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 اإلهداء

 ...ىزا أىذُ مثشج جيذُ

ًفاءً ...........إىل سًح أتِ انطاىشج انزُ مل َرًرع تشفمرو ًفاسلنا صغاساً

 ًحثاً ًإحساَاً

إىل انٌانذج احلثْثح أطال اهلل عًشىا ًيرعنا تٌجٌدىا ًخانص دعائيا انزُ مل 

 ًفاءً ًحناَاً..........................ذنمطع تو نْالً ًهناساً

 حثاً ًاخالصاً..................إىل صًجيت ًسفْمح األمل ًاأليم

 اَاًعطفاً ًحن...     ............إىل أتنائِ ًلشج عْين ًَثع فؤادُ

 إكشاياً ًاحرتاياً    .........................إىل أخٌذِ األعضاء

 اعرضاصاً ًذمذّشاً........إىل سًح انعى انغايل انسْذ عثذاحلسني سمحو اهلل

إىل سًح جذُ ألتِ انزُ أًصَ تأٌ ذُيذٍ يمرنْاذو يل يز كند طفالً فاسرحك 

                            اياً ًًفاءًإكش...................تأٌ أىذُ نو مثشج جيذُ ىزا

                                                            انسْذ عطا ًانسْذ عهِ سمحيى اهلل   ًًنذّو خانَِّ  إىل سًح جذُ أليِ



 شكش ًعشفاٌ

ًأكشيين تئمتاو ىزا انعًم  ,انزُ أسثغ عهَِّ َعًرو –عضّ ًجمّ–شكشُ أًالً هلل 

 ع يع سجائِ أٌ ّرمثهو يين ًجيعهو خانصاً نٌجيو انكشّى. املرٌاض

 .. .ًانشكش يٌصٌل
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 املثنَ..........اعرضاصاً ًذمذّشاً

 ًحشصاً ذرثعاً ......... .إىل األسرار املساعذ انذكرٌس حساو عذَاٌ انْاسشُ
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 نرفضهيى ًإحساهنى ...إىل انزٍّ أفذخ ينيى تكراب أً سأُ أً َصْحح أً يشٌسج.
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 أ

َمة  الُمَقدِّ

وأشكره على اإلتمام والتسدٌد وأسأله من  ,الحمد هلل أحمده حمد الشاكرٌن       

والصبلة والسبلم على أشرؾ الخلق أجمعٌن الصادق األمٌن المبعوث  ,فضله المزٌد

رحمة للعالمٌن وعلى أهل بٌته الطٌبٌن الطاهرٌن ومن تبعهم بإحساٍن إلى ٌوم 

 .. .الدٌن

 .. .أما بعد

من نعم هللا سبحانه وتعالى التً أسبؽها على العرب أن أنزل القرآن الكرٌم ف      

 ,فأضحت العربٌة بذلك سٌدة اللؽات وأشرفهّن مكانا   ,وجعلها لؽة أهل الجنة ,بلؽتهم

واختار رسوله المبلػ لقرآنه عربٌا  من القبائل العربٌة فصاحة   .واحسنهّن وضعا  

وفً دالالته ومعانٌه وفً أسالٌبه  ,فالقرآن عربً فً ألفاظه وعباراته ,وبٌانا  

ٌدرسونها  ,ومن أجل إبراز أصالة العربٌة طفق العلماء منذ أمد بعٌد .وخطاباته

فراحوا  ,فقد سحرتهم لؽة التنزٌل .وٌضعون القواعد التً تحكمها بصبر وتأمل

 ,قرآن الكرٌم تفسٌرا  لؽوٌا  ٌتسابقون فً إٌضاح تلك األصالة عن طرٌق تفسٌرهم لل

واقتفى الخلؾ من بعدهم  ,من خبلل مؤلفاتهم فً معانً القرآن الكرٌم وإعرابه

  .أثرهم فً العرض والتفسٌر واالستدالل

فأصحاب  ,النواة األولى للتفسٌر النحوي للقرآن وقد كانت كتب معانً القرآن      

ومعانً القرآن أشمل  ,هم لآلٌاتكتب المعانً إّنما ٌفسرون القرآن فً ضوء إعراب

فإذا كان اإلعراب فرع المعنى فتكون المعانً أشمل من  ,من إعراب القرآن

فإذا أضفنا المعانً إلى القرآن وكانت  ,فاإلعراب فرع والمعانً أصول ,اإلعراب

 ,الزٌادة على معنى فكأّنما كتب معانً القرآن إّنما هً أصول النحو فً القرآن

هـ( وفً معانً القرآن لؤلخفش 2ٕٓمعانً القرآن للفراء )توٌتضح هذا فً 

   .هـ(ٖٔٔهـ( وفً كتاب معانً القرآن وإعرابه من بعدهما للزجاج )تٕ٘ٔ)ت

واهتم كثٌر من النحوٌٌن واللؽوٌٌن فً القرون األولى للهجرة بوضع كثٌر من      

فراء , وال ,هـ(81ٔالكسائً ) ,الكتب تحت اسم )معانً القرآن( ومن هؤالء

هـ( , وابن خالوٌه 1ٕٔوثعلب )ت هـ( ,8ٕٙ , والمبرد )تواألخفش وؼٌرهم 

 ,وٌؽلب على كتبهم الطابع الصرفً والنحوي والداللً, وؼٌرهم هـ( ,2ٖٓ)ت

وجهة نظر كل قارئ مفسرا   عرضون لها فً اآلٌة مبٌنٌنوكذلك اهتموا بالقراءات فٌ

  .فسرٌنوقد تتعدد القراءات وتعدد آراء الم ,قراءته



 
 ب

ٌُعّد كتاب )لوامع البرهان وقواطع البٌان فً معانً القرآن( للمعٌنً دراسة و       

ألّنه ٌبحث فً المباحث الصرفٌة  ,مكملة من الناحٌة اللؽوٌة لهذه الكتب اآلنفة الذكر

ومعانً القرآن  ,وهو كتاب اختّص بمعانً القرآن ,والتراكٌب النحوٌة واإلعرابٌة

إذ شرح فٌه كثٌرا   ,إاّل أّنه اتجه فٌه بقوة اتجاها  لؽوٌا   ,التفسٌر فً األصل من كتب

  .من المصطلحات الصرفٌة والنحوٌة التً تخصُّ البصرٌٌن

وكان السبب فً اختٌار الموضوع ٌنبع من رؼبة جامحة منذ التحاقً        

ولؽته وحبً للقرآن  ,بالدراسات األولٌة وأنا أمٌل إلى دراسة علمً الصرؾ والنحو

ومحاولة إلتاحة الفرصة للؽوص فً بعض مكنونات تعبٌره عن طرٌق عالم من 

وألّن  ,هـ(2ٖ٘علماء القرن السادس الهجري أال وهو محمد بن الحسن المعٌنً )ت 

ٌُدرس والكتاب ٌحفل بالقضاٌا الصرفٌة والنحوٌة التً تحتاج إلى  ,الموضوع لم 

ودراستهما تثرٌان  ,شة العلمٌة الجادةومناقشتها المناق ,الوقوؾ علٌها ودراستها

ٌّة فقمت  ,وتساعدان على تكوٌنه التكوٌن العلمً السلٌم ,الطالب من الناحٌة المعرف

وذلك بمساعدة أستاذي ومشرفً الدكتور  ,بالبحث عن الموضوع المناسب للدراسة

وقد أشار  ,الذي شجعنً ووجهنً فً اختٌار موضوعً هذا ,حٌدر حبٌب الجبوري

 ًّ وعند اطبلعً  ,مشكورا  إلى دراسة الجانبٌن الصرفً والنحوي فً هذا الكتابعل

على الكتاب استقر الرأي على دراسة الجانب الصرفً والنحوي لؽزارة المادة 

وتنوعها إذ وجدت أّن المباحث الصرفٌة والنحوٌة فٌه على جانب كبٌر من األهمٌة 

لدرس والبحث لٌكون الموضوع ولم أجد أنهما أفردا با .تستحق البحث والدراسة

)المباحث الصرفٌة والنحوٌة فً لوامع البرهان وقواطع البٌان فً معانً القرآن 

   .هـ((2ٖ٘لمحمد بن الحسن المعٌنً )ت

وبعد اشارة االستاذ المشرؾ عزمت بعد التوكل على هللا أن ٌكون تقسٌم 

   .وفصلٌن تتلوها خاتمة ,وتمهٌد ,رسالتً على مقدمة

ما المقدمة فهذه التً بٌن ٌدي القارئ الكرٌم تحدثت فٌها عن البحث وتفاصٌل أ      

اعتماده على  :فٌه والذي ,وأما التمهٌد فقد تناولت فٌه منهج المؤلؾ فً كتابه ,عمله

 ,وكان ذلك لبٌان لفظة مبهمة ورد تفسٌرها فً موضوع آخر ,القرآن فً التفسٌر

وأبدى اهتمامه بالجانب اللؽوي  ,ل الفقهٌةوعناٌته بذكر أوجه القراءات وبالمسائ

وكذا اهتمامه بذكر  ,فقد ُعنً بشرح األلفاظ الؽرٌبة ,والنحوي فً تفسٌر القرآن

كثرة  ,أما اعراب القرآن فهو ظاهر فً كتابه ,اللؽات الواردة فً األلفاظ القرآنٌة

  .استشهاده بأمثال وأقوال العرب

 ,مباحث وقّسمته على تسعة ,لمباحث الصرفٌةأما الفصل األول فقد وسمته با      

تناولت فً المبحث األول المٌزان الصرفً تقدمه توطئة بسٌطة حول المٌزان 



 
 ت

وقّسمته  ,وتكفل المبحث الثانً بمعانً األبنٌة تتصدره توطئة عن اهمٌتها .الصرفً

فاعل وٌفاعل بمعنى ) أبنٌة الفعل الثبلثً وجاءت على اثنٌن :على قسمٌن األول

سم اآلخر المعانً الثانوٌة فً والق ,والفعل الثبلثً المزٌد بحرفٌن ( , المفاعلة

  . وَفُعْول بمعنى فاعل ( , صٌؽة َفُعْول بمعنى َمْفُعول أو بمعنى فاعلاألسماء )

 :وأفصح المبحث الثالث عن جمع التكسٌر وقد تناولت فٌه خمسة جموع وهً       

واختّص المبحث الرابع بالقلب المكانً  .وأْفُعل( ,اعلوفو ,وفَُعالى ,وِفَعل ,)ِفَعال

 .وتقدٌم العٌن على الفاء( ,)تقدٌم البلم على العٌن :وذكرت فٌه صورتٌن هما

ظواهر جمعت بٌن المستوى الصرفً والصوتً  لمبحث الخامسوتناولت فً ا

ؾ وحذ ,اإلعبلل واإلبدال وقد ذكرت لئلعبلل ثبلثة مظاهر )قلب الواو همزة :وهً

وتّوج المبحث  .وأما اإلبدال فقد ذكرت فٌه مظهرا  وضّمنته شاهدٌن ,الهمزة (

  .بأبنٌة المصادر واكتفٌت فٌه بخمسة أبنٌة السادس

صرفٌة فً األسماء( وتناولت فٌه فكان عنوانه )مباحث  بحث السابعأما الم     

 المبحث الثامنوأما  .وحذؾ الم البنٌة ,والجمع على حد التثنٌة ,والنسب ,التصؽٌر

 وأما المبحث التاسع .والبرٌة ,لفظ الجبللة )هللا( فقد تناولت فٌه اشتقاق األسماء وهً

   .وذكرت فٌها اختبلؾ العلماء فً لفظة )الَؽُرور( ,فقد تحدثت فٌه عن المشتقات

 ,مباحث بالمباحث النحوٌة متضمنا  سبعة وجاء الفصل الثانً الذي وسمته     

وأسلوب  ,االستفهامأسلوب  :الطلبٌة اإلنشائٌة حث األول األسالٌبتناولت فً المب

أسلوب  :ؼٌر الطلبٌة  وتناولت فً المبحث الثانً األسالٌب اإلنشائٌة .الندبةو ,النداء

وجاء المبحث الثالث موسوما   .وأسلوب المدح والذم ,وأسلوب التعجب ,القسم

وأسلوب  ,وأسلوب التوكٌد ,أسلوب الشرطأسلوب النفً , و :باألسالٌب األخرى

                                                         . اإلستثناء

 ,وتناولت فً المبحث الرابع التأوٌل النحوي وظهر فً الشرح التأوٌل بالحذؾ      

وفً المبحث الخامس الداللة النحوٌة )االحتمالٌة  .والحمل على المعنى ,والزٌادة

وتبلور عنها عنوان باسم )الداللة  ,رت لبلحتمالٌة مصداقٌنوالقطعٌة( وذك

نحوٌة ثم جاءت الداللة القطعٌة ال ,االحتمالٌة النحوٌة المعللة وؼٌر المعللة(

( وقّسمته على ك المبحث السادس وعنوانه )الحروؾوتبل ذل .وضّمنتها مصداقٌن 

 ,نوعٌن من الحروؾادٌة وذكرت فٌها األح الحروؾ ,القسم األول :ثبلثة أقسام هً

الثبلثٌة  وجاء قسم الحروؾ ,الثنائٌة وضّمنتها بنوعٌن منها الحروؾ ,والقسم الثانً

فكان عنوانه )النٌابة والتضمٌن( تقدمه توطئة  أما المبحث السابع .أٌضا  على نوعٌن

ثم ذكرت التضمٌن وتعرٌفه  ,بسٌطة ومن ثم تعرٌؾ النٌابة ومصداق ٌفصح عنها

 .عنهومصداقا  ٌكشؾ 



 
 ث

واعتمدت فً جمع المادة العلمٌة التً كان فً طلٌعتها القرآن الكرٌم على       

وكتب  ,وكتب المشكل والتأوٌل القرآنً ,كتب معانً القرآن :مصادر كان اهمها

وكتب المعجمات  ,وكتب التفسٌر ,وكتب القراءات القرآنٌة ,إعراب القرآن وؼرٌبه

وكتب  ,والنحوٌة والببلؼٌة( ة والصرفٌةوالمصادر اللؽوٌة )الصوتٌ ,,اللؽوٌة

والمصادر هذه منها ما كان قدٌما  ومنها ما كان  .ودواوٌن الشعراء ,اللهجات العربٌة

 ,األساسٌةئل الصرفٌة والنحوٌة من المنابع فكان للقدٌم الفضل فً تتبع المسا ,حدٌثا  

لناتجة لتلك وللحدٌث منها الفضل فً بٌان العلل الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة ا

ٌُعنى  .االحتماالت وقد اعتمدت فً دراستً على المنهج الوصفً التحلٌلً الذي 

   .بوصؾ الظاهرة وتحلٌلها

فضبل  عن  ,بعض النصوصمنها صعوبة تحلٌل  ,وقد واجهت الباحث صعوبات     

وسعة الموضوع إذ  ,صعوبة الموازنة بٌن آراء العلماء والخروج بنتٌجة مرضٌة

ووعورة المسلك الصرفً الذي تمٌز بالتعقٌد والثبات  ,وقتا  طوٌبل   استؽرق منً

وهذه الكٌفٌة أخذت منً وقتا  طوٌبل  بالبحث والتفتٌش  ,والجمود وعدم المرونة

 ,والتتبع فً كتب معانً القرآن وإعرابه وؼرٌبه وكتب القراءات والتفسٌر

ذلك فضبل  عن العامل والظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة والصحٌة التً حالت دون 

  .النفسً

ًّ سواء       وبهذا أتقدم بخالص شكري وعظٌم امتنانً إلى من كانت له ٌٌد عل

وأخّص بالذكر شٌخً وأُستاذي الفاضل الدكتور  ,بالتوجٌه أو المساعدة أو باإلرشاد

إذ تقؾ كلمات الشكر والثناء عاجزة  ,حٌدر حبٌب الجبوري المشرؾ على رسالتً

والعلم الؽزٌر  ,والخلق الكبٌر ,لما لمست فٌه من سعة الصدر ,ه حقّهعن أن توفٌ

ٌّمة ًّ بوقت أو جهد أو بمصادر ق وما قدمه من مبلحظ  ,الذي لم ٌبخل عل

 ,والشكر موصول إلى األساتذة فً قسم اللؽة العربٌة / كلٌة اآلداب ,وتصوٌبات

  .وإلى السادة رئٌس وأعضاء لجنة المناقشة

ال ٌسعنً إاّل أّن أقول إلهً هذا عمل خالص لوجهك الكرٌم وخدمة   وفً الختام     

فما  ,اللهم فاجعل فٌه سداد الرأي وإصابة المطلوب ,لكتابك المنّزل وخدمة  للعربٌة

وما كان من خطأ أو نقص  ,كان من صواب فمنك توفٌقً فأنت حسبً علٌك توكلت

هذا مبلػ علمً وقصارى وعذري أّن  ,فمن نفسً فأسلك اللهم الرحمة والمؽفرة

  .جهدي وال ٌكلّؾ هللا نفسا  إاّل وسعها

على محمد وآله الطٌبٌن  ِن الحمُد هلل ربِّ العالمٌن وصلى هللاوآخر دعوانا أ       

 الطاهرٌن.
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 التمييد

 منيج المعيني في كتابو لوامع البرىان                      

 , فيك محمد بف الحسف بف مف التعريؼ باسمو  في منيج المؤلؼ ال بدٌ  قبؿ الخكض       
ٍندم الفجكشي األديب الضرير يو الميعيني الرّْيكى المكنى بأبي  عمي بف عبد الرحمف بف النَّيمىكى

, كنسبتو إلى الميعيف بضـ الميـ نسبة إلى عائمة أك طريقة أك اسـ اهلل )الميعيف( (ُ)الفضائؿ
(ِ) , 

ند مف أرباع نكاحي نيسابكرق كنيسبى إلييا كىي كلد بفىٍجكىشى  يكى رية بربع الرّْ
كتابو عمى  ألؼإذ  , (ّ)

 حيث .منيج المغكييف المشيكريف الذيف سبقكه في شأف معاني القرآف كالفراء كالزجاج كالنحاس
كبٌيف فييا  ,استيؿ المؤلؼ الكتاب بمقدمة مكجزة بٌيف فييا سٌر القرآف كلبابو كمقصده األقصى

كذكر أيضان أىـ ما  ,كذكر جممة مف مصنفاتو في معاني القرآف كمشكبلتو ,الباعث عمى تأليفو
كأشار إلى أٌنو تكخى االختصار كاإليجاز ليسيؿ عمى طالب العمـ حفظ ما فيو  ,ضمٌنو كتابو ىذا

  .مف فكائد

كفي ضكء  .ثـ سكرة البقرة حتى نياية القرآف ,بعد ذلؾ شرع في تفسير سكرة الفاتحة      
  :ذا الكتاب يمكننا حصر أىـ مبلمح منيجو فيما يأتيالمراجعة لي

كيفعؿ ذلؾ إما لبياف لفظة مبيمة كرد تفسيرىا في مكضكع  ,اعتماده عمى القرآف في التفسير-ُ
: , قاؿ(ْ)(ىنالؾ تبمكا كؿ نفس ما أسمفت): ما ذكره عند تفسير قكلو تعالى :مثاؿ ذلؾ ,آخر
 .(ٔ)(يـك تبمى السرائر): كقكلو تعالى ,(ٓ)"ينكشؼ ليا ما أسمفت فتختبر جزاءىا"

كما صنع  ,يستشيد في إعراب اآلية بذكر آية مماثمة تعينو عمى التفسير بالكجو الذم يريدهقد ك 
 أم إرادة اهلل التبييف ,البلـ في تقدير المصدر: ", فقاؿ(ٕ)(يريد اهلل ليبيف لكـ): في قكلو تعالى

 

                                                           

 .  ِّٔ/ْينظر : معجـ البمداف : ( ُ)

(ِ)
 .  ٙ/ٌٔنظر : لوامع البرهان :  

(ّ)
 .  8ٕٗنكت الهمٌان فً نكت العمٌان : ٌنظر :  

 . َّيكنس:  (ْ)
 .َّٔ/ُلكامع البرىاف:  (ٓ)
 . ٗالطارؽ:  (ٔ)
 .  ِٔالنساء:  (ٕ)
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        .(ُ)الذيف ىـ رىبتيـ لربيـ" :أم ,)لمذيف ىـ لربيـ يرىبكف( :كقكلولكـ , 

كقد يستعيف في بياف كتفسير األلفاظ القرآنية الغريبة بالمكازنة بنظائرىا التي كردت في      
ذ قمتـ يا مكسى لف نؤمف لؾ حت): مكاضع أخرل كما صنع في قكلو تعالى ى نرل اهلل جيرة كا 

, ثـ أٌنو قد (ّ))ثـ بعثناكـ(" :ليؿ أٌنو قاؿكالصاعقة ىنا المكت بد: ", قاؿ (ِ)(فأخذتكـ الصاعقة
يستعيف باآليات المماثمة كالنظيرة لدفع كىـ ظاىر التعارض فيجمع بيف تمؾ اآليات رادان شبية 

)ال ييسئؿي عف ذنبو إنسه كال  :)لنسئمٌنيـ أجمعيف( كبيف قكلو :كالجمع بيف قكلو: "قاؿ ,التعارض
( أٌنو ال ييسأؿ ـى أذنبتـ ؟ أك المكاقؼ مختمفة :كلكف ,عمـ بوىؿ أذنبتـ ؟ لم :جافّّ ييسأؿ في  ,ًل

 .  (ْ)أك بعًض اليكـ" ,بعضيا

كيبلحظ كثرة كركد األحاديث المرفكعة  ,اعتماده عمى الحديث كاألثر في تفسير القرآف -ِ
إٍذ يربط بيف المفظة  ,كمعظـ األحاديث التي يكردىا مف غريب الحديث ,كالمكقكفة كالمقطكعة

مف ذلؾ ما ذكره عند  .ة الغريبة كيفسرىا بما كرد في الحديث لبياف كتفسير تمؾ المفظةالقرآني
, (ٔ)كالكتاب كالفرض كالحكـ كالقدر كاحد": "قاؿ ,(ٓ)(ذلؾ الكتاب ال ريب فيو): تفسير قكلو تعالى
 كما أٌنو يستعيف بما كرد عف رسكؿ اهلل .أم بحكمو ,(ٕ)ألقضيف بكتاب اهلل": "كاستشيد بحديث

ال يؤخذ منيا عدؿه ك ): ما أكرده عف تفسير قكلو تعالى :مثاؿ ذلؾ ,)ص( في تفسير بعض اآليات
() :عف النبي ,الفدية :كالعدؿ: ", قاؿ(ٖ)(كال ىـ ينصركف ال  :أم ,ال ييقبؿ منو صرؼ كال عدؿه

 . (ٗ)يقبؿ منو تكبة كال فدية"

كمعرفة  ,كأسباب النزكؿ ,ي التفسيركاعتمد عمى أقكاؿ الصحابة كالتابعيف بذكر أقكاليـ ف     
اإلماـ عمي  :الذيف نقؿ عنيـ في تفسيرهكأبرز  .الناسخ كالمنسكخ كأكجو القراءات المأثكرة عنيـ

                                                           
 . ُْٓ, كاآلية األعراؼ: ُٖٗ/ُلكامع البرىاف:  (ُ)
 .ٓٓالبقرة:  (ِ)
 . ٔٓ, كاآلية البقرة: ٖٓ/ُلكامع البرىاف:  (ّ)
 .  ّٗ, كاآلية األخرل الرحمف: ِٗ, كاآلية األكلى الحجر: ْٕٓ/ُ: نفسو  (ْ)
 . ِالبقرة:  (ٓ)
 . ّّ/ُلكامع البرىاف:  (ٔ)
 . ٓصحيح البخارم )الصمح(:  (ٕ)
 .ْٖالبقرة:  (ٖ)
 .  ِّٔ/ِٗ, كالحديث ينظر: مسند أحمد بف حنبؿ: ٔٓ/ُلكامع البرىاف:  (ٗ)
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الحسف  :كمف التابعيف ,(ّ)كابف مسعكد ,(ِ)كابف عباس ,(ُ)ابف أبي طالب )عميو السبلـ(
  .رىـ كغي ,(ٕ), كسعيد بف جبير(ٔ), كقتادة(ٓ), كمجاىد(ْ)البصرم

فيك ييعنى بذكر  ,فاىتمامو بيذا الجانب ظاىر في كتابو ,عنايتو بذكر أكجو القراءات القرآنية -ّ
كمعظـ القراءات ما  .القراءات المختمفة كتكجيييا كتبييف االختبلؼ في المعاني باختبلؼ القراءة

كما أٌنو  ,ران ما ترد عندهأما القراءات الشاذة فناد .كأحيانان يكرد القراءات العشرية ,يكردىا سبعية
أبي  :ينقؿ عف أئمة القراءات كالمغة في تكثيؽ النصكص التي يكردىا في تكجيو القراءة مثؿ

  ... كغيرىـ.,(ُُ), كأبي عمي الفارسي(َُ), كالزجاج(ٗ)كسيبكيو ,(ٖ)عمرك بف العبلء

 .في ىذا الشأف كغالبان ما يعتمد في ذلؾ عمى الصحيح الكارد ,اىتمامو بذكر أسباب النزكؿ -ْ
 يحؿ لكـ أف ترثكا النساء أييا الذيف ءامنكا اليا): مثاؿ ذلؾ ما ذكره عند تفسير قكلو تعالى

 ,أك عمى عادة الجاىمية في كراثة كلٌي المٌيت امرأتو .يحبسيا كىك كارىيا ليرثيا: ", قاؿ(ُِ)(كرىان 
ت معف األنصارية كًمحصف نزلت في كيبيشة بن .يمسكيا بالمير األكؿ أك يزٌكجيا كيأخذ ميرىا

  .(ُّ)بف قيس األنصارم"

فقد تعرض في كتابو آليات األحكاـ ذاكران أقكاؿ الفقياء في  ,عنايتو بذكر المسائؿ الفقيية -ٓ
مع ذكر  ,مرجحان الحنفية بالدليؿ ,كغالبان ما يكرد أقكاؿ الحنفية كالشافعية في تمؾ المسائؿ ,ذلؾ

كأتمكا الحج كالعمرة هلل فإف أحصرتـ فما : "فسير قكلو تعالىفعند ت .حجج المخالؼ كالرد عمييا

                                                           
 .  ّْْ/ُ, ّّٕ/ُ, ِٕٕ/ُ, ّٕ/ُ ينظر: لكامع البرىاف: (ُ)
 . َّٓ/ُ, َِٕ/ُ, ُْٗ/ُ, َُٓ/ُ, َُِ/ُ, َٓ/ُ, ْٔ/ُينظر: نفسو:  (ِ)
 . َْٕ/ُ, ُِّ/ُ, ِِِ/ُ, ُِٗ/ُ, ُّْ/ُينظر: نفسو:  (ّ)
   ِِّ/ُ, ُٖٗ/ُ, ُّٖ/ُ, ْٓ/ُ, َٓ/ُ: نفسو ينظر:  (ْ)
 . َٗٗ/ِ, ٕٖٗ/ِ, ِّٕ/ُ, ُِٓ/ُينظر: نفسو:  (ٓ)
 .  ُُُٗ/ِ, ُْٓ/ُ, َْٕ/ُ: ينظر: نفسو (ٔ)
 . ّْٖ/ُ, ِْٖ/ُ, ُّٗ/ُينظر: نفسو:  (ٕ)
 . ِّٖ/ُ, َِّ/ُ, ُّٔ/ُ, َُٔ/ُ, ُْٕ/ُ: نفسو ينظر:  (ٖ)
 . ِٔٔ/ُ, ِِٕ/ُ, ْٔٓ/ُينظر: نفسو:  (ٗ)

 .  ُٖٓ/ِ, ِٕٓ/ُ, ُٗٗ/ُ, ّْ/ُينظر: نفسو:  (َُ)
 .ُّ/ُينظر: نفسو:  (ُُ)
 .  ُٗالنساء :  (ُِ)
 . ُٖٔ/ُاف : لكامع البرى (ُّ)
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( : ", قاؿ(ِ), أكرد معنى اإلحصار كمذاىب العمماء فيو(ُ)..".استيسر مف اليدم )فإف أيحصرتـي
)فإذا أمنتـ( كاألمف ال يككف إاٌل مف  :اإلحصار منع العدك ألٌنو كاف في عاـ الحديبية لقكلو

قاؿ أبك  .كالحصر في العدٌك خاصة ,اإلحصار بالمرض كبالعدكٌ  :( ّ)كقاؿ أبك حنيفة ,الخكؼ
ٍصره فيك  :قيؿ ,كما كاف مف سجف كحبس ,اإلحصار ما كاف مف المرض كذىاب النفقة :عبيدة حى

ًصرى  :كقاؿ المبرد .محصكر ًبسى  :حي  :أىٍقتىمىو :نحك ,عيًرضى لمحبس عمى األصؿ :كأيٍحًصرى  ,حي
 ,(ٓ)(لمذيف يؤلكف مف نسائيـ): , كعند ذكر قكلو تعالى(ْ)و القبر"إذا جعؿ ل :كأقبره ,عٌرضو لمقتؿ

 . (ٔ)ذكر حكـ اإليبلء كمدتو ككفارتو

فقد عيني عناية كبيرة بشرح األلفاظ  ,اىتمامو بالجانب اإلشتقاقي كالمغات في تفسير القرآف -ٔ
كبمغة  ,لحديث كاألثركبا ,مستعينان في ذلؾ بنظائرىا في القرآف الكريـ ,كبياف اشتقاقيا ,الغريبة
 ,كأصؿ كضعو كاشتقاقو ,, ذكر معنى االسـ(ٕ)(بسـ اهلل الرحمف الرحيـ): ففي قكلو تعالى .العرب

, ذكر معنى ابميس كأصميا (ٗ)(فسجدكا إاٌل ابميس): . كفي قكلو تعالى(ٖ)كأكرد األقكاؿ في ذلؾ
  .(َُ)كاشتقاقيا

: فعند تفسير قكلو تعالى ,كبياف معانييا ,رآنيةكاىتـ بذكر المغات الكاردة في األلفاظ الق      
 سفو يسفو سفاىة  :(ُِ)نقؿ عف ابف االعرابي .(ُُ)(كمف يرغب عف ممة إبراىيـ إاٌل مف سىًفوى نفسىو)

 

                                                           
 .ُٔٗالبقرة :  (ُ)
 . َُِ – َُُ/ُينظر: لكامع البرىاف:  (ِ)
(ّ)

هو النعمان بن ثابت بن زوطا بن ماه , ولد سنة ثمانٌن ومات ببؽداد سنة خمسٌن ومائة وهو ابن سبعٌن سنة   

 .  8ٙ, ٌنظر : طبقات الفقهاء : 
, كقكؿ المبرد ينظر: أحكاـ ٗٔ/ُمجاز القرآف:  , كقكؿ أبي عبيدة ينظر:َُِ – َُُ/ُ: لكامع البرىاف  (ْ)

 . ّّْ/ُالقرآف )الجٌصاص(: 
 .ِِٔلبقرة: ا (ٓ)
 .ُُِ/ُينظر: لكامع البرىاف:  (ٔ)
 .ُالفاتحة:  (ٕ)
 . ِٕ/ُينظر: لكامع البرىاف:  (ٖ)
 . ّْالبقرة:  (ٗ)

 .  َٓ/ُينظر : لكامع البرىاف :  (َُ)
 .   َُّالبقرة :  (ُُ)

(ُِ)
 محمد بن زٌاد بن األعرابً الهاشمً الكوفً , اإلمام اللؽوي النسابة , ٌنظر : سٌر أعبلم هو أبو عبد هللا 

 .  82ٙ/ٓٔالنببلء : 
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 . (ُ)جيميا :كسفو نفسو ,طاش كخرؽ :كسفاىان 

فاد كأ ,كقد عكؿ في ذلؾ عمى أبي اسحاؽ الزجاج ,أما إعراب القرآف فيك ظاىر في كتابو -ٕ
, (ِ)كنقؿ عف أئمة النحك المتقدميف مثؿ الكسائي ,لكنو قميؿ التصريح بالنقؿ عنو ,منو إفادة كبيرة

كىك في إعرابو لآلية يذكر أكجو  ., كغيرىـ(ٓ)ىػ(َُِ, كأبي عبيدة)ت(ْ), كالفراء(ّ)كسيبكيو
إٍذ  ذكر   ,(ٔ)(غير المغضكب عمييـ): كما فعؿ في إعراب )غير( في قكلو تعالى ,االختبلؼ فييا
 .  (ٗ), ذكر كجييف فييا(ٖ)(ىدل لممتقيف): , ككذلؾ في )ىدل( مف قكلو تعالى(ٕ)ثبلثة أكجو فييا

كما صنع في تفسير قكلو  ,كيكرد الدليؿ عمى ذلؾ ,كأحيانان يرجح بيف تمؾ الكجكه في إعراب اآلية
كليس بمعنى )الذم(  ,در)ما( بمعنى المص: ", قاؿ(َُ)(كليـ عذاب أليـ بما كانكا يكذبكف): تعالى

  .(ُُ)ألٌف )الذم( يحتاج إلى عائد مف الضمير"

 . (ُِ)كقمة استشياده ألشعارىـ ,كثرة استشياد المؤلؼ في ىذا الكتاب بأمثاؿ كأقكاؿ العرب  -ٖ

فأكرد مف ذلؾ عمى  ,كذلؾ مف حيث ببلغتو  كأسمكبو ,ذكر لطائؼ تتعمؽ بالنظـ القرآني -ٗ
ياؾ نستعيف): العبادة عمى اإلستعانة في قكلو تعالىسبب تقديـ  ,سبيؿ المثاؿ , (ُّ)(إياؾ نعبد كا 

ياؾ نستعيف( عمى نظـ آم السكرة: "فقاؿ ف كاف )نستعيف بؾ( أكجز ,)كا   ,كليذا قيٌدـ )الرحمف( .كا 

                                                           
 . ٖٔ – ٖٓ/ُينظر: لكامع البرىاف:  (ُ)
 . ٕٕٔ/ِ, ُّٗ/ُ, ِٖ/ُينظر: نفسو:  (ِ)
 .  ِِٕ/ُ, ْٔٓ/ُ: نفسو ينظر:  (ّ)
 .  ّّٗ/ُ, ِٕٕ/ُ, ُُٖ/ُ, ْٗ/ُ, ُٕ/ُينظر: نفسو:  (ْ)
 .  ُْْ/ُ, ِّٗ/ُ, َُِ/ُينظر: نفسو:  (ٓ)
 .ٕالفاتحة:  (ٔ)
 .َّ/ُينظر: لكامع البرىاف:  (ٕ)
 .ِالبقرة:  (ٖ)
 . ّّ/ُينظر: لكامع البرىاف:  (ٗ)

 .َُالبقرة:  (َُ)
 .ّٖ/ُلكامع البرىاف:  (ُُ)
 .ِٖٓ/ُ, ُِٔ/ُ, ُْٕ/ُ, َٗ/ُ, ٖٓ/ُ, ٔٔ/ُ, ّٓ/ُ, ّٗ/ُ, ّٕ/ُينظر: نفسو:  (ُِ)
 .  ٓالفاتحة:  (ُّ)
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مع ما في تقديـ ضمير المعبكد مف حسف   ,كقدمت العبادة عمى االستعانة ليذا ,كاألبمغ ال يقدـ
  . (ُ)األدب"

دخمت الباء في خبر )ما( مؤكدة : "قاؿ ,(ِ)(كما ىـ بمؤمنيف): كعند تفسير قكلو تعالى     
ذا ): كعند قكلو تعالى , (ّ)ألٌنو يستدؿ بيا السامع عمى الجحد إذا غفؿ عف أكؿ الكبلـ" ,لمنفي كا 

ألٌف فيو  ,خبل إليو :كاألفصح ,كخبل إليو ,كخبل معو ,خبل بو :يقاؿ: ", قاؿ(ْ)(خمكا إلى شياطينيـ
. (ٓ)أم إذا خمكا مف المؤمنيف إلى الشياطيف" ,داللة االبتداء كاالنتياء ألٌف أكؿ لقائيـ لممؤمنيف

كسبعة إذا رجعتـ تمؾ عشرة  ثبلثة أياـ في الحج ): كذكر فائدة )عشرة كاممة( في قكلو تعالى
  .(ٕ))أك(فقد ييتكىـ في الكاك أٌنيا بمعنى  ,, المراد منيا رفع اإلبياـ(ٔ)(كاممة

, كسرد القصص كالحكايات الغريبة ,إعراضو عما ال فائدة فيو مف ذكر األخبار اإلسرائيمية -َُ
كىك  ,ساؿ لو القطر: ", قاؿ(ٖ)(كأسمنا لو عيف القطر) :كالذم ذكره عند تفسير قكلو تعالى

دة كحصر فييا مر  ,فبنى منو قصران  ,النحاس مف عيف فيما كراء أندلس بمسيرة أربعة أشير
 .  (ٗ)ذيكر ذلؾ في حكاية طكيمة مف أخبار عبدالممؾ بف مركاف" .كال باب ليذا القصر ,الشياطيف

كقد حرص  ,عنايتو بالمسائؿ العقدية خاصة فيما يتعمؽ منيا بعصمة األنبياء عمييـ السبلـ -ُُ
بطبلف تمؾ  مكردان الدليؿ عمى ,رادان لمشبو التي أثيرت حكليـ كالتي تنافي عصمتيـ ,لمدفاع عنيـ

  .الشبو

يو الميؿ فما جفَّ عم): كمف ذلؾ رٌده لما أيثير حكؿ إبراىيـ )عميو السبلـ( مف شبية في قكلو     
ىذا عمى كجو تمييد الحجة كتقرير اإللزاـ,كىذا ىك الذم : ", فقاؿ(َُ)(رأل كككبان قاؿ ىذا ربي

                                                           
 . َّ/ُلكامع البرىاف:  (ُ)
 .ٖالبقرة:  (ِ)
 . ّٕ/ُلكامع البرىاف:  (ّ)
 . ُْالبقرة:  (ْ)
 . ّٗ/ُلكامع البرىاف:  (ٓ)
 . ُٔٗالبقرة:  (ٔ)
 . َُّ/ُينظر: لكامع البرىاف:  (ٕ)
 .  ُِسبأ:  (ٖ)
 .  ُٗٔ/ُ, كلممزيد ينظر: لكامع البرىاف: ْٕٓ – ْْٕ/ِلكامع البرىاف:  (ٗ)

 . ٕٔاألنعاـ:  (َُ)
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ستدؿ بمزكـ المحاؿ أٌف ما ادعاه  في ,ييسٌمى قياس الخمؼ, كىك أف يركّْب قياسان كيمـز منو محاؿ
  .(ُ)حؽ"

فشيد أٌف ىميا بو مطمؽ مف : "قاؿ ,(ِ)(كلقد ىمَّت بو كىَـّ بيا): ككذلؾ تفسيره لقكلو تعالى      
كقد رأل البرىاف فامتنع المشركط  .لكال أف رأل برىاف رٌبو :كىٌمو بيا مشركط بشرط ,غير شرط

 .(ّ)المتناع الشرط"

كما صنع في  ,كذلؾ بترجيح أقكاليـ ,في النحك لممذىب البصرم أحيانان  كينتصر المؤلؼ -ُِ
كأٌف  ,كالككفيكف يجعمكف )أجمعكا( جكابان  ,محذكؼ الجكاب: ", قاؿ(ْ)(فمما ذىبكا بو) :قكلو تعالى
قحاميا لـ يثبت بحجة كال لو كجو في القياس" ,الكاك مقحمة  .(ٓ)كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . ِِٓ/ُلكامع البرىاف:  (ُ)
 . ِْيكسؼ:  (ِ)
 . َْٕ/ُلكامع البرىاف:  (ّ)
 . ُٓيكسؼ:  (ْ)
 . َُْ/ُلكامع البرىاف:  (ٓ)
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 المبحث األول

 الميزان الصرفي

  :توطئة

أما المحدثكف فقد  ,كلكنيـ أشاركا إليو ,لـ يرد الميزاف الصرفي بيذه التسمية عند األكائؿ      
, المغة لمعرفة أحكاؿ بنية الكممة ىك مقياس كضعو عمماءك  .اتفقكا عمى تسميتو بالميزاف الصرفي

يانان يسٌمى كىك مف أحسف  مقاييس ضبط المغات كيسٌمى )الكزف( في المؤلفات القديمة كأح
 . (ُ)مثاؿ

صكتي ييعرؼ بو عدد  –فمعياره صرفي  ,مف جنس مادتو )األصكات( كمعيار الصرؼ      
كىذا الميزاف ىك مقياس صكتي مكحد تخضع لو كافة  ,أصكات الكحدة المغكية المراد كزنيا

 :مغكيةكعة مف األصكات فالكحدات الككؿ مفردة في المغة تتككف مف مجم ,كحدات المغة العربية
 . (ِ)تصٌرفت مف أصؿ كاحد ,مقممة ,أقبلـ ,قمماف ,قىمىـه 

زف فك  ,كيرل الصرفيكف أٌف الكممة التي فييا مثبلن إدغاـ تكزف بحسب صكرتيا األصمية      
عندما تماثمت  ,كشدد ,تكزف عمى فىعىؿى ألف أصميا مدد ,كشدٌ  ,مدٌ  األفعاؿ الثبلثية المضعفة مثؿ:

ألٌنو لٌما كانا مف مكضع كاحد ثقؿ عمييـ أف يرفعكا ",(ّ)متا كسكف أكليماعيف الفعؿ مع المو أدغ
فمما ثقؿ عمييـ ذلؾ أرادكا أف  ,ألسنتيـ مف مكضع ثـ يعيدكىا إلى ذلؾ المكضع لمحرؼ اآلخر

 . (ْ)يرفعكا رفعةن  كاحدةن"

ا في الفعؿ كم أما المحدثكف فيركف أٌف الكممة تكزف بحسب صكرتيا الحالية ال عمى األصمية    
( :كما أننا لك أسكنا فعبلن مثؿ ,بإسكاف العيف ,ننطقو شىٍددى  : ")شٌد(  ـى ًم ـى كاف كزنو  :فقمنا ,)عى ٍم عى
كتصكير  ,ألف ميمة الكزف تقدير عناصر الكممة عمى ما ىي عميو فعبلن في الكاقع النطقي ,فىٍعؿى 

    .(ٓ)تغيير في أصكاتيا أك في مكاقعيا"

                                                           
 . َُينظر: التطبيؽ الصرفي:  (ُ)
 . ّْ – ِْينظر: عمـ الصرؼ الصكتي:  (ِ)
 . َُّ/ُينظر: كتاب سيبكيو:  (ّ)
 . َُّ/ُالمصدر نفسو:  (ْ)
 .  ْٕالمنيج الصكتي لمبنية العربية:  (ٓ)
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 :األكؿ: "الصبكر شاىيف أٌف كزف الكممة ينظر إلييا الصرفيكف باعتباريفكذكر د. عبد       
فأما اعتبار أصكات الكممة فإٌف ميمة الكزف أف يقابؿ  ,اعتبار إيقاعيا :كالثاني  .اعتبار أصكاتيا

كتكزيعو  ,بنكع المقطع ,.. كأما اعتبار اإليقاع فيك مرتبط.بيف أصكات المكزكف كأصكات الميزاف
.. كلف يمنع ىذا االعتبار أف يتطابؽ الكزف الصكتي مع الكزف اإليقاعي .غة المكزكنةداخؿ الصي

فىاعؿ" :مثؿ جمع )مىٍسجد( مىٍفعؿ عمى )مىسىاجد( ككزنيا عمى االعتباريف ,في بعض الكممات مى
(ُ).                                                               

أصكات الميزاف  إفٌ : "قاؿ ,الميزاف الصرفي تنقسـ عمى مجمكعتيف كذكر أيضان أٌف أصكات      
كمجمكعة  ,كىي مادة الكزف ,مجمكعة الصكامت )ؼ ع ؿ( :مجمكعتيف عمىالصرفي منقسمة 

 . (ِ)كيفما كانت" ,كيؤتى بيا مف المكزكف ,الحركات

ؿ كممات كالصرفي ال يشمؿ ك ,كيرل بعض المحدثيف أٌف الميزاف المقطعي أشمؿ لمغة      
كمف جممة الفركؽ بيف الميزاف الصرفي كالمقطعي الصكتي أٌف األكؿ يعتمد عمى فكرة  ,المغة

كالكزف الصرفي ال يزف كؿ  ,األصكؿ أساسان أما المقطعي فيعتمد عمى المقطع الصكتي كحده
رة يسير مع فكفكممات المغة بؿ يتعامؿ مع الكممات التي قبمتيا الدراسة الصرفية أما المقطعي 

كمف  ,عمماء المغة فيك ال تشغمو فكرة األصكؿ كبإمكانو أف يزف كؿ كممة كاردة في المغة العربية
الفركؽ أيضان أٌف الميزاف الصرفي يقابؿ متعمـ المغة مف الناشئة بصعكبات أما المقطعي كسيمة 

 . (ّ)سيمة اإلدراؾ

اعربية ثبلثة )قرر الصرفيكف بحؽ أٌف أصكؿ الكممة ال: "كبعد ذلؾ  .(ْ)"(كاقعنا أك افتراضن

كمف المبلحظ أٌف أكزاف ىذه األبنية اآلتي ذكرىا ىي أكزاف صكتية ألنيا تقابؿ الصامت       
 . (ٓ)بالصامت كالحركة بالحركة

 : فاعول-ٔ

  :اختمؼ المحدثكف في أصؿ ىذه الصيغة ىؿ عربية أك أعجمية ؟ فكانكا كفؽ رؤل      

                                                           
 . َٓ – ْٗالمنيج الصكتي لمبنية العربية :  (ُ)
 . ْٗنفسو :  (ِ)
 .  ِٖ – ِٕينظر: مف كظائؼ الصكت المغكم:  (ّ)
 . ِٓالمنيج الصكتي لمبنية العربية:  (ْ)
 . ٓٓينظر: نفسو:  (ٓ)
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إٌف أصالة بناء فاعكؿ سريانية فقد كرد : "براىيـ السامرائي بقكلوأٌكد ىذا د. إ ,رؤية سريانية-ُ
.. كما نجد قدران .منو في ىذه المغة قدر كبير مازلنا نممحو بؿ نستعممو في العربية السائرة الدارجة

كمما الشؾ فيو أٌف مف ىذه الطائفة مف  ,مف ىذه األلفاظ عمى ىذا البناء في العربية الفصيحة
سريانيان استعمؿ في العربية كبقي محتفظان بشئ نستدؿ بو عمى أصالتو في  األلفاظ ما كاف

    .فيك يرل أٌف ىذا البناء أصمو سرياني ,(ُ)السريانية"

فميس ىك مف أبنية  ,كيذكر أٌف العرب لـ يشيركا إلى بناء )فاعكؿ( بيف األبنية العربية     
عمؿ في العربية فيك مف األلفاظ السريانية التي فيذا البناء كاف است ,كلـ يفرد ببابو  ,سيبكيو مثآل

 .(ِ)استعمميا العرب فزادكه عمى أبنيتيـ فألحقكه بأبنية اآللة تارة كبأبنية المبالغة تارة اخرل

يرل االستاذ طو باقر مف خبلؿ ما درسو بأٌنيا مكجكدة في كؿ المغات  ,رؤية أنيا سامية -ِ
 . (ّ)ية كاآلشكرية كتعني المعاني نفسيا تقريبنا في العربيةالعربية القديمة )السامية( منيا البابم

دراستو لجممة مف النصكص المغكية العربية أف  في ضكء الدكتكر عبداهلل الجبكرم ككجد      
ٌف ما كردى منيا شيء مف األصؿ السرياني فيك إرث  ,ىذه الصيغة )فاعكؿ( عربية صحيحة كا 

 .  (ْ)لغكم قديـ سامي

فقد عٌد الدكتكر خالد اسماعيؿ األلفاظ  ,أٌنيا صيغة مشتركة بيف العربية كاآلرامية رؤية قكاميا -ّ
التي جاءت عمى )فاعكؿ( في المغة العربية ما ىي إاٌل ألفاظ  دخيمة مف المغة اآلرامية أك 

 . (ٓ)ال يرد ىذا الكزف إاٌل في العربية كليجاتيا كاآلرامية كليجاتيا": "إذ قاؿ ,السريانية

                                                                         .  يا مكجكدة في المغة الفصحى كمكجكدة في الميجةأم إنٌ 

ما لحقتو الزكائد مف ) ,ذكر سيبكيو في بابفقد  ,في االسـ كالصفة الصيغةتككف مصاديؽ ىذه ك 
فيككف  ,نية فأما ما لحقتو مف ذلؾ ثانيةأما األلؼ فتمحؽ ثا: "قاؿ ,(بنات الثبلثة مف غير الفعؿ

                                                           
السامرائي, بحث منشكر في مجمة المجمع العممي العراقي, ىيأة فاعكؿ بيف السريانية كالعربية, د. إبراىيـ  (ُ)

 . ُِِ: ُٖٕٗ, ْالمغة السريانية, ـ
 . ُِِ-ُُِينظر: نفسو:  (ِ)
 . ُٗينظر: مف تراثنا المغكم القديـ:  (ّ)
 .   ُُينظر: فاعكؿ صيغة عربية صحيحة:  (ْ)
سماعيؿ, بحث منشكر في مجمة المجمع في بعض الخصائص المشتركة بيف العربية كالسامية, د. خالد ا (ٓ)

 . ُْٔ: ُُٖٗ, ٔالعممي العراقي, ىيأة المغة السريانية, ـ



 
ٔٔ 

كؼ ,يقاؿ ماءه حاطكـه  ,حاطكـ :فأما الصفة فنحك .عمى )فاعيكؿ( في االسـ كالصفة  ,كسىيؿ جاري
       .                                                                (ُ)".كطاكيكسه  ,كماميكسه ] كعاطكسه [ ,عاقيكؿ :كاألسماء .كماءه فاتكره 

ما : "كفاعبلء( ؛ قاؿ ,كفاعاؿ ,زيدت فييا األلؼ ثانية )فاعكؿأبنية  كذكر ابف السراج ثبلث     
 ,فاعيكؿه  :ثبلثةي أبنيةو  ,ما كانت فيو ثانيةن  :األكؿ :زيدت فيو األلؼ مع غيرىا كىك عمى ضربيف

اطكـه  ,عاقيكؿه  :فاًعبلءه  ,فاعاؿه                           .(ِ)"...عاشيكراءه  ,قاًصعىاءه  ,ساباطه ه  ,حى

أما مف حيث قياسيتيا  .فاأللؼ ىنا زيدت ثانيةن في )فاعكؿ( ىذا مف حيث الزيادة      
كذكر الحمبلكم صيغان أخرل دالة عمى المبالغة غير  ,كسماعيتيا فقد اختمؼ الصرفيكف في ذلؾ

كقد سيمعت ألفاظ غير : "ؿقا ,التي ىي )فعاؿ , مفعاؿ , فعكؿ , فعيؿ , فعؿ( الخمسة األساسية
بكسر فسككف  :كًمٍفًعيؿ .بكسر الفاء كتشديد العيف مكسكر كًسكّْير :منيا  ًفعّْيؿ ,تمؾ الخمسة

 .(ّ)"كفاعكؿ كفاركؽ .كييمىزىة كليمىزة ,بضـ ففتح :كفيعىمىة ,كًمعطير

عمى أٌف الكممات التي جاءت في العربية القديمة  (ْ)كيرل الدكتكر صبلح الديف الككاكبي
ٌؿ المعجمات العربية جدير بأف  كزف فاعكؿ الذم فيو معنى )فاعؿ الذم يفعؿ( كالذم ذيكر في جي

 .                                                       (ٓ)بؿ إطبلقآ  حسباس عميو ليس مف أجؿ اسـ اآللة فييق

تفيد الكثرة كالمبالغة يمكف أف  كيذىب االستاذ كماؿ إبراىيـ إلى أف صيغة )فاعؿ( إذا كانت     
صيغ أخرل  فضبلن عف ,كفىًعؿ ,كفىًعيؿ ,كفىعيكؿ ,كًمفعىاؿ ,فعَّاؿ :كىي ,تككف عمى خمس صيغ

  .(ٔ)...كفاعكؿ ,كفىعىاؿ ,كفيعىمىة ,.. ًمفًعيؿ.ىيسمعت 

كالقمة كالكثرة كااللتزاـ بتخصيص الصيغ الصرفية  ,كأٌكد د.إبراىيـ أنيس االسمية كالكصفية 
كمعظـ  ,كأف يفصؿ بيف صيغ الصفات كاألسماء عند التمكف ,القياسية بداللة صرفية كاحدة

                                                           
 . ّٕ, كالممتع في التصريؼ: ُٖٔ/ْ. كينظر: شرح المفصؿ )ابف يعيش(: ِْٗ/ْكتاب سيبكيو:  (ُ)
 .ُُٗ/ّاألصكؿ في النحك :  (ِ)
 . ُِِشذا العرؼ في فف الصرؼ:  (ّ)
(ْ)

ٌن( بن مسعود الكواكبً , الدكتور فً الصٌدلة , عالم فً الكٌمٌاء , من أعضاء هو محمد )صبلح الد 

 .  2/12م , ٌنظر : األعبلم :  12ٕٔالمجمع العلمً العربً بدمشق , توفً سنة 
ينظر: كزف فاعكؿ ىؿ ىك جدير أف يقاس عميو )بحث(, صبلح الديف الككاكبي, مجمة مجمع المغة العربية :  (ٓ)
 . ٔٓٓ – ٓٓٓ/ُ, كالمستقصى في عمـ التصريؼ: َْٔ: ّ/ ج ْٔـ

 .ُْٖينظر: عمدة الصرؼ:  (ٔ)
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الصيغ الصرفية القياسية تشتير في داللة صرفية أخرل سكل )فاعكؿ كفاعكلة( كلجعميما 
 .(ُ)قياسيتيف في اسـ اآللة يمكف أف يككنا محؿ نظرألٌنيما يتميزاف بصيغة صرفية كاحدة

داللة فاعكؿ تفيد المبالغة في القياـ بالفعؿ أك  فيمكف القكؿ إفٌ  ,ه الصيغةأما داللة ىذ     
قاؿ  ,داللة خاصة بياالقدماء لـ يذكركا ليذه الصيغة  , غير أٌف النحاة(ِ)المبالغة في اآللة نفسيا

كالذم نذىب اليو أف )فاعكالن(  ,لـ أعمـ أف النحاة ذكركا لو داللة خاصة بو: "د. فاضؿ السامرائي
في المبالغة منقكؿ أيضان كليس أصبلن في المبالغة كىك مستعار مف )فاعكؿ( في اآللة ألف ىذا 

كالصاقكر  ,البناء مف أبنية أسماء اآللة كيستعمؿ فييا كثيران كالساطكر كىك مف أدكات الجزار
 .  (ّ),..."عكر كىك جناح الرحى أك آلة السقيكالنا ,كىي فأس عظيمة تكسر بيا الحجارة

أقدـ الصيغ الدالة عمى اآلالت  ىماأف صيغتا )فاعكؿ( ك)ًفعاؿ(  كأكد د.محمد المبارؾ عمى    
كأرجع ذلؾ الى تطكر معاني  ,حتى كاف كانت التي جاءت عمى كزف )فاعكؿ( قميمة ,كاألدكات
كمف أبرز األمثمة عمى ىذا النكع مف تطكر األكزاف ما كرد : "قاؿ ,كدالالت الصيغ ,األكزاف
 ,فإف أقدـ األلفاظ التي تدؿ عمى ذلؾ كردت عمى كزف )فاعكؿ( ,عمى اآلالت كاألدكات لمداللة

كلكف العدد األكبر منيا جاء عمى لفظ )ًفعاؿ( كاأللفاظ الدالة عمى األلبسة  ,كىي محدكدة قميمة
.. كىي ألفاظ كثيرة كقديمة ترجع .كلباس كغيرىا( ,كنقاب ,كحزاـ ,كنطاؽ ,كخمار ,كرداء ,)كإزار

كجدنا اتجاىان في الميجات العامية  ,.. كاذا انتقمنا الى العصكر الحديثة.لى ما قبؿ االسبلـإ
فيؿ يعني ىذا أف الداللة عمى  ,العربية إلى استعماؿ كزف )فىٌعاؿ( لمداللة عمى اآللة المستحدثة

ك )ًمفعاؿ(  اآللة تبدلت الصيغة الدالة عمييا خبلؿ العصكر مف )فاعكؿ( الى )ًفعاؿ( الى )ًمفعىؿ(
 . (ْ)الى )فعَّاؿ("

سكاءه أكاف في كظيفة  ,أف فييما داللة عمى الٌدكراف",فاعكؿ كفاعكلة :كما قيؿ في الكزنيف
 . (ٓ)كطاحكف كماسكرة كناعكرة كنافكرة" ,اسـ اآللة أـ ىيئتيا

                                                           
ينظر: اسـ اآللة كاالداة, إبراىيـ أنيس, بحث في )كتاب أصكؿ المغة ( لمجمع المغة العربية في القاىرة ,  (ُ)

 . ُّ/ُ: ُٗٔٗالييأة العامة لشؤكف المطابع األميرية, 
 .ُُُ: ينظر: معاني األبنية في العربية (ِ)
 .   َُُنفسو:  (ّ)
 .ُّْ -ُِْفقو المغة كخصائص العربية :  (ْ)
أىمية مدلكؿ الكزف في كضع اصطبلحات التقنية الحديثة, ىشاـ ناصيؼ, مجمة المساف العربي, الرباط,  (ٓ)
 .ُٓٔ: ُْٗٗ, ّٖع
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قاؿ  ,في سكرة المدثر :األكؿ ,ككردت فاعكؿ في مكضعيف في كتاب لكامع البرىاف
: "تعالى        "(ُ), الناقكر( أكلى النفختيف: "قاؿ محمد بف الحسف المعيني(, 

" :قاؿ تعالى ,ففي سكرة الماعكف :. أما اآلخر(ِ)فاعكؿه مف النقر"     "(ّ) قاؿ .

 . (ْ)."..الشئ القميؿ :فاعكؿ مف المىعف ,)الماعكف( الزكاة: "محمد بف الحسف المعيني

  :كفي ضكء ما تقدـ مف نصكص يظير لنا أف صيغة )فاعكؿ( عند الميعيني عمى ضربيف       

النفخة  :أم ,تفيد داللة المبالغة في الفعؿ نفسو كداللة الحدث األكؿ كمصداقو )الناقكر( -ُ
بناء " :قاؿ الدكتكر فاضؿ السامرائي ,ألف داللة الصفة فييا كاضحة ,كاشتقيا مف االسـ ,األكلى

فاعكؿ كفاعكلة في اآللة يدؿ عمى  المبالغة في القياـ بالفعؿ أك المبالغة في اآللة نفسيا مف 
 .(ٓ)..".حيث ىي كالناعكر كالساطكر كالناقكر كالطاحكنة

كقكلو )فإذا نقر في الناقكر( معناه اذا نفخ : "قاؿ الطكسي ,ك)الناقكر( يدؿ عمى )الصكر(     
كىك أكؿ  ,إف ذلؾ في أكؿ النفختيف :كقيؿ -في قكؿ مجاىد -لبكؽ كىك كييأة ا ,في الصكر

ىاضكـ مف اليضـ كحاطـك  :كقكلؾ ,كالناقكر عمى كزف )فاعكؿ( مف النقر ,الشدة اليائمة العامة
كقكلو تعالى : ". كقاؿ ابف منظكر(ٔ)كىك الذم مف شأنو أف ينقر فيو لمتصكيت بو" ,مف الحطـ

اقكر الصكر الذم يينفخ فيو لمحشر أم نيًفخى في الصكر كقيؿ في فإذا نقر في الناقكر قيؿ الن
كالنقير الصكت كالنقير  ,.. كقاؿ الفراء يقاؿ إنيا أكؿ النفختيف.التفسير إنو يعني بو النفخة األكلى

 .(ٕ)"األصؿي أنقر عنو أم كؼ كضربو فما أنقر عنو حتى قتمو أم ما أقمع عنو

المبالغة في أكؿ كقكعيا كمما يدلؿ عمى أٌنيا صيغة عمى ر( مما تقٌدـ تتضح داللة )الناقك     
  .مبالغة ما أكرده بعض المفسريف عمى أٌنو فاعكؿ مف النقر

                                                           
 . ٖالمدثر:  (ُ)
 .َُِٖ/ِلكامع البرىاف:  (ِ)
 .  ٕالماعكف:  (ّ)
 .ُِّ/ِ لكامع البرىاف: (ْ)
 .ُُُمعاني األبنية في العربية:  (ٓ)
 . ُّٓ/َُ, كينظر: مجمع البياف: ُْٕ/ِٗالتبياف في تفسير القرآف:  (ٔ)
 .  ِِٕ/ٓلساف العرب )نقر(:  (ٕ)
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ألٌف أصمو مف المىعف كىك  ,كمصداقيا )الماعكف( ,تفيد داللة اآللة نفسيا مف دكف المبالغة -ِ
كاشتقاؽ الماعكف : "ابف دريد قاؿ .لكضكح داللة الصفة فييا ,كاشتيقت مف االسـ ,الشيء القميؿ
 . (ُ)إف شاء اهلل تعالى" ,أم الشيء اليسير ,مف المىٍعف

كىك الشيء القميؿ فسميت الزكاة  ,الماعكف الزكاة كىك فاعكؿ مف المىٍعفً : "كقاؿ ابف منظكر     
 :ماعكنان بالشيء القميؿ ألنو يؤخذ مف الماؿ ربع عشره كىك قميؿ مف كثير كقيؿ أيضان الماعكف
.. .المطري ألنو يأتي مف رحمة اهلل عفكآ بغير عبلج كما تعالج اآلبار كنحكىا مف فيرىض المشارب

" ككمو مف السيكلة كالتيسيري
(ِ).         

أٌف ابف عاشكر ذكر أٌف الماعكف يطمؽ عمى ما يستعاف بو عمى عمؿ البيت مف آنية  إالٌ      
عطائو مما ال خسارة في إعارتو ,كآالت طبخ كنحك ذلؾ أف أصؿ ماعكف  بعضيـ ذكرك  , (ّ)كا 

كذيكر أيضآ أٌف أصمو )معكنة( كاأللؼ عكضآ مف التاء : "قاؿ ,يعيف( -مف المعكنة أك مف )أعاف
ٍفعيؿ( في األصؿ كمىٍكريـ فتككف الميـ زائدة ككزنو بعد زيادة األلؼ عكضآ )مافعؿ( كقيؿ  ,فكزنو )مى

كيٍكف( فىقيًمبىت عينو مكاف فائو فصار )مكعكف( ثـ يعيف ( كأصمو )مىعٍ  –اسـ مفعكؿ مف )أعاف 
 . (ْ)قمبت الكاك ألفآ كما قالكا في )بكب( باب فصارت )ماعكف( مفعكؿ بتقديـ العيف عمى الفاء"

  :كمف خبلؿ ىذا النٌص يككف اشتقاؽ ماعكف عمى رؤيتيف

  :رؤية قكاميا الحذؼ كالتعكيض-ُ

نة( كحذفت ىذه التاء كالتعكيض  .كعيكض عنيا باأللؼ فأصبحت )ماعكف( أم إٌف أصمو )مىٍعكي
 .                                                                                    (ٓ)أف تيقيـ حرفان مكاف حرؼ في غير مكضعو": "ىك

  .(ٔ)الماعكف أصمو معكنة كاأللؼ عكض مف التاء": "كقاؿ ابف منظكر

                                                           
 . ُٕٓ/ٖ, كينظر: البحر المحيط: ّٓٗ/ِجميرة المغة )عمف(:  (ُ)
 .  َُْ/ُّلساف العرب )معف(:  (ِ)
 . ٖٔٓ/َّر: ينظر: التحرير كالتنكي (ّ)
, ُٖداللة صيغة فاعكؿ في القرآف الكريـ )بحث(, د. رجاء عبدالرحيـ خاشع , مج: دراسات تربكية, ع  (ْ)

 .ُُِـ:  َُِِنيساف 
 . ّْٕ/ٓشرح المفصؿ )ابف يعيش(:  (ٓ)
 .  ُٕٓ/ٖ, كينظر: البحر المحيط: َْٗ/ُّلساف العرب )معف(:  (ٔ)
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ٍفعيك( أم )مىٍعكيٍكف( ,ان مكانيان رؤية أٌف فيو قمب -ِ ـٌ قمبت عينو مكاف فائو  ,أم إٌف أصمو اسـ )مى ث
ـٌ قمبت الكاك ألفان فصار )ماعكف( ٍعفيكؿ( أم )مىكعكف( ث ككزنيا اآلف بعد القمب  ,فصار )مى

 .(ُ))فاعكؿ(

ٍفعيؿ( بالياء: "قاؿ ,كذكر سيبكيو بأٌنو ال كجكد لػ)مٍفعيؿ( في العربية في األسماء  كيككف عمى )مى
ٍقبيرةو  ,كالمىٍشرقةو  ,مىٍزريعىةو  :نحك ٍفعيؿ بغير الياء .كال نعممو صفة ,كمى  . (ِ)"...  كليس في الكبلـ مى

ٍفعيمة      نة : "قاؿ ,كذكر ابف منظكر أٌف المىعيكنة عمى كزف مى العىٍكف كالمىعانة كالمىعيكنة كالمىٍعكي
كالمىعيكف قاؿ األزىرم
ٍفعيم (ّ) ة في قياس مف جعمو مف العىٍكف كقاؿ ناسه ىي فىعيكلة مف كالمىعيكنة مى

ٍفعيمة مف العىٍكف مثؿ المىغيكثة مف  الماعيكف كالماعكف فاعكؿ كقاؿ غيره مف النحكييف المىعيكنة مى
ٍفعيؿ .الغىٍكث .. كمف العرب مف يحذؼ الياء فيقكؿ مىعيكفه كىك شاذه ألنو ليس في كبلـ العرب مى

ٍفعيؿه بضـ العيف إالَّ حرفاف جاءا نادريف ال يقاس بغير ىاء قاؿ الكسائي  ال يأتي في المذكر مى
.. كقيؿ مىعيكفه جمع مىعكنة كمىٍكريـ جمع مىٍكريمة قالو الفراء".عمييما المىعيكف كالمىٍكريـ

(ْ) . 

كبعضيـ  ,فيما مضى اتفؽ بعض العمماء عمى عدـ كركد صيغة )مىٍفعيؿ( في كبلـ العرب     
يظير أٌف رأم الكسائي كىك أقرب اآلراء إلى "ك ,دىا لكنيـ اختمفكا في عددىااتفؽ عمى كرك 

 ,كاإلطبلؽ في الكركد ,كالكسطية بيف النفي المطمؽ ,كذلؾ لما فيو مف االعتداؿ :القبكؿ
ا" –في نظرم  –كىذا ال يغٌض مف رأم الفراء  ,كاإلستعماؿ  . (ٓ)ألٌف لرأم الفراء لو مقبكلية أيضن

كاألصؿ  –عمى القمب  –كؿ عفم .. عمى كزف.الماعكف: "محمكد صافي أفٌ األستاذ كيرل 
ـٌ قٌدمت عيف الكممة عمى  اسـ مفعكؿ مف عاف يعكف كحٌقو أف يككف معكف كاألصؿ مىعيٍككف ث

ـٌ قمبت الكاك ألفان لفتح ما قبميا ماعكف" فائيا فقيؿ مكعكف ث
(ٔ) . 

                                                           
 .  ِّْ/َّني: , ركح المعاُِّ/ُينظر: المحتسب:  (ُ)
 .ِّٕ/ْكتاب سيبكيو:  (ِ)
(ّ)

هو محمد بن احمد بن األزهري نسبته إلى جده )األزهر( الذي عنً بالفقه فاشتهر به اوال  ,  الهروي أبو  

 .  ٖٔٔ/٘هـ , ٌنظر : األعبلم : 2ٖٓمنصور , أحد األئمة فً اللؽة واألدب , ت 
, كقكؿ األزىرم ينظر  ُِٓ/ِظر : معاني القرآف )الفراء( : , كقكؿ الفراء ين ِٖٗ/ُّلساف العرب )عكف(:  (ْ)

 .  ُِٖ/ّ: تيذيب المغة )عاف( : 
ٍفعيؿ بيف المغة العربية كالمغات السامية المحكية, د. شكراف حمد المالكي, مجمة أكركؾ, ع (ٓ) , َُ, مجِصيغة مى

َُِٕ :ٕٓ   . 
   ُِْ/َّالجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو:  (ٔ)
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سٌمى بيا كيكشفيا السياؽ الذم ترد فيو أٌما كيبدك لمباحث أٌف ىذه الصيغة تتبع الشيء الم     
داللتيا بنفسيا كأٌما مف ناحية استعماليا فػ)الماعكف( الشيء القميؿ أٌما )الساطكر( أك )الناقكر( 

  . فيك مف الكثرة

  :َفْيَعال  -ٕ

يرل سيبكيو أٌف )فيعاالن( مما تيزاد فيو الياء  ,ىي مف الصيغ التي تمحقيا الياء كاأللؼ      
.. كتمحؽ رابعةن كفي الحركؼ زائدةه .كأٌما األلؼ فتمحؽ ثانيةن : "قاؿ ,كلـ يرد في الصفات ,كاأللؼ
كيككف  .كال نعممو جاء كصفان  .كًكرياسو  ,ياؿًجر :.. كيككف عمى ًفٍعيىاؿو في االسـ نحك.غيرىا

يتىاـ :فاألسماء نحك .عمى فىٍيعىاؿو فييما  ,البيطار :كالصفة نحك .كالشيطاف ,كالديماس ,الخى
 . (ُ)كالقياـ ,كالغيداؽ

إٌف أصؿ ىذه الياء في : "إذ قاؿ ,كذكر ابف جني أٌف األلؼ ىك أصؿ الياء في )فىٍيعىاؿ(
  .(ِ)..".فيعاؿ ألؼ في فاعمت كأٌنيا إٌنما صارت ياء النكسار ما قبميا

الثبلثي المزيد فقد كأما : "قاؿ ,كذكر ابف عصفكر أٌف )فىٍيعىاالن( تمحقو زيادتاف غير متصميف     
أك  ,فإف افترقتا فبلبد أف تفصؿ بينيما الفاء ... فبل يخمك أٌف تجتمعا أك تفترقا.تمحقو زيادتاف
ذا فىصمت بينيما .أك الفاء كالعيف كالبلـ ,أك العيف كالبلـ ,أك الفاء كالعيف ,العيف أك البلـ .. كا 

. كعمى بىيطار كغىيداؽ :كالصفة نحك .فاشىيط :فاالسـ نحك .كيككف فييما :عمى فىيعاؿ :العيف كاف
. فالياء كاأللؼ زائدتاف دخمتا عمى ىذا الكزف (ّ)".ًديماس :نحك ,كلـ يجئ إاٌل إسمان  :ًفيعاؿ

كمراعاة لمكسرة  ,( كسرت فاؤهيعاؿ مبنيان عمى )فاعؿى إٌف )فاعاؿ( ىي أصؿ فً  :كقيؿ .)فيعاؿ(
 .   (ْ)قيمبت األلؼ ياءن 

كىك مف الثبلثي : "قاؿ ابف الحاجب ,عاؿ( مف حيث القياس كالسماعكثمة رأمه في )في     
كأما في غير الثبلثي فيأتي : ", كعٌمؽى الرضي عمى ىذا النص بقكلو(ٓ)كمف غيره قياس" ,سماع
ننظر  :كىك أف يقاؿ ,أف يرتكب قياس كاحد لجميع الرباعي كالمزيد فيو ,.. كيجكز أيضان .قياسان 

                                                           
 .   ُٖٗ/ّ, ُٓٗ/ّ, كينظر: األصكؿ في النحك: َِٔ/ْ, ِٔٓ/ْ, ِْٗ/ْكتاب سيبكيو:  (ُ)
 . ّٗٓ/ِسر صناعة اإلعراب:  (ِ)
 .  ْٔ, كالصرؼ الكافي: ُٗٔ/ِ, كينظر: المستقصى في عمـ التصريؼ: ّٕالممتع في التصريؼ:  (ّ)
 .  َْٔ/ُ , كالمستقصى في عمـ التصريؼ:ُٗٔ/ُينظر: جامع الدركس العربية:  (ْ)
 .  َْالكافية في عمـ النحك كالشافية في عممي التصريؼ كالخط:  (ٓ)
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كسرت أكليما  ,فإف كاف قبؿ اآلخر في الماضي متحركاف ,بؿ اآلخرإلى الماضي كنزيد ألفان ق
 .  (ُ)..".فيعاؿ :كفي فاعؿ ,...إفعاؿ :كما تقكؿ في أفعؿ ,فقط

ككردت أمثمة كثيرة في المعجمات عمى صيغة )فىٍيعىاؿ( تتجاكز الثمانيف صيغة مف خبلؿ     
 .    (ِ)ٍيذىاررجؿ ىٍذر كىى  :مثؿ ,المتابعة لصيغ المبالغة في لساف العرب

ألنو عندما ايريد إشباع كسرة الفاء مف ًفعاؿ صارت  ,كقيؿ في ًفيعاؿ أٌنيا فرع مف )ًفعىاؿ(     
فأما : "قاؿ ,. كذكر البحيرم أٌف )ًفٍيعىاالن( ىك األصؿ(ّ)كىذا الكزف سماعي كليس قياسيان  ,)ًفيعاالن(

ألف الفعؿ أصؿ في االشتقاؽ  ,عؿلكجكد األلؼ في الف ,المصدر )ًفيعىاؿ( فقد كاف ىك األصؿ
ؿى ييفىاًعؿي فىاعىاالن( لكف كيسرت الفاء :فاألصؿ أف تقكؿ ,لمصدر غير الثبلثي كقمبت األلؼ  ,)فىاعى

كلـ ييسمع مف مصدر  ,فأصبح أصبلن ميجكران قىؿَّ أٌف ييذكر ,ياءن لكقكعيا بعد الفاء المكسكرة
( اال كممات قميمة"  . (ْ))ًفيعىاؿو

 .ىىٍيذىار  :الصيغة تحمؿ معنى المبالغة كالكثرة مثؿكداللة ىذه 

: "قاؿ تعالى ,ككردت ىذه الصيغة في مكضع كاحد في كتاب لكامع البرىاف        

           "(ٓ).                                                                        

  (ٔ)"ك )ًسيناء( ًفيعاؿ كًديمىاس كًقيراط ,اء كدىٌيار ك قىٌياـنَّ )سىٍينىاء( فىٍيعىاؿ مف السٌ : "قاؿ المعيني   

  :تكشؼ القراءة لنص المعيني

أٌف )سىٍينىاء( ىي بنية مضعفة العيف كأصميا )سىٌناء( حمبلن ليا عمى النظير )قٌياـ( غير أٌف -ُ
ي )قىٌياـ( يختمؼ عنو في )سىٌناء( إذ في األكؿ ال يخرج كصؼ التحكؿ عف كصؼ التحكؿ ف

أٌما في )سىنَّاء( فقكامو كراىة تكالي حرفيف  ,اجتماع الكاك كالياء كالسابؽ منيما ساكف  )قىٍيكىاـ(
كذىب الرضي إلى أٌف الطبع ينفر مف  ,إذ أصميا )سىٍننىاء( ثـ صارت )سىٍينىاء( –النكف  -مثميف 

                                                           
 . َٕٓ/ِشرح الكافية )الرضي(:  (ُ)
 . ِٗٓ/ٓ, كلساف العرب )ىذر(:  َِٗ, َِْينظر: أبحاث صرفية:  (ِ)
 . ْينظر: شرح متف البناء:  (ّ)
 .   ّٓاإلنباء بشرح متف البناء في عمـ التصريؼ:  (ْ)
 . َِمنكف: المؤ  (ٓ)
 . َٖٔ/ِلكامع البرىاف:  (ٔ)
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ف كانت كٌميا مكركىة: "قاؿ ,المتماثبلت تكالي كما ينفر  ,الطبع ال ينفر مف تكالي المختمفات كا 
ككؿ  ,حتى في غير المكركىات أيضان  ,إذ مجٌرد التكالي مكركهه  ,مف تكالي المتماثبلت المكركىة

 . (ُ)كثير عدك لمطبيعة"

: قاؿ ,مب ياءن ذكر ابف منظكر أٌف إحدل النكنيف تيق -النكناف -كفي تكالي األمثاؿ
الدّْينار...كأصمو ًدنَّار بالتشديد بدليؿ قكليـ دىناًنير كدينىٍيًنير فقمبت إحدل النكنيف...كمثمو ًقيراط "

 .  (ِ)كًديباج"

اجتماع األمثاؿ : "إذ قاؿ ,كمما يعضد كراىة اجتماع تكالي حرفيف مثميف نص السيكطي    
 ,كديباج ,دينار :.. ككذا.الفصؿ ؛ فمف األكؿ كلذلؾ ييفر منو إلى القمب أك الحذؼ أك ,مكركه
 . (ّ)قمب أحد حرفي التضعيؼ ياءن لذلؾ" ,كًدٌكاف ,كًدٌباج ,ًدٌنار :أصميا ,كديكاف ,كديماس ,كقيراط

كالتماثؿ يحتاج إلى مجيكد عضمي كلكي يككف ىذا المجيكد سيبلن يقمب أحد الصكتيف     
 :كدينار .أصميا قرَّاط :قيراط ,يان كمف أمثمة ذلؾالمتماثميف إلى أصكات ال تستمـز جيدان عضم

 . (ْ)أصميا دنَّار

فبل يخرج كصؼ التحكؿ عف التكجيو السابؽ كىذا يكشؼ عف أفَّ التحكؿ الذم  ,أٌما )ًسٍينىاء( -ِ
  .فيو –الكسرة  –أصاب النكف األكلى ال أثر لمصائت القصير 

عمى )قىٌياـ( ؛ ألٌف تكافر األمثاؿ في األكؿ  أفَّ حمميا عمى )دٌماس( أقرب مف حمميا كيبدك    
  .أكثر تحققان منو في الثاني

 دىٍيكىار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سىٍننىاء 

 سٌناء  ػػػػدىٌيار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أٌما حمميا عمى دٌماس فيككف : 

 دىٌماس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سىٌناء 
                                                           

 . ُٖ/ِشرح الشافية )الرضي(:  (ُ)
 .  ِِٗ/ْلساف العرب )دنر(:  (ِ)
, كالكراىة المغكية عند ٔٓ, كينظر: بحكث كمقاالت في المغة: ِْ-ِّ/ُاألشباه كالنظائر في النحك:  (ّ)

 . ُٔٓالرضي, اطركحة دكتكراه: 
 .  ُُْ-َُْينظر: األصكات المغكية:  (ْ)
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 : بعد فؾ اإلدغاـ تصبح 

 دىٍممىاس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سىٍننىاء 

 دىٍيمىاس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سىٍينىاء 

 فالتحكؿ أصاب المثؿ األكؿ . 

كفي ضكء ما تقٌدـ يبدك أٌف سيناء صيغة مبالغة مف كثرة األشجار أك مف كثير البركة كذكر ذلؾ 
ناء( تعني المبارؾ , أك كثير األشجار أك الجميؿ ... كقيؿ : مكاـر الشيرازم , إذ قاؿ : " ك)سي

 (  . ُ) إٌف سينيف كسيناء بمعنى كاحد كىك كثير البركة "

     :ِفعِّيل -ٖ

قاؿ ابف  ,الجـر أٌف في  )ًفعّْيؿ( حرفيف مزيديف األكؿ أحد الحرفيف الميضٌعفيف كاآلخر الياء     
أف تفصؿ  دٌ فإف افترقتا فبلبي  .أك تفترقا فيو يخمك أف تجتمعا فبل تمحقو زيادتاف ا الذمكأمٌ : "عصفكر

ذا ... ك  أك الفاء كالعيف كالبلـ ,أك العيف كالبلـ ,أك الفاء كالعيف ,أك العيف أك البلـ ,بينيما الفاء ا 
 .ًسكّْيف كًبطّْيخ :فاألسـ نحك .كيككف أيضا فييما :عمى ًفعّْيؿ ... فىصمت بينيما العيف كاف

 .  (ِ)ًشرّْيب ك ًفسّْيؽ" :كالصفة نحك

  .لضعفيا بالسككف كقكة األخرل بالحركة :كيترٌجح عند الباحث أٌف العيف األكلى ىي الزائدة

لت مفعيؿ عف مفعاؿ كّْ , لكٌف د. (ّ)كيرل د. فاضؿ السامرائي أٌف ًفعَّيبلن ميحكلة عف )فىٌعاؿ( كما حي
ٌكلت عف )فىًعيؿ( أف تككف )ًفعّْيبلن( محٌكلة  –عندم  -كال يبعد : "قاؿ ,عياد الثبيتي ذكر أٌنيا حي

كلعؿ مما يعضد ذلؾ أٌف عددان مف األمثمة  ,شيددت العيف ثـ ايتبعت الفاءي العيفى  عف )فىًعيؿ(
بيث ك ًخبّْبيث ,ثىقيؼ كًثقّْيؼ :مف ذلؾ ,المذككرة كرد منيا )فىًعيؿ(    .(ْ)"كخى

                                                           
(ُ)

, والهداٌة إلى بلوغ النهاٌة  ٖٓٗ/ٕ, وٌنظر : تفسٌر مجاهد :  ٕٖٙ/ٖٓاألمثل فً تفسٌر كتاب هللا المنزل :  

  .  2ٖٔ/ٙ, والبحر المحٌط :  1٘ٙٗ: 
 .  ِٓٔ-ِْٔ/ِ, كينظر: المستقصى في عمـ التصريؼ:  ْٕ,  ّٕ, ُٕالممتع في التصريؼ:  (ِ)
 . ُٔٗ, كمف قضايا المغة كالنحك: َُْلعربية: ينظر: معاني األبنية في ا (ّ)
ىػ: َُْٖ, ِصيغ المبالغة بيف القياس كالسماع )بحث(, مجمة بحكث كدراسات في المغة العربية كآدابيا: ج (ْ)
ٔٔ  . 
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فبعض العمماء عٌدكه  ,اختمؼ الصرفيكف أيضآفقد  ,أما مف حيث قياسية كسماعية ىذا الكزف     
 ك  ,كفىعَّاؿ ,فىعيكؿه : "مف الصيغ السماعية كمنيـ سيبكيو ألٌف الصيغ القياسية تبمغ عنده خمس ىي

" ,كفىًعؿه  ,ًمٍفعاؿ . كيصرح ابف دريد عمى أٌف )ًفعّْيبلن( سماعية كمنع القياس (ُ)كقد جاء فىًعيؿه كرحيـو
كلك ايجيز ذلؾ لقيمب  ,و ليس لمكٌلد أٌف يبني ًفٌعيبلن إاٌل ما تكممت بو العرباعمـ أنٌ : "إذ قاؿ ,عمييا

كال تقبمٌف ما جاء عمى ًفٌعيؿ مما لـ تسمعو مف الثقات إاٌل أف يجئ بو شعر  ,أكثر الكبلـ
 .  (ِ)فصيح"

صيغ المبالغة السماعية : "قاؿ ,ككذلؾ عٌدىا د. عبدالمطيؼ محمد الخطيب مف الصيغ السماعية
 :.. كمنو قكلو تعالى.,ًشرّْيب ,ًسكّْير :ًفعّْيؿ مثؿ :كىي كثيرة كليا أكزاف غير مٌطردة كمنيا –

دّْيقكف( )الًصدّْيؽ مف كثير منو الصدؽ(" ذلؾ أيضان االستاذ عباس  يرل ك . (ّ))أكلئؾ ىـ الصّْ
بعض  كىناؾ .ىذه ىي الصيغ الخمس القياسية: "قاؿ ,عندما عٌد الصيغ القياسية الخمسحسف 

)ًفعّْيؿ(  :صيغ قميمة مقصكرة عمى السماع عند أكثر القدماء ؛ أشيرىا مف الفعؿ الماضي الثبلثي
    . (ْ)كًمسعىر حركب" ,إنو ًشرّْيب أىكاؿ :ك )ًمفعىؿ( ؛ نحك

كصدر قراره الذم  ,لكٌف مجمع المغة العربية أجاز القياس عمييا لكثرة كركد األمثمة فييا     
مف مصدر الفعؿ الثبلثي  -ة ألفاظ عمى صيغة )ًفعّْيؿ( بكسر الفاء كتشديد العيففي المغ: "مفاده

كمف ثـ يجكز أف يصاغ  ,ككثرتيا تسمح بالقكؿ بقياسيتيا ,البلـز كالمتعدم لمداللة عمى المبالغة
لفظ عمى صيغة )ًفعّْيؿ( بكسر الفاء كتشديد  –الزمآ أك متعديآ  –مف مصدر الفعؿ الثبلثي 

  . (ٓ)ادة المبالغة"إلف ,العيف

 ليا كعة مف المتعدم كالبلـز كليسإٌف صيغ المبالغة جاءت مسم: "كذكرت د. خديجة الحمداني
ضابط في ذلؾ يمكف اإلستناد بيذا الخصكص فالمسألة مادامت كذلؾ لنا أٌف نقكؿ أٌف صيغ 

 .(ٔ)المبالغة تؤخذ مف البلـز كالمتعدم"
                                                           

 .  َُُ/ُكتاب سيبكيو:  (ُ)
 .ُُِٗ/ِجميرة المغة )ًفعّْيؿ(:  (ِ)
 .  َُّ, كينظر: فقو المغة كخصائص العربية: ُٗيد: , كاآلية الحدْٗٔ/ُالمستقصى في عمـ التصريؼ:  (ّ)
 . َِٔ-ِٗٓ/ّالنحك الكافي:  (ْ)
بيف القياس كالسماع )بحث(: , كصيغ المبالغة ٖٕ, كينظر: التطبيؽ الصرفي: ّْ/ُكؿ المغة: أص كتاب في (ٓ)
ٔٔ  . 
 .  ََِأبحاث صرفية:  (ٔ)



 
ٕٔ 

يؼ اآلتي في اشتقاقيا كىك امكانية اشتقاقيا مف البلـز كفي ضكء ما تقدـ يمكف أف نجترح التكص
                        .كالمتعدم

 ,فقد ذكر ابف قتيبة أٌنيا تفيد الدكاـ كاإلستمرارية في الفعؿ ,أما الحديث عف داللة )ًفعّْيؿ(       
داـ منو الفعؿ ككذلؾ ما كاف عمى )ًفعّْيؿ( فيك مكسكر األكؿ ال ييفتح منو شيء كىك لمف " :قاؿ
ير( كثير الفخر ,ك)ًخمّْير( كثير الشرب لمخمر ,)رجؿه ًسكّْير( كثير السكر :نحك ك)ًعشّْيؽ(  ,ك)ًفخّْ

يع( ,ك)ًضمّْيؿ( ,ك)ًسكّْيت( دائـ السككت ,كثير العشؽ ك)ًظمّْيـ( كمثؿ ذلؾ كثير كال يقاؿ  ,ك)ًصرّْ
 .  (ُ)عادة" ذلؾ لمف فعؿ الشئ مرة أك مرتيف حتى يكثر منو أك يككف لو

 :كذكر الفارابي عددان مف األلفاظ جاءت عمى ىذا البناء لغرض المبالغة في الحدث كمنيا     
ير( ,)الًسكّْيت( الدائـ السككت ك)الًغمّْيـ( الشديد  ,الكثير الظمـ :)الًظمّْيـ( ,الكثير الشخير :ك)الًشخّْ

 .      (ِ)الغيممة

ئ )ًفعّْيؿ( بكسر الفاء كالعيف كىي مشددة لممبالغة في ذكر في مستيمو مج ,كعقد الفيكمي فصبلن 
 ,ك )ًصدّْيؽ( لكثير الصدؽ ,ك )ًسكّْيت( لكثير السككت ,)ًزىّْيد( لكثير الزىد :كقكليـ ,الصفة

إٌف صيغة فىٌعاؿ كفىٌعالة كفيٌعاؿ : "كقاؿ د. فاضؿ السامرائي .(ّ)ك)ًخمّْير( لمف ييكثر شرب الخمر
 .  (ْ)..".فيو التضعيؼ عمكمان تفيد التكثير في اآللة كًفعّْيؿ كفىعُّكؿ كما 

األكلى أنيا مشتركة بيف األسماء  ,كيتضح مما سبؽ أٌف صيغة )ًفعّْيؿ( تشترؾ أكثر مف مرة     
كالصفات كما ذكر ابف عصفكر كاألخرل أٌنو ممكف أٌف تككف مشتركة بيف صيغ المبالغة كاسـ 

    .كدىا في المبالغة ىك الشائعكيبدك أٌف كر  .اآللة كما في ًسكّْيف

: "قاؿ تعالى :األكؿ ,ككردت ىذه الصيغة في مكضعيف في كتاب لكامع البرىاف      

                     "(ٓ)                         .    

                                                           
, ِٓ/ِ, كالصحاح في المغة )درأ(: ُُُٗ/ِ, كينظر: جميرة المغة )سكر(: ُّّ-َّّأدب الكاتب:  (ُ)

 .ُّٕ/َُكمفاتيح الغيب: 
 . َّْ/ُينظر: ديكاف األدب:  (ِ)
 . ّٗٓ/ُينظر: المصباح المنير:  (ّ)
 . َُُمعاني األبنية في العربية:  (ْ)
 . ِٖىكد:  (ٓ)



 
ٕٕ 

مبة: "ؿ محمد بف الحسف المعينيقا       يؿ( حجارة صي  .إنيا معربةي )سىنؾ( ك )كًؿ(:قيؿ .)ًسجّْ
: "قاؿ تعالى :كاآلخر ,(ُ)بؿ ىك ًفعّْيؿه مف السجؿ كىك اإلرساؿ"          

"(ِ),  يف( ًفعّْيؿ مف السٍّْجفً : "قاؿ المعيني عف ابف  .ابعةكىك تحت األرض الس ,)ًسجّْ

يّْؽ" :كقيؿ .عباس  .  (ّ))لفي ًسٌجيف( لفي حبس ضى

  :كييفيـ مما تقدـ     

 :كيمكف تقسيـ ىذه المبالغة عنده عمى ضربيف ,إفَّ صيغة )ًفعّْيؿ( عند المعيني تفيد المبالغة-ُ

  .-اإلرساؿ  –المبالغة في حدث الفعؿ  :األكؿ

  .- األرض السابعة –المبالغة في الكصؼ  :اآلخر

يؿ( ال يذىب المعيني إلى أٌنيا منحكتة مف كممتيف بؿ ىي مشتقة مف اإلسـ  -ِ في )ًسجّْ
يف مف )السجف( كيظير أفَّ في جعميا منحكتة مف )سىٍنؾ ككًؿ( أٌف ىناؾ  ,)السجؿ( ككذلؾ ًسجّْ

أكثر مف إجراء صرفي ال يخمك مف تكمؼ قكاميا حذؼ النكف مف )سنؾ( كقمب إحدل الكافيف 
  .كحذؼ إحدل الكافيف كزيادة ياء قبؿ البلـ كىذه اإلجراءات التكمؼ فييا كاضح جيمان 

لصيغ األخرل التي يبدك أٌف المعيني لـ يذىب إلى القكؿ بأٌف )ًفعّْيبلن( منقكلة مف غيرىا مف ا -ّ
لى كىذا يدفع الباحث إلى القكؿ إٌف المعيني نظر إ ,إقراره بأٌنيا مشتقة مف االسـ عتفيد الكصفية م

صيغة )ًفعّْيؿ( بأٌنيا صيغة قائمة برأسيا كليست صيغة فرعية أم تخمص مف نظرة األصؿ 
  .كالفرع

بؿ : "قاؿ ابف ىشاـ األنصارم إفٌ  ,)بؿ(ػذىب إلى أٌنيا ليست معربة كىذا ما يفيده استعمالو ل -ْ
الرحمف كلدان فإٌف تبلىا جممة كاف معنى اإلضراب إٌما اإلبطاؿ نحك )كقالكا اتخذ  ,حرؼي إضراب

ٌما  ,كنحك )أـ يقكلكف بو جنةه  ,بؿ عباده مكرمكف( أم بؿ ىـ عباد ,سبحانو بؿ جاءىـ بالحؽ( كا 
ككىـ ابف مالؾ إذ زعـ في شرح كافيتو أٌنيا ال تقع في  ,اإلنتقاؿ مف عرضو إلى غرضو آخر

بؿ تؤثركفى الحياةى  .ىكذكر اسـى ربّْو فصمٌ  .كمثالو )قد أفمح مف تزٌكى ,التنزيؿ إاٌل عمى ىذا الكجو
بؿ قمكبيـ في غمرةو مف ىذا( كىي في  .الدُّنيا( كنحكه )كلدينا كتابه ينطؽي بالحؽ كىـ ال ييظممكف

                                                           
 .  ّٖٓ/ُلكامع البرىاف:  (ُ)
 . ٕالمطففيف:  (ِ)
 . َُٔٔ/ِلكامع البرىاف:  (ّ)



 
ٕٖ 

. كيبدك مف ذلؾ أفَّ )بؿ( في نص المعيني (ُ)عمى الصحيح" ,ال عاطفة ,ذلؾ كمو حرؼي ابتداء
   .حرؼ إضراب يراد منو إبطاؿ المعنى الذم سبقو

يؿ مف اإلرساؿكذكر ابف      متو أم أرسمتو : "قاؿ ,منظكر أٌف ًسجّْ يؿ مف أسجى كقاؿ بعضييـ ًسجّْ
مةه عمييـ" فكأٌنيا ميٍرسى
(ِ) . 

ينان( اسـ عمـ منقكؿ      يف اسـ عمـ منقكؿ مف : "قاؿ ابف جٌزم ,كىناؾ مف ذكر أٌف )ًسجّْ كًسجّْ
جيف ثـ فسره بأٌنو كتاب مرقـك صفة عمى كزف فعيؿ لممبالغة كقد عظـ أمره بقكلو كما أدراؾ ما س

أم مسطكر بيف الكتابيف كىك كتاب جامع يكتب فيو أعماؿ الشياطيف كالكفار كالفجار كىك مشتؽ 
 .(ّ)..".مف السجف بمعنى الحبس

يؿ اسـ جامد :كقيؿ يؿ(: "فقد ذكر محمكد صافي بقكلو ,إٌف ًسجّْ  بمعنى  ,اسـ جامد ذات ,)ًسجّْ

  .(ْ)ؿ بكسر الفاء كالعيف المشددة"ككزنو ًفعّْي ,الطيف اليابس

يؿ     يف( ىما ,كىناؾ رؤيتاف في عربية الكممتيف )ًسجّْ    :كًسجّْ

يف ,إٌنيا معٌربة :األكلى يؿ في معنى ًسجّْ )مف سجيؿ(  :كقيؿ: "إذ قاؿ ,ذكر الجكاليقي أٌف ًسجّْ
قاؿ  .ي كتاب اهلل دليبلن كىذا القكؿ إذا فسر فيك أبينيا ألٌف ف .كقكلؾ مف ًسٌجؿى أم ما كيًتبى ليـ

( .كما أدراؾ ما سجيف .)كبل إف كتاب الفجار لفي سجيف :اهلل كسجيؿ في معنى  .كتاب مرقـك
.. ىذا .كىذا أحسف ما مر فييا عندم .المعنى أٌنيا حجارة مما كتب اهلل أٌنو يعذبيـ بيا .سجيف

 . (ٓ)كلـ فييا بيذا التركيب" .بالفارسية الحجر كالطيف كسنؾى كىؿ

                                                           
-ُْ, كاألعمى: َٕ, كالمؤمنكف: ِٔ, كاآليات األنبياء: ُٖٓ-ُْٖ/ِني المبيب عف كتب األعاريب: مغ (ُ)
 . ّٔ-ِٔ, كالمؤمنكف: ُٔ
 . ِّٓ/ُُلساف العرب )سجؿ(:  (ِ)
 . ْٖٓ/ِالتسييؿ لعمـك التنزيؿ:  (ّ)
 .  ِّٗ/ُِالجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو:  (ْ)
, كينظر: شفاء الغميؿ فيما في كبلـ العرب مف ّٔٔعمى حركؼ المعجـ: المعرب مف الكبلـ األعجمي  (ٓ)

 . ُْٓالدخيؿ: 



 
ٕٗ 

يؿ( دالة عمى المبالغة كىي ميعٌربة   يؿ: "قاؿ ,كذكر الفيركزآبادم بأٌف لفظة )ًسجّْ  :كسىٍجؿه ًسجّْ
ٍت بنار جينـ ككيتب فييا  :ميعٌرب ,كالمىدىر ,حجارة :.. كًسكّْيت.مبالغةه  سىٍنًؾ ككىًؿ أك كانت طيًبخى

 .     (ُ)..".أسماء القكـ

كسجيؿ بمعنى كاحد كالعرب تعاقب بيف النكف كالبلـ سجيف : "قاؿ الطبرسي ,إٌنيا عربية :األخرل
.. كقيؿ إٌنو مف أسجمتو إذا أرسمتو ككأٌنيا ميرسمة عمييـ كقيؿ إٌنو مف .فقمبت النكف ىاىنا المان 

 .  (ِ)..".السجؿ كىك الكتاب فكأٌنو سجمت ليـ كالمراد كتب اهلل عمييـ

يف لفظ عربي )سجيف( حركؼ مادتو مف حركؼ ك: "قاؿ ,كذكر الطاىر بف عاشكر أفَّ ًسجّْ
 .   (ّ)كصيغتو مف الصيغ العربية فيك لفظ عربي كمف زعـ أٌنو معٌرب فقد أغرب" ,العربية

 :ُفْعُمون -ٗ

كتختص بيا لندرة )فىٍعميكؿ(  ,كتكثر في األعبلـ ,ىذه الصيغة مف الصيغ التي فييا زيادتاف     
  .(ْ)في الكبلـ

: قاؿ ,اجب اختمؼ عف المشيكر في مسألة أٌف )سىٍحنيكف( بالفتحكقد أقٌر الرضي بأٌف ابف الح    
كال يجكز أف يككف زيد الكاك  ,كأما نحك سىٍحنكف كعىٍثنكف فيما مكرران البلـ لبللحاؽ بعصفكر"

فميس بمكرر البلـ لبللحاؽ  –بفتح الفاء  –كأما  ,كالنكف كما في حمدكف لعدـ فعمكف في أبنيتيـ
فيك  ,س التكرير لغير االلحاؽ كما في سؤدد لعدـ فىٍعكيؿ مكرر البلـكلي ,ألنو نادر ,بعصفكؽ

ألنو  ,كسىٍحنكف عمـ كأما بيٍطنىاف فميس بمكرر البلـ ,إذف فىٍعميكف لثبكت فعمكف في األعبلـ خاصة
.. قكلو )كسىٍحنيكف إف صح الفتح( إنما قاؿ ذلؾ ألنو .جمع بطف كليس فيٍعبلىؿ مف أبنية الجمكع

ٍمديكف كسىٍحنيكف ,الضـكالمشيكر  ,وركم الفتح في   .(ٓ)عمماف" :كحى

                                                           
, ُِٕٓ/ٓ, كالصحاح في المغة )سجؿ(: ْٔٗ, كينظر: أدب الكاتب: َُُّالقامكس المحيط: )سبحؿ(  (ُ)

 .ُّٓ/ُِ, كالتحرير كالتنكير: ِّٗ-ِّٖ/ٓكالبحر المحيط: 
 .  ٗٔ/ٓؽ في كممات القرآف: , كينظر: التحقيِِْ/ٓمجمع البياف:  (ِ)
 .    َِّ/ُّ, كينظر: لساف العرب )سجف(: ُٓٗ/َّالتحرير كالتنكير:  (ّ)
, كمجمكعة الشافية في عممي التصريؼ كالخط, شرح ُُ/ُ, كشرح الشافية )الرضي(: ُٔينظر: الشافية:  (ْ)

       . َُٓ/ُالشافية )الجاربردم(: 
 .َِ/ُ ,ُٕ-ُٔ/ُشرح الشافية )الرضي(:  (ٓ)



 
ٕ٘ 

 ,ككرد عف مبلمح الميجة العربية العمكرية الكنعانية أٌف معظـ أسمائيا تمحقيا الكاك كالنكف     
كىذه الميجة  ,كاعتمدت العدنانية ىذه الميجة لمتصغير ,عجمكف ,حرمكف ,ميسمكف ,قاسيكف :نحك

تككف ميعربة حيث تقبؿ الحركات
(ُ)  . 

: "كمصداؽ ذلؾ قكلو تعالى                  "(ِ) .

  :ماى جيتيف ختمؼ العمماء في كزنيا عمىاقد كلفظة )عيٍرجيكف( 

  (ّ)راج"كتقدير )فيٍعميكؿ(.مف اإلنع: "قاؿ الزجاج ,كالنكف أصمية ,أٌنيا عمى كزف )فيٍعميكؿ( :األكؿ

    :كاحتج الطبرسي بقكؿ رؤبة

       . (ْ)أو ِذْكُر ذاِت الّرَبِذ الُمَعّيِن                  في ِخْدِر َمّياِس الدَُّمى ُمَعْرَجنِ 

كالعرجكف العذؽ الذم فيو الشماريخ كىك العثككؿ كالعثكاؿ : "قاؿ ,عمى أٌف نكف )عيٍرجيكف( أصمية
  . (ٓ)".في خدر مياس الدمى معرجف :قاؿ رؤبة كالكباسة كالقنك كىك فيٍعميكؿ

ىي زائدة ؛ ألٌنو مف اإلنعراج ؛ كىذا  :كقيؿ ,كالنكف أصؿ ,فيٍعميكؿ :ك )العيٍرجيكف(: "كقاؿ العيكبرم
 . (ٔ)صحيح المعنى ؛ كلكنو شاذ في االستعماؿ"

  :الكاك كالنكف زائدتاف ,أٌنيا عمى كزف فيٍعميكف :كاآلخر

تيؽى يىًبس كتقٌكس كأصفرٌ  ,رجكف عكد الًعٍذًؽ الذم عميو الشماريخكالع: "كقاؿ المعيني ـى كعى  ,فإذا قىدي
فرتو في آخر المنازؿ     .(ٕ)كالعرجكف فيٍعميكف مف اإلنعراج" .فشيبّْو القمر بو في دقتو كتقٌكسو كصي

                                                           
 .  ّّْينظر: مبلمح في فقو الميجات العربيات:  (ُ)
 .  ّٗيس :  (ِ)
عرابو:  (ّ)  . ِٖٖ/ْمعاني القرآف كا 
 .  ُُٔمجمكع أشعار العرب كىك مشتمؿ عمى ديكاف رؤبة بف العجاج كعمى أبيات مفردات منسكبة إليو:  (ْ)
 . ِْٖ/ُّ, ك ينظر, كلساف العرب )عرجف(: َِٖ/ٖمجمع البياف:  (ٓ)
, كدراسات إلسمكب القرآف ُِٕ-َِٕ/ٗ, كينظر: الدر المصكف: َُّٖ/ِالتبياف في إعراب القرآف:  (ٔ)

 . ُُٓ/ٓالكريـ: 
 .ٕٓٔ/ِلكامع البرىاف:  (ٕ)
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كىك عمى كزف  ,يرل المعيني أٌف العرجكف مشتؽ مف اإلنعراج )التقكس( ال مف اليبس    
  .كليس عمى كزف )فيٍعميكؿ( ,كالكاك كالنكف مف الزكائد ,ٍعميكف()في 

)حتى عاد كالعرجكف القديـ( كالشمراخ : "قاؿ ,كذكر البيضاكم أٌف عرجكف عمى كزف فيٍعميكف     
 . (ُ)فيٍعميكف مف اإلنعراج كىك اإلعكجاج" ,المعكج

.. ... كبعد البلـ.دتاف مجتمعتافكما يمحقو زيا: "قاؿ ,كقد ذكر السيكطي الزيادات كضٌمنيا فعمكف
     .(ِ)كفيٍعميكف عيٍرجيكف"

  :أٌنو  عمى قد اتفؽ العمماءا مف حيث اشتقاؽ )عيٍرجيكف( فأمٌ      

كالعرجكف عكد العذؽ الذم تركبو : "قاؿ الزجاج ,ال مف اليبس –التقٌكس  –مف اإلنعراج  مشتؽ
غي  ,الشماريخ مف العذؽ ـى دؽَّ كصى كفي أكؿ  ,رى فحينئذ يشبو اليبلؿ في آخر الشيرفإذا جىؼَّ كقىدي

 . (ّ)مف اإلنعراج" .كتقدير)عرجكف( فعمكؿ ,مطمعو

فإذا قدـ كعتؽ يبس  ,كالعرجكف )عكد العذؽ( الذم عميو الشماريخ: "كأٌيد البغكم ىذا الرأم بقكلو
 .(ْ)كتقكس كأصفٌر فشبو القمر في دقتو كصفرتو في آخر المنازؿ بو"

كالعرجكف عكد العذؽ الذم عميو : "إذ قاؿ ,زجاج ما ذىب إليو ال إلىمعيني كاتكأ ال      
فشبو القمر بو في دقتو كتقكسو كصفرتو في آخر  ,فإذا قىديـ كعىتيؽ يبس كتقكس كاصفر ,الشماريخ
 . (ٓ)كالعرجكف فيٍعميكف مف اإلنعراج" .المنازؿ

عاد كالعرجكف( حتى عاد الخيط )حتى : "قاؿ مقاتؿ ,كصؼ العذؽ بالعرجكف إذا كاف يابسان ك 
 .(ٔ)يعني العذؽ اليابس المنحني" ,أستيؿ فيو كالعرجكف كما يككف أكؿ ما

 

                                                           
, ك ركح َٓٓ/ْ, كينظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ: ِٖٔ/ْأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ:  (ُ)

   َِ/ِّالمعاني: 
 .   ُِ/ِ, َِ/ِ, ُٔ/ِالمزىر في عمـك المغة:  (ِ)
عرابو:  (ّ)  .ُِِْ/ِّ, ك فتح القدير: ْٔ/ِٔ, كينظر: مفاتيح الغيب: ِٖٖ/ْمعاني القرآف كا 
 .ُٖ/ٕمعالـ التنزيؿ:  (ْ)
 .  ٕٓٔ/ِلكامع البرىاف :  (ٓ)
 . ٕٖ/ّتفسير مقاتؿ:  (ٔ)
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 ,حتى عاد كالعرجكف القديـ: "قاؿ ,كذىب الطبرم إلى أٌف العرجكف ىك العذؽ إذا يبس     
 ,اليابس.. كالقديـ ىك .مف العذؽ مف المكضع الثابت في النخمة إلى مكضع الشماريخ :كالعرجكف

 .(ُ)ألف ذلؾ مف العذؽ"

كىك اإلىاف الذم في  ,معركؼ :كالعيٍرجكف: "قاؿ ,كذكر ابف دريد أٌف العرجكف جاء مف اليبس
ذا يبس فيك عيرجكف" ,فإذا كاف رطبان فيك إىاف ,طرفو الًعٍذؽ  . (ِ)كا 

لى أٌنيا عمى كييفيـ مما تقدـ أٌف لفظة عيٍرجيكف اختمؼ في كزنيا كاشتقاقيا فمنيـ مف ذىب إ    
كالذم يذىب اليو البحث أٌنيا عمى كزف )فيٍعميكف(  ,كزف فيٍعميكؿ كمنيـ مف قاؿ عمى كزف فيٍعميكف

    .فبل كجكد لمنكف في األصؿ المشتؽ منو ,ألٌنيا مأخكذة مف التقٌكس أك اإلنعراج

  :ِفْعِمين  -٘

.. .كأما الياء: "قاؿ سيبكيو ,كلـ يذكركا كركدىا صفة ,ذكر الصرفيكف أٌنيا تأتي )اسمنا(     
. ك خٌصيا  ابف (ّ)كىك اسـ" ,غسميفه  :قالكا ,كىك قميؿ ,.. كيككف عمى فعميفو .كتمحؽ رابعةن 

 ,كىك قميؿ ,كلـ يجئ إاٌل اسمان  :... كعمى ًفٍعًميف: "إذ قاؿ ,عصفكر في األسماء كنصَّ عمى قٌمتيا
      .                                 (ْ)ًغسًميف" :نحك

 .ييفيـ مف ذلؾ أٌف صيغة ًفٍعميف لـ ترد إاٌل في األسماء فقط   

 )إاٌل مف: "إذ قاؿ ,كجعؿ األخفش )غسميف( بمنزلة عفريف ككفريف مف جانب زيادة الياء كالنكف
 .  (ٓ)مف )الغىسؿ( كزاد الياء كالنكف بمنزلة )عيٍفًريف( ك )كيٍفًريف(" –كاهلل أعمـ  –غسميف( جعمو 

  ": قكلو تعالى ,ىذا كمصداؽ       "(ٔ)     . 

                                                           
 . ُٖٓ/َِجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ُ)
 .  ٕٗ/ٖ, كينظر: التحقيؽ في كممات القرآف الكريـ: ُُّٕ/ِجميرة المغة )الجيـ كالراء(:  (ِ)
, ك سر صناعة االعراب: َِٓ/ّ,  كينظر: االصكؿ في النحك: ِٗٔ/ْ, ِٖٔ/ْ, ِٓٔ/ْكتاب سيبكيو:  (ّ)
 .   ُّٕ, كأبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو: ِٓٔ/ِ

 . ُِ/ِىر في عمـك المغة: , كينظر: المز ُٗالممتع في التصريؼ:  (ْ)
, كالتحقيؽ في كممات ُٗٓ/ِّ, كينظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف: ْٖٓ/ِمعاني القرآف )األخفش(:  (ٓ)

  ُِٕ/ٕالقرآف الكريـ: 
 .ّٔالحاقة:  (ٔ)
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ف مصدر كاحد كىك )الغسؿ( , لكٌف العمماء اختمفكا في اؽ )ًغٍسًميف( فيي مشتقة مأٌما اشتق    
 داللتو أم الغسؿ عمى ثبلثة أقساـ : 

قكلو )ًمٍف : "جقاؿ الزجا ,ىك غسالة أبداف الكفار في نار جينـ :الغسؿ المخصكص باألبداف-ُ
)                              .(ُ)كاشتقاقو مما ينغًسؿي ًمٍف أبدىاًنيـ" ,معناه مف صديد أىؿ النار :ًغٍسًميفو

غيسالة أىؿ النار كما  :كالغسميف: "قاؿ ,كذىب الزمخشرم إلى أٌف غسميف ىك غيسالة أىؿ النار
   .(ِ)يسيؿ مف أبدانيـ مف الصديد كالدـ ؛ فعميف مف الغسؿ"

قاؿ )كال طىعىاـه إاٌل ًمٍف  ,كالًغٍسًميفي غيسىالةي أٍبدىاًف الكيٌفاًر في النار: "قاؿ ,كلـ يبتعد الراغب عف ىذا
")       .(ّ)ًغٍسًميفو

بف اقاؿ  ,كىك ما ينزؿ بعد غسؿ الجركح مف قيح كدـ :الغسؿ المخصكص بجركح األبداف -ِ
 . (ْ)القيح كالدـ" :سالة أىؿ الناركال طعاـ اال مف غسميف يعني غ: "أبي زمنيف

 ,)كال طىعاـه إال مف ًغٍسًميف( كىك صديد أىؿ النار: "قاؿ ,كذكر البغكم أٌنو صديد أىؿ النار
 .      (ٓ)كأنو غسالة جركحيـ كقركحيـ" ,مأخكذ مف الغسؿ

ؿ النار مىف فًمف أى :كلمنار دركات .)ًغٍسًميف( بكزف ًفٍعًميفو غيسالة جركحيـ: "قاؿ المعيني     
      .(ٔ)كآخركف طعاميـ الزقُّكـ" ,كمنيـ مف طعامو غسميف ,ليس لو طعاـ إال مف ضريع

 ,يفأم إٌف الياء كالنكف فييا زائدتيتضح مما تقدـ أٌف غسميف عند المعيني عمى كزف )ًفٍعًميف( 
السمية كىك طعاـ أىؿ النار كىي صيغة تدٌؿ عمى ا ,عمى غسالة جركح الكفار في النار كتدؿ

  .كلـ ترد إاٌل قميبلن في اإلستعماؿ

)غسميف( ىك : "قاؿ الضحاؾ ,كىك أيضان مخصكص بأىؿ النار ليأكمكنو :شجر أك طعاـ -ّ
  .(ٕ)شجر يأكمو أىؿ النار"

                                                           
عرابو:  (ُ)  . َُٔ/ِٗ, كينظر: التبياف في تفسير القرآف: ُِٖ/ٓمعاني القرآف كا 
 .  َٗٔ/ْالكشاؼ:  (ِ)
 . ْٔٗ/ِ, كينظر: دراسات إلسمكب القرآف الكريـ : ُّٔالميفردات في غريب القرآف:  (ّ)
 . ِّ/ٓتفسير القرآف العزيز:  (ْ)
 .ُِّ/ٖمعالـ التنزيؿ:  (ٓ)
 .ََُٕ/ِلكامع البرىاف:  (ٔ)
 .ّٖٗ/ِتفسير الضحاؾ:  (ٕ)
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 .فنكنيو كياؤيه زائدتاف ,ًفٍعًميف مف الغيسالةً  :كالًغٍسًميف: "قاؿ ,كذكر السميف الحمبي أٌنو شجر     
 :كقيؿ .ىك صديدي أىًؿ النار :كفي التفسير .ىك ما يىٍجرم مف الًجراح إذا غيًسمىتٍ  :ةقاؿ أىؿ المغ
 . (ُ)شجره يأكمكنو"

  .أٌما داللتيا فيبدك أٌنيا تفيد مجرد الغىسؿ 

  

                                                           
, كتاج العركس )غسؿ(: ُِٕ/ٖ, كينظر: تفسير القرآف العظيـ )ابف كثير(: ّْٖ/َُالدر المصكف:  (ُ)
َّ/ََُ  . 
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 المبحث الثاني

 معاني األبنية

 :توطئة

كزف الكممة الذم دراسة البناء الصرفي ميمة لدل عمماء العربية لما لذلؾ مف أثر يتبع تغير      
عّْؼ في آخر أعطى معنى يختمؼ  ينتج تغير في المعنى فكمما زاد حرؼ أك نقص حرؼ أك ضي

فمف ىذا المنطمؽ ندرس معاني األبنية لمتركيز عمى الدالالت الناتجة عنيا  ,عف المعنى السابؽ
 ,نياعند اختبلؼ صيغيا التي تثرم النص كتدؿ عمى مكنة صاحبيا مف التصرؼ بالمغة كأكزا

كالداللة الصرفية ليا ارتباط كبير بالحركات الخاصة بالبناء الكاحد ألٌف االنتقاؿ مف حركة إلى 
بناء بعد االنتقاؿ داللة جديدة لمو ىك مقصكد في الكبلـ حيث يصبح حركة أخرل في البناء نفس
لبناء عمى معنى داللة ا ألٌنياييا ابف جني الداللة الصناعية كأطمؽ عم ,تختمؼ عف الداللة األكلى

ف لـ تكف لفظنا : "قاؿ ,مف المعاني نما كانت الداللة الصناعية أقكل مف المعنكية مف ًقبىؿ إٌنيا كا  كا 
ـ بيا فمما كانت كذلؾ لحقت  ,كيخرج عمييا ,فإنيا صكرة يحمميا المفظ كيستقر عمى المثاؿ المعتزى

 .  (ُ)عمكـ بالمشاىدة"فدخبلن بذلؾ في باب الم ,كجرت مجرل المفظ المنطكؽ بو ,بحكمو

, كما تتضمنو مف دالالت (ِ)طريؽ أبنية الكممات كصيغيامف كتيستمد الداللة الصرفية      
فمك لـ يتغير المعنى لـ تتغير الصيغة إاٌل إذا تـ العدكؿ إلى صيغةو أخرل كعند ذلؾ  ,كمعافو 

    .يصحبو عدكؿ عف معنى إلى آخر

  :ىما كتقسـ معاني األبينة عمى قسميف    

  :أبنية الفعل الثالثي -ٔ

  :)َفاَعل وُيفاِعل( بمعنى المفاعمة –أ 

ذكر سيبكيو في )باب مصادر ما  ,التي تمحقيا الزكائدىذا المصدر أحد المصادر  ييعىدُّ      
كأٌما فاعمت فإٌف المصدر منو الذم ال ينكسر : "قاؿ ,لحقتو الزكائد مف الفعؿ مف بنات الثبلثة(

كالياء عكضه مف األلؼ  ,جعمكا الميـ عكضان مف األلؼ التي بعد أكؿ حرؼ منو ,مةه مفاع :أبدان 

                                                           
 . ٖٗ/ّالخصائص:  (ُ)
 .  ْٕينظر : داللة األلفاظ :  (ِ)
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كجاء  ,كشاربتو مشاربة ,كقاعدتو مقاعدةن  ,جالستو مجالسةن  :التي قبؿ آخر حرؼ ؛ كذلؾ قكلؾ
 . (ُ)كالمفعكؿ ألف المصدر مفعكؿ"

ؿ   .فالمفاعمة عند سيبكيو صيغة قياسية مف فىاعى

أما فاعمت فمصدره البلـز : "إذ قاؿ ,المفاعمة ما كاف فيو إلثنيف أك لكاحد كذكر المبرد أفٌ      
كضاربت  ,كشاتمت مشاتمة ,قاتمت مقاتمة :كذلؾ نحك ,ما كاف فيو إلثنيف أك لكاحد .مفاعمة
كلكف  ,ال يككف ىذا مف كاحد .كضاربت ,شاتمت :ما يككف إلثنيف فنحك :.. كأٌما قكلنا.مضاربة

 ,كطارقت النعؿ ,عاقبت المص :كأٌما ما يككف لكاحد مف ىذا الباب فنحك .مف اثنيف فصاعدان 
 .(ِ)كعافاه اهلل"

( ك )طارقت( أٌف الكاحدة فييا في األصؿ كليس في المصدر المشتؽ منو   .كيبدك أٌف )عاقبتى

( كضارب كخاصـ كقاتؿى : "قاؿ ,كذكر ابف ىشاـ قياسية المفاعمة في فاعؿ ؿى الًفعاؿ     :كقياس )فاعى
كالميفاعمة"
(ّ) . 

كعيكّْض  ,كأصؿ مفاعمة ميفىاعىاؿه حيذؼ منو الحرؼ الذم بيف العيف كالبلـ كىك األلؼ الثانية      
كصيغة المفاعمة مصدر جاء عمى  ,كالميـ زيدت عمى الفعؿ في اإلشتقاؽ ,ىذا الحرؼ بالتاء
. كردت صيغة )المفاعمة( عند (ْ)ؿه قىاتىؿ ييقاًتؿ ميقاتىمةن فيك ميقاتى  :ألٌنؾ تقكؿ ,صكرة اسـ المفعكؿ
      :المعيني بداللتيف ىما

  :المفاعمة لمواحد -ٔ  

كقد تككف المفاعمة مف : "إذ قاؿ ,ذكر األخفش أٌف المفاعمة تككف مف كاحد في أشياء كثيرة    
ٍدتيو ميبىاعىدىةن( ك)جاكزتيو مجاكزىةن( في أشياء كثيرة" :كاحد في أشياء كثيرة تقكؿ )باعى

(ٓ) . 

     

                                                           
, كالمستقصى في عمـ ُّْ/ْ, كالمخصص: ُُّ/ّ, كينظر: األصكؿ في النحك: َٖ/ْكتاب سيبكيو:  (ُ)

 .َْٓ/ُالتصريؼ: 
 . ُُٔ – ُُٓ, كينظر: المصباح المنير: ٖٗ – ٕٗ/ِالمقتضب:  (ِ)
 . َِْ/ّالمسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ: أكضح  (ّ)
 . ّٓينظر: اإلنباء بشرح متف البناء في عمـ التصريؼ:  (ْ)
 .  ِٕٓ/ُ, كينظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف: َْ/ُمعاني القرآف )األخفش(:  (ٓ)
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: "كقد أكرد في قكلو تعالى ,كذكر الزجاج أٌف صيغة مفاعمة تأتي لمكاحد        

"(ُ)  

كجاء ًبفىاًعؿ لغير اثنيف  ,فكأٌنيـ لٌما أظيركا اإلسبلـ كأبطنكا الكفر صارت تقٌيتيـ ًخدىاعىان : "قاؿ
 .(ِ)كطارقت النعؿ" ,مصألٌف ىذا المثاؿ يقع كثيران في المغو لمكاحد نحك عاقبت ال

" :كقاؿ في مكضع آخر عندما أكرد قكلو تعالى           

"(ّ)" : ًدٍتو عما أرادٍتوي مٌما ييريدي النساءي مف الرجاؿ ـى ًبتىٍرًكًو ذكرى الفاحشًة  ,المعنى أٌنيا رىاكى فىعيًم

 . (ْ)نفسيا ما راكدتو عميو"

  .فكأٌف معنى الكاحدية في فاعؿ كليس في المفاعمة .فاعمتو –دتو راك 

كقيؿ في حجة مف قرأ يخادعكف : "إذ قاؿ ,كذكر الطكسي كأٌف الفعؿ صدر مف اثنيف     
بػ)ألؼ( ىك أف ينزؿ ما يخطر ببالو كييجس في نفسو مف الخداع بمنزلة آخر يجازيو ذلؾ 

 . (ٓ)كيفاكضو فكأٌف الفعؿ مف اثنيف"

كالمراد ىا ىنا أٌنيا دعتو  ,طمب الفعؿ :كالمراكدة: "قاؿ ,ر البغكم أٌف المراكدة ىي طمب الفعؿكذك
 .  (ٔ)إلى نفسيا ليكاقعيا"

أك المراد  ,كعاقبتي المص ,كقاتمو ,عافاه اهلل :)ييخادعكف مفاعمة لمكاحد مثؿ: "كقاؿ المعيني     
كأصؿ الًخداع إظيار غير ما  ,اهللى كىرىسيكلىوي( )ييٍؤذيكفى  :كقكلو تعالى ,مخادعة الرسكؿ كالمؤمنيف

رىٍشتىو :كفي المثؿ ,في النفس  )بيف يدم الساعة سنكفى خدَّاعىةه( :كفي الحديث ,أٍخدىعي ًمف ضىبٍّ حى
ٍيدىعي كىك السراب",   . (ٕ)كمنو الخى

                                                           
 . ٗالبقرة:  (ُ)
عرابو:  (ِ)  . ٖٓ/ُمعاني القرآف كا 
 . ِّيكسؼ:  (ّ)
عراب (ْ)  . ٗٗ/ّو: معاني القرآف كا 
 . َٕ/ُالتبياف في تفسير القرآف:  (ٓ)
 . ِِٕ/ْمعالـ التنزيؿ:  (ٔ)
, كالحديث ينظر ٓٗ/ُ, كالمثؿ ينظر المستقصى في األمثاؿ: ٕٓ, كاآلية األحزاب: ّٕ/ُلكامع البرىاف:  (ٕ)

 . ُُٕ/ُْمسند أحمد بف حنبؿ: 
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دكاعي   مة ألٌنيا مكضع, كجاءت عمى الميفاعى مف اإلرادة ,كراكدتو( بيكل كميؿ): "كقاؿ أيضان 
 .(ُ)الطبعيف"

  :ييمحظ مف ىذيف النصييف

  .ككذلؾ المراكدة ,فالمنافؽ ىك مف بىدأى بالمفاعمة ,المفاعمة لمكاحد نيًظرى إلييا مف خبلؿ اإلبتداء-ُ

كألٌف المراكدة  ,ىذا التصكر ييبعد معنى االشتراؾ ألٌف الًخداع ليس مف صفاتو سبحانو كتعالى -ِ
  .ال تميؽ بصفات النبكة

ظ في جذر الفعميف -ّ )ركد( الراء كالكاك : "قاؿ أحمد بف فارس ,)ركد( ,المفاعمة لمكاحد قد تيمحى
( عمى مجئو كذىابو مف انطبلؽو في جية كاحدة راكٍدتيو عمى أف  :تقكؿ .كالداؿ معظـي بابو )يدؿُّ

ٍكد .إذا أرٍدتيو عمى فعمو ,يفعؿ كذا كدي الكؤلى  يقاؿ بعٍثنا رائدان  .ًفعؿي الرَّائد :كالرَّ أم ينظير  ,يري
 (ِ)كيىٍطميب"

دىعىو يىٍخدىعيو ًخٍدعان : "قاؿ ابف منظكر ,ك )خدع(      ٍدعي إظيار خبلؼ ما تيخفيو خى )خدع( الخى
ٍدعةن أم أراد بو المكركه كختمو مف حيث ال يعمـ .بالكسر ًديعةن كخي ٍدعان بالفتح كخى .. كأجاز غيره خى

دَّ  دىعو قاؿ عزكجؿ ييخاًدعكف اهللى جازى ييفاًعؿي لغير كخادىعىو مخادىعةن كًخداعان كخى عىو كاٍختىدىعو خى
"  . (ّ)اثنيف ألٌف ىذا المثاؿ يقو كثيران في المغة لمكاحد نحك عاقىٍبتي المّْصَّ كطارىٍقت النعؿى

" :كمصداؽ ذلؾ قكلو تعالى :المفاعمة بمعنى الفعل -ٕ         

  "(ْ) 

كالقسـ  ,المقاسمة ال تككف إاٌل بيف اثنيف: "قاؿ ,ذكر الطكسي أٌف المقاسمة تككف بيف اثنيف      
ٌنما قاؿ كقاسميما كما يقكؿ .ألٌف آدـ مقسـ لو ,دـكاف مف إبميس آل عاقبت المص طارقت  :كا 

كأٌنو قابمو في  ,لمقابمةألٌف في جميع ذلؾ معنى ا ,ككذلؾ قاسمتو ,النبؿ كناكلت الرجؿ كعافاه اهلل
 . (ٓ)المنازعة باليميف كالمعاقبة مقابمة بالجزاء ككذلؾ المعافاة"

                                                           
 . َْٕ/ُلكامع البرىاف:  (ُ)
 . ْٕٓ/ِمقاييس المغة )ركد(:  (ِ)
 . ّٔ/ٖلساف العرب )خدع(:  (ّ)
 . ُِاألعراؼ:  (ْ)
 .   َّٕ/ٖالتبياف في تفسير القرآف:  (ٓ)
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كأقسـ كحمؼ ليما كىذا مف المفاعمة التي  :أم: "قاؿ ,كذىب البغكم إلى أٌف )المفاعمة( ىنا لمكاحد
 . (ُ)تختص بالكاحد"

 . (ِ)مفاعمة بمعنى الفعؿ" ,)كقاسميما( أقسـ ليما: "كقاؿ المعيني

  :يكشؼ النص عف مبلحظ ىي   

 .ألٌف القسـ كقع مف إبميس فقط ,أٌف المفاعمة بمعنى الفعؿ ال تفيد معنى االشتراؾ-ُ

كالمقاسمة مفاعمة : "قاؿ ,ذكر أبك حياف األندلسي أٌف إبميس أقسـ ليما كلـ يشاركاه في القسـ
نان خالفتو كتقاسما تحالفان تقتضي المشاركة في الفعؿ فتقسـ لصاحبؾ كيقسـ لؾ تقكؿ قاسمت فبل

 .  (ّ)كاٌما ىا ىنا فمعنى كقاسميما أقسـ ليما ألٌف اليميف لـ يشاركاه فيو"

أف  يعنيك  ,رنت بالفعؿ لذا قي  ,إٌف معنى المفاعمة التي مف الفعؿ ال تغادر معنى الفعؿ نفسو -ِ
  .ال زيادة في داللة المفاعمة عمى الفعؿ

قىٍسـه كقاسىٍمتيوي حمىٍفتي لو كقىاسىٍمتيوي : "قاؿ الفيكمي ,لفعؿ )قسـ(المفاعمة قد تيمحظ في جذر ا -ّ
 .  (ْ)الماؿى كىك قسيمي فىًعيؿه بمعنى فاعؿ مثؿي جالىٍستيوي كنادىٍمتيوي كىك جميسي كنديمي"

)كقاسميما( أم حمؼ ليما بما يكىـ : "إذ قاؿ ,كذكر الطاىر بف عاشكر أٌف المفاعمة ىنا لممبالغة
كما حذفت   ,حذفت منو اليمزة عند صكغ المفاعمة ,قاسمة مفاعمة مف أقسـ إذا حمؼكالم ,صدقو

 :كنظيرىا ,كليست لحصكؿ الفعؿ مف الجانبيف ,كالمفاعمةي ىنا لممبالغة في الفعؿ ,في المكارمة
  .(ٓ)عافاه اهلل"

لتي كىي مف الصيغ ا ,مما تقدـ مف نصكص يبدك لمباحث أٌف )المفاعمة( مصدر )فىاعؿ(      
كىي بمعنى المشاركة بيف اثنيف أك تأتي لكاحد أك  ,كتككف قياسية كليست سماعية ,تمحقيا الزكائد
كأٌف )ييخادعكف( مفاعمة لمكاحد ألٌف المخادعة ليست مف صفات اهلل سبحانو فيذا  ,بمعنى الفعؿ

بمعنى أٌما المقاسمة جاءت  .ككذلؾ المراكدة جاءت مفاعمة مف الكاحد ,الفعؿ صدر مف كاحد
   .الفعؿ

                                                           
 .ّٕٗ/ّ, كينظر: تفسير القرآف العظيـ )ابف كثير(: ُِٗ/ّمعالـ التنزيؿ:  (ُ)
 .   ِٕٓ/ُلكامع البرىاف:  (ِ)
 . َِٖ/ْالبحر المحيط:  (ّ)
 . ُِٗالمصباح المنير:  (ْ)
 . ٗ/ّ, كينظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ: َٔ/ٖنكير: التحرير كالت (ٓ)
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  :الفعل الثالثي المزيد بحرفين )التاء واأللف( -ب

كتمحؽ األلؼ ثانيةن فيككف الحرؼ عمى : "إذ قاؿ ,لحاؽ الزيادة ()ذكر سيبكيو في باب       
.. كيككف فعؿ منو عمى ... كتمحؽ التاء فاعؿ أكالن فيككف عمى تفاعؿ يتفاعؿ.فاعؿ إذا قمت فعؿ

كعمى متفاعؿو  ,فأما االسـ فعمى متفاعؿو لمفاعؿ .تغافؿ يتغافؿ كتغكفؿ :كذلؾ قكلؾ .تىفىٍكعؿ
 . (ُ).. كليس تمحؽ أكالن كالثالثة زائدة إال في تفاعؿ كتفعؿ".لممفعكؿ

) كمصدر تفاعؿ إنما ىك التفاعؿ ؛ : "قاؿ ,كذكر المبرد أٌف مصدر تفاعؿ ىك )التفاعؿي
 . (ِ)ف كالحركة ؛ كما استكت أفعاليا"فاستكت مصادر ىذه في السكك  .تغافؿ تغافبلن  :نحك

كفي : "إذ قاؿ ,كذكر ابف سيده أٌف سبب فتح التاء في تفاعؿ ألٌف معناه االفتعاؿ كاالنفعاؿ     
ؿ كفيتحت التاءي ألف معناه معنى اإلٍفًتعاؿ اإلٍنًفعاؿ يعني تاءى  ٍلتو فتىناكى ٍمتو تفاعىؿ كقكلؾ ناكى فاعى

ف كانت زائدةن لممطاكىعة كاإلٍنًفعاؿ كاإلٍفًتعاؿ  تىفاعؿ فيتحت ألٌنيا أٌكؿي فعؿو  ماضو سمّْي فاعميو كا 
 .    (ّ)كليست بألًؼ كٍصؿ دخكلييا لسككف ما بىعدىا"

 ":كمصداؽ ىذا البناء قكلو تعالى                 

    "(ْ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

تفاعؿ  :تبارؾ  :قاؿ ,عف عبد اهلل بف عباس: "إذ قاؿ ,ذكر الطبرم أٌف تبارؾ تفاعؿ مف البركة
 .                                                                                                   (ٓ)تقٌدس ربنا" :كىك كقكؿ القائؿ .مف البركة

)تبارؾ اهلل( ففٌسركه  :كقد تكمـ قكـ في قكليـ: "إذ قاؿ ,رؾ مف العمككذكر ابف دريد أٌف تبا     
كىذه صفة منفية عف اهلل عز كجؿ ؛ كقاؿ  ,العيمك ألٌف البركة في الشيء النماء بعد النقصاف

نما ىك راجع إلى الجبلؿ  ,)تبارؾ اهلل( كأنو تىفىاعىؿ مف البركة كليس مف النماء :آخركف كا 
 .   (ٔ)كالعظمة"

                                                           
 . ّٕٗ, كينظر: أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو: ِِٖ, َِٖ/ْكتاب سيبكيو:  (ُ)
 . َُٓ, كينظر: أدب الكاتب: َُٔ/ِالمقتضب:  (ِ)
 . َّٖ/ْالمخصص:  (ّ)
 .  ُالفرقاف:  (ْ)
عرابو: , كينظر: ِّّ/ُٗجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ٓ)  .  ٕٓ/ْمعاني القرآف كا 
 . ِّٓ/ُجميرة المغة )برؾ(:  (ٔ)
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تبارؾ تفاعؿ : "قاؿ ,أٌف تبارؾ مشتؽ مف )البىٍرؾ( ك)البىرىكة( ق(ّّٖ)تالنحاس كذكر
مف البركة كىي حمكؿ الخير كمنو فبلف مبارؾ أم الخير يحؿ بحمكلو مشتؽ مف البرؾ كالبركة 

 . (ُ)كىما المصدر"

بارؾ اهلل( )ت: "قاؿ ,أٌف المبارؾ المرتفع كالبركة ىي النماء كالزيادة ق(ُٔٓ)تكذكر البغكم      
تبارؾ تفاعؿ مف البركة كىي النماء   :كقيؿ .كالمبارؾ المرتفع .ارتفع :كقيؿ .تعالى اهلل كتعظـ :أم

 . (ِ)البركة تكتسب كتناؿ بذكره" :أم ,كالزيادة

 :كقيؿ .كىي الكثرة في كؿ خير ,تفاعؿ مف البركة :كقيؿ .)تبارؾ( تعالى: "كقاؿ المعيني     
 . (ّ)اإلبؿ"مف بركؾ  ,أصمو الثبكت

  :يكشؼ ىذا النص عف

  .أٌف صيغة تفاعؿ تفيد التكثير كالمبالغة-ُ

 .)تبارؾ( عند المعيني بمعنى الكثرة في كؿ خير -ِ

  .كبركؾ اإلبؿ أم ثبكتيا ,أٌف أصؿ )تبارؾ( الثبكت -ّ

ني كتبارؾ تع ,كيكاد يتفؽ المعيني مع مف سبقو في أٌف صيغة تفاعؿ تفيد الكثرة كالمبالغة     
  .كالزيادة مف الكثرة كالمبالغة ,البركة كالنماء أم الزيادة

ك)تبارؾ( تفاعؿ مطاكع بارؾ : "قاؿ ,كذكر أبك حياف األندلسي أٌف تبارؾ مطاكع بارؾ         
كىك فعؿ ال يتصرؼ كلـ يستعمؿ في غيره تعالى فبل يجئ منو مضارع كال اسـ فاعؿ كال 

 .(ْ)"مصدر

: إذ قاؿ ,أم مف الثبكت المعيني في أٌف تبارؾ مشتقة مف األصؿ )برؾ(كاتفؽ اآللكسي مع      
إف تبارؾ مف البركة كىي في األصؿ مأخكذة مف برؾ البعير كىك صدره كمنو برؾ البعير إذا "

ألقى بركو عمى األرض كاعتبر فيو معنى المزكـ فقيؿ براكاء الحرب كبرككاؤىا لممكاف الذم يمزمو 

                                                           
 . ٖ/ٓمعاني القرآف )النحاس(:  (ُ)
 . ِّٔ/ّمعالـ التنزيؿ:  (ِ)
 . ّٕٔ/ِلكامع البرىاف:   (ّ)
 . َْْ/ٔالبحر المحيط:  (ْ)
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ماء بركة كسدرة ثـ أطمقت عمى ثبكت الخير اإلليي في الشئ ثبكت اإلبطاؿ كسمي محبس ال
     . (ُ)البركة" الماء في

كتبارؾ فعؿ جاء  ,كيبدك لمباحث في ضكء ما تقدـ مف نصكص أٌف صيغة تفاعؿ فعؿ مزيد    
كفيو ما يشعر  ,عمى كزف ىذه الصيغة )تفاعؿ( كيدؿ عمى المبالغة كالكثرة كالنماء في كؿ خير

  .ارؽ داللتو المشيكرة كاختٌص ىنا بداللة الكثرةأٌنو ف

   . لعدكؿ مف صيغة إلى صيغة أخرلىك ا :معاني الثانوية في األسماء ال -ٕ

 :منيا ,عٌدة في الصيغ الصرفية مظاىر  معنى الثانكملقد اتخذ ال    

 :صيغة َفُعول بمعنى َمْفُعول أو بمعنى َفاعل -أ

ذكر سيبكيو في باب )ما  ,البناء )فىعيكؿ( يأتي اسمان كصفةن  كرد عف أىؿ المغة أٌف ىذا      
كأما الكاك فتمحؽ : "إذ قاؿ ,لحقتو الزكائد مف بنات الثبلثة مف غير الفعؿ( أٌف الكاك تأتي ثالثة

كؼو  ,عىتيكدو  :.. كتمحؽ ثالثةن فيككف االسـ عمى فىعيكؿو نحك.ثانيةن  ري  . (ِ)صدكؽو" :كالصفة نحك .خى

  .ىذا البناء يأتي اسمان كصفةن مما يبدك أٌف 

كتمحؽ الكاك ثالثةن فيككف عمى فعكؿ ؛ : "قاؿ ,كذكر المبرد في باب )ما كاف مف بنات األربعة(
 . (ّ)كالمصدر كالمصدر" ,جدكؿ :جيكر كبلمو جيكرةن ؛ كما يمحقو اسمان كذلؾ قكلؾ :نحك

( التي بمعنى )       ٍفعيكؿ( بالياء كمف دكنياكتفٌرد المؤدّْب بجكاز أف يككف )فىعيكالن إذا : "قاؿ ,مى
مىؿه رىكيكبه  :يقاؿ .كاف )الفىعيكؿ( بمعنى المفعكؿ جاز أف يككف بالياء كبغير الياء كناقة رىكيكبه  ,جى

ميكبىةه" ,كرىكيكبىةه  ميكبه كحى  . (ْ)كحى

ًمبت كلىدىا بذى : "كقاؿ ابف سيده في باب فىعيكؿ بمعنى مىٍفعكؿ     ميكب إذا سي ٍبح أك مىٍكت كناقةه سى
ًذب ككذلؾ  مج عنيا كلىديىا أم جي ميكج كىسىميكب خي كقيؿ إذا ألقىٍتو لغٍيًر تماـو ككذلؾ المرأةي كخى

 .  (ٓ)الظٍَّبية"

                                                           
 . ِٗ/ُْركح المعاني:  (ُ)
 .  ٓٔالممتع في التصريؼ: , ك َِٗ/ّ, كينظر: األصكؿ في النحك: ِْٕ/ْكتاب سيبكيو:  (ِ)
 . َُٓ/ِالمقتضب:  (ّ)
 . ٕٖدقائؽ التصريؼ:  (ْ)
 . َُُ/ٓالمخصص:  (ٓ)
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" :كمصداؽ ىذه الصيغة ىك قكلو تعالى              

                        

(ُ)" . 

كر( فىعيكؿ بمعنى فاعؿ الذم يحصر نفسو عف الشيكات : قاؿ ,كذكر البغكم أٌف )الحىصي
كىك  ,.. الذم ال يأتي النساء كال يقربيف.كالحصكر .الحصكر أصمو مف الحصر كىك الحبس"
ىك الفقير الذم  :ى ىذا القكؿ فىعيكؿ بمعنى فاعؿ يعني أٌنو يحصر نفسو عف الشيكات )كقيؿعم

 . (ِ)ال ماؿ لو( فيككف  الحصكر بمعنى المحصكر يعني الممنكع مف النساء"

     ) ( بمعنى )مفعكؿ( كليس )فاعبلن كر : "إذ قاؿ ,كخالؼ المعيني البغكم في أفَّ )فىعيكالن كالحىصي
أك الذم ييحجـ  ,كطريؽ رككب ,كناقة حمكب ,فىعيكؿ بمعنى مفعكؿ ,تياف النساءالممنكع مف إ

. (ّ)حصير ألنو محجكب عف الناس فيك محصكر" :كيقاؿ لممىمىؾ ,فعكؿ بمعنى فاعؿ ,عنيف
  :يكشؼ نص المعيني عف احتماليف

ٍفعيكؿ(-ُ لمنع ليس مف كىك الممنكع مف إتياف النساء أم يككف ا ,أٌف الحصكر )فىعيكؿ( بمعنى )مى
 .كفعكؿ صيغة تدؿ عمى المبالغة أك الكثرة كتفيد معنى المفعكؿ  ,طرفو بؿ كاقع عميو

 ,كىك الذم يمنع نفسو عف النساء أم يككف المنع مف طرفو ,الحصكر فىعيكؿ بمعنى فاعؿ -ِ
  .تفيد معنى الفاعؿكصيغة فعكؿ 

الفىعيكؿ لما يٍفعؿي بو الشئ  كيجئ: "قاؿ ,كذكر الرضي أٌف الفعكؿ يأتي لما يفعؿ بو الشئ
ىك ما يينقع في  –كالٌنقكع كصبكر  ,-كىك الدكاء الذم يكجر في الفـ  –كالكىجيكر لما يكجر بو 

 . (ْ)الدكاء الذم يشرب لمقئ" ,كالقيكء ,-الماء ليبلن ليشرب 

كالحصكر الذم ال يأتي : "إذ قاؿ ,كذكر ابف منظكر أٌف الحصكر بمعنى مفعكؿ
ٍفعيكؿ".. أل.النساء  . (ٓ)نو حبس عف النكاح كمنع كىك فىعيكؿ بمعنى مى

                                                           
 . ّٗآؿ عمراف:  (ُ)
 . ّٓ/ِمعالـ التنزيؿ:  (ِ)
 . ُْٖ/ُلكامع البرىاف:  (ّ)
 . ُّٔ – ُِٔ/ُشرح الشافية )الرضي(:  (ْ)
 . ّّٖ/ُلتفسير: , كينظر: زاد المسير في عمـ اُّٗ/ْلساف العرب )حصر(:  (ٓ)
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كىك  ,فعكؿ مف الحصر :الحصكر: "قاؿ ,كذكر أبك حياف األندلسي أف الحصكر فيو مبالغة     
كىك في اآلية بمعنى الذم ال يأتي  ,أم محصكر ,فعكؿ بمعنى مفعكؿ :لممبالغة مف حاصر كقيؿ

 . (ُ)النساء"

كالحصكر فعكؿ : "قاؿ ,صكر( بمعنى مفعكؿ مثؿ رسكؿكذكر ابف عاشكر أٌف )الح
 . (ِ)حصكر عف قرباف النساء" :بمعنى مفعكؿ مثؿ رسكؿ أم

ٍفعيكؿ( أٌف صيغة )فىعيكؿ( استطاعت أف تحتفظ بقكةو       كالغرض مف عدكؿ )فىعيكؿ( عف )مى
 . (ّ)معينة في التعبير عف الصفة أك الحدث

قد تأتي ىذه الصيغة لمبالغة اسـ المفعكؿ نحك " :كيرل الدكتكر فاضؿ السامرائي أٌنيا
ـٍ اأٍلىٍرضى ذىليٍكالن فىاٍمشيٍكا ًفي مىنىاًكًبيىا(" :قاؿ تعالى .ناقة ذىلكؿ رىككب :قكليـ عىؿى لىكي )ىيكى الًَّذم جى

(ْ) . 

كيبدك لمباحث أٌف صيغة فىعيكؿ تأتي لبلسـ كالصفة كتفيد المبالغة أك الكثرة كتأتي متضمنة       
كالحصكر جاء بمعنى مفعكؿ لمداللة عمى  ,عنى المفعكؿ كفي أحياف أخرل تأتي بمعنى فاعؿم

أٌف النبي يحيى )ع(  ممنكع مف إتياف النساء أك أٌنو ىك امتنع مف إتياف النساء فمذا جاء فعكؿ 
  .بمعنى فاعؿ

  :َفُعول بمعنى )فاعل(  –ب 

كؾ مف تىارؾ :نحك ,فاعؿ فيي لممبالغة أشار ابف جني إلى أٌف صيغة فىعيكؿ إذا كانت بمعنى  ,تىري
ارب كب مف ضى كضىري
(ٓ).  

كىك  ,إٍذ جاء االسـ عمى كزف فعكؿ,  أم إٌنو معدكؿ عف اسـ الفاعؿ لمداللة عمى معنى المبالغة
نما جاء منقكالن إلى بناء آخر ,في أصمو لـ يكف المقصكد منو ىذا الكزف كىك في تأكيؿ اسـ  ,كا 

  .الفاعؿ

 

                                                           
 . ُْٓ/ِالبحر المحيط:  (ُ)
 .  ُِْ/ّالتحرير كالتنكير:  (ِ)
 . ُِٔينظر: العربية الفصحى:  (ّ)
 . ُٓ, كاآلية الممؾ: ٔمعاني األبنية في العربية:  (ْ)
 . ِٗٗ/ِينظر: المحتسب:  (ٓ)
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ككذلؾ  ,كىك كثير القكؿ :قىؤيكؿ :كر في مكضع آخر أٌف ىذا البناء داؿ عمى الكثرة نحككذ     
 .  (ُ)كىك كثير البيع ,بىييكع

" :قكلو تعالى ,كمصداؽ ىذا البناء              

  "...(ِ) . 

الباقكف  .قرأ )نصكحان( بضـ النكف حماد كيحيى: "قاؿ ,ةحمؿ الطكسي )نصكحان( عمى الكثر      
.. كالتكبة  .مف فتح النكف جعمو نعتنا لمتكبة كحممو عمى الكثرة :كقاؿ قكـ .كىما لغتاف ,بفتحيا

النصكح ىي التي يناصح فييا اإلنساف نفسو بإخبلص الندـ مع العـز عمى أىاٌل يعكد إلى مثمو في     
 .(ّ)القبح"

ا( كؿ فعكؿو بمعنى الفاعؿ يستكم المذكر كالمؤنث فيو: "يكقاؿ المعين  ,)تكبة نصيكحن
 . (ْ)ألنيـ معيا بالمعاكدة" ,فتكبة نصكحه ناصحة صادقة

    .أٌف كؿ فعكؿ يستكم فيو المذكر كالمؤنث إذا كاف بتأكيؿ الفاعؿ :يكشؼ نص المعيني     

.. أك .كأما بناء المبالغة: "قاؿ ,نثكذكر الرضي أٌف صيغة )فىعيكؿ( يستكم فييا المذكر كالمؤ 
 .   (ٓ)فيستكم في جميعيا المذكر كالمؤنث" ,عمى فعكؿ كصبكر

ا( مبالغة عمى اإلسناد المجازم بالغة في النصح كىك : "قاؿ ,كذكر البيضاكم أٌف )نصكحن
 ,كصفت بو عمى اإلسناد المجازم مبالغة أك في النصاحة ,صفة التائب فإنو ينصح نفسو بالتكبة

كقرأ أبك بكر بضـ النكف كىك مصدر بمعنى النصح  ,كىي الخياطة كأٌنيا تنصح ما خرؽ الذنب
أك تكبكا  ,كالنصاحة كالثبات كالثبكت تقديره ذات نصكح أك تنصح نصكحان  ,كالشكر كالشككر
 .(ٔ)نصكحان  ألنفسكـ"

                                                           
 . ِٓ/ّينظر: المنصؼ:  (ُ)
 . ٖالتحريـ:  (ِ)
كينظر: تفسير  ّْٗ, كالقراءة ينظر: الحجة في القراءات السبع: ُٓ – َٓ/ِٖالتبياف في تفسير القرآف:  (ّ)

 . ُٖٔ/ٖالقرآف العظيـ )ابف كثير(: 
 . ٖٔٗ/ِلكامع البرىاف:  (ْ)
 . َُٖ – ُٕٗ/ِشرح الشافية )الرضي(:  (ٓ)
كينظر: إرشاد , ّْٗ, كالقراءة تنظر في الحجة في القراءات السبع: ِِٓ/ٓنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ: أ (ٔ)

 . ّّٓ/ٓالعقؿ السميـ : 
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لجميكر )نصكحان( بفتح قرأ ا: "إذ قاؿ ,كذكر أبك حياف األندلسي أٌف نصكحان مف أمثمة المبالغة    
 . (ُ)كضركب كقتكؿ" ,كىك مف أمثمة المبالغة ,كصفان لتكبة ,النكف

كذكر الطاىر بف عاشكر أٌف الياء لـ تمحؽ نصكح ألٌف فعكالن بمعنى فاعؿ يبلـز اإلفراد       
نما .أم الصدؽ في إرادة النفع بذلؾ ,اإلصبلح في العمؿ كالقكؿ :كالنصح: "قاؿ ,كالتذكير لـ .. كا 

تمحؽ كصؼ )نصكح( ىاء التأنيث المناسبة لتأنيث المكصكؼ بو ألٌف فعكالن بمعنى فاعؿ يبلـز 
  . (ِ)اإلفراد كالتذكير"

كييفيـ مف قكلو يبلـز اإلفراد كالتذكير أٌف المذكر كالمؤنث يستكياف عندما تككف صيغة     
  .)فىعيكؿ( بمعنى فاعؿ

كنحف مع مف يرل : "إذ قاؿ ,مف أسماء الذكات ( منقكؿه لسامرائي أٌف )فىعيكالن كيرل د. فاضؿ ا    
أٌف ىذا البناء في المبالغة منقكؿ مف أسماء الذكات فإٌف اسـ الشيء ييٍفعؿ بو يككف عمى )فعكؿ( 

قيكد كالسَّحكر كء كالكى .. كمف ىنا استعير البناء ... فالكىضيكء ىك الماء الذم ييتكضأ بو.غالبان كالكىضي
بيكر( كاف المعنى أٌنو كأٌنو مادة تستنفذ في الصبر كتفنى فيو إلى المبالغة فع ندما تقكؿ )ىك صى

.. كمما يستأنس بو في ذلؾ أٌنو ال ييؤنث كال يجمع .كالكقكد  الذم يستيمؾ في اإلتقاد كيفنى فيو
 .  (ّ)جمع مذكر سالمان مراعاة لؤلصؿ الذم نقؿ عنو"

ذا كانت بمعنى  ,تدٌؿ عمى الدكاـ كاإلستمراريةما تقدـ أٌف صيغة فىعيكؿ م كيبدك لمباحث     كا 
كىذا  ,كلـ تدخميا ىاء التأنيث كذلؾ لتساكم المذكر كالمؤنث فييا ,فاعؿ تفيد المبالغة كالكثرة

     .اإلستكاء يدؿ عمى أٌف العناية في استغراؽ الكصؼ أكثر مف التذكير كالتأنيث

 

 

 

 

                              

                                                           
 .ُٕٓ/ِٖ, كركح المعاني: ِْ/َّ, كينظر: مفاتيح الغيب: ِٖٖ/ٖالبحر المحيط:  (ُ)
 . ّٖٔ/ِٖالتحرير كالتنكير:  (ِ)
 . َُُ – ََُمعاني األبنية في العربية:  (ّ)
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 لثالمبحث الثا

 جمع التكسير

 

أك  ,كًصٍنك كًصٍنكاف :ىك ما تغيرت فيو صيغة الكاحد إما بزيادة: "عٌرفو ابف ىشاـ بقكلو    
ـ :بنقص أك بنقص  ,كًرجاؿ :أك بزيادة كتبديؿ شكؿ ,كأسد كأيسد :أك بتبديؿ شكؿ ,كتيٍخمة كتيخى

 . (ُ)كرسؿ أك بيف كغمماف" :كتبديؿ شكؿ

  :كلجمع التكسير أضرب ىي    

 ,أشتير ىذا الضرب مف الجمكع عند المغكييف بأٌنو يطمؽ لما بيف الثبلثة كالعشرة :جمع القٌمة :كالن أ
أما ما كاف مف األسماء عمى ثبلثة أحرؼ ككاف فعبلن فإٌنؾ إذا ثٌمثتو إلى أف تعٌشره : "قاؿ سيبكيو

   ., أم مف ثبلثة إلى عشرة كالعشرة داخمة ضمف جمع القمة(ِ)فإٌف تكسيره أفعؿ"

 

مف الثبلثة  :كقيؿ ,أم مف أحد عشر إلى ما ال نياية ,ىك ما يزيد عمى عشرة :جمع الكثرة :ثانيان 
 .  (ّ)إلى ما ال نياية

كؿ جمع بعد ألؼ تكسيره حرفاف أك ثبلثة : "عٌرفو ابف عقيؿ عمى أٌنو :صيغ منتيى الجمكع :ثالثان 
مكع ألٌنو يجمع االسـ جمعان بعد . كىك كزف غاية الج(ْ)نحك مساجد كمصابيح" ,أكسطيا ساكف

   :كأشير أكزاف ىذه األضرب ىي  .جمع

  :أْفُعل-ٔ

ذكر سيبكيو أٌف  .مف الصيغ الكثيرة اإلستعماؿ كقد كردت في مكاضع كثيرة مف القرآف الكريـ     
 .. .كما كاف ًفٍعمىةن : "إذ قاؿ ,كؿ اسـ عمى كزف )ًفٍعمىة( يجمع جمع تكسير عمى )أٍفعيؿ( لكنو قميؿ

 
                                                           

 .  َّٕ/ْأكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ:  (ُ)
 . ٕٔٓ/ّكتاب سيبكيو:  (ِ)
 . َِْينظر: المعجـ المفصؿ في عمـ الصرؼ:  (ّ)
 .ِّٕ/ِشرح ابف عقيؿ:  (ْ)
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 . (ُ)ًنعمةه كأٍنعيـ كًشدَّةه كأشيدُّ" :قالكا .ليس باألصؿ ,كقد كيٌسرت ًفٍعمىةن عمى أٍفعيؿو كذلؾ قميؿ عزيز

  .ليس باألصؿ فيو ,كنصُّ سيبكيو يكشؼ عف جمع )ًفٍعمىة( عمى أٍفعيؿ قميؿ

, سككفر مضعؼ عمى كزف فىٍعؿ بفتح فكاألصؿ أٌف كؿ اسـ ثبلثي صحيح الفاء كالعيف كغي     
و كأكيٌؼ كأٍعييف كأٍثكيب ,كدىٍلك كأٍدليك ,ككىٍمب كأٍكميب  .(ِ)كشٌذ مف ذلؾ أٍكجي

أما ما كاف : "قاؿ ,كذكر المبرد أٌف ما كاف عمى ثبلثة أحرؼ صحيحة يجمع عمى أفعيؿ
( فإف بابو في أدنى العدد أف يجمع عمى )أٍفعيؿ( ؛ كذلؾ قكلؾ كمب  :مف غير المعتؿ عمى )فىٍعؿو

 . (ّ)فمس كأفمس"كأكمب ك 

ىك يجئ جمعان لخمسة  :أٍفعيؿي : "قاؿ ,كذكر ابف السراج أٌف أفعيؿ تأتي جمعان لخمس صيغو     
كىٍمبو كأكميبه كفىٍمسه كأٍفميسه كأٍفعىؿه في الثبلثي إنما  :فىٍعؿه فىعىؿه فىًعؿه ًفٍعؿه فيٍعؿه فأٌما فىٍعؿه فنحك :أبنية

ا دكنيا كالمضاعؼ يجرم ىذا المجرل كذلؾ ضىبّّ يككف ألقؿ العدد كأقؿ العدد العشرة فم
"  . (ْ)كأٌضبه

" :كمصداؽ جمع التكسير قكلو تعالى          

          "(ٓ)                                                        .                                                                                                                                                                  

كىك  ,أم شدتو :)مضت أشيدُّ الرجؿ( :يقاؿ منو: "قاؿ ,ذكر الطبرم أٌف جمع شىدٍّ ىك أشيدّّ      
ٌر( ك )األشيٌر(جمع  كيجب في القياس أف يككف كاحده  .لـ يسمع لو بكاحد مف لفظو ,مثؿ )األضي
 .(ٔ)ككاحد )األشير( )شر(" ,كما كاحد )األضر( )ضر( ,)شدَّ(

 

                                                           
, كأبنية الصرؼ في كتاب َُْ/ِ, كينظر: شرح الشافية )الرضي(:  ِٖٓ – َٖٓ/ّكتاب سيبكيو:  (ُ)

 . ُّٔسيبكيو: 
 .     ُٓٓينظر: شذا العرؼ في فف الصرؼ:  (ِ)
 .ٕٕٓ – ْٕٕ/ِقصى في عمـ التصريؼ: , كالمست ٗٓ: , كينظر: الممتع في التصريؼُّٗ/ِالمقتضب:  (ّ)
 . ِّْ/ِاألصكؿ في النحك:  (ْ)
 .  ُْالقصص:  (ٓ)
 .   ُِ/ُٓجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ٔ)
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فقاؿ  ,كاختمؼ أىؿ العربية في كاحد األنعـ: "قاؿ ,لكنو في مكضع آخر ذكر أٌف مفرد األشيٌد ًشٌدة
كما قاؿ اهلل )حتى إذا بمغ أشيدَّهي( فزعـ أٌنو جمع  ,نعمة عمى أنعـجمع ال :بعض نحكيّْي البصرة

 . (ُ)كقاؿ آخر منيـ الكاحد نيٍعـ" .الشٌّْدة

, ةعند سيبكيو جمع ًشدَّ : "إذ قاؿ ,كذكر النٌحاس أف األشيد جمع ال كاحد لو أك ىك كاحد
سحاؽ في غير ىذه ال ,ىك كاحد :ىك جميع شىٌد كقيؿ :كقاؿ غيره سكرة أٌنو ال ييعرؼ في كحكى أبكا 

 .  (ِ)كقد حكى أىؿ المغة أصبع" .كبلـ العرب اسـ كاحد عمى أٍفعيؿو بغير ىاء إاٌل أشيٌد كىك كٍىـه 

شٌد مثؿ  –احدىما  :ككاحد األشد قيؿ فيو قكالف: "قاؿ ,كذكر الطكسي أٌف في األشد قكالف     
كما شد النيار  ,ة شبابو كسنوكىك استحكاـ قك  ,كالشد القكة .كأشد جمع شد ,أىضير جمع ضر

كقاؿ  .مثؿ نعمة كأنعـ .عف أبي اسامة أٌف كاحدة شدة(ّ)كحكى الحسيف بف عمي المغربي .ارتفاعو
 .(ْ)األشد كاحد مثؿ االفؾ" :بعض البصرييف

كيجكز أف  ,كىي ثبلثة كثبلثكف سنة ,)كلٌما بىمىغى أشيدَّهي( بمغ نياية القكة: "كقاؿ المعيني
" ,شيٌد )ًشدَّة( كًنٍعمىةو كأٍنعيـيككف كاحد األ   .(ٓ)ك)شىدَّان( كفىٍمسو كأٍفميسو

  :يكشؼ نص المعيني أٌف )أشيٌد( جمع كفي مفرده احتماليف ىما

. حده شىٌد عمى )فىٍعؿ( كفمس كأفمسكا :كاآلخر  .كنعمة كأنعـ ,كاحده ًشٌدة عمى )ًفٍعمىة(  :األكؿ
 ,كلـ يتطرؽ إلى أنيما مف السماع ,ٍعؿ( كلـ يرٌجح بينيمافيك قٌدـ أف يككف كاحده )ًفٍعمىة( عمى )فى 

لكف يبدك أٌف  ,كىذا األمر يدفعنا إلى القكؿ بقياسية )أٍفعيؿ( في )ًفٍعمىة( ك )فىٍعؿ( عند المعيني
ما كاف مف األسماء عمى ثبلثة أحرؼ ككاف فعبلن فإٌنؾ إذا : "إذ إفٌ  ,القياس في مفردىا )فىٍعؿ(

  (ٔ)"كمب كأكمب :فإف تكسيره أٍفعيؿ كذلؾ قكلؾ ثمثتو إلى أف تعٌشره

                                                           
 . ُُّ/ُٕنفسو:  (ُ)
 . ُِّ/ّإعراب القرآف )الٌنٌحاس(:  (ِ)
لقاسـ المغربي: كزير, مف الدىاة, ىػ( الحسيف بف عمي بف الحسيف أبك اُْٖ –ىػ َّٕالكزير المغربي ) (ّ)

 .   ِْٓ/ِكالعمماء, كاالدباء. يقاؿ إنو مف أبناء األكاسرة. كلد بمصر, ينظر: األعبلـ لمزركمي: 
 . ُّٖ/ٖالتبياف في تفسير القرآف:  (ْ)
 .   ْٖٔ/ِلكامع البرىاف:  (ٓ)
 . َٖٔ/ِ, كينظر: سر صناعة اإلعراب: ٕٔٓ/ّكتاب سيبكيو:  (ٔ)
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( ساكف العيف مفتكح الفاء قيؿ: "إذ قاؿ ,كقد أٌكد ابف يعيش ذلؾ  :اختص )أٍفغيؿ( بػ)فىٍعؿو
لخفتو ككثرة استعمالو ؛ اختاركا لو أخؼ المفظيف كأقميما حركفنا ؛ ألف بنية الجمع عمى حسب 

( في .كاحده (.. فمف الشاذ تكسيرىـ )فىٍعبلن (" ,القمة عمى )أٍفعاؿو  . (ُ)كالقياس )أٍفعيؿه

أك جمع ال كاحد لو  ,كال نظير ليما ,كآنيؾو  ,كاحده جاء عمى بناء الجمع: "كقاؿ الفيركزآبادم     
, أك ككىٍمبو كأٍكميبو  ,أك شىدّّ  ,مع أٌف ًفٍعمىةن ال تيجمعي عمى أٍفعيؿو  ,أك كاحده ًشدَّةه بالكسر ,مف لفظو

, كما ىما بمسمكعىيفكًذٍئبو  ,ًشدّّ  " ,كأٍذؤيبو  .  (ِ)بؿ قياسه

بمغ نياية القكة  :)كلما بمغ أشيٌده(: "إذ قاؿ ,النيسابكرم عمى المعيني بقكلو محمكد كاتكأ
كشىدّّ )كفمس( ك )أفميس(  ,كيجكز كاحد األشيدّْ )ًشدَّة( )كنعمة( ك )أنعـ( .كىي ثبلث كثبلثكف سنة

دّْم( كالجمع  :كشيدّّ يقاؿ ٌد"ىك )كي أكي
(ّ) . 

كأشد جمع شدة أك شىد أك شيد أك جمع ":  قاؿ ,كذكر أبك حياف األندلسي خمسة أقكاؿ ألشد     
.. كأشد مشتؽ مف الشدة كىي القكة .ال كاحد لو مف لفظو أك مفرد ال جمع لو أقكاؿ خمسة

 . (ْ)أصمو األرتفاع مف شد النيار إذا ارتفع" :كقيؿ .كالجبلدة

 . (ٓ)جمع كاحدىا شىٌد في القياس كلـ أسمع ليا بكاحد" :شيدٌ كاأل: "كقاؿ السيكطي

كالحؽ أٌف األشد كماؿ القكة ألٌف أصمو : "قاؿ ,كذكر الطاىر بف عاشكر أٌف األشد مفرده ًشٌدة   
 .  (ٔ)جمع شدة بكسر الشيف بكزف نعمة كأنعـ كىي اسـ ىيئة بمعنى القكة ثـ عكمؿ معاممة المفرد"

(كيبدك لمباحث في       ,ضكء ما تقدـ مف نصكص أٌف )ًفٍعمىةن( تيجمع جمع تكسير عمى )أٍفعيؿو
كأما الكثير فيك )فىٍعؿ( تجمع عمى  ,كيعٌضد ىذا رأم سيبكيو لكٌنو كصفو بالقميؿ ,كىك القياس فييا

ا عٌضده سيبكيو كابف يعيش كغيرىما مف المغكييف    .)أٍفعيؿ( كأيضن

  :ِفَعالُفَعال و  -ٕ

                                                           
 .  َْٗ/ُ, كينظر: ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب: ِّْ – ِّّ/ّمفصؿ )ابف يعيش(: شرح ال (ُ)
 . ُِٗالقامكس المحيط: )شكد(  (ِ)
 . ُٖٗ/ِ,  كينظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ:  َْٔإيجاز البياف عف معاني القرآف:  (ّ)
 . ِِٓ/ْالبحر المحيط:  (ْ)
 .  ُٖٕ/ِالمزىر في عمـك المغة:  (ٓ)
 .  ٕٖ/َِالتحرير كالتنكير :  (ٔ)
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فإٌف فعاؿ الجمع إذا كاف عمى كزف كذكر سيبكيو أٌف  ,البناء مف أبنية جمكع التكسيرييعدُّ ىذا      
كاعمـ أٌف ًفعاالن كفعيبلن كفيعاالن كفىعاالن إذا كاف : "قاؿ ,مفرده عمى كزنو كلفظو كتمحقو ىاء التأنيث 

كأمرىا  ,كتمحقو ىاء التأنيث ,شيء منيا يقع عمى الجميع فإٌف كاحده يككف عمى بنائو كمف لفظو
دجاجةه  :كبعضيـ يقكؿ ,كذلؾ قكلؾ دجاجه كدجاجةه كدجاجاته  .كأمر ما كاف عمى ثبلثة أحرؼ

"  . (ُ)كدجاجه كدجاجاته

كريـ  :ًفعاؿ نحك :إذا قاؿ في فعيؿ: "قاؿ ,كذكر المبرد أٌف بناء )فىًعٍيؿ( ييجمع عمى ًفعىاؿ
إذا أراد  ,ًىجاف ,جافكفي ىً  ,ًدالص :كظريؼ كظراؼ لزمو أف يقكؿ في ًدالص ,ككراـ
 . (ِ)الجمع"

" :كمصداؽ ىذا البناء ىك قكلو تعالى              

 "(ّ). 

ذاذ( ىك )جذيذ(      ذاذان( بمعنى جمع جذيذ: "إذ قاؿ ,ذكر الطبرم أٌف مفرد )جي  ,)فجعميـ جي
كأكلى القراءتيف في  .كالكريـ كراـ ,كما يجمع الخفيؼ خفاؼ ,ذ كجذاذكأنيـ أرادكا بو جمع جذي

ذاذا( بضـ الجيـ , لمجذيذ.. كأما مف كسر الجيـ فإنو جمع .ذلؾ عندنا بالصكاب قراءة مف قرأه )جي
 . (ْ)المكسكرة ًقطىعىان" :كالمجذكذة ,مثؿ كسير كىشيـ ,ىك فعيؿ صيًرؼ مف مجذكذ إليو :كالجذيذ

 .)جذاذنا( بكسر الجيـ :قرأ الكسائي: "قاؿ ,ذاذنا( عمى كزف )ًفعىاؿ(سي أٌف )جكذكر الطك      
 ,كىك )فعاؿ(عمى كزف الرفات كالفتات كالرقاؽ ,فمف ضـ الجيـ أراد جعميـ قطعنا .الباقكف بضميا

 ... كمف كسر الجيـ فإنو أراد جمع جذيذ )فعيؿ( بمعنى مجذكذ.كجذذتو أجذه جذنا أم قطعتو
 . (ٓ)كبالضـ مصدر ال يثنى كال يجمع" ,كخفيؼ كخفاؼ ,كراـكمثمو كريـ ك 

ذاذان( ًقطعان : "كقاؿ المعيني     ذاذة كزجاجة كزجاج ,)جي ذيذ كخفيؼ  ,جمع جي ك)ًجذىاذ( جمع جى
 .  (ٔ)"كخفاؼ

                                                           
 . َُ/ّ, كينظر: األصكؿ في النحك: ُُٔ/ّكتاب سيبكيو:  (ُ)
 .   ُْْ, ك معاني األبنية في العربية: ِٖٗ, كينظر: أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو: َِْ/ِالمقتضب:  (ِ)
 . ٖٓاألنبياء:  (ّ)
 .   َِٓ: الحجة في القراءات السبع: , كالقراءة تنظر فيْٕٓ/ُٖجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ْ)
   ِّْ/ٓ, معالـ التنزيؿ: ِٕٓ/ُٕالتبياف في تفسير القرآف:  (ٓ)
   ْٕٓ/ِلكامع البرىاف:  (ٔ)
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ذاذ( أكثر مف جمع ايختمؼى في مفرده كىما    :يكشؼ نص المعيني عف أفَّ في )جي

ذاذان بالضـ فيعا :األكؿ ذاذة( عمى كزف فيعالةأٌف جي   .ؿ كمفرده )جي

ذيذ( عمى كزف فعيؿ :اآلخر  .أٌف ًجذىاذان بالكسر ًفعىاؿ كمفرده )جى

كفعاؿه : "قاؿ سيبكيو ,كيبدك أٌف األقرب إلى الكاقع المغكم أف يككف مفردىا عمى )فىًعيؿ(
.. فأما ما كاف مف .كبعيده كبعاده  ,طكيؿه كطكاؿه  :أال ترل إنؾ تقكؿ .ألنيما أختاف ,بمنزلة فًعيؿ

 . (ُ)"ىذا مضاعفنا فإف يكٌسر كما كٌسر غير المضاعؼ كذلؾ شديد كشداد كحديد كحداد

كًفعىاؿ إنما يككف جمع ما كاف : "قاؿ ,كذكر المبرد أٌف )ًفعىاؿ( يككف جمعنا لمكصؼ
 . (ِ)كنبيؿ كنباؿ ؛ ألٌف ذلؾ في اإلصؿ كاف نعتنا" ,كظريؼ كظراؼ ,كريـ ككراـ :كصفنا ؛ نحك

إذا لحقت التاء : "قاؿ ,كذكر الرضي أٌف التاء تمحؽ فعيبلن في الكصؼ كيجمع عمى )ًفعاؿ(    
في جمع  ,صباح كظراؼ :فيقاؿ ,كما جمع قبؿ لحاقو ,فعيبلن في الكصؼ فإنو يجمع عمى فعاؿ

 . (ّ)صبيح كصبيحة كظريؼ كظريفة"

جعميـ جذاذان( أم فتاتان كالجذ الكسر )ف: "قاؿ ,كذكر القرطبي أٌف الجذ بمعنى الكسر كالقطع     
.. كيقاؿ .كالقطع جذذت الشيء كسرتو كقطعتو كالجذاذ ما كسر منو كالضـ أفصح مف كسره

لحجارة الذىب جذاذ ألنيا تكسر كقرأ الكسائي كاألعمش كابف محيصف )جذاذا( بكسر الجيـ أم 
حاتـ مثؿ الحطاـ كالرفات الكاحدة .. الباقكف بالضـ كاختاره أبكعبيد كأبك .كسران كقطعان جمع جذيذ

 . (ْ)جذاذة"

: قاؿ ,كذكر أبكحياف أٌف )ًفعىاؿ( يٌطرد في كصؼ ما كاف صحيح البلـ عمى كزف )فىًعيؿ(
فىًعيمىة بمعنى فىاًعمىة  ,.. كفي كىٍصؼو صحيح البلـ عمى فىًعيؿ بمعنى فاعؿ.)ًفعىاؿ( يطرد في اسـ" كى

ؿ كطىًكيمىة كًطكىاؿ"كطىًكي ,ظىًريؼ كظىًريفة كًظرىاؼ :نحك
(ٓ)   . 

                                                           
 . ّْٔ/ّكتاب سيبكيو:  (ُ)
 .   ِٖٗ, كينظر: أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو: ُُِ/ِالمقتضب:  (ِ)
 . َُٔعرؼ في فف الصرؼ: , كينظر: شذا ال ُْٗ/ِشرح الشافية )الرضي(:  (ّ)
 . ُِٖ/ُْالجامع ألحكاـ القرآف:  (ْ)
 . َّْ – َّْ/ُارتشاؼ الضرب مف لساف العرب:  (ٓ)
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ذاذ بضـ الجيـ في : "إذ قاؿ ,كذكر ابف عاشكر أٌف )ًجذاذنا( مف باب اإلخبار بالمصدر      كالجي
ذاذة :قراءة الجميكر أم  ,كىك القطع مثؿ قيبلمة ككيناسة ,كىي فيعالة مف الجذٌ  ,اسـ جمع جي

فيك مف اإلخبار  ,مى أٌنو مصدركقرأ الكسائي )ًجذاذان(بكسر الجيـ ع .كسرىـ كجعميـ قطعان 
  .(ُ)بالمصدر لممبالغة"

كيبدك أٌف ما : "قاؿ ,كبىٌيفى د. فاضؿ السامرائي سبب ما لـ يجمع مف )فىًعيؿ( عمى )ًفعىاؿ(
لـ يجمع مف فعيؿ عمى فعاؿ سببو أٌنو لـ يكف فيو جانب مادم في الغالب كالبميد كالسفيو 

اؿ كلـ يجمع عمى فيعبلء فؤلنو ليس فيو جانب معنكم .. كما جمع مف )فعيؿ( عمى ًفع.كالرحيـ
 . (ِ)في الغالب كالٌصبيح كالمميح كالسميف"

   :ِفَعل و ُفَعل -ٖ

       ) قاؿ  ,ذكر سيبكيو أٌف ما كاف ثبلثيان مزيدان بعبلمة تأنيث )فعمة( فإٌنو ييكٌسر عمى )فعؿو
 :لتاء كيسّْرت عمى فىعؿ كذلؾ قكلؾتيجمع با كأٌما الفعمةي فإذا كيسّْرت عمى بناء الجمع كلـ: "سيبكيو

, تيخمة كتيخـه  :كذلؾ قكلؾ ,كالفيعمةي تكسَّر عمى فيعىؿو إف لـ تجمع بالتاء .كمًعدىةه كمىًعده  ,نىقمةه كنًقـه 
" كتييمةه كتييـه
(ّ)  

  :يكشؼ ىذا النص عف اآلتي

  .فىٍعمىة تجمع عمى فىًعؿ-ُ

  .فيٍعمىة تجمع عمى فيعىؿ -ِ

  .مع يحاكي المفرد في حركة فائوككأٌف الج

كأما ما كاف ًفعىبلن : "قاؿ ,كذكر في مكضع آخر فيما إذا كاف مفرده )ًفٍعمىة( يجمع عمى )ًفعىؿ(    
براتو  ,كاحدأةو كحدإو كحدآتو  ,ًعنبةن كًعنبو  :كذلؾ نحك .فيك بمنزلتو كىك أقؿُّ منو برو كا  برةو كا  .. .كا 

ًسدره كًسدرةه  :كذلؾ ,ًفعبلن فإٌف قصتو كقصة ما ذكرنافأٌما ما كاف عمى ثبلثة أحرؼ ككاف 
" :.. كقد قالكا.كًسدراتو   . (ْ)ًسدرةه كًسدره فكسركىا عمى ًفعىؿو جعمكىا ككسىرو

                                                           
 . ٖٗ/ُٕالتحرير كالتنكير:  (ُ)
 . ُْٖ – ُْٕمعاني األبنية في العربية:  (ِ)
 .   َُٖ/ِ(: , كشرح الشافية )الرضيُْْ – َْْ/ِ, كينظر: األصكؿ في النحك: ِٖٓ/ّكتاب سيبكيو:  (ّ)
 . ٖٓٓ – ْٖٓ/ّكتاب سيبكيو:  (ْ)
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ٍمعان ًلفيٍعمىةو : "قاؿ ,كذكر ابف خالكيو أٌف فيعىؿ جمعان لفيعمة  ,زيمىرو  :مثؿ ,أف يككف فيعىؿ جى
كىغيٍرفىةو" ,زيٍمرىةو كى  ,جمع قيٍبمىةو  ,كقيبىؿو  ,كىغيرىؼو 

(ُ) . 

" :كمصداؽ ىذا البناء ىك قكلو تعالى                    

 "(ِ). 

كاهلل  –)ليبيدا( كالمعنى فييما  :كقرأ بعضيـ: "إذ قاؿ ,ذكر الفراء أٌف ليبدة كًلبدة بمعنى كاحد    
 . (ّ)كًلبدة" ,ليبدىةه  :يقاؿ ,كاحد –أعمـ 

 :كفييا لغتاف ,كاحدىا لبدة: "قاؿ ,كذكر الطبرم أٌف )ًلبدنا( كاحدىا )ًلبدة( كفييا لغتاف
أك  ,كمف ضميا جمعيا ليبىد بضـ البلـ ,كمف كسرىا جمعيا ًلبىد ؛ كضـ البلـ ليبدة ,كسر البلـ ًلبدة

غير ابف  ,راء األمصار عمى كسر البلـ مف ًلبىدكق ,راكع كركعا ,ليبَّدان  :الًبد ؛ كمف جمع البد قاؿ
غير أٌف القراءة التي عمييا قٌراء األمصار أحٌب  ,كىما بمعنى كاحد ,محيصف فإٌنو كاف يضميا

 .    (ْ)إلٌي"

كأصؿ )المبد( الجماعات  ,)ليبدان( بضـ البلـ: "قاؿ ,كذكر البغكم ليبدا أٌف أصمو الجماعات  
 . (ٓ)"إذا تراكـ :كتمبد الشعر ,لمبد الذم يفرش لتراكموكمنو سمى ا ,بعضيا فكؽ بعض

كىي  ,جمع ًلٍبدىة :المّْبىدى بالكسر: "إذ قاؿ ,كذكر ابف السيد البطميكسي أٌف )الٌمبد( جمع )ًلبدة(      
 . (ٔ)الشعر المتمبد عمى كتفًو" :.. كًلٍبدىة األسد.الجماعة تغشاؾ كتتزاحـ عميؾ

ازدحـ الجف عمى النبي )ص( حتى  :أم ,ك)ليبىدىان( جمع ليٍبدىةو  ,ان( جمعي ًلٍبدىةو )ًلبىدى : "كقاؿ المعيني    
 ,ىذا حكاية الجف لما رجعكا إلى قكميـ :كقيؿ .إلستماع القرآف ,تراكب بعضيـ بعضان تراكيبى المّْبىد

                                                           
 .   ََّ, كينظر: أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو: ِّٔليس في كبلـ العرب:  (ُ)
 . ُٗالجف:  (ِ)
 .   ّّْ/ِ, كالقراءة تنظر: المحتسب: ُْٗ/ّمعاني القرآف )الفراء(:  (ّ)
, كينظر: التبياف ْٗٗتيسير في القراءات السبع: , كالقراءة تنظر: الٔٔٔ/ِّجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ْ)

 .   ُُٓ/ِٗفي تفسير القرآف: 
 . ِّْ/ٖمعالـ التنزيؿ:  (ٓ)
 . ُّٗ/ِالمثمث:  (ٔ)
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ىذا ازدحاـ الجف كاإلنس  :كقيؿ .عف طاعًة أصحاب النبي )ص( كاقتدائيـ بو كحفكفيـ حكلو
ـٌ نكره كينصر رسكلو عمى مف ناكاه"ليي  بطمكا الحؽ فأبى اهلل إال أف يت

(ُ) . 

  :يتضح مف ىذا النص اآلتي

   :أٌف جمع )لبد( جاء عمى كزنيف ىما-ُ

  .فيعىؿ كمفرده فيٍعمىة -ب      .ًفعىؿ كمفرده ًفٍعمىة -أ 

  .ا كقفت عند إرادة الجمعكبل الكزنيف )ًفعىؿ( ك )فيعىؿ( ال أثر لو في الداللة ؛ ألٌف داللتيم -ِ

)ًلبىدان( فيك جمع لبدة كىك ما تمبد : "قاؿ ,كذكر الرازم أٌف ًلبىدان جمع البد كبالضـ جمع لبكد    
, يدان فقد لبدتوككؿ شيء ألصقتو بشيء إلصاقان شد ,بعضو عمى بعض كارتكـ بعضو عمى بعض

كقرئ  ,لبلـ كالمبدة في معنى المبدة)ليبدان( بضـ ا :.. كقرئ.كمنو اشتقاؽ ىذه المبكد التي تفرش
)ليبيدان( بضـ البلـ كالباء جمع لبكد كصبر جمع  :كقرئ أيضان  .)ًلبىدان( جمع البد كسيجَّد كساجد

 . (ِ)صبكر"

كفي حديث ابف : "قاؿ ,الزَّبيدم أٌف معنى لبدا مجتمعيف بعضيـ عمى بعض كاحدتيا ًلبدة كذكر
 : مجتمعيف بعضيـ عمى بعض كاحدتيا ًلٍبدىةه كمعنى ًلبىدةو  عباس )كادكا يككنكف عميو ًلبىدان( أم

التٍَّرًقيعي كاإلٍلبىاًد  :كالتٍَّمًبيدي  .يركب بعضيـ بعضان ككؿ شئ ألصقتو بشئ إلصاقان شديدان فقد لىبٍَّدتو
ذا ريًقعى الثٍَّكبي فيك ميمىبَّده كميٍمبىده   . (ّ)"كًكسىاءه ميمىبَّده كا 

   .المركزية لمجمع تفيد المبالغة كالتكثير كيبدك لمباحث أٌف الداللة

  :ُفَعاَلى -ٗ

قاؿ  ,ك )فىًعيؿ( ,ككرد ىذا البناء في كصؼ )فىٍعبلف( ,ىك أحد أبنية منتيى الجمكع       
.. كقد .سكراف كسكارل :.. كذلؾ... يكٌسر عمى فيعىالى.كأما فعبلف إذا كاف صفة: "سيبكيو

.. كأما فعيؿ إذا كاف في .سكارل كعجالى :بعضيـ يكٌسركف بعض ىذا عمى فعالى كذلؾ قكؿ
ٍفعيكؿ .. كيككف فعالى في .يتامى كأيامى :قالكا ,.. كقد جاء منو شئ كثير عمى فعالى.معنى مى

                                                           
 . َُُِ/ِلكامع البرىاف:  (ُ)
 .  َُْ – ََْ/ٓ, كينظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ: ُْٓ - ُْْ/َّمفاتيح الغيب:  (ِ)
 .  ُِٓ/ْ, كحديث ابف عباس ينظر: مسند أحمد بف حنبؿ: ُُّ/ٗتاج العركس )لبد(:  (ّ)
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 :كال يككف كصفان إاٌل أف يكسر عميو الكاحد لمجمع نحك .كلبادل ,كسمانى ,حبارل :االسـ نحك
 .(ُ)ككسالى" ,كسكارل ,عجالى

سىكارل ككذلؾ  :فىعىالى كًفعىاؿ نحك :.. كقد يكٌسر عمى.فىٍعبلفي إذا كاف صفةن : "اجكقاؿ ابف السر 
 .(ِ)سيكىارل" :المؤنث أيضان كجاء بعضو عمى )فيعىالى( نحك

  .كبعضه منو عمى فيعالى ,إذان األصؿ فيو فىعالى

كمنو ما يككف " :قاؿ ,كذكر المؤدّْب أٌف )فىٍعبلف( يجمع عمى )فيعالى( ك)فىعالى( ك)فىٍعمى(     
 .كسيكىارىل كسىٍكرىل ,كسىكىارىل ,سىٍكراف :ك فىٍعمىى( نحك ,كفيعىالى ,عمى كزف )فىٍعبلف( كجمعو )فىعىالىى
 .  (ّ)كاألنثى سكرانة كغضبانة كغىٍضبىى"

 " :كمصداؽ ىذا البناء قكلو تعالى            

 "...(ْ). 

. ..( كىك جمع.لقد جئتمكنا فيرادل)ك : "إذ قاؿ ,ذكر الفراء أٌف )فيرادل( جمع فىٍرد كفًرد كفريد     
 ,كفرادل كاحدىا فىٍرد .شيبيت بثيبلىث كريبىاع ,)قكـ( فرادل كفرادي يا ىذا فبل يجركنيا :كالعرب تقكؿ

 . (ٓ)كال يجكز فرد في ىذا المعنى" ,كفراد لمجميع ,كفريد ,كفًرد

كال  ,كال إناث ,)فرادل( كحدانان ال ماؿ معيـ: "قاؿ ,ذكر الطبرم أٌف )فيرادل( كاحدىا )فرد(      
ده( ك)فريد(.يقاؿ لكاحدىا )فىًرد( ,.. ك)فرادل( جمع.رقيؽ .    (ّ)".. كقد يجمع الفىرىد الفيرىاد... ك)فىرى  

ال ماؿ  ,قد جئتمكنا فرادل كحداناكل: "إذ قاؿ ,أما البغكم فقد ذكر أٌف مفرد )فرادل( )فرداف(     
. كقد اختمؼ البغكم (ٔ)"مثؿ سكراف كسكارل ,كفرادل جمع فرداف ,معكـ كال زكج كال كلد كال خدـ

 .عف الطبرم كغيره بمفرد )فرادل(

                                                           
, ِّٔ, كينظر: أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو: ِْٓ/ْ, َٓٔ/ّ, ْٕٔ/ّ, ْٓٔ/ّكتاب سيبكيو:  (ُ)

 . َُْكمعاني األبنية في العربية: 
 . ِْ/ّاألصكؿ في النحك:  (ِ)
 .  ُٖٖ/ِمستقصى في عمـ التصريؼ: , كالُٔ/ٓك  ِْٔ/ْ, كينظر: المخصص: َُْدقائؽ التصريؼ:  (ّ)
 . ْٗاألنعاـ:  (ْ) 
 . ّْٓ/ُمعاني القرآف )الفراء(:  (ٓ) 

 . ُٗٔ/ّمعالـ التنزيؿ :  (ٔ)
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كيمكف أف  –فريد كفيراد  –كجٌكز المعيني أف يككف مفرد )فيرىادل( عمى )فىًعيؿ( ك )فيعاؿ(      
أك جمع فىٍرداف  ,)فيرادل( جمع فريد كرديؼ كريدافى: "إذ قاؿ ,-فىٍرداف  –ف( يككف عمى )فىٍعبل
بىاعى" ,كثيبلثى  ,فيرادى  :كتقكؿ العرب أيضان  ,كسىٍكراف كسيكارل كري

(ُ) . 

  :يكشؼ نص المعيني عف ثبلثة احتماالت لمفرد )فيرىادل(

  .فىًريد عمى كزف )فىًعيؿ( -ُ

  .فىٍرداف عمى كزف )فىٍعبلف( -ِ

  .فيرىاد عمى كزف )فيعىاؿ( -ّ

لفظة )فيرىادل( عمى كزف فيعىالى كاالحتماالت الكاردة في مفردىا أٌنيا تدٌؿ عمى معنييف  فيكييبلحظ 
  .المبالغة في الكصؼ :األكؿ :ىما

   .التكثير في العدد :اآلخرك 

ًديؼ)فيرىادل( جمع )فىًري: "إذ قاؿ ,قكؿ المعيني إلىالنيسابكرم محمكد كاتكأ        كريدافى  ,د( كرى
 .  (ِ)")فيرادى( أيضان كثيبلىث كريبىاع :كتقكؿ العرب ,أك جمع )فىٍرداف( كسىٍكراف كسيكىارل

)فرادل( : "قاؿ ,كقد اختمؼ البيضاكم عف المعيني في مفرد )فيرادل( سكل )فيراد(    
األكثاف التي زعمتـ أك عف األعكاف ك  ,منفرديف عف األمكاؿ كاألكالد كسائر ما آثرتمكه مف الدنيا

كقرئ )فىراد( كرخاؿ كفيراد كثبلث كفىٍردل  .كىك جمع فرد كاأللؼ لمتأنيث ككسالى ,أٌنيا شفعاؤكـ
 .                                 (ّ)كسكرل"

كيدٌؿ عمى  ,كيبدك لمباحث أٌف بناء فيعىالىى ييكٌسر عميو ما جاء عمى )فىٍعبلف( ك)فىًعيؿ(
ك يبدك أٌف القياس في المفرد الذم يجمع عمى )فيعالى( عند المعيني أف  ,المبالغة في الكصؼ

لكٌف بعض المغكييف يؤكد أٌف مفرده  –كفىٍعبلف  ,ك فىًعيؿ ,فيعىاؿ –يككف عمى ثبلثة احتماالت 
  .)فعبلف( كىذا يدؿ عمى قياسيتو

                                                           
 . ِٓٓ/ُلكامع البرىاف :  (ُ)
 
 . ُٕ/ُّ, كينظر : مفاتيح الغيب :  َُّإيجاز البياف :  ((ِ

لساف العرب )فرد( :  , كينظر:ْٖٗ/ِمعجـ القراءات: , كالقراءة تنظر: ُّٕ/ِأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ:  (ّ)
 .  ِِّ/ِِ, كالتحرير كالتنكير :  ُٖٔ/ْالبحر المحيط: ك  , ُّّ/ّ
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  :َفواِعل وَفَعاِئل -٘

, كفاعبلء ,فاعمة ,كزاف عدة منياعمييما أكيبنى  ,ىاتاف الصيغتاف مف أبنية صيغ الجمكع     
كما كاف عمى )فاعبلء( يجمع  ,كفعيمة كذكر سيبكيو أٌف ما كاف عمى )فىًعٍيمة( يجمع عمى )فىعىائؿ(

كأٌما ما كاف عدد حركفو أربعة أحرؼ كفيو ىاء التأنيث ككاف فعيمةن فإٌنؾ : "قاؿ ,عمى فكاعؿ
.. كأٌما ما كاف آخره ألفا ... كسفينةو كسفائف.صحيفةو كصحائؼ :كذلؾ نحك ,تكسره عمى فعائؿ

التأنيث ككاف فاعبلء فإٌنو يكسَّر عمى فكاعؿ شبو بفاعمةو ؛ ألنو عمـ تأنيث كما أٌف الياء في 
 .(ُ).. كحاكياء كحكايا".قاصعاء كقكاصع :كذلؾ .فاعمة عمـ التأنيث

كال  ,يجمع عمى )فكاعؿ(كفٌرؽ المبرد بيف بناءيف في المفرد فما كاف عمى )فاعمة( فإٌنو 
.. فإف .فمما كاف جمع فاعمة فكاعؿ اجتنبكا مثؿ ذلؾ في المذكر: "قاؿ ,يككف )فكاعؿ( في المذكر

ف كاف ذلؾ ىك األصؿ ؛ ألف فاعمة  ,.. ال يجكز أف يجمع عمى فكاعؿ.أردتأف تكسر المذكر كا 
 .(ِ)جالسة كجكالس" ,ضاربة كضكارب :فكرىكا التباس البناءيف ؛ كذلؾ نحك ,تجمع عمى فكاعؿ

  .كما كاف عمى فاعبلء يجمع عمى )فىكىاعؿ( ,أم إٌف ما كاف عمى )فىًعيمة( يجمع عمى )فىعىاًئؿ(

َُكلََِّذيَظُُفٍرََوِمَنَاْلبَ َقِرَوََ : "كمصداؽ ىذيف البناءيف قكلو تعالى َعَلىَالَِّذيَنََىاُدواََحرَّْمَنا
َُشُحوَمهَُ ََعَلْيِهْم ََحرَّْمَنا َاْختَ َلَطََواْلَغَنِم ََما َأَْو َاْلََْوايَا َأَِو َظُُهوُرُُهَا َََحََلْت ََما َِإَّلَّ َما

 .   (ّ)..".بَِعْظمٍَ

)الحاكياء(  :فكاحد )الحكايا(: "إذ قاؿ ,ذكر األخفش أٌف كاحد الحكايا )الحاكياء( ك)الحاكية(
 .(ْ))كالحاكية("

الحكايا المباعر قاؿ أبك : "اؿق ,كذكر النحاس أٌف الحكايا المباعر ككاحدىا حاكية كحكية    
 .(ٓ)عبيدة ىي عندم ما تحٌكل مف البطف أم استدار قاؿ الكسائي كاحدىا حاكية كحكية"

                                                           
, كشرح الشافية  ِٔكَُ/ّاألصكؿ في النحك :  , كينظر:ُٖٔ – ُٕٔ/ّ, َُٔ/ّكتاب سيبكيو:  (ُ)

 .َّْ – َّّأبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو: ك  ,  ُُٓ/ِ)الرضي( : 
 . ُّٔ, كمعاني األبنية في العربية: ُِِ, كينظر: التطبيؽ الصرفي: ُِٔ/ِ, ِٖٓ/ُالمقتضب:  (ِ)
   ُْٔاألنعاـ:  (ّ)
 . ِّٓ/ُمعاني القرآف )األخفش(:  (ْ)
 , كعندما مراجعتي لكتاب مجاز القرآف لـ أقؼ عمى رأم أبي عبيدة . ُُٓ/ِمعاني القرآف )النحاس(:  (ٓ)
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)أك الحكايا( فإٌف  :أما قكلو تعالى: "قاؿ ,كذكر ابف سيده أٌف الحكايا ثبلثة احتماالت لمفردىا
اًكيىاءي كحاًكيىة فإف كاف جمع حاكية أك  ًكيَّة كحى ًكيَّة كاحدتيا حى ف كاف جمع حى حاكياء كاف فىكاًعؿ كا 

ٍكرافى كىك اليكاءي الذم فيو الدُّبير كىك .كاف فىعىاًئؿ فأما فكاعؿ ٍبعىر كىك الذم يمي الخى .. االحاكياء المى
المىٍربض كىف بنات المبف كما استدار مف الميٍصراف عمى شىٍحـ"
(ُ) . 

فىكاًعؿي كاحدىا  ,بؿ ما يحكم عميو البطف ,)الحكايا( المباعر: "كأما المعيني فقد قاؿ      
ف كاف كاحدىا حكٌية فيي فىعىاًئؿي كسفينة كسفائف" ,)حاكياء( كحاًكيىة مثؿ )قاًصعىاء( كقىكاًصع  . (ِ)كا 

  :يتضح مف ىذا النٌص 

  .كفاعمة ,فاعبلء :ىك –الحكايا  –إٌف مفرد )فكاعؿ( -ُ

  .-حكايا  –تجمع عمى )فعائؿ(  –حكٌية  –إٌف )فىًعٍيمىة(  -ِ

إذ ال تجمع إال عمى فكاعؿ  ,إٌف التفرد حاصؿ بعبلمة التأنيث عندما تككف األلؼ الممدكدة -ّ
  .حكايا –حاكياء  :نحك

   .إٌف االشتراؾ حاصؿ في إذا كانت عبلمة التأنيث التاء المربكطة بيف )فاعمة( ك )فىًعيمة( -ْ

 ,بؿ ما يحكم عميو البطف ,الحكايا( المباعر): "قاؿ ,قكؿ المعيني إلىالنيسابكرم محمكد كاتكأ 
ف كاف كاحدىا ,ك )قكاصع( ,)قاصعاء( :)فكاعؿ( كاحدىا )حاكياء( ك )حاكية( مثؿ كيَّة(  :كا  )حى

 .  (ّ))سفينة كسفايف(" :,فيي )فعائؿ(

إف قدر كزنيا  :الحكايا: "قاؿ ,كقٌدـ أبكحياف األندلسي صيغة الجمع لتككف دالة عمى المفرد     
ف قدر كزنيا فعائؿ  ,عؿ فجمع حاكية كركاية كركايا أك جمع حاكياء كقاصعاء كقكاصعفكا كا 

فجمع حكية كمطية كمطايا كتقرير صيركرة ذلؾ إلى حكايا مذككر في عمـ التصريؼ كىي الدٌكارة 
 .  (ْ)التي تككف في بطكف الشياه"

كية كزكايا ككزنو كالحكايا قيؿ جمع حاكية كزا: "قاؿ ,كقاؿ اآللكسي في كزف )حكايا(
فكاعؿ كأصمو حكاكم فقمبت الكاك التي ىي عيف الكممة ىمزة ألنيا ثاني حرفي ليف اكتنفا مدة 

                                                           
 . ََِ/ّ, معالـ التنزيؿ: َّٔ/ٔظر: التبياف في تفسير القرآف: , كينُٔٓ/ُالمخصص:  (ُ)
 .  ِٓٔ/ُلكامع البرىاف :  (ِ)
 . ُٕٖ/ِ, كينظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ : ُّْإيجاز البياف:  (ّ)
 . ِّٕ/ْالبحر المحيط:  (ْ)
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مفاعؿ ثـ قمبت اليمزة المكسكرة ياء ثـ فتحت لثقؿ الكسرة عمى الياء فقمبت الياء األخيرة ألفان 
األخيرة ألفان ثـ اليمزة ياء لتحركيا بعد فتحة فصارت حكايا أك قمبت الكاك ىمزة مفتكحة ثـ الياء 

جمع حاكياء كقاصعاء كقكاصع ككزنو فكاعؿ  :لكقكعيا بيف ألفيف كما فعؿ بخطايا ؛ كقيؿ
جمع حكية كظريفة كظرائؼ ككزنو فعائؿ كأصؿ حكائي فقمبت اليمزة ياء مفتكحة  :.. كقيؿ.أيضان 

لكؿ كاحد مف ىذه الثبلثة  كجٌكز الفارسي أف يككف جمعان  .حكايا كالياء التي ىي الـ ألفان فصار
  .(ُ)كقد سمع في مفرده أيضان"

  :إذ ذكر في جمع )حكايا( تكجيييف      

حكاًيي )ثقمت الكسرة عمى الياء فقمبت الكسرة فتحة تمييدان  –حكاًئي  –حكاكم  :التكجيو األكؿ
  .حكايا )قمبت الياء ألفنا لتحركيا بعد فتحة( –حكايىي  –لمقمب( 

  .حكايا  –حكاءا )قمبت اليمزة ياءن لكقكعيا بيف ألفيف(  –حكاءىم  –حكاكم  :كالتكجيو اآلخر

فقد ذكر د.  ,كيبدك أٌف التكجيو األكؿ ىك األقرب حمبلن لو عؿ )خطايا( كنظائرىا      
عبدالصبكر شاىيف أٌف )خطيئة( جيمعت عمى )خطايا( إذ كقع بيف الـ كألؼ الجمع ياء فأصبحت 

ككقكع اليمزة المتطرفة بعد ىمزة  ,ياء ىمزة فصارت )خطائئ( بيمزتيف)خطايئ( ثـ أبدلت ال
أبدلت ياءن فصارت )خطاًئي( كاستثقمت االكسرة عمى اليمزة لكركد الياء بعدىا لذلؾ أبدلت فتحة 
فصارت )خطاءىم( ثـ تحركت الياء كانفتح ما قبميا قمبت ألفنا فصارت )خطاءا( كبذلؾ كقعت 

يية باأللؼ فقمبت اليمزة ياءن كذلؾ الجتماع ثبلث ألفات فصارت اليمزة بيف ألفيف كىي شب
 . (ِ))خطايا(

  

                                                           
 . ْٖ/ٖركح المعاني:  (ُ)
 . َُٖينظر: المنيج الصكتي لمبنية العربية:  (ِ)
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 المبحث الرابع

 القمب المكاني

   :مف صكر القمب المكاني التي كردت عند المعيني         

أكثر أنكاع القمب المكاني كقكعان كشيكعان مف تقديـ العيف عمى  ىي :تقديم الالم عمى العين-ٔ
                                                                                                                        .(ُ)بلـ العربيالفاء في الك

      " :كرد ىذا النكع في قكلو تعالى                  

                          

   "(ِ).  

  :ىناؾ ثبلثة تصكرات ألصؿ )طاغكت( كيمكف تقسيميا عمى اآلتي )الطاغكت(  :كالشاىد فيو

   :األصؿ اليائي )طىغىييكت(-ُ

ك ": قاؿ ,كالقياس في قمبو )طغيكت( ,)طاغكت( فىمىعيكت مقمكب فىعىميكت يرل المبرد أٌف كزف 
ككاف القياس أف  ,مثؿ )مىمىكيكت( ك)الرَّىىبيكت( إاٌل أٌنو قيًمبى  ,مقمكب مف فىعىميكت ,فىمىعيكت :)طاغكت(

 . (ّ)")طىغىييكت( ؛ ألٌنو مف الطغياف :يككف

ألٌنو  ,كزنو )فىمىعيكت(": قاؿ ,ألٌنو مف طغكت كذكر ابف سيده أٌف )طاغكت( كزنو )فىمىعيكت(     
نما آثرت )طىكىغيكتان( في التقدير عمى )طىيىغيكت( ,مف طىغىٍكت ألٌف قمب الكاك عف مكضعيا أكثر  ,كا 

 . (ْ)"شجر شاؾو كالثو كىارو  :نحك ,مف قمب الياء في كبلميـ

كت( لكنيا بعد كأقٌر الطبرسي أٌف )طاغكتان( كزنيا في األصؿ )فعمكت( كأصميا )طغي
كالطاغكت كزنيا في األصؿ فعمكت كىك مصدر مثؿ ": قاؿ ,كزنيا )فمعكت( القمب صار

الرغبكت كالرىبكت كالرحمكت كيدؿ عمى أٌنيا مصدر كقكعيا عمى الكاحد كالجماعة بمفظ كاحد 
 فصارت طيغكت ثـ .. ثـ إٌف البلـ قدمت إلى مكضع العيف .كأصميا طغيكت ألٌنيا مف  الياء

                                                           
 . ٔٗينظر: ظاىرة القمب المكاني في العربية:  (ُ)
 . ِٔٓالبقرة:  (ِ)
 . ٗٗالمذكر كالمؤنث )المبرد(:  (ّ)
 . ْْْ/ٖ, كينظر: لساف العرب )طكغ(: ّْ/ٔالمحكـ كالمحيط األعظـ )ط ك غ(:  (ْ)
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ت الياء ألفان لتحركيا كانفتاح ما قبميا فصار طاعكت فكزنيا اآلف بعد القمب فمعكت كجمع قمب
 . (ُ)"طاغكت طكاغيت كطكاغت كطكاغ

  :األصؿ الكاكم )طىغىكيكت( -ِ

 ,كأرل أٌف أصؿ )الطاغكت(": قاؿ ,يرل الطبرم أٌف أصؿ الطاغكت )طغا يطغك(     
كجبركت مف  ,فتجاكز حده ,إذا عدا قدره ,ك()طغا فبلف يطغ :)الطغككت( مف قكؿ القائؿ

كنحك ذلؾ مف األسماء التي تأتي عمى تقدير )فعمكت( بزيادة الكاك  ,كالخمبكت مف الخمب ,التجبر
 ,أعني الـ )الطغككت( فجعمت لو عينان كحكلت عينو فجعمت مكاف المو –ثـ نقمت المو  .كالتاء

 . (ِ)"كصاقعة(ك)صاعقة  ,ك)جاذب كجابذ( ,)جذب كجبذ(:كما قيؿ

أم إٌف أصؿ طاغكت طغككت ثـ نقمت المو عينان فصارت طكغكت ثـ قمبت الكاك ألفان فصارت 
طاغكت.                                                                                                                

طغى( فقمبت البلـ لتجعؿ عينان كقمبت العيف كذكر النحاس أٌف )طاغكتان( أصميا )طغككت( مف )
ما قيؿ في الطاغكت إٌنو مف طغى عمى اهلل كأصمو طغككت مثؿ جبركت مف " :قاؿ ,فتجعؿ المان 

طغى إذا تجاكز حده ثـ تقمب البلـ فتجعؿ عينان كتقمب العيف فتجعؿ المان كجبذ كجذب ثـ تقمب 
 . (ّ)"الكاك ألفان لتحركيا كتحرؾ ما قبميا فتقكؿ طاغكت

    :أصميا )طاغكك( عمى )فاعيكؿ( -ّ

زيدت التاء فيو  ,فىاعيٍكؿ مف الطغياف": قاؿ ,ذكر البغكم أٌف )طاغكت( عمى كزف )فاعكؿ(      
 . (ْ)"فالتاء فييا مبدلة مف ىاء التأنيث ,كقكليـ حانكت كتابكت ,بدالن مف الـ الفعؿ

 ,أصمو طىاغيٌك عمى فاعيكؿ :كقيؿ": قاؿ ,اعكؿ(كيرل ابف األنبارم أٌف أصمو )طىاغيٌك( عمى كزف )ف
  .(ٓ)"فأبدلت مف الكاك الثانية تاءن فصارت طاغكت

  .أما )فاعكؿ( فبل قمبان مكانيان فيو  ,الكجو األكؿ كالثاني تحقؽ القمب المكاني فييما

 
                                                           

 . ُِّ/ِمجمع البياف:  (ُ)
 .  ُْٗ/ٓجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ِ)
 . َِٕ/ُلنحاس(: معاني القرآف )ا (ّ)
 . ُّْ/ُمعالـ التنزيؿ:  (ْ)
 . ُٗٔ/ُالبياف في غريب القرآف:  (ٓ)
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( مف الطغياف ,الطاغكت الشيطاف ككؿ مارد مف إنس كجاف": قاؿ المعينيك        نيًقمت  )فىعىميكته
 . (ُ)"الـ طاغكت إلى مكضع العيف كانقمبت ألفان 

يكشؼ نص المعيني أٌف طاغكت عمى كزف فىعىميكت مشتؽ مف الطغياف حصؿ فييا قمب مكاني 
فتحرؾ حرؼ الياء كت( فقدمت البلـ عمى العيف , أم تقديـ الياء عمى الغيف , فأصمو )طغي

 :كيمكف أف يكجو القمب عمى اآلتي ,كتعمف فقمب ألفان فصار طاغكت عمى كزفكانفتح ما قبمو 
)طىغىييكت( عمى كزف )فىعىميكت( كلما كاف في اجتماع الضمة كالياء كالكاك ثقؿ تقدمت الياء التي 
ىي )البلـ( في الكزف قبؿ الغيف التي ىي )العيف( في الكزف مستأثرة بفتحتيا تاركة ضمتيا 

 :كيمكف أف يقاؿ .صاب الصامت دكف الصائت, كاألصكب فيو أٌف النقؿ أ(ِ)فصارت )طىيىغيكت(
أٌف )طىغىكيكت( ثقمو يككف أكثر مف ثقؿ األكؿ الجتماع ثبلث كاكات فقدمت الكاك األكلى التي ىي 

 ,. يتحد التكجيياف في أٌف الصامت نيًقؿى مف دكف صائتوً (ّ)البلـ قبؿ الغيف فصارت )طكغكت(
 –كاتحدا أيضان في التحكؿ  –الياء كالسبؽ بالفتحة تحرؾ الكاك أك  –كاتحدا أيضان في عٌمة التحكؿ 

كالكاك المضمكمة عبارة عف ضمتيف فاستثقاؿ اجتماع الكاكيف ليس فقط في أكؿ   .-األلؼ 
الكممة بؿ يشمؿ حتى الطرؼ كالكسط كتخمصكا مف ذلؾ باإلدغاـ تارةن إذ يرتفع المساف ارتفاعة 

فإف كانت طرفان لـ يمكف ": قاؿ الرضي ,كاك الثانيةكتارة أخرل بقمب ال ,كاحدة أثناء النطؽ بيما
.. ألٌنيـ يستثقمكف الكاكيف ببل إدغاـ في آخر الكممة الذم .أف تككف األكلى مفتكحة كال مضمكمة

إف اجتمع ثبلث كاكات ": , كقاؿ أيضان (ْ)"فمذلؾ لـ يبنكا مثؿ قككت كقككت ,ىك محؿ التخفيؼ
ف األكلى مدغمة في الثانية أك الثانية في الثالثة أك ليس شئ فإما أف تكك  :فإف كانت األخيرة المان 

كياء إف  ,منيما مدغمان في شئ ففي األكؿ تقمب الثالثة ألفان إف انفتح ما قبميا كقكل كالمقكل
 . (ٓ)"...انكسر كيقكل كالمقكل

, لطغياف( ك )طغككت( أصؿ )الطغكاف(كمٌيز اآللكسي في أصمو بأٌف )طغيكت( أصؿ )ا
 .الطغياف :ىك تأنيث اعتبارم كاشتقاقو مف طغى يطغى أك طغى يطغك كمصدر األكؿك ": قاؿ

                                                           
 . ُِٔ/ُلكامع البرىاف:  (ُ)
 َُٓينظر: الخبلؼ الصرفي في ألفاظ القرآف الكريـ, د. كاطع جار اهلل سطاـ الدراجي, )اطركحة دكتكراه(:  (ِ)
. 

 . َُٓينظر: نفسو:  (ّ)
, كينظر: الكراىة المغكية عند الرضي, حيدر نجـ عبد زيارة, )اطركحة ُّٗ/ّشرح الشافية )الرضي(:  (ْ)

 .  َُٗدكتكراه(: 
 . ُٓٗ/ّشرح الشافية )الرضي(:  (ٓ)
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طغككت فقدمت البلـ كأخرت العيف  :كعمى الثاني ,طغيكت :الطغكاف, كأصمو عمى األكؿ :كالثاني
 . (ُ)"فتحرؾ حرؼ العمة كانفتح ما قبمو فقمب ألفان فكزنو مف قبؿ فعمكت كاآلف فمعكت

مجئ كزف فاعكؿ بكثرة في العربية كقمة  :األكؿ :كؿ( استنادان لدليميف ىماكييرجَّح كزف )فاع   
عيرؼ الطاغكت بيذا االسـ بسبب  :كاآلخر ,مجيء كزف )فعمكت( فييا كالحمؿ عمى األكثر أكلى

كمعنى المبالغة كاضح في بناء )فاعكؿ( ألٌنو مف أبنية اآللة كالساطكر  ,مبالغتو في الطغياف
 .     (ِ)كالناعكر

تتحكؿ فييا )فعؿ( إلى )عفؿ( حيث كقع قمب مكاني بيف فاء الكممة  :تقديم العين عمى الفاء -ٕ
كمثاؿ ذلؾ ما كقع في)أيس( التي أصميا )يئس( بكزف فًعؿ قدمت اليمزة عمى الياء  ,كعينيا

)    :. كمف صكر ىذا النكع(ّ)فصارت )أيس( بكزف )عىًفؿى

": قكلو تعالى                    

                "(ْ) . 

 )سيماىـ(  :الشاىد فيو

قمت فاء الفعؿ ذكر الطبرم أٌف السيماء ىي العبلمة الدالة عمى الشئ كأصمو مف السّْمة ن     
( -)كسـ( إلى مكضع عينو ك)السيماء( العبلمة الدالة عمى الشئ في كبلـ ": إذ قاؿ ,)سـك

 :كما يقاؿ ,نقمت كاكىا التي ىي فاء الفعؿ إلى مكضع العيف ,كأصمو مف )السّْمىة( ,العرب
 ,يعني )كىًخمة( ,)ىي أرض خامة( :كذكر سماعان عف بعض بني عقيؿ .)اضمحٌؿ( ك )امضحٌؿ(

كفييا ثبلث  .نقمت كاكه إلى مكضع عيف الفعؿ ,بمعنى )كجو( ,)لو جاه عند الناس( :كمنو قكليـ
 ,كمدىا ,ك )سيمياء( بزيادة ياء أخرل بعد الميـ فييا ,ك )سيماء( ممدكدة ,)سيما( مقصكرة :لغات

   .(ٓ)"عمى مثاؿ الكبرياء

عيف عمى الفاء فصارت )سكـ( ثـ أم إٌف أصؿ السيما مف كسـ فحصؿ قمب مكاني لمفعؿ بتقديـ ال
  .قمبت الكاك ياء  فصارت سيما 

                                                           
 . ُّ/ّركح المعاني:  (ُ)
 . َُٕينظر: الخبلؼ الصرفي في ألفاظ القرآف الكريـ:  (ِ)
 . ِِ/ُينظر: شرح الشافية )الرضي(:  (ّ)
 . ْٔاألعراؼ:  (ْ)
 . ْْٔ/ُِجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ٓ)
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 :كالسيٍكمىةي ": قاؿ ,كذكر الصاحب بف عباد أٌف السيماء كانت بالكاك بدؿ الياء ثـ قمبت     
كىي العبلمة التي ييعرؼ بيا الخيري كالشَّري مف  :-ياؤىا في األصؿ كاكه  -كالسٍيمىاءي   .العبلمة

 .(ُ)"ىـ في كجكىيـ مف أثر السجكد( كسيمياءي أيضان )سيما :قكلو عزكجؿ

أنو  –احدىما  :كقيؿ في كزف سيما قكالف": قاؿ ,كذكر الطكسي أٌف في كزف )سيما( احتماليف
أٌف كزنو كزف  –الثاني  .كىي السائمة ,)ًفعمى( مف ساـ إبمو يسكميا إذا أرسميا في المرعى

 ,كما قالكا لو جاه في الناس أم كجو ,ع العيففقمبت الكاك إلى مكض ,كىك مف كسمت ,)فىعمى(
 . (ِ)"كفييا ثبلث لغات القصر كالمد ,اضمحؿ كامضحؿ كأرض خامة أم كخيمة :كقالكا

 :كىي )ًفٍعمىى( ًمف ساـ إبمىو ,)بسيماىـ( بعبلمتيـ في نضرة الكجكه أك غبرتيا": كقاؿ المعيني    
 .(ّ)"بت الكاك إلى مكضع العيف فتككف )ًعٍفمىى(قيم ,أرسميا في المرعى معمَّمة أك ًمٍف كىسىمتي 

  :يتضح مف خبلؿ ىذا النٌص  

( -أٌف )سيما(عمى كزف )ًفٍعمىى( كأصؿ االسـ مف )ساـ -ُ كليس  ,كمعنى الفعؿ أرسؿ ,يسـك
  .ىناؾ قمب مكاني تحقؽ فييا

ت أٌنيا عمى كزف )ًفٍعمىى( كأصؿ االسـ مف كسـ يكسـ كحصؿ فيو قمب مكاني حيث تقدم -ِ
( ثـ  عيف الفعؿ التي ىي السيف عمى فاء الفعؿ التي ىي الكاك فصار الكزف )عفؿ( كالفعؿ )سـك

  .كمعنى الفعؿ العبلمة في الكجكه .قمبت الكاك إلى ياء فصارت سيما

, ج عف أٌف الكاك ساكنة سبقت بكسرةكتبدك أٌنيا ال تخر  ,لـ يذكر المعيني عٌمة قمب الكاك ياءن  -ّ
ككاف التحكؿ إلى حرؼ مف جنس الصائت القصير  ,فقد ضعفت الكاك بسككنيا ,كاألصؿ )ًسٍكما(

  .الذم قبميا

كذكر الرازم أٌف السيما كالسيميا ىي العبلمة التي يعرؼ بيا الشئ كأصميا مف السمة كحصؿ 
كأصميا مف السمة التي  ,السيما كالسيميا العبلمة التي يعرؼ بيا الشئ": قاؿ ,فييا قمب مكاني

لو جاه عند  :كما قالكا ,كزنو يككف فعبلن  :قمبت الكاك إلى مكضع العيف قاؿ الكاحدم ,بلمةىي الع
 . (ْ)"السيما اإلرتفاع ألٌنيا عبلمة كضعت لمظيكر :كقاؿ قكـ ,أم كجو الناس

                                                           
(ُ)  :)  . َْْ/ٖالمحيط في المغة )سـك
 . ِّّ, كينظر: إيجاز البياف: ُِْ/ٖالتبياف في تفسير القرآف:  (ِ)
 .  ُِٖ/ُلكامع البرىاف :  (ّ)
 .   ُٕ/ٕمفاتيح الغيب:  (ْ)
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ـي ا": كيرل ابف منظكر أصميا بالكاك ثـ قمبت لكسرة السيف  لتحميؽ أم عبلمتيـ ًسيماىي
.. كالسّْيما ياؤىا في األصؿ كاك كىي .بت لكسرة السيف كتمٌد كتقصرالكاك فقمكاألصؿ فييا 

     .(ُ)"العبلمة يعرؼ بيا الخير كالشر

بيدم أٌنيا مأخكذة مف )كسمت( كاألصؿ )كسمى( فحكلت الكاك إلى مكضع العيف      ,كذكر الزى
كضعت مأخكذة مف كسمت اسـ كاألصؿ في سيما كسمى فحكلت الكاك مف مكضع الفاء ف": قاؿ

في مكضع العيف كما قالكا ما أطيبو كأيطبو فصار سكمى كجعمت الكاك ياء لسككنيا كانكسار ما 
 .(ِ)"قبميا

)بسيماىـ( بعبلمتيـ التي   ": قاؿ ,كذكر اآللكسي أٌف سيماىـ تعني عبلمتيـ ككزنو فعمى مف ساـ
 .لنسبة إلى أىؿ النارأعمميـ اهلل تعالى بيا كبياض الكجكه بالنسبة إلى أىؿ الجنة كسكادىا با

ككزنو فعمى مف ساـ إبمو إذا أرسميا في المرعى معممة أك مف كسـ عمى القمب كالجاه مف الكجو 
 . (ّ)"سيماء بالمد كسيمياء ككبرياء :كيقاؿ ,فكزنو عفمى

كبذلؾ يككف اآللكسي قد كافؽ المعيني بقكلو إذ كضع احتماليف لكزف المفظة كاالحتماؿ 
  .ب مكانيالثاني حصؿ فيو قم

ٍسـ ,كأٌما المحدثكف      ذكر الميداني أٌف ": قاؿ ,فقد ذكر عبدالفتاح الحمكز بأٌنيا مقمكبة مف الكى
ٍسـ ؛ ألٌنيا عنده  ,عيف الكممة عمى الكاك فائيا ,فقيدّْمت السيف ,ًكٍسمى :سيما مقمكبةه مف الكى

 . (ْ)")سيما( مف باب )ًعٍفمى(فصارت  ,ثـ قيمبت الكاك ياءن النكسار ما قبميا ,ًسٍكمىى :فصارت

كيبدك لمباحث مف خبلؿ ما تقدـ مف نصكص أٌف لفظة )سيماىـ( ىي مف السيما أك السيماء      
أٌف كزنيا فعمى مف ساـ  :األكؿ ,أك السيمياء كتكاد تتفؽ كممة المفسريف في كزنيا عمى احتماليف

ي أم إٌف أصميا كسـ فتقدـ كزنيا فعمى لكف حصؿ فيو قمب مكان :أم بمعنى أرسؿ. كاآلخر
    .حرؼ العيف قبؿ الفاء فصار )عفمى( 

                                                           
(ُ)  :)  .  ُِّ/ُِلساف العرب )سـك
(ِ)  :)  . ِّْ/ِّتاج العركس )سـك
 . ُِْ/ٖركح المعاني:  (ّ)
 . ُٓ/ُ, كينظر: مجمع األمثاؿ: ٖٖظاىرة القمب المكاني في العربية:  (ْ)
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 المبحث الخامس

 اإلعالل واإلبدال

  :اإلعالل :أوالً 

 :توطئة

ال ميشاحة أىفَّ اإلعبلؿ ال يخرج عف تغيير يصيب البنية المعتمة بضركب مف التحكؿ ال        
ما  :معنى اإلعبلؿ": كر شاىيفقاؿ د. عبدالصب ,كالحذؼ ,كنقؿ الحركة ,تبتعد عف القمب

كىك ما يسمكنو )اإلعبلؿ  ,بحمكؿ بعضيا محؿ بعض ,تتعرض لو أصكات العمة مف تغييرات
أك بسقكط بعض  ,كيسمكنو )اإلعبلؿ بالحذؼ( ,أك بسقكط أصكات العمة بكامميا ,بالقمب(

 .  (ُ)"كىك ما يسمكنو )اإلعبلؿ بالنقؿ( أك)التسكيف( ,عناصر صكت العمة

إذ كصؼ الرضي  أك الضعؼ محظ أفَّ عمؿ ىذا التحكؿ فييا مف التفاكت مف جية القكةكمما ي
 . (ِ)" ليست في غاية المتانة ": عٌمة تحكؿ الكاك كالياء المتحركتيف المفتكح ما قبميما بأٌنيا

ؿ كأفَّ ما ينسجـ مع ىذه الغاية ىك اإلعبل ,كال جرـى أىفَّ العمة الغائية لئلعبلؿ ىي التخفيؼ     
 .  (ّ)"كعمى كؿ حاؿ فالحذؼ أكغؿ في التخفيؼ": قاؿ الرضي ,ألنَّو أكغؿ في التخفيؼ ,بالحذؼ

, كأضيفت اليمزة ليذه الحركؼ ألف (ْ)كحركؼ اإلعبلؿ التي ىي األلؼ كالكاك كالياء     
مة , كقرابة اليمزة مف حركؼ الع(ٓ)اإلعبلؿ يصيبيا لمقاربتيا لحركؼ العمة مف جية كثرة تغييرىا

كىذه القرابة ال تنسب إلى  ,ال تينسب إلى اشتراؾ في مخرج أك اتفاؽ في صفة بؿ ىي قرابة ذىنية
كنسبة ىذه  ,ذىنية العربي ألٌنو يصدر في نطقو عف عادات كبلمية ألفيا كلـ يفكر بيذه التحكالت

لمادة المغكية عف القرابة إلى ذىنية النحاة خير مف نسبتيا إلى الذىف العربي ألٌنيـ كانكا يجمعكف ا
كعند تثبيتيـ  ,طريؽ الرحمة إلى البادية كاألخذ مف البدك الراحميف إلى المدف كبالسماع كىك أىميا

لمقكاعد كانكا يتأممكف الظكاىر الميجية كلشدة تشابييا تخمؽ نكع مف االرتباط الذىني أك القرابة 
مزة كحركؼ العمة في أذىاف النحاة إذ كالمنيج  اإلسبلمي لو أثر في خمؽ القرابة بيف الي ,الذىنية

                                                           
 . ُٕٔالمنيج الصكتي لمبنية العربية:  (ُ)
 .  ٓٗ/ّشرح الشافية )الرضي(:  (ِ)
 . َٓ/ّنفسو:  (ّ)
 .    ْٗينظر: الشافية:  (ْ)
 .  ّْٕ/ٓينظر: شرح المفصؿ )ابف يعيش(:  (ٓ)
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كال  ,ينظر إلى العمة عمى  أٌنيا تتابع بيف الظكاىر سببو نكع مف العادة ليس حتميان أك ضركريان 
لكف ليس ببعيد أف تككف القرابة الذىنية سببان في تصكر  ,يشترط كجكد القرابة الصكتية بينيما

لؼ إلى مخرج اليمزة ككصفكا اليمزة بالجير كفاقان القرابة الصكتية بعد حيف كذلؾ عندما نسبكا األ
 . (ُ)لحركؼ العمة

  :كلئلعبلؿ مظيراف كردا عند المعيني ىما

  :وحذفيا  قمب الواو ىمزة-ٔ

": كمصداؽ ذلؾ قكلو تعالى                    

                           

                               "(ِ) . 

 .ة ىك )تىٍمكيكا(كالشاىد في اآلية الكريم

  :كيمكف تقسيـ نظرة العمماء في أصؿ )تمككا( عمى اآلتي      

  :رأم يرل أٌنيا عمى نقؿ ىمز الكاك-ُ

ذكر الفراء أٌنيا قيرأت )تىٍمكيكا( ك )تىميكا( كىذه أصميا )تىٍمؤيكا( بيمز الكاك ثـ تحذؼ الكاك  بعدما      
ف تىٍمكيكا( كتىميكاكقكلو )ك ": إذ قاؿ ,تتحكؿ حركتيا إلى البلـ كنرل الذيف قالكا  .قد قرئتا جميعنا ,ا 

ثـ يترككف اليمز فيتحكؿ إعراب اليمز إلى البلـ  ,)تمكا( أرادكا )تىٍمؤيكا( فييمزكف الكاك النضماميا
ف تمكا ذلؾ :إاٌل أف يككف المعنى فييا .فتسقط اليمزة  . (ّ)"تتكلَّكه :يريد ,كا 

ف  :رأة في قراءة قكلوكاختمفت الق": قاؿ ,فريقيفعمى راءتيا كذكر الطبرم أٌنيـ اختمفكا في ق )كا 
ف تىٍمكيكا( بكاكيف :. فقرأ ذلؾ عامة قرأة األمصار سكل الككفةتمككا( .. كقرأ ذلؾ جماعة مف قرأة .)كا 

ف تمكا( بكاك كاحدة :أىؿ الككفة   :كلقراءة مف قرأ ذلؾ كذلؾ كجياف .)كا 

فصار إعراب اليمز في  ,ثـ أسقط اليمز ,لكاك( النضمامياأف يككف قارئيا أراد ىمز )ا :أحدىما
ذا عني ىذا الكجو ,)تىٍمؤيكا( ثـ حذؼ اليمز :كأنو أراد .كبقيت كاك كاحدة ,البلـ إذ أسقطو كاف  ,كا 

                                                           
 . ّٓ-ّْنظر: القراءات القرآنية في كتب معاني القرآف: ي (ُ)
 .   ُّٓالنساء :  (ِ)
 . ُِٗ/ُمعاني القرآف )الفراء(:  (ّ)
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ف تمككا( بكاكيف :معناه معنى مف قرأ كذلؾ اٌف  .غير أٌنو خالؼ المعركؼ مف كبلـ العرب ,)كا 
ثـٌ حذفيا بعد  ,فبل يصح ىمزىا ,كىي عمـ لمعنى ,تمككا( كاك جمع) :)الكاك( الثانية مف قكلو

كأف تمكا  :فيككف معناه ,أف )تمكا( مف )الكالية( :أراد ,أف يككف قارئيا كذلؾ :الكجو اآلخر .ىمزىا
 .  (ُ)"...أمكر الناس كتترككا

  :يتضح مف ىذا النص أٌف ىناؾ قراءتيف

  .)تمككا( بكاكيف )األمصار كميا(-ُ

  .تمكا( بكاك كاحدة )أىؿ الككفة() -ِ

أراد إسقاط اليمزة )حذفيا( بعد نقؿ حركتيا إلى الحرؼ الساكف  :كتكجيو قراءة )تمكا( بكاك كاحدة
  .كبعد حذؼ اليمزة كنقؿ حركتيا صارت البنية بكاك كاحدة ,الذم قبميا

كأرادى أٍف تىميكا أمكر  ,يةكال :أفَّ )تىميكا( بمعنى المصدر الذم عمى )ًفعىالة( :التكجيو اآلخر -ِ
 .الناس

كقد أجاز الزجاج قراءتيا )إف تمكا( بكاك كاحدة بعدما كاف أصميا )تمككا( كحذفت إحدل       
كقرأ يحيى بف  ,قرأ عاصـ كأبك عمرك بف العبلء كأىؿ المدينة )تىٍمكيكا( بكاكيف": إذ قاؿ ,الكاكيف

شبو عمى ما جاء في التفسير كمذىب أىؿ المدينة كاأل ,كثاب كاألعمش كحمزة بكاك كاحدة )تىميكا(
يقاؿ لكيت فبلننا حقو إذا  .ألنو جاء في التفسير أٌف )لىكىل الحاكـي في قضيتو( أعرض ,كأبي عمرك

ىمزة  –كيجكز أف يككف )كأف تىميكا( أصمو تىٍمكيكا فأبدلكا مف الكاك المضمكمة  ,دىفعتيو بو كمطمتو
ثـ طيرحت اليمزة كطيرحت حركتيا عمى البلـ فصار تىميكا كما  –بإسكاف البلـ  –فصارت تمؤكا 

ٍف تىميكا مف الكالية .قيؿ في أدٍؤرو أديكرو  ثـ طرحت اليمزة فصارت آدير  .   (ِ)"كيجكرز أف يككف كا 

أٌف كالية الشئ إقباؿ  :األكؿ :كأما )تمكا( ففيو كجياف": إذ قاؿ ,كلـ يبتعد الرازم عف ىذا
 :قاؿ الفراء كالزجاج :.. كالثاني.المعنى أف تقبمكا عميو فتتمكه أك تعرضكا عنوك  ,عميو كاشتغاؿ بو
ثـ حذفت اليمزة كألقيت حركتيا عمى  ,)تمكا( أصمو تمككا ثـ قمبت الكاك ىمزة :يجكز أف يقاؿ

 .(ّ)"الساكف الذم قبميا فصار )تمؤكا( كىذا أضعؼ الكجييف

                                                           
 . ِٔٔ, ك القراءة ينظر: التيسير في القراءات السبع: َُّ/ٗجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ُ)
عرابو:  (ِ) -َْٔ/ُٓ, كلساف العرب )كلي(: ُِٓ/ِس(: , كينظر: معاني القرآف )النحاُُٖ/ِمعاني القرآف كا 

َْٕ. 
 . ِّّ/ُٓ, كينظر: تيذيب المغة )تمك(:  ٗٓ/ُُمفاتيح الغيب:  (ّ)
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  :رأم يرل أٌنيا عمى التقاء الساكنيف -ِ

يمكم( ك)تمكا( لحنان عنده إف كانت لغة كيستبعد أٌنيا  –يرل األخفش أٌف )تمككا( مف )لكل        
ف تميككا أك تيعرضكا( ألٌنيا مف )لىكل( )يىٍمًكم(": قاؿ ,مف )الكالية( ٍف  .كقاؿ )كا  كقاؿ بعضيـ )كا 

لًكالية( كليس لػ)لمًكالية( كال أراىا إاٌل لحنان عمى معنى )ا ,تىميكا( فإف كانت لغة فيك الجتماع الكاكيف
ٍف تىميكا عمييـ( فطرح )عمييـ( فيك جائز  .(ُ)"معنى ىا ىنا إاٌل في قكلو )كا 

كيرل القرطبي استثقاؿ الضمة عمى الكاك بعدىا كاك أخرل إذ نقمت الضمة إلى البلـ       
ة عمى الكاك تمكا معنى تمككا كذلؾ أٌف أصمو تمككا فاستثقمت الضم": قاؿ ,كحذفت إحدل الكاكيف

 .  (ِ)"بعدىا كاك أخرل فألقيت الحركة عمى البلـ كحذفت إحدل الكاكيف اللتقاء الساكنيف

كىذا في حالة ككف الفعؿ مضارعان ككاف قبؿ الحرفيف المثميف ساكنان أيلقيت حركة األكؿ عميو      
كف منيا حذؼ ما يحذؼ مف السكا", كقد عقد سيبكيو في ذلؾ بابان سٌماه(ّ)كميما كانت حركتو

" . كالذم سٌيؿ الحذؼ ىي الحركة التي كانت قبؿ المحذكؼ تدؿُّ (ْ)الكاك التي قبميا حرؼ مضمـك
 . (ٓ)عميو فالفتحة تدؿ عمى األلؼ كالضمة  تدؿ عمى الكاك كالكسرة تدؿ عمى الياء

ف تىٍمكيكا( لىكىم يمكم ليِّا": كقاؿ المعيني      ف تدفعكا ب :أم ,مطؿ كدافع :)كىا  كمف  .أداء الٌشيادةكا 
ا تمؤكا :قرأ أبدلت الكاك لمضٌمة ىمزةن ثـ حذفت كألقيت حركتيا عمى البلـ  كما  ,)تىميكا( فيك أيضن

كىك اإلقباؿ عميو خبلؼ  ,كيجكز أف يككف )تىميكا( مف كالية الشيء .قيؿ في أىٍدكير أىٍدؤير ثـ آدير
كاألكلى قراءة أىؿ المدينة كأبي  ,ئ بيماكقد قر  .إف تيقبمكا أك تيعرضكا :كالمعنى ,اإلعراض عنو
  .(ٔ)"إف لكل الحاكـ في قضيتو أك أعرض :ألنو جاء في التفسير ,عمرك بكاكيف

  :كٌجو المعيني )تىميكا( عمى تكجيييف

ثـ حذفت  ,كنيقمت حركة اليمزة ,أبدلت الكاك األكلى المضمكمة ىمزة فصارت )تىٍمؤي + كا( :األكؿ
( ىمزة أف تككف الضمة أصمية كا .فصارت )تىؿي + كا( شترط الرضي لتبديؿ الكاك المضمكمة )كي

كٌؿ كاك مخٌففة غير ما ذكرنا مضمكمة ضمة الزمة سكاء كانت في أكؿ الكممة ": إذ قاؿ ,الزمة
                                                           

 .  ِٖٗ/ِ, كينظر : معالـ التنزيؿ :  ِٖٔ/ُمعاني القرآف )األخفش(:  (ُ)
 .  ّٖٔ/ّ, كينظر : البحر المحيط :  ُٕٗ/ٕالجامع ألحكاـ القرآف:  (ِ)
 .ُٕٕ, كالتقاء الساكنيف في ضكء نظرية المقطع الصكتي: ُّٓ/ّيو: ينظر: كتاب سيبك  (ّ)
 . ُٔٓ/ْكتاب سيبكيو:  (ْ)
 . ِِٗينظر: التقاء الساكنيف في ضكء نظرية المقطع الصكتي:  (ٓ)
 .  َِٖ/ُلكامع البرىاف:  (ٔ)
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ف كاف الضـ عمى الكاك ... فقمبيا ىمزة جائز جكازان مطردان ... أك في حشكىا كأدكير.ككيجكه .. كا 
ف  ,لـ تقمب ىمزة لعركض الضمة ,اخشىكيا القكـى  :نحك ,أك لمساكنيف ,ٍلكيؾىذه دى  :نحك ,لئلعراب كا 

ؿ لـ تقمب أيضان ىمزة , كالكاك (ُ)"لقكتيا   بالتشديد ,كانت الكاك المضمكمة مشددة كالتقيكُّ
( ىمزة في (ِ)المضمكمة عند قمبيا ىمزة قياس مطرد عند النحكييف , أٌما قمب الكاك المفتكحة )كى

( تقمب الكاك  ,ففي التتابعيف )كي  ,ا فقد اتفؽ النحكيكف عمى عدـ قياسية قمبياحاؿ تصدرى كى
كتقمب في الحشك إذا كانت  ,المتحركة ىمزة عندما تككف متصدرة عمى تفاكت في درجة ثقميا

( الذم  ,مضمكمة مثؿ )أدؤير( ( ثقيؿ كأكدكا عمى اطراده كقياسو بالنظر إلى التتابع )كى فالتتابع )كي
لكنيـ رفضكا اليمز في الكاك المضمكمة إذا جاءت في اآلخر بحجة  ,عمى عدـ قياسيتو اتفقكا

كىذا ال  ,عركض الضمة فييا ففي كبل الحالتيف يتكمؼ الناطؽ ثقؿ النطؽ بالكاك مقركنة بالضمة
لتثاقؿ الكممة  ,األكاخر محؿُّ التغيير": , إذ قاؿ الرضي(ّ)يتفؽ مع ما قرركه مف أحكاـ لئلعبلؿ

.. إذ الكممة ال .كأما األكائؿ فيي أقكل كأمكف منيما ,بعد ذلؾ األكساط أكلى ,كصمت إلييا إذا
, كيتعارض ىذا أيضان مع ما كرد مف قراءات قرآنية ىيمزت فييا الكاك بحركة (ْ)"تثقؿ بأكؿ حركفيا

) فَّ م (ٓ)غير الزمة لكٌف النحكييف اختمفكا في ذلؾ بعضيـ رفضيا في قراءة )لتركي ت الكاك إٍذ ضي
بغير ىمز كبعضيـ ىمزىا فالنحكيكف يكرىكف ىمز الكاك ألٌف ضمتيا غير الزمة فحركت اللتقاء 

( تتابع مكركه  ,, كيعنينا مف ذلؾ كراىة التتابعات التي تقمب الكاك ىمزة(ٔ)الساكنيف فضـ الكاك )كي
ضعكا مكانيا حرفان كىذا مستثقؿ كألٌف الكاك ضعيفة فك  ,عند المتقدميف فيك بمثابة اجتماع كاكيف

 .  (ٕ)أقكل منيا

 . فبل إعبلؿ بالقمب كال حذؼ فييا ,)تىميكا( .يجكز أف تككف مف الكالية فتككف بكاك كاحدة :الثاني

                                                           
 . ٖٕ/ّشرح الشافية )الرضي(:  (ُ)
 .   ُُْه: ينظر: الكراىة المغكية عند الرضي, اطركحة دكتكرا (ِ)
 . ُُْينظر: نفسو:  (ّ)
 . ِِٓ/ُشرح الشافية )الرضي(:  (ْ)
 . ّٔٓ/َُ, كالقراءة تنظر: معجـ القراءات:  ٔالتكاثر:  (ٓ)
عرابو:  (ٔ)  . ّٖٓ/ٓينظر: معاني القرآف كا 
 .  ُُٔينظر: الكراىة المغكية عند الرضي, اطركحة دكتكراه:  (ٕ)
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ف تمكيكا(": إذ قاؿ ,النيسابكرم مع المعينيمحمكد كاتفؽ          ,مىطىؿ كدافع :لكل يمكم ليِّا :)كا 
ف تدفعكا بأداء الشيادة :أم ا تىٍمكيكا :أكمف قر  .كا  ثـ  ,أبدلت الكاك لمضمة ىمزة ,)تىميٍكا( فيك أيضن

( ,حذفت كألقيت حركتيا عمى البلـ ( ,أٍدكرو  :كما قيؿ في )أٍدؤرو  . (ُ)"ثـ )أديره

إذ  ,كيرل أبكحياف أنَّو ال يمكف عٌد قراءة )تمكا( بكاك كاحدة مف المحف ألنيا قراءة سبعية
ف تمكا بضـ البلـ بكاك كاحد": قاؿ ال معنى  :قاؿ .كلحف بعض النحكييف قارئ ىذه القراءة ,ةكا 

 .كليا معنى صحيح كتخريج حسف ,كىذا ال يجكز ألنيا قراءة متكاترة في السبع ,لمكالية ىنا
ف تمككا :اختمؼ في قكلو :فنقكؿ ف كليتـ إقامة الشيادة أك أعرضتـ  :ىي الكالية أم :فقيؿ .كا  كا 

تمككا كأبدلت الكاك  :ىك مف المي كأصمو :كقيؿ .اإلقباؿ عميو كالكالية عمى الشيء ىك ,عف إقامتيا
 ,كأبك عمي ,كالزجاج ,قاؿ الفراء .ثـ نقمت حركتيا إلى البلـ كحذفت ,المضمكمة ىمزة

 . (ِ)"كالنحاس

كذلؾ لقراءتيا  ,كيبدك لمباحث أٌف قراءتيا بكاكيف )تمككا( كىي القراءة المرجحة عند المعيني     
  .يىٍمًكم(   -يا مف )لىكل عمى األصؿ ألنٌ 

  :حذف اليمزة -ٕ

": كمصداؽ ذلؾ قكلو تعالى             "(ّ) . 

  :يمكف تقسيـ تكجيو العمماء لػ)لكٌنا( عمى قسميف ىما       

  :حذؼ ىمزة )أنا( كنقؿ حركتيا إلى النكف-ُ

ىك اهلل ربي()لكف أنا ىك اهلل ربي( كحذفت اليمزة مف )أنا(  ذكر الفراء أٌف أصؿ )لكٌنا
بّْي :كقكلو": قاؿ ,كأدغمت النكف لكف أنا ىك اهلل ربي تيًرؾ ىمزة األلؼ  :..( معناه.)لًكنٍَّا ىيكى اهللي رى

أنا  :فأدغمت النكف مف )أنا( مع النكف مف )لكف( كًمفى العرب مف يقكؿ ,ككثر بيا الكبلـ ,مف أنا
كما  :ؾ بتماـ األلؼ فقرئت لكٌنا عمى تمؾ المغة كأثبتكا األلؼ في المغتيف في المصحؼقمت ذا
كيجكز الكقكؼ بغير ألؼ في  .رأيت يزيدنا كقكاريرنا فثبتت فييما األلؼ في القكليف إذا كقفت :قالكا

  . (ْ)"أنىٍو كىي في لغة جيدة :كمف العرب مف يقكؿ إذا كقؼ .غير القرآف في أنا
                                                           

 . ُّْ/ُ: إعراب القراءات الشكاذ: , كينظرِٖٓ-ِٕٓ/ِإيجاز البياف:  (ُ)
 . ّٖٔ/ّالبحر المحيط:  (ِ)
 . ّٖالكيؼ:  (ّ)
 . َّٗ/ُّ, كينظر: لساف العرب )لكف(: ُْْ/ِمعاني القرآف )الفراء(:  (ْ)
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  :ىذا النص أٌف كتابتيا تككف كفؽ رؤيتيف ىما ييفيـ مف

  .)ىنا يعني الحذؼ الجزئي( .رأم يذىب إلى أفَّ حركة اليمزة نقمت إلى النكف تمييدان لحذفيا-ُ

ـٌ التقت النكناف ,رؤية قكاميا أفَّ اليمزة حذفت بكامميا )الصامت كالصائت القصير( -ِ نكف  ,ث
  .ثـ تخٌمؽ اإلدغاـ  ,كنكف )نا( المتحركة ,)لكف( الساكنة

كذكر الٌزٌجاج أٌف )لكٌف( بتشديد النكف طيرحت اليمزة كتحركت النكف بالفتح كاجتمع حرفاف       
فمف قرأ بتشديد النكف فالمعنى لكف أنا ىك اهلل ربي فطرحت اليمزة عمى ": قاؿ ,مف جنس كاحد

كحذفت األلؼ  ,ي الثانيةفأدغمت األكلى ف ,النكف فتحركت بالفتح كاجتمع حرفاف مف جنس كاحد
لكٌنا فأثبت األلؼ في الكصؿ  :في الكصؿ ألنيا تثبت في الكقؼ كتحذؼ في الكصؿ كمف قرأ

 . (ُ)"...أنا قمتي فأثبت األلؼ :كما كاف تثبيتيا في الكقؼ فيذا عمى لغة مف قاؿ

: ؿقا ,كقد ذكر البيضاكم أٌف أصميا )لكف أنا( حذفت اليمزة بنقؿ الحركة فحصؿ اإلدغاـ
..( أصمو لكف أنا فحذفت اليمزة بنقؿ الحركة أك دكنو فتبلقت النكناف فكاف .)لكٌنا ىك اهلل ربي"

كقرأ ابف عامر كيعقكب في ركاية باأللؼ في الكصؿ لتعكيضيا مف اليمزة أك إلجراء  ,اإلدغاـ
 . (ِ)"...كقد قرئ )لكف أنا( عمى األصؿ كىك ضمير الشأف ,الكصؿ مجرل الكقؼ

  :زة )أنا( مع حركتيا بالكامؿحذؼ ىم -ِ

أحدىما لكٌف  :.. كفي قراءة ذلؾ كجياف.)لكنا ىك اهلل ربي(": قاؿ ,ذكر الطبرم تكجيييف       
أنا قائـ فتحذؼ األلؼ مف  :كما يقاؿ ,ىك اهلل ربي بتشديد النكف كحذؼ األلؼ في حاؿ الكصؿ

ألٌف  ,القراءة كميا تثبت فييا األلؼ كأما في الكقؼ فإفٌ  ,كذلؾ قراءة عامة قراء أىؿ العراؽ ,أنا
إذ سقطت اليمزة  ,كىي ساكنة في النكف التي مف أنا ,النكف إٌنما شددت الندغاـ النكف مف لكف

ألٌنو يقاؿ في الكقؼ عمى  ,لكنا :فقيؿ ,فإذا كقؼ عمييا ظيرت األلؼ التي في أنا ,التي في أنا
)لكٌنا( بإثبات األلؼ في  :مف أىؿ الحجازكقرأ ذلؾ جماعة  .أنا بإثبات األلؼ ال بإسقاطيا

 . (ّ)".. كالقراءة الصحيحة عندنا ما ذكرنا عف العراقييف.الكصؿ كالكقؼ

)لكٌنا ": إذ قاؿ  ,كذكر البغكم أٌنيـ اختمفكا في)لكٌنا( باأللؼ كصبلن كبغير ألؼ كفي الكقؼ باأللؼ
ؿ كقرأ الباقكف ببل ألؼ كاتفقكا عمى )لكٌنا( باأللؼ في الكص :ىك اهلل ربي( قرأ ابف عامر كيعقكب

                                                           
عرابو:  (ُ)  . ِٖٔ/ّمعاني القرآف كا 
 . ُِٖ/ّٔ, كينظر: تاج العركس )لكف(: ُِٖ/ّأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ:  (ِ)
 . ِْ-ِّ/ُٖجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ّ)
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)لكف أنا( فحذفت اليمزة طمبنا لمتخفيؼ لكثرة استعماليا ثـ  :إثبات األلؼ في الكقؼ كأصمو
 . (ُ)"لكف اهلل ىك ربي :أدغمت إحدل النكنيف في األخرل قاؿ الكسائي فيو تقديـ كتأخير مجازه

األلؼ مف )أنا( فألقيت حركة ىمزة )أنا( عمى نكف بإشباع  ,)لًَّكنٍَّا( لكف أنا": كقاؿ المعيني      
نَّا( :كقكلو ,فصار لىًكنىنىا فأيدغمت ,كما قالكا في األحمر الىٍحمىر ,)لكف( ا لىؾى الى تىٍأمى ثبات  ,)مى كا 

( ضمير الشأف كالحديثً  ,األلؼ لمعكض عف اليمزة المحذكفة مف )أنا( لكف أنا الشأف  :أم ,)ىيكى
 . (ِ)اهلل ربي" :كالحديث

  -:يكشؼ ىذا النص عف اآلتي

    .نقؿ حركة اليمزة إلى النكف الساكنة التي قبميا تمييدان لحذفيا-ُ

   .حذفت اليمزة لغير عٌمة قياسية -ِ

 .الكبيرَـّ اإلدغاـ فييما كبابو اإلدغاـ إلتقاء حرفيف مثميف متحركيف ث -ّ

ريان مع عدـ جكاز الجمع بيف إثبات األلؼ في )لكٌنا( ىك لمعكض عف اليمزة المحذكفة ج -ْ
, كىذا فيو نظر مف جية الدرس الصكتي الحديث إذ ال يمكف أف (ّ)العكض كالمعكض منو

 .                   يعكض عف الصامت )اليمزة( بصائت طكيؿ )األلؼ( حمبلن لمتعكيض عمى اإلبداؿ

                                                                                .لـ يقؼ المعيني عمى العٌمة التي مف أجميا حذفت اليمزة  -ٓ

فيي بقية  ,يرل الباحث أفَّ حركة النكف العارضة فييا داللة عمى الصامت المحذكؼ -ٔ
كىذا األمر يترجح عمى الرأم الذم يرل أفَّ اليمزة حذفت مع مصكتيا القصير إذ ال ,محذكؼ

 .داللة عمييا

 .      عنده الرأم بنقؿ حركتيا كحذفيا المعيني إلى حذؼ اليمزة مع مصكتيا كلكنو كقرَّ  لـ يتطرؽ -ٕ

)لكف أنا( بإشباع ألؼ )أنا(  :)لًكنَّا(": إذ قاؿ ,النيسابكرم عمى ما ذكره المعينيمحمكد كاتكأ      
كننا( فصار )ل ,)الحمر( :كما قالكا في األحمر ,فألًقيٍت حركة ىمزة )أنا( عمى نكف )لكف(

                                                           
, كينظر: الحجة في القراءات ُٖٔ, كرأم الكسائي ينظر: معاني القرآف )الكسائي(: ُِٕ/ٓمعالـ التنزيؿ:  (ُ)

 .  ِِْالسبع: 
 .  ُُ, كاآلية يكسؼ: ُٔٓ/ُلكامع البرىاف:  (ِ)
 .  ُْٖ/ُنحك: , كاألشباه كالنظائر في الُُّ/ُينظر: الممع في العربية:  (ّ)
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ثبات األلؼ لمعكض عف اليمزة المحذكفة ,)ما لؾ ال تأمننيا( :فأدغمت كقكلو كفي )أنا( ضمير  ,كا 
 . (ُ)"اهلل ربي ,كالحديث .لكف أنا الشأف :الشأف كالحديث أم

حذؼ اليمزة مف أنا عمى ": قاؿ ,كصٌرح أبك حياف األندلسي أٌف حذؼ اليمزة غير قياسي     
كأما في الكقؼ فإنو أثبت  ,كف( كىي ساكنة مع نكف أنا فأدغمت فيياغير قياس فالتقت نكف )ل

كأما في الكصؿ فالمشيكر حذفيا كقد أبدليا ألفنا في  ,ألؼ أنا كىك المشيكر في الكقؼ عمى أنا
 . (ِ)"...الكقؼ أبك عمر كفي ركاية فكقؼ لكنو ذكره ابف خالكيو

ا( نظر ؛ ألٌف نكف )لكف( متحركة )فالتقت نكف )لكف( كىي ساكنة مع نكف )أن :كفي قكلو
كالتحميؿ المقطعي يكشؼ أفَّ  .إال عمى أفَّ اليمزة حذفت مع مصكتيا القصير ,بحركة عارضة

فَّ ال نقؿ لمحركة ,الحذؼ كقع عمى اليمزة كحركتيا  .كا 

  . ػػػ/ ف ػػن  ػػػف / ء ػػى  ػػػ/ ؾ ػػً  ػػػؿ ػػن 

   . ػػػف / ف ػػن  ػػػ/ ؾ ػػً  ػػػؿ ػػن 

     .  ػػػف / ف ػػن  ػػػ/ ؾ ػػً  ػػػؿ ػػن 

  :اإلبدال  :ثانًيا

  :توطئة

  (.ّ)صكرتو كيقاؿ بٌدؿ الكبلـ حرفو كبدؿ بالثكب القديـ الجديد " الشيء غٌيرى  اإلبداؿ لغةن : " بٌدؿى 

كاف حرؼ مع اإلبقاء عمى سائر إقامة حرؼ م": ىك  اإلبداؿكجاء في اصطبلح العمماء بأٌف 
قامة بعضيا مقاـ بعض": ك ىك, أ(ْ)"الكممة أحرؼ  . (ٓ)"مف سنف العرب إبداؿي الحركؼ كا 

ٌما صنعة ,أف تقيـ حرفنا مقاـ حرؼ إٌما ضركرة": كحٌده ابف يعيش بقكلو  , (ٔ)كاستحساننا" ,كا 

 
                                                           

 .  ِِٓ – ُِٓإيجاز البياف:  (ُ)
 .   ُُِ/ٔالبحر المحيط:  (ِ)
(ّ)

 .  ٗٗالمعجم الوسٌط :  

 . ٗكتاب اإلبداؿ: )المقدمة(  (ْ)
 . َِٗالصاحبي في فقو المغة:  (ٓ)
 .  ّْٕ/ٓشرح المفصؿ )ابف يعيش(:  (ٔ)



 
2ٔ 

 . (ُ)في الحركؼ الصحيحة كالمعتمة كاليدؼ منو التخفيؼ يككف اإلبداؿك 

 .  (ِ)تاء عدة :ؼ في غير مكضعو نحككيختمؼ عف العكض الذم ىك إقامة حرؼ مقاـ حر 

إٌف البدؿ ": لذا قاؿ الزمخشرم ,فالمكقعية شرط رئيس في اإلبداؿ كليس كذلؾ في التعكيض     
إٌف العكض في )الميَـّ( في آخر  :أال ترل .كالًعكض ال يراعى فيو ذلؾ .يقع حيث يقع المبدؿ منو

 . (ّ)"كالمعكض منو في أٌكلو ,االسـ

كلذلؾ  ,ا بيف البدؿ كالعكض فقالكا البدؿ أشبو بالمبدؿ منو مف العكض بالمعكضفرقك ": كأيضان 
 .  (ْ)"نحك تاء تخمة كتكأة كىاء ىرقت فيذا كنحكه يقاؿ لو بدؿ كال يقاؿ لو عكض ,يقع مكقعو

ح ,حذؼ أحد األصكات مف الصيغة": كالتعكيض عند المحدثيف ىك      , بلؿ آخر بديبلن عنوكا 
 .(ٓ)".. عدة = مف )كعد(.اف الصكت المحذكؼدكف التقٌيد بمك

لككف أصؿ  ,كقد ذكر ابف جني أٌف األصؿ في اإلبداؿ أف يككف فيما تقارب كتدانى مف الحركؼ
 . (ٔ)القمب في تقارب الحركؼ مثؿ الداؿ كالطاء كالتاء كالذاؿ كالظاء كالثاء

ت المتبادلة كما أٌف اليدؼ فظاىرة اإلبداؿ ال تحدث إاٌل عمى أساس التقارب بيف األصكا      
معنى التقارب قائـ عمى أساس اد في عمميات النطؽ المتتابعة ك منو ىك تحقيؽ نكع مف االقتص

فاإلبداؿ يككف بيف الصكامت فقط أك بيف الصكائت فقط كال يمكف إبداؿ  ,الصفات أك المخارج
عمى أساس اإلتحاد صامت بصائت أك العكس كذلؾ ألف كبلن لو طبيعتو الخاصة كاإلبداؿ يتـ 

 . (ٕ)كالتقارب في المخرج

كعٌد د. عبدالصبكر شاىيف اإلبداؿ الذم يككف بيف أحرؼ العمة كالحركات ىك المقبكؿ في       
منيج التحميؿ الصكتي كذلؾ ألٌف بيف حرفي العمة )الكاك كالياء( مف عبلقة صكتية قكية كما بيف 

ى اآلخرل كىذه القرابة تجبر تحكؿ حرؼ العمة الحركات مف قرابة صكتية تجبر قمب أحدىما إل
                                                           

 . ِْٖينظر: عمـ الصرؼ الصكتي:  (ُ)
 .  ّْٕ/ٓبف يعيش(: ينظر: شرح المفصؿ )ا (ِ)
 . ُُٕالمحاجاة بالمسائؿ النحكية:  (ّ)
 ..  ّْٕ/ٓشرح المفصؿ )ابف يعيش(:  (ْ)
 . ّْٗعمـ الصرؼ الصكتي:  (ٓ)
 . َُٖ/ُينظر: سر صناعة اإلعراب:  (ٔ)
 . ُٖٔينظر: المنيج الصكتي لمبنية العربية:  (ٕ)
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إلى حركة بسيطة عف طريؽ اختصار المزدكج إلى أحد عنصريو كىذا يحدث نتيجة تكالي 
حركتيف أك ثبلث حركات كالسمكؾ المقطعي يكره تتابع الحركات في العربية كيميؿ الختصارىا 

ذا تكالى ص ,فعندما تتكالى ثبلث حركات اختصرىا إلى اثنيف ائتاف مكركىاف كضمة ككسرة كا 
 . (ُ)حذؼ أحدىما كأطيؿ اآلخر

 :ومن مظاىر اإلبدال

فقد أبدلت مف ": قاؿ ,ذكر ابف جني أٌف التاء أبدلت مف ستة أحرؼ :إبدال )تاء االفتعال(ــ      
 . (ِ)"ستة أحرؼ ىف الكاك كالياء كالسيف كالصاد كالطاء كالداؿ

 ,أك زاينا ,أك ذاالن  ,كذلؾ إذا كانت فاء افتعؿ داالن  ,إبداؿ تاء افتعؿ داالن  :كمف مكارد ذلؾ
 .  (ّ)اٌدكر –اذدكر  –اذتكر  ,ازدجر –ازتجر  :افتعؿ بعدىا فإٌنيا تقمب داالن نحك ككقكع تاء

  :كمنو

 ": قكلو تعالى-ُ            "(ْ) . 

 :كقكلو": قاؿ ,إذا كاف أكليا حرؼ زام صارت تاء االفتعاؿ داالن  ذكر الفراء أٌف المفظة      
...( مينتيىن  ره ذا كاف الحرؼ أكليوي زامه صارت تاء االفتعاؿ فيو داالن ؛ مف ذلؾ.)ميٍزدىجى  ,زيًجرى  :.. كا 

ره  ,كاٍزديًجرى   . (ٓ)"الميزدلؼي كيزداد ىي مف الفعؿ يفتعؿ فقس عميو ما كرد :كمف ذلؾ ,كميٍزدىجى

 حرؼ , فإبدؿ إلىكالتاء حرؼ ميمكس ,الٌزٌجاج إبداؿ التاء داالن ألفَّ الزام حرؼ مجيكر كعمؿ

ره ": قاؿ ,مف صفة الزام كىك )الداؿ( نييتيو فانتيى  :تقكؿ ,أم ما فيو ميٍنتىيىى ,ما فيو ميٍزدىجى
ك ميٍزدىاف كلكف التاء إذا كقعت بعد زىامو أبدلت داالن نح ,كاألصؿ فازتجر بالتاء .كزجرتو فازدجر
نما أبدلت داالن ألف التاء حرؼ ميمكس كالزام حرؼ مجيكره  ,ككذلؾ مزتجر ,أصمو ميٍزتاف كا 

 ,فيذا ال يفيمو إالَّ مف أحكـ كؿ العربية ,كىك الداؿ ,فأبدؿى مف التاء مف مكانيا حرؼ مجيكره 

                                                           
 . ُٖٓينظر: نفسو :  (ُ)
 . ُْٓ/ُسر صناعة اإلعراب:  (ِ)
 . َُٖينظر: التطبيؽ الصرفي:  (ّ)
 . ْالقمر:  (ْ)
 . ِٖٖ/ُ, كينظر: تاج العركس )زجر(: َُٔ/ّ -َُْ/ّمعاني القرآف )الفراء(:  (ٓ)
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تعؿ ًمٌما أكلو زام كالذم ينبغي أف يقاؿ لممتعمـ إذا بنيت افتعؿ أك مف ,كىذا في آخر كتاب سيبكيو
 .   (ُ)"نحك ازدجر كمزدجر  ,فاقمب التاء داالن 

)ما فيو مزدجر( ": قاؿ ,كذكر البغكم أٌف مزدجر مصدر بمعنى االزدجار كأصمو مزتجر      
 ,زجرتو كازدجرتو إذا نييتو عف السكء :يقاؿ ,أم نيي كعظة ,مصدر بمعنى اإلزدجار ,)متناىي(
 . (ِ)"داالن قمبت التاء  ,مزتجر :كأصمو

( منتيى": كقاؿ المعيني ره أبدلت التاء داالن لتؤاخي الزام  ,ميٍفتىعىؿه ًمف الزجر ,)ميٍزدىجى
 .  (ّ)"بالجير

  :يكشؼ نٌص المعيني عف اآلتي

كخمؽ حالة االنسجاـ بيف  ,عٌكؿ المعيني عمى تحقيؽ التقارب بقكلو )لتؤاخي( بيف الزام كالداؿ-ُ
 أك ذاالن قمبت فعندما تككف فاء افتعؿ زايان أك داالن  .لعمؿ مف كجو كاحدليككف ا ,الصفات المتنافرة

كقد ذكر ابف جني أٌف ىذه الحركؼ مجيكرة كالتاء ميمكسة قربكا بعضيا مف بعض  .(ْ)التاء داالن 
لما كانت مجيكرة ككانت التاء ميمكسة ككانت الداؿ أخت التاء في المخرج ": قاؿ ,بإبداؿ التاء

الجير قربكا بعض الصكت مف بعض فأبدلكا التاء أشبو الحركؼ مف مكضعيا  كأخت الزام في
 .(ٓ)"بالزام كىي الداؿ فقالكا ازدجر

كيبدك أٌف الزام كالتاء اختمفا أيضان  .كعٌكؿ عمى صفة الجير الجامعة بيف الزام كالداؿ -ِ
 ,كميمكس كالتاء صكت شديد ,بصفات أخرل غير الجير كاليمس كىي أٌف الزام مجيكر ك رخك

  ., كيختمفاف في الشدة كالرخاكة أيضان  (ٔ)فيككف الداعي إلى اإلبداؿ مع ىذيف الصكتيف قكيان 

(": إذ قاؿ ,كاتفؽ النيسابكرم مع المعيني تمامنا      ره أبدلت  ,مفتعؿ مف )الزٍَّجر( ,مينتيى :)ميزدجى
 . (ٕ)"التاء دىاالن ًلتؤاخي الزام بالجير

                                                           
عرابو:  (ُ)  .  ِّٗ/ْ, كينظر: كتاب سيبكيو: ٖٓ/ٓمعاني القرآف كا 
 . ِْٕ/ٕمعالـ التنزيؿ:  (ِ)
 . ُُٗ/ِلكامع البرىاف:  (ّ)
 . ّْٖلميجية كالصكتية عند ابف جني : : الدراسات اينظر(ْ) 

 . ُٖٔ – ُٖٓ/ُر صناعة اإلعراب : س (ٓ (
 . ُّّ: القراءات القرآنية في كتب معاني القرآف : ينظر (ٔ)

 . ٕٕٗإيجاز البياف:  (ٕ)
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دغاميا في الزامكصٌرح البيضاكم برأم آخ كقرئ )مٌزجر( ": قاؿ ,ر كىك قمب التاء زايان كا 
دغاميا  . (ُ)"بقمبيا زايان كا 

دغاميا في الزام       )ما فيو ": إذ قاؿ ,ككقؼ أبك حياف األندلسي عمى قراءة إبداؿ التاء زايان كا 
ع أم ذلؾ مكض ,أك مكضع ازدجار كارتداع ,أم ازدجار رادع ليـ عف ما ىـ فيو :مزدجر(

دغاـ الزام فييا ,كقرئ مزجر .ازدجار, أك مظنة لو  :كقرأ زيد بف عمي .بإبداؿ تاء االفتعاؿ زايان كا 
 . (ِ)"أم صار ذا عشب :كأعشب ,أم صار ذا زجر ,مزجر اسـ فاعؿ مف أزجر

أما المحدثكف فقد كرد عنيـ فيما يخص التجاكر بيف صكت مجيكر ىك الزام كصكت       
كاقع  .اإلبداؿ حدث لمتاء ألٌنيا صكت ميمكس جاء قبمو صكت مجيكر فيؿ ,ميمكس ىك التاء

المغة ال يؤيد ذلؾ كييظير أٌف الميمكس يأتي بعد الزام كالداؿ كالذاؿ كىي مسكنة في الحشك 
 . (ّ)فعمتو في صفة اليمس كقرب المخرج ,كيذىب ,كيدفع ,يزىؽ :نحك

كلقد قاؿ  ,دالن بيف التاء كالزامفجعمكا الداؿ ع": ككصؼ د. جكاد كاظـ عناد ذلؾ بقكلو
 . (ْ)"ميٌزًجر فغٌمب الزام كما غٌمب الداؿ :بعضيـ

جر( يجكز فييا إبداؿ التاء داالن ألٌف الزام حرؼ مجيكر كالتاء يتضح لمباحث أٌف )مزت      
حرؼ ميمكس فأبدلت التاء داالن مجيكرة حتى تناسب الزام المجيكرة كلـ تدغـ الداؿ في الزام 

أك أٌف أصميا )مزتجر( كأبدلت التاء زاينا ثـ أدغمت  .مخرجييما كصفاتيما فصارت )مزدجر(لبعد 
لكٌف الراجح ىك الرأم األكؿ ك يعٌضده قكؿ الرضي في إبداؿ  ,الزام في الزام فصارت )مزجر(

ؼ كالحرك ": قاؿ ,الزام أك الداؿ أك الذاؿ :تاء االفتعاؿ داالن إذا جاء قبميا أحد الحركؼ الثبلثة
 ,فقمبت التاء داالن ؛ ألٌف الداؿ مناسبة لمذاؿ كالزام في الجير ,كالتاء ميمكسة ,الثبلثة مجيكرة

ٌنما أيدغمت الذاؿ في الداؿ دكف الزام ؛ لقرب  ,فتكسط بيف التاء كبينيما ,كلمتاء في المخرج كا 
التقارب  تحقيؽ, كمغزل ىذه العممية ىك (ٓ)"مخرجيا مف مخرج الداؿ ؛ كبيٍعًد مخرج الزام منيا

 . (ٔ)كاإلنسجاـ  بيف األصكات

                                                           
 .  ُْٔ/ٓأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ:  (ُ)
 . ُِٓ/ٗ, كالقراءة ينظر: معجـ القراءات: ُِٕ/ٖالبحر المحيط:  (ِ)
, كينظر: القراءات القرآنية في كتب معاني القرآف: ّْٗينظر: الدراسات الميجية كالصكتية عند ابف جني:  (ّ)

ُّّ . 
 . ِّٖالقراءات القرآنية في كتب معاني القرآف:  (ْ)
 . ُِٖ, كينظر: الكراىة المغكية عند الرضي, اطركحة دكتكراه: ِِٕ/ّشرح الشافية )الرضي(:  (ٓ)
 . ُِٖالكراىة المغكية عند الرضي:  ينظر: (ٔ)
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 ": قكلو تعالى -ِ         "(ُ) . 

 :كقكلو": قاؿ ,كبعض بني أسد يقكلكف )مٌدكر( ,ذكر الفراء أٌف )ميٌدكر( أصميا )ميذتكر(      
ذا قمت ,ميذتىكر :المعنى ...(.)فيؿ مف مٌدكر ٍفتىعؿه  :كا  فيما أٌكلوي صارت الذاؿي كتاءي االفتعاؿ داالن  مي

 . (ِ)"...فييغٌمبيكفى الٌذاؿ فتصيري ذاالن مشددةن  ,ميٌذكره  :ميشدَّدة كبعض بني أسدو يقكلكف

  :كىذه الكممة )مٌذكر( مرت بمراحؿ في ليجة أسد ىي

الذاؿ كتحكلت فجاءت التاء ىنا ميمكسة كالذاؿ مجيكرة فتأثرت التاء ب .مذكر –مذدكر  –مذتكر 
إلى صكت مجيكر يماثميا كىذا الصكت ىك الداؿ فالصكت الثاني تأثر باألكؿ كىك تأثر تقدمي 
ثـ حدث التأثر نفسو أيضان كلعؿ جنكح ليجة أسد إلى تغميب الذاؿ عمى الداؿ يسمح بمد الصكت 

 . (ّ)كيكفر الجيد العضمي

إذ  ,لمعجمة كلـ يحبذ قراءتيا بالذاؿ المعجمةكذكر الٌزٌجاج أٌف )ميٌدكر( تيقرأ بالداؿ غير ا      
كلكف التاء  ,كأصمو ميٍذتىًكر بالذاؿ كالتاء ,القراءة بالداؿ غير المعجمة .)فيؿ مف ميٌدكّْر(": قاؿ

 ,كىي أشبو بالداؿ مف التاء فأدغمت الذاؿ في الدَّاؿ ,كالذاؿ مف مكضع التاء ,أبدؿ منيا الداؿ
كقد قاؿ بعض العرب )ميذًَّكر( بالذاؿ  –غير معجمة  –الداؿ أعني القراءة ب ,فيذا ىك الكجو

 .(ْ)"فأدغـ الثاني في األكؿ كىذا ليس بالكجو إنما الكجو إدغاـ األكؿ في الثاني ,معجمةن 

ا إلى أٌف )مٌدكر( بالداؿ أكلى مف )مٌذكر( بالذاؿ المعجمة كأٌف أصؿ        كقد أشار النٌحاس أيضن
الذاؿ كىي مجيكرة أصمية كالتاء كىي ميمكسة زائدة فأبدلكا مف التاء )مٌدكر( )مذتكر( فاجتمعت 

حرفنا مجيكرنا مف مخرجيا فصار )مذدكر( فأدغمت الذاؿ في الداؿ فصار ميٌدكر كمف قاؿ مٌذكر 
بالذاؿ المعجمة أدغـ الداؿ في الذاؿ كليس عمى ىذا كبلـ العرب إنما يدغمكف األكؿ في 

 . (ٓ)الثاني

                                                           
 . ُٓالقمر:  (ُ)
 . َِٗ/ْ, كينظر: لساف العرب )دكر(: َُٕ/ّمعاني القرآف )الفراء(:  (ِ)
 . ْٖينظر: ليجة قبيمة أسد:  (ّ)
عرابو:  (ْ)  .  ٔٔٓ, كينظر: غيث النفع في القراءات السبع: ٖٖ/ٓمعاني القرآف كا 
 .  َِٗ/ْ: ينظر : إعراب القرآف )النحاس(  (ٓ)
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كعمؿ اإلدغاـ في  ,طكسي مع سابقيو إذ ذكر أٌف )مٌدكر( أصميا )متذكر(كاختمؼ ال      
 . (ُ)ثـ أدغمت الذاؿ فييا ,)مٌدكر( بأٌف التاء قيمبت داالن لتكاخي الداؿ بالجير

ٍفتىًعؿ مف الذٍّْكر ": كقاؿ المعيني )فىيىؿ ًمف مُّدًَّكر( مٌتعظو طالب فييعىافى عميو ؟ كىك ميٍذتىًكر مي
   (ِ)فأدغـ"

يكشؼ نص المعيني عف أٌف )ميدَّكر( أصميا )ميٍذتىكر( عمى كزف )ميٍفتىعؿ( فأبدلت التاء داالن       
إٌف القياس  .ألنيما مف مخرج كاحد فصارت )مذدكر( ثـ أدغمت الذاؿ في الداؿ فصارت )مٌدكر(

يىٍذتىًكر  :في اإلدغاـ ىك أف يدغـ األكؿ في الثاني لكف ما حدث ىك إدغاـ الثاني في األكؿ ىكذا
مذدىًكر  –ميذىتًكر  :كالقياس يتمثؿ بالداؿ المشددة أم إدغاـ األكؿ في الثاني .ميٍذتىًكر ميذًَّكر ,يىذًَّكر
ميٌدًكر –

إٌف الذاؿ في )اذتكر( كنحكىا صكت ": . كقد عمؿ ذلؾ د. جكاد كاظـ عناد بقكلو(ّ)
فأبدلكا  ,يقٌربكا بيف الصكتيففأرادكا أف  ,مجيكر قد جاكرىا مف مخرجيا صكت ميمكس ىك التاء

في ما ركاه أبكعمرك  ,كقد بقي قكـ مف العرب ,اذدىكىر :مف مخرج التاء حرفان مجيكران فصارت
إدغاـ  :ينطقكف بيذه الكممة مف غير إدغاـ. أما اآلخركف فقد أدغمكا عمى أصؿ اإلدغاـ أم

لكاقعة بعد الزام كالداؿ كالذاؿ ىك . كما عيزم سبب آخر إلبداؿ التاء ا(ْ)"اٌدكىر :األكؿ في الثاني
 .  (ٓ)صفة اليمس كقرب المخرج

  .ميٌدًكر  –ميٍذدىًكر  –ميٍذتىًكر 

  .ر ػػػ/ ؾ ػػً  ػػػذ / ت ػػى  ػػػـ ػػي 

 .ر ػػػ/ ؾ ػػً  ػػػذ / د ػػى  ػػػـ ػػي 

  .ر  ػػػ/ ؾ ػػً  ػػػػد / د ػػى  ػػػػـ ػػي 

( مفتعؿ مف ذكر ": قاؿ ,أصمو )مذتكر(كذكر الرازم أٌف )ميدًَّكر( مف ذكر يذكر ك        )مُّدًَّكرو
كالحركؼ المتقاربة المخرج  ,يذكر كأصمو مذتكر )لما( كاف مخرج الذاؿ قريبنا مف مخرج التاء

يصعب النطؽ بيا عمى التكالي كليذا إذا نظرت إلى الذاؿ مع التاء عند النطؽ تقرب الذاؿ مف 
فجعؿ التاء داالن ثـ أدغمت الداؿ فييا كمنيـ مف قرأ  أف تصير تاء كالتاء تقرب مف أف تصير داالن 

                                                           
 . ْْٗ/ِٕينظر: التبياف في تفسير القرآف:  (ُ)
 . ُّٗ/ِلكامع البرىاف:  (ِ)
 .ِّٖينظر: القراءات القرآنية في كتب معاني القرآف:  (ّ)
 . َّّنفسو:  (ْ)
 . ّْٗينظر: الدراسات الميجية كالصكتية عند ابف جني:  (ٓ)
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عمى األصؿ مذتكر كمنيـ مف قمب داالن كقرأ مذدكر كمف المغكييف مف يقكؿ مف مدكر مذدكر 
 . (ُ)"كالمدكر المعتبر المتفكر ,فيقمب التاء كال يدغـ كلكؿ كجية

ر( أم معتبر بتمؾ اآلية )فيؿ مف مدك": قاؿ ,كذكر اآللكسي أٌنيا قيرأت بتشديد الكاؼ      
.. قرأ قتادة فيؿ مف مدكر بتشديد الكاؼ مف التذكير أم مف يذكر نفسو أك .الحرية باإلعتبار

 . (ِ)"كقرئ مذتكر بذاؿ معجمة بعدىا تاء اإلفتعاؿ كما ىك األصؿ ,غيره بيا

دنا كاألكؿ كيرل د. إبراىيـ أنيس أٌف الصكت الثاني فيني في األكؿ كنطؽ بيما صكتنا كاح       
فصارت  )مذكر( بعدما كانت )مذدكر( كيككف ىذا التأثر تقدمي لكٌف الشائع أٌف الصكت األكؿ 

, فإدغاـ الثاني في األكؿ غير ممكف (ّ)قد فيني ىك في الثاني أم )مٌدكر( فيككف تأثيرىا رجعينا
تأثرت التاء في الذاؿ . فاألصؿ )اٍتذكر( ك (ْ)ألٌف القياس في اإلدغاـ ىك أف ييدغـ األكؿ في الثاني

  :كىذا العممية قد تطكرت باتجاىيف ىما ,فأصبحت ذاالن نحك اٌذكر

  .اٌذكر بتحكؿ التاء إلى ذاؿ –اتذكر -ُ

  . (ٓ)ادذكر بتحكؿ التاء إلى نظيرىا المجيكر الداؿ –اتذكر  -ِ

                                                           
 . ّٕ/ِٗمفاتيح الغيب:  (ُ)
 .   ِِٔ/ٗ, كالقراءة تنظر: معجـ القراءات:  ّٖ/ِٕركح المعاني:  (ِ)
 . ُُٖينظر: األصكات المغكية:  (ّ)
 . ِّٖينظر: القراءات القرآنية في كتب معاني القرآف:  (ْ)
 . َِِينظر: أثر القكانيف الصكتية في بناء الكممة:  (ٓ)
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 المبحث السادس

 أبنية المصادر

   -:تابو لكامع البرىاف كمنياكردت أبنية عٌدة مف المصادر عند المعيني في ك     

 -:َفَعالة أو ِفَعالة-ٔ

": كرد ىذا البناء في قكلو تعالى                     "(ُ)                                                 .

كىذا الكزف مف األكزاف السماعية كجاء مف  ,لة()فىعىا :فجاءت ىذه المفظة )كىالية( عمى كزنيف
ًليى  -الفعؿ الثبلثي المتعدم في باب )فىًعؿى  ( )كى ك)ًفعىالة(, كىذا الكزف قياسي ألنو  ,يىٍكًلي( -يىٍفًعؿي
) , كلفظة )كالية( (ّ), كأصؿ الفعؿ )كلي( ىك القرب كالدنك(ِ)دٌؿ عمى مينة في باب )فىًعؿى يىٍفًعؿي

 . (ْ)كاآلخر بكسر الكاك تعني اإلمارة ,األكؿ بفتح الكاك تعني النصرة ,راءتياتحمؿ معنييف في ق

ككسر الكاك في الكالية ": إذ قاؿ ,ذكر الفراء أٌف )كالية( بكسر الكاك أعجب إليو مف فتحيا     
ككاف الكسائي  ,أعجب إليَّ مف فتحيا ؛ ألنيا إنما تفتح أكثر مف ذلؾ إذا كانت في معنى النيصرة

, كقد اركف في كًليتو ًكالية الكسركيخت .كال أراه عمـ التفسير ,حيا كيذىب بيا إلى النصرةيفت
 (ٓ)"سمعناىما بالفتح كالكسر في معناىما جميعنا

كالكىالية كالًكالية ىما  ,كًفعىالة( بمعنى كاحد ,كذىب ابف السكيت إلى أٌف البناءيف )فعىالة     
 . (ٔ)ة جميعان يقاؿ ىـ عميَّ كىالي ,بمعنى النصرة

فقرأ بعض أىؿ المدينة ": قاؿ ,كرٌجح الطبرم كسر الكاك في )كالية( عمى فتحيا عند قراءتيا
 :كقكؿ اهلل ,ىنالؾ المكاالة هلل يعنكف بذلؾ ,كالبصرة كالككفة )ىنالؾ الكىاليةي( بفتح الكاك مف الكالية

كقرأ ذلؾ عامة قراء الككفة )ىنالؾ  .يف.. يذىبكف بيا إلى الكىالية في الد.)اهللي كليُّ الذيف آمنكا(

                                                           
 .ْْالكيؼ:  (ُ)
 .  ِّْ, ُِٔ-ُِٓ: , كأبنية الصرؼ في كتاب سيبكيوْٕٖ/ِينظر: ارتشاؼ الضرب:  (ِ)
 .  ُِْ/َْينظر: تاج العركس )كلي(:  (ّ)
 .  ِْٕ/ْينظر: معاني القرآف )النحاس(:  (ْ)
 .  ِِْ, كينظر: الحجة في القراءات السبع: ُْٗ-ُْٖ/ُمعاني القرآف )الفراء(:  (ٓ)
 .  ُُُينظر: إصبلح المنطؽ:  (ٔ)
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قراءة مف قرأ  ,.. كأكلى القراءتيف في ذلؾ بالصكاب.مف الممؾ كالسمطاف :الًكاليةي( بكسر الكاك
 . (ُ)"...كذلؾ أٌف اهلل عقب ذلؾ خبره عف ميمكو كسمطانو ,بكسر الكاك

 ,كالًقصارة ,كالًخبازةعمى كزف )ًفعىالىة(  ر التي تدؿ عمى حرفة أك صناعة تككففالمصاد     
, كىذا مما يدلؿ عمى أٌف الكالية بكسر الكاك ىي مف الممؾ (ِ)كالًسعاية ,كاإًلمارة ,كالًخياطة

  .كالسمطاف أم الحرفة

فالمكسكر مصدر الكالي كالمفتكح  ,مصدراف :كقيؿ ,كذكر الطكسي أٌف في الكالية لغتيف
كالة كالًداللة ك  ,كأما )الكالية( بفتح الكاك": قاؿ ,مصدر الكلي كسرىا فمغتاف مثؿ الًككالة كالكى

كالمفتكح مصدر  ,ىما مصدراف فالمكسكر مصدر الكالي مف اإلمارة كالسمطاف :كقاؿ قكـ .كالدىاللة
 . (ّ)"ىذا كلي بيف الكالية :تقكؿ ,الكلي ضد العدك

 ,ىك الربكبيةكاتفؽ البغكم مع الطكسي بقكلو لكنو أضاؼ معنى آخر عند فتح كاك )كالية(       
 :قرأ حمزة كالكسائي )الكالية( بكسر الكاك يعني السمطاف كقرأ اآلخركف بفتح الكاك مف": قاؿ

 :الربكبية كبالكسر :.. كقيؿ بالفتح.)اهلل كلي الذيف آمنكا( :المكاالة كالنصر كقكلو تعالى
 . (ْ)"اإلمارة

 ,السمطاف :كبالكسر يعني ,كاالة كالنصرة)ىنالؾ الكىاليةي هلل( بالفتح مف الم": كقاؿ المعيني       
يتكٌلكف اهلل في مثؿ تمؾ  :أم ,كبالفتح مصدر لمكليٌ  .كبالكسر اإلمارة ,بالفتح الربكبية :كقيؿ

ؤكف عٌما سكاه  .      (ٓ)"اهلل يمي جزاءىـ :أم ,كبالكسر مصدر لمكالي ,الحالة كيتبرَّ

 :يكشؼ نص المعيني عف اآلتي

 ,در عمى )فىعالة( مف المكاالة كالنصرة كيزاد في داللتيا معنى الربكبية)الكىالية( بالفتح مص-ُ
( ,كىك مصدر لمكلي ًليى )فىًعؿى إٌف ىذا الكزف )فىعالة( سماعي في كؿ األفعاؿ  :كقيؿ ,فيك مف كى

)  . (ٔ)سكل )فىعيؿى

                                                           
 .  ِٕٓية البقرة : , كاآل ِٗ – ِٖ/ُٖجامع البياف في تأكيؿ القرآف :  (ُ)
 .  ُِ, كمعاني األبنية في العربية:  ِْٖ/ْ, كالمخصص: َُْينظر: دقائؽ التصريؼ:  (ِ)
 .  ْٗ/ُٓالتبياف في تفسير القرآف:  (ّ)
 . ِِْ – ِِّ/ٓ, كالقراءة ينظر: معجـ القراءات: ُّٕ/ٓمعالـ التنزيؿ:  (ْ)
 . ُٕٓ/ُلكامع البرىاف:  (ٓ)
 . ِّّؼ في كتاب سيبكيو: أبنية الصر ينظر :  (ٔ)
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ر كىك مصد ,)الًكالية( بالكسر مصدر عمى )ًفعالة( ال تخرج عف داللة السمطاف كاألمارة -ِ
بأٌف  :كقيؿ ,كأٌف المصدر الذم يدؿ عمى حرفة أك صناعة قياس مصدره )ًفعالة( بالكسر ,لمكالي

 .  (ُ)ىذا الكزف سماعي سكل ما دٌؿ عمى مينة أك صنعة فيككف قياسينا فييا

  .كمف خبلؿ تقديـ المعيني لمكالية بالفتح عمى الكسر يبدك أٌنو يرٌجح داللة الفتح عمى الكسر

لفظ ": قاؿ ,أٌنو يرل أٌف قراءة الكسر بابيا المحف ,الرازم عف أبي عمرك بف العبلء كنقؿى       
الكالية ففي قراءة حمزة كالكسائي بكسر الكاك كفي قراءة الباقيف بالفتح كحكى عف أبي عمرك بف 

الكالية بالفتح النصرة كالتكلي كبالكسر  :كسر الكاك لحف قاؿ صاحب )الكشاؼ( :العبلء أنو قاؿ
  .(ِ)سمطاف كالممؾ"ال

.. حيكي عف أبي عمرك كاألصمعي أف .)الكالية(": قاؿ ,كبمثؿ ىذا نقؿ أبكحياف األندلسي
كسر الكاك ىنا لحف ألف فعالة إنما تجئ فيما كاف صنعة أك معنى متقمدنا كليس ىنالؾ تكلي 

 . (ّ)"أمكر

بمعنى النصرة  :األكؿ :كيبدك لمباحث في ضكء ما تقدـ أٌف )الكالية( تأتي عمى معنييف    
كىما في كمتا  ,بمعنى اإلمارة كالسمطاف في حالة كسر الكاك :كاآلخر .كالمكاالة في حالة فتح الكاك

   .فبفتح الكاك مصدر الكلي كبكسرىا مصدر الكالي ,الحالتيف مصدراف

  :ِفَعل -ٕ

": كردى في قكلو تعالى                "(ْ)  . 

غير ًصغىران  ,مكسكر الفاء مفتكح العيف نحك عىظيـ ًعظىمان  ,عمى كزف )ًفعىؿ( البناءىذا  كيطرد   ,صى
, كىذا البناء سماعي كقد سيمع في باب (ٓ)فيما كاف اسمان تامان عمى كزف ًفٍعمىة نحك حيمة كحيؿ

) ( ك )فىعىؿى يىٍفًعؿي زنة ": إذ قاؿ ,يو شيئان كاحدان مع )فىعىؿ(سيبك  )ًفعىؿ( يراه. كبناء (ٔ))فىعىؿى يىٍفعيؿي
                                                           

 .  ِّْينظر: أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو:  (ُ)
 .   ٕٔٔ/ِ, كرأم الزمخشرم ينظر: الكشاؼ: َُُ/ُِمفاتيح الغيب:  (ِ)
 .  ّٖ/َُ, كينظر : ركح المعاني :  ُِْ/ٔالبحر المحيط:  (ّ)
 . َُٖالكيؼ:  (ْ)
 .   ََْ/ِى في عمـ التصريؼ: , كالمستقصُِّينظر: التبياف في تصريؼ األسماء:  (ٓ)
 . َِّينظر: أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو:  (ٔ)
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كذلؾ  ,.. كقد يجئ المصدر عمى ًفعىؿو .كليس بينيما إاٌل كسرة األكؿ ,)ًفعىؿ( ك )فىعىؿ( شئ كاحد
 .   (ُ)"كالضخـ ,كالقدـ كالعظـ ,الصغر كالكبر :قكلؾ

ال يريدكف  :( يقكؿ)ال يبغكف عنيا ًحكىال": قاؿ ,كذىب الطبرم إلى أٌف )ًحكىالن( مصدر )حٌكؿ(     
كعاج يعكج  ,صغر يصغر صغرا :كما يقاؿ ,أخرج إلى أصمو ,عنيا تحكال كىك مصدر تحٌكلت

 . (ِ)"عكجا

كُّالن ": قاؿ ,كالًحكىاؿ الحيمىة ,كيرل الزٌجاج أٌف )ًحكىالن( مصدر حاؿ       ,أم ال ييريديكف عنيا تىحى
غيرى ًصغىران كما قالكا في المصا ,قد حاؿ في مكانو ًحكىالن  :يقاؿ كعادني حبيا  ,كعظيـى ًعظىمان  ,در صى
دان   (ّ)"كال يحتالكف منزالن غيرىا ,فيككف عمى ىذا المعنى ,إٌف الًحكىاؿى الحيمىةي  :كقد قيؿ أيضان  .ًعكى

يىؿ(, قاؿ ,أٌنو مصدر لػ)متحكؿ( :)ًحكىالن( ىما كنقؿ النحاس تكجيييف في بناء  :أك أٌنو مصدر لػ)حى
   .(ْ)"مجاىد قاؿ متحكالن كقاؿ غيره ىك مف الحيمة أم ال يحتالكف في غيرىاركل ابف نجيح عف "

 .الحكؿ التحكؿ أم ال يبغكف متحكالن ": قاؿ ,التحكؿ كيرل الطكسي بأٌف معنى ذلؾ ىك
كيقاؿ حاؿ عف مكانو حكالن مثؿ صغر صغران أك كبر  ,كقد يككف معناه التحكؿ مف حاؿ إلى حاؿ

 . (ٓ)"كبران 

اؿى ًحكىالن مثؿ ,)ًحكىالن( تحكالن ": معينيكقاؿ ال      غيرى ًصغىران  :مصدر حى ـى ًعظىمان  ,صى  :كقيؿ .كعىظي
 . (ٔ)"ال يحتالكف نيزيالن غيرىا ,حيمةن 

  :يكشؼ نٌص المعيني عف احتماليف في المصدر ىما

اؿى يحكؿ( عمى كزف )ًفعىؿ( مكسكر الفاء مفتكح العيف        –بػ)فىعيؿى  مٌثؿ ,إٌف )ًحكىالن( مصدر )حى
) كمعنى )الحكؿ( ىك التحٌكؿ كاالنتقاؿ مف  ,ك)ًحيمة( مصدر حاؿ يحيؿ عمى كزف )ًفٍعمىة( .ًفعىؿى

  .كقيؿ معناه )الحيمة( أم الغدر كالمكر ,مكاف إلى آخر

                                                           
 .   َّ/ْ, ِِ/ْكتاب سيبكيو:   (ُ)
 . ُّْ/ُٖجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ِ)
عرابو:  (ّ)  . ُّٔ, كينظر: مختار الصحاح )حكؿ(: ُّٓ/ّمعاني القرآف كا 
 . ُٔٓ-ُٓٓ/ٓذيب المغة )حاؿ(: , كينظر: تيَُّ/ْمعاني القرآف )النحاس(:  (ْ)
 .   ٗٗ/ُٔالتبياف في تفسير القرآف:  (ٓ)
 . ِّٓ/ُلكامع البرىاف:  (ٔ)
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حاؿ مف مكانو حكالن كقكلو عاد في  :يقاؿ ,الحكؿ التحكؿ": قاؿ ,كيرل الرازم أٌنو بمعنى التحكؿ
 . (ُ)"...ني ال مزيد عمى سعادات الجنة كخيراتيا حتى يريد أشياء غيرىاحبيا عكدان يع

كمعنى )حكالن( أم محكالن إلى ": قاؿ ,كيذىب أبكحياف األندلسي إلى أٌنو مصدر كالًعكىج كالًصغىر
 . (ِ)"...ىك مصدر كالعكج كالصغر :قاؿ ابف عيسى .غيرىا

ؿ( كىما أما       ىك ": قاؿ ,المصدر أك اسـ جمع مفرده حكالةكذكر اآللكسي احتماليف في )ًحكى
.. أم ال .عادني حبيا عكدا :كما قاؿ ابف عيسى كغيره مصدر كالعكج كالصغر كالعكد في قكلو

يطمبكف عنيا تحكال إذ ال يتصكر أف يككف شئ أعز عندىـ كأرفع منيا حتى تنازعيـ إليو 
كقاؿ الزجاج عف  ,كال يخفى بعده كأنو اسـ جمع ككأف كاحده حكالة :.. كقاؿ ابف عطيو.أنفسيـ
 . (ّ)"...ىك بمعنى الحيمة في التنقؿ كىك ضعيؼ متكمؼ :قكـ

كيبدك لمباحث أٌف )ًحكىالن( مصدر مف حاؿ يحكؿ مف الفعؿ الثبلثي المجرد كجاء عمى كزف     
كىذا المصدر يدٌؿ عمى التحكؿ كىك االنتقاؿ مف مكاف إلى آخر أك  ,)ًفعىؿ( كىك مصدر سماعي

  .ف شيء إلى شيء آخرم

 َمْفَعل وُمْفَعل: -ٖ

": كرد ىذاف البناءاف في قكلو تعالى                        

     "  
(ٗ)       

ٍفعىؿ( ك )ميٍفعىؿ( كىما مصدراف ميمياف  أك اسما زماف أك كجاءت ىاتاف المفظتاف عمى كزف )مى
( ,األكؿ منيما يأتي مف الفعؿ الثبلثي المجرد ,مكاف كأما اآلخر  ,كىك قياسي مف باب )فىعىؿى يىٍفًعؿي

بداؿ حرؼ المضارعة ميمان مضمكمة كفتح ما  فيك مف الفعؿ الثبلثي المزيد عمى كزف مضارعو كا 
( نحك . كيختمؼ (ٓ)مصبحان  –كأصبح  ,مخرجان  –أخرج  :قبؿ اآلخر كيككف مف باب )أٍفعىؿى ييٍفًعؿي

المصدر الميمي عف المصدر الصريح أٌف األكؿ يحمؿ معو عنصر الذات بخبلؼ الثاني فيك 
                                                           

 .   ُْٗ/ُِمفاتيح الغيب:  (ُ)
 .  ُٗٓ/ٔالبحر المحيط:  (ِ)
 .    ٖٔٔ/ٓ, كرأم ابف عطيو ينظر: المحرر الكجيز: ُٓ/ُٔركح المعاني:  (ّ)
 
 . ُْىكد :  (ْ) 
 . ِِِ – ُِِصرؼ في كتاب سيبكيو : ينظر :أبنية ال ((ٓ
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حدث مجرد مف  كؿ شيء كالمصدر الميمي في غالب تعابيره يحمؿ معنى ال يحممو المصدر 
 .  (ُ)األصمي

ذا كانت كذكر األخفش إلى أٌنيما تمفظاف )مىجرياىا كميرساىا( كىما م      ف أجريت كأرسيت كا 
ساىا( إذا جعمت مف )كقاؿ اركبكا فييا بسـ اهلل مىجرياىا كمير ": قاؿ ,)مىجراىا( كانت مف جريت

( ك ( كقاؿ بعضيـ )أىٍجرىيتي رىيتي ( كقاؿ بعضيـ )مىٍجراىا كمىرساىا( إذا جعمت مف )جى )أىٍرسىيتي
 . (ِ)"ز كجؿ)ميٍجًرييا كميٍرًسييا( ألنو أراد أف يجعؿ ذلؾ صفة هلل ع

كأٌف  ,ك )أرسى( ,كذىب الطبرم إلى أٌف قراءة الضـ اشتقت مف الفعؿ المزيد باليمزة )أجرل(     
كقراءة الضـ في )مرساىا(  ,يجرم( –قراءة الفتح في )مجراىا( مف الفعؿ الثبلثي المجرد )جرم 

)بسـ اهلل ميٍجرىاىا  :ييفقرأتو عامة قراء أىؿ المدينة كالبصرة كبعض الككف": قاؿ ,مف الفعؿ المزيد
ذا قرئ كذلؾ كاف مف )أجرل( ك )أرسى( ,كميٍرسىاىا( بضـ الميـ في الحرفيف كمييما .. كقرأ .كا 

فجعمكا )مجراىا( مصدرنا  ,كضميا مف )مرساىا( ,بفتح الميـ مف )مجراىا( :عامة قراء الككفييف
 . (ّ)"ك )مرساىا( مف )أرسىى ييٍرسي إرساء( ,مف )جرم يجرم مىٍجرىل(

  .مف الفعؿ المزيد بحرؼ كاحد )اليمزة(  إٌف قراءة الضـ مشتقةكيمكننا القكؿ 

كفتح الميـ في مجراىا كضميا  ,بضـ الميـ فييما ,كصٌكبى الٌزٌجاج قراءتيا باألكجو الثبلثة      
ـ كميرساىا بض ,قرئت مىٍجراىا بفتح الميـ ,كقد قرئت عمى كجكه": قاؿ ,كفتحيا فييما ,في مرساىا

ككؿه صكاب  ,كيجكز مىجراىا كمىرساىا .كقرئت ميجراىا كميرساىا بضـ الميميف جميعنا .الميـ
ٍريييا كميٍرسىاىا المعنى كباهلل يقع إرساؤىا ,فأما مف قرأ مىجراىا بفتح الميـ .حسف أم  ,فالمعنى جى
أجريتو ميٍجرل  :اؿفمعنى ذلؾ باهلل إجراؤىا كباهلل إرساؤىا يق .كمف قرأ ميجراىا كميرساىا.إقرارىا

ٍجراءن في معنى كاحد ٍرينا ,كمف قاؿ مىجراىا كمىرساىا .كا  , كرىسىت رسيكنا كمىجرلن  فيك عمى جىرت جى
 . (ْ)"كالميرسىى مستقرىا .كمىٍرسىن 

الميـ في )ميرساىا(, كىما كذكر البغكم أٌنيا تقرأ )مىجرييا( بالياء بدؿ األلؼ كضـ       
 ,جرييا )كميٍرساىا( بضميا :)مىٍجرييا( بفتح الميـ أم :كسائي كحفصقرأ حمزة كال": , قاؿمصدراف

أم )بسـ اهلل( جرييا  ,كقرأ محمد ابف محيصف مىٍجرييا كمىرساىا بفتح الميميف مف جرت كرست

                                                           
 . ِّ – ُّينظر : معاني األبنية في العربية :  (ُ)
 . ِّٖ/ُمعاني القرآف )األخفش( :  ((ِ
 . ُٕٖ, كالقراءة ينظر : الحجة في القراءات السبع :  ِّٖ – ِّٕ/ُٓجامع البياف في تأكيؿ القرآف :  ((ّ

عرابو:  (ْ)  . ِٓ/ّمعاني القرآف كا 
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 ,)ميجراىا كميرساىا( بضـ الميميف مف أجريت كأرسيت :كقرأ اآلخركف .كىما مصدراف ,كرسكىا
رسا :أم  . (ُ)"ؤىا )كىما أيضان مصدراف(بسـ اهلل إجراؤىا كا 

رساؤىا بمعنى المصدر": كقاؿ المعيني      أك بمعنى الكقت  ,)ميجراىا كميرساىا( إجراؤىا كا 
ف قرئ مىٍجراىا  –كلـ يجز مىٍرسىاىا بالفتح  .كالميٍمسىى كالميٍصبىح ألف السفينة تجرم كال ترسكا  –كا 

 . (ِ)"إال إذا أرساىا المبٌلح

  :عف احتماليف في )مجراىا( كاحتماؿ كاحد في )مرساىا(يكشؼ نص المعيني 

  .)مجراىا( تقرأ مرة بضـ الميـ )ميجراىا( كمرة بفتح الميـ )مىجراىا(-ُ

كعمؿ ذلؾ بأٌف السفينة تجرم  ,)مرساىا( تقرأ بضـ الميـ )ميرساىا( كلـ يجز فييا فتح الميـ -ِ
اكيحتمؿ في معنا .كال ترسكا إاٌل إذا أرساىا المبٌلح   :ىما احتماليف أيضن

  .أم إنيما مف أجرل كأرسى ,معنى المصدر-ُ

   .معنى الكقت كالميمسىى كالميٍصبىح أم كقت اإلجراء كاإلرساء -ِ

 ,كيككف كزف المصدر الميمي في حالة الفتح )مىٍفعىؿ( مف الفعؿ الثبلثي المجرد )جرل      
    .سى(أر  ,كفي حالة الضـ )ميٍفعىؿ( مف المزيد )أجرل .رسى(

رساؤىا :)ميجراىا كميرساىا(": النيسابكرم مع المعيني بقكلومحمكد كاتفؽ   ,إجراؤىا كا 
ف قيرئ  ,أك بمعنى الكقت كالميٍمًسي كالميٍصبح ,بمعنى المصدر كلـ يىجيز )مىٍرسييا( بالفتح كا 

 . (ّ)")مىٍجرييا( ؛ ألف السفينة تجرم كال ترسكا إال إذا أرساىا المبٌلح

اآللكسي أٌنيما عند فتح الميـ منيما يككناف مصدريف أك اسمي زماف أك مكاف كأٌنيما  كجٌكز      
)مجراىا كمرساىا( نصب عمى الظرفية أم كقت إجرائيا ": قاؿ ,مف الفعؿ الثبلثي المجرد

رسائيا عمى أنيما اسما زماف أك مصدراف ميمياف بمعنى اإلجراء كاإلرساء .. كقرأ مجراىا .كا 
      .(ْ)"...ييفأك مكانيف عمى أنيما مف جرل كرسا الثبلث ,أك زمانيف ,لميـ مصدريفكمرساىا بفتح ا

ىا( بفتح الميـ في األكؿ كضميا في كيبدك لمباحث أٌف الغالب في قراءة )مجراىا كمرسا
ٍفعىؿ كميٍفعىؿ( مف )أجرل كأرسى(,الثاني  , أك اسما زماف أم كىما أما مصدراف ميمياف عمى كزف )مى

                                                           
 . ّّّ, كالقراءة تنظر: كتاب السبعة في القراءات: ُٖٕ/ْالتنزيؿ:  معالـ (ُ)
 . ّٖٕ/ُلكامع البرىاف:  (ِ)
 . ُِْ/ُإيجاز البياف:  (ّ)
   ٕٓ-ٔٓ/ُِركح المعاني:  (ْ)
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رسائيا كقت إجر   .ائيا كا 

  :ُفَعال ,َفَعال -ٗ

ا سماعية لكف ليس دائمنا فيي ترد  ,جاءت )فىعىاؿ( صيغة سماعية      كأما )فيعىاؿ( فيي أيضن
فيكىاؽي الناقة كفىكاقييا كىك  ,. كتشترؾ الصيغتاف  بمعنى كاحد(ُ)قياسية فيما دٌؿ عمى داء أك صكت

 .   (ّ))فيعىاؿ( تأتي مصدران كاسمان . كيرل الفراء أٌف صيغة (ِ)ما بيف الحمبتيف

  :ك مصداقيما

" :قكلو تعالى -أ                  "(ْ)                                                                          . 

 .كزف )فىعىاؿ( ك )فيعىاؿ(كقد قيرأت ىذه المفظة )فكاؽ( بقراءتيف عمى 

فالفتح معناىا الراحة  أما الضـ فمعناىا  ,فٌرؽ الفراء في معنى )فكاؽ( بفتح الفاء كضميا      
كأصمو مف  ...( مف راحةو كال إفاقة.)ما ليا مف فكاؽو  :كقكلو": قاؿ ,ما بيف الحمبتيف كرٌجح الفتح

فتمؾ اإلفاقة  ,ركتيا حتى تينزؿ شيئان مف المبفاإلفاقة في الٌرضاع إذا ارتضعت البىٍيمة أٌميا ثـ ت
)العيادة قدر فيكىاؽ ناقة( كقرأىا  :كجاء عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ .كالفيكاؽ بغير ىمزو 

كضـٌ حمزة  ,الحسف كأىؿ المدينة كعاصـ بف أبي النجكد )فىكىاؽ( بالفتح كىي لغة جيدة عالية
 .  (ٓ)"كيحيى كاألعمش كالكسائي

فقرأتو عامة قٌراء ": إذ قاؿ ,كرٌجح الطبرم أٌف القراءتيف بالفتح كالضـ ما ىما إاٌل لغتاف       
)فيكىاؽو( بضـ  :كقرأتو عامة أىؿ الككفة .المدينة كالبصرة كبعض أىؿ الككفة )مف فىكىاؽو( بفتح الفاء

 :عض البصرييف منيـفقاؿ ب ,كاختمؼ أىؿ العربية في معناىا إذا قرئت بفتح الفاء كضميا .الفاء
ذا ضمت جعميا فيكاؽ ناقة ما بيف الحمبتيف ,ما ليا مف راحة :إذا فتحت الفاء ,معناىا ككاف  .كا 

نما ىما لغتاف مثؿ السَّكؼ  ,معنى الفتح كالضـ فييا كاحد :بعض الككفييف منيـ يقكؿ كا 

                                                           
 .   ِّ,  كمعاني األبنية في العربية:  ِّْ-ِّّينظر: أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو :  (ُ)
 . ُُْ/ْ, كالمخصص:  َُٕينظر: إصبلح المنطؽ:  (ِ)
 .  ِٔ/ِينظر: معاني القرآف )الفراء(:  (ّ)
 . ُٓص:  (ْ)
, كالحديث ينظر: الكافي )فركع ٕٖ/ٖ, كالقراءة تنظر: معجـ القراءات: ََْ/ِمعاني القرآف )الفراء( :  (ٓ)

 .   ٗٔ/ّالكافي(: 
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مف المتقدميف عمى  كذلؾ أنا لـ نجد أحدان  ,.. كالصكاب مف القكؿ في ذلؾ أنيما لغتاف.كالسُّكاؼ
كلك كاف مختمؼ المعنى باختبلؼ الفتح  ,اختبلفيـ في قراءتو يفٌرقكف بيف معنى الضـ فيو كالفتح

 . (ُ)"لقد كانكا فرقكا بيف ذلؾ في المعنى ,فيو كالضـ

كفيكاؽ بضـ ": قاؿ ,كيرل الٌزٌجاج أٌف معنى )فكاؽ( )رجكع( كعنده كاحد في الفتح كالضـ      
كىك مشتؽ مف الرجكع أيضان  ,كالفيكاؽ ما بيف حمبتي الناقة ,أم ما ليا مف ريجكع ,االفاء كفتحي

 .أم رجع إلى الصحة ,كأفاؽ مف مرضو مف ىذا ,ألنو يعكدي الٌمبفي إلى الضرع بيف الحمبتيف
 . (ِ)"فالفكاؽ ىك مف ىذا أيضان 

قرأ حمزة ": قاؿ ,ة تميـما بيف المعنييف لكٌنو ذكر أٌف الفتح لغة قريش كالضـ لغ البغكم فٌرؽ
كالضـ لغة  ,فالفتح لغة قريش ,كقرأ اآلخركف بفتحيا كىما لغتاف ,)فكاؽ( بضـ الفاء :كالكسائي

 ,الفتح بمعنى الراحة كاإلفاقة :كأبك عبيدة ,فقاؿ الفراء ,.. كفرؽ بعضيـ بيف الفتح كالضـ.تميـ
 ,ما بيف الحمبتيفالفكاؽ بالضـ ك  ,ذىبا بيا إلى إفاقة المريض مف عمتو ,كالجكاب مف اإلجابة

أم إف العذاب ال  ,فما بيف الحمبتيف فكاؽ ,كىك أف تحمب الناقة ثـ تترؾ ساعة حتى يجتمع المبف
 . (ّ)"يميميـ بذلؾ القدر

بؿ الفيكىاؽ  .مثؿ غىمار الناس كغيمارىـ ,)ما ليا مف فىكاؽو( بالفتح كالضـ": كقاؿ المعيني      
كالفىكاؽ مصدر كاإلفاقة  ,مقدار ما يفكؽي المبفي فيو إلى الضرع كيجتمعبالضـ ما بيف الحمبتيف 

  . (ْ)"بمعنى اإلفاقة عف الغشيىة :كالثاني ,مقدار كقت الراحة :فاألكؿ .مثؿ اإلجابة كالجكاب

  :يكشؼ نص المعيني عف اآلتي 

الرأم إذ  ذكر المعيني لغتيف في )فكاؽ( بفتح الفاء أك ضميا كيبدك أٌنو لـ يستحسف ىذا-ُ
  .أضرب عنو بػ)بؿ( كالصحيح عنده أٌف كؿ كاحدة ليا معنى يختمؼ عف األخرل

نتظار كما ىك مقدار ما بيف الحمبتيف )مقدار كقت الراحة( كىي الميمة كاال ,)فيكاؽ( بالضـ -ِ
 . (ٓ)الطبرسيكصفيا 

                                                           
,كالحجة في ْٕٓ-ْٔٓ/ِّرآف: , كينظر: التبياف في تفسير القُِٔ/ُِجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ُ)

 .َّْالقراءات السبع: 
عرابو:  (ِ)  .ِّّ/ْمعاني القرآف كا 
 . ُُٗ-َُٗ, كينظر: ليجة تميـ كأثرىا في العربية المكحدة: ْٕ/ٕمعالـ التنزيؿ:  (ّ)
 . َٕٗ/ِلكامع البرىاف:  (ْ)
 .  ِّٔ/ٖينظر: مجمع البياف:  (ٓ)
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عٌمف سبقو بيذا , كىنا اختمؼ  كما يفيؽ المريض ,ىك اإلفاقة مف الغشيىة ,)فىكاؽ( بالفتح -ّ
 المعنى . 

  .كفي كبل المعنييف فإف )فكاؽ( مصدر عمى كزف )فىعاؿ( أك )فيعاؿ(

فالزماف الحاصؿ بيف ": قاؿ ,كيرل الرازم أٌف )فكاقان( بالفتح مصدر كبالضـ اسـ زماف       
ؿ قا ,كقكلؾ قصاص الشعر كقصاصو ,الحمبتيف لعكد المبف إلى الضرع يسمى فكاقان بالفتح كالضـ

إال أٌف  ,كاإلفاقة معناىا الرجكع كالسككف كإفاقة المريض ,كالفىكاؽ كالفيكاؽ اسماف اإلفاقة :الكاحدم
كالفكاؽ بالضـ اسـ لذلؾ الزماف الذم يعكد فيو المبف  ,الفكاؽ بالفتح يجكز أف يقاـ مقاـ المصدر

 . (ُ)"إلى الضرع

مصدران بمعنى الراحة إذا كانت الفاء كيبدك لمباحث أٌف )فكاؽ( عمى كزف )فىعاؿ( تككف        
 .  بيف الحمبتيف مازماف  إذا ضمت الفاء )فيكاؽ( فتككف أما ,مفتكحة )فىكاؽ(

": قاؿ تعالى –ب                   "(ِ)                                              .                 

  .)براء( عمى كزف )فىعىاؿ( ك )فيعىاؿ( 

فىعاؿ(  –)بىراء( بالفتح تأتي لمكاحد كاالثنيف كالجمع المذكر أك المؤنث ألٌنيا مصدر )بىراء      
كقد تأتي )بىراء(  ,كفي حاؿ قراءتيا )برمء( بالياء لكانت تيقرأ لبلثنيف )بريئاف( كلمجمع )بريئكف(

 ,كمعناىا برئ مما تعبدكف ,لنعت كىك أيضان ال يثنى كال يجمع كال يؤنثمصدر كضع مكضع ا
كال يقاؿ نحف البراءاف منؾ كال البراءكف لكف المعنى إٌنا ذكك  ,كتقكؿ نحف البراء منؾ كالخبلء منؾ
 .  (ّ)"البراء كمنؾ كنحف ذكك البراء منؾ

بعض لغات أىؿ ": قاؿ ,كذىب ابف سيده إلى أٌف )براء( مصدر كىمزتو منقمبة عف ياء    
 نيف كالجميع نحف منكـ بىراءه ألٌنوالحجاز يقكؿ أنا منو بىراءه فمف قاؿ ىذا القكؿ قاؿ في االث

 

 
                                                           

 . ُٔٔ/ُٗينظر: التفسير البسيط :  , كقكؿ الكاحدمَُٔ/ِٔمفاتيح الغيب:  (ُ)
 . ِٔالزخرؼ:  (ِ)
عرابو: ٖٖٓ/ُِ, كجامع البياف في تأكيؿ القرآف: َّ/ّينظر: معاني القرآف )الفراء(:  (ّ) , كمعاني القرآف كا 
ْ/َْٗ  . 
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 النُّحاتة ىمزتو منقمبة عف  :كالبيراء عمى لفظو .)إٌنني بىراءه مما تعبدكف( :مصدر قاؿ اهلل تعالى 

ٍيت العيكد  (ُ)"ألنو يقاؿ بىرى

ابف سيده أٌف )بيراء( أصميا )برام( معتمة البلـ بالياء ثـ قمبت الياء ىمزة  ييمحظ عمى نٌص       
 .  (ِ)بناء أصميا بنام :مثؿ ,لتطرؼ الياء بعد ألؼ زائدة قمبت ىمزة .برام( –يبرم  –)برل 

  .(ّ)"كبيرىاءي جمعي برئ ,ال ييثنَّى كال ييجمع ,)بىرىاءه( مصدر": كقاؿ المعيني    

  :ٌف لفظة )براء( تأتي بقراءتيف ىمايكشؼ نص المعيني أ

كىذا المصدر يأتي بمفظ كاحد لممفرد  ,ييمحظ أٌف )بىراء( مصدر كفعمو )بىًرئى( ميمكز البلـ-ُ
( نحك –كقد جاء مصدران سماعيان في باب )فىًعؿى  ,كالمثنى كالجمع  .  (ْ)غراء –غىًرم  :يىٍفعىؿي

كلك أراد بو اسـ جمع لـ يجعؿ لو مفردان  ,)برمء(كىك جمع كمفرده  ,كأٌف )بيراء( ىمزتو أصمية -ِ
إاٌل أٌف لفظو  ,يقع عمى الجميع كلـ يكسر عميو كاحده كلكنو بمنزلة قكـ كنفر كذكد"ألٌف اسـ الجمع

 .          (ٓ)"فالركب لـ يكسر عميو راكب .رٍكبه كسٍفره  :مف لفظ كاحده كذلؾ قكلؾ

 :أبك عمي الفارسي في قراءة مف قرأىذا نظير ما حكاه "كيبدك لمباحث أٌنو أراد بو جمع تكسير ألفٌ 
ىك جمعي بىرمء كىك في الكصؼ مثؿي فىرير في االسـ حيف كيسّْر عمى " :قاؿ ,)إٌنا بيراءي منكـ(

 .    (ٔ)فيرار"

كذكر أبك حياف األندلسي أٌف )براء( جمع لمكاحد عمى كزف فعاؿ أكىك مصدر يكصؼ بو       
 ,بضـ الباء :.. كأبك جعفر.كقرأ الجميكر )بيراء( جمع برئ كظريؼ كظرفاء": قاؿ ,المفرد كالجمع
زعمكا أٌف عيسى اليمداني  :.. قاؿ أبك حاتـ.كىـ اسـ جمع الكاحد برئ كتكأـ كظئر ,كتؤاـ كظؤار

كىك  ,)إنني برئ مما تعبدكف( في الزخرؼ :كالذم في قكلو تعالى ,رككا عنو براء عمى فعاؿ

                                                           
 .   ْْٕ/ْالمخصص:  (ُ)
 . ُٕٔينظر: المنيج الصكتي لمبنية العربية:  (ِ)
 .  ُْٖ/ِلكامع البرىاف:  (ّ)
 . ِّّنظر: أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو: ي (ْ)
 .  ّّٓ, كينظر: أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو: ِْٔ/ّكتاب سيبكيو:  (ٓ)
 .  ِِّ, كينظر: أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو: ْ, كاآلية الممتحنة: ُِٕ/ْالمخصص:  (ٔ)
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كبراء عمى إبداؿ الضـ مف  :كقاؿ الزمخشرم .بو المفرد كالجمع مصدر عمى فعاؿ يكصؼ
 . (ُ)"كرخاؿ كرباب ,الكسر

كبراء ": قاؿ ,كبالضـ اسـ مفرد ,كذكر اآللكسي قراءتيف في )براء( بالفتح مصدر كالطبلؽ    
.. عف نافع .مصدر كالطبلؽ نعت بو مبالغة كلذلؾ يستكم فيو الكاحد كالمتعدد كالمذكر كالمؤنث

كقرأ األعمش )بىرمءه( كىك كصؼ  ,راء( بضـ الباء كىك اسـ مفرد كطكاؿ ككراـ بضـ الكاؼ)ب
 .  (ِ)"كطكيؿ ككريـ كقراءة العامة لغة العالية كىذه لغة نجد

كيبدك لمباحث أٌف )براء( إذا كانت بفتح الباء )مصدر( كيأتي بمفظ كاحد لممذكر كالمؤنث      
  .بضـ الباء فيي )جمع( برئ أما إذا ,كلممفرد كالمثنى كالجمع

  :َفْعَمة()مصدر المرة  -٘

فيك مصدر المرة الذم يدؿُّ عمى حدكث الفعؿ  ,إذا جاء المصدر مفتكح الفاء عمى كزف )فىٍعمىة(   
كىك مف األكزاف القياسية كييصاغ مف الفعؿ الثبلثي المجرد إذا لـ يكف مصدره مختكمان  ,مرة كاحدة

ٍربىة ,قعد قىٍعدىة :نحك ,يبنى عمى )فىٍعمىة(بالتاء فاسـ المرة منو  كعندما يككف مختكمان  ,كضرب ضى
 . (ّ)خطا خطكة :نحك ,بالتاء يستعمؿ لممرة ببل تغيير

ألف  ,إذا أردت المرة الكاحدة مف الفعؿ جئت بو أبدان عمى فعمةو عمى األصؿ": قاؿ سيبكيو      
دةن ليست مف األصؿ كلـ تكف قد ألحقت زيافإذا قمت الجمكس كالذىاب كنحك ذلؾ ف .األصؿ فعؿ

 .  (ٓ)كبناء المرة يأتي عمى كزف )فىٍعمىة( بفتح الفاء ,(ْ)الفعؿ"في 

يدؿ عمى المرة مف الثبلثي العارٌم مف تاءو ًبفىٍعمة بفتح الفاء سكاء ": يتضح أٌف ىذا المصدر     
ٍربىة ة مف خركج ,كاف مصدره عمى فىٍعؿ كضى لمصدر المطمؽ بمنزلة اسـ ألف ا ,أك ال كٌخٍرجى

 .  (ٔ)"كذلؾ المصدر ,فكما فرؽ بينو كبيف كاحده بالتاء ,الجنس

                                                           
, كرأم الزمخشرم ينظر: ّٓٔ/ٖ , كقراءة عيسى اليمداني ينظر: معجـ القراءات:ِِٓ/ٖالبحر المحيط:  (ُ)

 .  ُٗ/ٔالكشاؼ: 
 . ّٓٔ/ٖ, كالقراءتاف ينظر: معجـ القراءات: ٕٔ/ِٓركح المعاني:  (ِ)
 . ِِْ, كأبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو: ِٗينظر: الشافية:  (ّ)
 .  ْٓ/ْكتاب سيبكيو:  (ْ)
 . ُٕٗ/ُينظر: شرح الشافية )الرضي(:  (ٓ)
 . ِٖٓ/ّىمع اليكامع:  (ٔ)
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  ": كقد كردت ىذه الصيغة في قكلو تعالى              

                        

     "(ُ)                                          ..                                                                                                                                               

 .)إال مف اغترؼ غيرفةن بيده( ك )غىٍرفىةن(": قاؿ ,اء بيف )الغيرفة( ك )الغىرفة( بالمعنىساكل الفر 
ٍسكة كالخيطٍ  .الفىعمة :كالغىرفة ,المغركؼ :كالغيرفة ٍسكة كالحى ٍطكة كاأليكمة كاألىكمةككذلؾ الحي . كة كالخى

ٍطكة ما بيفى القدميف في المشي .كاأليكمة المأككؿ كاألىكمة المرَّة ٍطكة ,كالخي  . (ِ)"المرَّة :كالخى

)إال مف ": إذ قاؿ ,مرجحان قراءة الضـ ,كذىب الطبرم إلى أٌف )الغىٍرفىة( تفيد المرة الكاحدة
بنصب )الغيف( مف )الغرفة(  ,)غرفة( :اغترؼ غرفة بيده( فقرأه عامة قراء أىؿ المدينة كالبصرة

ك)الغرفة( ىي الفعؿ بعينو مف  ,ك)الغرفة( ,مف قكلؾ  )اغترؼ غرفة( ,بمعنى الغرفة الكاحدة
ؼ)الغرفة(  .بمعنى الماء الذم يصير في كؼ المغترؼ ,كقرأه آخركف بالضـ .)االغتراؼ(

 :بمعنى ,ضـ )الغيف( في )الغرفة( ,كأعجب القراءتيف في ذلؾ إلي .ك)الغرفة( المصدر ,االسـ
كذلؾ أٌف  .لو مصدر كما ىي ,الختبلؼ )غرفة( إذا فتحت غينيا –إال مف اغترؼ كفان مف ماء 

نما )غرفة( مصدر ,)اغترافة( ,مصدر )اغترؼ( فمما كانت )غرفة( مخالفة مصدر  .)غرفت( :كا 
أشبو منيا ب)الغرفة( التي ىي  ,)اغترؼ( كانت )الغرفة( التي بمعنى االسـ عمى ما قد كصفنا

 . (ّ)"بمعنى الفعؿ

)إال مف اغترؼ غرفة( ": قاؿ ,مرة الكاحدةتفيد ال –غرفة  –كنصَّ الٌزٌجاج عمى أٌف )فىٍعمىة(      
كمف قاؿ غيرفة كاف  ,غيرفة كغىرفة قرئ بيما جميعنا فمف قاؿ غىرفة كاف معناه غىرفة كاحدة باليد

 .  (ْ)"معناه مقدار مؿء اليد

كبالضـ الذم يحصؿ في الكؼ مف  ,كذىب البغكم إلى أٌف )غرفة( بالفتح االغتراؼ كىك مصدر
  .(ٓ)الماء كىذا اسـ

                                                           
 . ِْٗالبقرة:  (ُ)
 . ٗٗ, كينظر: الحجة في القراءات السبع: َُٗ/ِمعاني القرآف )الفراء(:  (ِ)
, مفاتيح الغيب: ِٓٗ/ِ, كينظر: التبياف في تفسير القرآف: ّّْ-ِّْ/ٓجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ّ)
ٔ/ُْٓ   . 

عرابو:  (ْ)  . ُّّ-َّّ/ُمعاني القرآف كا 
 . َُّ/ُ: ينظر: معالـ التنزيؿ (ٓ)
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 . (ُ)"كبالضـ اسـ ما اٍغتيًرؼ ,كالغىٍرفىة المٌرة الكاحدة": كقاؿ المعيني     

  :يكشؼ نٌص المعيني عف بنيتيف في )غرفة( ىما

الغىرفة بالفتح تعني االغتراؼ لمرة كاحدة كىذا ما يسمى بمصدر المرة عمى كزف )فىٍعمىة( كىك -ُ
( مف المصادر القياسية الذم يشتؽ مف الفعؿ الثبلثي    .المجرد )غىرىؼى

  .الغيرفة بالضـ تعني االسـ )مقدار الماء الذم يحصؿ في الكؼ( ككزنو )فيٍعمىة(    -ِ

إذا كاف المصدر األصمي فيو تاء )فعمة( الصيغة فقدت داللتيا عمى المرة الكاحدة كيستفاد  -ّ
رىبى  ,ةغىٍرفىة كاحد –مف القرينة المفظية في داللتيا عمى المرة الكاحدة غىرىؼى  ٍربىة كاحدة –ضى  ,ضى

ٍربىة( ىك المصدر األصمي انتيى بالتاء ,)فغىٍرفىة إذا كاف ",يفيد بمفظ يدؿ عمى المرة الكاحدة ,كضى
   . (ِ)مختكمان بػ)التاء( فإٌنو يستعمؿ لممرة ببل تغيير"

كبالضـ اسـ  ,لمرة كاحدة –بالفتح  –كالغىرفة ": النيسابكرم مع المعيني بقكلومحمكد كقد اتفؽ     
 . (ّ)ما اٍغتيًرؼى 

 ,كنقؿ أبك حياف االندلسي أٌف )غرفة( سكاء كانت بالفتح أكالضـ فيي بمعنى المصدر       
ىما بمعنى  :فقيؿ ,غرفة بفتح الغيف كقرأ الباقكف بضميا :كأبك عمرك ,كقرأ الحرمياف": قاؿ

فإذا  ,كبالضـ ما تحممو اليد ,الغرفة بالفتح المرة :كقيؿ ,ىما بمعنى المغركؼ  :كقيؿ ,المصدر
كيككف مفعكؿ اغترؼ  ,اغترافة :إذ لك جاء عمى الصدر لقاؿ ,كاف مصدران فيك عمى غير الصدر

ذا كاف بمعنى المغركؼ كاف مفعكالن  ,ماء :أم ,محذكفان  ككاف أبكعمي يرجح  :قاؿ ابف عطيو ,كا 
كىذا  .ى غير اغتراؼأف غرفة بالفتح إنما ىك مصدر عم :كرجحو الطبرم أيضان  ,ضـ العيف

ألف ىذه القراءات كميا صحيحة  ,الترجيح الذم يذكره المفسركف كالنحكيكف بيف القراءتيف ال ينبغي
 . (ْ)"كمركية ثابتة عف رسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

كيبدك لمباحث أٌف )فىٍعمىة( صيغة فقدت داللتيا حتى تجد القرينة المناسبة لتدؿ عمى المرة       
 ,كاسـ المرة يصاغ مف الفعؿ الثبلثي ,القرينة عمى ذلؾ عندما تككف مكصكفة بػ)كاحدة(ك  ,الكاحدة

ذا كاف مختكمان بالتاء فيك  ,فإذا لـ يكف مصدره مختكمان بالتاء فاسـ المرة منو عمى كزف )فعمة( كا 
                                                           

 . ُِِ/ُلكامع البرىاف:  (ُ)
 .  ِِْأبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو:  (ِ)
 . ُّٔإيجاز البياف:  (ّ)
, كرأم ابف عطيو ينظر: ّْٓ – ّّٓ/ُ,  كالقراءة تنظر: معجـ القراءات: ِٕٓ-ِْٕ/ِالبحر المحيط:  (ْ)

 . َُٕ/ِ, كينظر: ركح المعاني : ّّٔ/ُالمحرر الكجيز: 
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كىما  ,اليد ك)غيٍرفىة( بالضـ تعني مقدار مؿء ,ك )غىٍرفىة( بالفتح تعني غىٍرفىة كاحدة باليد ,اسـ مرة
  .مصدراف
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 المبحث السابع

 مباحث صرفية في األسماء                                

  :التصغير-ٔ

, كعندما ييراد تصغير اسـ لمتعبير عف أغراضيـ مع القصد كاإليجاز  التصغير العرب سمؾ     
ة ساكنة , كييقصد منو مف األسماء المعربة فبلبٌد مف ضـ أكلو كفتح ثانيو كيزاد عميو ياء ثالث

الداللة عمى تقميؿ المصغر , أك تحقيره , أك تقريب المسافة زمانية أك مكانية , أك التيكيؿ 
 " :صيغة )فيعىٍيؿ( ىي إحدل صيغ التصغير كمصداقيا قكلو تعالىك  ( .ُ)كالتعظيـ    

                         

" 
(ِ). 

كصيغة )فيعىٍيؿ( ييصٌغر عمييا كؿ اسـ ثبلثي مجرد خاؿو مف  ,المفظ عمى كزف فيعىٍيؿجاء      
كأٌيان كانت حركات ىذه األحرؼ مف حيث التشابو  ,عبلمات التأنيث كيككف في )ًفٍعؿ( كغيرىا

 .  (ّ)كاالختبلؼ كالصحة  كاالعتبلؿ

كلفظة )بني( أصميا )ابف( كىك اسـ ثبلثي في أكلو ىمزة كصؿ تسقط عند التصغير       
لبلستغناء عنيا بتحريؾ ما بعدىا أم الحرؼ األكؿ في التصغير يككف متحركان فبل يحتاج لميمزة 
 :كلما حذفت اليمزة استرجع المحذكؼ ألف الحرفيف ال يفياف ببناء التصغير, فتصبح )اٍبًف(

 . (ْ)نىٌي()بي 

( :نحك ,أكثر المحذكفات مف الياء كالكاك"ك ( ,)أبو ( ,ك)أخو كالكاك ترجع في التصغير إلى  ,ك)يىدو
( :نحك ,الياء الجتماعيا مع ياء التصغير ( ,)أيبىيٍّ يٍّ ( ,ك)أيخى  ,فمما كانت تؤكؿ إلى الياء ,ك)بينىيٍّ

 . (ٓ)"جعمكا الزائد ياءن مف أكؿ أمره

                                                           
(ُ )

 .  88ٔلتبٌان فً تصرٌؾ األسماء : ٌنظر : ا

 . ٓيكسؼ:  (ِ)
 .  ِّْينظر: أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو:  (ّ)
 .  َْٕ/ّينظر: شرح المفصؿ )ابف يعيش(:  (ْ)
 . َْٓ – َْْ/ّنفسو:  (ٓ)
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ءة )يا بني( بكسر الياء أجكد مف فتحيا عند حذؼ ياء اإلضافة كذكر الٌزٌجاج أٌف قرا
 ,الكسر أجكد القراءة أعني كسر الياء": قاؿ ,كعند إثباتيا يحدث فييا ثقؿ كىك اجتماع الياءات

أعني  ,كالياء تحذؼ في النداء ,إحداىما أٌف األصؿ يا بينىٍيي ,كيجكز كسرىا كفتحيا مف جيتيف
كىذه  ,يا بينىٌيي ,.. كيجكز آخر لـ ييقرأ بو كىك إثبات الياء.ة تدٌؿ عميياكتبقى الكسر  ,ياء اإلضافة

 . (ُ)"تىٍثقيؿ الجتماع الياءات

  .إذان عمة حذؼ ياء اإلضافة ثقؿ اجتماع ثبلث ياءات

كاالٍبفي ": قاؿ ,كذكر الجكىرم أٌف )ابف( أصمو )بنك( كحذفت منو الكاك كالتصغير )بينىٌي(     
كلـ نر  ,ذاىبي منو كاكه كما ذىب مف أبو كأخو ؛ ألٌنؾ تقكؿ في مؤنثو بنته كأخته كال ,أصمو بىنىكه 

 .   (ِ)".كالتصغير بينىيّّ  ... كيقاؿ اٍبفه بىيّْفي البينيكَّةً .ىذه الياء تمحؽ مؤنثان كمذكره محذكؼ الكاك

كفي " :قاؿ ,اجتمعت فييا ثبلث ياءات)بني( تككف بفتح الياء ككسرىا  كذكر الطكسي أفٌ     
 :.. قاؿ أبك عمي الفارسي.كياء اإلضافة ,كياء األصؿ ,ياء التصغير ,قكلو )يا بني( ثبلث ياءات

كحذفت مف )ابف( كما حذفت مف )اسـ( فإذا  ,ألف البلـ مف )ابف( ياء أك كاك ,الكجو كسر الياء
تحرؾ ياء لـز أف ترد البلـ الذم حذفت ألنؾ لك لـ تردىا لكجب أف  ,حقرت ألحقت ياء التحقير
فإذا أضفتو إلى  ,كىي ال تحرؾ أبدان بحركات االعراب كال غيرىا ,التصغير بحركات االعراب
كالثالثة ىي التي لبلضافة  ,كالثانية الـ الفعؿ ,األكلى التي لمتحقير ,نفسؾ اجتمعت ثبلث ياءات

 . (ّ)"بني :تقكؿ

( ثبلث ياءات": كقاؿ المعيني      ًذفىت األخيرة  ,كاإلضافة ,كاألصمية ,ياء التصغير :)يىا بينىيَّ حي
 . (ْ)"اكتفاءن بالكسرة

( تجتمع فييا ثبلث ياءات كىي كالياء  ,ياء التصغير :يكشؼ نص المعيني ٌأٌف لفظة )بينىيَّ
ٌف أصؿ )بني( ىك )ابًف( فإذا صيغرت الحقت بيا ياء التصغير كعند  ,األصمية كياء اإلضافة. كا 

ضافة كقبميما ياء األصؿ التي ىي الـ الفعؿ المحذكفة كعند إضافتو إلى الذات تأتي ياء اإل
التصغير ترد ىذه البلـ كتجتمع ثبلث ياءات ثـ تحذؼ ياء اإلضافة األخيرة كيعكض عنيا 

                                                           
عرابو:  (ُ)  .ُّٗ, كالقراء تنظر: التيسير في القراءات السبع: ْٓ/ّمعاني القرآف كا 
 .  ٖٗ/ُْ, كينظر: لساف العرب )بني(: ُّٕ-ُّٔ/ٕالصحاح )بنا(:  (ِ)
 . ْْٓ – ّْٓ/ٓ, كرأم الفارسي ينظر: الحجة لمقراء السبعة: ْٖٗ/ُِالتبياف في تفسير القرآف:  (ّ)
 .  ّٗٗ/ُلكامع البرىاف:  (ْ)
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, (ُ)فتحذؼ الثالثة نسيان"": قاؿ الرضي ,بالكسرة حتى يتـ التخمص مف كراىة اجتماع ثبلث ياءات
القتضاء  ,تمع ثبلث ياءات في الطرؼ األخير مف الميصٌغرإذا اج": كقد ذكر اليزدم ذلؾ بقكلو

تجعؿ حذفو  :)نسيان( يريد :كىذا معنى قكلو .كتيجعؿ كاٌنيا لـ تكف ,فإٌف الثالثة تحذؼ ,المقتضي
إذ لك كاف حذفيا منكٌيان ؛ لظيرت في حالة النصب في الكممة التي تككف فييا  ,ال منكٌيان  ,منسٌيان 

كىذا ىك  ,كالجر أيضان في الكممة التي يككف فييا تاء التأنيث ,الرفع كفي حالة ,الطرؼ األخير
 .(ِ)"األفصح األصح

(": النيسابكرممحمكد كقاؿ       كياء اإلضافة  ,كاألصمية ,ياء التصغير :ثبلث ياءات :)يا بينىيَّ
ذفت اجتزاء بالكسرة  . (ّ)"حي

)بينىٌي( تصغير )ابف( مضافان إلى ياء " :قاؿ ,كقد فٌصؿى ابف عاشكر القكؿ في مسألة )بينٌي(      
يا بينىٍييي بثبلث ياءات إذ أصمو األصيؿ يا بينىٍيًكم ألف كممة ابف كاكية البلـ  :.. كأصمو.المتكمـ

غر رٌد إلى أصمو ثـ لما ألتقت ياء التصغير ساكنة قبؿ كاك الكممة  ,الممتزمة حذفيا فمما صي
كلما نكدم كىك مضاؼ إلى ياء  ,لتقاربيما كأدغمتاالمتحركة بحركة اإلعراب قمبت الكاك ياء 

 . (ْ)" المتكمـ حذفت ياء المتكمـ لجكاز حذفيا في النداء ككراىية تكرر األمثاؿ

( ىك الياء المبدلة مف الكاك ألجؿ اإلدغاـ حيث تمثؿ الكاك الـ الكممة  كالمكسكر في )بينىيّْ
المتكمـ سقطت لمتخمص مف الثقؿ الذم  أما ياء ,كسقطت في المكٌبر كعٌكض عنيا بيمزة الكصؿ

 .  (ٓ)ككجكد الكسرة القصيرة داللة عمييا ,جاء بسبب تماثؿ مصكتيف في مقطع كاحد

قمبت الكاك ياءن ألٌنيا اجتمعت مع الياء كالسابؽ  –بينىٍيكم  :كيبدك لمباحث أٌف األصؿ        
فبل يمكف التخمص مف ياء  فحصؿ اجتماع ثبلث ياءات يمثؿ ثقبلن  ,فصارت )بينىٍييي( ,ساكف

كال يمكف أيضان حذؼ الياء المنقمبة عف الكاك ألٌنيا منقمبة عف  ,التصغير ألٌنيا تدؿ عمى معنى
كاعمـ أفَّ االسـ " :ألٌنيا متطرفة كالطرؼ أكلى بالحذؼ, قاؿ ,فحذفت الياء التي لئلضافة ,أصؿ

ٌنما كا ,إذا كاف عمى خمسة حركؼ أصكؿ حذفت آخر حرؼ منو ف بالحذؼ أكلى ؛ ألٌف كا 

                                                           
 .ُِّ/ُشرح الشافية )الرضي(:  (ُ)
 . َُِرضي, )اطركحة دكتكراه(: , كينظر: الكراىة المغكية عند الُّٖ/ُشرح الشافية )اليزدم(:  (ِ)
 .َّْ/ُإيجاز البياف:  (ّ)
 . ُٓٓ-ُْٓ/ُِالتحرير كالتنكير:  (ْ)
 .َُّينظر: القراءات القرآنية في كتب معاني القرآف:  (ٓ)
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فمذلؾ كجب أف يككف  ,اإلعراب .. كمع ذلؾ فؤلٌف آخر الكممة يمحقيا تغيير.التصغير إليو انتيى
    . (ُ)"بالحذؼ مما كاف قبمو في الكممة أكلى

فحمؿ ضعؼ الطرؼ عمى التغيير في اإلعراب ىك عٌمة مسكغة إلضفاء صفة التغيير        
حذؼ عندما ييصغر االسـ الخماسي ىك أٌف أكزاف التصغير ال تمثؿ الحقيقي في ال كالسبب ,عميو

 .                                       (ِ)كؿ حركفو األصكؿ لطكؿ الكممة

سمك( ففي ىذه األمثمة كميا يرد  ,)بنك :اسـ ,كاأللؼ في ابف" :كقاؿ د. عبدالصبكر شاىيف      
 .(ّ)".. بينىٌي سيمىيٌ .اؿ فيياالمحذكؼ إلى الكممة في حالة التصغير فيق

قد تؤدم التغييرات التي تحدث في الكممة بسبب التصغير إلى أف يجتمع في آخرىا ثبلث "ك
 . (ْ)"ياءات ؛ فإف اجتمع في آخرىا ثبلث ياءات أكالىا ياء التصغير كجب حذؼ الياء الثالثة نسبان 

  :النسب -ٕ

يف فبل بد مف تحقيؽ شرطيف في المنسكب عندما نريد أف ننسب شخصان ما إلى شيء مع      
 . (ٓ)آخره أم الحرؼ الذم قبؿ الياء ما قبؿ ككسر ,زيادة ياء مشددة :ىما

كلك كانت مخففة لثقمت عمييا الضمة  ,كجيء بياء النسب مشددة حتى ال تمتبس بياء المتكمـ
 . (ٔ)كالكسرة كتككف معرضة لمحذؼ عند دخكؿ التنكيف عمييا

": الىككردى في قكلو تع                     

                           

      "(ٕ) . 

                                                           
 .َُّالعمؿ في النحك:  (ُ)
آداب ذم  صرفية, د. حيدر حبيب حمزة, مجمة –ينظر: ضعؼ الطرؼ كأثره في البنية العربية دراسة صكتية  (ِ)

 .ُّٖ: ُٔ, ع ْقار, مج
 . ُٔٓالمنيج الصكتي لمبنية العربية:  (ّ)
 .َِِالتبياف في تصريؼ األسماء:  (ْ)
 . َُٔينظر: المنيج الصكتي لمبنية العربية :  (ٓ)
 . ّْٗ/ّينظر: شرح المفصؿ )ابف يعيش(:  (ٔ)
 . ٕٗآؿ عمراف:  (ٕ)
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  .)ربانيّْيف( :لشاىد فيوكا    

, مع )رباني( منسكب إلى )الٌرٌباف(نقؿ الطبرم أٌف )الربانييف( بمعنى حكماء أك كالة األمر كىي ج
كأف  ,كأكلى األقكاؿ عندم بالصكاب في )الربانييف( أنيـ جمع )رباني( :قاؿ أبك جعفر": قاؿ إذ

كيقـك  ,ك )يرٌبيا( ,كىك الذم ييصمح أمكرىـ ,الذم يربُّ الناسى  ,)الرباني( المنسكب إلى )الرَّبَّاف(
ٌبان  ,)رىبَّ أمرم فبلف :.. يقاؿ منو.بيا  . (ُ)"كىك رىابُّو( ,فيك ييربُّو رى

)كلكف ككنكا ": قاؿ ,كذكر الٌزٌجاج أٌف األلؼ كالنكف في )ربانييف( لممبالغة في النسب      
نما زيدت األلؼ كالنكف  ,صحاب عمـأم ككنكا أ .كالبياف .ربانييف( كالربانيكف أرباب العمـ كا 

ماني ,لممبالغة في النسب )عمماء  :.. أم.كما قالكا لمكبير المحية لىحياني كلذم الجمة الكافرة جي
 .(ِ)" فقياء(ك 

زادكا ": قاؿ ,كذكر األزىرم أٌف األلؼ كالنكف زيدت في )الرباني( لمتخصيص بعمـ الرب
 :كىذا كما قالكا :قاؿ .تخصيصان بعمـ الٌرب دكف غيره مف العمكـألفان كنكنان في )الٌرباني( إذا أرادكا 

. كالرَّبي ؛ كغمظ الرقبة ,كطكؿ المحية ,شعرإذا خص بكثرة ال ,كرقباني ,كلحياني ,رجؿ شعراني
 . (ّ)"...المكصكؼ بعمـ الربٌ  ,كالٌرٌباني ,منسكب إلى )الٌرٌب(

: قاؿ ,( كقيؿ منسكب إلى )الٌرٌب(ى )الرٌبافكذكر الراغب األصفياني أٌف الرٌباني منسكب إل      
كلفظ فىٍعبلف مف فىًعؿ يبنى نحك عطشاف كسكراف كقمما يبنى  ,كالرباني قيؿ منسكب إلى الرباف"

كقيؿ ىك منسكب إلى الرب الذم ىك المصدر كىك الذم يرب العمـ  ,مف فعؿ كقد جاء نعساف
فالرباني كقكليـ إليي كزيادة األلؼ كالنكف .. كقيؿ ىك منسكب إلى الرب أم اهلل تعالى .كالحكيـ

 . (ْ)"لحياني كجسماني :فيو كزيادة في قكليـ

   :يتضح مف ىذا النص أٌف الرباني منسكب كفؽ ثبلثة احتماالت

منسكب إلى الرباف عمى قياس النسب حيث أدخمت األلؼ كالنكف عمييا قبؿ النسب كما أدخمتا -ُ
عمى زيادة الكصؼ كما في عطشاف كرٌياف كجكعاف ثـ فاأللؼ كالنكف  ,عمى عطشاف كسكراف

                                                           
 .ّْٓ/ٔجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ُ)
عرابو:  (ِ)  .   َّْ/ُ, كينظر: لساف العرب )ربب(: ّْٔ-ّْٓ/ُمعاني القرآف كا 
 .  ٕٗٓ/ٔ, كينظر : التبياف في تفسير القرآف :  ُِٗ/ُٓتيذيب المغة )رب(:  (ّ)
 .ُْٖالمفردات في غريب القرآف:  (ْ)
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, ككما بحراني نيسب إلى فعبلف فكأنيـ سمكا بو عمى مثاؿ سعداف (ُ)ضيمت إليو ياء النسب 
 . (ِ)كسكراف فنسبكا إليو لمفرؽ

( مصدر إلفادة التخصيص بعمـ الرب دكف غيره -ِ كىذا ليس بقياس لزيادة  ,منسكب إلى )ربَّ
  .بالغةاأللؼ كالنكف لمم

منسكب إلى الرٌب أم رب العمـ كىك اهلل تعالى كىذا عمى غير قياس بدليؿ زيادة األلؼ  -ّ
 .كالنكف لممبالغة 

كقيؿ إٌف أصؿ )ربانييف( ىك )رىٌبي( فدخمت عمييا األلؼ لمتفخيـ ثـ دخمت النكف لسككف       
رياف كعطشاف كشعباف ثـ  :كمفرد ىذه المفظة )رباف( كما قيؿ ,صنعاني كبيراني :األلؼ كما في

 . (ّ)لحقتيا ياء النسبة  كما في لحياني كرقباني

كىـ الذيف قد بمغكا في العمـ الدرجة  ,يىريٌبكنو :أم ,)ربانييف( أرباب العمـ": كقاؿ المعيني       
. (ْ)"أك الرباني منسكب إلى الرب فغييّْر لئلضافة كالبحراني كالمٍّْحياني ,القصكل كاستكلىكا عمييا

  :يكشؼ نص المعيني عف اآلتي

  .سـ العمـ )الرٌب( إٌف )الرٌباني( ىك نسبة إلى ا-ُ

  .)رٌب( مف باب مدغـ العيف كالبلـ -ِ

)األلؼ كالنكف( ثـ أضيفت ياء النسبة  :ًزيد في االسـ المنسكب إلى الرب حرفاف ىما -ّ
  .كالبحراني كالمحياني

   .مـ الربزيادة األلؼ كالنكف مف باب التخصيص بع -ْ

أما ": يقكؿ ابف يعيش ,الرباني النسب إلى الرب عمى غير قياس بؿ ىك سماعي كالبحراني -ٓ
 .  (ٓ)"...تحذؼ عبلمة التثنية في النسبة كما تحذؼ تاء التأنيث ,كالقياس بحرم ,بحراني فشاذه 

                                                           
 .ّْٖ/ٓينظر: المباب في عمـك الكتاب:  (ُ)
   . ْٕٕ/ّينظر: شرح المفصؿ )ابف يعيش(:  (ِ)
 .   ِّٓ/ِ, كالبحر المحيط: ُٔ-َٔ/ِينظر: معالـ التنزيؿ:  (ّ)
 . ُٓٓ/ُلكامع البرىاف:  (ْ)
 .ْٕٕ/ّشرح المفصؿ )ابف يعيش(:  (ٓ)
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بانيُّ  ,بكنوبالعمـ أم ير  :أم :)ربانييف(": النيسابكرم مع المعيني بقكلومحمكد كاتفؽ        أك الرَّ
 . (ُ)"منسكب إلى الرَّبّْ فغييّْر ًبٍنيىتوي لئلضافة كالبحراني كالمّْحياني

 ,كالربانيكف جمع رٌباني": قاؿ ,كذكر ابف عاشكر أٌف نسبة الرباني إلى الرب ليست قياسية
لمرٌب عمى غير فعمى ىذا يككف الرٌباني نىسبان  .أم إلى اهلل تعالى ,كىك العالـ المنسكب إلى الربٌ 

كىك  ,الرٌباني العالـ الميربي :كقيؿ .لحياني لعظيـ الٌمحية ,شعراني لكثير الشعر :كما قالكا ,قياس
 . (ِ)"الذم   يبتدئ الناس بصغار العمـ قبؿ كباره

يقاؿ لغميظ الرقبة رقباني فزيدت األلؼ كالنكف فييا لممبالغة داللة عمى ىذا المعنى كىك لـ       
قياس النسبة كلذلؾ يستعمؿ بما سمع مف العرب كلك نسبت إلى نفس الرقبة لقمت يكف داخؿ 

  ., ككذا الحاؿ بالنسبة إلى الرب كىذا مف باب الشاذ الذم ال يحفظ كال يقاس عميو(ّ)رقبي

إخراج )رٌباني( مفرد )رٌبانيكف( مف ": قاؿ ,رٌجح د. كاطع جاراهلل أٌنو منسكب إلى الرب ك       
معنى اإللو فأٍبيىفي في المعنى مف إخراجو مف الكصؼ )فىٍعبلف( عمى الرغـ مما فيو مف )الٌرٌب( ب

شدة  داللة عمى –إف أخرج مف الرب  –ففي )الٌرٌباف(  ,خركج عمى القياس الظاىر في النسب
 . (ْ)"...تصاؿ بالرب كىذه الداللة مفيكمة مف نسبتو إليواال

ب إلفادة المبالغة في عبادتو مف باب زيادة األلؼ كالنكف كيبدك لمباحث أٌنو منسكب إلى الر       
   .فيك سماعي لكثرة الزيادة فيو كألٌنو خرج عف القكاعد المعيارية 

  :حذف الم البنية -ٖ

": كمصداقو قكلو تعالى        "(ٓ)               . 

ة جاء عمى ثبلثة أحرؼ فحذفت المو فتكىمكا بأف ذىب الفراء إلى أٌف )ًعًضيف( ك        احده ًعضى
 :فٌرقكه إذ جعمكه سحران ككذبان كأساطير األكليف كالًعضيكفى في كبلـ العرب": قاؿ ,جمعكه بالنكف
كه أم فٌرقكه كما تيعٌضى الشاة كالجزكر :كيقاؿ .السحر بعينو ة رفعيا  .عضَّ ككاحدة الًعًضيف ًعضى

                                                           
 .ُٔٗ/ُإيجاز البياف:  (ُ)
 .  َِٗ-َِٖ/ٔالتحرير كالتنكير:  (ِ)
 . ْٕٗ/ّينظر: شرح المفصؿ )ابف يعيش(:  (ّ)
 .  َِٔف الكريـ, د. كاطع جار اهلل سطاـ,  اطركحة دكتكراه: الخبلؼ الصرفي في ألفاظ القرآ (ْ)
 . ُٗالحجر:  (ٓ)
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نما جاز .كمف العرب مف يجعميا بالياء عمى كؿ حاؿ .ًعًضيفًعضيكف كنصبيا كخفضيا  .. كا 
فمٌما جمعكه بالنكف تكٌىمكا أنو  .ذلؾ في ىذا المنقكص الذم كاف عمى ثبلثة أحرؼ فنيقصت المو

فتكٌىمكا أنيا الكاك األصمية  ,فكقعت في مكضع الناقص ,فيعكؿ إذا جاءت الكاك كىي كاكي جماعو 
 . (ُ)"أال ترل أنيـ ال يقكلكف ذلؾ في الصالحيف كالمسمميف كما أشبيوكأف الحرؼ عمى فيعيكؿ ؛ 

يىة( نقصت         ة( كأٌف أصميا )ًعضى كاحتمؿ الطبرم أٌف مفرد )عضيف( )عيٍضك( أك )عىضى
يت الشئ  ,كأٌف ًعًضيفى جمعو ,عيٍضك :كاحدىا": قاؿ ,ىاؤىا األصمية كأنو مأخكذ مف قكليـ عىضَّ

ة.. ك .إذا فرقتو :تعضية  ,كما جمعت البيٌرة بيًريف ,جمعت ًعًضيف ,قاؿ آخركف بؿ ىي جمع ًعضى
يىة ,كالًعزة ًعًزيف  ,ذىبت ىاؤىا األصمية ,فإذا كجو ذلؾ إلى ىذا التأكيؿ كاف أصؿ الكبلـ ًعضى

يدؿ عمى أٌف ذلؾ األصؿ  ,كأصميا شاىة ,كمف الشاة ,كما نقصكا الياء مف الشَّفىة كأصميا شىفىيىة
ٍيية :كالشاة ,شيفىٍيية :ةتصغيرىـ الشف إلييا  ,فيرٌدكف الياء التي تسقط في غير حاؿ التصغير ,شيكى

ييو عىٍضيان  :يقاؿ منو ,في حاؿ التصغير ٍيتي الرجؿ أعضى ككأف  ,كقذفتو ببييتاف ,إذا بىيىتَّو .عىضى
يكا القرآف :تأكيؿ مف تأٌكؿ ذلؾ كذلؾ   .(ِ)"...أك ىك شعر ,ىك ًسٍحر :فقالكا ,الذيف عىضى

أبك ": قاؿ ,كذىب النٌحاس إلى أٌف )عضيف( مشتؽ مف )العضك( كالمحذكؼ منو الكاك       
 ,كىك مشتؽ مف العيضك ,عبيدة معمر ابف المثنى يذىب إلى أٌف )عضيف( مف عٌضيت أم فٌرقت

ٌية ,كالمحذكؼ عنده كاك كالكسائي يذىب إلى أٌنو مف عىضىيتي الرجؿ أم  ,كالتصغير عنده عيضى
يية ,البيتافرميتو ب  . (ّ)"كالتصغير عنده عيضى

كأما عضة فمف الكاك أيضان كأصميا ": قاؿ ,كيرل ابف جني أٌف )ًعضة( أصميا )عضكة(    
عضكة أال ترل أٌنيـ ففسركا قكلو تعالى)الذيف جعمكا القرآف عضيف( أم فرقكه كجعمكه أعضاء قاؿ 

لفظ العضك كمعناه كقاؿ الكسائي ابف عباس رحمو اهلل أم آمنكا ببعضو ككفركا ببعضو فيك 
العضة كالعضكف مف العضيية كىي الكذب كالبلـ عمى ىذا ىاء بمنزلة است كسنة فيمف قاؿ 

 .(ْ)"سنياء

( يدؿ عمى اقتساـ القكؿ :كقكليو": كقاؿ المعيني       جعمكا القكؿ في القرآف مف  :أم ,)ًعًضيفى
كه أعضاءن كما ييعى  كاألصؿ ًعٍضكىة منقكصةن  .ضَّى الجىزكرشعر ككيانة كأساطير كأنيـ عضَّ

                                                           
 .ّٗ-ِٗ/ِمعاني القرآف )الفراء(:  (ُ)
 .ُْٕ/ُٕجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ِ)
 .  ّٓٓ/ُ, كمجاز القرآف: ُٕٔ-ُٕٓ, كينظر: معاني القرآف )الكسائي(: ّٖٗ/ِإعراب القرآف )النحاس(:  (ّ)
 . ُِٕ/ْ, كينظر: المخصص: َٔٔ-َٓٔ/ِاعة اإلعراب: سر صن (ْ)
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ة :فحذفت الكاك فقيؿ ة السٍّْحر :كقاؿ الفراء .كبيرىة كبيريفى  ,كًعزىة كًعزيفى  ,ًعضى كالجمع  ,الًعضى
 :كيقاؿ .الساحرة كالمستسحرة :أم ,)لعف اهلل العاضية كالمستعضية( :كفي الحديث .العضكف

 . (ُ)"ينتحؿ شعر غيره :ينتجب غيرى عضاىو

  :كشؼ ىذا النص عف اآلتيكي

ة( ,إٌف المحذكؼ مف البنية ىك الكاك-ُ                                    .كاألصؿ )ًعضكة( كبعد الحذؼ صارت البنية )ًعضى
كيبدك أٌف حركة الكاك نقمت الى الصامت الصحيح الذم قبميا تمييدان  ,األصؿ )ًعٍضكىة( -ِ

ة( ,لحذفيا    .فصارت )ًعضى

  .لة )ًعًضيف( ال تخرج عف داللة األقساـ كالضركب في القكؿإٌف دال -ّ

كيككف  ,كًعٍزكىة ,ًعٍضكىة :إٌف الحذؼ كاف مخصكصان في الـ )ًفٍعمىة( لقربيا مف الطرؼ نحك -ْ
ة :كزنيا بعد الحذؼ )ًفعىة(    .كًعزىة ,ًعضى

  .يبدك أٌف حذؼ الكاك ليس بالقياس -ٓ

جعمكا  :أم ,)ًعًضيف( يدؿُّ عمى اقتساـ القكؿ": المعيني بقكلوالنيسابكرم مع محمكد كاتفؽ        
 ,القكؿ في القرآف )فرقان( مف شعر ككيانة كأساطير كأٌنيـ عٌضكه أعضاء كما ييعٌضى الجزكر

ة( منقكصةه فكانت )عضكة( )كعزة( ك )عزيف( ك )بيرىة( ك)بيريف(  :كقاؿ الفراء .كاألصؿ )ًعضى
ةي( كف(كالجمع ) ,الٌسحر :)الًعضى  :أم ,ف اهلل العاضية كالمستعضية()لع :كفي الحديث .الًعضي

 . (ِ)"ينتحؿ شعر غيره :ينتجب غير عضاىا :كيقاؿ .السَّاحرة كالمستسحرة

أٌف كاحدىا عضة مثؿ عزة كبرة  :القكؿ األكؿ": قاؿ ,كذكر الرازم بخصكص ذلؾ قكليف       
كىي مما نقص منيا كاك  ,عة عضةككؿ قط ,كأصميا عضكة مف عضيت الشئ إذا فرقتو ,كثبة

 ,أف كاحدىا عضة كأصميا عضية :.. كالقكؿ الثاني.كالتعضية التجزئة كالتفريؽ ,ىي الـ الفعؿ
شافيت  :كاألصؿ شفية بدليؿ قكليـ ,عضة كما قالكا شفة :فقالكا ,فاستثقمكا الجمع بيف ىاءيف

 .  (ّ)"ضة بمعنى الكذبكىك مأخكذ مف الع ,كسنة كأصميا سنية في بعض األقكاؿ ,مشافية

  :الجمع عمى حد التثنية -ٗ
                                                           

, الحديث ينظر: غريب الحديث ِٗ/ِ, ككقكؿ الفراء ينظر: معاني القرآف )الفراء(: ْٔٓ/ُلكامع البرىاف:  (ُ)
  ِْٗ/ّ)الحربي(: 

 . ِْٗ/ّ, كالحديث ينظر: غريب الحديث )الحربي(: ْْٕإيجاز البياف:  (ِ)
 . ْْْ/ٓ, ك البحر المحيط: ُٓٓ/ُّكينظر: لساف العرب )عضة(: , ُٗٔ/ُٗمفاتيح الغيب:  (ّ)



 
ٕٔٓ 

...": كرد ىذا الجمع في قكلو تعالى                

   "(ُ) .  

ك ": قاؿ ,يرل الطبرم أٌف )قنك( تثنى كتجمع عمى )قنكاف( كتككف بكسر القاؼ كضميا       
ك)قيٍنك(  ,يقاؿ لمكاحد ىك )ًقٍنك( ,كىك الًعٍذؽ ,كما )الصنكاف( جمع )ًصٍنك( ,ف( جمع )ًقٍنك()القنكا
( ,يثنى )ًقنكاًف( ,ك )قىنىا( ( ك )قينكافه ك )الًقنكاف(  .)ثبلثة أٍقناء( :قالكا في جمع قميمو .كيجمع )ًقنكافه

  :كقاؿ امرؤ القيس ,ك)القينكاف( مف لغة قيس ,مف لغة الحجاز

 ْت َأَعاِليِو َوآَدْت ُأُصوُلُو      َوَماَل ِبِقْنواٍن ِمَن الَبْسِر َأْحَمرَاَفَأث  

 . (ِ)"...)قيٍنياف( بالياء :.. كتميـ تقكؿ.ك )ًقٍنياف( جميعان 

( جمع ًقٍنك ": قاؿ ,كذىب الٌزٌجاج أٌف الفرؽ بيف جمع )قنكاف( كتثنيتيا حركة النكف       )ًقٍنكافه
ذا ثىنَّيتى الًقٍنك فيما ًقٍنكاًف يا ىذا بكسر النكف ,مثؿ ًصٍنك كًصٍنكىافه  كالًقٍنكي الًعٍذؽ بكسر العيف  ,كا 

 . (ّ)"كالعىٍذؽ النخمة ,كىي الكباسة

: قاؿ ,بؿ اسمان لمجمع غير مكسر كيذىب ابف جني إلى أٌف )قىٍنكىاف( بالفتح ال يككف جمعان        
 ,بمنزلة رىٍكب عند سيبكيو كالجامؿ كالباقر ,مكسرينبغي أف يككف قىٍنكىاف ىذا اسمان لمجمع غير "

 . (ْ)"كذلؾ أٌف فىٍعبلف ليس مف أمثمة الجمع

(نياف( أما الجمع فيك )قي )قي نكاف( ككيرل الطكسي أٌف )قنك( تثٌنى عمى )قً         : قاؿ ,نكافه
نكاف عمى كقني كيثنى ق ,يقاؿ لكاحده قينك كًقنك ,كىك العذؽ ,كصنكاف كصنك ,كالقنكاف جمع قنك"

نما يميز بينيما بإعراب النكف كيجمع ًقنكاف كقينكاف كفي الجمع القميؿ ثبلثة  ,لفظ الجمع كقنياف كا 
 . (ٓ)"...كالقينكاف لغة قيس ,فالًقنكاف  لغة أىؿ الحجاز ,أقناء

                                                           
 . ٗٗاألنعاـ:  (ُ)
إعراب  , كينظر:ٕٓ, كالبيت ينظر في ديكاف امرئ القيس: ٕٔٓ – ٕٓٓ/ُُجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ِ)

 .  ْٗٗ/ِ, كمعجـ القراءات: َُِ/ُٓلساف العرب )قنا(:  , ك ٖٔ/ِالقرآف )النحاس( : 
عرابو: مع (ّ)  .  ٖٖ/ُّ, ك مفاتيح الغيب: ِّٕ/ٗ, كينظر: تيذيب المغة )قنا(: ِٕٓ/ِاني القرآف كا 
 .  ُٕٓ/ِ, كأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ: ُِّ/ّ, كينظر: المخصص ِِّ/ُالمحتسب:  (ْ)
 .  ُِٕ-ُِٔ/ٕالتبياف في تفسير القرآف:  (ٓ)



 
ٖٔٓ 

( جٍمع عمى حد التثنية مثؿ": كقاؿ المعيني  . (ُ)"كالقنك الًعٍذؽ ,,صنكاف :)ًقٍنكىافه

يني أٌف )قنكاف( جمع كمفرده )قنك( كقد جاء بكزف التثنية كالذم يميز جمعو عف يكشؼ نص المع
ففييا داللة الجمع أما إذا ثني فيككف مكسكر النكف كما  ,تثنيتو ىك حركة النكف فينا جاءت منكنة

 الصائت القصير في فاء الكممة الذم تشكؿ بو النكف لمتفريؽ بيفكيظير أثر  ,ىك حكـ المثنى
كيبدك أٌف كسر النكف لمداللة عمى المثنى لـ تفارؽ األصؿ في ى كجمع المذكر السالـ , بيف المثن
كيبدك أٌنيا متأتية مف داللة التنكيف  ,أما ما يشكؿ فارقان فيك داللة التنكيف عمى الجمع ,المثنى

 . (ِ)"األمر في التنكيف كتركو منكط بإرادة الشمكؿ أك عدمو"ألفٌ  ,عمى العمـك أكالمطمؽ

( جمع عمى حد التثنية مثؿ ": النيسابكرم مع المعيني بقكلومحمكد تفؽ كا )ًقٍنكافه
 .  (ّ)الًعٍذؽ" :كالًقٍنكي  .)ًصٍنكاف(

ك )ًقنكاف( بكسر القاؼ ": قاؿ ,كيرل ابف عاشكر أٌف )قنكاف( بكسر القاؼ جمع تكسير      
س كأىؿ الحجاز فإٌنيـ جمع ًقنك بكسر القاؼ أيضان عمى المشيكر فيو عند العرب غير لغة قي

غير جمع فيعىؿ )بضـٌ ففتح(  ,كىذه الصيغة نادرة .فقنكاف بالكسر جمع تكسير .يضٌمكف القاؼ
 ,عرجكف الٌتمر :كالًقنك .كفيٍعؿ )بضـٌ فسككف( كفىٍعؿ )بفتح فسككف( إذا كانا كاكيي العيف كفيعاؿ

 . (ْ)"كسر الكاؼكيسٌمى الًعذؽ بكسر العيف كيسٌمى الًكبىاسة ب ,كالعنقكد لمعنب

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . ِٕٓ/ُلكامع البرىاف:  (ُ)
 . ُِٗإحياء النحك:  (ِ)
 . َّٓ/ُإيجاز البياف:  (ّ)
 . ََْ/ٕالتحرير كالتنكير:  (ْ)



 
ٔٓٗ 

 المبحث الثامن

 اشتقاق األسماء

  :اشتقاق لفظ الجاللة )اهلل(-ٔ

 اختمؼ في أصؿ اشتقاؽ لفظ الجبللة )اهلل( ىؿ مشتؽ أك جامد ؟      

  :كيمكف تقسيـ آراء العمماء عمى اآلتي 

  :أٌنو مشتؽ كىذا بدكره يقسـ عمى ثبلثة أقساـ-ُ

  :مشتؽ مف )إلو(-أ

ككأٌف االسـ كاهلل أعمـ إلو فمما أيدخؿ فيو ": إذ قاؿ ,سيبكيو أٌنو مشتؽ كأٌف أصمو )إلو( زعـ      
األلؼ كالبلـ حذفكا األلؼ كصارت األلؼ كالبلـ خمفان منيا فيذا أيضان مما يقٌكيو أف يككف بمنزلة 

 . (ُ)"ما ىك مف نفس الحرؼ

ذىباف إلى أٌف لفظ الجبللة أصمو )إلو( كيتضح مف ىذا أٌف سيبكيو ربما قد أخذه مف الخميؿ فيما ي
عمى )ًفعىاؿ( مف )أىلىوى يىألىوي إليةن( كعندما اقترنت لفظة )إلو( باأللؼ كالبلـ قيصد منو التفخيـ 
كالتخصيص فثقمت ىمزة الفاء فحذفت تخفيفان فصار )اهلل( بكزف )العاؿ( كلكف )ًفعاؿ( بمعنى 

ٍفعيكؿ( أم )مألكه( بمعنى معبكد فاستدل كا عمى ذلؾ بكثرة تخفيؼ اليمزفي كبلـ العرب بالحذؼ )مى
 .(ِ)الناس كاألصؿ )األناس( :نحك

... )اهلل( ": قاؿ ,كحذفت اليمزة كايدغمت البلـ في البلـ ,كذكر الطبرم أٌف أصمو مف اإللو      
 كالبلـ ,فالتقت البلـ التي ىي عيف االسـ ,أسقطت اليمزةي التي ىي فاء االسـ ,أصمو )اإللو(

 ,فأدغمت في األخرل التي ىي عيف االسـ ,الزائدة التي دخمت مع األلؼ الزائدة كىي ساكنة
 . (ّ)"فصارتا في المفظ المان كاحدة مشددة

فأما ": قاؿ ,كذكر أبك حاتـ الرازم أٌف األلؼ في )اهلل( مف سنخ الكممة كأصمو مف )إلو(       
 ,فاأللؼ ىك مف ًسنخ الكممة ألٌنو في األصؿ إلو .ـاهلل عٌز كجٌؿ فيك اإللو ميعىٌرؼ باأللؼ كالبل

 ,فمما أيدخمت فيو ألؼ التعريؼ سقطت األلؼ األصمية .كاأللؼ أيدخمت فيو مع البلـ لمتعريؼ
                                                           

 . ُٓٗ/ِكتاب سيبكيو:  (ُ)
 . ُٕينظر: الخبلؼ الصرفي في ألفاظ القرآف الكريـ:  (ِ)
 .ُِٔ-ُِٓ/ُجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ّ)



 
ٔٓ٘ 

كأيدغمت الـ المعرفة في البلـ التي لىًقيتيا كفيٌخمت  ,كتيركت اليمزة لكثرة ما يجرم عمى ألسنتيـ
ثـ صارت األلؼ كالبلـ فيو  .فخامة ذكره تبارؾ كتعالىكأيشبعت حتى أطبؽ المساف بالحنؾ ل

 .   (ُ)"ككاف االسـ مخصكصان لو جٌؿ ذكره .اهلل :كأنيما مف سنخ الكممة فقيؿ

ألٌف  ,كفي الناس مف قاؿ إٌنو مشتؽ مف اإللو": قاؿ ,كذكر الطكسي أٌنو مشتؽ مف )اإللو(      
 . (ِ)"...إماـ :إلو كما قيؿ لممؤتـ :لكهيؿ لممأأم يفزعكف إليو في أمكرىـ فق :الخمؽ يأليكف إليو

فاأللؼ كالبلـ ال تفارقانو لكف األصؿ فييما دخمتا عمى )إلو( كىما عكض مف اليمزة فيو ككزنو 
 . (ّ))ًفعىاؿ(

  :مشتؽ مف )اله(  -ب

: قاؿ ,ذكر مكي القيسي أٌف أصؿ لفظ الجبللة )اهلل( )اله( ثـ دخمت عميو األلؼ كالبلـ      
ككجب اإلدغاـ لسككف األكؿ مف  ,ثـ دخمت األلؼ كالبلـ عميو فمزمتاه لمتعظيـ ,أصمو اله :يؿكق"

فأخركا العيف في مكضع البلـ لكثرة  ,هلل أبكؾ :يريدكف ,ليي أبكؾ :كدؿ عمى ذلؾ قكليـ ,المثميف
 .(ْ)"استعماليا لو

األلؼ في اهلل جٌؿ كعز ": قاؿ ,كذكر النحاس أٌف األلؼ في لفظ الجبللة )اهلل( ألؼ كصؿ     
  . (ٓ)األصؿ الهه" :ألؼي كصؿ عمى قكؿ مف قاؿ

كجائز أف ": قاؿ ,كذكر الزجاجي أٌف أصمو مف )اله( كدخمت عميو األلؼ كالبلـ لمتعريؼ
 .   (ٔ)")اهلل( :يككف أصمو )الًه( عمى كزف )فىعىؿ( ثـ دخمت عميو األلؼ كالبلـ لمتعريؼ فقيؿ

الذم قالو ": قاؿ ,أصمو )اله( ككزنو )فىعىؿ( كاأللؼ منقمبة عف الحرؼكذكر ابف سيده أٌف       
سيبكيو في اسـ اهلل عز كجؿ فيك أٌف االسـ أصمو الهه ككزنو عمى ىذا فىعىؿه البلـ فاء الفعؿ 

                                                           
 .ُٕٗكتاب الزينة:  (ُ)
 .  ِٖ/ُالتبياف في تفسير القرآف:  (ِ)
 . ُُّ/ِفي النحك: ينظر: األصكؿ  (ّ)
 .  ْ/ُ, كينظر: التبياف في إعراب القرآف: َُٓ/ُمشكؿ إعراب القرآف:  (ْ)
 . ُٕٔ/ُإعراب القرآف )النحاس(:  (ٓ)
 . ِٕاشتقاؽ أسماء اهلل: (ٔ)
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كاأللؼ منقمبة عف الحرؼ الذم ىك العيف كالياء الـ كالذم دليـ عمى ذلؾ أٌف بعضيـ يقكؿ لىٍييى 
 . (ُ)"أبيكؾى 

ًلوى( -ج    :مشتؽ مف )كى

ًلوى(       ًلوى يىألىوي  :كيقاؿ": قاؿ ,ذكر أبك حاتـ الرازم في مكضع آخر أٌف أصمو مف )كى الكاك  ,كى
لياف ,فأبدلت الكاك مف األلؼ ,فكأٌنو في األصؿ أًلوى يىألىوي  ,تيبدؿ مف األلؼ  . (ِ)"كمنو سيمي الكى

أٌنو مشتؽ مف الكلو كىك التحير ": قاؿ ,كذكر الطبرسي أٌنو ايشتؽ مف )الكلو( كىك التحير
 . (ّ)"فمعناه أٌنو الذم تتحير العقكؿ في كنو عظمتو –عف أبي عمرك  –يقاؿ ألو يألو إذا تحير 

لى ذلؾ ذىب أبك حياف األندلسي        ,أم طرب ,مف كلو ,مادتو كاك كالـ كىاء :كقيؿ": قاؿ ,كا 
 .(ْ)"...كأبدلت اليمزة فيو مف الكاك نحك أشاح

مف كلو الكاكم بمعنى تحير أيضان كأصمو كاله فقمبت ": قاؿ ,كلـ يبتعد اآللكسي عف ذلؾ      
شاح في كعاء ككشاح كيرده الجمع عمى آلية دكف  الكاك ىمزة الستثقاؿ الكسرة عمييا فيك كإعاء كا 

ؼ الظاىر أكلية كقمب الكاك ألفان إذا لـ تتحرؾ مخالؼ لمقياس كتكىـ أصالة اليمزة لعدـ كاله خبل
 .  (ٓ)"كلعمؾ ال تعبأ بذلؾ ىنا فالشأف عجيب

 :مشتؽ مف )ألىوى( -د 

 ,إٌف )التألُّو(": قاؿ ,يىٍفعىؿ( -ذكر الطبرم في مكضع آخر أٌنو مف ألىوى يىألىوي أم )فىعىؿ        
بىدى اهللى  -:إذا نيطؽ بو –كأٌف معنى )ألو(  ,)ألىو يألو( :التفعُّؿ مف يدؿ عمى  كقد جاء منو مصدر .عى

 . (ٔ)"أٌف العرب قد نطقت منو ب)فعؿ يفعؿ( بغير زيادة

 

                                                           
 .  ْٖٗ/ّ, كينظر: كتاب سيبكيو: َِِ/ٓالمخصص:  (ُ)
 . ُٖٖكتاب الزينة:  (ِ)
 .ُّْ/ُالغيب:  , كينظر: مفاتيحِّ/ُمجمع البياف:  (ّ)
 .   ُِْ/ُالبحر المحيط:  (ْ)
 .   ٔٓ/ُركح المعاني:  (ٓ)
 . ُِّ/ُجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ٔ)
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كأف  ,مف ألو يىألىو إذا تحٌير": كذكر أبك حاتـ الرازم في مكضع آخر بأٌف اشتقاقيا مأخكذ       
تبارؾ كتعالى عف  ,القمكب تألو أم تتحير عند التفكر في عظمتو ؛ فبل يعمـ أحد كيؼ ىك

 .  (ُ)"الصفات كعف درؾ المخمكقيف

ىك مف ألو يألو إذا ": قاؿ ,كذكر العكبرم ذلؾ أيضان لكٌف أصميا يدٌؿ عمى التعبد كليس التحير
 .  (ِ)"...عيًبد

كأصمو مف أًلوى يىألىوي إذا تحيَّر ": إذ قاؿ ,كلـ يبتعد ابف منظكر عف ىذا األصؿ في اشتقاقو      
 . (ّ)"...صفات الربكبية يريد إذا كقع العبد في عظمة اهلل كجبللو كغير ذلؾ مف

  :أٌنو جامد  -ِ

كمنيـ مف زعـ أٌنو اسـ جامد غير مشتؽ كاأللؼ كالبلـ فيو جزءه مف المفظ كالكاضع لو ىك       
ك )اهلل( ال تيٍطرىحي ": قاؿ ,. إذ ذكر الخميؿ بأٌنو ليس مف األسماء المشتقة(ْ)اهلل سبحانو كتعالى

, ماء التي يجكز منيا اشتقاؽ ًفٍعؿكليس اهلل مف األس ,التماـ األلؼ مف االسـ إٌنما ىك )اهلل( عمى
 . (ٓ)"كما يجكز في )الرحمف الرحيـ(

كذكر الزجاجي أٌف أبا عثماف المازني كاف يقكؿ إٌف اهلل اسـ ىكذا مكضكع هلل عزكجؿ       
سألني  :حدثني المبرد عف أبي عثماف المازني قاؿ :قاؿ أبك اسحاؽ الزجاج": قاؿ ,كليس مشتقان 

ما أنكرت أف يككف أصؿ قكلنا اهلل )اإللو( فحذفت اليمزة كأدغمت البلـ األكلى  :الرَّياشي فقاؿ لي
مف ًقبىًؿ إٌف  :فقمت لو :في الثانية كما أجزت في الناس أف يككف تخفيؼ األناس ثـ أدغـ ؟ قاؿ

كأنت إذا قمت  .ككذلؾ كؿ شئ خفؼ مف اليمزة فيك عمى معناه محققان  ,الناس عمى معنى اإلناس
 .  (ٔ)"فمك كاف اهلل مخففان مف إلو لبقي عمى معناه .اإللو فمـ تعمـ اهلل جؿ جبللو عمى معنى إلو

  

                                                           
 .  ٖٓ/ُ, كينظر: األسماء كالصفات: ُٖٔكتاب الزينة:  (ُ)
 . ْ/ُالتبياف في إعراب القرآف:  (ِ)
 . ْٕٔ/ُّلساف العرب )ألو(:  (ّ)
 .  ُْألفاظ القرآف الكريـ:  ينظر: الخبلؼ الصرفي في (ْ)
 . ُٗ/ْالعيف )ألو(:  (ٓ)
 . ِٗاشتقاؽ أسماء اهلل:  (ٔ)



 
ٔٓ8 

ىك اسـ عمـ خاص هلل عز كجؿ ال ": قاؿ ,كذكر البغكم أٌنو اسـ عمـ خاص لو تعالى
 .  (ُ)"كأسماء األعبلـ لمعباد مثؿ زيد كعمرك اشتقاؽ لو

كاهلل عمـ ال ": قاؿ ,األندلسي عمى أٌنو عمـ مرتجؿ غير مشتؽ عند معظميـكأٌكد أبك حياف      
 .  (ِ)"...يطمؽ إال عمى المعبكد بحؽ مرتجؿ غير مشتؽ عند األكثريف

  :كحجج أصحاب ىذا المذىب ىي

 ,لك كاف مشتقان لكاف يحمؿ معنى كميان كىذا المفيكـ ال يمنع مف كقكع الشركة فيو بيف كثيريف-ُ
 . (ّ)قكدنا إلى تكحيد مانع مف قكع الشركة في قكؿ )ال إلو إال اهلل(كىذا ال ي

عندما نذكر اهلل تعالى بالصفات المقدسة ييذكر أكالن لفظ الجبللة )اهلل( ثـ تذكر الصفات مثؿ  -ِ
 . (ْ)اهلل العالـ القادر كال يعكس ذلؾ

ه اآلية الصفة فكجب أف , كال ييقصد مف االسـ في ىذ(ٓ))ىؿ تعمـ لو سمٌيان( :قكلو تعالى -ّ
 . (ٔ)يككف المراد اسـ العمـ

كاسمو  ,أٌف االشتقاؽ يستمـز مادة ييشتؽ منيا": كذيكرت حجة أخرل بجمكده كعدـ اشتقاقو
التي ال تتضمف صفاتو تقـك  ,فيك كسائر األعبلـ المىحضة ,كالقديـ ال مادة لو ,تعالى قديـ
 .  (ٕ)"بمسمياتيا

معناه  :كقيؿ .لممكجكد الجامع لصفات الربكبية كليست مشتقة )اهلل( اسـ": كقاؿ المعيني
لكف  :كنظيره ,كأصمو )إلو( حذفت اليمزة كجعمت األلؼ كالبلـ عكضان عنيا ,الذم يحؽ لو العبادة

إذ األسماء كميا  ,كىك أعظـ األسماء .حذفت اليمزة كأدغمت إحدل النكنيف في األخرل ,أنا
  .(ٖ)"تضاؼ إليو

                                                           
 . َٓ/ُمعالـ التنزيؿ:  (ُ)
 . ُِْ/ُالبحر المحيط:  (ِ)
 . ُٕٗ/ُ, كينظر: البحر المحيط: ُّينظر: اشتقاؽ أسماء اهلل :  (ّ)
 . ُٖٕينظر: كتاب الزينة:  (ْ)
 . ٓٔمريـ:  (ٓ)
 .  ُٓ, كالخبلؼ الصرفي في ألفاظ القرآف الكريـ: ُِّ/ُالغيب: ينظر: مفاتيح  (ٔ)
 . ْٔشرح العقيدة الكاسطية:  (ٕ)
 . ِٖ/ُلكامع البرىاف:  (ٖ)



 
ٔٓ1 

  :ي في لفظ الجبللة )اهلل( أمريفيكشؼ نص المعين

  .أم إٌنو اسـ جامد ,أنو اسـ عمـ جامع لصفات الربكبية كأٌنو غير مشتؽ-ُ

كعكض عنيا بحرفيف ىما األلؼ  ,حذفت اليمزة عمى غير القياس ,أصمو )إلو( عمى )ًفعىاؿ( -ِ
ه الجمع بيف ال يكر ": نيًقؿ عف ابف النحاس أٌنو قاؿ ,كالبلـ إذ ال يكره الجمع بيف عكضيف

 . (ُ)"العكضيف كما يكره الجمع بيف العكض كالمعكض عنو

  .يككف كزنو بعد الحذؼ كالتعكيض )العاؿ( -ّ

: كاأللؼ كالبلـ الزمة لمفظ الجبللة )اهلل( ال يجكز حذفيما إذ نيًقؿ عف الخطابي أٌنو قاؿ       
دخكؿ حرؼ النداء عميو  :متعريؼكالدليؿ عمى أٌف األلؼ كالبلـ مف بنية ىذا االسـ كلـ يدخبل ل"

يا  :يا اهلل كحركؼ النداء ال تجتمع مع األلؼ كالبلـ لمتعريؼ أال ترل أٌنؾ ال تقكؿ :كقكلؾ
 .  (ِ)"يا اهلل فدؿ عمى أنيما مف بنية االسـ كاهلل أعمـ :الرحمف كال يالرحيـ ما تقكؿ

كصح ما قيؿ إٌف لفظ الجبللة ": ؿقا ,كأٌيد الطباطبائي قكؿ إٌنو اسـ لمذات الكاجب الكجكد      
ال فيك عمـ بالغمبة لـ تعمؿ فيو  اسـ لمذات الكاجب الكجكد المستجمع لجميع صفات الكماؿ كا 

 . (ّ)"عناية غير ما يدؿ عميو مادة ألو

ٌنما قمبت         كبعضيـ أشار إلى أٌنو مشتؽ مف )الكلو( كلـ تيمز كاكه المكسكرة في )كاله( كا 
العيف )البلـ( كايعمت الكاك بقمبيا ألفان فعمى ىذا المذىب فإٌف أصؿ لفظ الجبللة الكاك إلى مكضع 

لىو( ثـ صار )المكىه( ثـ )اهلل( )الكى
(ْ) . 

  :اشتقاق لفظة )الَبِري ة( -ٕ

  " :كردت ىذه المفظة في قكلو تعالى               

                   "(ٓ) . 

                                                           
 . َٖ, كينظر: التعكيض في قضايا النحك: ُٕٓ/ُاألشباه كالنظائر في النحك:  (ُ)
 . ُٗٓ/ُالجامع ألحكاـ القرآف:  (ِ)
 .   ُِ/ُالميزاف في تفسير القرآف:  (ّ)
 . ِِينظر: الخبلؼ الصرفي في ألفاظ القرآف الكريـ :  (ْ)
 . ٔالبٌينة:  (ٓ)



 
ٔٔٓ 

  :اختمؼى المغكيكف في أصؿ )البرية(       

 ,فقد كرد أصميا عند أكثرىـ أٌنيا مف )بىرىأى اهلل الخمؽ( نقؿ سيبكيو عف يكنس بف حبيب رأيان -ُ
 . (ُ)"باليمز كتحقيرىا ,ىي مف برأت :كسألت يكنس عف بريةو فقاؿ :قاؿ

كىك مف )برأ اهلل الخمؽ يبرؤه فيك ": قاؿ ,كذكر الطبرم أٌف )البرية( الخمؽ كىي مف برأ اهلل الخمؽ
كما ال ييمز )ممؾ(  .غير أٌنيا ال تييمز ,كىي )فعيمة( بمعنى )مفعكلة( .الخمؽ :ك)البرية( .بارئ(

 . (ِ)"...لكنو جرل بترؾ اليمزة ,كىك مف )ألؾ(

كالقياس  ,كىك مف برأ اهلل الخمؽ": قاؿ ,رازم ذلؾ بأٌف أصميا مف برأ اهلل الخمؽكيرل ال       
كاليمزة فيو كالرد إلى األصؿ المتركؾ في  ,كالنبي كالذرية كالخابية ,فييا اليمز إال أٌنو تيرؾ ىمزه

ف كاف اليمز ىك األصؿ ,كما أٌف ىمز النبي كاف كذلؾ كترؾ اليمز فيو أجكد ,االستعماؿ  ,كا 
 . (ّ)"ٌف ذلؾ صار كالشيء المرفكض المتركؾأل

)تأكؿ ًمٍنسىأتو( كىي ": قاؿ ,كذكر أبك عبيدة أٌف العرب تترؾ اليمزة مف بعض أسمائيا      
.. كما ترككا .العصا كأصميا مف نسأتي بيا الغنـ كىي مف اليمز الذم تركت العرب مف أسمائيا

 . (ْ)"ف برأت كخبأتىمزة النبٌي البىرٌية كالخابية كىي مف أنبأت كم

إذ يرل الفراء أٌف )البرٌية( اشتقت مف البرل  ,أصميا أٌنيا مف )البرل( الذم ىك التراب -ِ
بغية  :التراب سمعت العرب تقكؿ :كالبرل ,أخذٍت مف البىرىل كانت غير ميمكزة": قاؿ ,)التراب(
: قاؿ ,ند أىؿ الحجاز, كذكر اشتقاقيا ع(ٓ)"كشرُّ ما يرل فإٌنو خيسرل ,كحٌمى خيبرل ,البرل

 ,إاٌل أٌف بعض أىؿ الحجاز ىمزىا ؛ كأنو أخذىا مف قكؿ اهلل جؿ كعز برأكـ ,البرية غير ميمكز"
ثـ اجتمعكا عمى ترؾ ىمزىا كما اجتمعكا  .كمف لـ ييمزىا فقد تككف مف ىذا المعنى ,كبرأ الخمؽ

 . (ٔ)"يىرىل كتىرل كنرل :عمى

                                                           
 . ُْٔ/ّكتاب سيبكيو:  (ُ)
 . ٖٕ/ِجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ِ)
 . ْٖ/ِّمفاتيح الغيب:  (ّ)
 .  ِِٓ/ِ, كينظر: المزىر في عمـك المغة: ُْ, كاآلية سبأ: ُْٓ/ِمجاز القرآف:  (ْ)
 . ََِ/ْ, كالمخصص: ٖٔ/ّ, كينظر: الخصائص: ِِٖ/ّالقرآف )الفراء(: معاني  (ٓ)
 . ِِٖ/ّمعاني القرآف )الفراء(:  (ٔ)



 
ٔٔٔ 

البرية بغير ىمز مف ": قاؿ ,)التراب( كأكد أٌنو أصؿ برأسو كيرل اآللكسي أٌنيا مف البرل      
 . (ُ)"البرل المقصكر يعني التراب فيك أصؿ برأسو

إٌنما أخذت )البرية( مف ": قاؿ ,كعمى ىذا الطبرم ,كيرل بعضيـ أٌف أصميا مف بريتي العكد  -ّ
 . (ِ)"فمذلؾ لـ ييمز ,قكلؾ )بريت العكد(

 . (ّ)"فمذلؾ لـ يييمز ,إٌنو مأخكذ مف بريت القمـ": قاؿإذ  ,كلـ يبتعد الطكسي عف ذلؾ

كيقاؿ لمبعير إذا كاف باقيان  ,كالٌسيـ الذم أيتـ بىٍرييو يدعى البىًرمُّ  ,كالعكد أك القمـ يىٍبرل بريان       
بكبة , كالقمـ أن(ْ)كالبيراية النحاتة  ,كبريت القمـ بريان كبريت البعير أيضان  ,عمى السير إٌنو لذك بيراية

   .(ٓ)ال يككف قممان إاٌل إذا بيرم كأيصمح

  .كعمى ىذا األصؿ يتضح مف ذلؾ أٌف )البرٌية( ىي تيذيب اإلنساف كاستقامتو

: قاؿ الزجاج ,كقد حذفت اليمزة ,كذىب قسـ مف العمماء إلى أٌف أصؿ البرٌية )بريئة( باليمزة -ْ
 ,كالقيراء غيره مجمعكف عمى ترؾ اليمز ,اليمزكقد قرأ نافع البريئة ب ,القراءة البرية بترؾ اليمزة"

 . (ٔ)"إال أٌف اليمزة خففت لكثرة االستعماؿ ,كاألصؿ البريئة ,كما أجمعكا في النبي

كأجمعت العرب عمى أٌف البرٌية ال تييمز كأصميا مف ": قاؿ ,كذىب إلى ذلؾ ابف دريد
ٌية كالخابية ال تييمز كأصميا اليمز ,اليمز  . (ٕ)"ككذلؾ الذُّرّْ

قاؿ  .كقد تركت العرب ىمزىهي  ,الخمؽ :كالبريَّة": قاؿ ,كيرل الجكىرم أٌف البرية )الخمؽ(       
ف أيخذت البريَّة مف البىرىل كىك التراب فأصميا غير اليمز :الفراء كبرَّأتو  ,كأبرأتو مما لي عميو .كا 
 . (ٖ)"...مف كذاكتبرأتي  .بيرىأه  :كالجمع ,قيٍترىة الصائد :كالبيرأة بالضـ .تبرئة

 

                                                           
 . َِٔ/َّركح المعاني:  (ُ)
 . ُِٓ/ُ, كينظر: مجمع البياف: ٕٗ/ِجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ِ)
 . ِْْ/ُالتبياف في تفسير القرآف:  (ّ)
 .   ِّٕ/َُرل(: ينظر: المحيط في المغة )ب (ْ)
 . ََُينظر: الصاحبي في فقو المغة العربية:  (ٓ)
عرابو:  (ٔ)  . ّْٕ, كالقراءة تنظر في: الحجة في القراءات السبع: َّٓ/ٓمعاني القرآف كا 
 . ََُِ/ِجميرة المغة )برأ(:  (ٕ)
 . ِِٖ/ّ, كينظر: معاني القرآف )الفراء(: ّٕ/ِالصحاح )برأ(:  (ٖ)



 
ٕٔٔ 

قرأ نافع كابف عامر )البريئة( ": قاؿ ,كذكر البغكم بأنيا قيرأت مشددة مف غير ىمز
 .  (ُ)".. كقرأ األخركف مشددان بغير ىمز كالذرية ترؾ ىمزىا في االستعماؿ.باليمزة

ء التضعيؼ الذم في كمما يمحظ عمى أصحاب ىذا الرأم أٌنيـ لـ يذكركا مف أيف جا
 . ة(الياء )بريٌ 

ٍيتي  ,أك مف البىرىل كىك التراب ,)اٍلبىًريًَّة( فعمية ًمف بىرىأ اهلل الخمؽى ": كقاؿ المعيني       أك مف بىرى
ـى   . (ِ)"قدَّرت قطعو :القم

  :يكشؼ نص المعيني أٌف اشتقاؽ )البرية( عمى كزف )فىًعٍيمىة( جاءت مف ثبلثة احتماالت ىي

مف برأ اهلل الخمؽ  أم إٌف أصمو ميمكز البلـ )بريئة( فأسقطت أٌنيا عمى كزف )فىًعٍيمىة( كمشتقة -ُ
ككذلؾ عندما تيصٌغر  ,ىمزتيا كدٌؿ عمى أف أصميا ميمكز البلـ أٌف بعضيـ قرأىا )بىريئة( باليمز

يّْئة( باليمز فالتصغير يردي الكممات إلى أصكليا )بيرى
(ّ)  . 

    .أٌنيا مشتقة مف البرل كىك التراب فأصميا غير ميمكز -ِ

كيدٌؿ  ,كىذا األصؿ يختمؼ عف األكؿ كالثاني ,أٌنيا مشتقة مف بريت القمـ كأصمو لـ ييمز -ّ
   .ىذا عمى البركز كالظيكر بشكؿ آخر

  .يقابميا رأم أٌنيا ميمكزة )بىرىأ( ,نمحظ أٌف الغالب في اآلراء عدـ اليمز )برل( ك )بىًرم( -ْ

ف أخذت مف كذكر الشككاني أٌف البرية إٍف أخذت مف الب راء )التراب( لـ تدخؿ المبلئكة فيو كا 
كىك التراب لـ تدخؿ المبلئكة تحت ىذا  ,إف أيخذت البرية مف البراء": قاؿ ,بريت القمـ دخمت فيو

ف أخذتيا مف بريت القمـ ,المفظ ألنو يقاؿ برأ  ,إٌف اليمز ىك األصؿ :كقيؿ .قٌدرتو دخمت :أم ,كا 
 .    (ْ)"اهلل الخمؽ باليمز

ًصفا بأٌنيما مرضيافكاأل صبلف )برأ باليمز( ك )البرل( بغير ىمز كي
(ٓ). 

                                                           
 . ْٕٗ/ٖ معالـ التنزيؿ: (ُ)
 . َُُٕ/ِلكامع البرىاف:  (ِ)
 . ِِْينظر: الخبلؼ الصرفي في ألفاظ القرآف الكريـ:  (ّ)
 . ُْْٔ/َّفتح القدير:  (ْ)
 . ْٓٗ/ٖينظر: البحر المحيط:  (ٓ)



 
ٖٔٔ 

كييرجح في اشتقاقيا أٌنيا مف )بىرىأ( ألٌف معنى البرٌية في كبلـ العرب ىك الخمؽ كبراء يدؿ        
, أم خالقكـ فاألصؿ )بىرىأ( ناسب معنى (ُ)"فتكبكا إلى بارئكـ": عمى ىذا المعنى كمنو قكلو تعالى

 . (ِ)كاشتقاقيا سكاء كاف باليمز أك بدكنوالمفظة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . ْٓالبقرة:  (ُ)
 .  ِّْينظر: الخبلؼ الصرفي في ألفاظ القرآف الكريـ, اطركحة دكتكراه:  (ِ)



 
ٔٔٗ 

 المبحث التاسع

 المشتقات

": مف أمثمة المشتقات التي كردت عمى كزف )فىعيكؿ( قكلو تعالى                 

                         "(ُ) . 

كر( أمصدره ىك أـ صيغة مبالغة ؟         اختمؼ العمماء في )الغىري

  :مصدر-ٔ

ىك ما غٌر  :كالغىركر بفتح الغيف": قاؿ ,ذىب الطبرم إلى أٌف )الغركر( بضـ الغيف مصدر       
فيك  :الغيف كأما الغيركر بضـ ,أك دنيا ,اإلنساف مف شئ كائنان ما كاف شيطانان كاف أك إنسانان 

 . (ِ)"غررتو غركران  :مصدر مف قكؿ القائؿ

 ,كذكر الٌزجاج أٌف )غران( مصدر غررتو كاستبعد أف يككف الغىركر مصدران ألٌف فعمو متعدو 
كري الشيطافي ": قاؿ ,كجٌكز أف يككف جمع غارو  كىي األباطيؿ  ,كييٍقرىاي الغيركري بضـ الغيف ,كالغىري

كيجكز أف يككف جمع غىرٍّ مصدري  ,مثؿ قاعد كقيعيكد ,اٌر كغيركركيجكز أف يككف الغيركر جمع غى 
ٌران  ٍرتيو غى ألٌف المتعٌدية ال تكاد تقع مصادرىا عمى  ,فأٌما أف يككف مصدر غررتو غيركران فىبعيده  .غىرى

كنىًيكىو المرض نيييككان فيجكز غررتو غركران  ,كقد جاء بعضيا عمى فيعيكؿ نحك لزمتو لزكمان  ,فيعيكؿ
 . (ّ)"ذلؾ عمى

غررت الرجؿ  :الغركر مصدر قكلؾ": قاؿ ,كذكر الرازم أٌف الغركر مصدر غررت الرجؿ      
فيقكؿ غرني ظاىره أم  ,بما يستحسنو في الظاىر ثـ يجده عند التفتيش عمى خبلؼ ما يحبو

رددتو عمى  :كتقكؿ العرب في الثكب إذا نشر ثـ أعيد إلى طيو ,قبمتو عمى غفمة عف امتحانو
 .    (ْ)"رةغ

  :المبالغة – ٕ

                                                           
 . ٓفاطر:  (ُ)
 . ُِٕ/ِ, كينظر: المحتسب: ُٖٓ/َِامع البياف في تأكيؿ القرآف: ج (ِ)
عرابو:  (ّ)  .  ُِٕ/ِ, كالمحتسب : ُّٔ/ّ, كينظر: إعراب القرآف )النحاس(: ِْٔ-ِّٔ/ْمعاني القرآف كا 
 .   ُِْ/ٗمفاتيح الغيب:  (ْ)



 
ٔٔ٘ 

ٌنما كصفت الحياة الدنيا ": قاؿ ,كذىب الطكسي إلى أٌف )الغركر( مبالغة في التحذير        كا 
ألٌنيا بمنزلة مف يغتر بالمحبكب كيبذؿ ما فيو الفرح  ,بأٌنيا متاع الغركر مع كشفيا عف حاليا

 . (ُ)"...ر منيامبالغة في التحذي ,ليكقع في بمية تؤدم إلى ىمكة ,كالسركر

كىك عمى ما  ,)الغركر( أم المبالغ في الغركر": قاؿ ,كأكد اآللكسي معنى مبالغة في الغركر
كيجكز التعميـ أم ال يغرنكـ  ,كمجاىد الشيطاف فالتعريؼ لمعيد ,كالحسف ,ركل عف ابف عباس

 . (ِ)"...كؿ مف شأنو المبالغة في الغركر

( الشيطاف": مف الغركر في النص الكريـ ىك إلى أٌف المراد  المعيني كذىب       ٍكري بناء  ,)الغىري
( :كييقىرأ .المبالغة ٍكري  . (ّ)"كقاعدو كقيعكد ,جمع غارٍّ  ,األباطيؿ :أم ,)الغيري

كىك لمف  ,كجاءت عمى كزف )فىعيكؿ( ,بأٌف )الغركر( صيغة مبالغة ,يكشؼ نٌص المعيني      
كسمي بو الشيطاف ألٌنو  ,مى التكثير كالمبالغة في االغترار, أم إٌف الغركر دٌؿ ع(ْ)داـ منو الفعؿ

كصيغة )فىعيكؿ( تشترؾ مع صيغة )فيعيكؿ( في التعدد  ,ال نياية لغركره أك ألٌنو يغر اإلنساف كثيران 
 :, كتصاغ مف مصدر الفعؿ الثبلثي المجرد سكاء كاف متعديان أك الزمان مثؿ(ٓ)الداؿ عمى المبالغة

بيكر ": يستكم في ىذه الصيغة المذكر كالمؤنث نحك. ك (ٔ)كحنكف ,غفكر بيكر كامرأةه صى رجؿه صى
ىيمنت عمى  -المبالغة-, كيمكف فيـ ىذا اإلستكاء أفَّ الداللة المركزية(ٕ)"كرجؿه كىنيكد كامرأةه كىنيكد

  .داللة التفريؽ

ـ الغيف فالمراد بو أما بض ,كيبدك أٌف )الغىركر( عند المعيني بفتح الغيف المراد منو الشيطاف     
   .كؿ باطؿ كىك جمع غارو 

كذىب أبك حياف األندلسي إلى أٌف )الغركر( مصدر سكاء أكاف بالضـ أـ بالفتح كيحتمؿ       
كفسره  ,بالفتح :كىك مصدر ؛ كالجميكر ,الغركر بالضـ": قاؿ ,أف يككف مبالغة في حالة الضـ

                                                           
 . ُٕ/ْالتبياف في تفسير القرآف:  (ُ)
 .  َُِٓقدير: , كينظر: فتح الُٖٔ/ِِركح المعاني:  (ِ)
 . ٕٔٓ/ِلكامع البرىاف:  (ّ)
 .  ََُ, كمعاني األبنية في العربية: ُّّ-َّّينظر: أدب الكاتب:  (ْ)
 . ِّٕينظر: تعدد األبنية العربية لممعاني الصرفية, اطركحة دكتكراه:  (ٓ)
 . ُّٓ, كتصريؼ األسماء كاألفعاؿ: ُِٕينظر: أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو:  (ٔ)
 . ُّٓ, كتصريؼ األسماء كاألفعاؿ: ُِِ/ُِ, كينظر: تيذيب المغة )صبر(: ُْٕ/ّمخصص: ال (ٕ)



 
ٔٔٙ 

لضـ عميو جعؿ الشيطاف نفس الغركر كيمكف حمؿ قراءة ا ,ابف مجاىد كالضحاؾ بالشيطاف
 (ُ)"مبالغة

كإلستبعاد المصدرية عنو مف  ,كيرجح الباحث أٌنيا صيغة مبالغة لككف أكثر العمماء عميو      
   .قبؿ الزٌجاج

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 . ُٖٗ/ٕالبحر المحيط:  (ُ)



 
ٔٔ2 

 المبحث األول

 الطمبية اإلنشائية األساليب

, كالنداء, كالعرض االستفياـىي التي تستدعي مطمكبان, كاألمر كالنيي, كالتمني, ك         
  -:, كمف األساليب التي كردت في كتاب )لكامع البرىاف((ُ)كالتحضيض

  :االستفيامأسموب  –أوالً 

  :توطئة

, أم محاكلة معرفة شيء مجيكؿ, أك استيضاح ما في ضمير (ِ)يراد بو طمب الفيـ       
خص, أك شيء, أك غيرىما, كتتعمؽ صكرة ذىنية تتعمؽ أحيانان بمفرد ش"؛ ألفه الفيـ(ّ)المخاطب

 . (ْ)أحيانان بنسبة, أك بحكـ مف األحكاـ سكاء أكانت النسبة قائمة عمى يقيف أـ ظف أـ عمى شؾ"

باليمزة. كيخرج ىذا الحرؼ إلى  االستفياـ :كمف شكاىد الحركؼ التي أكردىا المعيني في كتابو
 اإلنكارم.  االستفياـو إفادة , كالمعنى المجازم كمف أمثمتستفياـالمعنى الحقيقي لبل

, كأصبلن لو؛ ألٌنيا كاسعة التصرؼ االستفياـ( أٌما لباب االستفياـعدَّ أكثر النحكييف )ىمزة       
اآلخر, لذا نجد سيبكيو  االستفياـفي بابيا كلككنيا انمازت بصفات انفردت بيا قياسان بأدكات 

في األصؿ  ستفياـإلى غيره, كليس لبل الذم ال يزكؿ عنو االستفياـحرؼ "يقكؿ عنيا إٌنيا
 .  (ٓ)غيره"

                                                           
 .ُْٕ, كالجممة العربية تأليفيا كأقساميا: ُْينظر: األساليب اإلنشائية في النحك العربي:  (ُ)
 .َٕ/ُ, كمغني المبيب: ٗٗ/ٓ, كشرح المفصؿ )ابف يعيش(: ِْينظر: كتاب الحدكد في النحك:  (ِ)
 .ُٓينظر: الخميؿ معجـ مصطمحات النحك العربي:  (ّ)
 .ِْٔفي النحك العربي نقد كتكجيو:  (ْ)
 .ِٓٔ, كينظر: في النحك العربي نقد كتكجيو: ٗٗ/ُكتاب سيبكيو:  (ٓ)



 
ٔٔ8 

. كالبد ليا مف داللة أصمية أيضان لذلؾ (ُ)كاألصؿ يتصرؼ ما ال يتصرؼ فيو الفرع     
بحسب المقاـ ", كىذا ال يعني أٌف اليمزة ال ترد لمعافو آخر, بؿ ترد(ِ)االستفياـكانت داللتيا عمى 

  :, منيا(ّ)"االستفياـكاألصؿ في جميع ذلؾ معنى 

, كقكلو (ْ)ية كاقع, كأفَّ فاعمو ممـكاالستفيامكيقتضي أٌف ما بعد اليمزة  ,اإلنكاري  االستفيام -ٔ
اإلنكارم أف يقع األمر المنكر بعد ىمزة  االستفياـ, كينبغي في (ٓ))أغير اهلل تدعكف( :تعالى

 . (ٔ), أك غيرهمباشرة, كقد يككف ىذا المنكىر فعبلن, أك فاعبلن, أك مفعكالن  االستفياـ

  :كقد أكرد المعيني ىذا المعنى لميمزة في شكاىد عدة منيا

: "قكلو تعالى -أ              ."..(ٕ)  . 

)أغير اهلل أبغي( أم أتخذ : "اإلنكارم, قاؿ ستفياـذىب الطكسي إلى أفَّ الكبلـ خرج لبل      
, كالمراد بو االنكار, ألنو ؟؟ لصاحبو اال بما ىك االستفياـان ؟ ! فالكبلـ خرج مخرج )ربان( معبكد

قبيح,  ألٌف تقديره أيجكز أف أطمب الضر كالنفع بعبادتي ممف ىك مربكب مثمي ؟ عادالن بذلؾ 
عف رب كؿ شيء كليس بمربكب ؟ ! أـ ىذا قبيح في العقكؿ ؟ كىك الـز لكـ عمى عبادة 

 . (ٖ)األكثاف."

كىذا أمر صادر مف اهلل تعالى إلى نبيو الكريـ )ص( بأٌف يخاطب ىؤالء الكفار عمى 
كجو اإلنكار لفعميـ, كىنا أفادت اليمزة نفي ما بعدىا, أم إثبات الربكبية هلل عٌز كجؿ, ألٌف نفي 

 النفي إثبات, كنفى جميع األرباب.  

                                                           
 .ُْٗ(: ٖٖينظر: اإلنصاؼ )مسألة رقـ  (ُ)
 .َُّ/ٓينظر: شرح المفصؿ )ابف يعيش(:  (ِ)
 .ُٖٕ/ْ, كينظر: البرىاف في عمـك القرآف: ُّجنى الداني: ال (ّ)
 .َُٔ/ِ, كينظر: دراسات السمكب القرآف الكريـ: ّٗ/ُينظر: مغني المبيب:  (ْ)
 .َْاألنعاـ:  (ٓ)
 .ُٗٗ, كالببلغة فنكنيا كأفنانيا: ِٔٔينظر: في النحك العربي نقد كتكجيو:  (ٔ)
 .ُْٔاألنعاـ:  (ٕ)
 .ّّٕ – ّّٔ/ٖالقرآف: التبياف في تفسير  (ٖ)
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في معنى اإلنكار ال جكابى لصاحبو إاٌل أف  استفياـ)قيؿ أىغىيرى اهلًل أىبًغي رٌبان( : "كقاؿ المعيني     
 .  (ُ)يبغي اهلل ربان"

خرج إلى معنى اإلنكار كىك الجحكد كاالستنكار,  االستفياـييفيـ مف ىذا أفَّ ىذا 
ييراد منو النفي مع اإلنكار عمى الميٍثًبت كيؼ  االستفياـ, كىذا النكع مف (ِ)ؾ شيئان تنكرهاستفيام

النفي, ككاف عميو أف ينفي, أك مع اإلنكار عمى المخاطب قضٌيتو كىي باطمة أثبت ما ىك ظاىر 
, كقد ييٍشرىب اإلنكار معنى التكبيخ كالتقريعاالستفياـفي تصٌكر مكٌجو 

, فػ"ليس المراد بو (ّ)
بؿ المراد انكار ما دخمت عميو اليمزة كىكالنفي فيككف المراد االثبات... كذلؾ ألٌف  االستفياـ
, ففيو استيجاف مف المخاطب عٌما حدث في (ْ)في نفي لذلؾ النفي )كنفي النفي اثبات("انكار الن

. كىذا انكار تكبيخي, فيك بمعنى ما كاف ينبغي (ٓ)الماضي, أك ما يمكف أف يحدث في المستقبؿ
أتعصي ربؾ, فالغرض  :اعصيت ربؾ أك بمعنى ال ينبغي أف يككف, نحك :أف يككف ىذا, نحك
, (ٕ))أفحكـ الجاىمية يبغكف( :, كما في قكلو تعالى(ٔ)اضو كاالرتداع عف مستقبؿمنو الندـ عمى م

 بمعنى ال ينبغي أف يككف ىذا الفعؿ منكـ. 

تنبو السامع حتى يرجع إلى نفسو فيخجؿ كيرتدع كيعي بالجكاب, أما "كالمراد مف االنكار       
)فافعؿ( فيفضحو  :دعكاه قيؿ لو ألٌنو قد ادعى القدرة عمى فعؿ ال يقدر عميو, فإذا ثبت عمى

ٌما ألٌنو  ٌما ألٌنو ىَـّ بأٌف يفعؿ ما ال ييستصكب فعميو, فإذا ركجع فيو تنٌبو كعرؼ الخطأ, كا  ذلؾ, كا 
 .  (ٖ)جٌكز كجكد أمر ال يكجد مثمو, فإذا ثبت عمى تجكيزه قىٌبح عمى نفسو"

                                                           
 .ِٗٔ/ُلكامع البرىاف:  (ُ)
 .ِِّ/ٓينظر: لساف العرب )نكر(:  (ِ)
 .ِِٕ – ُِٕ/ُينظر: الببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا:  (ّ)
 .ِٕٗ/ِشركح التمخيص:  (ْ)
 .ُْٗينظر: الببلغة فنكنيا كأفنانيا:  (ٓ)
 .ََّ/ِينظر: شركح التمخيص:  (ٔ)
 .َٓالمائدة:  (ٕ)
 .َُِ – ُُٗدالئؿ اإلعجاز:  (ٖ)



 
ٕٔٓ 

, فمع التقديـ انصٌب (ُ)حاالن كىنا ييحتمؿ إعراب المنكىر )غير( مفعكالن لػ )أبغي( أك       
عمى ما كلي اليمزة )غير(, فكاف المعنى أيككف غير اهلل بمثابة أف يتخذ معبكدان يداف لو اإلنكار 

خرج عف معناه  االستفياـبالعبكدية, كىذا اإلنكار ال جكاب لصاحبو إاٌل أف يبغي اهلل ربان ألٌف 
 األصمي إلى المعنى المجازم كأريد بو اإلنكار. 

 ستفياـكاليمزة لبل: "انكار كتكبيخ, قاؿ االستفياـىب أبك حياف األندلسي إلى أٌف معنى كذ
كمعناه اإلنكار كالتكبيخ كىك رد عمييـ إذ دعكه إلى آليتيـ كالمعنى أنو كيؼ يجتمع لي دعكة 

 . (ِ)غير اهلل ربان كغيره مربكب لو"

)قيؿ أغير اهلل أبغي " :ذلؾ قٌدـ المفعكؿ, قاؿكذكر اآللكسي أٌنو إنكار لبغية غيره تعالى ربان ل      
ربان( إنكار لبغية غيره تعالى ربان ال لبغية الرب كليذا قٌدـ المفعكؿ, كليس التقديـ لبلختصاص إذ 
المقصكد أغير اهلل أطمب ربان كأجعمو شريكان لو, كعمى تقدير االختصاص ال يككف إشراكان لمغير 

     (ّ)بؿ تكحيد..."

مجازم خرج إلى معنى اإلنكار كالتكبيخ, إذ  استفياـلمباحث أفَّ )أغير اهلل أبغي ربان(  كيبدك      
إٌف كٌفار قريش قالكا لمرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو أف ارجع عف ىذا األمر كاعبد آليتنا كنحف لؾ 

 اتخذ عكنان كسندان فنزؿ قكلو تعالى ينكر عمى المشركيف دعكتيـ لو بعبادة غير اهلل أم أغير اهلل
اإلنكارم, كألٌف  االستفياـربان كىك رٌب كؿ شيء كلذلؾ قٌدـ المفعكؿ ألٌنو المنكىر أك المقصكد مف 

 مدار اإلنكار ىك ابتغاء غير اهلل تعالى ربان ال مطمؽ اإلبتغاء.

 ":قكلو تعالى -ب                        

               ."..(ْ)  . 

                                                           
 .ّْٕ/ِينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآف المجيد:  (ُ)
 .ِّٔ/ْالبحر المحيط:  (ِ)
 .  َِٔ/ٖ, كينظر : التحرير كالتنكير :  ُٕ/ٖركح المعاني:  (ّ)
 .ُّّالبقرة:  (ْ)



 
ٕٔٔ 

حرؼ ميمؿ لو أقساـ عدة كمنيا )أـ المنقطعة(, إذ أفصح أبك البقاء العكبرم عنيا,  :أـ
ىؿ زيد عندؾ أـ عمرك ؟ ألٌف ىؿ ال  :فإف كاف مكاف اليمزة ىؿ كانت أـ منقطعة, كقكلؾ: "قاؿ
التي ال يككف قبميا : ", كقد عرفيا المرادم بأٌنيا(ُ)عمؿ في اإلثبات تكبيخان بخبلؼ اليمزة"تست

كىمزة التسكية, ألٌنيا إف سبقتيا إحداىما كانت متصمة,  االستفياـ, أم ىمزة (ِ)إحدل اليمزتيف"
بالخبر  مسبكقة: "ككاف البف ىشاـ مكقؼه في تعبيره عندما قٌسـ )أـ( المنقطعة عمى ثبلثة أنكاع

, فػ)أـ( المنقطعة تقع (ّ)بغير ىمزة" استفياـ,, كمسبكقة باستفياـالمحض, كالمسبكقة بيمزة لغير 
كتفيد اإلضراب عف الكبلـ األكؿ إلى الكبلـ الثاني كمعناىا )بؿ(, كتككف منقطعة  "بيف جممتيف

 . (ْ)"استفياـعما قبميا سكاء كاف قبميا خبر أـ 

)أـ كنتـ شيداء(, أكنتـ. : "مستأنؼ عمى كبلـ سابؽ لو, قاؿ تفياـاسكيرل الطبرم أٌنو       
 استفياـان مستأنفان عمى كبلـ قد سبقو... تفعؿ العرب في كؿ استفيامكلكنو استفيـ بػ)أـ(, إذ كاف 

 (ٓ)ابتدأتو بعد كبلـ قد سبقو, تستفيـ فيو بػ)أـ("

عمى معنى أٌييما  :عمى كجييفان, كيقع الكبلـ بيا استفيامفالكبلـ بػ)أـ( ال يككف إاٌل 
اآلخر منقطعان مف األكؿ, كتأتي )أـ( بمنزلة )ال بؿ( لمتحكؿ مف  االستفياـكأٌييـ, كعمى أف يككف 

الشيء إلى الشيء كاأللؼ تأتي مستقبمة فاستغنكا في االستقباؿ عنيا إلى )أـ(, إذ كانت لترؾ 
   .(ٔ)شيءو إلى شيء فمك تيركت كلـ تيذكر لـ يتبيف المعنى

كذىب الطكسي إلى أفَّ )أـ( في اآلية الكريمة منقطعة كليست متصمة كمعناىا الجحد,       
)ألـ. تنزيؿ الكتاب ال ريب فيو مف رب  :)أـ( ىا ىنا منقطعة كليست بمتصمة كقكلو تعالى" :قاؿ

ؿ, كألؼ العالميف أـ يقكلكف افتراه(... كال تجيء منقطعة األلؼ كقد تقدميا كبلـ, ألٌنيا بمعنى ب

                                                           
 .ْٕٔ – ْٔٔكتب التفسير: , كينظر: األدكات النحكية في ِْٗ/ُالمباب في عمؿ البناء كاإلعراب:  (ُ)
 .َِٓالجنى الداني:  (ِ)
 .ِٖٖ - ِٕٖ/ُمغني المبيب:  (ّ)
 .ُُْأساليب الطمب في نيج الببلغة, )رسالة ماجستير(:  (ْ)
عرابو: ٕٗ/ّجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ٓ)  .ُِِ/ُ, كينظر: معاني القرآف كا 
 .َُٗ/ّ, ُٗٔ/ّينظر: كتاب سيبكيو:  (ٔ)



 
ٕٕٔ 

أم ما كنتـ شيداء. كالمفظ لفظ  :الجحد –ىنا  –بؿ أكنتـ شيداء, كمعناىا  :. كأٌنو قيؿاالستفياـ
 .  (ُ)كالمعنى عمى خبلفو" االستفياـ

في معنى الجحد, أم ما كنتـ شيداء كىكذا فإٌف  استفياـ)أـ كنتـ شيداء(, : "كقاؿ المعيني       
أنا  :ال تطمعكا, )ألست بربكـ( أم :)أفتطمعكف( أم :بات نفيمف النفي إثبات كمف اإلث االستفياـ

 .  (ِ)ربكـ"

, ستفياـلـ يخرج المعيني عٌما رسمو النحكيكف لػ)أـ( المنقطعة مف أحكاـ مف قكعيا لبل       
كبمعنى الجحد, كلـ تكف في أكؿ الكبلـ, كقد سبقت بغير ىمزة, لكنو لـ يصرح بأٌف معناىا )بؿ( 

كىك إنما يقع "فرقان بينيما في داللة اإلضراب, إذ ذىب بعض الباحثيف إلى ذلؾ  كيبدك أٌنو يجد
. مستفيدان ذلؾ مف قكؿ بعض (ّ)"بعد )بؿ( يقيف كما يقع بعد )أـ( مظنكف كمشككؾ فيو

ٌنما  استفياـفقط ألٌنو لـ يتقدميا  االستفياـ, كربما قصد بػ)أـ( بمعنى ألؼ (ْ)النحكييف فيرد عميو كا 
ـٍ تقكلكف إٌف إبراىيـ( :كقكلو تعالى  االستفياـجعميا ىي  )أ

أتقكلكف إٌف إبراىيـ, جعؿ  :, بمعنى(ٓ)
, ككذا الحاؿ بالنسبة لػ)أـ كنتـ شيداء(. كالمعنى أم ما كنتـ حضكران (ٔ)االستفياـ)أـ( بمعنى ألؼ 

خراج المعنى مخرج  رة في أبمغ في الكبلـ, كأشد مظاى االستفياـحيف قرب يعقكب مف المكت, كا 
الحجاج أٌف الكبلـ يخرج مخرج التقرير بالحؽ فتمـز الحجة, كاإلنكار لو فتظير الفضيحة, فمذلؾ 

 . (ٕ)االستفياـأخرج الجحد في االخبار مخرج  

الدالة عمى  االستفياـكيرل أبك حياف األندلسي أٌف )أـ( منقطعة تتضمف معنى )بؿ( كىمزة 
 :الدالة عمى اإلنكار, كالتقدير االستفياـمعنى بؿ كىمزة كأـ ىنا منقطعة, تتضمف : "اإلنكار, قاؿ

اإلنتقاؿ مف شيء إلى شيء, ال أٌف ذلؾ إبطاؿ لما قبمو.  :بؿ أكنتـ شيداء ؟ فمعنى اإلضراب

                                                           
, كينظر: الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: ّ - ُ, كاآلية السجدة: ْٕٓ/ُفي تفسير القرآف: التبياف  (ُ)
 .ِٔٗ/ُ, كمجمع البياف: ُّّ/ُ

 .ُِٕ, ك األخرل األعراؼ: ٕٓ, كاآلية األكلى البقرة: ٖٔ/ُلكامع البرىاف:  (ِ)
 .ُُْأساليب الطمب في نيج الببلغة:  (ّ)
 .ٖٓ/ِؿ في النحك: , كاألصك ِٖٗ/ّينظر: المقتضب:  (ْ)
 .َُْالبقرة:  (ٓ)
 .َُّينظر: كتاب األزىية:  (ٔ)
 .ْٕٓ/ُينظر: التبياف في تفسير القرآف:  (ٕ)



 
ٕٖٔ 

التقريع كالتكبيخ, كىك في معنى النفي, أم ما كنتـ شيداء, فكيؼ تنسبكف  :ىنا االستفياـكمعنى  
 . (ُ)كه أنتـ كال أسبلفكـ"إليو ما ال تعممكف ؟ كال شيدتم

: "قكلو تعالى-جػ           "(ِ).   

فإف " :استقيامان مبتدأ أك جعمو مردكدان, كيستفيـ بيا بقطع األلؼ, قاؿ أف يككف جٌكز الفراء     
ف شئت جعمتو ماستفيامشئت جعمتو  )ما لنا ال نرل  :ردكدان عمى قكلوان مبتدأ قد سبقو كبلـ, كا 

رجاالن( كقد قرأ بعض القراء )أىٌتخذناىـ سخريان( يستفيـ في )أىٌتخذناىـ سخريان( بقطع األلؼ لينٌسؽ 
 . (ّ)عميو )أـ( ألٌف أكثر ما تجيء مع األلؼ؛ ككؿه صكاب"

نة, , كاستفيـ الحسف كعاصـ كأىؿ المدياستفياـقرأ أصحاب عبداهلل بغير : "كقاؿ أيضان 
 .  (ْ)كبطرًحو" االستفياـالذم معناه التعٌجب كالتكبيخ فيك يجكز ب االستفياـكىك مف 

, كىك بمعنى االستفياـكذكر الطبرم أٌف القراء اختمفكا في قراءتيا مرة بالقطع عمى كجو       
التعجب كالتكبيخ, كمرة بكصؿ األلؼ مع ما قبميا, لكنو استصكب قراءة الكصؿ عمى غير كجو 

 :اختمؼ القٌراء في قراءتو, فقرأتو عامة قراء المدينة كالشاـ كبعض قراء الككفة: "قاؿ , ستفياـاال
, كقأتو عامة قراء الككفة كالبصرة كبعض االستفياـ)أىٌتخذناىـ( بفتح األلؼ... كقطعيا عمى كجو 

كالتكبيخ,  كاف بمعنى التعجب استفياـ)اتخذناىـ(... إف كؿ  :قراء مكة بكصؿ األلؼ مف األشرار
فإٌف العرب تستفيـ فيو أحيانان, كتخرجو عمى كجو الخبر أحيانان. كأكلى القراءتيف في ذلؾ 

قبؿ ذلؾ في قكلو )ما  االستفياـ, لتقدـ االستفياـبالصكاب قراءة مف قرأ بالكصؿ عمى غير كجو 
ف كاف لبل كجو مفيكـ لما  ستفياـلنا ال نرل رجاالن كنا( فيصير قكلو )اتخذناىـ( بالخبر أكلى كا 

 .  (ٓ)كصفتي قبؿ مف أنو بمعنى التعجب"

                                                           
 .َّٗ/ُ, كينظر: ركح المعاني: ِٕٓ/ُالبحر المحيط:  (ُ)
 .ّٔص:  (ِ)
 .  ِٔ, كاآلية سكرة ص: ِٕ – ُٕ/ُمعاني القرآف )الفراء(:  (ّ)
 .ُّّ/ٔي القرآف )النحاس(: , كينظر: معانُُْ/ِنفسو:  (ْ)
 .  َّٕ, كالقراءة ينظر: الحجة في القراءات السبع: ِّّ – ِِّ/ُِجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ٓ)



 
ٕٔٗ 

تسقط مف الكبلـ ألٌف في الكبلـ  االستفياـييفيـ مف ذلؾ أٌف ألؼ الكصؿ إذا سبقت بيمزة       
ما يستغنى بو عنيا, فإف سبقيا كبلـ كصؿ بو إلى الحرؼ الساكف سقطت األلؼ إاٌل األلؼ التي 

 االستفياـألٌنيا مفتكحة أرادكا أال يمتبس  االستفياـألؼ مع البلـ فيذه تبدؿ منيا مدة مع 
 . (ِ)معناه التعجب كالتكبيخ كمف كصؿ أراد اإلخبار االستفياـ, أم مف قطع أراد (ُ)بالخبر

كانكا مف  :الذم معناه التكبيخ, أم االستفياـ)أىتَّخذناىـ ًسخريان( مف : "كقاؿ المعيني      
ر منيـ"  . (ّ)السقكط بحيث ييٍسخى

كيراد منو التكبيخ كلـ يضؼ إليو التعجب,  استفياـيكشؼ نٌص المعيني أٌف ىذا الكبلـ      
اإلنكارم, كىذه األلؼ ىي ألؼ القطع ألٌنيا مفتكحة لذا تبقى ثابتة مع  االستفياـكالتكبيخ مف 

فعؿ  التكبيخي قد يكجو لمتكبيخ عمى االستفياـ, ك (ْ)كلك كانت ألؼ كصؿ لسقطت االستفياـىمزة 
, كىذا معناه أٌنيا (ٓ)أك ترؾ فعؿ كاف ينبغي القياـ بو االستفياـشيء غير حسف في نظر مكجو 

, كمعنى الكبلـ تكبيخ أنفسيـ عمى (ٔ)دكف حذفيا كىك داؿ عمى إنكار االستفياـقرأت بيمزة 
 .   (ٕ)اتخاذىـ المؤمنيف سخريان كقيرأ ىذا بيمزة قطع

لتقرير أنفسيـ عمى جية التكبيخ,  االستفياـأنيا قرأت بيمزة  كذكر أبك حياف األندلسي         
, لتقرير أنفسيـ عمى ىذا, عمى جية االستفياـبيمزة  :كقرأ أبك جعفر... كباقي السبعة: "قاؿ

 . (ٖ)التكبيخ ليا. كاألسؼ, أم اتخذناىـ سخريان, كلـ يككنكا كذلؾ..."

 

                                                           
 .ََّ/ُينظر: المقتضب:  (ُ)
 .ََُ/ٕ, كينظر: معالـ التنزيؿ: ٖٕٓ – ٕٕٓ/ِّينظر: التبياف في تفسير القرآف:  (ِ)
 .َُٖ/ِلكامع البرىاف:  (ّ)
 .ِٔظر: كتاب األزىية: ين (ْ)
 .ِْٕ/ُينظر: الببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا:  (ٓ)
 .ّّ/ٓينظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ:  (ٔ)
 .  ِٗٓ/ِينظر: التسييؿ لعمـك التنزيؿ:  (ٕ)
 .ُُٖ/ٖ, كالقراءة ينظر: معجـ القراءات: ّٖٗ/ٕالبحر المحيط:  (ٖ)



 
ٕٔ٘ 

)أتخذناىـ سخريان( بيمزة : ", قاؿسقطت ألجمو ىمزة الكصؿ استفياـكيرل اآللكسي أنو 
سقطت ألجميا ىمزة الكصؿ كما قرأ الحجازياف كابف عامر كعاصـ... استئناؼ ال محؿ  استفياـ

 .                              (ُ)لو مف األعراب قالكه حيث لـ يركىـ معيـ إنكاران عمى أنفسيـ كتأنيبان ليـ في االستسخار منيـ"

 :كىك تكقيؼ المخاطب عمى ما يعمـ ثبكتو أك نفيو نحك قكلو تعالى: "يريالتقر  االستفيام -ٕ
ألٌف الجكاب في  ستفياـأم حمؿ المخاطب عمى االقرار تابع لبل",(ِ))ءىأىنتى قيٍمتى ًلمنَّاًس اتًَّخذيكًني("

في  مستمـز لحممو عمى اإلقرار في الجممة فيعتبر في التقرير ما يعتبر االستفياـإقرار ف االستفياـ
 . (ّ)أصمو"

, (ْ)حممؾ المخاطب عمى اإلقرار كاالعتراؼ بأمر قد استقر عنده": "بأٌنو الزركشيكعٌرفو         
منفيان يخرج فيو المعنى مف االستخبار إلى اإلقرار, كبيذا "كمف خصائص ىذا االسمكب أف يككف

المنكر بعد اليمزة إذا كاف , كغالبان ما يككف (ٓ)يككف أمكف مف التقرير الخبرم كأبمغ مف التككيد"
 لمتقرير.  االستفياـ

" :كقد ذيًكرى ىذا المعنى في قكلو تعالى                

                   "...(ٔ). 

)ألـ أقؿ لكـ( ألؼ تنبيو : ", قاؿاالستفياـذكر الطكسي أفَّ األلؼ ىي لمتنبيو كأصميا        
أما ترل اليكـ ما أطيبو لمف يعمـ ذلؾ إال أنؾ تريد أف تحضر ذىنو, كاف ليس مثمو  :كقكؿ القائؿ

أم برؽ أما ترل  :)ألـ تعمـ أٌف اهلل عمى كؿ شئ قدير(, كحيكي عف سيبكيو :ما يخفى عميو كقكلو
 . (ٕ), كمف الناس مف قاؿ إٌف معناه التكبيخ"االستفياـىا ىنا, كىي ألؼ تنبيو أصميا 

                                                           
 .ُِٖ/ِّركح المعاني:  (ُ)
 .َُٔ/ِ, كينظر: دراسات السمكب القرآف الكريـ: ُُٔ, كاآلية المائدة: ِّالجنى الداني:  (ِ)
 .ِْٗ/ِشركح التمخيص:  (ّ)
 .ٖٕ, كينظر: مدخؿ إلى الببلغة العربية: ُّّ/ِالبرىاف في عمـك القرآف:  (ْ)
 .ِٕٗعمـك الببلغة:  (ٓ)
 .ّّالبقرة:  (ٔ)
 .  َُٔاآلية البقرة: , ك ُْٓ/ُالتبياف في تفسير القرآف:  (ٕ)



 
ٕٔٙ 

ًممكه, كقكلو تعالى )أىلـ : "كقاؿ المعيني       )أىلـ أقيؿ( ألؼي تنبيو كتقرير, كأٌنو أحضرىـ ما عى
 .(ُ)")أما ترل أمُّ برؽو ىينا(... :تعمـ أفَّ اهلل عمى كؿ شيءو قدير(, كحكى سيبكيو

 استفياـفي )ألـ أقؿ( خرج إلى معنى التقرير, كىك  االستفياـيكشؼ نٌص المعيني أفَّ 
يأتي غالبان  االستفياـ, كىذا الضرب مف (ِ)ييدؼ إلى حمؿ المخاطب عمى اإلقرار بما ييسأؿ عنو

كاف أضربت أخاؾ ؟ إذا أردت أف تقرر أٌف الضرب  :باليمزة كيمييا المقرر بو, كقكؿ األـ لكلدىا
, فميس المراد (ّ)حمؿ المخاطب عمى اإلعتراؼ كاإلقرار االستفياـمنو لذلؾ كاف الغرض مف ىذا 

بؿ التقرير, لحمؿ المخاطب عمى  اإلقرار بما دخمو النفي ال لحممو عمى اإلقرار  االستفياـبو 
ذم معناه ال استفياـ, كاليمزة في )ألـ( ىمزة (ٓ))ألـ نشرح لؾ صدرؾ( :, كقكلو تعالى(ْ)بالنفي

, (ٕ), ألٌف اليمزة إذا دخمت عمى النفي كاف الكبلـ في كثير مف المكاضع تقريران (ٔ)التنبيو كالتقرير
أتضرب زيدان, كىك أخكؾ ؟ فيذا تقرير عمى سبيؿ  :كال يصح التقرير إال باليمزة, فتقكؿ

إقرار المخاطب التقريرم تثبيت األمر كتحقيقو, أك انتزاع  االستفياـ, فالمراد مف (ٖ)االنكار
, كىنا أراد اهلل سبحانو انتزاع االقرار كاالعتراؼ مف المبلئكة بأٌنو يعمـ غيب السمكات (ٗ)كاعترافو

 كاالرض. 

كاليمزة لئلنكار دخمت : "كذكر البيضاكم أٌف اليمزة لئلنكار كأفادت التقرير كاالثبات, قاؿ       
 . (َُ)حرؼ الجحد فأفادت اإلثبات كالتقرير"

                                                           
 .ِّٔ/ُ, كرأم سيبكيو ينظر: كتاب سيبكيو: َُٔ, كاآلية البقرة: ْٗ/ُلكامع البرىاف:  (ُ)
 .ِٕٗينظر: عمـك الببلغة:  (ِ)
   ِٖٗ - ِٕٗينظر: عمـك الببلغة :  (ّ)
 .ِٕٗ/ِينظر: شركح التمخيص:  (ْ)
 .ُالشرح:  (ٓ)
 .ِِٔ/ُلمجيد: ينظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآف ا (ٔ)
 .ُُٔ/ِينظر: دراسات السمكب القرآف الكريـ:  (ٕ)
 .ََُ/ٓينظر: شرح المفصؿ )ابف يعيش(:  (ٖ)
 .ُْٗينظر: الببلغة فنكنيا كأفنانيا:  (ٗ)

 .    َٕ/ُانكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ:  (َُ)



 
ٕٔ2 

ألـ : "بك حياف األندلسي أٌف )ألـ أقؿ( تقرير ألٌف اليمزة دخمت عمى النفي, قاؿكذكر أ
تقرير, ألٌف اليمزة إذا دخمت عمى النفي كاف الكبلـ في كثير مف المكاضع تقريران نحك قكلو  :أقؿ

 .  (ُ))ألست بربكـ(" :تعالى

مؿ المخاطب عمى اإلقرار )التقريرم( ىك ح االستفياـكيبدك لمباحث أٌف المراد مف ىذا         
كاإلعتراؼ بأمر قد استقر عنده العمـ بو, أك ىك أمر باستطاعتو معرفتو حسٌيان أك فكريان مكجبان 

ىؿ أنا جئتؾ ؟  :ان تقريران استفيامكاف أك سالبان, فمف اٌدعى أٌنؾ جئتو كأنت لـ تأتو, ككجيت لو 
تزع منو اإلقرار كاإلعتراؼ بأٌنؾ لـ كمتى جئتؾ, كماذا كاف حيف التقيتؾ, كالمراد مف ذلؾ لتن

ثباتان, كأٌف (ِ)تأتو , كيبدك مف كبلـ المعيني أٌف اهلل تعالى استحضر في أذىانيـ ما عممكه نفيان أكا 
 ـ في أغمب المكاضع يككف لمتقرير.اليمزة إذا دخمت عمى النفي كاف الكبل

  :أسموب النداء - نياً ثا

, كتستعمؿ لمقريب, كالبعيد في االستغاثة, كالندبة, كالتعجب, (ّ)كتعد أمان لباب النداء :يا       
كأـ ىذا الباب )يا( كالدليؿ عمى ذلؾ أٌنيا تستعمؿ في جميع ضركب : "كغيرىا, قاؿ ابف عصفكر

النداء, كما عداىا ال يستعمؿ إاٌل في النداء الخاص الذم ال يدخمو معنى التعجب, كال الندبة, كال 
)يا( أكثر حركؼ النداء استعماالن حتى صار ينادل بيا القريب, كالبعيد, , فتككف (ْ)االستغاثة"
 كالمتكسط. 

   :كمف أمثمة النداء الكاردة في لكامع البرىاف

عدـ جكازه, مف حكييف في جكاز نداء ما فيو )أؿ( كقع خبلؼ بيف الن :نداء لفظ الجاللة -ٔ
بلـ( مف التعريؼ, ك)يا( تفيد التعريؼ فذىب البصريكف إلى أٌنو ال يجكز ذلؾ, ألٌف )األلؼ كال

كليس في العربية اسـ أكلو في )األلؼ : ", كقاؿ الزجاجي(ٓ)أيضان, كال يجتمع في كممة تعريفاف
                                                           

 .ُِٕ, كاآلية في سكرة األعراؼ: ِٗٗ/ُالبحر المحيط:  (ُ)
 .ِٕٓ/ُالعربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا: ينظر: الببلغة  (ِ)
 .َُِ, كاألساليب اإلنشائية في النحك العربي: ّْٓ, كالجنى الداني: ِٗينظر: كتاب معاني الحركؼ:  (ّ)
, كينظر: تراكيب اسمكب النداء في العربية )د. حمداف أبك ِٓ/ِشرح جمؿ الزجاجي )ابف عصفكر(:  (ْ)

 .ِِٕ – ِِٔعاصي(: 
 (.ْٖ)مسألة رقـ  ِٕٖ, كاإلنصاؼ: ِّٗ/ْتضب: ينظر: المق (ٓ)
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, كعميو فيتكصؿ إلى نداء المعرؼ (ُ)يا اهلل اغفر لنا" :كالبلـ( دخؿ عميو حرؼ النداء إال قكليـ
, كجٌكز الككفيكف  النداء (ِ)يا الرجؿ, كيا ىذا الرجؿيا أي :بػ)أؿ( باستعماؿ )أم(, أك )ىذا( فيقاؿ

. كما ييمنا مف ذلؾ ىك قكؿ )الميـ( التي (ّ)يا الرجؿ كيا الغبلـ :في ذلؾ بغير كساطة, نحك
جيء بالميـ فييا عكضان عف حرؼ النداء )يا( المحذكفة التي تسبؽ لفظ الجبللة )اهلل(, كيكثر 

كالتعكيض عف الحرؼ المحذكؼ بميـ مثقمة في آخر  حذؼ حرؼ النداء في نداء لفظ الجبللة
لفظ الجبللة, كىذه مككنة مف حرفيف, كعكض عف حرؼ النداء )يا( بالميـ فبل يجكز الجمع بيف 

, كىذا مذىب البصرييف, كيرل الرضي أٌف الحرؼ المعٌكض بو كىك (ْ)العكض كالمعكض عنو
أٌف الميـ ىا ىنا في الكممة كما أف ", كيرل سيبكيو(ٓ)ىالميـ المثٌقمة أيٌخرى تبركان باإلبتداء باسمو تعال

نكف المسمميف في الكممة بينيت عمييا, فالميـ في ىذا االسـ حرفاف أكليما مجزكـ, كالياء مرتفعةه 
 . (ٔ)ألٌنو كقع عمييا اإلعراب"

صت فقكليـ )الميـٌ( إٌف الميـ زيدت عكضان مف )يا( كشددكا الميـ ألٌف )يا( حرفاف كخي       
 .   (ٕ)الميـ ألٌنيا تقع زائدة في أكاخر األسماء

كذىب الككفيكف إلى أٌف الميـ ليست عكضان مف )يا( ألٌف أصؿ )الميـ( عندىـ )يا اهلل        
ـٍ صباحان, كاألصؿ )انعـ  :أمَّنا بخير( كلٌما كثر في كبلميـ ذلؾ حذفكا بعض الكبلـ لمخفة نحك ًع

كما في البيت  جمع بينيماليست عكضان مف حرؼ النداء كأٌنو قد يي  صباحان( كدليميـ عمى أٌف الميـ
    :الشعرم اآلتي 

 (ٛ)َيا الّمُيم , َيا الّمُيم ا :ِإنِّي ِإَذا َما َحَدٌث أََلم ا                َأُقْولُ 

                                                           
 .ْْٓ/ُ, كشرح الكافية )الرضي(: ّّْ/ُ, كينظر: شرح المفصؿ )ابف يعيش(: ِٓالبلمات )الزجاجي(:  (ُ)
 .ّٖٗ/ُ, كاألشباه كالنظائر: ُٖٗ – ُٖٖ/ِينظر: كتاب سيبكيو:  (ِ)
 .  ِْٔ – ِّٔحكييف كالببلغييف: (, كأساليب الطمب عند النْٖ)مسألة رقـ ِٖٔينظر: اإلنصاؼ:  (ّ)
 – ُٖٓ, كالتعكيض في قضايا النحك: ُْٖ/ُ(, كاألشباه كالنظائر: ْٗ)مسألة رقـ  ُِٗينظر: اإلنصاؼ:  (ْ)

ُٓٗ. 
 .  ْٖٓ/ُينظر: شرح الكافية )الرضي(:  (ٓ)
 .ُٔٗ/ِكتاب سيبكيو:  (ٔ)
 .ُْٖ/ُينظر: شرح كتاب سيبكيو )السيرافي(:  (ٕ)
 .ُٖٓ(, كالتعكيض في قضايا النحك: ْٗ)مسألة رقـ  ُِٗ – َِٗاؼ: ينظر: اإلنص (ٖ)
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: "كالشاىد قكلو تعالى                     

                            

"(ُ) . 

)الميـ( كممة تنصبيا : "ذكر الفراء أٌف الميـ زيدت في )الميـ( عكضان عف )يا( النداء, قاؿ        
إٌنما نصبت إذ زيدت فييا الميماف ألٌنيا ال تنادل بيا؛ كما  :ض النحكييفالعرب. كقد قاؿ بع

يا زيد, كيا عبداهلل, فجعمت الميـ فييا خمفان مف يا... كلـ نجد العرب زادت مثؿ ىذه الميـ  :تقكؿ
يا  :في نكاقص األسماء إال مخففة؛ مثؿ الفـ كابنـ كىـ, كنرل أٌنيا كانت كممة ضـٌ إلييا؛ ايـٌ, تريد

أهلل ايٌمنا بخير, فكثرت في الكبلـ فاختمطت. فالرفعة التي في الياء مف ىمزة أيـٌ لما تركت انتقمت 
يا أهلل اغفر لي, كيا اهلل اغفر لي, فييمزكف  :إلى ما قبميا... كمف العرب مف يقكؿ إذا طرح الميـ

مف األسماء. كمف ألفيا كيحذفكنيا, فمف حذفيا فيك عمى السبيؿ؛ ألٌنيا ألؼ كالـ مثؿ الحارث 
 .  (ِ)ىمزىا تكٌىـ أٌنيا مف الحرؼ إذ كانت ال تسقط منو"

 :كذكر الطبرم أٌف أىؿ العربية اختمفكا في نصب )الميـ( كحكـ المنادل المفرد الرفع, قاؿ        
كاختمؼ أىؿ العربية في نصب )ميـ( )الميـ(, كىك منادل, كحكـ المنادل المفرد غير المضاؼ "

إٌنما زيدت فيو  :دخكؿ )الميـ( فيو, كىك في األصؿ )اهلل( بغير )ميـ(. فقاؿ بعضيـالرفعي كفي 
)الميماف(, ألٌنو ال ينادل بػ)يا( كما ينادل األسماء التي ال )ألؼ( فييا كال )الـ(. كذلؾ أٌف 

 :)يا زيد, كيا عمرك(. قاؿ :األسماء التي ال )ألؼ( كال )الـ( فييا تنادل بػ)يا( كقكؿ القائؿ
 .  (ّ))فـ, كابنـ.... (" :جعمت )الميـ( فيو خمفان مف )يا(, كما قالكاف

 -أحدىما :قيؿ في زيادة الميـ في الميـ قكالف: "كذكر الطكسي قكليف في )الميـ(, قاؿ
إٌنيا عكض مف ياء التي ىي أداة لمنداء بداللة أٌنو ال يجكز أف تقكؿ غفر الميـ لي,  :قاؿ الخميؿ

إٌنيا الميـ في قكلؾ يا اهلل أمنا بخير   :ما قالو الفراء -يا( في الكبلـ. كالثانيكال يجكز أيضان مع )
                                                           

 .ِٔآؿ عمراف:  (ُ)
عرابو: َِْ – َِّ/ُمعاني القرآف )الفراء(:  (ِ) عراب القرآف ّْٗ – ّّٗ/ُ, كينظر: معاني القرآف كا  , كا 

 .ّْٔ/ُ)النحاس(: 
 .ِٔٗ – ِٓٗ/ٔجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ّ)



 
ٖٔٓ 

نما ىي ىؿ أـ, قاؿ كما قالو الخميؿ ال  :فألقيت اليمزة كطرحت حركتيا عمى ما قبميا كمثمو ىمـ كا 
 . (ُ)يجكز ألٌف الميـ إٌنما تزاد مخففة في مثؿ فـ كابنـ,..."

 . (ِ)بدؿ مف ياء النداء كليذا ال يجمع بينيما" )الميـ( الميـ: "كقاؿ المعيني

لـ يحتمؿ المعيني احتماالن آخران في )الميـ(, فيك يرل أٌف أصميا )يا اهلل( كحذؼ حرؼ       
أكليما  :النداء )يا( كعٌكض عنو بػ)الميـ( التي جاءت طرفان, كىذه الميـ مثقمة مككنة مف حرفيف

يـ أٌف زيادة الميـ لمتعظيـ في ىذا االسـ الكريـ خاٌصة, ساكف, كاآلخر متحرؾ مفتكح. كيرل بعض
, فالمعيني ال يجٌكز الجمع بيف )الميـ(, كحرؼ (ّ)الختصاصو بأشياء انفرد بيا دكف األسماء

, كالبصريكف (ْ)النداء )يا( فيك يراىا عكضان عنو فبل يجكز الجمع بيف العكض كالمعٌكض
(, كعندما أدخؿ العرب الميـ المشددة حذفكا )يا(,  مجمعكف عمى التعكيض كأٌف أصميا )يا اهلل

)يا اهلل( فيذا يدؿ عمى أٌف الميـ عكض مف )يا(  :)الميـٌ( ما يستفاد مف قكلؾ :كيستفاد مف قكلؾ
ألٌف العكض ما قاـ مقاـ المعكض, فالميـ أفادت ما أفادت )يا( فدلت عمى أٌنيا عكض منيا, كال 

 . (ٓ)الشعر يجكز الجمع بينيما إاٌل في ضركرة

كيرل الزمخشرم أٌف الميـ في )الميـ( بعض خصائص ىذا االسـ كما اختصت التاء        
الميـ في )الميـ( عكض مف يا, كلذلؾ ال يجتمعاف. كىذا بعض خصائص ىذا " :بالقسـ, قاؿ

االسـ كما اختص بالتاء في القسـ, كبدخكؿ حرؼ النداء عميو, كفيو الـ التعريؼ, كبقطع ىمزتو 
 . (ٔ)ي يا أهلل"ف

: كذكر اآللكسي أٌف أصميا )يا أهلل( فحذفت )يا( كعكض عنيا الميـ كجمعيما شاذ, قاؿ       
كأصؿ )الميـ( )يا أهلل( فحذفت )يا( كعكض عنيا الميـ كأكثرت لقربيا مف الكاك التي ىي حرؼ "

                                           :عمة, كشددت لككنيا عكضان عف حرفيف كجمعيا مع يا كما في قكلو

                                                           
 .َِْ – َِّ/ُ, كرأم الفراء ينظر: معاني القرآف )الفراء(: ِْٖ/ّر القرآف: التبياف في تفسي (ُ)
 .ُْْ/ُلكامع البرىاف:  (ِ)
 .َْْ, كالدراسات المغكية عند العرب: ِٕٗ/ْ, كمعاني النحك: َّٔينظر: رصؼ المباني:  (ّ)
 .ُْٖ/ُينظر: األشباه كالنظائر:  (ْ)
 .ُٗٓينظر: التعكيض في قضايا النحك:  (ٓ)
 .ّٖٕ/ُالكشاؼ:  (ٔ)
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 ِإنِّي إَذا َما َحَدٌث أََلم ا              َأُقْوُل َيا الّمُيم  َيا الّمُيم ا

شاذ, كىذا مف خصائص االسـ الجميؿ كعدـ حذؼ حرؼ النداء منو مف غير ميـ كدخكلو عميو 
 .(ُ)مع حرؼ التعريؼ كقطع ىمزتو..."

ما تقٌدـ في تعكيض الميـ بدالن مف حرؼ النداء)يا( في )الميـٌ( كيبدك لمباحث في ضكء         
أرجح مف جمعيما كذلؾ لترجيح ابف األنبارم عندما رٌجح مذىب البصرييف عمى مذىب الككفييف, 

الميـٌ أيمٌنا بخير, كلك كاف األكؿ يراد  :أف يقاؿ يجكز بأف ,  هلل أٌمنا بخيريا ا :إذ يرل  في قكليـ
َـّ( لما ح سف تكرير الثاني, كلك كاف األمر كما زعمكا لما جاز أف يستعمؿ ىذا المفظ إاٌل فيما بو )أ

 .   (ِ)يؤدم ىذا المعنى

حرؼ النداء حقو أٍف ال يحذؼ, كربما يحذفكنو تشبييان لو بالفعؿ,  :حذف حرف النداء -ٕ
المنادل ىك في ,  كلحذؼ أداة النداء داللة في نفس البميغ, كىي أٌف (ّ)كيحذؼ اختصاران لمكبلـ

, كالمغكيكف يجكزكف حذؼ حرؼ النداء مع كؿ منادل إاٌل في (ْ)أقرب منازؿ القرب مف المنادم
مكاضع, أسماء النكرة المبيمة كاسـ الجنس كاسـ اإلشارة كالنكرة المقصكدة كالمستغاث كالمتعجب 

في الثبلثة  كالمندكب, كاسـ اهلل تعالى إذا لـ تمحقو الميـ, كذىب غيرىـ إلى جكاز حذفو
 . (ٓ)األكلى

: "كمصداؽ ذلؾ في قكلو تعالى               "(ٔ) . 

 

                                                           
 .ِٓٓ/ُ, كالبيت الشعرم ينظر: المقتضب: ُُّ/ّركح المعاني:  (ُ)
 .ُٗٓ(, كالتعكيض في قضايا النحك: ْٗ)مسألة رقـ  ِِٗينظر: اإلنصاؼ:  (ِ)
 .  ّّ – ِّ/ِ, كىمع اليكامع: ُِّينظر: تكجيو الممع:  (ّ)
 .ِِْ/ُينظر: الببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا:  (ْ)
 –ُّٕ, كاألساليب اإلنشائية في النحك العربي: ّّ/ِ, كىمع اليكامع: ُِّ/ِينظر: األشباه كالنظائر:  (ٓ)

ُّٖ. 
 .ّاإلسراء:  (ٔ)
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)ذرية مف  :كقكلو: "ذكر الفراء أٌف )ذرية( منصكبة عمى النداء كتقديرىا يا ذرية, قاؿ      
ف حممنا مع نكح, يعنى في أصبلب الرجاؿ كأرحاـ يا ذرية م :حممنا ( منصكبة عمى النداء ناداىـ

 .  (ُ)النساء ممف لـ ييخمؽ"

القراءة بنصب ذيٌرٌيةى... كىي : "كذكر الزجاج أيضان أٌنيا نيصبت عمى النداء كالمعنى يا ذرية, قاؿ
 .  (ِ)يا ذريةى مف حممنا مع نكح..." :منصكبة عمى النداء, كذا أكثر األقكاؿ المعنى

ف قرئ بالتاء فتقديره :)ذيريةى مف حممنا مع نكح( أم: "معينيكقاؿ ال                        :قمنا ليـ :)يا( ذرية. كا 
 . (ّ)ال تتخذكا"

 :يكشؼ نٌص المعيني أٌف )ذيرٌيةى( منادل مضاؼ منصكب حيذؼ منو حرؼ النداء, كتقديره     
ؼ, كالحذؼ ىنا لقكة الداللة يا ذرية كحذؼ منو اختصاران, كقد كثير حذؼ حرؼ النداء في المضا

,  (ٓ), كىذا ما يسمى اإلسمكب الناقص في النداء(ْ)عمى المحذكؼ فالمعنى معمـك بدليؿ الحاؿ
كلػ)ذرية( احتماؿ آخر أٌنيا تعرب مفعكؿ بو ثافو عمى معنى أاٌل تتخذكا ذريةى مف حممنا مع نكحو 

ية, كأما عمى الرفع فتككف بدالن مف مف دكني ككيبلن ىذا عمى النصب فيككف الفعؿ تعدل إلى الذر 
 . (ٔ)كاك )تتخذكا(

يًَّة( كجياف: "كذكر الرازم كجييف في نصب )ذرية(, قاؿ      أف  :الكجو األكؿ :كفي نصب )ذيرّْ
ىذا نداء.  :يا ذرية مف حممنا مع نكح كىذا قكؿ مجاىد ألٌنو قاؿ :يككف نصبان عمى النداء يعني

ٌنما يصح ىذا  :قاؿ الكاحدم ال تتخذكا مف دكني ككيبلن  :عمى قراءة مف قرأ بالتاء كأٌنو قيؿ ليـكا 
في نصب قكلو )ذرية( أف االتخاذ فعؿ  :يا ذرية مف حممنا مع نكح في السفينة... الكجو الثاني

                                                           
 .ُُِ – َُِ/ْ, كينظر: معاني القرآف )النحاس(: ُُٔ/ِمعاني القرآف )الفراء(:  (ُ)
عرابو:  (ِ)  .ْْْ/ُٓرآف: , كينظر: التبياف في تفسير القِِٔ/ّمعاني القرآف كا 
 .ٖ – ٕ/ٓ, كينظر: معجـ القراءات: ّْٖ/ُلكامع البرىاف:  (ّ)
 .ِّٔ/ُ, كشرح المفصؿ )ابف يعيش(: ِِّينظر: تكجيو الممع:  (ْ)
 ُُْينظر: األساليب اإلنشائية في النحك العربي:  (ٓ)
عرابو:  (ٔ) عراب القرآف )النحاس(: ِِٔ/ّينظر: معاني القرآف كا   .ُْْ/ِ, كا 
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ال تتخذكا ذرية ذرية مف حممنا مع  :)كاتخذ اهلل إبراىيـ خميبلن( كالتقدير :يتعدل إلى مفعكليف كقكلو
 .  (ُ)ككيبلن..." نكح مف دكني

فانتصاب : "كاحتمؿ ابف عاشكر بأٌف نصب )ذرية( عمى االختصاص أك عمى النداء, قاؿ      
)ذرية( عمى االختصاص لزيادة بياف بني إسرائيؿ بيانان مقصكدان بو التعريض بيـ إذ لـ يشكركا 

ممنا مع نكح عميو النعمة. كيجكز أف يككف مف تماـ الجممة التفسيرية, أم حاؿ ككنيـ ذرية مف ح
السبلـ, أك ينتصب عمى النداء بتقدير حرؼ النداء, أم يا ذرية مف حممنا مع نكح, مقصكدان بو 

 .  (ِ)تحريضيـ عمى شكر نعمة اهلل كاجتناب الكفر بو باتخاذ شركاء دكنو"

  : الندبة – لثاً ثا

تفٌجع النادب عمى  :, كالندبة(ّ))كا( أك )يا( في أكؿ المنادل المندكب :كعبلمتيا         
المندكب : ", قاؿ سيبكيو(ْ)ىك المتفٌجع عميو أك المتكٌجع منو :المندكب أك التكجع منو, كالمندكب

ف شئت لـ تيمحؽ كما لـ  مدعك كلكنو متفٌجع عميو, فإف شئت ألحقت في آخر االسـ األلؼ... كا 
)يا( أك )كا(... األلؼ التي تمحؽ في النداء, كاعمـ أٌف المندكب البد لو مف أف يككف قبؿ اسمو 

, كحكـ (ٓ)"تمحؽ المندكب تيفتح كؿ حركة قبميا مكسكرة كانت أك مضمكمة ألٌنيا تابعة لؤللؼ
, كربما تيمحؽ الياء في الكقؼ األلؼ (ٔ)االسـ المندكب حكـ المنادل مف النصب كالضـ كالتنكيف

صكيت كتبييف كعندما أرادكا أف التي في النداء, كاأللؼ كالياء كالكاك في الندبة ألنو مكضع ت
 . (ٖ), كاأللؼ التي تمحؽ آخر المندكب دالة عمى الندبة(ٕ)يمدكىا ألزمكىا الياء في الكقؼ

                                                           
 .ِِٓ/ُّ, كينظر: التفسير البسيط: ُِّ/َِتيح الغيب: مفا (ُ)
 .ِٔ – ِٓ/ُٓالتحرير كالتنكير:  (ِ)
 .ْٗ/ِ, كىمع اليكامع: ّٕٓ/ُينظر: األصكؿ في النحك:  (ّ)
, كينظر: األساليب اإلنشائية في النحك العربي: ُِِ – ُُِينظر: شرح كتاب الحدكد في النحك )الفاكيي(:  (ْ)

ُْٔ. 
 . َِِ/ِيو: كتاب سيبك  (ٓ)

 .ْٗ/ِينظر: ىمع اليكامع:  (ٔ)
 .ُٔٔ – ُٓٔ/ْينظر: كتاب سيبكيو:  (ٕ)
 .ُْٕينظر: األساليب اإلنشائية في النحك العربي:  (ٖ)
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" :كقد كرد شاىد عمى ىذا النكع في قكلو تعالى               

          "(ُ).  

ذكر الطبرم اختبلؼ أىؿ العربية في ألؼ )كيمتا( فقاؿ بعضيـ ىذه ألؼ حقيقة كبعضيـ         
كقد اختمؼ أىؿ العربية في ىذه األلؼ التي : "قاؿ ألؼ ندبة كجعمت بعدىا الياء لتككف أبيف, قاؿ

 يكيمتاه(, كى: )يا ىذه ألؼ حقيقة, إذا كقفت قمت :)يا كيمتا(. فقاؿ بعض نحكيي البصرة :في
مثؿ ألؼ الندبة, فمطفت مف أف تككف في السكت, كجعمت بعدىا الياء لتككف أبيف ليا, كأبعد في 

... كقاؿ غيره ىذه ألؼ الندبة,  :الصكت. ذلؾ ألٌف األلؼ إذا كانت بيف حرفيف كاف ليا صدلن
ف كقفت عمى الياء فجائز... قاؿ أبك جعفر مف القكؿ في كالصكاب  :فإذا كقفت عمييا فجائز, كا 

 . (ِ)ذلؾ عندم أٌف ىذه األلؼ ألؼ  الندبة, كالكقؼ عمييا بالياء كغير الياء جائز في الكبلـ"

كأصؿ )يا كيمتا( )يا كيمتي( فأبدؿ األلؼ مف الياء كالكسرة, ألٌف الفتح كاأللؼ أخؼ مف        
 . (ّ)الياء كالكسرة, كاالختيار أٍف يكقؼ عميو بالياء )يا كيمتاه(

كألؼ : "الطكسي األلؼ في )يا كيمتى( ألؼ ندبة أك لئلضافة كأصميا الياء, قاؿ كحمؿ
 . (ْ))يا كيمتى( يجكز أف يككف ألؼ ندبة, كيحتمؿ أف يككف لئلضافة انقمبت مف الياء"

)قالت يا كيمتى( عمى عادة النساء إذا أيعجبف. كألؼ )كيمتى( ألؼ نيدبة, : "كقاؿ المعيني       
 . (ٓ)اء اإلضافة"أك منقمبة مف ي

 :يكشؼ نٌص المعيني أٌف لفظة )يا كيمتى( يقكليا اإلنساف عند رؤية ما يتعجب منو, أم       
   :, كىذا منادل مندكب, كيحتمؿ المعيني في ألفيا احتماليف(ٔ)يا عجبان 

                                                           
 .ِٕىكد:  (ُ)
 .ّٗٗ – ّٖٗ/ُٓجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ِ)
عرابو:  (ّ) عراب القرآف )النحاس(: ّٔ/ّينظر: معاني القرآف كا   .ِّٔ/ٓكمجمع البياف:  ,ِّٗ/ِ, كا 
 .ِّ/ُِالتبياف في تفسير القرآف:  (ْ)
 .ّّٖ/ُلكامع البرىاف:  (ٓ)
 .ُٖٗ/ْينظر: معالـ التنزيؿ:  (ٔ)
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يا زيدا ال تبعد, كالغرض منيا  :ألؼ ندبة, كيجكز الحاقيا بآخر المنادل المندكب نحك :األكؿ
ذا كقؼ عمى المندكب لحقت األلؼ ىاء السكت نحك , فيذه األلؼ (ُ)كازيداه :الداللة عمى الندبة كا 

. كالتفجع ىك (ِ)إذا ألحقت بالياء كاف المتفجع عميو المكجكد بمنزلة المعدكـ حكمان, كبدكنيا حقيقة
 . (ّ)الحزف عمى مفقكد, كالتكجع ىك إظيار األلـ

كىذه األلؼ جاءت بعد التاء مف )يا كيمتى( كىي بدؿ مف ياء  منقمبة مف ياء اإلضافة, :اآلخر
, إذ تنٌبو سيبكيو ليذا األمر فقاؿ (ْ)المتكمـ كأصميا )يا كيمتي( بالياء, ألٌنيا أخؼ مف الياء كالكسرة

ٌنما خفت األلؼ ىذه الخٌفة ألٌنو ليس منيا عبلج عمى الشفة : "عف األلؼ, كالفتحة مف األلؼ كا 
ـٌ لـ تثقؿ ثقؿ الكاك عمييـ كال الياء لما كالمساف, كال تح رؾ أبدان, فإٌنما ىي بمنزلة النَّفىس, فمف ث

, ككثرت إشارات سيبكيو حكؿ خفة األلؼ كالفتحة كىذا سبب (ٓ)ذكرت لؾ منخفة مؤنتيا"
الفتح أخؼ عمييـ مف الضـ كالكسر, كما أٌف : "استعماليما في الكبلـ أكثر مف غيرىما, قاؿ

كالمعني بالثقؿ أٌف : ", كذكر ابف يعيش خفة األلؼ كثقؿ الياء, قاؿ(ٔ)الكاك كالياء"األلؼ أخؼ مف 
ذا تدبرت ذلؾ عند  الكمفة عند النطؽ بيا تككف أكثر, كالياء أخؼ مف الكاك كأثقؿ مف األلؼ, كا 

الحمؿ عمى ", فيككف استعماؿ األخؼ أكثر مف الثقيؿ, ألفٌ (ٕ)النطؽ بالحرؼ كجدتو صحيحان"
 . (ٖ)لى"األخؼ أك 

كذكر أبك حياف األندلسي أٌف األلؼ في )يا كيمتى( بدؿ مف ياء اإلضافة كقيؿ ىي ألؼ        
يا ليفا كيا عجبان, كأماؿ  :كالظاىر أٌف األلؼ في يا كيمتا بدؿ مف ياء اإلضافة نحك: "الندبة, قاؿ

يا كيمتي  :حسفاأللؼ مف يا كيمتا عاصـ كأبك عمرك كاألعشى, إذ ىي بدؿ مف الياء. كقرأ ال

                                                           
 .ُْٕينظر: األساليب اإلنشائية في النحك العربي:  (ُ)
 .ُِِينظر: شرح كتاب الحدكد في النحك )الفاكيي(:  (ِ)
 .ُْٔالعربي: ينظر: األساليب اإلنشائية في النحك  (ّ)
 .َُٔ – َٗٔ/ّينظر: دراسات السمكب القرآف الكريـ:  (ْ)
 .ّّٔ – ّّٓ/ْكتاب سيبكيو:  (ٓ)
 .ُّّ, كشرح صكتيات سيبكيو: ُُٓ/ْينظر: نفسو:  (ٔ)
 .َُْشرح الممككي في التصريؼ:  (ٕ)
 .َُِ/ُالمباب:  (ٖ)
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األلؼ ألؼ ندبة, كيكقؼ عمييا بالياء... كيا كيمتا كممة تخؼ عمى  :بالياء عمى األصؿ. كقيؿ
 . (ُ)أفكاه النساء إذا طرأ عمييف ما يعجبف منو"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .َُْ – َُّ – َُِ/ْراءات: , كمعجـ القٗٗ/ُِ, كينظر: ركح المعاني: ِْْ/ٓالبحر المحيط:  (ُ)
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 المبحث الثاني

 غير الطمبية األساليب اإلنشائية

طمب, كصيغ العقكد, كألفاظ القسـ, ىي ما ال تستدعي مطمكبان, ليس حاصبلن كقت ال        
  :. كمف األساليب التي ذكرت في لكامع البرىاف(ُ)كالتعجب, كالمدح كالذـ, كالرجاء, كنحكىا

  :أسموب القسم-ٔ

ما يعمـ  :صريح, كغير صريح فػ"الصريح :, كيقسـ عمى قسميف(ِ)القسـ ىك الحمؼ كاليميف      
باهلل كأنا حالؼ باهلل, كلعمر اهلل كأيمف اهلل, كغير بمجرد لفظو ككف الناطؽ بو مقسمان كأحمؼ 

 . (ّ)عمـ اهلل, كعاىدت كأكثقت, كعمي عيد هلل" :ما ليس كذلؾ نحك :الصريح

 . (ْ)ضرب مف الخبر ييذكر لييؤكد بو خبر آخر""كالغرض منو في االستعماؿ ىك

مف ىذا االسمكب القسمي فالغاية مف القسـ إزالة الشؾ عف المخاطب. كالذم أكرده المعيني       
   -:أدكاتو ىك الصريح دكف اآلخر, كمف 

مختصة بالدخكؿ عمى لفظ الجبللة )اهلل( دكف غيره, فيي حرؼ جر ال تجر في القسـ  :التاء-أ
, فبل تجر (ٔ), أك كقكلو )تاهلل تفتؤا تذكر يكسؼ((ٓ)كال في غيره إاٌل في اهلل, إذا قمت تاهلل ألفعمفٌ 

 مضمران لفرعٌيتيا, كشذت في الرحمف, كرىب الكعبة, كربي كحياتؾ, سمع غيره ال ظاىران كال
تالرحمف, تىرىٌب الكعبة
 .  (ٖ)كاهلل ألفعمف, كتاهلل ألفعمف :, كتبدؿ التاء مف الكاك تقكؿ(ٕ)

: "كالشاىد قكلو تعالى                
                                                           

 .َُٕ, كالجممة العربية تأليفيا كأقساميا: ُّينظر: األساليب اإلنشائية في النحك العربي:  (ُ)
 .ْٕ/ْينظر: المخصص:  (ِ)
 .ُٓٗ/ّشرح التسييؿ )ابف مالؾ(:  (ّ)
 .َِٓ/ُ, كينظر: شرح جمؿ الزجاجي )ابف عصفكر(: ُّٖالممع في العربية:   (ْ)
 .ٕٓ, كالجنى الداني: ٗٓ/ُتاب سيبكيو: ينظر: ك (ٓ)
 .ٖٓيكسؼ:  (ٔ)
 .ّّٗ/ِ, كىمع اليكامع: ٕٓينظر: الجنى الداني:  (ٕ)
 .ُّٗ/ِينظر: المقتضب:  (ٖ)
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       "(ُ). 

ذكر الفراء أٌنو ال يجكز القكؿ بػ)تالرحمف(, كال يجكز استبداؿ التاء مكاف الكاك إاٌل في اهلل عٌز 
)تاهلل( العرب ال تقكؿ تالرحمف كال يجعمكف مكاف الكاك تاء إاٌل في اهلل عٌز  :كقكلو: "كجٌؿ, قاؿ

فتكىمكا أٌف الكاك منيا لكثرتيا في الكبلـ,  كجٌؿ. كذلؾ أٌنيا أكثر األيماف ميٍجرل في الكبلـ؛
التُّرىاث, كىك مف كرث..." :كأبدلكىا تاء كما قالكا

(ِ). 

كيبدك أٌف الفراء نعت الذيف يبدلكف التاء بالكاك بالتكىـ, إذ ىك ال يجٌكز ذلؾ إاٌل في لفظ 
 الجبللة )اهلل(. 

ا جرل عمى ألسف العرب في األيماف في كيرل الطبرم أٌف ىذه التاء كاكان كقمبت تاء لكثرة م      
كىذه التاء في )تاهلل(, إٌنما ىي )كاك( قمبت )تاء( كما فعؿ ذلؾ في )التكراة( : "قكليـ كاهلل, قاؿ

كىي مف )كٌريت(, ك )التُّراث(, كىي مف )كرثت(, ك)التخمة( كىي مف )الكخامة(, قمبت الكاك في 
مف األسماء, كليست كذلؾ في )تاهلل(, ألٌنيا إٌنما  ذلؾ كمو تاء, ك )الكاك( في ىذه الحركؼ كميا

ٌنما جعمت تاء لكثرة ما جرل عمى ألسف العرب في األيماف في قكليـ )كاهلل(,  :ىي كاك القسـ, كا 
)تاهلل(. لـ يقؿ )تالرحمف(  :فخيصَّت في ىذه الكممة بأف قمبت تاء. كمف قاؿ ذلؾ في اسـ اهلل فقاؿ

أسماء اهلل, كال مع شيء مما يقسـ بو, كال يقاؿ ذلؾ إاٌل في )تاهلل( ك )تالرحيـ(, كال مع شيء مف 
 .  (ّ)كحده"

 يبدك أٌف ىذه التاء عكض مف الكاك, ال أٌنيا منقمبة عنيا. 

 . (ْ))قالكا تاهلل( تاء القسـ تدخؿ عمى اسـ اهلل خاصة": "كقاؿ المعيني

ة بالدخكؿ عمى لفظ الجبللة يكشؼ نٌص المعيني أٌف ىذه التاء, تاء القسـ كىي مختص     
ذا ايريد القسـ بغير اهلل فبل يجكز القسـ بيا كتأكيده عمى ذلؾ (ٓ))اهلل(, أم ال تجر إاٌل اهلل , كا 

                                                           
 .ٖٓيكسؼ:  (ُ)
عرابو: ُٓ/ِمعاني القرآف )الفراء(:  (ِ)  .َُِ/ّ, كينظر: معاني القرآف كا 
 .ُُٖ – َُٖ/ُٔجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ّ)
 .ُْٗ/ُلكامع البرىاف:  (ْ)
 .ُُِ/ِ, كمغني المبيب: ٗٓ/ُينظر: كتاب سيبكيو:  (ٓ)
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اتضح مف خبلؿ )خاصة( أم ال يجكز )تالرحمف( أك غيرىا, كاختصاصيا بمفظ الجبللة ألٌنو لما 
, كيكاد ييجمع النحاة عمى أٌنيا مبدلة مف (ُ)كاف أكثر ما ييقسـ بو ىذا االسـ طيمب لو حرؼه يخٌصو

, كالقسـ بالتاء (ِ)الكاك لشبييا مف جية اتساع المخرج كألٌنيـ أبدلكىا في )تيراث( كما أشبو ذلؾ
الرحمف, كرب  :, كمف األسماء التي شذ فييا القسـ بالتاء(ّ)بمفظ الجبللة يكجب معنى التعجب

 .  (ْ)عبة, كتربي, تحياتؾتالرحمف, كترب الك –الكعبة, كربي, كحياتؾ 

بالتاء ألٌف فييا معنى التعجب غالبان كىي بدؿ مف كاك  و ييقسـكذكر أبك حياف األندلسي أنٌ        
تاهلل أقسمكا بالتاء مف حركؼ  :قالكا: "كبعضيـ قاؿ إٌنيا أصؿ كىك الصحيح كغيرىـ زائدة, قاؿ

اهلل بدؿ مف كاك, كما أبدلت في تراث, كفي القسـ, ألٌنيا تككف فييا التعجب غالبان... كالتاء في ت
التكراة, كالتخمة, كال تدخؿ التاء في القسـ إال في المكتكبة مف بيف أسماء اهلل تعالى كغير ذلؾ ال 

كالتاء في تاهلل بدؿ مف كاك, فيك قكؿ أكثر  :تالرحمف, كال تالرحيـ انتيى. أما قكلو :تقكؿ
أصؿ بنفسيا كليست بدالن مف كاك, كىك الصحيح عمى ما النحكييف. كخالفيـ السييمي فزعـ أٌنيا 

 .(ٓ)قررناه في النحك... كمف النحكييف مف زعـ أٌف التاء زائدة"

)قالكا تاهلل( أكثر : ", قاؿ  إبداليا بالكاك أك بالباء :كذكر اآللكسي قكليف إلستبداؿ التاء كىما     
تراث كتكراة عند البصرييف, كقيؿ ىي بدؿ النحكييف عمى أٌف التاء بدؿ مف الكاك كما أبدلت في 

إٌنيا ال يقسـ بيا إاٌل في اهلل خاصة.  :إٌنيا أصؿ برأسيا, كقاؿ الزجاج :مف الباء, كقاؿ السييمي
كتعقب بالمنع لدخكليا عمى الرب مطمقان أك مضافان لمكعبة... كأيان ما كاف ففي القسـ بيا معنى 

 . (ٔ)التعجب..."

تيجاب في ", كجممة القسـ(ٕ)كالتعجب معان كتككف مختصة باسـ اهلل تعالى كتأتي لمقسـ :الالم -ب
)ثـ لىنحف أعمـ(, )كلًئف لـ  :اإلثبات بػ)الـ( مفتكحة مع االسمية كالفعمية مع التنفيس أك )ال( نحك

                                                           
 .ّّٗ – ِّٗ/ِ, كىمع اليكامع: ٕٓينظر: الجنى الداني:  (ُ)
 .َُُٗ/ِ, كشرح الكافية )الرضي(: َِٓ/ٓ, كشرح المفصؿ )ابف يعيش(: ُّٗ/ِينظر: المقتضب:  (ِ)
 .ِْٔ/ِ, كالكشاؼ: ُٕٓ/ْينظر: المقتضب:  (ّ)
 .  ّّٗ/ِينظر: ىمع اليكامع:  (ْ)
 .ْْ, كرأم السييمي ينظر: أمالي السييمي: ِّٕ/ٓالبحر المحيط:  (ٓ)
عرابو: ِٔ/ُّركح المعاني:  (ٔ)  .ُِٔ/ّ, كرأم الزجاج ينظر: معاني القرآف كا 
 .ُّٔ, كاألساليب اإلنشائية في النحك العربي: ْٕٗ/ّينظر: كتاب سيبكيو:  (ٕ)



 
ٔٗٓ 

, كتمـز البلـ مع النكف الشديدة أك (ُ)يفعؿ ما ءامرهي لىييسجنفَّ كليككنان(, )كلسكؼ يعطيؾ ربؾ("
, كالبلـ (ِ)كاهلًل ألظيٌنؾى صادقان  :فيفة كفي مضارع مستقبؿ بخبلؼ غير المستقبؿ كالحاؿ نحكالخ

تسمى المكطئة ألٌنيا كطأت الجكاب لمقسـ المذككر قبميا, أم ميدتو لو " الداخمة عمى أداة الشرط
مىٍمت أعٍ  :)كالمؤذنة( ألٌنيا آذنت بأٌف الجكاب بعدىا مبني عمى قسـ قبميا ال عمى الشرط, أم

 . (ّ)بذلؾ, كيجكز حذفيا ماداـ لـ يحذؼ القسـ. فإف حذؼ لـ تحذؼ غالبان لتديٌؿ عميو"

 :كمف شكاىد ذلؾ      

" :قكلو تعالى-أ          "(ْ).      

كلك كانت مؤخرة إلى  ذكر الطبرم أٌف البلـ في )أللى اهلل( أدخمت فييا لدخكليا في )لئف(       
)أللى اهلل تحشركف(,  :كأدخمت )البلـ( في قكلو: ")تحشركف( التصمت النكف الثقيمة بالفعؿ, قاؿ

)تحشركف(, ألحدثت )النكف(  :)كلئف(. كلك كانت )البلـ( مؤخرة إلى قكلو :لدخكليا في قكلو
 :بنكف مثٌقمة. فكاف كذلؾ قكلو)لئف أحسنتى إلٌي ألحسنفَّ إليؾ(  :الثقيمة فيو, كما تقكؿ في الكبلـ

كلئف متـ أك قتمتـ لتحشرف إلى اهلل, كلكف لما ًحيؿ بيف )البلـ( كبيف )تحشركف( بالصفة, أدخمت 
)لئف أحسنتى  :في الصفة, كسممت )تحشركف(, فمـ تدخميا )النكف( الثقيمة, كما تقكؿ في الكبلـ

 .  (ٓ)إلٌي إلليؾ أحسف(, بغير)نكف( مثقمة"

ٌف األكلى في )لئف( الـ مكطئة لمقسـ مميدة أك مشعرة بكجكد قسـ أما الثانية فيي الـ أم إ       
 قسـ كاقعة في جكابو ككرد الفعؿ غير مؤكد بنكف التككيد الثقيمة لكجكد فاصؿ بيف البلـ كالفعؿ. 

)كلئف متـ أك قتمتـ( يحتمؿ  :البلـ في قكلو: "كذكر الطكسي احتماليف لػ)البلـ(, قاؿ
كاهلل  :)أللى اهلل( جكابان كقكلؾ :أف يككف خمفان مف القسـ, كيككف البلـ في قكلو –أحدىما  :أمريف

أف تككف مؤكدة لما بعدىا, كما تؤكد )اف( ما  –إف متـ أك قتمتـ لتحشركف إلى اهلل. كالثاني 

                                                           
 .ٓ, كالثالثة الضحى: ِّ, كالثانية يكسؼ: َٕ, كاآلية األكلى مريـ: ّٕٗ/ِع: ىمع اليكام (ُ)
 .ََْ/ِينظر: نفسو:  (ِ)
 .َْٓ/ِنفسو:  (ّ)
 .ُٖٓآؿ عمراف:  (ْ)
 .  َّْ – ّّٗ/ٕجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ٓ)



 
ٔٗٔ 

, ألٌف بعدىا, كتككف الثانية جكابان لقسـ محذكؼ, كالنكف مع الـ القسـ في فعؿ المضارع البد منيا
القسـ أحؽ بالتأكيد مف كمما تدخمو النكف مف جية أٌف ذكر القسـ دليؿ أٌنو مف مكاضع التأكيد فإذا 

, كالعرض, كالجزاء مع ما إذ كاف ذكر القسـ قد االستفياـجازت في غيره مف األمر, كالنيي, ك 
 . (ُ)أنبأ أنو مف مكاضع التأكيد, لزمت فيو, ألٌنو أحؽ بيا مف غيره"

" :البلـ األكلى قسـ, كالبلـ الثانية جكاب لو, أم: "معينيكقاؿ ال  . (ِ)كاهلًل لتيحشرفَّ

يكشؼ نٌص المعيني أٌف البلـ الكاقعة في )لئف( ىي الـ قسـ, كيبدك أٌف ىذه البلـ ىي       
المكطئة لمقسـ لديو, ألٌف أكثر دخكليا عمى )إف( الشرطية, كىي الـ قسـ محذكؼ, فإذا كاف 

جكاب شرط مستقبؿ اتصمت أداة الشرط ببلـ مفتكحة تسٌمى المكطئة أم مميدة  المقسـ عميو
ليككف الجكاب بعدىا لمقسـ ال لمشرط, فحذؼ القسـ كتقديره األكثر مجيئو بالبلـ المكٌطئة تنبييان 

فيذه البلـ يسمييا بعضيـ )الـ( الشرط لمزكميا حرؼ الشرط : ", قاؿ الزجاجي(ّ)عمى القسـ
, فقد (ْ)جزاء مؤكدان كىي في الحقيقة )الـ( القسـ كأٌف قبميا قسمان مقدران ىذا جكابو"كاستقباليا بال

اجتمع قسـ كشرط كىذه يسمكنيا الـ الشرط لدخكليا عمى أداة الشرط كبعضيـ يسمييا المكطئة, 
كىي بمنزلة )إف( تثبت تارة كتحذؼ أخرل, كالبلـ الثانية ىي المعتمدة كاألكلى زيادة كسقكطيا ال 

ذا كانت جممة جكاب القسـ فعميا مضارعان مثبتان فاألكثر (ٓ)يخؿ بالكبلـ كاختص بو القسـ , كا 
كاهلل ألخرجٌف, إاٌل إٍف دخمت البلـ عمى متعمؽ بالفعؿ  :تصديره بالبلـ كاقترانو بنكف التككيد مثؿ

 .  (ٔ)المضارع مقدـ فبل يؤتى بالنكف

كؿ المقدـ مشعر بتأكيد الحصر كذكر اآللكسي أٌف إدخاؿ الـ القسـ عمى المعم
دخاؿ الـ القسـ عمى " :كاالختصاص, قاؿ كالكبلـ في البلميف كالكبلـ في اختييما ببلميف, كا 

المعمكؿ المقدـ مشعر بتأكيد الحصر كاالختصاص بأٌف ألكىيتو تعالى ىي التي تقتضي ذلؾ, 
قكع ما بعده فاصمة, كما كادعى بعضيـ أٌف تقديـ ىذا المعمكؿ لمجرد االىتماـ كيزيده حسنان ك 

                                                           
 .َّْ/ِ, كينظر: مجمع البياف: َّ – ِٗ/ْالتبياف في تفسير القرآف:  (ُ)
 .ُٗٔ/ُالبرىاف: لكامع  (ِ)
 .َُٕينظر: األساليب اإلنشائية في النحك العربي:  (ّ)
 .ُْٔالبلمات )الزجاجي(:  (ْ)
 .ِٔٔ/ِينظر: إعراب القرآف المنسكب لمزجاج:  (ٓ)
 .ُٖٔينظر: األساليب اإلنشائية في النحك العربي:  (ٔ)



 
ٕٔٗ 

كلكال ىذا التقديـ لكجب تككيد الفعؿ بالنكف ألٌف المضارع المثبت إذا  :أشرنا إليو أكالن أكلى, قالكا
كاف مستقببلن كجب تككيده مع البلـ خبلفان لمككفييف حيث يجكزكف التعاقب بينيما, كظاىر صنيع 

ما قبمو أم كلئف متـ أك قتمتـ في سبيؿ  بعض المحققيف يشعر بأٌف في ىذه الجممة مقدران بقرينة
 . (ُ)اهلل, كلعؿ الحمؿ عمى العمـك أكلى"

كيبدك لمباحث أٌف ىذه البلـ ىي الـ مكطئة لمقسـ كليست شرطية بدليؿ تقدـ القسـ عمى       
الشرط كعدـ اقتراف الجكاب بالفاء كلـ يقترف الفعؿ )تحشركف( بالنكف ألٌنو فصؿ بينو كبيف البلـ 

 . (ِ)جكاب القسـ سد مسد الجكابيف": "عمكؿ المتقدـ, قاؿ الزمخشرمبالم

  : "قاؿ تعالى-ب                   

         "(ّ) .                                                 

ذكر الفراء أٌف البلـ التي في )مف( دخمت لمكاف )إٌف(, كالبلـ في النكرات إذا كصمت       
إٌف  :البلـ التي في )مف( دخمت لمكاف )إٌف( كما تقكؿ: "أسيؿ دخكالن منيا في مف كما كالذم, قاؿ

( كىي صمة لمف عمى إضمار شبيو بالي ميف؛ كما تقكؿ في فييا ألخاؾ. كدخمت البلـ في )لىييبىطٍّْئفَّ
؛ كأرل رجبلن ليفعمفَّ ما يريد. كالبلـ في النكرات إذا كًصمت أسيؿ دخكالن  :الكبلـ ىذا الذم ليقكمفَّ

منيا في مف كما كالذم؛ ألٌف الكقكؼ عمييٌف ال يمكف. كالمذىب في الرجؿ كالذم كاًحد إذا احتاجا 
 . (ْ)إلى صمة"

ٌف منكـ لمف ليبطئٌف( فالبلـ : "كالثانية لمقسـ, قاؿ كذكر األخفش البلـ األكلى لمتككيد        )كا 
ٌف منكـ  :)إٌف في الدار لىزيدان( كالبلـ الثانية لمقسـ كأٌنو قاؿ :األكلى مفتكحة ألٌنيا لمتككيد نحك )كا 

") مىٍف كاهلل لىييبطئفَّ
(ٓ) . 

                                                           
 .َُٓ/ْركح المعاني:  (ُ)
 .ِْٗ/ّالكشاؼ:  (ِ)
 .ِٕالنساء:  (ّ)
 .ِٕٔ – ِٕٓ/ُعاني القرآف )الفراء(: م (ْ)
عراب القرآف )النحاس(: ّٗٓ/ٖ, كينظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف: ُِٔ/ُمعاني القرآف )األخفش(:  (ٓ) , كا 
ُ/َْٕ. 



 
ٖٔٗ 

الثانية الـ كذىب الطكسي إلى أٌف البلـ األكلى الـ اإلبتداء كالدليؿ دخكليا عمى االسـ, ك 
كالبلـ األكلى الـ اإلبتداء بداللة دخكليا : "القسـ كدليميا دخكليا عمى الفعؿ مع نكف التأكيد, قاؿ

عمى االسـ, كالثانية الـ القسـ بداللة دخكليا عمى الفعؿ مع نكف التأكيد. كتقديره إٌف منكـ لمف 
نما جاز صمة )مف( بالقسـ, كلـ يجز باألمر كالنيي ألٌف القسـ خبر يكضح  حمؼ باهلل ليبطئف, كا 

مررت برجؿ لتكرمنو, ألٌنو خصصو بكقكع االكراـ بو  :المكصكؿ, كما يكضح المكصكؿ في قكلؾ
مررت برجؿ أضربو, ألٌنو ال  :في المستقبؿ مف كؿ رجؿ غيره, كليس كذلؾ األمر في قكلؾ

 . (ُ)يتخصص بالضرب في األمر كما, تخصص في الخبر"

( أم: "كقاؿ المعيني      المنافقيف يبطئكف الناس عف الجياد, كالـ لمف الـ  :)لىمىف لىييبىطّْئىفَّ
 . (ِ)االبتداء كليذا دخمت عمى االسـ, كالثانية الـ القسـ دخمت مع نكف التككيد عمى الفعؿ"

  :يكشؼ نٌص المعيني عف الميف     

ال لـز دخكؿ البلـ عمى  الـ اإلبتداء, كلذلؾ دخمت عمى االسـ, كمف مكصكلة ال زائدة :األكلى كا 
كليس بشيء ألٌف امتناع دخكؿ البلـ عمى البلـ إٌنما ىك ألمر لفظي كىك : "البلـ, قاؿ ابف ىشاـ

, كالـ اإلبتداء لشدة تككيدىا كتحقيؽ ما تدخؿ عميو (ّ)ثقؿ التكرار, كالفاصؿ يزيمو كلك كاف زائدان"
, كيبدك أٌف ىناؾ (ْ)ى يستدؿ عمى القصديقدر بعضيـ قبميا قسمان فيقكؿ ىي )الـ( قسـ كبالمعن

تداخبلن بيف الـ اإلبتداء كالـ القسـ ألٌف أصؿ الـ القسـ اإلبتداء فكؿ الـ قسـ الـ إبتداء كليس كؿ 
 الـ إبتداء الـ  قسـ.  

الـ القسـ, كيؤكد الجكاب بيا عندما يككف جممة فعمية فعميا مضارع مثبت بالبلـ كالنكف  :الثانية
إذا حمفت : "جٌكز البصريكف االكتفاء بالبلـ في جكاب القسـ الذم لـ يقع, قاؿ سيبكيومعان, كلـ ي

, (ٓ)عمى فعؿ غير منفي لـ يقع لزمتو البلـ, كلزمت البلـ النكف الخفيفة أك الثقيمة في آخر الكممة"
ف كال يجكز عند البصريي: "أٌما الككفيكف فقد أجازكا االكتفاء بالبلـ ببل ضركرة, قاؿ الرضي

                                                           
 .ِٓٓ – ِْٓ/ٓالتبياف في تفسير القرآف:  (ُ)
 .ُٗٗ/ُلكامع البرىاف:  (ِ)
 .ُّٗ/ٓمغني المبيب:  (ّ)
 .ٕٗ – ٖٕزجاجي(: ينظر: البلمات )ال (ْ)
 .َُْ/ّكتاب سيبكيو:  (ٓ)



 
ٔٗٗ 

, كقد بٌيف ابف يعيش (ُ)االكتفاء بالبلـ عف النكف إاٌل في الضركرة, كالككفيكف أجازكه ببل ضركرة"
ألٌنيا قد تتعرل مف معنى الجكاب : "السبب في القكؿ بأٌف أصؿ )الـ( القسـ )الـ( اإلبتداء بقكلو

لمذيف ييتمقى بيما القسـ , كألٌنيا أحد المكًجبىٍيف ا(ِ)كتخمص لئلبتداء كال تتعرل مف معنى اإلبتداء"
 . (ّ)كىما )البلـ(, ك)إٌف(, كىي تدخؿ عمى الجممتيف االسمية كالفعمية

البلـ األكلى : "كذكر الطبرسي أٌف البلـ األكلى ىي الـ االبتداء كالثانية الـ القسـ, قاؿ       
لثانية التي في التي في قكلو )لمف( الـ إٌف التي ىي الـ االبتداء بداللة دخكليا عمى االسـ كا

)ليبطئف( الـ القسـ بداللة دخكليا عمى الفعؿ مع نكف التككيد كمف مكصكلة بالجالب لمقسـ 
ٌنما جاز صمة مف بالقسـ كلـ يجز باألمر كالنيي ألٌف  ٌف منكـ لمف حمؼ باهلل ليبطئف كا  كتقديره كا 

ٌنؾ القسـ خبر يكضح المكصكؿ كما يكضح المكصكؼ في قكلؾ مررت برجؿ لتكرمنو أل
 . (ْ)خصصتو بكقكع اإلكراـ بو في المستقبؿ مف كؿ رجؿ غيره"

كذكر البيضاكم أٌف البلـ األكلى الـ اإلبتداء دخمت اسـ )إٌف( لمفصؿ بالخبر, كالثانية       
كالبلـ األكلى لبلبتداء دخمت اسـ إٌف لمفصؿ بالخبر. كالثانية جكاب : "جكاب قسـ محذكؼ, قاؿ
ٌف منكـ لمف  :بو صمة مف كالراجع إليو ما استكف في ليبطئف كالتقديرقسـ محذكؼ كالقسـ بجكا كا 

 . (ٓ)أقسـ باهلل   ليبطئف"

  :أسموب التعجب -ٕ

يرل اإلنساف في حياتو أشياء ترد عميو فيألفيا, فبل يبدم استغرابو كتعجبو منيا كحينما        
ابو كتعجبو, لذا عٌرؼ ابف يعيش التي يراىا يبدم استغر  اكأشكالي ايرل أشياء خارجة عف نظائرى

ؿ سببو, كيقؿ في العادة كجكد جيمشاىدة ما يمعنى يحصؿ عند المتعجب عند : "التعجب بقكلو
 . (ٔ)مثمو, كذلؾ المعنى كالدىش كالحيرة"

                                                           
 .َُِْ/ِشرح الكافية )الرضي(:  (ُ)
 .َُْ/ٓشرح المفصؿ )ابف يعيش(:  (ِ)
 .َُْ/ٓينظر: نفسو :  (ّ)
 .َُٕ/ّمجمع البياف:  (ْ)
 .َٖ/ٓ, كينظر: ركح المعاني: ّٖ/ِأنكار التنزيؿ كأسرار التاكيؿ:  (ٓ)
 .ُُْ/ْشرح المفصؿ )ابف يعيش(:  (ٔ)



 
ٔٗ٘ 

  :القياسي, كالسماعي :ىما نكعافلمتعجب  ك     

حسف زيدان, كاألخرل )أىٍفًعٍؿ بو( ما أ :صيغة )ما أىٍفعىمىو(, نحك :كلو صيغتاف :التعجب القياسي-أ
 . (ُ)أحسف بزيدو  :نحك

فصيغة )ما أحسف زيدان( مركبة مف )ما(, ك)أحسف زيدان(, فأٌما )ما( فيي اسـ إجماعان؛ 
ألٌف في )أحسف( ضميران يعكد عمييا, كما أجمعكا عمى أٌنيا مبتدأ؛ ألٌنيا مجردة لئلسناد, كمع ىذا 

ىب سيبكيو إلى أٌنيا ىنا نكرة كمعناه )شيء(, كىك مرفكع فقد اختمؼ النحكيكف في )ما(, فذ
, كذىب أبك الحسف األخفش إلى أٌف )ما( ىا ىنا (ِ)باإلبتداء, كما بعده جممة في مكضع خبره

, (ّ)الذم أحسف زيدان مكجكدان  :بمعنى )الذم( مكصكؿ, ك )أحسف( صمتو, كخبره مضمر تقديره
لك كانت مكصكلة لما كاف حذؼ الخبر كاجبان ألٌنو لـ يسد كرٌد ابف الناظـ عمى األخفش بأٌف )ما( 

, كيبدك أٌف األخفش رأل أٌف (ْ)مسد الخبر شيئان كالصمة مف تماـ االسـ فميست في محؿ خبر
قٌدر الخبر كال بٌد مف تكفر طرفي اإلسناد فمعنى الكبلـ تامان مفادان مف قكلؾ )ما أحسف زيدان( 

أك مكصكفة كلكؿ  مكصكؿ لو صمة أم ما بعدىا صمة لوكالمحذكفان ألٌنو رأل )ما( مكصكلة 
مكصكؼ صفة كما بعدىا صفة ليا فالخبر إذف محذكؼ, كلعؿ األخفش كىك يرل تقارب 

يعتقد أف ال بد مف جكاب ليذا االسمكب التعجبي المتخذ قالب  االستفياـالمكصكؿ كالشرط ك 
 . (ٔ)دىا خبر عنيا )أم شيء أحسف زيدان("ية, كالجممة بعاستفيامأٌنيا ", كرأل بعضيـ(ٓ)االستفياـ

أـ فعؿ ؟ فذىب  ىي اسـما( بؿ تعداىا إلى صيغة )أفعؿ( أكلـ يقؼ ىذا الخبلؼ في )       
أٌنو اسـ جامد غير متصرؼ؛ ألٌف التصرؼ مف  :الككفيكف, إلى األكؿ, كاحتجكا بأدلة منيا

                                                           
, كشرح قطر الندل )ابف ٗٔٔ/ُ, كشرح الممع )األصفياني(: ُُْ/ِينظر: شرح الممع )ابف برىاف(:  (ُ)

 .َِّىشاـ(: 
 .ُّٕ/ْ, كالمقتضب: ِٕ/ُينظر: كتاب سيبكيو:  (ِ)
, كمنيج األخفش األكسط في الدراسة النحكية: ُّ/ّ, كشرح التسييؿ )ابف مالؾ(: ُٔٗ/ُينظر: المباب:  (ّ)

َِٗ. 
 .َِٗ, كمنيج األخفش األكسط في الدراسة النحكية: ُٖٔظر: شرح ابف الناظـ: ين (ْ)
 .ِِٗ – ُِٗينظر: منيج األخفش األكسط في الدراسة النحكية:  (ٓ)
 .َُٓ/ّشرح ابف عقيؿ:  (ٔ)
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, كذىب (ُ)صائص األسماءأٌنو يدخمو التصغير كالتصغير مف خ :خصائص األفعاؿ, كمنيا
البصريكف إلى الثاني, كتابعيـ مف الككفييف الكسائي, كاحتجكا لذلؾ بدخكؿ نكف الكقاية عميو عند 

 . (ِ)كصميا بالضمير, كنكف الكقاية تدخؿ عمى الفعؿ ال االسـ

: "كالشاىد في قكلو تعالى                       

        "(ّ) . 

 كرد أسمكب التعجب القياسي بصيغة )ما أفعمو( في ىذا النص الكريـ.

ذكر األخفش أٌف جممة )ما أصبرىـ( اختمفكا فييا بعضيـ يرل أٌنيا تعجب كبعضيـ  حيث      
لنار( فزعـ بعضيـ أٌنو تعجب منيـ كما قاؿ )قيًتؿى )فما أصبرىـ عمى ا: ", قاؿاستفياـيراىا 

ما الذم  :ما أصبرىيـ, ك :اإلنساف ما أكفرىهي( تعجبان مف كفره. كقاؿ بعضيـ )فما أصبرىـ( أم
 إذ يرل أٌنيا مكصكلة . . (ْ)أصبرىـ"

قاؿ  :كفيو غير كجو: ", قاؿأٌف )ما( في جممة )ما أصبرىـ( استفيامية  كيرل الزجاج
فما أصبرىـ عمى عمؿ يؤدم إلى النار ألٌف  :شيءو أصبرىـ عمى النار, كقاؿ بعضيـ بعضيـ أمُّ 

ىؤالء كانكا عمماء بأٌف مف عاند النبي )ص( صار إلى النار. كما تقكؿ ما أصبر فبلنان عمى 
 . (ٓ)الجنس أم ما أبقاه منو"

رؼ سببو كذكر كذكر الطكسي أٌف العجب ال يجكز عمى اهلل تعالى بؿ يككف مما ال يع      
كالعجب ال يجكز عمى القديـ تعالى, ألٌنو : "ية, قاؿاستفيامقكالف في )ما( األكؿ تعجبية كالثاني 

ٌنما الغرض   –عالـ بجميع األشياء, ال يخفى عميو شيء. كالتعجب يككف مما ال يعرؼ سببو. كا 
لنا منيـ. كقد قيؿ أف يدلنا عمى أٌف الكفار حٌمك محؿ مف يتعجب منو, فيك تعجيب  –مف اآلية 

                                                           
 (.  ُٓ)مسألة رقـ  َُٓينظر: اإلنصاؼ:  (ُ)
, كاإلعتراضات َٕٔ/ُ)األصفياني(:  (, ككتاب شرح الممعُٓمسألة رقـ ) َُٕ - َُٓينظر: اإلنصاؼ:  (ِ)

 .ُّٖالنحكية لشرح الجمؿ عمى الزجاجي, )زينة عادؿ(, رسالة ماجستير: 
 .ُٕٓالبقرة:  (ّ)
 .ُٔٔ/ُمعاني القرآف )األخفش(:  (ْ)
عرابو:  (ٓ)  .ِْٓ/ُمعاني القرآف كا 
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 :قاؿ الحسف, كقتادة, كمجاىد –أحدىما  :في معنى )ما( في قكلو )فما أصبرىـ عمى النار( قكالف
 .        (ُ)"ستفياـإٌنيا لبل :قاؿ ابف عباس, كابف جريج, كابف زيد كالسدم –إٌنيا لمتعجب. كالثاني 

عمؿ ييدخؿ النار ؟ كحكى الفٌراء أٌف )فما أصبرىـ عمى النار( جٌرأىـ عمى : "كقاؿ المعيني       
ىك  :ما أصبرؾ عمى اهلل. كقاؿ المبٌرد :أحدى الخصميف حمؼ عند قاضي اليمف فقاؿ صاحبو

 . (ِ)تكبيخ ليـ كتعجيب لنا." استفياـ

                                           :ىما ما أصبرىـ( تحتمؿ احتماليفيكشؼ نٌص المعيني أٌف جممة )

, (ّ)ة تعجبية أم ما أجرأىـ عمى العمؿ الذم يقربيـ إلى النار, أم تعجب مف حاليـجمم-ُ
 , فما تسمى (ْ)كالمراد تعجيب المخمكقيف مف حاؿ الذيف باشركا األسباب المكجبة لعذاب النار

التعجبية نكرة تامة بمعنى شيء تفيد اإلبياـ كاإلبياـ سبب مف أسباب التعجب كباعث مف بكاعثو 
كقيؿ ىي غير مكصكلة كال مكصكفة كىي مبتدأ ما بعده خبر, أك ,(ٓ)ب مف دكف إبياـفبل تعج

 . (ٕ), كاألظير أٌنيا تعجبية(ٔ)مكصكلة صمتيا ما بعدىا كىي مبتدأ محذكؼ الخبر

قد ك , (ٖ)أم شيء أصبرىـ عمى النار :كيراد منيا التقرير كالتكبيخ, كتقديرهية, استفيامجممة  -ِ
تعجب كالمراد مف تكبيخ ليـ كتعجيب لنا اإلنكار كالتقريع عمى اكتساب سبب لم االستفياـيستعمؿ 

 . (ٗ)اليبلؾ كتعجيب الغير منو

إٌف في ىذه المفظة قكالف : "في جممة )فما أصبرىـ عمى النار( قكليف, قاؿإٌف كيرل الرازم        
كأم شيء صبرىـ عمى  ما الذم أصبرىـ :التكبيخ معناه استفياـأٌف )ما( في ىذه اآلية  :أحدىما

النار حتى ترككا الحؽ كاتبعكا الباطؿ... كقد يككف أصبر بمعنى صبر ككثيران ما يككف أفعؿ 
                                                           

 .ُٗ/ِالتبياف في تفسير القرآف:  (ُ)
 .ْٗ/ُلكامع البرىاف:  (ِ)
 .ِِْ/ُاؼ: ينظر: الكش (ّ)
 .ُُُ/ِينظر: فتح القدير:  (ْ)
 .ُٖينظر: التعجب صيغو كأبنيتو:  (ٓ)
 .ِٕٕينظر: المفصؿ في عمـ العربية:  (ٔ)
 .ٖٔٔ/ُينظر: البحر المحيط:  (ٕ)
 .ُّٖ/ْ, كالمقتضب: ْٔ/ُينظر: مجاز القرآف:  (ٖ)
 .ٖٗٔ, كاألدكات النحكية في كتب التفسير: ُّٔ/ُينظر: مجمع البياف:  (ٗ)
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, كأخبر كخبر, الثاني أٌنو بمعنى التعجب كتقريره أٌف الراضي بمكجب  :بمعنى فعؿ نحك أكـر ككـر
أقدمكا عمى ما يكجب النار  الشيء البد كأف يككف راضيان بمعمكلو كالزمو إذا عمـ ذلؾ المزكـ فمما

 .(ُ)كيقتضي عذاب اهلل مع عمميـ بذلؾ صاركا كالراضيف بعذاب اهلل تعالى,  كالصابريف عميو..."

ية بمعنى التعجب, استفيامكذكر اآللكسي بأٌف ىذا اإلسمكب تعجبي, ك)ما( نكرة تامة, كقيؿ     
مف ارتكابيـ مكجباتيا مف غير أم ما أشد صبرىـ, كىك تعجيب لممؤمنيف : "كقيؿ مكصكلة, قاؿ

اٌل فأم صبر ليـ, ك)ما( في مثؿ ىذا التركيب قيؿ  :نكرة تامة كعميو الجميكر كقيؿ :مباالة كا 
ليو ذىب الفٌراء كقيؿاستفيام ليو ذىب األخفش كحكي  :ية ضمنت معنى التعجب كا  مكصكلة كا 

ى اإلبتداء, كالجممة عنو أيضان أٌنيا نكرة كمكصكفة كىي عمى ىذه األقكاؿ في محؿ رفع عم
 . (ِ)خبرىا, أك خبرىا محذكؼ إف صفة أك صمة"

  :التعجب السماعي –ب 

لككنيا لـ تدؿ عميو بالكضع, بؿ : "ألفاظ كثيرة لـ يبكب ليا في النحك كلمتعجب السماعي      
ؾ( ك المتكمـ نحك )سبحاف اهلل( ك )هلل در  فيـك مطمؽ ال تحديد لو بؿ يترؾ ل, كعميو في(ّ)بقرينة"

)اليمزة(, بػ االستفياـ مف التعجبكر , كنحكىا, كذي (ْ)االستفياـ)هلل أنت( ك )يالؾ مف رجؿ(, كفي 

 " :قكلو تعالى في             "...(ٓ) . 

: تعجب, قاؿفي ىذا النص الكريـ ىي لم االستفياـذكر الفراء أٌف )إلى( التي جاءت مع        
دخاؿ العرب )إلى( في ىذا المكضع عمى جية التعجُّب؛ كما تقكؿ لمرجؿ" أما ترل إلى ىذا !  :كا 

)أك كالذم  :ىؿ رأيت مثؿ ىذا أك رأيت ىكذا ! كالدليؿ عمى ذلؾ أٌنو قاؿ –كاهلل أعمـ  –كالمعنى 

                                                           
 .ِٓ/ٓمفاتيح الغيب:  (ُ)

 .َُّ/ُ, كرأم الفراء ينظر: معاني القرآف )الفراء(: ْْ/ِركح المعاني:  (ِ)
 .َِٓ/ّ, كينظر: أكضح المسالؾ: ٖٖٓ/ُتكضيح المقاصد:  (ّ)
 .ِّْ, كتعجيؿ الندل: ِْ/ّينظر: ىمع اليكامع:  (ْ)
 .ِٖٓالبقرة:  (ٓ)
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و )أىك كالذم مٌر عمى قريةو ىؿ رأيت كًمٍثؿ الذم حاٌج إبراىيـ في ربٌ  :مرَّ عمى قىٍريةو( فكأٌنو قاؿ
 .(ُ)كىي خاكيةه عمى عركشيا( كىذا في جيتو بمنزلة ما أخبرتيؾ بو في مالىؾ كما منعؾ"

ىذه : "يكقؼ بيا المخاطب عمى أمر يعجب منو, قاؿ استفياـكيرل الزجاج أٌف )ألـ تر(       
ألـ تر  :في الكبلـ, تقكؿ استفياـكممة يكقؼ بيا المخاطب عمى أمر يعجب منو, كلفظيا لفظ 

إلى فبلف صنع كذا كصنع كذا. كىذا مما أعممو النبي )ص( حيجةن عمى أىؿ الكتاب كمشركي 
العرب ألٌنو نبأه ال يجكز أف يعممو إاٌل مف كقؼ عميو بقراءة كتاب أك تعميـ معمـ, أك بكحي مف 

ـٍ التكراة فقد عممت العرب الذيف نشأ بينيـ رسكؿ اهلل )ص( أٌنو أًميّّ  :اهلل عٌز كجؿٌ  , كأٌنو لـ ييعىمَّ
"  .(ِ)كاإلنجيؿ كأخبار مف مضى مف األنبياء, فمـ يبؽ كجو تعمـ منو ىذه األحاديث إاٌل الكحيي

 :كقكلو: "كذكر الطكسي أٌف )ألـ تر إلى( دخمت إلى الكبلـ لمتعجب مف حاؿ الكافر, قاؿ      
أما ترل  :محاج بالباطؿ, كما يقكلكف)ألـ تر إلى( دخمت إلى الكبلـ لمتعجب مف حاؿ الكافر ال

ٌنما دخمت )إلى( ليذا  إلى فبلف كيؼ يصنع, كفيو معنى ىؿ رأيت كفبلف في صنيعو كذا, كا 
المعنى مف بيف حركؼ الجر, ألٌف إلى كما كانت نياية صارت بمنزلة ىؿ انتيت رؤيتؾ إلى مف 

إٌنما يككف مما استبيـ شبيو  ىذه صفتو لتدؿ عمى بعد كقكع مثمو عمى التعجب منو, ألٌف التعجب
بما لـ يجز عادة بو, كقد صارت إلى ىا ىنا بمنزلة كاؼ التشبيو مف حركؼ اإلضافة, لما بينا 

 .(ّ)مف العمة إذ كاف ما ندر مثمو كالذم يبعد كقكعو"

ىؿ انتيت رؤيتؾ إلى مىٍف ىذه  :)إلى( ىا ىنا لمتعجب ألٌنيا لمنياية, كالمعنى: "كقاؿ المعيني     
 . (ْ)صفتو, ليدؿ عمى بيٍعد كقكع ًمثمو"

ييفيـ مف نٌص المعيني أٌف دخكؿ )إلى( في النص ىك لمتعجب كالسبب في ذلؾ يرجع ألٌف       
ان تعجبيان أك تعجيبيان عندما يككف الغرض منو إثارة العىجب استفياممعناىا النتياء الغاية, كىذا 

 عٌز كجٌؿ فيك بمعنى اإلستحساف المقتضي عند مف ييخاطب بو, كعندما يككف صادران مف اهلل

                                                           
 .َّْ/ٓ, كينظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف: ِٗٓالبقرة:  , كاآليةَُٕ/ُمعاني القرآف )الفراء(:  (ُ)
عرابو:  (ِ)  .َّْ/ُمعاني القرآف كا 
 .ُّٔ/ّالتبياف في تفسير القرآف:  (ّ)
 .ُِٔ/ُلكامع البرىاف:  (ْ)
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لمٌرضى كالمثكبة, إذ ليس مف صفاتو تعالى أف يتعجب تعجب استغراب كاستبعاد نظران إلى سابؽ 
 .(ُ)عممو تعالى بكؿ ما يحدث مف عباده قبؿ حدكثو

  :ي يكقؼ بيا المخاطب عمى تعجب منيا, قاؿاستفيامكيرل الرازم أٌف التعجب في )ألـ تر( لفظ 
( فيي كممة يكقؼ بيا المخاطب عمى تعجب منيا, كلفظيا لفظ  :أما قكلو تعالى" )ألـ تىرى

ىؿ رأيت كفبلف في صنعو  :ألـ تر إلى فبلف كيؼ يصنع, معناه :كىي كما يقاؿ االستفياـ
 . (ِ)كذا"

كذكر اآللكسي أٌف اليمزة في )ألـ تر( إلنكار النفي كتقرير المنفي كالكبلـ فيو معنى       
إلنكار النفي كتقرير المنفي, كالجميكر عمى أٌف في الكبلـ معنى  االستفياـكىمزة : "التعجب, قاؿ

التعجب أم ألـ تنظر, أك ألـ ينتو عممؾ إلى قصة ىذا الكافر الذم لست بكلي كيؼ تصدل 
لمحاجة مف تكفمت بنصرتو كأخبرت بأني كلي لو كلمف كاف مف شيعتو أم قد تحققت رؤية ىذه 

 .(ّ)العجيبة..."القصة 

  :أسموب المدح والذم -ٖ

لمعرب في كبلميا استعماالت خاصة كأساليب معينة لممدح كالذـ كػ)نعـ(, ك )بئس(, كىما       
 :األصبلف المذاف كضعا لذلؾ, فتستعمؿ )نعـ( لممدح العاـ, ك)بئس( لمذـ العاـ, قاؿ سيبكيو

( كىما األصبلف ال" ـى كبىًئسى مذاف كضعا في الرداءة كالصبلح, كال يككف كأصؿ نعـ كبئس )نىًع
 . (ْ)منيما فعؿ لغير ىذا المعنى"

)نعـ الرجؿي عمي( فنككف قد مدحنا عميان مدحان عامان كلـ نذكر خصمة معينة مف  :فإذا قمنا
ذا قمنا )بئس الرجؿ خالد( فنككف قد ذممناه ذمان عامان كلـ نذكر خصمة مف تمؾ  :خصالو, كا 

 الخصاؿ. 

                                                           
 .ِٖٕ/ُينظر: الببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا:  (ُ)
 .َِ – ُٗ/ٕمفاتيح الغيب:  (ِ)
 .ُٓ/ّركح المعاني:  (ّ)
 .ُّٖ/ِ, كينظر: المقتضب: ُٕٗ/ِكتاب سيبكيو:  (ْ)
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ع النحكيكف في خبلؼ فيما يخص اسمية )نعـ, بئس( كفعميتيما فذىب الككفيكف إلى ككق      
)ما زيد بنعـ الكلد( كما  :دخكؿ حرؼ الجر عمييما نحك :أٌنيما اسماف, كاستدلكا لذلؾ بحجج منيا

)يا نعـ المكلى  :)نعـ السير عمى بئس الًعٍير(, كندائيما يقاؿ :حكي عف بعض العرب أٌنو قاؿ
صير( كالنداء مف خصائص األسماء كأٌنيما ال يتصرفاف كلك كانا فعميف لكانا كنعـ الن
 . (ُ)متصرفيف

ليو ذىب الكسائي مف الككفييف, كاستدلكا        كذىب البصريكف إلى أٌنيما فعبلف ماضياف, كا 
 :اتصاؿ الضمير بيما عمى حٌد سكاء عمى حٌد اتصالو باألفعاؿ نحك :عمى ذلؾ بحجج منيا

 :قاما كقامكا, كدخكؿ تاء التأنيث الساكنة عمييما, نحك :ميف كنعمكا رجاالن( كما قالكا)نعٌما رج
 .(ِ))نعمت المرأة فاطمة( ك)بئست المرأة ىند( كأنيما مبنياف عمى الفتح كاألفعاؿ الماضية

كيذكر بعد الفاعؿ المخصكص بالمدح أك الذـ كقد يحذؼ إذا كاف معمكمان لدل المخاطب,      
)نعـ  :كبعد ذلؾ المخصكص كىك مبتدأ ما قبمو خبره, أك خبر مبتدأ محذكؼ مثؿ: "ضيقاؿ الر 

الرجؿ زيد( كشرطو مطابقة الفاعؿ كبئس مثؿ القكـ الذيف, كشبيو متأكؿ كقد يحذؼ المخصكص 
مـ مثؿ نعـ العبد"  .  (ّ)إذا عي

  :)ما( المقترنة بـ)ِبْئس(-أ

 " :كقد كرد ذلؾ في قكلو تعالى            

       "...(ْ) . 

ذكر الطبرم أٌف عمماء العربية اختمفكا في معنى )ما( مع )بئسما( فكاف رأم بعض أىؿ         
كاختمؼ أىؿ العربية في : "(, قاؿالبصرة ىي كحدىا اسـ, كرأم بعض أىؿ الككفة )ما( اسـ )بئس

ىي كحدىا اسـ, ك )أف يكفركا( تفسير  :معنى )ما( التي مع )بئسما(. فقاؿ بعض نحكيي البصرة

                                                           
 .ُُٔ – ُُٓ(, كائتبلؼ النصرة: ُْ)مسألة رقـ  ِٗ – ٖٔينظر: اإلنصاؼ:  (ُ)
 .َُٖ/ُ(, كالمباب: ُْ)مسألة رقـ  ْٗ – ٖٔينظر: اإلنصاؼ:  (ِ)
 .ُٕٔ – ُٔٔ/ّ, كينظر: شرح ابف عقيؿ: َُُُ/ِشرح الكافية )الرضي(:  (ّ)
 .َٗة: البقر  (ْ)
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معنى  :نعـ رجبلن زيد, ك)أف ينزؿ اهلل( بدؿ مف )أنزؿ اهلل(. كقاؿ بعض نحكيي الككفة :لو, نحك
)بئس(, ك)أف يكفركا( االسـ الثاني.  بئس الشيء اشتركا بو أنفسيـ أف يكفركا, فػ)ما( اسـ :ذلؾ
ف شئت في مكضع خفض, أما  :عـ أفكزي  )أف يكفركا( إف شئت جعمت )أف( في مكضع رفع, كا 

فبئس الشيء اشتركا بو أنفسيـ أف يكفركا بما  :فبئس الشيء ىذا أف يفعمكه, كأما الخفض :الرفع
ج كال مير, فيجعمكف )ما( كحدىا اسمان لبئسما تزكي :كالعرب تقكؿ :أنزؿ اهلل بغيان... قاؿ أبك جعفر

بغير صمة. كقائؿ ىذه المقالة ال يجيز أف يككف الذم يمي )بئس( معرفة ميكٌقتة, كخبره معرفة 
بئس الشيء اشتركا بو أنفسيـ, فقد صارت )ما( بصمتيا  :مكٌقتة, كقد زعـ أف )بئسما( بمنزلة

 . (ُ)")اشتركا( فعؿ ماض مف صمة )ما( اسمان مكٌقتان, ألفٌ 

عمت معيا بمنزلة اسـ مكبئس إذا اتصمت ب       ٌنما ذلؾ في نعـ كبئس ألٌنيما نيا )ما( جي ككر, كا 
ال يعمبلف في اسـ عمـ بؿ يعمبلف في اسـ منككر داؿ عمى جنس أك اسـ فيو ألؼ كالـ, ككانتا 

نس بغير كذلؾ ألٌف نعـ مستكفية لجميع المدح كبئس مستكفية لجميع الذـ فإذا كاف معيا اسـ ج
ذا كانت فيو األلؼ كالبلـ فيك رفع أبدان نحك نعـى رجبلن زيده, كنعـ  :ألؼ كالـ فيك نصب أبدان كا 

عمى التمييز كفي نعـ اسـ مضمر شرط التفسير كزيد مبٌيفه مف ىذا  الرجؿي زيده فنصب رجبلن 
,  كح ىك زيده تريد بو ىذا الممد الممدكح ألنؾ إذا قمت نعـ الرجؿ لـ يعمـ مف تعني فقكلؾ زيد

 . (ِ)فقكلو )بئسما اشتركا بو أنفسيـ( بئس شيئان اشتركا بو أنفسيـ

: كذكر البغكم أٌف معناىا بئس الذم اختاركا ألنفسيـ حيف استبدلكا الباطؿ بالحؽ, قاؿ       
فعبلف ماضياف كضعا لممدح كالذـ, ال يتصرفاف تصرؼ  :)بئسما اشتركا بو أنفسيـ( بئس كنعـ"

االشتراء ىا ىنا  :بئس الذم اختاركا ألنفسيـ حيف استبدلكا الباطؿ بالحؽ. كقيؿ :عناهاألفعاؿ, م
 . (ّ)بمعنى البيع كالمعنى بئس ما باعكا بو حظ أنفسيـ أم حيف اختاركا الكفر"

( أف يمي )بئسما اشتركا بو أنفسيـ(...: "كقاؿ المعيني        ( ك)ًبٍئسى ـى اسـ جنس  يماكأصؿ )ًنٍع
ـى( مستكفية لجميع المدح ك)بئس( مستكفية لجميع أك اسمان من ٌكران يدؿ عمى اسـ جنس ألٌف )ًنٍع
ـى الرجؿي زيده دلمت عمى أٌنو قد استكفى المدح الذم يككف في سائر جنسو ككذلؾ  :الذـ فإذا قمت ًنٍع

                                                           
 .ّّٗ – ّّٖ/ِجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ُ)
عرابو:  (ِ)  .ُِٕ/ُينظر: معاني القرآف كا 
 .ُُِ/ُمعالـ التنزيؿ:  (ّ)
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ك بئس شيئان )أف يكفركا( كيككف بيانان. كى :)بئسما(, )ما( يككف بمعنى شيء, أم :)بئس(. كقكلو
ألٌف يينزؿ اهلل كيجكز  :في محؿ الرفع باإلبتداء كخبره مقدـ عميو كمكضع )أف( الثانية نصبه أم
 . (ُ)أف يككف مكضع )أف يكفركا( خفضان عمى مكضع الياء في )بو( عمى البدؿ"

  :يكشؼ نٌص المعيني عف أمريف ىما

نكرة يدؿ عمى الجنس  الفعبلف )نعـ, كبئس( األصؿ فييما أف يأتي بعدىما اسـ جنس أك اسـ-ُ
ألنيما مستكفياف لجميع المدح كالذـ, كفي ىذه الحالة يككناف فعميف جامديف غير متصرفيف 

فادة نعـ كبئس لئلنشاء أنؾ اذا قمت نعـ (ِ)لمزكميما إنشاء المدح كالذـ عمى سبيؿ المبالغة , كا 
في الخارج في أحد األزمنة  الرجؿ زيد, فإنما تنشئ المدح كتيحدثو بيذا المفظ كليس المدح مكجكدان 

 . (ّ)بؿ قيصد بيذا الكبلـ مدحو عمى جكدتو الحاصمة خارجان 

)ما( المقترنة بػ)بئس( بمعنى الشيء أم بئس شيئان )أف يكفركا( كيككف مكضحان, كيككف  -ِ
إعراب )ما( في محؿ رفع مبتدأ كخبرىا الجممة السابقة ليا, كبعضيـ يرل )ما( اسمان معرفة 

 .   (ْ)ىا صفة لممخصكص المحذكؼ كالتقدير بئس الشيء أم شيء اشتركا بو أنفسيـكالفعؿ بعد

كذكر اآللكسي أٌف المغكييف اختمفكا في )ما( الكاقعة بعد )بئس( ىؿ ليا محؿ مف االعراب        
كاختمؼ في )ما( الكاقعة بعد بئس أليا محؿ مف اإلعراب أـ ال ؟ فذىب الفراء إلى : "أك ال, قاؿ

ال محؿ ليا كأٌنيا مع بئس شيء كاحد كحبذا, كذىب الجميكر إلى أٌف ليا محبلن, كاختمؼ أٌنيا 
أىك نصب أـ رفع ؟ فذىب األخفش إلى األكؿ عمى أٌنيا تمييز, كالجممة بعدىا في مكضع نصب 
عمى الصفة, كفاعؿ بئس مضمر مفسر بيا, كالتقدير بئس ىك شيئان اشتركا بو, ك )أف يكفركا( 

بالذـ كالتعبير بصيغة المضارع إلفادة االستمرار عمى الكفر فإٌنو المكجب ىك المخصكص 

                                                           
 .ْٕ/ُلكامع البرىاف:  (ُ)
 .ََُينظر: األساليب اإلنشائية في النحك العربي:  (ِ)
 .َُُينظر: نفسو:  (ّ)
 .ّْٕ - ِْٕ/ُر المحيط: , كالبحُٔٓ - ُٓٓ/ّينظر: كتاب سيبكيو:  (ْ)
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لمعذاب المييف, كيحتمؿ عمى ىذا الكجو أف يككف المخصكص محذكفان, ك)اشتركا( صفة لو, 
 .  (ُ)كالتقدير بئس شيء اشتركا بو, ك )أف يكفركا( بدؿ مف المحذكؼ أك خبر مبتدأ محذكؼ..."

  :(تقدير فاعل )ِنْعمَ  –ب 

 " :كمصداقو قكلو تعالى                    

        "...(ِ) . 

فعت بػ)نعٌما( ك)نعـ( ال تؤنث كتثنى إذا كانت )ما( صمة ليا, ذكر الفراء أٌف )ىي( ري 
ٌما ىي( رفعت )ىي( بػ)نعٌما( كال تأنيث في )ًنعـ( كال تثنية إذا )إف تبدكا الصدقات فنع: "قاؿ

جعمت )ما( صمة ليا فتصير )ما( مع )نعـ( بمنزلة )ذا( مف )حبذا( أال ترل أٌف )حبذا( ال يدخميا 
عٌما قميؿو آتيؾ, جاز فيو التأنيث  :تأنيث كال جمعه. كلك جعمت )ما( عمى جية الحشك كما تقكؿ

رجميف أنتما, كبئست ما جاريةن جاريتيؾ. كسمعت العرب تقكؿ في )ًنعـ(  كالجمع, فقمت بئسما
 . (ّ)بئسما تزكيجه كال مير, فيرفعكف التزكيج بػ)بئسما(" :المكتفية بما

نعـ الشيء شيئان إبداؤىا فحذؼ اإلبداء كأقيـ  :كذكر أبك عمي الفارسي أٌف تقدير )فنعٌما(      
نعـ الشيء  :إٍف تبدكا الصدقات فالصدقات نعـ شيئان, أم :مكتقديرىا عند: "الضمير مقامو, قاؿ

شيئان إبداؤىا, فحذؼ اإلبداء, كأقيـ الضمير المضاؼ إليو مقامو لمداللة عميو. كالدليؿ عمى ما 
ذكرت مف حذؼ المضاؼ. أٌنو ال يخمك مف أٍف يككف )ىي( ضمير )الصدقات(, كقد حذؼ 

المضاؼ... فمكضع )ىي( رفع, لما يرتفع عميو ىند,  اإلبداء قبميا, أك ضميره, كلـ يحذؼ قبمو
 . (ْ)نعـ المرأة ىند. كال تككف )ما( في ىذه اآلية إاٌل تفسيران لفاعؿ )نعـ(" :مف قكلؾ

                                                           
, كرأم األخفش ينظر: معاني ٖٓ – ٕٓ/ُ, كرأم الفراء ينظر: معاني القرآف )الفراء(: ِِّ/ُركح المعاني:  (ُ)

 .ُْْ/ُالقرآف )األخفش(: 
 .ُِٕالبقرة:  (ِ)
عرابو: ٖٓ – ٕٓ/ُمعاني القرآف )الفراء(:  (ّ)  .ُّٕ/ُ, كينظر: معاني القرآف كا 
 .ُّٓ/ّ, كينظر: التبياف في تفسير القرآف: َٗة: المسائؿ المشكم (ْ)
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 :)فنعٌما ىي( ًنعـ ما ىي عمى تقدير الفاعؿ, كنصبي ما عمى التفسير, أم: "كقاؿ المعيني     
  .(ُ)نعـ الشيءي شيئان ىك"

المعيني أٌف الفعؿ )نعـ( فاعمو ضمير مستتر مقدر, أما )ما( فيي تفسير أك  يكشؼ نٌص       
تمييز لفاعؿ نعـ, )ىي( ضمير منفصؿ في محؿ رفع مبتدأ مؤخر, كجممة نعـ الشيءي خبر 

, فيي نكرة تامة في مكضع نصب عمى التمييز كالفاعؿ مضمر كالمرفكع بعدىا ىك (ِ)مقدـ
ىك, أك ىي مكصكلة بمعنى الذم فاعؿ نعـ كالجممة بعدىا  نعـ الشيء شيئان  :, أم(ّ)المخصكص

صمتيا, فػ)ما( فاعؿ لككنو بمعنى ذم البلـ ك )ىي( مخصكص بالمدح كالمعنى نعـ الشيء 
 . (ْ)ىي

كنقؿ الرازم عف أبي عمي أٌنو جٌكد أف تككف )ما( في تأكيؿ شيء ألٌنيا نكرة كتمثيميا 
في تمثيؿ ىذا أف  :قاؿ أبك عمي الجيد: "مف صمة, قاؿ بالنكرة أبيف كلك كانت معرفة فبلبد ليا

ما في تأكيؿ شيء, ألٌف ىا ىنا نكرة, فتمثيمو بالنكرة أبيف, كالدليؿ عمى أٌف ما نكرة ىا ىنا  :يقاؿ
أٌنيا لك كانت معرفة فبلبد ليا مف الصمة, كليس ىا ىنا ما يكصؿ بو, ألٌف المكجكد بعد ما ىك 

ذا بطؿ ىذا القكؿ فنقكؿىي, ككممة ىي مفردة كالمفر  ما نصب عمى  :د ال يككف صمة لما كا 
 .(ٓ)نعـ شيئان ىي إبداء الصدقات, فحذؼ المضاؼ لداللة الكبلـ عميو." :التمييز, كالتقدير

: كذكر أبك حياف األندلسي أٌف )نعـ( فعؿ ال يتصرؼ كفاعمو مضمر مفسر بنكرة, قاؿ  
ؿ ال يتصرؼ, فاحتيج في الجكاب إلى الفاء كالفاعؿ نعـ, فع :)فنعما ىي( الفاء جكاب الشرط, ك"

ال, متكغمة في اإلبياـ  :شمس كقمر. ك :بنعـ مضمر مفسر بنكرة ال تككف مفردة في الكجكد نحك
ف  :نحك غير. كال أفعؿ التفضيؿ نحك أفضؿ منؾ, كذلؾ نحك نعـ رجبلن زيد, كالمضمر مفرد كا 

, ىنا تمييزان لذلؾ المضمر الذم في نعـ, كقدركه ما :كاف تمييزه مثنى أك مجمكعان, كقد أعربكا
بػ)شيئان(. فما, نكرة تامة ليست مكصكفة كال مكصكلة... ك )ىي( ضمير عائد عمى الصدقات, 

                                                           
 .َُّ/ُلكامع البرىاف:  (ُ)
 .َُٖ/ُينظر: مشكؿ إعراب القرآف:  (ِ)
 .ّٖٕ/ِينظر: شرح األشمكني:  (ّ)
 .ُُُِ – َُُِ/ِينظر: شرح الكافية )الرضي(:  (ْ)
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ٔ٘ٙ 

فنعما, ابداؤىا, كيجكز أف ال يككف عمى حذؼ مضاؼ, بؿ يعكد  :كىك عمى حذؼ مضاؼ أم
فنعما الصدقات المبدأة كىي مبتدأ  فنعما ىي, :عمى الصدقات بقيد كصؼ اإلبداء, كالتقدير في

 :عمى أحسف الكجكه, كجممة المدح خبر عنو, كالرابط ىك العمكـ الذم في المضمر المستكف في
 .  (ُ)نعـ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ّّٕ/ِالبحر المحيط:  (ُ)
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 المبحث الثالث

 األساليب األخرى

  :أسموب النفي :األول

 ظى المصادر القديمة لـ يح ر أٌنو فيىك مف األساليب الميمة التي عني بيا النحكيكف, غي       
بباب مستقؿ بكصفو أسمكبان, إذ تناثرت أدكاتو في أبكاب النحك فجاءت )ليس, ما, ال( مع األفعاؿ 
الناسخة )كاف كأخكاتيا(, كجاءت )لـ, لٌما( مع الجكاـز لمفعؿ المضارع, كجاءت )لف( مع نكاصبو 

 كىكذا. 

أسمكب لغكم ", فالنفي(ُ)بكصفو أسمكبان مستقبلن  أما الدراسات الحديثة فقد أفردت لو عنكانان       
نكار يستخدـ لدفع ما يتردد في ذىف المخاطب"  . (ِ)تحدده مناسبات القكؿ, كىك أسمكب نقض كا 

ككاف ليذا األسمكب كجكده في لكامع البرىاف مما أكرده المعيني, إذ يمكف تقسيـ الكارد منو      
 النفي غير الصريح )النفي الضمني(.  :خرالنفي الصريح, كاآل :األكؿ :عمى قسميف

  :كمف أنكاعو :النفي الصريح-ٔ

  :النفي بـ)ال( النافية لمجنس-أ

أف يككف اسميا كخبرىا  :تعمؿ )ال( النافية لمجنس عمؿ )إٌف( حينما تتحقؽ الشركط اآلتية      
اٌل يفصؿ بينيا كبيف اسمياأىممت فإذا جاء بعدىا االسـ معرفة نكرتيف,  فاصؿ, فإف كجد  , كا 

اٌل عممت  الفاصؿ كانت ميممة, كأف ينفي بيا الجنس بكاممو عمى سبيؿ التنصيص الحتمالو كا 
ذا نفت الجنس عمى سبيؿ  عمؿ )ليس(, كأاٌل تتكسط بيف شيئيف متبلزميف كأاٌل تككف زائدة, كا 

ما ينصب بو  , كاالسـ بعد )ال( إٌما أف يككف مفردان فيبنى عمى(ّ)التنصيص تسٌمى حينئذ تبرئة
, كحجتيـ في ذلؾ أٌنو بيني عمى (ْ)عمى ما ذىب إليو البصريكف, لتضمنو معنى )مف( االستغراقية

                                                           
(: َُّ – ِٖٓينظر: بناء الجممة العربية:  (ُ)  .ُُٖ – َُٓ, كالجممة األسمية )د. عمي أبك المكاـر
 .َِٔ – ُْٓ, كينظر: في التحميؿ المغكم: ِْٔفي النحك العربي نقد كتكجيو:  (ِ)
 .ّْٖ – ُِٖ/ُ, كشرح الكافية )الرضي(: ّٕٗ/ُينظر: األصكؿ في النحك:  (ّ)
 .ُٔٔ, كشرح قطر الندل )ابف ىشاـ(: ٓٓ/ِينظر: شرح التسييؿ )ابف مالؾ(:  (ْ)
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 :الفتح, ألٌف األصؿ في قكلؾ )ال رجؿ في الدار( )ال مف رجؿ في الدار(, ألٌنو جكاب مف قاؿ
الحرؼ  )ىؿ مف رجؿ في الدار؟ ( فمما حذفت )مف( مف المفظ, كركبت مع )ال( تضمنت معنى

  .(ُ)فكجب أف تبنى

 كال يرل الككفيكف في فتحة االسـ الذم بعد )ال( فتحة بناء, بؿ ىي فتحة إعراب. 

ألٌف "كىك أف يككف مضافان أك شبييان بالمضاؼ فيككف حقو حينئذو النصب :كأٌما غير المفرد       
ى أف نجعؿ ثبلث مع )ال( لكاف يؤدم إل نياالمضاؼ كالمضاؼ إليو بمنزلة شيء كاحد فمك بي 

كممات بمنزلة كممة كاحدة, كىذا ال نظير لو في كبلميـ كالمشبو لممضاؼ في امتناعو مف 
 . (ِ)التركيب حكمو حكـ المضاؼ إليو"

كيحذفو الحجازيكف : "أما خبر )ال( فقد اختمؼ فيو مف حيث ذكره كحذفو, قاؿ الزمخشرم      
كال فتى إاٌل عمي كال سيؼ إاٌل ذك الفقار( كمنو كممة )ال أىؿ كال ماؿ, كال باس,  :كثيران فيقكلكف

 . (ّ)الشيادة كمعناىا )ال إلو في الكجكد إاٌل اهلل( كبنك تميـ ال يثبتكنو في كبلميـ أصبلن"

: "في قكلو تعالى شاىدكال                   

                    ."..(ْ) . 

( بالتبرئة إاٌل مجاىدان فقد رفع        ذكر الفراء أٌف القراء أجمعكا عمى نصب )رفثى كفسكؽى كجداؿى
ٌنو رفع فالقراء عمى نصب ذلؾ كمو بالتبرئة إاٌل مجاىدان فإ: "الرفث كالفسكؽ كنصب الجداؿ, قاؿ

الرفث كالفسكؽ كنصب الجداؿ, ككؿ ذلؾ. فمف نصب أتبع آًخر الكبلـ أٌكلىو, كمف رفع بعضان 
الرفع بالنكف, كالنصب بحذؼ النكف. كلك نصب الفسكؽ  :كنصب بعضان فؤلٌف التبرئة فييا كجياف

نصب كالجداؿ بالنكف لجاز ذلؾ في غير القرآف؛ ألٌف العرب إذا بدأت بالتبرئة فنصبكىا لـ ت
, فإذا عطفكا عمييا بػ)ال( كاف فييا كجياف, إف شئت جعمت )ال( معٌمقة يجكز حذفيا فنصبت  بنكفو

                                                           
 .ْٕٔ – ْٔٔ/ُ(, كىمع اليكامع: ٓٓ)مسألة رقـ  ُُّينظر: اإلنصاؼ:  (ُ)
 .ِِٕأسرار العربية:  (ِ)
 .َُٖ/ُ, كينظر: البيجة المرضية: ٓٓالمفصؿ في عمـ العربية:  (ّ)
 .ُٕٗالبقرة:  (ْ)
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ف نكيت بيا اإلبتداء كانت كصاحبتيا, كلـ  عمى ىذه النية بالنكف؛ ألٌف )ال( في معنى ًصمة, كا 
 .(ُ)تكف معٌمقة فتنصب ببل نكف..."

ؿ( بالنصب كيجكز بالرفع ككؿه صكاب عنده, كذكر الزجاج )ال رفث كال فسكؽ كال جدا        
كتأكيؿ فبل رفثى كال فيسكؽى, ال جماع كال كممة ن مف أسباب الجماع... كأما فبل فيسكؽى فإذا : "قاؿ

كال فسكؽ أم ال يخرج  –كاهلل أعمـ  –كلكٌف المعنى  –نييي عف الجماع كيٌمو فالفيسكؽ داخؿ فيو 
)ال جداؿ في الحج(  :قالكا :كال جداؿى في الحج قكليف كقالكا في قكلو –عف شيء مف أمر الحج 

ال شؾَّ في الحج, كقالكا ال ينبغي لمرجؿ أف يجادؿ أخاه فيخرجو الجداؿ إلى ما ال ينبغي  –
 –تعظيمان ألمر الحج, ككؿه صكاب, كيجكز فبل رفثه كال فيسكؽه كال جداؿه في الحج. كبعضيـ يقرأ 

  .(ِ)كؽى كال جداؿى في الحج, ككؿه صكاب"فبل رفثه كال فيس –كىك أبك عمرك 

كيرل الطكسي أٌف مف نصب الثبلثة أخرج المفظ مخرج عمكـ النفي لممبالغة في النفي        
: كمف رفع بعضان كنصب بعضان بسبب اختبلؼ المعنى كالصحيح لديو أٌف الكؿ معناه النيي, قاؿ

الغة في معنى النفي. كمف رفع بعضان كمف نصب )الثبلثة( أخرج المفظ مخرج عمكـ النفي لممب"
كنصب بعضان, فبلختبلؼ المعنى, ألٌف األكؿ عمى معنى النيي, كالثاني بمعنى اإلخبار عف 

قد استدار في ذم الحجة, فكاف أحؽ بالنصب, لعمكـ النفي. فأما األكؿ, فقد يقع  :زماف الحج
ف مف الخاطئ, فبل يصح فيو عمكـ النفي. ىذا قكؿ النحكييف. كالص حيح أٌف الكؿ معناه النيي, كا 

 . (ّ)خرج مخرج النفي, كاالخبار. كالمراد بو النيي ببل خبلؼ"

( ال خبلؼ في الحٌج أٌنو في ذم الحجة, كىك كجوي امتناع  :كقيؿ: "كقاؿ المعيني       )كال جداؿى
ف قيرئ )ال رفثه كال فسكؽه(؛ ألٌف ال جداؿ نفي, إذ لـ يجادلكا أٌف ا ( كا  لحج في ذم )ال جداؿه

( نيي إذ ربما يفعمكنو, ككانت بمعنى ال تىٍرفيثيكا كال تىٍفسيقيكا.  :الحجة فكانت )ال( نافية, ك)ال رفثه
جَّ كلـ يرفيث رجع كيكـً كلدتو أٌمو(" :كفي الحديث  . (ْ))مف حى

                                                           
, كالقراءة ينظر: الحجة ِٓٗ – ِْٗ/ُ, كينظر:  إعراب القرآف )النحاس(: َُِ/ُي القرآف )الفراء(: معان (ُ)

 .ْٗفي القراءات السبع: 
عرابو:  (ِ)  .َُٖ, كالقراءة تنظر: كتاب السبعة في القراءات: َِٕ – ِٗٔ/ُمعاني القرآف كا 
 .ُٓٔ/ِالتبياف في تفسير القرآف:  (ّ)
 .َُٕ/ْ, كالحديث ينظر صحيح مسمـ )الحج(: َُْ – َُّ/ُلكامع البرىاف:  (ْ)
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)ال( في )ال رفث( ك )كال فسكؽ( ال النافية لمجنس كىي عاممة عمؿ إٌف يكشؼ نٌص المعيني أٌف 
, فشركط إعماليا حتى تككف عاممة عمؿ )إٌف( إذا أريد بيا نفي نصب األكؿ كترفع الثانيت

الجنس عمى سبيؿ التنصيص كبذلؾ تسٌمى تبرئة, أٌنيا ال تعمؿ إاٌل في النكرات, كاسميا إذا لـ 
يكف عامبلن فإٌنو ييبنى لتضٌمنو معنى )ًمف( االستغراقية, كخبرىا ال يتقدـ عمى اسميا, كيجكز 

, ك)ال( تنصب النكرة ببل تنكيف كتبنى مع ما بعدىا (ُ)لغاؤىا إذا تكررت كأف يكثر حذؼ خبرىاإ
, كأما )ال( في )ال جداؿ( فحجة مف رفع )جداؿ( جعميا عاممة عمؿ ليس ترفع  (ِ)عمى الفتح

 األكؿ كتنصب الثاني .  

عمى المصادر كالعامؿ قراءة النصب كالتنكيف فإٌنيا منصكبة  كذكر أبك حياف األندلسي       
كأما قراءة النصب : "فييا أفعاؿ مف لفظيا, كأما مف غير تنكيف فييا خبلؼ في الحركة, قاؿ

فبل يرفث رفثان,  :كالتنكيف فإٌنيا منصكبة عمى المصادر, كالعامؿ فييا أفعاؿ مف لفظيا, كالتقدير
مف غير تنكيف, فالخبلؼ في  كال يفسؽ فسكقان, كال يجادؿ جداالن... كأما قراءة الثبلثة بالفتح

الحركة, أىي حركة إعراب أك حركة بناء ؟... في نصب االسـ كرفع الخبر قكالف لمنحكييف... 
ال, عمى مذىب  :في الحج فيككف مكضع خبر لممبتدأ عمى مذىب سيبكيو, كفي مكضع خبر

جداؿ, فعمى ما  كال :فبل رفث كال فسكؽ, كفتح مف غير تنكيف :األخفش, كأما قراءة مف رفع كنكف
ال, في مكضع رفع عمى  :إٌف المفتكح مع :اخترناه مف الرفع عمى اإلبتداء, كعمى مذىب سيبكيو

 . (ّ)في الحج, خبران عف الجميع..." :اإلبتداء, يككف

: كذكر ابف عاشكر قراءة الجميكر بفتح الثبلث المنفية بػ)ال( يعٌدىا نافية لمجنس, قاؿ
الكممات الثبلث المنفية ببل, عمى اعتبار )ال( نافية لمجنس كقرأ الجميكر بفتح أكاخر "

 . (ْ)نصان..."

  :النفي بالمشبيات بـ)ليس( –ب 

                                                           
 .ُِٗ/ّ, ِٖٗ/ّ, ِٖٓ – ِّٖ/ّينظر: مغني المبيب:  (ُ)
 .ُّٗ/ُينظر: شرح الممع )األصفياني(:  (ِ)
, كرأم األخفش ينظر: معاني القرآف ِٕٓ/ِ, كرأم سيبكيو ينظر: كتاب سيبكيو: ٕٗ/ِالبحر المحيط:  (ّ)

 .ِٓ/ُ)األخفش(: 
 .ِّّ/ِير كالتنكير: التحر  (ْ)
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كسميت بيذا االسـ, ألٌنيا تعمؿ عمؿ )ليس( في رفع المبتدأ, كنصب الخبر, ألٌنيا أحرؼ        
ف(, كمف نفي مثؿ ليس التي ىي فعؿ ماض يفيد النفي مف أخكات كاف كىي )ما, كال, كال ت, كا 

  :أمثمة ذلؾ )الت(

  :تيعد )الت( مف أدكات النفي الصريح, التي دار الخبلؼ حكليا في مسألتيف      

رل جميكر النحكييف يعمميا. ففي األكلى  ل, كاآلخر ىؿ ىي مركبة أـ بسيطة أصميا  :األكلى
قيؿ لممبالغة في النفي أٌنيا حرؼ ركب مف )ال( النافية, ك )تاء(, لتأنيثيا كما في تاء )ثمت(, ك 

ثـ قمبت )الياء(  –بكسر الياء  –, كيرل آخركف أٌنيا فعؿ ماض كأصميا )ليس( (ُ)كما في عبٌلمة
 . (ِ))ألفان( كأبدلت السيف تاءن 

كذىب ابف أبي الربيع إلى أٌف أصميا )ليس( فتحركت الياء كقبميا فتحة فقمبت الياء ألفان       
, فتحركت الياء كقبميا فتحة فانقمبت ألفان, فصارلىيٍ  :األصؿ: "فصارت الس, قاؿ الس, ثـ  :سى

أبدلكا مف السيف التاء... إاٌل أٌف ىذا لـ يعمؿ إاٌل مع الحيف, كيككف اسميا مضمران فييا, كألزمكا 
لتباسيا بػػػ)ليت( يككف بإبداؿ سينيا تاءن قبؿ قمب الياء ألفان, ألٌنو ال (ّ)النصب ما بعدىا..." , كا 

(كجو لئل  . (ْ)لتباس بيا في )السى

لىيسى بكسر الياء, فقمبت الياء ألفان لتحركيا كانفتاح ما  :أٌف أصميا :... كالثاني: "كقاؿ ابف ىشاـ
 . (ٓ)قبميا, كابدلت السيف تاءن"

ىناؾ تحكالف تكاليا عمى البنية,  :األكؿ :ما تقدـ بحؽ )الت( يكشؼ عف أمريف ىما       
  .(ٔ)لئلعبلليف أىكف عمييـ مف إلتباسيا بػ)ليت( إٌف ىذا التكالي :كاآلخر

                                                           
, كأكضح ٕٖٔ/ُ, كشرح الكافية )الرضي(: ِٗٔ/ُ, ك شرح المفصؿ )ابف يعيش(: ِِٕ/ِينظر: المباب:  (ُ)

 .ِٕٖ/ُالمسالؾ: 
 .َُُ/ِ, كحاشية الدسكقي: ََْ/ُ, كىمع اليكامع: ْٖٓينظر: الجنى الداني:  (ِ)
 .ّٕٓ/ِالبسيط في شرح جمؿ الزجاجي )ابف أبي الربيع(:  (ّ)
 .ُِٕينظر: كراىة تكالي إعبلليف في العربية دراسة صرفية صكتية, د. شكراف حمد المالكي, )بحث(:  (ْ)
 .ُُُ/ِ, كينظر: حاشية الدسكقي: ّٕٓ/ّمغني المبيب:  (ٓ)
 .ُِٕينظر: كراىة تكالي إعبلليف:  (ٔ)
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فمذىب سيبكيو كجميكر النحكييف كاألخفش في أحد  :, كأما عمميا(ُ)كقيؿ إٌنيا حرؼ نفي      
ٌنيا اختصت أاٌل يذكر معيا الخبر, بؿ يذكر  أقكالو إٌنيا تعمؿ عمؿ )ليس( مع الحيف خاصةن, كا 

شيئان, كاالسـ بعدىا إف كاف مرفكعان فيك  في القياس مؿأٌنيا ال تعكمذىب آخر , (ِ)معيا أحدىما
ف كاف منصكبان فيك مفعكؿ بو لفعؿ محذكؼ  . (ّ)مبتدأ كا 

 : "كالشاىد قكلو تعالى             

"(ْ)                                                     .                             

كقاؿ )كالت حيفى : "مع )حيف(, قاؿ إالَّ  ذكر األخفش أٌف )الت( مف المشبيات بػػ)ليس( كال تككف
( بػػ)ليس( كاضمركا فييا اسـ الفاعؿ كال تككف )الت( إاٌل مع )ًحيف( كرفع  ( فشبيكا )التى مناصو

( فجعمو في قكلو مثؿ )ليس( ك أٌنو قاؿ )ليس أحده( كأضمر الخبر. بعضيـ )كالت حيفي مناصو
 كفي الشعر...  

 َطَمُبوا ُصْمَحَنا َوالَت َأَواٍن           َفأَجْبَنا أن َليَس ِحيُن َبقاءِ 

( ال تككف إاٌل مع  ( ألٌف )التى ( كحذؼ كأضمر )الحيف( كأضاؼ إلى )أىكافو فجٌر )أكافو
 .(ٓ))الحيف("

... : "عد )الت( كالكقؼ عمييا بالتاء, قاؿكجٌكد الزجاج الرفع عمى النصب في )حيف( ب
. كالرفع جيده,  كفي التفسير الت حيف نداء معناه الت حيفى نداءو يينجي. كيجكز الت حيفي مناصو

  .(ٔ)كالكقؼ عمييا )الٍت( بالتاء, كالكسائي يقؼ بالياء )الٍه( ألٌنو يجعميا ىاء التأنيث..."

                                                           
 .ِٖٓ – ّٕٓ/ّ(, كمغني المبيب: ُْ)مسألة رقـ  ّٗينظر: اإلنصاؼ:  (ُ)
 .ِْٗ/ِ, كمعاني القرآف )األخفش(: ٕٓ/ُ: كتاب سيبكيو: ينظر (ِ)
 .ُِٕ – ُِٔ/ُ, ك شرح األشمكني: ٕٗ – ٔٗ/ُينظر: األصكؿ في النحك:  (ّ)
 .ّص:  (ْ)
, كينظر: إعراب القرآف َّ, كالبيت ينظر: شعر أبي زبيد الطائي: ِْٗ/ِمعاني القرآف )األخفش(:  (ٓ)

 .ُْٓ/ّ)النحاس(: 
عرابو: معاني القرآف ك  (ٔ)  .َِّ/ْا 
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( ل: "كقاؿ المعيني ( يس ح)كالتى حيفى مناصو النصب إاٌل في يفى ممجأو, كال تعمؿ )التى
 :التاء زائدة, كأصمو ال, كقيؿ :الحيف كحده, ألٌنيا مشبَّية بػػ)ليس( فبل تقكل قٌكةى المشبَّو بو. كقيؿ

 . (ُ)بؿ منفصؿ, كتاء مع )تحيف( زائدة"

( مف الميشٌبيات بػػ)ليس( أم إٌنيا تعمؿ عمميا في رفع  يكشؼ نٌص المعيني أٌف )التى
, لكٌف )ليس( تعمؿ مع الحيف كغيره, أما )الت( ال تعمؿ إاٌل مع الحيف, (ِ)السـ كنصب الخبرا

, كذكر (ّ)... ككما أٌف )الت(, إذا لـ تيعمميا في األحياف, لـ تيعمميا فيما سكاىا": "قاؿ سيبكيو
ف الغالب أف يكك ك , ٌنيا ال تقكل عمى العمؿ في الجزأيف فيحذؼ أحد معمكلييا النحكيكف أ

إذا انتصب )حيف( بعدىا فالخبر محذكؼ, كما في )ال حكؿ(, : "المحذكؼ اسميا, قاؿ الرضي
ذا ارتفع فاالسـ محذكؼ, أم , كقد ساعد عمى قكة (ْ)الت حيف مناص, كما في )ال عميؾ(" :كا 

)الت ساعة  :فيما تقدـ المعنى كالقياس رغـ اختبلؼ العمماء أما المعنى فبل شؾ أٌف قكؿ القائؿ
ليس الساعة ساعة مندـ, كأما القياس فإٌف أخكات )الت( )ال, ما, إف( قد عممف  :(, مراد بومندـ

, ك)الت( مركبة (ٓ)عمؿ )ليس( كعميو ليس ىناؾ ضير مف أف تككف )الت( محمكلة عمييا أيضان 
, كقد تيكسر عمى أصؿ (ٔ)مف )ال( نافية, كتاء زائدة في أكؿ الحيف, كرسمت منفصمة عف الحيف

 .  (ٖ), فزيدت التاء عمى )ال( كخيصت بنفي األحياف(ٕ)لتقاء الساكنيفحركة ا

( فعمى قكؿ سيبكيو         كذكر أبك حياف األندلسي فتح التاء كنصب النكف مف )كالتى حيفى
)كالت حيف( بفتح التاء كنصب : "عممت عمؿ )ليس( كعمى قكؿ األخفش عممت ىمؿ )إٌف(, قاؿ

كالت الحيف حيف فكات كال  :عمؿ ليس, كاسميا محذكؼ تقديره النكف, فعمى قكؿ سيبكيو, عممت
يككف حيف اسـ الت, عممت عمؿ إٌف نصبت االسـ كرفعت الخبر,  :فرار. كعمى قكؿ األخفش
كالت حيف, بضـ التاء كرفع  :كالت أرل حيف مناص. كقرأ أبك السماؿ :كالخبر محذكؼ تقديره

                                                           
 .ٖٕٗ/ِلكامع البرىاف:  (ُ)
 .َُُِ/ّ, كارتشاؼ الضرب: ٕٓ/ُينظر: كتاب سيبكيو:  (ِ)
 .ّٕٓ/ِكتاب سيبكيو:  (ّ)
 .ٖٖٔ/ُشرح الكافية )الرضي(:  (ْ)
 .ُْٓينظر: المسائؿ الخبلفية في األدكات كالحركؼ, سبلـ مكجد الزبيدم, )رسالة ماجستير(:  (ٓ)
 .ّٖٓ/ّيب: ينظر: مغني المب (ٔ)
 .ّٕ/ْينظر: الكشاؼ:  (ٕ)
 .ّٕ/ْينظر: نفسو:  (ٖ)
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مبتدأ,  :كالخبر محذكؼ؛ كعمى قكؿ األخفش حيف مناص اسـ الت, :النكف؛ فعمى قكؿ سيبكيو
كالت حيف, بكسر التاء كجر النكف, خبر بعد الت,  :كالخبر محذكؼ. كقرأ عيسى بف عمر

 .  (ُ)كتخريجو مشكؿ..."

كيتضح لمباحث مف أقكاؿ المغكييف كالمفسريف أٌف )الت( أداة تعمؿ عمؿ )ليس( كتدخؿ        
ليا اسمان مرفكعان, كقد يرفع بعدىا الكقت فيقدر ليا الخبر, أك  عمى األكقات جميعان فتنصبيا كيقٌدر

 تككف عاممة عمؿ )إٌف( فتنصب االسـ بعدىا كيقٌدر ليا خبران مرفكعان. 

  :النفي بأدوات أخر -جــ 

  :)ما( النافية-ٔ

مف أدكات النفي غير المختصة التي تدخؿ عمى الجممة االسمية كالفعمية, أك مف الحركؼ        
, قاؿ (ِ)لمشتركة التي تدخؿ عمى األسماء كاألفعاؿ فيي لنفي الحاؿ كػػ)ليس( عند الجميكرا

ما يفعؿ, كتككف  :ىك يفعؿ إذا كاف في حاؿ الفعؿ, فتقكؿ :كأما )ما( فيي نفيه لقكلو: "سيبكيو
يي ال , كقد كقع في القرآف الكريـ النفي بػػ)ما( لمفعؿ الماضي بكثرة, ف(ّ)بمنزلة ليس في المعنى"

, كعند دخكليا عمى الفعؿ فبل تؤثر فيو مف الناحية (ْ)تدخؿ عمى ماضو إاٌل كىك قريب مف الحاؿ

 : ", كمف الشكاىد قكلو تعالىو معنكيان فتنفي أما, ك اإلعرابية       

                            

       "(ٓ). 

)كما رميت : "ذكر الطبرم أٌف اهلل تعالى أضاؼ الرمي إلى النبي )ص( ثـ نفاه عنو, قاؿ
ـٌ نفاه عنو, كأخبر عف نفسو أٌنو ىك  إذ رميت كلكٌف اهلل رمى(, فأضاؼ الرميَّ إلى نبي اهلل, ث

                                                           
 .ِٓٓ – ِْٓ/ٓ, كالقراءة ينظر: معجـ القراءات القرآنية: ّٕٔ/ٕالبحر المحيط:  (ُ)
 .َُّ/ّينظر: دراسات السمكب القرآف الكريـ:  (ِ)
 .ُٖٖ/ْ, كينظر: المقتضب: ُِِ/ْكتاب سيبكيو:  (ّ)
 .ّٔٓ/ِينظر: الكشاؼ:  (ْ)
 .ُٕاألنفاؿ:  (ٓ)
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, إذ كاف جٌؿ ثناؤه ىك المكصؿ المرميَّ بو إلى الذيف ريميكا بو مف المشركيف, كالمسبّْب الرامي
 .(ُ)الرمية لرسكلو"

ف كاف ىك الرامي كأضافو إلى         كذكر الطكسي أٌف اهلل تعالى نفى الرمي عف النبي )ص( كا 
ف كاف ىك الرامي كأضافو إلى نفسو مف : "نفسو, قاؿ نفى الرمي عف النبي صمى اهلل عميو كآلو كا 

أٌف النبي  :حيث كاف بمطفو, كاقداره. كىذه الرمية ذكر جماعة مف المفسريف, كإبف عباس كغيره
شاىت الكجكه, فقسميا اهلل  :صمى اهلل عميو كآلو أخذ كفان مف الحصباء فرماىا في كجكىيـ, كقاؿ

  .(ِ)مى أبصارىـ, كشغميـ بأنفسيـ حتى غمبيـ المسممكف, كقتمكىـ كؿ مقتؿ"تعالى ع

 . (ّ)كبعضيـ جٌكز أف يككف معناىا كما رميت بالرعب في قمكبيـ إذ رميت بالحصى

ثباتو مجازان لقٌكة السبب المؤٌدم إلى : "كقاؿ المعيني         ٌنما جاز نفي الفعؿ حقيقةن كا  كا 
يت حقيقة إذ رميت سببان, ألٌف كفان كاحدان مف تراب مؤل عيكف العدك, كما رم :المسبَّب, كمعناه

 . (ْ)كىذا مف فعؿ اهلل غير مقدكر لمبشر..."

يكشؼ نٌص المعيني أٌف الرمية التي رميتيا لـ ترميا عمى الحقيقة بؿ مجازان ألٌنؾ لك 
تركت أثران عظيمان فأثبت رميتيا لما بمغ أثرىا إاٌل ما يبمغو أثر رمي البشر كلكنيا رمية اهلل إذ 

الرمية لرسكلو الكريـ ألٌف صكرتيا كجدت منو كنفاىا عنو إذ إٌف أثرىا ال تطيقو البشر فكأٌف اهلل 
, )كما رميت( نفي ك )إذ (ٓ)ىك فاعؿ الرمية عمى الحقيقة ككأٌنيا لـ تكجد مف الرسكؿ )ص( أصبلن 

رميتيف فالمنفي اإلصابة كالظفر كالمثبت رميت( إثبات فينا احتيج إلى تأكيؿ كىك المغايرة بيف ال
 . (ٔ)اإلرساؿ كقيؿ إرىاؽ الركح ىك المنفي كأثر الٌرمي ىك المثبت

إٌف المعنى كما : "كذكر اآللكسي أٌف الرمي األكؿ منفي حقيقة كالثاني ميٍثبىت مجازان, قاؿ       
مي حقيقة حيف إثباتو مجازان رميت حقيقة إذ رميت مجازان كلكٌف اهلل تعالى رمى حقيقة بأف نفى الر 

                                                           
 .ِْْ/ُّجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ُ)
 .ُٗٔ/ٓ, كالحديث ينظر: صحيح مسمـ )غزكة حنيف(: ّٗ/ٗالتبياف في تفسير القرآف:  (ِ)
 .ُُٖ/ِينظر: إعراب القرآف )النحاس(:  (ّ)
 .ُّْ/ُلكامع البرىاف:  (ْ)
 .ُٕٗ/ِينظر: الكشاؼ:  (ٓ)
 .ِْٕ/ْينظر: البحر المحيط:  (ٔ)
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مف أجؿ البديييات, فأم فائدة في اإلخبار بذلؾ... فيككف المعنى كما خمقت الرمي إذ باشرت 
كلـ تخمؽ كىك كما ترل... فمبنى الكبلـ عمى المبالغة كال يمـز منو عدـ مطابقتو لمكاقع ألٌف معناه 

يت بالرعب إذ رميت بالحصباء الحقيقي غير مقصكد... ككذا يجكز أف يككف المعنى كما رم
كلكٌف اهلل تعالى رمى بالرعب, فالرمي المنفي أكالن كالمثبت أخيران غير المثبت في األثناء كعمى 

كما رميت كلكٌف اهلل رمى  :الكجييف يظير بأدنى تأمؿ كجو تخالؼ أسمكبي اآليتيف حيث لـ يقؿ
 . (ُ)تقتمكىـ إذ قتمتمكىـ كلكٌف اهلل قتميـ..."ليككف عمى أسمكب فمـ تقتمكىـ كلكٌف اهلل قتميـ كال فمـ 

  :)لّما( النافية -ٕ

ٌف النفي بيا         )لٌما( أداة نفي كجـز كقمب أم إٌنيا مف أدكات الشرط التي تجـز فعبلن كاحدان كا 
, ك)لٌما( مثؿ )لـ( في قمب الفعؿ المضارع إلى الماضي كفي نفيو, كتختص (ِ)متصؿ بالحاؿ
ندـ كلٌما ينفعو الٌندـ, فنفييا يمتد إلى حاؿ المتكمـ كىذا ما يعنيو اإلستغراؽ,  :لناباإلستغراؽ كقك 

إٌف لٌما تضرٍب, كيجكز حذؼ المنفي بعدىا  :كتختص بعدـ دخكؿ أدكات الشرط عمييا فبل تقكؿ
. ك)لٌما( في األصؿ )لـ( زيدت (ّ)شارفت المدينة كلٌما, أم كلٌما أدخميا :إذا دٌؿ عميو دليؿ نحك

عمييا )ما( كأصبح ليا معنى آخر, كعند كقكع المستقبؿ بعدىا تجزمو, كجاز أف تقؼ عمييا 
كلٌما تينًو, كال يجكز ذلؾ في )لـ(, كعند كقكع الماضي بعدىا  :تكممتى ثـ قطعتى كلٌما, أم :كقكلؾ

)كلٌما تكجو تمقاء مديف( كلكال )ما( لـ يجز  :صارت ظرفان كاحتيجت إلى جكاب كقكلو تعالى
 . (ْ)ذلؾ

    

                                                           
 .ُٕٖ – ُٖٔ/ٗركح المعاني:  (ُ)
 .ْٖٓ – ْٕٕ/ّينظر: مغني المبيب:  (ِ)
 .َِْ – َُِ/ْ, كأكضح المسالؾ: ٕٖٗ – ٖٔٗ/ِينظر: شرح الكافية )الرضي(:  (ّ)
 .ِِ, كاآلية القصص: ّٓ/ٓ, كشرح المفصؿ )ابف يعيش(: ْٖ/ِينظر: المباب:  (ْ)
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: "كمف مصاديقيا قكلو تعالى                       

                         

"(ُ)       .          

 )كلٌما يعمـً اهللي(: "نقؿ النحاس عف سيبكيو إذا كانت )ما( زائدة في )لٌما( تككف جكابان, قاؿ
ٍف كانت )ما( زائدة فإٌنيا عند سيبكيو تككف جكابان لقكلؾ قد فعمت ككيسرت الميـ اللتقاء  جـز بمٌما كا 

 .  (ِ)"الساكنيف

كقكلو )كلما يعمـ اهلل : "فعؿ مع تقريب لكقكعو, قاؿكذكر الطكسي أٌف )لٌما يعمـ( ىك نفي لم       
ذا قيؿ :الذيف جاىدكا منكـ( إذا قيؿ لـ يفعؿ,  :لما يفعؿ, فيك نفي لمفعؿ مع تقريب لكقكعو, كا 

فيك نفي بعد اطماع في كقكعو. كالمعنى كلما يجاىدكا كيمتنعكا أف يتخذكا كليجة كيعمـ اهلل ذلؾ 
المعمكـ, ألٌنو متى كاف عمـ اهلل أٌنو كائف, ككاف أبمغ كأكجز, منكـ فجاء مجيء نفي العمـ لنفي 

  .(ّ)ألٌنو أتى عمى طريقة نفي صفات اهلل"

)كلٌما يعمـ اهلل( نفي الفعؿ مع تقريب كقكعو, ك)لـ( نفي بغير إيذاف : "كقاؿ المعيني        
ٌنما جاء ع :كقكعو. كمعناه مى النفي ألٌنو أبمغ, لـ يعمـ عممان يجازل عميو كىك العمـ منيـ. كا 

كلٌما يجاىدكا كلـ يتخذكا كليجة يعمـ اهلل ذلؾ منيـ. فجاء نفي العمـ عمى معنى نفي  :كالتقدير
 . (ْ)المعمكـ, ألٌنو متى كاف شيء يعمٍمو اهلل"

يكشؼ ىذا النٌص أٌف )لٌما( الجازمة يمتد نفييا إلى زمف التكمـ كبعد ذلؾ يحتمؿ الكقكع, 
يحتمؿ كقكعو, كغالبان ما تستعمؿ )لٌما( في نفي األمر المتكقع يقاؿ لمف يتكقع كالنفي بػػ)لـ( ال 

رككب األمير قد ركب األمير, أك لٌما  يركب كقد تستعمؿ في غير المتكقع نحك ندـ زيد كلما 

                                                           
 .ُٔالتكبة:  (ُ)
 .ْْ/ّ, كرأم سيبكيو ينظر: كتاب سيبكيو: َِٔ/ِإعراب القرآف )النحاس(:  (ِ)
 .ُٕٖ – ُٖٔ/َُالتبياف في تفسير القرآف:  (ّ)
 .ِّٗ/ُلكامع البرىاف:  (ْ)
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يضاحو متكقع كائف(ُ)ينفعو الندـ , أم تكقع (ِ), كمعناىا التكقع كقد دلت عمى أٌف تبييف ذلؾ كا 
, كجاء النفي بػػ)لما( ألٌنو أبمغ في النفي مف (ّ)في فيما يستقبؿ أك تكقعو في المستقبؿالفعؿ المن

كلٌما يجاىدكا  :, كالتقدير(ْ))لـ( ألٌنيا تدٌؿ عمى نفي الفعؿ متصبلن بزمف الحاؿ فيي لنفي التكقع
مف التكقع فدٌؿ كلـ يتخذكا كليجة يعمـ اهلل ذلؾ منيـ أم إٌف )لما( بمعنى )لـ( إاٌل أٌف فييا ضربان 

 . (ٓ)عمى نفي الجياد فيما مضى كعمى تكقعو فيما يستقبؿ

كلما : "كذكر أبك حياف األندلسي أٌف )لما يعمـ( نفي مؤكد لمعادلتو لممثبت المؤكد, قاؿ        
قد قاـ زيد ففيو مف  :جممة حالية, كىي نفي مؤكد لمعادلتو لممثبت المؤكد بقد. فإذا قمت :يعمـ

ذا قمت :قاـ زيد. فإذا نفيتو قمت :تأكيد ما ليس في قكلؾالتثبيت كال قاـ زيد كاف  :لما يقـ زيد. كا 
كلما بمعنى لـ, إاٌل أٌف فيو ضربان مف التكقع  :نفيو لـ يقـ زيد, قالو سيبكيو كغيره. كقاؿ الزمخشرم

    .(ٔ)فدٌؿ عمى نفي الجياد فيما مضى, كعمى تكقعو فيما يستقبؿ"

  :النفي الضمني -ٕ

تقدـ أٌف النفي الصريح يككف بأدكات خاصة لمنفي تبيف المعنى المقصكد, غير أٌف األساليب     
المغكية, ال تعرؼ  باألدكات الصريحة التي تحددىا فقط بؿ ربما تضمنت أساليب أخر معنى 
النفي تستفاد مف السياؽ بقرينة مف القرائف أك مف المكقؼ المقامي كىك يمكف أف يفيـ مف سياؽ 

النفي الضمني بعد ذلؾ ليس بابان مغمقان ال يمجو إاٌل الببلغيكف "لخطاب كمداخبلت الكبلـ إذا
اإلنكارم, بؿ تفتح مغاليقو في ضكء السياؽ كظركؼ القكؿ  االستفياـكاستجبلئيـ إياه مف 

المجازم  االستفياـ, كمف ىذه األساليب المستعممة في النفي الضمني أسمكب (ٕ)كمبلبساتو"
فيستفيـ بيا  " طمب العمـ  بمجيكؿ فإٌف أدكاتو قد تخرج عف ذلؾ االستفياـم, فإذا كاف اإلنكار 

                                                           
 .ٕٖٗ – ٖٔٗ/ِينظر: شرح الكافية )الرضي(:  (ُ)
 .َِْ/ِينظر: الكشاؼ:  (ِ)
 .ِٕ/ّينظر: البحر المحيط:  (ّ)
 .ُْٖ/ِينظر: نفسو:  (ْ)
 .ْْٖ/ُينظر: الكشاؼ:  (ٓ)
أم الزمخشرم ينظر: الكشاؼ: , كر ُُٕ/ّ, كرأم سيبكيو ينظر: كتاب سيبكيو: ِٕ/ّالبحر المحيط:  (ٔ)
 .  ّٔ/َُ, كينظر : ركح المعاني :  ْْٖ/ُ

 .ُِّأسمكب النفي في نيج الببلغة:  (ٕ)
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, كيؤدل ىذا النكع مف (ُ)عف الشيء مع العمـ بو ألغراض أخر, تفيـ مف سياؽ الكبلـ كداللتو"

: ")مىٍف(, في قكلو تعالى :النفي بأدكات مختمفة, حركؼ كأسماء, كمف مصاديقو  

                ًمٍف            

              "(ِ) . 

)كمف : "فسَّرى الطبرم أٌف قكلو )كمف أصدؽ مف اهلل قيبل( ال أحد أصدؽ منو قيبل, قاؿ      
ال أحد أصدؽ منو قيبل !  :كمف أصدؽ, أييا الناس, مف اهلل قيبل أم :أصدؽ مف اهلل قيبل(, يقكؿ

فكيؼ تترككف العمؿ بما كعدكـ عمى العمؿ بو ربكـ جنات تجرم مف تحتيا األنيار خالديف فييا 
كف بما يأمركـ بو أبدان, كتكفركف بو كتخالفكف أمره, كأنتـ تعممكف أٌنو ال أحد أصدؽ منو قيبلن كتعمم

. كأراد بذلؾ أٌف ىذا األسمكب أسمكب (ّ)الشيطاف رجاءن إلدراؾ ما يعديكـ مف عداتو الكاذبة..."
 خرج لغرض النفي, أم إٌف النفي ىنا ضمني كليس صريحان.  استفياـ

 :كقكلو: "ية كالمراد بو التقرير كاإلنكار, قاؿاستفيامكذكر الطكسي أٌف صكرة ىذا األسمكب       
كالمراد بو التقرير كاإلنكار كالمعنى ال أحد  االستفياـ)كمف أصدؽ مف اهلل قيبل( صكرتو صكرة 

أصدؽ مف اهلل قيبل أم قكالن ككعدان, ألٌنو ال يجكز عميو خمؼ الميعاد كال اإلخبلؿ بما يجب عميو 
 .  (ْ)مف الثكاب. تعالى اهلل عف ذلؾ عمكان كبيران"

ٌنما كاف معناه  :اهلل قيبلن( أم )كمف أصدؽ مف: "كقاؿ المعيني ال أحد أصدؽ مف اهلل, كا 
 . (ٓ)النفي ألٌف جكابو ال يتكٌجو إاٌل عميو"

الكارد في النص الكريـ خرج إلى معنى النفي, ك)مف(  االستفياـيكشؼ نٌص المعيني أٌف 
ريـ, كجعؿ ية كثيران ما تخرج لغرض النفي كأشار الفراء إلى كثرة كقكعو في القرآف الكاالستفيام

                                                           
 .ّٖجكاىر الببلغة:  (ُ)
 .ُِِالنساء:  (ِ)
 . ِِٖ – ِِٕ/ٗجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ّ)
 .ّّٔ/ٓالتبياف في تفسير القرآف:  (ْ)
 .َِٔ/ُلكامع البرىاف:  (ٓ)
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, كالمراد بو (ُ)ما يغفر الذنكب أحد إاٌل اهلل :)كمف يغفر الذنكب إاٌل اهلل(, أم :منو قكلو تعالى
 . (ِ)الصدؽ المطمؽ فيقكؿ اهلل يقابؿ الغركر الخادع

كذكر اآللكسي أٌف جممة )كمف أصدؽ مف اهلل قيبل( معناىا أم صدؽ كال أصدؽ منو        
)كمف أصدؽ مف اهلل قيبل( تذييؿ لمكبلـ السابؽ مؤكد لو, فالكاك : "ؿكمؤكدة لمكبلـ السابؽ, قا

كتخصيص اسـ الذات  االستفياـاعتراضية كالقيؿ مصدر قاؿ كمثمو القاؿ... كال يخفى ما في 
يقاع القكؿ تمييزان مف المبالغة, كالمقصكد معارضة مكاعيد الشيطاف  الجميؿ الجامع, كبناء أفعؿ, كا 

ضيـ أٌف الكاك عاطفة كالجممة معطكفة عمى محذكؼ أم صدؽ اهلل كمف الكاذبة... كزعـ بع
 . (ّ)أصدؽ مف اهلل قيبل أم صدؽ كال أصدؽ منو..."

كجممة )كمف أصدؽ مف اهلل( : "إنكارم, قاؿ االستفياـكذكر ابف عاشكر ىذا أٌنو مف باب       
, إذ ال أصدؽ مف اهلل قيبل. أم ىذا مف كعد اهلل, ككعكد اهلل كعكد صدؽ :تذييؿ لمكعد كتحقيؽ لو

فالكاك اعتراضية ألٌف التذييؿ مف أصناؼ اإلعتراض كىك اعتراض في آخر الكبلـ, كانتصب 
 . (ْ)إنكارم" االستفياـ)قيبل( عمى تمييز نسبة مف )أصدؽ مف اهلل(. ك 

  :أسموب الشرط :الثاني

كحدة نحكية دالة : "بأٌنو تركيبية, كقد عيٌرؼ ىذا المف األساليب النحكية الميمة في العرب       
, (ٔ), كلمشرط أدكات جازمة كغير جازمة(ٓ)فييا طرفاف ثانييما معمؽ بمقدمة يتضمنيا األكؿ"

)لك, لكال, أما, لما(, كىذه األدكات  :)إف, إذما, أم, ما(, كغير جازمة نحك :فالجازمة نحك
  (ٕ)تشترؾ في أٌنيا تربط الشرط بالجكاب ربط المسبب بالسبب

  :)إْن( الشرطية-ٔ

                                                           
 .ُّٓ, كاآلية آؿ عمراف: ِّْ/ُينظر: معاني القرآف )الفراء(:  (ُ)
 .ِٕٔ/ٓينظر: في ظبلؿ القرآف:  (ِ)
 .ُُٓ/ٓركح المعاني:  (ّ)
 .َِٕ/ٓالتحرير كالتنكير:  (ْ)
(: , كينظر: التر ُٖٗالتراكيب المغكية في العربية:  (ٓ)  .ُْٓاكيب اإلسنادية )د. عمي أبك المكاـر
 .ُٓٔ – َُٓ, كالبيجة المرضية: َُّ – ٕٓ/ْينظر: شرح التسييؿ )ابف مالؾ(:  (ٔ)
 .ُِٔ – َِٔ, ِّٕينظر: األدكات النحكية في كتب التفسير:  (ٕ)
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ـى  :زعـ الخميؿ أٌف )إٍف( ىي أـ حركؼ الجزاء, فسألتو: "ىي أـ باب الجزاء, قاؿ سيبكيو        ل
ان كمنيا ما يفارقو )ما( استفياممف قبؿ أٌني أرل حركؼ الجزاء قد يتصٌرفف فيكٌف  :قمتى ذلؾ ؟ قاؿ

يستخدـ كثيران  , كىي حرؼ(ُ)مجازاة"فبل يككف فيو الجزاء, كىذه عمى حاؿ كاحدة أبدان ال تفارؽ ال
في الشرط يجـز المضارع بعده كالجكاب , كيدخؿ عمى الماضي في كمييما فيصرفو إلى معنى 

. فييشترط لكقكع الشيء فييا كقكع غيره في (ِ), كمعنى الشرط فييا ىك المستقبؿالمستقبؿ
اف, كتقمب زمف الماضي بعدىا إف تأًتني أكرٍمؾ. فاإلكراـ يقع بكقكع اإلتي :المستقبؿ, نحك ذلؾ

 .                         (ّ)إلى االستقباؿ

" :كالشاىد قكلو تعالى                    

            "(ْ)  . 

أٌف )فإٌما يأتيٌنكـ مني ىدلن فمف تبع ىدام( شرطاف كاكتفى بجكاب كاحد ليما ذكر الفٌراء       
)فإٌما يأتيٌنكـ مني ىدلن فمف تبع ىدام( في البقرة )فمف اتٌبع  :قكلو: ")فبل خكؼه عمييـ(, قاؿ

ىيدام( في )طو( اكتفى بجكابو كاحد ليما جميعان )فبل خكؼه عمييـ( في البقرة )فبل يضؿُّ كال 
ي )طو(. كصارت الفاء في قكلو )فمف تبع( كأٌنيا جكاب لػ)إٌما(, أال ترل أٌف الكاك ال يشقى( ف

 . (ٓ)تصمح في مكضع الفاء, فذلؾ دليؿه عمى أٌف الفاء جكاب كليست بنسؽ"

كىذا القكؿ فيو نظر ألٌف معناه أٌف )إٌما يأتيٌنكـ( شرط كجكابو )فبل خكؼه عمييـ( ك)فمف تبع       
كجكابو )فبل خكؼه عمييـ(, لكٌنو ذكر في آخر النص أٌف الفاء في )مف تبع(  ىدام( شرط ثافو 

كأٌنيا جكاب ألٌف الفاء في )فمف تبع ىدام( مة )فمف تبع( جكاب الشرط لػ)إٌما يأتينكـ( أم جم
       أفادت الترتيب مع ميمة بسيطة عمى خبلؼ الكاك التي تدؿ عمى مطمؽ الجمع . 

                                                           
 .ّٔ/ّكتاب سيبكيو:  (ُ)
 .  ّّٕ ات النحكية في كتب التفسير:ينظر: األدك  (ِ)
 .ُِٔ, كاألدكات النحكية في كتب التفسير: ْٓ/ِالمقتضب: ينظر:  (ّ)
 .   ّٖالبقرة:  (ْ)
 .ُِّ, كاالخرل طو: ّٖ, كاآليتاف األكلى البقرة: ٗٓ/ُمعاني القرآف )الفراء(:  (ٓ)
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مركبة مف )إٍف( الشرطية ك )ما( الزائدة لذلؾ صار معيا الفعؿ كذكر األخفش أٌف )إٌما( 
كذلؾ أٌف )إٌما( في مكضع المجازاة كىي )إٌما( ال تككف )أىمىا( كىي )إٍف( : "بنكف التككيد, قاؿ

ٌنما  زيدت معيا )ما( كصار الفعؿ الذم بعدىا بالنكف الخفيفة أك الثقيمة كقد يككف بغير نكف. كا 
دخمتو )ما( ألٌف )ما( نفي كىك ما ليس بكاجب كىي مف الحركؼ التي تنفي حسنت فيو النكف لما 

يىنَّؾ( حيف أدخمت فييا )ما( حسنت النكف" الكاجب فحسنت فيو النكف نحك قكليـ )ًبعيفو ٌما أىرى
(ُ)                                                                                                  .                                                                                                                              

كذكر الزجاج أٌف )إٌما( تعرب إعراب حركؼ الشرط كالجزاء كمعنى )ما( التككيد, كالشرط 
عراب )إٌما( في ىذا المكضع إعراب : "ؿ)يأتينكـ( جكابو في الفاء )الشرط الثاني كجكابو(, قا كا 

حركؼ الشرط كالجزاء, إاٌل أٌف الجزاء إذا جاء في الفعؿ معو النكف الثقيمة أك الخفيفة لزمتيا )ما( 
كمعنى لزكميا إياىا معنى التككيد, ككذلؾ معنى دخكؿ النكف في الشرط التككيد... كفتح ما قبؿ 

كسككف النكف األكلى, كجكاب الشرط في الفاء مع الشرط  )يأتيٌنكـ( لسككف الياء :النكف في قكلو
الثاني كجكابو كىك )فمف تبع ىدام(, كجكاب )فمف تبع ىدام( قكلو )فبل خكؼه عمييـ كال ىـ 

 . (ِ)يحزنكف("

الشرط ىك فعؿ يبدك أٌف )ما( ىنا عند دخكليا عمى )إف( الشرطية أفادت التككيد, ك        
 اني كجكابو كىك )فمف تبع ىدام فبل خكؼ عمييـ(. )يأتينكـ( كجكابو الشرط الث

فاتٌبعكه  :جكابي األكؿ, أمي ىيدلن فمف تبع ىيدام(, حيذؼى )فإمَّا يأتينَّكـ من: "كقاؿ المعيني       
الشرط كجكابو نظير المبتدأ كالخبر, كيجكز خبر المبتدأ جممةن ىي خبر كمبتدأ,  :كنحكه, كقيؿ

ٌنما دخمت )ما( مع )إٍف( في الجزاء ليصح دخكؿ فكذا جكاب الشرط جممة ىي شر  ط كجكاب, كا 
 . (ّ)النكف لمتككيد في الفعؿ, كالبلـ في أٌنيا تؤكد أكؿ الكبلـ كالنكف آخره"

  :يكشؼ نٌص المعيني عف كجييف في جكاب شرط )فإٌما يأتيٌنكـ( ىما

                                                           
 .ْٕ/ُمعاني القرآف )األخفش(:  (ُ)
عرابو:  (ِ)  .ُْٕ – ُّٕ/ُ, كينظر: التبياف في تفسير القرآف: ُُٖ – ُُٕ/ُمعاني القرآف كا 
 .ّٓ/ُلكامع البرىاف:  (ّ)



 
ٔ2ٖ 

, أم (ُ)ه )فمف تبع ىدام(فاتبعكه, ككأٌنو حذؼ لداللة قكلو بعد :محذكؼ الجكاب, كالتقدير :األكؿ
: , كقاؿ ابف ىشاـ(ِ)ىذا دليؿ الجكاب قاـ مقاـ الجكاب كعيدَّ جكابان كلزمتو الفاء في القرآف الكريـ

كذلؾ كاجب إف تقدـ عميو, أك اكتنفو ما يدؿ عمى الجكاب, فاألكؿ  ,حذؼ جممة جكاب الشرط"
(. كالثاني ظالـه("نحك )ىك إٍف فىعىؿى  :نحك )ىك ظالـه إٍف فىعىؿى

(ّ) . 

أٌف جكاب الشرط ىك الشرط الثاني )فمف تبع ىدام( كجكابو )فبل خكؼ عمييـ(, كىذا ىك  :اآلخر
نظير المبتدأ كالخبر أم إٌنو يجكز خبر المبتدأ جممة اسمية مككنة مف )مبتدأ كخبر( كبيذا كاف 

جكابو ألٌنيما جكاب الشرط جممة ىي )شرط كجكاب(, فجكاب الشرط في الفاء مع الشرط الثاني ك 
 . (ْ)بمنزلة المبتدأ كالخبر فكما أٌف المبتدأ ال يتـ إاٌل بخبره فكذلؾ الشرط ال يتـ إاٌل بجزائو

كذكر أبك حياف األندلسي أٌف الفاء في )فمف تبع( مع ما دخمت عميو جكاب لقكلو )فإما         
ـ(... كتظافرت نصكص فإما يأتينك) :الفاء مع ما دخمت عميو جكاب لقكلو" :يأتينكـ(, قاؿ

 :فمف تبع, شرطية, كأٌف جكاب ىذا الشرط ىك قكلو :المفسريف كالمعربيف عمى أٌف )مف( في قكلو
)فبل خكؼ( جكاب  :)فبل خكؼ(, فتككف اآلية فييا شرطاف. كحكي عف الكسائي أٌف قكلو

 . (ٓ)لمشرطيف جميعان..."

: ل فمف ىدام( شرط عمى شرط, قاؿكذكر ابف عاشكر أٌف جممة )فإٌما يأتينكـ مني ىد      
)فإٌما يأتيٌنكـ مني ىدل فمف تبع ىدام( شرط عمى شرط ألٌف )إما( شرط مركب مف إف  :كقكلو"

الشرطية كما الزائدة دالة عمى تأكيد التعميؽ ألٌف إف بمجردىا دالة عمى الشرط فمـ يكف دخكؿ ما 
العرب تأكيد فعؿ الشرط مع إما بنكف  الزائدة عمييا كدخكليا عمى )متى( ك )أم(... كقد التزمت

التككيد لزيادة تككيد التعميؽ بدخكؿ عبلمتو عمى أداتو كعمى فعمو فيك تأكيد ال يفيد تحقيؽ 
حصكؿ الجكاب ألٌنو مناؼ لمتعميؽ, كلذلؾ لـ يؤكد جكاب الشرط بالنكف بؿ يفيد تحقيؽ الربط... 

                                                           
 .ِِّ/ُينظر: البحر المحيط:  (ُ)
 .َُِ/ّينظر: دراسات السمكب القرآف الكريـ:  (ِ)
 .ِّٓ/ٔمغني المبيب:  (ّ)
 .ُِِ/ُينظر: مجمع البياف:  (ْ)
 .ٖٔ. كرأم الكسائي ينظر: معاني القرآف )الكسائي(: ِِّ/ُالبحر المحيط:  (ٓ)
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في جكابيا )فبل خكؼ عمييـ( ألٌف الفاء  )فمف تبع ىدام( مىف شرطية بدليؿ دخكؿ الفاء :كقكلو
ف دخمت في خبر المكصكؿ كثيران فذلؾ عمى معاممتو معاممة الشرط"  .                                                (ُ)كا 

  :)ميما( -ٕ

في قع عمى كؿ شيء, كاختمؼ النحاة اسـ يفيد تعميـ الشرط لغير العاقؿ, كىي مبيمة ت      
بيف الخميؿ  خبلؼيتيا أك حرفيتيا, فكانت مكضع كفي اسم بسيطة أـ مركبة , أصميا أىي

ىي ما أدخمت معيا ما لغكان, بمنزلتيا مع )متى( إذا قمت : "كسيبكيو كالككفييف, فيرل الخميؿ أٌنيا
إٍف ما تأتني آتؾ... كلكنيـ استقبحكا أف يكرركا  :متى ما تأتني آتؾ, كبمنزلتيا مع )إٍف( إذا قمت

, أم إٌنيا مركبة مف (ِ))ماما(, فابدلكا الياء مف األلؼ التي في األكلى" :ان كاحدان, فيقكلكفلفظ
, فصارا بمنزلة الكممة (ّ))ماما(, أك )ما( األكلى لمشرط كالثانية زائدة, كقد تبلزما في االستعماؿ

 الكاحدة, كاستقبحكا ذلؾ فأبدلكا األلؼ مف )ما( األكلى بالياء فصارت )ميما(. 

. فيما يرل الككفيكف الذيف نقؿ عنيـ ابف (ْ)يرل أٌنيا مركبة مف )مو( ك )ما(فأما سيبكيو        
   .(ٓ)مالؾ أٌنيا مؤلفة مف )مو( بمعنى )اكفؼ( زيدت عمييا )ما(, فحدث بالتركيب معنى لـ يكف

عمييـ جميعان  عمـ ىذا الرأملكٌف ابف مالؾ رٌبما كاف غير دقيؽو فيما نقؿ عف الككفييف إذ        
 :ككاف األصؿ في )ميما(: "قاؿ الفراء, (ٔ)أٌنيـ يكافقكف الخميؿ في رأيو منيـ ما كصؿ إلينا ألفٌ 

عمت الياء خمفان منيا ثـ كيصمت بػ)ما( فدٌلت عمى المعنى  )ما(, فحذفت العرب األلؼ منيا كجي
 .  (ٕ)كصارت كأٌنيا صمة لػ)ما("

                                                           
 .ِْْ – ُْْ/ُكير: التحرير كالتن (ُ)
 .َٔ – ٗٓ/ّكتاب سيبكيو:  (ِ)
 .ْٕ/ِينظر: المقتضب:  (ّ)
 .َٔ – ٗٓ/ّينظر: كتاب سيبكيو:  (ْ)
 .ُُِٔ/ّينظر: شرح الكافية الشافية:  (ٓ)
 .ّْينظر: المسائؿ الخبلفية في األدكات كالحركؼ:  (ٔ)
 .ْٓشرح القصائد السبع:  (ٕ)
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, بدليؿ عكد الضمير عمييا, ألٌف العكائد ال تعكد إاٌل (ُ)لياكذكر ابف يعيش أٌنيا اسـ بكما      
 . (ّ), كقيؿ ىي مف حركؼ المجازاة(ِ)عمى األسماء

 .(ْ)كقكؿ الخميؿ قريب قياسان عمى أخكاتيا": "كرٌجح الرضي مذىب الخميؿ, إذ قاؿ

: "كمصداقيا قكلو تعالى                         

 "(ٓ)                                 . 

ذكر الزجاج أٌف أصؿ )ميما( )ما( لكف أبدؿ مف األلؼ األكلى الياء, فاألكلى لمجزاء           
مؼ ما تأتنا بو, كلكف أبدؿ مف األلؼ األكلى الياء, ليخت :أصؿ )ميما(: "كالثانية زائدة, قاؿ

المفظ, فما األكلى ىي ما الجزاء, كما الثانية ىي التي تزاد تأكيدان لمجزاء, كدليؿ النحكييف عمى 
)فإٌما تثقفٌنيـ في  :ذلؾ أٌنو ليس شيء منحركؼ الجزاء إاٌل ك )ما(.. تزاد فيو, قاؿ اهلل جٌؿ ثناؤه

ٍو( بمعنى الكؼ, :الحرب فشرد بيـ مف خمفيـ(... كقالكا كما تقكؿ مىٍو أم  جائز أف تككف )مى
أكفؼ ما تأتينا بو مف آية.  –أكفؼ, كتككف )ما( الثانية لمشرط كالجزاء, كأٌنيـ قالكا كاهلل أعمـ 

 . (ٔ)كالتفسير األكؿ ىك الكبلـ كعميو استعماؿ الناس..."

ٌف رسميا في األصؿ كاف )ماما( كأبدلت األلؼ األكلى ىاء كىذا ما قصده الزجاج إ إذ       
 ختمؼ المفظ, فما األكلى ما الجزاء كما الثانية لتأكيد الجزاء. بقكلو لي

كذكر الطكسي أٌف معناىا )أم شيء( كأصميا )ما( كأدخمت عمييا )ما( كما أدخمت عمى        
)ميما( أم : "حركؼ الجزاء األخرل كالفعؿ )تأتنا( في مكضع جـز كعبلمتو حذؼ الياء, قاؿ

 أٌنيـ أدخمكا عمييا )ما( كما يدخمكنيا عمى حركؼ الجزاء, أصميا )ما( إال :شيء, كقاؿ الخميؿ
فيقكلكف )ماما( ك )متى ما( ك )اذا ما( فغيركا ألفيا بأف أبدلكىا ىاء, لئبل يتكىـ التكرير كصار 

                                                           
 .ِٔٔ/ْينظر: شرح المفصؿ )ابف يعيش(:  (ُ)
 .ُِْ/ْ, كمغني المبيب: ِٔٔ/ْ, كشرح المفصؿ )ابف يعيش(: ِْٔ/ُينظر: شرح المقدمة المحسبة:  (ِ)
 .ّّٓ/ُينظر: معاني القرآف )األخفش(:  (ّ)
 .َٓٗ/ِشرح الكافية )الرضي(:  (ْ)
 .ُِّاألعراؼ:  (ٓ)
عرابو:  (ٔ)  .ُْٔ/ِف )النحاس(: , كينظر: إعراب القرإٓٓكاآلية األنفاؿ:  ّٗٔ/ِمعاني القرآف كا 
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, كقاؿ غيره أصميا )مو( بمعنى أكفؼ دخمت عمى )ما( التي  :)ما( فييا مبالغة في معنى العمـك
ك )ميما( أٌف )ميما( خالصة لمجزاء كفي )ما( اشتراؾ... كقكلو )تأتنا( لمجزاء. كالفرؽ بيف )ما( 

, ألٌنو مف حركؼ المد  ٌنما حذؼ الحرؼ لمجـز , كعبلمة الجـز فيو حذؼ الياء, كا  في مكضع جـز
كالميف, كىي مجانسة لحركات اإلعراب, كمف شأف الجاـز أف يحذؼ ما يصادفو مف الحركة, فإف 

 . (ُ)س الحرؼ, لئبل يتعطؿ عف العمؿ"لـ يصادؼ حركة عمؿ في نف

متى, كىك )مىٍو( بمعنى كيٌؼ, دخمت عمى )ما( بمعنى  :)ميما تأتنا( أم: "كقاؿ المعيني       
أصمو ماما, كلكف أبدؿ مف األلؼ األكلى ىاء ليختمط المفظ, فػ)ما( األكلى ىي  :الشرط. كقيؿ

  (ِ)تأكيد الجزاء" :أم)ما( الجزاء, ك)ما( الثانية ىي التي تزاد لمتأكيد, 

  :عدة في )ميما( ىي آراءيكشؼ ىذا النٌص عف       

أٌف )ميما( بمعنى )متى(, ك)ميما( اسـ شرط داؿ عمى الظرؼ كقد كرد معناىا ىذا عند  :األكؿ
, كذيكر أٌف )ما( (ّ)المغكييف فقد تككف ظرفان لفعؿ الشرط لكف المشيكر أٌنيا اسـ مجرد عف الظرفية

كىذه الكممة في عداد الكممات : ", كرٌد الزمخشرم ىذا الرأم بقكلو(ْ)تردا ظرفي زماف ك)ميما( قد
التي يحرفيا مف ال يد لو في عمـ العربية, فيضعيا في غير مكضعيا, كيحسب )ميما( بمعنى 

ميما جئتني أعطيتؾ, كىذا مف كضعو كليس مف كبلـ كاضع العربية في شيء  :)متى ما( كيقكؿ
)ميما تأتنا بو مف آية( بمعنى الكقت, فيمحد في آيات اهلل كىك ال يشعر. كىذا ثـ يذىب فيفسر 

 . (ٓ)كأمثالو مما يكجب الجثك بيف يدم الناظر في كتاب سيبكيو"

, (ٔ)مركبة مف )مو( بمعنى أكفؼ ك )ما( الشرطية, فيجكز أف تككف كإذ ضـٌ إلييا )ما( :الثاني
 . (ٕ)كالتقدير اكفؼ ما تأتينا بو مف آية

                                                           
 .ُٗٓ/ٗالتبياف في تفسير القرآف:  (ُ)
 .ِٖٗ – ِٖٖ/ُلكامع البرىاف:  (ِ)
 .َٗٔينظر: الجنى الداني:  (ّ)
 .ٔٔ/ْينظر: شرح التسييؿ )ابف مالؾ(:  (ْ)
 .ُّٖ/ِالكشاؼ:  (ٓ)
 .ُٗٓ/ِ, كاألصكؿ في النحك: َٔ – ٗٓ/ّينظر: كتاب سيبكيو:  (ٔ)
عرابو:  ينظر: معاني القرآف (ٕ)  .ّٗٔ/ِكا 



 
ٔ22 

أصميا )ماما( أم دخمت عمييا )ما( كما دخمت عمى إف, كمتى, كأيف كلكف أبدلت األلؼ  :الثالث
األكلى ىاء لمتفريؽ بيف )ما( األكلى التي لمجزاء أك الشرط, كالثانية التي لتككيد الجزاء كلكراىة 

لكٌنو يقكـ , كيرل د. ميدم المخزكمي أٌف تعميؿ التكرير ال يقكـ عمى أساس عممي, ك  (ُ)التكرير
 . (ِ)عمى أساس مف الحس المغكم كالذكؽ المكسيقي

ك)ميما( : "كذكر ابف عاشكر أٌف )ميما( اسـ متضمف معنى الشرط كجاءت مركبة, قاؿ       
اسـ مضمف معنى الشرط, ألٌف أصمو )ما( المكصكلة أك النكرة الدالة عمى العمكـ, فرٌكبت معيا 

( مع )أم( ك )متى( ك )أيف( فصارت أسماء شرط, كجعمت )ما( لتصييرىا شرطية كما رٌكبت )ما
 :األلؼ األكلى ىاء استثقاالن لتكرير المتجانسيف, كلقرب الياء مف األلؼ فصارت ميما, كمعناىا

إف تأتنا بشيء مف اآليات فما نحف لؾ  :شيء ما, كىي مبيمة فيؤتى بعدىا بمف التبيينية, أم
 . (ّ)بمؤمنيف"

كقد : "لدرس المغكم الحديث قريب مف مذىب الخميؿ, إذ يقكؿ برجستراسركما تكصؿ إليو ا      
 . (ْ))ميما(" :تضاعؼ )ما( لتأدية معنى اإلبياـ كالتنكير فتصير

كيبدك لمباحث أٌف أقرب ىذه األكجو إلى الصحة ما يراه الخميؿ, كيحتمؿ أف تككف )ميما(        
مف ىذا النكع كلعدـ كجكد ضركرة لما يراه سيبكيو  اإلبداؿ دكاحدان بيذه الصكرة إذا لـ يكج حرفان 

 . (ٓ)مف أٌنيا مككنة مف )مو( ك )ما(

  :)لّما( -ٖ

كأما )لٌما( فيي لؤلمر الذم قد كقع لكقكع : ", قاؿ سيبكيوأىي اسـه أـ حرؼ ع فييا خبلؼ كق     
ٌنما تجيء بمنزلة )لك( لما ذكرنا فإٌنما ىما البتداء كجكاب" ا كانت بمنزلة )لك( فيي , فمم(ٔ)غيره كا 

                                                           
 .ٖٔ/ْينظر: شرح التسييؿ )ابف مالؾ(:  (ُ)
, كينظر: المسائؿ الخبلفية في األدكات كالحركؼ: َِٖينظر: الخميؿ بف أحمد الفراىيدم: أعمالو كمنيجو:  (ِ)
ّٔ. 
 .ٖٔ/ٗالتحرير كالتنكير:  (ّ)
 .  ٕٔ/ْ, كينظر: معاني النحك: ُْٖالتطكر النحكم:  (ْ)
 .ُْٕفي حركؼ المعاني الزائدة:  ينظر: دراسة (ٓ)
 .ِّْ/ْينظر: كتاب سيبكيو:  (ٔ)
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. كحرفيتيا ظاىرة أكثر مف اسميتيا ألٌنيا دلت عمى معنى الشرط لذا تقتضي فيما (ُ)عنده حرؼ
رؼ كجكد لكجكد ح , كقالكا بإٌنيا(ِ)مضى كجكبان لكجكب كما تقتضي )لك( امتناعان المتناع

يا في األصؿ تقع . كمنيـ مف جعميا اسمان بمعنى )إذا( ألنٌ (ّ)كجكب لكجكب كبعضيـ قاؿ حرؼ
لٌما كاف كذا كذا لذلؾ تككف في الشرط  :متى كاف كذا ؟ فيجيب السامع :في جكاب )متى( يقاؿ

, أك ىي ظرؼ (ْ)اسـ ككثر كقكعيا فيو كتككف لمماضي كتدٌؿ عمى كقكع الثاني لكقكع األكؿ
ي بػ)ما( أك , تختص )لٌما( بالماضي, كجكابيا يككف فعبلن ماضيان مثبتان أك منف(ٓ)بمعنى حيف

مضارع منفي بػ)لـ( أك جممة اسمية مقركنة بػ)إذا( الفجائية أك بالفاء أك ماضيان مقركنان بالفاء أك 
 .(ٔ)مضارعان 

: "قاؿ تعالى                         

              "(ٕ)    .                                                       

جاءت )لٌما( أداة شرط في النٌص الكريـ ككاف شرطيا ىك )ذىبكا(, أٌما الجكاب )كأكحينا(,        
لٌما أتاني كأًثبى عميو كأٌنو  :إذ أدخمت العرب الكاك فييا كىي جكاب عمى حاليا, كمثميا في الكبلـ

 .  (ٖ)كثبت عميو :قاؿ

)فمٌما ذىبكا بو  :كقكلو: "كذىب الطبرم إلى أٌف جكاب )لٌما( ىك )أجمعكا( كأدخمكا فيو, قاؿ       
                                                                                                                                               :كأجمعكا( فأدخمت )الكاك( في الجكاب, كما قاؿ امرؤ القيس

 َفمّما َأَجْزَنا َساَحَة الَحيِّ َواْنَتَحى            ِبَنا َبطُن َخْبٍت ِذْي ِقَفاٍف َعَقْنَقلِ 

                                                           
 .ٕٓينظر: المسائؿ الخبلفية في األدكات كالحركؼ:  (ُ)
 .َُِ/ْينظر: شرح التسييؿ )ابف مالؾ(:  (ِ)
 .ْٖٓ/ّينظر: مغني المبيب:  (ّ)
 .ُِٗ – َِٗ, كاألدكات النحكية في كتب التفسير: ّٕ – ِٕ/ٓينظر: مجمع البياف:  (ْ)
 .ْٕٖ – ْٖٓ/ّ, كمغني المبيب: ْٗٓينظر: الجنى الداني:  (ٓ)
 .ٔٗٓ – ٓٗٓينظر: الجنى الداني:  (ٔ)
 .ُٓيكسؼ:  (ٕ)
 .َٓ/ِينظر: معاني القرآف )الفراء(:  (ٖ)
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ٌنما الكبلـ  :, ككذلؾفمما أجزنا ساحة الحي, انتحى بنا :فأدخؿ الكاك في جكاب )لٌما(, كا 
 .(ُ))أجمعكا( ىك الجكاب." :)فمما ذىبكا كأجمعكا(, ألٌف قكلو

كذكر الطكسي أٌف جكاب )لٌما( محذكؼ تقديره عظمت فتنتيـ كالكاك مقحمة في 
 :كجكاب )لٌما( محذكؼ كتقديره عظمت فتنتيـ أك كبر ما قصدكا لو. كقاؿ قكـ: ")كأجمعكا(, قاؿ

معكا أف يجعمكه كىك مذىب الككفييف... كالبصريكف ال مقحمة. كالمعنى أج الكاك في كأجمعكا
 .  (ِ)يجيزكنو"

)فمٌما ذىبكا بو( محذكؼ الجكاب, كالككفيكف يجعمكف )أجمعكا( جكابان, كأٌف : "كقاؿ المعيني     
قحاميا لـ يثبت بحجة كال لو كجو في القياس"  . (ّ)الكاك مقحمة, كا 

 :شرطية محذكؼ كىك رأم البصرييف إذ إٌف تقديرهيكشؼ نٌص المعيني أٌف جكاب )لٌما( ال     
فعمكا بو ما فعمكا مف األذل كقٌدره بعضيـ )جعمكه فييا( كىذا التقدير مقٌدـ عمى األكؿ دٌؿ عميو 

, أك )كأكحينا( (ٓ), أك أٌف الجكاب مثبت كالدليؿ قكليـ )قالكا يا أبانا((ْ)قكلو كأجمعكا أف يجعمكه
, كتختص )لٌما( بالماضي إذ (ٔ)الككفييف تزاد الكاك عندىـ بعد )لٌما(كالكاك زائدة كعمى ىذا مذىب 

 . (ٕ)يككف جكابيا ماضيان كيككف محذكفان أك ثابتان سكاء سبؽ بكاك أك مف دكنيا

أٌما إذا كاف الجكاب فعبلن مضارعان يككف محذكفان كالمضارع حاالن مف فاعؿ الفعؿ      
 . عكا( إذ لـ تثبت بدليؿ كال قياسالكاك في )كأجم , كاعترض المعيني عمى اقحاـ(ٖ)المحذكؼ

                                                           
 .ُٓ, كالبيت ينظر: ديكاف امرئ القيس: ٕٓٓ – ْٕٓ/ُٓجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ُ)
 .َُٗ/ُِآف: التبياف في تفسير القر  (ِ)
 .َُْ/ُلكامع البرىاف:  (ّ)
 .ِٖٖ – ِٕٖ/ٓ, كالبحر المحيط: ِْْ/ِينظر: الكشاؼ:  (ْ)
 .ُُيكسؼ:  (ٓ)
 .  ِٕٖ/ٓينظر: البحر المحيط:   (ٔ)
 .َْٗ – ْٖٓ/ّينظر: مغني المبيب:  (ٕ)
 .ُِٗينظر: األدكات النحكية في كتب التفسير:  (ٖ)
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)فمٌما ذىبكا بو  :ال بد لقكلو: "كذكر الرازم أٌنو البد مف جكاب لػ)لما( فيك محذكؼ كيككف مقٌدران 
كأجمعكا أف يجعمكه في غيابة الجب( مف جكاب, إذ جكاب )لٌما( غير مذككر كتقديره فجعمكه فييا, 

 .(ُ)بشرط أف يككف المذككر دليبلن عميو كىينا كذلؾ."كحذؼ الجكاب في القرآف كثير 

كذكر اآللكسي احتماالن لجكاب )لما( المحذكؼ كتقديره )عظمت فتنتيـ( أكلى مف تقدير 
شعاران بأٌف : ")كضعكه فييا( أك يككف غير محذكؼ, قاؿ كجكاب لما محذكؼ إيذانان بظيكره كا 

ما فعمكا, كقدره بعضيـ عظمت فتنتيـ كىك أكلى تفصيمو مما ال يحكيو فمؾ العبارة كمجممو فعمكا 
 . (ِ)ال حذؼ كالجكاب أكحينا, كالكاك زائدة كليس بشيء" :مف تقدير كضعكه فييا, كقيؿ

  :)لو( -ٗ

, كيمييا الفعؿ مظيران, أك مضمران, (ّ)حرؼ يدؿ عمى امتناع الثاني المتناع األكؿ": ")لك(        
, ك)لك( مف أدكات (ْ), كقد يحذؼ جكابيا إذا تقدـ ما يدؿ عميوكتقع )البلـ( في جكاب )لك( كثيران 

الشرط غير الجازمة كىي مثؿ )إٍف( الشرطية في االختصاص بالفعؿ فبل يمييا إاٌل فعؿ أك معمكؿ 
فعؿ مضمر يفسره ظاىر بعده أك منصكب كذلؾ أك خبر لكاف المحذكفة أك اسـ ىك في الظاىر 

, كجكابيا ال يككف إاٌل فعبلن (ٔ))لك( بمجيء )أٌف( بعدىا كثيران , كانفردت (ٓ)مبتدأ كما بعده خبر
 . (ٕ)مثبتان أك منفيان بػ)ما( أك مضارعان مجزكمان بػ)لـ( كاألكثر في الماضي المثبت اقترانو  بالبلـ

: "كجاء في قكلو تعالى                      

"(ٖ)  .                  

                                                           
 .ٕٗ/ُٖمفاتيح الغيب:  (ُ)
 .  ُٔٗ/ُِلمعاني: ركح ا (ِ)
 .ِٕٔالجنى الداني:  (ّ)
 .ٖٕ/ْ, كمعاني النحك: َُُينظر: كتاب معاني الحركؼ:  (ْ)
 .ِْٕ/ِ, كىمع اليكامع: َِٖ - ِٖٕينظر: الجنى الداني:  (ٓ)
 .َِّ/ْ, كأكضح المسالؾ: ِْٓ/ّينظر: مغني المبيب:  (ٔ)
 .ََُ/ْ: , كشرح التسييؿ )ابف مالؾ(ّْٖ/ّينظر: مغني المبيب:  (ٕ)
 .َُّالبقرة:  (ٖ)
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ليس : "ذكر األخفش أٌنو ليس لػ)لك( جكاب في المفظ كلكنو في المعنى يريد )ألثيبكا(, قاؿ       
لقكلو )كلك أٌنيـ آمنكا كاتقكا( جكاب في المفظ كلكنو في المعنى يريد أليثيبكا, فقكلو )لمثكبةه( يدؿ 

غنيى بو عف الجكاب. كقكلو )لمثكبةه( ىذه البلـ لبلبتداء"عمى )أليثيبكا( فاستي 
(ُ) . 

كأٌما جكاب لك فممنحكييف فيو قكالف. : "كذكر الطكسي قكليف في جكاب )لك(, قاؿ      
كالثيبكا, كأكقع لمثكبة مف عند اهلل مكقعو,  :فالبصريكف يذىبكف إلى أٌف جكابو محذكؼ, كتقديره

)كلمثكبة مف عند اهلل  :تقدير كلك أٌنيـ آمنكا كاتقكا الثيبكا, ثـ قاؿال :لداللتو عميو. كقاؿ بعضيـ
خير لك كانكا يعممكف( أم لك كانكا يستعممكف ما يعممكف, كليس أٌنيـ كانكا يجيمكف ذلؾ... كقاؿ 

في )لمثكبة( ألٌف )لك( أشبيت )لئف( مف حيث كاف كؿ كاحد منيما جزاء, فمما  الجكاب :الفراء
جكابيا, فالمعنى لئف آمنكا لمثكبةه. فعمى القكؿ األكؿ ال يجكز, لك أتاني زيده اشبيتيا اجيبت ب

لعمرك خيره منو. كعمى الثاني يجكز, كلك قمت لك أتاني زيده الكرامي خيره لو, جاز 
 .(ِ)الكجييف.."

عميو )لمثكبةه( يدؿ  :أليثيبكا, كقكلو :)كلك أٌنيـ ءامنكا( محذكؼ الجكاب, أم: "كقاؿ المعيني      
ألٌنيا تينبئ عف الثكاب. كمعنى الكبلـ أٌف ثكاب اهلل خير مف كسب الكفر كالسحر, كذلؾ ألٌف 

 .(ّ)شرط الفعؿ بػ)لك( يجاب بالفعؿ, كالـ )لمثكبةه( الـ االبتداء"

ييفيـ مف نٌص المعيني أٌف جكاب )لك( الشرطية محذكؼ, كدٌؿ عميو )لمثكبةه( ألٌنيا تنبئ       
ألثيبكا ألٌف شرط الفعؿ بػ)لك( يجاب بالفعؿ, كالبلـ الـ االبتداء غير الكاقعة  :تقديرعف الثكاب, كال

في جكاب )لك( ألٌف جكابيا محذكؼ لفيـ المعنى أم الثيبكا كبعد ذلؾ ابتدأ عمى طريؽ االخبار 
ف جاء بعد الفعؿ الذم كلي )لك( جممة اسمية فيي جكاب قسـ سٌد مسد  جكاب (ْ)االستئنافي , كا 

,  كالبلـ  تدخؿ في جكابيا سكاء (ٔ), أك أٌف الجممة االسمية أكثرت عمى الفعمية في جكابيا(ٓ)()لك
                                                           

عرابو: ْٖٓ/ِ,  كينظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف: ُْٗ/ُمعاني القرآف )األخفش(:  (ُ) , كمعاني القرآف كا 
ُ/ُٖٕ. 

 .ْٖ/ُ, كقكؿ الفراء ينظر: معاني القرآف )الفراء(: ّٖٓ/ُالتبياف في تفسير القرآف:  (ِ)
 .ٕٕ/ُلكامع البرىاف:  (ّ)
 .َّٓ/ُر المحيط: ينظر: البح (ْ)
 َُّْ/ِ, كشرح الكافية )الرضي(: َُُ – ََُ/ْينظر: شرح التسييؿ )ابف مالؾ(:  (ٓ)
 .ََِ/ُينظر: الكشاؼ:  (ٔ)
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, كمعنى الكبلـ أٌف ثكاب اهلل خير مف كسب الكفر (ُ)أكاف مثبتاي أـ منفيان كالغالب عمى المثبت
 كالسحر. 

بةه مف عند اهلل خير( )لمثك : "كذكر الرازم كجييف في قكلو )لمثكبة مف عند اهلل خير(, قاؿ      
أٌف الجكاب محذكؼ كتقديره كلك أٌنيـ آمنكا كاتقكا ألثيبكا إاٌل أٌنو تيركت الجممة  :ففيو كجكه, أحدىا

الفعمية إلى ىذه االسمية لما في الجممة االسمية مف الداللة عمى ثبات المثكبة كاستقرارىا. فإف 
يجكز أف  :لشيء مف ثكاب اهلل خير ليـ. كثانييا ألٌف المراد :ىبل قيؿ لمثكبة اهلل خير ؟ قمنا :قيؿ

 :يككف قكلو )كلك أٌنيـ آمنكا( تمنيان إليمانيـ عمى سبيؿ المجاز عف إرادة اهلل إيمانيـ كأٌنو قيؿ
 .(ِ)كليتيـ آمنكا, ثـ ابتدأ, لمثكبة مف عند اهلل خير"

ـ كجكاب )لك( غالبان ما كرٌجح ابف عاشكر أف يككف )لمثكبة( ىك الجكاب ألٌنو مقترف بالبل       
: يككف مقترف بالبلـ كما كأٌنو أعطى كجو آخر أٌف )لمثكبة( دليؿ الجكاب بطريقة التعريض, قاؿ

)لمثكبة( يترجح أف يككف جكاب )لك( فإٌنو مقترف بالبلـ التي يكثر اقتراف جكاب )لك( المثبت بيا "
الب ككاف ىذا الجكاب غير ظاىر كالجكاب ىنا جممة اسمية كىي ال تقع جكابان لػ)لك( في الغ

الترتب كالتعميؽ عمى جممة الشرط ألٌف مثكبة اهلل خير سكاء آمف الييكد كاتقكا أـ لـ يفعمكا... 
)لمثكبة مف عند اهلل خير( دليؿ الجكاب بطريقة  :كعندم كجو آخر كىك أف يقاؿ إٌف قكلو
اتقكا( عمـ أٌف في ىذا الخبر شيئان )كلك أٌنيـ آمنكا ك  :التعريض فإٌنو لما جعؿ معمقان عمى قكلو

ييميـ. كلما كانت )لك( امتناعية ككقع في مكضع جكابيا جممة خبرية تامة عمـ السامع أٌف ىذا 
 . (ّ)الخبر ممتنع ثبكتو لمف امتنع منو شرط )لك( فيككف تنكيبلن عمييـ كتمميحان بيـ"

  :أسموب التوكيد :الثالث

عبارة عف إعادة  :يقرر أمر المتبكع في النسبة أك الشمكؿ, كقيؿتابع : "التككيد أك التأكيد      
, بعبارة أخرل أف يككف المفظ لتقرير المعنى الحاصؿ قبمو كتقكيتو (ْ)المعنى الحاصؿ قبمو"

                                                           
 .ّْٖ/ّ, كمغني المبيب: َُِْ/ِينظر: شرح الكافية )الرضي(:  (ُ)
 .ٖٗ/ُ, كينظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ: َِِ/ّمفاتيح الغيب:  (ِ)
 .  ْٗٔ – ْٖٔ/ُر كالتنكير: التحري (ّ)
 .ُٕالتعريفات:  (ْ)
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, (ِ),أك ىك"لفظ يفيد تقكية ما يفيده لفظ آخر, كىك أعـ مف أف يككف تابعان أك ال"(ُ)كيسمى إعادة
طمح أعـٌ منو كىك التكرير إذ يككف أبمغ مف التأكيد كىك مف محاسف كاصطمح عمى التككيد بمص

  :. كيأتي التككيد بأساليب عدة منيا ما كردت في لكامع البرىاف كىي(ّ)الفصاحة

 :التوكيد المعنوي-أ

, (ْ)مررت بزيدو نفسًو كجاءني زيده نفسيو :كيككف بإعادة المعنى بغير المفظ األكؿ نحك       
 .(ٓ)اس ألفاظو التي ىي )نفس, كعيف, كؿ( كغيرىاكييعرؼ عمى أس

: "كمف شكاىده قكلو تعالى                     

   "(ٔ)     . 

جٌكز األخفش )كمَّو( بالنصب عمى اعتبار صفة كاف شئت نصبتو عمى البدؿ كاألجكد عمى       
ف شئت نصبت عمى البدؿ, ألٌنؾ " :التككيد, قاؿ )إٌف األمرى كمو هلل(... إف جعمتو صفة نصبت, كا 

( لجاز عمى البدؿ, كالصفة ال تككف في بعض... كتقكؿ )إٌف  :لك قمت و لزيدو )إٌف األمرى بعضى
األمرى كمَّو هلل( عمى التككيد أجكد كبو نقرأ"
(ٕ) . 

فمف : "كمف رفع جعميا مبتدأ, قاؿكذىب الزجاج إلى أٌف مف نصب )كؿ( جعميا تككيدان 
نصب فعمى تككيد )األمر( كمف رفع فعمى االبتداء ك)هلل( الخبر كمعنى )األمر كمو هلل( أم 

 . (ٖ)النصر كما يمقي مف  الرعب في القمكب هلل, أم كؿ ذلؾ هلل"

                                                           
 .ِٕٔينظر: الكميات:  (ُ)
(ِ)  :  .ِّٕ/ُكشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك
 .ّٓٓينظر: االتقاف في عمـك القرآف:  (ّ)
 .َِ/ِينظر: األصكؿ في النحك:  (ْ)
 .  ُُِينظر: األساليب االنشائية في النحك:  (ٓ)
 .ُْٓآؿ عمراف:  (ٔ)
 .  ِّٕ – ِّٔ/ُي القرآف )األخفش(: معان (ٕ)
عرابو:  (ٖ)  .ُّْ/ُ, كينظر: إعراب القرآف )النحاس(: َْٖ/ُمعاني القرآف كا 
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رأ أبك كق: "كذكر الطكسي أٌف )كؿ( قيرئت بالرفع عمى اإلبتداء كبالنصب عمى التككيد, قاؿ      
عمرك, كحده )إٌف األمر كمو( بالرفع, الباقكف بالنصب, ككجو الرفع أٌنو عمى االبتداء, كما قاؿ 
)ككؿ أتكه داخريف( كيككف )هلل( خبره, ألٌنو لما كقع األمر في الجكاب ايديت صكرتو في االسـ ثـ 

في )كؿ( نحك جاءت الفائدة في الخبر, كألٌنو نقيض بعض, فكما يجكز الرفع في )بعض( يجكز 
 . (ُ)إٌف األمر بعضو لزيد. كالنصب عمى أٌنو تككيد لؤلمر"

(, : "كقاؿ المعيني )إٌف األمرى كمَّوي هلًل( نصب ي )كمَّو( عمى التأكيد لؤلمر أك عمى البدؿ مف )األمرى
(" :أم  . (ِ)إفَّ كؿَّ األمًر هلل. كرفع )كمُّو( عمى أٌنو مبتدأ ك)هلل( خبره, كالجممة خبر )إفَّ

  :كنٌص المعيني يكشؼ عف احتماليف لػ)كؿ( ىما      

التككيد, أم اسناد األمر بكميتو هلل تعالى  :ىما يفاحتمال نصب )كؿ( كفي ىذا :األكؿ
ألٌف مكضعو في الكبلـ أف ييعـٌ : "كبذلؾ قد أفادت )كؿ( معنى العمكـ كالشمكؿ كذلؾ لقكؿ الخميؿ

ميـ صفةن أك مبتدأ, فالمبتدأ قكلؾ إٌف قكمؾ كميـ بو غيره مف األسماء بعدما ييذكر فيككف ك
... كلـ تنبو  عمى شيء فعممت بو , فجاء الكبلـ أكالن مؤكدان بأفَّ ثـ بكلغ في تككيد (ّ)"ذاىبه

, فمك قاؿ إٌف األمر هلل ال ينفي أف يككف لغيره معو شأف فجاء بالتككيد (ْ)العمكـ بقكلو كمو هلل
 , كالعبارة تككف إٌف كؿَّ األمًر هلل. (ٓ)ٌف )كمَّو( بدالن مف األمرإ :لينفي ذلؾ الكىـ. كالبدؿ أم

, أم (ٔ)رفعيا, عمى االبتداء, عمى اعتبار أٌنيا مبتدأ ك )هلل( خبرىا, كالجممة خبر)إٌف( :كاآلخر
, كرجح (ٕ)مف رفع جعؿ )كؿ( اسمان فرفعو بالبلـ في هلل, برفع البلـ عمى اإلبتداء كخبره في )هلل(

 . (ٖ)اءة الجميكر ألٌف التأكيد أممؾ بمفظة )كؿ(الناس قر 

                                                           
, كقراءة أبي عمرك ينظر: كتاب السبعة في ٕٖ, كاآلية تنظر سكرة النمؿ: ِّ/ْالتبياف في تفسير القرآف:  (ُ)

 .    ُِٕالقراءات: 
 .ُٖٔ/ُلكامع البرىاف:  (ِ)
 .ُُٔ/ِب سيبكيو: كتا (ّ)
 .ْٗ/ّينظر: البحر المحيط:  (ْ)
 .ٓٗ/ْينظر: ركح المعاني:  (ٓ)
 .ُّٕ – َّٕ/ٓينظر: الجامع ألحكاـ القرآف:  (ٔ)
 .ُِِ/ِ, كمعالـ التنزيؿ: ِّْ/ُينظر: معاني القرآف )الفراء(:  (ٕ)
 .ٗٓٓ/ُينظر: المحرر الكجيز:  (ٖ)
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قرأ أبك عمرك )كمو( برفع : "كذكر الرازم قراءة أبي عمرك بالرفع كالباقكف بالنصب, قاؿ      
)هلل( خبره, ثـ صارت ىذه  :)كمو( مبتدأ كقكلو :البلـ, كالباقكف بالنصب, أٌما كجو فيك أٌف قكلو

إٌف األمر  :ٌف لفظة )كؿ( لمتأكيد, فكانت كمفظة أجمع, كلك قيؿالجممة خبران إلٌف, كأٌما النصب فؤل
 . (ُ)أجمع, لـ يكف إاٌل النصب, فكذا إذا قاؿ )كمو("

  :التوكيد بحروف الزيادة –ب 

ٌنما يبقى       سميت بحركؼ الزيادة أك الحركؼ الزائدة ألٌف حذفيا ال يؤدم إلى إفساد المعنى كا 
كمعنى ككنو زائدان أٌف أصؿ المعنى حاصؿ بدكنو دكف التأكيد ": المعنى سميمان, قاؿ الزركشي
, أم إذا حذؼ في الكبلـ حرؼ منيا لـ ينقص شيء مف المعنى (ِ)فبكجكده حصؿ فائدة التأكيد"

كؿ زيادة في المبنى تقتضي زيادة في المعنى, كعندما ", ك(ّ)المراد فكجكده في الكبلـ لمتككيد
 .(ْ)ظيفتو النحكية أفتكا بزيادتو, كبإفادتو تككيد الكبلـ كتحسينو"كجدكا بعض األدكات عاطبلن مف ك 

         :كمف ىذه الحركؼ حرؼ )الباء(

كتأتي ىذه الباء التي يطمؽ عمييا الباء الزائدة في سياؽ النفي, كقد تزاد مع ألفاظ التككيد       
ككيد كيمكف االستغناء عنيا, , فالباء في ىذه المكاضع لمت(ٓ)المعنكم كفي المسند إليو لمفعؿ كفى

 .  (ٔ)كالعرب تؤكد الكبلـ بالباء كىي مستغنى عنيا": "قاؿ أبك عبيدة

  : "كمصداقو قكلو تعالى            "(ٕ).    

                                                           
 .ُّٕ/ْالتنكير: , كينظر: التحرير ك ّٗ/ٗمفاتيح الغيب:  (ُ)
 .ْٕ/ّالبرىاف في عمـك القرآف:  (ِ)
 .ُِٗ/ُينظر: الببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا:  (ّ)
 .ٔٗٓ – ٓٗٓاألدكات النحكية في كتب التفسير:  (ْ)
 .ُٖٕ – ُْٖ/ِينظر: مغني المبيب:  (ٓ)
 .ُِّ/ِمجاز القرآف:  (ٔ)
 .ْٓالنساء:  (ٕ)
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أم اهلل ناصركـ عمييـ, كمعنى : "لفاعؿ, قاؿا اهلل( لمتككيد كدخمتذكر الزجاج أٌف الباء في )ب    
الباء التككيد. المعنى ككفى باهلل كليان ككفى اهلل نصيران, إاٌل أٌف الباء دخمت في الفاعؿ, ألٌف معنى 

 . (ُ)الكبلـ األمر, المعنى اكتفكا باهلل"

: قاؿكذكر الطكسي أٌف دخكؿ الباء ألحد أمريف, التأكيد أك ألٌنو دخمو معنى فعؿ األمر, 
إٌف كالية اهلل لكـ, كنصرتو إياكـ, تغنيكـ عف  :)ككفى باهلل كليان ككفى باهلل نصيران( معناه :كقكلو"

غيره مف ىؤالء الييكد كمف جرل مجراىـ, ممف تطمعكف في نصرتو. كدخمت الباء في قكلو 
ؿ الفاعؿ, فمما لمتأكيد, ألٌف االسـ في )كفى باهلل( كاف يتصؿ اتصا –أحدىما  :)باهلل( ألحد أمريف

دخمت الباء صار يتصؿ اتصاؿ المضاؼ كاتصاؿ الفاعؿ, ليعمـ أٌف الكفاية منو ليست كالكفاية 
ألٌنو دخمو  –مف غيره في المرتبة, كعظـ المنزلة, فضكعؼ لفظيا لمضاعفة معناىا, الثاني 

 . (ِ)اكتفى باهلل, ذكره الزجاج, كمكضعو رفع ببل خبلؼ" :معنى

)ككفى باهلل كليان( دخكؿ الباء لتأكيد االتصاؿ, ألٌف االسـ في )كفى باهلل( : "يكقاؿ المعين      
 . (ّ)يتصؿ اتصاؿ الفاعؿ فاتصؿ الباء اتصاؿ المضاؼ اليو"

يكشؼ نٌص المعيني أٌف الباء في )باهلل( لمتأكيد, كاتصاليا بالفاعؿ )اهلل( لفظ الجبللة 
ضاؼ كالمضاؼ اليو مع الفاعؿ, كالفعؿ )كفى( لتأكيد اتصالو بالفعؿ )كفى( فصارت الباء كالم

يؤدم كظيفة المسند كيستعمؿ في تقكية اتصاؼ فاعمو بكصؼ يدؿ عميو التمييز المذككر بعده 
)كليان كنصيران( أم إٌف الفعؿ )كفى( أجدر مف يتصؼ بالمسند إليو كلداللة ىذا غمب في الكبلـ 

, فزيدت الباء إيذانان أٌف (ْ)زائدة لتككيد الكفايةدخكؿ اقتراف )باء( في فاعؿ الفعؿ )كفى( كىي باء 
 . (ٓ)الكفاية مف اهلل تختمؼ عف كفاية غيره في الرتبة كعظـ المنزلة أم كفى اكتفاؤؾ باهلل كليا

كذكر أبك حياف األندلسي أٌف زيادة الباء في فاعؿ كفى كفاعؿ يكفي مطردة ككبلـ الزجاج       
)أك لـ  :زيادتيا في فاعؿ كفى كفاعؿ يكفي مطردة كما قاؿ تعالىك : "مشعر أٌنيا ليست زائدة, قاؿ

                                                           
عرابو:  (ُ)  .ٕٓ/ِمعاني القرآف كا 
 .ُُِ/ٓالتبياف في تفسير القرآف:  (ِ)
 .ُْٗ/ُلكامع البرىاف:  (ّ)
 .ّٕ – ِٕ/ٓينظر: التحرير كالتنكير:  (ْ)
 .ْٗ/َُينظر: مفاتيح الغيب:  (ٓ)
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دخمت الباء في الفاعؿ, ألٌف معنى الكبلـ  :يكؼ بربؾ إٌنو عمى كؿ شيء شييد( كقاؿ الزجاج
اكتفكا باهلل, ككبلـ الزجاج مشعر أٌف الباء ليست بزائدة, كال يصح ما قاؿ مف المعنى,  :األمر أم

ف فاعمو ىـ المخاطبكف, كيككف باهلل متعمقان بو. كككف الباء دخمت في ألٌف األمر يقتضي أف يكك 
معناه  :الفاعؿ يقتضي أف يككف الفاعؿ ىك اهلل ال المخاطبكف, فتناقض قكلو. كقاؿ ابف السراج

كفى االكتفاء باهلل, كىذا أيضان يدؿ عمى أٌف الباء ليست زائدة إذ تتعمؽ باالكتفاء, فاالكتفاء ىك 
بقاء معمكلو كىك ال  الفاعؿ لكفى. كىذا أيضان ال يصح ألٌف فيو حذؼ المصدر كىك مكصكؿ, كا 

إٌنما دخمت الباء في كفى باهلل ألٌنو كاف يتصؿ الفاعؿ  :يجكز إاٌل في الشعر... كقاؿ ابف عيسى
كبدخكؿ الباء اتصؿ اتصاؿ المضاؼ كاتصاؿ الفاعؿ, ألٌف الكفاية منو ليست كالكفاية مف غيره, 

  (ُ)ا لمضاعفة معناىا, كىك كبلـ يحتاج إلى تأكيؿ"فضكعؼ لفظي

  :التوكيد بالحروف الخاصة –ج 

, كىذه الحركؼ ال (ِ)كيراد بيا الحركؼ التي يبلزميا معنى التككيد في كؿ استعماؿ ليا      
                                                                       .                         (ّ)يشترط أف يمييا فعؿ أك اسـ أك غيره كلذلؾ قيؿ عنيا إٌنيا غير مختصة

 :كمف ىذه األدكات األداة )إٍف(

كىذه تسمى األداة المخففة مف الثقيمة جاءت لمتككيد كجعمت مكازية لبلـ الفارقة في إفادة        
ٌف البلـ الفارقة تؤكدىا كما , كبعضيـ يراىا مستقمة المعنى في الجممة أل(ْ)ىذا المعنى في الجممة

 .    (ٓ)تؤكد المزحمقة معنى المشددة

 ... : "في قكلو تعالى الشاىدك             "...(ٔ)                                         . 

                                                           
عرابو: ّٓ,  كاآلية فصمت: ِِٕ/ّالبحر المحيط:  (ُ) , كرأم ابف ٕٓ/ِ, كرأم الزجاج ينظر: معاني القرآف كا 

 .َِٔ/ِي النحك: السراج ينظر: األصكؿ ف
 .ُٖٓينظر: األدكات النحكية في كتب التفسير:  (ِ)
 .ُٕٓينظر: دراسة كظيفية السمكب التككيد في القرآف الكريـ, عائشة عبيزة, اطركحة دكتكراه:  (ّ)
 .ٖٔٓينظر: األدكات النحكية في كتب التفسير:  (ْ)
 .ّٖٓينظر: نفسو:  (ٓ)
 .ُّْالبقرة:  (ٔ)
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ذا لـ تدخؿ عمييا كاف  لكبيرة(ى )الخفيفة كالدليؿ دخكؿ البلـ عمذكر الزجاج أٌف )إٍف( ىي  كا 
كىذه البلـ دخمت عمى )إٍف( ألٌف البلـ إذا لـ تدخؿ مع إٍف الخفيفة كاف : "الكبلـ جحدان, قاؿ

ٍحدان فمكال )البلـ( كاف المعنى )ما كانت كبيرة( فإذا جاءت إٍف كالبلـ فمعناه التككيد  الكبلـ جي
 . (ُ)لمقصة, كالبلـ تدخؿ في الخبر"

, كىنا أبعد )إٍف( عف دائرة التككيد (ِ)عف الفراء أٌف )إٍف( كالبلـ بمعنى )ما( ك )إاٌل( كنقؿ النحاس
 كدخمت في أسمكب النفي كاالستثناء. 

 :كذكر الطكسي إٌف البلـ الداخمة عمى )إٍف( ىي الـ التككيد, )إف( مخففة مف الثقيمة, قاؿ       
ف كانت لكبيرة( الـ تأكيد,  :كالبلـ في قكلو" كىي تمـز أف المخففة مف الثقيمة, لئبل تمبس بػ)إٍف( )كا 

التي بمعنى )ما(, كقكلو تعالى )إف الكافركف إاٌل في غركر( كىي الـ االبتداء أخرت إلى الخبر 
 .(ّ)في باب )إف( خاصة"

ٍف تأكيد ًشٍبوه باليميف كلذلؾ دخمتو ا: "كقاؿ المعيني ٍف كانت لكبيرةه( أم القبمة أك التكلية. كا  لبلـ )كا 
 . (ْ)في جكابيا"

ييفيـ مف نص المعيني أٌف )إٍف( حرؼ أك اداة مف أدكات التككيد أم إٌف حذفيا ال يؤثر         
في معنى الكبلـ, كقد شبييا باليميف أك القسـ بأنيا حرؼ يشبو حركؼ القسـ كالدليؿ دخكؿ 

برىا حتى ال تمتبس حرؼ البلـ عمى جكابيا, كىي مخففة مف الثقيمة لذلؾ لزمتيا البلـ في خ
, أك ىي الـ (ٔ), كىذه البلـ ىي البلـ الفارقة بينيا كبيف النافية(ٓ)بالنافية, كقكلؾ إف زيد لمنطمؽ

 االبتداء لمتككيد كفيصؿ بينيا كبيف إف لئبل يجتمع حرفاف متفقاف في المعنى كىي تمـز إف المخففة 

 

                                                           
عرابو: معاني القرآف ك  (ُ)  .َِِ/ُا 
 .ِٗٔ/ُينظر: إعراب القرآف )النحاس(:  (ِ)
 .َِ, كاآلية الممؾ: ٕ – ٔ/ِالتبياف في تفسير القرآف:  (ّ)
 .ٕٖ/ُلكامع البرىاف:  (ْ)
 .ُٖٖ/ُينظر: المقتضب:  (ٓ)
 .ّْٔ/ُينظر: الكشاؼ:  (ٔ)
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 .   (ِ), فالغرض منيا تككيد المعنى في الجممة(ُ)مف الثقيمة

كذكر أبك حياف األندلسي أٌف )إٍف( مخففة مف الثقيمة إذا دخمت عمى الجممة الناسخة ككانت       
ٍف ىنا ىي المخففة مف الثقيمة, دخمت عمى الجممة : "البلـ بيف )إٍف( النافية كالمخففة, قاؿ كا 

ي الـ االبتداء ألزمت الناسخة. كالبلـ ىي الـ الفرؽ بيف إٍف النافية كالمخففة مف الثقيمة, كىؿ ى
 . (ّ)لمفرؽ,, أـ ىي الـ اجتمبت لمفرؽ ؟ في ذلؾ خبلؼ"

ك)إٍف( ىي : "كذكر اآللكسي أٌنيا مخففة مف الثقيمة جاءت لتأكيد الحكـ كأيلغيى عمميا, قاؿ
المخففة مف الثقيمة المفيدة لتأكيد الحكـ ألغيت عف العمؿ فيما بعدىا بتكسط )كاف( كالبلـ ىي 

المخففة كالنافية, كزعـ الككفيكف أٌف )إٍف( ىي النافية كالبلـ بمعنى إاٌل, كقاؿ  الفاصمة بيف
 . (ْ)جاء القكـ لزيدان عمى معنى إاٌل زيدان كليس فميس..." :البصريكف, لك كاف كذلؾ لجاز أف يقاؿ

  :أسموب االستثناء :الرابع

رجت منو غيره كحرفو المستكلي أف تخرج شيئان مما أدخمت فيو غيره أك تدخمو فيما أخ"ىك        
عميو إاٌل كتشبو بو أسماء كأفعاؿ كحركؼ فاألسماء غير كسكل كاألفعاؿ ليس كال يككف كعدا 

إخراج بػ)إاٌل(, أك إحدل أخكاتيا, تحقيقان أك تقديران, فاإلخراج جنس, ", أك ىك(ٓ)كخبل كحاشا"
المتصؿ,  :مراد بالمخرج تحقيقان كبػ)إاٌل( أك إحدل أخكاتيا مخرج لمتخصيص بالنعت كنحكه, كال

 .(ٔ)المنقطع" :كبالمخرج تقديران 

متصؿ كمنقطع كمفرغ, فالمتصؿ ما إذا كاف المستثنى  :كاإلستثناء ينقسـ عمى ثبلثة أقساـ       
 مف جنس المستثنى منو, كالمنقطع ما لـ يكف مف جنسو, فالمتصؿ يككف المستثنى منو حقيقة, 

                                                           
 .  َُّ/ُينظر: مجمع البياف:  (ُ)
 .ٔٗ/ْينظر: مفاتيح الغيب:  (ِ)
 .ٗٗٓ/ُحر المحيط: الب (ّ)
 .ٕ – ٔ/ِركح المعاني:  (ْ)
 .ٔٔ/ُالممع في العربية:  (ٓ)
 .  ُٖٓ/ِ, كينظر: ىمع اليكامع: ُُٓالجنى الداني:  (ٔ)
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, أما المفرغ ىك الذم يحذؼ منو (ِ), كالمنقطع يقدر بمعنى لكف(ُ)كالمنقطع يككف منو مقدران 
ذا لـ تر إاٌل : "المستثنى منو كليس فيو معنى االخراج كيراد تفريغ العامؿ لما بعد إاٌل, قاؿ الفراء كا 

 . (ّ)اسمان فأعمؿ ما قبميا فيما بعدىا"

كىذه األداة تفيد معنى اإلستثناء  كلئلستثناء عدة أدكات كردت منيا )إاٌل( في لكامع البرىاف      
, كجاءت )إاٌل( (ْ)أصؿ اإلستثناء أف يككف بػ)إاٌل(": "كىي أـ أدكات اإلستثناء, قاؿ ابف يعيش

جاءني القـك كقع عند السامع أٌف زيدان فييـ كعندما قمت إاٌل زيدان  :بمعنى أستثني أك أعني تقكؿ
. كعامؿ (ٓ)مف جاءني زيدان فكانت بدالن مف الفعؿكانت )إاٌل( بدالن مف أعني زيدان أك أستثني في

 .(ٔ)النصب في المستثنى مطمقان ىك )إاٌل( ال بما قبميا

   :مف شكاىد اإلستثناء التي كردت عند المعيني ىي

" :قاؿ تعالى-ُ                       

               "(ٕ).                                                                                                                                                                                                                                            

ذكر الطبرم أٌف )أال المكدة في القربى( استثناء منقطع كالمكدة منصكبة بمضمر مف       
( في ىذا المكضع استثناء منقطع. كمعنى الكبلـ :كقكلو: "الفعؿ, قاؿ قؿ ال أسألكـ عميو  :)إالَّ

ربى, فالمكدة منصكبة عمى المعنى الذم ذكرت. كقد كاف بعض أجران, لكني أسألكـ المكٌدة في القي 
 . (ٖ)إاٌل أف أذكر مكدة قرابتي" :ىي منصكبة بمضمر مف الفعؿ, بمعنى :نحكيي البصرة يقكؿ

                                                           
 .ِٕٗ  – ِْٔ/ِينظر: شرح التسييؿ )ابف مالؾ(:  (ُ)
 .ِّٓ/ِكتاب سيبكيو:  (ِ)
 .ُٕٔ/ُمعاني القرآف )الفراء(:  (ّ)
 .َٔ/ِ شرح المفصؿ )ابف يعيش(: (ْ)
 .َّٗ/ْينظر: المقتضب  (ٓ)
 .ِِٕ/ُ, كشرح االشمكني: ُِٕ/ِينظر: شرح التسييؿ )ابف مالؾ(:  (ٔ)
 .ِّالشكرل:  (ٕ)
 .َّٓ/ُِجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ٖ)
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كنىٍصبي : "كذكر الزجاج أٌنو استثناء ليس مف األكؿ كقصد بذلؾ اإلستثناء المنقطع, قاؿ       
ليس مف األكؿ, ال عمى معنى أسألكـ عميو أجران المكدة في )المكدة( أف يككف بمعنى استثناء 

كاهلل أعمـ  –القيربى, ألٌف األنبياء صمكات اهلل عمييـ ال يسألكف أجران عمى تبميغ الرسالة, كالمعنى 
 . (ُ)كلكنني أذكركـ المكدة في القربى" –

إٌنو  –احدىما  :ء قكالفكقيؿ في ىذا اإلستثنا: "كذكر الطكسي في استثناء ذلؾ قكليف, قاؿ       
استثناء منقطع ألٌف المكدة في القربى ليس مف األجر كيككف التقدير لكف أذكركـ المكدة في 

ف لـ يكف أجر  –قرابتي. الثاني  إٌنو استثناء حقيقة كيككف أجرل المكدة في القربى كأٌنو أجر, كا 
يما السبلـ كسعيد بف جبير كاختمفكا في معنى )المكدة في القربى(, فقاؿ عمي بف الحسيف عمي

معناه أف تكدكا قرابتي... كقاؿ ابف عباس... معناه إال أف تكدكني لقرابتي  :كعمرك بف شعيب
 . (ِ)منكـ..."

)إاٌل المكدة في القربى( استثناء منقطع, حتى ال يككف في مقابمة أداء الرسالة, : "كقاؿ المعيني
 . (ّ)لكٍف أذٌكركـ المكدة في القربى" :معناه

ة في القربى( ما ىك إال يكشؼ نص المعيني أٌف اإلستثناء الكارد في قكلو تعالى )إاٌل المكد      
منقطع كأراد بذلؾ أٌف المستثنى )المكدة( ليس مف جنس المستثنى منو )أجران( حتى ال استثناء 

, (ٓ)رابتي منكـ, كمعناىا كلكني أذكركـ المكدة في القربى كأذكركـ ق(ْ)تككف )المكدة( أجران لمنبكة
, أم (ٔ)كالمكدة في القربى أف تكدكا أىؿ قرابتي كلـ يكف ىذا أجران في الحقيقة, ألٌف قرابتو قرابتيـ

 لك كاف أجران لكاف اإلستثناء متصبلن كليس منقطعان. 

كنقؿ أبك حياف األندلسي أٌف القربى ىـ عمي كفاطمة كابناىما عمييـ السبلـ كاستظير اإلستثناء 
مف قرابتؾ الذيف أمرنا  :قيؿ يا رسكؿ اهلل :قاؿ ابف عباس: "ألٌف المكدة ليست أجران, قاؿالمنقطع 

                                                           
عرابو:  (ُ)  .َٖ/ْ, كينظر: إعراب القرآف )النحاس(: ّٖٗ/ْمعاني القرآف كا 
 .ُٗٓ – ُٖٓ/ِٓالتبياف في تفسير القرآف:  (ِ)
 .ّٕٖ/ِلكامع البرىاف:  (ّ)
 .  ّٖ/ٗينظر: مجمع البياف:  (ْ)
 .ُِٗ/ٕينظر: معالـ التنزيؿ:  (ٓ)
 .ِِّ/ْينظر: الكشاؼ:  (ٔ)
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)إاٌل  :ىـ كلد عبدالمطمب. كالظاىر أٌف قكلو :)عمي كفاطمة كابناىما(, كقيؿ :بمكدتيـ ؟ فقاؿ
يجكز أف يككف استثناء  :المكدة( استثناء منقطع, ألٌف المكدة ليست أجران. كقاؿ الزمخشرم

صبلن, أم ال أسألكـ عميو أجران إال ىذا أف تكدكا أىؿ قرابتي, كلـ يكف ىذا أجران في الحقيقة, مت
  .(ُ)ألٌف قرابتو قرابتيـ, فكانت صمتيـ الزمة ليـ في المركءة"

: كذكر ابف عاشكر اٌف االستثناء منقطع ألٌف ألجؿ القرابة كليست مف الجزاء, قاؿ       
مكدة ألجؿ القرابة ليست مف الجزاء عمى تبميغ الدعكة بالقرآف كلكنيا مما كاإلستثناء منقطع ألٌف ال"

ال أسألكـ عمى  :تقتضيو المركءة فميس استثناؤىا مف عمكـ األجر المنفي استثناءن حقيقيان. كالمعنى
ٌنما سأليـ المكدة ألٌف معاممتيـ إياه معاممة المكدة  التبميغ أجران كأسألكـ المكدة ألجؿ القربى. كا 

 . (ِ)مًعينة عمى نشر دعكة اإلسبلـ"

: "قاؿ تعالى -ِ                        

        "(ّ). 

: ذكر الفراء قكليف في استثناء )إال ما شاء ربؾ( كيصمح كضع )سكل( مكاف )ااٌل(, قاؿ      
ما ىذا االستثناء كقد كعد اهلل أىؿ النار الخمكد كأىؿ الجنة الخمكد ؟ ففي ذلؾ  :يقكؿ القائؿ"

كاهلل ألضربٌنؾ إاٌل أف أرل غير ذلؾ, كعزيمتؾ  :معنياف أحدىما استثناء يستثنيو كال يفعمو؛ كقكلؾ
ىك أكبر منو عمى ضربو... كالقكؿ اآلخر أٌف العرب إذا استثنت شيئان كبيران مع مثمو أك مع ما 

كاف معنى إاٌل كمعنى الكاك سكاء, فمف ذلؾ قكلو )خالديف فييا ما دامت السمكات كاألرض( سكل 
خالديف فييا مقدار ما  :ما يشاء مف زيادة الخمكد فيجعؿ )إاٌل( مكاف )ًسكىل( فيصمح. ككأٌنو قاؿ

لي عميؾ  :ف تقكؿكانت السمكات ككانت األرض سكل ما زادىـ مف الخمكد... كمثمو في الكبلـ أ
لي عميؾ سكل األلفيف. كىذا أحب  :ألؼ إاٌل ألفيف المذيف مف قبؿ فبلف؛ أفبل ترل أٌنو في المعنى

 .(ْ)الكجييف إلٌي"
                                                           

 .ُّ/ِٓ, كركح المعاني: ِِّ/ْ, كينظر: الكشاؼ: ْْٗ/ٕالبحر المحيط:  (ُ)
 .ّٖ/ِٓالتحرير كالتنكير:  (ِ)
 .َُٕىكد:  (ّ)
 . ْٖٖ – ْٕٖ/ُٓ, كينظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف: ِٖ/ِء(: معاني القرآف )الفرا (ْ)
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: كذكر النحاس أٌنو استثناء ليس مف األكؿ كالمعنى ما شاء مف الزيادة في عذابيـ, قاؿ      
ما شاء اهلل مف الزيادة في عذابيـ, كسيبكيو  إٌنو استثناء ليس مف األكؿ كالمعنى عمى ىذا إالٌ "

يمثؿ ىذا بمعنى )لكف( كالفراء يمثمو بمعنى )سكل( كما تقكؿ ألسكنٌنؾ ىذه الدار حكالن إاٌل ما 
 . (ُ)شئت أم سكل ما شئت مف الزيادة..."

راد كيرل الطكسي أٌف اهلل تعالى أخبر األشقياء المستحقيف لمعقاب جزاؤىـ النار ثـ استثنى مف أ
مف فساؽ أىؿ الصبلة بإسقاط عقابو أك مف يشفع فيو النبي )ص( فبذلؾ ال يدخمو النار كتككف 

 . (ِ))ما( بمعنى )مف( كأٌنو قاؿ إاٌل مف شاء ربؾ فبل يدخمو النار

االستثناء في أىؿ  :)إاٌل ما شاء ربؾ( )اختمفكا في االستثناءيف( قيؿ: "كقاؿ المعيني       
قكـ مف المؤمنيف يدخميـ النار بذنكب اقترفكىا ثـ يخرجيـ منيا, فيككف الشقاكة, يرجع إلى 

استثناء مف غير جنس المستثنى منو,, ألٌف الذيف أخرجكا مف النار سعداء استثناىـ مف األشقياء. 
)إاٌل ما شاء  :كاالستثناء في أىؿ السعادة يرجع إلى مدة لبثيـ في النار قبؿ دخكؿ الجنة. كقيؿ

يقيف مف تعميرىـ في الدنيا كاحتباسيـ في البرزخ ما بيف المكت كالبعث قبؿ ربؾ( مف الفر 
)إاٌل ما شاء ربؾ( سكل ما شاء ربؾ مف الزيادة عمييا, كييستدؿ  :مصيرىـ إلى الجنة كالنار. كقيؿ

)لؾ عمٌي ألؼ إاٌل ألفيف( عمى أٌنو إقرار بثبلثة آالؼ, ألٌنو استثناء زائد مف  :بيذا في قكلو
 .(ّ)لؾ عمٌي ألؼ سكل ألفيف" :أٌنو قاؿناقص, ك

  :يكشؼ نص المعيني عف احتماليف لئلستثناء المنقطع في النص الكريـ ىما       

أٌنو عندما أدخؿ أىؿ الشقاكة في النار كانكا متساكيف في الجزاء كعندما استثنى بعضان منو  :األكؿ
كأىؿ السعادة ليسكا مف جنس أىؿ  بإخراجيـ مف النار تغير عنكاف ىؤالء فأصبح أىؿ السعادة,

 الشقاكة بعمميـ فبذلؾ يككف االستثناء منقطعان ألٌنو ليس مف جنس المستثنى منو. 

أٌنو استثنى بعضان مف أىؿ الشقاكة بالزيادة في االعذاب, إذ إٌف )إاٌل( بمعنى )سكل(  :اآلخرك 
ألفيف( أم )لؾ عمٌي ألؼ كالمعنى سكل ما شاء ربؾ, كاستدؿ عمى ذلؾ بقكؿ )لؾ عمٌي ألؼ إال 

                                                           
 .ُْٗ – َْٗ/ِمعاني القرآف )النحاس(:  (ُ)
 .  ٖٔ – ٕٔ/ُِينظر: التبياف في تفسير القرآف:  (ِ)
 .َّٗ – ّٖٗ/ُلكامع البرىاف:  (ّ)
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سكل ألفيف( أم إٌف لؾ عندم ألؼ زيادة عمى األلفيف كىذا إقرار بثبلثة آالؼ, كبالنتيجة ىك 
 استثناء زائد مف ناقص, كالزائد ليس مف جنس الناقص كىذا استثناء منقطع أيضان. 

ديف فييا ما دامت كيرل أبك حياف األندلسي أٌنو استثناء مف الزماف الداؿ عميو قكلو خال        
: السمكات كاألرض كجٌكز بأف يككف استثناء مف الضمير في الجار كالمجركر أك في خالديف, قاؿ

خالديف فييا مادامت  :إاٌل ما شاء ربؾ استثناء مف الزماف الداؿ عميو قكلو :كالظاىر أٌف قكلو"
النار, كال في الجنة,  إاٌل الزماف الذم شاءه تعالى, فبل يككف في :السمكات كاألرض. كالمعنى

كيمكف أف يككف ىذا الزماف المستثنى ىك الزماف الذم يفصؿ اهلل بيف الخمؽ يكـ القيامة... كأما 
إف كاف االستثناء مف الخمكد فيمكف ذلؾ بالنسبة إلى أىؿ النار, كيككف الزماف المستثنى, ىك 

ف النار كيدخمكف الجنة... الزماف الذم فات أىؿ النار العصاة مف المؤمنيف الذيف يخرجكف م
كيجكز أف يككف استثناء مف الضمير المستكف في الجار كالمجركر أك في )خالديف(, كتككف )ما( 
كاقعة عمى نكع مف يعقؿ, كما كقعت في قكلو )فانكحكا ما طاب لكـ مف النساء( أك تككف كاقعة 

 . (ُ)عمى مف يعقؿ..."

ـ األزمنة كيجكز أف يككف استثناءن مف ضمير كذكر ابف عاشكر أٌنو استثناء مف عمك       
)ما دامت(  :ك)إاٌل ما شاء ربؾ( استثناء مف األزماف التي عٌميا الظرؼ في قكلو: "خالديف, قاؿ

أم إاٌل األزماف التي شاء اهلل فييا عدـ  خمكدىـ, كيستتبع ذلؾ استثناء بعض الخالديف تبعان 
لمكصكلة أٌنيا لغير العاقؿ. كيجكز أف يككف استثناء لؤلزماف. كىذا بناء عمى غالب إطبلؽ )ما( ا

 (ِ)مف ضمير )خالديف( ألٌف )ما( تطمؽ عمى العاقؿ كثيران, كقكلو )ما طاب لكـ مف النساء("

 

 

 

 

                                                           
 .ّ, كاآلية النساء: ِّٔ/ٓالبحر المحيط:  (ُ)
 .ّاآلية النساء: , ك ُٓٔ/ُِالتحرير كالتنكير:  (ِ)
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 المبحث الرابع

 التأويل النحوي

  :توطئة

 حكيةالتأكيؿ مف األساليب التي لجأ إلييا النحكيكف, لتكجيو النصكص, أك التراكيب الن       
إذ ذىبكا إلى أٌف التأكيؿ تسكيغ لما يغمض مف القاعدة المعيارية,  التي خالفت القكاعد النحكية
كتأتي ىذه األىمية مف تعمقو بالمغة كمستكياتيا, كىذا التعمؽ ال يقؼ " كالمفاىيـ المتعمقة بالمعنى

أك البنية  عند ظاىر المعنى, بؿ يمضي إلى أغكار المعنى الظاىر ليككف المعنى األصمي,
 .(ُ)العميقة لما ظير مف معنى مع اتصالو"

كيكاد يتفؽ المعنياف, المعنى المغكم لمتأكيؿ مع المعنى االصطبلحي, فيك في المغة       
 . (ّ), كالتحرم في الطمب(ِ)الرجكع

, أم إرجاع النٌص إلى (ْ)الرد :أما في االصطبلح فقد عٌرفو الدكتكر تماـ حساف بأٌنو       
ٌف النحاة ", كقيؿأصمو ىك صرؼ الكبلـ عف ظاىره إلى كجكه خفية تحتاج إلى تقدير, كتدبر, كا 

 . (ٓ)أٌكلكا الكبلـ كصرفكه عف ظاىره, لكي يكافؽ قكانيف النحك كأحكامو"

إذان التأكيؿ يساعد عمى الكصكؿ إلى ما أراده المتكمـ في تعبيره بإرجاع النٌص إلى أساسو     
أك حذؼ, أك تقديـ, أك تأخير, كالتدبر في النص كي يطابؽ القاعدة؛ ألٌف األكؿ مف غير زيادة, 

                                                           
التأكيؿ النحكم في ثبلثة مف شركح نيج الببلغة )مرتضى عباس(, )اطركحة دكتكراه(: المقدمة )ب(, كينظر:  (ُ)

 .ِْٖدراسات في آليات التحميؿ كأصكؿ المغة كالنحك )د. السعيد شنكقة(: 
 .ُّّ/ُ, كمجمع البحريف: ّٖٕ/َُينظر: المحيط في المغة )أكؿ(:  (ِ)
 .ِّ/ُُ, كلساف العرب )أكؿ(: ِّٗ/ُٓتيذيب المغة )أكؿ(:  ينظر: (ّ)
 .ُْٖينظر: األصكؿ )د. تماـ حساف(:  (ْ)
 .ُٕٓأصكؿ النحك العربي:  (ٓ)
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, كي (ُ)مف أىـ أىداؼ النحكييف المؤكليف ىك التكفيؽ بيف القكاعد, كالنصكص المخالفة ليا
 يتسنى لممؤكؿ الكقكؼ عمى معنى كاضح كمفيكـ لمنٌص.

  :أساليب التأويل النحوي

معيني فظيرت لو أساليب عدة كقد حاكؿ الباحث تتبعيا عند اللمتأكيؿ النحكم أساليب كثيرة       
  :ظاىرة ممحكظة, كىيمثمت 

 التأكيؿ بالحذؼ. -ُ

 التأكيؿ بالزيادة.  -ِ

 التأكيؿ بالحمؿ عمى المعنى.  -ّ

  :التأويل بالحذف :أوالً 

النص  يركز ىذا النكع مف التأكيؿ عمى إعادة صياغة المادة النحكية, بافتراض أبعاد في      
غير مكجكدة فيو سقطت مف التركيب بتصحيح النصكص التي يجب قبكليا, كالتي ال تتنافى مع 

, كاألكؿ غير داخؿ في (ّ), كاآلخر اإلسقاط(ِ)أحدىما القطع :القاعدة النحكية. كلمحذؼ معنياف
 البحث الختصاصو بباب الترخيـ, كأما اآلخر فيقع فيو مجاؿ البحث. 

مدة الكبلـ, كفضمتو كيعتمد عمى صحة المعنى النحكم فضبلن عٌما ذكره كيقع الحذؼ في ع     
ألٌف الشيء إٌنما يجكز حذفو مع صحة المعنى بدكنو "ابف مالؾ مف ككف المحذكؼ مستعمبلن فيو

, كقد أشار المعيني إلى التأكيؿ (ْ)إذا كاف المكضع الذم ادعى فيو حذفو مستعمبلن فيو ثبكتو"
 اف كذلؾ في حذؼ االسـ كحذؼ الفعؿ كحذؼ الحرؼ. بالحذؼ في لكامع البرى

                                                           
(ُ)  :) , كالتأكيؿ النحكم في ثبلثة مف شركح نيج ِْٖينظر: أصكؿ التفكير النحكم )د. عمي أبك المكاـر

 .ُْ-ُّاالنصارم )اطركحة دكتكراه(, ليث قيير: , كالتأكيؿ النحكم عند ابف ىشاـ ُٗالببلغة: 
 .ٗٔ/ّ, كالمحيط في المغة )حذؼ(: َٖٓ/ُينظر: جميرة المغة )حذؼ(:  (ِ)
 .ُِٓ/ِّ, كتاج العركس )حذؼ(: ّٗ/ٗينظر: لساف العرب )حذؼ(:  (ّ)
ة )إبراىيـ , كينظر: الحذؼ في األساليب العربيٗٓشكاىد التكضيح كالتصحيح لمشكبلت الجامع الصحيح:  (ْ)

 .ّٖرفيدة(: 
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  :حذف االسم-أ

 :كمف أمثمة حذؼ االسـ     

, المبتدأ كالخبر بمجمكعيما يككناف جممة مفيدة إاٌل أٌنو قد تكجد قرينة حالية, أك حذف المبتدأ-ٔ
 .  (ِ), أك كجكبان (ُ)لفظية تغني عف النطؽ بأحدىما فيحذؼ لداللتيا عميو جكازان 

َِمْنُوَ.َاملص" :اىد فيو قكلو تعالىكالش ََحرٌَج ََصْدرَِك َِف ََيُكْن ََفََل َِإلَْيَك َأُْنزَِل ِكَتاٌب
 . (ّ)"لِْلُمْؤِمِنيَََلِتُ ْنِذَرَِبِوََوِذْكَرى

رفعت : "ذكر الكسائي أٌف )كتاب( كأشباىو مف المرفكعات رفعت بإضمار ىذا أك ذلؾ, قاؿ      
مرفكع بعد اليجاء بإضمار )ىذا( أك )ذلؾ( كىك كجو. ككأٌنو إذا )كتاب أنزؿ إليؾ( كأشباىو مف ال

أضمر )ىذا( أك )ذلؾ( أضمر لحركؼ اليجاء ما يرفعيا قبميا, ألٌنيا ال تككف إاٌل كليا مكضع. 
حـ. عسؽ. كيس. كؽ. كص مما يقؿ أك  :أفرأيت ما جاء منيا ليس بعده ما يرافعو, مثؿ قكلو

قبمو ضمير يرفعو, بمنزلة قكؿ اهلل تبارؾ  :مرافع ؟ قمت يكثر, ما مكضعو إذا لـ يكف بعده
 . (ْ)ىذه براءة مف اهلل" :)براءة مف اهلل كرسكلو( المعنى كاهلل أعمـ :كتعالى

يبلحظ أٌف مبتدأ الخبر )كتاب( محذكؼ إشارة إلى أٌف الحركؼ المقطعة مرفكعة كرافعيا محذكؼ 
 أيضان كىك الضمير المضمر الذم يقع قبميا. 

أٌف )كتاب( مرفكع بػ)المص( كبعضيـ قاؿ إٌنو  :كذكر الزجاج أٌف بعض النحكييف قالكا      
)المص(... كقاؿ بعض النحكييف  :قكلو عٌز كجؿٌ : "مرفكع بمضمر كرجح القكؿ الثاني, قاؿ
)المص كتاب(, كتاب مرتفع بالمص, ككأٌف معناه  :مكضع ىذه الحركؼ رفع بما بعدىا, قاؿ

أنزؿ اليؾ, كىذا لك كاف كما كصؼ لكاف بعد ىذه الحركؼ أبدان ذكر المص حركؼ كتابو 
                                                           

 .ُٕ, كالحذؼ في األساليب العربية: ُُّ/ُينظر: شرح الكافية )الرضي(:  (ُ)
 - َُِ/ُ, كشرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ: ِّٔ - َّٔ/ُ, ّْٓ/ُينظر: شرح الكافية الشافية:  (ِ)

 .ُٕٕ, كالحذؼ كالتقدير في الدراسة النحكية: َُّ
 .ِ -ُاألعراؼ:  (ّ)
, كجامع َّٕ - ّٗٔ/ُ, كينظر: معاني القرآف )الفراء(: ُ, كاآلية التكبة: ُُْعاني القرآف )الكسائي(: م (ْ)

 . ِٓٗ/ُِالبياف في تأكيؿ القرآف: 
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)الـ. اهلل ال إلو إاٌل ىك(, يدؿ عمى أٌف )الـ( ال مرافع ليا عمى قكلو... كقد أجمع  :الكتاب؛ فقكلو
النحكيكف عمى أٌف قكلو عٌز كجٌؿ )كتابه أنزؿ إليؾ( مرفكع بغير ىذه الحركؼ, المعنى ىذا كتاب 

ىك ميٍجًمعه معيـ عمى أٌف ما قالكه جائز فيجب اتباعيـ مف قكلو كقكليـ, كيجب عمى أنزؿ إليؾ, ك 
قائؿ ىذا القكؿ التثبيت عمى مخالفتيـ, كلك كاف كما يصؼ لكاف مضمران اسميف فكاف المعنى الـ 
بعض حركؼ كتاب أنزؿ إليؾ, فيككف قد أضمر المضاؼ كما أضيؼ إليو, كىذا ليس 

 .  (ُ)بجائز"

( كأٌنو قاؿ: "ؿ المعينيكقا       حركؼي كتاب.  :كمكضع )المص( رفع باإلبتداء, كخبره )كتابه
معناه ىذا كتاب, فيككف )ىذا( محذكفان, ألٌنو لك كاف كما ذيكر لكاف بعدىا  :بؿ األىكلى أف يقاؿ

أنا اهلل أعمـ كأفصؿ, ال مكضع لو ألٌنو في مكضع  :أبدان ًذٍكر الكتاب. كعمى قكؿ ابف عباس
 . (ِ)"جممة

يكشؼ ىذا النٌص أٌف لفظة )كتاب( ليا كجو إعرابي كاحد كىك الخبر, أما رافعيا فمو      
  :كجياف

 خبر كالمبتدأ حركؼ اليجاء )المص(.  :األكؿ

, كىذا الكجو أعطى لو (ّ)خبر كالمبتدأ محذكؼ تقديره )ىك( أك)ىذا( أم ىك كتاب :كاآلخر
كؿ, كدليمو قكؿ ابف عباس )رض( بأٌف حركؼ اليجاء ال المعيني األىمية كاألكلكية أكثر مف األ

 محؿ ليا مف اإلعراب فبل تككف رافع لػ)كتاب(. كبذلؾ فقد قيٌدر مبتدأ محذكؼ ك)كتاب( خبر 

 

                                                           
عرابو:  (ُ)  .ُُْ/ِ, كينظر: إعراب القرآف )النحاس(: ِ-ُ, كاآلية آؿ عمراف: ُّْ – ُّّ/ِمعاني القرآف كا 
 .َِٕ/ُلكامع البرىاف:  (ِ)
 .ِٖ/ِينظر: الكشاؼ:  (ّ)
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عنو, أم ىذا كتاب, أم إٌف المشار إليو القرآف الحاضر في الذىف أك المشار إليو السكرة أطمؽ 
 .(ُ)عمييا كتاب

كأعرب الفراء كغيره : "ألندلسي عف الفراء أٌنو أعرب )كتاب( بكجييف, قاؿكنقؿ أبك حياف ا     
 . (ِ))المص( مبتدأ ك)كتاب( خبره كأعرب أيضان )كتاب( خبر مبتدأ محذكؼ أم ىذا كتاب"

كيرل اآللكسي أٌف )كتاب( خبر لمبتدأ محذكؼ أكلى مف أف يككف مبتدأ كالجممة بعده خبره,       
كتاب( عمى بعض االحتماالت خبر لمبتدأ محذكؼ أم ىك أك ذلؾ ) :كقكلو سبحانو" :قاؿ

كتاب... كمف الناس مف جٌكز جعؿ )كتاب( مبتدأ كالجممة بعده خبره عمى معنى كتاب أم كتاب 
أنزؿ إليؾ. كال يخفى اٌف األكؿ أكلى ألٌف ىذا خبلؼ األصؿ. كحذؼ المبتدأ أكثر مف أف 

 .(ّ)يحصى"

ؼ الخبر أكثر مف حذؼ المبتدأ كيحذؼ في مكاضع كجكبان , كحذ)خبر لكن(  حذف الخبر -ٕ
 .  (ْ)كفي غيرىا جكازان 

لَْيَسَاْلِبَََّأْنَتُ َولُّواَُوُجوَىُكْمَِقَبَلَاْلَمْشرِِقََواْلَمْغِرِبَ":كالشاىد فيو قكلو تعالى
َاْلِبَََّمنَْ  . (ٓ)..." ْلِكَتاِبََوالنَِّبيِّيَََآَمَنَبِاللَِّوََواْليَ ْوِمَاْْلَِخِرََواْلَمََلِئَكِةََواََوَلِكنَّ

لكف البرَّ برُّ مف آمف ككضع )مىٍف( مكضع  :ذكر الطبرم أٌف )لكف البر مف آمف( معناىا
)كلكف البر مف آمف باهلل(, كقد عممت أٌف  :فكيؼ قيؿ :فإف قاؿ قائؿ: "الفعؿ اكتفاءن بداللتو, قاؿ

إٌف معنى ذلؾ غير  :لفعؿ ىك اإلنساف ؟ قيؿ, ك )مىٍف( اسـ, فكيؼ يككف اأم الحدث  )البر( فعؿ
ٌنما معناه : كلكٌف  ما تكىمتو, البرَّ برُّ مف آمف باهلل كاليكـ اآلخر, فكضع )مىٍف( مكضع الفعؿ, كا 

ٍف الفعؿ المحذكؼ, كما تفعمو العرب, فتضع  اكتفاءن بداللتو, كداللة صمتو التي ىي لو صفة, مى

                                                           
 .ُِ/ٖينظر: التحرير كالتنكير:  (ُ)
 .ّٗٔ – ّٖٔ/ُ, كرأم الفراء ينظر: معاني القرآف )الفراء(: ِٖٔ – ِٕٔ/ْالبحر المحيط:  (ِ)
 .ٕٓ/ٖركح المعاني:  (ّ)
اىرة , كظِْٓ – ُِٓ, كالحذؼ كالتقدير في النحك العربي: ّّٗ – ُُّ/ُينظر: شرح الكافية )الرضي(:  (ْ)

 .ُِٕ – ُُِالحذؼ في الدرس المغكم: 
 .ُٕٕالبقرة:  (ٓ)
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)الجكد حاتـ, كالشجاعة عنترة(, ك)إٌنما  :مشيكرة, فتقكؿاألسماء مكاضع أفعاليا التي ىي بيا 
الجيكد جكد حاتـ فتستغني بذكر )حاتـ( إذ كاف معركفان  :الجكد حاتـ كالشجاعة عنترة(, كمعناىا

بالجكد, مف إعادة ذكر )الجكد( بعد الذم قد ذكرتو, فتضعو مكضع )جكده(, لداللة الكبلـ عمى 
أىؿ  :)كاسأؿ القرية التي كنا فييا( كالمعنى :ا لـ تذكره. كما قيؿما حذفتو, استغناء بما ذكرتو عم

 .  (ُ)القرية"

, قاؿ :كذىب الزجاج إلى أٌف )كلكف البر( معناىا : كلكف ذا البر, كجٌكز كلكف البرَّ برُّ
كلكٌف البرَّ برُّ مىف آمف باهلل, كما قاؿ  :كلكف ذا البر مف آمف باهلل, كيجكز أف تككف :كالمعنى"

  :اعرالش

 َوَكيَف َتواِصُل َمْن أْصَبحْت           ِخالَلَتُو َكَأِبي َمْرَحبِ 

 . (ِ)كمثمو كاسأؿ القرية التي كنا فييا. المعنى كاسأؿ أىؿ القرية" –المعنى كخبللة أبي مرحب 

كلكٌف البرَّ برُّ مف  :يتضح مف ذلؾ أٌف المحذكؼ مف )كلكف البر مف آمف( إذا كاف معناىا     
( كحذؼ لمداللة عميو كاستغناءن عنو بما ذكر, أم حذؼ المضاؼ كأقاـ  آمف, ىك الخبر )برُّ

, كاإلستغناء ىك اإلستغناء بالشيء عف الشيء الذم لو أصؿ في كبلميـ (ّ)المضاؼ إليو مقامو
, فمفظة اإلستغناء عبارة عف مفيكميف أحدىما المستغنى عنو كىك المحذكؼ (ْ)حتى يصير ساقطان 

, كمف شركط اإلستغناء كجكد (ٓ)ؾ, كالثاني المستغنى بو كىك ما يقكـ مقاـ المحذكؼأك المترك 
اٌل كاف  الدليؿ عمى المستغنى عنو إذ تحذؼ الجممة كالحركة كالمفرد كالحرؼ إاٌل عف دليؿ عميو كا 

, كأقيـ مقاـ المستغنى عنو المضاؼ )الخبر( لفظ (ٔ)فيو ضرب مف تكميؼ عمـ الغيب في معرفتو
 ك المضاؼ إليو أم اسـ المكصكؿ )مىٍف( ىك المستغنى بو. صريح ى

                                                           
 .ِٖ, كاآلية يكسؼ: ّّٗ/ّجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ُ)
عرابو:  (ِ)  .ّٗ, كالبيت ينظر: ديكاف النابغة الجعدم: ِْٕ – ِْٔ/ُمعاني القرآف كا 
 .ٓٗ/ِينظر: التبياف في تفسير القرآف:  (ّ)
 .ِٓ/ُينظر: كتاب سيبكيو:  (ْ)
 .َْينظر: ظاىرة االستغناء في النحك العربي, عمي حميد النعيمي, )اطركحة دكتكراه(:  (ٓ)
 .َّٔ/ِينظر: الخصائص:  (ٔ)
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البرُّ بر مف آمف, أك ذا البٌر مف آمف, عمى  :)كلكٌف البر مف آمف( أم: "كقاؿ المعيني      
حذؼ المضاؼ كاألكؿ أجكد ألٌف الخبر أكلى بالحذؼ مف المبتدأ, ألٌف االتساع أليؽ باإلعجاز 

 . (ُ)مف الصدكر"

  :لنٌص أٌف ىناؾ احتماليف ىماييظير ىذا ا    

 , كخبره )مىٍف( اسـ المكصكؿ. (ِ)حذؼ المبتدأ, كىك المضاؼ كالمقٌدر بػ)ذا البر( :األكؿ

حذؼ الخبر, كىك المضاؼ )بر(, ك )مىف( مضاؼ إليو, كىذا استحسنو المعيني ألٌف  :كاآلخر
دكر أم يككف االتساع في الخبر أكلى بالحذؼ مف المبتدأ كألٌف االتساع أليؽ باإلعجاز مف الص

الطرؼ أفضؿ مما يككف في بداية الكبلـ, إذ ذكر سيبكيو في باب استعماؿ الفعؿ في المفظ ال 
التساعيـ في الكبلـ, كاإليجاز كاالختصار... كمما جاء عمى اتساع الكبلـ : "في المعنى, قاؿ

ٌنما ىك :كاالختصار... قاؿ عٌز كجؿٌ  كلكف البر بر مىف آمف باهلل  :)كلكف البر مف آمف باهلل(, كا 
 . (ّ)كاليـك اآلخر"

كلكف البر بر : "كذكر الرازم أٌف حذؼ المضاؼ )الخبر( في الكبلـ كثيران ما يحصؿ, قاؿ      
)كأشربكا في قمكبيـ العجؿ( أم حب  :مىف آمف باهلل, فحذؼ المضاؼ كىك كثير في الكبلـ كقكلو

 . (ْ)كالشجاعة عنترة..." الجكد حاتـ كالشعر زىير, :العجؿ, كيقكلكف

كالكبلـ عمى حذؼ مضاؼ أم بٌر : "كذكر اآللكسي أٌف حذؼ الخبر أكفؽ مف غيره, قاؿ      
مىف آمف إذ ال يخبر بالجنة عف المعنى كيجكز أف ال يرتكب الحذؼ كيجعؿ المصدر بمعنى اسـ 

س البٌر( كأحسف في نفسو )لي :الفاعؿ أك يقاؿ باطبلؽ البر عمى البار مبالغة, كاألكؿ أكفؽ لقكلو
ألٌنو كنزع الخؼ عند الكصكؿ إلى الماء كألٌف المقصكد مف ككف ذم البر مىف آمف إفادة أٌف البر 

 (ٓ)إيمانو فيؤكؿ إلى األكؿ"

                                                           
 .ٓٗ/ُلكامع البرىاف:  (ُ)
 .ْ/ِينظر: البحر المحيط:  (ِ)
 .ُِّ/ّ, كينظر: المقتضب: ُِِ – ُُِ/ُكتاب سيبكيو:  (ّ)
 .ّٗرة: , كاآلية البقّّ/ٓمفاتيح الغيب:  (ْ)
 .ْٓ/ِركح المعاني:  (ٓ)
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بدا لبعض الباحثيف, حسب ما يستظيره مف كبلـ معظـ النحكييف جكاز  :حذف المفعول بو -ّ
 :ة, أك دليؿ عمى الحذؼ ألٌنو فضمة, فيجكز لمف قاؿحذؼ المفعكؿ بو مطمقان مف دكف ذكر قرين

, كقد نسب ىذا (ُ)أعطيت :أعطيت زيدان أف يقكؿ :ضربت كلمف قاؿ :ضربت زيدان أف يقكؿ
يجكز : "فيو نظر في نسبتو ىذه, ألٌف ابف ىشاـ ال يقكؿ بذلؾ, إذ قاؿ بف ىشاـ,ال اإلطبلؽ

ما معنكم كاحتقاره...أك حذؼ المفعكؿ لغرض أما لفظي كتناسب الفكاصؿ ككاإلي جاز... كا 
)إٌنما ضربت زيدان( أك كجكبان كػ)ضربت  :الستيجانو... كقد يمتنع حذفو كأف يككف محصكران نحك

   .  (ِ))مف ضربت ؟(" :زيدان( جكابان لمف قاؿ

: "ػكمصداؽ ىذا قكلو تعالى                 

                            

              "(ّ)  . 

ذكداف( )...امرأتيف ت: "كذكر النحاس أٌف المفعكؿ حيذؼ أما اييامان أك استغناءن بعممو, قاؿ     
قاؿ تحبساف غنميما حتى يفرغ الناس فتخمك ليـ البئر قاؿ أبك جعفر كىذا قكؿ بيف يقاؿ ذاد يذكد 
ما استغناء  إذا حبس كذدت بالشيء حبستو ثـ يحذؼ المفعكؿ إما اييامان عمى المخاطب كا 

م حتى بعممو... )قالتا ال نسقي حتى يىصدير الرعاء( كمف قرأ بضـ الياء ييصًدر حذؼ المفعكؿ أ
 . (ْ)يصدركا غنميـ"

كيرل ابف جني أٌف حذؼ المفعكؿ مف عذكبة الكبلـ كانتفاء عذكبتو في نطؽ المفعكؿ, 
بو كأعذبو في الكبلـ ! أال ترل إلى قكلو تعالى: "قاؿ )ككجد  :كعمى ذكر حذؼ المفعكؿ فما أعرى

اف في عذكبة حذفو كال أم تذكداف أبميما. كلك نيطؽ بالمفعكؿ لما ك :مف دكنيـ امرأتيف تذكداًف(
 :في عمكه. كأنشدنا أبك عمي لمحطيئة

                                                           
 .ِِْ – ِِّينظر: ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم:  (ُ)
, كينظر: التأكيؿ النحكم عند ابف ىشاـ, اطركحة ُٖٓ – ُْٖ/ ِأكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ:  (ِ)

 .َٖدكتكراه: 
 .ِّالقصص:  (ّ)
 .ُّٕ – ُِٕ/ٓمعاني القرآف )النحاس(:  (ْ)
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 ُمنع َمٌة َتُصوُن إلْيَك ِمْنَيا                  َكَصْوِنَك ِمْن ِرَداٍء َشْرَعِبيّ 

               .                                                                                   (ُ)تصكف الحديث كتىخزينو..." :أم

 مفعكليما ييصدر( فعبلف متعدياف كحذؼيتضح مف خبلؿ النصيف أٌف الفعبلف )يذكداف, ك      
إما لئليجاز أك لممضي عمى نسؽ كاحد, كمعنى )ييصدر( بضـ الياء يسقي كىذا فعؿ متعدو يحتاج 

الـز ال  إلى مفعكؿ بو, كلك كاف بفتح الياء )يىصدير( كاف بمعنى ينصرؼ أك يذىب كىذا فعؿ
 يتعدل إلى مفعكؿ بو. 

)تذكداف( تكٌفاف غنميما أف تقرب الماء. )يىٍصدير الرعاء( ينصرؼ الرعاة. : "كقاؿ المعيني      
ك)يىٍصدير( قريب مف )ييٍصًدر(, ألٌف الرعاة إذا صدركا فقد أصدركا, إاٌل أف المفعكؿ في )ييٍصًدر( 

 . (ِ)محذكؼ كما ىك محذكؼ في )ال نسقي( ك )تذكداف("

ييفيـ مف ىذا أٌف الفعؿ )يىٍصدير( قريب المعنى مف )ييٍصًدر(, إاٌل أٌف األكؿ فعؿ الـز ال       
يتعدل إلى مفعكؿ بو, كالثاني فعؿ متعدو قد حيذؼ مفعكلو كما حيذؼ في ال نسقي كتذكداف, 

ذؼ كالحذؼ ربما جاء لغرض االختصار أك النسؽ, كيميؿ الباحث إلى اشتراط كجكد دليؿ لح
زيد ضربتو  :المفعكؿ بو, ألٌف حذفو في بعض المكاضع يؤدم إلى اإلخبلؿ بالمعنى كما في قكلنا

  .(ّ)ألٌف حذؼ الضمير يؤدم إلى كقكع )زيد( مفعكالن بو, كىك في العبارة األكلى مبتدأ

)قالتا : "كذكر البيضاكم أٌف المفعكؿ حيذؼ لغرض بياف ما يدٌؿ عمى عفة المرأتيف, قاؿ
ي حتى ييصًدر الرعاء( تصرؼ الرعاء مكاشييـ عف الماء حذران عف مزاحمة الرجاؿ, ال نسق

 . (ْ)كحذؼ المفعكؿ ألٌف الغرض ىك بياف ما يدٌؿ عمى عفتيما كيدعكه إلى السقي ليما ثـ دكنو"

كذكر أبك السعكد أٌف مفعكؿ السقي كالذكد كاإلصدار لغرض بياف تمؾ األفعاؿ أنفسيا,        
تا ال نسقي حتى ييصًدر الرعاء( أم عادتنا أف ال نسقي حتى يصرؼ الرعاةي مكاشيىيـ )قال: "قاؿ

بعد رٌييا عف الماء عجزان عف مساجمتيـ كحذران عف مخالطة الرجاؿ ال أنا ال نسقي اليكـى إلى تمؾ 

                                                           
 .ُٕٕ, كالبيت ينظر: ديكاف الحطيئة: ّّْ – ّّّ/ُالمحتسب:  (ُ)
 .ٖٔٔ/ِلكامع البرىاف:  (ِ)
 .ُٖٗ – ُٖٖ/ُ, كشرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ: ُِْ – َُْ/ِينظر: شرح ابف عقيؿ:  (ّ)
 .ُٕٓ/ْأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ:  (ْ)
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ىي  الغاية, كحذؼي مفعكًؿ الٌسقي كالٌذكد كاإلصدار لما أٌف الغرض ىك بياف تمؾ األفعاؿ أنفسيا إذ
 . (ُ)التي دعت مكسى عميو السبلـ إلى ما صنع في حقيما مف المعركؼ..."

  :حذف الفعل –ب 

ييعد الفعؿ أقكل العكامؿ المفظية إذ إٌنو يرفع األسماء, كينصبيا, كما عداه محمكؿ عميو,      
 , كليسكا في ألفاظيا أثر النصب كلذلؾ درج النحكيكف عمى أف يقدركه في النصكص التي كجد

   :في التركيب عامؿ ظاىر, كمف أمثمة حذؼ الفعؿ

  :حذف عامل المصدر -

ىذا باب مف المصادر ما ينتصب : "نحك )سبحاف( كقد نٌص عمى ذلؾ سيبكيو بقكلو      
ٌما جائز, كالبد في الكاجب كالجائز (ِ)بإضمار الفعؿ المتركؾ إظياره" , كىذا الحذؼ إٌما كاجب, كا 

در إف لـ يأًت بعدىا إٌف ىذه المصا: "كقد صرح الرضي بذلؾ, إذ قاؿ مف قرينة مع ضابط لذلؾ,
كيعٌيف ما تعمقت بو مف فاعؿ, أك مفعكؿ إٌما بحرؼ جر, أك باإلضافة فميست مما ما يبينيا 

)كتاب  :سقاؾ اهلل سقيان... كأٌما ما يبيف فاعمو باإلضافة نحك :يجب حذؼ فعمو بؿ يجكز نحك
بؤسان  :اإلضافة نحك... سبحاف اهلل... أك يبيف فاعمو بحرؼ الجر نحكاهلل(... أك يبيف مفعكلو ب

لؾ... أك يبيف مفعكلو بحرؼ جر نحك... شكران لؾ... فيجب حذؼ الفعؿ في جميع ىذا 
 .(ّ)قياسان"

ََسَواٍءَ" :لفظة )سكاء( في قكلو تعالى:  كمصداقو ََكِلَمٍة َِإََل َتَ َعاَلْوا َاْلِكَتاِب ََأْىَل َيَا ُقْل
ن ََ َبَ ْعًضاَبَ ي ْ َبَ ْعُضَنا َيَ تَِّخَذ ََوََّل ََشْيًئا َِبِو َُنْشرَِك ََوََّل َاللََّو َِإَّلَّ َنَ ْعُبَد ََأَّلَّ َنُكْم ََوبَ ي ْ َنا

 .  (ْ)"َأْربَابًاَِمْنَُدوِنَاللَِّوَفَِإْنَتَ َولَّْواَفَ ُقوُلواَاْشَهُدواَبِأَنَّاَُمْسِلُمونََ

                                                           
 .ِٗٗ/ْإرشاد العقؿ السميـ:  (ُ)
 .ُِٕ/ّر: شرح التسييؿ )ابف مالؾ(: , كينظِّٕ/ُكتاب سيبكيو:  (ِ)
, كالحذؼ َٓٔ/ُ, كينظر: تكضيح المقاصد: ِْ, كاآلية النساء: ّٓٓ – ّْٓ/ُشرح الكافية )الرضي(:  (ّ)

 .ِّّكالتقدير في الدراسة النحكية: 
 .ْٔآؿ عمراف:  (ْ)
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: كممة(, كالنصب عمى أٌنيا مصدر, قاؿاحتمؿ األخفش في )سكاء( الجر عمى أٌنيا صفة لػ)     
( ألٌنيا مف صفة الكممة كىك )العدؿ(. أراد )مستكيةو( كلك أراد )استكاءن( لكاف النصب. " فجر )سكاءو

ٍمؽ(, ألٌف  ف شاء أف يجعمو عمى االستكاء كيجٌر جاز, كيجعمو مف صفة الكممة مثؿ )الخى كا 
ٍمؽ( قد يككف صفة كيككف اسمان, قاؿ اهلل تع الى )الذم جعمناه لمناس سكاءن العاكؼ فيو كالباد( )الخى

ألٌف )السَّكاء( لؤلخر كىك اسـ ليس بصفة فييجرل عمى األكؿ, كذلؾ إذا أراد بو )االستكاء( فإف 
( جاز أف يجرم عمى األكؿ, فالرفع في ذا المعنى جيد ألٌنيا صفة ال تغير عف حاليا  أراد )ميستكو

 .  (ُ) تؤنث, فأشبيت األسماء"كال تثنى كال تجمع عمى لفظيا كال

كقاؿ بعض : "كنقؿ الطبرم قكؿ بعض نحكيي الككفة بأٌف )سكاء( مصدر ال غير, قاؿ      
ك)متساك(, فمرة  :)سكاء( مصدره كضع مكضع الفعؿ, يعني مكضع )مستكية( :نحكيي الككفة

(, كما )ًسك  :يأتي عمى الفعؿ, كمرةن عمى المصدر. كقد يقاؿ في )سكاء(, بمعنى عدؿ لن كسيكلن
(, يراد بو :قاؿ جٌؿ ثناؤه ( ك)ًسكلن  . (ِ)عدؿ كنصؼه بيننا كبينؾ" :)مىكانان سيكلن

( بالجر جعميا صفة لمكممة كمف قاؿ بالنصب جعميا        كذكر الزجاج أٌف مف قاؿ )سكاءو
ء, كلك العدؿ كذا يقكؿ أىؿ المغة, كىك الحؽ. كىك مف استكاء الشي يريد بالسكاء: "مصدران, قاؿ

,  :كاف في غير القرآف لجاز سكاءن بيننا كبينكـ, فمف قاؿ سكاءو جعمو نعتان لمكممة يريد ذات سكاءو
 .(ّ)استكت استكاءن" :كمف قاؿ سكاءن جعمو مصدران في معنى استكاءن, كأف قاؿ

, كيجكز )سكاءن( بالنصب, أم: "كقاؿ المعيني استكت  :)إلى كممةو سكاء( ذات سكاءو
 . (ْ)ر"إستكاءن مصد

  :يكشؼ نٌص المعيني أٌف في إعراب )سكاء( احتماليف

ٌنما جيرت بتقدير ذات سكاء :األكؿ  .  (ٓ)مجركرة, فيي اسـ كليست بصفة كا 

                                                           
 .ِٓ, كاآلية الحج: ِِِ/ُمعاني القرآف )األخفش(:  (ُ)
 .ٖٓ, كاآلية طو: ْٕٖ/ٔلقرآف: جامع البياف في تأكيؿ ا (ِ)
عرابو:  (ّ)  .ِْٓ/ُمعاني القرآف كا 
 .ُّٓ/ُلكامع البرىاف:  (ْ)
 .ْٖٖ/ّينظر: التبياف في تفسير القرآف:  (ٓ)
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استكت إستكاءن, كقد كضع مكضع اسـ الفاعؿ كمعناه إلى  :منصكبة عمى المصدر, أم :كاآلخر
مصدر كصؼ بو أم كصؼ لػ)كممة( . كلـ تؤنث )سكاء( كىك صفة مؤنث ألٌنو (ُ)كممة مستكية

, ك)سكاء( بمعنى (ِ)كىك لفظ مؤنث, ألٌف الكصؼ بالمصدر كاسـ المصدر ال مطابقة فيو
ذا كقع صفة كاف بمعنى (ّ)االستكاء اسـ مصدر ككقكعو في األصؿ مصدر فيو مسامحة , كا 

يرد في المغة  , ككثيران ما(ْ)مستكو كليذا يقاؿ ىما سكاء كىـ سكاء كما يقاؿ ىما عدؿ كىـ عدؿ
 , كىنا حذؼ الفعؿ مع فاعمو المضمر. (ٓ)حذؼ الفعؿ كحده أك حذفو مع فاعمو المضمر

سكاء مستك ىك : "كذكر الطبرسي أٌف )سكاء( مصدر كضع مكضع اسـ الفاعؿ, قاؿ       
مصدر كضع مكضع اسـ الفاعؿ كمعناه إلى كممة مستكية كىك عند الزجاج اسـ ليس بصفة 

ٌنما جر بتقد  .  (ٔ)ير ذات سكاء كجٌكز نصبو عمى المصدر"كا 

  :حذف الحرف -جـ 

  :جٌكز النحكيكف حذؼ الحرؼ, كمف ذلؾ    

                                                          :حذف الخافض ونصب ما بعده-ٔ

ان لو ذكر النحكيكف أٌف حرؼ الجر قد يحذؼ سماعان فينصب المجركر بعد حذفو تشبيي      
, كيسمى (ٕ)بالمفعكؿ بو, كيسمى المنصكب عمى نزع الخافض فيك يرجع إلى أصمو مف النصب

يصاؿ الفعؿ إلى المفعكؿ بنفسو ببل كاسطة.(ٖ)أيضان بالحذؼ كاإليصاؿ  ,  أم حذؼ الجار كا 

                                                           
 .ِّٓ/ِينظر: مجمع البياف:  (ُ)
 .ِٗٔ/ّ, كالتحرير كالتنكير: ِٗٔ/ُينظر: التبياف في إعراب القرآف:  (ِ)
 .ُْْ/ُرح األشمكني: ينظر: حاشية الصباف عمى ش (ّ)
 .ُّٕ/ْينظر: البرىاف في عمـك القرآف:  (ْ)
 .ِّٓينظر: ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم:  (ٓ)
 .  َِٕ - َِٔ/ِ, كينظر : البحر المحيط : ِّٓ/ِمجمع البياف:  (ٔ)
, ُٖ/ُ, كحاشية الصباف: َُٖ,  كأسرار العربية: َّّ/ْ, ُّْ/ِ, َِّ/ِ, ّٔ/ِينظر: المقتضب:  (ٕ)
ُ/ُٕٔ ,ُ/ُْٖ. 

, كفي النحك العربي ِٖٖ/ُ, ُُِ/ُ, كحاشية الصباف: ُّٔ - َّٖ/ُينظر:شرح المفصؿ )ابف يعيش(: (ٖ)
 .ِِّنقد كتكجيو: 
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َنَ ْفَسوَُ" :كمصداقو قكلو تعالى ََسِفَو ََمْن َِإَّلَّ َِإبْ َراِىيَم َِملَِّة ََعْن َيَ ْرَغُب َوَلَقِدَََوَمْن
اِْلِيََ نْ َياََوِإنَُّوَِفَاْْلَِخَرِةََلِمَنَالصَّ َناُهَِفَالدُّ  .  (ُ)" اْصَطَفي ْ

نقؿ الزجاج عف أبي اسحاؽ أٌف معنى )سفو نفسو( سفو في نفسو إاٌل أٌف حرؼ الجر )في( حذؼ 
 إٌف )سفو نفسو( بمعنى :قاؿ أبك اسحاؽكما تحذؼ حركؼ الجر في مكاضع أخرل , قاؿ : "

ًذفىٍت, كما حذفت حركؼ الجر في غير مكضع... قكلو عٌز كجؿٌ   :سىفيو في نفسو إاٌل أٌف )في( حي
 . (ِ))كال تعزمكا عقدة النكاح( أم عمى عقدة النكاح"

كنقؿ النحاس عف الفراء أٌف )نفسو( منصكبة عمى التمييز, كنقؿ عف الكسائي كاألخفش أٌف      
ضقت بو ذرعان, محاؿ عند  :أٌف )نفسىو( مثؿ :كقكؿ الفراء" :المعنى إاٌل مف سفو في نفسو, قاؿ

فإف جئت بمعرفة زاؿ  :البصرييف ألٌنو جعؿ المعرفة منصكبة عمى التمييز... قاؿ أبك جعفر
بطرت معيشتىيا كال يجكز  :كمثمو :معنى التمييز ألٌنؾ ال تيبيفي بيا ما كاف مف جنسيا. قاؿ الفراء

المعنى  :كىك أحد قكلي األخفش :معيشتىيا بطرت القرية, كقاؿ الكسائينفسىو سىًفو زيده كال  :عنده
كمثمو )عيقدة النكاح( أم عمى عقدة  :إاٌل مف سىًفوى في نفسىو كيجيزاف التقديـ. قاؿ األخفش

 . (ّ)النكاح"

 )سىًفوى نىٍفسىوي( أكبقيا كأىمكيا أك سًفو في نفًسو, فانتصب بنزع الخافض.: "كقاؿ المعيني        
ريؽى..." :سًفو يٍسفىو سىفاىةن كسىفاىان  :كعف ابف االعرابي  . (ْ)طاش كخى

يكشؼ نٌص المعيني أٌف )نفسو( منصكب بنزع الخافص, أم بحذؼ حرؼ الجر )في(,        
, ك)سفو( فعؿ (ٓ))سفو في نفسو(, كحذؼ حرؼ الجر في مثؿ ىذا سماعي لقمة أمثمتو :كالتقدير

                                                           
 .َُّالبقرة:  (ُ)
عرابو:  (ِ)  .ِّٓ, كاآلية البقرة: َُِ – َِٗ/ُمعاني القرآف كا 
, كمعاني ٖٕر: معاني القرآف )الكسائي(: , كينظِّٓ, كاآلية البقرة / ِّٔ/ُإعراب القرآف )النحاس(:  (ّ)

 .ُٕٓ/ُ, كمعاني القرآف )األخفش(: ٕٗ/ُالقرآف )الفراء(: 
 .ٖٓ/ُلكامع البرىاف:  (ْ)
 .ِٕٕينظر: ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم:  (ٓ)
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, كقد يحذؼ الجار فيصؿ إليو مباشرة  :لجر نحكالـز كصؿ إلى مفعكلو بحرؼ ا مررت بزيدو
وَن الِدَيارَ  :, قاؿ الشاعر(ُ)مررت زيدان  :نحك  .  (ِ)َكالُمُكم إَذْن عمي  حرامُ َوَلْم تَعوُجوا           َتمرُّ

, كاختمؼ البصريكف كالككفيكف (ّ)كالتأكيؿ في ىذا يقدر إعراب مخالؼ لئلعراب الظاىر       
قياسيان, فالككفيكف ذىبكا إلى أٌف النزع أم  ـكاف حذفو سماعيان أأصب بعد سقكطو سكاء في النا

ذىبكا إلى أٌف ف, أما البصريكف لفظي الناصب أك العامؿ كىك عامؿ  نزع الجار أم سقكطو ىك
الناصب ىك الفعؿ, ألٌف سقكط الخافض ال يقتضي النصب كعمى ىذا إذا لـ يكف ما يقتضي 

 .(ْ)ك شبيو لـ يجز النصبالنصب مف فعؿ أ

,  :ألٌنو مفعكؿ, قاؿ المبرد :األكؿ: "كذكر الرازم قكليف في نصب )نفسو(, قاؿ      سفو الـز
أٌف  :أٌف نفسو ليست مفعكالن كذكركا عمى ىذا القكؿ كجكىان. األكؿ :كسفو متعد... القكؿ الثاني

ب عمى التفسير عف الفراء أٌنو نص :نفسو نصب بنزع الخافض تقديره سفو في نفسو. كالثاني
)إاٌل مف سىًفوى نفسىو( بتشديد  :قرئ :كمعناه سفو نفسان ثـ أضاؼ كتقديره إاٌل السفيو... الثالث

 .(ٓ)الفاء..."

  :حذف الم التعميل -ٕ

, كتدخؿ عمى (ٔ)كتحذؼ الـ التعميؿ في بعض األحياف لبلختصار, كالحذؼ يككف سماعان      
 يرىما. )كي(, ك)أف( المصدريتيف كغ

ََكاَنََذاََماٍلََوبَِنيََ": كمصداقو قكلو تعالى  .   (ٕ)" َأْن

                                                           
 .ُّٖينظر: الحذؼ كالتقدير في النحك العربي:  (ُ)
 .َُٕينظر: شرح شكاىد المغني:  (ِ)
 .َِٓكالتقدير في النحك العربي:  ينظر: الحذؼ (ّ)
, كالحذؼ كالتقدير في النحك العربي: ِّٔ/ُ, كحاشية الخضرم: ُٕٔ/ُ, ُٖ/ُينظر: حاشية الصباف:  (ْ)

ُّٗ. 
ظر: معاني القرآف )الفراء(: , كرأم الفراء ينُٕٖ/ّ, كرأم المبرد ينظر: المقتضب: ْٔ/ْمفاتيح الغيب:  (ٓ)
 .  ٓٔٓ/ُ: , كينظر : البحر المحيط  ٕٗ/ُ

 .ِٖٔ, ِٓٔينظر: ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم:  (ٔ)
 .ُْالقمـ:  (ٕ)
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قرأىا الحسف البصرم : ", قاؿاستفياـقبميا أك بغير  استفياـذكر الفراء أٌف )أف كاف( قيرأت ب      
, كىي استفياـ)أ أف كاف(, كبعضيـ )أف كاف( بألؼ كاحدة بغير  االستفياـكأبك جعفر المدني ب

بٌلؼو مييفو أف كاف :عبداهللفي قراءة  . كمف  :كال تيًطٍع كؿَّ حى ال تطعو أىٍف كاف. أًلٍف كاف ذا ماؿو
ف شئت قمت :أ أف كاف ذا ماؿ كبنيف, فإٌنو كٌبخو :قرأ أأًلىٍف  :أىأًلىٍف كاف ذا ماؿو كبنيف تطيعو ؟ كا 

 . (ُ)أساطير األكليف. ككؿه حسف" :كاف ذا ماؿو كبنيف, إذا تميت عميو آياتنا قاؿ

أك الـ التعميؿ,  االستفياـكذكر الطكسي احتماالت عدة لتقدير الحرؼ المحذكؼ إما ىمزة       
, كىك حمزة كأبك بكر عف عاصـ أراد, االستفياـكقكلو )أف كاف ذا ماؿ كبنيف( مف قرأ عمى " :قاؿ

ر األكليف( أالف كاف ذا ماؿ كبنيف ؟ ! عمى كجو التكبيخ لو )إذا تتمى عميو آياتنا قاؿ أساطي
كاف لو ألؼ دينار كعشرة  :كيحتمؿ أف يككف المراد ألف كاف ذا ماؿ كبنيف يطاع. كقيؿ

 . (ِ)بنيف..."

ضمار, أم: "كقاؿ المعيني      ألٍف كاف ذا ماؿ تطيعو أك  :)أىف كاف ذا ماؿو كبنيف( فيو حذؼ كا 
 . (ّ)ييطىاع ؟ أك ألف كاف ذا ماؿ كبنيف"

لنص حذفان, كىذا الحذؼ تركز في الحرؼ كىك )الـ يكشؼ نٌص المعيني أٌف في ا
ف كاف متقدمان  التعميؿ( الداخمة عمى )أف( المصدرية, فؤلٌف العامؿ في )أف كاف( ىك المعنى كا 
ف تقدـ عمييا, كالدليؿ عمى مشابيتو  عميو لشبيو بالظرؼ, كالظرؼ قد تعمؿ فيو المعاني كا 

, أك (ْ)ألٍف كاف ذا ماؿ, أك أتطيعو ألف كاف ذا ماؿ :لمظرؼ تقدير البلـ معو إذ إٌف تقدير اآلية
المعنى أكذب بيا ألف كاف ذا ماؿ أك أطيعو ألف كاف أم بتقدير الـ التعميؿ كىك متعمؽ بقكلو 

 . (ٓ))ال تطع(

, االستفياـكذكر أبك حياف األندلسي أٌف )أف كاف( متعمؽ بػ)كال تطع( ألف كاف أك عمى       
أم ليساره  : تطع(, يعني كال تطعو مع ىذه المثالب, لػ)أف كاف ذا ماؿ(متعمؽ بقكلو )كال: "قاؿ

                                                           
 .ُّٓنظر: الحجة في القراءات السبع: ي, كالقراءة ُْٕ – ُّٕ/ّالفراء(: معاني القرآف ) (ُ)
 .  ُٓ, كاآلية القمـ: ٖٕ/ِٗالتبياف في تفسير القرآف:  (ِ)
 .ٖٗٗ/ِلكامع البرىاف:  (ّ)
 . ٕٔ – ٕٓ/َّيح الغيب: ينظر: مفات (ْ)

 .ِّٕ/ٓ, كينظر: إرشاد العقؿ السميـ: ِٖ/ِٗينظر: ركح المعاني:  (ٓ)
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كحظو مف الدنيا, كيجكز أف يتعمؽ بما بعده عمى معنى لككنو متمكالن مستظيران بالبنيف... كأما 
فيحتمؿ أف يفسر عامؿ يدؿ عميو ما قبمو, أم أيككف طكاعية ألف كاف ؟ كقدره  االستفياـعمى 

 .  (ُ)ألف كاف ؟ أك عامؿ يدؿ عميو ما قبمو, أم أكذب كجحد ألف كاف ؟..."أتطيعو  :الزمخشرم

كذكر ابف عاشكر أٌف )أف كاف( متعمؽ بالفعؿ )قاؿ( بتقدير الـ التعميؿ محذكفة قبؿ )أٍف(,       
)أف كاف ذا ماؿ كبنيف( بفعؿ )قاؿ( بتقدير الـ التعميؿ محذكفة قبؿ )أٍف(, كىك  :يتعمؽ قكلو" :قاؿ

طرد تعمؽ بذلؾ الفعؿ ظرؼ ىك )إذا تتمى( كمجركر ىك )أف كاف ذا ماؿ(, كال بدع في حذؼ م
إٌف )مىا( بعد الشرط ال يعمؿ فيما قبمو, عمى  :ذلؾ كليست )إذا( بشرطية ىنا فبل ييكلنؾ قكليـ

أٌنيا لك جعمت شرطية لما امتنع ذلؾ ألٌنيـ يتكسعكف في المجركرات ما ال يتكسعكف في غيرىا 
 . (ِ)ركر بالبلـ المحذكفة"كىذا مج

  :التأويل بالزيادة :ثانياً 

  :توطئة

إٌف ما يذكره النحكيكف مف كصفيـ لكممة ما بأٌنيا زائدة يحمؿ عمى الزيادة مف جية        
اإلعراب, كالتعمؽ بالعامؿ إف كاف مف حركؼ الجر ال عمى الزيادة مف جية المعنى كالبياف, إذ 

 .(ّ)د, كىذا ما أثبتو سيبكيو ككثير ممف جاء بعدهكثيران ما يراد بيا التككي

اعمـ أٌف اإللغاء إٌنما ىك أف تأتي الكممة ال مكضع : "كقد أكضح ذلؾ ابف السراج بقكلو        
ٌنما  ليا مف اإلعراب إف كانت مما تعرب, كأٌنيا متى ما أسقطت مف الكبلـ لـ يختؿ الكبلـ, كا 

 .  (ْ)يأتي ما يمغي مف الكبلـ تأكيدان"

عمى أٌف ىذا القكؿ قد لقي معارضة مف بعض النحكييف كإبف مضاء القرطبي, كمف تبعو,       
ألٌف زيادة المعني كزيادة المفظ بؿ ىي أحرل, ألٌف المعاني ىي المقصكدة كاأللفاظ دالالت عمييا 

                                                           
 .َّٓ/ٖالبحر المحيط:  (ُ)
 .  ٕٔ/ِٗالتحرير كالتنكير:  (ِ)
, كشرح جمؿ الزجاجي )ابف عصفكر(: ّّٔ/ُ, كالخصائص: ِِٔ – ِٗٓ/ِينظر: كتاب سيبكيو:  (ّ)
 .َُٓ, كالجنى الداني: ِْٖ/ُ

 .ُُّٕ/ِ, ُٗٗ/ِ, كينظر: شرح الكافية )الرضي(: ِٕٓ/ِاألصكؿ في النحك:  (ْ)



 
ٕٔٔ 

لنحكييف كأما األسماء فنص أكثر ا" , كحٌؽ الزيادة أف تككف في الحركؼ, كاألفعاؿ(ُ)كمف أجميا
, كما يتناكلو الباحث حسب ما كجده في لكامع البرىاف مما صٌرح بو المعيني (ِ)عمى أٌنيا ال تزاد"

 مف زيادة الحرؼ فقط. 

  :*زيادة الحرف

دار الخبلؼ بيف العمماء في كقكع الحرؼ الزائد في القرآف مف عدمو, يتمخص ذلؾ في       
, كتابعيـ (ّ)كعو, كمنيـ الفراء, كابف قتيبة, كالزجاجاألكؿ يؤيد كق :أٌنيـ انقسمكا عمى فريقيف

, في مجيء (ْ)مجمكعة مف المحدثيف, منيـ دكتكر أحمد بدكم, كالدكتكر فاضؿ السامرائي
 الحرؼ الزائد لمتككيد, كتقكية المعنى.  

, كتابعيـ مف (ٓ)كاآلخر يرفض كقكع الحرؼ الزائد في القرآف, كمنيـ ابف جني, كالفخر الرازم
 . (ٔ)حدثيف الدكتكر محمد عبداهلل دراز, كالدكتكر مصطفى النحاسالم

  :كمف أمثمة زيادة الحرؼ        

  :زيادة )ما(-ٔ

ي تقع بعد ترد )ما( الزائدة عمى أضرب منيا الزائدة لمتككيد أك ما تسٌمى بػ)غير العكض( الت      
, كبعد الخافض سكاء كاف حرفان  كالمجزكـ , كبعد الجاـزكالمنصكب , كالناصب كالمرفكع  الرافع

 :, كمصداقو قكلو تعالى (ٖ), فتككف زائدة لمجرد التككيد كدخكليا في الكبلـ كخركجيا(ٕ)أك اسمان 

                                                           
 .ُْٕ/ِ, كدراسات السمكب القرآف الكريـ: ّٗ – ِٗينظر: الرد عمى النحاة:  (ُ)
 .ْٕ/ّالبرىاف في عمـك القرآف:  (ِ)
, كمعاني ِٓٓ – ُِْ, كتأكيؿ مشكؿ القرآف: َِٕ/ّ, ٔٓ/ّ, ِْْ/ُينظر: معاني القرآف )الفراء(:  (ّ)

عرابو:   .ِْٖ/ُالقرآف كا 
 .ُِٔ, كالتعبير القرآني: َُِينظر: مف ببلغة القرآف:  (ْ)
 .ِٖٓ/ِٗ, كمفاتيح الغيب: َِٖ/ِينظر: الخصائص:  (ٓ)
 .ُّْ, كدراسات في األدكات النحكية: ُِّ – َُّينظر: النبأ العظيـ:  (ٔ)
 .  َُْ-ٖٗ/ْينظر: مغني المبيب:  (ٕ)
 .ّّْ – ِّّالداني: ينظر: الجنى  (ٖ)



 
ٕٕٔ 

ََوقَ ْوِلِِْمَفََ" ََحقٍّ َِبَغْْيِ َاْْلَْنِبَياَء ََوقَ ْتِلِهُم َاللَِّو َِبَآيَاِت َوَُكْفرِِىْم َِميثَاقَ ُهْم َنَ ْقِضِهْم ِبَما
                                          .     (ُ)..".اللَّوََُبْلَطََبَعََقُ ُلوبُ َناَُغْلفٌَ

العرب تجعؿ )ما( صمة في المعرفة : "ذكر الفراء أٌف )ما( صمة في المعرفة كالنكرة, قاؿ       
 كالنكرة كاحدان. قاؿ اهلل )فبما نقضيـ ميثاقيـ( كالمعنى فبنقضيـ, ك)عٌما قميؿو لييصبحٌف نادميف(
كالمعنى. كاهلل أعمـ. كربما جعمكه اسمان كىي في مذىب الصمة؛ فيجكز فيما بعدىا الرفع عمى أٌنو 
صمة, كالخفض عمى إتباع الصمة لما قبميا... فيذا مع النكرات, فإذا كانت الصمة معرفة آثركا 

 . (ِ)الرفع, مف ذلؾ )فبما نقضيـ( لـ يقرأه أحد برفع كلـ نسمعو. كلك قيؿ جاز..."

فبما نقضيـ مف ذكر فنقضكا. )كما( : "كر الطكسي أٌف )ما( زائدة كتقدير الكبلـ فبنقضيـ, قاؿكذ
 . (ّ)زائدة كالتقدير فبنقضيـ )كما( مؤكدة"

)فبما نقضيـ( فبشيء أك أمر عذبناىـ, كنقضيـ بدؿ عنو كتفسير تنكييان : "قاؿ المعيني      
 . (ْ)باء )حرمنا عمييـ("عف لفظ الزيادة. كيجكز )ما( زائدة, كالجالب لم

الذم ىك )ما(, إذ جعمو  زائدقضيـ( جاءت تفسيران كتكضيحان لميتضح مف نٌص المعيني أٌف )ن    
, فالمعنى فبنقضيـ ميثاقان حقان, فكما أٌف حقان لتككيد األمر فكذلؾ )ما( دخمت (ٓ)حرفان زائدان 

, كعيٌد ىذا (ٖ)كيككف دخكليا كخركجيا, (ٕ), فتككف زائدة مؤكدة ال يخؿ طرحيا بالمعنى(ٔ)لمتككيد
, إذ جاء ىذا النٌص )فبما نقضيـ( ألٌنو ليس لػ)ما( معنى (ٗ)الحرؼ بأٌنو حرؼ لغك أم فبنقضيـ

                                                           
 .ُٓٓالنساء:  (ُ)
, كينظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف: َْ, كاآلية المؤمنكف: ِْٓ – ِْْ/ُمعاني القرآف )الفراء(:  (ِ)
ٕ/َّْ – ُّْ   

 .ْٗٔ/ٔالتبياف في تفسير القرآف:  (ّ)
 .َُٔ, كاآلية النساء: ُُِ/ُلكامع البرىاف:  (ْ)
عراب القرآف )النحاس(: ِٗٔ/ُخفش(: ينظر: معاني القرآف )األ (ٓ)  .  َِٓ/ُ, كا 
عرابو:  (ٔ)  .ُِٕ/ِينظر: معاني القرآف كا 
 .ُٖٔ/ُينظر: المقتضب:  (ٕ)
 .  ِّّينظر: الجنى الداني:  (ٖ)
 .ُِٗ/ّينظر: مجمع البياف:  (ٗ)



 
ٕٖٔ 

, كلك كانت )ما( ليا مكضع مف اإلعراب ما عممت (ُ)سكل ما كاف قبؿ أف تجيء إاٌل التككيد
ٌنما جيء بيا زائدة لمتككيد  . (ِ)الباء في )نقضيـ( كا 

)فبما نقضيـ ميثاقيـ( : "كنقؿ اآللكسي أٌف )ما( زائدة لمتككيد كيجكز أف تككف نكرة تامة, قاؿ   
في الكبلـ مقدر كالجار كالمجركر متعمؽ بقدر أيضان كالباء لمسببية كما مزيدة لتككيدىا... كجكز 

فعمنا  أف تككف ما نكرة تامة كيككف نقضيـ بدالن منيما أم فخالفكا كنقضكا ففعمنا بيـ ما
 . (ّ)بنقضيـ..."

كالباء لمسببية : "كذكر ابف عاشكر أٌف )ما( التي بعد الباء مزيدة كال تكفيا عف عمؿ الجر, قاؿ
جارة لػ)نقضيـ(, ك )ما( مزيدة بعد الباء لتككيد التسٌبب. كحرؼ )ما( المزيد بعد الباء ال يكٌؼ 

إذا زيد بعد كاؼ الجر كبعد رٌب فإٌنو  الباء عف عمؿ الجٌر ككذلؾ إذا زيد )ما( كبعد )عف(. كأٌما
يجكز أف يككف محذكفان, لتذىب نفس  :يكٌؼ الحرؼ عف عمؿ الجر. كمتعمؽ قكلو )بما نقضيـ(

فعمنا بيـ ما فعمنا. كيجكز أف يتعمؽ بػ)حٌرمنا عمييـ طٌيبات  :السامع في مذاىب اليكؿ, كتقديره
مـ مف الذيف ىادكا( كالفذلكة الجامعة )فبظ :أحمت ليـ(, كما بينيما مستطردات, كيككف قكلو

 .   (ْ)لجرائميـ المعدكدة مف قبؿ"

يبدك لمباحث أٌف )ما( تككف زائدة عند مجيئيا بعد الجار سكاء كاف ىذا الجار حرفان أك اسمان      
كجاءت بتسميات عدة منيا )غير العكض( أم ال يأتي مكانيا شيء ألٌنيا زائدة, ك)لغك(, كأريد 

التككيد فقط فيي ال تؤثر في عمؿ ما قبميا عمى ما بعدىا أم ال تؤثر في عمؿ  مف زيادتيا
 حرؼ الجر عندما تككف معترضة بينو كبيف المجركر كال عمى عمؿ المضاؼ كالمضاؼ إليو.

  :زيادة )الباء( -ٕ

                                                           
 .ُُٖ – َُٖ/ُينظر: كتاب سيبكيو:  (ُ)
 .ِٔٓ/ِينظر: األصكؿ في النحك:  (ِ)
 .َٕٖ/ُ, كينظر: إرشاد العقؿ السميـ: ٖ/ٔي: ركح المعان (ّ)
 . َُٔ, كاآلية النساء: ُٕ/ٔالتحرير كالتنكير:  (ْ)
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مقيسة كغير  :كالباء تككف زائدة في ستة مكاضع, كمنيا زائدة في الخبر كتككف عمى ضربيف
أٌما المقيسة فتككف في خبر ليس كما أختيا, كغير المقيسة في مكاضع كثيرة كزيادتيا بعد  مقيسة,
 . (ُ))ىؿ(

  :كمف مصاديقيا

 " :ػػ قكلو تعالى                    

            "(ِ)   .                                                                                        

كالباء في قكلو )بمثؿ ما : "احتمؿ الطكسي لمباء في )بمثؿ ما آمنتـ( ثبلثة احتماالت, إذ قاؿ
تككف زائدة كالتقدير, فإف آمنكا مثؿ الذم آمنتـ أم مثؿ أف  –أكليا  :آمنتـ( يحتمؿ ثبلثة أشياء

)كفى باهلل( كالمعنى كفى باهلل... كالثاني أف يككف المعنى بمثؿ ىذا كال تككف  :إيمانكـ كما قاؿ
 :فإف آمنكا عمى مثؿ إيمانكـ... كالثالث أف تمغى, كما ألغيت الكاؼ في قكلو :زائدة. كأٌنو قاؿ

ذا أضعؼ الكجكه ألٌنو إذا أمكف حمؿ كبلـ اهلل عمى فائدة, فبل )فجعميـ كعصؼ  مأككؿ( كى
 . (ّ)يجكز حممو عمى الزيادة..."

كتبتي عمى  :عمى مثؿ إيمانكـ, كقكلؾ :)فإف آمنكا بمثؿ ما آمنتـ بو( أم: "كقاؿ المعيني      
, كأٌنؾ جعمت المثاؿ آلة تعمؿ بو؛ أك الًمٍثؿي زيادةن, أم  :الباء زائدة, أم بما آمنتـ؛ أك :ما كتبتى

 .                                                            (ْ)مثؿى ما آمنتـ"

ييفيـ مف نٌص المعيني أٌنو احتمؿ الزيادة في )مثؿ( أك )الباء(, أم بما آمنتـ بو فالمثؿ         
التقدير عمى مثؿ إيمانكـ , فعندما يككف (ٓ)يككف صمة أك فإف آمنكا مثؿ ما آمنتـ بو فالباء زائدة

ف كانت الباء بمعنى فيي ال تككف زائدة, أك يككف (ٔ)أك إيمانان مثؿ إيمانكـ تخرج الباء لمزيادة , كا 
                                                           

 .ْٓ, ّٓ, ْٖينظر: الجنى الداني:  (ُ)
 .ُّٕالبقرة:  (ِ)
 .ٓ, كاآلية الفيؿ: ْْٖ – ّْٖ/ُالتبياف في تفسير القرآف:  (ّ)
 .ٖٔ/ُلكامع البرىاف:  (ْ)
 .ُٔٓ/ُينظر: معالـ التنزيؿ:  (ٓ)
 .ُٖٓ/ُينظر: البحر المحيط:  (ٔ)
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المثؿ ىك الزائد فيككف التقدير فإف آمنكا بما آمنتـ بو في مثؿ قكلو )ليس كمثمو شيء( أم ليس 
 .                                                    (ِ)قكلو تعالى )جزاء سيئة بمثميا( , كنظير  زيادة الباء ىنا كمثؿ زيادتيا في(ُ)كيك شيء

)بمثؿ ما آمنتـ بو(... : "كجٌكز الزمخشرم بأف تككف الباء لئلستعانة كال تككف صمة, قاؿ      
أم فإف  كتبت بالقمـ, كعممت بالقدكـ :كيجكز أف ال تككف الباء صمة كتككف باء اإلستعانة, كقكلؾ

 . (ّ)دخمكا في اإليماف بشيادة مثؿ شيادتكـ التي آمنتـ بيا."

كيبدك لمباحث أٌف الباء في )بمثؿ( لممبلبسة كليست لمتعدية كالتقدير إيمانان مماثبلن إليمانكـ       
ألٌف المماثمة بمعنى المساكاة في العقيدة باعتبار أصحاب العقيدة كليست مساكاة باعتبار تعدد 

 . (ْ)ف فذلؾ يكضحو السياؽاألديا

                                                      :زيادة )الالم( -ٖ

أحدىما مطرد كتزاد في ذلؾ مع المفعكؿ بو, كاآلخر غير  :كتأتي البلـ الزائدة عمى ضربيف     
 . (ٓ)مطرد فيما عدا ما تقدـ

 .  (ٔ)"ِدَفََلُكْمَبَ ْعُضَالَِّذيََتْستَ ْعِجُلونََُقْلََعَسىََأْنََيُكوَنَرََ":كمصداقو قكلو تعالى

كاختمؼ : "ذكر الطبرم اختبلؼ أىؿ العربية في كجو دخكؿ البلـ في قكلو )ردؼ لكـ(, قاؿ      
,  :)ردؼ لكـ( ككبلـ العرب المعركؼ :أىؿ العربية في كجو دخكؿ البلـ في قكلو ردفو أمره

أدخؿ البلـ في ذلؾ فأضاؼ بيا  :نحكيي البصرة تبعو كأتبعو, فقاؿ بعض :كأردفو, كما يقاؿ

                                                           
 .  ُُ, كاآلية الشكرل: ِٖٓ – ُٖٓينظر: البحر المحيط :  (ُ)
 .ِٕ, كاآلية يكنس: ُِِ/ُينظر: التبياف في إعراب القرآف:  (ِ)

 .ُِِ – ُُِ/ُالكشاؼ:  (ّ)
 .ُْٕ/ُينظر: التحرير كالتنكير:  (ْ)
 .َُٕ, َُٓينظر: الجنى الداني:  (ٓ)
 .ِٕالنمؿ:  (ٔ)
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أدخؿ البلـ في  :)لمرؤيا تعبركف( ك )لربيـ يرىبكف(. كقاؿ بعض نحكيي الككفة :الفعؿ كما يقاؿ
 . (ُ)دنا ليـ..." :ذلؾ لممعنى؛ ألٌف معناه

كمعنى )ردؼ : "كذكر الطكسي أٌف معنى ردؼ قرب كدنا كدخكؿ لمتعدية كقيؿ زائدة, قاؿ       
تبع لكـ. كاالستعجاؿ طمب االمر قبؿ كقتو,  :كقيؿ –في قكؿ ابف عباس  –كـ( قرب منكـ كدنا ل

فيؤالء الجياؿ طمبكا العذاب قبؿ كقتو تكذيبان بو. كقد أقاـ اهلل عمييـ الحجة فيو. ك )ردؼ( مف 
  :األفعاؿ التي تتعدل بحرؼ كبغير حرؼ, كما قاؿ الشاعر

 َرْحَن ِباْلَفَتى             َوَىمُّ َتَعن اِني ُمَعن ى َرَكاِئُبوُ َفُقْمُت َلُو اْلَحاَجاُت َيطْ 

إٌنما دخمت لما كاف معنى تطرحف ترميف, ككذلؾ لما  :إٌف الباء إٌنما دخمت لمتعدية. كقيؿ :كقيؿ
 . (ِ)معناه ردفكـ كالبلـ زائدة." :كاف معنى )ردؼ لكـ( دنا, قاؿ )لكـ( قاؿ المبرد

تصاؿ مع الدنك : "كقاؿ المعيني       )ردؼ لكـ( تبعكـ كدنا منكـ, كالبلـ تقتضي زيادة تتابع كا 
 .                                                    (ّ)حتى فيٌسر بػ)عىًجؿى لكـ("

يكشؼ نٌص المعيني عف أٌف )ردؼ لكـ( بمعنى تبع كقرب, أم ردفكـ كأكلو بعضيـ عمى        
, أك الفعؿ مضمف معنى فعؿ يتعدم بالبلـ مثؿ دنا أك البلـ (ٓ)ة كتأكيد, فالبلـ صم(ْ)التضميف

ٌمف معنى عجؿ لكـ(ٔ)مزيدة لمتأكيد  . (ٕ), كدخكؿ البلـ في قكلو )ردؼ لكـ( ألٌنو ضي

كذكر اآللكسي أٌف الفعؿ )ردؼ( بمعنى تبع أك لحؽ كىك مما يتعدل بنفسو أك بالبلـ كقيؿ       
نى )ردؼ( تبع كالمراد بو ىنا لحؽ, ككصؿ كىك مما يتعدل بنفسو أصؿ مع: "البلـ مزيدة, قاؿ

البلـ مزيدة لتأكيد كصكؿ الفعؿ إلى المفعكؿ بو كما زيدت الباء لذلؾ في  :كبالبلـ كنصح. كقيؿ

                                                           
 .ُْٓ, كاآلية األخرل األعراؼ: ّْ, كاآلية األكلى يكسؼ: ِْٗ/ُٗجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ُ)
, كقكؿ المبرد ينظر: ِٔٔ, كالبيت ينظر: ديكاف شعر ذم الرمة: ُُٓ -ُُْ/َِالتبياف في تفسير القرآف:  (ِ)

 .ّٔ/ِالمقتضب:
 .ٖٕٔ-ٕٕٔ/ِلكامع البرىاف:  (ّ)
 .َُٕلداني: ينظر: الجنى ا (ْ)
 .  ُْ/ُٓينظر: مفاتيح الغيب:  (ٓ)
رشاد العقؿ السميـ: ُٔٔ/ْ, كأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ: ّٖٔ – ّٖٓ/ّينظر: الكشاؼ:  (ٔ)  .  ِٖٕ/ْ, كا 
 .َِٗ/ٔينظر: تفسير القرآف العظيـ )ابف كثير(:  (ٕ)



 
ٕٔ2 

إٌف البلـ لتضميف )ردؼ( معنى دنا كىك  :)كال تمقكا بأيديكـ إلى التيمكة(, كقيؿ :قكلو تعالى
لى كما في األساس... كقيؿيتعدل بالبلـ كما يتعدل  البلـ داخمة عمى المفعكؿ ألجمو  :بمف كا 

كالمفعكؿ بو الذم يتعدل إليو الفعؿ بنفسو محذكؼ أم )ردؼ( الخمؽ ألجمكـ كال يخفى 
 .                                                       (ُ)ضعفو..."

مع أٌنو صالح لمتعدية بنفسو أك البلـ  كذكر ابف عاشكر أٌف ردؼ تبع بقرب كعيدم بالبلـ     
ك )ردؼ( تبع بقرب. كعدم بالبلـ ىنا مع أٌنو صالح لمتعدية بنفسو لتضمينو معنى : "لمتككيد, قاؿ

 . (ِ)رجاء أف يككف ذلؾ قريب الزمف" :)اقترب( أك البلـ لمتككيد مثؿ شكر لو. كالمعنى

  :التأويل بالحمل عمى المعنى :ثالثاً 

ألساليب الميمة في التأكيؿ, إذ يبدأ مف األحكاـ التي أخذت مف القاعدة النحكية ىك مف ا       
كمحاكلة إسباغيا عمى النص معتمدان عمى بعض القكاعد التي تنظـ العبلقة بيف النص كالقاعدة 

 . (ّ)لتعطي أثرىا في مجاؿ التطبيؽ

عربية بعيد كمذىب نازح اعمـ أٌف ىذا الشرج غكر مف ال: "كقد أكضح ابف جني ذلؾ بقكلو      
فسيح قد كرد بو القرآف, كفصيح الكبلـ منثكران كمنظكمان كتأنيث المذكر, كتذكير المؤنث, كتصكر 
معنى الكاحد في الجماعة, كالجماعة في الكاحد, كفي حمؿ الثاني عمى لفظ قد يككف عميو األكؿ, 

 . (ْ)أصبلن كاف ذلؾ المفظ أك فرعان, كغير ذلؾ"

                                                               :حمؿ الثاني عمى لفظ األكؿ, أك العدكؿ عف الظاىر في المعنى, كمف مصاديقو كمف أمثمة ذلؾ

َقَ ْبِلُكْمََيَا"  :قكلو تعالى َِمْن ََوالَِّذيَن ََخَلَقُكْم َالَِّذي ََربَُّكُم َاْعُبُدوا َالنَّاُس أَي َُّها
ُقَو  .   (ٓ)" نَََلَعلَُّكْمَتَ ت َّ

                                                           
 .ُٓٗ, كاآلية البقرة: ُٔ/َِركح المعاني:  (ُ)
 .  ِٕ/َِر: التحرير كالتنكي (ِ)
 .ََّينظر: أصكؿ التفكير النحكم:  (ّ)
 .ُُْ/ِالخصائص:  (ْ)
 .ُِالبقرة:  (ٓ)



 
ٕٔ8 

فأٌما لعؿ... عف : "ذكر الزجاج إٌف )لعؿ( عند بعض أىؿ المغة معناىا كي تتقكا, قاؿ       
بعض أىؿ المغة... معناىا كي تتقكا, كالذم يذىب إليو سيبكيو في مثؿ ىذا أٌنو تىرىج ليـ كما قاؿ 

معكما كاهلل عٌز كجٌؿ في قصة فرعكف )لعٌمو يٌذٌكر أك يخشى( كأٌنو اذىبا أنتما عمى رجائكما كط
 .                                             (ُ)مف كراء ذلؾ كعالـ بما يؤكؿ إليو أمر فرعكف"

معنى قكلو )لعمكـ تتقكف( لكي تتقكا النار : "كذكر الطكسي أٌف )لعؿ( معناىا )لكي(, قاؿ      
آلخرة ألٌف ذلؾ مف عمـ الغيب الذم ال في ظنكـ كرجائكـ ألٌنيـ ال يعممكف أٌنيـ يكقكف النار في ا

لعمكـ تتقكف ذلؾ في ظنكـ كرجائكـ كأجرل )لعؿ( عمى العباد دكف نفسو تعالى  :يعممو إاٌل اهلل قاؿ
اهلل عف ذلؾ كىذا قريب مما حكيناه عف سيبكيو ك)لعؿ( في اآلية يجكز أف تككف متعمقة بالتقكل. 

  .(ِ)اعبدكا( كىك األقكل") :كيجكز أف تككف متعمقة  بالعبادة في قكلو

)لعمكـ تتقكف( عمى أصميا في الشؾ كالرجاء مف المخاطب لمتقكل لئبل : "كقاؿ المعيني      
يأمف العبد ميًدالن بتقكاه... ك)لعؿ( إف كاف بمعنى الرجاء فيك مف الضٍعؼ فيرجع إلى المخاطب, 

ار كاجب فيككف مف األصؿ األكؿ )لعؿ( مف اهلل في األخب :كمف اهلل تقكيةي الرجاء لمعبد. كقيؿ
 . (ّ))لعؿ( بمعنى )كي(" :كىك التكرير. كقيؿ

( ثبلثة أقكاؿ      األكؿ أٌنيا بمعنى الرجاء كىذا ىك األصؿ.  :ييفيـ مف ىذا النٌص أٌف في )لعؿَّ
, فقد كردت (ْ)كالثاني أٌنيا بمعنى التكرير, كالثالث كىك المقصكد بالمكضكع أٌنيا بمعنى )كي(

, كمعنى لعؿ في األصؿ الترجي (ٓ)بمعنى)كي( في آيات عدة كيأتي معيا الفعؿ )تتقكف( )لعؿ(
كاإلشفاؽ كىما ال يحصبلف إاٌل عند الجيؿ بالعاقبة كذلؾ عمى اهلل تعالى محاؿ فبل بٌد فيو مف 

 . (ٔ)التأكيؿ مف كجكه كمنيا ما قيؿ إٌف لعؿ بمعنى كي

                                                           
عرابو:  (ُ)  .ُّّ/ُ, كرأم سيبكيو ينظر: كتاب سيبكيو: ٖٗ/ُمعاني القرآف كا 
 .ٗٗ/ُالتبياف في تفسير القرآف:  (ِ)
 .ُْ/ُلكامع البرىاف:  (ّ)
 .ِٗٓ/ُينظر: األصكؿ في النحك:  (ْ)
 .ُْٕ/ْ, ٔ/ِ, ُْٕ/ُ, ٖٕ/ُ: مجمع البياف: ينظر (ٓ)
 .ِٗ/ِينظر: مفاتيح الغيب:  (ٔ)



 
ٕٔ1 

ترجي كال يبعد معناىا لمتعميؿ ألٌنيا تجيء بمعنى كذكر اآللكسي أٌف لعؿ في المشيكر لم     
)لعمكـ تتقكف( )لعؿ( في المشيكر مكضكعة لمترجي كىك : ")كي( أك ألٌنيا تجيء لؤلطماع, قاؿ

الطمع في حصكؿ أمر محبكب ممكف الكقكع كاإلشفاؽ كىك تكقع مخكؼ ممكف... ثـ ال يبعد أف 
ٌف )لعؿ( تجيء بمعنى كي... أك ألٌنيا تجيء إٌف المعنى في اآلية عمى التعميؿ إما أل :يقاؿ

لؤلطماع فيكنى بو بقرينة المقاـ عف تحقؽ ما بعدىا عمى عادة الكبراء, ثـ يتجكز بو عف كؿ 
 .                                                       (ُ)متحقؽ كتحقؽ العمة سكاء كاف معو إطماع أـ ال عمى ما قيؿ..."

عاشكر أٌف )لعمكـ تتقكف( تعميؿ لؤلمر بػ)اعبدكا(, ك)لعؿ( الكاقعة في كبلـ اهلل  كذكر ابف      
كجممة )لعمكـ تتقكف( تعميؿ لؤلمر باعبدكا فمذلؾ فصمت, أم أمرتكـ بعبادتو : "ليا كجكه عدة, قاؿ

و أحدىا قاؿ سيبكي :لرجاء منكـ أف تتقكا... كليـ في تأكيؿ لعؿ الكاقعة في كبلـ اهلل تعالى كجكه
لعؿ عمى بابيا كالترجي أك التكقع إٌنما ىك في حيز المخاطبيف. يعني أٌنيا لئلخبار بأٌف المخاطب 
يككف مرجكان... كأقكؿ ال يعني سيبكيو أٌف ذلؾ معنى أصؿ ليا كلكنو يعني أٌنيا مجاز قريب مف 

اع أيضان معنى معنى الحقيقة... ثانييا أٌف لعؿ لئلطماع تقكؿ لمقاصد لعمؾ تناؿ بغيتؾ... كاإلطم
مجازم لمرجاء... ثالثيا أٌنيا لمتعميؿ بمعنى كي قالو قطرب كأبك عمي الفارسي كابف األنبارم؛ 

 .(ِ)كأحسب أٌف مرادىـ ىذا المعنى في المكاقع التي ال يظير فييا معنى الرجاء..."

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ُٕٖ – ُٖٓ/ُركح المعاني:  (ُ)
, كرأم أبي عمي الفارسي ُْٖ/ِ, كرأم سيبكيو ينظر: كتاب سيبكيو: ِّٗ – ِّٖ/ُالتحرير كالتنكير:  (ِ)

 (.ِٕ)مسألة رقـ  ُٖٓ اإلنصاؼ : , كرأم ابف األنبارم ينظر:ّٔينظر: المسائؿ المشكمة: 



 
ٕٕٓ 

 المبحث الخامس

 الداللة النحوية )االحتمالية والقطعية(

المبحث تبياف الكجكه التي تمثؿ الداللة االحتمالية التي ذكرىا المعيني,  نحاكؿ في ىذا       
كالتي تتضمف الداللة االحتمالية لممعنى كنقصد بيا تغير حركة المبنى التركيبي الذم يؤدم إلى 
تغير حركة المعنى, أك ىي ثبات المبنى كالمعنى مختمؼ. كنعني بالداللة االحتمالية لئلعراب أٌنو 

ماالت إعرابية متعددة, تارة معممة إعرابيان مبينان سبب االحتماؿ, كأخرل غير معممة مف يذكر احت
 . (ُ)دكف اإلشارة إلى المعنى, فضبلن عف كجكه الداللة القطعية

  :تعريفيما لغة واصطالحاً  :الداللة االحتمالية والقطعية

عنى الداللة المغكية مف عمماء قبؿ تعريفيما ال بٌد مف اإلشارة إلى أٌف معظـ مف كتب في م      
, كلـ ينصكا عمى أٌنيا تعني (ِ)المغة ذىب إلى أٌنيا تعني عندىـ االىتداء, كاإلبانة, كاإلرشاد

أحدىما إبانة  :)دٌؿ( الداؿ كالبلـ أصبلف: "االضطراب, غير أٌف ابف فارس نٌص عميو, إذ قاؿ
نى )االضطراب( يتناسب مع , كمع(ّ)الشيء بإمارة تتعمميا, كاآلخر اضطراب في الشيء"
, أما مفيكـ االحتماؿ في االصطبلح (ْ)االحتماؿ لغة, كىك حمؿ الشيء أك إقبللو مع التكمؼ

احتمؿ الحاؿ ", أك(ٓ)ما ال يككف تصكر طرفيو كافيان, بؿ يتردد الذىف في النسبة بينيما": "فيك
لة ككف المفظ داالن عمى أكثر مف , فالمعنى التركيبي لمداللة االحتمالية يعني دال(ٔ)كجكىان كثيرة"

 كجو أك معنى, لظيكر عبلمات تشير إليو مف دكف القطع بأحدىما. 

                                                           
 .َُُينظر: جيكد حبيب اهلل الخكئي النحكية في شرح نيج الببلغة, ظافر عبيس, )رسالة ماجستير(:  (ُ)
, كالداللة ُٕٓ/ّ, كلساف العرب )رشد(: َِِ/ُُ, كتيذيب المغة )رشد(: ِِْ/ٔينظر: العيف )رشد(:  (ِ)

, ُّ – َّعند السيد محمد محمد صادؽ الصدر: , كالبحث الداللي ٓٔ - ّٔالقرآنية عند الشريؼ الرضي: 
, كالبحث الداللي ُٔ – ٕكالبحث الداللي في التبياف تفسير القرآف, ابتياؿ كاصد الزيدم, )اطركحة دكتكراه(: 

 .ُٗعند صدر المتألييف, خالد حكير, )رسالة ماجستير(: 
 .  ِٗٓ/ِمعجـ مقاييس المغة )دؿ(:  (ّ)
 .  ّْٔ – ِّٔ/ٓ, كالصحاح في المغة )حمؿ(: ُٔ/ٓ(: ينظر: تيذيب المغة )حمـ (ْ)
 .ِٔالتعريفات:  (ٓ)
 .ٕٓالكميات:  (ٔ)



 
ٕٕٔ 

, أم الفعؿ المطمؽ  (ُ)فالقطع في المغة يعني اإلبانة كالتنقؿ كالفزر كالمنع :أما الداللة القطعية
 . (ِ)كالحيمكلة بيف األجزاء مف جية االتصاؿ كاالرتباط

ني نفي داللة االحتماؿ أصبلن, أك نفي داللة االحتماؿ الناشىء عف دليؿ كفي االصطبلح تع     
, كبيذا يككف المعنى التركيبي لمداللة القطعية ىك داللة المفظ عمى نفي االحتماؿ (ّ)مطمؽ الدليؿ

 أصبلن أك نفي االحتماؿ الناشئ عف دليؿ مطمؽ الدليؿ. 

  :الداللة االحتمالية النحوية :أوالً 

 :أف يشار إلى ىذه الداللة حسبما ذكر المعيني في شكاىد منيايمكف       

ُقْلََىْلَأُنَ بُِّئُكْمََ: "احتماؿ الرفع كالنصب في جممة )كعبد الطاغكت( الكاردة في قكلو تعالى-أ
ُهُمَالَْ َِمْنََذِلَكََمثُوبًَةَِعْنَدَاللَِّوََمْنََلَعَنُوَاللَُّوََوَغِضَبََعَلْيِوََوَجَعَلَِمن ْ ِقَرَدَةَِبَشرٍّ

ََمَكانًا  . (ْ)"...َواْْلََنازِيَرََوَعَبَدَالطَّاُغوَتَأُولَِئَكََشرٌّ

بىدى الطاغكت(,  ئتالفراء أٌف )كعبد الطاغكت( قير  ذكر       بقراءات عدة, كاستصكب قراءة )كىعى
بىدى الطاغكت( عمى قكلو: "قاؿ ىي )كجعؿ منيـ القردة كالخنازير كمف عبد الطاغكت( ك  :كقكلو)كىعى

بىدى الطاغكت( عمى  في قراءة أيبٌي كعبداهلل )كعبدكا( عمى الجمع, ككاف أصحاب عبداهلل يقرأكف )كعى
دىمة الطاغكت. فأراد قكـ ىذا المعنى, فرفعكا  :فىعىؿ, كيضيفكنيا إلى الطاغكت, كيفسركنيا خى

كعىبىد الطاغكًت( عيبيد الطاغكت؛ مثؿ ًثمار كثيمير, يككف جمع جمع. كلك قرأ قارئ ) :العيف فقالكا
كاف صكابان جٌيدان. يريد عبدة الطاغكت فيحذؼ الياء لمكاف اإلضافة... كأما قكلو )كعىبيد 

ذير كعىجيؿ فيك كجو..." ًذر كحى  .     (ٓ)الطاغكت( فإف تكف فيو لغة مثؿ حى

                                                           
 .ّٕٓ - ِٕٓ, كالقامكس المحيط: )قطع( ُّٔ/ٕ, ُّٔ – ُّٓ/ُينظر: العيف )قطع(:  (ُ)
 .ِّٓ/ٗينظر: التحقيؽ في كممات القرآف:  (ِ)
(ّ)  :  ُّّّ/ِينظر: كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك
 .َٔمائدة: ال (ْ)
, كالحجة في ّْْ – ّْٗ/َُ, كينظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف: ّْٔ/ُمعاني القرآف )الفراء(:  (ٓ)

 ..ُّّ – ُِّالقراءات السبع: 



 
ٕٕٕ 

بىدى الطاغكت( فيي بمعنى العبادة أك الخدمة, كح      جتو ييبلحظ أٌنو استحسف قراءة الفتح )كعى
بىدى( عمى كزف )فىعىؿ( فعؿ ماضو كيضيفكنيا إلى  أٌنيا بمعنى )كعبدكا( بصيغة الجمع, ك)عى

 الطاغكت أك )عبدة( فتحذؼ الياء لئلضافة. 

بىدى الطاغكت( كىي المختارة لديو كقيكيت بقراءة ابف مسعكد  ئتكذكر الزجاج أٌنيا قير        )كىعى
 :الطاغكت ىك الشيطاف, كتأكيؿ كىعىبىدى الطاغكت: "ؿ)كعبدكا الطاغكت(, كذكر قراءات أخرل, قا
ٍبدى الطاغكت(. كالذم أختاري )كىعىبىدى الطاغكت(  :أطاعو فيما سٌكؿ لو كأغراه بو, كقد قيرئت )كىعى

بىدى الطاغكت(, كمف قاؿ بىدكا الطاغكت, كىذا يقكم )كىعى كعىبيدى  :كركم عف ابف مسعكد كعى
ت, فإٌنو عند بعض أىؿ العربية ليس بالكجو مف جيتيف الطاغكت. فضـٌ الباء كجٌر الطاغك 

ـي الطاغكت, كالثاني أف  دى , كليس ىذا مف أمثمة الجمع, ألٌنيـ فسركه خى إحداىما, أٌف عىبيد عمى فىعيؿو
 .   (ُ)يككف محمكالن عمى كجعؿ منيـ عىبيدى الطاغكت"

,  مف قرأ )كىعيبيدى الطاغكًت( فيك جمع عبيدو كعيبيد,: "كقاؿ أيضان  , كسىًريرو كسيررو مثؿ رًغيؼو كرغيؼي
كيككف عمى معنى كجعؿ منيـ عيبيدى الطاغكت عمى جعمت زيدان أخاؾ, أم نسبتىو إليؾ... يجكز 
بيدي الطاغكًت, كعيبيدي الطاغكت, عمى معنى الذـٌ, كالمعنى كىـ عيبيدي الطاغكًت كأٌنو لما  رفع, كعى

قردة كالخنازير(, دٌؿ الكبلـ عمى اتٌباعيـ )مف لعنو اهلل كغضب عميو كجعؿ منيـ ال :قاؿ
 . (ِ)الشياطيف, فقيؿ كىـ عيبيدي الطاغكت"

( أم: "كقاؿ المعيني       ف اختمفا في الفاعؿ,  :)كىعىبىدى الٌطاغكتى الشيطاف, فعيطؼ عمى مثمو كا 
, كىك )كىعىبيدى الطاغكًت( :أطاع الشيطاف فيما سٌكؿ لو. كقرئ :أم لعنو اهلل كعبد الطاغكت, أم

ًبيد كرغيؼ كريغيؼ. كيجكز عىبيدي الطاغكت بالرفع  العبد يراد بو الكثرة. كيجكز أف يككف جمع عى
بيدى الطاغكًت( بالنصب عمى كجييف. أحدىما د  :عمى الذـ. كيجكز )عى ٍبد كعضي أف يككف بمعنى عى
ٌنما نيًصبى عمى الذـ. أك معناه جعؿ منيـ عبيدى الطاغكًت"  .   (ّ)كعٍضد, كا 

يظير مف ىذا النٌص أٌف في جممة )كعبد الطاغكت( ثبلثة احتماالت ترجع إلى كجكه      
   :القراءات المتعددة كىي

                                                           
عرابو:  (ُ)  .ِْٔ, كالقراءة ينظر: كتاب السبعة في القراءات: ُٖٖ – ُٕٖ/ِمعاني القرآف كا 
عرابو:  (ِ)  .ُٖٖ/ِمعاني القرآف كا 
 .ِِٖ/ُامع البرىاف: لك  (ّ)



 
ٕٕٖ 

, كنصب )الطاغكت( ئتر قي  :األكؿ بىدى( فعؿ ماضو ك)الطاغكت( (ُ))عىبىدى( عمى فىعىؿى , أم إٌف )عى
ممة عمى جممة, أم , فبذلؾ يككف عطؼ ج(ِ)مفعكؿ بو. كمعناه أٌنو عبد الطاغكت مف دكف اهلل

عطؼ جممة )كعبد الطاغكت( عمى جممة )لعنو اهلل( عمى الرغـ مف اختبلؼ الفاعؿ فييما, 
بىدى( ضمير )مىف( في قكلو)مىف لعنو  كالفعؿ )عىبىدى( معطكؼ عمى )لعنو( في صمة )مىٍف( كفي )عى

ف كاف معناىا  بىدى( حمبلن عمى لفظ )مىف( كا  الجمع كقكلو كجعؿ اهلل( كلـ يأًت بضمير جمع في )عى
 .   (ّ)منيـ

ًبيد كرغيؼ  ئتقير  :الثاني بيدى( كجر )الطاغكت( ك)عبد( ىنا جمع عى بفتح العيف كضـ الباء مف )عى
كريغيؼ أك اسـ بمعنى الجمع مثؿ يقظ ك نديس كما بعده مجركر بإضافتو إليو كىك منصكب 

بد الطاغكت كمعنى جعؿ , أف يحممو عمى ما عمؿ فيو جعؿ كأٌنو )كجعؿ( منيـ ع(ْ)بػ)جعؿ(
 . (ٔ), ك)عبد( ليس جمعان ألٌنو ليس مف أبنية الجمكع كلكنو كاحد يراد بو الكثرة(ٓ)خمؽ

ف كاف جائزان ألٌف القراءة ال تبتدع  ئتقير  :الثالث بيدي(, كجر )الطاغكت(, كال تيقرأ بيذا الكجو كا  )عى
ٌنما سبيؿ القراءة اتباع مف تقٌدـ, فيجك  بيدي الطاغكت( عمىز ر عمى كجو يجكز كا  يعني  (ٕ)الذـٌ  فع )عى

  النعت المقطكع إلى الرفع أك النصب . 

 كيبدك أٌف أقرب الكجكه إليو ىك الكجو األكؿ كدليؿ ذلؾ تقديمو عمى الكجييف اآلخريف.  

كذكر أبك حياف األندلسي أٌنو بعض القٌراء أرادكا مف )عبد الطاغكت( جمع )عبد( أك       
 :أ ابف عباس في ركاية... كعبد الطاغكت جمع عبد, كرىف كرىف... كقاؿ ثعمبقر " :)عابد(, قاؿ

                                                           
 .ُِْ/ُينظر: المحتسب:  (ُ)
 .ِٔ/ْينظر: المخصص:  (ِ)
 .ِٗٗ/ُينظر: البياف في غريب إعراب القرآف:  (ّ)
 .ْْٖ/ُينظر: التبياف في إعراب القرآف:  (ْ)
 .َِّ/ّينظر: مجمع البياف:  (ٓ)
 .ُٕٔ/ٔ, كركح المعاني: ِٕٓ/ّينظر: التبياف في تفسير القرآف:  (ٔ)
عرابو:   (ٕ)  .ُٖٖ/ِينظر: معاني القرآف كا 



 
ٕٕٗ 

كعبد الطاغكت جمع عابد, كضارب كضرب.  :جمع عابد كشارؼ كشرؼ... كقرأ األعمش كغيره
 . (ُ)كعباد الطاغكت جمع عابد كقائـ كقياـ, أك جمع عبد..." :كقرأ بعض البصرييف

)عبد( بصيغة الفعؿ الماضي ك )الطاغكت( مفعكؿ بو,  كذكر ابف عاشكر أٌف الجميكر قرأ     
كقرأ الجميكر )كعبد الطاغكت( بصيغة فعؿ المضٌي في )عبد( كبفتح التٌاء مف )الطاغكت( " :قاؿ

عمى أٌنو مفعكؿ )عبد(, كىك معطكؼ عمى الصمة في قكلو )مف لعنو اهلل(, أم كمف عبدكا 
مكحدة كفتح الداؿ كبكسر الفكقية مف كممة الطاغكت. كقرأه حمزة كحده بفتح العيف كضـٌ ال

الطاغكت عمى أٌف )عىبيد( جمع )عىٍبد(, كىك جمع سماعي قميؿ, كىك عمى ىذه القراءة معطكؼ 
 .  (ِ)عمى )القردة كالخنازير("

كيبدك لمباحث أٌف )كعبد الطاغكت( عمى النصب مف )عبد( تككف جممة فعمية معطكفة عمى      
كغير ذلؾ فضعيؼ. كاألرجح  بتقدير )ىك عبدي الطاغكت( قطع إلى الرفعالجممة قبميا, كأما عمى 

( جممة فعمية فعميا ماضو كالطاغكت مفعكؿ  ىك ما عميو أكثر القراء كىك قراءة )كىعىبىدى الطاغكتى
 بو.   

( الكاردة في قكلو الجكاب بالكاك في جممة )كال نكذبى احتماؿ الرفع لمعنييف كالنصب عمى  –ب  

َبَبَِآيَاِتََرب َِّناَ" :تعالى ََوََّلَُنَكذِّ َوَلْوَتَ َرىَِإْذَُوِقُفواََعَلىَالنَّاِرَفَ َقاُلواَيَاَلَْيتَ َناَنُ َردُّ
      . (ّ)" َوَنُكوَنَِمَنَاْلُمْؤِمِنيََ

 :ذكر الفراء أٌف قراءة )كال نكذب( يجكز فييا النصب عمى الجكاب كالرفع عمى اإلستئناؼ, قاؿ 
( ىي في قراءة عبداهلل بالفاء )نرد فبل نكذبى بآيات ربنا(  كقكلو في األنعاـ" )يا ليتنا نيردُّ كال نيكٌذبى

فمف قرأىا كذلؾ جاز النصب عمى الجكاب, كالرفع عمى االستئناؼ, أم فمسنا نكذب. كفي قراءتنا 

                                                           
 .ِِٔ – ِِِ/ِ, كالقراءات ينظر: معجـ القراءات القرآنية: َّٓ/ّالبحر المحيط:  (ُ)
 .ِْٔ/ٔالتحرير كالتنكير:  (ِ)
 .ِٕاألنعاـ:  (ّ)



 
ٕٕ٘ 

ال يسعني  :بالكاك. فالرفع في قراءتنا أجكد مف النصب, كالنصب جائز عمى الصرؼ؛ كقكلؾ
 .(ُ)يضيؽ عنؾ"شيء ك 

 :أكثر القراء بالرفع في قكلو: "كجٌكز الزجاج الرفع كالنصب, كالرفع عميو أكثر القراء, قاؿ      
يا ليتنا  :كال نيكذّْبي بآيات ربنا كيككف المعنى أٌنيـ تمٌنكا الٌردَّ, كضمنيكا أٌنيـ ال ييكذّْبكف, المعنى

, بآيات ربنا ريددنا أـ لـ ن رد, كنككفى مف المؤمنيف, أم قد عايٌنا كشاىدنا ما نرد, كنحف ال نكٌذبي
ال نيكٌذبي معو أبدان. قاؿ سيبكيو مثميوي دعني كال أعكدي, أم كأنا ال أعكدي تركتني أك لـ تتركني, 
كيجكز الرفع عمى كجو آخر, عمى معنى يا ليتنا نيرد, كيا ليتنا ال نكٌذبي بآيات ربنا, كأٌنيـ تمٌنكا 

يؽ, كنككفي مف المؤمنيف الرفع كالنصب أيضان فيو جائزاف, فأٌما النصب فعمى الرد كالتكفيؽ لمتصد
يا ليتنا نرد كتككف يا ليتنا نرد كال نكذب عمى الجكاب بالكاك في التمني كما تقكؿ ليتؾ تصير إلينا 

نا, كيككف المعنى كرامى , المعنى ليت مصيرىؾى يقعي, كا  , :كنكٌرمىؾى أم إف  ليت رٌدنا كقع كأف ال نيكذّْبى
ًدٍدنا لـ نكذٍب." ري
(ِ) . 

( بالرفع, كيككف المعنى أٌنيـ تمٌنكا الٌرٌد كضًمنكا أٌنيـ ال : "كقاؿ المعيني       يجكز )كال نيكىٌذبي
قد عايٌنا كشاىدنا ما  :يا ليتنا نرٌد, كنحف ال نكٌذب, )كنككفي مف المؤمنيف( أم :يكٌذبكف, المعنى

يا ليتنا نرٌد كيا ليتنا ال نكٌذب, فإٌنيـ  :عمى كجو آخر عمى معنىال نكٌذب معو أبدان. كيجكز الرفع 
 .(ّ)تمٌنكا الرد كالتكفيؽ لمتصديؽ. كيجكز النصب عمى الجكاب بالكاك"

يكشؼ ىذا النص أٌف )كال نكذب( يحتمؿ فييا الرفع كالنصب, فالرفع يككف بمعنييف       
أك اإلجابة كضمنكا عدـ الكذب أم ضمنكا  محتمميف, أحدىما  بمعنى أٌف المشركيف تمٌنكا الردٌ 

, أم يككف رفع )كال نكذب كنككف( عمى اإلستئناؼ  صدقيـ, فتككف يا ليتنا نرٌد كنحف ال نيكٌذبي
نحف ال نكذب  :يا ليتنا نرد كقالكا :فأخبركا عف أنفسيـ بيذا فيككف مندرجان تحت القكؿ أم قالكا

مقطكعان عف األكؿ كيككف تقديره يا ليتنا نرد كال , أم يككف (ْ)بآيات ربنا كنككف مف المؤمنيف

                                                           
 .ُّٖ – ُّٕ, كالقراءة ينظر: الحجة في القراءات السبع: ِٕٔ/ُمعاني القرآف )الفراء(:  (ُ)
عرابو: معاني ال (ِ)  .ْْ/ّ, كرأم سيبكيو ينظر: كتاب سيبكيو: َِْ – ِّٗ/ِقرآف كا 
 .ِِْ – ُِْ/ُلكامع البرىاف:  (ّ)
 .َُٕ/ْينظر: البحر المحيط:  (ْ)



 
ٕٕٙ 

, فيـ ضمنكا أٌنيـ ال يكذبكف (ُ)دعني كال أعكد أم فإٌني ممف ال يعكد :نكذب كما يقكؿ القائؿ
نكٌذب( فتككف معطكفة عمى  , كاآلخر, عمى معنى )يا ليتنا نرٌد كيا ليتنا ال(ِ)بتقدير حصكؿ الرد

)نرد كال نكذب.. كنككف( داخبلن في التمني كيككف قد فيككف فة , ألٌف الكاك معطك  تقدير )يا ليتنا(
. أما النصب فيككف عمى الجكاب بالكاك, أم إٌف (ّ)تمنى الرد كأاٌل يكذب كأف يككف مف المؤمنيف

, كالنصب (ْ)يا ليتنا نرد فبل نكذب فتككف الكاك ىينا بمنزلة الفاء :الكاك مبدلة مف الفاء, كالتقدير
 . (ٓ)و جكاب التمنيبالكاك عمى أنٌ 

أف يككف  ىعد الكاك, كنفكذكر أبك حياف األندلسي أٌف نصب )كال نكذب( بإضمار )إٍف( ب      
)كال نكذب( )كنككف( بالنصب فييما كىذا : "نصب الفعؿ بعد الكاك ليس عمى جية الجكاب, قاؿ

مرة, كالفعؿ النصب عند جميكر البصرييف ىك بإضمار أف بعد الكاك فيك ينسبؾ مف أف المض
بعدىا مصدر مرفكع معطكؼ عمى مصدر متكىـ مقدر مف الجممة السابقة كالتقدير )يا ليتنا( 
يككف لنا رد كانتفاء تكذيب كككف ربنا كنككف )مف المؤمنيف(, ككثيران ما يكجد في كتب النحك أٌف 

كف( ىذه الكاك المنصكب بعدىا ىك عمى جكاب التمني كما قاؿ الزمخشرم )كال نكذب كنك
بالنصب بإضمار أف عمى جكاب التمني كمعناه إف رددنا لـ نكذب كنكف )مف المؤمنيف( انتيى. 
كليس كما ذكر فإٌف نصب الفعؿ بعد الكاك ليس عمى جية الجكاب, ألٌف الكاك ال تقع في جكاب 

ٌنما ىي كاك الجمع يعطؼ ما بعدىا ع مى الشرط فبل ينعقد مما قبميا كال مما بعدىا شرط كجكاب كا 
 :المصدر المتكىـ قبميا... كيميزىا مف الفاء, تقدير شرط قبميا أك حاؿ مكانيا كشبية مف قاؿ

 . (ٔ)إٌنيا جكاب أٌنيا تنصب في المكاضع التي تنصب فييا الفاء فتكىـ أٌنيا جكاب..."

  :الداللة االحتمالية النحوية المعممة وغير المعممة

                                                           
 .َُٖ/ٕينظر: التبياف في تفسير القرآف:  (ُ)
 .ُٖٓ/ُِينظر: مفاتيح الغيب:  (ِ)
 .ُّٖ/ُريب إعراب القرآف: , ك البياف في غَُٖ/ٕينظر: التبياف في تفسير القرآف:  (ّ)
 .ُٗٓ/ُِينظر: مفاتيح الغيب:  (ْ)
 .ِٔ/ِينظر: إعراب القرآف )النحاس(:  (ٓ)
 .ُٔ/ِ, كرأم الزمخشرم ينظر: الكشاؼ: َُٔ – َُٓ/ْالبحر المحيط:  (ٔ)



 
ٕٕ2 

يحتمؿ احتماالت إعرابية عدة, كىذه االحتماالت مرة تككف كنعني بيذه الداللة أٌف المعيني       
معممة أم يذكر سبب اإلحتماؿ اإلعرابي, كأخرل غير معممة مع عدـ ذكر أثر المعنى الداللي 

 ,  فيحاكؿ الباحث بياف ذلؾ المعنى الناتج مف تغيير اإلعراب. (ُ)الناتج عف ىذه االحتماالت

  :كبيذا تنقسـ قسميف ىما     

قد يذكر المعيني فييا احتماليف إعرابييف, كقد يذكر أكثر  :اللة االحتمالية النحوية المعممةالد-أ
 مف احتماليف لئلعراب كيتعرض لتعميؿ أك سبب ىذه االحتماالت.  

" :ككرد ذلؾ في قكلو تعالى                    

      ًإلىى              "...(ِ) . 

قاؿ )كامسحكا : "ذكر األخفش أٌف نصب )كأرجمكـ( أسمـ كأجكد مف الجر كغيره, قاؿ      
قاؿ )فاغسميكا كجكىىكـ( كقاؿ بعضيـ برؤكًسكـ كأرجمىكـ( فرده إلى )الغىٍسؿ( في قراءة بعضيـ ألٌنو 

)المسحى  :كامسحكا بأرجًمكـ. كىذا ال يعرفو الناس. كقاؿ ابف عباس :)كأرجًمكـ( عمى المسح أم
ٍحري ضىبٍّ  عمى الٌرجميف ييجزئي(. كيجكز الجر عمى االتباع كىك في المعنى )الغىٍسؿ( نحك )ىذا جي

(. كالنصب أسمـ كأجكد مف االضطرار. كمث ًربٍّ )أكمتي خبزان كلبنان( كالمبف ال  :مو قكؿ العربخى
 . (ّ)يؤكؿ."

(, كغٌض النحاس مف )ز األخفش الجر عمى الجكار إذ قاس عمى مثاؿ جكٌ  ىذا جحري ضبو خربو
ٌنما ىك غمط كنظيره اإلقكاء , كالجر (ْ)ىذا الرأم ألٌف الجكار ال يجكز في الكبلـ أف يقاس عميو كا 

 .(ٓ)طؼبالجكار يككف مف دكف حرؼ الع

                                                           
 .َُٕ – َُٔينظر: جيكد حبيب اهلل الخكئي في شرح نيج الببلغة:  (ُ)
 .ٔالمائدة:  (ِ)
, كالقراءة ينظر: معجـ القراءات: ٖٖ/ٓ, كالشاىد ينظر: خزانة األدب: ِٕٕ/ُ)األخفش(:  إعراب القرآف (ّ)
ِ/ُِّ – ِّّ. 

 .ٗ/ِينظر: إعراب القرآف )النحاس(:  (ْ)
 .ْٕ/ٔينظر: ركح المعاني:  (ٓ)



 
ٕٕ8 

: جٌكز الزجاج في قراءة )كأرجمكـ( كجييف إعرابييف ىما النصب كالجر كعمؿ لكمييما, قاؿك        
قكلو )كأرجمىكـ إلى الكعبيف( القراء بالنصب, كقد قرئت بالخفض, ككبل الكجييف جائز في العربية "

 :إلى الكعبيف... كمف قرأفاغسمكا كجكىىكـ كأيديىكـ إلى المرافؽ كأرجمىكـ  :فمف قرأ بالنصب فالمعنى
كأرجًمكـ, بالجر عطؼ عمى الرؤكس. كقاؿ بعضيـ نزؿ جبريؿ بالمسح, كالسنة في الغىسؿ, كقاؿ 

 . (ُ)بعض أىؿ المغة ىك جره عمى الجكاًر"

كذىب الطكسي إلى أٌف )كأرجمكـ( معطكفة سكاء كانت بالجر أك النصب ككبلىما تفيداف      
)كأرجمكـ إلى الكعبيف( عطؼ عمى الرؤكس فمف قرأ بالجر  :كلوكق: "المسح كليس الغىسؿ, قاؿ

ذىب إلى أٌنو يجب مسحيما كما كجب مسح الرأس, كمف نصبيما ذىب إلى أٌنو معطكؼ عمى 
ٌنما جر الرؤكس لدخكؿ الباء  مكضع الرؤكس, ألٌف مكضعيا نصب لكقكع المسح عمييا, كا 

 .(ِ)تفيداف المسح عمى ما نذىب إليو..." المكجبة لمتبعيض عمى ما بيناه فالقراءتاف جميعان 

عطؼ بالنصب عمى األصؿ, كامسحكا رؤكسىكـ كأرجمىكـ, كجيء بػ)الباء( لمتبعيض أم مسح     
 بعض الرأس ثـ كصؿ الرجميف بالرأس كما كصؿ اليديف بالكجو.                                                         

خفضي )أرجًمكـ( عمى الًجكار. كالصحيح  :امسحكا برؤكسكـ كأرجًمكـ( قيؿ)ك : "كقاؿ المعيني      
ف كاف  أٌنو معطكؼ عمى الرأس في المعنى, ألٌف كؿ كاحد منيما إيصاؿ الماء إلى المحؿ كا 
 :كظيفة الرأس المسح ككظيفة الرّْجؿ الغسؿ, كالعرب تستحسف مثؿ ىذا العطؼ. كمف قرأ

كاغسمكا أرجمكـ. ك )أرجمكـ( يجكز بالرفع عمى  :رار الفعؿ, أم)كأرجمىكـ( بالنصب فيقٌدر فيو تك
)كأرجًمكـ( بالخفض معطكؼ عمى الرأس  :اإلبتداء المحذكؼ الخبر, أم كأرجميكـ مغسكلة. كقيؿ

 .  (ّ)في المفظ كالمعنى, ثـ نسخ بالسٌنة كأفعاؿ رسكؿ اهلل )ص("

  :بية لػ)كأرجمكـ(ييفيـ مف نٌص المعيني أٌنو ذكر ثبلثة احتماالت إعرا    

ٌرت مجاكرةن لمرؤكس أك اتباعيا, لكٌنو يرل أٌنيا معطكفة عمى الرؤكس في  :األكؿ الخفض, كجي
ف كاف كظيفة الرأس المسح  المعنى, كالسبب ألٌف كؿ كاحد منيما إيصاؿ الماء إلى المحؿ كا 

                                                           
عرابو:  (ُ)  .ِّّ – ُِّ/ِ, كالقراءة ينظر: معجـ القراءات: ُّٓ – ُِٓ/ِمعاني القرآف كا 
 .ِْٓ/ٔي تفسير القرآف: التبياف ف (ِ)
 .ُِٗ/ُلكامع البرىاف:  (ّ)
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عمى الرؤكس  كأرجًمكـ غسبلن, أك عيطفت :كالرّْجؿ الغسؿ, كقٌدر ما يكجب الغسؿ كأٌنو قاؿ
كالتحديد دٌؿ عمى الغسؿ فإٌنو لما حد الغسؿ إلى الكعبيف كما حٌد الغسؿ في األيدم إلى المرافؽ 

, كضٌعؼ الرأم القائؿ إٌنيا معطكفة عمى  الرأس في المفظ كالمعنى (ُ)عمى أٌنو غسؿ كاأليدم
عطؼ جعمو آخر ألٌنيا نيسخت بالسنة كأفعاؿ الرسكؿ )ص( كالدليؿ عمى تضعيفو أيضان ىذا ال

 المطاؼ. 

النصب, بالعطؼ عمى )فاغسمكا كجكىىكـ( كيقٌدر ليا فعؿ أم يكرر الفعؿ )اغسمكا(  :الثاني
كاغسمكا أرجمىكـ, فاألرجؿ معطكفة عمى الكجكه كاأليدم أم فاغسمكا كجكىكـ كأيديكـ كأرجمكـ كىذا 

يست باعتراض بؿ ىي , كفيو الفصؿ بيف المتعاطفيف بجممة ل(ِ)جائز في العربية ببل خبلؼ
 . (ّ)منشئة حكمان كىذا جائز ببل خبلؼ

كأرجميكـ مغسكلة,  :الرفع عمى اإلبتداء, أم إٌف )أرجميكـ( مبتدأ كالخبر محذكؼ, كالتقدير :الثالث
اغسمكىا إلى الكعبيف عمى تأكيؿ مف يغسؿ, أك ممسكحة إلى  :كىذا جائز عنده, أك التقدير
فيككف رفعو باإلبتداء كالخبر محذكؼ ألٌنو دٌؿ عميو ما تقدمو  ,(ْ)الكعبيف عمى تأكيؿ مف يمسح

 مف قكلو )إذا قمتـ إلى الصبلة فاغسمكا كجكىىكـ( ككأٌنو بالرفع أقكل معنى ألٌنو يستأنؼ فيرفعو 

 . (ٔ), أٌما غيره فيعٌد الرفع شذكذان (ٓ)باإلبتداء

ا عطؼ األرجؿ عمى الرؤكس, كذكر الرازم فييا كجييف إعرابييف النصب كالجر كيرل فييم     
أما القراءة بالجر فيي تقتضي ككف األرجؿ معطكفة عمى الرؤكس, فكما كجب المسح في : "قاؿ

إٌنيا تكجب المسح, كذلؾ ألٌف قكلو  :الرأس فكذلؾ في األرجؿ... كأما القراءة بالنصب فقالكا أيضان 
فإذا عطفت األرجؿ عمى  )كامسحكا برؤكًسكـ( فرؤكسكـ في النصب كلكنيا مجركرة بالباء,

الرؤكس جاز في األرجؿ النصب عطفان عمى محؿ الرؤكس, كالجر عطفان عمى الظاىر, كىذا 

                                                           
 .  ِٖٓ – ِْٖ/ُينظر: البياف في غريب إعراب القرآف:  (ُ)
 .ِِْ/ُينظر: التبياف في إعراب القرآف:  (ِ)
 .ِْٓ/ّينظر: البحر المحيط:  (ّ)
 .  ِْٓ/ّ:  نفسوينظر:  (ْ)
 .َِٖ/ُينظر: المحتسب:  (ٓ)
 .ِِْ/ُلقرآف: ينظر: التبياف في إعراب ا (ٔ)
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ظير أٌنو يجكز أف يككف عامؿ النصب في قكلو  :مذىب مشيكر لمنحاة. إذا ثبت ىذا فنقكؿ
اجتمعا عمى  )كأرجمىكـ( ىك قكلو )كامسحكا( كيجكز أف يككف ىك قكلو )فاغسمكا( لكف العامبلف إذا

معمكؿ كاحد كاف إعماؿ األقرب أكلى, فكجب أف يككف عامؿ النصب في قكلو )كأرجمىكـ( ىك 
 .(ُ)قكلو )كامسحكا("

النكع اآلخر الذم صرح بو المعيني, فقد ذكر  كىك :الداللة االحتمالية النحوية غير المعممة –ب 
ا تقدـ في الداللة االحتمالية المعممة الكجكه اإلعرابية مف دكف ذكر تعميؿ أك سبب ليذا التعدد كم

 ككذلؾ المعنى. 

ِصَراَطَالَِّذيَنَأَنْ َعْمَتَ : "فمف أمثمة ىذه الداللة ما ذكره في داللة )غير( في قكلو تعالى     
َاْلَمْغُضوِبََعَلْيِهْمََوََّلَالضَّالِّيََ  .  (ِ)" َعَلْيِهْمََغْْيِ

يا نعت لػ)الذيف(, كالنصب عمى أٌنيا قطعان مف جٌكز الفراء في )غير( الجر عمى أنٌ        
)غيًر المغضكًب عمييـ( بخفض )غيًر( ألٌنيا نعت لمذيف, ال لمياء  :كقكلو تعالى: ")عمييـ(, قاؿ

ٌنما جاز أف تككف )غير( نعتان لمعرفة؛ ألٌنيا قد أضيفت إلى اسـ فيو ألؼ  كالميـ مف )عمييـ(. كا 
ال أمٌر إال  :أيضان بمصمكد لو, كىي في الكبلـ بمنزلة قكلؾكالـ, كليس بمصمكدو لو كال األكؿ 

مررت بعبد اهلل  :بالصادؽ غيًر الكاذب؛ كأٌنؾ تريد بمف يصدؽ كال يكذب. كال يجكز أف تقكؿ
غيًر الظريًؼ إال عمى التكرير؛ ألٌف عبد اهلل مؤٌقت, ك )غير( في مذىًب نكرةو غير مؤقتة, كال 

ؤقتة. كالنصب جائز في )غير( تجعمو قطعان مف )عمييـ(. كقد يجكز تككف نعتان إال لمعرفة غير م
)صراط غيًر  :أف تجعؿ )الذيف( قبميا في مكضع تكقيت, كتخفض )غيًر( عمى التكرير

 .(ّ)المغضكًب عمييـ("

ٌنمافأراد بذلؾ أٌف )الذيف( معرفة ليست بالمؤقتة ك       مثؿ  ىي معارؼ غير معمكمة األسماء كا 
فمما كانت )الذيف( ىذه صفتيا  أم ال تدؿ عمى رجؿ بعينو إٌنما جنس الرجاؿ رالرجؿ كالبعي

مف األسماء نظير )الذيف( في أٌنو معرفة غير  معرفة غير معمكمةككانت )غير( نكرة مضافة إلى 
                                                           

 .ُِٖ/ُُمفاتيح الغيب:  (ُ)
 .ٕالفاتحة:  (ِ)
 .ٕ/ُمعاني القرآف )الفراء(:  (ّ)
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مؤقتة كما )الذيف( معرفة غير مؤقتة جاز مف أجؿ ذلؾ أف تككف )غير( نعتان لػ)الذيف( إذ لك 
 .  (ُ)عرفة مؤقتة لكاف عدـ جكاز )غير( نعتان لياكانت )الذيف( م

فيخفض : "كيرل الزجاج في )غير( النصب كالجر ككؿ كاحد منيما فيو كجياف إعرابياف, قاؿ
صراط غيًر المغضكب عمييـ, كيستقيـ أف  :)غير( عمى كجييف, عمى البدؿ مف الذيف كأٌنو قاؿ

ف ك اف )غير( أصمو أف يككف في الكبلـ صفة يككف )غيًر المغضكًب عمييـ( مف صفة الذيف, كا 
مررتي برجؿ آخر, كيصمح أف  :مررت برجؿو غيًرؾ, فغيرؾ صفةه لرجؿ, كأٌنؾ قمت :لمنكرة, تقكؿ
ٌنما كقع ىينا صفةن لمذيف, ألٌف )الذيف( ىينا ليس بمقصكد  :يككف معناه مررت برجؿ ليس بؾ كا 

 :فأيكرمو(. كيجكز نصب )غير( عمى ضربيف)إٌني ألمرُّ بالرجؿ مثمؾ  :قصديىـ فيك بمنزلة قكلؾ
إاٌل المغضكبى عمييـ, كحؽ )غير( مف اإلعراب في  :عمى الحاؿ كعمى اإلستثناء فكأٌنؾ قمت

صراط الذيف أنعمت  :اإلستثناء النصب إذا كاف ما بعد إاٌل منصكبان, فأما الحاؿ فكأٌنؾ قمت فييا
 . (ِ)عمييـ ال مغضكبان عمييـ"

اٌل فالمعرفة ال تكصؼ بالنكرة. : "كقاؿ المعيني       ٍيًر المغضكًب عمييـ( بدؿ مف )الذيف( كا  )غى
 :مثًمؾ. كقاؿ أبك عمي :مررت برجؿ غيًرؾ, كما يقاؿ :كأصؿ )غير( أف يككف كصفان لمنكرة, يقاؿ

غير ىينا معرفة ألٌنيا مضافة إلى المعرفة, كالمضاؼ أيضان في المعنى معرفة ألٌف لو ضدان 
 . (ّ)كز نصب غير عمى الحاؿ مف ىـ في عمييـ, أك مف الذيف."كاحدان. كيج

  :ييفيـ مف ىذا النٌص أٌف )غير( ليا حكماف إعرابياف     

  :كيحتمؿ فيو كجييف إعرابييف ىما :الجر :األكؿ

ىـ  :, عمى معنى أٌف المنعـ عمييـ(ٓ), أم جاء مجركران بدؿ مف )الذيف((ْ)بدؿ مف )الذيف( -أ
ك)الذيف( في محؿ جر مضاؼ , كىك بدؿ كؿ مف كؿ (ٔ)غضب اهلل كالضبلؿ الذيف سممكا مف

                                                           
 .ُُٖ – َُٖ/ُينظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ُ)
عرابو:  (ِ)  .ّٓ/ُمعاني القرآف كا 
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 .ٖٓ/ُينظر: الكشاؼ:  (ٔ)
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إليو. كفائدة اسمكب البدؿ اإلجماؿ المعقب بالتفصيؿ ليتمكف معنى الصراط لممطمكب فضؿ تمكف 
في نفكس المؤمنيف الذيف لقنكا ىذا الدعاء فيككف لو الفائدة مثؿ ما لمتككيد المعنكم كلما فيو مف 

 .(ُ)الصراط كتحقيؽ مفيكمو في نفكسيـتقرير حقيقة ىذا 

صفة مف )الذيف(, لكف )غير( أصميا أف تككف صفة لمنكرة ألٌنيا نكرة لذا ال تكصؼ بيا  -ب
المعرفة إاٌل إذا كانت مضافة إلى المعرفة كاستدؿ بقكؿ أبي عمي الفارسي, ألٌنيا قد تتعرؼ 

لى معرؼ لو ضد كاحد فقط تعرفت باإلضافة إذا كقعت بيف متضادييف معرفتيف, أك إذا أضيفت إ
, أك إذا قمنا إٌف المكصكؼ ىنا معنىن كالنكرة فيصح أٌف يكصؼ بيا (ِ)النحصار الغيرية

فالمكصكؿ يككف معرفة بالنظر إلى مدلكلو كفي حكـ النكرة بالنظر إلى قرينة البعضية المبيمة 
 .  (ّ)كلذا يعامؿ بو معاممتيما

ابي كاحد ىك الحاؿ, إذ إٌف )غير( حاؿ مف )ىـ( في عمييـ كذكر  لو كجو إعر  :النصب :الثاني
, كصاحب الحاؿ (ْ)أك حاؿ مف )الذيف(, كقرئ بالنصب عمى الحاؿ كىي قراءة رسكؿ اهلل )ص(
 .  (ٓ)الضمير في )عمييـ( كالعامؿ )أنعمت( كالمعنى غير صراط المغضكب عمييـ

اءة الجميكر عمى البدؿ كىذا ضعيؼ كذكر أبك حياف األندلسي أٌف )غير( مجركرة في قر       
ألٌف أصؿ كضعيا الكصؼ أك النعت كقرأت بالنصب عمى الحاؿ مف )ىـ( في عمييـ أك عمى 

كالجر في )غير( قراءة الجميكر. كركل الخميؿ عف ابف كثير النصب... فالجر " :اإلستثناء, قاؿ
ضعيؼ, ألٌف غيران  عمى البدؿ مف الذيف, عف أبي عمي, أك مف الضمير في عمييـ ككبلىما

أصؿ كضعو الكصؼ, كالبدؿ بالكصؼ ضعيؼ, أك عمى النعت عف سيبكيو, كيككف إذ ذاؾ 
غير تعرفت بما أضيفت إليو, إذ ىك معرفة عمى ما نقمو سيبكيو... كالنصب عمى الحاؿ مف 
الضمير في عمييـ, كىك الكجو أك مف الذيف قالو الميدكم كغيره, كىك خطأ, ألٌف الحاؿ مف 

ضاؼ إليو الذم ال مكضع لو ال يجكز, أك عمى اإلستثناء, قالو األخفش كالزجاج كغيرىما, الم

                                                           
 .ُِٗ/ُينظر: التحرير كالتنكير:  (ُ)
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كىك استثناء منقطع, إذ لـ يتناكلو المفظ السابؽ, كمنعو القراء مف أجؿ ال في قكلو )كال الضاليف(, 
 .(ُ)كلـ يسكغ في النصب غير الحاؿ قاؿ ألٌف ال, ال تزاد إاٌل إذا تقدـ النفي..."

  :الداللة القطعية النحوية :ثانياً 

نفي االحتماؿ أصبلن, كاآلخر نفي االحتماؿ  :شرطاف في تعريؼ الداللة القطعية أحدىما     
الصادر عف دليؿ مطمؽ الدليؿ, أم إٌف داللة القطع ناتجة إٌما مف اإلتفاؽ بيف النحكييف عمى 

ٌما أف يتعدد االحتماؿ فيجب ألجؿ احراز القطع ذكر ال  . (ِ)دليؿ لنفي االحتماؿحكـ, كا 

  :كمف مصاديقيا

ََواْْلَْرِضَ : "قكلو تعالى -ُ َماَواِت َالسَّ ََربُّ َِإَّلَّ ََىُؤََّلِء َأَنْ َزَل ََما ََعِلْمَت ََلَقْد َقاَل
ََْلَظُنَُّكَيَاَِفْرَعْوُنََمْثُبوًرا  .  (ّ)" َبَصائَِرََوِإِّنِّ

كقكلو )لقد : "رفع كخالؼ قراءة الرفع, قاؿذكر الفراء أٌف التاء في )عممت( قرأت بالنصب كال     
( بنصب التاء... كحٌدثني قيس كأبك  عممتى ما أنزؿ( قرأىا ابف عباس كابف مسعكد )عممتى

ًمـ عدٌك  :األحكص جميعان عف أبي اسحاؽ عف شيخ مف ميرىاد عف عمي )ع( أٌنو قاؿ كاهلًل ما عى
( برفع ال ًممتي ٌنما عمـ مكسى. ككاف يقرأ )عى تاء. كفٌسره الكمبي بإسناده عمى قراءة عمي اهلل, كا 

قد قاؿ اهلل عٌز كجٌؿ )كجحدكا بيا كاستيقنتيا  :كأٌما ابف عباس كابف مسعكد فقاال :كتفسيره
 .  (ْ)أخالفو أشٌد الخبلؼ" :قرأ الكسائي بالرفع, فقاؿ :أنفسييـ(, كالفتح أحٌب إليَّ كقاؿ بعضيـ

كاألجكد  –بضـ التاء  –كقرأ بعضيـ  لقد عممتي : "قاؿ إذ , اءة الفتحكاستحسف الزجاج قر      
ألٌف عمـ فرعكفى بأٌنيا آيات مف عند اهلل أككد في الحجة  –بفتح التاء  –في القراءة لقد عممتى 

                                                           
عرابو: ُٖ - ُٕ/ُ, كينظر: معاني القرآف )األخفش(: ُْٗ – ُْٖ/ُالبحر المحيط:  (ُ) , كمعاني القرآف كا 
ُ/ّٓ. 

 .ُُٓينظر: جيكد حبيب اهلل الخكئي في شرح نيج الببلغة:  (ِ)
 .َُِاإلسراء:  (ّ)
 .َُِ/ْ, كينظر: معاني القرآف )النحاس(: ُْة النمؿ: , كاآليُِّ/ِمعاني القرآف )الفراء(:  (ْ)
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)كجحدكا بيا كاستيقنتيا أنفسيـ ظممان  :عميو, كدليؿ ذلؾ قكلو عٌز كجٌؿ في فرعكفى قكمو
ميكان("  .(ُ)كعي

( قراءة العامة بفتح التاء خطابان لفرعكف, كقرأ الكسائي بضـ " :كقاؿ المعيني       )لقد عممتى
ـى آلمف, كلكف  :التاء, كيركل ذلؾ عف عمي كقاؿ ًم لـ يعمـ الخبيث أٌف مكسى عمى الحؽ كلك عى

ًممىو فرعكف كلكف عاند, قاؿ اهلل تعالى )كجحدكا بو  :مكسى ىك الذم عمـ. كقاؿ ابف عباس عى
(. فالقراءة األكلى التي عمييا العامة أصح ؛ ألٌف مكسى )ع( ال يحتج عميو بعمـ كاستيقنتيا أنفسيـ

 .(ِ)نفسو, كلـ يثبت عف عمي )رض( رفع التاء"

  :يكشؼ نٌص المعيني أٌف ىناؾ قراءتيف لمتاء في )عممت( ىما      

أمر  بفتح التاء, كىي قراءة العامة كحجتيـ في ذلؾ أٌف فرعكف كمؤله ممف تبعو عممكا صحة
, كىذا يدؿ (ّ)مكسى )ع( كأٌف ما أتى ليس بسحر بداللة قكلو )لئف كشفت عٌنا الرجز لنؤمنف لؾ(

, كيدؿ عمى أٌنو كاف عارفان باهلل لكٌنو كاف يستأكؿ (ْ)عمى أٌف فرعكف كاف يعمـ بذلؾ كلكنو عاند
و السبلـ ىك الذم . كبضـ التاء, كىذه  القراءة تقتضي أٌف مكسى عمي(ٓ)قكمو بما يظيره مف إلييتو

, فإذا قيؿ لو (ٔ)عرؼ ذلؾ كأٌف فرعكف إف لـ يكف عاقبلن لـ يجز مف اهلل تعالى بعثة الرسكؿ إليو
ٌنما يككف عمـ فرعكف بما  كيؼ يصح االحتجاج عمييـ بعممو كعممو ال يككف حجة عمى فرعكف كا 

ذم أرسؿ إليكـ عمـ مف صحة أمر مكسى حجة عميو فالقكؿ إٌنو لما قيؿ لو )إٌف رسكلكـ ال
لمجنكف( كاف ذلؾ قدحان في عممو ألٌف المجنكف ال يعمـ فكأٌنو نفى ذلؾ فقاؿ لقد عممت ما أتيت 
بو كأٌنو ليس بسحر عممان صحيحان كعمـ العقبلء فصير العقؿ حجة عميو مف ىذا الكجو كزعمكا أٌف 

, كالصحيح (ٕ)سائيىذه القراءة ركيت عف أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ كالك

                                                           
عرابو:  (ُ)  .ُْٓ, كالقراءة ينظر: الكافي في القراءات السبع: ُْ, كاآلية النمؿ: ِّٔ/ّمعاني القرآف كا 
 .ُْ, كاآلية النمؿ: َْٓ – َّٓ/ُلكامع البرىاف:  (ِ)
 .ُّّ, كاآلية األعراؼ: ِٔٓ/ُٓينظر: التبياف في تفسير القرآف:  (ّ)
 .ِٗٔ/ّينظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ:  (ْ)
 .ُُُ/ِْينظر: مفاتيح الغيب:  (ٓ)
 .ُُُ/ِْينظر: نفسو:  (ٔ)
 .ِٕ, كاآلية  الشعراء: ِِٕ/ٔينظر: مجمع البياف:  (ٕ)
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, كألٌف مكسى )ع(  (ُ)عنده القراءة األكلى التي بالفتح عمى الخطاب لفرعكف ألٌنيا قراءة الجميكر
 ال يحتج عميو بعمـ نفسو, كلـ يثبت عف اإلماـ عمي عميو السبلـ رفع التاء. 

كقرأىا االماـ كذكر أبك حياف األندلسي أٌف التاء في عممت قريأت عند الجميكر بفتح التاء,       
( بفتح التاء عمى خطاب : "عمي )ع( كزيد بف عمي )ع( كالكسائي, قاؿ كقرأ الجميكر )لقد عممتى

مكسى لفرعكف كتبكيتو في قكلو عنو أٌنو مسحكر أم لقد عممت أٌف ما جئت بو ليس مف باب 
أبي طالب  السحر, كال أٌني خدعت في عقمي, بؿ عممت أٌنو ما أنزليا إاٌل اهلل... كقرأ عمي بف

كزيد بف عمي كالكسائي )عممت( بضـ التاء أخبر مكسى عف نفسو أٌنو ليس بمسحكر كما كصفو 
ما عمـ عدٌك  :فرعكف, بؿ ىك يعمـ أٌف )ما أنزؿ ىؤالء( اآليات إاٌل اهلل. كركم عف عمي أٌنو قاؿ
ٌنما عمـ مكسى, كىذا القكؿ عف عمى ال يصح ألٌنو ركاه كمثكـ المرادم  كىك مجيكؿ, اهلل قط كا 

 .   (ِ)ككيؼ يصح ىذا القكؿ كقراءة الجماعة بالفتح عمى خطاب فرعكف"

َبَ ْعِدِهَ : "قكلو تعالى -ِ َِمْن ُه َََيُدُّ ََواْلَبْحُر َأَْقََلٌم ََشَجَرٍة َِمْن َاْْلَْرِض َِف َا َأَّنَّ َوَلْو
َاللََّوََعزِيٌزََحكَِ ََكِلَماُتَاللَِّوَِإنَّ َعُةََأْْبٍُرََماَنَِفَدْت  . (ّ)" يمٌََسب ْ

 في )كالبحر يمدهي( قراءتاف األكلى بالرفع كاألخرل بالنصب. 

ذكر الطبرم اختبلؼ القراء في قراءة )كالبحر( بعضيـ بالرفع كبعضيـ بالنصب       
( رفعان عمى اإلبتداء, كقرأتو  :فقرأتو عامة قراء المدينة كالككفة: "قاؿ ,كاستصكب القراءتيف )كالبحري
)كلك أٌنما في األرض(, كبأيتيما قرأ القارئ  :بان, عطفان بو عمى )ما( في قكلوقٌراء البصرة نص
 .                                                             (ْ)فمصيب عندم."

)البحري يميدُّهي( مرفكع... : "كذكر النحاس أٌف )كالبحر( مرفكع بالعطؼ عمى المكضع, قاؿ     
ما أعرؼ لمرفع كجيان  :... كحكي يكنس عف ابف أبي عمرك بف العبلء قاؿالعطؼ عمى المكضع

يمـز مف قرأ بالرفع  :إاٌل أف يجعؿ البحر أقبلمان كأبك عبيد يختار الرفع لكثرة مف قرأ بو إاٌل أٌنو قاؿ
                                                           

 .ُِٔ/ٓينظر: تفسير القرآف العظيـ )ابف كثير(:  (ُ)
 .ّٖ/ٔالبحر المحيط:  (ِ)
 .ِٕلقماف:   (ّ)
 .ْٕٗ, كاآلية تنظر: التذكرة في القراءات الثماف: ُّٓ/َِالبياف في تأكيؿ القرآف:  جامع (ْ)
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ىذا مخالؼ لذاؾ  :أف يقرأ ك )كتبنا عمييـ فييا أٌف النفس بالنفس كالعيف بالعيف(. قاؿ أبك جعفر
أم كالبحري ىذا أمره يجعؿ الكاك تؤدم عف الحاؿ..." :د سيبكيو, قاؿ سيبكيوعن

(ُ). 

سيفى اإلبتداء في أثناء : "كقاؿ المعيني       ( بالرفع عمى اإلبتداء, كالخبر )يىميدُّهي(. كحى )كالبحري
( كاك كاك )كالب :)كلك أٌنما في األرض( قد فرغ فييا )أٌف( مف عمميا. كقيؿ :الكبلـ, ألٌف قكلو حري

 . (ِ)البحر ىذه حالو" :الحاؿ كليس لمعطؼ, أم

( مرفكع عمى اإلبتداء كالرفع حسف يتضح مف ىذا النص بأفٌ  )كالبحري
, كالرفع ىنا يدؿ عمى (ّ)

, ألٌف )كلك أٌنما في األرض( قد (ٓ), فالبحر مبتدأ كخبره يمدُّه كالكاك كاك الحاؿ(ْ)استئناؼ الكبلـ
كليست الكاك لمعطؼ بؿ لمحاؿ كلك عيطفت كالبحر عمى أٌف كمعمكلييا  فرغ فييا )أٌف( مف عمميا,

كلك البحر كذلؾ ال يجكز إاٌل في  :سـ مبتدأ كالتقديرا يارفع باالبتداء لـز أٌف )لك( يميكىما 
كلك أٌف األشجار أقبلـ في حاؿ ككف  :, فالرفع عمى االبتداء كالكاك لمحاؿ عمى معنى(ٔ)الضركرة

كلك ثبت ككف األشجار أقبلمان كثبت  :عطفان عمى محؿ إٌف كمعمكليا عمى معنى البحر ممدكدان أك
 .  (ٕ)البحر ممدكدان بسبعة أبحر

كمف رفع استأنؼ كأٌنو : "كذكر الطبرسي أٌف )البحر( مرفكع عمى أٌنو كبلـ مستأنؼ, قاؿ      
فنصبتو فاألكلى أف  قاؿ كالبحر ىذه حالو فما قالو سيبكيو كأقكؿ إذا عطفت البحر عمى اسـ أفٌ 

يككف خبره محذكفان كيككف التقدير كلك أٌف البحر مدادان كيمده سبعة أبحر يككف جممة منصكبة 
ذا نصبت البحر أك رفعتو  المكضع عمى الحاؿ كحذؼ الخبر الذم ىك مدادان لداللة الكبلـ عميو كا 

                                                           
, كالقراءة تنظر: كتاب السبعة في القراءات: ْٓ, كاآلية المائدة: ِٖٖ – ِٕٖ/ّإعراب القرآف )النحاس(:  (ُ)

 .ُْْ/ِ, كرأم سيبكيو ينظر: كتاب سيبكيو: ُّٓ
 .ُٕٗ/ِلكامع البرىاف:  (ِ)
عرابو: ينظر (ّ)  .ََِ/ْ: معاني القرآف كا 
 .َُْٓ, كالتبياف في إعراب القرآف: ِْٖ/ُِينظر: التبياف في تفسير القرآف:  (ْ)
 .ُٖٔ/ٕينظر: البحر المحيط:  (ٓ)
 .ُٖٔ/ٕ:  نفسوينظر:  (ٔ)
 .َٕٓ/ّينظر: الكشاؼ:  (ٕ)
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ذا مف الجمؿ قد يحذؼ فالمعنى لك كتب ما في مقدكر اهلل لنفذ ذلؾ قبؿ نفاذ المقدكر كنحك ى
 . (ُ)لداللة الكبلـ عميو..."

كذكر ابف عاشكر أٌف قراءة الجميكر بالرفع عمى أٌف جممة االسمية مكضع حاؿ كغيرىـ       
( عمى أٌف الجممة االسمية في مكضع الحاؿ كالكاك : "بالنصب, قاؿ كقرأ الجميكر برفع )كالبحري

تمؾ األشجار كائنة في حاؿ ككف البحر  :رة( أمكاك الحاؿ كىي حاؿ مف )ما في األرض مف شج
مدادان ليا, كالكاك يحصؿ بيا مف الربط كاالكتفاء عف الضمير لداللتيا عمى المقارنة. كقرأ أبك 

( بالنصب عطفان عمى اسـ )إٌف(." عمرك كيعقكب )كالبحرى
(ِ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ُٕ – َٕ/ٖمجمع البياف:  (ُ)
 .ُّٖ/ُِالتحرير كالتنكير:  (ِ)
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 المبحث السادس

 الحروف

  :توطئة

دات في التركيب النحكم تؤدم كظائؼ لفظية كمعنكية كتتصؼ ىناؾ طائفة مف المفر         
بالبناء كالجمكد كىذا ما دفع النحكيكف إلى أف يجعمكىا قسمان مف أقساـ الكبلـ مصطمحيف عمييا 
بحركؼ المعاني كاستعممو البصريكف بدءان مف سيبكيو , أما ككنيـ كسعكا مف داللتو فإنو ال يعني 

 . (ُ)أف يككف المصطمح خاصان بيـ
كلمقسـ كالمقسـ بو أدكات في : "إذ كرد عند سيبكيو في حديثو عف أحرؼ القسـ قكلو       

حركؼ الجر, كأكثرىا الكاك, ثـ الباء يدخبلف عمى كؿ محمكؼ بو, ثـ )التاء(, كال تدخؿ إال في 
مرادفة لمحرؼ كاألداة  ,(ٕ)"كاهلل ألفعمف, كباهلل ألفعمف )كتاهلل ألكيدٌف أصنامكـ( :كاحد كذلؾ قكلؾ

اعمـ أٌنو إٌنما كقع التغيير في ىذه الثبلثة في االسـ كالفعؿ دكف : "عند ابف السراج , إذ قاؿ
 .                                         (ْ)كتبعو في ذلؾ ابف جني, كابف عصفكر  .(ّ)الحرؼ؛ ألٌف الحركؼ أدكات تغير كال تتغير"

 فضبلن عف حركؼ-مؿ داللة فيي تشمؿند الفراء أكثر سعة كأشأما الككفيكف فاألداة ع        
)اآلف( حرؼ بني عمى)األلؼ كالبلـ( لـ : "األسماء المكصكلة ,كأسماء األفعاؿ, إذ قاؿ -المعاني

تخمع منو كترؾ عمى مذىب الصفة؛ ألٌنو صفة في المعنى كالمفظ ,كما رأيتيـ فعمكا 
 . (ٓ)داة( ك)األلؼ كالبلـ( ليما غير مفارقيف"في)الذم(ك)الذيف( فترككىما عمى مذىب )األ

( قاؿإذ , بارم فيمان كاضحان لؤلداة كأبدل ابف االن كمف : "في سياؽ حديثو عف لغات )أؼو
, كما تقدـ يؤيد ما ذكر مف أٌف النسبة غير (ٔ)قاؿ أؼو لؾ , شبيو باألدكات بمف ككـ كبؿ كىؿ"

 دقيقة لمككفييف.  
                                                           

, كتطكر المصطمح النحكم ُِٕ, كالمصطمح النحكم نشأتو كتطكره: ّٓٓ, َِٖرسة الككفة: ينظر: مد (ُ)
 .ُِّالبصرم: 

 .ُّٗ – ُّٕ/ِ, كينظر: المقتضب: ٕٓ, كاآلية األنبياء: ْٔٗ/ّكتاب سيبكيو:  (ِ)
 .ّْ/ُاألصكؿ في النحك:  (ّ)
 .ُّْ/ُصفكر(: , كشرح جمؿ الزجاجي )ابف عَُٕ – َُِ/ُينظر: سر صناعة اإلعراب:  (ْ)
 .ْٕٔ/ُمعاني القرآف )الفراء(:  (ٓ)
 .ِِٖالزاىر في معاني كممات الناس:  (ٔ)
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لمتأخريف فأخذت معنىن أكسع فقد ضمت تحتيا االسـ كالفعؿ أما عند النحكييف ا       
كأعني : "كالحرؼ,كما ىي عند ابف ىشاـ األنصارم في تفسير المفردات, كذكر أحكاميا إذ قاؿ
, كعند (ُ)بالمفردات الحركؼ كما تضمنت معناىا مف األسماء كالظركؼ فإٌنيا المحتاجة إلى ذلؾ"

القرآف( باب لدراسة المفردات, بيد أٌنو استبدؿ السيكطي في كتابو)اإلتقاف في عمكـ 
كأعني باألدكات الحركؼ كما شاكميا مف األسماء كاألفعاؿ : "مصطمح)األدكات( بيا قاؿ

 . (ِ)كالظركؼ"
أما المحدثكف فقد أطمقكا مصطمح األداة في دراستيـ لتدؿ عمى الحركؼ كاألسماء        

ا دمنا نعتبر مفيكـ األداة شامبلن لكؿ الكممات التي كم: "كاألفعاؿ , قاؿ الدكتكر فاضؿ الساقي
كأداة لمتعجب كأداة  فقد نستعمؿ)ما(أداة لمنفي كأداة لمشرط, افردناىا عف بقية أقساـ الكبلـ,

كقد  فتككف مف األدكات كقد تستعمؿ ضميران مكصكال فتككف مف قسـ الضمير, ,ستفياـلبل
كقد تستعمؿ  مييا تعريؼ الفعؿ كتقبؿ عبلماتو,تستعمؿ)كاف(تامة فتككف مف األفعاؿ فنضيؼ ع

 . (ّ)ناقصة فتككف مف األدكات... كىكذا"
لذا  كال يعني تعدد المعنى الكظيفي لؤلداة إلغاء أف يككف ليا المعنى األصمي في االستعماؿ؛

كأدكات التعبير كممات بعضيا مؤلؼ مف حرؼ أك : "عٌرؼ الدكتكر ميدم المخزكمي األداة بقكلو
كبعضيا مؤلؼ مف أكثر مف حرفيف , كتتألؼ مف ىذه األدكات طكائؼ تشترؾ في كؿ  حرفيف

أك تدؿ  فقد تككف أداة شرط, . فمثبلن األداة الشرطية)لك((ْ)طائفة منيا في معنى خاص تؤديو"
يمكف أف ينسينا معناىا  أك التقميؿ في بعض األحياف فيذا التعدد في المعنى ال عمى التمني,
 . (ٓ)شرط الذم تدعمو الشكاىد الفصيحةالمطرد كىك ال

  :األحادية حروفال :أوالً 

  :الفاء-أ

                                                           
 .ٓٔ/ُمغني المبيب:  (ُ)
 .  ُِّاإلتقاف في عمـك القرآف:  (ِ)
 .ُٓ, كينظر: دراسات في األدكات النحكية: ِٔٔأقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ كالكظيفة:  (ّ)
 .َِّد كتكجيو: في النحك العربي نق (ْ)
 .ٗ – ٖينظر: أدكات التقميؿ كالتكثير في العربية, عماد محمد, رسالة ماجستير:  (ٓ)
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, فالجكابية أك (ُ)أداة كثيرة االستعماؿ متعددة الكجكه, تقع عاطفة كاستئنافية كجكابية كزائدة       
, كما انتصب بعدىا انتصب عمى (ِ)أدخمت في جكاب الجزاء استأنفت ما بعدىافاء الجزاء إذا 

اعمـ أٌف ما انتصب في باب الفاء ينتصب عمى إضمار أف, كما لـ : "أف, قاؿ سيبكيوإضمار 
ينتصب فإٌنو يشرؾ الفعؿ األكؿ فيما دخؿ فيو, أك يككف في مكضع مبتدأ أك مبني عمى مبتدأ أك 

 . (ّ)مكضع اسـ مما سكل ذلؾ"

                                                        :كمف مصاديقو

 .  (ْ)" َوَماََأَصاَبُكْمَيَ ْوَمَاْلتَ َقىَاْلَْْمَعاِنَفَِبِإْذِنَاللَِّوََولِيَ ْعَلَمَاْلُمْؤِمِنيََ : "قكلو تعالى

فجعؿ الخبر : "ذكر األخفش أٌف الفاء اقترنت بجكاب الشرط ألٌف )ما( بمعنى )مىٍف(, قاؿ      
)مىٍف( تككف في المجازاة كيككف جكابيا بالفاء ألٌف )ما( بمنزلة )الذم( كىك في معنى )مىٍف(, ك 

الذم أصابكـ.  :بالفاء. قاؿ )فبإذف اهلل كليعمـ المؤمنيف( فجعؿ الخبر بالفاء ألٌف )ما أصابكـ(
 . (ٓ))فيك بإذف اهلل( )كىك ليعمـ(" :كقاؿ )كليعمـ المؤمنيف( ألٌف معناه

المكصكؿ كالشرط يحتاج  )ما( عند األخفش مكصكلة كليست شرطية لكٌنيا أشبيت الشرط في أفٌ 
ـٌ معناه , فالمكصكؿ يحتاج إلى صمة كاحتياج الشرط إلى الجكاب .   إلى ما يكضحو كيت

)فبإذف اهلل( بمشيئتو كتقديره, : "كبٌيف الجرجاني سبب دخكؿ الفاء ألٌنو يشبو جكاب الشرط, قاؿ
 .  (ٔ)كالفاء لككنو مشبيان بجكاب الشرط؛ ألٌف )ما( مناسب لمشرط"

)فبإذف اهلل( بإرادتو كمشيئتو, أك بعممو. كدخمت الفاء ألٌف خبر )ما( التي : "كقاؿ المعيني       
 .(ٕ)بمعنى )الذم( يشبو جكاب الجزاء, ألٌنو يتعٌمؽ بالفعؿ في الٌصمة كتعٌمقو بالفعؿ في الشريطة"

                                                           
 .ّٖٔ – ّٕٔ, كرصؼ المباني: ِْٖ – ُِْ, كاالزىية: ُّ/ٓينظر: شرح المفصؿ )ابف يعيش(:  (ُ)
 .ِٖٓ/ُينظر: كتاب سيبكيو:  (ِ)
 .ِٖ/ّنفسو:  (ّ)
 .ُٔٔآؿ عمراف:  (ْ)
 .ِّٗ – ِّٖ/ُرآف )األخفش(: معاني الق (ٓ)
 .ْٕٓ/ِدرج الدرر:  (ٔ)
 .ُّٕ-ُِٕ/ُلكامع البرىاف:  (ٕ)
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الفاء فاء , ف(ُ)يكشؼ نص المعيني أٌف الفاء الداخمة عمى )ما( بمعنى الذم يشبو جكاب الجزاء
الجزاء  ألٌنو معمؽ بالفعؿ في الصمة كتعميقو بالفعؿ في الشرط كقكلؾ قاـ فمف أجؿ أٌنو كريـ أم 

, فدخكؿ الفاء لتضمف معنى الشرط ككجو (ِ)ألجؿ قيامو صح أٌنو كريـ كمف أجؿ كرمو قاـ
مشكؿ لما  السببية ليس بظاىر كفي الكبلـ إضمار أم فيك بإذف اهلل كدخكؿ الفاء لما تقدـ كىذا

قرره الجميكر ألٌنو ال يجكز عندىـ دخكؿ ىذه الفاء زائدة في الخبر إاٌل بشركط منيا أف تككف 
الصمة مستقبمة في المعنى كذلؾ ألٌف الفاء إٌنما دخمت لمشبو بالشرط كالشرط إٌنما يككف في 

كؿ, كاسـ , أك أٌف الفاء مزيدة في خبر المبتدأ ألٌنو اسـ مكص(ّ)االستقباؿ ال في الماضي
 . (ْ)المكصكؿ يعامؿ معاممة الشرط كثيران إذا ضيمف معنى التسبب

كذكر أبك حياف األندلسي أٌف )ما( مكصكلة مبتدأ كالخبر في )فبإذف اهلل( كىك عمى        
فبإذف اهلل, كىك عمى  :كما مكصكلة مبتدأ, كالخبر قكلو: "إضمار اسـ لذلؾ دخمت الفاء, قاؿ

هلل. كدخكؿ الفاء ىنا... لما في الكبلـ مف معنى الشرط لطمبتو لمفعؿ. فيك بإذف ا :إضمار أم
كدخمت الفاء رابطة مشددة. كذلؾ لئلبياـ الذم في ما فأشبو الكبلـ الشرط,  :كقاؿ ابف عطيو

الذم قاـ فمو درىماف, فيحسف دخكؿ الفاء إذا كاف القياـ سبب اإلعطاء  :كىذا كما قاؿ سيبكيو
الفاء عمى ما قالو الجميكر كقرركه قمؽ ىنا, كذلؾ أٌنيـ قرركا في جكاز  انتيى كبلمو... كدخكؿ

دخكؿ الفاء عمى خبر المكصكؿ أٌف الصمة تككف مستقمة, فبل يجيزكف الذم قاـ أمس فمو درىـ, 
ألٌف ىذه الفاء إٌنما دخمت في خبر المكصكؿ لشبيو بالشرط. فكما أٌف فعؿ الشرط ال يككف ماضيان 

 .                                                             (ٓ)فكذلؾ الصمة"مف حيث المعنى, 

  :الالم -ب

                                                           
 .ِْ/ْينظر: التبياف في تفسير القرآف:  (ُ)
 .َّٓ/ِينظر: مجمع البياف:  (ِ)
 .ُُٕ/ْينظر: ركح المعاني:  (ّ)
 .ٕٕ/ِٖينظر: التحرير كالتنكير:  (ْ)
, كقكؿ ابف عطيو ينظر: المحرر َُِ/ّ: كتاب سيبكيو: , كقكؿ سيبكيو ينظرُُّ/ّالبحر المحيط:  (ٓ)

 .ّٗٓ/ُالكجيز: 
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مف األدكات النحكية ذات المعاني المتعددة, حتى أفرد ليا بعض النحكييف مؤلفان خاصان       
كىك معنى ال ", كأرجعيا بعضيـ عند التحقيؽ في داللة معناىا إلى معنى االختصاص(ُ)بيا
تؤممت سائر المعاني المذككرة, كجدت راجعة إلى لك فارقيا كقد تصحبو معاف أخر, ك ي

اََسَكَتََعْنَُموَسىَاْلَغَضُبَ " :, كمف الشكاىد عمى ذلؾ قكلو تعالى(ِ)االختصاص" َوَلمَّ
ْمَيَ ْرَىُبونَََاْْلَْلَواَحََوِفَُنْسَخِتَهاََأَخذََ  . (ّ)" ُىًدىََوَرَْحٌَةَلِلَِّذيَنَُىْمَِلَرِّبِِّ

كاختمؼ أىؿ العربية في : "ذكر الطبرم اختبلؼ أىؿ العربية في الـ )لربيـ يرىبكف(, قاؿ        
 :)رىبت لؾ( :)لربيـ يرىبكف( مع استقباح العرب أف يقاؿ في الكبلـ :كجو دخكؿ البلـ في قكلو

)إف كنتـ  :ذلؾ كما قاؿ جٌؿ ثناؤه :بمعنى رىبتؾ, ك )أكرمت لؾ(, بمعنى أكرمتؾ. فقاؿ بعضيـ
ؤيا تعبركف(, أكصؿ الفعؿ بالبلـ... كقاؿ بعضيـ الذيف ىـ  :إٌنما دخمت عقيب اإلضافة :لمرُّ

راىبكف لربيـ, كراىبيك ربّْيـ, ثـ أدخمت )البلـ( عمى ىذا المعنى, ألٌنيا عقيب اإلضافة, ال عمى 
 . (ْ))البلـ(..." إٌنما فعؿ ذلؾ, ألٌف االسـ تقدـ الفعؿ, فحسف إدخاؿ :التكميؼ. كقاؿ بعضيـ

 :كيجكز أف يقاؿ: "كجٌكز الطكسي قكؿ )لربيـ يرىبكف( كعدـ جكازه )يرىبكف لربيـ(, قاؿ       
لربيـ يرىبكف, كال يجكز يرىبكف لربيـ, ألٌنو إذا تقدـ المفعكؿ ضعؼ عمؿ الفعؿ فيو فصار 

 . (ٓ)دؼ لكـ("بمنزلة ما ال يتعدل في دخكؿ البلـ عميو تقدـ أك تأخر, كما قاؿ تعالى )ر 

 :)لمذيف ىـ لربيـ يرىبكف( أم: "كذىب البغكم إلى أٌف البلـ في )لربيـ يرىبكف( زائدة لمتككيد, قاؿ
 . (ٔ))ردؼ لكـ(" :لمخائفيف مف ربيـ, كالبلـ في )لربيـ( زيادة تككيد, كقكلو

 

                                                           
 .ِّ-ُّينظر: البلمات )الزجاجي(:  (ُ)
 .ٓٓ/ّ, كمعاني النحك: ٖ/ّ, كينظر: حاشية الدسكقي: َُٗالجنى الداني:  (ِ)
 .ُْٓاألعراؼ:  (ّ)
 .ّْ, كاآلية يكسؼ: ُّٗ-ُّٖ/ُّجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ْ)
 .ِٕ, كاآلية النمؿ: ّٓٓ/ٗتبياف في تفسير القرآف: ال (ٓ)
 .ِٕ, كاآلية النمؿ: ِٖٓ/ّمعالـ التنزيؿ:  (ٔ)
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تقدـ ضعؼ عمؿ )لربيـ يرىبكف(, البلـ بمعنى التعدية, ألٌف المفعكؿ إذا : "كقاؿ المعيني       
 .                                                           (ُ)الفعؿ فكاف كما لـ يتعدَّ أك ىك في معنى )مف أجمو("

يتضح مف نٌص المعيني أٌف البلـ في )لربيـ يرىبكف( ىي لمتعدية ألٌف المفعكؿ إذا تقدـ       
, أك (ِ)غير متعدو في دخكؿ البلـ عميو عمى الفعؿ يضعؼ عمؿ الفعؿ كصار كأنو فعؿ الـز

, فدخكؿ البلـ لتقدـ المفعكؿ, ألٌف تأخر الفعؿ عف مفعكلو يكسبو (ّ)بمعنى مف أجؿ ربيـ يرىبكف
, أك أٌنيا الـ األجؿ كالمعنى (ٓ), كدخكؿ البلـ  لتقكية الفعؿ ككصكلو إلى مفعكلو المتقدـ(ْ)ضعفان 

 . (ٔ)سمعةلمذيف ىـ ألجؿ ربيـ يرىبكف ال رياء كال 

قكؿ الككفييف ىي زائدة  :كفي البلـ ثبلثة أقكاؿ: "كذكر القرطبي ثبلثة أقكاؿ في البلـ, قاؿ      
ىي الـ  :نقدت ليا مائة درىـ بمعنى نقدتيا كقيؿ :حدثني مف سمع الفرزدؽ يقكؿ :قاؿ الكسائي
قاؿ محمد بف كالذيف ىـ مف أجؿ ربيـ يرىبكف ال رياء كال سمعة عف األخفش ك  :أجؿ المعنى

 .(ٕ)لمذيف ىـ رىبتيـ لربيـ..." :ىي متعمقة بمصدر المعنى :يزيد

كذكر اآللكسي أٌف البلـ األكلى متعمقة بمحذكؼ كالثانية لتقكية عمؿ الفعؿ في )لمذيف لربيـ       
)لمذيف لربيـ يرىبكف( أم يخافكف أشد الخكؼ, كالبلـ األكلى متعمقة بمحذكؼ : "يرىبكف(, قاؿ

لما قبمو أك ىي الـ الرجؿ أم ىدل كرحمة ألجميـ, كالثانية لتقكية عمؿ الفعؿ المؤخر  كقع صفة
ؤيا تعبركف( أك ىي الـ العمة كالمفعكؿ محذكؼ أم يرىبكف  كما في قكلو سبحانو )إف كنتـ لمرُّ

 .  (ٖ)المعاصي ألجؿ ربيـ ال لمرياء كالسمعة, كاحتماؿ تعمقيا بمحذكؼ أم يخشكف لربيـ"

 

                                                           
 .ِِٗ/ُلكامع البرىاف:  (ُ)
 .َِٕ/ْينظر: مجمع البياف:  (ِ)
عراب القرآف )النحاس(: َّْ/ُينظر: معاني القرآف )األخفش(:  (ّ)  .ُْٓ/ِ, كا 
 .ُْٓ/ِينظر: الكشاؼ:  (ْ)
 .ّٔٗ/ْ, كالبحر المحيط: ُْ/ُٓاتيح الغيب: ينظر: مف (ٓ)
 .ُْ/ُٓينظر: مفاتيح الغيب:  (ٔ)
, كقكؿ األخفش ينظر: ُْٖ, كقكؿ الكسائي ينظر: معاني القرآف )الكسائي(: ّْٕ/ٗالجامع ألحكاـ القرآف:  (ٕ)

 .ّٔ – ّٓ/ِ, كقكؿ المبرد ينظر المقتضب: َّْ/ُمعاني القرآف )األخفش(: 
 .ّْ, كاآلية يكسؼ: ُٕ/ٗركح المعاني:  (ٖ)
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  :الثنائية حروفال :ثانياً 

  :أو -أ 

كمف : ", قاؿ سيبكيولكف مف دكف ترتيب اإلعراب  بينيما في المعنى ك حرؼ عطؼ يشرؾ      
مررت برجؿ أك امرأة فػ)أك( أشركت بينيما في الجر, كأثبتت المركر ألحدىما دكف  :ذلؾ قكلؾ

                            .                             (ُ)اآلخر, كسٌكت بينيما في الدعكل"

قكلو  :, كاحتجكا لذلؾ بحجج منيا(ِ)كذىب الككفيكف إلى أٌف )أك( تككف بمعنى )بؿ(
, كذىب (ْ)إٌنيا بمعنى )بؿ( أم بؿ يزيدكف :, فقيؿ(ّ)"فى كٍ دي يٍ زً يى  كٍ أى  ؼو لٍ ة أى ئى اٍ ى مً لى إً  اهي نى مٍ سى رٍ كأى : "تعالى

حتجكا لذلؾ بأٌف األصؿ في )أك( أف تككف ألحد البصريكف إلى أٌنيا ال تككف بمعنى )بؿ( كا

ََقَسْتَ : ", كالشاىد قكلو تعالى(ٓ)شيئيف عمى اإلبياـ بخبلؼ )بؿ( ألٌف معناىا اإلضراب ُُثَّ
ََلَماَ َاْلَِْجاَرِة َِمَن ََوِإنَّ ََقْسَوًة ََأَشدُّ ََأْو ََكاْلَِْجاَرِة ََفِهَي ََذِلَك َبَ ْعِد َِمْن قُ ُلوُبُكْم

ُرَِمْنوَُ  . (ٔ)..."اْْلَنْ َهارََُيَ تَ َفجَّ

)فيي كالحجارة أك أشد قسكةن( كليس : "ذىب األخفش إلى أٌف )أك( بمعنى )الكاك(, قاؿك       
)نحف  :)ىك زيد أك عمرك( إٌنما ىذه )أك( التي في معنى الكاك, نحك قكلؾ :)أك أشد( كقكلؾ :قكلو

ٌنما ىك )كىي أشد نأكؿ البيٌر أك الشعير أك األرز كٌؿ ىذا نأكؿ( فػ)أشد( ترفع ع مى خبر المبتدأ. كا 
 . (ٕ)قسكة("

كدخكؿ )أك( ىينا لغير : "كيرل الزجاج أٌنيا جاءت ىنا لئلباحة كليس لمعنى الشؾ, قاؿ       
الذيف ينبغي أف يؤخذ عنيـ العمـ الحسف أك ابف  :معنى الشؾ كلكنيا )أك( التي تأتي لئلباحة تقكؿ

                                                           
 .ِِٕ, كالجنى الداني: ٕٕ, كينظر: كتاب معاني الحركؼ: ّْٖ/ُكتاب سيبكيو:  (ُ)
ئتبلؼ النصرة: َٕ)مسألة رقـ  ّّٖينظر: اإلنصاؼ:  (ِ)  .ُّٕ/ّ, كىمع اليكامع: ُْٖ(, كا 
 .ُْٕالصافات:  (ّ)
عرابوّّٗ/ِينظر: معاني القرآف )الفراء(:  (ْ)  .ُّْ/ْ: , كمعاني القرآف كا 
ئتبلؼ النصرة: َٕ)مسألة رقـ  ّْٖ, ّّٖينظر: اإلنصاؼ:  (ٓ)  .ُْٗ(, كا 
 .ْٕالبقرة:  (ٔ)
 .ُُٓ/ُمعاني القرآف )األخفش(:  (ٕ)
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ٌنما المعنى ى ىذاف أىؿ أف يؤخذ عنيما العمـ, فإف اخذتو عف  :يناسيريف, فمست بشاؾ, كا 
ف أخذتو عنيما جميعان فأنت  ف أخذتو عف ابف سيريف فأنت مصيب, كا  الحسف فأنت مصيب, كا 
مصيب, فالتأكيؿ ايعممكا أٌف قمكب ىؤالء إف شبيتـ قسكتيا بالحجارة فأنتـ مصيبكف أك بما ىك 

 . (ُ)بمعنى الكاك." أشد فأنتـ مصيبكف كال يصمح أف تككف )أك( ىينا

)أك( بمعنى : "بمعنى )الكاك( أك بمعنى )بؿ(, قاؿ :كاحتمؿ الجرجاني احتماليف لػ)أك(
الكاك, كقيؿ بمعنى بؿ. إاٌل أٌف في مثؿ ىذا المكضع الستدراؾ الصكاب باألصكب. األشد, أم 

ٌنما ارتفع كاشٌتد عطفان عمى الخبر كىك الكاؼ, كيجكز أف يككف كاؼ  التشبيو في محؿ األغمظ, كا 
 . (ِ)اإلعراب"

)قاب قكسيف أك  :عندكـ, بمعنى )بؿ( ال لمشؾ, كقكلو :)أىك أىشدُّ( أم: "كقاؿ المعيني       
معناه اإلباحة كالتخيير,  :إٌنيـ مائة ألؼ أك يزيدكف. كقيؿ :لقمتـ :)أك يزيدكف( أم :أدنى(, كقكلو

ف شٌبيت بما  :أم ىك أشد منيا فتيٍشًبييوي. كيجكز في )أشد( الرفع تيشبو الحجارة إف شيٌبيت بيا, كا 
 . (ّ)ىك أشد" :كالنصب, فالرفع عمى تقدير

ييفيـ مف نٌص المعيني أٌف )أك( كردت بمعنى )بؿ( كالتقدير فيي كالحجارة بؿ أشد        
, ك )أك( (ٓ), كليس معناىا الشؾ, كال تككف )بؿ( لئلضراب عف األكؿ بؿ مجرد العطؼ(ْ)قسكة

)بؿ( االنتقالية كذلؾ لتكفر شرطيا كىك ككف معطكفيا جممة كىذا المعنى متكلد مف معنى بمعنى 
التخيير المكضكعة لو )أك( ألٌف االنتقاؿ يصدر عف التخيير فإٌف القمكب بعد أف شبيت بالحجارة 
 ككاف الشأف يككف المشبو أضعؼ في الكصؼ مف المشبو بو ييبنى عمى ذلؾ ابتداء التشبيو بما 

 

                                                           
عرابو:  (ُ)  .ُٔٓ/ُمعاني القرآف كا 
 .َِٖ-َِٕ/ُدرج الدرر:  (ِ)
 .ُْٕ, كاآلية األخرل الصافات: ٗ, كاآلية األكلى النجـ: ٖٔ/ُلكامع البرىاف:  (ّ)
 .َّٓ/ُينظر: تفسير القرآف العظيـ )ابف كثير(:  (ْ)
 .َّٕ/ُينظر: التبياف في تفسير القرآف:  (ٓ)



 
ٕٗٙ 

, (ِ), فػ)أك( بيذا المعنى تحتاج إلى تقدير مبتدأ إذا كاف اختصاص ذلؾ بالجمؿ(ُ)أشيرىك 
 كالدليؿ قكؿ المعيني نفسو إذ ذكر أٌف )أشد( يجكز فييا الرفع عمى تقدير )ىك أشدُّ(. 

د )أك( لمتردي: "كيرل الرازم أٌف )أك( لمترديد كال بٌد مف تأكيميا بمعنى الكاك أك اإلبياـ, قاؿ      
كىي ال تميؽ بعبلـ الغيكب فبل بٌد مف التأكيؿ كىك كجكه أحدىا أٌنيا بمعنى الكاك كقكلو تعالى 
)إلى مائة أك يزيدكف( بمعنى كيزيدكف... كثانييا أٌنو تعالى أراد أف يبيمو عمى العباد... كثالثيا 

اآلدمييف إذا اطمعكا أف يككف المراد فيي كالحجارة كمنيا ماىك أشد قسكة مف الحجارة. كرابعيا أٌف 
عمى أحكاؿ قمكبيـ قالكا إٌنيا كالحجارة أك ىي أشد قسكة مف الحجارة... كخامسيا أٌف كممة )أك( 

 . (ّ)بمعنى )بؿ(..."

 :)أك أشد قسكة(, أك: "كذىب أبك حياف األندلسي إلى معنى آخر لػ)أك( كىك التنكيع, قاؿ
كذكر  :لمشؾ, أك لمتخيير, أك لمتنكيع, أقكاؿبمعنى الكاك, أك بمعنى اإلبياـ, أك لئلباحة, أك 

قمكب كالحجارة  :المفسركف مثبلن ليذه المعاني, كاألحسف القكؿ األخير. ككأٌف قمكبيـ عمى قسميف
)ثـٌ قست قمكبكـ(, ثـٌ فصؿ كنكع إلى  :قسكة, كقمكب أشد قسكة مف الحجارة, فأجمؿ ذلؾ في قكلو

لى أشد منيا, إذ ما كا ـٌ امتاز مشبو بالحجارة, كا  ف أشد, كاف مشاركان في مطمؽ القسكة, ث
 .(ْ)باألشدية."

  :ما  -ب 

أداة كاسعة االستعماؿ عند النحكييف تككف اسمان كحرفان إذ تجاكز أقساميا االثني عشر         
كمكصكلة كتأتي نافية , (ٔ)كذلؾ بحسب عكد الضمير عميو, كعدـ عكده, كقرينة الكبلـ"",(ٓ)كجيان 

 .   (ٕ)" لِتُ ْنِذَرَقَ ْوًماََماَأُْنِذَرََآبَاُؤُىْمَفَ ُهْمََغاِفُلونََ " :و تعالىقكل شاىدكال

                                                           
 .ّٔٓ/ُينظر: التحرير كالتنكير:  (ُ)
 .ِٓٗ/ُينظر: ركح المعاني:  (ِ)
 .ُُٖ/ّمفاتيح الغيب:  (ّ)
 .ِْٖ/ُالبحر المحيط:  (ْ)
 .ُّْ-ِِّ, كالجنى الداني: ٖٗ-ٕٓينظر: كتاب األزىية:  (ٓ)
 .ُٔٔ-ٕٓٔ, كينظر: األدكات النحكية في كتب التفسير: َُّرصؼ المباني:  (ٔ)
 .  ٔيس:  (ٕ)
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ذكر الزجاج )ما( جاءت لمجحد ألٌف قكلو )فيـ غافمكف( دليؿ عمى معنى لـ ينذر آباؤىـ,       
فيككف جاء في التفسير لتنذر قكمان مثؿ ما أينذر آباؤىـ, كجاء لتنذر قكمان لـ يينذر آباؤىـ, : "قاؿ

حدان  االختيار, ألٌف قكلو )فيـ غافمكف( دليؿ عمى معنى لـ ينذر  –كاهلل أعمـ  –كىذا  –)ما( جي
ذا كاف قدآباؤىـ  أنذر آباؤىـ فيـ غافمكف ففيو بيٍعده, كلكٌنو قد جاء في التفسير. كدليؿ النفي  كا 
ٍمنىا ًإلى  :قكلو مىا أىٍرسى (. كلك كاف آباؤىـ منذريف )كما آتىٍينىاىيـ ًمٍف كيتيبو يدريسيكنيا كى ـٍ قىٍبمىؾى ًمٍف نىًذيرو ٍيًي

 .(ُ)كاهلل أعمـ." –لكانكا مينذريف دراسيف لكتب 

)ما( ال مكضع ليا مف : "كذكر النحاس أٌف )ما( نافية عند أكثر أىؿ التفسير, قاؿ       
ٌنو قاؿ أم اإلعراب عند اكثر أىؿ التفسير؛ ألٌنيا نافية, كعمى قكؿ عكرمة مكضعيا النصب؛ أل

 . (ِ)قدر أنذر آباؤىـ فتككف عمى ىذا مثؿ قكلو )فقؿ أنذرتكـ صاعقة( أم بصاعقة."

لـ ينذر  :)ما( لمنفي أم :)لتنذر قكمان ما أنذر آباؤىـ(, قيؿ: "كذكر البغكم أٌف )ما( لمنفي, قاؿ
 . (ّ)آباؤىـ, ألٌف قريشان لـ يأتيـ نبي قبؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ"

فىيـ  :)ما أنذر آباؤىـ( يجكز ما نافية, كيجكز بمعنى )الذم(, أم: "ؿ المعينيكقا        كّْ ًلتيخى
كّْؼ آباؤىـ, ألٌف األرض ال تخمك مف حجة."  . (ْ)الذم خي

  :يتضح مف نٌص المعيني أٌف )ما( يجكز كجياف فييا ىما      

, كتككف (ٓ)قبؿ النبي محمد )ص(لـ ينذر آباؤىـ ألٌف قريشان لـ يأتيـ نبي  :أٌنيا نافية, أم :األكؿ
, كما نافية بدليؿ )فيـ غافمكف( كىذا سبب عمى (ٔ)الجممة في مكضع نصب ألٌنيا صفة )قكمان(

عدـ انذار آبائيـ أٌنيـ متصفكف بالغفمة كصفان ثابتان, أم فيـ غافمكف عما تأتي بو الرسؿ كالشرائع 
 . (ٕ)فيـ في جيالة كغكاية

                                                           
عرابو:  (ُ)  .ِْٗ/َِ, كينظر: جامع البياف في تاكيؿ القرآف: ْْ, كاآلية سبأ: ِٖٕ/ْمعاني القرآف كا 
 .ّّٖ/ّإعراب القرآف )النحاس(:  (ِ)
 .ٖ/ٕمعالـ التنزيؿ:  (ّ)
 .ُٕٔ/ِرىاف: لكامع الب (ْ)
 .ُِٗ/ِ, كالبياف في غريب إعراب القرآف: ٖ/ٕينظر: معالـ التنزيؿ:  (ٓ)
 .ُٕٗ/ٖينظر: مجمع البياف:  (ٔ)
 .  ّْٖ/ِِينظر: التحرير كالتنكير:  (ٕ)
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أك الذم أنذره أك شيئان أينذره  ,(ُ)(, أم تنذرىـ العذاب الذم أينذره آباؤىـأٌنيا بمعنى )الذم :كاآلخر
, أك لتنذر قكمان الذيف أنذر (ِ)آباؤىـ األبعدكف عمى أٌنيا مكصكلة أك مكصكفة فيككف مفعكالن ثانيان 

 . (ّ)آباؤىـ فيـ غافمكف

: سركف بأٌنيا نافية, قاؿكذكر أبك حياف األندلسي أٌف )ما( مكصكلة غير ما ذىب إليو المف       
كالذم ذىب إليو غير ما ذىب إليو المفسركف, كذلؾ أٌنيـ فيمكا مف قكلو... )ما أنذر آباؤىـ(, "

العقاب  :أٌف )ما( نافية, كعندم أٌف )ما( مكصكلة, كالمعنى... لتنذر قكمان ما أينذر آباؤىـ, أم
 . (ْ)"الذم أنذره آباؤىـ, فما مفعكلة... كأنذر يتعدل إلى اثنيف

كجٌكز السميف الحمبي أف تككف )ما( بمعنى )الذم(, أك مصدرية, أك نافية, أك زائدة, 
قكلو )ما أنذر آباؤىـ( يجكز أف تككف )ما( ىذه بمعنى )الذم(, كأف تككف نكرة مكصكفة. : "قاؿ

ما أينذره آباؤىـ فتككف )ما( كصمتيا أك كصفيا في محؿ نصب  :كالعائد عمى الكجييف مقٌدر أم
لتنذر قكمان الذم أينًذرىه آباؤىـ مف  :)إٌنا أنذرناكـ عذابان( كالتقدير :)لتينذر( كقكلو :مفعكالن ثانيان لقكلو

مثمو.  :إنذار آبائيـ أم :العذاب, أك لتنذر قكمان عذابان أينًذرىه آباؤىـ. كيجكز أف تككف مصدريةن أم
قكمان غير ميٍنذىرو آباؤىـ. كيجكز  :ان( أمكيجكز أف تككف نافية, كتككف الجممة المنفية صفةن لػ)قكم

قكمان أيٍنًذر آباؤىـ, كالجممة المثبتة أيضان صفةه لػ)قكمان( قاؿ أبك البقاء كىك  :أف تككف زائدةن أم
ميناؼو لمكجو الذم قبمو"
(ٓ)    . 

  :الثالثية حروفال :ثالثاً 

  :إن  -أ

بالفعؿ, كليا أحكاؿ تارة يجب كسرىا أداة ناصبة لممبتدأ كرافعة لمخبر كتككف مشبية        
فيجب كسرىا في كؿ مكضع, "كأخرل يجب فتحيا, كأخرل جكاز الكجييف, كما ييمنا المكسكرة,

ابتداء الكبلـ  :األكؿ :يمتنع فيو تأكيميا مع اسميا كخبرىا بمصدر, كذلؾ في ثمانية مكاضع
                                                           

 .َُٕٗ/ِينظر: التبياف في إعراب القرآف: (ُ)
 .ّْٗ/ْينظر: إرشاد العقؿ السميـ:  (ِ)
 .ّٖ/ِٔينظر: مفاتيح الغيب:  (ّ)
 .ُِٗ/ٕالبحر المحيط:  (ْ)
 .َُٕٗ/ِ, كقكؿ أبي البقاء ينظر: التبياف في إعراب القرآف: ِْٔ/ٗالدر المصكف:  (ٓ)
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إذا حكيت بالقكؿ...  :بعجكاب القسـ... الرا :صمة المكصكؿ... الثالث :حقيقة... الثاني
معٌمقة ... السابع : أف تككف كاقعة السادس : أف تككف قبؿ الـ  أف تقع مكقع الحاؿ... :الخامس

 )  . (ُ)"مكقع خبر اسـ عيف ... الثامف : أف تقع بعد )حيثي

َ: "قكلو تعالى اكمصداقيكتيكسر لئلستئناؼ عندما يبتدأ الكبلـ بيا  َقَ ْوُِلُْم َََيْزُْنَك ََوََّل ِإنَّ
ِميُعَاْلَعِليمَُ يًعاَُىَوَالسَّ  . (ِ)" اْلِعزََّةَلِلَِّوََجَِ

المعنى لئلستئناؼ. : "ذكر الفراء أٌف المعنى لئلستئناؼ في كسرىا كلـ يكف لمحكاية, قاؿ       
)كقكليـ إٌنا قتمنا المسيح( فإٌنيا كسرت ألٌنيا جاءت  :كلـ يقكلكا ىـ ذاؾ, فيككف حكاية. فأٌما قكلو

القكؿ, كما كاف بعد القكؿ مف )إٌف( فيك مكسكر عمى الحكاية في قاؿ كيقكلكف كما صيرّْؼ بعد 
أٌف أباؾ شريؼ كأٌنؾ عاقؿ, فتحت )أٌف( ألٌنيا فٌسرت  :مف القكؿ... قد قمت لؾ كبلمان حسنان 

عة الكبلـ, كالكبلـ منصكب... كقد تككف )أٌف( مفتكحة بعد القكؿ إذا كاف القكؿ رافعان ليا أك راف
 .(ّ)قكليؾ مذ اليكـ أٌف الناس خارجكف..." :لو؛ مف ذلؾ أف تقكؿ

كذكر الطبرم أٌف سبب كسر )إٌف( ألٌف ذلؾ خبر مف اهلل مبتدأ كلـ يعمؿ فييا القكؿ, 
)إٌف العزة هلل جميعان( ألٌف ذلؾ خبره مف اهلل مبتدأ, كلـ يعمؿ فييا  :ككسرت )إٌف( مف قكلو: "قاؿ

)إٌف العزة هلل جميعان(, لـ يكف مف قبؿ  :عني بو قكؿ المشركيف, كقكلو )القكؿ(, ألٌف )القكؿ(,
 . (ْ)المشركيف, كال ىك خبره عنيـ أٌنيـ قالكه"

كذكر الطكسي أٌف )إٌف( كسرت لئلستئناؼ بالتذكير كال يجكز نصبيا عمى أف تككف         
ئناؼ بالتذكير لما ينفي )إٌف العزة هلل جميعا( كسرت )إف( لئلست :كقكلو: "معمكؿ القكؿ, قاؿ

الحزف ال أٌنيا مفعكؿ ألٌنيا ليست حكاية, ألٌنيـ لـ يقكلكا اف العزة هلل. كال يجكز نصبيا عمى أف 

                                                           
 .  َْٕ – َْْالجنى الداني:  (ُ)
 .ٓٔيكنس:  (ِ)
 .ِْٕ – ُْٕ/ُمعاني القرآف )الفراء(:  (ّ)
 .ُِْ/ُٓجامع البياف في تأكيؿ القرآف:  (ْ)
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تككف معمكؿ القكؿ ألٌنيـ لك قالكه لما أحزف ذلؾ النبي صمى اهلل عميو كآلو كلك فتحت )أف( عمى 
 .  (ُ)معنى )ألف( جاز"

زنؾ قكليـ إٌف العزة( كسرت إٌف لئلستئناؼ بالتذكر لما ينفي الحزف )كال يح: "كقاؿ المعيني       
 . (ِ)ال ألٌنيا بعد القكؿ, ألٌنيا ليست حكاية."

ييفيـ مف ىذا النص أٌف )إٌف( جاءت مكسكرة اليمزة إلستئناؼ الكبلـ بالتذكر, أك )إٌف العزة(       
كال يجكز كسرىا ألٌنيا كقعت بعد  , كسرت لما ينًؼ الحزف(ّ)كبلـ مستأنؼ كالكقؼ عمى ما قبمو

 :ما لي ال أحزف ؟ فقيؿ :, أك ىك استئناؼ بمعنى التعميؿ, كأٌنو قيؿ(ْ)القكؿ ألٌنو يصير حكاية
, كفي فتحيا فساد يقارب الكفر ألٌنو يؤدم إلى أٌف القكـ كانكا يقكلكف أٌف (ٓ)إٌف العزة هلل جميعان 

, كىي تعميؿ لدفع الحزف عنو كلذلؾ فصمت (ٔ)و ذلؾالعزة هلل جميعان كاٌف الرسكؿ )ص( كاف يحزن
كيؼ ال أحزف كالمشرككف يتطاكلكف عمينا كيتكعدكننا كىـ أىؿ  :عف جممة النيي كأٌف النبي يقكؿ

 . (ٕ)عزة كمنعة

ثـ : "ككصؼ أبك حياف األندلسي كسر )إٌف( باإلستئناؼ كبعضيـ يقرأىا بفتح اليمزة, قاؿ
ال عزة ليـ كال منعة, فيـ ال يقدركف لؾ عمى شيء كال  :جميعان أمإٌف العزة هلل  :استأنؼ بقكلو

إٌف  :لـ ال يحزنو قكليـ كىك مما يحزف ؟ فقيؿ :يؤذكنؾ, إٌف الغمبة كالقير هلل... ككأٌف قائبلن قاؿ
 :أٌف العزة بفتح اليمزة كليس معمكالن لقكليـ :العزة هلل جميعان, ليس ليـ منيا شيء, كقرأ أبك حيكة

ؾ ال يحزف الرسكؿ )صمى اهلل عميو كسمـ(, إذ ىك قكؿ حؽ. كخرجت ىذه القراءة عمى ألٌف ذل
ال يقع منؾ حزف لما يقكلكف, ألجؿ أٌف العزة هلل جميعان. ككجيت أيضان عمى أف يككف  :التعميؿ أم

 . (ٖ)إٌف العزة بدؿ مف قكليـ كال يظير ىذا التكجيو."

                                                           
 .َّْ/ُُرآف: التبياف في تفسير الق (ُ)
 .ّْٔ/ُلكامع البرىاف:  (ِ)
 .ٕٗٔ/ِينظر: التبياف في إعراب القرآف:  (ّ)
 .ُٔٓ/ٓينظر: مجمع البياف:  (ْ)
 .ُُٖ/ّ, ك أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ: َّْ/ِينظر: الكشاؼ:  (ٓ)
 .َُٓ/ُٕينظر: مفاتيح الغيب:  (ٔ)
 .ُِِ/ُُينظر: التحرير كالتنكير:  (ٕ)
 .ٖٔٓ/ّ, كالقراءة تنظر: معجـ القراءات: ُْٕ/ٓحيط: البحر الم (ٖ)
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إٌف العزة : "لتعميؿ النيي أك جكاب سؤاؿ مقدر, قاؿ كذكر اآللكسي أٌنو كبلـ مستأنؼ سيؽ       
 :لـ ال يحزنو فقيؿ :جكاب سؤاؿ مقدر كأٌنو قيؿ :هلل جميعان كبلـ مستأنؼ سيؽ لتعميؿ النيي كقيؿ

ألٌف الغمبة كالقير هلل سبحانو ال يممؾ أحد شيئان منيا أصبلن ال ىـ كال غيرىـ فبل يقير كال يغمب 
ـ كيعصمؾ منيـ كقرأ أبك حيكة أٌف بالفتح عمى صريح التعميؿ أم ألٌف أكلياءه بؿ يقيرىـ كيغمبي

فبل يحزنؾ  :كحمؿ قتيبة بف مسمـ ذلؾ عمى البدؿ ثـ أنكر القراءة لذلؾ ألٌنو يؤدم إلى أف يقاؿ
 .(ُ)أٌف العزة هلل جميعان كىك فاسد"

  :بمى -ب

, كاأللؼ مف أصؿ الكممة, حرؼ ثبلثي الكضع: "أداة لمجكاب أك اإلضراب, قاؿ المرادم       
كليس أصميا بؿ التي لمعطؼ, فدخمت األلؼ لئليجاب, أك لئلضراب كالرد, أك لمتأنيث, كالتاء 
في ربت كثمت, خبلفان لزاعمي ذلؾ. كىي حرؼ جكاب. كىي مختصة بالنفي, فبل تقع إاٌل بعد 

 .  (ِ)ال." ـأ ياـاستفنفي في المفظ, أك في المعنى. كتككف ردان لو, سكاء اقترنت بو اداة 

َفَُأولَِئَكَ : "كمصداؽ ذلؾ قكلو تعالى ََخِطيَئُتُو َِبِو ََوَأَحاَطْت ََسيَِّئًة ََكَسَب ََمْن بَ َلى
  . (ّ)"ََأْصَحاُبَالنَّاِرَُىْمَِفيَهاََخاِلُدونََ

كيضعت )بمى( : "ذكر الفراء أٌف )بمى( كضعت لكؿ إقرار في أكلو جحد فيي بمنزلة )نعـ(, قاؿ
الذم ال جحد فيو, فػ)بمى( بمنزلة )نعـ( إاٌل  ستفياـفي أٌكلو جحد, ككضعت )نعـ( لبللكؿ إقرار 

)فيؿ كجدتـ ما كعد ربكـ حقان قالكا  :أٌنيا ال تككف إاٌل لما في أٌكلو جحد؛ قاؿ اهلل تبارؾ كتعالى
جاءنا  كا بمى قد)ألـ يأتكـ نذير. قال :نعـ( فػ)بمى( ال تصمح في ىذا المكضع. كأما الجحد فقكلو

ك )ال( ما لـ يكف أيحتاج إلى جكاب بػ)نعـ(  االستفياـكذلؾ أٌف  ىينا )نعـ( أداة؛نذير( كال تصمح 

                                                           
 .َّْ/ِ, كرأم قتيبة بف مسمـ ينظر: الكشاؼ: ُّٓ/ُُركح المعاني:  (ُ)
 .ُِْ – َِْالجنى الداني:  (ِ)
 .ُٖالبقرة:  (ّ)
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لـ يستقـ أف تقكؿ فيو )نعـ( فتككف كأٌنؾ مقرّّ بالجحد  االستفياـفيو جحد, فإذا دخؿ الجحد في 
 . (ُ)لجحد..."كبالفعؿ الذم بعده... فاختاركا )بمى( ألٌف أصميا كاف رجكعان محضان عف ا

كذكر النحاس أٌف )بمى( بمنزلة )نعـ( لكنيا ال تقع إاٌل بعد النفي, كىي )بؿ( زيدت عمييا        
)بمى( بمنزلة نعـ إاٌل أٌنيا ال تقع إاٌل بعد النفي, كزعـ الككفيكف أٌنيا بىٍؿ زيدت عمييا : "الياء, قاؿ

ألـ تأخذ  :كلك قاؿ قائؿ :ب لما بعده, قالكاالياء فػ)بؿ( يدؿ عمى رد الجحد كالياء تدؿ عمى اإليجا
ذا قمت بمي صار المعنى  :ديناران فقمت نعـ لكاف المعنى ال لـ آخذ ألٌنؾ حققت النفي كما بعده كا 

 .  (ِ)قد أخذت"

)بمى( أصمو )بؿ(, زيدت الياء لمكقكؼ, كبمى ييخًرج الكبلـ عف معنى : "كقاؿ المعيني      
بمى كاف  :نعـ كاف براءةن, كلك قاؿ :ما لؾ عمٌي شيء, فقاؿ :اؿ لرجؿلك ق :المعطكؼ. قاؿ الفراء

 . (ّ)ردان عميو"

ييفيـ مف ىذا النص أٌف )بمى( أصميا )بؿ( فزيدت عمييا الياء لمكقكؼ كىذا ما ذىب إليو      
, كىي (ٓ), ك بمى حرؼ جكاب لمنفي(ْ)نفسو الحرؼيرىـ فيذىب إلى أٌف الياء مف الككفيكف, أما غ

ألست فعمت  :المنفي فإذا قيؿ في النفي االستفياـ, يأتي في جكاب (ٔ)ات لما بعد حرؼ النفيإثب
بمى  :, فميذا يصح أف تأتي بالخبر المثبت بعد بمى, فتقكؿ(ٕ)كذا ؟ فجكابو بمى أم إٌني قد فعمت

 , كعٌضد كبلمو بقكؿ الفراء, كبمى تخرج الكبلـ عف معنى العطؼ إذ إٌف كممة )بؿ((ٖ)قد جاء

                                                           
 , كينظر: جامعٗ-ٖ, كالثانية تبارؾ: ْْ, كاآلية األكلى األعراؼ: ّٓ – ِٓ/ُمعاني القرآف )الفراء(:  (ُ)

 .ُِٖ-َِٖ/ِالبياف في تأكيؿ القرآف: 
 .ُِْ/ُإعراب القرآف )النحاس(:  (ِ)
 .ِٓ/ُ, كرأم الفراء ينظر معاني القرآف )الفراء(: ُٕ/ُلكامع البرىاف:  (ّ)
 .ِٖ/ُينظر: التبياف في إعراب القرآف:  (ْ)
 .َِِ/ُينظر: مجمع البياف:  (ٓ)
 .ُٖٓ/ُينظر: الكشاؼ:  (ٔ)
 .ٗٗ/ُغريب إعراب القرآف:  ينظر: البياف في (ٕ)
 .ِٖ/ُينظر: التبياف في إعراب القرآف:  (ٖ)
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حرؼ عطؼ كرجكع كاليصمح الكقكؼ عمييا فزادكا فييا ألفان يصمح فييا الكقكؼ عميو كيككف 
قرار بالفعؿ الذم بعد الجحد فقالكا  .(ُ))بمى( :رجكعان عف الجحد فقط, كا 

كذكر أبك حياف األندلسي أٌف )بمى( حرؼ جكاب ال يقع إاٌل بعد نفي في المفظ أك المعنى       
حرؼ جكاب ال يقع إاٌل بعد نفي في المفظ أك المعنى,  :بمى: "صمو )بؿ(, قاؿكمعناه رٌده, كليس أ

 :في مثؿ ستفياـ, أك لـ يكف, كقد كقع جكابان لبلاالستفياـرٌده, سكاء كاف مقركنان بو أداة  :كمعناىا
ىؿ يستطيع زيد مقاكمتي ؟ إذا كاف منكران لمقاكمة زيد لو, لما كاف معناه النفي... ك)بمى( عندنا 

 .   (ِ)ثبلثي الكضع, كليس أصمو )بؿ(, فزيدت عمييا األلؼ خبلفان لمككفييف."

كذكر ابف عاشكر أٌف )بمى( مف األحرؼ الجكابية المختصة بإبطاؿ النفي كىي نظير )بؿ(,       
ك)بمى( حرؼ جكاب مختص بإبطاؿ النفي فيك حرؼ إيجاب لما نفاه كبلـ قبمو كىك نظير : "قاؿ

)بؿ( كألؼ زائدة, أك ىي ألؼ تأنيث لمجرد تأنيث الكممة مثؿ زيادة تاء )بؿ( أك مركب مف 
ٌبة, لكف )بمى( حرؼ يختص بإيجاب النفي فبل يككف عاطفان ك)بؿ( يجاب بو  التأنيث في ثيٌمة كري

 . (ّ)اإلثبات كالنفي كىك عاطؼ"

  

                                                           
 .ّٓ/ُينظر: معاني القرآف )الفراء(:  (ُ)
 .ّْٖ – ّْٕ/ُالبحر المحيط:  (ِ)
 .ُّٗ/ِِالتحرير كالتنكير:  (ّ)
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 سابعالمبحث ال

 النيابة والتضمين

  :توطئة

رؼ معنىن كاحدان, كيرل آخركف أٌف لو أكثر مف معنى كأدل يرل بعض الباحثيف أٌف لمح        
ىذا االختبلؼ أيضان إلى االختبلؼ في الفيـ كالقكؿ بنيابة حركؼ الجر بعضيا عف بعض أك 
بتضميف العكامؿ معنى عكامؿ أخرل, برأم القائميف بو بتعديتو بحرؼ مف دكف آخر, أك إيجاد 

عنى كاحد لمحرؼ مف دكف القكؿ بالنيابة أك تأكيؿ عف أسرار الحرؼ في السياؽ بإثبات م
نكار البصرييف ذلؾ القكؿ (ُ)التضميف, كنتيجة ىذا الخبلؼ كاف قكؿ الككفييف بالنيابة الحرفية , كا 

نكار بعض الباحثيف المعاصريف ىذيف القكليف, كالقكؿ ببقاء الحرؼ عمى (ِ)بالتضميف , كا 
 .(ّ)حالو

القكؿ بالنيابة إلى الككفييف غير دقيؽ, ألٌف التتبع ييدم كيرل بعض الباحثيف أٌف نسبة          
, كال التضميف (ْ)إلى أٌف بعض قدماء النحكييف البصرييف قد قالكا بالنيابة كيكنس بف حبيب

 . (ٓ)لمبصرييف, ألٌف بعض النحكييف الككفييف قالكا بالتضميف كالكسائي

كثرية ال األسبقية في القكؿ في النيابة أك يظير مف الكبلـ المتقدـ أٌف ىذه النسبة ناتجة عف األك 
 التضميف.

  :النيابة :أوالً 

                                                           
أكجو  , كتفسيرُْٓ – ّٕٓ/ِ, كالنحك الكافي: ُٗٓ, كنظرية الحركؼ العاممة ْٔينظر: الجنى الداني:  (ُ)

 .ُِٕ-ِٓٓاستعماؿ حركؼ الجر: 
, كمعاني ّٗٓ/ِ, ّّٖ/ِ, ّّْ/ِ, كىمع اليكامع: ْ/ِ, كشرح التصريح: ِّْ/ّينظر: مغني المبيب:  (ِ)

 .ُْٖ-ُٗٔ, كدراسات في المغة: ُٓ/ّالنحك: 
ر,)اطركحة , كمعاني الحركؼ الثنائية كالثبلثية, رزاؽ الطياُٖ/ٓينظر: تناكب حركؼ الجر في لغة القرآف:  (ّ)

 .ِْدكتكراه(: 
 .ِْينظر: النيابة كالتضميف في حركؼ الجر, )رسالة ماجستير(,  (ْ)
 .ُْٕينظر: نفسو:  (ٓ)
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تضٌمف حرؼ مف حركؼ المعاني لمعنى آخر كال يصح اسقاطو مف التركيب إٌنما  تعني       
 . (ُ)يضمف معناه بالتأكيؿ بشرط اف يقارب معناه 

  :كمف شكاىد ذلؾ

اََأَحسََّ":)إلى( بمعنى )مع( في قكلو تعالى ُهُمَاْلُكْفَرَقَاَلََمْنَأَْنَصارِيََفَ َلمَّ ِعيَسىَِمن ْ
 .  (ِ)" ِإََلَاللَِّوََقاَلَاْلََْوارِيُّوَنَََنُْنَأَْنَصاُرَاللَِّوََآَمنَّاَبِاللَِّوََواْشَهْدَبِأَنَّاَُمْسِلُمونََ

)مف أنصارم إلى  :كقكلو: "جٌكز الفراء أف تجعؿ )إلى( مكضع )مع( كاستحسف ذلؾ, قاؿ        
ٌنما يجكز أف تجعؿ )إلى(  :هلل( المفٌسركف يقكلكفا مف أنصارم مع اهلل, كىك كجو حسف. كا 

أٌف الذكد إلى الذكد  :مكضع )مع( إذا ضممت الشيء إلى الشيء مما لـ يكف معو, كقكؿ العرب
إبؿ؛ أم إذا ضممت الذكد إلى الذكد إببلن. فإذا كاف الشيء مع الشيء لـ تصمح مكاف مع إلى, 

ليو ماؿ  :قدـ فبلف كمعو ماؿ كثير, كال تقكؿ في ىذا المكضع :أٌنؾ تقكؿ أال ترل قًدـ فبلف كا 
 .  (ّ)مع أىمو" :قًدـ فبلف إلى أىمو, كال تقكؿ :كثير. ككذلؾ تقكؿ

كذكر الطكسي أٌف )إلى( بمعنى )مع( عندما دخؿ الكبلـ مف معنى اإلضافة كمعنى        
ٌنما جاز أف تككف: "المصاحبة, قاؿ )إلى( بمعنى )مع( لما دخؿ الكبلـ مف معنى اإلضافة  كا 

كمعنى المصاحبة, كنظيره )الذكد إلى الذكد إبؿ( أم مع الذكد. كمثمو )كال تأكمكا أمكاليـ إلى 
 . (ْ)أمكالكـ( أم مع أمكالكـ"

مع اهلل ال أٌف )إلى( بمعنى )مع( كلكٌف  :)مف أنصارم إلى اهلل( أم: "كقاؿ المعيني       
)كألصمبنكـ في جذكع  :ؼ إذا كاف يتقارب معناىا ييقاـ بعضيا مقاـ بعض, كقكلو تعالىالحرك 

النخؿ(, يجكز )في( ك)عمى( جذكع النخؿ, ألٌف مف ييصمب يشتمؿ عميو الجذع كيككف عمى 
التمر في الجراب كعمى الجراب, ألٌف الجراب يشتمؿ عمى التمر كال  :الجذع. كال يجكز أف تقكؿ

                                                           
 .ُْظاىرة النيابة في العربية, )اطركحة دكتكراه(: ينظر :  (ُ)
 .ِٓآؿ عمراف:  (ِ)
 .ُِٖ/ُمعاني القرآف )الفراء(:  (ّ)
 .ِآلية النساء: , كإّْ/ّالتبياف في تفسير القرآف:  (ْ)
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مع عمرك,  :ذىب زيد إلى عمرك, كلـ يجز إف تقكؿ :مبلن عميو. ككذلؾ لك قمتيككف التمر مشت
 . (ُ)ألٌف )إلى( النتياء الغاية, ك)مع( لئلستصحاب"

بمعنى اآلخر  مف ىك مف حركؼ المعاني ال يجكز أٌف يقاؿ أفٌ  يتكضح مف ىذا النص أٌنو       
ٌنما معنى ىذا المفظ لك عبر عنو بػ)مع( أفاد ىذا المع بمعنى )مع( لك قمت ذىب  نى ال أٌف )إلى(كا 

إلى عمرك لـ يجز أف يقكؿ ذىب زيد مع عمرك ألٌف )إلى( غاية ك)مع( يضـ الشيء إلى زيد 
, فالمراد مف أٌف )إلى( (ِ)الشيء كالحركؼ قد تتقارب في الفائدة فيظف الضعيؼ أٌف معناىما كاحد

لمراد مف يضيؼ نصرتو إلى نصرة اهلل ىينا بمعنى )مع( ىك أٌنو يفيد فائدتيا مف حيث أٌف ا
 . (ّ)إيام

كالجار : "كذكر اآللكسي أٌف الجار كالمجركر يتعمؽ بمحذكؼ كقع حاالن مف الياء, قاؿ    
كالمجركر إٌما أف يتعمؽ بمحذكؼ كقع حاالن مف الياء كىي مفعكؿ بو معنى كالمعنى مف ينصرني 

ٌما أف يتعمؽ بأنصارم مضمنان معنى اإلضافة حاؿ ككني ممتجئان إلى اهلل تعالى أك ذاىبا إلى  اهلل كا 
أم مف الذيف يضيفكف أنفسيـ إلى اهلل في نصرم... نعـ ككف إلى بمعنى مع ال يخمك عف شيء 
فقد ذكر الفراء أٌنيا إٌنما تككف كذلؾ إذا ضـ شيء إلى آخر نحك الذكد إلى الذكد إبؿ أم إذا 

 .  (ْ)ضممتو إليو صار إببلن..."

ابف عاشكر أٌف كصؿ كصؼ أنصارم بػ)إلى( عمى تضميف صفة أنصار معنى الضـ,  كذكر    
ككصؿ كصؼى أنصارم بػ)إلى( إٌما عمى تضميف صفة أنصار معنى الضـ أم مىف : "قاؿ

ضامكف نصرىـ إيام إلى نصر اهلل إيام, الذم كعدني بو؛ إذ ال بٌد لحصكؿ النصر مف تحصيؿ 
كال تأكمكا ))إف تنصركا اهلل ينصركـ( عمى نحك قكلو تعالى  قاؿ تعالى :سببو كما ىي سٌنة اهلل

ٌما عمى جعمو حاالن مف ياء المتكمـ كالمعنى  ينيا فيك ظرؼ لغك, كا  أمكاليـ إلى أمكالكـ( أم ضامّْ
في حاؿ ذىابي إلى اهلل, أم إلى تبميغ شريعتو, فيككف المجركر ظرفان مستقران. كعمى كبل الكجييف 

                                                           
 .ُٕ, كاآلية طو: ُُٓ-َُٓ/ُلكامع البرىاف:  (ُ)
 .ِْْ/ِينظر: مجمع البياف:  (ِ)
 .ٓٓ/ٖينظر: مفاتيح الغيب:  (ّ)
 .ُِٖ/ُ, كرأم الفراء ينظر: معاني القرآف )الفراء(: ُٕٓ/ّركح المعاني:  (ْ)
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المجركر ىك ككف مف أحكاؿ عيسى عميو السبلـ كلذلؾ لـ يأًت الحكاريكف فالككف الذم اقتضاه 
 .  (ُ)بمثمو في قكليـ نحف أنصار اهلل"

  :التضمين :ثانياً 

اعمـ أٌف الفعؿ إذا كاف بمعنى آخر ككاف أحدىما يتعدل بحرؼ : "أكضحو ابف جني بقكلو      
ع صاحبو إيذانان بأٌف ىذا الفعؿ في كاآلخر بآخر فإٌف العرب قد تتسع فتكقع أحد الحرفيف مكق

 . (ِ)معنى ذلؾ اآلخر فمذلؾ جيء معو بالحرؼ المعتاد مع ما ىك في معناه"

  :كمف مصاديقيا

ـٌ( بمعنى )تعالكا( في قكلو تعالى    : ")ىم          

                            

              "(ّ).  

ذكر المبرد في باب ما جرل مجرل الفعؿ كليس بفعؿ كال مصدر أٌف )ىمـ( كأمثاليا أسماء      
ما جرل مجرل الفعؿ كليس بفعؿ كال مصدر : "ة عميو فأجريت مجراه, قاؿكضعت لمفعؿ لمدالل

كلكنيا أسماء كضعت لمفعؿ تدؿ عميو, فأجريت مجراه ما كانت في مكاضعيا؛ كال يجكز فييا 
التقديـ؛ ألٌنيا ال تيصرؼ تصرؼ الفعؿ؛ كما لـ تصرؼ إف تصرؼ الفعؿ, فألزمت مكضعان 

ـٌ زيدان,  :اسكت, كاكفؼ, فميس بمتعدٍّ... ككذلؾ :ٌنما معناهصو كمو, فيذا إ :كاحدان, كذلؾ قكلؾ ىم
يقع ىمـ فييا مكقع ما ذكرنا مف الحركؼ, فيككف  :ىات زيدان فيذه المغة الحجازية :إذا أردت

)كالقائميف  :لمكاحد كلئلثنيف كالجمع عمى لفظ كاحد, كأخكاتيا المتقدمات. قاؿ اهلل عٌز كجؿٌ 
  .(ْ)ا بنك تميـ فيجعمكنيا فعبلن صحيحان, كيجعمكف الياء زائدة"إلخكانيـ ىمـ إلينا(. فأم

                                                           
 .ِساء: , كاألخرل النٕ, كاآلية األكلى محمد: ِٓٓ/ّالتحرير كالتنكير:  (ُ)
 .َّٖ/ِالخصائص:  (ِ)
 .َُٓاألنعاـ:  (ّ)
 .ُٖ, كاآلية األحزاب: َِّ – َِِ/ّالمقتضب:  (ْ)
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كمعنى )ىىميـ شييداءكـ( أم فياتكا : "كذكر الزجاج أٌف )ىمـ( بمعنى )ىاتكا( ك )قربكا(, قاؿ      
شيداءكـ, كقربكا شيداءكـ, كمف العرب مف يثني كيجمع كيؤٌنث, فيقكؿ لمذكر ىميـٌ, كلئلثنيف ىمما 

"كلمجماعة ىممُّ  كا, كلممراة ىممي كلئلثنيف ىمما, كلمنسكة ىمميمفى
(ُ) . 

)ىميـٌ( تعاؿ : "كذكر الجرجاني أٌف )ىمـ( بمعنى ىات, كأقبؿ, يجرم مجرل الحركؼ, قاؿ      
ذا قمت  . (ِ)ىمـ كذا فمعناه ىاتو يجرم مجرل الحركؼ" :كأقبؿ, كا 

ـٌ( يككف بمعنى )تعالكا( فبل يتعٌدل, ك : "كقاؿ المعيني  . (ّ)بمعنى )ىاتكا( فيتعٌدل"ك)ىم

األفعاؿ  أسماء , كىك مف(ْ)ييفيـ مف نٌص المعيني أٌف )ىميـٌ( تارة يتعدل كأخرل ال يتعدل      
التي سيميت فيو بأسماءو كمكضعيا مف الكبلـ األمر كالنيي فمنيا ما يتعدل المأمكر إلى مأمكر 

, كبابو األمر (ٓ)دان( إٌنما تريد ىات زيدان بو كمنيا ما ال يتعدل المأمكر فما يتعدل قكلؾ )ىمـ زي
كالنيي مف ًقبؿ أٌنيما ال يككناف إاٌل بالفعؿ فمٌما قكيت الداللة فييما عمى الفعؿ حسينت إقامة غيره 

ميقامىو
, كجاء اسـ الفعؿ )ىمـ( متضمنان معنى )تعالكا( يقاؿ تعاليت أتعالى أم جئت كأصمو (ٔ)

, لكنو غير متعدو نحك (ٕ)في االستعماؿ حتى صار بمعنى )ىمـ( المجيء إلى ارتفاع إاٌل أٌنو كثر
, أم يككف الزمان, أما إذا كاف متضمنان معنى )ىاتكا( فيككف متعديان, (ٖ)قكلو  تعالى )ىمـ إلينا(

 , أم يككف متعديان. (ٗ)ىاتكا شيداءكـ :كالمعنى

)قؿ : "ند بني تميـ, قاؿكذكر اآللكسي أٌف )ىمـ( اسـ فعؿ ال يتصرؼ عند اىؿ الحجاز, كفعؿ ع
ىمـ شيداءكـ( أم احضركىـ لمشيادة كىك اسـ فعؿ ال يتصرؼ عند أىؿ الحجاز كفعؿ يؤنث 
كيثنى كيجمع عند بني تميـ كىك مبني عمى ما اشتير مف أٌف ما ذكر مف خصائص األفعاؿ. 

                                                           
عرابو:  (ُ)  .َّّ/ِمعاني القرآف كا 
 .ّٕٗ/ِدرج الدرر:  (ِ)
 .ِٔٔ/ُلكامع البرىاف:  (ّ)
 .ُِّ/ٖينظر: التبياف في تفسير القرآف:  (ْ)
 .ُِْ/ُينظر: كتاب سيبكيو:  (ٓ)
 .ّٕ/ّلخصائص: ينظر: ا (ٔ)
 .ِْٗ/ِينظر: مجمع البياف: (ٕ)
 .ُٖاألحزاب:  (ٖ)
 .ُٖٖ/ُّينظر: مفاتيح الغيب:  (ٗ)
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 كعف أبي عمي الفارسي أٌف الضمائر قد تتصؿ بالكممة كىي حرؼ كميس أك اسـ فعؿ كيات
لمناسبتيا لؤلفعاؿ. كعمى ىذا تككف )ىمـ( اسـ فعؿ مطمقان... كيككف متعديان بمعنى أحضر كائت 

 . (ُ)كالزمان بمعنى أقبؿ"

ك)ىمـ( اسـ فعؿ أمر : "كذكر ابف عاشكر أٌف )ىمـ( اسـ فعؿ أمر فيككف قاصران كمتعديان, قاؿ    
ـٌ إ :لمحضكر أك اإلحضار, فيي تككف قاصرة كقكلو تعالى لينا(, كمتعدية كما ىنا, كىك في )ىم

ـٌ  :لغة أىؿ الحجاز يمـز حالة كاحدة فبل تمحقو عبلمات مناسبة لممخاطب, فتقكؿ ـٌ يا زيدي, كىم ىم
ىميٌمي  :تمحقو عبلمات مناسبة, يقكلكف -أعني بني تميـ  -يا ىندي, كىكذا, كفي لغة أىؿ العالية 

, كقد جا  . (ِ))ىمـ شيداءكـ(" :ء في ىذه اآلية عمى األفصح فقاؿيا ىند, كىميٌما, كىميٌمكا, كىمميٍمفى

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ِٓ/ٖركح المعاني:  (ُ)
 .ُّٓ/ٖالتحرير كالتنكير:  (ِ)
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 الخاتمـــــــة

نتائج استطيع تثبيتيا مف خبلؿ  عمى اإلنتياء يمكف أف أخمص إلى بعد أف شارؼ البحث       
  :البحث في كتاب لكامع البرىاف, كيمكف تقسيميا عمى قسميف

  :ائجيا عمى النحك اآلتيكيمكف اجماؿ نت :المباحث الصرفية :أكالن 

األكلى  :كانت رؤية المعيني في كممة )ماعكف( التي عمى كزف )فاعكؿ( قائمة عمى نظريتيف-ُ
 قكاميا الحذؼ كالتعكيض كاألخرل أٌف فييا قمبان مكانيان. 

ٌنما تدٌؿ عمى معافو أخر منيا  -ِ ال تقتصر داللة )المفاعمة( لدل المعيني عمى المشاركة, كا 
 ة لمكاحد(, ك)المفاعمة بمعنى الفعؿ(. )المفاعم

 تفٌرد المعيني أٌف مف معاني زيادة اليمزة في الثبلثي )أفعؿ( المبالغة كالتكثير.  -ّ

انتيى المعيني إلى أٌف صيغة )فعمكت( الطاغكت فعمكت مف الطغياف نيقمت الـ طاغكت إلى  -ْ
 مكضع العيف كانقمبت ألفان. 

ٍفعؿ( ك)ًمٍفعؿ( بفتح الميـ ككسرىا لغتيف مادامتا تدالف عمى يرل المعيني أٌف صيغتي )مى  -ٓ
معنى كاحد, كىك المصدر, أك اسـ الزماف فبل مشكؿ لديو بينما عٌدىا المفسركف صيغة سماعية, 
ًمٍفعؿ( مف كؿ فعؿ ثبلثي  ألٌنو كعمى كفؽ القياس يصاغ اسـ المكاف أك الزماف عمى صيغة )ى

 صحيح اآلخر مضمـك العيف. 

ؼ المعيني عند صيغة )فىعىالة( المتمثمة لديو بػػ)كىالية( فما كاف بالفتح بمعنى النصرة كق -ٔ
 المعنييف ىما مصدر.  اإلمارة كالسمطاف كفي كبلكالمكاالة, كما كاف بالكسر بمعنى 

بٌينت الدراسة أٌف جمكع التكسير عند المعيني اتسع االحتماؿ فييا بيف مفرداتيا, كمف  -ٕ
ة )أٍفعيؿ( كمثاليا )أشٌد( كيجكز أف يككف مفردىا )شٌد( أك )شدة(, كصيغة صيغ :مصاديقيا

 )فيعىالى( كمثاليا )فيرادل( كىك جمع )فىريد( أك جمع )فىٍرداف( أك )فيراد(.  
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احتماالن في الصيغ الصرفية القياسية كالسماعية عمى حدو سكاء عند المعيني فمـ كجد الباحث  -ٖ
ية مف دكف السماعية كال خبلفو, ألٌف ما ينظر إليو ىك احتمالية يقتصر االحتماؿ عمى القياس

 .                                                                                                       المفظة كما تؤكؿ إليو في تغيير مبناىا كمعناىا أك مبناىا فحسب

ي( منسكب إلى )الرب( عمى غير قياس بؿ سماعي اتضح عند المعيني أٌف )الرٌبان -ٗ
 فزيد في االسـ المنسكب )األلؼ كالنكف( ثـ أضيفت ياء النسبة.  كالبحراني,

اتضح عند المعيني أٌف )الغركر( صيغة مبالغة دٌلت عمى التكثير في االغترار, كىك لمف  -َُ
 داـ منو الفعؿ كسمي بو الشيطاف ألٌنو ال نياية لغركره. 

  :المباحث النحكية :ثانيان 

خرج إلى معنى اإلنكار  استفياـإتضح عند المعيني قكلو تعالى )قؿ أغير اهلل أبغي ربان( بأٌنو -ُ
 في معنى الجحد.  استفياـكىك الجحكد كاالستنكار, كيراد منو النفي مع اإلنكار. ك)أـ( ييراد منيا 

ا بآخر المنادل المندكب أك ألؼ يرل المعيني أٌف ألؼ )ياكيمتى( ألؼ ندبة  يجكز الحاقي -ِ
 منقمبة مف ياء اإلضافة كىي بدؿ مف ياء المتكمـ ألٌف أصميا )ياكيمتي( بالياء. 

تبٌيف عند المعيني أٌف )إلى( في قكلو تعالى )ألـ ترى إلى الذم حاٌج إبراىيـ( جاءت لمتعجب  -ّ
 ألٌف معناىا إلنتياء الغاية.

ؿ في قكلو تعالى )فإٌما يأتيٌنكـ مني ىيدلن فمف تبع ىدام كشؼ المعيني أٌف جكاب الشرط األك  -ْ
 فبل خكؼ عمييـ( ىك جممة الشرط الثاني كجكابو كما يككف خبر المبتدأ ىك المبتدأ الثاني كخبره. 

المتأمؿ في آراء المعيني النحكية يجد أٌنو يميؿ إلى المذىب البصرم, كذلؾ بترجيح أقكاليـ, -ٓ
)فمٌما ذىبكا بو( إذ ذكرى أٌف المحذكؼ الجكاب, كأما الككفيكف فإٌنيـ  :كما صنع في قكلو تعالى

قحاميا لـ يثبت, كال لو كجو في القياس.   يجعمكف )أجمعكا( جكابان, كالكاك مقحمة, كا 

أتكأ المعيني عمى التأكيؿ الذم ييعد مف أىـ المفاىيـ المتعمقة بالمعنى في تكجيو الكثير مف  -ٔ
 :اليب لمتأكيؿ عدة مثمت ظاىرة ممحكظة منياالمسائؿ فظيرت لديو أس
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*التأكيؿ بالحذؼ كقد ركز عمى إعادة صياغة المادة النحكية بافتراض أبعاد في النص غير 
مع  ىالتي يجب قبكليا كالتي ال تتناف مكجكدة فيو كقد سقطت مف التركيب بتصحيح النصكص

مصاديقو رأيو في )كلكف البٌر مف القاعدة النحكية كتمثؿ ذلؾ في االسـ كالفعؿ كالحرؼ, كمف 
الخبر مف المبتدأ ألٌف االتساع أليؽ باإلعجاز مف الصدكر, كرأيو في  د فيو حذؼآمف( إذ جكٌ 

 )إلى كممةو سكاءن( استكت استكاءن أم منصكبة عمى المصدر.  

مف  إلى رأم جميكر النحكييف القائميف بالزيادة التي تحمؿ المعيني في التأكيؿ كالزيادة * ماؿ
جية االعراب كالتعمؽ بالعامؿ إف كاف مف حركؼ الجر ال عمى الزيادة مف جية المعنى كالبياف 

   زيادة )ما(, كزيادة الباء. :كالغرض منيا التككيد ككقعت الزيادة في الحرؼ, كمف مصاديقو

ية كالداللة شغمت الداللة النحكية حيزان كاسعان في لكامع البرىاف تمثؿ ذلؾ في الداللة االحتمال -ٕ
 القطعية لممعنى كاإلعراب, فدؿ ذلؾ عمى مقدرة نحكية كعمـ راسخ في تكجيو المعنى كاالعراب.

تضمنت الداللة االحتمالية عند المعيني الداللة االحتمالية لممعنى, كيعنى بيا أف تغير حركة  -ٖ
حدىما, المبنى يؤدم إلى تغير حركة المعنى مع نص المؤلؼ عمى ذلؾ مف دكف ترجيح أل

احتماؿ الرفع كالنصب في  :كيعنى بيا أيضان ثبات المبنى ك المعنى مختمؼ, كمف مصاديقيا
 جممة )كعبد الطاغكت(, كاحتمالية )كارجمكـ( في قكلو تعالى )كامسحكا برؤكسكـ كأرجمكـ(. 

جاءت )البلـ( في قكلو تعالى )لربيـ يرىبكف( بمعنى التعدية ألٌف المفعكؿ إذا تقدـ ضعؼ  -ٗ
, فدخمت ىنا لتقكية الفعؿ.   عمؿ الفعؿ كصار كأٌنو فعؿ الـز

  كتيخرج الكبلـ عف معنى المعطكؼ. اتضح أٌف )بمى( أصميا )بؿ( زيدت عمييا لمكقكؼ,  -َُ

أفصح المعيني عف أٌف )إلى( ليست بمعنى )مع( لكف المقاربة بيف الحركؼ جعمت بعضيا  -ُُ
 يا فالتقارب حصؿ بالفائدة. ييقاـ مقاـ بعض, فالمراد أف يفيد فائدت
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 المصادر والمراجع

 *القرآن الكريم. 

  :الكتب :أوالً 

طيؼ بف أبي بكر الشرجي الزبيدم مال ػػ ائتبلؼ النصرة, في اختبلؼ نحاة الككفة كالبصرة, عبد .ُ
 -ىػ َُْٕلبناف,  –, مكتبة النيضة العربية, بيركت ُد. طارؽ الجنابي, ط :ىػ(, تحَِٖ)ت

 ـ.  ُٕٖٗ
 –ـ ََُِ, دار صفاء, عماف ػ األردف, ُػ أبحاث صرفية, د. خديجة زبار الحمداني, طػ .ِ

 ىػ. ُُّْ
 –ـ ُٓٔٗ, مكتبة النيضة, بغداد, ُػػ أبنية الصرؼ في كتاب سيبكيو, د. خديجة الحديثي, ط .ّ

 ىػ.  ُّٖٓ
ؤكط, العبلمة شعيب األرن :ىػ(, تحُُٗػػ اإلتقاف في عمكـ القرآف, جبلؿ الديف السيكطي )ت  .ْ

  .ـََِٖ -ىػ ُِْٗلبناف,  –, مؤسسة الرسالة ناشركف, بيركت ُط
, عالـ الكتب الحديث, أربد األردف, ُػػ أثر القكانيف الصكتية في بناء الكممة, د. فكزم الشايب, ط .ٓ

 ـ.  ََِْ -ىػ ُُِْ
محمد الصادؽ  :ىػ(, تحَّٕػػ أحكاـ القرآف, أبك بكر أحمد بف عمي الرازم الجصاص )ت .ٔ

 ـ.  ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ, دار إحياء التراث العربي, بيركت, قمحاكم
 ـ. ُِٗٗ -ىػ ُُِْ, القاىرة, ِػػ إحياء النحك, إبراىيـ مصطفى, ط .ٕ
محمد الٌدالي, مؤسسة الرسالة, بيركت  :ىػ(, تحِٕٔػػ أدب الكاتب, عبداهلل بف مسمـ بف قتيبة )ت .ٖ

 ـ.   ُُٖٗ -ىػػ َُِْلبناف,  -
سكرية,  –, دار الفكر, دمشؽ ُالتفسير, د. محمكد أحمد الصغير, ط ػػ األدكات النحكية في كتب .ٗ

 ـ.  ََُِ -ىػ ُِِْ
د. رجب عثماف  :ىػ(, تحْٕٓحياف األندلسي )ت كإرتشاؼ الضرب مف لساف العرب, أب ػػ .َُ

 ـ.   ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ, مكتبة الخانجي, القاىرة, ُمحمد ك د. رمضاف عبد التكاب, ط
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السعكد بف محمد العمادم الحنفي  كمزايا الكتاب الكريـ, أبـ إلى ػػ إرشاد العقؿ السمي .ُُ
  .الرياض ,عبدالقادر أحمد عطا, )د.ط(, مكتبة الرياض الحديثة :ىػ(, تحِٖٗ)ت

, مكتبة الخانجي, ٓػػ األساليب اإلنشائية في النحك العربي, عبد السبلـ محمد ىاركف, ط .ُِ
 ـ.  ََُِ -ىػُُِْالقاىرة, 

نحكييف كالببلغييف, د. قيس اسماعيؿ األكسي, )د.ط(, بيت الحكمة, ػػ أساليب الطمب عند ال .ُّ
 ـ. ُٖٖٗبغداد, 

, دار الجيؿ, ُد. فخر صالح قدارة, ط :ىػ(, تحٕٕٓالبركات األنبارم )ت كػػ أسرار العربية, أب .ُْ
 ـ.  ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓبيركت,  لبناف, 

اهلل بف محمد الحاشدم, عبد :ىػ(, تحْٖٓػػ األسماء كالصفات, أحمد بف الحسيف البييقي )ت .ُٓ
 ـ.                                                                 ُّٗٗ -ىػ ُُّْالسعكدية,  –, مكتبة السكادم, جدة ُط
 –ىػ(, دار الكتب العممية, بيركت  ُُٗػػ األشباه كالنظائر في النحك, جبلؿ الديف السيكطي )ت .ُٔ

 لبناف. 
د. عبدالحسيف المبارؾ,  :ىػ(, تحَّْبدالرحمف بف اسحاؽ الزجاجي )تع ,ػػ اشتقاؽ أسماء اهلل .ُٕ

 ـ. ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ, مؤسسة الرسالة, بيركت, ِط
أحمد محمد شاكر ك عبدالسبلـ محمد  :ىػ(, تحِْْػػ إصبلح المنطؽ, يعقكب ابف السكيت )ت .ُٖ

  , دار المعارؼ, القاىرة. ْىاركف, ط
 ـ.  ُٕٓٗ,  مكتبة األنجمك المصرية, ٓط ػػ األصكات المغكية, د. إبراىيـ أنيس, .ُٗ
, ط .َِ       ـ.  ََِٔ, دار غريب, القاىرة, ُػػ أصكؿ التفكير النحكم, د. عمي أبك المكاـر
الببلغة, د. تماـ  -فقو المغة  -النحك :األصكؿ دراسة ابستيمكلكجية لمفكر المغكم عند العرب.  .ُِ

  ـ. ُٖٗٗمصر,  -ييئة العامة لمكتاب , دار الشؤكف الثقافية العامة, العراؽ, كالُحساف, ط
 ـ.  ُٕٗٗػػ أصكؿ النحك العربي, د. محمد خير الحمكاني, )د.ط(,  .ِِ
د. عبدالحسيف الفتمي,  :ىػ(, تحُّٔػػ األصكؿ في النحك, محمد بف سيؿ السراج النحكم )ت .ِّ

 ـ.  ُٖٖٗ -ىػ َُْٖلبناف,  -, مؤسسة الرسالة, بيركت ّط
, عالـ ُىػ(, محمد السيد أحمد عزكز, طُٔٔالبقاء العكبرم )ت كػػ إعراب القراءات الشكاذ, أب .ِْ

 ـ.  ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕلبناف,  –الكتب, بيركت 
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إبراىيـ األبيارم,  :ىػ(, تحُُّػػ إعراب القرآف المنسكب لمزجاج, إبراىيـ بف السرم الزجاج )ت .ِٓ
 بيركت. دار الكتاب المبناني  –دار الكتاب المصرم القاىرة  –دار الكتب اإلسبلمية 

, ِزىير غازم زاىد, ط :ىػ(, تحّّٖػػ إعراب القرآف )النحاس(, أحمد بف محمد النحاس )ت .ِٔ
 ـ.  ُٖٓٗ -ىػ َُْٓعالـ الكتب, القاىرة, 

 ـ.  ََِِلبناف,  –, دار العمـ لممبلييف, بيركت ُٓػػ األعبلـ, خير الديف الزركمي, ط  .ِٕ
فاضؿ الساقي, )د.ط(, مكتبة الخانجي,  ػػ أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ كالكظيفة, د, .ِٖ

 ـ.   ََِّالقاىرة, 
 -ػػ إلتقاء الساكنيف في ضكء نظرية المقطع الصكتي, د. صباح عطيكم, دار الرضكاف, عماف  .ِٗ

 ـ.                                                          َُِْ -ىػ ُّْٓاألردف, 
ديث كالفقو, أبك القاسـ عبدالرحمف بف عبد اهلل األندلسي ػػ أمالي السييمي في النحك كالمغة كالح .َّ

محمد إبراىيـ البنا, مكتبة السييمي مف اآلثار األندلسية, مطبعة السعادة,  :ىػ(, تحُٖٓ)ت
 ـ.  َُٕٗ

, مؤسسة األعممي ُالمنزؿ, الشيخ ناصر مكاـر الشيرازم, ط اهلل ػػ األمثؿ في تفسير كتاب .ُّ
 ـ.  َُِّ -ىػ ُّْْلبناف,  -لممطبكعات, بيركت 

                    ػػ اإلنباء بشرح متف البناء في عمـ التصريؼ, محمد بف سعيد البحيرم, )د. ط(, )د. ت(.                                              .ِّ
ىػ(, ٕٕٓالبركات بف األنبارم )ت كخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف, أبػػ اإلنصاؼ في مسائؿ ال .ّّ

 ـ.   ََِِ, مكتبة الخانجي, القاىرة, ُبركؾ محمد مبركؾ, طد, جكدة م
محمد  :ىػ(, تحُٗٔالخير عبداهلل بف عمر البيضاكم )ت كنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ, أبػػ أ .ّْ

 لبناف.   –عبدالرحمف المرعشمي, )د.ط(, دار إحياء التراث العربي, بيركت 
 ـ.  ُُٕٗبعة اآلداب, النجؼ األشرؼ, ػػ أكزاف األفعاؿ كمعانييا, د. ىاشـ طو شبلش, مط .ّٓ
محمد  :ىػ(, تحُٕٔػػ أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ, جماؿ الديف ابف ىشاـ األنصارم )ت .ّٔ

 ـ.   ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ, دار الجيؿ, بيركت, ٓمحيي الديف عبدالحميد,, ط
د. حنيؼ بف ىػ(, ّٓٓػػ إيجاز البياف عف معاني القرآف, محمكد بف أبي الحسف النيسابكرم )ت .ّٕ

 ـ.  ُٓٗٗ, دار الغرب اإلسبلمي, بيركت, ُحسف القاسمي, ط
, مؤسسة ُػػ البحث الداللي عند السيد محمد محمد صادؽ الصدر, د. رحيـ كريـ الشريفي, ط .ّٖ

   .ـ ََِٖ -ىػ ُِْٗالنخب اإلسبلمية, العراؽ, 
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كد  كعمي محمد عادؿ أحمد عبدالمكج :ىػ(, تحْٕٓحياف األندلسي )ت كػػ البحر المحيط, أب .ّٗ
  .ـََُِ -ىػ ُِِْلبناف,  –, دار الكتب العممية, بيركت ُمعكض, ط

دار  –, مكتبة الخانجي بالقاىرة ُػػ بحكث كمقاالت في المغة, د. رمضاف عبد التكاب, ط .َْ
 ـ.   ُِٖٗىػ َُّْالرفاعي بالرياض, 

محمد أبك  :(, تحىػْٕٗػػ البرىاف في عمكـ القرآف, محمد بف بيادر بف عبداهلل الزركشي )ت .ُْ
 ىػ.  ُُّٗالفضؿ إبراىيـ, )د.ط(, دار المعرفة, بيركت, 

ػػ البسيط في شرح جمؿ الزجاجي, ابف أبي الربيع عبيداهلل بف أحمد القرشي األشبيمي الٌسبتي  .ِْ
ىػ َُْٕلبناف,  –, دار الغرب اإلسبلمي, بيركت ُعٌياد بف عيد الثبيتي, ط :ىػ(, تحٖٖٔ)ت
 ـ.   ُٖٔٗ -
 –, دار القمـ ُغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنيا, عبد الرحمف حسف جنكة الميداني, طػػ الببل .ّْ

 ـ. ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔبيركت,  –دمشؽ, كدار الشامية 
 ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ, دار الفرقاف, األردف, ْػػ الببلغة فنكنيا كأفنانيا, د. فضؿ حسف عباس, ط .ْْ

 ـ.  
 ـ.                                                                 ََُّ, دار غريب, القاىرة, ُلمطيؼ, طػػ بناء الجممة العربية, د. محمد حماسة عبدا .ْٓ
مصطفى  :ىػ(, تحُُٗػػ البيجة المرضية, شرح ألفية ابف مالؾ, جبلؿ الديف السيكطي )ت .ْٔ

 ىػ. ؽ.  ُِْْ –ىػ. ش  ُِّٖقـ  –, مطبعة شريعت, إيراف ّالحسيني الدشتي, ط
د. طو عبدالحميد  :ىػ(, تحٕٕٓالبركات بف األنبارم )ت كياف في غريب إعراب القرآف, أبالبػػ  .ْٕ

 ـ.   َُٖٗ -ىػ ََُْطو, )د.ط(, الييئة المصرية العامة لمكتاب, 
, دار ِىػ(, تح: السيد أحمد صقر, طِٕٔػػ تأكيؿ مشكؿ القرآف, ابف قتيبة عبداهلل بف مسمـ )ت .ْٖ

                                                             ـ. ُّٕٗالتراث, القاىرة, 
مجمكعة مف  :ػػ تاج العركس مف جكاىر القامكس, السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدم, تح .ْٗ

 ـ. ُٕٖٗ -ىػ َُْٕ, مطبعة حككمة الككيت, ِالمحققيف, ط
البجاكم, عيسى عمي محمد  :ىػ(, تحُٔٔالبقاء العكبرم )ت كػػ التبياف في إعراب القرآف, أب .َٓ

 ـ.  ُٕٔٗ -ىػ ُّٔٗالبابي الحمبي كشركاؤه, مصر الجديدة, 
 , جامعة األزىر, )د. ت(. ٔػػ التبياف في تصريؼ األسماء, أحمد حسف كحيؿ, ط .ُٓ
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 :ىػ(, تحَْٔجعفر محمد بف الحسف الطكسي )ت كير القرآف, شيخ الطائفة أبػػ التبياف في تفس .ِٓ
 لبناف.  –ر إحياء التراث العربي, بيركت أحمد حبيب قصير العاممي, )د.ط(, دا

 . التحبير في المعجـ الكبير ,  .ّٓ
ىػ(, )د.ط(, الدار التكنسية لمنشر, ُّّٗػػ التحرير كالتنكير, محمد الطاىر ابف عاشكر )ت .ْٓ

 ـ. ُْٖٗ تكنس,
, طيراف, مركز آثار العبٌلمة ُػػ التحقيؽ في كممات القرآف الكريـ, المحقؽ حسف المصطفكم, ط .ٓٓ

 ىػ. ؽ.  ُّّٗطفكم, المص
أيمف ريشدم  :ىػ(, تحّٗٗػػ التذكرة في القراءات الثماف, طاىر بف عبدالمنعـ المقرئ الحمبي )ت .ٔٓ

 ـ.   ُُٗٗ -ىػ ُُِْ, جدة, ُسكيد, ط
, ط .ٕٓ , مؤسسة ُػػ التراكيب اإلسنادية )الجمؿ الظرفية, الكصفية, الشرطية(, د. عمي أبك المكاـر

 ـ.   ََِٕ -ىػ ُِْٖالقاىرة,  –المختار, مصر 
 ُٕٖٗمطبعة اإلرشاد, بغداد,  :ػػ التراكيب المغكية في العربية, د. ىادم نير, )د.ط(, الناشر .ٖٓ

 ـ.  
محمد سالـ ىاشـ,  :ىػ(, تحُْٕػػ التسييؿ لعمكـ التنزيؿ, محمد بف أحمد بف جيزم الكمبي )ت .ٗٓ

 ـ.  ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓلبناف,  –, دار الكتب العممية, بيركت ُط
لبناف,  –, مكتبة المعارؼ, بيركت ِاألسماء كاألفعاؿ, د. فخر الديف قباكة, طػػ تصريؼ  .َٔ

 ـ.    ُٖٖٗ -ىػ َُْٖ
   .لبناف, )د. ت( –ػػ التطبيؽ الصرفي, د. عبده الراجحي, )د. ط(, دار النيضة العربية, بيركت  .ُٔ
دارا , جُػػ تطكر المصطمح النحكم البصرم مف سيبكيو حتى الزمخشرم, د. يحيى عبابنة, ط .ِٔ

 ـ.                                                          ََِٔلمكتاب العالمي, عالـ الكتب الحديث, األردف, 
, مكتبة الخانجي, ِد. رمضاف عبد التكاب, ط :ػػ التطكر النحكم لمغة العربية, برجشتراسر, تح .ّٔ

 ـ.  ُْٗٗ -ىػ ُُْْالقاىرة, 
 ََِٔ -ىػ ُِْٕاألردف,  –, دار عمار, عماف ْسامرائي, ط ػػ التعبير القرآني, د. فاضؿ ال .ْٔ

 ـ.  
 ـ.                                                               َََِاألردف,  –, أزمنة لمنشر كالتكزيع, عماف ُػػ التعجب صيغو كأبنيتو, جميؿ عمكش, ط .ٓٔ
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, دار ابف الجكزم, السعكدية, ِاف, طػػ تعجيؿ الندل بشرح قطر الندل, عبداهلل بف صالح الفكز  .ٔٔ
 ىػ.  ُُّْ

, دار الكتاب ُإبراىيـ االبيارم, ط :ىػ(, تحُٖٔػػ التعريفات, عمي بف محمد الجرجاني )ت .ٕٔ
 ىػ. َُْٓالعربي, بيركت, 

, مؤسسة حكرس الدكلية, ُػػ التعكيض في قضايا النحك كالصرؼ, د. مصطفى شعباف, ط .ٖٔ
 ـ    َُِِاالسكندرية, 

د. محمد  :ىػ(, تحَُِإلماـ مجاىد بف جبر, مجاىد بف جبر المخزكمي التابعي )تػػ تفسير ا .ٗٔ
 -ىػ َُُْ, دار الفكر اإلسبلمي الحديثة, االمارات العربية المتحدة, ُعبدالسبلـ أبك النيؿ, ط

 ـ.  ُٖٗٗ
د. محمد بف صالح بف عبداهلل  :ىػ(, تحْٖٔػػ التفسير البسيط, عمي بف أحمد الكاحدم )ت .َٕ

 ىػ.  َُّْ, المممكة العربية السعكدية, جامعة األماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية, الفكزاف
د. محمد شكرم  :القاسـ الضحاؾ بف مزاحـ البمخي الخراساني, تح كػػ تفسير الضحاؾ, أب .ُٕ

 ـ.  ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗمصر,  –, دار السبلـ, القاىرة ُالزاكيتي, ط
أبي عبداهلل حسيف بف  :ىػ(, تحّٗٗأبي زمنيف )ت ػػ تفسير القرآف العزيز, محمد بف عبداهلل ابف .ِٕ

 ـ.  ََِِ -ىػ ُِّْ, الفاركؽ الحديثة, القاىرة, ُعكاشة  ك محمد ابف مصطفى الكنز, ط
سامي  :ىػ(, تحْٕٕػػ تفسير القرآف العظيـ, اسماعيؿ بف عمر القرشي الدمشقي )ابف كثير( )ت .ّٕ

 ـ.   ُٗٗٗ -ىػ َُِْ, دار طيبة, ِبف محمد سبلمة, ط
ػػ تفسير القرآف العظيـ مسندان عف رسكؿ اهلل )ص( كالصحابة كالتابعيف المسمى )تفسير ابف أبي  .ْٕ

, ُأسعد محمد الطٌيب, ط :ىػ(, تحِّٕحاتـ(, عبدالرحمف بف محمد الرازم ابف أبي حاتـ )ت
 ـ.  ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕالرياض,  –مكتبة نزار مصطفى الباز, مكة المكرمة 

, دار الكتب ُأحمد فريد, ط :ف, مقاتؿ بف سميماف األزدم البمخي, تحػػ تفسير مقاتؿ بف سميما .ٕٓ
 ـ.   ََِّ -ىػ ُِْْلبناف,  –العممية, بيركت 

األردف,  –, دار الفرقاف, عماف ُػػ تناكب حركؼ الجر في لغة القرآف, د. محمد حسف عكاد, ط .ٕٔ
 ـ.  ُِٖٗىػ, َُِْ

, دار إحياء ُمحمد عكض مرعب, ط :ىػ(, تحَّٕػػ تيذيب المغة, محمد بف أحمد األزىرم )ت .ٕٕ
 ـ.                                                             ََُِلبناف,  –التراث العربي, بيركت 
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د. فايز زكي محمد  :ىػ(, تحّٗٔػػ تكجيو الممع شرح كتاب الممع, أحمد بف الحسيف الخٌباز )ت .ٖٕ
 ـ.  ََِِ -ػ ىُِّْمصر,  –, دار السبلـ, القاىرة ُدياب, ط

ىػ(, ْٕٗػػ تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ, الحسف ابف أـ قاسـ المرادم )ت .ٕٗ
 ـ.                                                               ََُِ -ىػ ُِِْ, دار الفكر العربي القاىرة, ُعبدالرحمف عمي سمماف, ط :تح
د. حاتـ صالح الضامف,  :ىػ(, تحْْْعمرك الدايني )ت كبع, أبػ التيسير في القراءات السػ .َٖ

 ـ.     ََِٖ -ىػ ُِْٗالشارقة,  –, مكتبة الصحابة, االمارات ُط
أحمد محمد شاكر,  :ىػ(, تحَُّػػ جامع البياف في تأكيؿ القرآف, محمد بف جرير الطبرم )ت .ُٖ

 ـ.  َََِ -ىػ َُِْلبناف,  –, مؤسسة الرسالة, بيركت ُط
, المكتبة ِٖد. عبدالمنعـ خفاجة, ط  :ع الدركس العربية, الشيخ مصطفى الغبلييني, تحػػ جام .ِٖ

 ـ.   ُّٗٗ -ىػ ُُْْبيركت,  –العصرية, صيدا 
عبداهلل بف عبدالمحسف  :ىػ(, تحُٕٔػػ الجامع ألحكاـ القرآف, محمد بف أحمد القرطبي )ت .ّٖ

 ـ.   ََِٔ -ىػ ُِْٕلبناف,  –, مؤسسة الرسالة, بيركت ُالتركي, ط
بيركت,  –, دار الرشيد, دمشؽ ّػػ الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو, محمكد صافي, ط .ْٖ

 ـ.  ُٓٗٗ -ىػ ُُْٔلبناف,  –كمؤسسة اإليماف, بيركت 
, ط .ٖٓ  ـ.   ََِٕ -ىػ ُِْٖالقاىرة,  –, مؤسسة المختار ُػػ الجممة األسمية, د. عمي أبك المكاـر
 -ىػ ُِْٕ, دار الفكر, ِميا, د. فاضؿ صالح السامرائي, طػػ الجممة العربية تأليفيا كأقسا .ٖٔ

 ـ.  ََِٕ
, دار ُد. رمزم منير بعمبكي, ط :ىػ(, تحُِّػػ جميرة المغة, محمد بف الحسف بف دريد )ت .ٕٖ

 ـ.  ُٕٖٗلبناف,  –العمـ لممبلييف, بيركت 
. فخر الديف د :ىػ(, تحْٕٗػػ الجنى الداني في حركؼ المعاني, الحسف بف أـ قاسـ المرادم )ت .ٖٖ

 ـ.  ُِٗٗ -ىػ ُُّْلبناف,  –, دار الكتب العممية, بيركت ُقباكة كمحمد نديـ فاضؿ, ط
ػػ جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع, السٌيد أحمد الياشمي ك د. يكسؼ الصميمي,  .ٖٗ

 ـ.  ُٗٗٗبيركت,  –)د.ط(, المكتبة العصرية, صيدا 
مى ألفية ابف مالؾ, محمد بف مصطفى الخضرم ػػ حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ ع .َٗ

 -ىػ ُِْْلبناف,  –, دار الفكر, بيركت ُيكسؼ الشيخ محمد البقاعي, ط :ىػ(, تحُِٕٖ)ت
 ـ.  ََِّ
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, ُىػ(, طُِِّػػ حاشية الدسكقي عمى مغني المبيب, الشيخ مصطفى محمد عرفة الدسكقي )ت .ُٗ
 ـ.  ََِٖلبناف,  –دار مكتبة اليبلؿ, بيركت 

حمد بف عمي الصباف ة الصباف عمى شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ, العبلمة مػػ حاشي .ِٗ
 ـ.    ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕلبناف,  –بيركت  ,دار الكتب العممية  ,ُىػ(, طَُِٔ)ت

د. عبدالعاؿ سالـ  :ىػ(, تحَّٕػػ الحجة في القراءات السبع, الحسيف بف أحمد بف خالكيو )ت .ّٗ
 ـ.  ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ , دار الشركؽ, بيركت,ّمكٌرـ, ط

بدر الديف  :ىػ(, تحّٕٕعمي الحسف بف عبد الغفار الفارسي )ت كػػ الحجة لمقراء السبعة, أب .ْٗ
 ـ.  ُْٖٗ -ىػ َُْْ, دار المأمكف لمتراث, بيركت, ُبشير جكيجاتي, ط  –قيكجي 

 َََِطرابمس,  –, كمية الدعة اإلسبلميةُالحذؼ في األساليب العربية, د. إبراىيـ رفيدة, ط .ٓٗ
 ـ.  

, مكتبة السراج, النجؼ ُػػ الحذؼ كالتقدير في الدراسة النحكية, د. عائد كريـ الحريزم, ط .ٔٗ
 ـ.                                                                    ََِٗالعراؽ,  -األشرؼ 

, ط .ٕٗ  ـ.  ََِٖاىرة, , دار غريب, القُػػ الحذؼ كالتقدير في النحك العربي, د. عمي أبك المكاـر
 :ىػ(, تحَُّٗػػ خزانة األدب كلب لباب لساف العرب, عبدالقادر بف عمر البغدادم )ت .ٖٗ

 -ىػ َُْْدار الرفاعي بالرياض,  –, مكتبة الخانجي بالقاىرة ِعبدالسبلـ محمد ىاركف, ط
 ـ.    ُْٖٗ

عالـ  محمد عمي النجار, )د.ط(, :ىػ(, تحِّٗالفتح عثماف بف جني )ت كػػ الخصائص, أب .ٗٗ
  .لبناف –الكتب, بيركت 

ػػ الخميؿ معجـ مصطمحات النحك العربي, د. جكرج قرم عبد المسيح, كىاني جكرج قابكم,  .ََُ
 ـ.  َُٗٗ -ىػ َُُْبيركت,   –, مكتبة لبناف ُط
ػػ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم أعمالو كمنيجو, د. ميدم المخزكمي, )د. ط(, كزارة المعارؼ,  .َُُ

 ـ.   َُٔٗ, مطبعة الزىراء, بغداد
ػػ الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف, أحمد بف يكسؼ المعركؼ بالسميف الحمبي  .َُِ

 ىػ.  َُْٔد. أحمد محمد الخٌرط, )د.ط(, دار القمـ, دمشؽ,  :ىػ(, تحٕٔٓ)ت
, دار ُػػ الدراسات المغكية عند العرب إلى نياية القرف الثالث, د. محمد حسف آؿ ياسيف, ط .َُّ

 ـ.  َُٖٗلبناف,  –ركت مكتبة الحياة, بي
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ػػ الدراسات الميجية كالصكتية عند ابف جني, د. حساـ سعيد النعيمي, دار الرشيد, بغداد,  .َُْ
 ـ.  َُٖٗ

الككيت,  –, شركة الربيعافِػػ دراسات في االدكات النحكية, د. مصطفى النحاس, ط .َُٓ
           ـ.                                                       ُٖٓٗ-ىػَُْٔ

 دار الحديث, القاىرة, )د. ط(.                                                         ,ػػ دراسات السمكب القرآف الكريـ, محمد عبد الخالؽ عضيمة .َُٔ
, عالـ الكتب, ُػػ دراسات في آليات التحميؿ كأصكؿ المغة كالنحك, د. السعيد شنكقة, ط .َُٕ

                                                            ـ.   ََِٗ -ىػ َُّْبيركت, 
 ـ  ُٕٖٗ, بغداد, ُػػ دراسة في حركؼ المعاني الزائدة, عباس محمد السامرائي, ط  .َُٖ
 :ىػ(, تحُْٕػػ درج الدرر في تفسير اآلم كالسكر, عبد القاىر بف عبد الرحمف الجرجاني )ت .َُٗ

ياد عبد , سمسمة اصدارات الحكمة, ُالمطيؼ القيسي, ط كليد بف أحمد بف صالح الحسيف, كا 
 ـ.  ََِٖ -ىػ ُِْٗالمدينة المنكرة,  –السعكدية 

د. حاتـ صالح  :ىػ(, تحّّٖالقاسـ بف محمد بف سعيد المؤدب )ت كػػ دقائؽ التصريؼ, أب .َُُ
 ـ.   ََِْ -ىػ ُِْٓ, دار البشائر, دمشؽ, ُالضامف, ط

محمكد محمد  :ىػ(, تحُْٕحمف الجرجاني )تػػ دالئؿ االعجاز, عبد القاىر بف عبد الر  .ُُُ
 ـ.  ُِٗٗ -ىػ ُُّْ, مطبعة الخانجي, القاىرة, ّشاكر, ط

 ـ.   ُٕٔٗ, مكتبة األنجمك المصرية, ّد. إبراىيـ أنيس, ط ,ػػ داللة األلفاظ .ُُِ
, دار الشؤكف الثقافية, بغداد ُػػ الداللة القرآنية عند الشريؼ الرضي, د. حامد كاظـ عباس, ط .ُُّ
 ـ.                                                                ََِْاؽ, العر  –
, ُد. أحمد مختار عمر, ط :ىػ(, تحَّٓػػ ديكاف األدب, إسحاؽ بف إبراىيـ الفارابي )ت .ُُْ

 ـ.  ََِّ -ىػ  ُِْْمؤسسة دار الشعب, القاىرة, 
د.  :ىػ(, تحِْٔيئة )تػػ ديكاف الحطيئة بركاية كشرح ابف السكيت, جركؿ بف أكس الحط .ُُٓ

 ـ.   ُٕٖٗ -ىػ َُْٕنعماف محمد أميف طو, مكتبة الخانجي, القاىرة, 
, ُد. كاضح الصمد, ط :ىػ(, تحَٓػػ ديكاف النابغة الجعدم, قيس بف عبداهلل بف جعدة )ت .ُُٔ

 ىػ. ُٖٗٗدار صادر, بيركت, 
ندج بف حيجر بف الحارث )ت .ُُٕ محمد أبك  :حـ(, تَْٓػػ ديكاف امرئ القيس, امرؤ القيس حي

 , دار المعارؼ, القاىرة.ٓالفضؿ إبراىيـ, ط
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كارليؿ ىنرم ىيرس  :ىػ(, تحُُٕػػ ديكاف شعر ذم الرمة, غيبلف بف عقبة العدكم )ت .ُُٖ
 ـ.                                                       ُُٗٗ -ىػ ُّّٕمكارتني, كمية كمبريج, 

د. شكقي ضيؼ,دار الفكر العربي,  :ىػ(, تحِٗٓي )تػػ الرد عمى النحاة, ابف مضاء القرطب .ُُٗ
 ـ.ُْٕٗالقاىرة, 

أحمد  :ىػ(, تحَِٕػػ رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني, أحمد بف عبد النكر المالقي )ت .َُِ
   محمد الخراط, )د. ط(, مجمع المغة العربية بدمشؽ, )د. ت(.                                                           

الفضؿ شياب الديف السيد محمكد  كلقرآف العظيـ كالسبع المثاني, أبػػ ركح المعاني في تفسير ا .ُُِ
 لبناف, )د. ت(.                                                               –ىػ(, دار إحياء التراث العربي, بيركت َُِٕشكرم اآللكسي )ت

زىير الشاكيش,  :ىػ(, تحٕٗٓد الرحمف بف عمي الجكزم )تػػ زاد المسير في عمـ التفسير, عب .ُِِ
 ـ.   ُْٖٗ -ىػ َُْْ, المكتب اإلسبلمي, بيركت, ّط
د. حاتـ صالح  :ىػ(, تحِّٖبكر ابف األنبارم )ت كالزاىر في معاني كممات الناس, أبػػ  .ُِّ

 ـ.  ُٕٗٗ, دار الرشيد, بغداد, ُالضامف, ط
, ُد. حسف ىنداكم, ط :ىػ(, تحِّٗف جني )تالفتح عثماف ب كػػ سر صناعة االعراب, أب .ُِْ

 ـ.   ُٖٓٗ -ىػ َُْٓسكرية,  –دار القمـ, دمشؽ 
, تح :  ق(ْٖٕ)ت. سير أعبلـ النببلء , شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي .ُِٓ

 ـ .  ُٖٔٗ –ق َُْٔشعيب األرناؤكط , )د.ط( , مؤسسة الرسالة , بيركت , 
ىػ(, ْٔٔف بف عمر الدكيني المعركؼ بابف الحاجب )تػػ الشافية في عمـ التصريؼ, عثما .ُِٔ
 ـ.   ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓمكة المكرمة,  –, المكتبة المكية ُحسف أحمد العثماف, ط :تح
أحمد  :ىػ(, تحُُّٓػػ شذا العرؼ في فف الصرؼ, أحمد بف محمد بف أحمد الحمبلكم )ت .ُِٕ

    .بف سالـ المصرم, )د.ط(, دار الكياف, الرياض
 :ىػ(, تحٕٗٔابف مالؾ, )ابف عقيؿ( عبداهلل بف عبد الرحمف العقيمي اليمداني )ت ػػ شرح ألفية .ُِٖ

 -ىػ ََُْدار مصر لمطباعة, القاىرة,  –, دار التراث َِمحمد محي الديف عبد الحميد, ط
   .ـ َُٖٗ

ػػ شرح ألفية ابف مالؾ, )ابف الناظـ( محمد بف محمد بف مالؾ, المطبعة العمكية في النجؼ  .ُِٗ
 ىػ. ُِّْاألشرؼ, 
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ػػ شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ, عمي نكر الديف بف محمد بف عيسى األشمكني  .َُّ
لبناف,  –, دار الكتاب العربي, بيركت ُمحمد محي الديف عبدالحميد, ط :ىػ(, تحُٖٗ)ت

 ـ.                                                                      ُٓٓٗ -ىػ ُّٕٓ
لتسييؿ, جماؿ الديف محمد بف عبداهلل الطائي األندلسي المعرؼ بابف مالؾ ػػ شرح ا .ُُّ

 -ىػ َُُْ, ىجر, ُد. عبد الرحمف السيد, ك د. محمد بدكم المختكف, ط :ىػ(, تحِٕٔ)ت
 ـ.  َُٗٗ

عمى التكضيح كيسمى أيضان )التصريح بمضمكف التكضيح في النحك(, الشيخ لتصريح ػػ شرح ا .ُِّ
, دار الكتب العممية, ِمحمد باسؿ عيكف السكر, ط :ىػ(, تحَٓٗرم )تخالد بف عبد اهلل األزى

  .ىػُِْٕلبناف,  –بيركت 
د.  :ىػ(, تحَٗٔػػ شرح جمؿ الزجاجي, ابف خركؼ عمي بف محمد بف عمي اإلشبيمي )ت .ُّّ

  .ىػػُُْٗ, جامعة أـ القرل, مكتبة الممؾ فيد الكطنية, ُسمكل محمد عمر عرب, ط
د.  :ىػ(, تحٗٔٔف عصفكر أبي الحسف بف عصفكر اإلشبيمي )تػػ شرح جمؿ الزجاجي, اب .ُّْ

 ـ.                                                         َُٖٗصاحب أبك جناح, دار الكتب, جامعة المكصؿ, 
ىػ(, ٖٔٔػػ شرح الرضي لكافية ابف الحاجب, رضي الديف محمد بف الحسف اإلستراباذم )ت .ُّٓ
, جامعة محمد بف ُإبراىيـ الحفظي, ك د. يحيى بشير مصرم, ط د. حسف بف محمد بف :تح

 ـ.                                                           ُّٗٗ -ىػ ُُْْسعكد اإلسبلمية, السعكدية, 
, ُ. حسف أحمد العثماف, طد :ىػ(, تحَِٕػػ شرح شافية ابف الحاجب,, الخضر اليزدم )ت .ُّٔ

                                                             .ىػُّّْإيراف,  –ركح األميف, قـ  لقربى, مطابعا منشكرات
محمد  :ىػ(, تحٖٔٔػػ شرح شافية ابف الحاجب, رضي الديف محمد بف الحسف اإلستراباذم )ت .ُّٕ

نكر الحسف, كمحمد الزفراؼ, كمحمد محي الديف عبد الحميد, )د. ط(, دار الكتب العممية, 
 ـ.  ُِٖٗ -ىػ َُِْ ,لبناف –ركت بي
  .ىػُِِّىػ(, المطبعة البيية بمصر, ُُٗػػ شرح شكاىد المغني, جبلؿ الديف السيكطي )ت .ُّٖ
ػػ شرح صكتيات سيبكيو  )دراسة حديثة في النظاـ الصكتي لمعربية مف خبلؿ نصكص كتاب  .ُّٗ

 ـ.  َُِِ ,لبناف –, دار الكتب العممية, بيركت ُسيبكيو(, د. عبد المنعـ الناصر, ط
, ّعمكم بف عبد القادر السقاؼ, ط :ػػ شرح العقيدة الكاسطية, العبلمة محمد خميؿ ىٌراس, تح .َُْ

 دار اليجرة.   
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عبد  :ىػ(, تحِّٖػػ شرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات, محمد بف القاسـ األنبارم )ت .ُُْ
 , دار المعارؼ, القاىرة. ٓالسبلـ محمد ىاركف, ط

محمد محي الديف عبد  :ىػ(, تحُٕٔجماؿ الديف بف ىشاـ األنصارم )تػػ شرح قطر الندل,  .ُِْ
 ىػ.   ُّّٖ, القاىرة, ُُالحميد, ط

ىػ(, ِٕٔػػ شرح الكافية الشافية, جماؿ الديف محمد بف عبد اهلل بف مالؾ الطائي الجٌياني )ت .ُّْ
 ـ.  ُِٖٗ -ىػَُِْ, دار المأمكف لمتراث, مكة المكرمة, ُد. عبد المنعـ أحمد ىريدم, ط :تح
ىػ(, د. المتكلي رمضاف ِٕٗأحمد الفاكيي )ت فتاب الحدكد في النحك, عبد اهلل بػػ شرح ك .ُْْ

 ـ.  ُّٗٗ -ىػ ُُْْ, مكتبة كىبة, القاىرة, ِأحمد الدميرم, ط
د. رمضاف عبد التكاب, ك د.  :ىػ(, تحّٖٔسعيد السيرافي )ت ككيو, أبػػ شرح كتاب سيب .ُْٓ

 ـ.  ََِٔ, دار الكتب كالكثائؽ القكمية, القاىرة, َُ, ّ :, الجزءُصبلح ركاتي, كآخركف, ط
د. فائز  :ىػ(, تحْٔٓػػ شرح الممع )ابف برىاف(, أبك القاسـ عبد الكاحد بف عمي األسدم )ت .ُْٔ

 ـ.  ُْٖٗ -ىػ َُْْ, الككيت, ُفارس, ط
إبراىيـ محمد أبك  :ىػ(, تحّْٓػػ شرح الممع )األصفياني(, عمي بف الحسيف الباقكلي )ت .ُْٕ

السعكدية,  ,, )د.ط(, إدارة الثقافة كالنشر في جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلميةعباة
                                                                    .ـ َُٗٗ -ىػ ُُُْ

 :ىػ(, تحّْٔػػ شرح المفصؿ لمزمخشرم, مكفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيش المكصمي )ت .ُْٖ
 ـ.   ََُِ -ىػ ُِِْلبناف,  –, دار الكتب العممية, بيركت ُقكب, طد. إميؿ بديع يع

خالد عبد الكريـ,  :ىػ(, تحْٗٔطاىر بف أحمد بف بابشاذ )ت ,ػػ شرح المقدمة المحسبة .ُْٗ
 )د. ط(.                                                            ,المطبعة العصرية, الككيت

ىػ(, ّْٔؼ, مكفؽ الديف يعيش بف عمي بف يعيش المكصمي )تػػ شرح الممككي في التصري .َُٓ
 ـ.  ُّٕٗ -ىػ ُّْٗ, المكتبة العربية بحمب, ُفخر الديف قباكة, ط :تح
ػػ شركح التمخيص, )كىي مختصر العبلمة سعد الديف التفتازاني عمى تمخيص المفتاح لمخطيب  .ُُٓ

المغربي(, )كعركس األفراح  القزكيني(, )كمكاىب الفتاح في شرح تمخيص المفتاح البف يعقكب
في شرح تمخيص المفتاح لبياء الديف السبكي( كقد كضع باليامش )كتاب اإليضاح لمؤلؼ 
التمخيص جعمو كالشرح لو كحاشية الدسكقي عمى شرح السعد(, نشري أدب الحكزة, دار الكتب 

                          )د.ط(, )د.ت(.                                    ,لبناف –العممية, بيركت 
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د. نكرم حمكدم القيسي, )د.ط(,  :ىػ(, تحُْػػ شعر أبي زبيد الطائي, حرممة بف المنذر )ت .ُِٓ
 ـ.   ُٕٔٗالمجمع العممي العراقي, مطبعة المعارؼ, بغداد, 

ػػ شفاء الغميؿ فيما في كبلـ العرب مف الدخيؿ, شيخ اإلسبلـ شياب الديف أحمد الخفاجي  .ُّٓ
, مكتبة الحـر الحسيني التجارية ُمحمد عبد المنعـ خفاجي, ط :ىػ(, تحَُٗٔالمصرم )ت

 ـ.  ُِٓٗ -ىػ ُُّٕالكبرل, مصر, 
ػػ شكاىد التكضيح كالتصحيح لمشكبلت الجامع الصحيح, جماؿ الديف محمد عبد اهلل الطائي  .ُْٓ

ة, محمد فؤاد عبد الباقي, )د. ط(, دار الكتب العممي :ىػ(, تحُٕٔالمعركؼ بابف مالؾ )ت
 بيركت, )د. ت(. 

ىػ(, ّٓٗالحسيف أحمد بف فارس )ت كالمغة كسنف العرب في كبلميا, أب ػػ الصاحبي في فقو .ُٓٓ
 ـ.   ُّٗٗ -ىػ ُُْْلبناف,  –مكتبة المعارؼ, بيركت  ُد. عمر فاركؽ الطٌباع, ط :تح
أحمد  :ىػ(, تحّّٗػػ الصحاح, تاج المغة كصحاح العربية, إسماعيؿ بف حماد الجكىرم )ت .ُٔٓ

  .ـ َُٗٗلبناف,  –, دار العمـ لممبلييف, بيركت ْعبد الغفكر عطار, ط
ىػ ُُِْىػ(, دار السبلـ, الرياض, ِٔٓػػ صحيح البخارم, محمد بف إسماعيؿ البخارم )ت .ُٕٓ
 ـ.   َََِ -
بيركت, دار  –ىػ(, دار الجيؿ ُِٔمسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم )ت ,ػػ صحيح مسمـ .ُٖٓ

 كت, )د. ت(. بير  –اآلفاؽ الجديدة 
, عالـ الكتب الحديث, أربد ُػػ الصرؼ الكافي  )دراسات كصفية تطبيقية(, د. ىادم نير, ط .ُٗٓ
 ـ.   ََُِ -ىػ  ُُّْاألردف,  –
, دار الرائد ُق( , تح : إحساف عباس , طْٕٔ)ت. طبقات الفقياء , أبك اسحاؽ الشيرازم  .َُٔ

 ـ .  َُٕٗلبناف ,  –العربي , بيركت 
 ـ.  ُٖٗٗ, الدار الجامعية, ُد. طاىر سميماف حمكده, ط ,ي الدرس المغكمػػ ظاىرة الحذؼ ف .ُُٔ
عٌماف, مؤسسة  –, دار عمار ُد. عبد الفتاح الحمكز, ط ,ػػ ظاىرة القمب المكاني في العربية .ُِٔ

 ـ.                                                                      ُٖٔٗ -ىػ َُْٔبيركت,  –الرسالة 
, دار ُػ العربية الفصحى مركنتيا كعقبلنيتيا كأسباب خمكدىا, د. عكدة اهلل منيع القيسي, طػ .ُّٔ

 ـ.  ََِٖ -ىػ ُِْٗاألردف,  –البداية, عماف 
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محمكد جاسـ محمد  :ىػ(, تحِّٓالحسف محمد بف عبد اهلل الكراؽ )ت كػػ العمؿ في النحك, أب .ُْٔ
 ـ.                                                            ُٗٗٗ -ىػ َُِْالسعكدية,  –, مكتبة الرشد, الرياض ُالدركيش, ط

األردف,  –ػػ عمـ الصرؼ الصكتي, د. عبد القادر عبد الجميؿ, )د.ط(, أزمنة, عماف  .ُٓٔ
 ىػػ.  ُُْٖ

, ُػػ عمكـ الببلغة )البديع كالبياف كالمعاني(, د. محمد أحمد قاسـ, ك د. محي الديف ديب, ط .ُٔٔ
 ـ.   ََِّلبناف,  –الحديثة لمكتاب, طرابمس المؤسسة 

 ـ.                                                              ُٕٓٗ, مطبعة الزىراء, بغداد, ِػػ عمدة الصرؼ, كماؿ إبراىيـ, ط .ُٕٔ
د. ميدم المخزكمي, ك د. إبراىيـ  :ىػ(, تحُٕٓػػ العيف, الخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت .ُٖٔ

 )د. ط(, دار كمكتبة اليبلؿ.  السامرائي,
سميماف بف إبراىيـ بف محمد العايد, جامعة  :ػػ غريب الحديث, إبراىيـ بف إسحاؽ الحربي, تح .ُٗٔ

 ـ.  ُٖٓٗ -ىػ َُْٓأـ القرل, مكة المكرمة, 
 :ىػ(, تحُُُٖػػ غيث النفع في القراءات السبع, الشيخ عمي النكرم بف محمد السفاقسي )ت .َُٕ

 -ىػ ُِْٓلبناف,  –, دار الكتب العممية, بيركت ُع الشافعي, طأحمد محمكد عبد السمي
 ـ.  ََِْ

دراسة كمعجـ, د. عبد اهلل الجبكرم, منشكرات المجمع  ,ػػ فاعكؿ صيغة عربية صحيحة .ُُٕ
 ـ.  ََُِ -ىػ ُِِْالعممي, مطبعة المجمع العممي, 

دار المعرفة,  ,ْيكسؼ الغكش, ط :ىػ(, تحَُِٓػػ فتح القدير, محمد بف عمي الشككاني )ت .ُِٕ
   .ـ ََِٕىػ, ُِْٖلبناف,  –بيركت 

  .ـ ُْٔٗسكرية,  –, دار الفكر, دمشؽ ِمحمد المبارؾ, ط ,ػػ فقو المغة كخصائص العربية .ُّٕ
, مكتبة ُػػ في التحميؿ المغكم, د. خميؿ أحمد عمايرة, تقديـ الدكتكر سمماف حسف العاني, ط .ُْٕ

 ـ.   ُٕٖٗ -ىػ َُْٕالمنار, األردف, 
 ـ.  ََِّ -ىػ ُِّْ, دار الشركؽ, القاىرة, ِّؿ القرآف, سٌيد قطب, طػػ في ظبل .ُٕٓ
 –, دار الرائد العربي, بيركت ِػػ في النحك العربي نقد كتكجيو, د. ميدم المخزكمي, ط .ُٕٔ

 ـ.   ُٖٔٗ -ىػ َُْٔلبناف, 
محمد نعيـ  :ىػ(, تحُٕٖمجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزآبادم )ت ,ػػ القامكس المحيط .ُٕٕ

 ـ.  ََِٓ -ىػ ُِْٔ ,لبناف –, مؤسسة الرسالة, بيركت ٖسكسي, ط العرق
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ػػ القراءات القرآنية في ضكء عمـ المغة الحديث, د. عبد الصبكر شاىيف, )د. ط(, مكتبة  .ُٖٕ
 الخانجي, القاىرة, )د. ت(.   

 , مؤسسة االنتشار العربي,ُػػ القراءات القرآنية في كتب معاني القرآف, د. جكاد كاظـ عناد, ط .ُٕٗ
 ـ.                                                           َُُِلبناف,  –بيركت 

, منشكرات ُىػ(, طِّٗػػ الكافي فركع الكافي, ثقة اإلسبلـ محمد بف يعقكب الكميني )ت .َُٖ
 ـ.  ََِٕ -ىػ ُِْٖلبناف,   –الفجر, بيركت 

أحمد محمكد  :ىػ(, تحْٕٔندلسي )تػػ الكافي في القراءات السبع, محمد بف شريح الٌرعيني األ .ُُٖ
 ـ.  ََُِ -ىػ ُُِْلبناف,  –, دار الكتب العممية, بيركت ُعبد السميع الشافعي, ط

ػػ الكافية في عمـ النحك كالشافية في عممي التصريؼ كالخط, ابف الحاجب جماؿ الديف عثماف  .ُِٖ
ط(, مكتبة  د. صالح عبد العظيـ الشاعر, د. :ىػ(, تحْٔٔبف عمر المصرم المالكي )ت

 ـ.                                                           ََُِاآلداب, القاىرة, 
عز الديف  :ىػ(, تحُّٓالطيب عبد الكاحد بف عمي المغكم الحمبي )ت كػػ كتاب اإلبداؿ, أب .ُّٖ

  .ـ ُُٔٗ –ـ  َُٔٗ -ىػ َُّٖدمشؽ,  –التنكخي, )د.ط(, مجمع المغة العربية 
عبد  :ىػ(, تحُْٓزىية في عمـ الحركؼ, عمي بف محمد النحكم اليركم )تػػ كتاب اال .ُْٖ

 ـ.  ُّٗٗ -ىػ ُُّْدمشؽ,   -, مجمع المغة العربية ِالمعيف المٌمكحي, ط
د. مصطفى جكاد,  :ىػ(, تحّْٖعمي بف عيسى الرماني )ت ,ػػ كتاب الحدكد في النحك .ُٖٓ

 ـ.  ُٗٔٗ -ىػ ُّٖٖالعراؽ,  –, المؤسسة العامة لمصحافة كالطباعة ُكيكسؼ يعقكب, ط
حاتـ أحمد بف حمداف الرازم  كمات اإلسبلمية العربية, الشيخ أبػػ كتاب الزينة في الكم .ُٖٔ

صنعاء,  –, مركز الدراسات كالبحكث اليمني ُىػ(, حسيف بف فيض اهلل اليمداني, طِِّ)ت
 ـ.  ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ

بف مكسى بف مجاىد التميمي  ابف مجاىد, أبك بكر أحمد ,ػػ كتاب السبعة في القراءات .ُٕٖ
 ـ.  ُِٕٗد. شكقي ضيؼ, )د. ط(,  دار المعارؼ بمصر,  :البغدادم, تح

عبد السبلـ  :ىػ(, تحَُٖبشر عمرك بف عثماف بف قنبر سيبكيو )ت كػػ كتاب سيبكيو, أب .ُٖٖ
 بيركت, )د. ت(.  –, دار الجيؿ, بيركت ُمحمد ىاركف, ط 

 :ىػ(, تحّْٔيد, الحافظ المقرئ المنتجب اليمذاني )تػػ الكتاب الفريد في إعراب القرآف المج .ُٖٗ
 ـ.   ََِٔ -ىػ ُِْٕ, مكتبة دار الزماف, المدينة المنكرة, ُمحمد نظاـ الديف الفتيح, ط
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)د. ط(,  دار  ,د. عاطؼ مدككر :ىػ(, تحُِٗالعباس ثعمب )ت أبكػػ كتاب الفصيح,  .َُٗ
 ىػ.  ُُّْالمعارؼ, 

أميف, ك مصطفى حجازم, ك أحمد مختار عمر, ك  ػػ كتاب في أصكؿ المغة, محمد شكقي .ُُٗ
ىػ ُِْْـ,  ُٕٓٗىػ ُّٓٗ ,, مجمع المغة العربية, جميكرية مصر العربيةُآخركف, ط

  .ـ  ََِّ
د. عبد الفتاح  :ىػ(, تحّْٖػػ كتاب معاني الحركؼ, عمي بف عيسى الرماني النحكم )ت .ُِٗ

 ـ. ُْٖٗ -ىػ َُْْالسعكدية,  –, دار الشركؽ, جدة ّإسماعيؿ شمبي, ط
محمكد بف عمر الزمخشرم  ,ػػ الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف التأكيؿ في كجكه التأكيؿ .ُّٗ
                                            لبناف, )د. ت(.                                                                                    –عبد الرزاؽ الميدم, )د. ط(, إحياء التراث العربي, بيركت  :ىػ(, تحّٖٓ)
د. عدناف دركيش,  :ىػ(, تحَُْٗالبقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم )ت كػػ الكميات, أب .ُْٗ

  .ـ ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗلبناف,  –, مؤسسة الرسالة, بيركت ِك محمد المصرم, ط
د. مازف المبارؾ,  :ىػ(, تحّّٕالقاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ الزجاجي )ت كأب ,ػػ البلمات .ُٓٗ
 ـ.  ُٖٓٗ -ىػ َُْٓسكرية,  –, دار الفكر, دمشؽ ِط
د.  :ىػ(, تحُٔٔالبقاء عبد اهلل بف الحسيف العكبرم )ت كمباب في عمؿ البناء كاإلعراب, أبػػ ال .ُٔٗ

 ـ.  ُٓٗٗ -ىػ ُِْٔسكرية,  –, دار الفكر, دمشؽ ُغازم مختار طميمات, ط
الشيخ عادؿ أحمد عبد  :ي بف عادؿ الدمشقي, تحػػ المباب في عمكـ الكتاب, عمر بف عم .ُٕٗ

 -ىػ ُُْٗلبناف,  –, دار الكتب العممية, بيركت ُالمكجكد, كالشيخ عمي محمد معكض, ط
 ـ.   ُٖٗٗ

, دار ُىػ(, طُُٕػػ لساف العرب, جماؿ الديف محمد بف مكـر المعركؼ بابف منظكر )ت .ُٖٗ
 د.ت( )صادر,بيركت, 

فائز فارس, )د. ط(, دار  :ىػ(, تحِّٗعثماف بف جني )ت الفتح كأب ,ػػ الممع في العربية .ُٗٗ
 ـ.    ُِٕٗالكتب الثقافية, الككيت, 

ػػ ليجة تميـ كأثرىا في العربية المكحدة, د. عباس فاضؿ المطمبي, )د. ط(, كزارة الثقافة  .ََِ
 ـ.  ُٖٕٗ -ىػ ُّٖٗكالفنكف, دار الحرية لمطباعة, بغداد, 

دار الشؤكف الثقافية  –, كزارة الثقافة كاإلعبلـ ُالب, طػػ ليجة قبيمة أسد, د. عمي ناصر غ .َُِ
 ـ.  ُٖٗٗآفاؽ عربية, بغداد,  –العامة 



 
ٕ21 

الفضائؿ محمد بف الحسف المعيني  ككاطع البياف في معاني القرآف, أبػػ لكامع البرىاف كق .َِِ
, بيركت ُد. سفر حسنكؼ, ط :ىػ(, تحّٕٓ)  ـ.   َُِْ -ىػ ُّْٓلبناف,  –, دار ابف حـز
أحمد عبد الغفكر  :ىػ(, تحَّٕس في كبلـ العرب, الحسيف بف أحمد بف خالكيو )تػػ لي .َِّ

 ـ.    ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ, مكة المكرمة, ِعطار, ط
أبك زياد محمد  :ػػ متف البناء كاألساس في عمـ التصريؼ, العبلمة المبل عبد اهلل الدتفزم, تح .َِْ

 بف سعيد البيحيرم, )د. ط(, )د. ت(.  
, مكتبة ُمحمد فؤاد سزكيف, ط :ىػ(, تحَُِمعمر بف المثنى التيمي )ت كبػػ مجاز القرآف, أ .َِٓ

 ـ.  ُْٓٗ -ىػ ُّْٕالخانجي, القاىرة, 
محمد محي الديف  :ىػ(, تحُٖٓالفضؿ احمد بف محمد الميداني )ت كػػ مجمع األمثاؿ, أب .َِٔ

 لبناف, )د. ت(.   –, دار المعرفة, بيركت ُعبد الحميد, ط
أحمد الحسيني, مكتبة النشر  :ىػ(, تحَُٖٓلديف الطريحي )ت ػػ مجمع البحريف, فخر ا .َِٕ

 ش.                                                                                                                            ُّٕٔ -ىػ َُْٖالثقافية اإلسبلمية, طيراف, 
عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسي )ت  كيف اإلسبلـ أبي تفسير القرآف, أمػػ مجمع البياف ف .َِٖ

,  بيركت ُلجنة مف العمماء كالمحققيف, ط :ىػ(, تحْٖٓ  -ىػ ُِْٔلبناف,  –, دار العمـك
  .ـ ََِٓ

ػػ مجمكع أشعار العرب كىك مشتمؿ عمى ديكاف رؤبة بف العجاج كعمى أبيات مفردات منسكبة  .َِٗ
 دار ابف قتيبة, الككيت, )د. ت(. كليـ بف الكرد البركسي, )د. ط(,  :اليو, تح

كىي تشتمؿ عمى متف الشافية البف الحاجب  ,ػػ مجمكعة الشافية في عممي التصريؼ كالخط .َُِ
, دار الكتب ُمحمد عبد السبلـ شاىيف, ط :كخمسة شركح ليا, ابف الحاجب كآخركف, تح

 ـ.  َُِْ -ىػ ُّْٓلبناف,  –العممية, بيركت 
د.  :ىػ(, تحّٖٓالقاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم )ت ك, أبػػالمحاجاة بالمسائؿ النحكية .ُُِ

 ـ.  ُّٕٗ -ىػ ُّّٗ ,بييجة باقر الحسني,)د. ط(, مكتبة دار التربية, بغداد
عمي النجدم ناصيؼ, كعبد الحميـ  :ىػ(, تحِّٗالفتح عثماف بف جني )ت كػػ المحتسب, أب .ُِِ

 -ىػ ُُْٓب السنة, القاىرة, النجار, كعبد الفتاح إسماعيؿ شمبي, )د. ط(, لجنة إحياء كت
 ـ.  ُْٗٗ
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ػػ المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز, عبد الحؽ بف غالب بف عطية األندلسي  .ُِّ
 -ىػ ُُّْ, دار الكتب العممية, لبناف, ُعبد السبلـ عبد الشافي محمد, ط :ىػ(, تحُْٓ)ت

    .ـ ُّٗٗ
 :ىػ(, تحْٖٓكؼ بابف سيده )تػػ المحكـ كالمحيط األعظـ, عمي بف إسماعيؿ المرسي المعر  .ُِْ

 ـ.  َََِ -ىػ ُُِْلبناف,  –, دار الكتب العممية, بيركت ُعبد الحميد ىنداكم, ط
, ُالشيخ محمد حسف آؿ ياسيف, ط :ىػ(, تحّٖٓػػ المحيط في المغة, الصاحب بف عباد )ت .ُِٓ

 ـ.  ُْٗٗ -ىػ ُُْْلبناف,  –عالـ الكتب, بيركت 
محمكد خاطر  :ىػ(, تحَٔٔر بف عبد القادر الرازم )تػػ مختار الصحاح, محمد بف أبي بك .ُِٔ

 ـ.  ُُٗٗ -ىػ ُّّٕ, المطبعة األميرية بالقاىرة, ٖبؾ, ط 
خميؿ إبراىيـ  :ىػ(, تحْٖٓػػ المخصص, عمي بف إسماعيؿ األندلسي المعركؼ بابف سيده )ت .ُِٕ

 ـ.  ُٔٗٗ -ىػ ُُْٕلبناف,  –, دار إحياء التراث العربي, بيركت ُجفاؿ, ط
العبدلي,  –, دار المسيرة, عماف ُد. يكسؼ أبك العدكس, ط ,ؿ الى الببلغة العربيةػػ مدخ .ُِٖ

 ـ ََِٕ -ىػ ُِْٕ
, شركة مكتبة ِػػ مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة كالنحك, د. ميدم المخزكمي, ط .ُِٗ

 ـ.  ُٖٓٗ -ىػ ُّٕٕكمطبعة مصطفى البابي الحمبي كاكالده بمصر, القاىرة, 
د. رمضاف عبد التكاب,  :ىػ(, تحَِٕزكريا يحيى بف زياد الفراء )ت كث, أبػػ المذكر كالمؤن .َِِ
 ـ.                                                        ُٖٗٗ, مكتبة دار التراث, القاىرة, ِط
د. رمضاف عبد التكاب,  :ىػ(, تحِٖٔالعباس محمد بف يزيد المبرد )ت كأب ,ػػ المذكر كالمؤنث .ُِِ

مركز تحقيؽ التراث, مطبعة دار  –يف اليادم, )د. ط(, كزارة الثقافة كصبلح الد
 ـ.                                                                                                                         َُٕٗالكتب,الجميكرية العربية المتحدة,

محمد أحمد جاد  :ىػ(, تحُُٗ, جبلؿ الديف السيكطي )تػػ المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا .ِِِ
, مكتبة دار التراث, القاىرة, )د. ّالمكلى, كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ, كعمي محمد البجاكم, ط

 ت(. 
صبلح الديف عبد اهلل السنكاكم, )د.  :ىػ(, تحّٕٕعمي الفارسي )ت كػػ المسائؿ المشكمة, أب .ِِّ

 ط(, مطبعة العاني, بغداد.
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, دار ِىػ(, طّٖٓستقصى في أمثاؿ العرب, أبك القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم )تػػ الم .ِِْ
                                                          .ـ  ُٕٖٗلبناف,  –الكتب العممية, بيركت 

, دار العركبة, الككيت, ُد. عبد المطيؼ محمد الخطيب, ط ,ػػ المستقصى في عمـ التصريؼ .ِِٓ
 ـ.                                                            ََِّ -ىػ ُِْْ

, ِشعيب األرنؤكط كآخركف, ط :ىػ(, تحُِْأحمد بف حنبؿ )ت ,ػػ مسند أحمد بف حنبؿ .ِِٔ
   .ـ ُٗٗٗ -ىػ  َُِْمؤسسة الرسالة, 

د. حاتـ  :ىػ(, تحّْٕمحمد مكي بف أبي طالب القيسي )ت كػػ مشكؿ إعراب القرآف, أب .ِِٕ
  .ـ ََِّ -ىػ ُِْْسكرية,  –, دار البشائر, دمشؽ ُالح الضامف, ط ص
خضر الجكاد, مكتبة  :ىػ(, تحَٕٕػػ المصباح المنير, أحمد بف محمد الفيكمي المقرئ )ت .ِِٖ

 ـ ُٕٖٗلبناف,  –لبناف, بيركت 
ػػ المصطمح النحكم نشأتو كتطكره حتى أكاخر القرف الثالث اليجرم, د. عكض حمد الفكزم,  .ِِٗ
  .ـ ُُٖٗ -ىػ َُُْامعة الرياض , جُط
محمد عبد اهلل النمر,  :ىػ(, تحُٔٓػػ معالـ التنزيؿ, أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم )ت .َِّ

  .ـ  ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ, دار طيبة, ْكعثماف جمعة ضميرية, كسميماف مسمـ الحرش, ط
األدرف,  –ماف , دار عمار, عِد. فاضؿ صالح السامرائي, ط ,ػػ معاني األبنية في العربية .ُِّ

 ـ.  ََِٕ -ىػ ُِْٖ
د.  :ىػ(, تحُِٓالحسف سعيد بف مسعدة األخفش األكسط )ت كػػ معاني القرآف, األخفش, أب .ِِّ

   .ـ َُٗٗ -ىػ ُُُْ, مكتبة الخانجي, القاىرة, ُىدل محمكد قراعة, ط
نجار, محمد عمي ال :ىػ(, تحَِٕزكريا يحيى بف زياد الفراء )ت كػػ معاني القرآف, الفراء, أب .ِّّ

                                                              .ـ ُّٖٗ -ىػ َُّْ, عالـ الكتب, بيركت, ّكأحمد يكسؼ نجاتي, ط
د. عيسى شحاتو عيسى, )د. ط(,  :ىػ(, تحُٖٗػػ معاني القرآف, الكسائي, عمي بف حمزة )ت .ِّْ

                                                               .ـُٖٗٗدار قباء, القاىرة, 
الشيخ محمد عمي  :ىػ(, تحّّٖجعفر النحاس )ت كمعاني القرآف الكريـ, النحاس, أبػػ  .ِّٓ

 -ىػ َُْٖ, جامعة أـ القرل, مركز إحياء التراث اإلسبلمي, مكة المكرمة, ُالصابكني, ط
  .ـ ُٖٖٗ
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عرابو .ِّٔ د. عبد  :ىػ(, تحُُّالسرم )ت إسحاؽ إبراىيـ بف كالزجاج, أب ,ػػ معاني القرآف كا 
                                                                   .ـ ُٖٖٗ -ىػ َُْٖ, عالـ الكتب, بيركت, ُالجميؿ عبده شمبي, ط

 ََِّ -ىػ ُِّْ, شركة العاتؾ, القاىرة, ِػػ معاني النحك, د. فاضؿ صالح السامرائي, ط .ِّٕ
  .ـ
ق( , )د.تح( , )د.ط( , ِٔٔعبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الحمكم )ت . معجـ البمداف , أبك .ِّٖ

 ـ .  ُٕٕٗ –ق ُّٕٗدار صادر , بيركت , 
ىػ ُِِْ ,سكرية –, دار سعد الديف, دمشؽ ُػػ معجـ القراءات, د. عبد المطيؼ الخطيب, ط .ِّٗ
 ـ.                                                             ََِِ -
, كأحمد مختار عمر, ط ػػ معجـ .َِْ , مطبكعات ِالقراءات القرآنية, د. عبد العاؿ سالـ مكـر

                                                            .ـ ُٖٖٗ -ىػػ َُْٖجامعة الككيت, 
د, إميؿ بديع يعقكب,  :ػػ المعجـ المفصؿ في عمـ الصرؼ, األستاذ راجي األسمر, مراجعة .ُِْ

  .ـ ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖلبناف,  –الكتب العممية, بيركت )د. ط(, دار 
, مكتبة  ْ. المعجـ الكسيط , إبراىيـ مصطفى كآخركف , تح : مجمع المغة العربية , ط .ِِْ

 ـ .  ََِْ –ق ُِْٓالقاىرة , الشركؽ الدكلية , 
منصكر الجكاليقي مكىكب بف أحمد  كبلـ األعجمي عمى حركؼ المعجـ, أبػػ المعرب مف الك .ِّْ

 -ىػ َُُْ, دار القمـ, دمشؽ, ُالدكتكر ؼ. عبد الرحيـ, ط :ىػ(, تحَْٓضر )تبف الخ
 ـ.  َُٗٗ

عبد المطيؼ محمد  :ىػ(, تحُٕٔػػ مغني المبيب عف كتب األعاريب, ابف ىشاـ األنصارم )ت .ِْْ
  .ـ َََِ -ىػ  ُُِْالخطيب, )د. ط(, الككيت, 

 –بيركت  ,, دار الكتب العمميةىػ(َْٔفخر الديف محمد بف عمر الرازم )ت ,ػػ مفاتيح الغيب .ِْٓ
 ـ. َََِ -ىػ ُُِْلبناف, 

ىػ(, َِٓالقاسـ الحسيف بف محمد الراغب األصفياني )ت كػػ المفردات في غريب القرآف, أب .ِْٔ
  .لبناف, )د. ت( –محمد سيد كيبلني, )د. ط(, دار المعرفة, بيركت  :تح
فخر  :ىػ(, تحّٖٓرم )تالقاسـ محمكد بف عمر الزمخش كأب ,ػػ المفصؿ في عمـ العربية .ِْٕ

 ـ.   ََِْ -ىػ ُِْٓاألردف,  –, دار عمار, عماف ُصالح قدارة, ط
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عبد السبلـ محمد ىاركف, )د.  :ىػ(, تحّٓٗػػ مقاييس المغة, أبك الحسيف أحمد بف فارس )ت .ِْٖ
 ـ.   ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗط(, دار الفكر, 

مد عبد الخالؽ عضيمة, مح :ىػ(, تحِٖٓالعباس محمد بف يزيد المبرد )ت كػػ المقتضب, أب .ِْٗ
 ـ.   ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ, القاىرة, ّط
 –, دار شماؿ, دمشؽ ُػػ مبلمح في فقو الميجات العربيات, د. محمد بيجت قبيسي, ط .َِٓ

 ـ.                                                          ََُِـ, األكائؿ, دمشؽ,  ُْٗٗسكرية, 
, مكتبة ُفخر الديف قباكة, ط :ىػ(, تحٗٔٔإلشبيمي )تابف عصفكر ا ,ػػ الممتع في التصريؼ .ُِٓ

 ـ.                                                            ُٔٗٗلبناف,  –لبناف ناشركف, بيركت 
  .ـ ََِٓ, شركة نيضة مصر, مصر, ُػػ مف ببلغة القرآف, د. أحمد أحمد بدكم, ط .ِِٓ
لعربية بالدخيؿ, األستاذ طو باقر, مطبعة المجمع ػػ مف تراثنا المغكم القديـ ما يسمى في ا .ِّٓ

 ـ.  َُٖٗالعممي العراقي, بغداد, 
                                                                   .ـ ُْٕٗ -ىػ ُّْٗػػ مف قضايا المغة كالنحك, د. أحمد مختار عمر, عالـ الكتب, القاىرة,  .ِْٓ
                                                            .ـ ََِٕ, دار غريب, القاىرة, ُأحمد كشؾ, طػػ مف كظائؼ الصكت المغكم, د.  .ِٓٓ
 ـ.  َُٗٗمناىج البحث في المغة, د. تماـ حساف, )د. ت(, مكتبة األنجمك المصرية, القاىرة,  .ِٔٓ
 األميف, إبراىيـ مصطفى, كعبد اهلل :ىػ(, تحِّٗالفتح عثماف بف جني )ت كػػ المنصؼ, أب .ِٕٓ
 ـ.                                                           ُْٓٗ -ىػ ُّّٕ, إحياء التراث القديـ, ُط
, مؤسسة ُعبد األمير محمد أميف الكرد, ط ,ػػ منيج األخفش األكسط في الدراسة النحكية .ِٖٓ

 ـ.  ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗبغدد,  –بيركت, مكتبة دار التربية  -األعممي لممطبكعات 
لبناف,  –د. عبد الصبكر شاىيف, مؤسسة الرسالة, بيركت  ,ػػ المنيج الصكتي لمبنية العربية .ِٗٓ

 ـ. َُٖٗ -ىػ ََُْ
, العبلمة محمد عمي التيانكم, تح .َِٔ د. رفيؽ  :ػػ مكسكعة كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك

 ـ.  ُٔٗٗلبناف,  –, مكتبة لبناف ناشركف, بيركت ُالعجـ, كد. عمي دحركج, كآخركف, ط
الشيخ حسيف  :ػػ الميزاف في تفسير القرآف, العبلمة السٌيد محمد حسيف الطباطبائي, صححو .ُِٔ

 ـ.  ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕلبناف,  –, مؤسسة األعممي لممطبكعات, بيركت ُاألعممي, ط
, ُػػ النبأ العظيـ نظرات جديدة في القرآف, محمد عبد اهلل دراز, إحياء التراث اإلسبلمي, ط .ِِٔ

 ـ.   ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓقطر,  –الدكحة 
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 , دار المعارؼ, مصر, )د. ت(. ّعباس حسف, ط ,ػػ النحك الكافي .ِّٔ
ػػ نظرية الحركؼ العاممة كمبناىا كطبيعة استعماليا القرآني ببلغيان, د. ىادم عطية اليبللي,  .ِْٔ
  .ـ ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ, عالـ الكتب, بيركت, ُط
ق( , تح : ْٕٔميؿ بف ايبؾ الصفدم )ت. نكت اليمياف في نكت العمياف , صبلح الديف خ .ِٓٔ

                                                            ـ .  ُُُٗ -ىػ ُِّٗ, دار المدينة , القاىرة ,  ُاالستاذ أحمد زكي بؾ , ط
, كمية ُىػ(, طّْٕمحمد مكي بف أبي طالب القيسي )ت كػػ اليداية إلى بمكغ النياية, أب .ِٔٔ

 ـ.                                                              ََِٖ -قُِْٗجامعة الشارقة, اإلمارات العربية المتحدة, –يا كالبحث العمميالدراسات العم
أحمد شمس  :ىػ(, تحُُٗػػ ىمع اليكامع  في شرح جمع الجكامع, جبلؿ الديف السيكطي )ت .ِٕٔ

                                                               .ـ ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ لبناف, –, دار الكتب العممية, بيركت ُالديف, ط
 :ىػ(, تحْٖٔالحسف عمي بف أحمد الكاحدم )ت ككجيز في تفسير الكتاب العزيز, أبػػ ال .ِٖٔ

 ـ.  ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓبيركت,  –دمشؽ, الدار الشامية –دار القمـ , ُصفكف عدناف داككدم, ط
بية دالليا في ضكء مفيكـ الداللة المركزية اليامشية, د. محمد محمد ػػ كصؼ المغة العر  .ِٗٔ

                                                                                                            يكنس, )د. ط(, منشكرات جامعة الفاتح, )د. ت(.       

                                                    :األطاريح والرسائل الجامعية :ثانياً 

عماد محمد محمكد البخيتاكم, رسالة  ,-دراسة داللية نحكية  –ػػ أدكات التقميؿ كالتكثير في المغة  .ُ
 ـ.                                                            ََِْ -ىػ ُِْٓماجستير, كمية اآلداب, جامعة بغداد, 

ػػ أساليب الطمب في نيج الببلغة, عدكية عبدالجبار الشرع, رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة  .ِ
 ـ.                                                             ََِ -ىػ ُُِْبابؿ, 

معة ػػ أساليب النفي في نيج الببلغة, عبد الكاظـ جبار عبكد, رسالة ماجستير, كمية اآلداب, جا .ّ
 ـ.                                                        ََِّ -ىػ ُِّْالقادسية, 

ػػ االعتراضات النحكية لشرح الجمؿ عمى الزجاجي, زينة عادؿ عبد الكىاب, رسالة ماجستير,  .ْ
 ـ.  ََِٓ -ىػ ُِْٔكمية اآلداب, جامعة بغداد, 

ىػ(, خالد ََُٓر المتألييف الشيرازم المتكفى )تػػ البحث الداللي في تفسير القرآف الكريـ لصد .ٓ
  .ـ ََِٖ -ىػ ُِْٗحكير شمس الركابي, رسالة ماجستير, كمية اآلداب, جامعة القادسية, 
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ػػ التأكيؿ النحكم عند ابف ىشاـ األنصارم, ليث قيير عبد اهلل, أطركحة دكتكراه, كمية اآلداب,  .ٔ
 ـ.  ََِْ -ىػ ُِْْجامعة بغداد, 

النحكم في ثبلثة مف شركح نيج الببلغة, مرتضى عباس السممي, أطركحة دكتكراه, ػػ التأكيؿ  .ٕ
 ـ.   ََِٕ -ىػ ُِْٖكمية التربية, جامعة البصرة, 

ػػ تعدد األبنية العربية لممعاني الصرفية, أحمد محمكد الصالح جكارنة, اطركحة دكتكراه, جامعة  .ٖ
 ـ.  ََِٕمؤتة, عمادة الدراسات العميا, 

يب اهلل الخكئي النحكية في شرح نيج الببلغة, ظافر عبيس عناد, رسالة ماجستير, ػػ جيكد حب .ٗ
 ـ.                                                             ََُِكمية اآلداب, جامعة الككفة, 

ػػ الخبلؼ الصرفي في ألفاظ القرآف, كاطع جار اهلل سطاـ الدراجي, اطركحة دكتكراه, كمية  .َُ
                                                              .ـ  َََِ -ىػ َُِْبية, جامعة بغداد, التر 

ػػ دراسة كظيفية السمكب التككيد في القرآف الكريـ, عائشة عبيزة, اطركحة دكتكراه, كمية اآلداب  .ُُ
 . ََِٗ – ََِٖكالعمـك اإلنسانية, جامعة الحاج لخضر بباتنة, 

ستغناء في النحك العربي كدليؿ المستغنى عنو دراسة تطبيقية في القرآف الكريـ, عمي ػػ ظاىرة اال .ُِ
 ـ.  ََِٓ -ىػُِْٔة اآلداب, جامعة الخرطكـ, حميد عمي راشد النعيمي, اطركحة دكتكراه, كمي

ػػ ظاىرة النيابة في العربية, عبد اهلل صالح عمر, اطركحة دكتكراه, كمية اآلداب, الجامعة  .ُّ
 ـ  ُٕٗٗية,المستنصر 

ىػ( في شرحيو عمى الشافية كالكافية, حيدر ٖٔٔػػ الكراىة المغكية عند الرضي اإلستراباذم )ت .ُْ
 ـ.      َُِٔ -ىػ ُّْٖنجـ عبد زيارة, اطركحة دكتكراه, كمية اآلداب, جامعة القادسية, 

ر, كمية ػػ المسائؿ الخبلفية في األدكات كالحركؼ, سبلـ مكجد خمخاؿ الزبيدم, رسالة ماجستي .ُٓ
 ـ.                                                                                                               ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗاآلداب, جامعة القادسية, 

المعمقات السبع, رزاؽ عبد ػػ معاني الحركؼ الثنائية كالثبلثية بيف القرآف الكريـ كدكاكيف شعراء  .ُٔ
                                                      ـ.                                                                                                                            ََِٓ -ىػ ُِْٔاطركحة دكتكراه, كمية التربية, جامعة بغداد, الطيار,  راألمي

كالتضميف في حركؼ الجر في القرآف الكريـ, رنا سفياف سمماف, رسالة ماجستير, كمية  ػػ النيابة .ُٕ
 ـ.  ََِٓ -ىػ ُِْٔاآلداب, جامعة بغداد, 

  :البحوث والدوريات :ثالثاً 
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ػػ اسـ اآللة كاألداة, إبراىيـ أنيس, بحث في )كتاب في أصكؿ المغة(, مجمع المغة العربية  .ُ
 أحمد كمحمد شكقي أميف, الييأة العامة لشؤكف المطابع , محمد خمؼ اهللُبالقاىرة, مج 

  .ـُٗٔٗاألميرية, القاىرة, 
ػػ أىمية مدلكؿ الكزف في كضع اصطبلحات التقنية الحديثة, ىشاـ ناصيؼ مكي, مجمة المساف  .ِ

 ـ.  ُْٗٗ, ّٖالعربي, الرباط, ع 
المغة التكليدم, الدكتكر  ػػ تراكيب أسمكب النداء في العربية دراسة كصفية تحميمية في ضكء عمـ .ّ

, ُ, ع ُٔحمداف رضكاف أبك عاصي, مجمة الجامعة اإلسبلمية كمية فمسطيف التقنية, مج 
 ـ.  ََِٖ

ػػ تفسير أكجو استعماؿ حركؼ الجر, الدكتكر محي الديف عبد الرحمف, مجمة المجمع العممي  .ْ
 ـ.  ُٖٗٗ, الجزء الثبلثكف ْالعراقي, مج 

القرآف الكريـ, د. رجاء عبد الرحيـ خاشع, مجمة دراسات تربكية, ػػ داللة صيغة فاعكؿ في  .ٓ
 ـ.                                                               َُِِ, ُٖ, ع ِالمديرية العامة لمتربية في بغداد الكرخ/

, جامعة أـ ػػ صيغ المبالغة بيف القياس كالسماع, د. عياد بف عيد الثبيتي, كمية المغة العربية .ٔ
                                                              .ىػَُْٖالقرل, بحكث كدراسات في المغة العربية كآدابيا, الجزء الثاني, 

أ.ـ. د. شكراف حمد شبلكة المالكي, جامعة  ,ػػ صيغة مفعؿ بيف العربية كالمغات السامية المحكية .ٕ
  .ـ َُِٕ, المجمد العاشر, ِمة أكركؾ, عالقادسية / كمية التربية, مج

صرفية )اإلعبلؿ بالقمب إنمكذجان(, أ. د.  -ػػ ضعؼ الطرؼ كأثره في البنية العربية دراسة صكتية  .ٖ
 مجمة آداب ذم قار.  ,, القسـ الثانئُحيدر حبيب حمزة, محكر الدراسات العربية, ع 

ائي, مجمة المجمع العممي العراقي, ىيأة المغة د. إبراىيـ السامر  ,ػػ فاعكؿ بيف السريانية كالعربية .ٗ
 ـ. ُٖٕٗ, ْالسريانية, ـ

ػػ في بعض الخصائص المشتركة بيف العربية كاآلرامية, د. خالد إسماعيؿ, مجمة المجمع  .َُ
 ـ.  ُُٖٗ, ٔالعممي العراقي, ىيأة المغة السريانية, ـ

شكراف حمد المالكي, كمية  ػػ كراىة تكالي إعبلليف في العربية دراسة صرفية صكتية, أ.ـ.د. .ُُ
 ـ.  َُِٔ, ْ, عُٗالتربية, جامعة القادسية, مجمة القادسية لمعمـك اإلنسانية, مج 

ػػ كزف )فاعكؿ( ىؿ ىك جدير أف يقاس عميو, د. صبلح الديف الككاكبي, مجمة مجمع المغة  .ُِ
 ـ. ُُٕٗ, ّ, جْٔعربية بدمشؽ, ـال


