـ دمشق، دار المأمون،2ط یاسین السواس،

عبـد الفتـاح . د: ، تحقیـق)هــ384ت(أبـو الحـسن علـي بـن عیـسى الرمـاني : معـاني الحـروف )48
  .1981، 2ط إسماعیل شلبي، دار الشروق ـ جدة،

: ، شــرح وتحقیــق)هـــ311ت(أبــو إســحاق إبــراهیم بــن الــسري الزجــاج : ٕمعــاني القــرآن واعرابــه )49
 .2005 ،القاهرةعبد الجلیل عبده شلبي ـ دار الحدیث ـ . د

، تحقیـــق محمـــد علـــي النجـــار )هــــ207ت(أبـــو زكریـــا یحیـــى بـــن زیـــاد الفـــراء : معـــاني القـــرآن )50
 .1983 ،3وأحمد یوسف نجاتي، عالم الكتب ـ بیروت، ط

فاضـــل صـــالح الـــسامرائي، مطبعـــة التعلـــیم العـــالي ـ جامعـــة الموصـــل، . د: معـــاني النحـــو )51
1986. 

 .1972، 1 مكتبة الخانجي ـ القاهرة، ط،ارونعبد السالم محمد ه: معجم شواهد العربیة )52
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  .1982 , بیروت–دار الكتاب اللبناني , 1ط ,جمیل صلیبا. د: المعجم الفلسفي )53
 ،أبــو عبــد اهللا محمــد بــن عبــد اهللا بــن هــشام األنــصاري: مغنــي اللبیــب عــن كتــب األعاریــب )54

 .ت. دـ القاهرة، محمد محیي الدین عبد الحمید ـ دار الطالئع: ، تحقیق)هـ761ت(

محمـــد عبـــد الخـــالق  :، تحقیـــق)هــــ285ت(أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن یزیـــد المبــرد، : المقتــضب )55
 .ت. د،عضیمة، عالم الكتب ـ بیروت

أبــــــو الحــــــسن إبــــــراهیم بــــــن عمــــــر البقــــــاعي          : نظــــــم الــــــدرر فــــــي تناســــــب اآلیــــــات والــــــسور )56
ـــــیح لجنـــــة مـــــن العلمـــــاء، ط)هــــــ885ت( ـــــصحیح وتعلیـــــق وتنق ـــــرة المعـــــارف،1، ت   طبـــــع دائ

 .1984 ،توزیع مكتبة ابن تیمیة ـ القاهرةالعثمانیة، 

جـــالل الـــدین أبـــو الفـــضل عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر : همـــع الهوامـــع شـــرح جمـــع الجوامـــع )57
 .ت.  دالقاهرة-عبد الحمید هنداوي، المكتبة التوفیقیة.تحقیق د، )هـ911ت (السیوطي، 

  


