رسالة في الكالـ على بين كبينا كبينما كما بين تأليف أحمد بن محمد أفندم ( تُُُٖهػ )
ـ .د .عبد اهلل خلف صالح الجبورم

رسالة يف الكالم على بني وبينا وبينما وما بني
تأليف أمحد بن حممد أفندي (ت1111هـ)
دراسة وحتقيق

م .د .عبد اهلل خلف صاحل اجلبوري
جامعة تكريت  /كلية اآلداب
قسم اللغة العربية
بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
ملخص البحث

رب العالمين ،كالصالة كالسالـ على خاتم المرسلين سيدنا محمد كعلى آله
الحمد هلل ِّ

كصحبه أجمعين ،كعلى من سار على نهجهم كاقتفى أثرهم الى يوـ المعاد كالدينٌ ،أما بعد:

فقد سار المتأخركف من أهل العربية على منهج األكلين فػي التػأليف كالبحػي فػي علػوـ

العربية ،كالكتاب الذم بين أيدينا ،كهو (رسالة في الكالـ علػى بػين كبينػا كبينمػا كمػابين) لم لفػه
أحمد بن محمد أفندم (ت ُُُٖق) هو أحد الشواهد على ما تقدَّـ.
سػل فيػه صػاحبه فػػي تأليفػه مػنهج السػابقين ،إذ ابتػدأ بػالكالـ علػػى دهلػة هػذ لف ػػة
(بين) كما يلحقها من و
ألفاظ ،ثم تكلم عن األحكاـ النحوية لػ (بػين) ،كمػا يترتػل لهػا كلمػا بعػدها
مػػن أحكػػاـ كاخػػتالؼ النحػػاة فػػي أحكامهػػا كآرااهػػم لمػػا بعػػدها ،ثػػم تكلػػم عػػن أصػػل (بينػػا) كآرا

النحاة في هذ األلف التي لحقتهػا كاخػتالؼ النحػاة فػي الجملػة التػي تلحقهػا ،كمثػل ذلػ فعػل

مع (بينما) ،إذ تنػاكؿ أصػلها كأحكػاـ الجملػة التػي تلحقهػا ،كاخػتالؼ النحػاة فيهػا كفػي إعرابهػا،
ثم ختم كالمه بػ (ما) التي تلحقها (بين) ،كذكر آرا العلما فيما بعدها.

ٌأمػػا عملػػي فػػي تحقيػػك هػػذا الكتػػاب ،فكػػاف علػػى قسػػمين ،األكؿ :تحقيػػك الكتػػاب مػػن
خ ػػالؿ ت ػػريج أقػ ػػواؿ العلم ػػا كذكػ ػػر ال ػػالؼ النحػ ػػوم إف يك ًجػ ػ ىد كت ػ ػػريج النص ػػوص القرآنيػ ػػة
ُٕٔ
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ت كإخراج الكتاب كما أراد له م لفه (رحمػه اهلل).
كاألحاديي النبوية كأبيات الشعر ،حيثما يك ًج ىد ٍ

كالثاني :دراسة الػن
كأهمية الكتاب.

المحقػك دراسػةن فنيػةن مػن حيػي حيػاة الم لػف كجهػود ك ػواهد كمصػادر

كختامان أسأؿ اهلل أف أكوف قد كفقت في عملي هذا ،كالحمد هلل أكهن كآخران.

القسم األول

المبحي األكؿ :الم لِّف
حياة الم لف ،كهدته ككفاته ،نشأته ،سيرته:
لم تسع ٍفنا المصادر بترجمة يم ىوفِّػيٌػة عػن الم لػف ،كالسػبل  -حسػل ننػي  -أف أحمػد

الوراقين الذين كاف عملهم الكتابة في دكاكيػن الػرزؽ (خنينػة الدكلػة آنػذاؾ) كفػي
أفندم كاف من ٌ

الوراقين كلم يكن من أصحاب التػلليف كالشػهرة بػين علمػا العربيػة فػي زمانػه ،كلػم أجػد
دكاكين ٌ
مػػن العلمػػا ىمػػن تكلَّػػم فيػػه سػػول المػػرادم صػػاحل كتػػاب (سػػل الػػدرر فػػي أعيػػاف القػػرف الثػػاني
عشر) ،إذ تحدَّث عنه بعبارة موجنةو يمكن ال ركج منها ببعض المعلومات التي قد تنفعنا في هذا
الموضع ،كإف لم تكن موفيةن بالمراد.

اسمه:

(ُ)

هو أحمد بن محمد بن يحيى المعركؼ بابن النقطة كبابن المغرفة  ،المشهور بأحمػد

نفسػػه فػػي الم طويػػة التػػي بػػين أيػػدينا ،كلػػم تػػذكر المصػػادر أسػػباب
أفنػػدم – كمػػا سػ ٌػمى هػػو ى
تسميته.

كهدته:

لػػم يػػذكر صػػاحل (سػػل الػػدرر) العػػاـ الػػذم يكلًػػد فيػػه أحمػػد أفنػػدم ،لكنػػه ذكػػر العػػاـ

الذم توفِّ ىي فيه ،إذ قاؿ(( :توفي ليلة ال ميس ثاني ربيع األكؿ سنة ثماف عشرة كمااة كألػف عػن
اثنتين كخمسين سنة))(ِ) .كما يهمنا هنا قوله ((عن اثنتين كخمسين سنة)) فػي مػا تقػ ٌدـ ،كبػذل
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ػت كسػتين كألػف للهجػرة المباركػة تقريبػان ،كهػو قػد كتػل
فإف كهدة أحمػد أفنػدم هػي فػي سػنة س ن

هذ الم طوية التي بين أيدينا عاـ أرب وع كثمانين كألف ،أم كهو في الثامنة عشرة من عمر .

عمله:

كػاف أحمػػد أفنػػدم يعمػػل مقايعػان فػػي ال نينػػة ككاتبػان بهػػا ،كالقطاعػػة فػػي الكتابػػة ((بفػػتح
ٍع ً
يلل السيِّ ًد عن
القاؼ ككسرها اسم مصدر قايع ،كالمصدر المقايعة ،يس ِّم ٍ
يت بذل ألنها قط ي
مػػوه بمػػا أعطػػا أك قطػػع لػػه بتمػػاـ حريتػػه بػػذل أك قطػػع بعػػض مػػا كػػاف لػػه عنػػد ))(ّ) ،ككػػاف مػػن

أرباب التوريك كله كقف على ذريته(ْ).

كفاته:

كانػػت كفػػاة أحمػػد أفنػػدم فػػي ليلػػة ال مػػيس ثػػاني ربيػػع األكؿ سػػنة ثمػػاف عشػػرة كمااػػة

كألف(ٓ) ،عن اثنتين كخمسين سنةن ،رحمه اهلل تعالى.

م لفاته:

لم تذكر المصادر م و
لفات ألحمد أفندم (رحمه اهلل) ؛ كيبدك أف السبل أف أكثر كتل

الفهػػارس كالطبقػػات قػػد سػػبك أصػػحابها فػػي التػػأليف زمػػن أحمػػد أفنػػدم ،أك أف أحمػػد أفنػػدم لػػم
ػوراقين كدكاكيػن الػرزؽ
كراقػان فػي دكػاكين ال ٌ
يكن من النحاة كاللغػويين المشػهورين ،بػل كػاف يعمػل ٌ

(بيوت الماؿ).

لكن ما كصل من م لفاته إلينا كاف على كل م تصرات أك من ومات كأراجين ،كهي:
َّ
ُ -أرجوزة في اهسم الذم يعمل عمل فعله – م طوط .ابتدأها بقوله:
متبركان باسمه الكريم
ابتدأت ِّ
ي
بسم اهلل الرحمن الرحيم
هذ أرجوزةه ن متها في اهسم الذم يعمل عمل ً
فعله ،كاهلل الموفِّ يك للصواب
ِ -من ومة في اسم الفاعل ،ابتدأها بقوله:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ُٖٕ
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ّ -من ومةه في الفاعل ،ابتدأها ً
بقوله:

ً
كم ٍج ًن ىؿ العطايا
باسط الرزؽ ي

ق ٍد بيَّنوا الفاعل في عر ً
ؼ النُّحا ٍ
ى يٍ
و
كهذ الم لَّفات موجودةه كلها م
طويات في دار الكتل المصرية ،كسػترل النػور قريبػان
أربعةن ق ٍد ذيكً ىر ٍ
ت بال ا تبا ٍ

بإذف اهلل – تعالى.)ٔ( -

ْ -رسالة في الكالـ على بين كبينا كبينما كما بين :كهي هذ الم طوية التي بين أيدينا.

المبحي الثاني :الدراسة الفنية
الكتاب ،موضوعه ،منهج التحقيك
ػدم م طوي ػان ،ه بػ َّػد مػػن
قبػػل الشػػركع فػػي الحػػديي عػػن كصػػف الكتػػاب الػػذم بػػين يػ َّ
و
مقد و
معلومة عػن الكتػاب كصػاحبه،
ِّمة م تصرةو للتعريف به ،إذ إف كتل الفهارس لم تسعفني بأية

أللهم ٌإه ما ذكر صاحل كتاب (سل الدرر في أعياف القرف الثاني عشػر) ،كقػد يكػوف السػبل

الرايس أف صاحل هذا الكتاب كاف مغموران ،أك أنه قد تأخر عن زمن م لفي تل الفهارس ،فهو
ػوراقين الػذين يعملػوف
لم يكن نحويان بارعان في النحو أك لغويان من أهل كتػل اللغػة ،بػل كػاف مػن ال ٌ
بالكتابة في الدكاكين.

ػار فػػي التػػلليف ،ك ػػرح الم لَّفػػات كالمجػػي
كقػػد ػػاع فػػي القػػركف المتػػأخِّرة اهختصػ ي
بالمن ومات الشعرية الحاكية لقواعد العلوـ ،كبعبارةو أخرل فإف اهختصار في أبواب اللغة كالنحو

قد ػاع فػي القػركف المتػأخرة ،كلعػل الكتػاب الػذم بػين أيػدينا هػو أحػد هػذ الم تصػرات ،كقػد

أسػػما صػػاحبه ب ػ (رسػػالة فػػي الكػػالـ علػػى لف ػػة بػػين كبينػػا كبينمػػا) ،كمػػا أثبتػػت ذلػ دار الكتػػل
المصرية في فهرستها للم طوية ،كسيأتي تفصيل ذل في موضعه – إف ا اهلل تعالى.-
كلم يكن الم لِّف (رحمه اهلل) بعيدان عن منهج علما عصر  ،إذ سل سػبيل اهختصػار

لما رأيت لف ة (بين) متداكلةن بين األناـ ككثيرة الوركد
كالتل ي  ،قاؿ في مقدِّمة الكتابَّ ...(( :

ػت فػػي ذل ػ القػػاموس ك ػػرح التسػػهيل ك ػػرح الهمػػع كالمغنػػي ك يػػر ذل ػ ،
فػػي الكػػالـ ،فطالعػ ي
ُٕٗ
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كاختصرت من ذل هػذ النبػذة اليسػيرة ،كجعلتهػا فػي بػين كبينػا كبينمػا كمػا بػين .)ٕ())...فالغايػة
ي
بعد اهيِّالع على م لَّفات السابقين كاف اهختصار كبياف حاؿ (بػين) كمػا ا ػتي َّك منهػا ،فػي لسػاف
العرب كدههتها كلغاتهم كأحواؿ كالمهم فيها ،كهذا هو السبل الذم جعل أحمد أفندم ي لِّػف
في هذا الباب.

ػاني (بػين) كدههتهػا
كبعد هذ المقدِّمة انتقػل (رحمػه اهلل) الػى تنػاكؿ الكتػاب ،كبػيَّن مع ى
بإسلوب م تص ور و
و
مفيد.
في لساف العرب(ٖ)،
ػادة الكت ػػاب ق ػػاؿ الم لِّػ ػف (رحم ػػه اهلل)(( :تل َّ ػ ػ
كبع ػػد اهنته ػػا م ػػن م ػ ٌ

أعلم.)ٗ())...

كاهلل س ػػبحانه

كسأتناكؿ هنا بشػي و مػن التفصػيل توثيػك الكتػاب مػن حيػي نسػبته الػى م لِّفػه ،كتحقيػك
عنوانه ،كاهلل الموفِّ يك للصواب.
ُ -توثيك الكتاب:
أ -نسبة الكتاب الى الم لِّف:
إف نسبة أم كتاب الى م لِّ و
ف معيَّ ون تعتمد على ثالثة أمور رايسة ،هي:
ُ -ما يذكر أصحاب كتل التراجم كم لفو الكتل عن هذ النسبة.

ِ -ما يرد عن الم لِّف نفسه من إ ارةو في أحد الكتل األخرل من تصريح أك إ ارةو الى نسبة
هذا الكتاب إليه.
ػريح لهػػذا
ّ -مػػا يػػرد فػػي مقدمػػة الكتػػاب نفسػ ًػه أك فػػي إحػػدل صػػفحاته أك فػػي خاتمتػػه مػػن تصػ و
الم لِّف ،أك و
نسبة لهذا الم لِّف ،أك لناسخ الكتاب بهذ النسبة.
رد األمر الى َّ
أف أحمد أفنػدم قػد
كأما األمر األكؿ فلم يتوفر في هذا الكتاب ،كيمكن ُّ

تػػأ ٌخر زمانػػه عػػن زمػػن أصػػحاب التػػراجم كالفهػػارس ،حتػػى جػػا صػػاحل كتػػاب ((سػػل الػػدرر فػػي
أعياف القرف الثاني عشػر)) ،فاختصػر حياتػه بشػكل مػوجن لػم ي ىػو ِّ
ؼ بػالمراد ،كلػم يػذكر كهدتػه أك

م لفاته كه يوخه أك تالمذته ،كإنما ذكر سنة كفاته كذكر أنه عاش اثنتين كخمسين سنةن مع ذكر
كراقػان ،كلعػػل السػػبل أنػػه لػػم يكػػن
عملػػه ،دكف اإل ػػارة الػػى ترجمػ وػة موفِّيػ وػة عنػػه ،ثػػم إنػػه كػػاف يعمػػل َّ
َُٖ
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كراقػان ككاتبػان فػي دكاكيػن
نحويان أك لغويان أك من أرباب العلوـ المشػهورين آنػذاؾ ،كإنٌمػا كػاف يعمػل ٌ
الرزؽ (بيت الماؿ) آنذاؾ.

كأما األمر الثاني ،كهو اإل ارة الى الم لِّف في أحد الكتل األخرل ،فلم يتوفر أيضان ؛
ٌ
ً
ً
مقالن أك م تصران لما ذكػر السػابقوف ،كجػا ت أ لػل تلليفػه
كذل ألف الم لِّف (رحمه اهلل) كاف ٌ
علػػى ػػكل م تص ػرات – كمػػا هػػو الحػػاؿ فػػي هػػذا الكتػػاب  ،-أك جػػا ت من ومػ و
ػات ػػعريةن أك
ذكرها.-
أراجين – كما في م لفاته التي َّ
ى
مر ي

َّأمػا مػا جعلنػي أيمػلن الػػى نسػبة الكتػاب الػى الم لِّػف فهػػو قولػه فػي خاتمػة الكتػاب مػػا

نصػػه(( :تل َّ ػ كاهلل سػػبحانه أعلػػم ،كقػػد ل َّ صػػه العبػػد الفقيػػر إليػػه سػػبحانه أحمػػد بػػن محمػػد
ُّ
المقايع بديواف الرزؽ سابقان في أكاسط هر واؿ من هور سنة و
أربعة كثمانين كألف ًمن هجرة
العنةي كالشرؼ))(َُ).
ىمن له َّ

فهػذا الكػالـ منػه يجعلنػي أيمػلن الػى أف هػػذا الكتػاب الم تصػر هػو مػن تػأليف أحمػػد
أفندم (رحمه اهلل) ،كأكتفي بهذا القدر من البحي في نسبة الكتاب الى الم لِّف.
ب -تحقيك عنواف الكتاب:

يصر ٍح و
كاضح
باسم
و
النانر في أصل الم طوية التي بين َّ
يدم يجد أف أحمد أفندم لم ِّ
ػريح لكتابػ ًػه هػػذا ،بػػل قػػاؿ فػػي ِّ
رب العػػالمين ،كص ػلَّى اهللي علػػى س ػيِّدنا
صػ و
المقدمػػة(( :الحم ػ يد هلل ِّ
ً
محم ود كعلى ً
كصحبه أجمعين.
آله
َّ
َّأما ٍبع يد:
ػت فػي ذلػ
َّ
فطالع ي
لما رأيٍ ي
ت لف ة (بػين) متداكلػةن بػين األنػاـ ككثيػرة الػوركد فػي الكػالـٍ ،
،
ت مػػن ذل ػ هػػذ النبػػذة
القػػاموس ك ػػرح التسػػهيل ك ػػرح الهمػػع كالمغنػػي ك يػػر ذل ػ كاختصػ ٍػر ي

اليسػ ػػيرة ،كجعلتهػ ػػا فػ ػػي (بػ ػػين كبينػ ػػا كبينمػ ػػا كمػ ػػا بػ ػػين) .كاهلل الموفػ ػػك للصػ ػػواب ،كإليػ ػػه المرجػ ػػع
(ُُ)
سم م لَّىفه صراحةن ،بل اكتفى بما تقدَّـ ،كلم يص ِّػر ٍح باسػم الكتػاب صػراحةن.
كالملب))  .فلم يي ِّ
كأم ػػا م ػػا أثبتُّػػه م ػػن تس ػػمية للكت ػػاب فق ػػد ج ػػا ف ػػي فه ػػارس دار الكت ػػل المص ػػرية بالق ػػاهرة ب ػػرقم
َّ

(ُّْٖنحػػو) ،كاسػػم الكتػػاب كموضػػوعه جػػا بعنػػواف ((رسػػالة فػػي الكػػالـ علػػى لف ػػة (ك) بينػػا
ُُٖ

رسالة في الكالـ على بين كبينا كبينما كما بين تأليف أحمد بن محمد أفندم ( تُُُٖهػ )
ـ .د .عبد اهلل خلف صالح الجبورم

كبينمػػا)) ،فقػػد سػػقطت كلمػػة (بػػين) مػػن نشػػرة الكتػػاب فػػي دار الكتػػل المصػػرية ،كجػػا بحػػرؼ
العطػػف (الػػواك) كذكػػر المعطػػوؼ (بينػػا) مػػن دكف ذكػػر المعطػػوؼ عليػػه (بػػين) فػػي الكػػالـ ،كهػػذا

دليػػل السػػهو كالسػػقط فػػي الكػػالـ كإثبػػات العنػػواف كػػامالن ،لػػذل فالػػذم أرا أف العنػػواف الصػػريح
للكتػػاب هػػو(( :رسػػالة فػػي الكػػالـ علػػى بػػين كبينػػا كبينمػػا كمػػا بػػين)) ؛ ليتسػػع العنػػواف لمضػػموف
الكتاب ،ثم إنه مكمل لما ذكر الم لف (رحمه اهلل) في بد كتابه هذا ،كاهلل أعلم.
ج -كصف الم طوط:
سػػبقت اإل ػػارة قبػػل قليػػل الػػى أف دار الكتػػل المصػػرية قػػد احتف ػػت بنسػ ة مػػن هػػذ

الم طويػػة ،كهػػي نس ػ ةه نػػادرةه فريػػدةه ،فيمػػا أعلػػم ،إذ لػػم أجػػد يػػر هػػذ النس ػ ة ،كهػػي ب ػػط
الم لػػف (رحمػػه اهلل) .كبعػػد البحػػي فػػي فهػػارس الم طويػػات المتػػوفرة علػػى الشػػبكة العالميػػة
(اإلنترنيت) كفي فهارس الم طويات الموجودة لم أجد نس ة ثانيةن لهذ الم طوية ٌإه ما كقع

يدم من نس ة دار الكتل المصرية.
بين َّ

كهذ النس ة كتبها الم لف ب ط يد  ،كهي تقع في سبع صفحات ،ه كما أثبتتها دار

الكتل المصرية ،حين ذكرت أف عدد أكراؽ الم طوية هي ُْ صفحةن ،إذ إف مجموع األكراؽ

مػػع الم طويػػات األخػػرل التػػي ألٌفهػػا أحمػػد أفنػػدم كػػاف ُْ صػػفحة ،أمػػا الم طػػوط الػػذم بػػين
أيدينا فهو مكوف من سبع صفحات فقط.

ػت هػػذ الم طوي ػةي ب ػ ن
ط كاضػ وػح ،كاسػػتوفت َّ
حقهػػا مػػن نقػػط اإلعجػػاـ ،أمػػا
كقػػد يكتًبىػ ٍ
عالم ػػات الحرك ػػات فل ػػم ت ػػرد َّإه قل ػػيالن عن ػػد الض ػػركرة لوركده ػػا ،كه ػػذا الح ػػاؿ ينطب ػػك عل ػػى ك ػػل
و
و
كجميل ،مع أنها كػاف يعوزهػا فػي بعػض األحيػاف
كاضح
بشكل
ت أبيات الشعر
و
الم طوية ،.كيكتًبى ٍ

ط لوزنها العركضي ،كليست هناؾ أية مشكلة في قواعد اإلمال ؛ كذل لقػرب زمػن الم لػف
ضب ه
كاستقرار الرسم اإلمالاي على الشكل الذم هو عليه اآلف.

كتق ػ ػػدَّـ أف عػ ػ ػػدد صػ ػ ػػفحات الم طويػ ػ ػػة هػ ػ ػػو سػ ػ ػػبع صػ ػ ػػفحات ،كأمػ ػ ػػا قياس ػ ػػها فهػػ ػػو
(ُٗ×ُْسم) ،كهي محفونةه في دار الكتل المصرية برقم (ُّْٖنحو).
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المبحي الثالي
موضوع الكتاب – كمنهج الم لف – كمصادر – ك واهد – كنواهر النحوية
ُ .موضوع الكتاب كأهميته:

الكتاب – كمػا تقػدَّـ مػن عنوانػه -ككمػا ذكرنػا فػي مػا مضػى مػن صػفحات هػو م تص هػر
للكالـ على (بين) كما يتفػرع عنهػا ،كقػد تنػاكؿ الم لػف هػذ اللف ػة بش و
مفص وػل مسػتق نل عػن
ػكل َّ
م لفات السابقين له ،إذ إف أهمية الكتاب تكمػن فػي أنػه كتػاب مسػتقل بلف ػة (بػين كبينػا كبينمػا
كما بين) ،في حين إف السابقين من النحويين لم يف ًردكا هذ الكلمة بم لَّ و
ف مستق نل.
ي
ػتقالن دكف
تصر مع أهميته ،فال يمكن اهعتماد عليه ؛ ليكوف مصػدران مس ٌ
كهو ه
كتاب م ه
األمهػػات فػػي اللغػػة كالنحػػو كالمعجػػم ،ألف الم لِّػػف حػػين ألَّػػف هػػذا الكتػػاب
الرجػػوع الػػى الكتػػل َّ

األمهػػات كصػ َّػرح بػػذل  ،لػػذل فالكتػػاب اعتمػػد أساسػان علػػى م لَّفػػات
اعتمػػد علػػى تلػ الكتػػل َّ

السابقين ككتبهم ،كسيأتي تفصيل ذل إف ا اهلل.

ِ -منهج الم لف كمصادر :
يمكن تل ي

منهج الم لف بما يأتي:

ُ -ذكػر الم لػػف معػػاني (بػػين) ،كاختصػرها بأكضػػح المعػػاني ،فقػػاؿ(( :اعلػم أف (بػػين) لهػػا معػ و
ػاف

كثيرةه ،كأكضحها ستةه .)ُِ())...كبعد الفراغ مػن ذكػر معانيهػا الدهليػة كالمعجميػة تنػاكؿ الونيفػة
نرؼ
النحوية لها كمجيلها في الجملة العربية ،فقاؿ(( :ثم اعلم أف (بين) مالزمةه لإلضافة ،كهي ه
متمكن ،قيل:نرؼ زماف ،كقيل :نػرؼ مكػاف.)ُّ())...ثػم تنػاكؿ أصػل األلػف فػي (بينػا كبينمػا)،
ه
ثم َّ
عقل ذل بالكالـ على (ما) الحرفية التي تعقبها (بين) كما يليها من و
جمل ،كانتهى بذل من
الم طوية.
ِ -اعتمػػد الم لػػف علػػى المصػػادر المتقدمػػة كيالعهػػا ،ثػػم ألَّػػف كتابػػه الػػذم بػػين أيػػدينا ،كهػػذا
كاضح من مقدِّمة كتابه التي ذكر فيهػا المصػادر المهمػة فػي تأليفػه لهػذا الكتػاب ،كهػي القػاموس

ك رح التسهيل ك رح المغني ك ػرح همػع الهوامػع كهػي الكتػل التػي كانػت متداكلػةن فػي زمانػه،
فضالن عن اعتماد على م لفين آخرين ،لذل يمكن تقسيم تل المصادر على قسمين:
ُّٖ
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 oاألكؿ :الكتػػل األمهػػات :كشػػرح التسػػهيل لجمػػاؿ الػػدين محمػػد بػػن عبػػد اهلل ابػػن مال ػ

األندلسػػي (تِٕٔهػػ) كمغنػػي اللبيػػل هبػػن هشػػاـ (تُٕٔهػػ) ،ككتػػاب القػػاموس المحػػيط
للفيركز آبادم (تُٕٖهػ) ،كهمع الهوامع للسيويي (ت ُُٗهػ).

 oالثػاني :العلمػػا  :كػػاف اعتمػػاد أحمػػد أفنػػدم فػػي آرااػػه النحويػػة منصػػبٌان فػػي م لفػػه علػػى النحػػاة

المتأخرين الذين سبك ذكرهم كأبي حياف كابن هشاـ كالدماميني كالننجاني كالسيويي ،كلعل

النانر في كتاب (همع الهوامع) للسيويي (ُْ) يجد أف هذا الكتػاب هػو م تص هػر مػن كتػاب

همع الهوامع ،لذل فأحمد أفندم أفاد كثيران من العلما السابقين.

ّ -الشاهد النحوم عند أحمد أفندم:

ُ -القرآف الكريم كقرا اته :استشهد أحمد أفندم بالقرآف الكريم في مواضع عدَّةو من م لَّ ً
فه،
كمن ذل استشهاد بقوله تعالى(( :لقد تقطَّع بيػنكم)) ،كقػرا ات الق َّػرا لهػا ،كاستشػهاد
أف (بين) تكوف نرفان ِّ
بقوله تعالى(( :مودَّة بينكم)) في بياف َّ
متمكنان.
ِ -الحػػديي النبػػوم الشػػريف :استشػػهد أحمػػد أفنػػدم بالحػػديي النبػػوم الشػػريف فػػي موضػػع
كاحد في كتابه  ،كهو قوله (صلى اهلل عليه كسلَّم)(( :ساعة يوـ الجمعة بػين خػركج اإلمػاـ
كانقضػػا الصػػالة)) فػػي بيػػاف أف (بػػين) تكػػوف نرفػان بمعنػػى (إذا) .كلػػم أجػػد لهػػذا الحػػديي

أصػالن بهػذا اللفػي فػي كتػل الحػديي األمهػات .لكػن هنػاؾ أحاديػي كرد ذكرهػا فػي كتػػل

اللغػػة فقػػط قريبػػة مػػن لفػػي هػػذا الحػػديي  ،فقػػد ذكػػر الغاليينػػي أف(( :بىػ ٍينػػا كبىينمػػا نرفػػاف
ً
ػاأللف زااػدةه،
"بينػا" .ف ي
ػين" ،أ ػبًعت فتحػةي النػوف ،فكػاف منهػا ٍ
للنماف الماضي .كأصلهما "ب ى
ماف الجمل اهسػمية كثيػران ،كالفعليػةى قلػيالن .كمػن العلمػا ً
كنيادة "ما" في "بػينما" .كهما تلن ً
ىٍ
ٌ
ى
ي ى
يكف يهمػا عػن اإلضػافة بس ً
من يىضي يفهما إلى الجملة بع ىدهما .كمػنهم مػن ُّ
ػبل مػا لحقهمػا مػن
ً
للنماف ،نحو
ين"
األقرب ،لبيعد ً من التكلُّف....
النيادة .كهو
للمكاف كقد تكو يف َّ
ي
كأصل "بى ى
ي
ػركج اإلمػ ًػاـ كانقضػػا ً
ً
ػين خ ً
ػين ال هػر كالعصػػر)) .كمنػه حػ ي
( ( جل ي
ػديي(( :سػػاعةي ي
الجمعػة بػ ى
ػت بػ ى
الناا ػ ً
ػت بالنم ػػاف ،كم ػػا تق ػػدَّـ))(ُٓ).
ػدتاف،
الص ػػالة)) .كإذا لحقته ػػا األل ػػف أك "م ػػا" َّ
اختص ػ ٍ
ٌ
فالحديي كرد بركاية أخرل م تلفة بعض اهختالؼ .كلعل الركاية األقرب إلى اهستشػهاد
في مجػي (بػين) نرفػان للنمػاف مػا ذكرهػا اإلمػاـ مسػلم فػي صػحيحه ىع ٍػن أىبًػي بيػ ٍػر ىدةى بٍػ ًن أىبًػي
ُْٖ
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ػاؿ :قىػ ى ً
ً
ِّث ىعػ ٍػن ر يسػ ً
ػوؿ اللَّػ ًػه
م قىػ ى
ت أىبىػ ى
وسػػى ٍاألى ٍ ػ ىػع ًر ِّ
ػاؾ يي ىحػػد ي
ىسػ ًػم ٍع ى
ػاؿ لػػي ىع ٍبػ يد اللَّػػه بٍػ يػن يع ىمػ ىػر :أ ى
يم ى
ى
ً
ٍف سػ ى ً
ً
ً
ت
ػت نىػ ىعػ ٍػم ىسػ ًػم ٍعتيهي يىػ يقػ ي
ٍج يم ىعػ ًػة ؟ قىػ ى
ػوؿ :ىسػ ًػم ٍع ي
ػاؿ :قيػ ٍلػ ي
ى
ػاعة ال ي
صػلَّى اللَّػػهي ىعلىٍيػػه ىك ىسػلَّ ىم فػػي ى ػأ ى
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
َّ
َّ
ً
ضػػى
صػلى اللػػهي ىعلىٍيػػه ىك ىسػل ىم يىػ يقػ ي
ىر يسػ ى
ػاـ إلىػػى أى ٍف تيػ ٍق ى
ػس ٍاإل ىمػ ي
ػوؿ اللػػه ى
ػوؿ(( :هػ ىػي ىمػػا بىػ ٍػي ىن أى ٍف يى ٍجلػ ى
الصػ ىػالةي))(ُٔ) .لػػذل يتضػػح أف أحمػػد أفنػػدم لػػم ييػ ًرًد الركايػػة بعينهػػا ،كإنمػػا أراد الحػػديي
َّ
الذم يتضمن هذا المعنى،كاكتفى بالعنواف َّ
ليدؿ على الركاية.كاهلل أعلم.
ّ -الكالـ المن وـ (الشعر) :يمثل الشعر مقياسان مهمان لصحة الكالـ العربي من عدمها ؛ ألنه

سهل الحفي أكهن ،ثم إنه يمثل لساف حاؿ القبيلة التي قيل هذا الشعر فيهػا كهػي فصػيحة
بطبيعة الحاؿ ،كالثابت عند النحويين أف واهد النحويين كانت من الشعر الذم قيل قبل

اإلسػػالـ أك فػػي زمنػػه ،أك فػػي صػػدر اإلسػػالـ حتػػى زمػػن إبػػراهيم ابػػن هرمػػة آخػػر الفصػػحا

الحجج ،كتم تقسيم الشعرا على كفػك هػذ العصػور الػى الجػاهليين كػامرئ القػيس كزهيػر

كاألعشى ك يرهم ،كالم ضرمين كهػم الػذين عا ػوا فػي عصػرين كلبيػد كحسػاف كال نسػا

(رضي اهلل عنهم أجمعين) ،كاإلسالميين كالفرزدؽ كجرير كمن عاصرهم كاألخطل ،كينتهػي

عصرهم بإبراهيم بن هرمة ،كهو آخر الحجج – كما أسلفنا.-
كأمػػا الطبقػػة الرابعػػة فهػػي يبقػػة المحػػدثين ،كتبػػدأ ببشػػار بػػن بػػرد كهحقيػػه مػػن الشػػعرا ،
يحتج بكالمهم.
كالصحيح أنه ه ُّ
كقد استشهد أحمد أفندم بأ عار الجاهليين كعبيد بن األبرص في قوله:
ض ال ً
ػقوـ يسقط بين بينا
كبع ػ
نحمي حقيقتنا ٍ
ي
ػذلي
كاستشهد بأ عار اإلسالميين كجميل بثينة كنيصيل كجبلَّػة الع ِّ
ػذرم كأبػي ذؤيػل اله ِّ

ك يرهم .فاستشهد بشعر جميل في قوله:

راكل على ىج ىملً ٍه
بينما نحن باألراؾ معان
إذ أتى ه
و
و
ً
الجملة.
مضاؼ الى
محذكؼ
لبياف أَّف (ما) زاادةه ،ك (بين) مضافةه الى زم ون

العذرم في قوله:
كاستشهد لجبلَّة
ِّ
ضيى َّن بً ًه
كار ى
استىػ ٍقد ًر اهللى ٍ
ٍ
خيران ٍ

مياسير
الع ٍس ير إذ دارت
فبينما ي
ي
ُٖٓ
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لبياف َّ
أف (ما) كافٌة ،كبينما ه تيضاؼ ،كإنما هي مكفوفة بػ (ما) ؛ ألف (مػا) داخلػةه علػى

محل لها من اإلعراب.
الجملتين اهسمية كالفعلية ،كالجملة بعد (ما) مستأنفة ه َّ
كاستشهد ألبي ذؤيل الهذلي بقوله:

ً
كرٍك ً ه
بينا تعنُّقه الكماةى ى

سلفع
يومان أيتيح له جرم ه ي

لبياف أف (بينا) تيضاؼ الى المفرد ،كما أنها تيضاؼ الى الجملة.
َّأما عر الم ضرمين فلم أجد أحمد أفندم قد استشهد به في هذا الكتاب.

كمن خالؿ الن ر في ما كرد من أ عار في م لَّف أحمد أفندم نجػد أنػه قػد ن ػم ػعران
كنس ػػبه لنفس ػػه ،كل ػػم أج ػػد عن ػػد ي ػػر  ،كه ػػو م ػػن قبي ػػل التمثي ػػل كاهس ػػتلناس كل ػػيس القص ػػد من ػػه
م ،أك بيػػاف معنػػى لف ػػة ،مػػن ذلػ قولػػه فػػي
اهستشػػهاد ل ػػاهرةو نحويػ وػة أك اهحتجػػاج لحكػػم نحػػو ن
(بػين) إنهػا(( :مصػدر بمعنػى الفػراؽ ،يقػاؿ( :بػانوا بينػان كبينونػةن) ،أم فػارقوا .كقػد قلػت فػي ذلػ
عران(ُٕ):

تراب الجمر قد أضحى هبا ن))

كواني بينيكم حتى كأنٌي
كقوله في معاني (بين):
معاني ستةن
((أبدت لنا ه
بين ى

بيػ ٍعدان فراقان كسطان مركب ٍه

كذا تقوؿ باين ٍه أم هاجرٍ

معنى إذان منت ب ٍه
منصوبةن ن
باف بيانان كاضحان فاكتسب ٍه)).

لكن تيبنى بين بينا مرِّكبان
ٌ
نرؼ ل و
ػنماف أتى
كهػي ه

فتحان كذا كفي سواها معرب ٍه

كهذ األبيات هي من الن م الذم يسميه الباحثوف بػ (الشعر التعليمي).

ْ -ال واهر النحوية عند أحمد أفندم:

من خالؿ تتبع آرا أحمد أفندم النحوية في كتابػه هػذا يمكػن مالح ػة بعػض ال ػواهر

النحوية التي تستحك الذكر هنا ،كأهمها:

 كوف (بين) نرؼ زماف بمعنى (إذا).ُٖٔ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (َِ) العدد (َُ -ب) تشرين األكؿ (َُِّ)

زماف ،كقيل :نرؼ و
 كوف (بين) مالزمةن لإلضافة ،كهي نرؼ متمكن ،قيل:نرؼ ومكاف.
ه

 يجل العطػف علػى مجركرهػا بػالواك ،ألنػه ه يػتم الكػالـ إه بػالمعطوؼ عليػه .كييعطىػف علػىمجركرها بالواك.

 في ألف (بينا) أربعة أقواؿ ،األكؿ:إف أصل بينا بينمػا ،كالثػاني :إف األلػف للوقػف ،كالثالػي:إنها فتحة إ باع ،كالرابع :إف األلف للتأنيي ككزنها فىػ ٍعلى.

 (بين) مضافةه الى الجملة نفسها ،كقيل :هي مضافةه الى زمن محذكؼ مض وػاؼ الػى الجملػة.
كرجح الم لف القوؿ األكؿ بقوله(( :كاألصح األكؿ)).

 تضاؼ (بينا) الى المفرد كالى الجملة اهسمية كالفعلية.ػت (بػين) مػا الحرفيػةي ،ففيهػا ثالثػة أقػواؿ ،األكؿ :إف (مػا) كافٌػةه ،كالثػاني :إنهػا زااػػدةه،
 إذا كلي ٍػذكؼ مضػ و
ك(بػػين) مضػػافةه الػػى زمػػن محػ و
ػاؼ الػػى الجملػػة ،كالثالػػي :إف (مػػا) زااػػدةه ،ك(بػػين)
مضافةه الى الجملة نفسها ،فالجملة في محل ج نر.

ط.
نرؼ
كتصرفيها متوس ه
 (بين) همتمكنُّ ،
ه

 إذا تقدَّـ (ما) على (بين) ،ففيها قوهف ،األكؿ :إف (ما) موصولةه ،كالثاني :إف (ما) زاادةه.بسم اهلل الرحمن الرحيم

ُ/ظ/

محم ػ وػد كعل ػػى آل ػ ًػه كص ػ ً
ػحبه
الحمػ ػ يد هلل ِّ
رب الع ػػالمين ،كصػ ػلَّى اهللي عل ػػى سػ ػيِّدنا َّ

أجمعين.

َّأما ٍبع يد:

ػت فػػي
ػت لف ػػة (بػػين) متداكلػةن بػػين األنػػاـ ككثيػػرة الػػوركد فػػي الكػػالـ(ُٖ)،
َّ
فطالعػ ي
لمػػا رأيٍػ ي
ٍ

ت مػن
ذل القاموس(ُٗ) ك رح التسهيل(َِ) ك رح الهمع(ُِ) كالمغني(ِِ) ك ير ذل ،
كاختصر ي
ٍ

ذل هذ النبذة اليسيرة ،كجعلتها فػي (بػين كبينػا كبينمػا كمػا بػين) .كاهلل الموفػك للصػواب ،كإليػه

المرجع كالملب.
ُٕٖ
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أف (بين) لها و
اعلم َّ
معاف كثيرةه(ِّ) ،كأكضحها ستةه:
ٍ

ػين (ِْ)،
 األكؿ :اسم بمعنى ىػين ب ى
كسط ،تقوؿ :جلس بين القػوـ ،أم كسػطهم ،كيقػاؿ :هػذا ب ى
،
عشر مبنيػان علػى الفػتح
كرِّكل تركيل خمسةى ى
أم بين الجيد كالردم  ،اسماف يجعال كاحدان ،ي
كمنه قوؿ الشاعر(ِٓ):
القوًـ يسقط بين بينا
كبعػ
نحمي حقيقتنا ٍ
ي
ض ٍ
األصل :بين ه ه كبين ه ه .

 الثاني :مصدر بمعنى الفراؽِ/ك ،/يقاؿ( :بانوا بينػان كبينونػةن) ،أم فػارقوا(ِٔ) .كقػد قلػت فػيذل

عران(ِٕ):

كواني بينيكم حتى كأنٌي

تراب الجمر قد أضحى هبا

 الثالي :بمعنى البعد ،يقاؿ بين وزيد كعم ورك كما بين السما كاألرض.
 الرابع :بمعنى الهجر ،يقاؿ باينه هاجر  ،كتباينا تهاجرا. ال امس :بمعنى اهتضاح ،يقاؿ باف بيانان ،أم اتضح. السادس :تكوف نرؼ زمػاف بمعنػى (إذا) ،كمنػه الحػديي الشػريف( :سػاعة يػوـ الجمعػة بػينخركج اإلماـ كانقضا الصالة)(ِٖ) .كقد ن مت في معانيها الستة أبياتان ،فقلت:
معاني ستةن
أبدت لنا ه
بين ى

كسطىان مرَّكب ٍه
بيػ ٍعدان فراقان ى

كذا تقوؿ باين ٍه أم هاجرٍ

باف بيانان كاضحان فاكتسب ٍه

فتحان كذا كفي سواها معرب ٍه

لكن تيبنى بين بينا ىم ٍركبان
ٌ
(ِٗ)
معنى إذان منت ب ٍه
كهػًي ه
نرؼ لنماف[قد] أتى منصوبةن ن

(َّ)

ثػػم فػػاعلم َّ
كن ،قيػػل :نػػرؼ زمػػاف،
أف (بػػين) مالزمػػة لإلضػػافة ،كهػػي نػ ه
ػرؼ ِ/ظ /مػػتم ه

كقيل:نرؼ مكاف ،قاؿ العالمة الدماميني(ُّ) في رح التسهيل(( :بين ػ كما تبين ػ تسػتعمل فػي
النماف كالمكاف))(ِّ) ،كقاؿ الننجاني(ّّ)(( :بحسل ما تضاؼ إليه ،أم فػإف أضػيفت الػى زمػاف
و
و
عمرك .كإف أيضيفت
عمرك ،أم بين زماف قياـ زيد قاـ ه
كانت نرؼ زماف ،نحو :بين قياـ زيد قاـ ه
ُٖٖ
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المجلد (َِ) العدد (َُ -ب) تشرين األكؿ (َُِّ)

الى مكاف كانت نرؼ مكاف ،نحو(( :جلست بين و
زيد كعم ورك)) ،أم :جلست بين مكاف جلوس
زيد كعم ورك (ّْ) ،كقاؿ(ّٓ) في رح الهمع(( :بين تقع على أكثر من كاحد ؛ ألنها كسط ،كهبد
من اثنين فما فوقهما)) ،قاؿ(ّٔ)(( :قاؿ أبو حياف(ّٕ) :أصل بين أف تكوف نرفان للمكاف كتت لل
بين يلين أك ما في تقدير يلين أك أ يا  ،انتهى))(ّٖ).

كيجػػل العطػػف علػػى مجركرهػػا(ّٗ)بالواك؛ألنػػه هيػػتم الكػػالـ ٌإه بػػالمعطوؼ عليػػه ،فػػال
تقوؿ :بين زيد ،كتسكت ،بل تقوؿ :بين زيد كعم ورك.
كيعطػف علػػى مجركرهػا بػػالواك ،كهػو إف كانػػت ّ/ك /مضػافةن لمفػ و
ػرد أك متعػدد ،فػػالمفرد
نحو :بين و
زيد كعم ورك ،كالمتعدد نحو :بين الرجاؿ كزيد.
كتضػػاؼ لضػػمي ور مفػ و
ػرد كجمػػع ،فػػإف أيضػػيفت لضػػمير مفػػرد كجػػل تكػػرار بػػين معطوفػػة

بالواك ،فللمتكلم نحو قولهم(َْ) ( :عر)

م فيٌةه عن ًعل ًٍم هذا العالم

بيني كبين في المحبة نسبةه

ػمت
فإف أضفتها لضمير جم وع فال تكرر (بين) ،فإضافتها لضمير المتكلمين نحو( :قي ًس ٍ
بيننػا األرزا يؽ) ،كللم ػايبين نحػو( :بيػنكم رج ه
ػل
ػاؿ صػػواموف) ،كلضػمير الغااػل نحػو( :بيػنهم رجػ ه

صالح).
ه

كتصرفها متوسط ،قاؿ تعالى:ﭽﰈ ﰉ ﰊﭼ
نرؼ
تنبيه( :بين) هذ
ه
متمكن ُّ
ه

[األنعاـْٗ] بالرفع(ُْ) ،كقاؿ تعالى :ﭽﭮ ﭯ ﭼ [العنكبوتِٓ] بالجر(ِْ) ،انتهى
الكالـ على بين.
فصل في بينا
ػف(ّْ) ،نحػو (بينػا)(ْْ) ،قيػل :باقيػة علػى اإلضػافة(ْٓ) ،كقيػل:
فإذا لحك (بين) أل ه

مكفوفة(ْٔ) ،كالجملة بعدها مستأنفة ه محل لها من اإلعراب(ْٕ).
كفي األلف أربعة أقواؿ(ْٖ):
 -األكؿ :إف أصل بينا بينما ،فهي محذكفة منها(ْٗ).

ُٖٗ
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دليل لعدـ اقتضااه للمضاؼ إليه.
 ّ/ظ /الثاني :إف األلف للوقف،ي
كالوقف ه
كهذاف القوهف ي يداف قوؿ من قاؿ إنها مكفوفة.

 الثالػػي :إنهػػا فتحػػة إ ػػباع (َٓ) ،فهػػي باقيػػة علػػى اإلضػػافة (ُٓ)؛ كألف كػػوف األلػػف كاف ػةن لػػميثبت ،كثبت كونها إ باعان.

(ِٓ)
كر َّد ب َّ
ػأف ال ػركؼ كلهػا مػذكرة إه مػا َّػذ (ّٓ)،
 -الرابع :إف األلف للتأنيي ككزنها فىػ ٍعلػى  ،ي

كهو قي ٌداـ ككرا  .كه حاجة الى الدخوؿ في الشاذ من ير داعية.

كهذاف القوهف ي يداف قوؿ من قاؿ إنها باقية على اإلضافة (ْٓ).
كقيل مضافة الى الجملة نفسها ،كقيل :ه ،كإنما هي مضافة الى زمن محذكؼ مضاؼ
الى الجملة.
كاألصح األكؿ.
كتضاؼ (بينا) الى مفرد نحو(ٓٓ) ( :عر)

ً
كرٍك ً ه
بينا تعنُّقه الكماةى ى

(ٔٓ)
سلفع
ي
يومان أيتيح له جرم ه

كالى جملة اسمية(ٕٓ) نحو قولهم(ٖٓ) ( :عر)

فبينا نحن نرقبه أتانا
كالى جملة فعلية ،كهو قليل نحو قولهم(ٗٓ) ( :عر)
ْ/ك /فبينا نسوس الناس كاألمر أمرنا

تتضعف
إذا نحن فيهم سوقةه
ي

(َٔ)
البيت على إضمار (نحن).
كمنع بعضهم إضافتها الى الفعليةَّ ،
كأكؿ ى

ليت (بينا) بكاؼ التشبيه في الشعر ضركرة،نحو قولهم(ُٔ) ( :عر)
فاادة:تي ٍ

بينا كذاؾ رأيتيني ِّ
متعصبان

َُٗ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (َِ) العدد (َُ -ب) تشرين األكؿ (َُِّ)

فصل في بينما
انتهػػى الكػػالـ علػػى (بينػػا) .كأمػػا إذا كلػػي بػػين (مػػا) الحرفيَّػةي ،نحػػو (بينمػػا) ،ففيهػػا ثالثػػة

أقواؿ(ِٔ):

 َّإف (مػا) كافٌػة ،كبينمػػا ه تيضػاؼ ،كإنمػا هػػي مكفوفػة ب ػ (مػا) ؛ ألف (مػا) داخلػةه علػى الجملتػػين

ػل لهػػا مػػن اإلعػػراب ،كي يػػد هػػذا كػػالـ
اهسػػمية كالفعليػػة ،كالجملػػة بعػػد (مػػا) مسػػتأنفة ه محػ َّ
القاموس أف بينا كبينما هي حركؼ اهبتدا (ّٔ) ،نحو قولهم(ْٔ) ( :عر)

مياسير
الع ٍس ير إذ دارت
ضيى َّن بً ًه
كار ى
استىػ ٍقد ًر اهللى ٍ
ٍ
فبينما ي
خيران ٍ
ي
و
و
ً
 الثانيَّ :الجملة ،نحو قولهم(ٓٔ):
مضاؼ الى
محذكؼ
إف (ما) زاادةه ،ك (بين) مضافةه الى زم ون
( عر)

ْ/ظ /بينما نحن باألراؾ معان

راكل على ىج ىملً ٍه
إذ أتى ه

أم :بػػين أكقػػات نحػػن بػػاألراؾ ،كػػذا قالػػه المغنٌػػي(ٔٔ) ،فالجملػػة فػػي محػػل ج ػ نر بإضػػافة

النمن المحذكؼ.

 الثالي :إف (ما) زاادة،ك(بين)مضافة الى الجملة نفسها،فالجملة في محل جر.كأما إذا تقدـ عليها (ما) ،ففيها قوهف:
ٌ
األكؿ:إف (ما) موصولة.
كالثاني:إف (ما) زاادة.
انتهى ما تل َّ

أعلم.
كاهللي سبحانه ي

كقد ل صه العبد الفقير إليه سبحانه أحمد بن محمد المقايع بديواف الػرزؽ سػابقان فػي
أكاسط هر واؿ من هور سنة و
أربعة كثمانين كألف من هجرة ىمن له العنة كالشرؼ.

ُُٗ

رسالة في الكالـ على بين كبينا كبينما كما بين تأليف أحمد بن محمد أفندم ( تُُُٖهػ )
ـ .د .عبد اهلل خلف صالح الجبورم

هوامش البحث:
_____________________
ُ  -سل الدرر في أعياف القرف الثاني عشرُ.ٔٗ/
ِ  -المصدر نفسه ُ.ٔٗ/
ّ  -ػػرح النرقػػاني علػػى مويَّػػأ اإلمػػاـ مال ػ ْ ُّٔ/كمػػا بعػػدها  .كين ػػر :اهسػػتذكار الجػػامع
لمذاهل فقها األمصار ٕ ّٕٗ/كما بعدها.
ْ  -ين ر  :سل الدرر ُ.ٔٗ/
ٓ  -ين ر  :المصدر نفسه ُ.ٔٗ/
ٔ  -تػػم تسػػجيلها فػػي قسػػم اللغػػة العربيػػة بكليػػة اآلداب بجامعػػة تكريػػت  ،ك ػػرعت بتحقيقهػػا ،
كهي في يريقها للنشر إف ا اهلل تعالى.
ٕ  -ين ر :الم طوط  /ظُ.
ٖ  -ين ر  :الم طوط  /ظُ كما بعدها.
ٗ  -ين ر  :الم طوط  /ظٕ.
َُ  -الم طوط ٕ /ك.
ُُ  -الم طوط ُ/ظ.
ُِ -الم طوط ُ/ظ.
ُّ  -المصدر نفسه ّ-ِ /ظ.
ُْ  -ين ر على سبيل المثاؿ .َِْ _ َِّ/ِ :
ُٓ  -جامع الدركس العربية ّ.ٔٓ/
ُٔ  -صحيح مسلم  /باب في الساعة التي في يوـ الجمعة ْ.ِّْ/
ُٕ -لم أجد هذا البيت قد نيسل ألحد ير  ،مما يدؿ على أنه كاف ين م الشعر حقيقةن .قاؿ

الم لػػف فػػي الحا ػػية ( (( :بيػػنكم)  ،بػػالرفع فاعػػل (كػػواني)  ،كالهبػػا الشػػي المنبعػػي
ُِٗ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (َِ) العدد (َُ -ب) تشرين األكؿ (َُِّ)

الذم نرا في البيػت فػي ضػو الشػعاع  ،كالهبػا أيضػان دقػاؽ التػراب  ،كيقػاس إذا ارتفػع

هبوان)).
هبا على يهبو ٍ

ُٖ  -عني العلما بػ (بين كبينما كبينا)  ،كأ اركا لها في كتبهم كما نجػد ذلػ عنػد سػيبويه فػي
:الكتػاب ُ ، ُُٕ/كّ .َّّ-َِّ/كأحيانػان نجػػدهم قػػد أفػػردكا لهػػا أبوابػان مسػػتقلةن.
كمػػا فػػي المعجمػػات  .كربمػػا أ ػػار بعضػػهم إليهػػا فػػي سػػياؽ الكػػالـ عػػن اإلضػػافة الػػى
الجمل أك اإل باع في بعض الحركؼ  ،كما نجد ذل عند ابن هشػاـ فػي مغنػي اللبيػل

 ،ين ػػر علػػى سػػبيل المثػػاؿ  :المغنػػي ُ ُُّ/الشػػاهد رقػػم ُٔٓ  ،كِ ُّٕ/الشػػاهد
رقم َِٔ كِ ّٕٕ/الشاهد رقم ِِٔ.
ُٗ  -يعني القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيركز آبادم (ت ُٕٖهػ) كييبًع بدار الجيل
ببيركت .كقد قاؿ الفيركز آبادم في (مادة بين) ما نصه(( :البين  :يكوف فيرقةن ككصػالن ،

كسطهم ...
كاسمان  ،كنرفان متمكنان  ،كالبيعد  ،كبالكسر :الناحية  ...كجلس بين القوـ ٍ :

كبانوا بىػ ٍينػان بىػ ٍينونػةن  :فػارقوا  ،كالشػي ي بينػان كبييونػان كبىػ ٍينونػةن :انقطػع  ،كأبانػه ي يػري ،...كباينػه
بين  ،أم بين الجيد كالردم  ،اسماف يج ًعال كاحدان
ى
بين ى
هاج ىري  ،كتباينا :تهاجرا ...كهذا ى
ػين
ػين  ،كبينػػا نحػػن كػػذا  :هػػي بػ ى
ػين بػ ى
 ،كبينيػػا علػػى الفػػتح  ،كالهمػػنة الم ففػػة تيسػ َّػمى  :بػ ى
ػمعي
أي ٍ ػبًعت فتحتيهػػا  ،فحػػدثت األلػ ي
ػف  .كبينػػا كبينمػػا  :مػػن حػػركؼ اهبتػػدا  ،كاألصػ ُّ
موضعه بين  ،كقوله:
فض بعد ٍبينا إذا صليح
ي ي
ي

ً
كرٍك ً ًه
بينا تعنِّفه الكماةى ى

سلفع
يتيح له جرم ه ي
يومان أ ى

ك ييري يرفعها ما بعدها على اهبتدا كال بر)).

َِ  -ين ر ، َُٓ-ُْٗ/ُ:كُ.ُٓٔ/
ُِ  -ين ر.ُِٓ-ُْٖ/ِ:

ِِ  -ين ر( ، ُُّ/ُ:الشاهداف ُٔٓ كُٕٓ)  ،كِ( ُّٕ/الشاهدَُٔ كَِٔ).

ُّٗ

رسالة في الكالـ على بين كبينا كبينما كما بين تأليف أحمد بن محمد أفندم ( تُُُٖهػ )
ـ .د .عبد اهلل خلف صالح الجبورم

ِّ  -قػػاؿ ابػػن من ػػور فػػي اللسػػاف ِ( ُْٗ/مػػادة بػػين)(( :البى ػ ٍػي ين فػػي كػػالـ العػػرب جػػا علػػى
كجه ػػين  :يك ػػوف البىػ ػ ٍػي ين الفرق ػػة  ،كيك ػػوف الوص ػػل  ،ب ػػاف يب ػػين بينػ ػان كبينونػ ػةن  ،كه ػػو م ػػن
األضداد...كيكوف البىػ ٍي ين اسمان كنرفان متمكنان ...كالمباينةي المفارقة  ،كتباين القوـ تهاجركا
 ...كالبػػين البيػ ٍع ػ يد كالفػػراؽ ...كتبػػاين الػػرجالف  ...إذا انفصػػال  ...كبػػين بمعنػػى كسػػط ،

ػرؼ  ،كإف
كسػػط القػػوـ  ،بػػالت فيف  ،كهػػو نػ ه
تقػػوؿ :جلسػػت بػ ٍػين القػػوـ  ،كمػػا تقػػوؿ ٍ :

جعلٍتىه اسمان أعربٍته)).

ػت
يوـ،
ػت بي ى
كصباح مسػا ى  ،كبي ى
يوـ ى
((كأما ى
ِْ  -قاؿ سيبويه في الكتاب (ٌّ :)َّّ-َِّ/
ى
اسم و
ضهم بمننلة و
ضهم
كاحد  ،كبع ي
بين  ،فإف العرب ت تلف في ذل  :يجعليه بع ي
كبين ى
 ،ى
يضػػيف األكؿ الػػى اآلخػػر كه يجعليػػه اسػػمان كاحػػدان  ،كه يجعلػػوف ػػيلان مػػن هػػذ األسػػما
بمننلة و و
((كج ًعػل لف ي يه َّػن
اسم كاحد إه في حاؿ ال رؼ أك الحػاؿ))  .كقػاؿ (ّ :)َّّ/ي
فػػي ذلػ الموضػػع كلفػػي خمسػةى عشػ ىػر  ،كلػػم ييػ ٍػب ىن ذلػ البنػػا فػػي يػػر هػػذا الموضػػع ،
قوؿ ال ليل)).
كهذا قوؿ جميع من نثك بعلمه كركايته عن العرب  ،كه أعلمه ٌإه ى

ِٓ  -البيت لعبيد بن األبرص حين رفػض امػرؤ القػيس ديػة أبيػه كهػدد بنػي أسػد  ،فأنشػد عبيػد
هذا البيت من قصيدة مطلعها:
يا ذا الم ِّوفينا بقتل

كح ٍينا
أبيه إذههن ى

ين ػر :ديوانػه ُّٕ ،سػر صػناعة اإلعػرابْٗ،األ ػانيِِ ،ٖٖ/ػرح المفصػػل
ْ ،ُُٕ/رح واهد العينيُ ،ُْٗ/همع الهوامعُ.ُِِ/
ِٔ  -ين ر في هذا المعنى( :اللساف/مادة بين)  ،ك(القاموس المحيط/مادة بين) .
ِٕ -قاؿ الم لف في الحا ية ( (( :بينكم)  ،بالرفع فاعل (كواني)  ،كالهبا الشػي المنبعػي
الذم نرا في البيػت فػي ضػو الشػعاع  ،كالهبػا أيضػان دقػاؽ التػراب  ،كيقػاس إذا ارتفػع

هبوان)).
هبا على يهبو ٍ

ُْٗ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (َِ) العدد (َُ -ب) تشرين األكؿ (َُِّ)

ِٖ  -لم أجد لهذا الحديي بهذا اللفي أصالن في كتػل الحػديي  ،كإنمػا هػو مػذكور فػي همػع

الهوامػع للسػيويي فقػػط ِ ، َِْ/كبعػد البحػي عػػن مػتن الحػديي تبػػين أنػه كرد بلفػػي

َّحته في الدراسة الفنية .
آخر كض ٍ
ِٗ  -ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياؽ.
َّ  -قاؿ الم لف في حا يته على رح (بانت سعاد) (( :البين قد يأتي بمعنى الوصل  ،كهو
من األضداد ؛ لقوله:
فرؽ الوا وف بيني كبينها
لقد َّ

فقرت بذاؾ الوصل عيني كعينها
َّ

كف ػػي أكث ػػر النس ػػخ بنص ػػل (الوا ػػين)  ،ك(بين ػػي كبينيه ػػا) ب ػػالرفع  .كالمعن ػػى عل ػػى رف ػػع

فرؽ بينػي
الوا ين :لقد َّ
فرؽ الوا وف ،كبينها كصلها  ،كعلى نصل الوا ين أف المعنى ٌ

الوا ػين  ،كمنػػه قولػػه تعػػالى (( :لقػػد تقطػػع بيػػنكم)) فػػي قػػرا ة مػػن رفعػػه  ،أم كصػػلكم ،

ني إلبهامه كإضافته))  .كقاؿ فػي نهايػة الم طويػة نقػالن
ككذل قرا ة من فتح  ،كلكنه بي ى
عن ابن هشاـ (( :قاؿ ابن هشاـ في رح (بانت سعاد) :البين هػو مصػدر بػاف  ،كيػأتي
البين بمعنى الوصل ،كقوله:

فرؽ الوا وف بيني كبينها
لقد َّ

فقرت بذاؾ الوصل عيني كعينها
َّ

كمنه قوله تعالى (( :لقد تقطع بينكم)) ،فػي قػرا ة مػن رفعػه  ،ككػذل هػو فػي قػرا ة

من فتح  ،كلكنه بني إلبهامه كإضافته  .كقاؿ في ػرح آخػر (( :كقػد يػأتي البػين بمعنػى
الوصػػل كهػػو مػػن األضػػداد  ،كقػػرئ ((لقػػد تقطَّػػع بيػػنيكم)) بػػالرفع  ،أم كصػػلكم  .كالبػػين
أيضان الفرؽ كالمنية  ،يقاؿ  :بينهما بوف بعيد .كقاؿ فػي التفسػير فػي قولػه(( :لقػد تقطػع
بينكم)) :إف الفاعل مضمر  ،كهو اهتصاؿ  ،كإف لم يكن مذكوران  ،كالتقدير :لقد تقطع

كص ػليكم بيػػنىكم)) ،كقػػاؿ(( :قولػػه (لقػػد فػػرؽ الوا ػػوف )فػػي بعػػض النسػػخ للػ ػ (كا ػػين) ،
بالنصل  ،ك(بيني كبينها)  ،بالرفع كيالامه تفريع قوله:

فقرت بذاؾ الوصل عيني كعينها
ُٓٗ

رسالة في الكالـ على بين كبينا كبينما كما بين تأليف أحمد بن محمد أفندم ( تُُُٖهػ )
ـ .د .عبد اهلل خلف صالح الجبورم

كالمعنى أف الوصل فرؽ بين الوا ين  ،كأما على نسػ ة رفػع الوا ػين  ،فيكػوف المعنػى:
لقد فرؽ الوا وف كصلنا الذم حصل به بيننا قرار العين)).
ُّ  -محمػػد بػػن أبػػي بكػػر بػػن عمػػر بػػن أبػػي بكػػر بػػن محمػػد  ،الم نكمػػي القر ػػي  ،بػػدر الػػدين
المعركؼ بالبدر الدماميني عالم بالشريعة كفنوف األدب .كلد في اإلسكندرية عاـّٕٔهػ

 ،كاس ػػتوين الق ػػاهرة كت ػػوفي فيه ػػا ع ػػاـ ِٕٖه ػ ػ  .تن ػػر ترجمت ػػه ف ػػي :ػػذرات ال ػػذهل
ٕ ، ُّٗ/بغية الوعاة ِٓ  ،األعالـ ٔ.ٕٓ/
ػمعي يػ ثر تركهػا – أم إذ بعػد
ِّ  -جا في رح التسهيل (ُ(( :)َُٓ -ُْٗ/ككػاف األص ُّ
بينػػا كبينمػػا – علػػى ذكرهػػا  ،كحكػػى السػػيرافي أف بعضػػهم يجعلهػػا نػػرؼ مكػػاف  ،كأف
بعضهم يجعلها زااد نة  ،كالم تار عندم الحكم بحرفيتهػا  ،كقػد حػدث ل ػ (بػين) إذ قيػل
فيهػػا :بينمػػا اهختصػػاص بالنمػػاف كال رفيػػة كاإلضػػافة الػػى الجمػػل  ،كقػػد تضػػاؼ بينػػا الػػى
المصدر كقوله :

ًً
كرٍك ً ه
بينا تعنُّقه الكماةى ى

سلفع
يتيح له جرم ه ي
يومان أ ى

كييركل (تعنقه) بالرفع على اهبتدا كال بر محذكؼ)).

ّّ  -عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد الوهاب ال نرجي الننجاني  ،من علما العربية  .يقاؿ له
العنم (عن الدين) توفي ببغداد عاـ ٓٓٔهػ  .له ((التصػريف العػنم )) ك((معيػار الن ػار

فػػي علػػوـ األ ػػعار)) ك (( الهػػادم )) فػػي النحػو ،ك ػػرحه ((الكػػافي ػػرح الهػػادم)) فػػي
ستربتي (َُّٔ) قاؿ السيويي(( :كقفػت عليػه ب طػه كذكػر فػي آخػر أنػه فػرغ منػه

ببغداد في العشرين من ذم الحجة سنة ْٓٔ))  ،ك((المضنوف به على ير أهلػه)) مػع
رحه هبػن عبػد الكػافي ،كهػو م تػارات ػعرية ك((عمػدة الحسػاب )) ك ((فػتح الفتػاح

رح مراح األركاح )) .تن ر ترجمته في :بغية الوعاة ِ ، ُِِ/األعالـ ْ.ُٕٗ/
ّْ  -ين ػػر :همػػع الهوامػػع ِ .ُْٖ/كعبػػارة الننجػػاني فيػػه ((:بحسػػل مػػا تضػػاؼ إليػػه كتصػػرفه
متوسط كيجل العطف عليه بالواك إف أضيف لمفرد فإف لحقته ( ما ) أك األلػف عػرض

عليه النماف كلنكمه كاإلضافة للجمل كلو فعلية على األصح )).
ُٔٗ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (َِ) العدد (َُ -ب) تشرين األكؿ (َُِّ)

ّٓ  -أم  :السيويي.
ّٔ  -أم  :الم لف .
ّٕ  -هو محمد بػن يوسػف بػن علػي بػن يوسػف بػن حيػاف النفػنم األندلسػي الجيػاني الغرنػايي
ػنم نسػػبةن إلػػى نفػػنة  ،بفػػتح النػػوف كسػػكوف الفػػا ،
المغربػػي المػػالكي ثػػم الشػػافعي  ،كالنفػ ٌ

مدينػػة باألنػػدلس – كمػػا قػػاؿ يػػاقوت فػػي معجػػم البلػػدافٓ ، - ِّْ/كقػػاؿ ابػػن العمػػاد
الحنبلي في ذرات الذهلٔ :ْٓ/نسبةن إلى نًٍفنة بكسر النوف كسكوف الفا قبيلػة مػن

البربر  ،كلد – رحمه اهلل – في مدينة رناية سنة أربع كخمسين كستملة للهجرة  ،كنشأ
بها كتعلم القرا ات كالنحو  ،ألف كثيران في اللغة كالنحػو كالتفسػير  ،كرحػل إلػى القػاهرة

كتػػوفي بهػػا سػػنة خمػػس كأربعػػين كسػػبعملة .تن ػػر ترجمت ػه فػػي :نفػػح الطي ػػل ّ،ِٖٗ/

ػػذرات ال ػػذهلٔ ، ْٓ/ف ػػوات الوفي ػػات ٔ ،ُّ/ال ػػدرر الكامن ػػةٓ ،ٕٓ/بغي ػػة الوع ػػاة

ُ.َِٖ/
ّٖ  -همع الهوامع ِ ، ُْٖ/كناهر كالـ أبي حياف في البحر المحيط (ْ )ُٖٔ/أف (بػين)
ه تكػوف اسػمان  ،بػل هػي نػرؼ مطلقػان  ،إذ قػاؿ فػي تفسػير قولػه تعػػالى  ) :ﰈ ﰉ ﰊ (

[األنعاـْٗ] بعد أف ذكر قػرا ات الق ٌػرا كت ريجػات النحػويين لهػا ((:كالػذم ي هػر لػي
أف المسػألة مػػن بػػاب اإلعمػػاؿ تسػػلط علػػى (مػػا كنػػتم تنعموف)(تقطَّػػع) ك(ضػػل) ،فأعمػػل
الثاني كهو (ضل) كأضمر في (تقطع) ضمير (ما) كهم األصناـ  ،فالمعنى ((:لقػد تقطَّػع
بيػػنكم مػػا كنػػتم تنعمػػوف كضػػلوا عػػنكم)) كمػػا قػػاؿ تعػػالى(( :كتقطَّعػػت بهػػم األسػػباب))

[البق ػػرةُٔٔ]  ،أم ((:ل ػػم يب ػػك اتصػػػاؿ بي ػػنكم كب ػػين م ػػا كن ػػتم تنعم ػػوف أنه ػػم ػ ػػركا

فعبدتموهم)).كهذا إعراب سهل لم يتنبَّه له أحد)) .فأبو حياف لم ير كجهان لجعل (بػين)

اسمان صريحان بل رآها نرفان كما هو ناهر كالمه  ،كاهلل أعلم.
ّٗ  -يقصد المجركر المفرد.

َْ  -البيت ير منسوب كما في :كشف ال فا ُ ،ُُِ/تفسػير ركح البيػافُ .ِّٖ/كفػي
هذين المصدر ( :مستورة عن علم هذا العالم) بدؿ (م فية.)...
ُٕٗ

رسالة في الكالـ على بين كبينا كبينما كما بين تأليف أحمد بن محمد أفندم ( تُُُٖهػ )
ـ .د .عبد اهلل خلف صالح الجبورم

ُْ  -قػػرأ نػػافع كالكسػػااي كحف ػ

بالنصػػل علػػى ال ػػرؼ  ،علػػى معنػػى  :لقػػد تقطَّػػع كص ػلي يكم

بينى يكم َّ .
كدؿ علػى حػذؼ الوصػل قولػه  :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ [األنعػ ػ ػ ػػاـ] ،
َّ
فدؿ هذا على التقايع كالتهاجر بينهم كبين ركااهم .كقرأ الباقوف (بيػنيكم) بػالرفع علػى
و
ً
فرفًػػع))  ،ين ػػر فػػي هػػذ القػػرا ة  :السػػبعة هبػػن
ػل إليػػه ي
أنػػه اسػػم يػػر نػػرؼ ،فأيسػػند الفعػ ي
البين اسمان كنرفػان
مجاهد ِّٔ .كقاؿ ابن سيد في (الم ص ُ(( : ) ٔٓ /كيكوف ي
رئ بينكم بالرفع
 ،كفي التننيل العنين  :لقد تقطَّ ىع بينكم َّ
كضل عنكم ما كنتم تنعموف ؛ قي ى
كالنصل  ،فالرفع على الفعل  ،أم تقطَّع كصليكم  ،كالنصل علػى الحػذؼ  ،يريػد  :مػا
بينكم)).

ِْ  -قاؿ ابن مجاهد في (السبعةْٗٗ) (( :كاختلفوا في قوله تعالى  :ﭽﭮ ﭯ ﭼ
[العنكبوتِٓ]  ،فقرأ ابن كثير كأبو عمرك كالكسااي مودة بينكم بالرفع مع اإلضافة ،
كركل أبو زيد عن أبي عمرك مودة بينكم بػالرفع مػع اإلضػافة كمػودة بنصػل الهػا بيػنكم

نصػػبان  ،كركل علػػي ابػػن نصػػر عػػن أبػػي عمػػرك مػػودة بيػػنكم مضػػافان رفعػان  ،كقػػرأ نػػافع كابػػن
عامر كعاصم في ركاية أبي بكر مودة منونان بالنصل بينكم نصػبان  ،ككػذل المفضػل عػن

عاصػػم  ،كركل األعشػػى عػػن أبػػي بكػػر عػػن عاصػػم مػػودة رفعػػا منونػػا بيػػنكم نصػػبا  ،كقػػرأ
حمنة كعاصم في ركاية حف

مودة بينكم بنصل مودة مع اإلضافة)).

ّْ  -ذهػػل أكثػػر النحػػاة الػػى أف أصػػل بينػػا هػػو بػػين  ،أي ػبًعت الفتحػػة  ،فصػػارت ألفػان  .كممػػن

ذهػػل هػػذا المػػذهل ابػػن من ػػور (اللسػػاف /مػػادة بػػين) كابػػن هشػػاـ (المغنػػي ِ، )ُّٕ/
كالفيركز آبادم (القاموس  /مادة بين)  ،ك يرهم.

ت ألف (بينػا) زااػد نة كبػين مضػافةه
َّر ى
ْْ  -قاؿ ابن هشاـ في (مغني اللبيلِ(( : )ّٕٕ/إذا قد ٍ
اؼ الػى جمل وػة اس و
ػمية ،
للجملة اهسمية ؛ فإف صدر الكالـ جملة فعليػة  ،كال ػرؼ مضػ ه

ُٖٗ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (َِ) العدد (َُ -ب) تشرين األكؿ (َُِّ)

و
فصدر الكالـ جملةه فعليةه قيدِّـ
مضافة ؛
كإف قيػلٍنا العامل في إذا فعل الشرط  ،كإذا ير
ي
نرفيها)).

ْٓ  -ق ػػاؿ الس ػػيويي ف ػػي (الهم ػػعِ(( :)ُْٗ-ُْٖ/كإذا لحقته ػػا األل ػػف  ،أك (م ػػا) لنم ػػت
إضافتها الى الجمل سوا كانت اسميةن  ،كقوله:
فبينا نحن نرقبه أتانا
ػت
كأك ىؿ البي ى
 ...كمنع بعضهم إضافتها الى الفعلية  ،كقاؿ :ه تضاؼ إه الػى اهسػمية ٌ ،
كنحو على إضمار (نحن) .
و
حينلذ ريية.
كزعم ابن األنبارم أف (بين)
كما ذيكًر من أف الجملة بعد (بينا) ك(بينما) مضاؼ إليها نفسها دكف حذؼ مضاؼ كأنها
في موضع جر  ،مذهل الجمهور.

الفارسي كابن جني الى أف إضافتها الى الجملػة علػى تقػدير حػذؼ زمػاف مضػاؼ
كذهل
ُّ

الى الجملة  ،ألف المضاؼ الى الجمل نرؼ النماف  ،دكف نرؼ المكاف  ،كألف (بػين)

تقػع علػى أكثػر مػن كاحػد ؛ ألنهػا كسػط  ،كه بػد مػن اثنػين فمػا فوقهمػا  ،كالتقػدير :بينػػا
عمرك .كاختار ابن الباذش)).
أكقات زيد قاام أقبل ه
ْٔ  -ذهل المرادم في (الجنى الداني َُِ )َِِ-الى أف األلف تكػوف كافػة كهػي األلػف
كحػ ًػذفت المػػيم ،
فػػي (بينػػا)  ،كذكػػر أف بعػػض النحػػويين ذهػػل الػػى أف أصػػل بينػػا بينمػػا ي
كذهػػل بعضػػهم اآلخػػر الػػى أف ألػػف بينمػػا للتأنيػػي  .كقػػاؿ بعػػد ذل ػ (( :ككالهمػػا قػ ه
ػوؿ
ضعيف)) .كقاؿ السيويي في (الهمع ِ(( : )َُٓ/كذهل قوـ الى أف (ما) ك(األلػف)

كافٌتاف  ،كالجملة بعدهما ه موضع لها من اإلعراب .كذهػل آخػركف الػى أف (مػا) كافٌػةه
عػن ال فػض  ،كاأللػػف إ ػباع  ،ألف كػوف األلػػف كافٌػةن لػم يثبػػت  ،كثبػت كونهػا إ ػػباعان ،
فالجملػػة بعػػد األلػػف فػػي موضػػع جػ نر باإلضػػافة  ،كبعػػد (مػػا) ه محػػل لهػػا مػػن اإلعػراب ،

كاختار المغاربة.

ُٗٗ
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كر َّد بأف ال ركؼ كلها مػذكرة إه مػا َّػذ ،
كزعم قوـ أف األلف للتأنيي  ،ككزنها فىػ ٍعلى  .ي

كهو قي ٌداـ ككرا )).

ػمعت المبػػرد
ْٕ  -قػػاؿ ابػػن من ػػور فػػي (اللسػػاف ٕ ُٖٗ /مػػادة بػػين) (( :قػػاؿ أبػػو عمػػرك  :سػ ي

يقوؿ :إذا كاف اهسم الذم يجي بعد بينا اسمان حقيقيان رفعته باهبتػدا  ،كإف كػاف اسػمان
بين  ،قاؿ :فسألٍت أحمد بن يحيػى
مصدريان خف ٍ
ضتىه  ،كيكوف بينا في هذا الحاؿ بمعنى ى
عنه  ،كلم أيعلً ٍمه قااله فقاؿ هذا ال يد ُّر ٌ ،إه َّ
أف من الفصػحا ىمػن يرفػع اهسػم الػذم بعػد
بينا كإف كاف مصدريان  ،فيػل ً
ٍح يقهي باهسم الحقيقي ؛ كأنشد بيتان لل ليل بن أحمد:
ي
بينا نى و
البيت
بيت كبهجتً ًه
ذهل الغنى َّ
كتقوض ي
كجاان  :كبهجتهي ...كليست األلف فػي بينػا بص و
ػلة  ،كبينػا فىػ ٍعلػى أي ٍ ػبًعت الفتحػةي فصػارت
ي
ألفان)) .كين ر  :مغني اللبيل ِ.ُّٕ/

ْٖ  -ين ر :مغني اللبيل ِ ، ُّٕ/كهمع الهوامع ِ.َُٓ/
ْٗ  -أم  :الميم محذكفة من بينما.
َٓ  -قاؿ ابن من ور في (اللساف  /مادة بين ِ(( : )ُٕٗ/أصل بينػا بػين  ،فأ ػبًعت الفتحػة
فصارت ألفان  ،كيقاؿ بينا كبينما  ،كهما نرفا و
زماف بمعنى المفاجأة)).
ُٓ  -قوله ( :باقية على اإلضافة )...معنا أف بينا كبينما يضافاف الى و
جملة من فعل كفاع وػل أك
ي

مبتػػدأ كخبػػر  ،كيحتاجػػاف الػػى جػػواب إلتمػػاـ المعنػػى  .ين ػػر  :الكتػػاب ُ .ُُٕ/ككػػاف

األصمعي ي فض المفرد بعد (بينا) إذا صلح فػي موضػعه (بػين) كيينشػد قػوؿ أبػي ذؤيػل

الهذلي:
ٌ

ً
كرٍك ً ًه
بينا تعنُّقه ال يكماةى ى

أثتيح له جرم ه س ٍل ىف يع
يومان ى

بالكسر  ،ك ير يرفع ما بعد بينا كبينما على اهبتػدا كال بػر .ين ػر ( :ثاللسػاف /مػادة
بين)

ََِ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (َِ) العدد (َُ -ب) تشرين األكؿ (َُِّ)

ِٓ  -قػػاؿ ابػػن سػػيد فػػي (الم صػ ُ(( : )ٔٓ /بينػػا كبينمػػا مػػن حػػركؼ اهبتػػدا  ،كليسػػت
األلف في بينا بصلة  ،كبينا فىػ ٍعلى اي بًعت الفتحةي فصارت ألفان  ،كبينما بين  ،زيدت عليه
ما  ،كالمعنى كاح هد))  ،كين ر :ديواف األدب للفارابيّٗٔ.

ّٓ  -الكالـ بتمامه مأخوذ من  :همع الهوامع للسيويي ِ َُٓ/من دكف نسبة .
ْٓ  -قا ؿ الصباف في حا يته على رح األ موني (( :قاؿ في الهمع كما ذكر من أف الجملػة
بعد بينا كبينمػا مضػاؼ إليهػا قػوؿ الجمهػور .كقيػل مػا كاأللػف كافتػاف فػال محػل للجملػة
بعدهما كقيل ما كافة دكف األلف بل هي مجرد إ باع اهػ .كعلى عدـ إضافتهما عاملهما

ما في الجملة التي تليهما كما في المغني)).
ٓٓ -البيت ألبي ذؤيل الهذلي من قصيدته المشهورة التي مطلعها:
تتوجع
ًأم ىن المنوف كريبها
ي

و
يجنع
بمعتل من
كالدهر ليس
ي

ين ػػر :ديػػواف الهػػذليين ُ ، ُ/كالمفضػػلياتُ ،ُُْ/ك ػػرح ديػػواف الحماسػػة ِ،ْٖ/

كسر صناعة اإلعػرابُ ،ُٕٗ/ِٓ،ِ/كال صػاا ّ ،ُِِ/كالحلػل فػي ػرح أبيػات
الجمػػلُ ،ٔٓ/كلسػػاف العػػربُّ ،ِٔ/كمغنػػي اللبيػػلِ ، ُّٕ/كنقػػل ابػػن هشػػاـ فيػػه

عن ابن عصفور عن ابن السيد البطليوسي (ِ )ِِٓ/قوله في قػوؿ أبػي ذؤيػل الهػذلي
رد – أم اب ػػن
المتق ػػدـ(( :م ػػن ركا بج ػػر التع ػػانك م ط ػػي ؛ ألف تفاع ػػل ه يتع ػػدل  ،ث ػػم َّ

عصػػفور -عليػػه بأنػػه إف كػػاف قبػػل دخػػوؿ التػػا متعػػديان الػػى اثنػػين فإنػػه يبقػػى بعػػد دخولهػػا
متعديان الى كاحػد  ،نحػو عاييتػه الػدراهم كتعايينػا الػدراهم  ،كإف كػاف متعػديان الػى كاحػد
ػاكزت زيػدان كتجاكزتػه
فإنه يصير قاصران  ،نحو :
كعمرك  ،إه قلػيالن  ،نحو:ج ي
ى
تضارب زي هد ه

كعانقته كتعانقته))  ،كقاؿ ابن هشاـ بعػد ذلػ (ِ(( :)ِِٓ/كإنمػا ذكػر ابػن السػيد أف

ػل ه يكػػوف متعػػديان  ،كأيضػان فلػػم ي ػ َّ الػػرد بركايػػة
تعػانك ه يتعػػدل  ،كلػػم يػػذكر أف تى ى
فاعػ ى
الجر  ،كه معنى لذل )).
ِّ
جرب ، )...كالصحيح ما أثبتنا كما في المصادر المتقدمة .
ٔٓ  -في الم طوية  ...( :ه
َُِ

رسالة في الكالـ على بين كبينا كبينما كما بين تأليف أحمد بن محمد أفندم ( تُُُٖهػ )
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ٕٓ  -تقدـ الكالـ في ذل .
ٖٓ  -هذا صدر بيت كعجن :
معلِّ ىك كفٍ و
كزناد راعي
ضة ى
كهو لنصيل في ديوانه َُْ  ،كركايته في الديواف:
كبينا نحن نن ر أتانا

و
راع
كزناد ً
معلِّ يك ٍكوة ي

كهػو منسػػوب لرجػػل مػػن عػػيالف فػػي سػػيبويه ُ ، ُُٕ/ك يػػر منسػػوب فػػي  :سػػر صػػناعة

اإلعرابُ ، ِّ/الصاحبي في فقه اللغةُ ،ّٓ/الجنى الداني ُ ، ِٗ/رح المفصل

ْ ، ٕٗ/لساف العرب ُّ ، ِٔ/مغني اللبيلُ ، ْْٗ/همع الهوامع ِ .َِْ/ككرد
بال رـ عند سيبويه كابن يعيش كبلفي  :بينا نحن نطلبه. ...
ٗٓ  -البيػػت منسػػوب لهنػػد الصػػغرل بنػػت النعمػػاف بػػن المنػػذر المعركفػػة بحرقػػة كمػػا فػػي :لسػػاف
العرب ٕ( ُٕٗ/مادة بين)  ،مركج الػذهلُ ، َُِ/تػأريخ دمشػك ُِ ، ّٕٓ/نفػح

ف)
الطيل ّ ، ِٓ/كفي المفصل َّ ...( :
ف) بدؿ (...تتضعَّ ي
نتنص ي

َٔ  -هو األصمعي  ،إذ أجاز إضافة ما بعدها إليها  .ين ر :رح التسهيل ُ.َُٓ-ُْٗ/
ُٔ  -هذا البيت هبن ميادة كما في  :الكامل فػي اللغػة كاألدب ُ، ِْ/كالحماسػة البصػرية :
ُ ، ُُٓ/كعجن :

و
سرداح
جاللة
بالبيػ ٍرًد فوؽ
ً

كفي األ اني ِ ، ُّٔ/كركاية البيت عند األصفهاني( :بال ِّن  )...بدؿ (بالبيػ ٍرًد )...

ِٔ  -ين ر :رح التسهيل ُ ، َُٓ/كهمع الهوامع ِ.ُُٓ-َُٓ/
ّٔ  -ين ر  :القاموس  /مادة بين

ػاني كمػػا فػػي :
ْٔ  -هػػذا البيػػت منسػػوب ى
لجبىلػػة العػ ٌ
ػذرم  ،كاسػػمه عبػػد المسػػيح بػػن بيقيلػػة الغسػ ٌ

الحماسػػة البصػػرية ُ ، ُّٔ/كهػػو لحريػػي بػػن جبلػػة العػػذرم كمػػا فػػي :ػػرح ػػواهد
َِِ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

المجلد (َِ) العدد (َُ -ب) تشرين األكؿ (َُِّ)

المغنػ ػػي للسػ ػػيويي . ٖٔ :كالبيػ ػػت بػ ػػال نسػ ػػبة فػ ػػي :كتػ ػػاب سػ ػػيبويه ُ ، ََّ/اللمػ ػػع

ُ ، ُٗٗ/أس ػ ػػاس البال ػ ػػةُ ، ّٖٔ/مغن ػ ػػي اللبي ػ ػػل ُ ، ُُٓ/ػ ػػرح ػ ػػافية اب ػ ػػن
الحاجلِ ، ُُٖ/رح ذكر الذهل ُ ، ُْٔ/تاج العركس ُ.ِّٕٓ/
ٓٔ -البيت منسوب لجميل بن معمر العذرم كما في  :ػرح الرضػي علػى الكافيػة ْ، ِٕٗ/

خنانة األدب ٕ ٖٓ/ك َُ ِٕ، ِّ/برقم َٖٓ  .كالبيت يػر منسػوب فػي  :مغنػي
اللبيػل ُ َُْ/بػرقم ّٖٓ ،القػاموس المحػيطُ ، ُْٕٓ/تػاج العػػركس ُ.َْٖٕ/
كأكؿ القصيدة:

كً ٍدت أقضي الحياةى من جللً ٍه
ت في يلل ٍه
رسم دا ور كق ٍف ي
ب معتدلً ٍه
موحشان ما ترل به أحدان
الريح ٍتر ى
تنسج ي
محرك ػةن فػػي الم طويػػة  ،كأننػػه يعنػػي  :كػػذا قالػػه صػػاحل المغنػػي  ،أم ابػػن
ٔٔ  -كػػذا كردت َّ
هشاـ كاهلل أعلم .

املصادر واملراجع
-

القرآف الكريم.

-

أسػػاس البال ػػة  ،ج ػػار اهلل أب ػػو القاس ػػم محم ػػود ب ػػن عم ػػر النم ش ػػرم (تّٖٓق)  ،دار
صادر كدار بيركت  ،بيركت ُّٗٗ ،قُٕٗٗ -ـ.

-

اهسػػتذكار الجػػامع لمػػذاهل فقهػػا األمصػػار  ،أبػػو عمػػر يوسػػف بػػن عبػػد اهلل بػػن عبػػد البػػر

النم ػػرم القريب ػػي (تّْٔهػػػ)  ،تحقي ػػك س ػػالم محم ػػد عط ػػا كمحم ػػد عل ػػي مع ػػوض  ،دار
الكتل العلمية  ،بيركت  ،لبناف َََِ ،ـ
-

األعػػالـ  ،خ يػػر الػػدين النركلػػي  ،دار العلػػم للماليػػين  ،بيػػركت  ،لبنػػاف  ،الطبعػػة السادسػػة
عشرة ََِٓ ،ـ.

َِّ

رسالة في الكالـ على بين كبينا كبينما كما بين تأليف أحمد بن محمد أفندم ( تُُُٖهػ )
ـ .د .عبد اهلل خلف صالح الجبورم

-

األ ػػاني  ،أبػػو الفػػرج األصػػفهاني (تّٔٓق)  ،ػػرحه ككتػػل هوامشػػه سػػمير جػػابر  ،دار
الفكر  ،بيركت  ،لبناف  ،الطبعة األكلى َُْٕ ،قُٖٕٗ -ـ.

-

البحػػر المحػػيط  ،أبػػو حيػػاف األندلسػػي  ،دار الفكػػر  ،بيػػركت  ،لبنػػاف  ،الطبعػػة الثانيػػة ،
ََِٓـ.

-

بغيػػة الوعػػاة فػػي يبقػػات اللغػػويين كالنحػػاة  ،جػػالؿ الػػدين السػػيويي  ،تحقيػػك محمػػد أبػػو
الفضل إبراهيم  ،المكتبة العصرية  ،صيدا  ،بيركت  ،لبناف .

-

تاج العركس من جواهر القاموس  ،السيد محمد مرتضػى الحسػيني النبيػدم  ،تحقيػك عبػد

الك ػػريم العنب ػػاكم كعب ػػد الس ػػتار أحم ػػد ف ػػراج كآخ ػػرين  ،مطبوع ػػات مجم ػػع اللغ ػػة العربي ػػة
،القاهرة ( ،د.ت) .
-

تػػأريخ مدينػػة دمشػػك كذكػػر فضػػلها كتسػػمية مػػن حلَّهػػا مػػن األماثػػل  ،أبػػو القاسػػم علػػي بػػن

الحسػػن بػػن هبػػة اهلل بػػن عسػػاكر الشػػافعي (تُٕٓق)  ،تحقيػػك محػػل الػػدين أبػػي سػػعيد

عمر بن رامة العمرم  ،دار الفكر  ،بيركت  ،لبناف ُٗٗٓ ،ـ.
-

التعريفات  ،علي بن محمد بن علي الشريف الجرجاني (تُٖٔق)  ،دار الكتاب العربي
 ،بيركت  ،لبناف ُِّْ،قََِِ -ـ.

-

ج ػػامع ال ػػدركس العربي ػػة  ،مص ػػطفى الغاليين ػػي  ،مراجع ػػة كتنق ػػيح د.عب ػػد الم ػػنعم خفاج ػػة ،
المكتبة العصرية  ،صيدا  ،بيركت  ،الطبعة الثامنة عشرة َُْٓ ،قُٖٗٓ-ـ.

-

الجامع ألحكاـ القرآف  ،أبو عبد اهلل محمد بػن أحمػد األنصػارم القريبػي (تُٕٔق) ،
دار إحيا التراث العربي  ،بيركت  ،لبناف ُٗٔٔ ،ـ.

-

الجنى الداني في حركؼ المعاني  ،حسن بن قاسم المرادم (تْٕٗق)  ،تحقيك د.يه
محسن  ،م سسة الكتل للطباعة كالنشر  ،بغداد ُّٗٔ ،قُٕٗٔ -ـ.

َِْ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

-

المجلد (َِ) العدد (َُ -ب) تشرين األكؿ (َُِّ)

الحلػػل فػػي ػػرح أبيػػات الجمػػل  ،ألبػػي محمػػد عبػػد اهلل بػػن محمػػد بػػن السػػيد البطليوسػػي

(تُِٓ ق)  ،تحقيك يحيى مراد  ،منشورات محمد علي بيضوف  ،دار الكتل العلميػة ،
بيركت  ،لبناف  ،الطبعة األكلى ُِْْ ،قََِّ-ـ.
-

الحماسة البصرية  ،علي بن أبي الفرج بن الحسن البصرم  ،تحقيك عادؿ جماؿ سػليماف
 ،منشورات المجلس األعلى للش كف اإلسالمية بمصر ُٕٖٗ ،ـ.

-

خنانة األدب كلػل لبػاب لسػاف العػرب  ،عبػد القػادر بػن عمػر البغػدادم (تَُّٗق) ،

تحقيػ ػػك عبػ ػػد السػ ػػالـ محمػ ػػد هػ ػػاركف  ،مكتبػ ػػة ال ػ ػػانجي  ،القػ ػػاهرة  ،الطبعػ ػػة الثالثػ ػػة ،

َُْٗقُٖٗٗ -ـ.
-

ال صػاا

 ،أبػو الفػتح عثمػاف بػػن جنػي (تِّٗق)  ،تحقيػك محمػد علػي النجػػار  ،دار

الش كف الثقافية العامة  ،بغداد  ،العراؽ  ،الطبعة الرابعة  َُُْ ،ق َُٗٗ-ـ.
-

الدرر الكامنة في أعياف الملة الثامنة  ،هاب الدين أحمػد بػن علػي بػن محمػد بػن محمػد

ابن علػي بػن أحمػد الشػهير بػابن حجػر العسػقالني (تِٖٓق)  ،دار الجليػل  ،بيػركت ،

لبناف َُّٓ ،ق.
-

ديواف األدب  ،أبو إبراهيم الفارابي  ،تحقيك أحمػد م تػار عمػر  ،منشػورات مجمػع اللغػة

-

ديواف عبيد بن األبرص  ،تحقيك د.حسين نصار  ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي  ،القاهرة

العربية بالقاهرة  ،الهيلة العامة لش كف المطابع األميرية  ،القاهرة ُِّٗ ،ق.
ُٕٗٓ ،ـ.
-

ديواف الهذليين  ،نشر الدار القومية للطباعة كالنشر  ،القاهرة ُّٖٓ ،ق.

-

السبعة في القرا ات  ،أحمد بن العباس بن مجاهد (تِّْق)  ،تحقيك د .وقي ضيف

-

سر صناعة اإلعراب  ،أبو الفتح عثمػاف بػن جنػي (تِّٗق)  ،تحقيػك حسػن هنػداكم ،

 ،دار المعارؼ  ،القاهرة  ،الطبعة الثانية ََُْ ،قَُٖٗ -ـ.سل

دار القلم  ،دمشك  ،الطبعة األكلى َُْٓ ،قُٖٗٓ -ـ.

َِٓ

رسالة في الكالـ على بين كبينا كبينما كما بين تأليف أحمد بن محمد أفندم ( تُُُٖهػ )
ـ .د .عبد اهلل خلف صالح الجبورم

-

سل الدرر في أعياف القرف الثاني عشر  ،أبو الفضل محمد بن خليل بن علي بن محمػد

ابػ ػػن محمػ ػػد مػ ػػراد الحسػ ػػيني (تَُِٔق)  ،دار البشػ ػػاار اإلسػ ػػالمية كدار ابػ ػػن حػ ػػنـ ،
المملكة العربية السعودية  ،الطبعة الثالثة َُْٖ ،قُٖٖٗ-ـ.
-

ػػذرات ال ػػذهل ف ػػي أخب ػػار ىم ػػن ذه ػػل  ،أب ػػو الف ػػالح عب ػػد الح ػػي ب ػػن العم ػػاد الحنبل ػػي

-

رح التسهيل المسمى (تسهيل الفوااد كتكميل المقاصد)  ،جماؿ الدين محمد بن عبػد

(تَُٖٗق)  ،دار الكتل العلمية  ،بيركت  ،لبناف ( ،د.ت) .

اهلل بػػن عبػػد اهلل بػػن مالػ الطػػااي الجيػػاني األندلسػػي (تِٕٔق)  ،تحقيػػك أحمػػد السػػيد
سيد أحمد علي  ،المكتبة التوفيقية  ،القاهرة ،مصر ( ،د.ت).
-

رح ديواف الحماسة  ،المرزكقي  ،تحقيك كنشر أحمد أمين كعبد السالـ محمد هاركف ،
دار الجيل  ،بيركت  ،الطبعة األكلى ُُُْ ،قُُٗٗ -ـ.

-

ػ ػػرح ػ ػػافية ابػ ػػن الحاجػ ػػل  ،رضػ ػػي الػ ػػدين محمػػػد بػ ػػن الحسػ ػػن اهسػ ػػتراباذم النحػ ػػوم

(تٖٔٔق)  ،تحقيػػك محمػػد نػػور الحسػػن كمحمػػد النفػػناؼ كمحمػػد محيػػي الػػدين عبػػد

الحميػ ػػد  ،دار إحيػ ػػا الت ػ ػراث العربػ ػػي  ،بيػ ػػركت  ،لبنػ ػػاف  ،الطبعػ ػػة األكلػ ػػى ُِْٔ ،ق-

ََِٓـ.
-

رح ذكر الذهل في معرفة كػالـ العػرب  ،ابػن هشػاـ األنصػارم (تِٕٔق)  ،تحقيػك
محمد محيي الدين عبد الحميد  ،القاهرة ( ،د.ت).

-

ػػرح ػػواهد المغن ػػي  ،ج ػػالؿ ال ػػدين الس ػػيويي (تُُٗق)  ،عل ػػك علي ػػه أحم ػػد ن ػػافر
كوجاف  ،لجنة التراث العربي ( ،د.ت) .

-

رح الكافية في النحو  ،رضي الدين محمد بن الحسن اهستراباذم  ،مكتبػة دار البػاز ،
مكة المكرمة ُُْٓ ،قُٗٗٓ -ـ.

-

رح المفصل  ،يعيش بن علي بن يعيش (تّْٔق)  ،عػالم الكتػل  ،بيػركت  ،لبنػاف ،
كمكتبة المتنبي  ،القاهرة  ،مصر ( ،د.ت).
َِٔ

جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية

-

المجلد (َِ) العدد (َُ -ب) تشرين األكؿ (َُِّ)

الصػػاحبي فػػي فقػػه اللغػػة  ،أبػػو الحسػػين أحمػػد بػػن فػػارس بػػن زكريػػا (تّٓٗق)  ،تحقيػػك
السيد أحمد صقر  ،دار إحيا الكتل العربية  ،القاهرة ( ،د.ت) .

-

صحيح مسلم ،اإلماـ أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيرم النيسػابورم (تُِٔق) ،

منشػػورات محمػػد علػػي بيضػػوف  ،دار الكتػػل العلميػػة  ،بيػػركت  ،لبنػػاف  ،الطبعػػة األكلػػى ،

ُُِْقََُِ -ـ.
-

فوات الوفيات  ،ابن اكر الكتبي (تْٕٔق)  ،تحقيك د.إحساف عباس  ،دار صادر ،
بيركت  ،الطبعة األكلى ُّٕٗ ،ـ.

-

القاموس المحيط  ،محمد بن يعقوب الفيركز آبادم (تُٕٖق)  ،دار الجيل  ،بيركت ،
( د.ت) .

-

الكامل في التأريخ  ،أبو الحسن علي بن أبػي الكػرـ الشػيباني المعػركؼ بػابن األثيػر  ،دار
صادر كدار بيركت  ،بيركت ُّٖٓ ،قُٗٔٓ-ـ.

-

الكامػػل فػػي اللغػػة كاألدب  ،أبػػو العبػػاس محمػػد بػػن ينيػػد المبػػرد (تِٖٓق)  ،م سسػػة
المعارؼ  ،بيركت  ،لبناف َُْٓ ،قُٖٗٓ-ـ.

-

الكتػػاب  ،أبػػو بشػػر عمػػرك بػػن عثمػػاف بػػن قنبػػر (تَُٖق)  ،تحقيػػك عبػػد السػػالـ محمػػد
هاركف  ،مكتبة ال انجي  ،القاهرة  ،مصر  ،الطبعة الرابعة .ََِٔ ،

-

لساف العرب  ،أبو الفضل جماؿ الدين محمد بن مكػرـ بػن من ػور األفريقػي (تُُٕق)
 ،دار صادر  ،بيركت  ،لبناف  ،الطبعة السادسة .ََِٖ ،

-

اللمع في العربية  ،أبو الفتح عثماف بن جني (تِّٗق)  ،تحقيك سميح أبو مغلي  ،دار
مجدهكم  ،عماف  ،األردف َُْٖ ،ق.ُٖٖٗ-

-

الم ص ػ ػ ػ

 ،ابػ ػ ػػن سػ ػ ػػيد األندلسػ ػ ػػي (تْٖٓق)  ،دار الفكػ ػ ػػر  ،بيػ ػ ػػركت  ،لبنػ ػ ػػاف ،

ُّٖٗقُٕٖٗ -ـ.

َِٕ

رسالة في الكالـ على بين كبينا كبينما كما بين تأليف أحمد بن محمد أفندم ( تُُُٖهػ )
ـ .د .عبد اهلل خلف صالح الجبورم

-

مركج الذهل كمعادف الجوهر ،اإلماـ أبو الحسن بن علػي المسػعودم  ،المكتبػة العصػرية
 ،صيدا  ،بيركت ُٖٗٗ ،ـ.

-

معجم البلداف  ،ياقوت الحموم  ،دار صادر  ،بيركت  ،لبناف ( ،د.ت) .

-

مغني اللبيل عن كتل األعاريل  ،أبو محمػد عبػد اهلل جمػاؿ الػدين بػن يوسػف بػن أحمػد

ابن عبد اهلل بن هشاـ األنصارم (تُٕٔق)  ،تحقيك محمد محيي الدين عبد الحميد ،
المكتبة التجارية الكبرل كمطبعة المدني  ،القاهرة  ،مصر ( ،د.ت).
-

َّ
المفضػػل بػػن محمػػد الضػػبٌي)  ،تحقيػػك عمػػر
العالمػػة أبػػي العبػػاس
المفضػػليات (م تػػارات ٌ

فاركؽ الطباع  ،دار األرقم بن أبي األرقم  ،بيركت  ،لبنػاف  ،الطبعػة األكلػى ُُْٗ ،ق-

ُٖٗٗـّّٔٓٓ.
-

المقاصد النحوية في رح واهد األلفية المشػهور بشػرح الشػواهد الكبػرل  ،بػدر الػدين

محمػػود بػػن أحمػػد بػػن موسػػى العينػػي (تٖٓٓق)  ،تحقيػػك محمػػد باسػػل عيػػوف السػػود ،
منشػػورات محمػػد علػػي بيضػػوف  ،دار الكتػػل العلميػػة  ،بيػػركت  ،لبنػػاف  ،الطبعػػة األكلػػى ،

ُِْٔقََِٓ-ـ.
-

همع الهوامع في رح جمع الجوامع  ،جالؿ الدين بن أبي بكر السيويي (تُُٗق) ،
تحقي ػػك أحم ػػد ػػمس ال ػػدين  ،منش ػػورات محم ػػد عل ػػي بيض ػػوف  ،دار الكت ػػل العلمي ػػة ،

بيركت ،لبناف  ،الطبعة األكلى ُُْٖ ،ق – ُٖٗٗـ.

َِٖ
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المجلد (َِ) العدد (َُ -ب) تشرين األكؿ (َُِّ)

الصفحتاف األكلى كالثانية من الم طوية
َِٗ

رسالة في الكالـ على بين كبينا كبينما كما بين تأليف أحمد بن محمد أفندم ( تُُُٖهػ )
ـ .د .عبد اهلل خلف صالح الجبورم

الصفحة األخيرة من الم طوية
َُِ

)َُِّ(  ب) تشرين األكؿ-َُ( المجلد (َِ) العدد
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ABSTRACT
Praise be to Allah , Blessings and peace on the honest person
among creatures Mohammed (Peace and blessings be upon him) and
on his followers .
This book that is in our hands is a (message in the speech on
baina , I . e baina'a , bainma and ma baina) for Ahmed Afandi (died
on 1118 H.)
This research is divided into two parts : The first part deals
with the book itself , and its publisher . it also includes its
publishments , his life , his death and a stylistic study that is (in our
hands) .
The second part deals with the revised text of the book . The
researcher did his best to return the sayings back to who said them
at this book and to translate their life , besides sayings of the other
linguists are mentioned at each aspect the publisher has mentioned .
The research has ended with mentioning the references and the
books used in this research and the English abstract .
I ask Allah that I have done something good at this work that I
put in front of the students .

ُُِ

