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 ميني الباحث

ا " اليت أعددهتلمقاآ ة بين الدآ المصون و بالغة القرآنأعلن أن حبثي : "ا

حتت إشراف األستاذة الدكتورةفضيلة داؤد، واليت قّدمتها إىل اجلامعة الوطنية للغات 

احلديثة بإسالم آباد لنيل درجة الدكتوراه، مل أتقدم هبا إىل أية جهة أخرى لنيل أية 

 شهادة من قبل .
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Abstract 

Topic of PhD Dissertation 
Comparison between Al-Dur-Al-Masoon and Blaghat-Al-Quran 

(Morphological and Syntactical analysis) 

(Chapter Aal-e-Imran) 

As a matter of fact many a Muslim scholars had been compiling their 

Tafaseers on Morphological and Syntactical grounds.Just because complete 

understanding of Quranic verses impossible without the help of these two. 

So the researcher chose two books, one from old period and other from 

present time to compare their styles in dealing with Morphological and 

Syntactical Citations. 

I have divided my topic into Abstract, Preface, five chapters, 

Bibliography and list of contents. 

First chapter will talk about Morphological and Syntactical 

Citations in Tafaseer Ul Quran and it has three sub-chapters.And Second 

chapter will introduce Halabi, Shaikhly and their books and it has three 

sub-chapters. And Third chapter will consist of Morphological and 

Syntactical Citations in Al-Dur-Al-Masoonand it has three sub-chapters. And 

Fourth chapter will consist of Morphological and Syntactical Citations in 

Balaghat-Al-Quran  and it has three sub-chapters.And Fifth chapter will deal 

with comparison between Al-Dur-Al-Masoon andBalaghat-Al-Quranand it has 

three sub-chapters. 
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اإلهداء .

لمدداً حلددبع العلددم وأىلددو ، والدددي ادلرحددوم الددذي كددان م عروح إللل  
وىددو أول مددن وضددع قدددميَّ يف طريددق العلددم وحرَّضددذ علدد  مواصددلة ىددذا 

 اللَّهم نوعر قربه بنور اجلنة واجعلو روضة من رياض اجلنة......الطريق .

والدتي الكرميت اليت أرضعتين لبان العزة والكرامت وعلّمتين بأنّ وإىل 

 ......احلياة صرب و جهاد 
 الوفية اليت حتملت معي كلَّ العناء وكانت تشجععذ زوجيت وإل 

 عل  مواصلة الطريق......
 أبنائي األعزاء الذين شاركوين اجلهد والعناء......وإل  

 ىؤالء مجيعا أىدي مثار ىذا البحث. إل ....... 
 



 
 ن 

 

 

 كلمة الشكر
، ومن الواجب أن يذكر أىل  وبعد ! إذا كان شكر الناس من شكر اهلل 

بفضلهم ، وأن يُرّد احلق إىل أىلو ، فأقدعم جزيل الشكر والعرفان للقائمني الفضل 
عل  قسم اللغة العربية ، و عل  رأسهم عميده ، سعادة األستاذ الدكتور السيعد علي 
أنور ومجيع أعضاء ىيئة التدريس فيو مبا يبذلون من جهود يف سبيل العلم ، وما 

ٍن ، وأخصُّ منهم األستاذ الدكتور كفايت اهلل مهداين يقدعمونو لُطالَّبو من تسهيٍل وعو 
اّلذي أفدت منو فوائد مجة من علمو الغزير وآرائو السديدة من إعداد اخلطة إىل هناية 

 البحث . 
وُأصِفي ُشكرِي أُلستاذِت الفاضلة اليت تفضَّلت باإلشراف عل  ىذا البحث 

يد العون وادلساعدة يف كل  ، سعادة األستاذة الدكتورة فضيلة داؤدوقّدمت إلّ 
مشكلة ومل تبخل بتوجيهاهتاوإرشاداهتا طيلة فرتة إعداد ىذا البحث، فجزاىا اهلل عذ 

 خري اجلزاء.
وأرفع خالص الشكر والتقدير إىل زميلي الدكتور حممد بادشاه حماضر اللغة 

أل اهلل العربية باجلامعة الذي ساعدين يف سبيل كتابة البحث عل  احلاسوب اآلل فأس
 لو أن جيزيو خري اجلزاء يف الدارين.

والشكر موصول إىل كلع أٍخ مؤازٍر ، وصديٍق مرافٍد ، وإىل كلع يٍد احتملت 
 صنيعها أُلمتَّ ىذا العمل.
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 آموز ومصطهحات
   : . ىذان القوسان ادلزخرفان خمتصان لآليات القرآن الكرمي 
 لؤلحاديث النبوية الشريفة. ىذان القوسان ادلعقوفان خمتصان :  ] [ 
 ىذان القوسان ألرقام احلواشي، واألقوال بني النص.  :  ) (

 عالمتا التنصيص لالقتباسات ادلنقولة. :  "  " 
 رقم الصفحة. : ص/
 رقم اجمللد. : ج/
 حتقيق احملقق. : ت/

 الت/ :       دون التاريخ.
 الط/ :       دون الطبعة.

 ط / :       الطبعة.
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احلمددهلل ا ايددني  عدد ع دهددل داددهللب اي ألدد ا لاادد،  أود اأيادد ا   و و ددد   دد  
فندد ا ايوهدد حل واحل ددي ايو وادده   و وهدد    ددً اي ألددر اددهللماً   و ع مادد  دهمدد ً   و دددن   

 عظم ً   و بهغه  يف اخلط ا . 

 مسه  مبّ  ش اهللا و اشِّد،ا وعدنا،ا    ايني واياال  وايسالحل دهل مس ع اا 
 و ادو ً إىل اا بإذع  وس،ا  ً و نريا.

وبوددهلل .....فمدد  اي مبدد ح ن دد ا  عدد  ل ا  ددهلل يف ايألدد ماا ةألدد ا  ظدد  بون ادده 
اياددد  مث  مهمددد   ظدددد  بددد  ايذدددد، ا اي ددد،ا ايددددني ةألدددر   يدددد   ل  اي ألدددر   وةدددد ا 

    وث اأ   حل و اسألنا ط ااألم حل ادلسهمث ب     و  ب سلألهفه :  نهي     مس  
ادلسددددد فً ايفذهوددددده   و دددددنهي  ددددد   مسددددد   ددددد   ودددددث اسدددددأل ،اج   يددددده   ددددد ع ايوذودددددهلل  
اإلسال وه  و نهي     مس      ودث  و،فده  سدا ا ع ويد    وبوددهي  مسد  يوألو،فد ا 
دهل و  ب ايذ،اءات ادل ألهفه   وط ففه ادألند ا ا عدر ايهغده شد،  ً يغ،ااد  وبو عد ً إلد،ابد  

 يوا   و إب،از بالعأل  وةشف  س،ام إد  زب وعظم  .و فهي  س 
واهلل   ي ذيك إىل عشأ  ايوه حل اجلهللاهلل  ادلألوهلل     و نه  دهدي اينود    فهودر 
ايذ، ا اي ،ا  وماً ا   ً يف ومبع ا ادهلل اينود  ايود،و وسد  ا اعوند    ةمد  يودر اينود  

 م  ممب وا ااوأل .ايو،و  وماً ا   ً يف لفسري ايذ، ا اي ،ا وةشف  س،امب وإظه 
إىل اجتد اث سلألهفدث  - ندن بدهللاا ت ايألدأيوف يف اينود  ايود،و -واعذسي اينو  

 د   وددث اي أل بدده يف اينود  ايودد،و   فاودددهي دددظ ب جل عدر اينظدد،ي وبودددهي ا  دد، 
ااألي ب جل عر ايألطاوذ    فم    دو ا الجتد ب اينظد،ي    بد  بشد، دمد،و بد  دممد ا 

 اد( 8;5"اي أل ا"   و ب  ايوا س زلمهلل ب  ا اهلل ادلرب  )اددددد(    ر 1;1سوا ا )
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اددددددد(  ددددد  ر 619 ددددد  ر "ادلذألددددددر"   و بددددد  ب ددددد، زلمدددددهلل بددددد  ايسددددد،ي ايسددددد،اج )
ه( 671"اأ دددد ع يف اينودددد "  و بدددد  ايذ سددددي داددددهلل ايدددد،   بدددد  إسددددو   اي  دددد    )

ه(  د  ر ::6   ر "اجلمً يف اينو "  و بد  دهد  احلسد  بد    دهلل ايف مسد  )
ه(  د  ر "سد،  دن ده 5>6ايأل مهه"  و ب  ايفدأل  دممد ا بد   دظ )"اإلاد ح" و"

ه( ;86اإلددددد،اا" و"ايهمددددع"  و دددد م اا  بدددد  ايذ سددددي زلمدددد   بدددد  دمدددد، اي سلشدددد،ي )
 ددددد  ر "ادلفادددددً" و ب  ايربةددددد ت دادددددهلل ايددددد،   بددددد  زلمدددددهلل بددددد   و سدددددووهلل اأعاددددد مي 

ه( 5>8ادددد(  ددد  ر "اإلعاددد   يف  سددد فً اخلدددال "  وابددد   دددد ء ايذددد،ط )::8)
ه(  دد  ر "اي  فودده وايشدد فوه"  979 دد  ر "ايدد،  دهددل اينودد  "  وابدد  احل  ددر )

ه(  ددددد  ر "ايألسدددددهوً" و"اأيفودددده" وعدددددرياي  ددددد  ابددددد  دادددددف م 9:5وابدددد    يدددددك )
ه( وايسددددددددددو ط  91:ه(  وابدددددددددد  اشدددددددددد حل اأعادددددددددد مي)9;9ه(   واي،مبدددددددددد  )>99)
 ه(.11>)

ه( :51اء )و     و ا الجت ب ايألطاوذ  اي :  ب  زة،اد  ىيدب بد  زاد   ايفد، 
ه( ددد  ر"رل زايذ، ا" 511 ددد  ر " وددد آ ايذ، ا" و بددد  داودددهلل   ومددد، بددد  ادلمددد  )

ه(   ر" و آ ايذ، ا" و بد  إسدو   518 و ب احلس  سووهلل ب   سوهلل  اأ فش)
ه(    ر " و آ ايذ، ا وإد،اب "  و ب  وف،   دهلل 611إب،ااوي ب  ايس،ي اي   ج )

ذدد، ا"  و بدد  دهددل احلسدد  بدد    ددهلل ه(  دد  ر "إددد،اا اي;66بدد  زلمددهلل اينودد س )
ه(  ددددد  ر "احل ددددده يهذددددد،اء ايسددددداوه" و ب  ايفدددددأل  دممددددد ا بددددد   دددددظ ::6ايف مسددددد )

ه(   ر"احملألسدددددددددددددددددر" و ب ط ير   ددددددددددددددددد  بددددددددددددددددد   و ط يدددددددددددددددددر ايذوسددددددددددددددددد  5>6)
ه(   ر" شدددددد ً إددددددد،اا ايذ، ا" و دددددد م اا زلمدددددد   بدددددد  دمدددددد، اي سلشدددددد،ي :76)
ه(  دددد  ر 879ط )ه(  دددد  ر "اي شدددد  "  وابدددد  دطودددده احملدددد مو ايغ،عدددد ;86)

ه( ::8"احملدد،م اي  و "و بدد  ايربةدد ت داددهلل ايدد،   بدد  زلمددهلل بدد   و سددووهلل اأعادد مي )
   ر "اياو ا يف ع،ار إدد،اا ايذد، ا"   و بد  اياذد ء دادهلل اا بد  احلسدث ايو دربي 

ه(   ر "ايألاو ا يف إد،اا ايذد، ا" و ريري ايدهللا  زلمدهلل بد  ا سدف بد   ود ا 919)
ه(  دددد  ر 89:ياودددد، احملددددوم"  وايسددددمث احلهدددد  )ه( دددد  ر "ا78:اأعهلليسدددد )

 "ايهللم ادلا ا" و  ت ايشو ه     ر "بالعه ايذ، ا"وعرياي.
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 : أهمية الموضوع
ًّ  ، وً   س سّو   وانا اي أل ا ايوظوي اسمل ايذ، ا اي ،ا ايني سوظ
لسأل ،اج    اسأله حل اإلعس عوه يف  و هتي    مجوع شؤوا ايهللعو  وا  ،    فذهلل ا حل 

وض ادلفس،ا  بألفسري وش،ح     حل ايذ، ا و ف، ال  ول،اةوا  يف ايوا م ادلألو ااه بوهلل ب
ع وي  إىل ا  ن  انا   واسألمهللوا ب يش ااهلل ايا،فوه واينو اه يفهي ل،اةور و و آ 
اي هم ت ايذ، عوه   وينا ة عت ان ك    ه   ّسه إىل  ماسه وحتهوً ايش ااهلل ايا،فوه 

ف سري ايذ، عوه ادل ألهفه دلو،فه  هللى  وه اسألشه  اي ب يذ ادهلل واينو اه اي ام   يف ايأل
 ايا،فوه واينو اه.

 التعريف بالموضوع :
ل شك  ّا لفسريي "ايهللم ادلا ا يف ده حل اي أل ا ادل ن ا" أ هلل ب  
ا سف ادلو،و  ب يسمث احله  و"بالعه ايذ، ا يف اإلد  ز إد،ابً  ولفسريًا بإجي ز" 

شو ه     عف فس اي ألر ايألفسرياه اينا  متَّ لأيوفهم  دهل ياه ت داهلل اي ا هلل اي
 س س اأبنوه ايا،فوه وايذ ادهلل اينو اه  ع  ّا دا، ةأل بألهم  سلألهف   ف أوع ةألر 
يف ايوا، ايذهللا وايم آ يف احلهللاث   ومه  حبق   س دأل ا  ،فوأل ا حن األ ا ش  هأل ا  

 واينو اه اي ام   يف انا  اي أل بث.ومل اذي   هلل إىل ا ا نذ معه ايش ااهلل ايا،فوه 
 :  أسباب اختيار الموضوع

ينا ا رتت انا ادل مب ع بون اا : "ادلذ معه بث ةأل و ايهللم ادلا ا وبالعه 
 ايذ، ا"  ماسه حتهوهوه  ،فوه حن اه )س م   ع دم،اا( يوهلل   سا ا    مهه  : 

ايذ، ا واييت ل مي   فهمه   وًل : معايت ايشهللاهلل  يهغه ايو،بوه اييت  ع ع فوه  
 اياوو  إل بألوهي ا ادهللا  ايا،فوه واينو اه.

 .ري عو ً :    ايشهللاهلل إىل  ماسه اأبنوه ايا،فوه وايذ ادهلل اينو اه
 ري يم ً : و    ايألطاوق ايا،يف واينو ي يف اي أل بث ب     مت.

 مابو ً :إدل    ايشهللاهلل ب يش ااهلل ايا،فوه واينو اه وايشو،اه.
 :مل اساذظ   هلل فوم   دهي يف انا ادل مب ع ادلهّي  نا اأسه ا.    س ً 
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واادددددألي ةدددددً  ددددد  احلهددددد  وايشدددددو ه  يف ةأل بوهمددددد  اجل عدددددر ايألطاوذددددد  يهذ اددددددهلل 
ايادد،فوه واينو ادده و دد   ددالع ايشدد ااهلل مهدد  ذةدد،ا ا ادد ت ايذ، عودده واأ   اددث اينا ادده 

 واأبو ت ايشو،اه واأ م ع ايو،بوه دهل س اء.
 : حثمنهج الب

اناغ   ا  يفت عظ، ايذ،اء ايوظ حل إىل اينذ ط ايأل يوه   ع  نه   ايني 
 الاوأل  يف انا اياوث:

األن وع اياوث ايهللماسه ايألوهوهوه يهش ااهلل ايا،فوه واينو اه يهللى ايسمث  -1
احله  و  ت ايشو ه      الع س م   ع دم،اا   فهنا ايألوهوً اذألد   ا 

 ا،فوه وايذ ادهلل اينو اه اييت ع اشه  ايألا،افو ا واينو ا ا. عانِّف  بن ء دهل اأبنوه اي
اشألمً اياوث دهل خت،اج وحتهوً ايش ااهلل ايا،فوه واينو اه اييت ذة،ا   -5

 و ع اشه  ةً    احله  وايشو ه  يف ةأل بوهم  :"ايهللم ادلا ا" يف ايطاوه احملذذه 
ريوت و"بالعه ايذ، ا" يههللةأل م   هلل زلمهلل اخل،اط ادلطا ع     ام ايذهي   شق وب

 ادلطا ع      ألاه  عهللاس دم ا.
ي  عن   مسن  يف اياوث ايش ااهلل ايا،فوه واينو اه اييت ذة،ا  ةً     -6

احله  وايشو ه  يف ةأل بوهم    ايأل  ن  يف حتهللاهلل اأبنوه ايا،فوه وايذ ادهلل اينو اه 
 ط،اذه اي  ف فذم.

اأ هوه دلو،فه  ماء دهم ء    وين  اهللم ادلسألط ع  ا ع، ع إىل ادل،ا ع -7
 ايا،  واينو  اييت وم ت يف ةأل و احله  و ايشو ه .

يف ل،لوان  يهش ااهلل ايا،فوه واينو اه اييت ذة،ا     ا ع  يف ةأل بوهم   -8
  سر ل،لور اأب اا ايني وم  يف اي ألر ايا،فوه واينو اه. 

ألش   ال ألال  يف  ذ معألن  يف ايا ا اخل  س واينه ف   مسن     ة  اي -9
دنهلل ةً  نهم    ف  هللع  ايألش ب  ايذهوً وال ألال  اي مري ةم  ل ظن  ايألفاوً 
اي اف، دنهلل احله  يف  وظي ادلس فً اييت ع اشه  ةأع   وىف  ذه  واإلجي ز ايشهللاهلل دنهلل 

 ايشو ه  الذ ء    ال ألالف ت يوهم ء ايا،  واينو  . 
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  يف ايس م    ايذ، ا اي ،ا   وذيك مت د و ا ا ت ايذ، عوه إىل   امبوه -:
 ب أل به اسي ايس م  وماي ا اه بوهللا   ا ش،  يف اذل  ش. 

 مّت خت،اج ايذ،اءات ايذ، عوه إىل اي ألر ادلوألرب .  -;
اييت وم ت يف اياوث   وذيك ب أل به ماي مت خت،اج اأ   اث اينا اه ->

 احلهللاث اينا ي.
،ى اييت اسألشههلل    ةً    احله  امن  بأل ،اج اأبو ت وا ري ماأ  -11

 وايشو ه  يف رين ا  اياوث .
 امت برتا ي يألدالحل اي ام   يف اياوث يف احل شوه . -11

 وااألدل ادل مب ع  ا  د جل  يف  ذهلل ه ومخسه  ب اا و  دته  سر اخلطه ايأل يوه:
 واهلل حتهللريت فوه  د  بهللاا ت ايوه حل ايا،فوه واينو اه ولطاوذ هتم  دهل:المقدمة 

ايذ، ا اي ،ا   و مهوه ادل مب ع و سا ا ا ألو مب و نه   يف اياوث و اي  ا  م 
 اياوث.

 .االستشهاد بالصرف والنحو في تفاسير القرآن:الباب األول
 واّسمت انا ايا ا إىل ريالريه فا ع .

 .االستشهاد لغًة واصطالحاً :  الفصل األول
وا دددطال  ً يف مبددد ء ةألدددر ايهغددد ت فهللمسدددت  ددد   دددالع ادددنا ايفادددً السألشددده   يغدددًه 

و  ددد ع اينوددد   دددع بوددد ا  وددد آ وظهددد م ةهمددديت السألشددده   وال أل ددد ج يف مبددد ء ةألدددر اينوددد   
 وايف،  بونهم .

 أهمية االستشهاد بالصرف والنحو في تفاسير القرآنالفصل الثاني : 
حتددهللريت فودد  ددد   مهودده السألشدده   ب يادد،  واينودد  يف لف سددري ايذدد، ا  ألمددمالً يف ومبددع 

 ايوه حل ايو،بوه ووظوفأله  وااألم حل   و ا ةألر دهي ادلو آ واإلد،اا.
 سورة آل عمران :تسميتها وفضلها وأهم موضوعاتها: الفصل الثالث

حتهللريت فو  دد  لسدموه سد م   ع دمد،اا واأاد ء اأ د،ى ذلد   دع فددً ادنب ايسد م  يف 
ألدددددر ايألف سدددددري ايذهللميددددده مبددددد ء اأ   ادددددث اينا اهب إلمبددددد فه إىل ذةددددد،  ادددددي   مبددددد د هت  يف مبددددد ء ة

 واحلهللامه.
 الباب الثاني : التعريف بالسمين والشيخلي وكتابيهما.
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 اّسمأل  إىل ريالريه فا ع ة يأل د :
 .ترجمة السمين الحلبي ومكانته العلمية:  الفصل األول

فهللمسددددت  دددد   ددددالع ايفاددددً اأوع "ل،مجدددده ايسددددمث احلهدددد "    وددددث اادددد  
مسدددددت "   عألددددد  ايوهموددددده وريذ فألددددد  اي اسدددددوه"   وعسدددددا  ويذاددددد  وةنوألددددد  و دددددوال ب وةمددددد   

 ب إلمب فه إىل بو ا شو    ولال ونب وةألا  ووف ل .
 ."الدر المصون" ومكانته العلمية: الفصل الثاني

فألوهللريت فو  د  "ايدهللم ادلاد ا" و   عألد  ايوهموده  د   ودث ااد  اأ ده  و 
همدد ء اي ادد م واددنا ز دد  لأيوفدد  واذلددهلل   دد  لأيوفدد  و   عألدد  ايوهمودده يف مبدد ء  ادد اع ايو

اي أل ا بث ايألأري،     وث  ا  مب اي،فوسوه وايم ع اده وبدث ايألدأريري  د   ودث  ريد،ب يف  
 ةألر ايألفسري و  اشوه  وةألر ايذ،اءات وةألر اينو   ادلألأ ،ا .

 بهجت الشيخلي و كتابه :"بالغة القرآن".: الفصل الثالث
ه ايذد، ا "  د  حتهللريت فو  د    ت ايشدو ه   د   ودث ااد  وةأل بد  "بالعد

 ودددث ااددد  اي   دددً واذلدددهلل   ددد  لأيوفددد  و   عألددد  ايوهموددده  ددد   ودددث إد،ابددد  يهذددد، ا 
 اي   ً و   ل  ايغ ا، .

 الباب الثالث :الشواهد الصرفية والنحوية في "الدر المصون"
 اّسمأل  إىل ريالريه فا ع ة يأل د :

 حوية.منهج السمين الحلبي في إيراد الشواهد الصرفية والن: الفصل األول
واهلل حتهللريت فو  د   دنهج ايسدمث احلهد  يف إاد،ا  ايشد ااهلل اياد،فوه واينو اده 
    وث  نه   ايو حل وط،اذألد  يف دد،م  نه د  وادلود مل ايديت  اد حل دهوهد   نه د   د  
ودد،بث واجت اودد  

 
 وددث    لدد  ايوهمودده و سدده ب  و   عألدد  ايوهمودده وإ  للدد  و  افدد   دد  ادل

 ايألفسريي واينو ي.
 الشواهد الصرفية لتحديد األبنية الصرفية في "الدر المصون"ثاني:الفصل ال

حتددهللريت فودد  ددد  ايشدد ااهلل ايادد،فوه يألوهللاددهلل اأبنودده ايادد،فوه يف "ايددهللم ادلادد ا" 
 ددد   ودددث شددد ااهلل  بنوددده اأفوددد ع املددد،   وادل ادددهلل  وادلاددد  م ومجددد ع ايأل سدددري والسدددي 



 
: 

 

 

واإل عد حل ايديت د جلهد  ايسدمث ادل س م وايألاغري واينسدر وادلا يغده واإلددالع واإلبدهللاع 
 يف ةأل ب  "ايهللم ادلا ا".

 الشواهد النحوية لتحديد القواعد النحوية في "الدر المصون": الفصل الثالث
 حتهللريت فو  د  ايش ااهلل اينو اه يألوهللاهلل ايذ ادهلل اينو اه يف "ايهللم ادلا ا" 

" د " احل  زاده و درب "إاَّ"     وث ش ااهلل ادل،ف د ت    ادلاألهلل  واخلرب وايف ددً و درب "يدوس" و 
و   اهت   وش ااهلل ادلنا ب ت    ادلف دوً اخلمسه واحل ع وايألموو  وادلن  ى والسألمن ء   وش ااهلل 
امل،ومات    اجل، حب،و  اجل م و و عوه  وب إلمب فه  وش ااهلل ايأل ابع    ايافه وايأل ةوهلل ودطدف 

مع   وشدد ااهلل ادلمندد ع  دد  ايادد،  اياودد ا واياددهللع ودطددف اينسددق  وشدد ااهلل فوهدد  ادل مبدد  وادلددد 
 وادلهوق ب دلمن ع    ايا،  اييت د جله  ايسمث يف ةأل ب  "ايهللم ادلا ا".

 الباب الرابع :الشواهد الصرفية والنحوية في "بالغة القرآن"
 اّسمأل  إىل ريالريه فا ع ة يأل د :

 منهج بهجت الشيخلي في إيراد الشواهد الصرفية والنحوية.:الفصل األول
حتددهللريت فودد  ددد   ددنهج   ددت ايشددو ه  يف إادد،ا  ايشدد ااهلل ايادد،فوه و اينو ادده  دد  واددهلل 

 وددث  نه دد  ايودد حل وط،اذألدد  يف ددد،م  نه دد  وادلودد مل ايدديت  ادد حل دهوهدد   نه دد   دد     لدد  ايوهمودده 
 و سه ب  و   عأل  ايوهموه واجت ا  اينو ي.

 لقرآن".الشواهد الصرفية لتحديد األبنية الصرفية في"بالغة ا:الفصل الثاني
فألوهللريت فو  د  ايش ااهلل ايا،فوه يألوهللاهلل اأبنوه اياد،فوه يف "بالعده ايذد، ا"    ودث 
شدد ااهلل  بنودده اأفودد ع املدد،   وادل اددهلل  وادلادد  م واجلمدد ع  دد  ايسدد مل وايأل سددري وادلذادد م وادلمددهللو  

 واينسر وايألاغري واإلدالع ب حلن  اييت د جله  ايشو ه  يف ةأل ب  "بالعه ايذ، ا".
 الشواهد النحوية لتحديد القواعد النحوية في "بالغة القرآن".:صل الثالثالف

فألودددهللريت فوددد  دددد  ايشددد ااهلل اينو اددده يألوهللادددهلل ايذ اددددهلل اينو اددده يف "بالعددده ايذددد، ا"    وددددث 
شدد ااهلل ادل،ف ددد ت  دد  ادلاألددهلل  واخلددرب وايف دددً وادلا يغدده و ددرب "إاَّ" و   اهتدد    وشدد ااهلل ادلنادد ب ت 

املد،ومات  د  اجلد، حبد،و  "ةد ا" و   اهتد  وادلند  ى وايألموود    وشد ااهلل    ادلفو ع بد  و درب 
اجل م وب إلمب فه   وش ااهلل ايأل ابع    ايافه وايوطف   وش ااهلل ادلمند ع  د  اياد،  

 اييت د جله  ايشو ه  يف ةأل ب  "بالعه ايذ، ا".
 دراسة مقارنة بين "الدر المصون" و "بالغة القرآن".الباب الخامس: 
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 إىل فاهث ة يأل د :اسمأل   
 أماكن التشابه بين "الدر المصون" و "بالغة القرآن".الفصل األول:

 فألوهللريت فو  د     ة  ايألش ب  بث "ايهللم ادلا ا" و "بالعه ايذ، ا".
     وث ايش ااهلل ايا،فوه واينو اه ادلألش ب  بث احله  وايشو ه .

 "بالغة القرآن" أماكن االختالف بين "الدر المصون" و: الفصل الثاني
 فألوهللريت فو  د     ة  ال ألال  بث "ايهللم ادلا ا" و "بالعه ايذ، ا"
     وث ايش ااهلل ايا،فوه واينو اه ادل ألهفه فوه  بث احله  وايشو ه .

 :     اخل دته فذمت فوه  باو ا عذطألث ا  ألث ل يوألث : الخاتمة
  ذ معه ةأل و اإلد،اا. اي اينأل فج اييت ل  هت إيوه      الع اياوث و  - 
لذددهللا بوددض الارتا دد ت وايأل  ددو ت ايدديت اناغدد   ا األوذددق ةهللماسدد ت  -ا

وحب ث  هللاهلل     ةألر ده حل ايذ، ا وإد،اب  د  ه و"ايدهللم ادلاد ا" و"بالعده ايذد، ا" 
    ه.

 أهم مصادر البحث :
واددهلل  فددهللت يف دمهدد  ادددنا  دد   ادد  م ةمددري     مههددد  "ايددهللم ادلادد ا يف دهدد حل اي ألددد ا 

ه( بألوذودق ايدهللةأل م   دهلل زلمدهلل اخلد،اط  طاد ع  ام ايذهدي   شدق 89:ادلا ا" يهسدمث احلهد  )
وبدددريوت  و"بالعددده ايذددد، ا يف اإلد ددد ز إد،ابددد ً ولفسدددرياً بإجيددد ز" ياه دددت دادددهلل اي ا دددهلل ايشدددو ه  

دمددد ا   أا  دددهللام اياودددث دهوهمددد   ولدددأين بودددهللمه  ةألدددر  وددد آ ايذددد، ا  طاددد ع   ألاددده  عدددهللاس 
ه( ورلدد ز ايذدد، ا أو داوددهلل  :51وإد،ابدد   مددً " ودد آ ايذدد، ا" أو زة،ادد  ىيددب بدد  زادد   ايفدد،اء )

ه( 518ه(و ودددد آ ايذدددد، ا أو احلسدددد  سددددووهلل بدددد   سددددوهلل  اأ فددددش )511 ومدددد، بدددد  ادلمدددد  )
ه( وإددد،اا ايذددد، ا أو 611إبددد،ااوي بدد  ايسدد،ي اي  دد ج )و ودد آ ايذدد، ا وإد،ابدد  أو إسددو   
ه( و شدددد ً إددددد،اا ايذدددد، ا أو ط يددددر   دددد  بدددد   و ;66 وفدددد،   ددددهلل بدددد  زلمددددهلل اينودددد س )

 ه(.:76ط ير ايذوس  )
ه( واي شددد   جلددد م 611: لفسدددريايطربي لبددد   ،اددد، ايطدددربي )و ددد  ايألف سدددري

لفسدري اي ألد ا ايو اد  لبد   ه( واحملد،م ايد  و  يف;86اا زلم   ب  دم، اي سلشد،ي )
 ه( وايألاو ا يف إد،اا ايذ، ا أو اياذ ء 879دطوه احمل مو ايغ،ع ط  )
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ه(ولفسدددري اياوددد، احملدددوم أو  وددد ا اأعهلليسددد  919دادددهلل اا بددد  احلسدددث ايو دددربي )
 ه(.7::ه( ولفسري اب  ةمري إلا دوً اب  ةمري ايهلل شذ  )78:)

ه( وايشدددددد اذ  657بدددددد  رل اددددددهلل ): ايسدددددداوه أو ب دددددد، و دددددد  ةألددددددر ايذدددددد،اءات
ه( واحملألسددددر أو ايفددددأل  دممدددد ا بدددد   ددددظ 6:1يهوسددددث بدددد    ددددهلل بدددد    ي ادددد  )

 ه(.:76ه( واي شف دل ونب  و ط ير ايذوس  )5>6)
: فذددهلل  فددهللت  نهدد  إفدد    ةمددري    واددأين يف  ذددهلل أله  اي ألدد ا   دد  ةألددر اينودد 

ه( 619،اج )ه( واأ ددددد ع لبددددد  ايسددددد8;5ه( وادلذألددددددر يهمدددددرب  )1;1يسدددددوا ا  )
ه( واحملألسددر واخلادد ف  أو ايفددأل  دممدد ا 671واجلمددً لبدد  إسددو   اي  دد    )

ه( وشدددد،ح 976ه( وشدددد،ح ادلفّاددددً لبدددد  اوددددوش اينودددد ي احلهدددد  )5>6بدددد   ددددظ )
ه( وشد،ح شد فوه 9:5اي  فوه ايش فوه ولسهوً ايف افهلل ول موً ادلذ  هلل لب    يدك )

ه( و غددددظ ايهاوددددر يف ةألددددر 9;9ابدددد     ددددر يهشددددوا ممبدددد  ايددددهللا  اإلسددددرتاب ذي ) 
ه( وشددد،ح ابددد  دذودددً دهدددل  يفوددده ابددد    يدددك 91:اأد مادددر لبددد  اشددد حل اأعاددد مي)

ه( ومهددع اذل ا ددع يف شدد،ح 88;ه( وشدد،ح ايشدد ااهلل ياددهللم ايددهللا  زلمدد   ايووددظ )>9:)
 ه( وعريا .11>مجع اجل ا ع يهو فظ  الع ايهللا  ايسو ط  )

بدد  احلسددث بدد   ماددهلل اأز ي  : مجهدد،  ايهغدده أو ب دد، زلمددهللو دد  ةألددر ايهغدده
واياددددو ح ه( 6:1 نادددد م زلمددددهلل بدددد    ددددهلل اأزادددد،ي ) ه( وهتددددنار ايهغدددده أو651)

ه( و فددددد، ات  يفددددد ل ايذددددد، ا اي ددددد،ا يه،اعدددددر 6>6إلا دودددددً بددددد   ددددد   اجلددددد ا،ي )
ه( ;78ه( وادل ادد  أو احلسدد  دهدد  بدد  إا دوددً بدد  سددوهلل  )758اأ ددفه آ )

ه( وادلادا ح 91: ب د، بد  دادهلل ايذد  م ايد،ازي )وسلأل م اياو ح يهشوا زلمدهلل بد   و
ه( وايذد   س احملدوم ملدهلل ايدهللا   1::ادلنري أ هلل ب  زلمدهلل بد  دهد  ادلذد،ف ايفود    )

ه( ولددد ج ايودد،وس  دد   دد اا، ايذدد   س حملمدددهلل :1;زلمددهلل بدد  اوذدد ا ايفريوز بدد  ي )
 ه(1518 ،لدل احلسوظ اي بوهللي )
هغد اث أو ب د، زلمدهلل بد  احلسد  : طاذ ت اينو اث واي و   ةألر ايطاذ ت

 ه( وطاذ ت ايش فووه جلم ع ايهللا  داهلل اي، وي اأسن ي>;6اي بوهللي اأعهلليس  )
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 شدمس ايدهللا   و اخلدري زلمدهلل بد  زلمدهلل بد ه(وع اه اينه اه يف طاذ ت ايذ،اء ي5::) 
ه( وطاذدد ت ايشدد فووه ي  دد حل لذدد  ايددهللا  ابدد  ا مبدد  شددهاه اأسدددهللي 66;اجلدد مي )
وبغودده اي ددد   يف طاذدد ت ايهغدد اث واينودد   يهودد فظ  ددالع ايددهللا   ه(81;ايشدد فو  )

ه( وطاذد ت ادلفسد،ا  يشدمس ايدهللا  زلمددهلل 11>دادهلل ايد،   بد   و ب د، ايسدو ط  )
 ه( وعريا .78>ب  ده  ب    هلل ايهللاوو ي )
:"اينو  وةألر ايألفسري" يههللةأل م إبد،ااوي دادهلل اا مفودهلل   و   اي ألر احلهللامه 

   ب يهغدده " ماسدده يذددد ا  اي،واادده والسألشدده   يف مبدد ء دهددي ايهغدده و"اي،واادده والسألشدده
احلددهللاث" حملمددهلل دوددهلل   و" ماسدد ت حن ادده و دد،فوه يف شددو، ذي اي، دده" يهددهللةأل م دهددد  
زلمددهلل فددد  ،   و"ايأل ،جيددد ت اياددد،فوه واينو اددده يذدد،اء  اأدمدددش" يهدددهللةأل م ادددري   دددهلل 

 داهلل اجل ا  .
إيوه    واهلل مبي ريات ادلا  م انب  اي  ا  م اياوث و ،ا و  اييت م وت 

ًّ ادلا  م اييت م وت إيوه  و وم هت  يف ا ا ش اياوث .  وادل،ا ع  
واا  سددأع  ا جيوددً دمهدد  يف اددنا اياوددث   يادد  ي  هدد  اي دد،ا   إعدد  عوددي 
 ادل ىل وعوي ايناري   واحلمهلل ا يف اأوىل وا  ،    ا   اً ايألذ ى و اً ادلغف،  .

 :زلمهلل إاا ع  ط ير فاً ايهللةأل ماب 
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اء  .1 َٙ ْٚ ِنتَاِدهِ إُْهَٖ ِ٘  َ ا ََيََْش اَّللَّ َٙ  ٕٓ ٕٛ إٍاحر .إِجَّ

 ٖٖ آل نٙران ........إِنَّ اَّللَّ اْغَفََف آَدَم َو٠ًُٛضا   .2
ٕٜ،ٜٗ،ٔٚٗ،
ٕٕٗ،ٕٗٓ،ٕٛٓ،
ٕٜ٘ 

ادِ   .3 َٚ َوالػَّ اةِِري ،ٜٓٔ،٘ٛ،ٖٗ،ٖٓ ٚٔ آل نٙران .......ِرنَي الػَّ
ٕٕٚ،ٖٖٔ 

ُِٖط٠نَ   .4 ٍْ ْٗ ُت ٠اْ اَّللَّ ََٕهَُّٖس ُِ  ٖٓٓ،ٖٔ ٕٓٓ آل نٙران .َواتَّ
5.    ْٗ ِٟ بِّ ٚ رَّ ِّ٘ ًدى  ُٞ َّ لََعَ  ْوََلِ

ُ
 ٖٔ ٘ ابلِرة أ

6.   ْٗ ٚ حَِتَم ِديَُٜس َٙ ِ ٠ُٜاْ إاِلَّ ل ِ٘  ٖٚ آل نٙران َواَل حُْؤ
ٖٖ،ٚٚ،ٖٛ،ٜٛ،
ٔٚٗ،ٔٛٙ،ٕٕٖ،
ٕ٘ٚ،ٕٙٓ،ٖٕٗ 

7.   ٌٔ َب رُُش ذِّ ُْ ْد  َِ ة٠َُك َذ ذَّ َْ  ٜٜٕ،ٖٗ ٗٛٔ آل نٙران ......ٌَإِن 
٠ُٜاْ اْغِِبُواْ وََغاةُِرواْ   .8 َ٘ َٚ آ ي ِ ا اَّلَّ َٟ حُّ

َ
 ٖٙٔ،ٖٗ ٕٓٓ آل نٙران......يَا أ

وَن   .9 َٗ َخاِِلُ َّٜ َٟ  ٛ٘ ٖٓٔ ؤ٠ٜ٘نامل ِِف َس
ذَِر الرَُّش٠ِل   .11

َ
ْٚ أ ِّ٘ تَْؾُج َرتَْؾًث  َِ  ٛ٘ ٜٙ ـٝ َذ

ثِ   .11 َ٘ يَا ِِ ُٝ ي٠ََْم إْ يًها َرتَْؾخُ رُْض ََجِ
َ
 ٛ٘ ٚٙ زمرال َواْْل

ْخََف   .12
َ
َّ َوأ ُٗ الِّسِّ ُٝ َحْهَٖ ٠ِْل ٌَإَِّٛ َِ ْر ةِإْ َٟ  ٜ٘ ٚ الزمر َوإِن ََتْ

13.   ْٗ ُٟ َّ ِترًيا ل َْ ْٗ ُسَذاًذا إاِلَّ  ُٟ  ٜ٘ ٛ٘ اْلٛبياء ٌََشَهَٖ
14.    ْٚ َ٘ اَنُث إاِلَّ  ٍَ ُم الظَّ ٍَ ُٚ الَّ حَٜ ِذَن ََلُ الرَّْْحَ

َ
 ٜ٘ ٜٓٔ ـٝ أ

15.   َِّ  ٓٙ ٕٔٔ ءٛبيااْل َُاَل رَبِّ اْضُسٗ ةِاْْلَ
ََكًٛا ُش٠ًى  .16  ٓٙ ٛ٘ ـٝ َ٘
ا  .17 َٜا َتْْتَ رَْشَْٖٜا رُُشَٖ

َ
َّٗ أ  ٔٙ ٗٗ ٠ٜن٘املؤ ُث

18.   ْٝ ِْخَابِي اُؤُم اَُْرُؤوا   ٔٙ ٜٔ ثاُاْل َٞ

َّٗ يَتََصاءل٠ُنَ   .19  ٔٙ ٔ تأانل َخ
يَ   .21 ِِ ْٗ ي٠ََْم إْ ُٔ ةَيَُْٜس ِػ ٍْ ِث َح َ٘  ٕٙ ٖ ثٙخطٜامل ا
ْٗ َطْفَرُه    .21 ُس َٞ ْٗ ٠ُّٕ٠ٌََاْ وُُس٠ ٜخُ ُْ ا  َ٘  ٓٚ ٓ٘ٔ ابلِرة وََضيُْد 
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ا  .22 َٙ ِٟ ٠ََّف ةِ ن َحفَّ
َ
ِٝ أ  ٓٚ ٛ٘ٔ ابلِرة ٌاََل ُسَٜاَح َنَٖيْ

ُرواْ   .23 ٍَ َٚ َز ي ِ ،ٕٓٔ،ٛٛ،ٓٚ ٛٚٔ آل نٙران ..............َواَل ََيَْصََبَّ اَّلَّ
ٔٗٗ 

ةَْج ٠َُُْم ٠ٍُٛح   .24 ذَّ  ٔٚ ٘ٓٔ الظهراء ......َْ
َٚ ََك٠ُٛاْ   .25 ي ِ ٠َْم اَّلَّ َِ ْوَرْثَٜا إْ

َ
 ٔٚ ٖٚٔ اْلنراف َوأ

٠ْا   .26 َِ َٚ اتَّ ي ِ  ٔٛٔ،ٕٓٔ،ٔٚ ٘ٔ آل نٙران .......لَِّلَّ

ُؤالء  .27 َٞ  ْٗ ٛخُ
َ
اأ ،ٜٕٓ،ٔٓٔ،ٔٚ ٙٙ آل نٙران .....َٞ

ٕٛ٘  ،ٖٖٓ 

28.  
 َٚ ي ِ ِٗ اَّللُّ اَّلَّ ا َحْهَٖ َّٙ َ ْٗ  َول ُٜس ِ٘ ُدواْ  َٞ َسا

....... 
،ٕٚ٘،ٕٗ٘،ٕٚ ٕٗٔ آل نٙران

ٕٙٓ، 

ا   .29 َٞ ٌة ة٠ََِِلِ  ٕٚ ٖٖٕ ابلِرة اَل حَُؾآرَّ َواِِلَ
ِٔ ِريٍص   .31

رَ َٙ  ،ٔٚٔ،ٛٚ،ٙٚ ٚٔٔ آل نٙران َْ
31.   َُ ِي َحِْٜه ِٔ اَّلَّ

رَ َٙ َْ ُرواْ  ٍَ َٚ َز ي ِ ُٔ اَّلَّ رَ َ٘  ٙٚ ٔٚٔ ابلِرة َو
ُؤالء   .32 َٞ  ْٗ ٛخُ

َ
اأ  ٙٚ ٙٚ آل نٙران َٞ

خ٠َُُٖن   .33 ِْ ُؤالء َت َٞ  ْٗ ٛخُ
َ
َّٗ أ  ٚٛ،ٙٚ ٘ٛ ابلِرة ُث

وَن   .34  ٗ٘ٔ،ٙٚ ٕٔ آل نٙران َشخُْيَٖت٠َُن َوُُتََْشُ
 ٙٚ ٖٛ ابلِرة اَل َتْهتُُدوَن إاِلَّ اَّللَّ   .35

ِث   .36 َ٘ َص٠َّ ُٙ ْ ،ٖٗٔ،ٕٕٔ،ٚٚ ٗٔ آل نٙران ................ال
ٖٔٚ،ٕٛٙ،ٕٛٚ 

37.   ْٗ  ٚٚ ٜٗ ابلِرة يَُص٠ُم٠َُٛس
38.   ِ ْٗ ب ُٞ ا َٙ  ٚٚ ٖٕٚ ابلِرة ِصي
ْٗ َو٠ُُُد انلَّاِر   .39 ُٞ  َّ وََلِ

ُ
 ٖٗٔ،ٖٜٕ،ٚٚ ٓٔ آل نٙران َوأ

41.   ُٝ ْٜ َ٘ ْ ْٚ إِن حَأ  ،ٕٕٗ،ٚٗٔ،ٚٚ ٘ٚ آل نٙران ....................َ٘
ٖٖٕ 

َر اَّللُّ   .41 َٓ َ٘ ُرواْ َو َٓ َ٘  ٜٕٙ،ٕٙٛ،ٚٚ ٗ٘ آل نٙران ...........َو
42.   ِٔ

رَ َٙ َْ  ْٗ ُٟ رَُٖ  ٛٚ ٚٔ ابلِرة َ٘

ِخُروَن   .43 ا حَدَّ َ٘ ،ٓٚٔ،ٕٚٔ،ٛٚ ٜٗ آل نٙران َو
ٔٛٙ،ٕٕٙ، 
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44.   َٗ ي ِٞ ْوََل انلَّاِس ةِإِةَْرا
َ
 ٜٙ آل نٙران .....إِنَّ أ

ٚٛ،ٜٚ،ٖٔٔ،
ٕٜٗ، 

ِٔ اَّللِّ   .45 ْٗ َتَهال٠َْاْ َُاح٠ُِٖاْ ِِف َشِبي ُٟ َ َٔ ل  ٕٖٖ ،ٕ٘ٔ،ٜٚ ٚٙٔ آل نٙران ...َوِري

46.  
اوَ  َٙ َِ الصَّ

ُروَن ِِف َخْٖ َّٓ ٍَ اِت َوَيخَ
رِْض 

َ
 .....َواْل

 ٕٛٗ،ٙٚٔ،ٜٚ ٜٔٔ آل نٙران

َٚ ِنَٜد اَّللِّ اإلِْشاَلُم   .47 ي ،ٖٕٓ،ٜٔٔ،ٓٛ ٜٔ آل نٙران إِنَّ اِلِّ
ٕٕٔ، 

48.   ْٗ ِّنِّ َُْد ِسئْخُُس
َ
 ٗٗٔ،ٜٔٔ،ٓٛ ٜٗ آل نٙران ............أ

َٚ إَْييِْق   .49 ِ٘  َٔ َٛاِم
َ
ُٗ اْل ٠اْ َنَٖيُْس  ٔٛ ٜٔٔ آل نٙران َنؾُّ

٠ل٠ُاْ ا  .51 ُِ ٠َن َذ ُٙ ِٖ َّٛا ُمْص
َ
ُدواْ ةِأ َٟ ،ٜٕ٘،ٕ٘ٛ،ٔٛ ٗٙ آل نٙران .......ْط

ٖٓٔ،ٖٕٗ 

 ٙٗٔ آل نٙران ...........اْشخَََك٠ُٛاْ   .51
ٛٔ،ٕٔٚ،ٖٖٔ،
ٕٓ٘،ٕٜٜ،ٖٖٓ،
ٖٕٕ 

ِٝ إِْخ٠َاًٛا  .52 ِخ َٙ ِْٜه ْغتَْطخُٗ ةِ
َ
 ٕٛ ٖٓٔ آل نٙران ٌَأ

53.  
ُرواْ َبْهَد  ٍَ ا َز ً٘ ِدي اَّللُّ ٠َُْ ْٟ ًَ َح يْ َْ

 ْٗ ِٟ اِٛ َٙ ،ٖ٘ٓ،ٕٕٗ،ٕٛ ٙٛ آل نٙران .إِي
ٖٔٚ 

54.   ْٗ ُمَرُك
ْ
 ٖٛ ٓٛ آل نٙران ...........َواَل يَأ

ن يُْؤََت   .55
َ
 ٓٓٔ،ٖٛ ٗٚ آل نٙران ...........أ

56.  
 ْٗ ُٟ ُ ْم٠َال

َ
ْٗ أ ُٟ ُرواْ َٕٚ ُتْيِِنَ َخْٜ ٍَ َٚ َز ي ِ إِنَّ اَّلَّ

ٗ ُٞ ْوالَُد
َ
 َواَل أ

،ٕٕٓ،ٖٜ،٘ٛ ٓٔ آل نٙران
ٖٔٔ،ٖٕٔ 

٠ُٛ٠اْ َربَّ   .57 ُْ  ٕٛٔ،٘ٛ ٜٚ آل نٙران اِٛيِّنيَ َوَِٕسٚ 
58.   ْٗ ِٟ َٚ َُال٠ُاْ إلِْخ٠َاِٛ ي ِ  ٘ٛ ٛٙٔ آل نٙران اَّلَّ
َهانِ   .59 ْٙ ْٗ ي٠ََْم اْْلَََق اْْلَ َغاةَُس

َ
ا أ َ٘  ٙ٘ٔ،ٙٛ ٙٙٔ آل نٙران َو

61.   ََ َٔ َوإِْشَط اِخي َٙ َٗ َوإِْش ي ِٞ ٠ل٠َُن إِنَّ إِةَْرا ُِ ْم َت
َ
 ٙٛ ٓٗٔ ابلِرة أ

61.  
 ِ خَاِب ل ِٓ َٔ إْ ْٞ َ

َٗ يَا أ ي ِٞ ٠َن ِِف إِةَْرا َٗ ُُتَآسُّ
..... 

،ٕٖٓ،ٕٖٓ،ٙٛ ٘ٙ آل نٙران
ٖٕٙ 

ِٔ اَّللِّ   .62 َٚ ُُِخ٠ُٖاْ ِِف َشِبي ي ِ  ،ٜٚٔ،ٛٛ ٜٙٔ آل نٙرانَواَل ََيَْصََبَّ اَّلَّ
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ْم٠َاحًا
َ
 أ

ْٗ آيٌَث ِِف ٌِئَتنَْيِ   .63 ،ٔٔٔ،ٜٓ ٖٔ نٙرانآل  ...........َُْد ََكَن َُٕس
ٔ٘ٔ،ٕٔ٘ ،ٖٔٛ 

َٔ اَّللُّ   .64 ْٗ ِِلَْشَه ِٟ ةً ِِف ٠ُُُٖبِ َّ َضِّْسَ ِ ،ٖٗٔ،ٕٗٔ،ٜٓ ٙ٘ٔ آل نٙران ......... َذل
ٕٕٚ،ٕ٘ٓ، 

ْرَباةًا  .65
َ
اَلئَِسَث َوانلِِّبيِّنْيَ أ َٙ ْ ن َتخَِّخُذواْ ال

َ
 ٛٗٔ،ٜٜ،ٜٔ ٔٛ آل نٙران أ

،  ٕٙٗ،ٖٕٔ،ٜٔ ٕٙ آل نٙران  .......بِيَِدَك اْْلرَْيُ   .66
ٖٕٔ 

َٙآلئَِسُث يَا مَ   .67 ْ ُٗ إِْذ َُإَِج ال  ،ٕٔٗ،ٕٜ ٘ٗ آل نٙران ..........ْرَي
 ٕ٘ٛ،ٕٔٛ،ٕٜ ٕ-ٔ آل نٙران ..........................الٗ. اَّللُّ   .68

خَاِب   .69 ِٓ ِٔ إْ
ْٞ َ

ْٚ أ ِّ٘ ،ٚٙٔ،ٖ٘ٔ،ٕٜ ٖٔٔ آل نٙران ....َٕيُْص٠اْ َش٠َاء 
ٖٕٚ 

َم   .71 ِي ُضرِّ  ٕٜ ٓ٘ٔ آل نٙران َبْهَؼ اَّلَّ
ٚ ُس٠ٍع   .71 ِّ٘  ٗ ُٟ َٙ َه ـْ َ

 ،ٕٕٓ،ٖٜ ٗ ُريض أ

َراَن   .72 ْٙ ةُ ِن
َ
،ٜ٘ٔ،ٕٙٔ،ٖٜ ٖ٘ آل نٙران ................إِْذ َُإَِج اْمَرأ

ٜٜٔ،ٕٕٜ،ٕٗٓ، 

73.  
خَاَب  ِٓ َّ إْ َل َنَٖيْ َٛزَّ

 َِّ  ...........................ةِاْْلَ
 ٖ آل نٙران

ٜٗ،ٖٔٓ،ٔٔ٘،
ٖٔٗ،ٕٔٚ، 

ْرَيَث   .74 َِ ِل إْ
َ
 ،ٕٕ٘،ٜٗ ٕٓ ي٠شً َواْشأ

75.   
َ
ْٗ ِِف اْل ًَ يََظاء يَُػ٠ُِّرُز يْ َْ ،ٕٗٓ،٘ٔٔ،ٜ٘ ٙ آل نٙران ......رَْضاِم 

ٕٚٗ، 
َّٔ َُٕسٗ   .76 ِض

ُ
 ،ٖٕٛ،ٜ٘ ٓ٘ آل نٙران .....................َوِْل

َي إَْهنْيِ   .77
ْ
ْٗ َرأ ِٟ رَْٖيْ ِّ٘  ٗ ُٟ  ٖٔ آل نٙران يََرْوَج

ٜ٘،ٜٛ،ٖٔٓ،
ٔ٘ٛ،ٔٙٓ،ٔٙٔ، 
ٕٖٙ،ٖٕ٘ 

78.   ُٝ َّ َدََع َزَكِريَّا َربَّ ِ َٜال ،ٜ٘ٔ،٘ٗٔ،ٜٙ ٖٛ آل نٙران ُٞ
ٔٛٚ،ٕٕٓ،ٕٕٙ 

79.  
٠َن  ُٙ ِٔ َوحَْسخُ ـِ ََّ ةِابْلَا َٗ حَِْٖبُص٠َن اْْلَ ِ ل

 ََّ ،ٕٛ٘،ٔٚ،ٜٙ ٔٚ آل نٙران ...اْْلَ
ٕٜٗ  ،ٖٜٔ 
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٠ََس   .81 ُٙ ِ َٚ ل َ٘ ا آ َٙ  ٖٚٔ،ٜٚ ٖٛ ي٠نس َذ
ْٗ ََلُ   .81 ٜخُ َ٘  ٘ٚٔ،ٜٚ ٔٚ ـٝ آ
ٜنِيَ   .82 ِ٘ ْؤ ُٙ ُٚ لِْٖ ِ٘  ٘ٚٔ،ٜٚ ٔٙ اْل٠بث َوُيْؤ
 ،ٖٕٕ،٘ٚٔ،ٜٛ ٕٚ ٙٔانل رَِدَف َُٕسٗ   .83

84.   ْٗ خُ ْٙ ْشَٖ
َ
أ
َ
،ٜٖٕ،ٙٗٔ،ٜٜ ٕٓ آل نٙران .......................أ

ٕٜٗ،ٕٕٛ،ٖٓٗ 
٠ُن   .85 ُٓ َّٗ َُاَل ََلُ ُزٚ َذيَ  ٖٖٔ،  ٜٜ ٜ٘ آل نٙران .ذِ
86.   ِٝ ِّ٘  ٖٓٔ ٔٔ إنصاء ٌأَلُ
87.   ُٝ َّٛ

َ
َد اَّللُّ أ ِٟ  ٕٖٛ،ٕٕٛ،ٗٓٔ ٛٔ آل نٙران ................َط

ا ذَ   .88 َٙ ْوِِلَاءُه إِجَّ
َ
يَْفاُن َُي٠َُِّف أ ُٗ الظَّ  ،ٗٛٔ،ٗٓٔ ٘ٚٔ آل نٙران ُِٕس

89.   ْٗ ُٟ ُب َنذِّ
ُ
ُرواْ ٌَأ ٍَ َٚ َز ي ِ ا اَّلَّ َّ٘  ،ٜٛٔ،ٖ٘ٔ،٘ٓٔ ٙ٘ آل نٙران ٌَأَ

 ٚٗٔ،ٜٖٔ،ٖٔٔ ٖ٘ٔ آل نٙران إِْذ حُْػِهُدوَن َواَل ح٠َُْٖوَن لََعَ أَضٍد   .91
َٚ يَُصارُِن٠َن ِِف   .91 ي ِ َّ اَّلَّ ِر َواَل ََيُْزٛ ٍْ  ٖٖٔ،ٖٔٔ ٙٚٔ آل نٙران  إُْس
ْكَِبُ   .92

َ
َزُع اْل ٍَ ُٗ إْ ُٟ  ٖٔٔ ٖٓٔ اْلٛبياء  اَل ََيُْزُج

رَ   .93 ْْ َّ اَّلِّ َْٛزنْلَا إَِِلْ
َ
 ٘ٔٔ ٗٗ انلطٔ  َوأ

يِِّب   .94 َٚ إفَّ ِ٘ زَي اْْلَِتيَد  ِٙ  ٜٚٔ آل نٙران  َضَّتَّ يَ
ٔٔ٘،ٔٗٙ،ٕٔٗ،
ٕ٘٘، ٖٖٓ 

زْيَ اهللُ   .95 ِٙ  ٘ٔٔ ٖٚ اْلٍٛال ِِلَ

96.   ٍٚ ت٠ٍُل َضَص َِ ا ةِ َٟ ا َربُّ َٟ تََّٖ َِ  ٖٚ آل نٙران  َذخَ
ٔٔٙ،ٔٔٚ،ٜٔٔ،
ٔ٘ٛ،ٜٕٔ،ٜٖٔ،
ٜٔٙ،ٕٜٖ،ٕٜٗ 

ارٌ   .97 ٍَّ ُْ  ْٗ ُٞ اح٠ُاْ َو َ٘ ُرواْ َو ٍَ َٚ َز ي ِ  ٗٚٔ،ٚٔٔ ٜٓ آل نٙران  إِنَّ اَّلَّ
98.   ِٝ ِٖ ٚ ٌَْؾ ِ٘  ُ ُٗ اَّللَّ ُٞ آ آحَا َٙ  ،ٕٗٗ،ٚٔٔ ٓٚٔ آل نٙران .......ٌَرِِضنَي ةِ
ا ا  .99 َّ٘ ْٗ َزيْوٌ ٌَأَ ِٟ َٚ ِف ٠ُُُٖبِ ي ِ  ٗ٘ٔ،ٕٔٔ،ٛٔٔ ٚ آل نٙران ........... َّلَّ

111.  
ْٗ ي٠ََْم اْْلَََق  ُٜس ِ٘ َٚ ح٠َّْٕ٠ََاْ  ي ِ إِنَّ اَّلَّ

َهانِ  ْٙ  ٕ٘ٔ،ٛٔٔ ٘٘ٔ آل نٙران .....اْْلَ

َِبُ   .111 ِٓ  ،ٕٕٔ،ٕٓٔ ٓٗ آل نٙران َوَُْد ةَََٖيِِنَ إْ
َٗ انلَّاَس ذاَلَ   .112 الَّ حَُسِّٖ

َ
َّ أ يَّامٍ َُاَل آَحخُ

َ
،ٖٔٔ،ٖٕٔ،ٕٓٔ ٔٗ آل نٙران ذََث أ
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...... ٖٕٔ،ٔٚٙ،ٕٔٔ،
ٕٚٚ 

اة   .113 َِ ٠ا ُت ُِ ْن َتخَّ
َ
 ٕٛ آل نٙران ...........إاِلَّ أ

ٕٔٓ،ٖٔٗ،ٖٔٗ،
ٔٙٗ ،
ٔٛٗ،ٜٖٔ،ٕٔٙ، 

ِذَّٕثٌ   .114
َ
ْٗ أ ْجخُ

َ
ُ ةِتَْدٍر َوأ ُٗ اَّللَّ ُك ْد َََٛصَ َِ  ٖٖٔ،ٕٕٔ ٖٕٔ آل نٙران . َوَٕ

 ٜٖ آل نٙران  .......َِٛبيًّاوََشيًِّدا وََضُػ٠ًرا وَ   .115
ٕٔ٘،ٕٜٔ،ٖٔٚ،
ٖٓٓ 

ْهَٜا َشاَدَتَٜا  .116 ـَ َ
 ٕ٘ٔ ٚٙ اْلضزاب .... إَِّٛآ أ

َٚ انلَّارِ   .117 ِّ٘ َرٍة  ٍْ ا ُض ٍَ ْٗ لََعَ َط  ٖٖٓ،ٗٙٔ،ٕ٘ٔ ٖٓٔ آل نٙران .َوُكْٜخُ

ٍث    .118 َٙ ِٖ ًُا ةَِس َُك بِيَْطََي ُمَػدِّ نَّ اَّللَّ يُبََشِّ
َ
،ٕٚٚ،ٜٕٔ،ٕٙٔ ٜٖ آل نٙران .أ

ٖٓ٘،ٖٔٓ  ،ٖٖٔ 
ِٜريِ   .119 ُٙ ْ خَاِب ال ِٓ ُبِر َوإْ َاِت َوالزُّ  ٜٕٖ،  ٕٖٚ،ٖٓٔ ٗٛٔ آل نٙران . َسآُءوا ةِابْلَيِّٜ
َْهِتيدِ   .111 ٍم ِّٕٖ َ َٕيَْس ةَِلالَّ نَّ اَّللَّ

َ
 ٜٖٓ،ٖٓٔ ٕٛٔ آل نٙران .أ

111.  
ِر  ْْ َٚ اآليَاِت َواَّلِّ ِ٘  َّ َّ َجخ٠ُُْٖه َنَٖيْ ِ َذل

 ِٗ ي ِٓ  ،ٕٛٔ،ٔ٘ٔ،ٖٓٔ ٛ٘ آل نٙران اْْلَ

112.  
 َٚ ِ٘ الَّ ُْٛؤ

َ
َد إَِِلَْٜا أ ِٟ َ َن َٚ َُال٠ُا إِنَّ اَّللَّ ي ِ اَّلَّ

 لِرَُش٠لٍ 
 ٖٓٔ ٖٛٔ آل نٙران

ْٔ َتَهال٠َْا   .113 ُِ  ٔٗٔ،ٓٗٔ،ٕٖٔ ٓٙ آل نٙران ......َذ
114.   َّٚ خِّْهُس َ٘ ُ

 ٖٖٔ ٕٛ اْلضزاب ......َذخََهإنَْيَ أ

داً ةَ   .115 َ٘ ا َو ةَيَْٜٝ أ َٟ ،ٕٗٙ،ٜٚٔ،ٖ٘ٔ ٖٓ آل نٙران .ِهيْداً ح٠ََدُّ ل٠َْ أنَّ ةَيَْٜ
ٖٓٓ  ،ٖٜٔ 

يَهادَ   .116 ِٙ ْ ًُ ال ِٖ َ اَل َُيْ ،  ٖٚٓ،ٜٕٛ،ٖٙٔ ٜ آل نٙران .إِنَّ اَّللَّ
ٖٕٔ 

رِْض   .117
َ
اَواِت َواْل َٙ رَياُث الصَّ ِ٘  ِ  ٖٙٔ ٓٛٔ آل نٙران َوَّللَّ

118.  
 َٚ ِ٘ ِٔ َوُُتِْرُج إََْحَّ  اَر ِِف الَّْٖيْ َٟ ُِٕز انلَّ َوح٠ُ

يِِّج  َٙ ْ  ٕٗٔ،ٖٛٔ،ٖٙٔ ٕٚ رانآل نٙ  ال

ٚ يََظآءُ   .119 َ٘  ِٝ ِٖ ٚ رُُّش ِ٘ َ ََيْخَِِب  َّٚ اَّللَّ  ٖٛٔ،ٖٚٔ ٜٚٔ آل نٙران َوَِٕس
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ْٚ أْزواِسَٜا وَ   .121 ِ٘ ْب نَلَا   ٛ آل نٙران َٞ
ٖٔٚ،ٔٚٚ،

ٕٓٓ،ٕٓٔ، 

121.  
ْن٠َْٖنَ 

َ
ُٗ اْل ْجخُ

َ
٠ُٜا َواَل َُتَْز٠ُٛا َوأ ِٟ  َواَل حَ

 ٔٗٔ،ٖٚٔ ٜٖٔ آل نٙران .........

َّٗ َسآ  .122 ْٗ ُث َهُس َ٘ ا  َٙ ِّ ٌق ل َػدِّ ُّ٘ ْٗ رَُش٠ٌل  ،ٙٛٔ،ٛٗٔ،ٖٛٔ ٔٛ آل نٙران َءُز
ٕٜٔ،ٕٕٔ، 

123.   ْٗ ِصُس ٍُ ْج
َ
ْٗ َوأ ُِٕس ْم٠َا

َ
 ٖٕ٘،ٕٚٗ،ٖٛٔ ٚٛٔ آل نٙران ....... َْلُت٠َُْٖنَّ ِِف أ

خَاَب   .124 ِٓ وح٠ُاْ إْ
ُ
َٚ أ ي ِ َٚ اَّلَّ ِ٘  َّٚ ُه َٙ  ٜٖٔ ٙٛٔ آل نٙران ..... َوَٕتَْص

125.  
 ٍَ َٕ ْٗ ُٟ ْٜ ِ٘ ْٗ َوإِنَّ  ُٟ لِْصنَخَ

َ
ِريِاً ي٠َُْٖوَن أ

خَاِب  ِٓ  ،ٖٕٓ،ٓٗٔ ٛٚ آل نٙران .. ةِإْ

، ٕٙٚ،٘ٗٔ،ٕٗٔ ٕ٘ آل نٙران .....َُاَل اْْل٠ََاِري٠ُّنَ   .126
ٖٔٛ 

ُ َمَرؽاً   .127 ُٗ اَّللَّ ُٞ  ٗٗٔ ٓٔ ابلِرة .....ٌََزاَد
128.   َٚ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ ٌٗ ةِال ِٖي َ َن  ٙٗٔ ٖٙ آل نٙران ٌَإِن ح٠َّْٕ٠ََاْ ٌَإِنَّ اَّللَّ
اَلئَِسثُ   .129 َٙ ْ ُل ال  ٙٗٔ ٗ إِدر  َتََنَّ

131.  
 َٔ تَ ِْ ْٚ ُح ٚ يَبْخَِو َدرْيَ اإلِْشاَلِم ِديٜاً ٌََٖ َ٘ َو

 ُٝ ْٜ ِ٘ 
 ٖٔٔ،ٛٗٔ ٘ٛ آل نٙران

ٚ وأٞاَٛٚ  .131 َ٘ ْكَر
َ
 ٙٗٔ ٙٔ-٘ٔ إٍشر أ

132.   ْٗ بِيُس
َ
ُٝ أ ْٗ وَْس ُٔ َُٕس  ٜٗٔ ٜ ي٠شً ََيْ

ُّ ََكِذةاً   .133  ٜٗٔ ٕٛ اغٌر َوإِن يَ
ا ِل   .134 َ٘ ْٗ  يا٠َُِْم  ْدُن٠ُك

َ
 ٜٗٔ ٔٗ اغٌر  أ

ِن   .135 ٚ يََُٜصُ َ٘  ٜٗٔ ٖٓ ٠ٞد  يا٠َُِْم 
136.   ُ ْٚ إاَِلهٍ إاِلَّ اَّللَّ ِ٘ ا  َ٘  ٕ٘ٔ ٕٙ آل نٙران  َو
ُٝ آيَثً   .137 َّ٘ ُ

َٗ َوأ َٚ َمْرَي  ٗ٘ٔ ٓ٘ املؤ٠ٜ٘ن وََسَهَْٖٜا اْب
138.   ْٗ ِٟ ِه ْٙ  ٗ٘ٔ ٚ ابلِرة ولَََعَ َش
139.   ْٗ ِٟ ْٗ َشيِّئَاحِ ُٟ َرنَّ َخْٜ ٍِّ َك

ُ
 ٘٘ٔ ٜ٘ٔ إهٜٓت٠ت فَِّرن  أُلكَ ْل

141.  
ا  َٙ ُ ةَِػرٌي ةِ ِ واَّللَّ ْٗ َدرََساٌت ِنَٜد اَّللَّ ُٞ

٠ُٖنَ  َٙ  ٙ٘ٔ ٖٙٔ آل نٙران َحْه
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141.   ِ ُروَن ةِآيَاِت اَّللَّ ٍُ َٚ يَْس ي ِ  ٕٕٛ،ٚ٘ٔ ٕٔ آل نٙران ......... إِنَّ اَّلَّ
َٜاِت   .142 ِ٘ ْؤ ُٙ ْ ِٜنَي َوال ِ٘ ْؤ ُٙ ْ َٚ َذخ٠َُٜاْ ال ي ِ  ٛ٘ٔ ٓٔ إِبوج إِنَّ اَّلَّ
ءٍ   .143 ٚ ََشْ ِّ٘  ْٗ خُ ْٙ ِٜ ا َى َٙ جَّ

َ
٠ا أ ُٙ  ٛ٘ٔ ٔٗ اْلٍٛال َواْنَٖ

َٙالئَِسثُ   .144 ْ ُرواْ ال ٍَ َٚ َز ي ِ  ٜ٘ٔ ٓ٘ اْلٍٛال إِْذ َحخ٠َََّفَّ اَّلَّ
اَلئَِسثُ   .145 َٙ ْ  ٜ٘ٔ ٗ املهارج َتْهُرُج ال
 ٓٙٔ ٖٓ ي٠شً  َوَُاَل نِْص٠َةٌ   .146

147.  
ِٚ اْشخَ  َ٘ ِ لََعَ انلَّاِس ِضزُّ ابْلَيِْج  َفاَع َوَّللَّ

 ِٝ  ،ٖٕٗ، ٖٖٕ،ٔٙٔ ٜٚ آل نٙران إَِِلْ
ٕٖٙ،ٖٓٛ 

148.   ٌٗ ِٖي يٌم َن ِٙ  ٕٙٔ ٖٗ آل نٙران َواَّللُّ َش
149.   ِٝ ْٗ ِِل٠ٍَْم الَّ َريَْب ِذي ُٞ ًَ إَِذا ََجَْهَٜا يْ َٓ  ،ٜٛٔ،ٖٙٔ ٕ٘ آل نٙران ٌَ

151.  
ُْٙص٠َن وَِضنَي  ِ ِضنَي ُت ٌَُصتَْطاَن اَّللَّ

 ٗٙٔ ٚٔ الروم  حُْػِتُط٠نَ 

ْػتِِطنيَ َوإَِّٛسُ   .151 ُّ٘  ْٗ ِٟ وَن َنَٖيْ رُّ ُٙ َ  ٗٙٔ ٖٚٔ آل نٙران ْٗ ْلَّ
ِٜنيَ   .152 ِ٘ ْؤ ُٙ ْ َّ ُتت٠َِّىُء ال ِٖ ْٞ َ

ْٚ أ ِ٘  ٖٖٔ، ٙٙٔ،٘ٙٔ ٕٔٔ آل نٙران َوإِْذ َىَدوَْت 
ْذُم٠٘اً   .153 َ٘ ُهَد  ِْ  ٙٙٔ ٕٕ اإلرساء  َذخَ
ِٝ َوابْلَادِ   .154 ًُ ِذي ِْ  ٛٙٔ ٕ٘ اْلز َش٠َآًء إَْها
155.   ْٗ ُٞ ْيَا ْٗ َش٠َآًء َّمَّ ُٟ اُت َٙ  ٛٙٔ ٕٔ اْلاذيث َوَم
ْهُروِف   .156 َٙ ْ ُمُروَن ةِال

ْ
 ٛٙٔ ٓٔٔ آل نٙران حَأ

ٌد إاِلَّ رَُش٠ٌل   .157 َّٙ ا َُّمَ َ٘  ٖٙٓ،ٛٙٔ ٗٗٔ آل نٙران .......َو
قٍ   .158 زَّ َٙ ْٗ ُُكَّ ُم ُٞ ْرَٜا  ،ٜ٘ٔ،ٜٙٔ ٜٔ تأش َوَمزَّ

159.  
َث  َّٓ ي ةِتَ ِ َّٜاِس لََّلَّ َل َبيٍْج وُِؽَم لِٖ وَّ

َ
إِنَّ أ

تَاَركً  ُ٘  
 ٜٖٓ، ٜٙٔ ٜٙ آل نٙران

ْٗ ٌَاْختُُدوهُ   .161 َ َرِّبِّ َوَربُُّس  ٖ٘ٓ،ٓٚٔ ٔ٘ آل نٙران ......إِنَّ اَّللَّ
 ٓٚٔ ٔ ُريض إِلياَلِف َُُريٍْض   .161
ُٗ انلَّاَر إَِِّت ح٠ُُرونَ   .162 ْحخُ

َ
ٌََرأ

َ
 ٕٚٔ ٔٚ ال٠اُهث  أ

٠ِرَياِت َُْدضاً   .163 ُٙ  ٕٚٔ ٕ إهاديات  ٌَال
ِِت ََعُِرٌ   .164

َ
 ٖٚٔ ٓٗ ٙرانآل ن َواْمَرأ
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ُرواْ انلَّاَُثَ   .165 َِ  ٖٚٔ ٚٚ اْلنراف َذَه
٠ُٙنَ   .166 ِٝ تُِصي  ٖٚٔ ٓٔ انلطٔ ِذي
ْؤَيا َتْهُِبُونَ   .167 ْٗ لِٖرُّ ٜخُ ُْ  ٘ٚٔ ٖٗ ي٠شً إِن 
168.   َٚ ْٗ ََكٌِِري اُِٛس َٙ  ٙٚٔ ٓٓٔ آل نٙران يَُردُّوُكٗ َبْهَد إِي
ِٖيَّثِ   .169 ِٞ َّٚ اْْلَا َِّ َك ِ َدرْيَ اْْلَ ٠َُّٜن ةِاَّللَّ  ٚٚٔ ٗ٘ٔ آل نٙران َحُل
ْٗ حَُٜلُرونَ   .171 ْجخُ

َ
٠ُه َوأ ُٙ ْحخُ

َ
ْد َرأ َِ  ٖٖٓ،ٖٕ٘،ٛٚٔ ٖٗٔ آل نٙران ...........َذ

ح٠َْاْ   .171
َ
آ أ َٙ رَُض٠َن ةِ ٍْ َٚ َح ي ِ  ٜٚٔ ٛٛٔ آل نٙران اَل َُتَْصََبَّ اَّلَّ

172.   َٗ ا َمْرَي َٟ يْخُ َّٙ  ٖٙ آل نٙران ..................َوإِِّنِّ َش
ٔٛٔ،ٕٗٗ، ٖٖٓ ،
ٖٖٔ  ،ٖٖٕ 

ََكَن ابْلَيِْج   .173 َ٘  َٗ ي ِٞ َٛا إِلةَْرا
ْ
 ،ٕٗٓ،ٕٛٔ ٕٙ آل نٙران  َوإِْذ ة٠ََّأ

روهُ   .174 ٍَ ْٚ يُْس ْٚ َخرْيٍ ٌََٖ ِ٘ َه٠ُٖاْ  ٍْ ا َح َ٘  ٕٛٔ ٘ٔٔ آل نٙران َو
ْٗ َختَاالً   .175 ل٠َُُٛس

ْ
 ٕٛٔ ٛٔٔ آل نٙران  اَل يَأ

َٜاِدياً ُحَٜاِدي  .176 ُ٘ ْهَٜا  ِٙ  ،ٜٚٔ،ٖٛٔ ٖٜٔ آل نٙران  َش
ْٔ يَصْ   .177 ْٗ إِْذ حَْدُن٠نَ َٞ ُه٠َُٛس  ٗٛٔ ٕٚ الظهراء  َٙ

ْرَُانَ   .178 ٍُ َٛزَل إْ
َ
َّٜاِس َوأ ًدى ِّٕٖ ُٞ  ُٔ ٚ َرتْ ،ٖٕٛ،ٜٖٕ،ٚٛٔ ٗ آل نٙران ....ِ٘

ٕٜٛ 
َٚ َُال٠ُا  .179 ي ِ ُ ٠ََُْل اَّلَّ َم اَّللَّ ِٙ ْد َش َِ  ٛٛٔ ٔٛٔ آل نٙران  َّٕ
َظالَ   .181 ٍْ ن َت

َ
ْٗ أ ُٜس ِ٘ خَاِن  ٍَ آئِ َـّ ْج  َّٙ َٞ  ٜٛٔ ٕٕٔ آل نٙران  إِْذ 

ْصِؿ   .181 ِِ اً ةِإْ َٙ ِٗ َُآئِ ْول٠ُاْ إِْهْٖ
ُ
اَلئَِسُث َوأ َٙ ْ  ٜٓٔ ٚٔ آل نٙران  َوال

رِْض َجتَاحاً   .182
َ
َٚ اْل ِّ٘  ْٗ ٛبَخَُس

َ
 ٖٜٔ ٚٔ ٠ٛح  أ

ِٝ حَبِْخيالً   .183 ْٔ إَِِلْ  ٜٗٔ ٛ املزمٔ  َوحَبَخَّ

184.  
 َٗ ْشَٖ

َ
٠َْعً  َوََلُ أ ـَ رِْض 

َ
اَواِت َواْل َٙ ٚ ِِف الصَّ َ٘

 َوَكْرٞاً 
 ٜٗٔ ٖٛ ل نٙرانآ

ِرمٍ   .185 ْٓ ُّ٘  ٚ ِ٘ ا ََلُ  َٙ ُ َذ ِٚ اَّللَّ ِٟ ٚ يُ َ٘  ٜ٘ٔ ٛٔ اْلز َو
مُ   .186 ٍَ اَذا ي٠َُْم يَٜ  ٕٓٓ ٜٔٔ املائدة  َٞ
187.    ُّ ِٖ ْٙ  ٕٓٓ ٜٔ االٍٛفار  ي٠ََْم اَل َت
٠ُٜنَ   .188 ِ٘ ْؤ ُٙ ْ َّ اْبخُِِلَ ال ِ َٜال  ٕٕٓ ٔٔ اْلضزاب  ُٞ
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189.  
ِ َوٌَْؾ  َٚ اَّللَّ ِّ٘ ٍث  َٙ ِْٜه  ةِ

َٖت٠ُاْ َِ ْٗ ٌَاْج َّٕ ٍٔ
ْٗ ُش٠ءٌ  ُٟ َصْص ْٙ  ٕ٘ٓ 4:7 آل نٙران َح

ءٌ   .191 ِٝ ََشْ ْٗ ي٠َُح إَِِلْ َ ْوِِحَ إَِلَّ َول
ُ
ْو َُاَل أ

َ
 ٕ٘ٓ 6> اْلٛهام  أ

191.  
ْٗ َحَٜال٠ُاْ  َ ْٗ ل ِٟ ُرواْ ةَِييِْل ٍَ َٚ َز ي ِ ُ اَّلَّ َورَدَّ اَّللَّ

 ٕ٘ٓ 58 اْلضزاب َخرْياً 

نَي ابْلَيَْج اْْلََرامَ   .192 ِّ٘  ٕٓٔ ٕ املائدة   َوال آ

193.  
ْٚ ِنِٜدَك  ِ٘  ََّ ٠َ اْْلَ ُٞ اَذا  َٞ َّٗ إِن ََكَن  ُٟ الَّٖ

ِفرْ  ْ٘ َ
 ٕٓٔ ٕٖ اْلٍٛال  ٌَأ

194.   َّ ِٖ ا وََندتََّٜا لََعَ رُُش َ٘  ٕٙٔ ٜٗٔ آل نٙران  َربََّٜا َوآحَِٜا 
195.   َٔ ا ُْحِّ َ٘  ِٝ ا َنَٖيْ َٙ  ٕٙٔ ٗ٘ انل٠ر   ٌَإِجَّ
ِنِّ   .196 ِ٘  ُٝ ٚ حَِتَهِِن ٌَإَِّٛ َٙ  ٕٛٔ ٖٙ إةراٞيٗ   َذ
ِنِّ   .197 ِ٘  ُٝ ُٝ ٌَإَِّٛ ْٙ ْٗ َحْفَه َّٕ ٚ َ٘  ٕٛٔ ٜٕٗ ابلِرة  َو

198.  
 َٔ َٙ ِؽيُم َخ

ُ
ِّنِّ اَل أ

َ
ْٗ أ ُٟ ْٗ َربُّ ُٟ َ ٌَاْشخََشاَب ل

 ٍٔ  ٜ٘ٔ آل نٙران  ََعِم
ٕٜٔ،ٕٖٚ،ٕٕ٘،
ٕٜٕ،ٖٔٓ،ٜٔ٘ 

َِّ َطيْئاً   .199 َٚ اْْلَ ِ٘ َّٚ اَل ُحْيِِن   ٕٕٔ ٖٙ ي٠نس  إنَّ إلَّ

211.  
ْٗ َوالَ  ْم٠َإُُس

َ
آ أ َ٘ ْٗ ةِإَِِّت  َو ْوالَُدُز

َ
أ

ْٗ ِنَٜدَٛا ُزََْٕف  ُبُس رِّ َِ  ٕٕٔ ٖٚ شتأ  ُت

اَلئَِسثً   .211 َّ٘  ْٗ ُٜس ِ٘  ٕٕٔ ٓٙ الزخرف  َول٠َْ نََظآُء َْلََهَْٖٜا 
َٚ اآلِخَرةِ   .212 ِ٘ ْجيَا  ْٗ ةِاْْلََياِة اِلُّ رَِؽيخُ

َ
 ٕٕٔ ٖٛ اْل٠بث   أ

نيَ   .213 ِٙ َ َْهال ُ يُِريُد ُكْٖٙاً ِّٕٖ ا اَّللَّ َ٘  ٕٕٕ ٛٓٔ ٙرانآل ن  َو
ا يُِريدُ   .214 َٙ ِّ اٌل ل  ٕٕٕ ٚٓٔ ٠ٞد َذهَّ
215.   ًَ َّٜا لََعَ ي٠ُُش َ٘ ْ  ٕٕٗ ٔٔ ي٠شً  اَل حَأ

216.  
ْٗ لََعَ  ٜخُُس ِ٘

َ
آ أ َٙ َْ ِٝ إاِلَّ  ْٗ َنَٖيْ ُُٜس َ٘ ْٔ آ َٞ

 ِٝ ِخي
َ
 أ

 ٕٕٗ ٗٙ ي٠شً

217.  
ْٗ ٌَِِف رَْْحَِث  ُٟ ُٞ ْج وُُس٠ َٚ اْبيَؾَّ ي ِ ا اَّلَّ َّ٘ َ

َوأ
 ِ   اَّللَّ

 ٕٖٕ ٚٓٔ آل نٙران

٠دَ   .218 ُٙ  ٖٕ٘ ٚٔ إِبوج  َضِديُد اْْل٠ُُِٜد ٌِرَْن٠َْن َوَث
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ٚ َبْهدُ   .219 ِ٘ ُٔ َو ٚ َرتْ ِ٘ ْمُر 
َ
ِ اْل  ٖٕٙ ٗ الروم َّلِلَّ

نِلَا َوآِخِرَٛا  .211 وَّ
َ
 ٖٕٚ ٗٔٔ املائدة حَُس٠ُن نَلَا ِخيداً ْل

 
ُكٚ  .211

َ
َق َوأ دَّ غَّ

َ
 ،ٕٕٗ،ٜٖٕ ٓٔ املٜا٠ٌِن  ٌَأ

212.  
 ُٚ ِصيُْص ِنيََْس اْب َٙ ْ ُٝ ال ُٙ َٗ وَِسيْٟاً ِف  اْش َمْريَ

ٛيَا   ٕٔٗ ٘ٗ آل نٙران اِلُّ

213.  
 َٚ ِ٘ اًل َو ْٟ ِد َوَك ْٟ َٙ ْ ُٗ انلَّاَس ِِف ال َوُيَسِّٖ

اِْلِنيَ    الػَّ
 ٕٔٗ ٙٗ آل نٙران

214.  
ٌَّاٍت  ْٗ َغا ُٟ رْيِ ٠ٌََْر ْٗ يََرْوا إََِل إفَّ َ َول

َ
أ

 َٚ ِتْؾ ِْ  َوَي
 ٕٗٗ،ٕٔٗ ٜٔ املّٖ 

ُٙػَّ   .215 ْ ِرنَي َوال دِّ ُٙػَّ ْ َُْرُؽ٠اْ إِنَّ ال
َ
َُاِت َوأ  ،ٕٗٗ،ٕٕٗ ٛٔ اْلديد  دِّ

ن حَُػ٠ُم٠اْ َخرْيٌ َُّٕسٗ  .216
َ
 ٖٕٗ ٗٛٔ ابلِرة  َوأ

217.  
ٚ َوَرآِء  ِ٘ ْو 

َ
ُ إاِلَّ وَْضياً أ ُٝ اَّللَّ َٙ ن يَُسِّٖ

َ
أ

 َٔ ْو يُرِْش
َ
 ٖٕٗ ٔ٘ الظ٠رى ِضَشاٍب أ

ُك٠نَ   .218 َْشِ ُٙ َ ْٗ ل ْٗ إَُِّٛس ُٞ ٠ ُٙ ْهخُ ـَ َ
 ٕٙٗ ٕٔٔ اْلٛهام   َوإِْن أ

ُٗ اْْلَرَّ   .219 يُس ِِ  ٕٙٗ ٔٛ انلطٔ حَ
ٍِنيِ   .221 ٠َ يَْظ ُٟ  ٕٚٗ ٓٛ الظهراء َوإَِذا َمرِْؽُج َذ

ْو َحخ٠َُب   .221
َ
ٌء أ ْمِر ََشْ

َ
َٚ اْل ِ٘  َّ َ ،ٕٚ٘،ٕٙ٘،ٕٛٗ ٕٛٔ آل نٙران  َٕيَْس ل

ٖٓٚ 
222.   َّ  ٖٕ٘ ٗ الؾىح  َولََص٠َْف ُحْهِفي
223.   ْٗ ُٞ يُْد َْ  ْٗ ُز ٠اْ اَل يَُُضُّ ُِ  ٕٕٙ ٕٓٔ آل نٙران َوإِن حَْػِِبُواْ َوَتخَّ
224.   ُٝ ْٜ ِ٘  ُ ُٗ اَّللَّ ِِ ْٚ ََعَد َذيَنْخَ َ٘  ٕٚٙ،ٖٕٙ ٜ٘ املائدة  َو
ا ٠َُٛفِّ   .225 َٟ ْجيَا َوِزينَخَ ٚ ََكَن يُِريُد اْْلَيَاَة اِلُّ  ٕ٘ٙ ٘ٔ ٠ٞد َ٘
ٚ ََكَن يُِريُد َضْرَث اآلِخَرِة َٛزِْد ََلُ   .226  ٕ٘ٙ ٕٓ الظ٠رى َ٘
ٚ دُ   .227 ِ٘ ُٝ ُُدَّ  يُػ ِٙ َذةَْج َوإِْن ََكَن َُ َٓ  ٜٕٙ ٕٙ ي٠شً  ةٍُر ٌَ
228.   ُٝ ْخَزيْخَ

َ
ْد أ َِ ِٔ انلَّاَر َذ ٚ حُْدِخ َ٘  َّ  ٜٕٙ ٕٜٔ آل نٙران  َربََّٜآ إَِّٛ

٠ا  .229 ٍُ ِِ ا ذُ َ٘  َٚ ْح
َ
َُّٕث أ ُٗ اَّلِّ ِٟ َبْج َنَٖيْ  ٜٕٖ،  ٕٓٚ ٕٔٔ آل نٙران  ُُضِ
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231.   َٙ ْٗ َبْهَد إِي ْرُت ٍَ ْك
َ
ْٗ ٌَُذو٠ُُاْ إَْهَذاَب أ  ٕٓٚ ٙٓٔ آل نٙران  اُِٛس

ٚ ُُكِّ ةَاٍب   .231 ِّ٘  ْٗ ِٟ اَلئَِسُث يَْدُخ٠َُٖن َنَٖيْ َٙ  ٕٓٚ ٖٕ الرند َوال
232.   ْٗ ُٞ ا َجْهتُُد َ٘ ْوِِلَآَء 

َ
ِٝ أ ٚ ُدوِٛ ِ٘ َُذواْ  َٚ اُتَّ ي ِ  ٕٓٚ ٖ الزمر  َواَّلَّ

َٚ ابْلَيِْج   .233 ِ٘ ٠َاِنَد  َِ ُٗ إْ ي ِٞ  ٕٓٚ ٕٚٔ ابلِرة  َوإِْذ يَْرَذُم إِةَْرا
َٚ زَ   .234 ي ِ ا اَّلَّ َّ٘ َ

ْٚ آيَاِِت ُتخَْل َوأ ْٗ حَُس ٌََٖ
َ
ُروااْ أ  ٕٔٚ ٖٔ اْلاذيث  ٍَ

ٚ حَِتَم   .235 َٙ َََذ ْٗ ِٟ َداَي ٌاََل َخ٠ٌْف َنَٖيْ  ٕٔٚ ٖٛ ابلِرة  ُٞ
رِْض   .236

َ
ْٗ يَِصرُيواْ ِِف اْل ٌََٖ

َ
 ٕٕٚ ٜٓٔ ي٠شً  أ

َراَن   .237 ْٙ َٗ اْبََٜج ِن  ٕٓٛ ٕٔ اْلطريٗ َوَمْرَي

238.  
َٚ آ ي ِ راًَل َِّّٕلَّ َ٘  ُ ةَ َوَُضََب اَّللَّ

َ
٠ُٜا ِاْمَرأ َ٘

 ٌِرَْن٠َْن 
 ٕٓٛ ٔٔ اْلطريٗ

َٗ َضَفتًا   .239 َّٜ َٟ اِشُف٠َن ٌَََك٠ُٛا ِْلَ َِ ا إْ َّ٘ َ
 ٕٕٛ ٘ٔ اْلٚ َوأ

ِصِفنَي    .241 ِْ ُٙ ْ  ٕٕٛ ٕٗ املائدة إِنَّ اَّللَّ َُيِبُّ ال
تًا  .241 َٞ ُء اْلرِْض َذ ْٔ  ٕٖٛ،ٕٚٛ ٜٔ آل نٙران ......ِم
 ٖٜٕ ٔٙ آل نٙران لََعَ إََْكِذبنَِي   .242
٠َن   .243 ُِ اِش ٍَ ُٗ إْ ُٞ  َّ ْوََلِ

ُ
 ٜٕ٘ ٕٛ آل نٙران .......ٌَأ

ْوِِل اْلبْلَاِب   .244
ُ  ٜٕٙ ٜٓٔ آل نٙران آليَاٍت ْلِّ

ِٖيالً   .245 ًٜا َُ َٙ  ٖٖٓ،ٜٕٙ ٜٜٔ آل نٙران .....اَل يَْظَْتُوَن ةِآيَاِت اَّللِّ َث
٠َُٖن   .246 َٙ ا َتْه َ٘ يٌد لََعَ  ِٟ  ٜٕٙ ٜٛ آل نٙران َواَّللُّ َط

247.  
حُّ 
َ
َبا يَا أ ُك٠ُٖاْ الرِّ

ْ
٠ُٜاْ اَل حَأ َ٘ َٚ آ ي ِ ا اَّلَّ َٟ

ْؽَهاًٌا 
َ
 ٜٕٛ ٖٓٔ آل نٙران ...أ

248.   ُٔ َٗ ال٠َْكِي ،  ٖ٘ٓ،ٖ٘ٓ ٖٚٔ آل نٙران .َوَُال٠ُاْ َضْصبَُٜا اَّللُّ َوِْٛه
ٖٜٓ،ٖٕٔ 

ٍس    .249 ٍْ ٚ جَّ ِّ٘ ُسٗ  َِ ي َخَٖ ِ ُٗ اَّلَّ ٠اْ َربَُّس ُِ  ٖٛٓ ٔ إنصاء اتَّ
َم   .251 َ٘  َّ َص ٍْ ٗ َواْغِِبْ َج ُٟ َٚ يَْدُن٠َن َربَّ ي ِ  ٖٙٔ ٕٛ الًٟٓ اَّلَّ
ٚ يََظاء   .251 َ٘  ِٝ   ٖٙٔ ٗٚ آل نٙران ََيْخَعُّ ةِرَْْحَِخ

252.  
 َٚ ِّ٘ ْٗ َربُُّسٗ ةِراََلذَِث آاَلٍف  ُز دَّ ِٙ يُ

َٙآلئَِسِث  ْ  ال
 ٕٖٔ ٕٗٔ آل نٙران
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253.  
 ْٗ ُٞ ْٗ َو ِٞ ٚ ِديَاِر ِ٘ َٚ َخرَُس٠اْ  ي ِ ْٗ حََر إََِل اَّلَّ َ ل

َ
أ

ل٠ٌُف 
ُ
 ٕٕٖ ٖٕٗ ابلِرة  أ

254.   ْٗ ِٟ ُٗ اَّللُّ ةُِذ٠ُٛبِ ُٞ َخَذ
َ
 ٕٖٗ ٔٔ آل نٙران ٌَأ

255.   ِٗ يَْفاِن الرَِّسي َٚ الظَّ  ٕٖ٘ ٖٙ آل نٙران ِ٘
ُرَك   .256 ِّٟ َف ُ٘ َّ إَِلَّ َو َّ َوَراٌُِه خ٠ٌََِّي  ٕٖ٘ ٘٘ آل نٙران ُ٘
ُك٠اْ ةِاَّللِّ   .257 ْْشَ

َ
ا أ َٙ  ٕٖٙ ٔ٘ٔ آل نٙران ةِ

258.   َ٘ َٚ آ ي ِ َٗ اَّللُّ اَّلَّ  ٕٖٛ،ٜٕٗ،ٕٖٛ ٓٗٔ آل نٙران ٠ُٜاْ َوِِلَْهَٖ
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رُٗ 
رُٗ  اْلديد مصٖصٔ

 الػٍطث
وإهلكم إلو واحد ال إلو إال هلل األعظم يف ىاتُت اآليتُت:إّن اسم ا  .4

الّلُو ال إَِلَو ِإال  ُىَو اْلَْيُّ واليت يف آل عمران:  ،ىو الرمحن الرحيم
 .ْلَقيُّومُ ا

63 

، تقدمو سورة بالقرآن يوم القيامة وأىلو الذين كانوا يعملون بو يؤتى  .5
 .البقرة وآل عمران

64 

صحابو،اقرؤوا يأيت يوم القيامة شفيعا أل اقرؤوا القرآن فإنو  .6
سورة آل عمران فإهنما يأتيان يوم القيامة كأهنما الزىراوين:البقرة و 

ِفرقان من طَت صواف ُُتاجان عن غمامتان أوغيايتان،أو كأهنما 
أصحاهبما، اقرؤوا سورة البقرة فإّن أخذىا بركة و تركها حسرة وال 

 .يستطيعها البطلة

65 

 65 . عة صّلت عليو املالئكة يف الليلمن قرأ سورة آل عمران يوم اجلم  .7
 65 .هبا الرجل من آخر الليلنِعم كنز الصعلوك آل عمران يقوم   .8
كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران كل أّن رسول اهلل   .9

 .سورة
65 

 65 .من قرأ ىذه العشر اآليات ملا استيقظ  .:
 66 .الليلةمن قرأ آخر آل عمران يف ليلة كتب لو قيام   .;
 >> .أصدق كلمٍة قاهلا الشاعر كلمُة لبيد  .>
اصاً ْغُدو ِخ لو تكلمتم على اهلل َحق  توكُّلِو لرزقكم كما يَرزق الطََت ت َ   .43

 .وترُوح ِبطاناً 
498 

َُصوِّرون   .44
 4:4 .إن  من أشد الناس عذاباً يوم القيامة امل

 4:6 . كان إذا أرادسفراً َور ى بغَته  .45



 ٖٜٗ 

رُٗ 
رُٗ  اْلديد مصٖصٔ

 الػٍطث
 3>4 .إن ا معاشَر األنبياء ال نُوَرث  .46
 :54 .َمْن َغش نا فليس منا  .47
إذا صلحت صلح  –قطعة من اللحم  –أال و إّن يف اجلسد مضغة   .48

  .و ، وإذا فسدت فسد اجلسد كلو أال وىي القلباجلسد كل
5;6 

دم . و الشهداء خسة : املطعون . املبطون . الَغرِق . صاحب اهل  .49
 .الشهيد يف سبيل اهلل

5;7 

 7;5 .أفضل الصالة طول القنوت  .:4
أرأيت لو كان لك ملء األرض :اء بالكافر يوم القيامة فيقال لويُ   .;4

و:قد كنت سئلت ما م. فيقال ل:نع؟ فيقول،أكنت تفتدي بوذىبا
 .أيسر من ذلك

65; 

 665 .لو نظرَت إليها فإنو أحرى أن يؤدم بينهما  .>4
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 رُٗ مصٖصٔ

 رُٗ الػٍطث الظفر اْلول ٘ٚ ابليج 

 >>  َأال كّل شيئ ما خال اهللَ باطلُ   .4
  ;>4، 439   َأجُل املرِء يستِحثُّ وال يَدْ   .5
 ;48،  :43   فواهلِل ما فَارق ٌْتُكْم عن َماللة  .6
 587،  :43 فَلم ا َخِشْيُت أظافَتَُىْم      .7
 :43  يكوُن مزاَجها َعَسل وماءُ   .8
 ;43 وُأْخفي ال ذي لوال اأَلسى لََقَضاِن   .9
 6>4،  449 وخَُت األمِر ما استقبَ ْلَت منو  .:
 ;44  يا ليت أن ا ضم نا َسفيَنوْ   .;
 >44  قد حيمد املرء وإن مل يبل بالسر  .>
 >44  لقد َكَذَب الواُشون ما ُْتُْت عنَدىم  .43
 >44   أُبَ لِّْغ أبا سلمى رسوالً تَ ُروعو   .44
 453 صغَتَْيِن نَ ْرَعى البَ ْهَم يا ليَت أَن نا  .45
 455  َومُحِّْلُت َزف ْرَاِت الضحى َفَأَطْقُتها    .46
 455  يرةً فلوال الشَُّهى واهلِل كنُت جد  .47
 457  أىب الذ مُّ أخالَق الكسائي وانْ َتحى  .48
 458  كلُّ رفيَقْي كلِّ رحٍل وإْن مها  .49
 ;45  أطَرباً وأنت ِقن ْسرِيُّ   .:4
 >45  َضروٌب بنْصِل السيِف ُسوَق ِِساهِنا  .;4
 463  ِلَمْن طََلٌل أبصْرتُو فَشجان  .>4
 466  أعوُد باهلِل من الَعْقرابِ   .53
 474  أَْنَصَف الدىُر بيننا أيا جارتَا ما  .54
 474    مها َأْظَلَما حاََل  ََث َت َأْجَليا   .55



 ٖٜٙ 

 رُٗ مصٖصٔ

 
 رُٗ الػٍطث الظفر اْلول ٘ٚ ابليج

 476 فإن  القوايف تَ ت ِلْجَن َمواجِلاً   .56
 477   هلا َأَشارِيُر ِمْن ْلٍم تُ َتمِّرُه   .57
 478  ِسوى أن  الِعتاَق من املطايا  .58
 :47  وىل ََيْنَ ُعٍت ارتياِدي البالدَ   .59
 :47 كاِسٍف وُجهو  وِمْن شاِِنءٍ   .:5
َفُْتِ شامتٌ   .;5  485  إذا ِمتُّ كان الناُس ِصن ْ
 485  حىت إذا ما استقل  النجُم يف َغَلسٍ   .>5
 486  فقام يذوُد الناَس عنها بسيِفو  .63
 487  ُكلوا يف بعِض بطِنُكُم َتِعفُّوا  .64
 487 هبا ِجَيُف اَْلْسرى فأم ا ِعظاُمها              .65
 488  لل ْذ َخِشْيِت ليأِتَُتْ َجَشَأْت فقلُت ا  .66
 ;48  تَ َومه ُْت آياٍت هلا فَ َعَرف ُْتها  .67
 >48  أِن  وِمْن أين آَبَك الطربُ   .68
 493  فآل ُمْزنٌَة َوَدَقْت َوْدَقها  .69
 494  إن  امرَأً َغر ه منكن  واحدةٌ   .:6
 495  أَف ٌَْت ِتالدي وما ََج ْعُت ِمْن َنَشبٍ   .;6
6<.   

َ
 496  ِطيُّ كأهنابتيهاَء قَ ْفٍر وامل

 497  َفَأْصبحوا كأهنم ورٌق َجْففَ   .73
ُل السِّالح وال  .74  498  َأْصَبْحُت ال َأمحِْ
 499 على ما قام َيْشِتُمٍت لئيمٌ   .75
 :49  يَ ُلومونٍت يف اشًتاِء النخيلِ   .76
 :49  دعان إليها القلُب إن أِلْمرِىا  .77
 ;49  أراَك فما أَْدرِي أََىمٌّ مَهَْمَتو  .78
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 رُٗ الػٍطث الظفر اْلول ٘ٚ ابليج

 ;49  الدىُر إال منَجنوناً بأىِلو وما  .79
 >49  وما َحقُّ الذي يَ ْعُتو هناراً   .:7
 4:3  وإن  َحراماً َأْن َأُسب  جماشعاً   .;7
 4:4  إن  َمْن يدخِل الكنيسَة يوماً   .>7
 4:6 قوُل وقد مال الَغبيُط بنا معاً ت  .83
 4:9  َرَمى اَْلْدثاُن نسوَة آِل حرب  .84
 ::4 فقلُت َأِجْرن أبا مالٍك   .85
 ;:4  فقلت هلم ظُنُّوا بألَفْي ُمَدج جٍ   .86
 178  َوَلَقْد نَ زَْلِت فال َتُظٍتِّ غَتَه  .87

 181  بأي  كتاٍب أم بأيِة ُسن ةٍ   .88

 181  وِسِّْيَت َكَعباً بَشرِّ الِعظَامِ   .89

 184  يَ ْوماً بأجوَد نائالً منو إذا  .:8

َرةٍ   .;8  8;4  ُىن  اْلرائُر ال َرب اُت أمحِْ
 3>4  بٍت نَ ْهَشٍل ال َند عي ألبٍ إنا   .>8
 3>4  ويَْأِوي إىل َنْسوٍة ُعّطلٍ   .93
 4>4  أَقارُع َعْوٍف ال ُأحاوُل غَتَىا  .94
 6>4  أُكْفراً بعَد َردِّ املوِت عٍت     .95
 6>4  والَح ّتانب اجلبلُت منو  .96
 7>4 وقد َتَطو ْيُت انطواَء اِْلْضِب    .97
 8>4  أمل تَ ْعَلْم ُمَسر ِحَي القوايف  .98
 :>4  كأن ك ِمْن َِجاِل بٍت أُقَ ْيشٍ   .99
 533  أمل تعلمي يا َعْمَرِك اهلل أن ٍت       .:9
 533  على حُِت َمْن تَ ْلَبْث عليو َذنُوبُو  .;9
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 رُٗ الػٍطث الظفر اْلول ٘ٚ ابليج

 533  على حُِت عاتَ ْبُت املشيَب على الصِّبا  .>9
 533  أال ليت أياَم الصفاِء جديدُ   .3:
 534  َناُولِْيَت فلم تَ ْقَطْع لُدْن َأْن َولْيت َ   .4:
 534  َتذَك ُر نُ ْعماه َلُدْن أنَت يافعٌ   .5:
 534  َلزِْمنا َلُدْن ساَلْمُتمونا وفاَقكم  .6:
 534  صريُع غواٍن رَاقَ ُهن  ورُق َْنو  .7:
 534 تَ ْنَتِهُض الرِّْعدة يف ظَُهَْتي  .8:
 535   وما زال ُمْهرِي َمْزَجَر الكلِب منهم  .9:
 535  قد َوَرَدْت ِمْن أَْمِكَنوْ   .::
 536  ىنالك إْن ُيْسَتْخبَ ُلوا املاَل ُُيِْبُلوا  .;:
 536  موُر تعاَظَمْت وتشابَ َهتْ وإذا األ  .>:
 536  َحن ْت َنواِر والَت َىن ا َحن تِ   .3;
 537  يا دارَمي َة بالَعْلياِء فالس َندِ   .4;
 538  وأضِرُب الَقْوَنَس يوم الوغى  .5;
 539  َكأَيِّْن يف املعاِشر من أُناسٍ   .6;
 539    ائن باألباطِح ِمْن صديٍق وك  .7;
 539       كاِئْن َرَدْدنا عنُكُم ِمْن ُمَدج ٍج   .8;
 ;53  اطُرِد اليأَس بالرجاء فكاِئنْ   .9;
 >53  وكاِئْن لنا َفْضالً عليكم ورمحةً   .:;
 >53  إن  اأُلوىل ُوِصفوا قومي هلم فِبِهمْ   .;;
 >53  ال يَ ُغر ْنُكُم أوالِء من القومِ   .>;
 543  ِك َأْن تقوَل كلماوما علي  .3>
 543  كَحْلَفٍة من أيب ِدثار  .4>



 ٖٜٜ 
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 544  ال ُىم  إن  عامَر بَن َجْهمِ   .5>
 545  إذا َكل َمْتٍت بالعيوِن الفواترِ   .6>
 545  أراَدْت كالماً فات  َقْت من رقيبها  .7>
 545  َكل ْمُتو ّتفوٍن غَت ناطقة  .8>
 548  فكيَف إذا َمَرْرَت بداِر قوٍم    .9>
 :54  اَوْلَت يف أسٍد ُفُجوراً إذا ح  .:>
َرق قا  .;>

ُ
 554  جاريًة مل تْأِكِل امل

ََخاَض من الفصيِل ُغلُب ةً   .>>
 554  أخذوا امل

 555 رضيَعْي لِباٍن َثْدَي أم  َُتاَلَفا      .433
 556  فَ َلم ا َأْن تواقَ ْفَنا قليالً   .434
 556  ما كنُت أخدَُع للخيِل ٓتُل ةٍ   .435
 556  م يَ ْرِضُعوهَناوىنيا لدا لََنا امُّوْ ذَ    .436
 568،  556  تَ َومه ُْت آياٍت هلا فَ َعَرف ُْتها  .437
 559  أبوَك خليفٌة َوَلَدْتُو أخرى  .438
 559  فما تَ ْزَدري من َحي ٍة َجَبِلي ة  .439
 564  يا حكُم الوارُث عن عبدامللكْ   .:43
 564  يا َحَكُم بَن املنذِر بَن اجلارودْ   .;43
 564      سعدي  فما كعُب بن مامَة و ابن .>43
 565  َحىت  تراىا وكأن  وكأنْ   .443
 565  فال واهلِل ال يُ ْلَفى ِلما يب  .444
 565  َفَأْصَبْحَن الَ َيْسأَْلَنٍِت عن ٔتا بو  .445
 ;56،  :56   وكنُت كذي رجلُت رجٍل صحيحةٍ   .446
 :56  فما بَرَِجْت أقداُمنا يف َمقاِمنا  .447
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 :56  بكْم قريٍش ُكِفينا كل  ُمْعِضَلةٍ   .448
 :56  وَشْوىاَء تَ ْعدو يب إىل صارِخ الوَغى  .449
 ;56  قوٌم إذا ِسعوا الص ريَخ رأيتَ ُهمْ   .:44
 >56  َتِقيٌّ نَِقيٌّ مل ُيَكث ِّْر غنيمةً   .;44
 574  فأَْلَفْيُتو يوماً يُبَُت عدو ه  .>44
 574  باَت يُ َغشِّها بَعْضٍب باتِرٍ   .453
 575  مشائيُم ليسوا ُمْصِلحُت عشَتةً   .454
 575 عباءٍة وتَ َقر  عيٍت  لَلُْبسُ   .455
 576  َفَظل  طُهاٌة اللحم من بُت ُمْنِضحٍ   .456
 596،  579  َمْن يَفعِل اْلسناِت اهللُ َيْشكرىا  .457
 :57  كأن  اَْلَصا ِمْن خلِفها وأماِمها  .458
 584  قاَلْت: أال ليتما ىذا اْلماُم لنا  .459
 585  كُمْرِضَعة أوالَد ُأخرى وَضي  َعتْ   .:45
 586  ر َة أَْثَأَرن  فإنووقتيِل مُ   .;45
 586 لَِئْن تُك قد َضاَقْت عليكم بيوُتكم  .>45
ْرء ِعْرَسو         .463

َ
 586  َكَذْبِت لقد ُأْصيب على امل

 587  َييناً يا سلمى أُلوِقُن أنٍت  .464
 587  َييناً ألَبْ َغُض كل  امرىءٍ   .465
ا   .466  :58، 589    فقلُت لو الَ تْبِك عيُنك إَّن 
 ;58      منزَل لبٍت متيمٍ َسأَتْ ُرك   .467
 :59،  595  يا أقرُع بَن حابٍس يا أقرعُ   .468
 598،  595  وإْن أتاُه خليٌل يوَم مسألةٍ   .469
 597  فَ ُغضِّ الظرَف إن ك من َُّنََْتٍ   .:46
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 599     َدس ْت رسوالً بأن  القوم إْن َقَدروا   .;46
 599      تَ َعش  فإْن عاَىْدتٍت ال ختوُنٍت   .>46
 599      َرْيعاُن اجلميِع خمافًة  وإْن ُشل    .473
 599     وال بالذي إْن بان عنو حبيُبو   .474
 599      وإن بَ ُعُدوا ال يأَمُنون اقًتابَو   .475
 599     فإْن كان ال يُرضيك حىت تَرد ن   .476
 599     إْن َيْسألوا اخلََت يُ ْعطُوه وإْن َخِبوا   .477
 5:4 فأم ا القتاُل ال ِقتاَل لديُكمُ   .478
 5:5     َيوُت أُناُس أو َيشيُب فتاُىُم   .479
 5:5     َلم ا ات قى بيٍد عظيٍم ِجْرُمها   .:47
 5:5     أران إذا ما ِبتُّ ِبتُّ على ىوى   .;47
 ;:5  أَِمْن آِل نُ ْعٍم أَْنَت غاٍد َفُمْبِكرُ   .>47
ِجدُّ ابتكاراً   .483

ُ
 ;:5  أيها الرائُح امل

 ;:5  َرةٍ َبَكْرَن ُبكوراً واْسَتَحْرَن بُسحْ   .484
 6;5 عمدة الدين عندنا كِلمات          .485
 7;5  فلو ال املزعجاُت مَن اللياَل           .486
 8;5 قد َجَعل الُنعاُس َيسرنديٍت            .487
 ;63،  :;5  فألفيتو غََت مستعتِب             .488
 635 أقول وقد ناحت بقريب محامة           .489
 654     إن تغفر اللهم تغفر َج ها        .:48
48;.    
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رُٗ  أشٙاء اْلنالم مصٖصٔ

 الػٍطث
 46 اْلافظ جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي  .4

 46  .أبو املعاَل حممود شكري بن عبداهلل بن شهاب الدين حممود اآللوسي اْلسيٍت  .5
 47 .ن عبد اهلل األنباري املقلب بالكمالأبو الِبكات عبد الرمحن بن حممد ب  .6
 48  أبو جعفر أمحد بن حممد بن إِساعيل النحاس املرادي املصري  .7
 48  أبو اْلسن أمحد بن فارس بن زكريا القزويٍت الرازي  .8
 49  ىو عبد القادربن عمر البغدادي  .9
 49 محزة بن حسن األصفهان  صاحب األغان.  .:
 49 مران بن موسى بن عبيد البغدادي املرزبان صاحب املوشح.أبو عبيد اهلل حممد بن ع  .;
 :4  أبو حممد يوسف بن اْلسن بن عبداهلل بن املرزبان املعروف بالسَتايف  .>
 ;4 أبو بكر حممد الزبيدي   .43
 >4  . مصطفى صادق الرافعي   .44
 53  .الفتح عثمان بن جٍت املوصليأبو    .45
 54 .ن منظور الفراء الديلميأبوزكريا حيي بن زياد بن عبداهلل ب   .46
 55 .أبو جعفر حممد بن أيب سارة علي الكويف الرؤاسي  .47
 55 .أبو اْلسن علي بن محزة بن عبداهلل األسدي بالوالء املعروف بالكسائي  .48
 55 .أبو عبد الرمحن يونس بن حبيب الضيب بالوالء  .49
 55 .بن املثٌت البصري التيمي بالوالءأبو عبيدة معمر   .:4
 56 .بالزجاجأبو إسحاق إبراىيم بن السري بن سهل املعروف   .;4
 56 . الُعكِبي البغداديأبو البقاء عبد اهلل بن اْلسُت بن عبد اهلل  .>4
 57 أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنِب اْلارثي بالوالء امللقب بسيبويو.  .53
أبو حممد َجال الدين عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل ابن   .54

 ملعروف بابن ىشام.يوسف ا
58 
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 الػٍطث
 58 أبو زكريا حيي بن معٍط الزواري املغريب.  .55
أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد الكنان العسقالن   .56

 .املعروف بابن حجر العسقالن
6: 

 ;6 .أبو الفالح عبد اْلي بن أمحد بن حممد ابن العماد اْلكري اْلنبلي  .57
 74 .املصري الشافعي تقي الدين أبو عبد اهلل الصائغ  .58
 74  يونس بن إبراىيم بن عبد القوي الدبوسي.  .59
 75  أمحد بن حممد بن إبراىيم بن حممد املرادي القرطيب ، املعروف بالعشاب.  .:5
أثَت الدين حممد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن خلدون أبو حيان،  .;5

  الغرناطي األندلسي.
75 

 >7 وف باْلاج خليفة.مصطفى بن عبد اهلل كاتب جليب، املعر   .>5
 >7 مشس الدين حممد بن علي بن أمحد الداوودي املالكي.  .63
 83  املعروف بالراغب. مد بن املفضل األصفهان أوأبو القاسم اْلسُت بن حم  .64
 86 .عبد اْلق بن بن عبد الرمحن بن عطية احملاريب الغرناطي  .65
 87  .الزخمشري، جار اهللأبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن أمحد اخلوارزمي،   .66
 88 .أبو حممد مكي بن أيب طالب محوش بن حممد بن خمتار القيسي  .67
 88 .موسى، اخلطيب التِبيزيأبو زكريا حيِت بن علي بن حممد بن   .68
 88 .بن عمار املهدوي املقرئ أبو العباس أمحد   .69
 88 . علي بن إبراىيم بن سعيد بن يوسف اْلويف  .:6
 88 .رير بن يزيد الطِبيأبو جعفر حممد بن ج  .;6
 88 أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن اْلسن بن اْلسُت التيمي البكري، فخر الدين الرازي.  .>6
 89 .أبو اْلسن علي بن أمحد بن سيدة اللغوي النحوي األندلسي  .73
 89 .حممد بن أمحد بن األزىر اللغوّي األديب اهلروي الشافعي صاحب التهذيب  .74
 89 عباس التميمي، أبو بكر بن جماىد. أمحد بن موسى بن ال  .75
 :8 أبو العباس حممد بن يزيد بن عبد األكِب األزدي البصرّي املِبد.  .76
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رُٗ  أشٙاء اْلنالم مصٖصٔ

 الػٍطث
 :8 أبو اْلسن سعيد بن مسعدة، موىل بٍت جماشع، أوسط األخافشة الثالثة .  .77
 :8 .الز ج اجيأبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق النهاوندي   .78
 :8 .ل الدين الطائي األندلسيبد اهلل َجاأبو عبد اهلل حممد بن ع   .79
 ;8 .، شهاب اخلفاجي املصريأمحد بن حممد بن عمر  .:7
 >8  سليمان بن عمرو بن منصور العجيلي، األزىرّي املعروف باجلمل.  .;7
 93 .شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد الدمياطي، الشهَت بالّبناء  .>7
 94 .مد بن علي بن الصب انحم  .83
 98 أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث اْلموي. أبو العباس  .84
 98 .تاج اللغة و صحاح العربيةإِساعيل بن محاد اجلوىري صاحب   .85
 98 أبو الفضل أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراىيم امليدان النيسابوري  .86
علي بن جعفر بن حممد بن عبد اهلل بن اْلسُت املعروف بابن القطاع   .87

 الصقلي .
99 

 ;; وثّاب األسدي الكويفحيِت بن   .88
 ;; .أبو املثٌت مُحَيُد بن ثور بن حزن اهلالَل العامري، شاعر خمضرم  .89
 >; أبو إسحاق إبراىيم بن حممد بن منذر بن ُملكون اْلضرمي.  .:8
 >; أبو فراس اْلارث بن سعيد بن محدان التغليب الربعي اْلمدان.  .;8
 8> ام الواحدي.أبو اْلسن علّي بن أمحد بن حممد بن علي، اإلم  .>8
 9> أبو علي اْلسن بن أمحد بن عبد الغفار، الفارسي األصل.  .93
 :> .ّي بن عبد اهلل الرمانأبو اْلسن علّي بن عيسى بن عل  .94
 >> أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري.  .95
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 املصادر واملراجع رقم مسلسل
 القرآن الكرمي  .1

 أ

2.  

س      يِّد حمم      ود ش      كري اآللوس      ي ال بي      ان م      ا يص      ّح ب      و االستش      هاد ، إُت      اف األجم      اد يف
 ،د ، اجلمهوري ة العراقي ة، ت/عدنان عبد الرمحن ال دوري ، مطبع ة اإلرش اد ، بغ داه(ٕٓٚٔ)

 .مٕٜٛٔ الط ،

3.  

 ،( الق راءاتل وم منته ى األم ان واملس رات يف ع)األربعة عشر بالقراءات إُتاف فضالء البشر 
، ه(ٚٔٔٔ)ش    هاب ال    دين أمح    د ب     ن حمم    د ب    ن أمح    د الدمياطي،الش    هَت بالّبن     اء العالم    ة 

 م.ٜٚٛٔ، ٔت/الدكتور شعبان حممد إِساعيل، عامل الكتب، بَتوت ، لبنان، ط

4.  
ل   دكتور مص   طفى /ا، ته(ٜٔٔ) ْل   افظ ج   الل ال   دين الس   يوطيااإلتق   ان يف عل   وم الق   رآن، 
   م.ٜٚٛٔ، ٔثَت، دمشق، طديب الُبغا ، دار ابن ك

5.  
اخلطي    ب ، ت/حمم    د عب    د اهلل  لس    ان ال   دين ب    نذو ال    وزارتُت ،  اإلحاط   ة يف أخب    ار غرناط    ة

 م.  ٖٜٚٔ،  ٔ، مكتبة اخلاجني ، القاىرة ، طعّنان

6.  
، ت/ حمم د الداَل،مؤسس ة ه(ٕٙٚ)ب ن قتيب ة أبو حمم د عب د اهلل ب ن مس لم  ، أدب الكاتب

 م .ٜٙٛٔ،   ٕالرسالة ، بَتوت ، ط

7.  
، ت/أمح د حمم د ه( ٕٗٗ)ب ن الس كيت أبو إسحاق يعق وب ب ن إس حاق ،  إصالح املنطق

 م.ٜٙ٘ٔ،  ٕشاكر و عبد السالم حممد ىارون، دار املعارف، مصر ،ط

8.  
 ، ، الط ، الق   اىرة ،ه( ٕٙٔ)ري   ب األص   معي قس   عيد عب   د املل   ك ب   ن  أب   واألص   معيات ، 

 ه.ٖٔٚٔ

9.  
، ت/ ال دكتور عب د اْلس ُت ه(ٖٙٔ)الس راج الس ري  األصول يف النحو ، أبو بكر حمم د ب ن

 م.ٜٚٛٔ،  ٕة الرسالة ، بَتوت ، طالفتاَل ، مؤسس

11.  
، ت/ حمم د أب و الفض ل إب راىيم ، ه( ٕٖٛ)حمم د ب ن القاس م األنب اري أب و بك ر  ، األضداد

 م.ٜٚٛٔ الط ، املكتبة العصرية ، صيدا ، بَتوت ، لبنان ،

11.  
، ت/ال     دكتور ت      مر و ه( ٖٖٛ)النح     اس ب     ن حمم     د أمح     د جعف     ر  وأب      ،إع     راب الق     رآن 

 .مٕٚٓٓ الط ، ، دار اْلديث ، القاىرة ،اآلخرون
،خ  َت )ق  اموس ت  راجم ألش  هر الرج  ال والنس  اء م  ن الع  رب واملس  تعربُت واملستش  رقُت( األع  الم    .12
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 .مٕ٘ٓٓ،  ٙٔزركلي  ، دار العلم للماليُت ، بَتوت ، لبنان ، طالدين ال

13.  
 الس   يوطيعب   د ال   رمحن ب   ن أيب بك   ر اْل   افظ ج   الل ال   دين ، عل   م النح   و االق   ًتاح يف أص   ول 

 .هٕٖٔٔ، ، الط ، طبعة دهلي ، اهلند ه( ٜٔٔ)

14.  
 ىب   ة اهلل ب   ن عل   ي ب   ن حمم   د ب   ن مح   زة اْلس   ٍت العل   ويأب   و الس   عادات ،  الش   جرياب   ن أم   اَل 

 ه.ٜٖٗٔ، ، الط حيدر آباد دكن ، ه( ٕٗ٘) املعروف بابن الشجري

15.  
عب د ال رمحن ، أب و الِبك ات بُت النحويُت ، البصريُت والك وفيُت ئل اخلالف يف مسا اإلنصاف

 م . ٕ٘ٓٓ الط ، ، دار الطالئع ، القاىرة ،ه(ٔٛٔٔ) األنباريبن حممد بن أيب سعيد 

16.  
، ه( ٔٙٚ)ب ن ىش ام األنص اري عب د اهلل ب ن يوس ف إىل ألفي ة اب ن مال ك ،  أوضح املسالك

 .مٜٜٜٔ،  ٗر الكتاب العريب ، بَتوت ، طت/ الدكتور ىادي حسن مّحودي ، دا
 ب

17.  
، ه(ٖ٘ٛ)الس     مرقندي  نص     ر ب     ن حمم     د ب     ن أمح     د ب     ن إب     راىيم اللي     ث وأب     ، ْت     ر العل     وم 

 .مٖٜٜٔ،  ٔية ، بَتوت ، لبنان ، طت/الشيخ علي حممد معوض ، دار الكتب العلم

18.  
ار الفك  ر ، ، ده( ٘ٗٚ)األندلس  ي  أث  َت ال  دين حمم  د ب  ن يوس  ف ب  ن حي  ان البح  ر احمل  يط  ،
 م .ٖٜٛٔ،  ٕبَتوت ، ط

19.  
عب   د ال   رمحن ب   ن أيب بك   ر اْل   افظ ج   الل ال   دين ،يف طبق   ات اللغ   ويُت والنح   اة بغي   ة الوع   اة 

  .م ٜٗٙٔ، ، الط ، املكتبة العصرية ، صيدا ، بَتوته( ٜٔٔ)سيوطي ال
 ت

21.  
الواس    طي حمم    د مرتض    ى اْلس    يٍت حم    ب ال    دين لس    يد ات    اج الع    روس م    ن ج    واىر الق    اموس، 

 م. ٜٔٚٔ،، الط ، وزاة األعالم ، مطبعة حكومة الكويت ه( ٕ٘ٓٔ) زبيديال

21.  
، مطبع    ة االس    تقامة بالق    اىرة ، م( ٖٜٚٔ) لرافع    يا ، مص    طفى ص    ادقت    اريخ آداب الع    رب

 .مٖٜ٘ٔ، ٖط

22.  
،  املص رية العام ة للكت اباهليئ ة  بروكلمان ، ترَجة حممود فهمي ،كارل تاريخ األدب العريب ،  

 م.ٜٜ٘ٔ،  الط

23.  
، دار الكت   ب ه(ٙٔٙ)العك   ِبي عب   د اهلل ب   ن اْلس   ُت البق   اء  والتبي   ان يف إع   راب الق   رآن، أب   
   م.ٜٜٛٔ، ٔالعلمية، بَتوت، لبنان، ط

24.  
ه( ال   دكتور ِس   َت أمح   د عب   د اجل   واد ، ٛٗٔالتخري   ات النحوي   ة والص   رفية لق   راءة األعم   ش )

 م.ٜٜٔٔ،  ٔمطبعة اْلسيىن اإلسالمية ، القاىرة ، ط
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25.  
ه( ، ت/ال   دكتور ٘ٗٚح  اة ، أث  َت ال  دين حمم  د ب  ن يوس  ف ب  ن حي  ان األندلس  ي )ت  ذكرة الن

 ه.ٜٙٛٔ،  ٔعفيف عبد الرمحن ، مؤسسة الرسالة ، بَتوت ، ط

26.  

ب   ن مال   ك أب   و عب   د اهلل حمم   د ب   ن عب   د اهلل َج   ال ال   دين الفوائ   د وتكمي   ل املقاص   د ،  تس   هيل
الكتب العلمي ة ، ب َتوت  ، ت/حممد عبد القادر عطاء وطارق فتحي السيد ، داره( ٕٚٙ)

 م.ٕٔٓٓ، ٔ، لبنان ، ط

27.  
دار ، ه(ٗٚٚ)اإلم   ام أب   و الف   داء إِساعي   ل اب   ن كث   َت القرش   ي الدمش   قي ، تفس   َت اب   ن كث   َت
 .م ٜٓٛٔ الط ، الفكر ، بَتوت ،

28.  

البغ وي الش افعي الف راء اإلمام أبو حممد اْلسُت بن مسعود ، )معامل التنزيل (  تفسَت البغوي 
، دار املعرف    ة ، ب    َتوت ، لبن    ان ، وم    روان س    واء الع    ك عب    د ال    رمحن ال   د ، ت/ خه( ٙٔ٘)
 .م ٜٚٛٔ، ٕط

29.  
إلم ام ناص ر ال دين أيب اخل َت عب د اهلل ب ن ا،  (أنوار التنزيل و أسرار التأويل )تفسَت البيضاوي 

 .  م ٕٜٛٔ الط ، ، دار الفكر ، بَتوت ، لبنان ، ه(٘ٛٙ)عمر الشَتازي البيضاوي 

31.  

ب  راىيم ع  الؤ ال  دين عل  ي ب  ن حمم  د ب  ن إ، )لُب  اب التأوي  ل يف مع  ان التنزي  ل (   تفس  َت اخل  ازن
،  ٕمطبع      ة مص     طفى الب      ايب اْلل      يب ، مص      ر ، ط،  ه(ٕ٘ٚالبغ     دادي الش      هَت باخل      ازن )

 .م  ٜ٘٘ٔ

31.  
 أب   و جعف   ر حمم   د ب   ن جري   ر الط   ِبي، )ج   امع العل   وم ع   ن تأوي   ل آي الق   رآن (  تفس   َتالطِبي

 م.ٜٜٚٔ، ٔ، دار القلم، دمشق، ط عبد الفتاح اخلالدي ، ت/ الدكتور صالح ه(ٖٓٔ)

32.  

، م( ٗٔٛٔ)لق     اِسي تفس     َت الق     اِسي )حماس     ن التأوي     ل ( ، العالم     ة حمم     د َج     ال ال     دين ا
، دار إحي  اء الكت  ب العربي  ة ،مطبع  ة عيس  ى الب  ايب اْلل  يب وش  ركاؤه ت/حمم  د ف  ؤاد عب  د الب  اقي

 م. ٜٚ٘ٔ، ٔٔتصر ، ط

33.  
 ام الق  رآن( ، أب  و عب  د اهلل حمم   د ب  ن أمح  د األنص  اري الق   رطيب)اجل  امع ألحك    تفس  َت الق  رطيب

 . م ٜٚٛٔ،  ٖدار الفكر ، بَتوت ، لبنان ، ط،  ه(ٔٚٙ)

34.  
تفس  َت املراغ  ي ، أمح   د مص  طفى املراغ  ي ، ش   ركة مكتب  ة و مطبع  ة مص   طفى الب  ايب اْلل   يب و  

 .  مٖٜ٘ٔ،  ٕأوالده ٔتصر ، ط

35.  
ذىيب، مكتب   ة وىب   ة ،املطبع   ة الفني   ة، الق   اىرة، ل   دكتور حمم   د حس   ُت ال   االتفس   َت واملفس   رون، 

 م.ٜٙٚٔ،  ٗط
ل  دكتور وىب  ة الزىيل  ي  ، دار الفك  ر املعاص  ر ، ، االش  ريعة وامل  نهج التفس  َت املن  َت يف العقي  دة و   .36
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 .  م ٜٜٔٔ،  ٔبَتوت ، لبنان ، ط

37.  
، ىرةالق ادكتور حممد سيد طنط اوي ش يخ األزى ر ،دار الس عادة ، الالتفسَت الوسيط للقرآن ، 

 .مٖٜٚٔ الط ، مصر ،

38.  
 الط ، تن     وير املقب     اس م     ن تفس     َت اب     ن عب     اس  ، دار الكت     ب العلمي     ة ، ب     َتوت ، لبن     ان ،

 .م ٜٚٛٔ

39.  
،ت/عب  د امل  نعم خفاجي،ال  دار ه( ٖٓٚ)منص  ور حمم  د ب  ن أمح  د األزى  ري  وأب   هت  ذيب اللغ  ة ،

 . هٜٖٛٔ الط ، املصرية للتأليف ، القاىرة ،
 ج

41.  
دار الس الم ، ه( ٜٕٚ) م ام اْل افظ حمم د ب ن عيس ى ب ن س ورة الًتم ذياإل ،جامع الًتمذي 
 م .ٜٜٜٔ،  ٔط اململكة العربية السعودية ، ، الرياض ،للنشر والتوزيع 

41.  

أب و الف رج عب د ال رمحن ب ن ،  يف شرح خسُت ح ديثا م ن جوام ع الكل م جامع العلوم و اْلكم
، ت/ولي   د ب   ن حمم   د ب   ن ه( ٜ٘ٚ)ش   هاب ال   دين اب   ن رج   ب اْلنبل   ي البغ   دادي الدمش   قي 

 .مٕٕٓٓ ، ٔط ، مكتبة الصفاء ، قاىرة ، مصر ،سالمة 

42.  
،ت/عل  ي توفي  ق (هٖٓٗ)القاس  م عب  د ال  رمحن ب  ن إس  حاق الزج  اجي  أب  واجلم  ل يف النح  و ، 

 م. ٜ٘ٛٔ،  ٕاْلمد ، مؤسسة الرسالة ، بَتوت ، ط

43.  
، دارة املع ارف العثماني ة ،(هٕٖٔ)األزدي بن دري د أبو بكر حممد بن اْلسُت َجهرة اللغة ، 

 ه .ٖ٘ٗٔ،، الط حيدر آباد الدكن 

 ح

44.  
 حاش      ية اجلم      ل ،س      ليمان ب      ن عم      رو ب      ن منص      ور العجيل      ي األزى      رّي املع      روف باجلم      ل

 م.ٜٚٛٔ الط ، ، دار قهرمان، استنبول،(هٕٗٓٔ)

45.  

أمح د ب ن حمم د  ،(  عل ى تفس َت البيض اوي )عناي ة القاض ي و كفاي ة الراض يحاشية الش هاب 
، ٔدار الكت  ب العلمي  ة، ب  َتوت، لبن  ان، ط ،(هٜٙٓٔ) املص  ري اخلف  اجيش  هاب م  ر ب  ن ع
 م.ٜٜٚٔ

46.  

العرف  ان حمم  د ب  ن عل  ي ب  ن  وأب  حاش  ية الص  ب ان عل  ى ش  رح األمش  ون عل  ى ألفي  ة اب  ن مال  ك،  
 الط ، ، ومع       و ش       رح الش       واىد للعي       ٍت ، منش       ورات الرض       ي، ق       م، (هٕٙٓٔ) الص       ب ان
   ى .ٖٖٙٔ

،دار (هٖٚٚ) الفارس   ياْلس   ن ب   ن أمح   د ب   ن عب   د الغف   ار عل   ي  أب   وعة ، للق   راء الس   ب ْلج   ةا  .47
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 م.ٕٔٓٓ،  ٔية،بَتوت، لبنان ، طالكتب العلم

48.  
عب   د ال   رمحن ب   ن أيب بك    ر اْل    افظ ج   الل ال   دين ، يف أخب   ار مص   ر والق   اىرةحس   ن احملاض   رة 

 .م ٜٜٚٔ،  ٔ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، لبنان ، ط ه(ٜٔٔ)لسيوطي ا
 خ

49.  
 ،ه( ٖٜٓٔ)األدب ول   ّب لب   اب لس   ان العرب،عب   د الق   ادر ب   ن عم   ر البغ   دادي خزان   ة 

    .  مٜٙٛٔ، ٔمكتبة اخلاجني ،القاىرة ،ط عبد السالم حممد ىارون ،األستاذ ت/

51.  
ت/حمم   د عل   ي النج   ار ، مطبع   ة دار  ،ه( ٕٜٖ)ب   ن ج   ٍت أب   و الف   تح عثم   ان ، اخلص   ائ  

 . مٕٜ٘ٔ الط ،  الكتب املصرية ، القاىرة ،
 د

51.  
ه( ، ال  دكتور عل  ي حمم  د ف  اخر ، جامع  ة ٚٔٔدراس  ات يوي  ة وص  رفية يف ش  عر ذي الرم  ة )

 م. ٜٜٙٔ،  ٔاجلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، اململكة العربية السعودية ، ط

52.  
ابن ب  ش  هاب ال  دين أمح  د ب  ن عل  ي ب  ن حمم  د الش  هَت ال  درر الكامن  ة يف أعي  ان املائ  ة الثامن  ة ، 

 .، الط ، الت ، دار اجليل ، بَتوت ، لبنانه( ٕ٘ٛ)حجر العسقالن 

53.  

الس     مُت اْلل     يب ب أمح     د ب     ن يوس     ف املع     روف ،يف عل     وم الكت     اب املكن     ون ال     در املص     ون 
 ،  ٔطت/ ال  دكتور أمح  د حمم  د اخل  راط ، دار القل  م ، دمش  ق و ب  َتوت ، ، ه( ٙ٘ٚ)

 .مٜٙٛٔ

54.  

الس     مُت اْلل     يب روف بأمح     د ب     ن يوس     ف املع     ، يف عل     وم الكت     اب املكن     ون ال     در املص     ون 
  ،ر الكتب العلمية ، ب َتوت ، لبن ان، داآخرون ت/الشيخ علي حممد معوض و ، ه( ٙ٘ٚ)
 م.ٜٜٗٔ،  ٔط

55.  
 س   يوطيالعب   د ال   رمحن ب   ن أيب بك   ر ،اْل   افظ ج   الل ال   دين يف النفس   َت بامل   أثور  ال   در املنث   ور

 .الط ، الت ، ، املكتبة اإلسالمية ، طهرانه( ٜٔٔ)

56.  
ش  رح اخلطي  ب التِبي  زي ، ت/ حمم  د ، ه( ٖٕٔ)، حبي  ب ب  ن أوس الط  ائي  م دي  وان أيب مت  ا
 م .ٜٔ٘ٔ، ، الط ، دار املعارف ، مصر  عبده عزام

 .ر مكتبة اْلياة، بَتوت ، لبنان، الط ، التمنشورات دا ،أيب فراس اْلمدان  ديوان  .57

58.  
ص  اْلان ت/األب أنط  ون  أب  و مال  ك غي  اث ب  ن غ  وث املس  يحي التغل  يب ، األخط  ل ،دي  وان 

 م .ٜٔٛٔ ،، الط َتوت اليسوعي، املطبعة الكاثوليكية ، ب
ش رح ال دكتور حمم د  ، ب ن جن دل األس دي ميم ون ب ن ق يسالكبَت، أبو بصَت  عشىديوان األ  .59



 ٗٔٔ 
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 م.ٜٓ٘ٔ،، الط حسُت ، القاىرة 

61.  
مص   طفى عبدالش   ايف، دار ت/املل   ك الض   ليل ام   رئ الق   يس الكن   دي ، دي   وان ام   رئ الق   يس، 

 .مٕٗٓٓ الط ، ية ، بَتوت،الكتب العلم
 ه .ٖٖٔٔ الط ،، املطبعة العلمية ، مصر ، بن عطية بن حذيفة اخلطفي جرير ديوان   .61

62.  
، ، ت/ د إمي  ل ب  ديع يعق  وب  ، دار الكت  ب الع  ريب ، ب  َتوت ، لبن  ان الع  ذري  َجي  لدي  وان 
 م .ٕٗٓٓ، الط 

63.  
، ، الط اني   ة ، مص   ر دي   وان حس   ان ب   ن ثاب   ت ، ش   رح عب   د ال   رمحن الِبق   وقي ، مكتب   ة الرمح

 .مٜٕٜٔ

64.  
املكت    ب اإلس    المي  ،ه( ٚٔٔ)، غ    يالن ب    ن عقب    ة ب    ن مس    عود الع    دوي ذي الرم    ة دي    وان 

 م.ٜٗٙٔ،  ٔللطباعة و النشر ، بَتوت ، ط
 .الط ، التدار اآلفاق ، بَتوت ، لبنان،  عجاج ،ديوان رؤبة بن   .65
 .الط ، الت، بَتوت، زىَت بن أيب ُسلمى ، ت/ كرم البستان  ،دار صادر  ديوان  .66
 م .ٜٔٗٔالط،، دار صادر للطباعة و النشر ، بَتوت ، اجلاىليطرفة بن العبد  ديوان  .67

 م .ٖٜٔٔ، ، الط ليدن  ، عامر بن الطفيل ديوان   .68

 .الط ، ال تخزانة الكتب العربية ، كلية األدب ، علقمة ، ديوان   .69

71.  
رح حمم د حم ي ال دين ، شربيعة املخزومي  ، أبو اخلطاب عمر بن أيب عمر بن أيب ربيعةديوان 

 م.ٕٜ٘ٔ،  ٔعبد اْلميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط

71.  
، ، الط  ش     رح عب     د امل     نعم ش     ليب ، الق     اىرة ،  ب     ن ش     داد العبس     ي اجل     اىليعن     ًتة  دي     وان
 ه .ٖٚ٘ٔ

 م.ٕٗٓٓ الط ، ، دار صادر بَتوت ،بن غالبمهام أبو فراس ، لفرزدق ديوان ا  .72

 م .ٕٜٓٔ، ، الط ليدن  عمَت بن شيم بن عمرو التغليب ،،  لقطاميديوان ا  .73

74.  
، الط ش رح كث َت ب ن عب د ال رمحن اخلزاع ي ، خزان ة الكت ب العربي ة ، اجلزائ ر  ،عزة كثَت ديوان  
 م.ٖٜٓٔ، 

 ه .ٜٕٗٔ الط ، ت/أبوبكر الواليب ، القاىرة ،جمنون ، ديوان   .75

76.  
، ت/ ك   رم البس   تان ، مكتب   ة  وي   ة ب   ن ض   بابال   ذبيان اجل   اىلي ، زي   اد ب   ن معاالنابغ   ة  دي  وان

 م .ٖٜ٘ٔ الط ، صادر ، بَتوت ،
، مطبع ة دار الكت ب ه( ٕ٘ٔاألنص اري )بن ثاب ت ، أبو زيد سعيد بن أوس  ديوان اهلذليُت  .77



 ٕٗٔ 

 املصادر واملراجع رقم مسلسل
 م .ٜ٘ٗٔ الط ، املصرية ، القاىرة ،

 

 ر 
78.  

، ت/ال دكتور أمح د رصف املبان يف شرح حروف املعان ، اإلمام أمحد ب ن عب د الن ور امل القي 
 م.ٜ٘ٛٔ،  ٕحممد اخلراط ، دار القلم ، دمشق ، ط

 . مٜٙٚٔ ، الط ،الرواية واالستشهاد باللغة ، للدكتور حممد عيد ،عامل الكتب ، القاىرة   .79

81.  
  البغ داديحمم ود اآللوس ي ش هاب ال دين  ،يف تفسَت القرآن العظ يم والس بع املث انروح املعان 

 .الط ، الت، عة املنَتية، القاىرة، مصرإدارة الطباه( ، ٕٓٚٔ)

81.  
ال      روض املعط      ار يف خ      ِب األقط      ار )معج      م جغ      رايف(، حمم      د ب      ن عب      د امل      نعم اْلم      َتي ، 

 .  م ٜٗٛٔ،  ٕت/الدكتور إحسان عباس ، مكتبة لبنان ، بَتوت ، ط

82.  
الس    ادات ، م    َتزا حمم    د ب    اقر املوس    وي اخلوانس    اري روض    ات اجلن    ات يف أح    وال العلم    اء و 

   .هٜٖٓٔ الط ، ، قم ، إيران ، (هٖٖٔٔ)

 س

83.  
، ت/ ال   دكتور ش   وقي ض   يف ، دار ه( ٕٖٗ)ب   ن جماى   د أب   و بك   ر يف الق   راء ات ،  الس   بعة

 ه.ٓٓٗٔ،   ٖاملعارف ، القاىرة ، ط

84.  
ت / جلن    ة م    ن  ،ه( ٕٜٖ)الف    تح عثم    ان ب    ن ج    ٍت النح    وي  أب    واإلع    راب ،  س    ر ص    ناعة

 م .ٜٗ٘ٔ، ٔيب ، مصر ، طاألساتذة ، شركة و مطبعة مصطفى البايب اْلل

85.  

 لربع    ي اب    ن ماج    ة الق    زويٍتعب    د اهلل حمم    د ب    ن يزي    د ا اإلم    ام اْل    افظ أب    واب    ن ماج    ة، س    نن 
،  ٔ، ط ، اململك      ة العربي      ة الس      عودية الري     اض للنش      ر والتوزي      ع ،دار الس     الم ،  ه(ٖٕٚ)

 .م ٜٜٜٔ

86.  
 زدي السجس تانإس حاق األداؤد س ليمان ب ن أش عث ب ن  اإلم ام اْل افظ أب وسنن أيب داؤد، 

 م.ٜٜٜٔ،  ٔالتوزيع،الرياض، اململكة العربية السعودية ، طدار السالم للنشر و ،ه(ٕ٘ٚ)

 .، الط ، التسنن الدارمي ، شبَت برادر ، الىور ، باكستان  .87

88.  
، دار   النس   ائي ب   ن عل  يب  ن ش  عيب اإلم   ام اْل  افظ أب  و عب   د ال  رمحن أمح   د  س  نن النس  ائي ،

 م.ٜٜٜٔ،  ٔلرياض ، اململكة العربية السعودية ، طالسالم للنشر والتوزيع ، ا

89.  
،ت / ط  و ه( ٔٙٚ) األنص  اريب  ن أي  وب ب  ن ىش  ام ملل  ك عب  د ا حمم  د ، أب  والس  َتة النبوي  ة 

 .، الط ، التعبد الرؤف سعد ، داراجليل . بَتوت ، لبنان
 ش



 ٖٗٔ 
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91.  

مح  د الف  الح عب  داْلي ب  ن أ و، اإلم  ام ش  هاب ال  دين أب  ش  ذرات ال  ذىب يف أخب  ار َم  ْن ذى  ب 
، دار املس َت ، ب َتوت ، لبن ان ، ه( ٜٛٓٔ) العك ري اْلنبل ي الدمش قيابن العماد بن حممد 
 .   مٜٜٚٔ، ٕط 

91.  
حمم    د حم    ي ال    دين عب    د األس    تاذ  ، ت/ه( ٜٙٚ)ل عل    ى ألفي    ة اب    ن مال    ك اب    ن عقي    ش    رح 
 م.ٜٗٙٔ،  ٗٔ، املكتبة التجارية الكِبى ، القاىرة ، مصر ، طاْلميد

92.  
ت/زى َت غ ازي زاى د ، ، ه( ٖٖٛ) جعفر أمح د ب ن حمم د النح اسأبو شرح أبيات سيبويو ، 

 م .ٜٗٚٔ الط ، مطبعة العزي اْلديثة ، النجف ،

93.  

س   ًتاباذي حمم   د ب   ن اْلس   ن اإلالش   يخ رض   ي ال   دين  ،ه( ٙٗٙ)ش   رح ش   افية اب   ن حاج   ب 
حمم د ن ور اْلس ن ، وحمم د الزف زاف ، وحمم د حم ي ال دين عب د  ت/ ، ه( ٙٛٙ)  النح وي
 م .ٜ٘ٚٔ الط ،دار الكتب العلمية ، بَتوت ، لبنان ، اْلميد ،

94.  
، ، دار الكت  ب العلمي  ة ،ب  َتوت ، لبن  انه( ٘٘ٛ) ب  در ال  دين حمم  ود العي  ٍتش  رح الش  واىد ، 
 الط ، الت.

95.  
، ت/ال   دكتور ه( ٕٚٙ) ب  ن مال  كَج  ال ال  دين حمم  د ب  ن عب  د اهلل ، رح الكافي  ة الش  افية ش  

 م . ٕٜٛٔ،  ٔللًتاث ، مكة املكرمة ، ط عبد املنعم أمحد ىريدي ، دار املأمون

96.  
، ه( ٖٗٙ) اْلل  يبالنح  وي ب  ن عل  ي ب  ن يع  يش  يع  يشموف  ق ال  دين  ش  يخالش  رح املفّص  ل ، 

 .عامل الكتب ، بَتوت، الط ، الت

97.  
،  ، املطبع ة الرمحاني ة ، مص ره( ٖٓٚ) اْلس ُت ب ن أمح د ب ن خالوي و ءات  ، يف الق را الشواذ
 م .ٖٜٗٔ، الط 

 ص

98.  
ت/الس  يد أمح  د ، ه(ٜٖ٘)أب  و اْلس  ُت أمح  د ب  ن ف  ارس ب  ن زكري  ا يف فق  و اللغ  ة ،  الص  احيب

 . مٜٚٚٔ الط ، صقر ، مطبعة عيسى البايب اْلليب و شركاؤه ، القاىرة ،

99.  
، ت/أمح  د ه( ٖٜٖ)الص حاح )ت  اج اللغ  ة و ص حاح العربي  ة ( ، إِساعي  ل ب ن مح  اد اجل  وىري 

 م.ٜٚٛٔ،  ٗعبد الغفور عطار ، دار العلم للماليُت ، ط

111.  
للنش   ر و  دار الس  الم،  ه(ٕٙ٘) أب  و عب   داهلل حمم  د ب   ن إِساعي  ل البخ   اريص  حيح البخ   اري ، 

 .  م ٜٜٔٔ،  ٕ، ط ، اململكة العربية السعودية ، الرياض التوزيع

111.  
اْلس    ن مس    لم ب    ن اْلج    اج ب    ن مس    لم القش    َتي النيس    ابوري  وص    حيح مس    لم ، اإلم    ام أب    

،  ٔ، ط ، اململك     ة العربي     ة الس     عودية ، الري     اض زي     عللنش     ر و التو  دار الس     الم، ه( ٕٔٙ)



 ٗٔٗ 
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 .م ٜٜٛٔ

112.  
،  ٕح   ة ، قط   ر ، طو ، حمم   د عل   ي الص   ابون ، مط   ابع الدوح   ة اْلديث   ة ، الدص   فوة التفاس   َت

 .مٜٔٛٔ
 ط 

113.  
، ع امل ه( ٔ٘ٛ) األس دي الش افعياب ن قاض ي ش هبة اإلم ام تق ي ال دين ، طبقات الش افعية 

 . م ٜٚٛٔ،  ٔالكتب ، بَتوت ، لبنان ، ط

114.  
، دار الفك   ر ، ب    َتوت ، ه( ٕٚٚ)َج    ال ال   دين عب   د ال    رحيم األس   نوي ،طبق   ات الش   افعية 

 .م ٜٜٙٔ،  ٔلبنان ، ط

115.  
،  دار الكتب العلمية ، ب َتوت ، لبن ان ه( ٜ٘ٗ)مشس الدين الداوودي ، طبقات املفسرين 

  .م ٖٜٛٔ،  ٔ، ط

116.  

ه( ٔ٘ٛ)ش هبة األس دي الش افعي إلم ام تق ي ال دين اب ن قاض ي االلغويُت ، طبقات النحاة و 
، ت/ال      دكتور حمس      ن غي      اض عجي      ل ، مطبع      ة النعم      ان ، النج      ف األش      رف ، بغ      داد ، 

 . م  ٖٜٚٔ الط ،اجلمهورية العراقية ،

117.  
 ، ه(ٜٖٛ) األندلس   ي الزبي   ديحمم   د ب   ن اْلس   ن بك   ر  أب   و ،اللغ   ويُت طبق   ات النح   ويُت و 

 .الت،  ٕ، ط، مصر دار املعارف ت/حممد أيب الفضل إبراىيم ،
 ع

118.  

أمح  د ب  ن ، ج  م لغ  وي أللف  اظ الق  رآن الك  رمي ( عم  دة اْلف  اظ يف تفس  َت أش  رف األلف  اظ )مع
ال  دكتور حمم   د الت  وجني ، ع  امل الكت   ب ،  ت/، ه( ٙ٘ٚ)لس   مُت اْلل  يب ايوس  ف املع  روف ب

  م .ٖٜٜٔ،  ٔطبَتوت ، 

119.  

د ب ن يوس ف  أمح  ،عمدة اْلف اظ يف تفس َت أش رف األلف اظ )معج م مع ان كلم ات الق رآن ( 
حمم  ود حمم  د الس  يد ال  دغيم  ، دار الس  يد للنش  ر، ت/، ه( ٙ٘ٚ)لس  مُت اْلل  يب ااملع  روف ب

 م .ٜٚٛٔ،  ٔاصطنبول ، ط

 غ 

111.  
، ه(ٖٖٛ) اجل زري مشس الدين أبو اخل َت حمم د ب ن حمم د ب نغاية النهاية يف طبقات القراء ، 

 .مٕٙٓٓ،  ٔدار الكتب العلمية ، بَتوت ، لبنان ، ط
 ق

، املطبع  ة األمَتي  ة ، ه( ٚٔٛ)دي لفَتوزآب  اا حمم  د ب  ن يعق  وب جم  د ال  دين ،  ق  اموس احمل  يطال  .111



 ٗٔ٘ 
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   ، الت.ٔط

112.  
، دار ه( ٕٛٛ)حمم  د عب  د اهلل َج  ال ب  ن ىش  ام األنص  اري  أب  وب  ّل الص  دى ، قط  ر الن  دى و 

 .، التٖٔالفكر ، بَتوت ، لبنان ، ط
 ك

113.  
، ت/ال   دكتور زك   ي مب   ارك ، ه( ٕ٘ٛ) ِبدامل   أب   و العب   اس حمم   د ب   ن يزي   د يف اللغ   ة ،  الكام   ل

 م . ٖٜٚٔ،  ٔمطبعة مصطفى البايب اْلليب ، مصر ، ط

114.  
، دار الكت   ب ه( ٖٙ٘)البغ   دادي  ق   اَلال ، أب   و عل   ي إِساعي   ل ب   ن القاس   م  م   اَلكت   اب األ

 .  الط ، التالعلمية ، بَتوت ، لبنان ، 

115.  
، املكتب   ة م   د الفق   ي، ت/حمم   د حاه( ٕٕٗ)عبي   د القاس   م ب   ن س   الم  وأب   ، كت  اب األم   وال 

 .  ، الط ، التاألثرية ، شيخوبورة ، باكستان 

116.  
يعق    وب ب     ن إب    راىيم ، ص     احب اإلم    ام أيب حنيف     ة يوس     ف  ولقاض     ي أب    ، اكت    اب اخل    راج 

 .ه ٜٖٚٔ،  ٚ، املطبعة السلفية ، القاىرة ، طه( ٕٛٔ)

117.  
د ، ت/عبدالس   الم حمم   ه( ٓٛٔ)س   يبويو ، أب   و بش   ر عم   رو ب   ن عثم   ان ب   ن قن   ِب كت   اب ال

 م.ٖٜٛٔ، ٖىارون ،  عامل الكتب  ، بَتوت  ، لبنان  ، ط

118.  
)اب    ن كت   اب عم    ل الي   وم و الليل    ة ،اْل   افظ أب    وبكر أمح   د ب    ن حمم   د ب    ن إس   حاق ال    دينوري 

   ه.ٖٛ٘ٔ،، الط  ،مطبعة دائرة املعارف العثمانية ْتيدر آباد ، الدكن السٍت(

119.  

ن أمح  د ب  ن حمم  د ب  ن اخلض  ر ، أب  و منص  ور موى  وب ب   م  ن الك  الم األعجم  ي كت  اب املع  ر ب
،  ٔ، ت/ أمح        د حمم        د ش        اكر، مطبع        ة دار الكت        ب املص        رية ، طه( ٓٗ٘) جل        واليقيا

 ه. ٖٔٙٔ

121.  
، ، دار الفك ر ، ب َتوته( ٖٛ٘)لزخمش ري اأبو القاسم حممود بن عمر جار اهلل ،  الكشاف
   م .ٜٚٚٔ، ٔلبنان ، ط

121.  
 د مك    ي ب    ن أيب طال    بحمم     ، أب    وعلله    ا وحججه    الس    بع و ع    ن وج    وه الق    راءات ا كش    فال

 م .ٜٗٛٔ،  ٖ، ت /الدكتور حمي الدين رمضان ، مؤسسة الرسالة ، طه(ٖٚٗ) القيسي

122.  
مص  طفى ب  ن عب   داهلل الش  هَت ْت  اجي خليف   ة ، كش  ف الظن  ون ع   ن أس  امي الكت  ب والفن   ون 

 .م ٕٜٛٔ الط ، ، دار الفكر ، بَتوت ، لبنان ،ه( ٜٚٓٔ)
 ل

لس   يوطي ا عب  د ال  رمحن ب  ن أيب بك  ر فظ ج   الل ال  ديناْل  ا، لب  اب النق  ول يف أس  باب الن  زول   .123



 ٗٔٙ 
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 .م ٜٗ٘ٔ،  ٕ، مطبعة مصطفي البايب اْلليب ، مصر ،طه( ٜٔٔ)

124.  
، ت/ رمض   ان عب   د م( ٜٜٛ) األندلس   يالزبي   دي حمم   د ب   ن اْلس   ن بك   ر  وأب   ْل   ن الع   وام ، 

 . مٜٗٙٔ الط ، التواب ، املطبعة الكمالية ، القاىرة ،

125.  
دار ، ه( ٔٔٚ) ب   ن منظ   ور األفريق   ي املص   ريد ب   ن مك   رم َج   ال ال   دين حمم   ، لس   ان الع   رب 
 م.ٜٓٛٔ ، الط ،بَتوت صادر ، 

126.  
، ت/أمحد عبد الغف ور العط ار  ه( ٖٓٚ)ْلسُت بن أمحد بن خالويو يس يف كالم العرب ، ال

  م .ٜٜٚٔ،   ٖ، مكة املكرمة ، ط
 م

127.  
، ت/ال دكتورة  ه(ٖٔٔ) لزج اجاإب راىيم ب ن الس ري إس حاق  أب و، ينص رف ماالما ينصرف و 

 م . ٜٜٗٔ،  ٕىدى حممود قراعة  ، مكتبة اخلاجني ، القاىرة ،ط

128.  
، ، الط  مكتب   ة اخل   اجني ، الق   اىرة  ه( ،ٕٓٔ)عبي   دة معم   ر ب   ن املث   ٌت  وجم   از الق   رآن ، أب   

 م .ٜٗ٘ٔ

129.  
ت/ عب د الس الم حمم د ى ارون، ، ه( ٜٕٔ)أبو العباس أمحد بن حيِت ثعلب  ، جمالس ثعلب
 ه.ٖٚٚٔ،  ٕمصر ، ط دار املعارف ، 

131.  
،ت/ حمم  د حم  ي ال  دين عب  د ه( ٛٔ٘)ملي  دان اأب  و الفض  ل أمح  د ب  ن حمم  د جمم  ع األمث  ال ، 

 .ى   ٜٖٛٔ الط ، لشريعة ، مكة املكرمة ،اْلميد ، مركز البحث العلمي ، كلية ا

131.  
لطِبس   ي اب   ن الفض   ل الش   يخ أب   و عل   ي الفض   ل ب   ن اْلس   ن ، يف تفس   َت الق   رآن جمم   ع البي   ان 

 .  ه ٜٖٚٔ الط ، ، دار إحياء الًتاث العريب ، بَتوت ، لبنان ، ه(ٛٗ٘)

132.  
، ت/حمم د ف ؤاد عب دالباقي، ه( ٜٗٔٔ)لعالمة حممد َجال الدين القاِسي ، احماسن التأويل 

 م .ٜٚ٘ٔ،  ٔدار إحياء الكتب العربية ، مصر ، ط

133.  

ه( ٕٜٖ)ج   ٍت ب  ن أب  و الف  تح عثم   ان يف تبي  ُت وج   وه الق  راءات و اإليض  اح عنه   ا،  احملتس  ب
ال  دكتور عب  د الفت  اح ش  ليب ، جلن  ة وال  دكتور عب  د اْلل  يم النّج  ار و ،ت/ عل  ي النج  دي ناص  ف 

 ه . ٖٙٛٔالط ،  إحياء الًتاث اإلسالمي ، القاىرة ، 

134.  

عب د اْل ق ب ن عب د ال رمحن ب ن عطي ة احمل اريب الغرن اطي احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز، 
ىيم األنصاري والسيد عبد العال الس يد إب راىيم،  ف اس، وزارة ، ت/عبد اهلل بن إبراه(ٙٗ٘)

   م.ٜ٘ٚٔالط ، األوقاف والشؤون اإلسالمية، مطبعة فضالة، 
، ت/أمح   د ه( ٓٙٚ)ال   رازي  خمت   ار الص   حاح ، الش   يخ حمم   د ب   ن أيب بك   ر ب   ن عب   د الق   ادر  .135



 ٗٔٚ 

 املصادر واملراجع رقم مسلسل
  م .ٜٜٗٔ ، ٔط ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، لبنان ،مشس الدين 

136.  
ت/ جلن   ة إحي   اء ال   ًتاث ، ه( ٛ٘ٗ)ب   ن س   يدة أب   و اْلس   ن عل   ي ب   ن إِساعي   ل   ،املخص   
  م .ٖٙٛٔ الط ،  حياء الًتاث العريب ، بَتوت ، لبنان ،دار إالعريب ، 

137.  
، ت/ ال  دكتور ط  ارق عب  د ع  ون اجلن  ايب ، ه( ٕٖٛ)األنب  اري  ب  ن ، أب  و بك  راملؤن  ثامل  ذكر و 

  م .ٜٛٚٔ،  ٔمطبعة العان ، بغداد ، ط

138.  
 ال علي قارينور الدين بن سلطان حممد اهلروي اْلنفي الشهَت ٔتاة املفاتيح ، مرق
 الط ، الت.،  ، مكتبة إمدادية ، ملتان ه(ٗٔٓٔ)

139.  

 لس    يوطياعب    د ال    رمحن ب    ن أيب بك    ر يف عل    وم اللغ    ة وأنواعه    ا، اْل    افظ ج    الل ال    دين  املزى    ر
ب العربي  ة ، الق  اىرة ، حمم  د أمح  د ج  اد امل  وىل ب  ك و غ  َته، دار إحي  اء الكت  ت/ ،ه( ٜٔٔ)

 ه . ٕٖٙٔ،  ٖمصر ، ط

141.  
مح    د ب    ن حنب    ل الش    يبان، مؤسس    ة قرطب    ة، أب    و عب    د اهلل أمس    ند اإلم    ام أمح    د ب    ن حنب    ل ، 

 .  الط ، الت القاىرة،

141.  
، ت/ياس   ُت ه( ٖٚٗ) القيس   ي ب   ن أيب طال   ب مك   يأب   و طال   ب  إع   راب الق   رآن ، مش   كل

 .  ط ، التال، انتشارات نور ، إيران، ٜٙٔ/ٔ حممد السواس،

142.  
، ت/ الس  يد أمح  د ه( ٕٙٚ) ب ن قتيب  ةأب  و حمم د عب  د اهلل ب  ن مس  لم تأوي  ل الق  رآن ، مش كل 

     م .ٜٔٛٔ،   ٖصقر ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، لبنان ، ط

143.  
املص   باح املن   َت يف غري   ب ش   رح الكب   َت للرافع   ي ، أمح   د ب   ن حمم   د ب   ن عل   ي املق   رئ الفي   ومي 

 ه.٘ٓٗٔ،  ٔجرة ، إيران ، ط، قم ، مؤسسة دار اهله( ٓٚٚ)

144.  
، ت/أمح   د يوس   ف جن   ايت و حمم   د ه( ٕٚٓ)الف   راء أب   و زكري   ا حي   ِت ب   ن زي   اد ،  مع  ان الق   رآن

 م . ٜٓٛٔ،  ٕعلي النجار ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، ط

145.  
ة ى    دى ه( ، ت/ال    دكتور ٕ٘ٔمع    ان الق    رآن ، أب    و اْلس    ن س    عيد ب    ن مس    عدة األخف    ش )

 م.ٜٜٓٔ،  ٔي ، القاىرة ، ط، مكتبة اخلاجنقراعة

146.  
ت/ال دكتور عب د ، ه( ٖٔٔ)لزج اج اإب راىيم ب ن الس ري أب و إس حاق ن القرآن وإعراب و ، معا

 . مٜٗٚٔ،، الط  اجلليل عبده شليب  ،اهليئة العامة لشؤون املطابع األمَتية 

147.  
 لروم   يا اْلم   ويب   ن عب   د اهلل ي   اقوت  )إرش   اد األري   ب إىل معرف   ة األدي   ب( ،معج   م األدب   اء 

 .الط ، الت، الًتاث العريب ، بَتوت ،لبنانإحياء ، دار ه( ٕٙٙ)
، دار ص    ادر ، ب    َتوت ، ه(ٕٙٙ) الروم    ياْلم    وي ب    ن عب    د اهلل ي    اقوت ، معج    م البل    دان   .148



 ٗٔٛ 
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 .مٜٚٚٔ الط ، ،لبنان

149.  
منش   ورات دار  أمح   د رض   ا ،العالم   ة اللغ   وي  ،)موس   وعة لغوي   ة حديث   ة ( معج   م م   ة اللغ   ة 
 . مٜٜ٘ٔ الط ، بَتوت ، لبنان ،مكتبة اْلياة ، 

151.  
عم   ر رض   ا كحال   ة ، مؤسس   ة الرس   الة ، ب   َتوت ، لبن   ان ، عج   م مص   نفي الكت   ب العربي   ة ، م
 .  م ٜٙٛٔ، ٔط

151.  
،  دار الكت ب العلمي ة ، ب َتوت ، ، ال دكتور أنط و ني وس بط رس املعجم املفصل يف األض داد 

 م . ٖٕٓٓ ،ٔط لبنان ،

152.  
، دار الكت ب العلمي ة ،  لعربي ة ، ال دكتور إمي ل ب ديع يعق وباملعجم املفصل يف شواىد اللغة ا

 .   مٜٜٙٔ،  ٔبَتوت ، لبنان ، ط

153.  
املعج   م املفص   ل يف اللغ   ويُت الع   رب ، ال   دكتور إمي   ل ب   ديع يعق   وب  ، دار الكت   ب العلمي   ة ، 

 م . ٜٜٚٔ ، الط ، بَتوت ، لبنان ،
  ، بريل ،ليدن ، الط ، الت.َجاعة املستشرقُت املعجم املفهرس أللفاظ اْلديث النبوي ،  .154

155.  
املعج   م املفه   رس أللف   اظ الق   رآن الك   رمي ، األس   تاذ حمم   د ف   ؤاد عب   د الب   اقي ، دار اْل   ديث ، 

 م .ٜٛٛٔ،  ٕالقاىرة ، ط

156.  
معج   م امل   ؤلفُت يف ت   راجم مص   نفي الكت   ب العربي   ة ، عم   ر رض   ا كحال   ة ، دار إحي   اء ال   ًتاث 

    ه . ٖٙٚٔ الط،  العريب ، بَتوت ،

157.  

مص  باح الس  يادة يف موض  وعات العل  وم ، أمح  د ب  ن مص  طفى الش  هَت بط  اش الس  عادة و  مفت  اح
عب د الوى اب أيب الف ور ، دار الكت ب اْلديث ة ، الط ، بك ري و طِبى زادة ، ت/كامل كام ل 

 الت. 

158.  

، ت/ ه( ٔٙٚ) عبد اهلل بن يوسف ب ن ىش ام األنص اري، عن كتب األعاريب مغٍت اللبيب
، ٔ، ط، الى   ورم   د عل   ي مح   د اهلل ، دار نش   ر الكت   ب اإلس   الميةحمال   دكتورة م   ازن املب   ارك و 

   م .ٜٜٚٔ

159.  
حمم  د س  يد ك  يالن ،  ،  ت/ه( ٕ٘ٗ)، الراغ  ب األص  فهان ألف  اظ الق  رآن الك  رمي  مف  ردات

 م .ٜٔٙٔمطبعة مصطفى البايب اْلليب وأوالده ، مصر ، الطبعة األخَتة ، شركة مكتبة و 

161.  
، دار نش ر الكت ب ه( ٖٛ٘)اسم حممود بن عم ر الزخمش ري املفّصل يف علم العربية ، أبو الق

 .الط ، الت، اإلسالمية ، الىور 
ت/ أمح  د حمم  د ش  اكر و عب  د ،  ه(ٛٙٔ)املفض  ل ب  ن حمم  د ب  ن يعل  ى الض  يب ،  املفض  ليات  .161



 ٜٗٔ 
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 م .ٖٜٛٔ،  ٚطىارون ، دار املعارف ، القاىرة  ، مصر ،  السالم حممد

162.  
، لكت ب العلمي ة، دار اه(٘٘ٛ) العي ٍتبدر ال دين ية ، النحوية يف شرح شواىد األلفاملقاصد 

 .بَتوت ، لبنان ، الط ، الت

163.  

، ت/ حمم  د عب  د اخل  الق عض  يمة ، ه( ٕ٘ٛ)ِبد أب  و العب  اس حمم  د ب  ن يزي  د امل  ،  املقتض  ب
،  ٕالق     اىرة ، طاجملل     س األعل     ى للش     ؤون اإلس     المية ، جلن     ة إحي     اء ال     ًتاث اإلس     المي ، 

 م.ٜٜٚٔ

164.  
،  ٘ب      َتوت ، ط ئ      د الع      ريب،دار الرا عب     د ال      رمحن اب      ن خل     دون ،،  اب      ن خل      دون مقدم     ة
 .مٕٜٛٔ

165.  
،ت/أمح  د عب  د الس  تار  ه(ٜٙٙ) اإلش  بيليعص  فور أب  و اْلس  ن عل  ي ب  ن م  ؤمن ب  ن املق  رب، 

 م .ٜٔٚٔ، ٔمطبعة العان ، بغداد ، ط اجلواري وعبداهلل اجلبوري ،
 .م ٕٜٛٔ،  ٕٔ، طدار املشرق ، بَتوت  معلوف لويس، املنجد يف األعالم ،  .166

167.  
ت/ إب   راىيم مص   طفى وعب   د اهلل أم   ُت ،  ،ه( ٕٜٖ)ب   ن ج   ٍت الف   تح عثم   ان  أب   و،  املنص   ف

 م. ٜٗ٘ٔ،  ٔإدارة إحياء الًتاث القدمي ، مصر ، ط

 ن

168.  
تغ  ري ب  ردي َج  ال ال  دين أب  و احملاس  ن يوس  ف ب  ن ، م الزاى  رة  يف مل  وك مص  ر والق  اىرةالنج  و 
   .    م ٜٜٗٔ ،، الطة، القاىرةي، مطبعة دار الكتب املصر األتابكي

169.  
، ٖاجلماىَتي ة العربي ة الليبي ة ، ط،الدار لدكتور إبراىيم عبد اهلل رفيدةا النحو وكتب التفسَت ،

 .م ٜٜٓٔ

171.  
ه( ، ت/حمم    د أب    و الفض    ل ٚٚ٘)نزى    ة األلب    اء يف طبق    ات األدب    اء ، أبوالِبك    ات األنب    اري 

 م. ٜٚٙٔ، القاىرة ،  إبراىيم

171.  
 الط ، لش يخ حمم د طنط اوي ، دار الص اوي ، الق اىرة ،ا، يخ أش هر النح اة تار و نشأة النحو 
 .م  ٖٜٛٔ

172.  
اْلس   ن إب   راىيم ب   ن عم   ر  وإلم   ام برى   ان ال   دين أب   االس   ور ، ات و ل   درر يف تناس   ب اآلي   نظ   م ا
 .م ٜٜ٘ٔ،  ٔ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، لبنان ، ط ه(٘ٛٛ)البقاعي 

173.  
، املطبع      ة ه( ٕ٘ٔ) األنص      اريب      ن أوس ب      ن ثاب      ت س      عيد زي      د  أب      ويف اللغ      ة ،  الن      وادر

  م .ٜٗٛٔ، ، الط الكاثوليكية ، بَتوت 
 ه
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. م ٜٗٓٔ، ، الط ، ليدن الكميت بن زيد األسدي ، اهلامشيات  .174  

175.  
إِساعي   ل باش   ا البغ   دادي ، دار الفك   ر ، آث   ار املص   نفُت ، اء امل   ؤلفُت و ىدي   ة الع   ارفُت يف أِس   
   .م  ٕٜٛٔ الط ، بَتوت ، لبنان ،

176.  
، ت/ أمح  د ه( ٜٔٔ)س  يوطي اْل  افظ ج  الل ال  دين ال، اهلوام  ع يف ش  رح َج  ع اجلوام  ع مه  ع 

 م .ٜٜٛٔ،  ٔمشس الدين ، دار الكتب العلمية ، بَتوت ، لبنان ، ط
 و

177.  

العب  اس مش  س ال  دين أمح  د ب  ن حمم  د ب  ن أيب بك  ر ب  ن  ووفي  ات األعي  ان وأنب  اء أبن  اء الزم  ان، أب  
،  ٖإحس       ان عب       اس ، منش       ورات الرض       ي ، ق       م ، ط، ت/ ال       دكتور ه( ٔٛٙ) خلك       ان
 ه .ٖٗٙٔ
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ػ
 ػاضبابػاألولػ

ُب ىذا الباب سنحاكؿ أف نوضح أكَّالن مهٌت االستشهاد لغةن كاصطبلحنا ُب ػ
ضوء كتب اللغات كأصوؿ النحو، كثانينا أ٫تية االستشهاد بالصرؼ كالنحو ُب تفاسَت 
القرآف من كتب ا١تعاين كاإلعراب، مع سرد لتسمية سورة آؿ عمراف كفضلهما كأىم 

 موضوعاهتا.
 ا الباب على ثبلثة فصوؿ نأخذىا بالًتتيب. كيشتمل ىذ 

 :  االستشهاد ُب كتب اللغاتأكالن  الفصل األكؿ
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ػاالدتذؼادػضعًظػواصطالّحا
كؿ البحث ُب البداية عن معٌت االستشهاد لغةن كاصطبلحنا ُب ضوء  اُب ىذا الفصل ٨ت

اربة ُب ا١تعٌت مثل كتب اللغات كأصوؿ النحو مع بياف ا١تصطلحات األخرل ا١تتق
الشاىد كا١تثاؿ كالتمثيل كذكر الفرؽ بينها، باإلضافة إىل بداية كظهور كلميت 

ػ.ػاالحتجاج كاالستشهاد ُب كتب علماء النحاة
ػاالحتجاجػواالدتذؼادػسيػصتبػرضطاءػاضظحاة.أوًضا:ػ

ػاالدتذؼادػضعًظػػ-أ
الشاىد ٔتعٌت طلب  شهدكفعلو ا١تاضي  استفعاؿعلى كزف الستشهاد ا
"شهد الشيئ إذا عاينو"، كالشاىد من  ، كىوالشاىدكاالسم الفاعل منو النحوم. 
ىو ، أك (1)ما لو منظر كال لساف :كقيل: ما لفبلفو راكو كال شاىدو، معناه ىو النجم،

 ""العامل اٌلذم يبُتّْ ما علمو
(2). 

 .(3) "شهادة: "ىو خرب قاطع، كاستشهده: سألو أف يشهدكال
ركيو ع ا١توٌثق اٌلذم يلذا ٯتكن القوؿ بأٌف الشاىد ُب اللغة ىو: "ىو ا٠تربالقاط

ىد ُب النحو الشوابأف " ٤تمد عيدعرَّفو د. ككما . (4) "عامل اللغة عن الناطقُت ّٔا
االستشهاد كا١تصدر علماء اللغة عن الناطقُت باللغة،  ، يسوقهاأخبار قاطعة موثَّقة

 .(5) قاعدة من شعر أك نثر"اإلشارة إىل القاطع ُب القياـ با٠ترب ال ىو
، كىو األصل ُب أم لغة من لغات العاملم األصل ُب تعلٌ  فالسماع ىو

أك  ،صحة القاعدة ا١تستنبطة من الكبلـ، كىذا ا١تسموع ىو الشاىدعلى تقعيدىا
 .على خركج الكبلـ عن األشهر

ػ
ػ

                                                 
 ق.ُّٖٗالدار ا١تصرية للتأليف، القاىرة،  ،ٕٔ-ٕٓ/ٔ، ت/عبد ا١تنعم خفاجي لؤلزىرم، هتذيب اللغة،(  ُ)

 . ـُُٕٗ ،ت، كزاة األعبلـ، مطبعة حكومة الكويُّٗ/ْتاج العركس، للزبيدم، (  ِ)

 .ُ، ط،)شهد(، ا١تطبعة األمَتيةَّّ/ّالقاموس احمليط للفَتكزآبادم، (  ّ)
 .ـُٗٓٗ، ، منشورات دار مكتبة اٟتياة، بَتكت، لبنافّٖٓ/ ّ ،معجم منت اللغة، للشيخ أٛتد رضا(  ْ)
 .ـُٕٔٗمصر، ، الكتب دار ،٤َُْتمد عيد، ص د. ، الركاية كاالستشهاد باللغة(  ٓ)



 
ُّ 

 

 

ػاضذاعدػاصطالّحاػػ-ب
، ك وف حٌجة ُب بناء القواعد العربيةكىو الكبلـ الفصيح اٌلذم يصٌح أف يك

، كاستنبطوا منو خم الغٌٍت اٌلذم استقرأه العلماءو الًتاث العريب الض٣تموع الشواىد ى
، كقد م كٚتلتهم كمسالكهم ُب التعبَتقواعد لغتنا كطرائق أجدادنا ُب ترتيب كبلمه

م اٌٗتذكه حٌجة ُب صياغة أخذ العلماء أنفسهم باٞتـز الشديد ُب قبوؿ الكبلـ اٌلذ
 .القواعد

كىو ما ثبت ُب كبلـ " "االقًتاح" عن الشاىد:ُب كتابو  (1)لذا يقوؿ السيوطي
ككبلـ   ، ككبلـ نبيّْو تعاىل، كىو القرآف الكرًن، فشمل كبلـ اهلليوثق بفصاحتومن 

الكثَتين  ا١تولَّدينظهور ت األلسنة بالعلماء قبل بعثتو كُب زمنو كبعده إىل أف فسد
 .(2) مسلم أك كافر"رجل عن  اكنثرن  انظمن 

"ىو اٞتزئٌي اٌلذم ييذكر إلثبات  ُب تعريف الشاىد: (3)ككما قاؿ اآللوسي
 .(ْ) "القاعدة كآية من التنزيل أك قوؿ من أقواؿ العرب ا١توثوؽ بعربيَّتهم

 أك نثرا اىو قوؿ عريٌب شعرن "ُب االصطبلح:  كعليو ٯتكن القوؿ بأٌف الشاىد
 .(5)" ةكا١تراد االحتجاج بو على قوؿ أك رأم أك قاعد ،قيل ُب عصور االحتجاج

ػاضطثالاضذاعدػوػ-جػ
 

                                                 
، قػرأ علػى توُب بالقاىرة، نشػأ يتيمػا، كلد ك عامل مشارؾ ُب أنواع العلـو، ـ(َُٓٓ)ت السيوطيبلؿ الدين ىو ج(  ُ)

، زادت فػػرغ للتصػػانيف بعػػد بلوغػػو األربعػػُت، تا٢تنػػد، رحػػل بطلػػب العلػػم إىل ٚتيػػع الػػببلد العربيػػة ك ٜتسػػُت عا١تػػاكاحػػد ك 
ُب  ا١تزىػػػر"، ك"الػػػدر ا١تنثػػػور ُب التفسػػػَت ا١تػػػأثور" نهػػػا، ماللغػػػةكاٟتػػػديث كالفقػػػو ك  مؤلػػػف ُب التفسػػػَت ََٓمؤلفاتػػػو علػػػى 
، ُِ، دار ا١تشػرؽ، بػَتكت، طّٖٕص  ،ا١تنجػد ُب األعػبلـ . انظػر"بغيػة الوعػاة"، ك"حسن احملاضػرة"، ك"فلسفة اللغة
 .ـ ََِٓ، ُٔ، بَتكت، لبناف، طكتب، دار الُّ/ّـ، كاألعبلـ للزركلي، ُِٖٗ

 .قُُِّ، ا٢تند، ، طبعة د٢تيْٖص ، بلؿ الدين السيوطيج ،االقًتاح ُب أصوؿ علم النحو(  ِ)
 ، كلػد ُب رصػافةبػاألدب كالػدينمػن الكػؤرخُت كالعلمػاء ـ ( ُِْٗىو أبو ا١تعػا  ٤تمػود اآللوسػي اٟتسػيٍت )ت:(  ّ)

بػُت كتػػاب  ؤلفنػام ِٓكُب بعػػا ا١تسػاجد، كلػو  بيتػوللتػدري  ُب جلػ  غَت٫تػا، ك أبيػو كعمػػو ك تعلػم علػى أيػدم ، ك بغػداد
 .ُِٕ/ٕ، كاألعبلـ للزركلي، ٓ، صا١تنجد ُب األعبلـ . انظر"بلوغ األرب ُب أحواؿ العرب" ، منهاسالةر ك 
، مطبعػػػة اإلرشػػػاد، بغػػػػداد، ّٓٛتن الػػػدكرم، صللسػػػيّْد ٤تمػػػود اآللوسػػػي، ت/عػػػػدناف عبػػػد الػػػر ، إٖتػػػاؼ األ٣تػػػاد(  ْ)

 .ـُِٖٗ، اٞتمهورية العراقية
 .ـُّٓٗ، ّ، طبعة االستقامة بالقاىرة، مطْٕ/ُ ،تاريخ آداب العرب للرافعي(  ٓ)



 
ُْ 

 

 

 ،٢تا إىل فهم ا١تستفيد"اٞتزئي الذم ييذكر إليضاح القاعدة كإيصا :كا١تثاؿ ىو
 .(1)  كلو ٔتثاؿ جعليٌ 

كٌل ما "فالفرؽ بينهما بالعمـو كا٠تصوص ا١تطلق ، فإفَّ  :ٌٍب يفرّْؽ اآللوسي
 .(2)من غَت عك  كلٌي" يصحُّ مثاالن  ايصحُّ شاىدن 

 عدوظغغظػاضذا  -د
، أك لبياف ا٠تركج عن األصل. لتقرير قاعدة جزئية متنازع فيها الشاىد يأٌبك
، كلذا أمسك النحاة عن االستشهاد على الكلية فإٌّنا ال ٖتتاج إىل شاىدأٌما القواعد 

، كمل يستشهدكا على اٝتية ا١تبتدأ، كال على كونو معرفة ،الفاعل بأنٌو اسم أك أنَّو مرفوع
 .إٌما ألمور زائدة، أك خارجة عنو – اغالبن  –حاة ت النفالشاىد ُب مصٌنفا

ػاضتطثغلػ-ه
كىو يطلق على كبلـ العرب من النصوص اليت ظهرت بعد زماف عصور 

 .(3)، أك الكبلـ ا١تصنوع لبياف قاعدة أك تثبيتهاتوثيق اللغةاالحتجاج ك 
ػاالحتجاجػسيػصتبػاضظحاة:ػاالدتذؼادػواثاظّغ

كقد جاء ُب كتب النحو عبارات:  ،لعرب ا١توثوؽشهاد يراد بو كبلـ اكاالست
، كإٌف كلمة احتجوا بكذا رات:ككذلك عبا االستشهاد ّٔذا البيت،ك  ،استشهد بكذا

احتٌج" كمشتقاهتا جاءت بكثرة ُب الكتب النحوية اليت خصّْصت للنّْقاش حوؿ "
ئل ا٠تبلؼ"أليب الربكات منها كتاب "اإلنصاؼ ُب مسا ا١تسائل النحوية،

 .(4)بارماألن

                                                 
 .َٔص ،إٖتاؼ األ٣تاد(  ُ)
 .َٔص ،إٖتاؼ األ٣تاد(  ِ)
 .َُٔص ،االستشهاد باللغةالركاية ك (  ّ)
ابػن "ك "اٞتػواليقي"٨توم لغوم، أخذ علم العربيػة عػن  ق(ُُُٖنبارم ا١تقلب بالكماؿ )ت :ىو عبد الرٛتن األ(  ْ)

ليمػع األدلػة ُب أصػوؿ "، ك"حػاةىػة األلبػاء ُب طبقػات األدبػاء ُب تػراجم اللغػويُت كالننز "، لو ، كدٌرس ُب بغداد"الشجرم
. انظػػػر: ا١تنجػػػد ُب "أسػػػرار العربيػػػة"، ك"اإلنصػػػاؼ ُب مسػػػائل ا٠تػػػبلؼ بػػػُت النحػػػويُت كالبصػػػريُت كالكػػػوفيُت"، ك"النحػػػو
 .ِّٕ/ّ، األعبلـ للزركلي، ك ّٕص ،األعبلـ



 
ُٓ 

 

 

ككاف معظم النحاة قبل القرف التاسع ا٢تجرم :ػاالحتجاجصضطظػبداغظػػ-أ
اتفقوا  ّنمبأ السيوطيقاؿ احتجاج أك حجة مكاف كلمة شاىد، ف يستعملوف كلمة
  .(1)بكبلـ ا١توٌلدين كاحملدثُت ُب اللغة٭تتج على أنٌو ال 

لمػة شػاىد أك ك مل يذكر وشرح أبيات سيبوي :ُب كتابو (ِ)كأبو جعفر النحاس
ػػ استشػػهاد، بػػل كػػاف يػػذكر : : "ىػػذه حجػػة مػػن قػػاؿ، فيقػػوؿ مػػثبلن احجػػة أك احتجاجن

 " حسن الوجو
(3). 

كالػػػدليل علػػػى يػػػذكر كلمػػػة االحتجػػػاج، فيقػػػوؿ: " اأيضنػػػ (ْ)كأٛتػػػد ابػػػن فػػػارس
جػػاج بلغػػة القػػـو فيمػػا صػػحة مػػا نػػذىب إليػػو مػػن التوقيػػف، إٚتػػاع العلمػػاء علػػى االحت

مل  اصػػػطبلحن ، كلػػػو كانػػػت اللغػػػة مواضػػػعة أك اجهم بأشػػػعارىمٮتتلفػػػوف فيػػػو، ٍبٌ احتجػػػا
 .(5)مٌنا ُب االحتجاج"أقرب يكن أكلئك ُب االحتجاج ّٔم 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .َٕص ،االقًتاح(  ُ)
 ككػاف مػن تبلمػذة  ،مػن اللغػويُت كاألدبػاء كا١تفسػرين الكبػارـ( ََٗأٛتد بن النحػاس ا١تصػرم )ت: ىو أبو جعفر(  ِ)

الشػػعر ينشػػد النيػػل قػػرب ّنػػر ، جلػػ  عنػػد ُب القػػاىرةتعلػػم علػػى أيػػديهم ابػػن األنبػػارم، ك الزجػػاج كاألخفػػص األصػػغر ك 
شػػػرح "" ، كشػػػرح أبيػػػات سػػػيبويو" اللغػػػة كاألدب كالتفسػػػَت ، منهػػػامصػػػنفات ُب كػػػل مػػػن ، لػػػو فأخػػػذه النهػػػر ُب فيضػػػانو

انظػر : " ، ك"إعػراب القػرآف" ، ك"تفسػَت القػرآف" . منسػوخوا١تعلقات السػبع" ، ك "معػاين القػرآف" ، ك "ناسػخ القػرآف ك 
 .َِٖ/ُ، ، كاألعبلـ للزركليَٕٕا١تنجد ُب األعبلـ ،ص 

 .ـُْٕٗلنجف ، ، مطبعة العزم اٟتديثة ، أِشرح أبيات سيبويو ، ت/زىَت غازم زاىد ،ص (  ّ)
كمػن تبلميػذه العلمػاء الكبػار ، األدبػاء اللغة كعلماء  ( : من ـََُْالرازم )ت:ىو أبو اٟتسن أٛتد بن فارس (  ْ)

إىل ًب انتقالػو ، ٍب ذافعػاش مػدة طويلػة ٫تػ، ك قػزكينكػاف مػن مدينػة ، ك الصػاحب ابػن عبػاد ك غَت٫تػاا٢تمػذاين ك من أمثاؿ 
، ك"جػامع التأكيػل ُب تفسػَت الصاحيب ُب فقو اللغة"، ك"تو ، كلو : " مقايي  اللغة "نسبعرفت ، كإليها الرم فتوُب فيها

 .ُّٗ/  ُ، ك"الفصيح" كغَت٫تا . انظر : األعبلـ للزركلي ،"القرآف
، مطبعة عيسى البايب اٟتليب ك شركاؤه ، القاىرة ، ٕالصاحيب ُب فقو اللغة ، ت/السيد أٛتد صقر ، ص(  ٓ)

  .ـُٕٕٗ



 
ُٔ 

 

 

ػتذؼادظؼورػصضطظػاالدػ-ب
 كتػب علمػاء النحػو، بعػد القػرف التاسػع ا٢تجػرم ُب االستشػهادكظهرت كلمػة 

 .(2)لعبد القادرالبغدادم (1)خزانة األدبمنها كتاب 

عنػو يقػاؿ علػى   أك ىجنتػو،فصاحة عػريبٌ ئلشارة إىل ذا ا١تصطلح لىعمل كاست
 شػػػػػحا١تو ككتػػػػػاب   (3)لؤلصػػػػػفهاين ك٭تػػػػػتٌج بػػػػػو كمػػػػػا ُب كتػػػػػاب األغػػػػػاين :سػػػػػبيل ا١تثػػػػػاؿ
 .(4)للمرزباين
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ـُٖٔٗ، ُ،مكتبة ا٠تا٧تي ،القاىرة ،طٓ/ٓثبلن :خزانة األدب ،ت/عبد السبلـ ٤تمد ىاركف ،انظر م(  ُ)
ـ ( : لغػوم عػامل بػاألدب ك الشػعر ك التػأريخ ك األخبػار ، كلػػد  ُِٖٔبػن عمػر البغػدادم )ت: ىػو عبػد القػادر(  ِ)

العربيػة ك الفارسػية ك الًتكيػة ، كلػو "  ُب بغداد ك توُب بالقاىرة ، تعلم ُب بغػداد ك دمشػق ك القػاىرة ، أتقػن اللغػات مػن
خزانة األدب ك لػب لبػاب لسػاف العػرب " ، ك " شػرح شػواىد ا١تغػٍت " ، ك "شػرح شػواىد الشػافعية " . انظػر : ا١تنجػد 

 .ُْ/ْ، كاألعبلـ للزركلي ،  ُْٓ – َُْٓب األعبلـ ،ص
سفار ، كػاف يقػيم ببغػداد ك أصػفهاف ـ ( : أديب عامل فارسي كثَت األُٔٗىو ٛتزة بن حسن األصفهاين )ت: (  ّ)

، ككاف يتعصب للفرس ، ك عٍت بدرس اللغة الفارسػية ك مقارنتهػا باللغػة العربيػة ، كمػن مصػنفاتو كتػاب " األمثػاؿ علػى 
أفعل " ، ك يدخل فيػو الشػعرية ك النثريػة ، ك كتػاب " أصػفهاف ك أخبارىػا " ، ك تػاريخ " سػٍت ملػوؾ األرض ك األنبيػاء 

 .َٓا١تنجد ُب األعبلـ ،ص " . انظر : 
معتز  من العلماء كاألدباء كاللغويُت كا١تؤرخُت ك  ـ( ْٗٗالبغدادم )ت: ىو أبو عبيد اهلل ٤تمد بن عمراف (  ْ)

، كأخذ غَت٫تا، كأصلو من خراساف ، كلد كتوُب ببغداد ، ركل عن أيب القاسم البغوم ك أيب بكر األنبارم ك ا١تذىب
" ، ك "ا١توشح ُب نها "ا١تقتب  ُب أخبار النحويُت، معديدة، ٚتع فيها أخبارا متنوعة عن ابن دريد ، كلو مؤلفات
" . انظر : ا١تنجد ُب أخبار ا١تعتزلة" ، ك "معجم الشعراء، ك "" ، ك "أشعار النساء"مآخذ العلماء على الشعراء

، ت/الدكتور ألسدم الشافعيين ابن قاضي شهبة ا، لئلماـ تقي الداللغويُت، كطبقات النحاة ك  ِٓٔاألعبلـ ،ص
  .ـ  ُّٕٗ، ماف، النجف األشرؼ، بغداد، اٞتمهورية العراقية، مطبعة النع ٤ِِّتسن غياض عجيل ،ص



 
ُٕ 

 

 

ػاالدتذؼاداضغرقػبغنػاالحتجاجػوػ-ج
اد، كىػػو الغلبػػة حتجػػاج معػػٌت ال يوجػػد ُب االستشػػهك٬تعػػل بعػػا العلمػػاء لبل 

، لػذلك قوهتػاتستعمل للداللة على غلبة اٟتجػة ك  أك احتجاج حجةمة ُب اٟتجة، فكل
 .(1)مة ُب كتب ا٠تبلؼ النحومٌ اعتمدت ىذه الكل

و ُب بدايػػػة التعقيػػػد النحػػػوم كاشػػػتقاقات طلح االحتجػػػاجككػػػاف السػػػتخداـ مصػػػ
حيػػػػث كػػػػاف علمػػػػاء اللغػػػػة حريصػػػػُت علػػػػى التثبػػػػت أثنػػػػاء اسػػػػتقرائهم ١تصػػػػادر  ،أسػػػػباب

لػػػػذلك كػػػػاف ىػػػػذا ا١تصػػػػطلح  ،ىمالػػػػيت اسػػػػتنبطوا منهػػػػا قواعػػػػداالحتجػػػػاج كاالستشػػػػهاد 
طلح االحتجػػػاج اسػػتعما٢تم لػػي  بقصػػد أٌف مصػػ يتناسػػب مػػع تلػػك الفػػًتة، كقػػد جػػاء

 .االحتجاج يتبلءـ مع تلك الفًتة بل بقناعة منهم أفٌ  ،ٮتتلف عن االستشهاد
 شػػػرح أبيػػػات سػػػيبويو، منهػػػا كتػػػاب كمػػػع ذلػػػك كجػػػدت كتػػػب تعػػػٍت بالشػػػواىد

مل يسػػػػػػموىا كتػػػػػػب احتجػػػػػػاج ألٌف الشػػػػػػاىد ُب  –كغَت٫تػػػػػػا  –  (2)سػػػػػػَتاُبللنحػػػػػػاس كلل
أكمػل إذ ، كأٌما االحتجاج كاف عندىم أمشل ك ىاّنم كاف يقصد بو الشاىد الشعرمأذ

 .(3)لذم أخذ منو ما نقل عنو بأنو حجة، أك الشخص ايراد بو النٌص الشعرم
هاد فكبل٫تػػا كبنػػاءن علػػى مػػا سػػبق نػػدرؾ أنٌػػو ال فػػرؽ بػػُت االحتجػػاج كاالستشػػ

يدٌؿ على اإلتياف باٟتجة أك الشاىد القاطع مػن قبػل علمػاء اللغػة إلثبػات القاعػدة أك 
، كأٌف النحػػاة الػػذين جػػاءكا ُب كتػػبهم اسػػتنبطوا مػػن اسػػتقراء كػػبلـ العػػرب الػػرأم الػػذم

. ففػي  قصػد الغلبػة، كمل يػذكره لشػتقاقاتو كػانوا يقصػدكف االستشػهادباالحتجاج كمػن ا
: ٭تػػػتج بػػػو، كُب كتػػػب النحػػػو، فمنهػػػا كتػػػاب سػػػيبويو كردت جػػػاءت" كتػػػاب "األغػػػاين

 .، كمل تقتصر على كتب ا٠تبلؼ فقطاأيضن 
 

                                                 
 .َُْالركاية كاالستشهاد باللغة ،ص(  ُ)
، نسػبتو إىل سػَتاؼكعرفػت ، مػن أىػل بغػدادمػن األدبػاء كاللغػويُت : ـ(ُٓٗٗىو أبو ٤تمد يوسف ا١ترزباف )ت:(  ِ)
ح أبيػػػات ، ك "شػػػرح أبيػػػات إصػػػبلح ا١تنطػػػق" ، ك "شػػػر ""شػػػرح أبيػػػات سػػػيبويو ألػػػف الكتػػػب القيمػػػة مثػػػل، ك و منهػػػاأصػػػلك 

 .ِِْ/ٖ، ". انظر األعبلـ للزركلي، كأكمل كتاب أبيو "اإلقناعالغريب ا١تصنف أليب عبيد"
 .َُٓالركاية ك االستشهاد باللغة ،ص(  ّ)
 



 
ُٖ 

 

 

ػثاظياضغصلػاض
ػباضصرفػواضظحوػسيػتغادغرػاضػرآنػدتذؼاداالأعطغظػ

ٖتت ىذا الفصل سنحاكؿ أف نلقي الضوء أكالن على أسباب كضع العلـو 
ا على اىتماـ علماء التفسَت العربية مع كظيفة علم النحو كاإلعراب، كثانين 

 باالستشهاد الصرُب كالنحوم ُب ضوء كتب ا١تعاين كاإلعراب. 

ػ:ػوضعػاضطضومػاضطربغظػووظغغتؼاػاأوًض
 كفيو نقطتاف

ػطربغظاضضحنػعوػدببػوضعػاضطضومػاضػ–أػ
من اٟتقائق الثابتة أٌف علـو العربية من الصرؼ كاللغة كالنحو مل تكن معركفة 

ت لغتهم سليمة العرب ألٌّنم كانوا ينطقوف بالسليقة، فكانقبل اإلسبلـ عند 
٤تضة للعرب ُب اٞتزيرة العربية كنشأت  لعربيةتربت ا، فقد كألسنتهم مستقيمة
اتفق أىل ، فلذلك ركائهاصفائها ك ن األمور اليت تكدّْر سليمة ما٠تلص، كأصبحت 

، فاللحن كفا كيف يشاءوّنصاحب لغة يصرفعرب كانوا أصحاب العلى أٌف العلم 
أٚتع العلماء أيضنا ُب ك  .ياهتممع شخصٮتالف ، ك مإفصاحهيكوف متناقضنا مع 

ُب كقت لحن الظهور ، ك٭تٌددكف ٟتن ُب اٞتاىليةمل يكن على أنٌو ًن كاٟتديث لقدا
 .خارج اٞتزيرة العربية إلسبلـ أك بقليلازدىار ا

نبطي كالنقي بال"فاختلط العريب  :ىذا الصدديقوؿ ُب  (1)أبوبكر الزبيدم
ا٠تلل ُب ظهر ف متنوع الببلدك  الدين دخل ُب ٥تتلف األقواـ، ك اٟتجازم بالفارسي

 .(2)"عامة الناسللحن ُب ألسنة قع اك ك ، لغةال

                                                 
، مػػن أشػػهر أدبػػاء مػػن علمػػاء النحػػو كاللغػػة ، كلػػد كتػػوُب بإشػػبيلية ـ ( : ٖٗٗىػػو أبػػو بكػػر ٤تمػػد الزبيػػدم )ت: (  ُ)

لػػو " طبقػػات ، كاختػػار ا١تستنصػػر بػػاهلل صػػاحب األنػػدل  مؤدبػػا البنػػو ، كك  القضػػاء ُب إشػػبيلية ، ك األنػػدل  ُب عصػػره
، حػاة كاللغػويُت، ك طبقػات الن ِٖ/ٔ. انظر  األعبلـ للزركلػي ، النحويُت كاللغويُت "، ك "ٟتن العامة "، ك "الواضح "

 .(ٖٗ-ٖٖالبن قاضي شهبة ،ص 
  ـ .ُْٔٗ، ا١تطبعة الكمالية ، القاىرة ، ْٟتن العواـ ، أليب بكر الزبيدم ، ت/ رمضاف عبد التواب ، ص(  ِ)



 
ُٗ 

 

 

ما  سائر ، ك ُب اٞتاىلية البٌتةا كانت اللحن ١ت: "نقطع بأٌف (ُ)ككما قاؿ الرافعي
فإ٪ٌتا ىو لغات ال  ،األلسنة القبائل ُب خور الطباع كا٨تراؼ٥تتلف كاف من 

 .(2)"أكثر
فقد ريكم  -عليو السبلـ–هد الرسوؿ ُب عا نادرن ك  ككاف شيوع اللحن قليبلن 

يعلن إسبلمو فلٌما قاـ خطيبهم من  -صلى اهلل عليو كسلم –جاء إىل النيب  اأٌف كفدن "
دكا أرش): للوفد - –ٟتىىنى ُب كبلمو فاستفظعوا ٟتنو، فقاؿ  بُت يديو يتكٌلم

 .(3)"(إنَّو قد ضلٌ أخاكم ف
كل من خاصة بعد تأسي    العصر األموممن أكثر  يظهراللحن  أخذك 

الناس األعاجم اإلسبلمي ّٔا بدخوؿ  ازدىاـ القـو اإلسبلمي، ك البصرة ك الكوفة
قوؿ أبوبكر الزبيدم ُب ىذا . فيأقليعد الذين ال يلحنوف صار ختلفة إىل أف ا١ت

 ،ا ُب صدر إسبلمها كماضي جاىليتهايته: "كمل تزؿ العرب تنطق على سجالصدد
، كأقبلوا عليو أرساالن  ،ااس أفواجن فدخل الن حىت أظهر اهلل اإلسبلـ على سائر األدياف،

 ،ففشا الفساد ُب اللغة العربية ،لسنة ا١تتفرقة كاللغات ا١تختلفةكاجتمعت فيو األ
فر بطباعو سوء فتفطن لذلك من نا ،ُب اإلعراب الذم حليها ١تعانيها كاستباف منها

أفهاـ الناطقُت من ديخبلء األمم بغَت ا١تتعارؼ من كبلـ العرب فعظم اإلشفاؽ من 
فشٌو ذلك، كغلبتو حىت دعاىم اٟتذر من ذىاب لغتهم كفساد كبلمهم إىل أف سٌببوا 

 .(4)"عنو فاتت١تن تعلميها عليو ك تضيعت األسباب ُب تقييدىا ١تن 
على اٟتفاظ رآف الكرًن ك بالق٣تاؿ االعتناء  ُب أىم خطوةٌثل الصرؼ كالنحو لذلك ٯت

بُت علم ك  النحوك الصرؼ كاللغة ك، لذلك نرل االرتباط الوثيق بُت العلـو العربية  سبلمتو
 .علم التفسَت لفهم القرآف الكرًنالعلـو اليت يعتٍت ّٔما التفسَت ألٌّنا من أىٌم 

                                                 
علػػى   ُب الػػرد" ٖتػػت رايػػة القػػرآف "  كتػػب كتابػػوـ( : أديػػب مصػػرم ، ك ُّٕٗافعػػي )ت:ىػػو مصػػطفى صػػادؽ الر (  ُ)

انظػر : ا١تنجػد الشػعر اٞتػاىلي ، ك " إعجػاز القػرآف " ، ك " تػاريخ آداب العػرب " .  حػوؿ ا١تعػركؼ كتاب طو حسُت
 .  ِّٓ/ٕ، ك األعبلـ للزركلي ، ُِّٗب األعبلـ ، ص

 .ِِْ/ُتاريخ آداب العرب ، ١تصطفى صادؽ الرافعي ، (  ِ)
،  ّاىَتيػػػػة العربيػػػػة الليبيػػػػة ، ط،الػػػػدار اٞتمّّ/ُالنحػػػػو ك كتػػػػب التفسػػػػَت ، للػػػػدكتور إبػػػػراىيم عبػػػػد اهلل رفيػػػػدة ، (  ّ)

 ـ .َُٗٗ

 . ِ، دار ا١تعارؼ ، طُُطبقات النحويُت ك اللغويُت ، ت/٤تمد أيب الفضل إبراىيم ، ص(  ْ)



 
َِ 

 

 

كل من اللغة كاإلعراب تعلن عن بدأ أىم ا٠تطايا اليت تتعلق بكالركايات اليت 
كقوع  أٌف اللحن كما ترتب عليو منتدؿ على ككلها . (1)ال تعد كال ٖتصى قراءة القرآف ُب

 .النحوازدىار ُب من أىم األسباب  كاف اللغاتاختبلؿ ك  الكلمات ا٠تطأ ُب نطق
ػاإلررابوظغغظػرضمػاضظحوػوػ–بػ

 اتا١ترفوعمن  بكلعرفة ا١تعلى ضبط الكلم ك تنحصر فوظيفة علم النحو ال 
ا٠توض النصوص ك  تفسَتسع إىل و ، كإ٪ٌتا تتاتا١تعربك  اتكا١تبني اتكآّركر  اتكا١تنصوب

: ( . ففي قوؿ اهلل هاأغراضداللتها ك ُب تشريح         

  ) (2) بو مفعوالن  هللاكنصب اسم اٞتبللة  فاعبلن  يفرض ا١تعٌت رفع العلماء ،
 .من العلماءُب اهلل ال حصر ا٠توؼ من اهلل ُب العلماء ألٌف ا١تراد ىو حصر ا٠توؼ 

 : "بل ىو مناط إيضاح ا١تعٌت، يقوؿ ابن فارس ،فالنحو لي  عبلمات لفظية فحسب
ما أحسن : لو قاؿ ٌف قائبلن ذلك أ، ك فأٌما اإلعراب فبو ٘تيز ا١تعاين كيوقف على أغراض ا١تتكلمُت

، اقف على مراده فإذا قاؿ: ما أحسن زيدن مل يو  غَت معرب ، أك ضرب عمر زيدبغَت معر  زيد
 .(3)" أباف باإلعراب عن ا١تعٌت اٌلذم أراده ما أحسنى زيده ، أك أك ما أحسني زيد
فرده من كتاب ا٠تصائص ُب باب أ اأ٫تيتو أيضن  (4)ابن جٍتوضّْح ككما ي

ظ أال ترل انة عن ا١تعٌت باأللفا: "ىو اإلبفقاؿ ،باب القوؿ على اإلعراب: بعنواف
 نصب ، علمت برفع أحد٫تا ك أبوه اشكر سعيدن ، ك أٌنك إذا ٝتعت: أكـر سعيد أباه

 
 

 
                                                 

، ْٔٓـ ، ك ا١تقدمػػة البػػن خلػػدكف ،صُٕٖٗ،  ّ، دار الفكػػر ، بػػَتكت ، لبنػػاف ، طِْ/ُفسػػَت القػػرطيب ،ت(  ُ)
 .ـ ُِٖٗ،  ٓدار الرائد العريب ، بَتكت ، ط

 .ِٖ، اآلية :سورة فاطر(  ِ)
 .َّٗص ،الصاحيب ُب فقو اللغة(  ّ)
، ُب ُب بغػداد، ٨تػوم بصػرم صػحب أبػا علػي الفارسػػي( : كلػد ُب ا١توصػل كتػػو ـََُِعثمػاف بػن جػٍت )ت ىػو (  ْ)

 ،هر بالتعمق ُب ا١تباحػث عػن القيػاس، ككػاف صػديقا للمتنػيب، كاشتالتصريفكأعلمهم بالنحو ك  من أحذؽ أىل األدب 
كلػو " سػر صػناعة اإلعػػراب " ، ك " ا٠تصػائص " ، ك " ا١تصػنف " ، ك "شػرح كتػػاب التصػريف " للمػازين ، ك " كتػػاب 

 .َِْ/ْ، ، ك األعبلـ للزركلي ٗص األعبلـ،. انظر ا١تنجد ُب ُب النحو "اللمع 



 
ُِ 

 

 

 .(1)"الستبهم أحد٫تا من صاحبو ا؟ كلو كاف الكبلـ شرحن اآلخر الفاعل من ا١تفعوؿ
ال ىذه العبلمات اإلعرابية ١تا أمكن ٖتديد فالرفع ىو الذم حٌدد الفاعل، كلو 

 ٫تا من صاحبو.أحد
ػاضظحوػباالدتذؼادػاضصرسيػواضظحوياعتطامػرضطاءػاضتغدغرػو:ػاثاظّغ

غة من أبكر صور الدراسات اللالشعر ك يعٌد االستشهاد بالصرؼ كالنحو ك 
 .إعرابو، كنراه بوضوح ُب كتب معاين القرآف ك اللغوية

ػصتبػططاظيػاضػرآنػ–ػ1
ليل اآليات ٖتتفسَت ك ُب حملاكالت األكىل قامت ّتمع افكتب معاىن القرآف 

أحسن ، ك واىد صرفية ك٨توية كشعرية كلغويةما تعلق ّٔا من شتبيُت ك  الغوين  ٖتليبلن 
التفسَت األثرم بُت ما الذم ٚتع  (2)للفراء معاين القرآفكتاب لى ذلك  دليل ع

يو أثر يتجلى ف. ك ببلغةالصرؼ ك النحو ك التفسَت ك يشتمل على الالتحليل اللغوم ١تا ك 
خاصة تظهر كتب التفسَت اللغوم اليت يدخلو ُب ٣تاؿ  ، ما النحو بوضوحؼ ك ر الص

 متانة العبلقة بُت علـو العربية من الصرؼ ك النحو كاللغة كبُت علم التفسَت .
 
 
 
 
 

                                                 
 .ـُِٓٗ، مصر، ، دار الكتب ا١تصريةّٓ/ُ، مد علي النجارٖتقيق ٤ت ،ا٠تصائص(  ُ)
، تلميػذ الكسػائي ـ(: إمػاـ لغػوم الكوفػةِِٖبن منظور الفراء الديلمي )ت: بوزكريا ٭تي بن زياد بن عبداهللىو أ(  ِ)

: و " اٟتػػػدكد" ، ك"معػػػاين القػػػرآف". انظػػػر، كلػػػفػػػة ك تػػػوُب ، كىػػػو مسػػػافر إىل مكػػػةك مػػػؤدب ابػػػٍت ا١تػػػأموف ، كلػػػد ُب الكو 
 .ُْٓ/ٖ، ك األعبلـ للزركلي ،  ُِٓ-َِٓا١تنجد ُب األعبلـ ،ص 



 
ِِ 

 

 

مرجع كقد دأب علماء عصره على دراسة القرآف حيث ىو مصدر التشريع ك 
 (3)كيون  بن حبيب (2)سائيكالك (1): الرؤاسيحفظ اللغة العربية، فمن شيوخ الفراء

 .ان ٢تم كتب ُب معاين القرآف أيضن الذي
 ُب ا كتبأٌكؿ م معظم العلماءعند (4)أليب عبيدة كىكذا كتاب ٣تاز القرآف

، الغويِّ  اتفسَتن  مؤلفو ىذا يوردبيدة ُب ، كأبو عوم  لغأم عامل من  "علم معاين القرآف"
، الكوُب: البصرم ك انُت ا١تذىبُت النحويُتقو ، كال يتقيد بمن اٟتريةنوع على مع القياـ 

ضيح اآليات القرآنية عناية . كىو يعٍت بالشواىد الشعرية لتو إذ كانا ُب دكر التكوين
، فشغلو ذلك عن متابعة القصص ك كقد صرؼ ككده إىل اٞتانب اللغوم ،بالغة

، فهو لقرب، كٯتتاز منهجو بالييسر كاإذا اقتضى فهم النص ذلك كؿ إالَّ أسباب النز 
 . (5)، كيرجع إىل كبلـ العرباللغوم ٭تتكم إىل الفهم كالذكؽ

                                                 
 كتػػب مؤلفنػػاأكؿ مػػن  ك ، مػػن علمػػاء اللغػػة( ـ َّٖرة علػػي الكػػوُب الرؤاسػػي )ت: ىػػو أبػػو جعفػػر ٤تمػػد بػػن أيب سػػا(  ُ)

، أيب عمػػرك بػػن العػػبلء كػػاف ىػػو بنفسػػو مػػن تبلميػػذ، ك الفػػراءالكسػػائي ك كػػاف مػػن تبلميػػذه ، ك ُب النحػػو مػػن أىػػل الكوفػػة
" الفيصػػل ُب النحػػو " ، ك " معػػاين القػػرآف " ، ك " ، كلػػو كتػػاب اٟتنفػػي ُب الكوفػػة ك معاصػػر ا٠تليػػلمؤسػػ  ا١تػػذىب 

 .ُِٕ/ٔ، ك األعبلـ للزركلي ،  َُّالوقت ك االبتداء " . انظر : ا١تنجد ُب األعبلـ ،ص 
القػراء السػبعة ، مػن كاحػد ك ، مػن علمػاء النحػو الكػوفيُت: ـ(َٖٓا١تعػركؼ بالكسػائي )ت: ىو أبو اٟتسن علي (  ِ)

فيها على الرؤاسي كُب البصػرة علػى ا٠تليػل ، درس العربيػة علػى القبائػل ُب الباديػة ، عهػد  الكوفة ، كتعلممدينة كلد ُب 
إليو الرشيد بتأديب كلديو األمُت كا١تأموف  ، كتوُب قرب الرم ، كلو " رسالة ُب مػا يلحػن فيػو العامػة " . انظػر : ا١تنجػد 

 .ِّٖ/ْ، كاألعبلـ للزركلي ،  ُٖٖٓب األعبلـ ،ص 
ـ ( : ٨توم عبلمػة بػاألدب ، كلػد ُب جبٌػوؿ )العػراؽ ( ، كأصػلو ٖٕٗد الرٛتن يون  بن حبيب )ت: ىو أبو عب(  ّ)

آرامي أك فارسي ، من أقدـ النحويُت البصريُت ، تعلم اللغػة علػى أيب عمػرك بػن العػبلء كعلػى األخفػص األكػرب ، كلػو " 
" النػػوادر " ، ك " كتػػاب اللغػػات " ، ك "كتػػاب معػػاين القػػرآف " كبػػَت ك صػػغَت ، ك "القيػػاس ُب النحػػو " ، ك كتابػػاف ُب 

 .ُِٔ/ٖ، ك األعبلـ للزركلي ،  ٖٕٓاألمثاؿ " . انظر : ا١تنجد ُب األعبلـ ،ص 
ـ ( : كلد ُب البصرة ك توُب فيهػا ، ٨تػوم عػامل باللغػة ك الشػعر كاألدب ،  ِٖٓىو معمر بن ا١تثٌت البصرم )ت: (  ْ)

أبػػو مػػن تبلميػػذه  أيب عمػػرك بػػن العػػبلء كيػػون  بػػن حبيػػب ، كمػػن تبلميػػذ  ككػػافكػػاف أصػػلو مػػن بػػاجركاف قػػرب الرقػػة ، 
عبيػػد ابػػن سػػبلـ ك السجسػػتاين ك الشػػاعر أبونػػواس ، ٚتػػع الكثػػَت مػػن أخبػػار العػػرب ك أنسػػأّم ، ٚتػػع نقػػائا جريػػر ك 

دة : "٣تػػاز الفػرزدؽ ك شػرحها ، كػاف خارجيػا فمػد كتابػو " ا١تثالػب " الشػعوبية بالسػبلح ضػد العػرب ، كمػن كتبػو العديػ
القرآف " ُب التفسَت ، ك " معاين القرآف " ، ك " كتػاب ا٠تيػل " ، ك " نقػائا جريػر ك الفػرزدؽ " ، ك "طبقػات الشػعر 

 .ِِٕ/ٕ، كاألعبلـ للزركلي ،  ُٕ" ، ك "إعراب القرآف " . انظر : ا١تنجد ُب األعبلـ ،ص 
 .ُْٓ/ُالنحو ك كتب التفسَت ، (  ٓ)



 
ِّ 

 

 

بياف ك٩تلص فيما سبق بأٌف كتب ا١تعاين تعتمد إىل الكبلـ على لغة القرآف ك 
ك  ،ترتبط ٔتا يشكل ُب القرآف، ك ٕتلية معانيوالوقوؼ عند مشكلو ك كجوه إعرابو ك 

 .٭تتاج إىل بعا العناء ُب فهمو
ػنتبػإررابػاضػرآصػ–ػ2

ا١تعاين بتناك٢تا أحد مقاصدىا،  من اتعترب فرعن  إعراب القرآف الكرًن ككتب
 إعراب القرآن :، عٌت أصحأّا بالشواىد الصرفية كالنحوية ككتايبكىو اإلعراب
التبياف ُب ، كىكذا ق(ّّٖعفر النحاس )ت: كأيب ج(1)ق(َُّ :للزجاج )ت
 .(2)للعكربم إعراب القرآف

 اإلعرابكبلِّ من ، كٚتع فيو  ٍت ٔتعاين القرآف كإعرابوا١تع فأٌلف الزجاج كتابو
، (3) " تصر ُب إعراب القرآف كمعانيوىذا كتاب ٥ت : "ىذايدؿ على ، ك ا١تعاينك 

كإ٪ٌتا  " :عر بأٌف قصده أصالة إعراب القرآف، فيقوؿكيسوغ الزجاج ذكره ا١تعاين ٔتا يش
كىو ُب كتابو  .(4) "ي أف يبٌُت  ألٌف كتاب اهلل ينبغنذكر مع اإلعراب ا١تعٌت كالتفسَت

، فيذكر أصل ا على طريقتو ُب االشتقاؽ اللغوم، ٍب ٭تلل بعا ألفاظهيثبت اآلية"
 ،لكلمات اليت تشاركها ُب حركفها، ٌٍب يورد اا١تعٌت اللغوم الذم تدٌؿ عليوالكلمة ك 

كىو  ،، ٌٍب يبدأ بإعراب اآليةب كأشعارىمكيستشهد على رأيو ٔتا يؤيده من كبلـ العر 
 .(5)" ، كقد يأخذ بآرائهم أك يرٌدىاُب كٌل ىذا يناقص النحويُت اآلخرين

                                                 
ككػػاف حػػو كاللغػة ، كلػػد ك مػات ببغػػداد ، النمػػن علمػاء ق(  َُّا١تعػركؼ بالزجػػاج )ت: رم بػػراىيم بػن السػػإىػو (  ُ)

لقاسم عبيد اهلل بػن سػليماف الػوزير العباسػي ككتػب أسػراره كزيػرا ، كمػن مؤلفاتػو : " أصبح معلّْمنا ل ا١تربد ، ٍبمن تبلميذ 
عراب القػرآف ك معانيػو " ، ك " االشػتقاؽ " . شرح أبيات كتاب سيبويو " ، ك " كتاب معاين القرآف " ، ك " ٥تتصػر بػإ

 . َٖ/ْ، ك األعبلـ للزركلي ،  َِّانظر : ا١تنجد ُب األعبلـ ،ص 
بالنحوم الضرير ، كلد ك توُب ببغداد ، تعلم  اشتهر( ـُُِٗ)ت:ىو أبو البقاء عبد اهلل بن اٟتسُت العيكربم (  ِ)

، ك " شرح ديواف ا١تتنيب " . انظر : ا١تنجد ُب األعبلـ  على ابن ا٠تشاب ، كلو " التبياف ُب إعراب القرآف "
 .َٖ/ْ، ك األعبلـ للزركلي ،  ّْٕ،ص
،ا٢تيئػػػة العامػػػة لشػػػؤكف ا١تطػػػابع األمَتيػػػة  ُ/ُمعػػػا ين القػػػرآف ك إعرابػػػو ، ت/الػػػدكتور عبػػػد اٞتليػػػل عبػػػده شػػػليب ، (  ّ)
 .ـُْٕٗ،
 .ّٗصا١تصدر نفسو، (  ْ)
 .ِِصا١تصدر نفسو، (  ٓ)



 
ِْ 

 

 

بُتَّ  ، كقد"إعراب القرآفباسم " تابوكتب كىكذا أبو جعفر النحاس  ك 
، إف شاء اهلل إعراب القرآف : "ىذا كتاب أذكر فيوقائبلن كتابو بداية  منهجو ُب 

يها كال أخليو من اختبلؼ النحويُت كما كالقراءات اليت ٖتتاج أف يبٌُت إعرأّا كالعلل ف
تاج إليو من ا١تعاين كما أجازه بعضهم كمنعو بعضهم كزيادات ُب ا١تعاين كشرح  ٭تي

فخطبتو ُب مفتتح كتابو دالة بذاهتا على االرتباط الوثيق بُت علمي الصرؼ  .(1)"٢تا
 .ات القرآنيةكالنحو كتوجيو معاين اآلي

، ك "التبياف ُب إعراب القرآف"كتابو ( قُٔٔكبعد٫تا أٌلف العكربم )ت: 
كع ، ك إعرأّايذكر توجيهات كجوه القراءات ك يبُتّْ ، كىو لقرآف كامبلن قاـ بإعراب ا

يقـو ىو أيضنا ، ك إىل معٌت اآلية البسيطة شاراتذلك نرل فيو كثَتنا من اإل
لتفسَت اأئمة النحو ك  ورد أٝتاء، كقد يبالشعر العريب على ما يذىب إليوباالستشهاد 

بينها،  يقـو بالًتجيحكال  ،اإلعراب ُب اآليةبُتّْ توجيهات ، كييذكر أقوا٢تمالذين 
 ىو قد يذكر، ك رٌجح بُت الوجوه بتمريا أحد٫تاقد ي، ك ُب كتابو اكثَتن يرل  كىذا 

 .(2)اإلعراب ببياف ا١تعٌت فقطال يناسب ذكر ، كقد "قيل"كلمة يأٌب بإتياف  كجها، ٍب 
٧تده ٬تمع بُت ديفتيو شواىد كثَتة عن "فإننا  (3)ب سيبويوعدنا إىل كتا كإذا

 ."كالنثر كبعا أحاديث الرسوؿ القرآف الكرًن كمن الشعر 
 
 
 
 

                                                 
 ـ .ََِٕ،دار اٟتديث ، القاىرة ،  ٗ/ُب القرآف أليب جعفر النحاس ، ت/الدكتور تآمر ك اآلخركف ، إعرا(  ُ)

 ـ .ُٕٔٗ، ، القاىرةق ، مطبعة عيسى البايب-اكم ،ص دعلي ٤تمد البجتقدًن ، ُب إعراب القرآف التبياف(  ِ)

ُب كلكػن نشػأ ، كتػوُب فيهػاالبيضػاء نػة مدي( : كلػد ُب ـٕٔٗعثماف ا١تلقب بسػيبويو )ت:  ىو أبو بشر عمرك بن(  ّ)
" الكتػػاب " ، باسػػم إمػػاـ مػػذىب البصػػريُت ، كلػػو كتػػاب ُب النحػػو إىل أف أصػػبح ا٠تليػػل ، ككػػاف مػػن تبلميػػذ البصػػرة ، 

، كاألعػػبلـ  ّٕٓ. انظػػر : ا١تنجػػد ُب األعػػبلـ ،ص "الرمػػاين"ك  "السػػَتاُب"ك "ا١تربمػػاف"ك  "ابػػن السػػراج"شػػرح أكمػػل ك 
 .ُٖ/ٓللزركلي ، 



 
ِٓ 

 

 

مغٍت اللبيب عن كتب ": القٌيم (1)كىكذا عندما نرل كتاب ابن ىشاـ
، كذلك أنٌو ال تفسَت ٨توم آليات القرآف الكرًن، ىو ُب اٟتقيقة كتاب "األعاريب
ٗتلو من آيات القرآف الكرًن، اليت أتى ّٔا على جهة  حة من صفحاتوتوجد صف
ءات ، ٍب ىو يتكلم عن القراهة االستشهاد أك على جهة التخريج، أك على جالتمثيل

، كىو ُب ىذا ا١تضمار خَت كتاب ٨توم يدكر حوؿ كيتحدث عن توجيهاهتا النحوية
كالنحو كُب ضوء مقاييسهما  آيات القرآف الكرًن ُب ضوء العلـو العربية من الصرؼ

 .أصو٢تماك 
ٯتارسو ا١تصنفوف ُب كٌل ما لو عبلقة بالدرس عاديِّا  االشواىد أمرن  أصبح أمرف

مع تأثرىم ٔتا  تقدٯتهاُب ٚتعها ك ا١تؤلفات كاضح بُت اختبلؼ الصرُب كالنحوم على 
 .ار كمصنفات األسبلؼشعكمن األاآليات القرآنية من كعوا 

، الشواىد الشعريةزادت عناية فالقرآنية كرجحوا  شواىدبالاىتموا فبعضهم 
عدد اآليات  كصلإذ  "شرح شذكذ الذىب كتابو "  ابن ىشاـ ُبكىذا ىو ما فعلو 

( ّّٗثبلثُت )، كاألبيات ثبلثة مائة كتسع ك ( آيةٜٗٓٔتسُت )ك  اتسعن ست مائة ك 
 .ابيتن 

د اآليات عد كصلإذ  "الفصوؿ ا٠تمسوف"ُب كتابو  (2)ككما فعل ابن معطو 
 .ا( بيتن ٕٔستُت )، كعدد األبيات سبعة ك ( آيةُِّعشرين )مائة كثبلثا ك 

                                                 
( : كيلػد بالقػاىرة ك تػوُب فيهػا ، ٨تػوم ك ـ١َُّٔتعػركؼ بػابن ىشػاـ )ت: اٚتاؿ الدين عبد اهلل بن يوسػف ىو (  ُ)

لغوم شهَت ، درس على ابن ا١ترحل ك ابن السراج ك التاج التربيزم ، ك ٝتع على أيب حياف األندلسػي ، ٨تػا ُب طريقتػو 
عاريػػب " ، ك " شػػذكذ الػػذىب ُب معرفػػة كػػبلـ العػػرب " ، ك " منحػػاة أىػػل ا١توصػػل ، كلػػو " مغػػٍت اللبيػػب ُب كتػػب األ

، ك " اإلعػػػػراب عػػػػن قواعػػػػد  قطػػػػر النػػػػدل ك بػػػػل الصػػػػدل " ، ك "عمػػػػدة الطالػػػػب ُب ٖتقيػػػػق تصػػػػريف ابػػػػن اٟتاجػػػػب "
، كاألعػػبلـ للزركلػػي ،  ُّ" ، ك " أكضػػح ا١تسػػالك إىل ألفيػػة ابػػن مالػػك " . انظػػر : ا١تنجػػد ُب األعػػبلـ ،ص اإلعػػراب

ْ/ُّٕ. 
ق( ، ٝتػع مػن اٞتػزك  ك ابػن عسػاكر ك غَت٫تػا ، كبػرز ُب ِٖٔىو أبو زكريػا ٭تػي بػن معػطو الػزكارم ا١تغػريب )ت: (  ِ)

ر إليهػا ابػن مالػػك ُب الػيت أشػا "األلفيػة"منهػا  العربيػة ، قػدـ دمشػق ٍب مصػر ، كتصػدر باٞتػامع العتيػق ، كأنػػتج مؤلفاتػو،
، ، كمن آراءه منع توسػط خػرب "داـ " "شي على أصوؿ ابن السراجحوا"ك  "شرح اٞتمل"ك  "الفصوؿ" ، كمطلع ألفيتو

ـ  ُّٖٗ، دار الصػاكم ، القػاىرة ،  ُُُكنظم كثَتا من الكتب العلمية ، نشأة النحو ، للشيخ ٤تمد طنطػاكم ،ص
. 



 
ِٔ 

 

 

كىذا ىو  ،شواىد القرآف الكرًن ىاعددزاد بشواىد الشعر فاىتموا كبعضهم 
ٜتسة مائة عدد األبيات ألفا ك  كصلإذ  "الكتابكتابو النحوم "سيبويو ُب   وفعلما 
 . (1)( آية فقطْْٕعا كأربعُت )كسب كعدد األبيات أربع مائة ا( بيتن ََُٓ)

حوية ُب النشواىد المن جاء تستفيد ٦تا لكي كتب التفسَت ٍب نرل ظهور  
مل  مثبلن  "جامع البيافتفسَت ابن جرير الطربم ا١تعركؼ بػػػػ "، فاآلياتكتأكيل تفسَت 

استقامت ، حىت إذا زرعت فيها اآلراء النحويةك صبة ا٠تة رضيتحدث سول األي
السمُت كتاب ، كىكذا  أفادعملو الواسع كفكره الثاقب فاستفاد ك استوت أعمل ك 

 .(2)  "الدر ا١تصوف ُب علـو الكتاب ا١تكنوفباسم " اٟتليب
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
،  ُ، دار الكتب العلمية ، لبناف ، طِٕٔ/ِ ،إميل بديعد.  :م ا١تفصل ُب شواىد اللغة العربيةا١تعج(  ُ)

 ـ.ُٔٗٗ

 .ٖٕٓ/ُالنحو ك كتب التفسَت ،(  ِ)



 
ِٕ 

 

 

ػثاضثاضغصلػاض
 تدطغتؼاػوسضضؼاػوأعمػطوضوراتؼاػ:دورةػآلػرطران

 فيو أربعة نقاطك 
 سبب تسمية سورة آل عمران  – ٔ
 .مدى اتِّصالها بسورة البقرة – ٕ
  .فضل آل عمران – ٖ
 . أىم موضوعات آل عمران – ٗ

ػبغنػغديػاضدورة
آالؼ  ثػػةكلماهتػػا ثبلآياهتػػا مائتػػاف، ك ك ، البقػػرةىػػذه السػػورة الثالثػػة بعػػد الفاٖتػػة ك 

كىػي سػورة مدنيػة  ،(1)ا، كأربعػة عشػر ألفػا كٜتسػمائة كعشػركف حرفنػكأربع مائػة كٙتػانوف
إىل ثػػػػبلث كٙتػػػػانُت آيػػػػة نػػػػزؿ ُب كفػػػػد  ، ك٦تػػػػا يػػػػدٌؿ علػػػػى ذلػػػػك أٌف صػػػػدرىا(2)باإلٚتػػػػاع
 .(4)فود ُب السنة التاسعة من ا٢تجرة، كذلك عاـ الو (3)٧تراف

كتٌػػػاب السػػػَتة متفقػػػوف علػػػى أٌف صػػػدر السػػػورة إىل بضػػػع ك كٚتهػػػور ا١تفسػػػرين ك 
  انُت آية نزؿ ُب كفد نصارل ٧تراف.ٙت

                                                 
ـ ، كتفسػػػَت ُٕٖٗ، دار الكتػػػب العلميػػػة ، بػػػَتكت ، لبنػػػاف ،  ِْتنػػػوير ا١تقبػػػاس مػػػن تفسػػػَت ابػػػن عبػػػاس ،ص (  ُ)

،  ِ/ِـ ، كالػػػػدر ا١تنثػػػػور للسػػػػيوطي ،  ُٓٓٗ،  ِ، مطبعػػػػة مصػػػػطفى البػػػػايب اٟتلػػػػيب ، مصػػػػر ، ط ُّٕ/ُا٠تػػػػازف ، 
 .ا١تكتبة اإلسبلمية ، طهراف 

 .ّ-ِ/ِالدر ا١تنثور ، (  ِ)
٧تػػراف : بػػالفتح ٍب السػػكوف كآخػػره النػػوف ، كالنجػػراف ُب كػػبلـ العػػرب : خشػػبة يػػدكر عليهػػا رتػػاج البػػاب ، كىػػي (  ّ)

مدينة باٟتجػاز مػن شػق الػيمن ، ٝتيػت بنجػراف بػن زيػد بػن سػبا بػن يشػجيب بػن يعػرب بػن قحطػاف ألنػو كػاف أكؿ مػن 
" أكياؿ جنوب شرقي مكة . انظػر : ا١تنجػد َُٗملكة العربية السعودية على مسافة "عمرىا ك نز٢تا ، كتقع جنوب ا١ت

ـ ، ُٕٕٗ، دار صػػػادر ، بػػػَتكت ، لبنػػػاف ،  ِِٔ/ٓ، ك معجػػػم البلػػػداف ليػػػاقوت اٟتمػػػوم ،  َُٕٕب األعػػػبلـ ،ص 
سػػػاف عبػػػاس ، كالػػركض ا١تعطػػػار ُب خػػرب األقطػػػار )معجػػػم جغػػراُب (، حملمػػػد بػػػن عبػػد ا١تػػػنعم اٟتمػػػَتم ، ت/الػػدكتور إح

 .ـ ُْٖٗ،  ِكما بعدىا، مكتبة لبناف ، بَتكت ، ط ِٕٓص
، دار  ّْْ/ُ، كتفسَت ابن كثَت ،  ـ ُٕٖٗ،  ّدار الفكر ، بَتكت ، لبناف ، ط ،  ْ/ْتفسَت القرطيب ، (  ْ)

 ، داراٞتيل . ُُِ/ّـ ، كالسَتة النبوية البن ىشاـ ،ت / طو عبد الرؤؼ سعد ، َُٖٗالفكر ، بَتكت ، 
 



 
ِٖ 

 

 

فػػيهم  ،اُت راكبنػػخبلصػػة مػػا رككه عػػن ىػػذا الوفػػد أنٌػػو قػػدـ ا١تدينػػة ُب ٨تػػو سػػتك 
كىػػم عبػػد ا١تسػػيح أمػػَت  ، ىػػؤالء ثبلثػػة ىػػم الرؤسػػاء فػػيهم، كُبأربعػػة عشػػر مػػن أشػػرافهم

، كأبػو ٣تػتمعهمكاأليهػم ٙتػا٢تم كصػاحب رحلهػم ك  ،صػاحب مشػورهتمالقـو كعػاقبهم ك 
 .إمامهمحارثة أسقفهم كًحربىم ك 
، كقػػد و ا١تشػػرؽة فيػػو ٨تػػٝتػػح ٢تػػم بالصػػبلُب مسػػجده، ك   كقػػد أنػػز٢تم النػػيب

، فمػػرة كتكلٌػػم مػػنهم ثبلثػػة ؟مػػن أبػػوه :كقػػالوا لػػو ،ه ُب عيسػػى ابػػن مػػرًنجػػادلو نػػاظركه ك 
، ك ارة ىػو ابػن اهلل إذ مل يكػن لػػو أبتػ، ك ألنػو ٭تػي ا١تػوتى ،مػرًن إلػو : عيسػى ابػنقػالوا

: قلػػػػت كاحػػػػدا، لقػػػػاؿو كػػػػاف كلػػػػ "فعلنػػػػاك  : قلنػػػػا،و ثالػػػػث ثبلثػػػػة لقولػػػػو تعػػػػاىلتػػػػارة ىػػػػ
تم تعلمػػوف أٌف ربٌنػػا ألسػػ  فقػػاؿ ٢تػػم النػػيب ،البهتػػافلكػػذب ك كقػػالوا علػػى اهلل اكفعلت.

ألسػتم تعلمػوف أٌف ربٌنػا  . قػاؿ:عليػو الفنػاء؟ قػالوا: بلػى، كأٌف عيسػى أتػى حٌي ال ٯتػوت
: فهػػل ٯتلػػك عيسػػى مػػن ذلػػك قػػاؿ بلػػى. :يرزقػػو ؟ قػػالواك  كػػٌل شػػيئ ٭تفظػػوقػػٌيم علػػى  
يأكػػل كاليشػػرب ربنػػا ال ، ك نػػا صػػٌور ُب الػػرحم كيػػف شػػاءرب : فػػإفٌ . قػػاؿ: الشػػيئا؟ قػػالوا

ػػدث؟ قػػػالوا: بلػػػىكال  ٛتلتػػػو أٌمػػػو كمػػػا ٖتمػػػل  ألسػػػتم تعلمػػوف أٌف عيسػػػى :قػػػاؿ .٭تي
كػػاف يطعػػم ، ٍب  ٍبٌ كضػػعتو كمػػا تضػػع ا١تػػرأة كلػػدىا، ٍب غػػذّْم كمػػا يغػػٌذل الصػػيبٌ  ا١تػػرأة

ػػدثكيشػػرب ك  ، فػػأنزؿ مػػتم؟ فسػػكتوا: فكيػػف يكػػوف ىػػذا كمػػا زعقػػاؿ .بلػػى ؟ قػػالوا:٭تي
 .(1)انُت آية منهاعمراف إىل بضعة كٙتفيهم صدر سورة آؿ  اهلل 

 
 
 
 

                                                 
ـ ، كْتر ُٕٖٗ، ِدار ا١تعرفة ، بَتكت ، لبناف ، ط، ِِ/ِفسَت البغوم البن الفراء ، ت/ خالد العك ، ت(  ُ)

كما بعدىا، دار الكتب العلمية ، بَتكت ،  ِْْالعلـو أليب الليث السمرقندم ، ت/الشيخ علي ٤تمد معوض ،ص 
ق ُّٕٗياء الًتاث العريب ، بَتكت ، لبناف ، ، دار إح َْٓ/ُـ ، ك٣تمع البياف للطربسي ، ُّٗٗ،  ُلبناف ، ط

، ا١تطبعة السلفية ، القاىرة ، ٕٕ ص، ككتاب ا٠تراج للقاضي أيب يوسف ، ُُِ/ّ، كالسَتة النبوية البن ىشاـ ، 
، ا١تكتبة األثرية ، شيخوبورة ، باكستاف ،  ِٕصق ، ك ككتاب األمواؿ أليب عبيد القاسم بن سبلـ ،ُّٕٗ،  ٕط

ـ ، ك ُْٓٗ،  ِ، مطبعة مصطفي البايب اٟتليب ، مصر ،ط ّْ صُب أسباب النزكؿ للسيوطي ، كلباب النقوؿ
 .كما بعدىا  ِٖٔ/ٓمعجم البلداف ، 



 
ِٗ 

 

 

ػدببػاضتدطغظػ–ػ1
ـٌ  كقد ٝتيت السورة سورة آؿ عمراف إليراد قصة أسرة عمراف كالد مرًن أ

 :اهلل ، إذ قاؿالذم ال يوجد ُب غَتىا ،فيها بصورة فيها شيئ من التفصيل عيسى
(                     ) (1) 

(2)
. 

الد مرًن أـ ك  :كا١تراد بعمراف .أمهاعيسى ك٭تِت كمرًن ك  :كا١تراد بآؿ عمراف
 . .(3)عيسى 

ككما اشتملت على إعداد مرًن اليت نذرهتا أٌمها للعبادة كتسخَت اهلل الرزؽ ٢تا 
َتىا بإ٧تاب عيسى اّنا كتبشُب احملراب كاصطفائها كتفضيلها على نساء عا١تي زم

(4)صاحب ا١تعجزات. 
ادلة كسورة ا١تعينة كآّالكنز ك الزىراء كاألماف ك  اكتسمى ىذه السورة أيضن 

 : كجوه األٝتاء ا١تختلفة منها مثبلن كذكر ا١تفسركف  .(5)االستغفار كطيبة
 .ألّنا كشفت عما التب  على أىل الكتابُت من شأف عيسى  ،الزىراء( ُ)
 . ك ٔتا فيها أمن من الغلط ُب شأنوألٌف من ٘تسٌ  ،األماف( ِ) 
 . ( "الكنز" لتضمنها األسرار العيسويةّ)
 . نصارل ٧تراف لنزكؿ نيف كٙتانُت آية منها ُب ٣تادلة رسوؿ اهلل  ،آّادلة (ْ)
 

                                                 
 .ّّسورة آؿ عمراف ،اآلية : (  ُ)
، دار إحياء الكتب  ٤ْٕٖتاسن التأكيل للعبلمة ٤تمد ٚتاؿ الدين القاٝتي ،  ت/٤تمد فؤاد عبدالباقي ،ص(  ِ)

 . ـُٕٓٗ،  ُمصر ، طالعربية ، 
،دار السعادة ، القاىرة ، مصر ،  ٓ/ِالتفسَت الوسيط للقرآف ، للدكتور ٤تمد سيد طنطاكم شيخ األزىر ، (  ّ)

 .ـُّٕٗ
، دار الفكر ا١تعاصر ،  ُِْ-ُُْ/ ّالتفسَت ا١تنَت ُب العقيدة ك الشريعة كا١تنهج للدكتور كىبة الزىيلي ، (  ْ)

 .ـ ُُٗٗ،  ُبَتكت ، لبناف ، ط
، دار الفكر ، بَتكت ،  ّْٕ-ّّٕ/ِ، كالبحر احمليط  ، أليب حياف األندلسي ،  ّ/ْتفسَت القرطيب ،  (  ٓ)
 ـ .ُّٖٗ،  ِط



 
َّ 

 

 

: ( قولو من١تا فيها ،(  سورة االستغفارٓ)    ) (1). 

: (قولو  ٞتمعها من أحناؼ الطيبُت ُب طيبة( ٔ)    ...) 
(2).(3) . 

 : لعلماء ثبلثة أقواؿ ُب ىذا الصددفذكر ا كٝتيت آؿ عمراف كالبقرة بالزىراكين،
اف – ُ : إما ٢تدايتهما قارئهما للحٌق ٔتا يزىر لو من أنوار٫تا أم ألّنما النػََّتّْ

 من معانيهما.
 .التاـ يـو القيامة إما ١تا يًتتب على قراءهتما من النور – ِ
، كما ركل ابن ماجة ك كتا فيما تضمنو اسم اهلل األعظمأك ألّنما اشًت  – ّ

ُب ىاتُت هلل األعظم إٌف اسم ا) :قاؿ ن أٝتاء بنت يزيد أٌف رسوؿ اهلل ع (4)غَته
 ): اليت ُب آؿ عمراف، ك (إ٢تكم إلو كاحد ال إلو إال ىو الرٛتن الرحيم)ك : اآليتُت

           ))(5).   
ػػدىػاّتصالػآلػرطرانػبدورةػاضبػرةطػ–ػ2

  : ىي كما يأٌب، ك آؿ عمراف: البقرة ك صاؿ كشبو كمقارنة بُت السورتُتىناؾ أكجو ات
، الناس منو كر القرآف، كحٌدد موقف: بدأت السورتاف بذ موقف الناس من القرآف – ُ

موقف الزائغُت الذين : ذكر ُب آؿ عمراف، ك غَت ا١تؤمنُت بوففي البقرة ذكر حاؿ ا١تؤمنُت ك 
يتصيدكف ما تشابو منو ابتغاء الفتنة كابتغاء تأكيلو كموقف الراسخُت ُب العلم الذين 

 .متشأّو قائلُت:كل من عند ربٌنايؤمنوف ٔتحكمو ك 

                                                 
 .ُٕسورة آؿ عمراف ،اآلية : (  ُ)
 .ُٕ( سورة آؿ عمراف ، اآلية :  ِ)
 .ٓ/ِ، كالتفسَت الوسيط للسيد طنطاكم ،  ْٖٕتفسَت القاٝتي ،ص (  ّ)
ـ ، ك نظػػػػم الػػػػدرر ُب تناسػػػػب ُُٗٗ،  ُ، دار السػػػػبلـ ، الريػػػػاض ، ط ّٖٓٓجػػػػة ،  رقػػػػم اٟتػػػػديث : ابػػػػن ما(  ْ)

، دار الكتػػب العلميػة ، بػػَتكت ،  ٓ/ِاآليػات ك السػور ، لئلمػػاـ برىػاف الػػدين أيب اٟتسػن إبػػراىيم بػن عمػػر البقػاعي ، 
تأكيػػل ، لئلمػػاـ ناصػػر الػػدين أيب ا٠تػػَت ـ ، ك تفسػػَت البيضػػاكم ا١تسػػمى أنػػوار التنزيػػل ك أسػػرار الُٓٗٗ،  ُلبنػػاف ، ط

 .ـ ُِٖٗ، دار الفكر ، بَتكت ، لبناف ،  ٔٔعبد اهلل بن عمر الشَتازم البيضاكم ،ص 
 .ُِْ/ّ، كالتفسَت ا١تنَت ،  ْ/ْتفسَت القرطيب ، (  ٓ)



 
ُّ 

 

 

، عيسى، ففي البقرة تذكَت ٓتلق آدـخلق عقد التشابو بُت خلق آدـ ك  – ِ
 .الثاين باألكؿ ُب خلق غَت معتاد كُب آؿ عمراف تذكَت ٓتلق عيسى كتشبيو

، ُب السورة األكىل إفاضة ُب ٤تاجة اليهود كبياف ٤تاجة أىل الكتاب – ّ
ارل لتأخرىم ُب ، كُب الثانية إ٬تاز ُب ٤تاجة النصنقضهم العهودعيؤّم كنقائصهم ك 

 .ليهودالوجود عن ا
، ُب األكىل دعاء يناسب بدأ يم صيغة الدعاء ُب ختاـ كل منهماتعل – ْ

الدين كٯتٌ  أصل التشريع كبياف خصائصو ُب قلة التكاليف كدفع اٟترج كاألخذ 
، كُب الثانية دعاء بالتثبيت على الدين كقبوؿ دعوة اهلل إىل اإلٯتاف كالسماحة باليسر
 .طلب الثواب عليو ُب اآلخرةك 

 : ( ختمت السورة الثانية بقولو ، إثبات الفبلح للمؤمنُت – ٓ

  )(1) ىل بقولو تعاىل كاصفا ا١تؤمنُت:، كابتدأت السورة األك 

(                   ) (2) (3).   
ػطرانآلػردورةػسضلػػ–ػ3

 :عدة ركايات ُب فضل سورة آؿ عمراف، مثلذكر  -أ 
قاؿ ٝتعت  ٝتعاف الكبليب أخرج مسلم كالًتمذم عن النواس بن  – ُ
، تقدمو سورة أىلو الذين كانوا يعملوف بويؤتى بالقرآف يـو القيامة ك ) :يقوؿ النيب 

  .(4) (البقرة كآؿ عمراف
 اؿ ٝتعت رسوؿ اهلل ق عن أيب أمامة الباىلي  اكأخرج أيضن  – ِ
 سورةالبقرة ك  :يأٌب يـو القيامة شفيعا ألصحابو، اقرؤكا الزىراكين اقرؤكا القرآف فإنو) :يقوؿ

                                                 
 .ََِسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ٓسورة البقرة ، اآلية : (  ِ)
، شػػركة مكتبػػة ك مطبعػػة مصػػطفى البػػايب اٟتلػػيب ك أكالده  ُٗ-َٗمصػػطفى ا١تراغػػي ،ص تفسػػَت ا١تراغػػي ، ألٛتػػد(  ّ)

 .ـ ُّٓٗ،  ِٔتصر ، ط
ـ ، ك جػػامع الًتمػػذم ،  رقػػم ُٖٗٗ،  ُ، دار السػػبلـ ، الريػػاض ، طُٕٖٔصػػحيح مسػػلم ، رقػػم اٟتػػديث : (  ْ)

 .ـ ُٗٗٗ،  ُ،  دار السبلـ ، الرياض ، ط ِّٖٖاٟتديث : 



 
ِّ 

 

 

من ، أككأّنما ًفرقاف لقيامة كأّنما غمامتاف أكغيايتافآؿ عمراف فإّنما يأتياف يـو ا
اجاف عن أصحأّما تركها حسرة ، اقرؤكا سورة البقرة فإٌف أخذىا بركة ك طَت صواؼ ٖتي

 .(1)(البطلة كال يستطيعها
من قرأ سورة آؿ ) :قاؿ كأخرج الدارمي ُب سننو عن مكحوؿ  – ّ

 . (2)(عة صٌلت عليو ا١تبلئكة ُب الليلعمراف يـو اٞتم
نًعم كنز ) :قاؿ  ُب سننو عن ابن مسعود اكأخرج الدارمي أيضن  – ْ

 .(3)(ّٔا الرجل من آخر الليلالصعلوؾ آؿ عمراف يقـو 
 اليت ُب آخر سورة آؿ عمراف مرفوعن كقد كرد ُب فضل اآليات العشرة ا –ب 
كاف يقرأ عشر آيات من آخر أٌف رسوؿ اهلل ): عن أيب ىريرة  إىل النيب 

   .(4)، كىو ضعيفكُب إسناده مظاىر بن أسلم (،سورة آؿ عمراف كل سورة
ن قرأ م) :قاؿ ُب الصحيحُت أٌف النيب  عباس كمن حديث ابن – ِ

 .(5)(ىذه العشر اآليات ١تا استيقظ
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .ّ/ِ،  كذكره السيوطي ُب الدر ا١تنثور ،  ُْٕٖقم اٟتديث :صحيح مسلم ، ر (  ُ)
،  َُّ، ص  ُِٖ، ُب فضل آؿ عمراف ، رقم اٟتديث :  ُٔسنن الدارمي ، كتاب فضائل القرآف ، باب (  ِ)

 شبَت برادر ، الىور ، باكستاف .

 . َُّ، ص  ُِٖث : ، ُب فضل آؿ عمراف ، رقم اٟتدي ُٔسنن الدارمي ، كتاب فضائل القرآف ، باب (  ّ)
،  ُٖٓ صكتاب عمل اليـو ك الليلة ، ابن السٍت )اٟتافظ أبوبكر أٛتد بن ٤تمد بن إسحاؽ الدينورم ( ،(  ْ)

 ق.ُّٖٓمطبعة دائرة ا١تعارؼ العثمانية ْتيدر آباد ، الدكن ،

رقم سلم ، ـ ، ك صحيح مُُٗٗ،  ِ،  دار السبلـ ، الرياض ، ط ِٗٗصحيح البخارم ، رقم اٟتديث : (  ٓ)
 .ُٖٕٗاٟتديث : 



 
ّّ 

 

 

من قرأ آخر آؿ عمراف ) :قاؿ  كأخرج الدارمي عن عثماف بن عفاف – ّ
 .(1)(الليلة ُب ليلة كتب لو قياـ 

ػطوضوراتػدورةػآلػرطرانأعمػػ–ػ4
 : كإف ىذه السورة الكرٯتة

و منو ك كا١تتشاب إشارة إىل ٤تكموقرآف كأقسامو ك فيها تنويو بذكر ال – ُ
أقساـ الناس ُب تلقي ذلك ا٢تدم اإل٢تي الذم يأتيو الباطل من بُت يديو كال من 

 خلفو .
عيسى الرسوؿ الدة مرًن البتوؿ ك٭تِت النيب ك كفيها قصة آؿ عمراف كك  – ِ

 .ى كماؿ إرادة اهلل تعاىل ُب خلقوكما اكتنف كالدهتم من آيات تدؿ عل
عد ىذه كفر من دعاىم بك  كفيها إشارات إىل معجزات عيسى  – ّ

، كإٌف ذلك يدؿ على أٌف العناد يضع غشاء على العُت فبل ا١تعجزات الظاىرة القاطعة
 .ة فبل يدرؾتبصر، كعلى البصَت 

مع النصارل كاليهود كبياف طائفة من أخبلؽ كفيها ٣تادلة النيب  – ْ
: إذ قالوا يق القلوب عن غَته،اليهود كاعتقادىم أٌف اإلٯتاف احتكار ١تذىب كتغل

(         ) (2) . إىل آخر كبلمو العزيز ُب تلك العربة 
كفيها بياف أٌف اإلسبلـ ُب ليبّْو كمعناه ىو دين كل األنبياء السابقُت ألنو  – ٓ

لدعوة ٓتاًب النبيُت دين اهلل السرمدم سبق بالدعوة إىل حقيقتو النبيوف كختم اهلل ا
 .األمُت ٤تمد

، كُب ٚتعها مع بياف الوحدة اإلسبلميةكفيها بياف فريضة اٟتج احملكمة ك  – ٔ
، كأعقب ذلك ببياف فريضة إشارة إىل أٌف اٟتج من كسائلها اٟتج  ُب موضع كاحد

، ك الذريعة دعامتها، كأٌّنا ركن الوحدة اإلسبلمية ك ألمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكرا
 .لة مشتقة من ىدم الدين اٟتكيمفاضٞتعل ىذه الوحدة أس  

                                                 
 . َُّ، ص  ُْٖ، ُب فضل آؿ عمراف ، رقم اٟتديث :  ُٔسنن الدارمي ، كتاب فضائل القرآف ، باب (  ُ)
 .ّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ِ)



 
ّْ 

 

 

، ال يتخذكا بطانة من غَت ا١تؤمنُتكفيها بياف كاجب قادة ا١تؤمنُت من أ – ٕ
، ٍب فيها تفصيل ٤تكم ا١تؤمنُت خباال كيوٌدكف عنتهمإذ ىم ُب حقيقة أمرىم ال يألوف 

 ،ىزٯتةالغزكة اليت كانت فيها العربة ُب ىذه ، ك أعقأّابياف سبب ا٢تزٯتة ك ، ك لغزكة أحد
. كُب ا كاالعتبار ّٔا باب فتح ا١تبُتبل كانت العربة فيه كلكن مل يكن فيها ًخذالف،

 .ؤمنُت كأٌّنم أحياء عند رّٔم يرزقوفأثناء القصة كختامها بياف قتلى ا١ت
اتباع ًضعاؼ اإلٯتاف كفيها إشارة إىل أعماؿ ا١تنافقُت ُب النصر كا٢تزٯتة ك  – ٖ
 .ياء اإلٯتاف من أعما٢تماهلل ألقو ، كصيانة لوسوستهم
 بذكر ما كذّْب بو األنبياء السابقوف مع أّنم أتوا  ٍب فيها عزاء للنيب  – ٗ
 :( اهلل ، إذ قاؿاألدلة اٟتسية القاطعةبالبينات ك       

                   )(1).  
 ، كُب االبتبلء صقلٮتتربىمسيبتلي ا١تؤمنُت ك  كفيها بياف أف اهلل  – َُ
 .إٯتاّنم

األرض كما كفيها بياف أخبلؽ ا١تؤمنُت كتفكرىم ُب خلق السموات ك  – ُُ
، كا١تقابلة جزاءىم يـو القيامة، ك ٢تم ، كاستجابة اهللبينهما، كما ضراعتهم إىل رّٔم

فيها إنصاؼ  ٟتياة الدنيا مع أٌف متاعها قليل، ك رين الذين اغًتٌكا بابينو كبُت جزاء الكاف
مل يسرفوا على أنفسهم باإلنكار ك ك  ،قواصد لبعا أىل الكتاب الذين آمنوا ك كرًن

 .مع قياـ الدالئل الواضحة القاطعةالتكذيب 
 بدعوة ا١تؤمنُت إىل ٣تاىدة ا١تشركُت بالتقول ك بالصرب اهلل  ٍب ختم – ُِ

) :فقاؿ تعاىل ،اد العدةبإعدك                 

    )(2).(3). 
ػ

                                                 
 .ُْٖسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ََِسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ِ)
 .ُٗتفسَت ا١تراغي ،ص(  ّ)



 
ّٓ 

 

 

ػخالصظػطاػجاءتػسيػدورةػآلػرطران
: اشتملت عليو ىذه السورة كما يلي كاآلف ٨تاكؿ أف نذكر خبلصة ما  

، أما العقيدة فقد بلـ على جانيب العقيدة كالتشريعكتضمنت ىذه السورة ال
أثبتت اآليات كحدانية اهلل كالنبوة كصدؽ القرآف كإبطاؿ شبهات أىل الكتاب حوؿ 

كإعبلف كوف الدين ا١تقبوؿ عند اهلل ىو اإلسبلـ كمناقشة  القرآف كالنيب ٤تمد 
تغرقت ا١تناقشة ، كاسلوىيتو كالتكذيب برسالة اإلسبلـالنصارل ُب شأف ا١تسيح كأ

، كما استغرقت سورة البقرة ما يزيد عن ثلثها ُب مناقشة اليهود ك قرابة نصف السورة
م ، باإلضافة إىل ما تضمنتو ىذه السورة من تقريعاهتجرائمهمتعداد قبائحهم ك 

 .كالتحذير من مكائد أىل الكتاب
كأما التشريع فقد أبانت اآليات بعا أحكاـ الشرع مثل فرضية اٟتج 

العظات من غزكٌب بدر لًعربى ك اٞتهاد كٖترًن الربا كجزاء مانع الزكاة كبعا الدركس كاك 
 .(1)ٔتواقف أىل النفاؽكأحد كالتنديد 

                                                 
، مطػػػابع الدكحػػػة اٟتديثػػػة ،  ُِٖ/ُ، ك صػػػفوة التفاسػػػَت ، حملمػػػد علػػػي الصػػػابوين  ،  ُُْ/ّا١تنػػػَت ،  التفسػػػَت(  ُ)
 .ـُُٖٗ،  ِحة ، قطر ، طك الد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ّٔ 

 

 

ػاضبابػاضثاظي
ىذا الباب يتناكؿ التعريف بالسمُت اٟتليب كالشيخلي من حيث االسم 

ة كتابيهما كاللقب كالشيوخ كالتبلميذ كالكتب باإلضافة إىل إلقاء الضوء على مكان
 العلمية من حيث ا١تصادر كا١تراجع. 

 كيشتمل ىذا الباب على ثبلثة فصوؿ نأخذىا بالًتتيب.
  

                                                                                                                                
 
 



 
ّٕ 

 

 

ػوػطصاظتهػاضطضطغظػاضدطغنػاضحضبيترجطظػ
فصػػػل سػػػنقدـ ترٛتػػػة السػػػمُت اٟتلػػػيب متمثلػػػة ُب اٝتػػػو كنسػػػبو كلقبػػػو ُب ىػػػذا ال

الواسعة متمثلة ُب شػيوخو ككنيتو كميبلده مع إلقاء الضوء على مكانتو العلمية كثقافتو 
 كتبلميذه ككتبو .

ػادطهػوػظدبهػػ–أػ
 ،بػن يوسػػف بػن ٤تمػد بػػن مسػعود اٟتلػػيبىػو شػهاب الػػدين أبػو العبػاس أٛتػػد 

أٛتػد ، كلػذلك قػاؿ الػدكتور (1)آخر ىو عبدالػدائم اغَت أف بعا ا١تصادر تورد لو جدن 
 :م جػده حيػث قػاؿالػدرر الكامنػة ُب اسػ"كىًىم صاحب  :٤تمد ا٠تراط ُب ٖتقيقو بأنو

 .(2)أٛتد بن يوسف بن عبد الدائم"
حيػث إنػو يػذكر نفػ   (4)قػد نقػل مػن صػاحب الػدرر (3)كقد يكػوف السػيوطي

 .(5)النسب
  

                                                 
ـ ُّٖٗ،  ُ، دار الكتػب العلميػة ، بػَتكت ، لبنػاف ، ط ََُ/ُطبقات ا١تفسرين لشم  الػدين الػداككدم ، (  ُ)

، دار اٞتيػػل ، بػػَتكت ، لبنػػاف ، كحسػػن  ّّٗ/ُا١تائػػة الثامنػػة ، البػػن حجػػر العسػػقبلين ،  ، كالػػدرر الكامنػػة ُب أعيػػاف
ـ ، كاألعػػػبلـ ُٕٗٗ،  ُ، دار الكتػػػب العلميػػػة ، بػػػَتكت ، لبنػػػاف ، ط َْْ/ُسػػػيوطي ، بلؿ الػػػدين الاحملاضػػػرة ، ٞتػػػ
،  ْٖٓ – ْٕٓالسػػادس ، ، كتػػاريخ األدب العػػريب ، لربككلمػػاف ، ترٚتػػة ٤تمػػود فهمػػي ، القسػػم  ِْٕ/ُللزركلػػي ، 

 ـ .ُٓٗٗا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب ، 

 .ّّٗ/ُالدرر الكامنة البن حجر العسقبلين، (  ِ)
ـ ، كحسػػػػن ُْٔٗ، ا١تكتبػػػػة العصػػػػرية ، صػػػػيدا ، بػػػػَتكت ،  َِْ/ُ ٞتػػػػبلؿ الػػػػدين السػػػػيوطي ، بغيػػػػة الوعػػػػاة،(  ّ)

 .َْْ/ُاحملاضرة،
بػػػن ٤تمػػػد الكنػػػاين العسػػػقبلين ا١تعػػػركؼ بػػػابن حجػػػر العسػػػقبلين  ىػػػو أبػػػو الفضػػػل شػػػهاب الػػػدين أٛتػػػد بػػػن علػػػي(  ْ)

ـ (: ٤تػػدث مػػن األئمػػة مػػؤرخ أديػػب شػػاعر ، كلػػد ك تػػوُب بالقػػاىرة ، زادت تصػػانيفو ُب اٟتػػديث كالتػػاريخ ُْْٗ)ت:
كاألدب كالفقػػػو علػػػى مائػػػة كٜتسػػػُت مصػػػنفا ، منهػػػا : "فػػػتح البخػػػارم بشػػػرح صػػػحيح البخػػػارم" ، ك "اإلصػػػابة ُب ٘تييػػػز 

، كمعجم مصنفي الكتػب العربيػة ، لعمػر  ُٖٕ/ُ، ك األعبلـ للزركلي،  ٗ،صبة" . انظر : ا١تنجد ُب األعبلـ الصحا
 .ـ ُٖٔٗ،  ُ، مؤسسة الرسالة ، بَتكت ، لبناف ، ط ُٓ صرضا كحالة ،

 ـ ، كىػػؤُٖٗ، ُط، دار القلػم ، دمشػق ك بػَتكت ، ُّ/ُت/ الػدكتور أٛتػد ٤تمػد ا٠تػراط ،  الػدر ا١تصػوف،(  ٓ)
 أثبت اٝتو نقبل من خط ا١تؤلف نفسو ُب ا١تخطوطة اليت حقق كتاب الدر ا١تصوف .



 
ّٖ 

 

 

ػضػبهػوػصظغتهػػ–بػ
اجم كمل تذكر كتب الًت  ،دين أٛتد بن يوسف بالسمُت اٟتليبلقّْب شهاب ال

قبل ارٖتالو إىل  (ُ)بو ُب حلبمع أّنم ذكركا أنٌو اكتس ،كالطبقات تعليبل ٢تذا اللقب
: "ىو أٛتد بن يوسف بن ٤تمد بن مسعود أبو ُب غاية النهاية . كجاء عنو(ِ)مصر

أبو فيذكر أٌف لقبو السمُت ككنيتو . (3)العباس اٟتليب ا١تعركؼ بالسمُت النحوم"
 .العباس

كخلػػػػػط ، لػػػػدل ا١تػػػػؤلفُت حػػػػوؿ السػػػػمُت اٟتلػػػػيب كتباينػػػػت اإلشػػػػارات ا١ترجعيػػػػة
، كلمػة ابػن   (4)، فقد أضػاؼ صػاحب شػذرات الػذىبو كبُت ابن السمُتبعضهم بين

 ، كلكن (6)، كتابعو آخركف الذين جاءكا بعده(5)فقاؿ عنو ابن السمُت
  

                                                 
حلػػػب : مدينػػػة ُب مشػػػاؿ سػػػورية تيعػػػرؼ بالشػػػهباء ، قاعػػػدة ٤تافظػػػة حلػػػب ، مركػػػز زراعػػػي ىػػػاـ )زيتػػػوف ، تػػػُت ، (  ُ)

نظػػػػػر : ا١تنجػػػػػد ُب فسػػػػػتق(، كأىػػػػػم صػػػػػناعاهتا النسػػػػػيج ، تشػػػػػتهر بقلعتهػػػػػا كخاناهتػػػػػا كأسػػػػػواقها  كجوامعهػػػػػا كٛتاماهتػػػػػا . ا
 .، كما بعدىا  ُٔٗ، كالركض ا١تعطار للشيخ اٟتمَتم ،   ِِٖ/ِ، كمعجم البلداف ،  َِْ صاألعبلـ،

، ِ، دار ا١تسػَت ، بػَتكت ، لبنػاف ، ط  ُٕٗ/ٔشذرات الذىب ُب أخبار من ذىػب ، البػن العمػاد اٟتنبلػي ،  (  ِ)
 .ـ ُٕٗٗ

،  ُ، دار الكتػػػػب العلميػػػػة ، بػػػػَتكت ، لبنػػػػاف ، ط ُّٖ/ُٞتػػػػزرم ، غايػػػػة النهايػػػػة ُب طبقػػػػات القػػػػراء ، البػػػػن ا(  ّ)
 .ـ ََِٔ

ق( : مػؤرخ فقيػو  َُٖٗصاحبو : ىو أبو الفبلح عبد اٟتي بن أٛتد بن ٤تمد ابن العماد اٟتكرم اٟتنبلػي )ت:(  ْ)
لػػذىب ُب عػػامل بػػاألدب كلػػد ُب صػػاٟتية دمشػػق ، كأقػػاـ ُب القػػاىرة مػػدة طويلػػة ، كمػػات ٔتكػػة حاجػػا ، لػػو "شػػذرات ا

 .َِٗ/ ّأخبار من ذىب" ، ك "شرح منت ا١تنتهى" ، ك "شرح بديعية ابن حجة" . انظر : األعبلـ للزركلي ، 
 .ُٕٗ/ٔشذرات الذىب ، (  ٓ)
، دار الفكػر ، بػَتكت ،  ُُُ/ُىدية العارفُت ُب أٝتػاء ا١تػؤلفُت كآثػار ا١تصػنفُت ، إلٝتاعيػل باشػا البغػدادم ،  (  ٔ)

، مطبعػػة دار الكتػػب  ُِّ/َُالنجػػـو الزاىػػرة  ُب ملػػوؾ مصػػر كالقػػاىرة ، البػػن تغػػرم بػػردم ، ـ  ، ك ُِٖٗلبنػػاف ، 
، ُ، عػامل الكتػب ، بػَتكت ، لبنػاف ، ط ُٖ/ّـ ، كطبقات الشػافعية البػن قاضػي شػهبة ، ُْٗٗا١تصرية ، القاىرة ،

ن أسػػػػامي الكتػػػػب ، ككشػػػػف الظنػػػػوف عػػػػ ْٕٓ صـ ، كتػػػػاريخ األدب العػػػػريب لربككلمػػػػاف ، القسػػػػم السػػػػادس ،ُٕٖٗ
 .ـ ُِٖٗ، دار الفكر ، بَتكت ، لبناف ،  ُُٔٔ/  ِكالفنوف ٟتاجي خليفة ، 



 
ّٗ 

 

 

 .(1)معظم ا١تؤرخُت الذين ترٚتوا لو ال يذكركف ىذه الزيادة
كقد نشأ ىذا اللب  عن تشابو اٝتو كلقبو مع رجل آخر ىو ابن السمُت، أبو 

أٛتد بن علي البغدادم اٟتليب صاحب مفردات القرآف، كالذم توُب سنة  ا١تعا 
 .(2)قٔٗٓ

ػطغالدهػػ–ػج
اتفق ا١تؤرخوف على أف السمُت اٟتليب كيلد ٔتدينػة حلػب الشػهباء مركػز ا١تنطقػة 

. كأمػػا عػػن زمػػن (3)الشػػمالية مػػن سػػورية ،كنسػػب إليهػػا ُب أكثػػر ا١تراجػػع الػػيت ترٚتػػت لػػو
كمػػػن ا١تػػػرجح أنػػػو كلػػػد ُب العقػػػود  ،(4)اجم تػػػاريخ مػػػيبلدهكالدتػػػو فلػػػم تػػػذكر كتػػػب الػػػًت 

 .(5)األخَتة من القرف السابع ا٢تجرم
ػضدطغنػاضطضطغظػوػثػاستهػاضوادطظػطصاظظػاػ–ػ2

مػػع ا١تؤرخػػوف علػػى أف السػػمُت اٟتلػػيب قػػد نشػػأ ٔتدينػػة ح لػػب، كقػػد اكتسػػب ٬تي
ثػػَت مػػن علمػػاء ، ٍب يػػذكركف أنػػو جػػاء إىل القػػاىرة كمػػا يفعػػل ذلػػك كفيهػػا لقبػػو السػػمُت
كعاصػػػمة اإلمػػارة ُب عصػػػر  ، ألف القػػػاىرة كانػػت آنئػػػذو حاضػػرة اإلسػػبلــحلػػب كالشػػا

 كإ٪تا أصبح  ،ا١تماليك، كأقاـ فيها بقية حياتو، حىت إنو مل ييعرؼ باٟتليب

                                                 
،  ُ، دار الفكر ، بَتكت ، لبناف ، ط ِِْ صطبقات الشافعية  ٞتماؿ الدين عبد الرحيم األسنوم ، (  ُ)

، ك ركضات  ُّٖ/ ُ، كغاية النهاية ،  ُِّ/  َُ، كالنجـو الزاىرة ،  ََُ/ُـ ، طبقات ا١تفسرين ، ُٔٗٗ
ق، َُّٗ، قم ، إيراف ،  ُِّ/ُاٞتنات ُب أحواؿ العلماء ك السادات ، للمَتزا ٤تمد باقر ا١توسوم ا٠توانسارم ، 

، كمعجم ا١تؤلفُت ُب تراجم  ِْٕ/ُ، كاألعبلـ للزركلي ،  َْْ/ُ، كحسن احملاضرة ،  َِْ/ُكبغية الوعاة ، 
 ق . ُّٕٔ،دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت ،  ُُِ/ِ مصنفي الكتب العربية ، لعمر رضا كحالة ،

، كعمػدة اٟتفػاظ ُب تفسػَت أشػرؼ األلفػاظ )معجػم لغػوم أللفػاظ القػرآف الكػرًن (  َُِٖ/ِكشف الظنػوف ، (  ِ)
 ـ.ُّٗٗ، ُط، عامل الكتب ، بَتكت ،  ِّ/ُللسمُت اٟتليب ، مقدمة احملقق الدكتور ٤تمد التو٧تي ، 

دم ك ، كطبقػات ا١تفسػرين للػداك  َِْ/ُ، كبغيػة الوعػاة ،  ّّٗ/ُ،  كالػدرر الكامنػة ،  ُّٖ/ُ غاية النهاية ،(  ّ)
 ،ُ/ََُ. 
، دار الكتػػب ٕ/ُ، كالػػدر ا١تصػػوف ، ت/الشػػيخ علػي ٤تمػػد معػػوض كآخػػركف ، ُْ/ُالدرا١تصػوف ، ت/ا٠تػػراط ،(  ْ)

 ـ.ُْٗٗ،  ُالعلمية ، بَتكت ، لبناف ، ط

للسمُت اٟتليب ، مقدمة احملقق ٤تمود  ( ،األلفاظ )معجم معاين كلمات القرآفعمدة اٟتفاظ ُب تفسَت أشرؼ (  ٓ)
 . ـُٕٖٗ،  ُط، دار السيد للنشر، اصطنبوؿ ،  ٔ ص٤تمد السيد الدغيم ،



 
َْ 

 

 

ط اكسػػ، كىنػػاؾ ذاع اٝتػػو كصػػيتو ُب األ، كمػػن ىنػػا تفػػرغ أٛتػػد ا١تصػػرم ١تصػػر(ُ)ا١تصػػرم
كلي  لدينا أيػة إشػارة تكشػف لنػا عػن فػًتة حياتػو ُب ، ٔتصر، كانتشرت علومو ةالعلمي

 .(2)تاريخ انتقالو منها حلب أك
، فقد كىً  تدري  بارزة ُب أثناء استقراره ُب مصر كيبدك أنو حظي ٔتكانة

، كناب عن بعا القراءات كالنحو ّتامع ابن طولوف، كما ك  نظر األكقاؼ بالقاىرة
، كتنقل ُب ا١تدف ا١تصرية. (ْ)ُب مسجد الشافعي.كما استلم التدري  (3)القضاة فيها

 .(5)فرحل إىل أستاذه العشاب باإلسكندرية لًيقرأ عليو اٟتركؼ
، حيث تػوىل أنو لو باع طويل ُب علم القراءاتعن السمُت اٟتليب  اكجاء أيضن 

سػػمُت اٟتلػػيب قػػد تعمػػق ُب ككتابػػو الػػدر ا١تصػػوف شػػاىد صػػادؽ علػػى أف ال .(6)تدريسػها
طائفػػػة كبػػػَتة مػػػن  "الػػػدر ا١تصػػػوف" :السػػػمُت اٟتلػػػيب ُب كتابػػػو قػػػد عػػػرض. فىػػػذا الفػػػن

الشػػػػاطبية كقػػػد تػػػرؾ كتابػػػا ُب ىػػػذا الفػػػن باسػػػم "شػػػرح  .(7)القػػػراءات الشػػػاذة كا١تتػػػواترة
: "شرح مل ييسبق إىل مثلو""كصفو ابن اٞتوزم بقولو

(8). 
اين ُب ، كالثػػ(9) او كتػابُت، األكؿ ُب عشػرين ٣تلػدن كأمػا ُب التفسػَت فقػد ألٌػف فيػ

. يػة كثقافتػو الواسػعة ُب ىػذا العلػمكىػذا يكشػف عػن مكانتػو العلم. (10)عشرة ٣تلدات

                                                 
 .ُٕٗ/ٔ، كشذرات الذىب ، ُٖ/ّطبقات الشافعية البن قاضي شهبة ، (  ُ)
 .ُْ/ُالدر ا١تصوف ، ت / ا٠تراط ، (  ِ)
 .ّّٗ/ُنة ، الدرر الكام (  ّ)
طبقػػات ك ،  ّّٗ/ُ، كالػػدرر الكامنػػة ،  ََُ/ُ، كطبقػػات ا١تفسػػرين ، ِِْ صطبقػػات الشػػافعية لؤلسػػنوم ،(  ْ)

، كبغيػة الوعػػاة ،  ُِّ/ُ، كركضػات اٞتنػػات ، ُٕٗ/ٔ، كشػذرات الػػذىب ،  ُٗ/ّالشػافعية البػػن قاضػي شػػهبة ، 
 .ُِْٕ/ُ، كاألعبلـ للزركلي ،  َْْ/ُ، كحسن احملاضرة ،  َِْ/ُ
 .ِْٕ/ُغاية النهاية ،(  ٓ)
 .ِِْ، صطبقات الشافعية لؤلسنوم (  ٔ)
 .ُٓ/ُالدر ا١تصوف ، ت/ا٠تراط ،(  ٕ)
 .ُّٖ/ُغاية النهاية ،(  ٖ)
، كاألعػػػبلـ  ّّٗ/ُ، كالػػػدرر الكامنػػػة ، ُٕٗ/ٔ، كشػػػذرات الػػػذىب ،  ََُ/ُطبقػػػات ا١تفسػػػرين للػػػداكدم ،(  ٗ)

 .ِْٕ/ُللزركلي ،
 .ِْٕ/ُ، كاألعبلـ للزركلي ،ََُ/ُدم ،ك لداك طبقات ا١تفسرين ل(  َُ)



 
ُْ 

 

 

إنػػػػو دٌرس األكؿ ُب ، حيػػػػث ىل تعمقػػػػو ُب علمػػػػي األصػػػػوؿ كاٟتػػػػديثككمػػػػا ييشػػػػَتكف إ
 .(1)، كأخذ الثاين عن رجالومساجد القاىرة

شاىد  ككتابو الدر ا١تصوف خَت ،رجل قد فقو علـو العربية ك٘تثلهاكيبدك أف ال
 .(2)على ذلك

ػذغوخهػػ–أػ
من  ا، أفادكه كثَتن علومو على أيدم علماء أجبلء السمُت اٟتليبلقد تلقى 
، ٠تصائص العلمية كا١تواىب الفكرية، حيث توافرت لديهم أغلب االعلـو كالفنوف

، ك ا عن شيوخو ُب فًتة نشأتو األكىل، كنعٍت ّٔا فًتة حلبكمع ذلك النعلم شيئ
 : من شيوخو ُب مصرذكر ا١تؤرخوف ي

 :ق(ِٕٓ -ّٔٔالتقي الصائغ ) – ُ
ىػػو مشػػ  الػػدين ٤تمػػػد بػػن أٛتػػد بػػػن عبػػد ا٠تػػالق ، تقػػػي الػػدين أبػػو عبػػػد اهلل 

ابػن ، قرأ على كماؿ الدين ابن فارس ك صرم الشافعي ،شيخ القراء ُب عصرهالصائغ ا١ت
القراءة درايػة النفػراده بػ ، كٝتػع مػن اٟتػافظ الرشػيد القيرشػي، كازدحػم الطلبػة عليػوناشرة
ى ، كتلقػػػكجلػػػ  لئلقػػػراء ُب مدرسػػػة الطيربسػػػية، كقػػػرأ عليػػػو اٟتكػػػرم كالواسػػػطي، كركايػػػة

ػ –رٛتػو اهلل  –ككػاف التقػي  ،السمُت عنو القراءات فنبغ فيهػا ُب  اشػافعيا مشػاركن  افقيهن
 .(3)، كتوُب ٔتصرفنوف أخرل
 (:قِٕٗ – ّٓٔيون  الٌدبٌوسي ) – ِ
ٍب ا١تصػػػرم  م بػػػن عبػػػد القػػػوم الكنػػػاين العسػػػقبلينيػػػون  بػػػن إبػػػراىي ،فػػػتح الػػػدينىػػػو 

ُب ، تػػػوُب الدبوسػػػي أك الدبابيسػػػي، عػػػامل باٟتػػػديث، مسػػػند معمػػػر لػػػو معجػػػم ٥تطػػػوط

                                                 
 . ِِْ، صطبقات الشافعية لؤلسنوم(  ُ)
 .ُْ/ُالدر ا١تصوف ، ت/ ا٠تراط ، (  ِ)
 .ُٔ-َٔ/ِغاية النهاية ، (  ّ)



 
ِْ 

 

 

كتلقػػػى عنػػػو السػػػمُت علػػػـو  .(1)، كقػػػد جػػػاكز التسػػػعُت بيسػػػَتالقػػػاىرة ُب ٚتػػػادل األكىل
 .(2)اٟتديث

 :ق(ّٕٔ – ْٗٔالعشاب ) – ّ
، ا١تعركؼ اىيم بن ٤تمد ا١ترادم القرطيبإبر أٛتد بن ٤تمد بن  ىو أبو العباس،

ٍب نزؿ  استوزره صاحب تون ، ،من أىل قرطبة ثقة، إماـ مقرئ بالعشاب،
، كركل عنو ٤تمد بن كل عن عبد اهلل بن يوسف القراءاتاإلسكندرية كتوُب فيها، ر 

، كلو  بد الرٛتن بن أيب زكنوفأٛتد بن اللباف كعبد الوىاب القركم كعبد العزيز بن ع
  .(3)ا١تعاين كالبيافككتاب ُب  ،فسَت صغَتت

 :ق(ْٕٓ – ْٓٔأبو حياف ) – ْ
، ٤تمد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن خلدكف أثَت الدين ،ىو أبو حياف

، أخذ عن ابن الصائغ كىو شيخ النحاة احملققُت ،لغرناطي األندلسي اٞتياين النفرما
، ككاف ٯتيل إىل ابر عصرهحاس، كذاع صيتو ُب علـو كثَتة، كأخذ عن أككابن الن

كتابو "البحر مذىب أىل الظاىر، كقد ترؾ ىذا ُب ٨توه بصمات كاضحة نلمسها ُب  
  .(4)"، كشرح التسهيل البن مالكارتشاؼ الضرب من لساف العرب ااحمليط، كلو أيضن 

ػػتالطغذهػ–بػ
حياتو ُب التنقل بُت حلقات العلم ك  –رٛتو اهلل  –قضى السمُت اٟتليب 

ُب النحو كالتفسَت ، حىت صار فقيها بارعا كالًتدد على أكابر شيوخ عصرهدرس ال
ان ديّْنا، كعلم القراءات كعامل جليل ىذه صفاتو ال بد أف  ،كيتكلم ُب األصوؿ خَتّْ

                                                 
 .َِٔ/ٖ، كاألعبلـ للزركلي ،  ِٗ/ٔشذرات الذىب ، (  ُ)
، كشذرات الذىب  ّّٗ/ُرر الكامنة ، ، كالد َِْ/ُ، ك بغية الوعاة ، َُُ-ََُ/ُطبقات ا١تفسرين ، (  ِ)
 .ُِّ/ُ( ،ك ركضات اٞتنات ، ُٕٗ/ٔ، 
 . ِِّ/ُ، كاألعبلـ للزركلي ،  ْٗ-ّٗ/ُغاية النهاية ، (  ّ)
، كطبقات النحاة ك  ُٓ ص، كا١تنجد ُب األعبلـ ، ُِٓ/ٕ، كاألعبلـ للزركلي ،  ّٗ/ِغاية النهاية ، (  ْ)

 ما بعدىا . ، ك  ِٖٗ صاللغويُت البن قاضي شهبة ،



 
ّْ 

 

 

، كلكن مل تذكر كتب هكيتأثركف بأفكار  ،يكوف لو تبلميذ يأخذكف منو، كينقلوف عنو
 .(1)الًتاجم شيئا عن تبلميذه

ػػصتبهػ–جػ
ثقافتو الواسعة كمكانتو  ترؾ صاحبنا اإلماـ السمُت اٟتليب تراثا طيبا ينم عن

 :العلمية، كمن كتبو
 الدر ا١تصوف – ُ
، كقد فرغ منو ُب أكاسط رجب ا ىو الكتاب الذم نكتب البحث فيوكىذ

، كقد ألٌفو ُب حياة شيخو أيب ع مائة، كيقع ُب أربعة أجزاءسنة أربع كثبلثُت كسب
 .(2)حياف

 (3)تفسَت القرآف – ِ
كلكن األسنوم ا١تؤرخ القريب من زمن  ،كىو مطوؿ يقع ُب عشرين ٣تلدا

 الوقت كأما التاريخ الزمٍت لو فلعلو ألٌفو ُب .(4)"بقي منو أكراؽ قبلئل" السمُت يقوؿ:
حيث إنو يشَت إليو ُب الكتاب األخَت من  الذم كاف يؤلف فيو كتاب الدر ا١تصوف

كإذا خٌرجنا  ،"ف ُب هتذيب ىذه ا١تسألة ُب كتاب تفسَت القرآفالعو مثل: "فنسأؿ اهلل 
كي حاال ماضياىذه ا نو أٌلف ، فهذا يعٍت أاأم أنو ىذبو سابقن  ،إلشارة على أنو ٭تى

عبارة :"كقد أكضحت ىذا ، كيؤيد ىذا أنو يشَت إليو مرارا بالتفسَت قبل الدر ا١تصوف
 .(5)التفسَت الكبَتُب كتايب 

  

                                                 
 . ٕ/ُالدر ا١تصوف ، ت/الشيخ علي ٤تمد معوض كآخرين ، (  ُ)
 .ُُِِ/ُ، ككشف الظنوف ،  ََُ/ُطبقات ا١تفسرين ، (  ِ)
، كركضػػات اٞتنػػات، ُٕٗ/ٔ، كشػػذرات الػػذىب ،  ّّٗ/ُ، كالػػدرر الكامنػػة ،  َُُ/ُطبقػػات ا١تفسػػرين ، (  ّ)
، كمعجػػم ا١تػػػؤلفُت  ِْٕ/ُ، كاألعػػبلـ للزركلػػػي ،  َْْ/ُ،  ، كحسػػن احملاضػػػرة َِْ/ُ، كبغيػػة الوعػػػاة ،  ُّّ/ُ

 .ُُِ/ِلكحالة ، 
 .ِِْ صطبقات الشافعية ،(  ْ)
 .ُٕ/ُالدر ا١تصوف ، ت/ ا٠تراط ، (  ٓ)



 
ْْ 

 

 

 :(1)الوجيز لقوؿا – ّ
بع فيو ، كاتَّ كقد اىتم فيو باإلعراب كالقراءات، كقد ألفو قبل كتابو "العمدة"

 .(2)ترتيب اآليات ا١تعركؼ
 :(3)شرح التسهيل – ْ

"...  فيقوؿ:مُت يشَت بالرجوع إليو ُب كتابو الدر ا١تصوف ككثَتا ما كاف الس
، (4) .".بااللتفات إليوفعليك  ،ُب إيضاح السبيل إىل شرح التسهيلأتقنا ىذا  كقد

كيبدك أٌف لو شرحُت على التسهيل، أحد٫تا كبَت كالثاين  ،كيسميو بالشرح الكبَت
، (5)، ككصفو بأنو اقتبسو من شرح أيب حياف٥تتصر، كىو الذم أشار إليو الداككدم
، كمل يصل إلينا ٩تلص إىل أنو ألفو قبلو ا١تصوف كمن إشارتو للشرح الكبَت ُب الدر

 .(6)ذين الشرحُتشيئ من ى
 :(7) شرح الشاطبية – ٓ

، كاسم الشرطبية: ٝتاه العقد النضيد ُب شرح القصيد ،كىو ُب فن القراءات
، كمل (8)""مل يسبق إىل مثلو :د كصف ابن اٞتوزم ىذا الشرح بأنو. كقحرز األماين

كقع على نسخة منو  (9)كشف الظنوفل إلينا ىذا الكتاب غَت أف صاحب  يص

                                                 
، كتػاريخ األدب العػريب لربككلمػاف ، القسػم السػادس ُُِِ/ِ، ككشف الظنوف ،  َُُ/ُطبقات ا١تفسرين ، (  ُ)
 .ْٕٓص، 
 .ُٖ/ُ، ت/ ا٠تراط ، الدر ا١تصوف (  ِ)
، كركضػػات اٞتنػػات، ُٕٗ/ٔ، كشػػذرات الػػذىب ،  ّّٗ/ُ، كالػػدرر الكامنػػة ،  َُُ/ُطبقػػات ا١تفسػػرين ، (  ّ)
،ك  ُُُ/ُكىديػػػة العػػػارفُت ، ، ُٖ/ّ،كطبقػػػات الشػػػافعية البػػػن قاضػػػي شػػػهبة ،  َِْ/ُ، كبغيػػػة الوعػػػاة ، ُّّ/ُ

 .ُُِ/ِمعجم ا١تؤلفُت لكحالة ، 
 .ُٖ/ُ/ا٠تراط ، الدر ا١تصوف ، ت(  ْ)
 .َُُ/ُطبقات ا١تفسرين ، (  ٓ)
 .ُٕ/ُالدر ا١تصوف ، ت/ا٠تراط ، (  ٔ)
طبقػات الشػافعية البػن قاضػي شػهبة ك ،  َُُ/ُ، كطبقػات ا١تفسػرين ،  ِِْ صطبقات الشافعية لؤلسنوم ، (  ٕ)
كبغيػة الوعػاة ، ،  ُّّ/ُ، كركضػات اٞتنػات ، ُٕٗ/ٔ، كشذرات الذىب ،  ّّٗ/ُ، كالدرر الكامنة ،  ُٗ/ّ، 
ُ/َِْ. 
 .ُّٖ/ُغاية النهاية ، (  ٖ)
 .ُّٖ/ُكشف الظنوف ، (  ٗ)



 
ْٓ 

 

 

: اٟتمد هلل الذم تفضل على العباد ُب ا١تبدأ كا١تعاد"، كذكر أٌف اٟترز و"أكل فوصفو:
، كاجتهد ُب بياف فكّْ ا١تذكور أحسن ما كضع ُب ىذا الفن، ٍب انتقد بعا شركحو

. (1). كأما تارٮتو الزمٍت فقد أٌلفو بعد كتاب الدر ا١تصوف"موز كإعراب األبياتالر 
ُب الزيادات اٞتانبية اليت أضافها ا١تصنف  ، كذلكلكنو أشار إليو ُب الدر ا١تصوفك 

 .(2)بعد فراغو من الكتاب
: ككاف يتناكؿ فيو الكلمة (3)عمدة اٟتفاظ ُب تفسَت أشرؼ األلفاظ – ٔ

تعما٢تا كتطورىا ، كيعرض اسكالتفصيل مرتبة على حركؼ ا١تعجم القرآنية بالدرس
كأصلها كاستعما٢تا كذا، ، مدعومة بالشواىد، فيقوؿ مثبل: مادة كذا، ٢تا معاين كذا

، كقد يكوف تمد على أصوؿ الكلمة دكف زكائدىا، كقد ألفو بعد "القوؿ الوجيز"كاع
  .(4)ألٌفو بعد كتابو الدر ألنو ال يشَت إليو فيو

، فهذه مكتبة ثرية كارفة الظبلؿ تنبئ عن عقلية شيخنا النادرة كفكره كبعد
 .ةاستوعب بو علـو العربية كالشرعياٟتصيف الذم 

ػوساتهػػ_جػ
القاىرة سنة ُب  –رٛتو اهلل  –بعد حياة حافلة بالعطاء كالتأليف ، فقد توُب 

. أك ُب ٚتادل اآلخرة .(5)، كذلك ُب شهر ٚتادل األكىلست كٜتسُت كسبع مائة
، غَت أف أغلب على خبلؼ بُت ا١تؤرخُت ُب ىذا. (7) أك ُب أكاخر شعباف (6)

                                                 
 .ُّٖ/ُكشف الظنوف ، (  ُ)
 .ُٕ/ُالدر ا١تصوف ، ت/ ا٠تراط ، (  ِ)
 .ِْٕ/ُ،كاألعبلـ للزركلي ،  ُُٔٔ/ِكشف الظنوف ، (  ّ)
 ( .ُٗ/ُ)الدر ا١تصوف ، ت/ا٠تراط ،  (  ْ)

 .َْْ/ُحسن احملاضرة ، (  ٓ)
،  ُِّ/َُ، كالنجػػػػػػـو الزاىػػػػػػرة ،  َُُ/ُ، كطبقػػػػػػات ا١تفسػػػػػػرين ، ِِْ صطبقػػػػػػات الشػػػػػػافعية لؤلسػػػػػػنوم ، (  ٔ)

، ك  ُّّ/ُ، ك ركضػػات اٞتنػػػات ، ُٕٗ/ٔ، كشػػذرات الػػذىب ،  ُٗ/ّكطبقػػات الشػػافعية البػػن قاضػػي شػػهبة ، 
 . ْٕٓ صتاريخ األدب العريب لربككلماف ، القسم السادس ،

 .ُّٖ/ُغاية النهاية ، (  ٕ)



 
ْٔ 

 

 

كمن بينها أقرب مؤرخ لزمن السمُت كىو  ،خرةصادر تذكر كفاتو ُب ٚتادل اآلا١ت
 .(1)األسنوم

                                                 
 .ِِْ ص طبقات الشافعية،(  ُ)



 
ْٕ 

 

 

ضغصلػاضثاظيا  
وػطصاظتهػاضطضطغظػضدرػاضطصونا  

"الػدر ا١تصػوف" باعتبػار اٝتػو األصػلي كزمػن ٨تاكؿ البحث عن  فصلُب ىذا ال
تأليفو كا٢تدؼ من تأليفو  مع بياف مكانة ىذا الكتاب العلمية ُب ضػوء أقػواؿ العلمػاء 

، باإلضػػػافة إىل مصػػػػادره العلميػػػة كأثػػػره ُب كتػػػػب العلميػػػة الػػػػيت أتػػػى ّٔػػػا ار كا١تػػػادةالكبػػػ
 .التفاسَت كحواشيها كمؤلفات النحاة ا١تتأخرين

ػ:ػادطهوالأ
 يوجد اختبلؼ يسَت بُت النساخ كا١تؤرخُت ُب تسمية الكتاب.

 .در ا١تصوف ُب علم الكتاب ا١تكنوفيطلق عليو: ال (1)فبعضهم
 ا١تصوف.الدر يطلق عليو:  (2)كبعضهم
 .إعراب القرآف  (3)كبعضهم

 .كتاب ا١تكنوفككما أطلق عليو أيضا: الدر ا١تصوف ُب علم ال
الدر  كاإلطبلؽ األخَت أرجح ألف ا١تؤلف نفسو صرٌح لنا بقولو: "... كٝتيتو بػ

 .(4)ا١تصوف ُب علـو الكتاب ا١تكنوف"
ػ:ػزطنػتأضغغهثاظّغا

بأف : "(6)ا١تفسرين كصاحب طبقات (5)يذكرنا صاحب الدرر الكامنة
الدر ا١تصوف ُب حياة شيخو أيب حياف، كقد فرغ من تأليفو ُب مُت ألَّف كتابو: الس

 .(7)"أكاسط رجب سنة أربع كثبلثُت كسبعمائة

                                                 
 .ُُُ/ُ، كىدية العارفُت، ُِِ/ُكشف الظنوف،   -1
 .ِْٕ/ُ، كاألعبلـ، ّّٗ/ُالدرر الكامنة،  -2
، كحاشية الصبَّاف على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك. كمعو شرح الشواىد ََُ/ُطبقات ا١تفسرين،  -3

  ىػ.ُّّٔ، منشورات الرضي، قم، ََُ/ِللعيٍت، 
 .ٔ/ُالدر ا١تصوف، مقدمة ا١تؤلف،  -4
5- ُ/ِّٗ. 
6- ُ/ََُ. 
 .ُِِ/ُكشف الظنوف،   -7



 
ْٖ 

 

 

 :ػاضؼدفػطنػتأضغغهثاضّثا

 ضركرة تأليف مصنَّف –من خبلؿ مقدمتو  –مؤلفنا السمُت اٟتليب يرل 
ا ٬ت :  –ن بعد ٕتويد ألفاظو بالتبلكة م –مع علـو القرآف، كيرل أّنَّ ٜتسة علـو

اإلعراب كالٌتصريف كالٌلغة كا١تعاىن كالبياف، إذ رأل أفَّ السابقُت منهم مىن اقتصر على 
من  امفردات األلفاظ، كترؾ شيئا كثَتن  ذكر اإلعراب، كمنهم مىن اقتصر على علم

 علم الٌتصريف، كمنهم مىًن اقتصر على دراسة نظمو كببلغتو.
يرل أٌف ىذه العلـو متجاذبة شديدة االتصاؿ بعضها ببعا، كيدعم ىذا ٍب 

، كمل يعرؼ  بتدأ مثبلن أك م أك مفعوالن  و مىٍن عىرىؼى كىٍوف ىذا فاعبلن الرأم بقولو: "فإنَّ 
كيفية تصريفو كال اشتقاقو، كال كيف مىٍوقعو من النَّظم مل ٭تق ق الغاية ا١ترجوَّة"
(1). 

ػتهػاضطضطغظ:ػطصاظرابّطا
ال يستطيع أحد أف ينكرفضل كجهود العلماء الذين كقفوا حياهتم ُب ٣تاؿ 
العلم، كُب خدمة اللغة، كما خٌلفو العلماء كراء ىم من تراث ضخم شاىد صدؽ 
على تلك اٞتهود اليت بذلوىا ُب ذلك ا١تيداف العظيم، كما ال ينكر أحد مكانة 

 ا١تؤلفات اليت أكدعوىا خبلصة فكرىم كٙترة عملهم.
كشيخنا اٟتليب كاحد من ىؤالء العلماء األفاضل الذين أدلوا بدلوىم ُب ىذا 

بكل علـو العربية، كُب ذلك يقوؿ  فبلن حا افكاف كتابو: "الدر ا١تصوف" سفرن  ا١تيداف،
 .(2)بنفسو: "كىذا التصنيف ُب اٟتقيقة نتيجة عمرم كذخَتة دىرم"
لذين ترٚتوا لذلك كاألف نفسح آّاؿ ألصحاب كتب الًتاجم كالطبقات ا

 : لكتاب من مكانة علمية عالية مثبلن العامل الفاضل ليحدثونا عما كاف لذلك ا
  

                                                 
 .ْ/ُالدر ا١تصوف، مقدمة ا١تؤلف،  -1
 .ٔ/ُالدر ا١تصوف، مقدمة ا١تؤلف،  -2



 
ْٗ 

 

 

عن ىذا الكتاب: "فهو مع اشتمالو على غَته أجٌل  (1)يقوؿ حاجي خليفة
ألنو ٚتع العلـو ا٠تمسة: اإلعراب،  –أم علم إعراب القرآف  –ما صٌنف فيو 

 .(2)ياف"كالتصريف، كاللغة، كا١تعاين، كالب
كيقوؿ السيوطي أيضان عند اٟتديث ُب معرفة إعراب القرآف: "ككتاب السمُت 

 .(3)أجٌلها..."
أنَّو  الَّ إ ف.... "ألٌفو ُب حياة شيخوعن الدر ا١تصو  ا: أيضن (4)كيقوؿ الداككدم

 .(5)زاد عليو، كناقشو ُب مواضع مناقشة حسنة"
كاف ٢تذا الكتاب مكانة   كمن ىذه األقواؿ كلها يستطيع القارئ أف يدرؾ ما

 علمية عالية كشأف مرقوؽ عظيم. 
ُب النّْقاط التَّالية عن مكانة الدُّر ا١تصوف العلمية كنرل النقاب كلعلَّنا نكشف 

 فيو:

االطبلع على آراء العلماء ا١تختلفة ُب إعراب اآلية، كما كاف ٢تم من   -ُ
راء ضعيفها أقواؿ فيها، إذ كاف السَّمُت ينقل ُب كتابو معظم ىذه اآل

كقويّْها، مدعومة بأدلة أصحأّا، فهو ٯتثّْل مرجعا رئيسا ُب ىذا اٞتانب، 
على أنَّو مل يكن ليكفي بالعرض دكف أف يبُتّْ ما ٢تا كما عليها من كجهة 
إنَّوي "الصّْناعية كا١تعٌت، كمن ىنا كصفو صاحب كشف الظُّنوف بقولو: 

أىجىلُّ ما صينّْفى ُب ىذا اٞتانب"
(6). 

                                                 
ىو مصطفى بن عبد اهلل كاتب جليب، ا١تعركؼ باٟتاج خليفة، مؤرخ ْتاثة، تركي  األصل، مولده ككفاتو ُب  -1

ىػ. َُٕٔ، من كتبو "كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، كىو أنفع كأٚتع ما كتب، كتوُب سنة القسطنطينية
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، ُٖٗ/ُاإلتقاف ُب علـو القرآف، للحافظ جبلؿ الدين السيوطي، تقدًن كتعليق للدكتور مصطفى ديب البيغا،  -3

 ـ.ُٕٖٗ، ُشق، طدار ابن كثَت، دم
ىو مش  الدين ٤تمد بن علي بن أٛتد الداككدم ا١تالكي: شيخ أىل اٟتديث ُب عصره، مصرم، من تبلميذ  -4

ىػ ، لو كتب: منها "طبقات ا١تفسرين" "كترٚتة اٟتافظ السيوطي" ْٓٗجبلؿ الدين السيوطي، توُب بالقاىرة سنة 
 .ُِٗ/ٕكغَت ذلك. أنظر: األعبلـ للزركلي، 
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كجود مفردات الٌلغة كثَتة مبعثرة ُب كل ىذا الكتاب، فنلتقي بتحليل   -ِ
مفٌصل لكلمات القرآف كأصو٢تا كاشتقاقاهتا كتطٌوراهتا كاستعماالهتا. إنٌو 

: مفردات القرآف. كإذا صادؼ (1)ال يقلُّ أ٫تيَّة عن كتاب الرَّاغب
دا ُب عرض كٌل ما قيل مادة ليغىويَّة متَّصلة بعلم الصَّرؼ كاف ال يألو جه

 فيها ما لو كما عليو.

، فهو كإف كاف كتاب إعراب ة العربي يةالٌنحو الصرفية ك بحوث الكثرة   -ّ
مضى يٌتخذ من ذلك اإلعراب كسيلة ليضع بُت أيدينا صورة حيَّة ١تا 

كما  االٌنحو كقواعد٫تي الصرؼ ك استقرَّ ُب أذىاف العلماء حوؿ علم
فإذا ذكر كلمة "االستثناء" مثبل نراه يعرّْفنا  ،ماكنتائجه مايٌتصل ٔتدارسه

بضركبو ا١تختلفة كشواىد كآراء العلماء فيو. كمن ىنا نستطيع أف نضيف 
النَّحو الَّيت تتميَّز بالتَّقعيد كدراسة األصوؿ الصرؼ ك الكتاب إىل مكتبة 

 اٌليت تعتمد عليها ىذه الصَّناعة بعد أف بىدىت ناضحة ٤تكمة البنياف.

واىد العربيَّة، لقد ضمَّ آالؼ من ىذه الشَّواىد حىت إنَّنا ال نكاد كثرة ش  -ْ
، ك٧تده كاردا ُب "الدُّرُّ الَّ إالعربيَّة ٨توٌم كارد ُب كتب صرُب أك ٪ترُّ بشاىد 

ا١تصوف". كما أنَّنا ٪ترُّ بكثَت من الشَّواىد النَّادرة اٌليت ال نقف عليها ُب  
تقي بآراء العلماء فيها، ككيف كتاب آخر كصل إلينا، كنستطيع أف نل

اعتمدكىا، كىذا يدؿُّ على سعة اطبلع ا١تؤلّْف كاىتمامو  خىرَّجوىا أك
 بتعزيز مذىبو أك الدّْفاع عنو.

على ا١ترحلة األخَتة من مراحل التأليف  اكاضحن  اتأليف الكتاب شاىدن   -ٓ
فًتة أف ُب اإلعراب القرآيٌن كالنَّحو العريٌب، لقد أصبح شيغيلي أعبلـ ىذه ال

٬تمعوا آراء ا١تتقدّْمُت من ناحية، كينسّْقوا فيما بينها من ناحية ثانية، 
كيبيّْنوا الضعيف كالقوٌم منها من ناحية ثالثة. كالكتاب خَت ميًعُتو على 
التَّعرُّؼ على مرحلة مهمَّة من مراحل مسَتة النَّحو العريٌب، كىي مرحلة 

                                                 
ىو أبو القاسم اٟتسُت بن ٤تمد بن ا١تفضل األصفهاين أك األصبهاين ا١تعركؼ بالراغب، صاحب ا١تفردات  -1

 .ِٓٓ/ِىػ. انظر: األعبلـ للزركلي،  َِٓكغَت ذلك، توُب سنة  ،كالذريعة 
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خبللو نقرأ اٞتهود ا١تضنية ا٠تصبة  اٞتمع كالتنسيق اٌليت أشرنا إليها، فمن
 اٌليت بذ٢تا العلماء ُب أثناء سبعة قركف.

التعرُّؼ من خبلؿ اإلعراب على تفسَت اآليات كما قيل فيها،   -ٔ
ككيف درسها العلماء كبيَّنوا مدلوالهتا، كالكتاب يعُت ُب جانب التَّفسَت 

ا بالدَّرجة ف مل يكن يؤلف مرجعا رئيسا فيو، ألف السَّمُت كاف ٨تويٌ إك 
األكىل، كمل يكن عا١تا ٤تٌققا من علماء التَّفسَت البارزين، كلكنَّنا ال نعدـ 
ُب الكتاب كثَتا من ا١تناقشات كاآلراء كاٟتوار، كما دار حوؿ تفسَت 

 ا١تعاين على ٨تو خاٌص.

االىتماـ بالقراءات القرآنٌية كأكجو ٗتر٬تها كأصحاب ىذه القراءات،   -ٕ
، كما السٌُّبل اٌليت اعتمدكىا ُب ذلك؟ كمن النَّادر ككيف قرؤكا كتاب اهلل

أف يغفل السَّمُت قراءة ما: شاذة أك متواترة. كقد ٧تد قي الكتاب أكثر 
من عشرين قراءة لكلمة قرآنية، ك٧تد إىل جانبها آراء العلماء ُب 
توجيهها، كيقف السَّمُت مرجَّحا معلّْبل ٥تتارا، حاكما عليها بركح العامل 

 فهّْم ألبعاد اللُّغة كما ٖتتملو كما فيها من غزارة كتفريع.ا١تت

كجود الكثَت من اإلشارات الببلغيَّة ُب "الدر ا١تصوف"، كىو كإف مل   -ٖ
٬تعلها صاحبو غايتو قد عرض طائفة منها، كىذا ُب اٟتقيقة يعزّْز من 
مكانة الكتاب، فالقارئ فيو قد يطمح إىل التَّعرُّؼ على سرّْ التَّعبَت 

لقرآيٌن كاختياره ا١تعُت، كالٌسمُت كإف مل يكن فارسا بارعا ُب ىذا ا
كاف يقتب     –ألفَّ الرجل مهٌتم بقضايا النَّحو على ٨تو خاص  –الباب

 كثَتان من النُّصوص الببلغيَّة، أك ٧تده يدرؾ أغوارىا بنفسو.

كجود نصوص عديدة نادرة قد ال ٧تدىا َب غَته لضياع أصو٢تا عىربى   -ٗ
تاريخ، ألفَّ ا١تؤلّْف حريص على االقتباس كالنَّقل عن علماء العربيَّة رحلة ال

كالتَّفسَت، كالباحث حُت يلتقي ٔتزيد من اآلراء قد يضيف بيعدا جديدا 
، كىذا ما يعُت على استكماؿ صورة البحث  أك تعديل  إىل مذىب معُتَّ

 النَّتائج كالنَّظرات.
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تعٌرؼ على أصوؿ اٟتوار ا١تعرفة على طرائق البحث كمناىجو، كال  -َُ
كا١تناقشة عند العلماء ا١تسلمُت، كلعٌل ىذا نابع من خطَّة السَّمُت ُب  
ا ٧تده يعلّْل  كتابو، فهو ال يعرض ا١تعلومات عرضا دكف أىخذ كرٌد، كإ٪تَّ

مذىبو، كىو ينشد ىذه الغاية بالوقوؼ على ما يعرضو عن رأيو كيرجّْح 
 بصَت بأسرار ىذه اللُّغة كأساليب تعبَتىا.اآلراء بذىٌنية العامل النَّاقد ال

ا يدٌؿ على مكانة الكتاب العلمية العالية،  كبعد: فإف دٌؿ ىذا على شيئ فإ٪تَّ
 كىو متقن التأليف ك٤تكم التصنيف. 

ػ:ػاضصتابػبغنػاضتأثرػواضتأثغرخاطّدا
 كنرل مكانة من جهة أخرل؛ أال كىي جهة التأثر كالتأثَت:

ػأواًل:ػظاحغظػاضتأثر
م مصادر الدر ا١تصوف ؛ فقد كاف السمُت منهجيا ُب كتابو اٞتليل؛ فقد أ

رسم ُب مقدمتو أطرافا من ا١تصادر الىت اعتمد عليها تأليف ىذا الكتاب، كُب ىذا 
 ما فيو من الدقة كالضبط كاألمانة العلمية.

من  ا: "كذكرت كثَتن ُب مقدمتو إىل أىم مصادره قائبلن  يشَت مؤلفنا السمُت
على أيب القاسم الز٥تشرم كأيب  –أم من شيخو أيب حياف  –شات الواردة ا١تناق

  .(1) ف أمكن اٞتواب عنهم بشيء ذكرتو"إ٤تمد بن عطية ك٤تب الدين أيب البقاء، ك 
يفهم من عبارة السمُت بأف ىذه ا١تصادر اليت اعتمد عليها ُب تأليف كتابو 

 على النحو التا :"الدر ا١تصوف" كالركافد اليت اعتمد عليها كىا ىي 

 اضدرػاضطصونطصادرػ

كال شك ُب أف ا١تادة الرئيسٌية للكتاب تتكٌوف من نقوؿ ٥تتلفة، كال توجد 
اجتهادات جوىريٌة ُب مثل ىذه الكتب للعلماء ا١تتأخرين، كمكانة مثل ىذه الكتب 
تبدك ُب مادة اٞتمع كالتنسيق، فالباحث ا١تعاصر يطٌلع من خبلؿ ىذه الكتب على 

النحو القرآين من نافذة عريضة، فيقرأ فيها حوار العلماء عرب القركف السالفة،  تراث

                                                 
 .ٓ/ُالدر ا١تصوف، مقدمة ا١تؤلف،  -1
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كما قالوه ُب كتاب اهلل، ك١تٌا كاف ىذا الكتاب مشحونا بالنُّقوؿ كاآلراء فإنَّنا نودُّ لو 
 نقسّْم ىذه النُّقوؿ إىل: مصادر رئيسٌية كمصادر ثانويٌة.

 ػاضطصادرػاضرَّئغدّغظ

أليب حيَّاف يأٌب ُب الٌدرجة األكىل من مصادر الكتاب،  البحر احمليطكتاب 
حىت إفَّ صاحب كشف الظنوف ما كاف يرل ُب كتاب الدر ا١تصوف شيئا جديدا يزيد 
على ما جاء ُب كتاب البحر احمليط أليب حيَّاف، كىذا فيو طرؼ من ا١تبالغة، لكنو ُب 

، فقد  كبَت بكتاب البحر احمليطمن ىذا التَّأثير ال اٟتقيقة يشَت إىل ما الحظو النَّاس
كاف السمُت يقتب  من أيب حياف كثَتا من الشُّركح اللُّغويَّة للمفردات القرآنٌية، ككثَتا 

ريدُّ على ضعيف بالرَّدّْ اٌلذم رآه أبو من آراء العلماء حوؿ كجوه اإلعراب، كقد يػى 
 حٌياف، كقد ال يشَت إ  ذلك.

يط اقتباسو الشَّواىد ا١تختلفة منو، حيث كمن مظاىر تأثُّره بكتاب البحر احمل
إٌف أكثر ىذه الشَّواىد نلقاه ُب البحر احمليط دليبل على ا١توضوع الَّذم يعرضو الشيخ 

 كتلميذه، أك تكوف مادة للمناقشة كالرَّدّْ أك القبوؿ.
 ،نسخة ثانٌية لكتاب البحر احمليطغَت أفَّ ىذا ال يعٍت أفَّ كتاب الٌدٌر ا١تصوف 

ختبلؼ منهج الٌشيخُت، األمر اٌلذم سنعرض لو ُب أثناء ا١توازنة اٌليت كذلك ال
 عقدناىا بينهما.
، يأٌب ُب الٌدرجة الثَّانيَّة من مصادر ا١تؤلّْف (1)احملٌرر الوجيز البن عطٌيةككتاب 

يتمٌيز بركح االجتهاد كالًٌتجيح، كلكٌن  –كما سنرل   –حيث إفَّ ىذا الكتاب 
ن اعتماده على "البحر احمليط" فيأخذ من األٌكؿ مادة ا١تناقشة اعتماده عليو ٮتتلف ع

كاألخذ كالٌرد، كيأخذ من الثاين مادة اٟتديث حوؿ اآلية، كما ترٌدد حو٢تا من آراء، 
 ، كيستشهده على أقوالو.ُب اجتهاداتو وليناقش كمن ىنا فهو يذكر احملٌرر الوجيز

                                                 
احملررالوجيز ُب تفسَت "ن بن عبد الرٛتن بن عطية احملاريب الغرناطي، عارؼ باألحكاـ كاٟتديث، لو ىو عبد اٟتق ب -1

 .ِِٖ/ّىػ. انظر: األعبلـ للزركلي ،ُْٓ، توُب سنة "الكتاب العزيز
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يسيَّة اٌليت كاف السَّمُت يستقي من ا١تصادر الرَّئ (1)كيعٌد الكٌشاؼ للز٥تشرم
منها ك٭تاكرىا، كقد كرد اسم الز٥َّتشرم كثَتا ُب ا١تناقشات الطَّويلة اٌليت ٮتوض فيها 

يقف  أبو حيَّاف، فكاف السَّمُت يعرض ىذه ا١تناقشات، فيؤيّْد فريقا دكف فريق أك
لببلغٌية من دكف الكشَّاؼ بعا ا١تعاين اكىسىطا، كقد يقتب  السَّمُت من  بينهما موقفا

، كأخذ برأم أىل ف كاف ٢تا تلك الصفة رفضهاإأف يكوف ٢تا مساس باالعتزاؿ، ف
 السُّنَّة.

ككتاب التبياف أليب البقاء العكربم يأٌب ُب الدرجة الرابعة من ا١تصادر 
 كاف يعارضو ُب ٣تمل آرائو.  –كما سنرل   –الرئيسٌية، كلكنَّو 

مل بعضها ُب رسم الصُّورة اٌليت يريدىا ك٩تٌلص من ىذا أٌف تلك ا١تصادر تك
السَّمُت، فهو إف أراد أف يذكر اآلراء كالصّْناعة النَّحويٌة اٌليت تدكر حوؿ اآلية عرَّج 
على البىٍحر، كإف أراد اجتهادات طريقة ٖتتمل ا١تناقشة من ابن عىطيَّة كأيب البػىقىاء، كإف 

أخىذ إىل الز٥َّتشرم، كلذلك فما من  أراد أف يغوصى على ا١تعاين كالنَّظرات البيانٌية
صفحة من صفحات الدُّرُّ ا١تصوف إال ك٧تد: قاؿ الشيخ، قاؿ أبو البقاء، قاؿ 

 الز٥تشرم، قاؿ ابن عطية.
 اضطصادرػاضثاظوّغظػ

1.  

ذكرنا أٌف السمُت عندما أراد أف ٭تقّْق الغىرىض ا١تشود من كتابو كاف أمامو تراث 
حو القرآين كاآلراء اٌليت قيلت فيو، كقد اعتمد السمُت على ما ضخم يدكر حوؿ النَّ 

 سبقو من ٤تاكالت، فهو يستفيد من كتب األعاريب فائدة كبَتة، كمن الطٌبيعٌي أف 

                                                 
ىو أبو القاسم ٤تمود بن عمر بن ٤تمد بن أٛتد ا٠توارزمي، الز٥تشرم، جار اهلل، رأس من رؤكس االعتزاؿ، لو  -1
، كنشأة ُٖٕ/ٕىػ. انظر: األعبلـ للزركلي، ّٖٓ، ك"شرح ابن بعيص" كغَت ذلك، مات يـو عرفة سنة "الكشاؼ"

 ـ.َُُالنحو، للشيخ ٤تمد الطنطاكم، ص: 
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تكوف تلك الكتب مادة ثرة تغنيو كتدعم غىرىضو، ك٩تصُّ بالذّْكر ا١تشكل ١تٌكي
(1) ،

، كالزَّجاج (3)، كا١تهدكم(2)اس كالتَّربيزمكمعاين القرآف للفرَّاء كأعاريب القرآف للنَّح
 .(4)كاٟتوُب

2.  

، (6)، كالرٌازم(5)كُب ٣تاؿ التفسَت اعتمد الٌسمُت على كتب الٌتفسَتكالٌطربم 
كلكٌنو مل يكن يستقصي مادهتا، كذلك الختبلؼ منهج الٌدر ا١تصوف عن منهج  

كٗتريج القراءات، بينما تنشد كتب  كتب التَّفسَت األخرل، فهو مهٌتم بقواعد النَّحو
 التفسَت توضيح معاين القرآف الكرًن دكف أف تضع إعرابو ك٨توه غاية رئيسة ٢تا.

3.  

كُب ٣تاؿ اللغة اعتمد السَّمُت كثَتنا علي كتاب ا١تفردات للراغب األصفهاين، 
فة، ككرد  كذلك ُب ٣تاؿ معاين األلفاظ القرآنٌية، كما قيل فيها من تفسَتات ٥تتل

                                                 
، توُب "اإلعراب"ىو أبو ٤تمد مكي بن أيب طالب ٛتوش بن ٤تمد بن ٥تتار القيسي، النحوم ا١تقرئ، صاحب  -1

 .ِٖٔ/ٕاألعبلـ للزركلي ،  ىػ. انظر:ُّْٕب احملـر سنة 
ىو أبو زكريا ٭تِت بن علي بن ٤تمد بن موسى، ا٠تطيب التربيزم، ٝتع من أيب العبلء ا١تعرم كابن برىاف، كعبد  -2

القاىر اٞترجاين، كمن مصنفاتو النحوية: شرح اللمع البن جٍت، كشرح القصائد العشر، كفٌسر القرآف، كتوُب سنة 
 . َُُ، ص:ىػ. انظر: نشأة النحو َِٓ

ىو أبو العباس أٛتد بن عمار ا١تهدكم ا١تقرئ ا١تفسر، كاف مقدمان ُب آداب العربية، أصلو من ا١تهدية، كدخل  -3
 .ُٖٓ – ُْٖ/ُ، للزركلي. انظر: األعبلـ  قَْْسنة األندل ، توُب 

كمن  ، ل اٟتىوؼ )ٔتصر( ىو علي بن إبراىيم بن سعيد بن يوسف اٟتوُب، ٨توٯتن العلماء باللغة كالتفسَت، من أى -4
ىػ. انظر: األعبلـ للزركلي ، َّْكتبو: "الربىاف ُب تفسَت القرآف"، ك"ا١توضح" ُب النحو كغَت ذلك، توُب سنة 

ْ/َِٓ. 
ىو ٤تمد بن جرير بن يزيد الطربم أبو جعفر ا١تفسر ا١تؤرخ اإلماـ صاحب التفسَت كالتاريخ كاختبلؼ الفقهاء،  -5

 .  ٕٗ/ٔاألعبلـ للزركلي ، ىػ. انظر: َُّتوُب سنة 
ىو أبو عبد اهلل ٤تمد بن عمر بن اٟتسن بن اٟتسُت التيمي البكرم، فخر الدين الرازم، اإلماـ ا١تفسر، أصلو من  -6

ىػ، كمن تصانيفو: "مفاتيح الغيب" كغَت ذلك. انظر: األعبلـ ، للزركلي ، َٔٔطربستاف، كتوُب ُب ىراة سنة 
ٔ/ُّّ. 



 
ٓٔ 

 

 

ككتاب  اٞتمهرة: (2)ا١تخٌصص، ككتاب ابن دريد :(1)كذلك لكتاب ابن سيدة
 : التَّهذيب.(3)األزىرمٌ 

4.  

كُب القراءات يعتمد الٌسمُت على كتاب احملتسب البن جٍتّْ ُب القراءات 
تواترة ُب القراءات ا١ت (4)الشَّاذَّة كتوجيهها، ككتاب السَّبعة ُب القراءات البن ٣تاىد

 كإعرأّا، كإىل جانبو كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع ١تكّْي.
5.  

كال نغفػػل كتػػب النَّحػػو إىل جانػػب مصػػادره الثَّانويٌػػة، ككانػػت هتػػدؼ إىل تقعيػػد 
 .العربية كإحكاـ أمر صناعتها، دكف أف يكوف غرضها األكَّؿ أعاريب القرآف الكرًن

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
كغَت  "ا١تخصص"ك "احملكم"بن أٛتد بن سيدة اللغوم النحوم األندلسي الضرير، صاحب  ىو أبو اٟتسن علي -1

 .ِْٔ – ِّٔ/ْعن ٨تو ستُت سنة. انظر: األعبلـ للزركلي،  ،ىػ ْٖٓذلك، توُب سنة 
ىػ. انظر: األعبلـ ُِّىو أبو بكر ٤تمد بن اٟتسن بن دريد شاعر كعامل، من كبار علماء العربية، توُب سنة  -2
 .َٖ/ٔركلي ، للز 
كغَته، توُب سنة  "التهذيب"٤تمد بن أٛتد بن األزىر اللغوٌم األديب ا٢تركم الشافعي أبو منصور، صاحب  -3

 .ُُّ/ٓ. انظر: األعبلـ للزركلي ، قَّٕ
ىو أٛتد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن ٣تاىد، كبَت العلماء بالقراءات ُب عصره، من أىل بغداد،  -4

 .ُِٔ/ُاب القراءات الكبَت"، ككتاب "قراءة ابن كثَت" كغَت ذلك. انظر: األعبلـ للزركلي، لو "كت



 
ٕٓ 

 

 

، (1)كا١تقتضػػب للمػػربٌد لسػػيبويو، تىػػرًدي اإلشػػارة إىل الكتػػاب كُب ىػػذا الصَّػػدد قػػد
 .(4)كابن مالك (3)كالزَّجاجي ،(2)الكتب لؤلخفصالبن ًجٍتّْ ك  كا٠تصائص

كبعػػد ىػػذا العػػرض ١تصػػادر الػػدر ا١تصػػوف نسػػتطيع أف نقػػوؿ: إٌف الػػدر ا١تصػػوف 
أخػرل  مستمد من أٌمهات الكتب فهو كتاب لغة كتصريف كإعراب كبياف ، أك بعبارة 

: فهو مع اشػتمالو علػى غػَته أجػٌل مػا صػٌنف (5)كما قاؿ عنو صاحب كشف الظنوف
فيو ألنٌو ٚتع العلـو ا٠تمسة اإلعراب كالتصػريف كاللغػة كا١تعػاين كالبيػاف. كلػذلك نقػوؿ 
اث الضػػخم  مػػن أفَّ شخصػػيَّة ا١تؤلّْػػف ال تبػػدك بقػػدر مػػا تبػػدك فيػػو اإلشػػارة إىل ىػػذا الػػًتُّ

ذ من الق  رآف الكرًن ٤تورا ثابتا لدىرسو كنتاجو.الَّذم اٗتَّ
  

                                                 
ىو أبو العباس ٤تمد بن يزيد بن عبد األكرب األزدم البصرٌم ا١تربد، كلد بالبصرة، كأخذ عن ا١تازين كغَته، كمن  -1

ىػ ببغداد، كدفن ٔتقابر الكوفة. ِٖٓ سنة توُبك ، "طبقات النحاة البصرين"مؤلفاتو: "ا١تقتصب" الرد على سيبويو، ك
 .ُّٓانظر: نشأة النحو،ص : 

ىو أبو اٟتسن سعيد بن مسعدة، موىل بٍت ٣تاشع، أكسط األخافشة الثبلثة زمنا، فقبلو األخفص األكرب شيخ  -2
خفص ٤تردنا ُب  سيبويو، كبعده األخفص األصغر تلميذ ا١تربد، كأشهرىم ذكرنا، كلذا ينصرؼ اٟتديث إليو عند ذكر األ

ليو، أقاـ بالبصرة لطلب العلم، كتلقى عن إنَّو ال بٌد من جم لقب األكرب كاألصغر إف قصد غَت فإكتب النحو، ف
ليو يرجع الفضل ُب استبقاء الكتاب كانتفاع الناس بو. إسيبويو، ككاف ٭ترص على كتاب سيبويو كأنف  ذخَتة، ك 

 .ُّْ – ُّّ: صانظر: نشأة النحو، 
و القاسم عبد الرٛتن بن إسحاؽ النهاكندم الزَّجَّاجي )نسبة إ  شيخو إبراىيم الزجاج(، شيخ العربية ُب ىو أب -3

مل الكربل"، ك"اإليضاح ُب علل النحو". ك"الزاىر" ُب اللغة، ك"الكاُب"، ك"شرح كتاب األلف عصره، لو كتاب "اٞت
 .ِّ، كنشأة النحو، ص: ِٗٗ/ّـ للزركلي، ىػ. انظر: األعبلّّٕ، كغَت ذلك، كتوُب سنة "كالبلـ للمازين

ىو أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل ٚتاؿ الدين الطائي األندلسي، ٝتع من ابن يعيص كتلميذ ابن عمركف، ٍب  -4
قراء العربية، فأخذ عنو ابنو بدر الدين كابن ٚتاعة كالنوكم كغَتىم، كمن مؤلفاتو: "الكافية الشافية"، تصدر إل

 .ُُٗ – ُُٖىػ. انظر: نشأة النحو، ص: ِٕٔائد كتكميل ا١تقاصد"، كتوُب سنة ك"تسهيل الفو 
 .ُِِ/ُكشف الظنوف ،   -5



 
ٖٓ 

 

 

ػثاظغًا:ػظاحغظػاضتأثغر
 أما الذين أفادكا من "الدر ا١تصوف" فهم كيثٍػره.

 أثره في كتة التفسير ًحٌاشييا -1

فكمػػا أفػػاد صػػاحبنا السَّػػمُت مػػن كتػػب السػػابقُت ٧تػػده قػػد تػػرؾ أثػػرنا ُب كتػػب 
 التفسَت كحواشيها.

الشػػػػػػهاب  –ُب مؤلفػػػػػػاهتم  ا١تصػػػػػػوفالػػػػػػدر  كمػػػػػػن أبػػػػػػرز الػػػػػػذين تػػػػػػأثركا بػػػػػػػ - ُ
ُب حاشػػػػيتو ا١تعركفػػػػة باسػػػػم عنايػػػػة القاضػػػػي ككفايػػػػة الراضػػػػي علػػػػى تفسػػػػَت  (ٔ)ا٠تفػػػػاجي

 البيضاكل.كاألمثلة التالية توٌضح ىذا التأثر:

: ( كعنػػػػػػػػػػد قولػػػػػػػػػػو -أ      )(ٕ): فجعػػػػػػػػػػل  اٟتلػػػػػػػػػػيب: "قػػػػػػػػػػاؿ
 .(ٖ)دكف خالدكف" اٞتاركآّركر بدالن 
: (لو كعند قو  -ب          )(ٗ) ُب الدر" :

ا١تصوف النحاة يقولوف: إفَّ ا١تصدر الواقع كذلك ال يؤنىث بالتاء، كيقولوف ىذه حلىة 
ا ىو  نسيج اليمن ال نسيجة اليمن، كيعًتضوف ّٔذه اآلية، ٍب ٬تيبوف بأفَّ ا١تمنوع إ٪تَّ

 لى ٣ترد التأنيث، كىذه ّٓرد التأنيث، ككذلك قولوالتاء الدالة على التحديد ال ع
 :(              )(٘)  كفيو نظر ألفَّ لفظ ا١ترة فيو

بعا نػىبػٍوىةو عنو فتأمل"
(ٙ). 

                                                 
ىو أٛتد بن ٤تمد بن عمر، شهاب ا٠تفاجي ا١تصرم قاضي القضاة، كلد ٔتصر، كنشأ ُب حجر أبيو، عليو ٗترج  -1

العلمية: "عناية القاضي ككفاية الراضي"، ُب كثَت من الفنوف، درس على خالو الشنواين علـو العربية. كمن آثاره 
 .ِّٖ/ُىػ. انظر: األعبلـ للزركلي ، َُٗٔك"شرح درة الغواص" كتوُب سنة 

 .َُّسورة ا١تؤمنوف، اآلية:  -2
 ـ.ُٕٗٗ، ُ، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، طّْٖ/ٔحاشية الشهاب ،  -3
 .ٔٗسورة طو، اآلية:  -4
 .ٕٔسورة الزمر، اآلية:  -5
 .ّٖٔ/ٔحاشية الشهاب،  -6



 
ٓٗ 

 

 

 (ٔ)كمن الذين أفادكا من الدر ا١تصوف كصاحبو الٌسمُت: الشيخ سليماف - ِ
ىذه اٟتاشية: الفتوحات اإل٢تية بتوضيح تفسَت اٞتبللُت.  اٞتمل ُب حاشيتو، كتسمى

  كمن أمثلة ما نقلو عن الٌسمُت ما يلي:
) : "كأخفػػػى" مػػػن اآليػػػة الكرٯتػػػة:عنػػػد قولػػػو  -أ               

     )(ِ) : ػػمُت قولػػو: كأخفػػى: جػػوَّزكا فيػػو كجهػػُت، أحػػد٫ت ا أنىػػو أفعػػل "كُب السى
، كالثػاين: أنىػو فعػل مػاضو أم كأخفػى اهلل عػن عبػاده غيبػػو   تفضػيل أم أخفػى مػن السػرى
كقولو:ك٭تيطوف بو علمنا. كاٞتبللة إمػا مبتػدأ أك اٞتملػة ا١تنفيػة خربىػا، كإمػا خػرب ١تبتػدأ 

  .(ّ)"٤تذكؼ أم: ىو اهلل

ػػم" مػػن اآليػػة الكرٯتػػة:كعنػػد قولػػو  -ب  ) : "إالٌ كبػػَتنا ٢تى       

             )(ٗ)  استثناء من ا١تنصػوب ُب "فىجىعىلىهيػٍم" أم مل يكسػره بػل
تركػػػػو، ك٢تػػػػم صػػػػفة لكبػػػػَتنا، كالضػػػػمَت٬توز أف يعػػػػود علػػػػى األصػػػػناـ، ك٬تػػػػوز أف يكػػػػوف عائػػػػدا علػػػػى 

 .(٘)عابديها
عاين بكتاب الدر ا١تصوف تأثرنا كقد تأثر اآللوسي ُب تفسَته ركح ا١ت - ّ

 كاضحنا فقد نقل عنو كثَتا، فنكتفي ىنا بذكر نقلُت من نقولو.

: (قاؿ األلوسي عند قولو  -أ                  

      )(ٙ) :"،متعلق متعلق ٔتقدر  لوك  مىٍن مفعوؿ تنفع، كىي عبارة عن ا١تشفوع لو
 ف أف ال يقدر مفعوؿ لتنفع ُب البحر كالدر ا١تصو  ، كجٌوزاذفبػ

 

                                                 
ىو سليماف بن عمرك بن منصور العجيلي، األزىرٌم ا١تعركؼ باٞتمل فاضل، من أىل منية عجيل )إحدل قرل  -1

الغربية ٔتصر( انتقل إىل القاىرة. كمن آثاره العلمية: "الفتوحات اإل٢تية"، حاشية على تفسَت اٞتبللُت، ك"فتوحات 
 .ُُّ/ّىػ. انظر: األعبلـ للزركلي، َُِْ فقو الشافعية، كتوٌُب سنة الوىاب" حاشية على شرح ا١تنهج، ُب

 .ٕسورة طو، اآلية:  -2
 ـ.ُٕٖٗ، دار قهرماف، استنبوؿ، ِٖ/ّحاشية اٞتمل ،  -3
  .ٖٓسورة األنبياء، اآلية:  -4
 .ُّّ/ّاٞتمل على اٞتبللُت ،  -5
 .َُٗسورة طو، اآلية:  -6



 
َٔ 

 

 

 .(ٔ)"لو منزؿ البلـز تنزيبلن 
: (  قاؿ اآللوسي عند قولو  -ب     )(ٕ) : قاؿ أم"

ُب  على األمر. كُب الدر ا١تصوف الفعبلف قلخواف اهلل تعاىل أك ا١تلك، كقرأ األ
مصاحف  الكوفة بغَت ألف كبألف ُب مصاحف مكة كا١تدينة كالشاـ كالبصرة. كنقل 

 . (ٖ)"مثلو عن ابن عطية
ػأثرهػسيػصتبػاضػراءاتػ-2

ككما امتدت آثار الدر ا١تصوف الطيبة إىل علـو التفسَت كغَتىا كذلك ٧تد آثاره ُب  
 كتب القراءات. 

فضػػبلء البشػػر ٔتعرفػػة القػػراءات األربعػػة صػػاحب كتػػاب إٖتػػاؼ  (4)فنجػػد الٌبنػػاء الػػدمياطي
عشر ،ا١تسمى منتهى األماين كا١تسرات ُب علـو القراءات، ينقل كثَتنا عن الدر ا١تصػوف ُب توجيػو 

 القراءات.

 كمن األمثلة على ذلك:
: (....عنػد قولػػو   ) (5):  عػن اٟتسػػن ضػم السػػُت بػبل تنػػوين، أجػػرل"

ػػػرىل الوقػػػف، كال يقػػػا ػػػرؿ منػػػع صػػػرفو للعػػػدؿ  الوصػػػل ٣تى ألفى ذلػػػك ُب األعػػػبلـ. أمػػػا الصػػػفات   كعيمى
 .(6)، قالو ُب الدر كالبحر"فمصركفة، ليبدك  كحيطم

: ( كعنػػػػد قولػػػػو      )(7)    قيػػػػل: ألفػػػػو لبلٟتػػػػاؽ ّتىىٍعفىػػػػر"
 ، كلكن يلـز كىذا أقرب لو قبلوكهي ُب أٍرطى فلٌما نٌوف ذىبت للساكنُت قاؿ ُب الدر، 

 

                                                 
 رة الطباعة ا١تنَتية، القاىرة، مصر.، إدآِٔ – ِْٔ/ُٔركح ا١تعاين،  -1
 .ُُِسورة األنبياء، اآلية:  -2
 .ِٕ/ُٖركح ا١تعاين،  -3
ىو شهاب الدين أٛتد بن ٤تمد بن أٛتد الدمياطي، الشهَت بالٌبناء عامل بالقراءات، كلد كنشأ بدمياط، كأخذ من  -4

ىػ. كمن كتبو: "اإلٖتاؼ"، ك"اختصار ُُُٕسنة  علماء القاىرة كاٟتجاز كاليمن، كأقاـ بدمياط، كتوُب با١تدينة حاجا
 .َِْ/ُ، للزركليالسَتة اٟتلبية". انظر: األعبلـ 

 .ٖٓسورة طو، اآلية:  -5
 .ـُٕٖٗ، ُط ، لبناف ، بَتكت ، الكتب ،عاملِْٖ/ِاإلٖتاؼ ،ت/الدكتور شعباف ٤تمد إٝتاعيل،  -6
 .ْْسورة ا١تؤمنوف، اآلية:  -7



 
ُٔ 

 

 

  .(1)منو كجود ألف اإلٟتاؽ ُب ا١تصادر، كىو نادر، كافقهم اليزيدم"

 ػأثرهػسيػصتبػاضظحاةػاضطتأخرغنػ

 ككذلك نرل تلك النقوؿ عن صاحبنا مدكنة ُب كتب ا١تتأخرين من النحاة. 
 –على األمشوين على األلفية، على سبيل ا١تثاؿ  (2)ففي حاشية الصبَّاف - ُ
: (حيث قاؿ عن إعراب قولو  –ازع ُب باب التن       )(3) "ىاء 

اسم فعل ٔتعٌت خذ، كا١تيم عبلمة اٞتمع، كاألصل ىاكم أبدلت الكاؼ "كاك" ٍب 
الواك ٫تزة. كُب إعراب القرآف للٌسمُت: زىعىمى القتييب أٌف ا٢تمزة بدؿ من الكاؼ فإف 

ا ٖتل ٤تلها فصحيح، ك   .(4)"إف عىٌتى البدؿ الصناعي فلي  بصحيحعٌتى أّنَّ
ىػ عنو َُّٗكُب ا٠تزانة نقل عبد القادر بن عمر البغدادم ا١تتوَب سنة  - ِ

 ُب مواضع متفرقة، كمن أمثلة ذلك ما يلي:

: ( ُب باب ا١توصوؿ عن قولو    )(5)  الكبَت الشائع حذؼ"

 األلف، كجاء إثباهتا ُب      فيمن قرأ باأللف. كقاؿ الٌسمُت: ٬توز إثبات
  .(6)األلف ُب ضركرة أك ُب قليل من الكبلـ"

 
 

                                                 
 .ِْٖ/ِاإلٖتاؼ،  -1
مد بن علي بن الصبَّاف، أبو العرفاف، عامل بالعربية كاألدب، مصرم، مولده ككفاتو بالقاىرة، كمن مؤلفاتو: ىو ٤ت -2

"الكافية الشافية ُب علمي العركض كالقافية" منظومة، ك"حاشية على شرح األمشوين على األلفية" كغَت ذلك، كتوُب 
 .َّٔلنحو،ص: ؛ كنشأة إِٗ/ ٔىػ. انظر: األعبلـ للزركلي ، َُِٔسنة 

 .ُٗسورة اٟتاقة، اآلية:  -3
 . ََُ/ِحاشية الصبَّاف على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك. كمعو شرح الشواىد للعيٍت،  -4
 .ُسورة النبأ، اآلية:  -5
خزانة األدب كلٌب لباب لساف العرب،عبد القادر بن عمر البغدادم، تقدًن كٖتشية الدكتور ٤تمد نبيل طريفي،  -6
 ـ.ُٖٗٗ، ُ، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، طٓٗ/ٔ



 
ِٔ 

 

 

: (قاؿ صاحب ا٠تزانة عند اٟتديث عن أٝتاء األفعاؿ ُب قولو    

      )(1) " : قاؿ الٌسمُت ُب الدر ا١تصوف: من بناه للمفعوؿ
َت ا١تصدر أك الظرؼ، كبٌت على الفتح إلضافتو إىل غَت متمكن أك فالنائب إما ضم

 .(2)"الظرؼ، كىو باؽو على نصبو
  

                                                 
 .ّ: اآلية ا١تمتحنة، سورة -1
 .ِِٔ/ٔا٠تزانة،  -2



 
ّٔ 

 

 

ػاضغصلػاضثاضثػ
ػوػصتابهػبالزظػاضػرآنػػبؼجتػربدػاضواحدػاضذغخضي

من حيث اٝتو  يلقي الضوء على ّٔجت عبد الواحد الشيخلي فصلىذا ال
كامل كا٢تدؼ من تأليفو كمكانتو العلمية باعتبار اٝتو ال الكامل، ككتابو ببلغة القرآف

 .ُب ضوء مصادره
ػاضذغخضيػػػ(1)
ػػاضطؤضفػدماػ

 .(1)ّٔجت عبد الواحد الشيخلي
ػاضطضطغظػػبالزظػاضػرآنطصاظظػ(ػ:ػ2)

نبٌينهػػا مػػن  ك كخصػػائص متعػددة مػػن بػػُت كتػػب اإلعػراب اٟتديثػػة، الكتػػاب ميػػزات ك٢تػذا
 :خبلؿ النقاط التالية

ػاضصاطلاضصتابػػأواًلػ:ػادم
  .(2)بإ٬تاز" اكتفسَتن  االقرآف الكرًن ُب اإلعجاز إعرابن  "ببلغة

ػػثاظغًاػ:ػاضؼدفػطنػتأضغغهػ
،كما ىو يظهر من اسم ىذا الكتاب: ببلغة إعراب كتفسَت آيات القرآف الكرًنىو 

 .بإ٬تاز اكتفسَتن  االقرآف ُب اإلعجاز إعرابن 
   :شار ا١تؤلف إليو ُب مقدمة الكتابكلذلك قد أ

"فقد ىداين اهلل جٌلت قدرتو إىل إ٧تاز ىذا العمل القرآين اللغوم ... التنزيل الربٌاين 
ا١تبارؾ الذم تناكلت فيو إعراب كتفسَت آيات ىذا الكتاب العظيم الذم أعجز فصحاء العرب 

 .(3) "كبلغاءىم ......
  :تاب ا١تعجز كآياتو الباىرة قائبلن ٍب أشار إىل إعجاز كلمات ىذا الك

                                                 
ا١تملكة األردنية ، مكتبة دندني  . انظر:ىذا ىو االسم الذم جاء ُب بداية الكتاب. كمل أىتد على غَته(  ُ)

  ـ .ََُِ ، ُ، ط  ا٢تامشية ، عماف
ذم جاء ُب الطبعة ا١تتوفرة لدل أىل باكستاف اليت نشرهتا مكتبة دندني  ُب ا١تملكة ىذا ىو االسم الطويل ال(  ِ)

 ـ .ََُِاألردنية ا٢تامشية ، عماف ُب سنة : 

  . ٓ/ُببلغة القرآف، (  ّ)



 
ْٔ 

 

 

ة الساطعة كآياتو الباىرة ال"ك   وٌضاءة عقوؿ الناطقُت بلغة أذىلت كلماتو النَتّْ
كالنور كالرشاد  حىت أصبح دستورىم كمرجعهم كىاديهم إىل طريق ا٢تداية ،الضاد

ك١تا احتواه من سبلسة ُب العبارة كعذكبة ُب اللفظ كعمق ُب ا١تعٌت،  ،بأسلوبو األٌخاذ
 . (1)"ظمها جزالة كحكمة كفصاحةدسها كأعإنو ْتق أبلغ الكتب كأق

 : الضاد بفضل القرآف الكرًن قائبلن  كمن خبلؿ ذلك ذكر أ٫تية كخلود لغة
بفضل القرآف العظيم  –لغتنا العربية الفصيحة  –"كقد خٌلدت ىذه اللغة 

 .(2)"الذم نزؿ ّٔا ، كستبقى خالدة مع خلود ىذا الكتاب الربٌاين إىل األبد
 : ربية كتاريخ حضارة األمة العربيةب اللغة العُب ح اإىل أف قاؿ أخَتن 

"ككٌل ما تيٌسر ٠تدمة ىذا الكتاب أرجو أف يكوف مفيدان لكٌل ٤تب  للغة أمتو 
 .(3)"كذاؾ لغة التنزيل اٟتكيم لغة كتاب اهلل العظيم كتاريخ حضارهتا كقبل ىذا

ػ:ػطصاظتهػاضطضطغظػػاثاضّث
 : خبلؿ النقاط التالية " العلمية منببلغة القرآفكشف مكانة "تنك 
يتناكؿ أمورا  ، بلكتاب يتعرض إلعراب القرآف كامبلن ض ىذا ال يتعر كال 

 :أخرل ىامة كالتا 
 .سورة من سور القرآف األربع عشرة معٌت كل  -ُ
 .بب تسمية كٌل سورة من سور القرآفس  -ِ
 .سور القرآف آية آية ككلمة كلمة إعراب آيات كل سورة من  -ّ
 .اآليات كشرح الغاما منهاتفسَت   -ْ
 .كثر تتناكؿ بعا األفعاؿ كمصادرىااشية بعد كل آية أك أاٟتكضع  -ٓ
 .كاألحاديث النبوية كآراء الفقهاءاالستشهاد بالقصص  -ٔ
 .كىم كاألمثلة العربية ا١تناسبةاٟتً  -ٕ
 .تيار ا١تناسب من األبيات الشعريةاخ -ٖ

                                                 
 .ٓ/ُببلغة القرآف، (  ُ)
 .ٓ/ُببلغة القرآف،  (  ِ)
 .ٔ/ُببلغة القرآف،  (  ّ)



 
ٔٓ 

 

 

 سبب نزكؿ معظم اآليات . -ٗ
ُب بعا اآليات كما  -أنواعها  –الببلغة كضركّٔا  بياف أكجو -َُ

 .أكثرىا!من استعارة ككناية كتشبيو
 ذكر القراءات . -ُُ
 بياف القواعد الصرفية . -ُِ
 بياف القواعد النحوية . -ُّ

ػػ:ػطصادرػػبالزظػاضػرآنػارابّط
ببعا  ننامل كبأسلوب سل  مبسط ىادؼ مستعيجامع شا كتابكىذا ال

 : على سبيل ا١تثاؿمنها  ،القيمةا١تصادر 
 لز٥تشرم.ٞتار اهلل أيب القاسم ٤تمود بن عمر ا :الكشاؼ  -ُ
  أليب منصور ٤تمد بن أٛتد األزىرم. :هتذيب اللغة -ِ
ألٛتد بن ٤تمد بن علي : ُب غريب شرح الكبَت للرافعي ا١تصباح ا١تنَت  -ّ
 .(1)لفيوميا١تقرئ ا

 .(2)بن ٛتاد اٞتوىرم إلٝتاعيل تاج اللغة كصحاح العربية،: الصحاح  -ْ
 لشيخ ٤تمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم.ل :٥تتار الصحاح  -ٓ
  . لعبد اهلل ٚتاؿ بن ىشاـ األنصارم :قطر الندل كبٌل الصدل  -ٔ
 .(3)١تيداينأليب الفضل أٛتد بن ٤تمد ا :٣تمع األمثاؿ  -ٕ

                                                 
لي الفيومي ٍب اٟتموم : لغوم اشتهر بكتابو "ا١تصباح ا١تنَت" ، كلد كنشأ ىو أبو العباس أٛتد بن ٤تمد بن ع(  ُ)

بالفيُّـو ) ٔتصر ( ، كرحل إىل ٛتاة ) السورية ( فقطنها ، ك١تا بٍت ا١تلك ا١تؤيد إٝتاعيل جامع الدىشة قرَّره ُب 
باح ُب شعباف سنة ق ، كُب كشف الظنوف : فرغ من تأليف ا١تصَٕٕخطابتو،كقاؿ ابن حجر :كأنو عاش إىل بعد 

 . ِِْ/ُق ، كلو أيضا : "نثر اٞتماف ُب تراجم األعياف" . انظر : األعبلـ للزركلي ، َٕٕ، كتوُب ُب سنة  ّْٕ

( ىػو أبػػو نصػػر إٝتاعيػل بػػن ٛتػػاد اٞتػػوىرم ، مػن أئمػػة اللغػػة ُب القػرف الرابػػع ، أصػػلو مػػن "فػاراب" ، تػػوُب ٨تػػو سػػنة  ِ)
 .ُّّ/ُق. انظر : األعبلـ للزركلي ، ّّٗ
( ىػو أبػػو الفضػل أٛتػػد بػن ٤تمػػد بػن أٛتػػد بػن إبػػراىيم ا١تيػداين النسيسػػابورم ، األديػب البحػػاث ، صػاحب "٣تمػػع  ّ)

األمثاؿ" ، كىو الكتاب الذم مل يؤلف مثلو ُب موضػوعو ، كمػن كتبػو األخػرل : "نزىػة الطػرؼ ُب علػم الصػرؼ" ، ك" 
 .ُِْ/ُعبلـ للزركلي ،السامي ُب األسامي" ، ك"شرح ا١تفضليات" . انظر : األ



 
ٔٔ 

 

 

بلـ الكبار أقواؿ األعه ا١تصادر فإننا نرل ُب ىذا الكتاب ذعبلكة على ىك 
كابن قتيبة  (1)األعلم الشمنًتم كثعلب كالزجاج كابن فارس كابن السراجسيبويو ك  ثلم

كابن األنبارم كاألصمعي كالسىرىقيسطي كالكسائي كأيب زيد كابن  (2)كابن القطاع
 .األعرايب كابن السكيت كٛتزة كاألخفص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
( ىػػو أبػػو بكػػر ٤تمػػد بػػن سػػهل بػػن السػػراج النحػػوم البغػػدادم ، مػػن أئمػػة النحػػويُت ُب عصػػره ، كػػاف ا١تػػربد يقربػػو ،  ُ)

، كلػو "األصػوؿ ُب  ُّٔفقرأ عليو كتاب سػيبويو ، أخػذ عنػو الزجػاجي كالسػَتاُب كالفارسػي كالرمػاين ، مػات شػابا سػنة 
أللبػػػاء ُب طبقػػػات األدبػػػاء ، أبوالربكػػػات األنبػػػارم ، ت/٤تمػػػد أبػػػو الفضػػػل إبػػػراىيم  ، النحػػػو" ك غػػػَته .انظػػػر : نزىػػػة ا

 ـ.ُٕٔٗ، القاىرة ،  ُِّص

( ىػػو علػػي بػػن جعفػػر بػػن ٤تمػػد بػػن عبػػد اهلل بػػن اٟتسػػُت ا١تعػػركؼ بػػابن القطػػاع الصػػقلي ، كػػاف إمػػاـ كقتػػو ٔتصػػر ُب  ِ)
 .ِّٖ-ِٕٗ/ُِمعجم األدباء ،  ق.انظر:ُٓٓعلم العربية كما كصفو ياقوت ، توُب ُب صفر سنة 



 
ٕٔ 

 

 

ػاضبابػاضثاضثػ 
ػاضغصلػاألول

ػدػاضصرسغظػواضظحوغظػسيػاضدرػاضطصوناضذواع
ىذا الباب يتعرض ُب البداية ١تنهج السمُت اٟتليب ُب إيراد الشواىد الصرفية 

رفية كالنحوية لدل السمُت ، ٍب يبُتّْ الشواىد الصكالنحوية ُب كتابو الدر ا١تصوف
 .اٟتليب

 كيشتمل ىذا الباب على ثبلثة فصوؿ نأخذىا بالًتتيب.
  



 
ٖٔ 

 

 

ػاضغصلػاألولػ
ػظؼجػاضدطغنػاضحضبيػسيػإغرادػاضذواعدػاضصرسغظػواضظحوغظط

كطريقة عرضو كا١تعامل اليت أقاـ  السمُت اٟتليبىذا الفصل سيتعرض ١تنهج 
منهجو عليها من حيث مادتو العلمية كأسلوبو كأمانتو العلمية كإحاالتو كموقفو عن 

 ا١تعربُت السابقُت كإتاىيو التفسَتم كالنحوم.

 اضحضبيطظؼجػاضدطغنػػ-أ

ُب مقدمة كتابو الدر ا١تصوف ا١تنهج اليت سلكو ُب   "السمُت اٟتليب"ذكر 
كتابو عامة كُب إيراد الشواىد الصرفية كالنحوية خاصة كما ذكر لنا خطوات ذلك 

 ا١تنهج كاألسباب اليت دفعتو إىل تأليف ذلك الكتاب العظيم، فيقوؿ: 
 ىخلقو عامة ... كحثَّنا عل ، أنزلو على خَت "القرآف أفضل كتب اهلل اٞتليلة

يراد حفظىو كسىردىه من غَت تأمُّل ١تعناه كال تػىفىهُّم  ١تقاصده"
 .(1)فهم معانيو... فلي  ا١ت

فاألكىل بالعاقل األريًب كالفىًطًن الٌلبيب أف يػىٍربأى بنفًسو عن ىذه ا١تنزلة الدنيَّة، "ٍبٌ يقوؿ: 
على أ٫تّْها كآكدىا، كىي بعد ٕتويد ألفاظو بالتبلكة كيأخذىا بالرتبة السَّنٌية، فيطَّلع من علومو 

: علم اإلعراب كعلم التصريف كعلم اللغة كعلم ا١تعاين كعلم البياف" كىو ييًقرُّ  .(2)ٜتسة علـو
 بأفَّ العلماء قد قاموا لتحقيق ىذه الغاية كخدمتها كيقوؿ: 

بو غاية من البحث عن ذلك، كاىتمُّوا  –رٛتهم اهلل  –"كقد أكثر العلماء 
 .(3)االىتماـ"

ا ٜتسة  كلكٌنو يبلحظ ضركرة تأليف مصنَّف ٬تمع علـو القرآف، كيرل أّنَّ
: اإلعراب كالتَّصريف كاللُّغة كا١تعاين كالبياف، كىو عندما ٭تدّْدىا ّٔذا  التَّحديد  علـو

اىو، كلكٌنو ٭تًي ُّ بأفَّ العل ا ييشَت بذلك إىل اختصاصًو كطبيعة إتّْ وا يبحثوف ماء كانإ٪تَّ
، ٔتعٌت أفَّ منهم مىًن اقتصر على ذكر اإلعراب فقطامنفردن  اىذه العلـو ْتثن 

 كمنهم  (4)
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مىٍن اقتصر على مفردات األلفاظ فقط
كترؾ شيئا كثَتا من علم الٌتصريف ، (1)

ا١تتعلق باشتقاؽ اللغة، كمنهم مىٍن اقتصر على دراسة نظمو كببلغتو
(2) . 

ة شديدة االتّْصاؿ بعضها ببعا، كيدعم ىذا الرأم ٍبٌ أٌف ىذه العلـو متجاذب
بقولو: "فإفَّ مىٍن عىرىؼى كىٍوف ىذا فاعبل أك مفعوال أك مبتدأ مثبل، كمل يعرؼ كيفية 

تصريفو كال اشتقاقو، كال كيف مىٍوًقعيو من النَّظم مل ٭تقّْق الغاية ا١ترجوَّة"
(3). 
ذكره الناس ُب ىذه ٍب يقوؿ السمُت: "فلما رأيت كذلك، كاطلعت على ما 

الفنوف، كرأيتهم: إما ذاكرنا الواضح البُتّْ الذم مل ٭تتج للتنبيو عليو إال األجنيب من 
يٍشًكل بًلفظو ٥تيٍتىصىر

يٍقتىًصر على ا١ت
استخرتي اهللى الكرًنى القًومَّ ا١تتُتى  -الصناعة، كإما ا١ت

ا من كلّْ ًعٍلمو باٟتظّْ الو  ، آخذن  .(4)افًر"ُب ٚتع أطراؼ ىذه العلـو
ا سبق يتضح لنا ىدؼ السمُت أك السبب الدافع لتأليف ىذا الكتاب إ٪تا ٦تَّ ك 

ىو ٚتع أطراؼ ىذه العلـو من كتب السابقُت؛ فهو ييًقرُّ بأفَّ عقليَّة اٞتمع قد 
سيطرت عليو منذ البداية، كالكتاب ٔتجملو شاىد على ذلك، فنحن كثَتا مَّا نقرأ 

كمل يكن السمُت ليتعدَّل غرضو إىل ، كفيها عشر قراءاتعبارة: "كفيها عشرة أكجو، 
العلـو األخرل غًَت ا٠تمسة ا١تذكور، كما صنع  شيخو أبو حيٌاف كغَته. فهو ال يهتمُّ 
مثبل بعىٍرًض أسباب النُّزكؿ إالَّ إذا احتاج تقدير اإلعراب إليها، كمل يكن مهتٌما 

 ف ٙتٌة ضركرة.بالتَّفسَت كالفقو إالَّ بالقدر اليسَت حيث يكو 
ذا الكتاب بُتَّ لنا كبعد أف كٌضح لنا السمُت ا٢تدؼ األٝتى من تأليف ى

 :منهجو قائبلن 
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، ضابطا ١تسألة منتشرة  "... إينّْ عىرٍضت قاعدة كلية من قواعد ىذه العلـو
، كال أذكر إالَّ ما ىو ا١تختار عند أىل تلك  األطراؼ، ذكرت ذلك ٣تردنا لو من كتب القـو

ناعة، كإذا ذكرت مذىبنا ألحد من أىل العلم فقد ٭تتمل ىذا الكتاب ذًٍكرى دالئلو الصَّ 
كاالعًتاضات عليو كاٞتواب عنو فأذكيريهي، كقد ال ٭تتملي فأيحيليو على كتب ذلك العلم"
(1). 

ا ُب استيفاء الكبلـ على مسائل ىذا الكتاب، فإينّْ تػىعىرٍَّضتي للقراءات  "كمل آؿي جىهدن
كالشاٌذة، كما ذكر الناس ُب توجيهها، كمل أترؾ كجهنا غريبنا من اإلعراب كإف كاف ا١تشهورة 

كاىيا، كمقصودم بذلك التنبيو على ضعفو حىت ال يػىٍغتػىرُّ بو من اطلع عليو"
(2). 

: (  لو مثبل نرل ُب قو             

              )(3)  :ٔتعٌت بعد، يتعقب  إالَّ  إفَّ "قاؿ بعضهم
  .(4)السمُت ىذا من أفسد األقواؿ كأنكرىا، كإ٪ٌتا ذكرتو لغرض التنبيو على ضعفو"

: ( و ككذلك ُب: قول          )(ٓ)  :بعد أف أعرب اآلية
        فيذكرىا كيبُتّْ ضىٍعفىها، ٍبٌ يقوؿ:، "ا بعد ذلك أكجها ضعيفة منها ...كأجازك "

ا تنبيها على غلطهما، كال فائدة ُب ذكر كجو  ٍرتػيهيمى "كىذاف القوالف ساقطاف، ذىكى
  .(6)الغلط إذ ىو كاضح بأدىن نظر"
 وقولػأكجها متعددة ُب ٗتػريج قػراءة ٛتػزة با٠تطػاب ُب  (7)ككذلك ذكر السمُت

: (         )(8): أم:ال ٖتسنٌب، كقاؿ من أغرّٔا:أف يكوف 
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َّ  بػػػ فػػاعبلن  الػػذين ػػنبى  :و علػػى تأكيػػل أف تكػػوف التػػاء ُب الفعػػل للتأنيػػث كقولػػ ٖتىٍسى
(          )(ُ): :صػػػف كال ٖتسػػػنٌب القػػػـو الػػػذين كفػػػركا، كالػػػذين ك " أم
: ( ؛ كقولوالقـو         ")(ِ).  .كىذا ُب أعاريب اآلية 

ػاضصرسغظػوػاضظحوغظػواردػإغرادػاضسيػػاضدطغنػطظؼج
كما قاؿ قبل   –يكتفي  ، إىل آراء متعددةإٌف السمُت اٟتليب بعد اإلشارة 

اعًتاضاتو على ىذا ا١تختار أك كقد يذكر ، عند أىل تلك الصناعة" : "با١تختار-قليل
ُب مقدمتو بأنٌو ذكر كثَتنا من ا١تناقشات الواردة على  مثلما نراه قاؿ. دالئلو كتعليلو

ف أمكن اٞتواب إأيب القاسم الز٥تشرم كأيب ٤تمد بن عطية ك٤تب الدين أيب البقاء، ك 
 . (3)عنهم بشيئ ذكرتو

ىم كيصوؿ معهم ك٬توؿ، فكأنو ال يكتفي بعىرض أقوا٢تم، كإ٪تا نراه ٭تاكر 
على ٚتاعة منهم كالز٥تشرم كأيب ُب معظم األحياف كلكنو يصرٌح بأنو كاف يرٌكز 
 حياف كابن عطية كأيب البقاء.

ككػػذلك تعرضػػت لكػػبلـ كثػػَت مػػن ا١تفسػػرين،كا١تهدكم،كمكي كالنحػػاس، دكف " :قػػاؿ ٍب
أك مػػػا يقارّٔػػػا ُب  –كرٯتػػػة غػػػَتىم، فػػػإٌّنم أعػػػٍت النػػػاس ٔتػػػا قصػػػدتو كأغنػػػاىم، كإذا تكػػػررت اآليػػػة ال

ػػرتي مىػػػا  -تركيبهػػا أك قاعػػػدة كليػػة، أك ضػػػابط، قػػد مىػػػرَّ ذًٍكػػريه  فػػػبل أعيػػدىا، بػػػل إف بػىعيػػدى العىهػػػدي ذىكى
يػينىبػّْهيك عىلىيػٍهىا"
(4). 

: (و كىكذا أعاد األكجة ا١تتعددة ُب قول     )(5)  ٍب قاؿ: "كقد تقدـ
: (ككما أعاد إعراب قولو  (ٔ)عًد عىٍهًدًه".ٖترير ىذا، كإ٪ٌتا أعدتو لبي    )(7) 

ا أىعىٍدتيوي تذكرة بو فعليك بااللتفات إليو" قائبل "كإ٪تَّ
 ككما قاؿ  .(ٖ)
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: (و ُب قول ملبعد أف ذكر الفرؽ بُت ١تٌا ك              )(1): 
ه اآلية ُب البقرة، كٖتقيق القوؿ فيها ٔتا يػيٍغٍت عن إعادتو فعليك "كقد تقدـ نظَت ىذ

 .(2)بااللتفات إليو
كقد تنثاؿ التفاصيل على ذىن ا١تؤلّْف، كلكنو قد يتوٌقف عن ا٠توض فيها معٌلبل 
ىلىل، كأفَّ الكتاب غَت موضوع لفن كاحد فقط، ففي قول

و ذلك ٓتوؼ السآمة كا١ت
: (       )(3)  يقوؿ بعد تفصيل منتشر: "كلوال خوؼ السآمة كأٌف

 .(4)الكتاب غَت موضوع ٢تذا الفٌن فقط لذىكىٍرتي ما ٖتتملو ىذه اآلية الكرٯتة"
كإذا كاف ا١تؤلّْف قد أح َّ بتفريع ا١تسألة ككوّنا ٖتتمل ا١تزيد من اإلشباع نراه 

ما يكمل الصورة أك يعززىا، أك ٭تيل  ٭تيل القارئ إىل علم النحو ككتبو، ليجدى ىناؾ
 القارئ إىل موضع آخر من الكتاب:

إذا   –فبعد اإلشارة إىل اٞتواز عند بعا النحويُت ُب تقدـ معموؿ اٞتواب 
كُب ىذه "السمُت:  على العامل كذكر بعا األمثلة؛ قاؿ –كاف ظرفنا أك ٣تركرنا 

ا١تسألة تفصيل ييذكر ُب علم النحو"
(5). 

ُب مسئلة إقامة اٞتاٌر  أقواؿ النحاة ٣تمبلن "السمُت" ف قٌدـ بعد أ ىكذاك 
"ك٢تذه األقواؿ دالئل كاعًتاضات كأجوبة، ال ٭تتملها ىذا  كآّركر ميقاـ الفاعل؛ قاؿ:

ا١توضوع فلييطلب من كتب النحاة"
(6). 

"فبل حاجة إىل  :بعد أف ذىكىرى يعا القراءات كا١تذاىب ُب لفظة كقػيٍود؛ يقوؿ كماك 
: فيو   السمُت:يقوؿ  سىحىري كُب لفظة  .(ٕ)تو ىنا، كتقدـ ٖتقيق ذلك ُب البقرة"إعاد "كسىحىري

 كبلـ كثَت، يأٌب تفصيلو إف شاء اهلل عند ذكره إذ ىو األليق 
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كُب حديثو عن الـ اٞتهود ييشَت السمُت إىل مذاىب الٌنحويُت فيها، ٍب  .(1)بو"
ة ُب كتب الٌنحو، استغنيت عنها ىنا يقوؿ: "ك٢تذه األقواؿ دالئل كاعًتاضات مذكور 

 .(2)ٔتا ذكرتو ُب شرح التسهيل"
كُب خا٘تة مقدمتو يػيٍعًلمي القارئ ٔتا كابده ُب تأليفو فيقوؿ: "كىذا التَّصنيف 

"  .(3)ُب اٟتقيقة نتيجة عمرم كذخَتة دىرم، فإنَّو ليبُّ كبلـ أىل ىذه العلـو
 طرغػظػاضدطغنػسيػررضػطظؼجه -ب

 ف نرسم صورة تقريبية عملٌية ١تنهجو ٔتا يلي:كنستطيع اآلف أ
ٍبٌ  (4)(التػٍَّورىاةى ) :يبدأ السمُت أكَّال بذكر ألفاظ من اآلية فيقوؿ مثبل: قولو 

يسَت مع ىذه اللَّفظة من جانب الٌلغة كاالشتقاؽ كا١تعٌت، كما ٖتتملو من دالالت ُب 
ييبُتّْ قراءاهتا على ٨تو ٣تمل،  اآلية كخارجها، كيدعم عىٍرضىو بالشَّواىد ا١تختلفة، ٍبٌ 

كبعد ذلك يناقص كٌل قراءاة، كما اختاره من ٗتر٬تات فيها، ٌٍب يػيٍعرّٔا كيبُتّْ أقواؿ 
 العلماء كآراءىم.

كإذا صادؼ فيما يقٌرره مناسبة للتَّفصيل ُب باب من أبواب الصرؼ كالنَّحو 
لبحث كيذكر أصولو نراه ٯتضي فيو، فيدعي ما ىو فيو من إعراب لآلية ليقٌعدى ا

كأشكالو، كلو مل يكن ٢تذه األصوؿ كاألشكاؿ صلة بإعرابو ا١تعُت لآلية، كإذا انتهت 
 ينها ُب تأليفها من األلفاظ على الطَّريقة نفسها. مثبلن  التػٍَّورىاةى بضاعتو من لفظة 

كقد يبدأ بذكر أكثر من كلمة من اآلية، كلكنَّنا ال نراه يتعٌدل ما أشرنا إليو. 
خبلؿ عرض السمُت ١تنهجو يتبُت لنا أٌف السمُت قد خالف شيخو أبا حياف  كمن

صاحب البحر احمليط إذا كاف أبو حياف يقٌسم الٌسورة طوائف من اآليات الكرٯتة، ٍب 
يأخذ ُب اٟتديث عنها من جانب اللغة كاالشتقاؽ حىت إذا ما انتهى من ٣تموعها 

 ذكر إعرأّا كعلومها األخرل.

                                                 
 .ُٕ/ّالدر ا١تصوف،  -1
 .َٕٓ/ّالدر ا١تصوف،  -2
 .ٔ/ُف، مقدمة ا١تؤلف، الدر ا١تصو  -3
 .ُٔ/ّالدر ا١تصوف،  -4



 
ْٕ 

 

 

تـز التَّنظيم كالدّْقة ُب تػىٍغًطيىة علـو اآلية اٌليت ىو بصددىا، فهو إف  كالسَّمُت يل
كاف يعاٞتها معاٞتة لغوية أفرغ كٌل ما عنده حىت ال يعود إىل اللُّغة مرَّة أخرل، كإف  
كاف يرصد قراءاهتا نراه يرسم كٌل مادتو، حىت إذا ما أشبع اٟتديث عنها انتقل إىل 

 اأك صرفن  اأك ٨تون  يدع اآلية الواحدة دكف أف ٯترَّ ّٔا لغةن جانب آخرمن اآلية، كمل يكن 
 .اأك بيانن 

كمن ناحية أخرل يهتمُّ ا١تؤلّْف بنسبة األقواؿ إىل أصحأّا، كمن ىنا قد ٧تد 
ُب الصَّفحة الواحدة أكثر من عشرة أعبلـ، كإىل جانب كلّْ عىلىمى ما رآه ًمٍن رأم أك 

تبُّع الٌدقيق ١تا يورده ثبت لنا أف الرَّجل قد يضمّْن  ذىب إليو من مذىب، غَت أنَّنا بالتٌ 
 كتابو نقوال كآراء غَت منسوبة إىل أصحأّا.

كإذا عرض السمُت طائفة متعدَّدة من اآلراء كا١تذاىب كاف يهتمُّ بًتجيح ما 
يراه منها أك تضعيفو، كقد جرل السمُت عند اختياره، كترجيحو آخر على االكتفاء  

تلك االختيارات كىذه الًتجيحات فمن ىذه األلفاظ قولو: كىو  بذكر لفظ يبٌُت 
 أظهر كأكىل كأحسن كأبلغ كالراجح كأرجح كىكذا.

  مل التي أقام عليها السمني منهجهاملعا -ج

كمن خبلؿ ما جاء ُب مقدمة السمُت من توضيحو ١تنهجو الذل سارعليو ُب كتابو، 
صوف، أستطيع أف أبٌُت للقارئ أىم ا١تعامل كبكثرة إطالة النظر كتردده ُب كتاب الدر ا١ت

 اليت أقاـ عليها السمُت منهجو، كىذه ا١تعامل تتجلى ُب النقاط التالية:
 مادة السمُت العلمية.  -ُ

 أسلوبو.  -ِ

 أمانتو العلمية.  -ّ

 إحالتو.  -ْ

ٍعرًًبُت.  -ٓ
ي
 موقفو من ا١ت

 إتاىو التفسَتم.  -ٔ

 .إتاىو النحوم  -ٕ
 طادةػاضدطغنػاضطضطغظػ -1



 
ٕٓ 

 

 

ب الدر ا١تصوف ٬تد أفَّ السمُت قد استقى مادتو العلمية من  ا١تتصفح لكتا
كتب السابقُت، كتأثر تأثرنا كاضحنا كجليِّا ٔتنهج شيخو أيب حياف صاحب البحر 

من  عن موقف السمُت –كما سنعرؼ ذلك فيما بعد عند البحث   –احمليط 
ٍعربُت
ي
اآلراء من  فقد سلك السمُت ُب منهجو منهج شيخو الذم يعتمد على ٚتع ، ا١ت

كتب السابقُت، كعرضها، كذكر النصوص كتدكينها كبذؿ اٞتهد ُب استيفاء الكبلـ 
على مسائل ىذا الكتاب، كعرض القراءات ا١تشهورة كالشاذة كما ذكر الناس ُب 
توجيهها، ٍب يقف السمُت أماـ ىذه األقواؿ كاآلراء موقف ا١تنضد ٢تا فتارةن يرجّْح 

 ف مع الدليل لكل ما يذكر.بعضها على بعا، كتارةن يضعّْ 
 أدضوبهػ-2

شاع ُب أسلوب السمُت العبارة ا١تبسوطة كالبياف الواضح فهو يعتمد اىل 
 إالَّ أك شكنا  ج على األسباب، كال يًتؾ احتماالن الًتتيب كالتنظيم حيث يرتّْب النتائ

تدٌخل كضَّحو كبيَّنو كفسَّره كعلَّق عليو، كيذكر كل ما قيل من أقواؿ كآراء، ٌٍب ي
 بشخصيتو، فنراه يؤيّْد كجهة نظر، كيبعد أخرل، ككتابو شاىد صدؽ على ما ذكرت.

 أطاظتهػاضطضطغظػ-3

لقد اٌتسم كتاب السمُت بسمة كاضحة كطيبة قد ال ٧تدىا ُب مثل ىذه 
ك الكتب تلك السمة ىي األمانة العلمية، حيث يسند األقواؿ إىل أصحأّا حيننا 

عرج عليو، ككيف ال يكوف كذلك، كمؤلَّف ٭تمل  آخر يذكر اسم الكتاب الذم
 أشرؼ تسمية "الدر ا١تصوف ُب علـو الكتاب ا١تكنوف".

 إحاالتهػ-4

ًمػػل فكػػاف  
ي
لقػػد حػػرص السػػمُت ُب كتابػػو: الػػدر ا١تصػػوف علػػى عػػدـ التكػػرار ا١ت

كثػػَتنا ٌمػػا يػػربط بػػُت اآليػػات ا١تتشػػأّة أك مػػا يقارّٔػػا ُب تركيبهػػا، أك يبػػُتّْ قاعػػدة كليػػة أك 
ضػػػابط قػػػد مػػػٌر ذكػػػره، فػػػرارنا مػػػن تكػػػرار ال داعػػػي لػػػو، كلػػػو ُب الصػػػدد إحػػػاالت داخليػػػة 
يل على موضع سابق، كقد يػذكر لنػا اسػم الٌسػورة كاآليػة، كقػد يػذكر  كخارجية، فقد ٭تي
لنػا اآليػة فقػط، كقػد يػذكر السػورة فقػػط، كقػد ٭تيػل دكف أف يػذكر شػيئنا، كلنأخػذ علػػى 

 ذلك أمثلة توٌضح ما ذكرناه.
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ػتػاضدطغنػاضداخضغظإحاال
 ا١تراد بإحاالت السمُت الداخلية اليت تتصل بكتابو الدر ا١تصوف، كمن ذلك:

 السمُت اسم السورة كاآلية معا: ذكر

: (و قاؿ السمُت عند قول - ُ   )(1) :" إنَّو من باب التشػبيو

: (بػػػػػُت شػػػػػيئُت بشػػػػػيئُت، كقػػػػػد مػػػػػٌر نظػػػػػَت ىػػػػػذا ُب البقػػػػػرة عنػػػػػد قولػػػػػو       

        ")(2).(3). 

: (و قولػػػ" :قػػػاؿ السػػػمُت عنػػػد - ِ     )(4)  بعػػػد ذكػػػر األكجػػػو
السبعة ُب إعراب ىذه اآليػة: كىػذه األكجػو السػبعة قػد تقػدـ ذكريىػا كذكػري مىػٍن نيًسػبتي 

 عػػن إعادتػػو ُب سػػورة البقػػرة عنػػد قولػػو إليػػو كالػػردي علػػى بعػػا القػػائلُت ببعضػػها ٔتػػا ييغػػٍت
: (      ")(5).(6). 

ػذصرهػاآلغظػسػط
: (و قولػ"قاؿ السمُت عند     )(7)خػواف : قػرأ األ

 : ىػػذين الفعلػػُت بالغىيبػػة، كالبػػاقوف با٠تطػػاب ... كقػػد تقػػدـ ٨تػػوه مػػن ىػػذا ُب قولػػو
(     )"(8).(9).  
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: و قولػػ: "قػػاؿ السػػمُت عنػػد    
: أصػػل التسػػوًن: التعلػػيم ... كقػػد تقػػدـ (1) 

:  ٖتقيق ذلك ُب قولو   
:  كقولو (2)   "(3).  

ػذصرهػاضدورةػسػط
: (و قػػػػاؿ السػػػػمُت عنػػػػد قولػػػػ           )(4)" :رأ العامػػػػة: كقػػػػ

 .(6).(5)"كىقود بفتح الواك كاٟتسن بضٌمها؛ كقد تقدـ ٖتقيق ذلك ُب البقرة
: ( و قػػػػاؿ السػػػػمُت عنػػػػد قولػػػػ          )(7)" : َّبػػػػأف

أًمنى ضيمّْنى معػٌت أقػىػرَّ كاعػًتؼ، فعػدّْم بػالبلـ، فػذكر أبػو علػي أنٌػو يتعػدل ّٔػا مػن غػَت 
 (9).(8)لصواب ما قدٍَّمتيو من التَّضمُت، كقد حقٍَّقتي ىذا أكؿ البقرة"تضمُت. كا

ػأوػبػوضه:ػشدػطرَّػ،ػشدػتػدمػإحاالتهػبطبارة:ػ
، كىػو ٭تتػاج اىل أك بقولػو  ،كأما عن إحاالتو اليت قػد يعػرب عنهػا بقولػو: كقػد تقػدـ قػد مػرَّ
 الكثَت من التعب ُب اٟتصوؿ عليها، كمن أمثلة ذلك ما يأٌب: 

: (  و ؿ السػػػػمُت عنػػػػد قولػػػػقػػػػا     )(10) :"  كقػػػػد تقػػػػدـ لنػػػػا الكػػػػبلـ ُب
 .(12)"بكبلـ مشبع فلَتاجع ٙتةن  (11)كسر حرؼ ا١تضارعة كشرًط ذلك ُب سورة الفاٖتة
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: (و قػػاؿ السػػمُت عنػػد قولػػ   )(1)  :" إنٌػػو مػػن بػػاب التشػػبيو ا١تركػػب، كىػػذا
: (كؿ البقرة عند قولو قد مٌر ٖتقيقو ُب أ     ")(2).(3).   

ػأوػدغأتيػ،إحاالتهػبطبارة:ػغأتي
ككمػػػا كػػػاف لػػػو عبػػػارات ماضػػػية مثػػػل: قػػػد تقػػػدـ، كقػػػد مػػػٌر، كػػػاف لػػػو أيضنػػػا مػػػن العبػػػارات 

 ، كنذكر منها على سبيل ا١تثاؿ:يأٌبا١تستقبلة 
: (و قػػػاؿ السػػػمُت عنػػػد قولػػػ       )(4) : "  ػػػحىرى فيػػػو كػػػبلـ كسى

كثػػَت، بالنسػػبة إىل الصػػرؼ كعدمػػو، كالتصػػرؼ كعدمػػو كاإلعػػراب كعدمػػو، يػػأٌب تفصػػيلها اف شػػاء 
 .(5)"اهلل عند ذكره إذ ىو األليق بو
: (و قػاؿ السػػمُت عنػػد قولػػ    )(6)" : كمػػن العػػرب مػػن يػىٍقلًػػبي تىػػاءى االفتعػػاؿ
يقوؿ: اذَّخر، يذًَّخري بذاؿ معجمة مشػددة، كمثلػو اذَّكػر فهػو مػذَّكره، ُب ىذا النحو ذاال معجمة ف

 .(7)"كسيأٌب إف شاء اهلل
ػإحاالتػاضدطغنػاضخارجغظ

كػػاف لػػو إحػػاالت   -تٌتصػػل بكتابػػو: الػػدر ا١تصػػوف –ككمػػا كػػاف للسػػمُت إحػػاالت داخليػػة 
 خارجية، تتصل ٔتؤلفاتو األخرل، كمن ذلك:

:(و قػػػػػػػاؿ السػػػػػػػمُت عنػػػػػػػد قولػػػػػػػ   ) الكرٯتػػػػػػػة مػػػػػػػن اآليػػػػػػػة: (       

   )(8) :"كىػو القػرب، كا١تعػٌت: أفَّ أٍكىلى  متعلق بػ ، ، كأكىل: أفعػلي تفضػيل مػن الػوى ًٍ
: إذ (9)قاؿ أبو البقػاء ،منقلبة من ياء، لكوف فائو كاكنا أقرب الناس بو كأخٌصهم، فألفو
يعػٍت إسػم حػرؼ التهجػي، كالوسػط مػن  كاكاكاف، إال لي  ُب الكبلـ ما المو كفػاؤه ك 
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، أك اسػػم حػرؼ ا١تعػػٌت كػواك النسػػق، كألىػػل التصػريف خػػبلؼه ُب عينػو: ىػػل ىػػي قػوؿ
كاك أيضنا أك ياءه؟ كقد تعرضتي ٢تا بدالئلها ُب شرح التسهيل"
(1). 

ػطوشغهػطنػاضُطْطربغنػ-ػ5
العلماء ُب إعػراب لقد كاف السمُت ُب كتابو الدر ا١تصوف مهتمنا بعرض أقواؿ 

القػػرآف الكػػرًن كمناقشػػتها كتقوٯتهػػا علػػى األدلػػة الصػػناعية كا١تعنويػػة، كُب العػػرض التػػا  
 سنشرح موقفو من أيب البقاء كابن عطية كأيب حياف كالز٥تشرم.

 أبى البقاء العكربي - أ

نٌػػو قػػػدـ لنػػا كتابػػػو إمكانػػػة عاليػػة ُب علػػػم إعػػراب القػػػرآف الكػػرًن، حيػػػث  ٭تتػػل أبػػػو البقػػاء
يّْم التبيػػاف ُب إعػػراب القػػرآف، كقػػد اطلػػع القػػـو علػػى مػػا جػػاء ُب ىػػذا الكتػػاب العظػػيم، كتناكلػػو القػػ

القػػػـو با١تناقشػػػات كالػػػرد، كىػػػم مػػػا بػػػُت معػػػًتض كمؤيػػػد، كالسػػػمُت أحػػػد أكلئػػػك الػػػذين أفػػػادكا مػػػن  
كتػػػاب أيب البقػػػاء، كحيػػػث أكثػػػر السػػػمُت مػػػن الوقػػػف أمػػػاـ عبػػػارات كإعرابػػػات أيب البقػػػاء بػػػالرد 

 شة، كمن أمثلة ذلك.كا١تناق
ُب التزامػػو بصػػناعة النحػػو كقواعػػده فهػػو ميهػػتٌم  ايبػػدك لنػػا أبػػو البقػػاء مػػن خػػبلؿ كتابػػو مىرًننػػ

ـي على حساب الصناعة، كلذلك كاف السمُت، كىػو ا١تلتػـز ا١تتشػدّْد  با١تعٌت، كلو كاف ىذا االىتما
 ة بػيٍعًدىا عمَّا يراه من القواعد.يتعقَّبو كثَتنا بالردّْ كا١تناقشة ، فَتفا أعاريبو كتقريراتو ْتجَّ 

: (و : أفَّ ٚتلػػػػػػة قػػػػػػاتلوا ُب قولػػػػػػ(2)ينقػػػػػػل أبػػػػػػو البقػػػػػػاء -ُ           

     )(3) كيتعقَّػب السػمُت ىػذا القػوؿ: "كىػذا فاسػده ألٌف ٚتلة حاليػة مػن تعػالىوا ،
 .(4)ة، كىذه طلبية"اٞتملة يشًتط أف تكوف خربي

: (و كجوَّز أف يكوف معٌت قول -ِ             
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  )(1) كقاؿ: "إفَّ ىذا يكػوف مػن إضػافة الشػيئ إىل مػا ىػو ، ُب ٥تلوؽ
"كىػػو كػػػبلـ متهافػػػت؛ إذ ال ييضػػػاؼ   كيػػػردُّ عليػػػو السَّػػمُت ذلػػػك بقولػػػو: .(2)ُب ا١تعػػٌت"

 .(3)"، كما أىٍكىم ذلك ييؤكَّؿالشيء إىل نفسو
ػز السػمُت علػى جانػب الصػناعة ُب مناقشػاتو ا٠تصػبة مػع أيب البقػػاء، كإذا   -ب  كيركّْ

كنػػا قػػد كجػػدناه مػػن قبػػل، فهػػو قػػد يتخػػذ منػػو موقفنػػا مغػػايرنا حػػُت يقبػػل مػػا رفضػػو أبػػو 
 البقاء ْتجة التزامو بالصناعة، فَتل أف ىذا ال يتعٌُت فالصناعة تبيح ذلك.

: ( و قولػػ ُب - ُ        )(4) يػػرفا أبػػو البقػػاء :
كيػػػػردُّ عليػػػػو السػػػػمُت  .(5)"أف يكػػػػوف الظػػػػرؼ حػػػػاالن ْتجػػػػة أفَّ أٍف ال تعمػػػػل ُب اٟتػػػػاؿ"

ػػوَّزيكا ُب ليػػت كُب كػػأفٌ  أف تعمػػل ُب اٟتػػاؿ، قػػالوا: ًلمػػا  ىػػاكُب  ،حكمػو كيقػػوؿ: "قػػد جى
للتأكيػػػد فلتعمػػػل ُب  فػػػإفَّ التمػػػٍت كالتشػػػبيو كالتنبيػػػو،  تىضػػػمَّنىتو ىػػػذه األحػػػرؼ مػػػن معػػػٌت
اليت للتنبيو، بل ىي أىٍكىل منها، كذلك أّنا عاملػة،  ىااٟتاؿ أيضنا، فليست تتباعد عن 

ليست بعاملة، فهي أقربي لشبو الفعل من ىا" ىاك 
(6). 

 كإذا كػػاف السػػمُت يػػتهم أبػػا البقػػاء بأنػػو الى يػىٍعتىػػدُّ بالصػػناعة، فلػػي  معػػٌت -ج 
ىذا أنَّو ٭تصر مناقشتو لو ُب ىذا اإلطار، فهو قد يتتبع ا١تعػاين الػيت يغػوص أبػو البقػاء 

 فيها، كيكشف عن اختبلؼ كجهيت النظر بينهما.
 :"و قولػػػػػ (7)قػػػػػد فٌسػػػػػر أبػػػػػو البقػػػػػاء -ُ        ":مػػػػػن اآليػػػػػة الكرٯتػػػػػة 

(                  ،                  

                                                 
 .ُُٗسورة آؿ عمراف، اآلية:  -1
 .ِٗٓ/ُالتبياف،  -2
 .ِّٓ/ّالدر ا١تصوف،  -3
 .ُٗسورة آؿ عمراف، اآلية:  -4
 .َِْ/ُالتبياف،  -5
 .َٗ – ٖٗ/ّالدر ا١تصوف،  -6
 .ُِٓ/ُالتبياف،  -7
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)(1)  على البػدؿ، كالتقػدير: كيعلّْمػو الكتػاب، كيعلّْمػو أين قػد جئػتكم، فقػاؿ السػمُت: "كىػو
 .(2)بعيد ُب ا١تعٌت"
 ( و كيػػػػرل أبػػػػو البقػػػػاء أٌف قولػػػػػ -ِ   ) :مػػػػن اآليػػػػة الكرٯتػػػػػة (     

       )(3) " : البتػػػداء الغايػػػة، كيقػػػوؿ: أم مػػػن أجػػػل الغػػػيظ، كمػػػا ٬تػػػوز أف يكػػػوف
فيتعقَّب السمُت ىذا التأكيل بقولو: "كقولػو كًمػٍن البتػداء الغايػة أم: مػن   .(4)"حاالن أم مغتاطُت

ٔتعػػٌت مػػن أجػػل، فإنَّػػو معػػٌت العلػػة، كالعلػػة  أجػػل الغػػيظ كػػبلـ متنػػافر، ألٌف الػػيت لبلبتػػداء ال تػيفىسَّػػر
 .(5)كاالبتداء متغايراف، ٍب إف اٟتالية ال يظهر معناىا"

كعلى الرغم مػن كثػرة معارضػة اٟتلػيب أليب البقػاء كرفضػو آلرائػو بالتعليػل كدكنػو فقػد  -د 
 ىتة.يقف منو موقفى ا١تؤيّْد لو، ا١تنتصًر لرأيو، كإف كانت الشواىد على ذلك نادرةن أك با

ػرٌجى أبػو البقػاء قولػ -ُ  (و قد خى         )(6)" : علػى أنٌػو مػاض، كال
٬تػػػوز أف يكػػػوف التقػػػدير فػػػإف يػىتػىوىلَّػػػوا لفسػػػاد ا١تعػػػٌت ألٌف قولػػػو: فقولػػػوا اشػػػهدكا خطػػػاب للمػػػؤمنُت، 

. (7)"دير: فقولػػػوا ٢تػػػمكيتولػػػوا للمشػػػركُت، كعنػػػد ذلػػػك ال يبقػػػى ُب الكػػػبلـ جػػػواب الشػػػرط، كالتقػػػ
 .(8)كيصف السمُت ىذا الكبلـ بأنٌو "ظاىر جدا"

)الػذم زعػم أٌف  كيستحسن رٌد أيب البقاء على الفػراء ،كيفٌضل السمُت -ِ   

) (9)  افتعل من السكوف، كإ٪ٌتا أشبعت الفتحة فتوٌلد منها ألف. قاؿ 
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 .ُُٗسورة آؿ عمراف، اآلية:  -3
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: ألٌف الكلمػػػػػة ُب ٚتيػػػػػع (1)إنٌػػػػػو قػػػػػاؿالسػػػػػمُت: "كعبػػػػػارة أيب البقػػػػػاء أحسػػػػػني ُب الػػػػػرد ف
   .(2)تصاريفها ثبتت عينها، كاإلشباعي ال يكوف على ىذا اٟتد"

 به عطيتا -ب 
  –الػػػيت تركػػػت أثػػػرنا طيّْبنػػػا ٯتتػػػدُّ ثوابػػػو إىل أصػػػحابو  –مػػػن كتػػػب الػػػًتاث القيمػػػة 

كتػػاب احملػػرر الػػوجيز ُب تفسػػَت الكتػػاب العزيػػز البػػن عطيػػة كتػػاب تفسػػَت كإعػػراب، لػػو 
تو العالية بُت كتب التفسَت، كعند ٚتيع ا١تفسرين، كذلك ألنٌو مؤلفو أضفى عليػو مكان

من ركحو العلمية الفياضة ما أكسبو دقة كركاجنا كقبوالن 
(3). 

كىػػو كثػػَت االىتمػػاـ بالصػػػناعة النحويػػة، كالكتػػاب شػػػاىد صػػدؽ علػػى ذلػػػك، 
ذ أنَّػػو يقتػػب  منػػو الػػدر ا١تصػػوف إفػػادة كاسػػعة، إ أفػػاد منػػو السػػمنب اٟتلػػيب ُب كتابػػوكقػػد 

نصوصنػػػػا كثػػػػَتة، كػػػػاف فيهػػػػا ابػػػػن عطيػػػػة يغػػػػوص علػػػػى أبعػػػػاد ا١تعػػػػاين، كصػػػػل إىل نتػػػػائج 
تكشػػػػف عػػػػن سػػػػعة أفقػػػػو كثقافتػػػػو الواسػػػػعة، كيغلػػػػب علػػػػى موقػػػػف السػػػػمُت مػػػػن ىػػػػذه 
النصػػػوص أنػػػو كػػػاف يكتفػػػي بعرضػػػها غػػػَت أنػػػو قػػػد يستحسػػػن أك ينتقػػػد: كأمامػػػك مػػػن 

 األمثلة اليت استحسن فيها:
ػػػر ابػػػ -ُ : (و ن عطيػػػة معػػػٌت أصػػػبحتم ُب قولػػػكيفسّْ       )(4) :

بأّنػػا عبػػارة عػػن االسػػتمرار، كإف كانػػت اللفظػػة ٥تصوصػػة بوقػػتو ٌمػػا، كإ٪ٌتػػا ٌخصَّػػت ىػػذه اللفظػػة "
سُّػها ا١تػرء مػن نفسػو  ّٔذا ا١تعٌت من حيث ىي مبػدأ النهػار، كفيهػا، مبػدأ األعمػاؿ، فاٟتػاؿ الػيت ٭تًي

السمُت: "كىذا الذم ذكػره معػٌت حسػن،  . فقاؿ(5)ها ىي اليت يستمر عليها يومو ُب األغلب"في
كإذا مل يػػنصَّ عليػػو النحويػػوف فإنٌػػو الييػػٍدفىعي، ألفَّ النحػػاة غالبنػػا إمَّػػا يتحػػدَّثوف ٔتػػا يتعلػػق باأللفػػاظ، 

 .(6)"كأمَّا ا١تعاين ا١تفهومة من فحول الكبلـ فبل حاجة ٢تم بالكبلـ عليها غالبنا

                                                 
 .ِْْ/ُالتبياف،  -1
 .ِّْ/ّالدر ا١تصوف،  -2
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 .ِّٓ/ّالدر ا١تصوف،  -6
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" :و كيػػػػػرل ابػػػػػن عطيػػػػػة ُب قولػػػػػ -ِ  :مػػػػػن اآليػػػػػة الكرٯتػػػػػة " (         

                          ..) (1)  ،بأٌّنا ٚتلػة معطوفػة
كفػػركا لفسػػاد ا١تعػػٌت. علػػى   شػػهدكاال ٬تػوز عطػػف كلكػن مكيٌػػا صػػاحب ا١تشػػكل ردَّ عليػػو، كقػػاؿ: 

"كمل يبػػػػٌُت )مكػػػػي( جهػػػػة الفسػػػػاد فكأنٌػػػػو فىًهػػػػمى الًتتيػػػػب بػػػػُت الكفػػػػرة كالشػػػػهادة،   فقػػػػاؿ السػػػػمُت:
، فػػػإفَّ الػػػ ػػػدى ا١تعػػػٌت، كىػػػذا غػػػَت الـز : (2)ابػػػن عطيػػػة واك ال تقتضػػػي ترتيبنػػػا، كلػػػذلك قػػػاؿفلػػػذلك فىسى

لواك ال تػيرىتّْب""ا١تعٌت مفهوـه أٌف الشهادة قبل الكفًر كا
(3). 

 : (و ُب اٞتملػة مػن قولػ (4)كقػد ٮتتلػف مػن ابػن عطيػة عنػدما نقػل ابػن عطيػة -ّ

           )(5)  اإلٚتػػػػاع مػػػػن أىػػػػل التأكيػػػػل علػػػػى أنػػػػو مػػػػن مقػػػػوؿ الطائفػػػػة، قػػػػاؿ
 .(6)السمُت: "كلي  بسديد ١تا نػىقىلىو النىاس من ا٠تبلؼ"

 : (و : "عندما قاؿ الطربم ُب قول(7)ابن عطية قوؿ الطربمانتقد  -ْ

   )(8)  فتعقب السمُت:  .(9)، قائبل: "كىذا خطأ ال يلتئم بو ا١تعٌت"يقوؿمعطوؼ على
ٍب كاصل السمُت كبلـ الناس حىت ، (10)"كمل يبٌُت أبو ٤تمد كجو ا٠تطأ كال عدـ التئاـ ا١تعٌت"

ر كاٟتمد هلل صحة كبلـ الطربم بكبلـ أيب القاسم الز٥تشرم، كظهر قاؿ ُب اآلخَت: "فقد ظه
 .(11)أٌف رد ابن عطية عليو مردكد"

 :و قاؿ ابن عطية ُب قول بعبارة: فيو نظر؛ مثبلن  كقد ينتقد ابن عطية -ٓ
( )(12) :" ،كىو ىو بدؿ من ىدل اهلل، كيكوف ا١تعٌت: قل إفَّ ا٢تدل ىدل اهلل 
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أحد كالذم جاءنا ٨تن، كيكوف قولو: أك ٭تاجوكم ٔتعٌت أك فليحاجوكم أىٍف ييؤتى 
فتعقب السمُت قائبل: "كفيو نظر؛ ألنَّو ييؤدم إىل حذًؼ حرؼ  .(1)"فإٌّنم  يػىٍغلبونكم
 .(2)"النهي كإبقاء عملو

بن عطية ىو عىٍرضي  اكعلى العمـو فإٌف طابع الغالب على موقف السمُت من 
 أ٫تيةو كبَتة. كبلمو دكف مناقشاتو ذاتً 

 أبى حيان -ج 

يعٌد أبو حياف األندلسي أحػد النحػاة احملققػُت الػذين خلفػوا تراثنػا ٨توينػا عربينػا ضػخمنا 
ا ٢تم على مٌر األياـ كالسنوات، كمن يقػرأ ُب كتابػو البحػر احملػيط يعجػب  ال يزاؿ شاىدن

علػػى  ٢تػػذه الثقافػػة الواسػػعة الػػيت تػػدؿ علػػى فضػػل ذلػػك الشػػيخ كعلمػػو، كيقػػف الشػػيخ
رأس االٕتػػػاه الظػػػاىرم ا١تلتػػػـز الػػػذم كػػػاف يعيػػػدُّ الصػػػناعة ىػػػي األسػػػاس األكؿ ُب الفهػػػم 
كالتفسػػَت، كقػػد تػػرؾ كتابػػو بصػػمات كاضػػحة ُب كتػػاب صػػاحبنا الػػدر ا١تصػػوف ُب علػػـو 

مػن قبيػل توجيػو القػراءات كأعاريػب اآليػة كمػا يعرضػو، كأقػواؿ العلمػاء  الكتاب ا١تكنوف
ٗتر٬تهػػا، كالصػػناعة النحويػػة كأصػػو٢تا، حػػيت ٮتيٌػػل ١تػػن يطػػالع  كمػػا ييقوّْمهػػا، كالشػػواىد ك 
كال غػرك ُب ذلػك فالسػمُت اٟتلػيب تلميػذ  كأنٌو يقرأ البحر احملػيط،   كتاب الدر ا١تصوف

 أليب حياف، لذلك أفاد السمُت اٟتليب من ذلك الكتاب إفادة كارفة الظبلؿ.
مػػػدة طويلػػػة، كمػػػن أسػػػباب التػػػأثر بػػػأٌف السػػػمُت تتلمػػػذ علػػػى شػػػيخو أيب حيػػػاف 

كاٗتذ ١توقف االلتزاـ الذم كاف أبػو حيػاف علػى رأسػو، كنفػ  طبيعػة العمػل الػذم قػاـ 
بػػو الشػػيخ كتلميػػذه.كال نريػػد أف يفهػػم القػػارئ مػػن ىػػذا أٌف الػػدر ا١تصػػوف نسػػخة طبػػق 

فهذا اٟتكػم ال أسػاس لػو مػن الصػحة، كإ٪ٌتػا يتخػذ ا١توضػوع  ،األصل عن البحر احمليط
 التأثر كالثاين ا١تناقشة.جانبنا ذا شقُت: األكؿ 

 كنستطيع أف نقسم مناقشة التلميذ السمُت لشيخو أيب حياف إىل قسمُت:
 مناقشات خاصة بالز٥تشرم بينهما. -ِمناقشات عامة بينهما.  -ُ

                                                 
 .ُُٕ/ّاحملررالوجيز،  -1
 . ِٓٓ – ِْٓ/ ّالدر ا١تصوف،  -2



 
ٖٓ 

 

 

 بغنػأبيػحغانػواضدطغنػاضحضبي:ػطظاشذاتػراطظػ -1

ُب ال شػػػك أف التلميػػػػذ كالشػػػػيخ يسػػػَتاف ُب إتػػػػاه التمسػػػػك بأصػػػوؿ الصػػػػناعة كالتشػػػػدد 
تطبيػػق أشػػكا٢تا، كلكػػن ىػػذا ال ٭تىػػٌتم التوافػػق ُب النتػػائج ألف ا١تػػادة الػػيت يعمػػبلف ُب صػػددىا تقبػػل 
اٟتػػوار كاألخػػذ كالػػرد، كمػػن ىػػذا ا١تنطلػػق قػػد ٧تػػد السػػمُت يعػػًتض سػػبيل أيب حيػػاف مصػػححنا لػػو 

 كجهتو أك ٥تالفنا لو ُب االجتهاد. كمن ذلك:
: ( و ولػًمػٍن للتَّبعػيا ُب قيرل أبو حٌياف أٌف  -ُ           

              ) (1)  ًمػػػٍن ُب موضػػػع اٟتػػػاؿ مػػػن شػػػيئاشػػػيئا مفعػػػوال، ك كأعػػػرب 

بعػػا التبعيضػػية تػيػػؤىكَّؿ بلفػػظ  ًمػػنٍ "كىػػذا ينبغػػي أف ال ٬تػػوز البتػػة ألٌف  :فػػَتدُّ عليػػو ذلػػك بقولػػو .(2)
ًمٍن، أال ترل أنَّك إذا قلت: أخػذت مػن الػدراىم معنػاه: بعػا الػدراىم، كىنػا ال ضافة ١تا جىرَّتو م

ييتصوَّر ذلك أصبل"
(3). 

يبدك أٌف التّْلميذ تعلَّػم مػن أسػتاذه التَّػدقيق الشَّػديد ُب تقػوًن ألفػاظ اإلعػراب،  -ِ
)  فقد قاؿ أبػو حيٌػاف ُب اآليػة الكرٯتػة:                  )(4) :

ػػػا مصػػػدرية مػػػاإفَّ  ػػػمُت لفظػػػة الظػػػاىر كيقػػػوؿ:   .(5)الظػػػاىر أّنَّ "فهػػػذا ٬تيىػػػوّْز غػػػَت  فيتتبػػػع السَّ
ذلك، كجوازه فيو بيعد، كىػو أف تكػوف موصػولة، كحينئػذ ٖتتػاج اىل عائػد كىػو مقػٌدر، أم: 

ػاذ ا١تتعلػق، فلػذلك مل يظهػر بسبب الٌػذم تػيعىلّْمػوف بػو الكتػاب، كقػ د نقػص شػرط، كىػو اٗتّْ
جىٍعليها غَت مصدريٌة"
(6). 

مػن ىػذا القبيػػل تعقُّبيػو أليب حيٌػاف قػػاؿ -ّ
و مػن قولػػ الٌػذين"إٌّنػم جػوَّزكا ُب إعػػراب  : (7)

: (           )(8)  من قولو كجوىا منها الرٌفع على الٌنعت لٌلذين نافقوا: (   

                         ،      

                                                 
 .َُسورة آؿ عمراف، اآلية:  -1
 ـ.ُّٖٗ، ِ، دار الفكر، بَتكت، لبناف، طُّٖ/ِالبحر احمليط ،  -2
 .ّٔ/ّالدر ا١تصوف،  -3
 .ٕٗآلية: سورة آؿ عمراف، ا -4
 .َٔٓ/ِالبحر احمليط ،  -5
 .ِٕٕ – ِٕٔ/ّالدر ا١تصوف،  -6
 .ُُُ/ّالبحر احمليط ،  -7
 .ُٖٔسورة آؿ عمراف، اآلية:  -8
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  )(1) إٌف "الذين نافقوا ا١تنصػوب نعتا مرفوعا لػ فكيف ٬توز أف يػيعىدَّ اٌلذين قىاليٍوا .
ىػػػذا عجيػػػب منػػػو، ألفَّ الٌػػػذين كلكػػػنَّ الٌسػػػمُت يقػػػوؿ: "ك  ىػػػذا بػػػبل ريػػػب سػػػهو ظػػػاىر.

ػا كػرّْر العامػل  ،ا١تػؤمنُتنافقوا منصوب بقولو كىلًيػىٍعلىمى، كىػم ُب اٟتقيقػة عطػف علػى  كإ٪تَّ
توكيدا، كالشيخ ال ٮتفى عليػو مػاىو أشػكل مػن ىػذا، فيحتمػل أف يكػوف تبػع غػَته ُب 

قػػػوال، ىػػذا السػػػهو، كىػػػو الظػػػاىر مػػن كبلمػػػو كمل ينظػػػر ُب اآليػػػة اتكػػاال علػػػى مػػػا رآه من
أم: فعػل اهلل ذلػك  كلػيعلمككثَتا ما يقع الناس فيو، كأف يعتقد أٌف الَّذين فاعػل بقولػو: 

 .(2)ليعلم ىو ا١تؤمنُت كليعلم ا١تنافقوف، كلكن مثل ىذا  ال ينبغي أف ٬توز البٌتة"
كإذا كنَّا ُب ىذه األمثلة ٧تده يعًتض علػى أيب حيَّػاف فقػد ٧تػده ميٍنًصػفا  -ب 
رل، فيعػػػًتؼ بصػػػحَّة مػػػا أكرده مػػػن مواقػػػف: فقػػػد قػػػرأ بعػػػا القػػػرَّاء بتػػػاء ا٠تطػػػاب لػػػو ُب أمثلػػػة أخػػػ

: ( و كبعضػػػػػػػػػػػػػػهم باليػػػػػػػػػػػػػػاء قولػػػػػػػػػػػػػػ                

         )(3)  ُت معنػػػػا ُب القػػػػراءت أـقػػػػاؿ الشػػػػيخ: "األحسػػػػني أف تكػػػػوف
اجَّتهم ُب اهلل كنسبة أنبيائو لليهوديَّة كالنَّصرانٌية، كقد كقػع مػنهم مػا  منقطعة، ككأنَّو أنكر عليهم ٤تي

: ( أنكػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػيهم، أال تػػػػػػػػػػػرل إىل قولػػػػػػػػػػػو                )(4) 
اٞتملتػُت بػل أحػدا٫تا، كصػار السػؤاؿ  اآليات، كإذا جعلنػاه مٌتصػلة كػاف ذلػك غػَت متضػٌمن كقػوع
"كىػػػذا الَّػػػذم قالػػػو  كقػػػاؿ السػػػمُت:، (5)عػػػن تعيػػػُت إحػػػدا٫تا، كلػػػي  األمػػػر كػػػذلك إذا كقعػػػا معػػػا"

   .(6)الشيخ حسن جدا"
كلكنَّو إذا كاف ُب الفقرة السابقة يقف موقفا صر٭تا ُب تأييد الشػيخ فهػو  -ج

.رىهي أك ٬تػػد لػػو ٥ترجػػا فيمػػا ذىػػب إليػػوُب أمثلػػة أخػػرل يبػػدأ بانتقػػاده، ٍبَّ ٭تػػاكؿ أف يػىٍعػػذي 
 اختار الشيخ أفَّ كىأىيٍّْن كلمة بسيطة غَت مركبة، كأفَّ آخرىا نوف ىي  -ُ 

                                                 
 .ُٕٔ–ُٔٔآؿ عمراف، اآليتاف: سورة  -1
 .ُْٖ - َْٖ/ّالدر ا١تصوف ،  -2
 .َُْسورة البقرة، اآلية:  -3
 .ٓٔسورة آؿ عمراف، اآلية:  -4
 .ُْْ/ُط، البحر احملي -5
 .ُْٕ/ِالدر ا١تصوف،  -6
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فقػاؿ  .(1)من نف  الكلمة ال تنوين، ألفَّ ىذه الػدعاكل ا١تتقدّْمػة ال يقػـو عليهػا دليػل
 –األشػػياءالسػػمُت: "كالشػػيخ سػػلك ُب ذلػػك الطَّريػػق األسػػهل، كالنَّحويػػوف ذكػػركا ىػػذه 

٤تافظة على أصو٢تم، مع ما ينضمُّ إىل ذلك مػن الفوائػد  –ىب ا١تختلفة ُب كىأىيٍّْن اا١تذ
 .(2)من تشحيذ الذىن ك٘ترينو"

: (و ابػػػن عطيػػػة عنػػػد مػػػا نقػػػل ُب قولػػػ ىكمػػػا اعػػػًتض الشػػػيخ علػػػ -ِ  

  ) (3)  :َّقػٌدـ كأيظهػر ىو"عن بعا النحاة بأف " قػاؿ  .(4)"الضمَت ا١تقدر ُب "٤تػـر
كال شػػك ىػػذا قػػوؿ ردئ مينكػػر ال ينبغػػي أف ٬تػػوز مثلػػو ُب الكػػبلـ، فكيػػف "السػػمُت: 

ُب  القػػػػرآف !! فالشػػػػيخ معػػػػذكر، كعجبػػػػتي مػػػػن القاضػػػػي أيب ٤تمػػػػد كيػػػػف ييػػػػورد ىػػػػذه 
  .(5)"األشياء حاكينا ٢تا، كمل ييعقّْبها بنكَت

 خاصظػباضزطخذريأبيػحغانػوػاضدطغنػػاضطظاشذاتػبغنػ-2

فَّ الز٥تشػػرم كػػاف معتػػز  العقيػػدة مػػن ناحيػػة، ككػػاف يػػنهج مػػنهج إـ كمػػن ا١تعلػػو 
الرأم كالتأكيل، كلو كاف على حساب الصّْناعة النَّحويَّة من ناحية ثانية. لذلك أثارت 

؛ كمػن الطَّبيعػٌي أف يتصػدَّل مناقشػات كحػوارا بػُت العلمػاء آراء الز٥تشرم ُب الكٌشاؼ
ػػػنَّة ، خاصػػػةن كلَّمػػػا كجػػػده يغفػػػل عػػػن أمػػػر الصّْػػػناعة، لػػو أبػػػو حيٌػػػاف كىػػػو مػػػن علمػػػاء السُّ

كيشتط ُب التأكيل، ككاف السَّمُت اىل جانػب أسػتاذه أيب حيَّػاف ُب قضػايا العقيػدة كرٌد 
مواطن االعتزاؿ اٌليت كاف الز٥تشرم ٭تاكؿ أف يبثَّها َب ثنايػا تفسػَته، كمػا كػاف معػو ُب 

كمتعلّْقاهتا، كلكنَّو كػاف يعػًتض علػى شػيخو  ردّْ التَّجاكز الصَّريح على الصّْناعة النَّحويَّة
 أيب حٌياف إذا سار ُب نقاشو مع الز٥تشرم سَتا فيو بعا العوج كالتكلُّف.

                                                 
 .ّٕ/ّالبحر احمليط،  -1
 .ِْٔ/ّالدر ا١تصوف،  -2
 .ٖٓسورة البقرة، اآلية:  -3
 .ِِٗ/ُالبحر احمليط،  -4
 .ْٖٖ – ْٕٖ/ُالدر ا١تصوف،  -5
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كسػػػوؼ ٨تػػػاكؿ اآلف أف نوضّْػػػح موقػػػف الٌسػػػمُت مػػػن ا١تناقشػػػات اٞتاريػػػة بػػػػُت 
 .(1)الز٥تشرم كأيب حيَّاف بنصوص من الكتاب ٕتلو أحكامنا كتبُتّْ مقاصدنا

شػػيخو بالتحامػػل كالتسػػرع ُب إعػػبلف اٟتكػػم كاٞتػػرم كراء األمػػور  ىػو يػػتهم -أ 
 اللفظية كالشكلية.

بكسػػر إفَّ األكىل كفػػتح الثانيػػة  (2)قػػراءة ليحػػِت بػػن كثَّػػاب ينقػػل الز٥تشػػرم -ُ
: ( و مػػػػػػػػػػػػػن قولػػػػػػػػػػػػػ                       

          ) (3)  فقػػػاؿ الشػػػيخ: "مل ٭تىًٍكهػػػا عنػػػو غػػػَت الز٥تشػػػرم، كإ٪ٌتػػػػا
الز٥تشرم لولوعو ٔتذىبو يريـك ردَّ كل شيء إليو"
كىذا ٖتامػل عليػو "قاؿ السمُت:   .(4)

" ألنَّو ثقةه ال ينقل ما مل يػيٍركى
(5). 

يػػػػػد -ِ : ( و قولػػػػػ (ٔ)قػػػػػرأ ٛتي                     

)(ٕ)  بيػػػاء الغيبػػػة، كالفاعػػػل عنػػػد الز٥تشػػػرم ٬تػػػوز أف يكػػػوف الػػػذين قتلػػػوا، كالتقػػػدير: كال
ػػبػىنَّهم الػػذين قتلػػوا أمواتنػػا أم: كال ٭تسػػنب الػػذين قيًتليػػوا أنفسػػهم أمواتنػػا، فػػإف قلػػت:   ٭تىٍسى

 أ، فحذؼ لداللة كيف جاز حذؼ ا١تفعوؿ األكؿ؟ قلت: ىو ُب األصل مبتد

                                                 
م توجد إشارة ُب كشف الظنوف إىل ما أثارتو ا٠تبلفات بُت الشيخُت، فقد انتصر ٤تمد ابن رضي الدين الغزٌ  -1

الدمشقي أليب حياف كزيف اعًتاضات السمُت ُب رسالة بعنواف: "الدر الثمُت ُب بعا ما ذكره أبو حياف كعارضو 
٣تاميع ـ، كرٌد عليو القاضي علي بن أمر اهلل ا١تعركؼ بإبن اٟتنائي،  ُّْالسمُت"، كمنو نسخة ُب دار الكتب برقم 

 .ُِِ/ُشاـ. انظر: كشف الظنوف كانتصر للسمُت ُب رسالة كبَتة كقف عليها علماء ال
ىػ. انظر: األعبلـ َُّىو ٭تِت بن كثَّاب األسدم الكوُب، تابعي ثقة، قليل، من أكابر القرٌاء، كتوُب سنة  -2

 .ُٕٔ/ٖللزركلي، 
 .ُٖٕسورة آؿ عمراف، اآلية:  -3
 .ُِْ/ّالبحر احمليط ،  -4
 .َٓٓ – َْٓ/ّالدر ا١تصوف،  -5
، عٌده اٞتيمىحي ُب الطبقة الرابعة من ىو أبو ا١تثٌت ٛتيىيدي  -6 بن ثور بن حزف ا٢تبل  العامرم، شاعر ٥تضـر

 .ِِٖ/ِاإلسبلميُت، كلو ديواف شعر، ٚتعو عبد العزيز ا١تيمٍت، ٦تا بقي متفرقنا من شعره. انظر: األعبلـ للزركلي، 
 .ُٗٔسورة آؿ عمراف، اآلية:  -7
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بػػػأٌف ىػػػذا التقػػػدير يػػػؤدّْم إىل تقػػػدًن الضػػػمَت علػػػى  (ُ)الشػػػيخ الكػػػبلـ عليػػػو، كرٌد عليػػػو
احتصػارنا  ظػنٌ ميفىسَّرًه، كذلك ال ٬توز إال ُب أبواب ٤تصورة، كبأٌف حذؼى أحد مفعو  

إ٪تػػػػا يتمٌشػػػػى لػػػػو عنػػػػد اٞتمهػػػػور مػػػػع أنػػػػو قليػػػػل جػػػػد، نػػػػص عليػػػػو الفارسػػػػي كمنعػػػػو ابػػػػن 
 .(ِ)ملكوف

السمُت: "كىذا من ٖتمُّبلتو عليو، أمَّا قولو: يؤدم إىل تقدًن ا١تضمر ...  قاؿ
اخل فالز٥تشػػرم مل يقػػدَّره صػػناعة، بػػل إيػػرادنا للمعػػٌت ا١تقصػػود، كلػػذلك ١تَّػػا أراد أف يقػػدّْر 
الصػػناعة النحويػػة قػػدَّره بلفػػظ أنفسػػهم ا١تنصػػوبة كىػػي ا١تفعػػوؿ األكؿ، كأظػػٌن أٌف الشػػيخ 

، كمل يتنبَّػػو أنَّػػو قػػدَّرىا مفعػػوال أكؿ منصػػوبة، قتلػػواتأكيػػد للضػػمَت ُب تػػوىَّم أّنػػا مرفوعػػة 
كأٌمػػػا ٘تشػػػيتو قولػػػو علػػػي مػػػذىب اٞتمهػػػور فيكفيػػػو ذلػػػك، كمػػػا عليػػػو مػػػن ابػػػن ملكػػػوف، 

 .(3)كستأٌب مواضع يضطر ىو كغَته إىل حذؼ أحد ا١تفعولُت"
 مػػػن طرائػػػق النحػػػاة ُب التقػػػدير أّنػػػم قػػػد يستأنسػػػوف بأبيػػػات مولػػػدة، كمػػػع -ّ

فقػػػاؿ لػػػو  (4)ذلػػػك فػػػإٌف أبػػػا حيػػػاف يعيػػػب علػػػى الز٥تشػػػرم استشػػػهادة ببيػػػت أليب فػػػراس
ػا، كالشػيخ نفسػو يصػنع ذلػك ُب شػعر أيب   السمُت: "كلي  بعيػبو فإنٌػو ذكػره استئناسن

 .(5)"٘تاـ، فكيف ييعاب عليو شيئ عرفو كنٌبو عليو كاعتذر عنو؟
شػػرم اسػتخدامو ألفػػاظ كمػن قبيػل التحامػػل كاللفظيػة أنَّػػو يىعيػب علػى الز٥ت -ْ

العػػدؿ كالتوحيػػد، كيقػػوؿ: إنَّػػو يسػػتخدمها العتزالػػو. فقػػاؿ السػػمُت: "كمػػن يرغػػب عػػن 
٪ٌتػػا رأل ُب كػػبلـ الز٥تشػػرم إالتوحيػػد كالعػػدؿ مػػن أىػػل السػػنة حػػيت ٮتىيػػصَّ بػػو ا١تعتزلػػة؟ ك 

                                                 
 .ُُِ/ّانظر: البحر احمليط،  -1
ا ككفاةن، ىو أبو إ -2 سحاؽ إبراىيم بن ٤تمد بن ٤تمد بن منذر بن ميلكوف اٟتضرمي، النحوم، من أىل اشبيلية مولدن

؛ كالبحر احمليط ،  ِٔ/ُمن كتبو "إيضاح ا١تنهج"، ك"شرح اٞتمل" للزجاجي، كغَت ذلك. انظر: األعبلـ للزركلي، 
ّ/ُُّ. 
 .ُّٖ – َْٖ/ّالدر ا١تصوف،  -3
سعيد بن ٛتداف التغليب الربعي اٟتمداين، أمَت، شاعر، فارس، كىو ابن عم سيف  ىو أبو فراس اٟتارث بن -4

 .ُٓٓ/ِالدكلة، ككاف خاؿ سعد الدكلة، لو ديواف شعر. انظر: األعبلـ للزركلي ، 
 .ِِٓ/ّالدر ا١تصوف،  -5



 
َٗ 

 

 

ىػػػػذه األلفػػػػاظ كثػػػػَتا، كىػػػػو عنػػػػده معتػػػػزٌ ، فمػػػػن تكلٌػػػػم بالتوحيػػػػد كالعػػػػدؿ كػػػػاف عنػػػػده 
معتزلينا"

(1). 

ػػػػع منهػػػػا ليتَّخػػػػذ مػػػػن  -ب كقػػػػد ٬تػػػػد الشػػػػيخي ثغػػػػرة ُب كػػػػبلـ الز٥تشػػػػرم، فيوسّْ
االحتمػػػػاالت الػػػػيت قػػػػد ٭تتملهػػػػا ا١تػػػػرء شػػػػيئنا صػػػػر٭تنا، فينتقػػػػده، أك أٌف الشػػػػيخ يظػػػػٌن أٌف 
خصػػػػمو قػػػػد غىفىػػػػلى عػػػػن ىػػػػذا األمػػػػر فينتقػػػػد ىػػػػذا اإلغفػػػػاؿ، كحػػػػاكؿ السػػػػمُت إنصػػػػاؼ 

 الز٥تشرم كتصحيح موافقو.
 ) مػػػن اآليػػػة الكرٯتػػػة: فئػػػة :فقػػػد قػػػرئ قولػػػو  -ُ       

            ) (ِ)  ،بالنصػػػػػػب، فخرَّجهػػػػػػا الز٥تشػػػػػػرم علػػػػػػى االختصػػػػػػاص
أٌف ا١تنصػػػػػوب علػػػػػى االختصػػػػػاص ال يكػػػػػوف نكػػػػػرةن كال : "فػػػػػرفا الشػػػػػيخ ذلػػػػػك ْتجػػػػػة

ا ا عٌت النصب فقاؿ السمُت: "ال يعٍت االختصاص ا١تبوَّ  .(ّ)"مبهمن ب لو ُب النحو، إ٪تَّ
بإضمار فعل الئق، كأىل البياف ييسىمُّوف ىذا النحو اختصاصنا"
(ْ). 

 :و مل يبػػُتّْ مػػا تتعلػػق بػػو الػػبلـ مػػن قولػػ ألنٌػػو (ٓ)كينتقػػد الشػػيخ خصػػمو -ِ
(             )(ٔ) إف قلػت فقاؿ السمُت: "بل قد نصَّ فإنَّو قػاؿ: فػ

قلت: قالوا اخل، أك بقولو ال تكونوا، كأمُّ نصَّ أٍظهىري من ىذا؟" ،ليجعلما متعلق 
(ٕ). 

  الزخمشري -د
يتضح لنا فيمػا سػبق مػن جػوالت السػمُت مػع شػيخو أيب حيػاف، كالػيت كانػت 
انتصػارنا للز٥تشػػرم بعػد ىػػذا مػن قبيػػل تأييػد الز٥تشػػرم فيمػا ذىػػب إليػو، كلكػػن ىػػذا ال 

ن اعًتاضػػػو علػػػى الز٥تشػػػرم حػػػُت ٭تيػػػد الطريػػػق عػػػن قػػػوانُت الصػػػناعة ٯتنػػػع السػػػمُت مػػػ
 النحوية 

                                                 
 .ْٖ/ّالدر ا١تصوف،  -1
 .ُّسورة آؿ عمراف، اآلية:  -2
 .ّْٗ/ِالبحر احمليط،  -3
 .ْٔ/ّصوف، الدر ا١ت -4
 .ْٗ/ّالبحر احمليط،  -5
 .ُٔٓسورة آؿ عمراف، اآلية:  -6
 .ْٓٓ/ّالدر ا١تصوف،  -7
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ألف منهجػػػي الز٥تشػػػرم كالسػػػمُت يتغػػػايراف حيػػػث إف السػػػمُت يػػػنهج مػػػنهج االلتػػػزاـ ُب القػػػراءات 
ا١تتػػواترة كقػػوانُت الصػػناعة النحويػػة كظػػاىر اللغػػة ُب حػػُت إف الز٥تشػػرم ينشػػد ا١تركنػػة كالتحػػرر مػػن 

اإلضافة إىل تغاير منهج الرجلُت ُب مسػائل العقيػدة، كىنػا يأخػذ مػا يوافقػو ىذه األطر كاٟتدكد، ب
 كيًتؾ ما ٮتالف مذىبو.

 كحىت نتحقق من صدؽ ما قلنا فعلينا أف نربىن على ذلك كعلى سبيل ا١تثاؿ:
: (من ناحيػة ا١تعػٌت كالتفسػَت كػاف الز٥تشػرم يػرل أفَّ ا١تقصػود بقولػو  -أ    

                                   

           )(1) :" ػػػا ّٔػػػم، ألّنػػػم كػػػانوا ىػػػم أىػػػل الكتػػػاب، كيػػػرٌد علػػػى زعمهػػػم هتكُّمن
 .(2)"كػاف النَّبيُّػوف  ايو كسلم ألنػَّنىا أىل كتاب، كمنَّػيقولوف: ٨تن أكىل بالنُّبوَّة من ٤تمد صلى اهلل عل

قػػاؿ السػػمُت: "كىػػذا الَّػػذم قالػػو بعيػػد جػػدا، كيػػف ييسػػمّْيهم أنبيػػاء هتكُّمػػا ّٔػػم، كمل يكػػن ٍبَّ قرينػػة 
 .(3)تيبُتّْ ذلك؟"

) كقػػاؿ الز٥تشػػرم: "فػػاف قلػػت: كيػػف قػػاؿ:     )(4)  :فػػذكر ا٠تػػَت دكف الشػػر؟ قلػػت
ػػا كقػػع ُب ا٠تػػَت الػػذم يسػػوقو اهلل إىل ا١تػػؤمنُت، كىػػو الػػذم أنكرتػػو الكفػػرة، فقػػاؿ:  ألفَّ  الكػػبلـ إ٪تَّ

ا،  .(5)بيدؾ ا٠تَت تؤتيو أكليائػك علػى رغػم مػن أعػدائك" قػاؿ السػمُت: "كىػذا جػواب حسػنه جػدن
 .(6)"ٍب ذكر كبلمنا آخر يوافق مذىبو ال حاجة لنا بو

كقف أمامو معًتضنا على ٥تالفتو لقوانينها، كمن كمن ناحية الصناعة، كثَتنا مَّا  -ب
: (من قولو  أعرب ًإذٍ  ذلك أفَّ الز٥تشرم         

 
 

                                                 
 .ُٖسورة آؿ عمراف، اآلية:  -1
 ـ .ُٕٕٗ، ُ، دار الفكر ، بَتكت ، لبناف ، طُْْ/ُالكشاؼ،  -2
 .ِْٖ/ّالدر ا١تصوف،  -3
 .ِٔسورة آؿ عمراف، اآلية:  -4
 .ِِْ/ُالكشاؼ،  -5
 .َُِ/ّوف، الدر ا١تص -6
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    )(ُ)  قاؿ السمُت:  .(2)الثانية كاألربعُت الواردة ُب اآلية ًإٍذ قالىتً بدال من
يٍبدىًؿ من

 .(3)و""كفيو بيعد لكثرة الفاصل بُت البىدىًؿ كا١ت

كُب صدد القراءات كػاف الز٥تشػرم أحػد الػذين ال يرعػوكف عػن ثػىٍلًبهػا حػُت ٬تػدكّنا ٗتػرج 
عػػن تفسػػَتاهتم كقواعػػدىم، لػػذلك كقػػف منػػو السػػمُت موقػػف ا١تزيّْػػف ألقوالػػو: فقػػد قػػرأ عمػػرك بػػن 

) عبيػػػد: .  )(4)  :فػػػرٌد السػػػمُت عليػػػو   .(5)"كمػػػا ىػػػي ٔتقبولػػػة"بكسػػػر ا١تػػػيم، قػػػاؿ الز٥تشػػػرم
 .(6)"بقولو: "كالعجبي منو كيف ٕترٌأ على عمرك بن عبيد، كىو عنده معركؼ ا١تنزلة؟

 مىقفه عه املعربني واللغىيني والنحاة اآلخريه -ه
ػػز  مػع أفَّ السػمُت صػرٌح ُب مقدمتػو بأنٌػو يهػتٌم بػإيراد ا١تناقشػات الػواردة بػُت العلمػاء، كيركّْ

كلكنٌػو  –كمػا رأينػا قبػل قليػل   –اء كابػن عطيػة على ٚتاعة منهم كالز٥تشػرم كأيب حيػاف كأيب البقػ
يعربُت كاللغويُت كالنحػاة أيضنػا، كنػرل مػن خػبلؿ عرضػو 

مػدل آراءىػم يناقص أقواؿ اآلخرين من ا١ت
 اتفاقو كاختبلفو معهم:

 (ٕ)أبوػربغدة -1
  :(إٌف السػػمُت قػػد يوافػػق رأيػػو، كيقػػٌدـ توجيهػػو مػػثبل قػػاؿ أبػػو عبيػػدة عنػػد قولػػو 

                  )(8) مػػػة ٚتػػػع، كليسػػػت ضػػػمَتنا، عبل ليسػػػوا: "الػػػواك ُب
ابن عطية: "كما قالو أبػو عبيػدة . فقاؿ "كإسم لي  على ىذا أمة كقائمة صفتها، ككذا يتلوف

 خطأ مردكد". فقاؿ السمُت: كمل يبُتّْ )أبو عطية( 

                                                 
 .ْٓسورة آؿ عمراف، اآلية:  -1
 .َّْ/ُالكشاؼ،  -2
 .ُِٕ/ّالدر ا١تصوف،  -3
 .ِ– ُسورة آؿ عمراف، اآليتاف:  -4
 .َُْ/ُالكشاؼ،  -5
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تو ُب ىو أبو عبيدة معمر بن ا١تثٌت التيمي بالوالء، البصرم، النحوم، من أئمة العلم باألدب كاللغة، مولده ككفا -7

مؤلف، منها: "نقائا جرير كالفرزدؽ"، ك"٣تاز القرآف"، كغَت ذلك. انظر: األعبلـ  ََِالبصرة، لو ٨تو 
 .ِِٕ/ٕللزركلي،

 . ُُّسورة آؿ عمراف، اآلية:  -8
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دير ُب العبػػارة كقػػاؿ: "فهػػذا تقػػدير يصػػٌح بػػو ا١تعػػٌت الػػذم ٨تػػا كجػػو ا٠تطػػأ، ٍبٌ قػػٌدـ التقػػ
 .(1)إليو أبو عبيدة"

: (عنػد قولػو  فقاؿ أبو عبيدة ككثَتنا ما نراه ال يوافقو،       ) 
كقد رٌد الناس عليػو بأنَّػو كػاف " تعقبو السمُت برأيو:ف .(ّ)كل"بعا ىنا ٔتعٌت  إٌف ": (ِ)

لَّ  فلػو كػاف ا١تعػٌت: كأليًحػلَّ  ٢تم الربا كالسرقة كالقتل ألّنػا كانػت ٤ترَّمػة عليػو، يىلزىـ أف ٭تي
كال حاجػػة إىل  ٍب كاصػػل الكػػبلـ: .رّْـ علػػيكم ألىحػػلَّ ٢تػػم ذلػػك كلٌػػولكػػم كػػٌل الػػذم حػػ

 .(ْ)إخراج اللفظ عن مدلولو مع إمكاف صحة معناه"
: ( ككما قاؿ أبو عبيدة عند قولػو              

                   )(5) عنػػػػػػػػػػػدى : "ًمػػػػػػػػػػػٍن ٔتعػػػػػػػػػػػٌت"
 : كقولػػػػػػػػػػػو،(6)

(             ) (7)  أم: عند جوع كعند خوؼ. فتعقبػو
   .(8)السمُت ىذا الرأم: "كىذا ضعيف عند النحويُت"

هجم عليو، كحىت يٌتهمػو بضىػٍعفو ُب النحػو؛ مػثبل قػاؿ أبػو عبيػدة عنػد تيكأخَتنا نراه 
: (قولو            )(9) :إذ زائدة، كالتقدير" : 
 
 

                                                 
 .ّٓٓ/ّالدر ا١تصوف،  -3
 .َٓسورة آؿ عمراف، اآلية:  -2
 ـ.ُْٓٗ، مكتبة ا٠تا٧تي ، القاىرة ،  ْٗ/٣ُتاز القرآف ،(  ّ)
 .َِْ/ّالدر ا١تصوف،  -4
 .َُسورة آؿ عمراف، اآلية:  -5
 .ٕٖ/٣ُتاز القرآف،(  ٔ)
 .ْسورة قريص، اآلية:  -7
 .ّٓ/ّالدر ا١تصوف،  -8
 .ّٓسورة آؿ عمراف، اآلية:  -9



 
ْٗ 

 

 

(1)قالت امرأة"
فقاؿ السػمُت: "كىػذا عنػد النحػويُت غلػط، ككػاف أبػو عبيػدة يضػعَّف  . 

.(2)"ُب النحو
  مكي -2

ي آراء كثػػػػَتة جػػػػدا، كمل ٮتتلفػػػػو إال ُب مواضػػػػع كػػػػيب طالػػػػب مأكرد السػػػػمُت أل
 ) مػػػػن اآليػػػػة الكرٯتػػػػة: بػػػػاٟتق: قليلػػػػة؛ منهػػػػا: قػػػػاؿ مكػػػػي عنػػػػد قولػػػػو   

      )(ّ) كال تتعلٌػػػق البػػػاء بنػػػٌزؿ، ألنَّػػػو قػػػد تعػػػٌدل إىل مفعػػػولُت، أحػػػد٫تا" :
." م ذكػػره مكػػي غػػَت ظػػاىر، فقػػاؿ السػػمُت: "كىػػذا الػػذ ْتػػرؼو فػػبل يتعػػدل إىل ثالػػثو

فػػإٌف الفعػػل يتعػػدل إىل متعلّْقاتػػو ْتػػركؼو ٥تتلفػػة علػػى حسػػب مػػا يكػػوف، كقػػد تقػػٌدـ أٌف 
 .(4)معٌت الباء السببيةي، فأىمُّ مانع ٯتنع من ذلك؟"

 التثريزي -3

 :(كاٌدعػػى الفػػرٌاء ُب قولػػو   ) :مػػن اآليػػة الكرٯتػػة (            

           )..(5)   تقديره: إفَّ اهللى اصػطفى ديػن ، :أف ُب الكبلـ حذؼى مضاؼو
إذ األصػل:  ،كنػوحو آدـ. فقاؿ التربيزم: "كىذا لي  بشػيئ، ألنٌػو لػو كػاف األمػر علػى ذلػك لقيػل: 

ال يلػـز أنٌػو إذا . تعقب السمُت برأيو: "كىذه سىقطة فاحشة من التربيزم، إذ "دين آدـ كدين نوحو 
حذؼ ا١تضاؼ بقي ا١تضاؼ إليو ٣تركرنا حيت يرٌد على الفرٌاء بذلك، بل ا١تشػهور الػذم ال تعػرؼ 
الفصػػحاء غػػػَته إعػػػرابي ا١تضػػاؼ اليػػػو بػػػإعراب ا١تضػػاؼ حػػػُت حذفًػػػو، كال ٬تػػوز بقػػػاؤه علػػػى جػػػرّْه، 

: (ينبغى على رأم التربيزم أف يكػوف قولػو ككاف       )(6) القريػة ألٌف  ّتػر
 .(7)، تقديره: أىل القرية"الكل يقولوف: ىذا على حذؼو 

 

                                                 
 .َٗ/٣ُتاز القرآف،(  ُ)
 .َُّ/ّالدر ا١تصوف،  -2
 .ّسورة آؿ عمراف، اآلية:  -3
 .ُٓ/ّالدر ا١تصوف،  -4
 .ّّعمراف، اآلية:  سورة آؿ -5
 .ِٖسورة يوسف، اآلية:  -6
 .ُِٕ/ّالدر ا١تصوف،  -7



 
ٗٓ 

 

 

 الحٌفي -4

توجػػد لػػو أقػػواؿ متعػػددة ُب كتػػاب الػػدر ا١تصػػوف، كتركهػػا السػػمُت كثػػَتنا بػػدكف 
تعليق، مع أنٌو نرل السمُت عندما تسامح اٟتوُب َب مسئلة ٨توية معركفة اختلف منو؛ 

 :(كىػػي قػػاؿ اٟتػػوُب عنػػد قولػػو     ) :مػػن اآليػػة الكرٯتػػة (      

        )(1) :اٞتملػػػػػػة َب موضػػػػػػع ا١تصػػػػػػدر. قػػػػػػاؿ السػػػػػػمُت: "كُب قولػػػػػػو :
 .(2)"تسامح ألٌف اٞتمل ال تقـو مقاـ ا١تصادر اٞتملة ُب موضع ا١تصدر

  (3)الواحدي - ٘
ف تعليق ُب أكثر األحيػاف، أكرد صاحبنا السمُت أقواال متعددة لو، كتركها بدك 

: (كلكنػػػػػػو اختلػػػػػػف عنػػػػػػدما قػػػػػػاؿ الواحػػػػػػدم ُب قولػػػػػػو    )(4) إنَّػػػػػػو" :
قنامعطػػوؼ علػػى معػػٌت  إذ ا١تعػػٌت: جئػػتكم ألصػػدّْؽى مػػا بػػُت يػػدمَّ كأليًحػػلَّ لكػػم،  مصػػدّْ

. "كمثلػػو ُب الكػػبلـ: جئتػػو معتػػذرنا إليػػو كألجتلػػب رضػػاه، أم جئػػتي ألٍعتػػذر كألىٍجتىلًػػبى 
 .(5)"السمُت: "كفيو نظر، ألٌف ا١تعطوؼ عليو حاؿ، كىذا تعليلقاؿ 

" : ككما قاؿ الواحدم ُب انتصاب قولو      :مػن اآليػة الكرٯتػة "

(             )(6) نَّػػػػو علػػػػى ظػػػػرؼ ا١تكػػػػاف؛ كمػػػػا تقػػػػوؿ: تػىػػػػرىٍكنػىهيٍم إ
ىػذا إخػراج  قػاؿ السػمُت: "ك ٍزجىرى الكلب كمنػاطى الًعيُّػوًؽ".، كمثلو: ىو مٍت مى أىمىامىكيمٍ 

اللفظ عن موضوعو مع عدـ ا١تساعد معٌتن كصناعةن"
(7). 

 ًنديالسجا -6

                                                 
 .ٔسورة آؿ عمراف، اآلية:  -1
 .ِْ/ّالدر ا١تصوف،  -2
ىو أبو اٟتسن علٌي بن أٛتد بن ٤تمد بن علي، اإلماـ الواحدم، ا١تفسر، عامل باألدب، لو "البسيط" ك"الوسيط"  -3

 .ِٓٓ/ْىػ. ُب نيسابور. انظر: األعبلـ للزركلي ،ْٖٔة ك"الوجيز" كٌلها ُب التفسَت، توُب سن
 .َٓسورة آؿ عمراف، اآلية:  -4
 .َِِ/ّالدر ا١تصوف،  -5
 .ُّسورة آؿ عمراف، اآلية:  -6
 .ٓٓ/ّالدر ا١تصوف،  -7



 
ٗٔ 

 

 

مل يذكر السمُت آراء السجاكندم إال قليبل، كاختلف منو ُب معظم األحواؿ؛  
ولػػو للزمػػاف عنػػد ق ىنػػاؾ للمكػػاف، كىنالػػككمػػا نػػراه عنػػدما فػػٌرؽ السػػجاكندم ُب أٌف 

: (           )(1)كىو سهو، ألٌّنػا للمكػاف  قاؿ السمُت:. ف"
 .(2)"سواء ٕتردت أـ اتَّصلت بالكاؼ كالبلـ معنا أـ بالكاؼ دكف البلـ

 مًلى  ككما نقػل السػجاكندم كغػَته مػن بعػا النحػاة ُب قػراءة عبيػد بػن عمػرك بػػ
ػػػػػػوا كتكتمػػػػػػػوا  ) :مػػػػػػن اآليػػػػػػػة الكرٯتػػػػػػػة تػىٍلًبسي              

  )(ّ)  بأٌف: "مًلى ٕتـز ٛتبلن  ." ال أظػٌن ٨توينػا يقػوؿ ذلػك "فقػاؿ السػمُت: ك على ملٍى
البتػػػػة، كيػػػػف يقػػػػوؿ ُب جػػػػار ك٣تػػػػركر إنػػػػو ٬تػػػػـز !! ىػػػػذا مػػػػا يتفػػػػوَّه بػػػػو البتػػػػة، كال يطيػػػػق 

  .(ْ)"ٝتاعىو
أتٌ علي الفارسي -7

(ٓ)
 

أقػواال كثػػَتة أليب علػي ُب كتػػاب الػدر ا١تصػوف، كقػػد يوافقهػا، كقػػد ال يوافقهػا؛ منهػػا نػرل 
) عنػػػدما كافػػػق الفارسػػػي؛ فقػػػاؿ الفارسػػػي؛ فقػػػاؿ الفارسػػػي ُب ألػػػف التأنيػػػث ُب لفظػػػة   )(6) 

فأشبع فيو القوؿ: "ال ٮتلو من أف تكوف ا٢تمزة فيػو: للتأنيػث أك لئلٟتػاؽ أك منقلبػة. كال ٬تػوز أف 
وف منقلبة؛ ألٌف االنقبلب ال ٮتلو من أف يكػوف مػن حػرؼ أصػلي أك مػن حػرؼ اإلٟتػاؽ، كال تك

٬توز أف يكوف من حػرؼ أصػلي ألٌف اليػاء كالػواك ال يكونػاف أصػبلن فيمػا كػاف علػى أربعػة أحػرؼ، 
كال أف يكػػوف مػػن حػػرؼ اإلٟتػػاؽ ألنٌػػو لػػي  ُب األصػػوؿ شػػيئ  يكػػوف ىػػذا ملحقنػػا بػػو، كإذا ثبػػت 

ا ل لتأنيث، ككذلك القوؿ ُب األلف ا١تقصورة". قاؿ السمُت: "كىػذا الػذم قالػو أبػو علػي ذلك أّنَّ
صحيح لو كاف فيما يػيٍعرؼي لو اشتقاؽ، كيدخلو تصريف"
(7). 

                                                 
 .ّٖسورة آؿ عمراف، اآلية:  -1
 .ُْٗ/ّالدر ا١تصوف،  -2
 .ُٕسورة آؿ عمراف، اآلية:  -3
 .ِْٕ/ّالدر ا١تصوف،  -4
ىو أبو علي اٟتسن بن أٛتد بن عبد الغفار، الفارسي األصل، أحد األئمة ُب علم العربية، من كتبو "اٟتجة" ُب  -5

علل القراءات، ك"التذكرة" ُب علـو العربية، كغَت ذلك، توُب ببغداد سنة سبع كسبعُت كثبلٙتائة. انظر: األعبلـ 
 .َُٖ – ُٕٗ/ِللزركلي ، 

 .ّٕ: سورة آؿ عمراف، اآلية -6
 .ُّْ/ّالدر ا١تصوف،  -7



 
ٕٗ 

 

 

ضيػمّْن معػٌت أىقػىػرَّ كاعػًتؼ، فعيػدّْم بػالبلـ أم: كال  أمػنكمن ا١تواضع اليت مل يوافقها؛ بأٌف 
: (بػالبلـ ُب قولػو  آمػنم، كقػاؿ أبػو علػي: "كقػد تعػدل تيقرُّكا كال تعًتفوا إال ١تن تبع دينك  

   )(1) ،ك(     )(2) ،ك(        )"(3)اختلف السػػػػػمُت كقػػػػػاؿ: ، فػػػػػ
   .(4)"ذكر أنَّو يتعٌدل ّٔا من غَت تضمُت، كالصواب ما قٌدمتو من التضمُت"

الرماني -8
(5)

 

قػػاؿ الرمػػاين ُب  إال قليلػػة، كاختلفػػو أيضنػػا؛ مػػثبلن  أقػػواؿ الرمػػاينمل يػػورد السػػمُت 
: ( عنػػػد قولػػػو  ٘تػػػٌتإذا كػػػاف ٔتعػػػٌت  لػػػو كأٌف ُب كدٌ مسػػػئلة إدخػػػاؿ      

    )(6) : "كاذا  لػو إذا كاف كدَّ ٔتعٌت ٘تػٌت صىػارى للحػاؿ كاالسػتقباؿ، كٕتػوز ،
فػػػاختلف السػػػمُت كقػػػاؿ: "كفيػػػو  لبلسػػػتقباؿ".  ف ألٌف أىفٍ أكػػػاف ٔتعػػػٌت ا١تضػػػي مل ٕتػػػز 

  .(7)"توصل با١تاضي فٍ نظر، ألفَّ أى 
ػدغرياتجاعهػاضتغػ-ػ6

تػػػػػػػو ىػػػػػػػي  عنػػػػػػػدما رسػػػػػػػم ا١تؤلّْػػػػػػػف مػػػػػػػنهج كتابػػػػػػػو ُب ا١تقدمػػػػػػػة أكضػػػػػػػح أفَّ مهمَّ
البحػػػػػػػػث ُب علػػػػػػػػـو ٜتسػػػػػػػػة ىػػػػػػػػي: اللغػػػػػػػػة كاإلعػػػػػػػػراب كالتصػػػػػػػػريف كا١تعػػػػػػػػاين كالبيػػػػػػػػاف، 

، فلػػػػػػم يكػػػػػػن لًيىتػىعىػػػػػػدَّاىا إىل كلػػػػػػدل اسػػػػػػتعراض كتابػػػػػػو الحظ ػػػػػػكىو ّٔػػػػػػذه العلػػػػػػـو نػػػػػػا ٘تسُّ
التفسػػػػػػَت إالَّ بالقػػػػػػدر الػػػػػػذم يتصػػػػػػل با١تعػػػػػػاين كاإلعػػػػػػراب، كًمػػػػػػٍن ىنػػػػػػا مل يكػػػػػػن يشػػػػػػَت 
إىل ا١تػػػػػػػػذاىب الفقهيَّػػػػػػػػة كالركايػػػػػػػػات ا١تػػػػػػػػأثورة سػػػػػػػػول إشػػػػػػػػارات عػػػػػػػػابرة، ككأنٌػػػػػػػػو كػػػػػػػػاف 

 ُب منهجو.يشعركلَّما ىمَّ أف ٮتوض فيها أفَّ عليو أف يبقى كفٌيا ٔتا رٝتو 

                                                 
 .ّٖسورة يون ، اآلية:  -1
 .ُٕسورة طو، اآلية:  -2
 .ُٔسورة التوبة،ا آلية:  -3
 .ِِٓ/ّالدر ا١تصوف،  -4
ىو أبو اٟتسن علٌي بن عيسى بن علٌي بن عبد اهلل، باحث معتز  مفسر، من كبار النحاة، مولده ككفاتو ببغداد،  -5

تاب "التفسَت"، ك"شرح أصوؿ ابن الٌسرىاًج"، ك"النكت ُب إعجاز القرآف"، توُب سنة لو ٨تو مئة مؤلف، منها: ك
 .ُّٕ/ْىػ. انظر: األعبلـ للزركلي، ّْٖ

 .ٗٔسورة آؿ عمراف، اآلية:  -6
 .ِْْ/ّالدر ا١تصوف،  -7
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حديثػو عػن التفسػَت أنٌػو قػد يػذكر أقػواؿ ا١تفسػرين الػيت تتعلٌػق  كمن مظػاىر -ُ
ا١تشػػهور عنػػد  كىػػو -فيػػو قػػوالف؛ أحػػد٫تا:  ِت٭تػػك "باٟتقػػائق النحويٌػػة، فقػػاؿ السػػمُت: 

أنٌػػو منقػػوؿ مػػن الفعػػل ا١تضػػارع، كقػػد ٝتُّػػوا باألفعػػاؿ كثػػَتنا ٨تػػو: يعػػيص  –أىػػل التفسػػَت 
 .(ُ)"كيعمر كٯتوت

كأكثرما نلقاه فيو أنَّو يعرض أقواؿ ا١تفسّْرين ُب معٌت كلمة معيَّنة من اآلية  -ِ
 : (    )(2)دكف أف ييرجّْح شيئنا من ىذه األقواؿ، ففي قولو 

قاؿ السمُت بعد أف قٌدـ آراء العلماء ُب كلمة الرؤية بتفصيل: "كىذه اآلية قد أكثر :
 .(3)الناس فيها القوؿى فتتبٌػٍعتو، كقرنتي كٌل شيئ ٔتا يبلئمو"

؛ كما جاء ُب قراءة عبيد  كقد يرفا بعا التفاسَت، -ّ كقد يبٌُت غرضو كقد ال يبُتّْ
) من اآلية الكرٯتة: مًلى تػىٍلًبسيوا كتكتموا بن عمرك بػ               

 )(4) :م ٬تزموف بػ ، نقل  ٛتبلن  مًلى  "كقد نقل ا١تفسركف عن بعا النحاة ىنا أّنَّ على ملٍى
كيف يقوؿ ُب جار كال أظٌن ٨توينا يقوؿ ذلك البتة،  "السجاكندم كغَته عنهم". فقاؿ السمُت: 

 . (5)"!! ىذا ما يتفوه بو البتة، كال يطيق ٝتاعىوك٣تركر إنو ٬تـز
: ( كجاء ُب قولو       )(6) : إٌف البلـ ىنا زائدة مؤكدة، كهي ُب قولو

 :(رىًدؼى لىكيم)(7)   أم ردفكم. فقاؿ السمُت: "ككذا رأيتو ُب بعا التفاسَت، كىذا لي
 .(8)"بقومّْ 

كقد ينقل السمُت رأم الز٥تشرم، قد ٮتالفو كقد ال ٮتالفو؛ مثبل كاف  -ْ
: (الز٥تشرم يرل أٌف ا١تقصود بقولو                 

                                                 
 .ُْٓ/ّالدر ا١تصوف،  -1
 .ُّسورة آؿ عمراف، اآلية:  -2
 .ٓٓ/ّالدر ا١تصوف،  -3
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 .َِٓ/ّالدر ا١تصوف،  -8



 
ٗٗ 

 

 

                           )(ُ)  ىم
م كانوا يقولوف: ٨تن أكىل  بالنٌبوَّة من أىل الكتاب، كيردُّ على زعمهم هتكُّما ّٔم، ألىّنَّ

ألنَّا أىل كتاب، كًمنَّا كاف النَّبيُّوف. فقاؿ السمُت: "كىذا الَّذم قالو بعيد  ٤تٌمد 
ا، كيف ييسمّْيهم أنبياء هتكُّما ّٔم، كمل يكن ٍبَّ قرينة تيبُتّْ ذلك؟" جدن
(ِ). 

: (كقولو   )(3)  ،صورتو استفهاـ، كمعناه األمر، أم: أسلموا :
أم: انتهوا. قاؿ الز٥تشرم: "يعٍت أنَّو قد أتاكم من  (فهل أنتم منتهوف)عاىل: كقولو ت

البٌينات ما يوجب اإلسبلـ كيقتضي حصولو ال ٤تالة، فهل أسلمتم بعد، أـ أنتم على  
ا"".   كفركم؟ ...  .(4)فتعقب السمُت قولو: "كىو كبلـ حسن جدن
مقصود اللفظة؛ كما نراه  يتبُت كقد يػىٍعًرض أكثر من رأم من شعر كنثر حىت -ٓ

يقوؿ: " الكلمة: قيل: ا١تراد ّٔا اٞتمع؛ إذ ا١تقصود التوراة كاإل٧تيل كغَت٫تا من كتب اهلل تعاىل 
 (أصدؽ كلمةو  قا٢تا الشاعر كلمةي لبيد) :ا١تنزلة، فعرٌب عن اٞتمع ببعضو، كمثل ىذا قولو 

(7)يريد قولو: (6)،(5)
 

 زائلي  –ال ٤تالةى  –ككٌل نعيم   أىال كٌل شيئ ما خبل اهللى باطلي 
 .(8)"يعٌت قصيدتو ،ة الشاعر؛ فقاؿ: "لعن اهلل كلمتواٟتيوىٍيدىرى  كذيكر ٟتساف 
اه اللغوم الذم اتفق عليو معظم العلماء كالنحاة؛ مثبل  -ٔ  كقد يذكر االٕتّْ
 

                                                 
 .ُٖسورة آؿ عمراف، اآلية:  -1
 .ِْٖ/ّالدر ا١تصوف،  -2
 .َِسورة آؿ عمراف، اآلية:  -3
 .ّٗ/ّالدر ا١تصوف،  -4
عامرم، أحد الشعراء الفرساف األشراؼ ُب اٞتاىلية، أدرؾ اإلسبلـ، ككفد ىو أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك ال -5

ع بعا شعره ُب ديواف صغَت. انظر: األعبلـ للزركلي،  – –على النيب  كيعٌد من الصحابة، كمن ا١تؤلفة قلؤّم. ٚتي
ٓ/ّٗٓ. 
 .ٕٖٔٗكأٛتد بن حنبل ، رقم اٟتديث : ؛ ُّْٖ، رقم اٟتديث :  بخارمصحيح ال -6
 .ِٔٓوانو، ص: دي -7
 .ُٕٓ/ّالدر ا١تصوف،  -8



 
ََُ 

 

 

 ) من اآلية الكرٯتة: فيكوف": قاؿ السمُت عند قولو      

 )(1) : 
، كعلى ىذا أكثر ا١تفسرين كالنحويُت، كّٔذا فٌسره فكافٔتعٌت  فيكوف٬توز أف يكوف 
  ."(2).(3)ابن عباس 
كقد يورد أقواؿ ا١تفسرين، كيًتكها بدكف تعليق؛ مثبل قاؿ الواحدم ُب اآلية  -ٕ
 ) الكرٯتة:    )(4):  تفسَتنا، كلقد تدبػٍَّرتي "كىذه اآلية من مشكبلت القرآف كأصعىًبو

أقواؿ أىل التفسَت كا١تعاين ُب ىذه اآلية، فلم أًجدي قوالن يطَّردي ُب ىذه اآلية من أٌك٢تا إىل آخرىا 
 .(5)مع بياف ا١تعٌت كصحة النظم"

كىكذا مل يكن السمُت ليعدـ اإلشارة إىل التفسَت أك يد  رأيا فيو كلما سنحت 
  ا أنَّو رجل ٨تو كلغة، كسيبقى ملتزما با١تنهج الذم ارتضاه.الفرصة لو، كلكٌنو كاف ٭ت  دائم

ػاتجاعهػاضظحوىػ-7
 ندرس إتاه السمُت النحوم من خبلؿ النقاط التالية:

اه ُب معظم آرائو. ُ)  ( بىصرمي  االٕتن
(ِ.  ( االلتزاـ بالقراءات ا١تتواترة كالصنناعة كظاىر النَّصن
 لقياس كاالستصحاب.( موقفو من أصوؿ الصنناعة: السماع كاّ)
ػبصرّيػاالتجاهػسيػططظمػآرائه - أ

كالسنمُت ُب ٣تيٍمىل ما يقٌرره من آراء كما يبثٌو من نىظىرات كاف بصرٌم االٌٕتاه، كإف مل 
يكن ييصىرٌح ببصريٌتو دائما، فإذا أراد أف يعرض ما قالتو ا١تدرستاف الكبَتتاف فهو اٌلذم ٮتلد 

الوقت نفسو يضىعّْف رأم الكوفة أك يرفضو من أساسو،ىذا  غالبا إىل رأم البصرة كيرتاح لو،كُب
اٌلذم رأل، كلدل  وباإلضافة إىل أنو يٍعًرض ُب كثَت من األحياف عن التصريح ٔتذىبية رأي

 تتبًع ىذا الرأل ُب كتب القـو لن يصعب علينا نسبتو إىل ا١تدرسة األـ.
                                                 

 .ٗٓسورة آؿ عمراف، اآلية:  -1
حػػرب األمػػة الصػػحايب اٞتليػػل، تػػوُب سػػنة  ،عبػػد اهلل بػػن عبػػاس بػػن عبػػد ا١تطلػػب القرشػػي ا٢تػػامشي  العبػػاس أبػػوىػػو (  ِ)
  .ٓٗ/ْىػ. انظر: األعبلـ للزركلي، ٖٔ

 .ُِِ – َِِ/ّالدر ا١تصوف،  -3
 .ّٕ: سورة آؿ عمراف، اآلية -4
 .َِٔ/ّالدر ا١تصوف،  -5



 
َُُ 

 

 

، ٌٍب حًذؼى حرؼ يرل البصريوف أفَّ األصل: يا اهلل ُب مسألة الٌلهيمٌ  -ُ
النّْداء، كعيٌوضىت منو  ىذه ا١تيم ا١تشدندة، كيرل الكوفيوف أفَّ ا١تيم ا١تشدَّدة بقٌية فعل 
٤تذكؼ، تقديره: أيمُّنا ٓتَت، كبعد أف يعرض السمُت دليل الفريقُت ينتصر للبصريُت 

كيقوؿ: "إفَّ األخذ ٔتذىب الكوفيُت ٬تعل ا١تعٌت فاسدا فبىافى بطبلنو"
(1). 

، كيرل البصريوف كنظائره يرل الكوفيوف أفَّ أصلو مىوًيت مىيّْتكُب كزف  -ِ
أنو مىييًوت، كبعد أف يذكر احتجاج الفريقُت يستحسن رٌد البصريُت كدليلهم، كيقوؿ: 

 .(2)"كىو رٌد حسن"
م ك٧تد السَّمُت يتعقَّب ىذا الرأ ،يرل الكوفيوف أنو تػىٍفعلة توارةكُب كزف  -ّ

، كيطالبهم بالٌدليل عليو قائبل: كىو دعول ال دليل ال حاجةى إليوكيرفضو، كيقوؿ: "
 .(3)عليها"

بصريُت لييؤيّْدى كلكن ُب بعا ا١تواضع نرل أفَّ السىمُت قد ٮترج عن قواعد ال
 :الكوفيُت، مثبلن 
يقف السَّمُت من الكوفيُت موقف ا١تؤيّْد ُب موضوع جرياف الصّْفة على  -ُ

لتصريح معها بالضَّمَت؟ فهؤالء ال يوجبوف إذا أًمنى اللَّبي ، غَت مىٍن ىي لو: ىل ٬تب ا
ا يتمشى"كالبصريوف يوجبوف، كيعرض السمُت ا١تسألة كيقوؿ:  على رأم  كىذا إ٪تَّ

، ٍبَّ  ٯتضي ُب دعم ا١تذىب الكوُب بالسماع الوارد الكوفيُت، كىو مذىب حسن
 .(4)اقرآنا كشعرن 
 ُب حذؼ حرؼ النداء من أٝتاء كىكذا أيَّد السمُت مذىب  الكوفيُت -ِ

: (اإلشارات ُب قولو        )(5)مبتدأ،  "أنتم قاؿ:، ف

                                                 
 .ٖٗ/ّالدر ا١تصوف،  -1
 .َُٓ/ّالدر ا١تصوف،  -2
 .ُٗ/ّالدر ا١تصوف،  -3
 .ٖٔ – ٕٔ/ّالدر ا١تصوف،  -4
 .ٔٔسورة آؿ عمراف، اآلية:  -5



 
َُِ 

 

 

ٍب بدأ يدعم ا١تذىب الكوُب بالسماع الوارد  ،ىؤالء منادلخربه، ك  حاججتمك 
"اشعرن 

(1).
 االلتزام ًالمحافظة - ب

لنا الٌرجل ملتزما ٤تافظا،  يبدك كقرأنا أبعادىا، الدر ا١تصوفإذا تتبعنا نصوص 
. كقد تكوف  سواء ُب القرءات القرآنٌية، أـ ُب الصّْناعة النَّحويَّة، أـ ُب ظاىر النَّصّْ

  ىذه النَّزعة نابعة من تتلمذه الطَّويل على أيب حياف شيخ االلتزاـ كاحملافظة.
 القراءات  -1

أـ   اء كاف متواترن بو ُب  العربية سواككلُّ ما كرد أنَّو قرئ بو:جاز االحتجاج 
أحادنا أـ شاذنا، كقد أطبق الناس على االحتجاج بالقراءات الشاذَّة ُب العربيَّة اذا مل 
ٗتالف قياسنا معركفنا، بل كلو خالفتو ٭تتجُّ  ّٔا ُب مثل ذلك اٟترؼ بعينو كإف مل ٬تز 

 .(2)بعينو القياس عليو، كما ٭تتجُّ بآّمع على كركده ك٥تالفتو للقياس ُب ذلك الوارد
كيقف السمُت من ٣تمل ىذه القراءات موقف االلتزاـ ّٔا كاحًتاـ ما جاءت 
بو فإف كانت من قبيل ا١تتواتر قبلها قبوالن تامنا، كمل نره يسلك سبيل ا١تنتقدين من 
النحاة كالنحاس كأيب حاًب كالزجاج كالز٥تشرم لبعا حركفها كلو مرة كاحدة، لذلك  

بالقراءات متواترىا كشاذىا، كإٍف دؿ ىذا على اىتماـ كتاب "الدر ا١تصوف" غٍت 
السمُت بعرضها كٗتر٬تها كاإلفادة منها، كمن ىنا كاف التزاـ السمُت ّٔا التزاـ البصَت 
الواعي، كلذلك ٧تده ٭تشد ُب سبيل ذلك كٌل ما آتاه اهلل من ثقافة كاٌطبلع على لغة 

 وؿ نورد أمثلة توضّْح ذلك.العرب كأصو٢تا كطرائقها ُب التعبَت، كلصدؽ ما نق
 :( كقرأ ٛتزة قولو            )(3) 

با٠تطاب، كحكم عليها أبو حاًب كالنحاس باللحن، فردَّ عليهما السمُت ىذا اٟتكم 
 فقاؿ:

                                                 
 .ُِْ/ّالدر ا١تصوف،  -1
 . ْٖاالقًتاح ص:  -2
 .ُٖٕسورة آؿ عمراف، اآلية:  -3



 
َُّ 

 

 

 عرض ىذه ٍب ٯتضي ُب .(1)كُب ٗتر٬تها ستة أكجو" "كىذا ال يلتفت إليو لتواترىا، 
 األكجو مدعومة بالسماع كالتعليل ٦تا يكشف عن ثقافة كاسعة.

: (كقرأ ٛتزة كالكسائي بكسر ا٢تمزة من قولو  )(ِ) :ٌف كسر إ" فقاؿ 

  .(ّ)بعد الكسرة حكاه سيبويو لغة عن العرب، كنسبت إىل ىوازف كىذيل" أـٌ  ٫تزة
ط القراءات با١تتواتر بوحدة معنوية أك كما رأينا ُب ا١تثالُت السابقُت أٌف السمُت يرب

آيات القرآف الكرًن  صناعية، فقد كاف ٭ترص على نسبة القراءات الشاذة الواردة ُب
 ، إف أسعفتو مصادره.إىل أصحأّا

كقد ٬تد للقراءة الشاذة ما يربرىا من مذىب أحد النحاة اٌلذين ٬تيزكف 
 القاعدة النحوية اليت استندت إليها ىذه القراءة:

فمن ا١تعركؼ أٌف اٞتمهور ييوجبوف تأنيث الفعل إذا أسند إىل ضمَت مستًت، 
) ٬تيز التأنيث كالتذكَت، كٮترّْج السمُت قراءة ٣تاىد: (4)كمذىب ابن كيساف  

                 بالياء من ٖتت على مذىب ابن كيساف (5)(يػيقىاتًلي 
ُب معٌت القـو كالناس، فلذلك عاد الضمَتي  : "كاٌلذم حسَّن ذلك كوفي فئةكيقوؿ

 .(6)عليها مذٌكرا"
 كقد ٮترّْج القراءة الشاذة على لغة إحدل القبائل العربية، فقد قرأ ابن 

 

                                                 
 ا.، كما بعدىْٕٗ/ّالدر ا١تصوف،  -1
 .ُُسورة النساء، اآلية:  -2
 .َِٔ – َُٔ/ّالدر ا١تصوف،  -3
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. انظر: كتبو: "ا١تهذب" ُب النحو، ك"معاين القرآف"، ك"علل النحو" كغَت ذلك، توَب سنة تسع كتسعُت كمائتُت
 –، دار الًتاث العريب، بَتكت ُُْ – ُّٗ/ُٕ. كمعجم األدباء، لياقوت اٟتموم، َّٖ/ٓاألعبلـ للزركلي، 

 لبناف.
 .ُّآؿ عمراف، اآلية : سورة  -5
 .ْٕ/ّالدر ا١تصوف،  -6



 
َُْ 

 

 

بكسر ا٢تمزة. فقاؿ السمُت: "إنٌو أجرل شهد ٣ترل  : (  )(1)عباس 
 .(2)لغة قي  بن عيبلف" قاؿٔتعٌت   شهديؤيٌده ما نقلو ا١تؤرٌج إٌف القوؿ ألنو ٔتعناه، ك 

 لصناعة النحٌيةااللتزام تا  -2

ْـّ، فيلتػػػـز ّٔػػػا  يقػػػف ا١تؤلّْػػػف مػػػن إطػػػار الصّْػػػناعة النَّحويػػػة موقػػػف االحػػػًتاـ التػػػا
يٍعػػرًبُت أنَّػػو كثػػَتا مَّػػا كػػاف يعػػًتض 

ك٭تػػافظ علػػى ٙتىىراهتا،كرأينػػا لػػدل دراسػػتنا ١توقفػػو مػػن ا١ت
حػىت أيب  لى أيب البقاء كالز٥َّتشرم حػُت يلقػي مػنهم نزعػة التحػرٌر مػن قيػود الصػناعة،ع

حياف شيخ الصناعةمل يىٍسلم من انتقاداتو ُب ىذا الٌصدد، كنشعر ك٨تن نقرأ مناقشات 
السمُت للميٍعربُت أفَّ قواعد الٌنحو ذابت ُب ذىنو حىتَّ كأنو قد ىضمها أك ٘تىىثَّلها، فبل 

 هي إال ّٔا.يبدأ كال ينت
 االلتزام تالظاىر  -3

، كيودُّ لو يصل اىل م تأكيبلتو الصّْناعٌيةينهج ا١تؤلّْف منهج االلتزاـ بالظَّاىر ُب معظ
منطوؽ اآلية بأقرب طريق دكف أف يضطٌر إىل إضمار أك تقدًن كتأخَت أك كلفة، أك 

 ن كرائها.إعطاء ا١تادة أكثر ٦تا يكمن فيها، أك اٞترم كراء ميشاحَّات ال طائل م
: (كُب قولو              )(3)  َّقاؿ بعضهم: إف

ٮتوفكم الشر  ا١تفعولُت ٤تذكفاف، كأكلياءه نصب على إسقاط ا٠تافا، كالتقدير:
للسبب، أم بسبب أكلياءه، فيكونوف ىم آلة التخويف لكم، ككأفَّ كالباء  ،بأكلياءه
ئل رأٌم قراءة أيبىٌ: ٮتيىوؼ بأكلياءه" فظنَّ أفَّ قراءة اٞتمهور مثلها ُب األصل، ىذا القا

ٍبَّ حذفت الباء. قاؿ السَّمُت: "كلي  كذلك، إذ ال حاجة إىل ادّْعاء ما ال ضركرة 
 .(4)لو"

  

                                                 
 .ُٖسورة آؿ عمراف، اآلية:  -1
 .ْٕ/ّالدر ا١تصوف،  -2
 .ُٕٓسورة آؿ عمراف، اآلية:  -3
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 فو من أصٌل الًصناعة النَّحٌيَّةمٌق  -ج 

ػ(ػاالدتصحاب2)ػ(ػاضدطاع1)
 السماع .1

ـ مىن يوثق بفصاحتو فشمل كبلـ اهلل تعاىل، كىو القرآف كىو ماثىبتى ُب كبل
الكرًن، ككبلـ نبٌيو صلى اهلل عليو كسلم كىو اٟتديث النبوم، ككبلـ العرب، كىو 

 :(1)فهذه ثبلثة أنواع  ،الشعر العريب الفصيح
 . أ

كَت فقد التـز ا١تؤٌلف بلغتو كقراءاتو، كأكثر من االستشهاد بو، كدأب على التذَّ 
بأنَّو السماع كأجلُّو، كأنَّو ينبغي لنا أف ٨تملو دائما على الفصيح من لغات العرب 
كأشكاؿ تعبَتىا، كمن ذلك أفَّ بعضهم كاف يسجنل كجوىا ضعيفة ُب إعراب قولو 

: (           )(2)  ز فردَّ عليو السَّمُت قائبل: "كىذا ينبغي أف ال ٬تو
 .(3)لعدـ اٟتاجة إليو، مع ارتكاب كجو ضعيف جٌدا ُب أفصح كبلـ"

ككما يهاجم أبا البقاء الذم حاكؿ أف ٮترّْج بعا اآليات على حذؼ الفاء 
ا بالبيت ا١تشهور:  ، فَتدُّ من يفعًل اٟتسناًت اهللي يشكرىامن جواب الشرط مستشهدن

 .(4)٬توز إال ُب ضركرة ؟" عليو ذلك قائبل: "ككيف يسوّْم اآلية بالبيت، كىو ال
لُّ  كىكذا كجدنا السمُت ، كيػىعيدُّه ُب أرقى مراتب ىذا النَّوع من السماع٬تًي

 الفصاحة.
 . ب

خبلفنا للمتقدمُت نرل ا١تتأخّْرين يكثركف من االحتجاج بو لدعم قواعدىم، أك إثبات 
ابن عقيل كالٌسمُت ٢تجة من ٢تجات العرب، كمن ىؤالء: ابن مالك كأبو ىشاـ ك 

 اٟتليب اٌلذم كاف يعيدُّه نوعا من أنواع السماع ا١توثوؽ بو سواء ُب اللُّغة أـ 

                                                 
 .ُْاالقًتاح ، ص :  -1
 .ٔٓسورة آؿ عمراف، اآلية:  -2
 .ُِٓ/ّالدر ا١تصوف،  -3
 .ُّٔ/ّالدر ا١تصوف،  -4



 
َُٔ 

 

 

ُب الصّْناعة النَّحوية. كمن ىنا كجدنا مادة اٟتديث غزيرة ُب كتابو تصل إىل مئات 
 األحاديث.

را من الرَّكافد اٌليت أمىدَّت النَّحو كأٌما الشّْعر العريٌب الفصيح فقد كاف رافدا غزي
العريٌب با١تادة اٌليت تعينو على التَّعقيد كالٌتثبيت، كقد نشط علماء العربٌية ُب ٚتع مادتو 
من البوادم، كالتقطوا كثَتا من الشَّوارد، فما كاف مطَّردا منها قبلوه كقاسوه، كما كاف 

من االستشهاد بالشّْعر، كال ٗتلوا كرقة  نادرا أىبٍػقىوه دكف قياس عليو، كييكثر السَّمُت
ا بلغت عنده آالؼ األبيات اٌليت  من كتابو دكف أف يسرد طائفة من األشعار، حىت إّنَّ

 إىل عصور اللُّغة الفصيحة. –ما عدا قليبل منها  –تنتمي 
كتتَّضح إفادتو منها ُب أنَّو يستخدمها كسيلة من كسائل الردّْ على خصومة 

 ضوف قاعدة ٦تٌا قرَّره، فيضع أمامهم بعا ىذه الشَّواىد مثبل:الَّذين قد يرف
ا على شيء متصل  (1)فقد منع بعضهم أنَّو إذا كاف الفاعل ضمَتنا عائدن

 :(2)ٔتعموؿ الفعل، فَتدُّ عليو بقوؿ الشَّاعر
 رم إذا يبتغي حصوؿى األماين أىجىلي ا١ترًء يستًحثُّ كال يىدٍ 

"لكنَّ" إذا كاف  "افَّ" أك بػ ا١تبتدأ ا١تنسوخ بػكمنع بعضهم دخوؿ الفاء ُب خرب 
 :(3)اٝتا موصوال، كذلك لتشبيو ا١توصوؿ بالشَّرط، فَتدُّ عليهم بقوؿ الشَّاعر

 كلكٌن ما يػيٍقضىى فسوؼ يكوف فواهلًل ما فىارقػٍتهكيٍم عن مىبللة
"كالسماع حجىة عليو" كيقوؿ: 

(4). 
 
 

                                                 
 .ُُٔ – ُُٓ/ّالدر ا١تصوف،  -1
 .ْٖٖ/ِالبحر احمليط،  -2
ية، ، مطبعة دار الكتب ا١تصر ُٓ/ُالبيت لؤلفوه األكدم، كىو ُب ا٠تصائص البن جٍت ،ت/ ٤تمد علي النجار ، -3

 ـ.ُٓٓٗ
 .ّٗ/ّالدر ا١تصوف،  -4



 
َُٕ 

 

 

قاؿ: "كىذا قوؿ ساقط إذ مل يػىٍثبيتي ا١تفتوحة تأٌب للنَّفي، ك  أىفٍ كيرفا كوف 
 .(1)ذلك من لساف العرب"

ػػػةػأوػاضذَّاذَّةػسيػظظرػاضدَّطغناضذَّواعدػاضذِّطرغَّظػاضظَّادر 
، ٧تده قد يرفا بعا األبيات اعتداده الكبَت بالسماع الشّْعرمكعلى 

دة، كىو ُب ىذا ا١تخالفة للقاعدة، كيػىعيدُّىا ضركرة لندكرىا ككوّنا ال تؤٌلف ظاىرة مطَّر 
 يتابع البصريُت الَّذين كانوا يطالبوف باالطّْراد، كمن ذلك:

 :(2)أنَّو يشًتط ُب اٞتملة اٟتالية ا١تثبتة أف ال تسبق بالواك، كأمَّا قولو
نػيهيٍم مالكا  ٧تىىٍوتي كىأىٍرىى

 . (3)فهو شاذ
ل كما أنٌو يرل أف ال يػيٍلتػىفىت لضركرة الشّْعر ُب حذؼ عبلمة تأنيث الفع

 .من ٨تو: كال أرضى أبقل إبقا٢تىا. (4)ا١تسند إىل الضَّمَت
ثا عنها كالنكرة  كإذا اجتمعت ا١تعرفة كالنكرة كجب أف ٕتيٍعل ا١تعرفة ٤تيىدّْ

 :(6)٨تو، (5)حديثا، قاؿ السَّمُت: "كعك  ذلك قليل جدا أك ضركرة"
 يكوفي مزاجىها عىسىل كماءي 

 فقد كصفو السَّمُت بأىنَّو ضعيف ال كأىمَّا حذؼ حرؼ اٞتر كانتصاب ٣تركره؛ 
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 :(2)٨تو (1)٬توز إالٌ ُب ضركرة
 كأيٍخفي الَّذم لوال األىسى لىقىضىاين 

كلكنَّ ا١تؤل ف قد يعًتؼ بالقاعدة حُت ٬تد من السماع الشّْعرٌم ا١تطَّرد ما 
يقف أماـ االعًتاض عليها، فقد كصف مذىب الكوفيُت ُب جواز حذؼ الضَّمَت 

رىتي الصّْفة على غَت مىٍن ىي لو بأنَّو حسن، كدعم ىذا ا١تذىب بشواىد من إذا جى 
 .(3)الشّْعر الفصيح. ٍبَّ يقوؿ: "فكثرةي كركًد ىذا دليل على جوازه"

ػاضذِّطرػاضطوضَّدػسيػظظرػاضدطغن
ػػعر ا١تولَّػػد فقػػد سػػػاد مػػنهجي رفًضػػو لػػدل ٨تػػاة العربيَّػػة كافَّػػػة  كأٌمػػا مػػا يتعلَّػػق بالشّْ

كمتػػأخّْرىم، كذلػػػك نػػابع مػػػن خشػػيتهم أف يكػػػوف اللَّحػػن قػػػد طػػرأ عليػػػو، أفَّ  متقػػدّْمهم
ا١تتػػأخّْرين كػػانوا يكثػػركف مػػن االسػػتئناس بػػو سػػواء نصُّػػوا عليػػو بأنَّػػو مولَّػػد أـ سػػكتوا عػػن 
ػػػػػعر ال علػػػػػى سػػػػػبيل  ذلػػػػػك، ككػػػػػاف الٌسػػػػػمُت أحػػػػػدى ىػػػػػؤالء يػػػػػدعموف آراء ىػػػػػم ّٔػػػػػذا الشّْ

ا على سبيل االستئنا ديكف غضاضة من ذلك.االستشهاد، كإ٪تَّ  س كال ٬تًى
ػضؼاطوشغهػطنػضعاتػاضطربػوضؼجاتؼاػوأطثا

موقفو من لغات العرب ك٢تجاهتا كأمثا٢تا فقد كانت مىعينا ثرٌا للعلماء ُب 
إحكاـ قواعدىم الصَّرفيَّة كالنَّحويَّة، ككاف السَّمُت يػىٍعتىدُّ ّٔا، كٮتيىرّْج عليها كثَتا من 

 عرضها، إالٌ إذا كانت نادرة شاذَّة فَتفضها.األعاريب كاآلراء الَّيت ي
فقد أثبت السمُت االختبلس كاإلسكاف بعد التحرّْؾ لغة عن بٍت عيقىٍيل كبٍت كبلب، 

 تسكُت ا٢تاء ُب الوصل : "كأثبت كذلك .(4)كخرَّج عليها بعا القراء القراءات
 

                                                 
 .ْٖٖ – ْٕٖ/ْالدر ا١تصوف،  -1
 ص ، اهلل ٛتد علي ٤تمد ك ا١تبارؾ مازف الدكتورة/ ت ، ىشاـ البنالبيت لعركة بن حزاـ، كىو ُب مغٍت اللبيب،  -2

 ،ٓٓ/ِبدر الدين ٤تمود العيٍت، ل ، الشواىد ،كشرح ـُٕٗٗ ، ُط ، الىور ، اإلسبلمية الكتب نشر دار ،ُِٓ
نُّ فػيتىبىدم ما ّٔا من صبابة.  ،بَتكت، العلمية الكتب دار  كصدره: ٨تى

 .ٖٔ – ٕٔ/ّالدر ا١تصوف،  -3
 .ِّٕ/ّالدر ا١تصوف،  -4



 
َُٗ 

 

 

عا لىوي ماؿ باإلسكاف، كيتَّخذىا كذلك دليبل لب لغة عن العرب يقولوف:
 .(1)"القراءات

ككثَتا ٌما كاف الٌسمُت يعتمد األمثاؿ العربيَّة موردا آخر لبناء القواعد، مثلما 
كقد يستأن  ّٔا ُب مىٍعًرض مفردات األلفاظ ، (2)أكرد مثبل: "خذ األمر بقوابلو"

 القرآنيَّة كأصو٢تا.
ػاضػغاسػ -2

إىل ٚتاعة لغويَّة،  كىو من أصوؿ الصّْناعة، عمليَّة فكريَّة يقـو ّٔا مىٍن ينتمي
ك٬ترم ٔتقتضاىا على االستعماؿ ا١تطَّرد ُب ىذه اٞتماعة، كقد اعتمده النَّحاة ُب 

 نرل السمُت أنٌو: ،الدُّرُّ ا١تصوفإٍغناء صناعتهم كإثراًء مباحثهم، كمن أمثلتو ُب 

ا ييقاس على ا١تطَّرد  يلتـز ٔتنهج البصريُت ُب أنَّو ال ييقاس على النَّادر، كإ٪تَّ
النَّاصبة عاملة  فٍ الكثَت، فقد رفا القياس على بعا الشَّواىد اٌليت جاءت فيها أى 

 .(3)كىي ٤تذكفة، ٍبَّ يقوؿ: "إالَّ أفَّ ىذا غَت مقي "
الوصف ٣تموعا على فػيعىلىة ٨تو: كىًمي  كمن ىذا القبيل رىٍفضيو أف يأٌب فعيل

ككيماة، كيقوؿ: "انَّو من النيدكر ْتيث ال ييقاس عليو"
(4).

 :االدتصحابػ -3

إبقاء حاؿ اللَّفظ على ما يستحقُّو " :كىو أصل من أصوؿ الصّْناعة، كيػيعىرّْفونو بأنٌو
كنلمح  .(5)"كىو من األدلة ا١تعتربة، عند عدـ دليل النَّقل عن األصل ُب األصل

  الركوف إليو ُب كثَت من نصوص الكتاب؛ فمنها:
كردَّ عليو البصريوف بأفَّ  -فىأيٍبًدلىتي الكسرة فتحة ةتػىٍفًعلى كزّنا  توراةأفَّ : "زعم الفرَّاء

 ىذا البناء قليل، كأنَّو يلـز منو زيادة التَّاء أكَّال، كالتَّاء مل تػيزىدي أكَّال إالَّ ُب
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ك إذا كقعت مواضع ٤تصورة ٓتبلؼ قلبها ُب أكَّؿ الكلمة فإنَّو ثابت، كذلك أفَّ الوا
اه، ٨تو: أيجوهأكَّال قيًلبىتي ٫تزة ، ٍبَّ يقوؿ السَّمُت: "كاتّْباع ما عيًهدى "، أك تاء ٨تو: ٕتي

أىٍكىلى من اتّْباع ما مل يػيٍعهىد"
(1). 

كّٔذا ننتهي من دراسة مذىب ا١تؤلّْف ُب كتابو بعد أف عرضنا موقفو من ا١تدارس 
اه ُب معظم آرائو، ككجدناه شديد االل تزاـ النَّحويَّة، كرأينا أنَّو كاف بىٍصرًمَّ االٕتّْ

، ٌٍب كشفنا عن موقفو من أصوؿ الصّْناعة:  بالقراءات ا١تتواترة كالصّْناعة كظاىر النَّصّْ
 السماع كالقياس كاالستصحاب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ػ

                                                 
 .ُٗ/ّالدر ا١تصوف،  -1



 
ُُُ 

 

 

ػاضغصلػاضثاظي
 اضذواعدػاضصرسغظػضتحدغدػاألبظغظػاضصرسغظػسيػ"اضدرػاضطصون"ػ

أّا بالشواىد اليت عٍت أصح –فرع معاين القرآف  –كمثل كتب إعراب القرآف 
ُب كتابو  ا، أكرد السمُت اٟتليب أيضن ة ُب بياف معاين اآليات كتفسَتىاالصرفية كالنحوي

ٖتليل اآليات اللغوم كذكر ما تعلق ّٔا من  ر ا١تصوف ُب علـو الكتاب ا١تكنوفالد
، كُب اٟتقيقة ىذا ية كببلغية اليت ال تعد كال ٖتصىشواىد صرفية ك٨توية كشعرية كلغو 

، ألبنية الصرفية كالقواعد النحويةخَت ٪توذج على ذلك ألنو ٚتع بُت ا الكتاب
الصرفية لتحديد األبنية  عن الشواىد كيتعرض ىذا الفصل للبحث ُب الدر ا١تصوف

 ، كيعاِب الفصل الثاين الشواىد النحوية لتحديد القواعد النحوية. الصرفية
 :الصرفية نبحث ُب األبنية التاليةكمن الشواىد 

 ية األفعاؿ آّردة كا١تزيدة.أبن -ُ
 أبنية ا١تصدر الثبلثي كمزيد الثبلثي. -ِ

 أبنية ٚتع التكسَت.  -ّ

 أبنية االسم ا١تكسور. -ْ

 أبنية التصغَت. -ٓ

 أبنية النسب. -ٔ

 أبنية ا١تبالغة. -ٕ

 أبنية اإلعبلؿ. -ٖ

 أبنية اإلبداؿ. -ٗ

 أبنية اإلدغاـ.  -َُ

ػػأبظغظػاألسطالػاضطجردةػواضطزغدة(ػ1)
 :فعل وأفعل( ُ)
  ،إىل افًتاؽ فعلت كأفعلت ُب الفعل للمعٌت ُب الكثَت ول كسيبويب ا٠تليىذ



 
ُُِ 

 

 

، (1): أخرجػػػو كأدخلػػػو كأجلسػػػوإىل شػػػيئ مػػػن ىػػػذا قلػػػت هصػػػَت  هفػػػإذا أخػػػربت أف غػػػَت 
ا١تعػٌت إذ فأما إذا مل يكن للتعديػة فإّنػا الفػًتاؽ  ،ا الشأف للتعديةفا٢تمزة عند٫تا ُب ىذ

أطلعػػػػػت علػػػػػيهم أم: ك  كطلعػػػػػت الشػػػػػم  أم بػػػػػدت، بػػػػػدكت، :طلعػػػػػت أم :يقػػػػػاؿ
 .(2): أضاءتىجمت عليهم، كشرقت: بدت كأشرقت

أفعلت ٔتعػٌت كاحػد، إال أٌف اللغتػُت ك  نهما ذىبا أيضا إىل أنٌو قد ٬تئ فعلتلك
 .(3)أفعلػػتكيلحػػق قػػـو بػػو األلػػف فيبنونػػو علػػى ، فعلػػت، فيجػػئ بػػو قػػـو علػػى اختلفتػػا

ونػا  كاحػد كمػا مل يك"ال يكػوف فعػل كأفعػل ٔتعػٌت: كإىل ىػذا ذىػب ابػن درسػتويو فقػاؿ
، فأمػا مػػن لغػة كاحػػدة فمحػػاؿ أف ٬تػػئ ذلػك ُب لغتػػُت ٥تتلفػػُتعلػى بنػػاء كاحػد إال أف 

 .(4)ٮتتلف اللفظاف كا١تعٌت كاحد"
، كمػػػن ُت أف يكػػػوف فعػػػل كأفعػػػل ٔتعػػػٌت كاحػػػدكلقػػػد أنكػػػرت طائفػػػة مػػػن اللغػػػوي

دريػد ُب ، مػن ذلػك مػا ذكػره ابػن أفعػلَتا ٦تػا كرد علػى ثىؤالء األصمعي الذم أنكر ك
 ، كمل يؤيػػػػد إالكأتبػػػػع ُب تبػػػع أسػػػػرل ُب سػػػرل، اٞتمهػػػرة مػػػػن أف األصػػػمعي قػػػػد أنكػػػر:
 .(5)، كبكر كأبكرالقليل من ذلك: جد باألمر كأجد

ألف ٚتيػع كػبلـ  ككذلك أنكر ابن خالويػو أف يكػوف فعػل كأفعػل ٔتعػٌت كاحػد، 
 .(6): جل  زيد كأجلسو غَتهلث: فعل الشئ كأفعلو غَته مالعرب أف يقاؿ

 كذىبت طائفة من اللغويُت إىل تأييد أف يكوف فعل كأفعل ٔتعٌت كاحد 

  

                                                 
 ـ.ُّٖٗ، ّتب  ، بَتكت  ، لبناف  ، ط،  عامل الك ٓٓ/ْكتاب سيبويو ، ت/عبدالسبلـ ٤تمد ىاركف ، (  ُ)

 .ٔٓ/ْكتاب سيبويو ،  (  ِ)
 .ُٔ/ْكتاب سيبويو،  (  ّ)
،دار إحياء  ّْٖ/ُا١تزىر  ُب علـو اللغة كأنواعها، للسيوطي،شرح كتعليق ٤تمد أٛتد جاد ا١توىل بك ك غَته، (  ْ)

 ق .ُِّٔ،  ّالكتب العربية ، القاىرة ، مصر ، ط

 ق .ُّْٓ،دارة ا١تعارؼ العثمانية ، حيدر آباد الدكن ، َْْ -ّْْ/ّٚتهرة اللغة ،(  ٓ)

، مكة ا١تكرمة ،  ُٔٓلي  ُب كبلـ العرب ، اٟتسُت بن أٛتد بن خالويو ، ت/أٛتد عبد الغفور العطار ،ص (  ٔ)
 ـ. ُٕٗٗ،   ّط



 
ُُّ 

 

 

كقػػد  . (5)كابػػن سػػيدة(4)كأيب حػػاًب السجسػػتاين كالكسػػائى (3)كابػػن دريػػد(2)كأيب زيػػد (1)عبيػػدة كػػأيب
 .(6)"قٌلما ٝتعت ُب شئ فعلت إال كقد ٝتعت فيو أفعلت" كاف يقوؿ الكسائى:

 :عل ٔتعٌت كاحد ُب الدر ا١تصوفكأففالنذكر اآلف ٦تا جاء على فعل  
 لوى وألوى -أ 
: ( ُب قولو  تػيٍلوكفك            )(7) :"بضػم  (8)قرأ األعمػص
 .(9)"ففىعىل كأفٍػعىلى ٔتعٌتن  لىوىلأىٍلول ىي لغةه ُب كىو من التاء. 

 حزن وأحزن  -ب 
: (  قولػػػوُب  ٭تيٍزًنٍػػػكك              )(10) :بضػػػم (11) رأ نػػػافع"قػػػ

: (  ُب سػػػػائر القػػػػرًآف إال الػػػيت ُب قولػػػػو احػػػرؼ ا١تضػػػػارعة مػػػن أحػػػػزف رباعيِّػػػ    

 )(12) يِّا"اقوف بفتح الياء من حىزىنو ثبلثالب، فإنو كاٞتماعة. 
، كقيػػػػل: بػػػػاختبلًؼ معػػػػػٌت، كأىفػٍعىػػػػل ٔتعػػػػػٌتن  ا جػػػػاء فيػػػػػو فػىعىػػػػلفقيػػػػل: ٫تػػػػا مػػػػن بػػػػػاب مػػػػ 

لػػػػو أم: جعػػػػل فيػػػػو ديٍىننػػػػ٨تػػػػو: دى  افىحىزىنىػػػػو جعػػػػل فيػػػػو حيٍزننػػػػ نػػػػو ككىحى ، كأحزنٍػتيػػػػو ككيٍحػػػػبلن  اىى
تػىنىو، اإذا جىعىٍلتيو حزينن   ، كمثلي حىزىنىو كأىٍحزىنىو: فىتنىو كأىفػٍ

 

                                                 
 .ّْْ/ّٚتهرة اللغة ، (  ُ)
 . ّْْ/ّٚتهرة اللغة ، (  ِ)
 .ّْْ/ّٚتهرة اللغة ، (  ّ)
 .َْٕ/ِا١تزىر، (  ْ)
 ـ.ُّٖٔ، دار أحياء الًتاث العريب ، بَتكت ، لبناف ، ُِٕ -ُُٕ/ُْا١تخصص،ابن سيدة ، (  ٓ)

 .َْٕ/ِا١تزىر ، (  ٔ)
 .ُّٓسورة آؿ عمراف ،اآلية :(  ٕ)
 .ّٖ/ّراحمليط ،البح(  ٖ)
 .َْْ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٗ)
 .ُٕٔسورة آؿ عمراف ،اآلية :(  َُ)
، ت /الػدكتور ٤تػي الػدين رمضػاف ، مؤسسػة الرسػالة،  ّٓٔ/ُ ٤تمػد مكػي بػن أيب طالػب ،، أليب  الكشف (  ُُ)
 ـ.ُْٖٗ،  ّط

 .َُّ ،اآلية : األنبياءسورة (  ُِ)



 
ُُْ 

 

 

تػىٍنتيػػػػػػػ "كقػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػاي األعػػػػػػػراًب: أىٍحزىنٍػػػػػػػتي الرجػػػػػػػل :(1)قػػػػػػػاؿ سػػػػػػػيبويو و أم: جىعىٍلتيػػػػػػػو كأفػٍ
 .ا"فاتنن ا ك حزنيِّ 

، قالػػػػػػو أبػػػػػػو "حىزىنٍػتيػػػػػػو أحػػػػػػدٍثتي لػػػػػػو اٟتيػػػػػػٍزفى، كىأىٍحزىنٍػتيػػػػػػو عىرٍَّضػػػػػػتيو للحػػػػػػزف"كقيػػػػػػل: 
ٍكه بالفتحػػػػػػػًة "ييقػػػػػػػاؿ: ك . (2)البقػػػػػػػاء ػػػػػػػزًف الرجػػػػػػػلي بالكسػػػػػػػر، فػػػػػػػإذا أرادكا تعديتىػػػػػػػو عىػػػػػػػدَّ حى

ىا اهلل". كاٟتػػػػػػقُّ أى  فيقولػػػػػػوف: حىزىنٍػتيو.كػػػػػػػ ػػػػػػًتى ػػػػػػًتىٍت عينػػػػػػو كشى فَّ حىرىنىػػػػػػو كأىٍحزىنىػػػػػػو لغتػػػػػػاف شى
 "إفَّ أحزف لغةه قليلةه". :(3)فاشيتاف لثبوهتما متواترتُت كإٍف كاف أبو البقاء قاؿ
يقػػػػػػػرأ ىػػػػػػػذه ا١تػػػػػػػادة مػػػػػػػن " -رٛتػػػػػػػو اهلل - اكًمػػػػػػػٍن عجيػػػػػػػًب مػػػػػػػا اتفػػػػػػػق أف نافعنػػػػػػػ

 (4) بػػػػن القعقػػػػاعإال الػػػػيت ُب األنبيػػػػاء كمػػػػا تقػػػػدـ، كأف شػػػػيخو أبػػػػا جعفػػػػر يزيػػػػد  أحػػػػزف

إال الػػػػػػيت ُب األنبيػػػػػػاء، كىػػػػػػذا مػػػػػػن اٞتمػػػػػػع بػػػػػػُت اللغتػػػػػػُت،  اثبلثيِّػػػػػػ حىزىنػػػػػػويقرؤىػػػػػػا مػػػػػػن 
 .(5)"كالقراءةي سينَّةه ميتَّبىعةه 

 مثل: نٌزؿ كأنزؿ: ( فٌعل بالتشديد كأفعل با٢تمزة ٔتعٌت كاحد،ِ)

( :ُب قولػػو  كأنػػزؿ فػىػػرَّؽ الز٥تشػػرم بػػُت نػىػػزَّؿ           

                   )(6):  علػػػػػػى عادتًػػػػػػو فقػػػػػػاؿ: "فػػػػػػإٍف
ػػ ، كأنػػزؿ التػػوراة كاإًل٧تيػػل؟ قلػػت: ألف القػػرآف نػىػػزىؿ منجَّمن  اقلػػت: مًلى قيػػل: نػىػػزَّؿ الكتػػابى

  .(7) كنػىزىؿ الكتاباف ٚتلةن"
كأفَّ التعديػةى بالتضػعيف  ىذا القوؿ ُب البقػرة، ىقاؿ الشيخ: "قد تقدَّـ الردُّ عل

 :ال تىديؿُّ على التكثَت كال على التنجيم، كقد جاء ُب القرآف: أىنٍػزىؿ كنػىزَّؿ، قاؿ 

                                                 
 . ٔٓ/ْسيبويو ،  كتاب(  ُ)
 .ِّٓ/ُ التبياف ،(  ِ)
 .ِّٓ/ُ لتبياف ،ا(  ّ)
اء العشرة من التابعُت ، كاف إمػاـ أىػل ا١تدينػة ُب ىو أبوجعفر يزيد بن القعقاع ا١تخزكمي بالوالء ا١تدين ، أحد القر (  ْ)

 .ُٖٔ/ ٖالقراءة ، كعرؼ بالقارئ ، ككاف من ا١تفتُت آّتهدين ،توُب ُب ا١تدينة .انظر : األعبلـ للزركلي، 
  . ْٓٗ-ْْٗ/ّالدر ا١تصوف، (  ٓ)
 .ّسورة آؿ عمراف  ،اآلية :(  ٔ)
 .ُُْ-َُْ/ُالكشاؼ ، (  ٕ)



 
ُُٓ 

 

 

(        )(1). ك(     )(2)
كيػػػدؿُّ علػػػى أّنمػػػا ٔتعػػػٌت ، 

لتخفيف إال مػػػا اسػػػتيٍثًٍتى، كلػػػو كػػػاف بػػػا امشػػػددن  كاحػػػد قػػػراءةي مىػػػٍن قػػػرأ مػػػا كػػػاف مػػػن يػينػىػػػزّْؿي 
أحػػدي٫تا يػػػدؿُّ علػػػى التنجػػػيم كاآلخػػػر علػػػى النػػػزكًؿ دفعػػػةن كاحػػػدةن لتنػػػاقا اإلخبػػػار كىػػػو 

اؿه   .(3)"٤تي
 :مثل: صٌور كتصٌور ،تػىفىعَّل ٔتعٌت فػىعَّل( ّ)
: (ُب قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ييصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوّْريكيمٍ                   

  )(4)" :كمعناه صىوَّركم لنفًسو كلتعبًُّده،كتػىفىعَّل  اماضين  فعبلن  ركمتىصىوَّ : (5)كسؤ قرأ طا
،ك٨تيوه: كىىلَّ أم جعلتيػػػػو أىثٍػلىػػػػةن أم أصػػػػبلن  لتػػػوكأثَّ  تأثػٍَّلػػػػثي مػػػػاالن   فػىعَّػػػػل كقػػػو٢تم:يػػػأٌب ٔتعػػػػٌت
 .(6)"كتػىوىىلَّ 

:كأمػػاز كمػػازز ٯتيىيّْػػ مثػػل: ( فٌعػػل بالتشػػديد كأفعػػل بػػا٢تمزة ٔتعػػٌت فعػػل آّػػرد،ْ)
ًيػػػػػػػػػػػػزك   : (ُب قولػػػػػػػػػػػػو  ٯتى             )(7): "ٛتػػػػػػػػػػػػزة قػػػػػػػػػػػػرأ 

) :كالكسائي ىنا كُب األنفاؿ(8)    )(9) :بالتشديد، كالبػاقوف بػالتخفيف ٯتيىيّْز" .
يػػزا "كعػػن ابػػن كثػػَت أيضنػػ مػػازه. ، فهػػذه ثػػبلث لغػػات، يقػػاؿ مػػازىه كمىيَّػػزه كأ"مػػن أمػػاز ٯتي

كالتشػػديد كا٢تمػػزة ليسػػا للنقػػل، ألفَّ الفعػػل قبلهمػػا متعػػدو، كإ٪تػػا فػىعَّػػل بالتشػػديد كأىفػٍعىػػل 
ؽ ٔتعٌت آّرد، كىل ماز كمىٌيز ٔتعٌت كاحد أك ٔتعنيُت ٥تتلفػُت؟ قػوالف. ٍب القػائلوف بػالفر 

                                                 
 .ْْية :سورة النحل ، اآل(  ُ)
 .ّسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .ُِ/ّالدر ا١تصوف ، (  ّ)
 .ٔ:، اآلية آؿ عمراف سورة (  ْ)
 .َّٖ/ِراحمليط ،البح(  ٓ)
 .ِّ /ّ، الدر ا١تصوف (  ٔ)
 . ُٕٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٕ)
،  ّعػػارؼ ، القػػاىرة ، ط، ت/ الػػدكتور شػػوقي ضػػيف ، دار ا١ت َِِ ُب القػػراء ات ، البػػن ٣تاىػػد ،ص السػػبعة(  ٖ)

 ىػ.ََُْ

 .ّٕ : اآليةسورة األنفاؿ ، (  ٗ)



 
ُُٔ 

 

 

إال ُب كثػػػَت مػػػن كثػػػَت، فأمػػػا كاحػػػد مػػػن كاحػػػد  اختلفػػػوا، فقػػػاؿ بعضػػػهم: ال يقػػػاؿ مػػػازا
يَّ  كقػاؿ ، بُت الشيئُت كًمٍزتي بُت األشياءيقاؿ: "مىيػٍَّزتي  (1)زت، كلذلك قاؿ أبو معاذفىمى

، فػإفَّ  بعضيهم عكػ ى ىػذا: ًمػٍزتي بػُت الشػيئُت كمىيػّْػٍزتي بػٍت األشػياًء، كىػذا ىػو القيػاسي
ػػح بعضيػػهم ئػػقه با١تتعػػددات. التضػػعيفى يػيػػٍؤًذفي بػػالتكثَت كىػػو ال بالتشػػديد بأنػػو أكثػػر  زمىيَّػػكرجَّ

ٍيػػػز، كلػػػذلك مل ييٍسػػػتعمل ا١تصػػػدري إال منػػػاسػػػتعماالن 
ى
ولػػػوه يعػػػٍت مل يق و فقػػػالوا: التمييػػػز، كمل يقولػػػوا: ا١ت

 .(2)"اكإال فهو جائز قياسن  اٝتاعن 
 :تقٌبل كاستقبل :مثل ستفعلٔتعٌت ا تػىفىعَّلى ( ٓ)
:(ُب قولو  فػىتػىقىبػَّلىهىاك               )(3)  : قرأ
استفعل، أم: فاستقبلها  تفعَّل ٔتعٌت، على تػىفىعَّل بتشديًد العُت اماضين  تػىقىبَّلها فعبلن ": اٞتمهور

ا يقاؿ: استقبٍلتي الشيء أم: أخٍذتيو أكؿى مرة، كا١تعٌت: أفَّ اهلل توالىا ُب أكؿ أمرىا كحُت  رُّّٔ
 (4):كمنو قولو "،كالدهًتا

 اكلي  بأىٍف تػىتىبػَّعىو اتّْباعن  ما استقبػىٍلتى منو * كخَتي األمرً 
ىثىلي: "خيًذ اإلمر بقىوابلو"

تفعَّل ٔتعٌت استفعل كثَت ٨تو: تػىعىظَّم كاستعظم، " .  ك(5)كمنو ا١ت
ٍلتي   .(6)و"كتكربَّ كاستكرب، كتػىقىصٍَّيت الشيء، كاستقصىٍيتيو كتػىعىجَّلىتو كاستػىٍعجى

  :قبل: تقٌبل ك مثلٔتعٌت فىًعل   تػىفىعَّلى ( ٔ)
: (ُب قولو فػىتػىقىبػَّلىهىا               )(7):   
 

                                                 
. انظػػر :  قُُِالفضػػل بػن خالػػد ا١تػػركزم ، ركل عنػو األزىػػرم كركل عػػن عبػد اهلل بػػن ا١تبػػارؾ ، مػات سػػنة ىػو (  ُ)

 . َُْ/ٔ ، معجم األدباء
 .َٗٓ/ّالدر ا١تصوف، (  ِ)
 .ّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 ـ .َُِٗ، طبعة ليدف ،  َْ ،ص قطامي، كىو ُب ديوانوالبيت لل(  ْ)

. يعػٍت : دبػّْػٍره قبػل (ُِْٓ)رقم ا١تثػاؿ : ُِّ/ُ ،للميداين ، ت/ ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ، ٣تمع األمثاؿ(  ٓ)
 .أف يفوتك تدبَته

  .َُْ-ُّٗ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٔ)
 .ّٕسورة آؿ عمراف ،اآلية :(  ٕ)



 
ُُٕ 

 

 

يكػوف ٔتعػٌت آّػرد  علػى تػىفىعَّػل بتشػديًد العػُت اماضػين  فعػبلن  تػىقىبَّلهااٞتمهور قرأ "
 ،يػىٍقبىػػػٍل أنثػػػى منػػػذكرةن مثػػػلى مػػػرًنكمل أم: فػىقىًبلهػػػا، ٔتعػػػٌت رىًضػػػيها مكػػػافى الػػػذَّكىر ا١تنػػػذكر، 

 .(1)"٨تو: تػىعىجَّب كعىًجب من كذا، كتربَّأ كبىرًلء منو اتػىفىعَّل يأٌب ٔتعٌت فىًعل ٣تردن ك 
 :افتدل كفدل: مثلفػىعىل ٔتعٌت افػٍتػىعىل ( ٕ)

 :( ُب قولػػػػػػو  كافتػػػػػػدل                   

                 )(2) : افػٍتػىعىلى من لفًظ الًفٍديىة كىػو
ػػوىل كاشػػتول،  تػىعىػػل فيػػو كفػىعىػػل ٔتعػػٌتن ٨تػػو: شى  ألنػػو ٔتعػػٌت فىػػدىل، فيكػػوفي افػٍ

متعػػد  لواحػػدو
وليو ٤تذكؼ تقديره: افتدىل نفسىوعكمف

(3). 
 بشر كبشر:است: مثل، عىلف ٔتعٌت استفعل( ٖ)

: (ُب قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  كيىٍستىٍبًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريكفى              

              )(4): " ليسػػػت للطلػػػب، بػػػل تكػػػوف
ىرٍخ كالعىفار ٔتعٌت آّرد ٨تو: استغٌت

بىًشػر : . كقػد ٝتػعدٔتعٌت غىًٍت ك٣تىيػ اهلل، كاستمجد ا١ت
ك٬تػػػوز أف يكػػػوفى  .(5) "قالػػػو ابػػػن عطيػػػة ،بكسػػػر العػػػُت فيكػػػوف استبشػػػر ٔتعنػػػاه الرجػػػل

نػػو فاسػػتكاف، كأراحػػو فاسػػًتاح، كأشػػبله فاستشػػلى، كأىٍحكمػػو ا"أك مطػػاكعى أبشػػر ٨تػػو:
كىػو كثػَت. كجىعىلػو الشػيخ  ،فاسػتحكم"

أظهػرى ًمػٍن حيػث إفَّ ا١تطاكعػة تػدؿُّ علػػى : "(6)
لغػػَت، فحصػػلت ٢تػػم البشػػرل بإبشػػار اهلل تعػػاىل، كىػػذا ال يلػػزـي إذا كػػاف االنفعػػاؿ عػػن ا
 .(7)"ٔتعٌت آّرد
 

                                                 
 .ُّٗ/ّالدر ا١تصوف ، (  ُ)
 . ُٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .َّٕ/ّالدر ا١تصوف، (  ّ)
 .َُٕسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ْ)
 .ُِْ/ ّرالوجيز ، احملر (  ٓ)
 .ُُٓ/ّاحمليط ، البحر (  ٔ)
 .ْٖٓ/ّالدر ا١تصوف، (  ٕ)



 
ُُٖ 

 

 

 :مثل: استنزؿ كأنزؿ أىفػٍعىل ( استفعل ٔتعٌتٗ)
: ( ُب قولػػػػػػػػو  كالسػػػػػػػػُت ُب اسػػػػػػػػتػىنػٍزى٢تىم                

                ..)(1)" : للطلػػػػػب، كالظػػػػػاىري أف اسػػػػػتفعل
لػػػة، كيكػػػوف كاٍسػػػتىبىلَّ ذىنػػػا ٔتعػػػٌت أىفػٍعىػػػل ألفَّ القصػػػةى تىػػػديؿُّ عليػػػو، فػػػا١تعٌت ٛتىىلىهػػػم علػػػى ال

 .(2)"كأىبىلَّ 
ػػػطصدُرأبظغظػاض(ػ2)ػ

، ك إ٪تػا أم أنػو ال ٖتكمػو قاعػدة عامػة :يػزغ رػشغاد يػػث ػالثطصدرػاض)أ(  
 غلب فيو السماع. األ

 :( فػىٍعل كفعلولةُ)
: (ُب قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  الزَّيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغي ك                     

    )(3): "قػػػػػػػاؿ الفػػػػػػػراء: "اكزييوغنػػػػػػػ ازيغوغىػػػػػػػةن كزىيىغاننػػػػػػػك  ايقػػػػػػػاؿ:زاغى يزيػػػػػػػغي زىيٍػغنػػػػػػػ .
زًٍغػػػػػػػػتي مثػػػػػػػل: ًسػػػػػػػػٍرتي كًصػػػػػػػػٍرتي  "كالعػػػػػػػربي تقػػػػػػػػوؿ ُب عامػػػػػػػًة ذكاًت اليػػػػػػػػاء ٦تَّػػػػػػػػا يشػػػػػػػبو

ٍيػػػػػػػػػػدكدة، كًمٍلػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػٍَتكرةن كصىػػػػػػػػػػٍَتكرةن كطىػػػػػػػػػػٍَتكرةن، كًحػػػػػػػػػػٍدتي حى : سى تي مىٍيلولػػػػػػػػػػة، ال كًطػػػػػػػػػػٍرتي
، فأمػػػػا ذكات الػػػػواك مثػػػػل: قيلػػػػت كرًضػػػػيت فػػػػإّنم مل يقولػػػػوا ذلػػػػك أيحصػػػػي ذلػػػػك كثػػػػرةن 

ٍينونػػػػػػػػػػػة كالدَّٯٍتومػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػن داـ، كا٢تىيػٍعيوعػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػن ا٢تيػػػػػػػػػػػواع،  إال ُب أربعػػػػػػػػػػػة ألفػػػػػػػػػػػاظ: الكى
ػػػػيدكدة مػػػػن سيػػػػٍدت". ٍب ذكػػػػر كبلمنػػػػ غػػػػَتى متعلػػػػًق ٔتػػػػا ٨تػػػػن فيػػػػو، كأنػػػػو قػػػػد  اكثػػػػَتن   اكالسَّ

ع فيو األصل كىو   يَّنونةٝتًي   (4):ُب قوؿ الشاعر كى

يَّنونىوٍ  ػ ................. * حىىتَّ يعودى البحري كى
(5) 

 

                                                 
 .ُٓٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ُْٓ/ّالدر ا١تصوف، (  ِ)
 .ٕ:آلية سورة آؿ عمراف ، ا(  ّ)
دار الطبلئػع ، القػاىرة،  ،ِٗٗ/ُِب مسائل ا٠تبلؼ ، أليب الربكات األنبػارم ، قائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب اإلنصاؼ(  ْ)

 .كصدره : يا ليت أنَّا ضمَّنا سىفينىوٍ  ـ ، ََِٓ
 .ِٕ/ّالدر ا١تصوف،  (  ٓ)



 
ُُٗ 

 

 

 :فيعوؿك فػىعيوؿ  (ِ)
: (ُب قولػػػػو  قػىبيػػػوؿك  –أ            )(ُ): " مػػػن ا١تصػػػػادر

 (2)كأجاز الفراء كالزجاج ،يقاؿ: قىًبٍلتي الشيء قىبوالن  اليت جىاءىٍت على فػىعيوؿ فتح الفاء،

، كىػػػو القيػػػاسي كالػػػدُّخوؿ كا٠تيػػػركج، كحكاىػػػا ابػػػن ضػػػمَّ القػػػاؼ مػػػن قبػػػوؿ (2)كالزجػػػاج
علػى ك عػن العػرب،  افػتح القػاؼ كضػمّْها ٝتاعنػ كقيبػوالن  األعرايب عػن العػرب: قبلتػو قىبػوالن 

  (3)ا:ال غَتي، يعٍت مل يػيقىٍل ىنا إال بالضم، كأنشدك  كجهو قيبوؿ
 .................. * ............ كالوجو عليو القيبوؿ

 . (4)"بضم القاؼ كذا حكاهي بعضيهم
ػػػػػػػػػػػػوالن ك  - ب : (ُب قولػػػػػػػػػػػػو  رىسي                

  )(5)  :"كمن ٣تيًء رسو أنو ُب ،  (6):قوليو امصدرن  ؿ األصًل مصدره

 لقد كىذىبى الواشيوف ما ْتيٍتي عندىىم * ًبًسر  كال أىٍرسىٍلتيهٍم برسوؿً 
 . "أم: برسالة

 
 (7):كقاؿ آخر

 تػىريكعو * ...................... أيبػىلٍّْغ أبا سلمى رسوالن 
.أم: أيبػىلّْغيو رسالةن 

(8) 

 

                                                 
 .ّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .َْْ/ُ ، معاين القرآف ك ًإعرابو(  ِ)
 .قائلو ٣تهوؿ ، كقد أصاب ا٠تـر ُب األصل من مثل : قد ٭تمد ا١ترء كإف مل يبل بالسر كالوجو عليو القبوؿ(  ّ)
 .َُْ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ْ)
 .ْٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : ( ٓ)
بعػة جػوؿ  ، شرح عبػد الػرٛتن ا٠تزاعػي ، خزانػة الكتػب العربيػة ، مط ِْٗ/ِ ، ، كىو ُب ديوانوعزة لبيت لكثَت ا(  ٔ)

 ـ.َُّٗكربونل ، اٞتزائر ، 

 .. كعجزه :     كإٍف حىلَّ ذا ًسٍدرو ك أىلي بعىٍسجىلً  ِْْ/ُ ، للعباس بن مرداس ، كىو ُب ٛتاسة أيب ٘تاـ(  ٕ)
 .ُٖٖ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٖ)



 
َُِ 

 

 

 عىلفً ( ّ)
: ( ُب قولو  بػىري كالكً        )(1) :" أم:  امصػدري كىػربى يكػربى ًكبػىػرن

طىعىن ُب السن، قاؿ
(2):  

صغَتىٍيًن نػىٍرعىى البػىٍهمى يا ليتى أىنَّنا * إىل اليوـً مل نىٍكبػىٍر كمل تىٍكربى البػىٍهمي 
(3) 

   فػيعيلك  فػيٍعل( ْ)
: ( قولػػػػػػػوُب  ريميػػػػػػػزان ك                     

.....)(4): " (5)قػػرأ ٭تػػِت بػػن كثػػاب كعلقمػػة بػػن قػػي
 االعامَّػػةي  رىٍمػػزن الػػراء كا١تػػيم، ك  بضػػمّْ : 

على فػيٍعػل بتسػكًُت العػًُت ُب األصػًل، ٍب ضيػمًَّت  أنو مصدر، ك بفتًح الراًء كسكوًف ا١تيم
 .(6)"كالعيٍسر ُب: الييسير كالعيسيرالييٍسر  كقو٢تم:  االعُتي إتباعن 
 :فػيعىلىة( فػيعىل ك ٓ)

: (  ُب قولػػو  كتيقػاة        .. )(7): "مصػػدره علػػى ، كىػػو كيقػىيىػػة أصػػلو
ػػاه، كٖتىىرَّكػت الػػواكي كانفػتحى مػػا قبلىهػػ ػػاة كٕتي ا فػيعىػل مػػن الوقايػة، ٍب أيبٍػػدلت الػػواكي تػاءن، كمثليهػػا ٗتيىمػة كتيكى

ػػا فػيعىلػػة، ك٣تػػيءي ا١تصػػدًر علػػى فػيعىػػل كفػيعىلػػة قليػػل فػىقيًلبػػت ألفػػان، فصػػارى اللفػػظي تيقػػاة ، كمػػا تػػرل، ككزّني
 .(8)"التُّخىمة كالتػُّهىمة كالتػُّؤىدة كالتكىأضة ٨تو:

 فػيٍعبلىف (ٔ)   
: (ُب قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  كُب رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف                

    )(9) : " كىل ٫تا ، ٘تيم، كالكسري كىي لغةي اٟتجاز كىي لغةي  ،ضىمُّ الراءً  لغتاف:فيو

                                                 
 .َْسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 ق.ُِْٗليب ( القاىرة ، )أبوبكر الوا ِّٖ ، ص البيتاف للمجنوف ، ك٫تا ُب ديوانو(  ِ)

 .ُُٔ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ّ)
 .ُْسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
 ـ .ُّْٗ، ا١تطبعة الرٛتانية ، مصر،  َُِب القرآف ، البن خالويو ،ص  الشواذُب القراء ات ،  الشواذ(  ٓ)

 .ُٔٔ/ّالدر ا١تصوف ، (  ٔ)
 .ِٖسورة آؿ عمراف ، اآلية: (  ٕ)
 .َُُ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٖ)
 .ُٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٗ)



 
ُُِ 

 

 

؟  قػػػوالف، أحػػػد٫تا:أّنما مصػػػدراف ٔتعػػػٌت كاحػػػدو لرىضػػػي فيػػػو ٔتعػػػٌتن كاحػػػدو أك بينهمػػػا فػػػرؽه
ًرٍضواف خازفي اٞتنة صلى اهلل على نبينا كعلػى  أفَّ ا١تكسور اسم كمنو: كالثاين: يػىٍرضىى.
 .(1)"ائو كمبلئكتو، كا١تضموـي ىو ا١تصدرأنبي

ػيػثالث)ب(ػطصدرػطزغدػاضػ
ػػنىن و كاحػػد ك ثػػبلثمصػػادر مػػا زاد علػػى    قيػػاس مطػػرد ُب غالػػب ة ٕتػػرم علػػى سى
فمنهػػػا مصػػػدر مزيػػػد  .(2)، ألف أفعا٢تػػػا ا١تاضػػػية ال ٗتتلػػػف علػػػى عكػػػ  الثبلثػػػياألمػػػر
 : لثبلـ مإذا كاف صحيح ال كزف تفعيل على ي بتضعيف العُت فٌعلثبلثال

 تفعيل( ُ)
: (ُب قولػػػو  كالتأكيػػػلي                       

                                 )(3): "ري أىكَّؿ مصػػػػػػػػػػػد
  ."يػيؤىكّْؿ

ػػأبظغظػجطعػاضتصدغر(ػ3)ػ
، بػػل ال بػػٌد أف يكسػػر أم معػػٌت ٚتػػع التكسػػَت أٌف مفػػرده ال يسػػلم عنػػد اٞتمػػع

ػػػاؿ. بلن ثكانظػػػر مػػػ فيػػػو تغيػػػَت، ث٭تػػػد ػػػل كرًجى ػػػد كأيسيػػػد، كرىجي فعلػػػى ذلػػػك يعػػػٌرؼ  إىل: أسى
١تفػرده  ثم ٭تدر، مع تغٌَت ضركر ثة فأكثبلث"ما يدٌؿ على  العلماء ٚتع التكسَت بأنٌو:

أم أنٌػػو  ،أٌف ٚتػػع التكسػػَت يقػـو علػػى السػػماعإٌف عػػددنا مػػن النػاس يظػػٌن  ."عنػد اٞتمػػع
َتة ٝتاعيػة، غػَت أٌف الصػػحيح ثػكالصػحيح أٌف ىنػاؾ ٚتوعنػا ك .ليسػت لػو قواعػد تضػبطو
موف الصرفيوف يقسٌ ن ٚتع التكسَت ٗتضع لقواعد مطردة. ك أيضنا أٌف الغالبية العظمى م

 :كسَت إىل قسمُتأكزاف ٚتع الت
  :رةثكٚتوع الك -ٚتوع القلة . ب -أ
ة كال ثػبلث: كىػي صػيغ معينػة تػدؿ علػى عػدد ال يقػٌل عػن جطوعػاضػضظػ-أ

 : صوف على مستول سورة آؿ عمراف ىي، كأشهر أكزاّنا ُب الدر ا١تيزيد على عشرة

                                                 
 .ٖٔ/ّ ، لدر ا١تصوفا(  ُ)
 .ْٕ/ٔ( شرح ا١تفصل ،  ِ)
 .ٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)



 
ُِِ 

 

 

 :( أفعلة كفػيعىبلءُ)
: (ُب قولػػػػػػػػػو  أىًذلَّػػػػػػػػػةه )أ( ك                             

 )(1): "ٍػػػػعى قلػػػػة إشػػػػعارن  ٚتػػػػع ػػػػع ٚتى بقلػػػػتهم مػػػػع ىػػػػذه الصػػػػفة، كفعيػػػػل  اذليػػػػل، كٚتًي
ُب الوصػػػفي قيػػػاسي ٚتعًػػػو علػػػى فػيعىػػػبلء كظريػػػف كظرفػػػاء كشػػػريف كشػػػرفاء، إال أنػػػو تيػػػرًؾ 

ليػػو قوليػػك ذيلىػػبلء كخيلىػػبلء مػػن الثقػػل مػػن ٚتػػع ، أىال تػػرل إىل مػػا ييػػؤدّْم إاا١تضػػعف ٗتفيفنػػ
  .(2)"ذليل كخليل
: (ُب قولػػػػو  الغػػػػبلـك )ب(         )(3) :" ،قياسيػػػػو ُب القلػػػػًة أىٍغًلمػػػػة

ع على ًغٍلمىة شذكذن  (4)"اكُب الكثرة: ًغٍلماف، كقد ٚتي
 . 

  فػيعىل( فػىعىبلىت ك ِ)  
ػػػهوات)أ(    : ( ُب قولػػػػو  الشَّ         ......) 

(5) 
ػػػػػػٍهوة" : ػػػػػػت ُب اٞتمػػػػػػع، كال ٬تػػػػػػوزي التسػػػػػػكُتي إال ُب  ٚتػػػػػػعي شى بسػػػػػػكوف العػػػػػػُت، فىحيرّْكى
(6)كقولوً   ". ضركرةو 

 : 

افً    كىٛتيٍّْلتي زىفػٍرىاًت الضحى فىأىطىٍقتيها * كما  بزىفػٍرىات العىًشيّْ يىدى
ػػػػػهىوات، كاآليػػػػػة الكرٯتػػػػػة، ة: بتسػػػػػكُت الفػػػػػاء. كالشػػػػػهو  ػػػػػعي علػػػػػى شى مىٍيػػػػػلي الػػػػػنف ، ك٬تيٍمى

 (7):كغيرىؼ، قالت امرأة من بٍت نىٍضر بن معاكية  كعلى شيهىى

 فلوال الشُّهىى كاهلًل كنتي جديرةن * بأىٍف أترؾى اللَّذاًت ُب كلّْ مىٍشهىدً 
 . كسكوف العُت نيوف بفتًح الفاءيػىعٍ  ،ا١تعتلة البلـً  ةال ٕتيٍمىعي فػىٍعل" كقاؿ النحويوف:

 

                                                 
 .ُِّسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ّّٖ/ّالدر ا١تصوف، (  ِ)
 .َْسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .َُٔ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ْ)
 . ُْاآلية : سورة آؿ عمراف ،(  ٓ)
 .ُُٖ/ُْب حاشية الصباف على األمشوين ، البيت لعركة بن حزاـ ، كىو (  ٔ)
 .ِّٗ/ِ راحمليط ،البح(  ٕ)



 
ُِّ 

 

 

كقػىٍريىة كقػيرىل كنػىٍزكىة  وَّةكى فيمن فػىتىحى كاؼ   ،على فػيعىل إال ثبلثةى ألفاظ: كىوَّة ككيوىل
 .(2)"كأنشد البيت ،فيىكينَّ أربعة اعليهم ىذه اللفظة أيضن (1)، كاستدرؾ الشيخ"كنػيزىل

ػاضص)ب(  كىي الصيغ اليت يقوؿ عنها الصرفيوف إٌّنا تدٌؿ ": رةثجطوع
 : . منها"َتةثة كيزيد على عشرة ، ك٢تا أكزاف كثبلثدد ال يقٌل عن على ع

 :فػيعيل  -ُ
: (بضػػم الػػراء كا١تػػيم ُب قولػػو  كالرمػػز                    

 ..)(3) : " الػػراًء  بفػػتحً  االعامَّػػةي قػػرؤكا: رىٍمػػزن : (4)قػػرأ ٭تػػِت بػػن كثػػاب كعلقمػػة بػػن قػػي
ٚتػعي رىميػوز كريسيػل ُب ٚتػع رسػوؿ، كمل يىػٍذكر  بضػم الػراء كا١تػيم الرمػز كأف ،كسكوًف ا١تػيم
كىػػو ٚتػػع ريميػػزىة  ،أم الػػراء ،كقيػػرًلء بضػػمّْها" : (6). كقػػاؿ أبػػو البقػػاء"(5)غػػَته الز٥تشػػرم

ػػػكَّن ا١تػػيمى ُب األصػػػل، كإ٪تػػػا أى  تٍػبىػػػعى بضػػمتُت، كأيقًػػػرَّ ذلػػػك ُب اٞتمػػًع، ك٬تػػػوز أىف يكػػػوفى سى
: قلػػت". الييسيػػرك كالييٍسػػر   اغػػَتى ٚتػػعو كضيػػمَّ إتباعنػػ االضَّػػمَّ، ك٬تػػوزي أف يكػػوفى مصػػدرن الضَّػػمَّ 

 .(7)"كبلـ ميٍثبىجه ال يػيٍفهىمي منو معٌتن صحيحه : قولو: "ٚتعي ريميزة إىل قولو ُب األصل
 :فػىعىل  -ِ
: (ُب قولػػػػػػػو  ازن مىػػػػػػػر ك                      ..)(8): " قػػػػػػػرأ

(9)كخرَّجهػػػػػا الز٥تشػػػػػرم .الػػػػػراء كا١تػػػػػيم األعمػػػػػص بفػػػػػتحً 
علػػػػػى أنػػػػػو ٚتػػػػػعي راًمػػػػػًز كخػػػػػاًدـً  

 .(10)"كخىدىـ
 

                                                 
 .ِّٗ/ِ احمليط ، البحر(  ُ)
 .ٕٓ/ّالدر ا١تصوف، (  ِ)
 .ُْسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 .َِ ُب القراءات ،ص الشواذ(  ْ)
 .ِْٗ/ُؼ ،الكشا(  ٓ)
 .ُِِ/ُ، لتبياف ا(  ٔ)
 .ُٔٔ/ّالدر ا١تصوف ، (  ٕ)
 .ُْسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٖ)
 .ِْٗ/ُؼ ،الكشا(  ٗ)
 .ُٔٔ/ّالدر ا١تصوف ، (  َُ)



 
ُِْ 

 

 

 فػيعَّل كفػيعىاؿ كفػيعَّاؿ -ّ
: ( ُب قولػػػػو  غيػػػػزَّلك                )(1): " قػػػػرأ
كقياسيػػػو: غيػػػزىاة كػػػراـ كريمػػػاة، كلكػػػنهم ٛتىىلػػػوا ا١تعتػػػلَّ علػػػى  بالتشػػػديد ٚتػػػع غػػػازو  اٞتمهػػػور

 ."الصحيح ُب ٨تو: ضاًرب كضيرَّب، كصائم كصيوَّـ
أنػػو خىفَّػػف الػػزامى   ، األكؿ:، كفيػػو كجهػػافالػػزاء بتخفيػػف غيػػزىل :قػػرأ اٟتسػػن" ك

ػػذىؼى تػػػاءى   زاةُب اٞتمػػػًع. كالثػػاين: أفَّ أصػػلىو غيػػػكراىيػػةى التثقيػػًل  كقيضػػاة كريمػػاة، كلكنػػػو حى
. كقػػػاؿ ابػػػن (2)"التأنيػػػث، ألفَّ نفػػػ ى الصػػػيغًة دالَّػػػة علػػػى اٞتمػػػًع، فالتػػػاءي مسػػػتغٌتن عنهػػػا

  (4):قوؿ الشاعر ٯتدح الكسائي"، كمنو (3)"كىذا اٟتذؼ كثَته ُب كبلمهم" :عطية

ُـّ أخبلؽى الكسائي كانٍػتىحى أىب ال  السَّوابقً  بو آّدي أخبلؽى األيبػيوّْ  ذَّ
ٚتعي ابن، كقد قالوا: ابن  ف العمومة ٚتع عىٌم، كالبػينػيوَّةأٚتع أب، كما  يريد: األبوة

 ."كبػينػيوٌ 
ت التػاءي حيػًذفى  ٍذؼى لػي  بكثػَتو، كأفَّ قولػو:أفَّ اٟتى ػػػ "ب  كقد رىدَّ عليو الشيخ ىذا

لتػاء لتأكيػد امن غػَت تػاء، ٍب أىدخلػوا عليهػا  من عيمومة لي  كذلك، بل األصل عيمـو
مػن غػَت تػاءو فهػو األصػلي ٨تػو: عيمػـو كفيحػوؿ، كمػا جػاءى  اٞتمع، فمػا جػاء علػى فيعػوؿ

فيػػػو التػػػاءي فهػػػو الػػػذم ٭تىٍتػػػاج إىلى تأكيًلًػػػو بػػػاٞتمًع، مل يػيػػػنٍبى علػػػى ىػػػذه التػػػاًء حػػػىت ييػػػدَّعى 
ػػٍذفيها، كىػػذا ٓتػػبلؼ  أيبػيػػٌوة  ني ادّْعػػاءي اٟتىػػٍذًؼ فيػػو، كأمػػاكبابًػػو بيػػٍت عليهػػا فػػيمك قيضػػاةحى

ُب البيت فهو شاذ عند النحاًة من جهًة أنػو   ٚتىٍعىٍُت بل مصدىرىٍين كأمَّا أيبػيوٌ  فليسا كبػينػيٌوة
  .(5)"بقلًب الواكين ياءين ٨تو: عيًصيٌ  ٍن حىقّْو أىٍف ييًعلَّو فيقوؿ: أييبٌ كاف مً 

                                                 
 .ُٔٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 . ِّ ُب القراءات ، ص ، الشواذ(  ِ)
 .ِٕٔ /ّ الوجيز ، احملرر(  ّ)
كجػػػوه القػػػراءات ك اإليضػػػاح عنهػػػا، البػػػن جػػػٍت ،ت/ علػػػي النجػػػدم ُب تبيػػػُت  البيػػػت للقنػػػاين ، كىػػػو ُب احملتسػػػب(  ْ)

، ٞتنة إحياء الًتاث اإلسػبلمي ، القػاىرة،  ُٕٓ/ ُ ناصف كالدكتور عبد اٟتليم النٌجار ك الدكتور عبد الفتاح شليب ،
 ق.ُّٖٔ

 .ّٗ/ ّ احمليط ، البحر(  ٓ)



 
ُِٓ 

 

 

ُب التكسػَت:  ثبلثةي ٚتوعو  غازو كىو شاذّّ، كيتىحىصَّل ُب  ابا١تدّْ أيضن  كييقاؿ: غيزَّاء
 .(1)"غيزاة كقيضاة، كغيزَّل كصيوَّـ، كغيزَّاء كصيٌواـ، كٚتعه رابع ٚتعي سبلمة

 ٚتع فػىٍيًعل شاذفػىعىلىة  -ْ
: (ُب قولػػػػػػػػػػػػػػو  سػػػػػػػػػػػػػػيّْدك            )(2): " .فػىٍيعًػػػػػػػػػػػػػػل

ػػػٍيًود ػػػكٚتعيػػػو علػػػى ، كاألصػػػلي: سى : ( قػػػاؿ اهلل، تعماالن فيصػػػح اسػػػ افػىعىلػػػة شػػػاذ قياسن  

    )(3) ،ػػػوىدىة، كفػىعىلػػػة إ٪تػػػا يكثػػػر لفاًعػػػل ٨تو:كػػػاًفر ككىفىػػػرة كفػػػاًجر  كاألصػػػل: سى
   .(4)"كفىجىرة كبار كبػىرىرة

ػاضجطعثت  -ج  : (   ُب قولو  اٞتٍىٍمعىاًف:ك  :ظغظػادمػ

                     ....)( 5 )
 إ٪تا ثػيٍتّْ " :.

 اكقد نىصَّ النحاةي على أنو ال يػيثػىٌتَّ كال ٬تيٍمىعي إال شذكذن ، كإف كاف اسمى ٚتع ،اٞتٍىٍمعىافً 
ما أيريد بو ذلك شركُت، فلألنو أيريد بو النوعي، فإفَّ ا١تعٌت: ٚتىٍعي ا١تؤمنُت كٚتىٍعي ا١ت

 (7): كقولو  (6)"ثػيٍتّْ 

  ٫تا أخىواف اتعاطىى القىنا قومن   ككلُّ رفيقىٍي كلّْ رحلو كإٍف ٫تا 
ػػأبظغظػاالدمػاضطػصور(ػػ4)

 .مة مثل شفا ك٭تِت، الذم آخره ألف الز ا١تقصور ىو االسم ا١تعرب
لػى ألػف عنيػة تكػوف بزيػادة ثكمن ا١تعلػـو أٌف الت :ظغظػادمػاضطػصورثت -أ 

١تقصػػور أف يكػػوف آخػػره ألفنػػا مػػن ا١تشػػركط ُب االسػػم ا" ك ،ا١تفػػرد تليهػػا نػػوف مكسػػورة
ة كأصلها ثالثا إف كانت  كىو قلب ألفو كاكن  نية القلب،ثفيو عند الت ثفهنا ٭تد ،الزمة

                                                 
 .ْْٓ-ّْٓ/ّالدر ا١تصوف، (  ُ)
 . ّٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .ٕٔ ، اآلية : األحزابسورة (  ّ)
 .ُٕٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ْ)
 .ُٓٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)
 .ُْٓ/ّالدر ا١تصوف، (  ٔ)
اللبيػػػػب عػػػػن كتػػػػػب  ؛ كمغػػػػػٍت ـ ََِْ، دار صػػػػادر بػػػػَتكت ،  َٕٖ ، ص البيػػػػت للفػػػػرزدؽ ، كىػػػػو ُب ديوانػػػػػو(  ٕ)

 . ُِٓ ا١تبارؾ ك ٤تمد علي ٛتد اهلل ،صاألعاريب ، البن ىشاـ األنصارم ، ت/الدكتور مازف 



 
ُِٔ 

 

 

ػػػػػػػػػػفىا: ل:ثػػػػػػػػػػكذلػػػػػػػػػػك م كاك، : (ُب قولػػػػػػػػػػو  شى                    

  ......)(1) ٍرفيػو، كىػو مقصػوره مػن ذكاًت الػواك، يػيثػىػٌتَّ بػالواك  فا الشػيء:، ش طرفيػو كحى
 .(2)"٨تو: شىفىوىٍين، كييكتب باأللف، ك٬تيٍمع على أىٍشفاء

ُب ا١تػذكر السػامل ٖتػذؼ ألفػو كجوبػا، كتبقػى   :جطعػادمػاضطػصور -ب
: ( قولػػو ُب  ٭تىٍػػِتى ل ثػػالفتحػػة الػػيت قبلهػػا دلػػيبل عليهػػا. كذلػػك م      

        )(3)
ػػػٍوف٬تيٍمػػػع علػػػى ٭تىٍيػىػػػٍوف ْتػػػذؼ األلػػػف ٨تػػػو:  ٭تىٍػػػِتى ك " .   ميوسى

مػػن  ا منقػػوالن إف كػػاف عربيِّػػ عليهػػا. كقػػاؿ الكوفيػػوف: ْتػػذؼ األلػػف كبقػػاء الفتحػػة تػػدؿُّ 
مَّ ما قبل الواك ككيًسر ما قبل اليػاء إجػراء لػو ضي  اًل فاألمري كذلك، كإٍف كاف أعجميِّ الفع

 .(4)"عنهم ىذا نػىٍقلي الشيخ ٨تو: جاء القاضوف، كرأيت القاضُت٣تيٍرل ا١تنقوص 
أف االسػم إٍف كانػت ألفيػو زائػدةن ضيػمَّ مػا قبػل الػواك : "عػنهم (5)كنقل ابن مالػك

ليػػوف كرأيػػت  ػػٍوفحيٍبلًػػُت، كإف كانػػككيًسػػر مػػا قبػػل اليػػاء ٨تػػو: جػػاء حيبػٍ  ت اصػػليةن ٨تػػو: رىجى
جػػػاز الوجهػػػاف، الحتمػػػاًؿ أف  ٟتػػػرفُت، قػػػالوا: فػػػإف كػػػاف أعجميػػػاكجػػػب فػػػتح مػػػا قبػػػل ا

تكوف ألفيو أصليةن أك زائدة، إذ ال يػيٍعرىؼي لو اشتقاؽ"
(6). 

ػػأبظغظػاضتصعغر(ػ5)
كيقػػػػاؿ إٌف  ،كفػػػػة ٖتتاجهػػػػا اللغػػػػات ألغػػػػراض معينػػػػةالتصػػػػغَت ظػػػػاىرة لغويػػػػة معر 

 َت ألغراض كالتحقَت كتقليل اٟتجم. العربية تستعمل التصغ
  

                                                 
 . َُّسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ّّٔ/ّالدر ا١تصوف، (  ِ)
 . ّٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
  .ّّْ/ِر احمليط ،البح(  ْ)
 ، دار ا١تػػأموف للػػًتاث ، ََُٖ/ْ ، ت/الػػدكتور عبػػد ا١تػػنعم أٛتػػد ىريػػدم ، شػػرح الكافيػػة الشػػافية البػػن مالػػك(  ٓ)

 ـ .ُِٖٗ،  ُمكة ا١تكرمة ، ط

 .ُٓٓ-ُْٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٔ)



 
ُِٕ 

 

 

: ( قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُب  ٭تىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِتى ك                ) (1) 
 . ييصىغَّر على ٭تيىِتَّ 

ػػ:ػاضظدبأبظغظػ(ػ6)
كالنسب ظاىرة لغوية مهمة التفت إليها القدماء فخٌصوىا بدراسة مستفيضػة، 

 دة ُب آخر االسم تسمى ياء النسب،مع ضركرة كسر ماقبلها .كىو زيادة ياء مشد
لحقو اليػاء بػدكف تغيػَت فيػو كالقاعدة العامة فيو أف يكسر آخر االسم ك تي  -ُ
ٌمػا يقػع التغيػَت مثػل كسػر اٟتػرؼ كضػٌمو  كلكػن كثػَتنا ُب النسػبة إىل العػراؽ،٨تو عراقٌي 

 :ًريبّْ ُب صدر الكلمة ٨تو 
: (ُب قولػػػػػػػػػو  الربيُّػػػػػػػػػوفك                      )(2) : ّْٚتػػػػػػػػػعي ًريب ،

، كإ٪تػػػػا كيسػػػػرت راؤه تغيػػػػَتن كىػػػػو العػػػػاملي منسػػػػوبه إىل الػػػػ" ُب النسػػػػب ٨تػػػػو: إٍمًسػػػػٌي  ارَّبّْ
كقيل:كيًسػر لئًلتبػاع، كقيػل:ال تغيػَتى فيػو كىػو منسػوبه إىل  .بالكسًر منسوبه إىل أىٍمػ 

 ."كىذه القراءةي بكسًر الراء قراءة اٞتمهور ماعةي.الرُّبَّة كىي اٞت
بضػػمّْ الػػراء، كىػػو مػػن  ريبػّْيُّػػوف لػػي كابػػن مسػػعود كابػػن عبػػاس كاٟتسػػن:ع قػػرأ" ك

، كقيػػل: ال تغيػػَتى كىػػو منسػػوب إىل الرُّبَّػػة إتغيػػَت النسػػب إٍف قلنػػا ىػػو منسػػوبه  ىل الػػرَّبّْ
أ ابػػن عبػػاس ُب ركايػػة قتػػادة: قػػر " ك ،(3)"الكسػػر كالضػػم كىػػي اٞتماعػػةي، كفيهػػا لغتػػاًف:

، كإالَّ فىًمػػٍن تغيػػًَت النسػػب إٍف  رىبػَّيُّػػوف بفتًحهػػا علػػى األصػػل، إٍف قلنا:منسػػوبه إىل الػػرَّبّْ
 .(4)"ا لغػةكالكسػر أيضنػ "كالفتحي لغػة ٘تػيم :قاؿ ابن جٍت  ."قلنا: إنَّو منسوبه إىل الرُّبَّة

يٍكثًػػػركف العلػػػمى مػػػن قػػػو٢تم: "كقػػػاؿ النقػػػاش: 
ثيػػػررىبػػػىػػػم ا١ت ػػػٍهوه منػػػو  ،ا يربيػػػو إذا كى كىػػػذا سى

 .(5)"الختبلًؼ ا١تادتُت، ألفَّ تػىٍيكى من راء كياء ككاك، كىذه من راء كباء مكررةو 
لى ا١تبالغة أك زيادة كقد يرد النسب على زيادة األلف كالنوف للداللة ع  -ِ

  :الوصف ٨تو رىبَّاينٌ 
                                                 

 .ّٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ُْٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 . ِِ ُب القراءات ،ص الشواذ(  ّ)
 .ُّٕ/ُ ، احملتسب(  ْ)
 . ُّْ-َّْ/ّالدر ا١تصوف، (  ٓ)



 
ُِٖ 

 

 

: (ُب قولػػو  الرَّبَّػػانًيُّوف ك                               

   ) (1): "كاأللف كالنوف  ربَّاينٌ، ٚتع ، فيو قوالف، أحد٫تا: أنو منسوب إىل الرَّبّْ
ػػػػٍعراين كًٟتٍيػػػاين للغلػػػيظ الرقبػػػػة  فيػػػو زائػػػدتاف ُب النسػػػب داللػػػػة علػػػى ا١تبالغػػػة كرقبىػػػاين كشى

ػػبوا إىل  كالكثػػَت الشػػعر كالطويػػل اللحيػػة، كال تػيٍفػػرد ىػػذه الزيػػادة عػػن النسػػب، أىمَّػػا إذا نىسى
ػػػٍعرم كٟتىىػػػوم، ىػػػذا معػػػٌت قػػػوؿ  الرقبػػػة كالشػػػعر كاللحيػػػة مػػػن غػػػَت مبالغػػػة قػػػالوا: رىقىػػػيب كشى

 .(2) سيبويو
يعىلّْمي للخَت

كمىٍن يسوس الناس ، كالثاين: أنو منسوب إىل رىبَّاف كالربَّاف ىو ا١ت
م أمرى ديًنهم، فاأللفي كالنوفي دالَّتاف على زيادًة الوصًف كهي ُب عىٍطشاف كيػيعَّرّْفه

 : (3)، كقاؿ"كرىيَّاف كجىٍوعىاف ككىٍسناف، كتكوفي النسبةي على ىذا ُب الوصف ٨تو أىٍٛترمٌ 
  كالدىري باإًلنساًف دىكَّارًمُّ   كأنت ًقنٍَّسرًمُّ  اأطىربن  
بعلػػػم الػػػرب دكفى غػػػَته مػػػن  االرَّبػػػاين أرادكا ٗتصيصنػػػُب  اكنوننػػػ ا"زادكا ألفنػػػ كقػػػاؿ سػػػيبويو:

، ػػٍعراين كًٟتٍيػػاين كرىقىبػػاينكىػػذا كمػػا قػػالو  العلػػـو كونػػوا فقهػػاء علمػػاء،  كُب التفسػػَت: ،ا: شى
 .(5)"مات اليـو رىبَّاينُّ ىذه األمة بن اٟتنفية:(4) ا مات ابن عباس قاؿ ٤تمدك١ت

 :ٌبغيَت ُب ا١تنقوص كا١تقصور كاآلكىكذا يرد الت -ّ
 قد تيعامل ياء ا١تنقوص ميعاملة ألف ا١تقصور ٨تو قوؿ السمُت: "ك -أ 

 
 
 
 

                                                 
 .ٕٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ُّْ/ّ،  سيبويو كتاب(  ِ)
 ، دار اآلفاؽ ، بَتكت .  َْٖ/ُ ، عجاج ، كىو ُب ديوانورؤبة بن البيت ل(  ّ)

 .َٔٓ/ِ.انظر : البحر احمليط ،مد بن علي بن أيب طالب ، كردت عنو الركاية ُب حركؼ القرآف ىو ٤ت(  ْ)
 .ِٕٔ-ِٕٓ/ّالدر ا١تصوف، (  ٓ)



 
ُِٗ 

 

 

: (قولػػػػو مػػػػن ٭تىٍػػػػِت   ..) (1): :ػػػػبي إىل ٢تػػػػا  ا٭تىٍيًػػػػيُّ ْتػػػػذؼ األلػػػػف تشػػػػبهن  يػيٍنسى
  .حيٍبلى بالزائد ٨تو: حيٍبًلٌي ُب

ك ٨تػػو قػػوؿ السػػمُت ، كذلػػا إف كانػػت ثالثػػةكقػػد تقلػػب ألػػف ا١تقصػػور كاكن  -ب
ك٭تىٍيىوٌل بالقلب ألّنػا أصػله كػألف مىٍلهىػومّّ، أك شػبيهة باألصػل إف كػاف : أيضنا ُب ٭تي
 .(2)اأعجمين 
اكم بزيػادة ألػف قبػل قلػب ك٭تىٍيػتزاد ألػف بعػد القلػب، كذلػك ٨تػو:  كقد -ج 
 .(3) "األفو كاكن 

ػػأبظغظػاضطباضعظ(ػ7)ػػ
يػػػد مػػػع تأككىػػػي أٝتػػػاء مشػػػتقة مػػػن األفعػػػاؿ للداللػػػة علػػػى معػػػٌت اسػػػم الفاعػػػل 

كىػي ال تشػتق إال مػن الفعػل  . ٝتيػت صػيغ ا١تبالغػةٍبكمػن  ،ا١تعٌت كتقويتو كا١تبالغة فيػو
 :منها ك٢تا أكزاف ٜتسة، ي،ثبلثال

 فػىعيوؿ  -ُ
: (ُب قولػػػػػػػو  اٟتىصػػػػػػػور"ك  -أ   ....)(ْ)  فػىعيػػػػػػػوؿ للمبالغػػػػػػػة

  (ٓ):كضىريكب ُب قولو  ٤تيىوَّؿه من حاًصر
 فإنَّك عاًقر اإذا عىًدموا زادن   السيًف سيوؽى ًٝتاًّنا بنٍصًل  ضىركبه 

بل ىو فػىعيوؿ ٔتعٌت مىٍفعوؿ أم: ٤تصور، كمثلو رىكوب ٔتعٌت مركوب كحىلوب  كقيل:
 .(ٔ)"ٔتعٌت ٤تىٍلوب

                                                 
 .ّٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 . ُٔٓ/ّ،  الدر ا١تصوف(  ِ)

 .ُٔٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ّ)
 .ّٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
 ق.ُّْٗ،حيدر آباد دكن،  َُٔ/ِ، أما  الشجرمكىو ُب يب طالب بن عبدا١تطٌلب، ألالبيت (  ٓ)

 .ُٖٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٔ)



 
َُّ 

 

 

: ( ُب قولو  الزُّبيرك   -ب          )(1) :قاؿ السمُت 
فػىزىبور بالفتح فػىعيوؿ ٔتعٌت مىٍفعوؿ  ا، زيبور بالضم أيضن  كيقاؿ: ور بالفتح،ع زىبي ٚت"

ٍحلوب
ى
 (3):قاؿ امرؤ القي  ،(2)"كالرَّكوب ٔتعٌت ا١تركوًب، كاٟتىلوب ٔتعٌت ا١ت

 يماينالعىسيًب الزىبور ُب الكخىطّْ    و فشىجاين ًلمىٍن طىلىله أبصٍرتي 

  فػىٌعاؿ  -ِ
: ( ُب قولو  اظىبلَّمن "ك      )(4) : صيغةي مبالغةو" . 

 فعيل -ّ
: (ُب قولػػػػػو  كاٟتكػػػػػيمي                      )(5) :يغةي "صػػػػػ

، ألف ىػذه اضػارب، ككيًصػف الكتػاب بػذلك ٣تػازن  مبالغىةو ٤تيىوَّؿه من فاعػل كضػريب مػن
ٍنزًلًًو كا١تتكلم بو فػىويًصفى بصفًة مىٍن ىو من سًببو كىػو البػارم تبػارؾ قيقة ١تالصفة ُب اٟت

ػػػوَّزكا أف يكػػػوفى ٔتعػػػٌت  ػػػمي ُب نظمػػػو، كجى كتعػػػاىل، أك ألنػػػو نػػػاطقه باٟتكمػػػًة أك ألنػػػو أىٍحكى
ػٍت آيىاتيػوي ) :ميٍفًعل أم: ٤تيًٍكم لقولو  له قػد ٔتعػٌت ميٍفعىػل قليػ أفَّ فىعًػيبلن  إالَّ  (ًكتىابه أيٍحًكمى

ػػػلى فهػػػو عىًقيػػػد كميٍعقىػػػد، كاحتٍسػػػتي الفػػػرسى ُب  جػػػاءىٍت منػػػو أيلىٍيفػػػاظه قػػػالوا: عىقىػػػٍدتي العىسى
 .(6)"سبيًل اهلل فهو حىًبي  ك٤تيٍبى 

 الكبلـ فػيعيبلف بضم الفاء كالعُتلي  ُب   -ْ
: (ُب قولػو  بقيريبافك                           

         ..)(7) (9)ابن عطيةقاؿ  بضمتُت. (8)قرأ عيسى بن عمر : 

                                                 
 .ُْٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ُٗٓ/ّالدر ا١تصوف ، (  ِ)
 .ِٕ،ص ديوانو (  ّ)
 .ُِٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
 .ٖٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)
 .ُِٖ-ُِٕ/ ّف ، الدر ا١تصو (  ٔ)
 .ُّٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٕ)
 .ِّ ُب القراءات،ص الشواذ(  ٖ)
 . ْْْ/ّر الوجيز، احملر (  ٗ)



 
ُُّ 

 

 

بضػػػم الفػػػاء كالعػػػُت،  كلػػػي  بلغػػػةو ألنػػػو لػػػي  ُب الكػػػبلـ فػيعيػػػبلف لضػػػًم القػػػاًؼ، "إتباعػػػا
 إف ذلك على اإلتباع". ضم كقاؿ:الب السُّليطاف كحكى سيبويو:

كمل يػىقيػٍل سػيبويو إفَّ ذلػك علػى اإًلتبػاع بػل قػاؿ" : (1)قاؿ الشيخ
كال نعلػمي :  (2)

كىػو  ،د جػاء فػيعيػبلف كىػو قليػل، قػالوا: السُّػليطافُب الكبلـً ًفعًػبلف كال فػيعيػبلف كلكنػو قػ
ػػكّْن كال يػيٍتبػػعي": الشػػارحي لكػػبلـ سػػيبويوقػػاؿ . اسػػمه" ككػػذا  ."صػػاحبي ىػػذه اللغػػة ال ييسى

كىػػػو قليػػػله ٨تػػػو:  امسػػػتقله، قػػػالوا كمل ٬تػػػىء فػيعيػػػبلف إال اٝتنػػػ ذكػػػر التصػػػريفيوف أنػػػو بنػػػاءه 
 سيليطاف". 

ػػلَّمه  و كىًىػػػمى ُب النقػػل عػػن سػػيبويو ُب سيػػليطاف خاصػػػةن، أنػػ: "أمَّػػا ابػػني عطيػػة فىميسى
 .(3)"صحيحه أًلفَّ أىلى التصريًف مل يىٍستىثٍػنيوا إال السُّليطاف كلكنَّ قولىو ُب قػيريباف

ػػبدالاإلراللػوػاإل(ػػ9(ػ،ػ)8)
ننػػا ، قػػد يكػػوف بقلبػػو إىل اإلعػػبلؿ: كىػػو تغيػػَت ُب حػػرؼ العلػػة تغيػػَتنا معي - ُ

. أم أٌف اإلعػػبلؿ يكػػوف حػػرؼ آخػػر، أك ْتػػذؼ حركتػػو أم بتسػػكينو، أك ْتذفػػو كلػػو
، كمعػػٌت ذلػػك أنٌػػو مقصػػور علػػى حػػركؼ العلػػة الػػيت تسػػكُت أك باٟتػػذؼبالقلػػب أك بال
 .قوف ّٔا ا٢تمزة يلحٍب، ءلعرب بأٌّنا األلف كالواك كاليا٭تددىا ا

اشػػًتاط أف يكػػوف حػػرؼ  : ىػػو كضػػع حػػرؼ مكػػاف حػػرؼ آخػػر دكفكاإلبػػداؿ
 . علة أك غَته

ػػأبظغظػاإلراللػباضػضبػ–أّوًضاػ
 قلب الياء ألًفا  -ُ

: (ُب قولػػػو  أكىلك  -أ                            

               )(4) :  ٍفألفيو منقلبةه من ياء، أفعلي تفضيل من الوى ، 

                                                 
 .ُِّ/ّ احمليط ، البحر(  ُ)
 .ِّ/ْب سيبويو ،كتا(  ِ)
 .ُٖٓ/ّف، الدر ا١تصو (  ّ)
 . ٗٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)



 
ُِّ 

 

 

 ،إال كاك إذ لػي  ُب الكػبلـً مػا الميػو كفػاؤه كاكاف: " (1). قػاؿ أبػو البقػاءاكاكن لكوًف فائو 
 .(2)"، أك اسم حرؼ ا١تعٌت كواك النسقيعٍت اسم حرؼ التهجي، كالوسط من قوؿ

 الواو والياء ألًفا قلب -ِ
الػػواك أك اليػػاء  تٖترَّكػػإذا ، منهػػا أك اليػػاء ألفنػػا ُب حػػاالت متعػػددة تقلػػب الػػواك

 :لثكذلك م ،اكانفتح ما قبلىو فػىقيًلب ألفن 
: ( ُب قولػػو  تػىعىػػالىٍواٍ ك  -أ   ...)(3) : " العامػػةي علػػى فػػتح الػػبلـ ألنػػو قػػرأ

كاك، كذلػػك  ًتامػػى، كأصػػلي ألًفػػو يػػاءه، كأصػػلي ىػػذه اليػػاءأمػػر مػػن تعػػاىلى يػىتىعػػاىل، كًتامػػى ي
: تعػا ىى، فقيًلبىػٍت يػاءن  الػواكي مػىت كقػىعىػٍت رابعػةن فصػاعدن ، كاأنو مشتقه من العلوّْ  صػار تعػالىوى

فصػػار: تعػػاىلى كىًتامػػى كتغػػازىل، فػػإذا  افتحػػرَّؾ حػػرؼي العلػػة كانفػػتح مػػا قبلىػػو فػىقيلًػػب ألفنػػ
ا١تػػذكَّر عػػاؿى يػػا زيػػدي، ْتىػػٍذًؼ األلػػف، ككػػذا إذا أىمىػػٍرتى اٞتمػػعى أىمىػػٍرتى منػػو الواحػػدى قلػػت: ت
ػػة ميٍشػػعرةن ّٔػػا.قلػػت: تعػػالىوا؛ ألنػػك ١تٌػػ ػػذىٍفتى األلػػف ألجػػًل األمػػًر أبقىٍيػػتى الفتحى كإف   ا حى

شػػئت قلػػت: األصػػل: تعػػالىييوا، كأصػػلي ىػػذه اليػػاًء كاكه كمػػا تقػػدَّـ، ٍب اسػػتيٍثًقلت الضَّػػمةي 
ػػػػًذفىتٍ  ػػػػًذؼ أك٢تيمػػػػا كىػػػػو اليػػػػاء اللتقػػػػاء  علػػػػى اليػػػػاًء فىحي ضػػػػمتيها فػػػػالتقى سػػػػاكناف، فحي

كإٍف شئت قلت: لىمَّا كػاف األصػلي: تعػالىييوا ٖتػرَّؾ  ،كنُت كتيرًكت الفتحةي على حا٢ًتاا الس
حرؼ العلة كانفتح ما قبلو كىو الياء فػىقيًلب ألفان فالتقى ساكناف، فحيًذؼ أك٢تيمػا كىػو 

  ."األلف كبقيت الفتحة دالة عليو
الفرؽي بُت ىذا كبُت الوجو األكؿ أف األلف ُب الوجو األكؿ حيًذفىت ألجل " ك

ػػػػػًذفت اللتقائهػػػػا مػػػػػع كاك الضػػػػػمَت األمػػػػر كإف مل تتصػػػػػل بػػػػػو كاك ضػػػػمَت، كُب ىػػػػػذا  ،حي
، فهػػػذه اليػػػاء ىػػػي يػػػاء الفاعلػػػة مػػػن ٚتلػػػة ذا أىمىػػػٍرتى الواحػػػدة تقػػػوؿ ٢تػػػا تعػػػا ىٍ ككػػػذلك إ

أنػػك تقػػوؿ ىنػػا: الكسػػرة علػػى اليػػاءى بىػػدىؿه الضػػمة  الضػػمائر، كالتصػػريفي كمػػا تقػػدـ، إال
 ا، كيػا ىنػداف تعاليىػاتعاليىػىناؾ، كأمَّا إذا أىمىٍرتى ا١تثٌت فػإف اليػاء تثبػت فتقػوؿ: يػا زيػداف 

، يىٍستوم فيو ا١تذكراف كا١تؤنثاف، ككذلك أمري ٚتاعة اإًلناث تػىٍثبيت فيو الياء تقوؿ: اأيضن 

                                                 
 .ُِِ/ُ التبياف ،(  ُ)
 .ِّْ/ّالدر ا١تصوف، (  ِ)
 .ُٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)



 
ُّّ 

 

 

: ( اهلل يػػػا نسػػػوة تعػػػالىٍُت، كقػػػاؿ   )(1) ، إذ ال مقتضػػػى للحػػػذؼ كال
 .(2)"للقلًب، كىو ظاىره ٔتا ٘تهَّد من القواعد

انيواٍ ك   -ب : (ُب قولػػػػػػػو  اٍسػػػػػػػتىكى    ..)(ّ) .و قػػػػػػػوالففيػػػػػػػ: "قػػػػػػػاؿ السػػػػػػػمُت:  
، كأصليو: اٍستىٍكوىف، فػى  نيًقلىٍت حركةي الواك أحديىا: أنو استىفعل من الكوًف، كالكوفي: الذُّؿُّ

 "ىػو مػن قػوؿ العػرب: كأبو علػٌي: (ْ). كقاؿ األزىرما"ى الكاؼ، ٍب قيًلبىًت الواكي ألفن عل
ٍفنػػػةبػػػات  نىػػػًة سػػػوءو علػػػى كزًف جى يػٍ فألفيػػػو علػػػى ىػػػذا مػػػن يػػػاًء،  ،: ْتالػػػًة سػػػوءو أم فػػػبلف ًبكى
ى، ففيًعل بالياء ما فيًعل بأختها كاألصلي:  .اٍستىٍكُتى
اء: كزنيو افػٍتػىعىل من السكوف، كإ٪تا أيٍشبعت الفتحةي فتولدي منها ألفه  قاؿ الفر  :ينالثا

  (ٓ):كقولو

 الشَّاًئبلًت عيقىدى األىٍذنىابً    أعودي باهلًل من العىٍقراًب 
 يريد: العىٍقرىب الشائلةى".

ريدَّ علػػػػى الفػػػػراء بػػػػأفَّ ىػػػػذه األلػػػػفى ثابتػػػػةه ُب ٚتيػػػػع تصػػػػاريًف الكلمػػػػًة ٨تػػػػو: " ك
كن فهػو ميٍسػػتىًكُت كميٍسػػتىكاف إليػو اسػػتكانةن، كبػأفَّ اإلشػػباعى ال يكػػوفي إال اسػتكافى يىٍسػػتي

كأمَّا ثبوتي األلًف  ،باعي فواقعه ُب القراءاًت السبعً ُب ضركرةو. ككبل٫تا ال يػىٍلزىميو: أمَّا اإًلش
ـي أال تػػػرل أفَّ ا١تػػػيمى ُب ٘تىى اُب تصػػػاريف الكلمػػػًة فػػػبل يىػػػديؿُّ أيضنػػػ ٍنػػػدؿ ؛ ألفَّ الزائػػػد قػػػد يلػػػزى

ٍنػػدىؿي  ك٘تىىػػٍدرىعى زائػػدةه، كمػػع ذلػػك ىػػي ثابتػػةه ُب ٚتيػػًع تصػػاريًف الكلمػػة قػػالوا: ٘تىىٍنػػدؿ يػىتىمى
ٍندىؿه بو، ككذا ٘تىىٍدرىع، ك٫تا من النٍَّدؿ كالدَّرٍع. كعبارةي أيب  ٍنًدؿه كميتىمى  ٘تىىٍنديالن فهو ميتىمى

 
 
 

                                                 
 .ِٖ ، اآلية : األحزابسورة (  ُ)
 .ِِٓ/ّالدر ا١تصوف ، (  ِ)
 .ُْٔسورة آؿ عمراف ، اآلية  :(  ّ)
 .ّْٕ/َُ ، هتذيب اللغة(  ْ)
 . ُِْ اللبيب ،ص كىو ُب مغٍت، ؿ قائلو ٣تهو (  ٓ)



 
ُّْ 

 

 

البقػػػػاء أحسػػػػني ُب الػػػػردَّ فإنػػػػو قػػػػاؿ
ٚتيػػػػًع تصػػػػاريًفها ثبتىػػػػٍت عينيهػػػػا ألفَّ الكلمػػػػة ُب : (ُ)
 .(ِ)"كاإلشباعي ال يكوفي على ىذا اٟتدّْ 

 قلب الواو ىمزة   -ٖ
 : اكاف قلبت األكىل ٫تزة بدكف قياس، كذلك مثلإذا اجتمعت الو 

: (ُب قولو  تػىٍلويكفى ك  -أ      ....)(3)
قرأ ، "

كلي   ،(4)األكىل ٫تزة كراىيةى اجتماًع كاكينكقيرلء بإبداؿ ، بواكين تٍلوكف اٞتمهور
تكوفى الضمةي  أالَّ  كالواكي ا١تضمومةي تػيٍبدىؿي ٫تزةن بشركط: بقياس لكوًف الضمًَّة عارضةن،
سيوير  ٯتكنى ٗتفيفيها ٨تو: كأالَّ ، تػىرىٍىوىؾ تكوفى مزيدة ٨تو: الَّ عارضةن كهذه الكلمة، كأ

ظ ّٔا، كأالَّ سكينها فتقوؿ: سيٍور كنػيٍور فيًخفُّ اللفٚتعي ًسوار كنيوار ألنو ٯتكن ت نػيوير:ك 
 ،يىطَّرد إبداليو الستكماؿ الشركط فنحوفػيريكج تػىعىوَّدى، مصدر تػىعىوُّد ييٍدغىم فيها ٨تو:

 .(5)"كأصل تػىٍلوكف: تػىٍلوًييوف فأيًعلَّ ْتذًؼ البلـ
 قلب الواو ألًفا  -ٗ

 : ، كذلك مثلالفن أب لتقٖتىىرَّكت الواكي كانفتحى ما قبلىها إذا 
: (  ُب قولػػػػو  تيقػػػػاةك  -أ        ...)(6): "كيقػىيىػػػػة أصػػػػلو، 
ػػاه، كىػػو  ػػاة كٕتي مصػػدره علػػى فػيعىػػل مػػن الوقايػػة، ٍب أيبٍػػدلت الػػواكي تػػاءن، كمثليهػػا ٗتيىمػػة كتيكى

ػا فػيعىلػة، ، فصارى اللفظي تيقاةاكانفتحى ما قبلىها فػىقيًلبت ألفن  كٖتىىرَّكت الواكي  ، كما ترل، ككزّني
 .(7)"ك٣تيءي ا١تصدًر على فػيعىل كفػيعىلة قليل ٨تو:التُّخىمة كالتػُّهىمة كالتػُّؤىدة كالتكىأضة

                                                 
 .ِِْ/ُ لتبياف ،ا ( ُ)
 .ِّْ/ّالدر ا١تصوف، (  ِ)
 .ُّٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 .ِٖ/ّ احمليط ، البحر(  ْ)
 .ّْٗ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)
 .ِٖسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٔ)
 .َُُ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٕ)



 
ُّٓ 

 

 

ػػػػػػػػػآبك   -ب : (ُب قولػػػػػػػػػو  اٍلمى        )(1)  :" ىػػػػػػػػػو
لسػاكنة قبلهػا، كاألصل: مىٍأكىب فػىنيًقلت حركةي الػواك إىل ا٢تمػزة ا مىٍفعىل من: آب يؤكب،

  .(2)ا"فػىقيًلبت الواكي ألفن 
 قلب الياء والواو ىمزة -٘

كمنهػا إذا تطرفػت ُب مواضػع معينػة فإٌّنػا تقلػب ٫تػزة، إذا كقعت الياء أك الواك 
، لكلمة بشػرط كجػود ألػف زائػدة قبلهػاإذا كقعت آخر ابعد ألف زائدة، الواك أك الياء 
: (ُب قولػػػػػػو  آنػػػػػػاءل: ثػػػػػػكذلػػػػػػك م                    

) (3): بكسػر  ك إىنى أ أىنى بفتح ا٢تمػزة كالنػوف بزنػة عىصىػا كاحدىا: اآلناء:" ك
النػػػػوف بزنػػػػة ًمعىػػػػى، أك أىيٍنه بػػػػالفتح كالسػػػػكوف بزنػػػػة ظىػػػػيٍب أك: إيٍن بالكسػػػػر ا٢تمػػػػزة كفػػػػتح 
 ر كالسػػػكوف مػػػع الػػػواك بزنػػػة ًجػػػٍرك، فػػػا٢تمزة ُب آنػػػاءإنٍػػػػوه بالكسػػػ،أك ي٨ًتٍػػػكالسػػكوف بزنػػػة 

عػػػػػػن كاكو علػػػػػػى القػػػػػػوًؿ األخػػػػػػَت، منقلبػػػػػػةه عػػػػػػن يػػػػػػاء علػػػػػػى األقػػػػػػواًؿ األربعػػػػػػًة كػػػػػػرًداء، ك 
 .(4)ًكساء"٨تو:

   قلب الهمزة ألًفا  -ٙ
، أف تقع ا٢تمزة بعد ٫تزة أفعاؿ منها: تقلب ا٢تمزة ألفنا ُب حاالت متعددة، 
: ( ُب قولو األىمىدي ل: ثكذلك م             )(5) : " ٚتعو

 .(6)أىٍفعاؿ"بعد ٫تزة  لوقوًعهاساكنةن  اكأىٍجباؿ فىأيٍبًدلىٍت ا٢تمزة ألفن  آماد ٨تو:جىبىل
 قلب الواو ياءً    -ٚ

 :تقلب الواك ياءن ُب حاالت متعددة، منها
 : لثكذلك م ،لها كسرةلواك ساكنة غَت مشددة قبأف تقع ا  -ُ

                                                 
 .ُْسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ّٔ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ِ)
 .ُُّسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 .ّٔٓ/ّالدر ا١تصوف، (  ْ)
 .َّسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)
 .ُِٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٔ)



 
ُّٔ 

 

 

: (   ُب قولػػو  اٍلًميعىػػادى ك   -أ     )(1) :" كيػػاؤيه عػػن ، مصػػدره
 .(2)"كاك النسكار ما قبلىها كمًيقات

: (ُب قولػػػػػػػو  مػػػػػػػَتاثك   -ب                    

 )(3): " ًا ايعاد، كيمصدره كا١ت ؤيه من كاكو، قيًلبىٍت النكساًر ما قبلها كىي ساكنةه ألّنَّ
 .(4)"من الوارثًة كا١تيقاًت كا١تيزاًف من الوقًت كالوزف

 يفصػل بينهمػا فاصػل، كالياء ُب كلمػة كاحػدة بشػركط:أالَّ  أف ٕتمع الواك – ِ
ألكىل ف تكػػػوف اكأف تكػػػوف األكىل منهمػػػا أصػػػيلة أم غػػػَت منقلبػػػة عػػػن حػػػرؼ آخػػػر، كأ

كإدغامهػا ُب  . فإذا ٖتققت ىػذه الشػركط كجػب قلػب الػواك يػاء،ساكنة سكونا أصلية
 ل: ثكذلك م سواء كانت الياء سابقة أـ الحقة، ،الياء

: (ُب قولػػػػػػػػو  كا١تيٌػػػػػػػػت-أ                         

               ..)(5): "اًوت فػػأدغم، كأف ُب كزنًػػًو خبلفنػػ: مىٍيػػوأصػػل: 
، ىػػل كزنػػو فػىٍيعًػػل كىػػو مػػذىب البصػػريُت أك فىًعيػػل كىػػو مػػذىب الكوفيُت،كأصػػلو:مىوًيت

 مفقوده ُب الصحيح فا١تعتلُّ أىٍكىل أالَّ يوجىد فيو.  قالوا: ألفَّ فػىٍيًعبلن 
و ُب الصػحيح بػأفَّ قيضػاة ُب ٚتػع د قػو٢تم بأنػو ال نظػَت لػكأجاب البصػريوف عنػ

ػػلّْم أفَّ ا١تعتػػل يلػػـز أف  قػػاضو  ال نظػػَت لػػو ُب الصػػحيح. كتفسػػَتي ىػػذا اٞتػػواب أنَّػػا ال نيسى
، كُب قضػػاة يكػػوف لػػو نظػػَته مػػن الصػػحيح، : قيضػػاة ٚتػػع قػػاضو  كيػػدؿ علػػى عػػدـً الػػتبلـز

لػػيهم بأنَّػػو لػػو كػػاف كزنػػو ف عخػػبلؼه طويػػل لػػي  ىػػذا موضػػعى ذكػػره. كاعػػًتاض البصػػريو 
لوجىبى أك يىًصحَّ كما صىحٍَّت نظػائره مػن ذكاًت الػواك ٨تػو: طىوًيػل كعىوًيػل كقىػًوًن،  فىًعيبلن 

، امتنىػػعى أىٍف ييػدَّعى أفَّ أصػػلىو فىًعيػػل ١تخالىفىػًة نظػػائره. كىػػو  فحيػثي اعتػػلَّ بالقلػًب كاإلدغػػاـً
  .(6)"ردّّ حسنه 

                                                 
 .ٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ّْ/ّالدر ا١تصوف، (  ِ)
 .َُٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .ُّٓ/ّلدر ا١تصوف، ا(  ْ)
 . ِٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)
 .َُٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٔ)



 
ُّٕ 

 

 

: (ُب قولػػػػػو  سػػػػػيّْدك   -ب        ..)(1): " :فػىٍيعًػػػػػل. كاألصػػػػػلي
ٍيًود فػىفيًعل بو ما فيًعل ٔتيّْت، كقد تقدَّـ كيفية ذلك   .(2)"سى

  :لث، كذلك مأف تكوف الواك متطرفة بعد كسرة – ّ
: (ُب قولػػػػػو : ٬تىٍتىػػػػػيبك              )(3): " يػىٍفتىعػػػػػل مػػػػػن

بىتػٍهيما لغتاف، فالياءي ُب ٬تىٍتىيب بػىٍوتي ا١تاؿى كا١تاءى جى  ٭تيٍتىمىلي أىٍف تكوفى عىلػى أصػًلها، كأىٍف  كجى
 .(4)"تكوفى منقلبةن من كاكو النكساًر ما قبلىها

ػأبظغظػاإلراللػباضحذفػػ–ثاظّغاػ
كغَت األنواع السابقة مػن اإلعػبلؿ يوجػد نػوع آخػر يسػمى اإلعػبلؿ باٟتػذؼ، 

 : ت معينة يؤدم إىل حذفو من الكلمةصيب اٟترؼ ُب حاالَت يثكىو تأ
، كبشػرط أف تكػوف العػُت ي بشػرط أف تكػوف فػاؤه كاكناثبلثاؿ الثالفعل ا١ت - ُ

حػذؼ ىػذه مفتوحة ُب ا١تاضي مكسورة ُب ا١تضارع كلو كانت مقدرة كلو ٤تمولة ، فت
 .الواك ُب األمر كا١تضارع

ػػػػػبٍ ك  -أ  : (ُب قولػػػػػو  ىى          ...)(5): " ػػػػػًذفىٍت فاؤىػػػػػا حي
ك٨توًىا، كاف حقُّ عًُت ا١تضارع فيها كسرى العػُت منػو، إال أفى ذلػك مىنىعػو   مثلما ُب ًعدة

كػػػوفي العػػػًُت حػػػرؼى حلػػػق، فالكسػػػرةي مقػػػدرةه. فلػػػذلك اعتيػػػربت تلػػػك الكسػػػرةي ا١تقػػػدرة، 
 .(6)"ـً حرؼى حلقفحيًذفىت ٢تا الواك، كىذا ٨تو: يىضىع كيىسىع لكوًف البل

ًنيػػػػػواك -ب : ( قولػػػػػو ُب  هتى                     )(7) :
ػػػػًذفىًت الػػػػواكي لوقوعهػػػػا بػػػػُت يػػػػاءو ككسػػػػرةو ُب األصػػػػًل، ٍب أيٍجرًيىػػػػٍت ، األصػػػػلي: "تػىٍوًىنيػػػػوا فىحي

                                                 
 . ّٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ُٕٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ِ)
 . ُٕٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .َٗٓ/ّالدر ا١تصوف، (  ْ)
 . ٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)
 .ُّ/ّالدر ا١تصوف، (  ٔ)
 .ُّٗية :سورة آؿ عمراف ، اآل(  ٕ)



 
ُّٖ 

 

 

ػ نى  بػالفتح ُب ا١تاضػي ػ يىًهػن بالكسػر ُب حػركؼي ا١تضػارعًة ٣تيٍراىػا ُب ذلػك. كيقػاؿ: كىىى
 .(1)"ا١تضارع. كنيًقل أنو يقاؿ: كىىين كىكًىن بضم ا٢تاء ككسرًىا ُب ا١تاضي

: (ُب قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىري ك -ج                       ) (2): 
ػػًذفىًت الػػواكي من" لػػت علػػى يىػػدىعي  موجػػبو تصػػريفي، كإ٪تػػامػػن غػػَت  هػػاحي  ألّنػػا ٔتعناىػػا، ٛتًي
ككسػرةو مقػدرة، كأمَّػا الػواكي ُب حيًذفىٍت منػو الػواك ١توجػبو كىػو كقػوعي الػواًك بػُت يػاءو  يىدىعي ك 
 .(3)"فوقعت بُت ياءو كفتحة أصلية يىذىري 

 لغػػػَت ا٢تيئػػػة، ًفٍعلىػػػةكٖتػػػذؼ ىػػػذه الػػػواك أيضنػػػا ُب مصػػػدر ىػػػذا الفعػػػل علػػػى  -ِ
 .ٞتًىة ل:ثكذلك م ،عويا عن الواك احملذكفةالتاء للتكبشرط أف تلحقو 
: (ُب قولػػو  كتػيػػٍوًلجي                    ...)(4): " يقػػاؿ: كىِبىى

ةن ككىٞتٍن   .(5)"كىوىٍعدو   ايىًلجي كيلوجان كٞتًىةن كىًعدى
ػػإلراللػباضحذفػالضتػاءػاضداصظغنػأبظغظػاػػ-ثاضّثاػ

 ( )أ( حذف الواؤ)
: (ُب قولػػػػو  لتػػػػؤًمنينَّ بػػػػو كلتنصيػػػػرينَّوك  -ُ                

          ....)(6) : ":لتؤمنػػػونىٌن كلتنصػػػركنىٌن، فػػػالنوف األكىل عبلمػػػة  أصػػػلهما
وا  ثبلثػػًة أمثػػاؿ فحػػذفوا نػػوفى الرفػػع ألّنػػا الرفػػع، كا١تشػػددة بعػػدىا للتوكيػػد، فاسػػتيٍثًقلى تػػ

ػػػػًذفىت الػػػػواكي اللتقػػػػاء  ليسػػػػت ُب القػػػػوة كػػػػاليت للتوكيػػػػد، فػػػػالتقى ْتػػػػذفها سػػػػاكناف، فىحي
(7)"الساكنُت

 . 

                                                 
 .َُْ/ّالدر ا١تصوف، (  ُ)
 .ُٕٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ِ)
 .َٖٓ/ّالدر ا١تصوف، (  ّ)
 . ِٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
 .َُّ-َُِ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)
 . ُٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٔ)
 .ِّٗ/ّالدر ا١تصوف، (  ٕ)



 
ُّٗ 

 

 

: (ُب قولو  لىتيبػٍلىويفَّ ك  -ِ          )(1) .ىذه " ك
الـ الكلمة حيًذفت ألمر تصريفٌي، كذلك أف  كالواك اليت ىي الواك ىي كاك الضمَت،

أصلو: لىتيبػٍلىويٍكنىنَّ، فالنوف األكىل للرفع حيًذفت ألجل نوف التوكيد، كٖتىىرَّكت الواك اليت 
، فالتقى ساكناف: األلف ككاك الضمَت، اا قبلها فػىقيلبت ألفن ىي الـ الكلمة كانفتح م

لةن على احملذكؼ، كإٍف شئت قلت: فىحيذفت األلف لئبل يلتقيا، كضيمّْت الواك دال
استيٍثًقلىت الضمةي على الواك األكىل فىحيًذفت فالتقى ساكناف، فحذفت الواك األكىل، 

كال ٬توز قلبي مثًل ىذه الواك ٫تزةن  كحيرّْكت الواكي ْتركة ٣تانسةو داللةن على احملذكؼ.
 .(2)"ما قبلها كإٍف ٖتركت كانفتح األّنا حركةه عارضةه كلذلك مل تػيٍقلىٍب ألفن 

: (ُب قولو  لىتىٍسمىعينَّ ك  -ّ        )(3) :
   )(3) :" الضمَت ألفَّ تسمعونىنَّ، ففيًعل فيو ما تقدَّـ، إال أف ىنا حيًذفىٍت كاكي
 .(4)"اصحيحن  اقبلىها حرفن 
: ( ُب قولػػو  كتػىليػػوف -ْ            )(5) :   قػػرأ اٟتسػػن
ٍب نػىقىػل حركػةى ا٢تمػزةى  كخىرَّجوىػا علػى أنػو أىبػدؿى الػواكى ٫تػزةن،" قاؿ السػمُت:: بواك كاحدة

 ،كلمػة إال الفػاءي كىػي الػبلـي على البلـ ٍب حىػذىؼ ا٢تمػزةى علػى القاعػدة، فلػم يػىٍبػقى مػن ال
ككاف قد قىػدَّـ أف ىػذه القػراءةى  ين للساكنُت،كحيًذفىٍت إحدل الواك  : (6)كقاؿ ابن عطية

مركبػةه علػػى لغػػة مىػػٍن يهمػػزي الػػواك كينقػػل اٟتركػة، كىػػذا عجيػػبه بعػػد أىٍف ٬تعلىهػػا مػػن بػػاب 
 . ف يعود يقوؿ: حيذفت إحدل الواكين؟نػىٍقل حركة ا٢تمزة كي

:اسػػتيٍثًقلىتً  ا:أحػػدي٫ت كٯتكػني ٗتػػريجي قػػراءًة اٟتسػػن علػى كجهػػُت آخػػرين،  أىٍف ييقاؿى
الضػػمي علػػى الػػواًك ألّنػػا أختيهػػا، فكأنػػو اجتمػػعى ثبلثػػةي كاكات، فػىنيقلػػت الضػػمة إىل الػػبلـ 

الػػواك الػػيت ىػػي عػػُت الكلمػػة كالػػواك الػػيت ىػػي ضػػمَت، فحيػػذفت األكىل  فػػالتقى سػػاكناف:
                                                 

 .ُٕٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .(ّ ِٓ/ّا١تصوف،  الدر(  ِ)
 .ُٖٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .ِّٓ/ّالدر ا١تصوف، (  ْ)
 .ُّٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)
 .ّْٕ/ّ الوجيز، احملرر(  ٔ)



 
َُْ 

 

 

لكػػػاف أىٍكىل. كالثػػػاين: أف يكػػػوفى تػىليػػػوف نُت، كلػػػو قػػػاؿ ابػػػن عطيػػػة ىكػػػذا اكاللتقػػػاء السػػػ
 .(1) "ألنو ضيمّْن معٌت العطف على الوالية، كإ٪تا عيدّْم بػ مضارىع كً ى كذا من

 حذف الياء والواو  -ب
: (ٛتيػػػد ُب قولػػػو  هقػػػرأ يػىليػػوفك                  )(2): 

  ّٓاىػػد كابػػن (3)فػػتح اليػػاء كضػػم الػػبلـ بعػػدىا كاك مفػػردة سػػاكنة، كنسػػبها الز٥تشػػرم"ب
كقراءة العامة، ٍب أيبٍػًدلىًت الػواك ا١تضػمومة ٫تػزة،   يػىٍلويكف ككجَّهها ىو بأف األصلى: كثَت،

ا٢تمػػزة بإلقػػاء حركتهػػا علػػى السػػاكًن قبلهػػا  تكىػػو بػػدؿه قياسػػٌي كػػأجوه كأيقّْتػػت،ٍب خيفّْفػػ
كىو البلـي كحيًذفىت ا٢تمزة فبقي كزفي يػىليوف:يػىفيوف ْتػذؼ الػبلـ كالعػُت، كذلػك أف الػبلـ 

كيىٍضػربوف فاسػتيٍثقلت الضػمة   يػىٍلوًييػوف ىي الياء حيذفت اللتقاء الساكنُت ألف األصل:ك 
اليػاء ككاك الضػمَت فىحيػذفت اليػاء اللتقائهمػا، ٍب  على اليػاء فىحيػذفت فػالتقى سػاكناف:
 .(4)"حيًذفت الواك اليت ىي عُتي الكلمة

  حذف الياء -ج 
: (ُب قولػػو  تػىعىػػالىٍواٍ ك  -ُ    ...)(5)  :" العامػػةي علػػػى فػػتح الػػػبلـ قػػػرأ

ألنو أمر من تعاىلى يػىتىعاىل، كًتامى يًتامى، األصػل: تعػالىييوا، كأصػلي ىػذه اليػاًء كاكه كمػا 
ػػػًذؼ  ػػػًذفىٍت ضػػػمتيها فػػػالتقى سػػػاكناف، فحي تقػػػدَّـ، ٍب اسػػػتيٍثًقلت الضَّػػػمةي علػػػى اليػػػاًء فىحي

ػػا  كنُت كتيرًكػت الا أك٢تيمػا كىػو اليػػاء اللتقػاء السػػ فتحػةي علػػى حا٢ًتػا. كإٍف شػػئت قلػت: لىمَّ
كػػاف األصػػلي: تعػػالىييوا ٖتػػرَّؾ حػػرؼ العلػػة كانفػػتح مػػا قبلػػو كىػػو اليػػاء فػىقيلًػػب ألفػػان فػػالتقى 

 .(6) "ساكناف، فحيًذؼ أك٢تيما كىو األلف كبقيت الفتحة دالة عليو

                                                 
 .ُْْ -ّْٗ/ّالدر ا١تصوف، (  ُ)
 .ٖٕسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ِ)
 .ّْٗ/ُؼ ،لكشاا(  ّ)
  .ُِٕ-َِٕ/ّالدر ا١تصوف، (  ْ)
 .َٔرة آؿ عمراف ، اآلية :سو (  ٓ)
 .ِِٓ/ّالدر ا١تصوف ، (  ٔ)



 
ُُْ 

 

 

: (ُب قولػو  كتعػاليوا -ِ    ....)(ُ) :"سػمَّاؿ كأبػو كاقػد:قػرأ اٟتسػن كأبػو ال 

ضػم الػبلـ، ككجَّهوىػا علػى أف األصػل: تعػػالىييوا ، فاسػتثقلت الضػمة علػى اليػاء فنيًقلػػت 
ػػػػٍلب حركًتهػػػػا فبقػػػػي: تعػػػػاليوا بضػػػػم الػػػػبلـ . كقػػػػاؿ الز٥تشػػػػرم ُب سػػػػورة إىل الػػػػبلـ بعػػػػد سى

 (ِ):كعلى ىذه القراءة قاؿ اٟتمداين النساء:

 ا٢تموـى تعاً   تعاً  أقاٍٝتك   ........................ 
، كقػػػد عػػػابى بعػػػاي النػػػاسً (ّ)بكسػػػًر الػػػبلـ"

ولَّػػػًد  (ْ)
ي
عليػػػو ُب استشػػػهاده بشػػػعر ىػػػذا ا١ت

ػرىه استئناسنػ كىػذا كمػا تقػدَّـ ُب أكًؿ البقػرة عنػدما أىٍنشىػدى  اا١تتأخر، كلي  بعيػبو فإنػو ذىكى
  (ٓ):ٟتبيب

 .......................  ٫تا أىٍظلىمىا حا ىَّ ٙتىَّتى أىٍجلىيا 
رىفىو كنػىبَّو عليو كاعتىذىر كاعتذر ىو عن ذلك ٔتا قىدٍَّمتيو عنو فكيف ييعابي عليو شيءه عى 

 .(6) "؟عنو
: (ُب قولػػػػػػػػػػػو  األىٍعلىػػػػػػػػػػػٍوفك  -ّ              )(7): " ٚتػػػػػػػػػػػعي أىٍعلػػػػػػػػػػػى

ػػػػًذفىٍت اللتقػػػػاًء  األفنػػػػكانفػػػػتح مػػػػا قبلىهػػػػا فػىقيًلبػػػػت  أىٍعلىييػػػػوف فتحرَّكػػػػت الفػػػػاءي  كاألصػػػػل: فىحي
يػػاء السػاكنُت كبقيػػت الفتحػػة لتػدؿَّ عليهػػا، كإٍف شػػئت قلػػت: اسػتيٍثًقلىٍت الضػػمةي علػػى ال

اليػػاء كالػػواك، فىحيػػًذفت اليػػاء اللتقػػاء السػػاكنُت، كإ٪تػػا  افىحيػػًذفت فػػالتقى سػػاكناف أيضنػػ
، كىػذا اأك تقديرن  افظن ل اال يكوفي ما قبلها إالَّ مضمومن  احًتٍجنا إىل ذلك ألفَّ كاكى اٞتمعً 

 .(8)"مثاؿي التقديرً 

                                                 
 .َٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .كصدره : أيا جارتىا ما أىٍنصىفى الدىري بيننا منشورات دار مكتبة اٟتياة ، بَتكت ،  ،ِّٓ ،ص ديوانو(  ِ)
 .ُِذ ُب القراءات ، صالشوا(  ّ)
 .َِٖ/ّ احمليط، يريد أبا حياف ُب البحر(  ْ)
ـ  ، ُُٓٗ، دار ا١تعػارؼ ، مصػر ،  ُٕٓ/ُـ بشػرح ا٠تطيػب التربيػزم ، ت/ ٤تمػد عبػده عػزاـ ، ديواف أيب ٘تػا(  ٓ)

 .كعجزه : ظىبلمىٍيًهمىا عن كجًو أىٍمرىدى أىٍشيىبً 
 .ِِٔ-ِِٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٔ)
 .ُّٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٕ)
 .َِْ-َُْ/ّالدر ا١تصوف، (  ٖ)



 
ُِْ 

 

 

: (ُب قولػػػو  اٟتٍىوىارًيُّػػػوفى ك -ْ     )..(1)  : ٌالعامػػػة  ةكقػػػراء ،ٚتػػػع حػػػوارًم
 يػػعكالنخعػػي بتخفيًفهػػا ُب ٚت (2)بتشػػديد اليػػاء ُب ٚتيػػع القػػرآف، كقػػرأ الثقفػػي اٟتواريُّػػوف

يػاس ىػذه القػراءًة أىٍف يقػاؿى فيهػا: اٟتػواريكف، ألف التشديدى ثقيله، ككػاف ق"القرآف، قالوا: 
كذلك أنو تستثقل الضمة على الياء ا١تكسورة ما قبلها فػىتػينػٍقىل ضػمة اليػاء إىل مػا قبلهػا 
: جػػػاء  فتسػػػكيني اليػػػاءي، فيلتقػػػي سػػػاكناف فتحػػػذؼي اليػػػاء اللتقػػػاء السػػػاكنُت، كىػػػذا ٨تػػػوي

. قػا لوا: كإ٪تػا أيقًػرٍَّت ضػمةي اليػاًء عليهػػا القاضيػوف، األصػل: القاًضػييوف، ففيعًػل بػو مػا ذيًكػرى
ػػػ تمػػػل الضػػػمة كمػػػا ذىػػػب األخفػػػص ُب علػػػى أف التشػػػديد مػػػرادي ألف التشػػػديدى ٭تىٍ  اتنبيهن

 .(3)"إذ أىٍبدىؿ ا٢تمزةى ياءن مضمومةن، كإ٪تا بىًقيىًت الضمةي تنبيهان على ا٢تمزةً  يستهزيوف

ػػأبظغظػاإلبدال(ػػ2)
القلػػب،أم قلػػب حػػرؼ العلػػة إىل كػػاف معظػػم مػػا سػػبق يػػدكر حػػوؿ اإلعػػبلؿ ب

حػرؼ علػة آخر.أٌمػػا اآلف ٨تػدد بعػػا شػواىد اإلبػػداؿ عنػد السػػمُت ُب الػدر ا١تصػػوف، 
 . رؼ آخر سواء كاف حرؼ علة أـ غَتهكىي اليت ٭تٌل فيها حرؼ مكاف ح

   تاءإبدال الواو   -ٔ
 :اتٌلج كذلك مثل: ،الواك فاءن الفتعل تػيٍقلىب تاءن  إذا كقعت  - أ

: (قولو ُب  كتػيٍوًلجي              )(ْ): :كىِبىى " يقاؿ
ةن ككىٞتٍن  ايىًلجي كيلوجن  ، كاألصل: اٍكتػىلىجى يػىٍوتىًلجي اكىوىٍعدو، كاتػَّلىحى يػىتًَّلجي اتّْبلجن   اكٞتًىةن كىًعدى
 قاؿ  ا".عاًؿ ٨تو: اتػَّعىدى يػىتًَّعدي اتّْعادن فػىقيًلبىٍت الواكي تاءن قبلى تاًء االفت ،ااٍكًتبلىجن 
 (ٓ):الشاعر

 

                                                 
 .ِٓعمراف ، اآلية :سورة آؿ (  ُ)
أبوبكر أٛتػد بػن ٛتػاد البغػدادم ، حػاذؽ ُب ركايػة قػالوف عػن نػافع ، قػرأ  ىو؛ كالثقفي : ُْٕ/ِر احمليط ، البح(  ِ)

 .ُٓ/ُ غاية النهاية ،على البزاز ، ك أخذ عنو النقاش ، كمل يذكر كفاتو . انظر :
 .ُِِ-ُُِ/ّالدر ا١تصوف، (  ّ)
 .ِٕ: سورة آؿ عمراف ، اآلية (  ْ)
 ـ.ُُْٗ،دار صادر للطباعة كالنشر ، بَتكت ،  ْٕ، ص، كىو ُب ديوانو  البيت لطرفة(  ٓ)



 
ُّْ 

 

 

  تضايىقي عنها أىٍف تػىوىٞتَّىها اإًلبىر  القواُب تػىتًَّلٍجنى مىواًٞتان فإفَّ 
 ك تقلب الواك تاءا ُب صدر الكلمةكذل  -ب 

: (  ُب قولو  تيقاةك  -ُ      )(1) :مصدره  كىو كيقػىيىة" :أصلو
اه، كٖتىىرَّكت الواكي  على فػيعىل من الوقاية، ٍب أيٍبدلت الواكي تاءن، كمثليها ٗتيىمة كتيكىاة كٕتي

ا فػيعىلة، فصارى اللفظي تيقاةاكانفتحى ما قبلىها فػىقيًلبت ألفن   .(2)"، ككزّني

: (ُب قولػػػػػو  التػَّػػػػػٍورىاةى ك  -ِ        )(3): "ػػػػػا عنػػػػػد فػىٍوعىلىػػػػػة  أف كزّنى
لػػة، ا٠تليػػل كسػػيبويو ػػرة كىػػذا الػػوزف قػػد كردت منػػو ألفػػاظ ٨تػػو: الدٍَّكخى  كالقىٍوصػػرة كالدٍَّكسى

كالصَّػػػػٍومىعىة، كاألصػػػػل: كىٍكرىيىػػػػة بػػػػواكين، الّنػػػػا إمَّػػػػا مػػػػن كىرًم الزَّنٍػػػػدي، كإمَّػػػػا مػػػػن كىرىيٍػػػػتي ُب  
فصػار  امػا قبلىػو فقيلػب ألفنػكبلمي، فأيبدلت الواك األكىل تاءن كٖترَّؾ حرؼي العلًة كانفتح 

ػػةن علػػى األصػػل، كمػػا أيمليػػت لػػذلك، اللفػػظي: كقػػد  تػىػػٍورىاة كمػػا تػػرل، ككيتبػػت باليػػاًء ميٍنبػىهى
ػػاه  ػػأىة كتيػػراث كٕتي ػػة كتيكى لٍت العػػربي التػػاءى مػػن الػػواك ُب ألفػػاظ ٨تػػو: تػىػػٍوِبى كتػىٍيقػػور كٗتيىمى أىبٍػػدى

 . "كالوًراثة كالوىٍجو كالوىكالةكتيٍكبلف من: الويلوج كالوىقار كالوىخىامة كالوًكاء 
راه ا١تػػػرأة ُب ُب قػػػو٢تم ًلمػػػا تىػػػ انظػػػَتي إبػػػداؿ الػػػواك تػػػاءن ُب التػػػوراة إبػػػدا٢تيا أيضنػػػ" ك

ًيَّة الطهر بعد اٟتيا:  ىي فىًعيػٍلىة من لفظ الوراء ألّنا تيرل بعد الصٍُّفرىة كالكيٍدرىة. الًتَّ
قيًلبىػٍت: إمَّػا ٫تػزةن  ك إذا كىقػىعىػٍت أكالن الػواك  كثػَت، فػىٍوعىلػة  أفَّ بنػاءى البصريوف:  اؿى كق

ػػدى ككىنىػػاة كًكشػػاح  ػػدى كأىنػػاة كإشػػاح كإعػػاء ُب: كجػػوه ككيقػّْتىػػٍت ككىحى ٨تػػو: أيجػػوه كأيقػّْتىػػٍت كأىحى
اه كٗتيىمة... اخل  .(4) "كًكعاء، كإمَّا تاء ٨تو: ٕتي

  بدال تاء االفتعال داالإ -ٕ
، كلو أمثلة تالية عد داؿ، أك ذاؿ، زامب إذا كقعت تاء افتعل -أ  : تػيٍقلب داالن

 

                                                 
 .ِٖآؿ عمراف ، اآلية : ( سورة  ُ)
 .َُُ/ّ الدر ا١تصوف ،(  ِ)
 .ّسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .ُٗ/ّ( الدر ا١تصوف ،  ْ)



 
ُْْ 

 

 

: (ُب قولػػو  ليػػزدادكاك  -ُ              )(1): ليزتػػادكا " :أصػػلو
بعد ثبلثػًة أحػرؼ: الػزام  نَّ تاء االفتعاًؿ تػيٍقلىبي داالن بالتاء، ألنو افتعاؿه من الزيادة كلك

 الواحػػػدو ككػػػافى ُب األصػػػًل متعػػػدين  فعػػػلي ىنػػػا متعػػػد  كالػػػذاؿ كالػػػداؿ ٨تػػػو: ادَّكػػػر كادَّاف. كال
، فػػإٍف كػػاف و باالفتعػػاًؿ يػػنقيص أبػػدان مفعػػوالن كلكنػػ ،(2)ا(فػىػػزىادىىيمي اللَّػػوي مىرىضنػػ) ثنػػُت ٨تػػو:إل

بعػػػػد ا١تطاكعػػػػًة  الواحػػػػدو صػػػػار قاصػػػػرن  اائًػػػػو علػػػػى افتعػػػػل للمطاكعػػػػًة متعػػػػدين الفعػػػػلي قبػػػػل بن
لواحػػػدو   اثنػػػُت صػػػار بعػػػد االفتعػػػاًؿ متعػػػدين إل اديِّ ، كإٍف كػػػاف متعػػػمتػػػدَّ مػػػدىٍدتي اٞتبػػػل فا٨تو 

 .(3)"كهذه اآليةً 
: (ُب قولػػو  كتىػدًَّخركف  -ِ              )(ْ)  : " العامػػة بػػداؿو  أقػػر

ريكف تػىٍفتىًعليوف من الذٍُّخر كىو التخًبئىةي، يقاؿ ػر امشددةو مهملةو، كأصليو تىٍذٗتًى لشػيءى : ذىخى
بَّاه، قاؿ الشاعر ايىٍذخىريه ذيٍخرن  فهو ذاًخر مىٍذخيور أم: خى

(ٓ): 

         من الثٌعاً  كذيٍخره من أىرانيها  شىارًيري ًمٍن ٟتمو تػيتىمّْريه ٢تا أى 
الذٍُّخر: فػيٍعل ٔتعٌت ا١تٍذخور ٨تو: األىٍكل ٔتعٌت ا١تأكوؿ، كبعاي الثَّعػا  كأىرانيهػا 

ا كػاف أصػليوي ياءن بًثٍنتػىػٍُتً مػن ٖتػت، كى١تػ فىأٍبدىؿى الباء ا١توحدةى  نبها، يريدي: من الثعالب كأرا
ركف اجتمعػت الػذاؿي ا١تعجمػةي مػع التػاًء ػ أم تػاًء االفتعػاؿ ػ أيبػًدلىٍت تػاءي االفتعػاؿ  تىػٍذٗتًى

، فىػػأٍدغىم الػػذاؿى ا١تعجمػػةى ُب ا١تهملػػًة  داالن مهملػػةن فػػالتقى بػػذلك متقاربػػاًف: الػػذاؿي كالػػداؿي
  ."رى اللفظي: تىدًَّخركففصا

 
 
 

                                                 
 .ُٖٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .َُ ية :، اآل البقرةسورة (  ِ)
 .َٔٓ/ّالدر ا١تصوف، (  ّ)
 .ْٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
، دار ا١تعارؼ ،  ِِٗ ،ت/ عبد السبلـ ٤تمد ىاركف،ص ٣تال  ثعلب البيت أليب كاىل اليشكرم ، كىو ُب(  ٓ)

 ق.ُّٕٕ،  ِمصر ، ط 



 
ُْٓ 

 

 

 ركف بقىٍلًب تػاًء االفتعػاًؿ داالن ُب ركاية عن أيب عمرك: تىٍذدىخً (1)كقد قرأ السوسي
، كىو كًإٍف كافى جائزن مهملة من غ ـى ىو الفصيحي. إالَّ  اًَت إدغاـو  أفَّ اإلدغا

ذاًؿ بسػكوًف الػ تىٍذخىركف قرأ الزىرم ك٣تاىد كأبو السَّمَّاؿ كأيوب السختياين"ك 
بٍَّأتيو، كمن العرب ا كفتًح ا٠تاًء، جاؤكا بو ٣تردن  ا١تعجمةً  ٍرتيو أم: خى على فػىعىل، يقاؿ: ذىخى

ػػػػر، يىػػػػذًَّخر بػػػػذاؿو  تػػػػاء االفتعػػػػاؿ ُب ىػػػػذا النحػػػػو ذاالن  مػػػػن يػىٍقلًػػػػبي  معجمػػػػة فيقػػػػوؿ: اذَّخى
معجمة مشددة، كمثليو اذَّكر فهو ميذًَّكر

(2)". 
ركف، إالَّ  تىػػػ"كاألصػػػلي ُب: (3)كقػػػاؿ أبػػػو البقػػػاء أفَّ الػػػذاؿى مهجػػػورةه  دًَّخركف: تىػػػٍذٗتًى

كالتاءى مهموسةه فلم ٬تتمعا، فأيبدلت التاءي داالن ألّنػا مػن ٥تىٍرىجهػا لتقػربى مػن الػذاًؿ، ٍب 
أيبدلت الذاؿي كأيٍدًغمىٍت"

(4).    
 والحذف في المضاعف من غير قياس  أبنية اإلبدال -ٖ
 و مثلما نرل ُب:ذؼ أكؿ سين، كقد ٖتاءن يُب ا١تضاعف سُت الثانيًة البدؿ قد تي 

: (   ُب قولو  أحى َّ     )(ٓ):  :يقاؿ
أىٍحسىٍستي الشيءى كبالشىيًء، كحىسىٍستيو كحىسىٍستي بو، كيقاؿ: حىسىٍيتي بإبداؿ سينو 

 (ٔ):الثانيًة ياءن، كأحىٍست ْتذؼ أكًؿ سينو، قاؿ

 أىحىٍسنى بو فػىهينَّ إليو شيوسي   ؽى من ا١تطايا ًسول أفَّ الًعتا
: "كى٦تَّا شىذَّ من ا١تضاعىًف ػ يعٍت ُب اٟتذًؼ ػ شػبيوه ببػاب أقمػت (ٕ)قاؿ سيبويو

، يريػػػػدكف: أىٍحسىٍسػػػػتي كأىٍحسىٍسػػػػنى،  ٍسػػػػنى ٍسػػػػتي كاىحى ، كذلػػػػك قػػػػو٢تم: أىحى كلػػػػي  ٔتتلئًػػػػب 
لي إليػو اٟتركػةي، فػإذا قلػت: مل أيًحػ َّ مل كال تىًصػ ،ككذلك يػيٍفعىل بكل بناءو بيًٍت الفعلي فيػو

                                                 
 . ْٕٔ/ِ احمليط ، البحر(  ُ)
 .ُُٖ/ُ ، . انظر: شذرات الذىبقُِّ أيوب بن كيساف البصرم الفقيو ، توُبّْ سنة(  ِ)
 .ُِٔ/ُ لتبياف ،ا(  ّ)
 .ََِ-ُٗٗ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ْ)
 .ِٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)
، شػرح ابػن جػٍت لكتػاب التصػريف للمػازين ،ت/ إبػراىيم مصػطفى كعبػد اهلل  يب زبيد ، كىو ُب ا١تنصػفالبيت أل(  ٔ)

 ـ.ُْٓٗ،   ًُن ، مصر ، ط، إدارة إحياء الًتاث القد ّٖ/ّ أمُت ،

 .ُِْ/ْسيبويو ، كتاب(  ٕ)



 
ُْٔ 

 

 

ًذؼٍ  : الوجودي كالرؤيةي يقاؿ: ىل أىٍحسىٍستى صاحبكى أم: كىجىٍدتىو ، ٖتى كقيل: اإًلحساسي
 .(ُ)"أك رأيتو

 أبنية الحذف( َُ)
 من غير قياسحذف إحدى التاءين في المضارع  -ٔ 

: (قولػػػو ُب  تػىوىلَّػػػٍواٍ ك                )(2):  ٬تػػػوزي أىٍف يكػػػوفى
ػػػذفت منػػػو إحػػػدل التػػػاءين ٗتفيفنػػػ امضػػػارعن  ) :علػػػى حػػػٌد قػػػراءة اكحي        ) (3) ك 

 خطػاب مىػٍن تقػدـ ُب قولػو تعػاىل يؤيّْػد ىػذا نىسىػقي الكػبلـً كنظميػو ُب" ك ، (4) (تىذىكَّركف)
ٍف قػػػاؿ ٢تػػػم: فػػػإٍف تػىوىلَّػػػوا. كقػػػاؿ أبػػػو البقػػػاءٍب جػػػرل معهػػػم ُب ا٠تطػػػاب إىل أى  اتعػػػالو 

(5): 
كىػػو ضػػػعيف؛ ألفَّ ، (6)ذكػػره النحػػاس تقػػديريه: فػػػإٍف تتولَّػػوا، ك٬تػػوز أف يكػػوفى مسػػتقببلن 
"  .حرؼى ا١تضارعة ال ٭تيٍذىؼي

كىػػػػذا لػػػػي  بشػػػػيء؛ ألف حػػػػرؼ قػػػػاؿ السػػػػمُت متعقّْبنػػػػا علػػػػى ذلػػػػك: "قلػػػػت  
 ؼ، كقػػد أٚتعػػوا علػػى اٟتػػذؼ ُب قولػػوا١تضػػارعة ٭تيٍػػذىؼي ُب ىػػذا النحػػو مػػن غػػَت خػػبل

: (           ........")(7). 
 ثباتهاإو بعد نون الوقاية ذف الياء ح -ٓ 

: (ُب قولػػو  اتَّبعػػٍتُب  كاليػػاءى                  )(8) :

ػذفاىا كقفنػ صػػبلن ك نػػافع كأبػو عمػرك قػد أثبػت " ػذىفيوىا فيهمػا موافقػػةن "(9)اكىحى ، كالبػػاقوف حى
ا فاصلةن كرأسى آية ٨تو:  اللرسم، كحىسَّن ذلك أيضن   .(10)("أىٍكرىمىن كأىانىن) كوّني

                                                 
 .َِٕ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ُ)
 .ّٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .ْ ،اآلية : القدرسورة (  ّ)
 .ُِٓاألنعاـ ، اآلية سورة (  ْ)
 .ُِٗ/ُ لتبياف ،ا(  ٓ)
 . ّّٗ/ُ،ت / الدكنور تآمر كاآلخركف ،  عراب القرآفإ(  ٔ)
 .َِّ/ّصوف، الدر ا١ت(  ٕ)
 .َِسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٖ)
 . ِّّ/ُ، الكشف(  ٗ)
 .ُٔ-ُٓ، اآلية :  الفجرسورة (  َُ)



 
ُْٕ 

 

 

 (1):كعليو قوؿي األعشى

ٍنػىعيٍت ارتياًدم الببلدى ك  ٍ   ىل ٯتى ًر ا١توًت أىٍف يىٍأًتُتى  ًمٍن حىذى
 (2):اكقاؿ األعشى أيضن 

 إذا ما انٍػتىسىٍبتي لو أىٍنكىرىفٍ   شاىًنءو كاًسفو كجيهو  كًمنٍ 
"يكثػيرى حذؼي ىذه الياًء مع نوًف الوقاية خاصة، فإٍف مل تكن  قاؿ بعضيهم:
نوفه فالكثَتي إثباهتا"

(3). 
ػػأبظغظػاإلدزام(ػ11)

 : لو نوعاف، ك  الذم يقع ُب األصوات ا١تتجاكرةىو ضرب من التأثَت
ػ ُب  سواء كاف اٟترفاف  ،٬تب اإلدغاـ فيهما، ك ثلُتف الصوتاف مأف يكو  –أ

 :   كلمة كاحدة أـ ُب كلمتُت، مثل
: (ُب قولػػػػػػػو  الػػػػػػػدينار                         

    ....)(4): "فأبػػدلوا أك٢تمػػا حػػرؼى علػػة بنػػونُت، فاٍسػػتيثقلى تػػوا  ًمٍثلًػػُت أصػػلو ًدنَّػػار 
ُب قو٢ًتم:  اكتصغَتن  اكيىديؿُّ على ذلك رىدُّه إىل النونُت تكسَتن لكثرة دىٍكره ُب لساّنم،  اٗتفيفن 

دىنػػػانَت كدينػىٍينًػػػػَت، كمثلػػػو: قػػػػَتاط: أصػػػلو قًػػػػرَّاط بػػػػدليل قػػػراريط كقػيرىيٍػػػػرًيط كمػػػا قػػػػالوا: تىظىنػٍَّيػػػػت 
 صَّصت بثبلث نونات كثبلث صادات.كقىصٍَّيت أظفارم، يريدكف تىظىنػٍَّنت كقى 

،  اكىػػو أربعػػة كعشػػركف قَتاطنػػ و أصػػبلن كمل ٮتتلػػف كزنػػ" قػػالوا:  ، (5)"كالػػدينار ميعىػػرَّب
 .(6)"كقَتاط ثبلث شيعَتات معتدلة، فآّموعي اثناف كسبعوف شيعىٍَتة

                                                 
أليب علػػػي إٝتاعيػػػل بػػػن  مػػا كتػػػاب األ؛ ك ـ َُٓٗ، شػػػرح الػػػدكتور ٤تمػػد حسػػػُت ، القػػػاىرة ،  ٓٓ، ص ديوانػػو (  ُ)

 بناف .، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، ل ِّٔ/ِالبغدادم ، قا ال القاسم 

 .ٓٓص ، ديوانو ( ِ)
 .ِٗ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ّ)
 . ٕٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
، ُّٗ ، ت/ أٛتػد ٤تمػد شػاكر،صٞتػواليقييب منصور موىوب بن أٛتػد بػن ٤تمػد بػن ا٠تضػر اكتاب ا١تعرَّب أل(  ٓ)

 ق .ُُّٔ،   ُمطبعة دار الكتب ا١تصرية ، ط

 .ُِٔ/ّ( الدر ا١تصوف ،  ٔ)



 
ُْٖ 

 

 

ه الصورة أيضنا كسكن األكؿ كٖترؾ الثاين كُب ىذ ،_ أف يكوف الصوتاف متقاربُت ب
 ، مثل: اـ كاجباإلدغ

ػػػػػػػػػػػػػػػا : (ُب قولػػػػػػػػػػػػػػػػو  كلىمَّ                 

   ..)(1) : جبػػػػَت كاٟتسػػػػن بػػػػالفتح كالتشػػػػديد سػػػػعيد بػػػػنعلػػػػى قػػػػراءة، 
ػا، كاإلً " :ككٌجهو السمُت ـي أفَّ األصلى: لىًمٍن ما فأدغمت النػوف ُب ا١تػيم ألّنػا تقارّٔي دغػا

ثبلثي ميمات، كميًم ًمٍن، كميًم ما كا١تيًم اليت انقلبت من نوف ىنا كاجب، ك١تا اجتمع 
 ألجل اإًلدغاـ فحصل ثقل ُب اللفظ. من

ـه" :قاؿ الشيخ .(2)"فحذفوا إحداىا" :قاؿ الز٥تشرم "كفيو إّٔا
، كقد عىيَّنها (3)

   . بأف احملذكفة ىي األكىل (4)ابن عطية
ألفَّ الثقلى إ٪تا حصل ٔتا بعد األكىل، كلذلك كاف الصحيح قلت: كفيو نظر،  
(5)، كقد ذكر أبو البقاءره إ٪تا ىو حىٍذؼي الثواين ٨تو: تػىنػىزَّؿ كتىذىكَّركفُب نظائ

أٌف  
 .(6)"لضىٍعفها بكوّنا بدالن كحصوًؿ التكرير ّٔا" احملذكفة ىي الثانية، قاؿ:

مػػا الفاصػػل كُب ىػػذه الصػػورة ٬تػػوز ، كلكػػن يوجػػد بينهأف يكػػوف الصػػوتاف مثلػػُت  - ج
ـي اإل ػرى  مثػل: ،ظهاري كاإًلدغػا : (ُب قولػو  يػىٍبتىػًغ غىيػٍ             

    ..)(7):  فلػػم يلتقيػػا ُب  ألف بينهمػػا فاصػػبلن  ىػذين ا١تًٍثلػػُت؛العامَّػػة علػػى إظهػػار
 .حذفت للجـزاٟتقيقة، كذلك الفاصل ىو الياء اليت 

                                                 
 . ُٖآؿ عمراف ، اآلية : سورة(  ُ)
 .ُْْ/ُ ،الكشاؼ (  ِ)
 .ُِٓ/ ِر احمليط ،البح(  ّ)
 .ُٖٗ/ّر الوجيز ، احملر (  ْ)
 .ِِٓ/ُ التبياف ،(  ٓ)
 .ُِٗ/ّالدر ا١تصوف، (  ٔ)
 ٖٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٕ)



 
ُْٗ 

 

 

اإًلظهػػػػػاري علػػػػػى األصػػػػػل ك١تراعػػػػػادًة "فيهػػػػػا الوجهػػػػػاف:  (1)كركم عػػػػػن أيب عمػػػػػرك
ـي مراعاةن للَّفظ، إذ يىٍصديؽ أّنما التقيا ُب اٞتملة، كألفَّ ذلك  الفاصًل األصلي، كاإلدغا

،الفاصل مستحٌق اٟتذ ّٔذه اآليػًة بػل كلمػا التقػى  اكلي  ىذا ٥تصوصن  ؼى لعامًل اٞتـز
ٍػػلي ) بسػػبًب حػػذؼ حػػرؼ، لعلَّػػةو اقتضػػت ذلػػك جػػرل فيػػو الوجهػػاف ٨تػػو:فيػػو ًمػػٍثبلف  ٮتى

اًذبان ) ،(2)(لىكيٍم كىٍجوي أىبًيكيمٍ  ياقػىٍوـً مىا ً  ) كقد استيٍشًكلى على ىذا ٨تو:،(3) (كىًإف يىكي كى
(4)(أىٍدعيػوكيمٍ 

فإنػو مل يػيػٍركى عػن أيب عمػرك خػبلؼه ُب إدغامهػا،  (5)(يػاقػىٍوـً مىػن يىنصيػريين ) ك 
 .(6)"افَّ ياءى ا١تتكلم فاصلةن تقديرن كاف القياس يقتضي جوازى الوجهُت ألك 

كنكتفػػػي ّٔػػػذا القػػػدر مػػػن األمثلػػػة لشػػػواىد صػػػرفية . فنظػػػران إىل ىػػػذه الشػػػواىد 
ىو كتاب صرؼ مستعُت بشواىد قرآنية الدر ا١تصوف ا١تذكورة ٨تن نقوؿ بصراحة بأف 

 كشعرية.
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ُُٔ ُب القراءات ،ص السبعة(  ُ)
 .ٗ ، اآلية : يوسفسورة (  ِ)
 .ِٖآلية :ر ، اغافسورة (  ّ)
 .ُْ ، اآلية : غافرسورة (  ْ)
 . َّد ، اآلية :ىو سورة (  ٓ)
 .ََّ -ِٗٗ/ّالدر ا١تصوف، (  ٔ)



 
َُٓ 

 

 

ػاضغصلػاضثاضث
 ضتحدغدػاألبظغظػاضصرسغظػسيػاضدرػاضطصونػػاضذواعدػاضصرسغظ

حوية لتحديد كىذا الفصل الثالث كاألخَت ٢تذا الباب يعاِب الشواىد الن
 من خبلؿ سورة آؿ عمراف.  القواعد النحوية ُب الدر ا١تصوف

 كمن الشواىد النحوية نبحث ُب القواعد التالية :
 ا١ترفوعات. - أ

 ا١تنصوبات. - ب

 آّركرات.   -ج

 ع.التواب   -د

 أْتاث الفعل.  -ق
 أْتاث االسم.   -ك

 ا١تمنوع من الصرؼ. -ُ

 ملحق با١تمنوع من الصرؼ. -ِ
 : الشواىد اليت تتعلق با١ترفوعاتكنبدأ اآلف ُب

ػاضطرسوراتػ -ػأ
ك  ،كالفاعػػل كىػػي ا١تبتػػدأ،كا٠ترب، ،ُب كػػبلـ العػػرب علػػى أحػػد عشػػر بابنػػافػػالرفع 
كخػػرب ال الػػيت تعمػػل عمػػل  ،جازيػػةكاسػػم مػػا اٟت كخػػرب إٌف، كاسػػم كػػاف، نائػػب الفاعػػل،

كالفعػػػػػل ا١تسػػػػػتقبل إذامل يكػػػػػن معػػػػػو ناصػػػػػب  ،الػػػػػيت تعمػػػػػل عمػػػػػل لػػػػػي  اسػػػػػم الك  ،إفٌ 
 .(1)كالجاـز

 كاآلف ٨تدد الشواىد النحوية اليت كردت ُب الدر ا١تصوف ُب سورة آؿ عمراف: 
 اضطبتدأػواضخبر - ِ-ُ

 .، أسند فيها ا٠ترب إىل ا١تبتدأ لة مفيدةك٫تا اٝتاف تتٌم ّٔما ٚت
ػذواعدػاضطبتدأػ -1

                                                 
، دار نشر الكتب اإلسبلمية،  َِ -ُٖا١تفٌصل ُب علم العربية ، أليب القاسم ٤تمود بن عمر الز٥تشرم ،ص (  ُ)

 الىور .



 
ُُٓ 

 

 

بػػأف تقػػدـ عليهػػا  كيقػػع نكػػرة إذا أفػػادت، كاألصػػل ُب ا١تبتػػدأ أف يكػػوف معرفػػة،
 ا٠ترب الظرؼ أك اٞتار كآّركر.

 نكرة يكوفال ١تبتدأا  -ُ
: ( ُب قولػػػػػو كآيػػػػػة          )(ُ) ،كُب فئتػػػػػُت  اسػػػػػمي كػػػػػاف
ىذا عند مىٍن يرل أّنا تعمػلي ُب " ك ،(ِ)و البقاءمتعلّْقه بكاف، ذكره أب ملكك  ،خرب كاف

، ظرؼ كحرؼ اٞتر، كلكٍن ُب جىٍعًل ُب فئتُتال  كىو أف حكمى اسػًم كػاف ا٠تربى إشكاؿه
 كىنػا لػو جيًعلىػٍت آيػة مػا جػاز االبتػداءي بػو،  ٬توزي أف يكوفى اٝتػان ٢تػا إالَّ حيٍكمي ا١تبتدًأ فبل
ه النكػػػرة، ٓتػػػبلؼ مػػػا إذا  مسػػػوّْغى لبلبتػػػداء ّٔػػػذمل ٬تىيػػػٍز، إذ ال ابعػػػدىا خػػػربن  مبتػػػدأن كمػػػا
ـي ا٠ترًب حرؼى جر جىعٍلتى لكم  .(ّ)"ا٠تربى فإنو جائزه لوجوًد ا١تسوًّْغ كىو تقدُّ

  بتدأ اسم اإلشارة ٔتعٌت ا١توصوؿا١ت ٣تيء  -ِ
: (ُب قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ذلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ك                

  )(4): " صػػلةه كعائػػده، كىػػو مبتػػدأه  ٔتعػػٌت الػػذم، كنػىٍتلػػوه موصػػوالن  ٬تػوزي أىٍف يكػػوفى
ا١تعجزاتي الدالَّةي على  أم: كائنه من اآليات خربيه اٞتارُّ بعده، أم: الذم نتلوه عليك

ػػػوَّز ذلػػػك الزجػػػاج نػيبػيوَّتًػػػك، جى
كأمَّػػػا  ."كىػػػذا مػػػذىبي الكػػػوفيُت ،(6)كتىًبعػػػو الز٥تشػػػرم ،(5)

خاصػػػػػةن  إال ذا اسػػػػػمه مػػػػػن أٝتػػػػػاء اإًلشػػػػػارة موصػػػػػوالن  يػػػػػزكف أف يكػػػػػوفى البصػػػػػريُّوف فػػػػػبل ٬تي 
 .(7)"بشركط

  

                                                 
 .ُّسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ََِ/ُ لتبياف ،ا(  ِ)
 .ْْ-ّْ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ّ)
 .ٖٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
 . ِْٕ/ُف كإعرابو ،ت/الدكتور عبد اٞتليل عبده شليب ، معاين القرآ(  ٓ)
 .ّّْ/ُ ، الكشاؼ(  ٔ)
 . ُِٕ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٕ)



 
ُِٓ 

 

 

  ا١تبتدأ مضمر ا ٣تيء  -ّ
: ( ُب قولػػػػػػػػػػػػػػػػو  ًفئىػػػػػػػػػػػػػػػػةه تػيقىاتًػػػػػػػػػػػػػػػػلي ك                  

  )(ُ) :"ًتلي، فقطػع الكػبلـى إحدا٫تا فئةه تقا رتفعى على خرب ابتداءو مضمرو تقديريه:ت
  (ّ):على ذلك (ِ)كمثليو ما أنشده الفراء عن أكلًو، كاستأنفو.

 كآخري ميٍثنو بالذم كنتي أصنعي   كاف الناسي ًصنػٍفىٍُتً شامته   إذا ًمتُّ 
قوؿي ا ميٍثنو، كمثليو ُب القطع أيضن  أم: أحدي٫تا شامته كآخره ميٍثنو، أم: كصنفه آخري 

 (ْ)اآلخر

 كغيودر البقلي مىٍلًومّّ ك٤تىٍصودي   النجمي ُب غىلى و  حىت إذا ما استقلَّ 
 ."أم: بعضيو مىٍلًومّّ كبعضيو ٤تىٍصود

مبتػػػدأن كػػػاف  إحػػػدا٫تا، ٍف قلػػػت: فػػػإذا قىػػػدٍَّرتى ُب األكؿ"فػػػإ :(5)كقػػػاؿ أبػػػو البقػػػاء
ػا عيلًػم أفَّ التفريػقى ىنػا  القياسي أف يكوف كاألخرل، أم: كالفئةي األخػرل كػافرةه. قيػل: لىمَّ

 . اريه كاف التعريفي كالتنكَت كاحدن نف  الشيًء ا١تقدَّـً ذكل
السؤاؿ كجوابػو البيػتي ا١تتقػدـ: شػامته كآخػري ميػٍثنو فجػاء بػو  كمثلي اآلية الكرٯتة ُب ىذا

  .(6)أؿ"نكرةن دكف 

 :لبلستغراؽ ُب ا١تبتدأ زيادة ًمنٍ   -ْ
 : (كقولو          ) (7): "أحػد٫تا: أف مػن إلػو ، ٬توز فيو كجهػاف

 كزيدت  ما إلو إال اهللي، خربه تقديره: مبتدأ، كًمٍن مزيدةه فيو، كإال اهللي 

                                                 
 .ُّسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
،  ِ، ا٢تيئػة ا١تصػرية العامػة للكتػاب ، ط ُِٗ/ُد علي النجػار ، ف ، ت/ أٛتد يوسف ٧تاٌب ك ٤تممعاين القرآ(  ِ)

 ـ.َُٖٗ

 .ُٕ/ُسيبويو ،  البيت للعجَت السلو  ، كىو ُب كتاب(  ّ)
،  ُ، ا١تكتػػػػػب اإلسػػػػػبلمي للطباعػػػػػة ك النشػػػػػر ، بػػػػػَتكت ، ط ُٖٖ، ص البيػػػػػت لػػػػػذم الرمػػػػػة ، كىػػػػػو ُب ديوانػػػػػو (  ْ)

 ـ.ُْٔٗ

 .ََِ/ُ لتبياف ،ا(  ٓ)
 .ْٓ-ْْ/ّ ، صوفالدر ا١ت(  ٔ)
 .ِٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٕ)



 
ُّٓ 

 

 

هو ًإالَّ اللَّػػوي  "كًمػػٍن ُب قولػػو  :قػػاؿ الز٥تشػػرم ."لبلسػػتغراؽ كالعمػػـو ًمػػنٍ  ٔتنزلػػًة  كىمىػػا ًمػػٍن ًإالى
 .(1)ُب إفادًة معٌت االستغراًؽ" البناًء على الفتح ُب ال إلو إال اهللى 

بل استفدناه من  مل نىٍستًفٍده من البناء على الفتحً  ال إلو إال اهللي االستغراؽي ُب 
نصَّ النٍَّحويوف على ذلك، كاستدلَّوا عليو بظهورىا  ا١تقدرة الدالة على االستغراؽ، ًمنٍ 

 :(2)ُب قوؿ الشاعر
 "فقاؿ أال ال ًمٍن سبيلو إىل ىندً   فقاـ يذكدي الناسى عنها بسيًفو 

  ال يليها إال ا١تبتدأي  اأمَّ   -ٓ

: (ُب قولػػػػػػػػػػػػػػػو  كالٌػػػػػػػػػػػػػػػذين                          

   )(3): :ُب ٤تلّْ ىذا ا١توصوًؿ قوالف  
 أظهري٫تا: أنو مرفوعه على االبتداًء، كا٠تربي الفاءي كما ُب حىيّْزىا. "

نصػوبه بفعػػل مقػدر، علػى أف ا١تسػألة مػػن بػاب االشػتغاؿ، إذ الفعػلي بعػػدىه كالثػاين: أنػو م
ال يليها إال ا١تبتدأي، كإذا مل يىًلهػا إال ا١تبتػدأي امتنػعى   ضمَته، كىذا كجوه ضعيف، ألفَّ أمَّاقد عىًملى ُب

 .  ٛتىٍلي االسم بعدىا على إضماًر فعلو
ًمريه قبلىو، قاؿ: عن االسم، كال ييضٍ ا متأخرن و ييٍضًمري الفعلي كمىٍن جىوَّزى ذلك ٘تىىحَّل بأن

 ا: أمَّػا زيػدن فضىػربتيو اري ُب قولػك: أمَّػا زيػدن فعػله كىػي ال يىليهػا األفعػاؿي البتػة فيقػدٌ  لئبل يىًليى أمَّػا
: فأمَّػػا الػػذين كفػػركا أعػػذَّب فأعػػذّّْٔم، فيقػػدّْري العامػػلى بعػػد  ضػػرٍبتي فضػػربتيو، ككػػذا ىنػػا يػيقىػػدّْري

إليػػو مػػع  ريه قبػػل ا١توصػػوًؿ ًلمػػا ذكػػرت، كىػػذا ينبغػػي أالَّ ٬تػػوزى لعػػدـً اٟتاجػػةً الصػػلة، كال يقػػدّْ 
 .(4)"ُب أفصًح كبلـ اارتكاب كجوو ضعيفو جدِّ 

، بػل ىػػو ىػػو فعػل ال يتصػػٌرؼ ٔتػاض كال مضػػارع، كال أمػر، كال ّنػػي: ك ب  ئس
 .(5)على ىذه اٟتالة بكسر اٟترؼ األكؿ كسكوف الثاين كفتح الثالث

                                                 
 .ّْٓ/ُؼ ،الكشا(  ُ)
 .ّ/ِ ، األمشوين حاشية الصباف على قائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب (  ِ)
 .ٔٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .ُِٓ/ّ ، الدر ا١تصوف (  ْ)
، مؤسسة الرسالة ،  ُُُ/ُفتا ، انظر : األصوؿ ُب النحو ، البن السراج ، ت/ الدكتور عبد اٟتسُت ال (  ٓ)

 ـ .ُٕٖٗ،  ِبَتكت ، ط



 
ُْٓ 

 

 

 :، كىو مبتدأالذْـّ حذؼ ا١تخصوصي ب  -ٔ
: (كُب قولػػػو      )(1): ":بػػػئ   ا١تخصػػػوصي بالػػػذْـّ ٤تػػػذكؼه أم

ا١تهػػاد جهػػنمي. كاٟتػػذؼي للمخصػػوصي يػػدؿُّ علػػى صػػحًة مػػذىًب سػػيبويو مػػن أنػػو مبتػػدأ 
رًب أك بػالعكً  ١تػا حيػًذؼ دأن ٤تذكؼى ا٠تػتقاؿى غَتيه مب كاٞتملةي قبلىو خربيه، كلو كاف كما

 .(2)ة"لئلجحاًؼ ْتىٍذًؼ سائًر اٞتمل اثانين 
ػذواعدػاضخبرػػػ-2

 للمبتدأ ُب اإلفراد كالتثنية كاٞتمع مع التذكَت أكالتأنيث. اكا٠ترب يكوف مطابقن 
 اإلخبار بلفظ الواحد عن اٞتمع  -ُ

ُـّ   :(ُب قولػػػػػػػػػػػػػو  كأ                  

               )(3): " أٍخػػػرب اهلل سػػػبحانو ىنػػػا بلفػػػظ الواحػػػد ىنػػػا
ُـّ، :كىوىينَّ  عن ٚتع، آّموعى ٔتنزلًة آيةو كاحدة   كإمَّا ألفٌ  إمَّا ألف ا١تراد كلُّ كاحدةو منو أ
: كاقػعه موقػعى اٞتمػًع كقولػوكإمػا ألنػو مفػرده  ،(4)(كىجىعىٍلنىا اٍبنى مىػٍرًنىى كىأيمَّػوي آيىػةن ) : كقولو
 (5)(كىعىلىى ٝتىًٍعًهمٍ )

(6)ك 
  : 

 ...................  لوا ُب بعًا بطًنكيمي تىًعفُّوا كي 
 : (7)كقولو

 "كأمَّا ًجٍلديىا فىصىًليب  .......................... 
 

                                                 
 .ُِ سورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ّْ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ِ)
 .ٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .َٓ:  ، اآلية ا١تؤمنوفسورة (  ْ)
 .ٕ ، اآلية : البقرةسورة (  ٓ)
يصي  ؛ كعجزه : ٕٖ/ ِ ، قائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب احملتسب (  ٔ)  .  فإفَّ زىمىانىكٍم زىمىنه ٜتًى

 كصدره : . ، خزانة الكتب العربية ، كلية األدب ، اٞتزائر ِٔ،ص البيت لعلقمة ، كىو ُب ديوانو (  ٕ)
 .ّٔا ًجيىفي اٟتىٍسرل فأمَّا ًعظاميها            فًبياه  



 
ُٓٓ 

 

 

َـّ الكتاب : (1)كقاؿ األخفصٍ  باٟتكاية على تقػديًر اٞتػواب كأنػو قيػل:  "كىحَّد أ
ُـّ الكتػػػاب؟ ُـّ الكتػػػاب، كمػػػا مػػػا أ ػػػنَّ أ :٨تني  فقػػػاؿ: ىي يقػػػاؿ:مىٍن نظػػػَت زيػػػد؟ فيقػػػوؿ قػػػـو

ػ  نظَتيه أم: ٦تَّػا يقػاؿ لػو  وا ذلػك اللفػظى، كىػذا علػى قػو٢تم: دعػٍت مػن ٘ترتػافكػأّنم حىكى
"كىػذا بعيػده مػن الصػواب ُب اآليػة، ألف اإلضػمارى مل يػىقيػٍم   :٘ترتاف". قاؿ ابن األنبارم

 .(2)"كقيل: ألنو ٔتعٌت أصًل الكتاًب كاألصلي يػيوىحَّدي  كمل تىدٍعي إليو حاجةه  يو دليله،عل
 ااٞتملة القسمية خربن كقوع   -ِ
ػػػػػػاجىريكاٍ   : (مػػػػػن قولػػػػػػو فىالَّػػػػػًذينى ىى                        

                     ) (3) جػػػوابي قسػػػمو ٤تػػػذكؼو  أليكىفّْػػػرىفَّ  قولػػػو:" مبتػػػدأه، ك
تقػديريه: كاهلًل ألكفّْػػرىفَّ، كىػذا القسػػمي كجوابيػػو خػربه ٢تػػذا ا١تبتػػدأ، كُب ىػذه اآليػػًة كنظائرًىػػا 

 (ٓ):كقوؿ الشاعر ،(ْ)(كىالًَّذينى جىاىىديكاٍ ًفينىا لىنػىٍهًديػىنػَّهيمٍ ) :من قولو

ٍ فق جىشىأىتٍ   كإذا أتاًؾ فبلتى حُت مىناصً   لتي اللٍَّذ خىًشٍيًت ليأًتُتى
كلو أف يقوؿ: ىذه  .ام أف اٞتملة القسمية ال تقع خربن رىدّّ على ثعلب حيث زع

 .معلومةه لقوؿو مضمًر ىو ا٠تربي، كلو نظائر
كالظػػاىري أفَّ ىػػذه اٞتمػػل الػػيت بعػػد ا١توصػػوؿ كلُّهػػا صػػبلته لػػو، فػػبل يكػػوف ا٠تػػرب إال 

ػػٍن ٚتػػع بػػُت ىػػذه الصػػفات: ا١تهػػاجرة كالقتػػل كالقتػػاؿ، ك٬تػػوز أف يكػػوف ذلػػك علػػى لً  مى
التنويع، كيكوف قد حىذىؼ ا١توصوالًت لفىٍهم ا١تعٌت، كىػو مػذىب الكػوفيُت، كالتقػدير: 
ػػن  فالػػذين ىػػاجركا، كالػػذين أيخرجػػوا، كالػػذين قػػاتلوا، فيكػػوف ا٠تػػرب بقولػػو: ألكفػػرفَّ عىمَّ

 .(ٔ)"اتصف بواحدة من ىذه
 
 

                                                 
 .ُّٗ/ُف ، معاين القرآ(  ُ)
 .ِٔ-ِٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ِ)
 .ُٓٗف ، اآلية : ( الدر ا١تصو  ّ)
 .ٗٔ:، اآلية العنكبوت سورة (  ْ)
 .ْْٓ اللبيب ،ص قائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب مغٍت (  ٓ)
 .ِْٓ-ُْٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٔ)



 
ُٓٔ 

 

 

 ُب ا٠تربذؼ ا١تضاؼ ح  -ّ
ػػػػاته ك  ػػػػٍم دىرىجى : (ُب قولػػػػو  ىي                   )(1) :

ألّنا ليست إيػاىم، ك٬تػوزي  ن تأكيل ُب اإًلخبار بالدرجات عنهمكال بيدَّ م دأي كخربه،بتم
ؿى كرتػػػػبو ُب أىٍف يكػػػػوفى علػػػػى حػػػػذًؼ مضػػػػاؼو أم: ذكك درجػػػػات أم: أصػػػػحاب منػػػػاز 

   .(2)"العقابك الثواًب 
 ُب ا٠ترب ا١تقدـحذؼ البلـ   -ْ

ػػػػػػػػػػػػػاته ك  ػػػػػػػػػػػػػٍم دىرىجى : ( ُب قولػػػػػػػػػػػػػو  ىي            

 ) (ّ): "ن تأكيػػػل ُب اإلخبػػػار بالػػػدرجات عػػػن ىػػػممتبػػػدأي كخػػػربه، كال بيػػػدَّ مػػػ 
يكػػوفى األصػػلي: ٢تػػم درجػػات فحيػػذفت  أف (ْ)ألّنػػا ليسػػت إيػػاىم، كأجػػاز ابػػن ا٠تطيػػب

 مبتدأ ما قبلىها ا٠تربي.  البلـ، كعلى ىذا يكوفي درجاته 
ٍهلًػػًو كجهػػًل مت كقػػد رىدَّ عليػػو بعػػاي النػػاس، ػػرين بلسػػاًف وعيػػو مػػن ابكجىعىػػل ىػػذا ًمػػٍن جى يفىسّْ

١ت
إليهػػا، كىنػػا ا١تعػػٌت ال مسػػاغى ٟتػػذًؼ الػػبلـً البتػػة،ألّنا إ٪تػػا ٖتيٍػػذىؼي ُب مواضػػعى ييٍضػػطىرُّ  العػػرًب كقػػاؿ:

، ،  كلعىٍمرم إفَّ ادّْعاء حذًؼ الػبلـً خطػأه، كاضحه مستقيمه ًمٍن غًَت تقديًر حىٍذؼو كا١تخطػيءي معػذكره
   .كلكن قد نيًقل عن ا١تفسرين ىذا

ػذى مػن ىػذا كنيقل عن ابن عباس كاٟتسن: لكل  درجاته من اٞتنًة كالنار ، فإٍف كػاف ىػذا القائػل أىخى
يػيفىسّْػركف ا١تعػٌت ال اإلعػرابى  -م رضػي اهلل عػنه -ـى ٤تذكفػةه فهػو ٥تطػٍي، ألفَّ ىػؤالءالكبلـً أفَّ البل

 .(ٓ)اللفظي

 اء ُب ا٠ترب لشبو ا١تبتدأ بالشرطالف دخوؿ  -ٓ
: (ُب قولػػػػػػو  مىػػػػػػآك                 )(ٔ): " موصػػػػػػولةه

االبتػداء. كفىبًػًإٍذًف اللَّػًو ا٠تػرب، كىػو علػى إضػمارو تقػديريه: فهػو ٔتعٌت الػذم ُب ٤تػلّْ رفػعو ب

                                                 
 .ُّٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : ( ُ)
 .ْٗٔ-َْٕ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ِ)
 .ُّٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .ٕٓ/ٗكىو الفخر الرازم ُب تفسَته : (  ْ)
 .َْٕ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)
 .ُٔٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٔ)



 
ُٕٓ 

 

 

لىػػًت الفػػاءي ُب ا٠تػػرب لشػػبو ا١تبتػػدأ ب  ،الشػػرط ٨تػػو: الػػذم يػػأتيٍت فلػػو درىػػمبػػإذًف اهلل، كدىخى
 . كىذا على ما قػىرَّره اٞتمهوري ميٍشًكله 

بشػػركط،  كذلػػك أّنػػم قػىػػرَّركا أنػػو ال ٬تػػوز دخػػوؿي ىػػذه الفػػاء زائػػدةن ُب ا٠تػػرب إال
منها أف تكوف الصلة مسػتقبلة ُب ا١تعػٌت، كذلػك أفَّ الفػاء إ٪تػا دخلػت للشػبو بالشػرط، 

ستقباًؿ ال ُب ا١تاضي، لػو قلػت: الػذم أتػاين أمػ  فلػو درىػم كالشرط إ٪تا يكوفي ُب اال
ىنػػا مػػاضو ُب ا١تعػػٌت ألفَّ القصػةى ماضػػيةه فكيػػف جػػاز دخػػوؿى ىػػذه  مل يىًصػحَّ، كأصػػابىكم

 الفاًء؟
ػلي علػى التبيػُت أم: كمػا تبػىػُتَّ إصػابتو إيػاكم وا عنوكأجاب  كمػا تػأكَّلوا: بأنو ٭تيٍمى

، كىذا شرطه صريح. (ُ)(كىًإٍف كىافى قىًميصيوي قيدَّ ًمن ديبيرو )  أم: إٍف تػىبػىُتَّ
 اصػػر٭تان، كتكػػوفي الفػػاء داخلػػةن كجوبنػػ اىنػػا شػػرطن  كإذا صػػح ىػػذا التأكيػػل فىلتيٍجعػػل مػػا 

. كقػاؿ ابػني عطيػة"لشػرطل الكوًّنا كاقعة جوابن 
"٭تىٍسيػن دخػوؿي الفػاًء إذا كػاف سػببى  :(2)

ابكم، صػاإًلعطاًء، ككذلك ترتيبي ىذه، فا١تعٌت إ٪تػا ىػو: كمػا أىًذف اهللي فيػو فهػو الػذم أ
ػمَّ ُب نفوًسػهم كاألقػربى إىل ًحسّْػهم. كاإًلٍذفي  : التمكػُت مػن الشػيء منػع لكٍن قىػدَّـ األىى

ف مػػن حيػػث يػػث ا١تعػػٌت، فػػإفَّ اإلصػػابةى مًتتبػػةه علػػى اإًلذٍ كىػػذا حسػػنه ًمػػٍن ح ،العلػػم بػػو
م يـو التقى اٞتىٍمعافا١تعٌت. كأشارى بقولًو   .(3)"األىىمَّ كاألىقربى إىل ما أصأّى

  .ا١تبتدأ بػػػػػ إفَّ  نسخدخوؿ الفاء على ا٠ترب عندما يجواز   -ٔ
 ك      ُب قولػػػػػػػػو: (              

                            

    )(4) :" لىمَّػا ضيػمّْن ىػذا ا١توصػوؿي معػٌت الشػرًط دىخىلىػًت الفػاءي ُب خػربه، كىػػو
فجوازي دخػوًؿ الفػاًء  عٍت أنو إذا نيًسخى ا١تبتدأي بػ إفَّ و الصحيحي، أقوليو: فبشٍّْرىيم، كىذا ى

، ألف ا١تعػػػػٌت ػػػػالف األخا مل يتغيػَّػػػػٍر، بػػػػل ازدادى تأكيػػػػدن بػػػػاؽو ػػػػا مػػػػن ، كخى فػػػػصي فمنػػػػعى دخو٢تى

                                                 
 .ِٔ: ، اآلية يوسفسورة (  ُ)
 .ُِْ/ّالوجيز،  احملرر(  ِ)
 .ْٕٓ-ْْٕ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ّ)
 .ُِسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)



 
ُٖٓ 

 

 

ػػةه عليػػو كهػػًذه اآليػػة، ككقولػػوإفَّ  نىٍسػػًخة بػػػ ػػٍؤًمًنُتى ) :، كالسػػماعي حيجَّ ًإفَّ الَّػػًذينى فػىتػىنيػػواٍ اٍلمي
 (2):كقولو  لكنَّ ػػ آلية، ككذلك إذا نيًسخى با (1)(ميٍؤًمنىاتً كىالٍ 

  كلكنَّ ما يػيٍقضىى فسوؼ يكوف   ما فىارىقػٍتيكيٍم عن مىبللةو فواهلل  
ػػػػٍيءو فىػػػػأىفَّ للَّػػػػًو )  :ا١تفتوحػػػػة كقولػػػػو  أفَّ  ككػػػػذلك إذا نيًسػػػػخى بػػػػػ ػػػػوا أى٪تَّىػػػػا غىًنٍمػػػػتيٍم مّْػػػػن شى كىاٍعلىمي

(ٜتييسىوي 
 .(4)"نيًسخى بليت كلعل ككاف امتنعًت الفاءي عند اٞتميًع لتغَتًُّ ا١تعٌت أمَّا إذا ،(3)
  ا٠ترب مضمرنا ٣تيء  -ٕ

: (ُب قولػو  ًفئىةه تػيقىاتًػلي ك                          

        )(5): "ًء كخػػربيه مضػػمره تقػػديريه: منهمػػا فئػػة رتفػػعى علػػى االبتػػدات
  (6):تقاتل، كمثليو قوؿي النابغة

ـي سابعي    ٫تٍَّتي آياتو ٢تا فػىعىرىفػٍتيهاتػىوى   لستًة أعواـو كذا العا
 كنػيٍؤمه كًجٍذـً اٟتىٍوًض أثلمي خاشع    ماده ككحل العًُت أٍليان أيبينيور 

فى كما ٭تىٍتىمل البيتي أف يكو تقديره: منهنَّ أم: كمن اآليات رماده، كمنهن نؤمه، ك 
 .(7)"خربيه كما تقدَّـ ُب نظَته تقدـ من تقديره مبتدأن، كرماده 

 تقدًن ا٠ترب ا١تكٌوف من األلفاظ اليت ٢تا الصدارة   -ٖ
: ( قولوُب كأىن        )(8)

  مبتدأ مؤخر، خرب مقدـ، كىذا : 
 
 

                                                 
 .َُ: ، اآلية الربكجسورة (  ُ)
 العيػٍتا١تقاصػد النحويػة ُب شػرح شػواىد األلفيػة ، لبػدر الػدين كىو ُب  البيت لؤلفوه األكدم ، ك لي  ُب ديوانو ،(  ِ)
 ، دار الكتب العلمية ، بَتكت . ُّٓ/ِ ،

 .ُْ: ، اآلية  األنفاؿسورة (  ّ)
 .ْٗ-ّٗ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ْ)
 .ُّسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)
 ـ .ُّٓٗ، مكتبة صادر ، بَتكت ،  َُٗ، ت/ كـر البستاين ، ص ديوانو (  ٔ)

 .ْٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٕ)
 .ّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٖ)



 
ُٓٗ 

 

 

  .(1)"عبيدةًمٍن أين، كذا فىسَّرىا أبو  ىنا: أىن معٌت" ك
عػػػن الكيفيػػػة أم: كيػػػف هتيَّػػػأ لػػػك ىػػػذا، قػػػاؿ  كقيػػػل: ك٬تػػػوز أف يكػػػوف سػػػؤاالن  
 (2):الكميت

 ًمٍن حيثي ال صبوةه كال رًيىبي   أىنَّ كًمٍن أين آبىكى الطربي 
كجىوَّزى أبو البقاء

  الظرؼ باالستقرار الذم ُب لك، كلك "أىىنَّ أف ينتًصبى على : ُب (3)
 .(4)"فاعلية كال حاجة إىل ذلكيعٍت بال ،ىذا رافع لػ

ػذواعدػاضغارلػػػ -3
الفاعل ىو اسم يدٌؿ على من أسند إليو فعل أك ما يشبهو كاسم الفاعل 

، ك٬توز أنّْث فعلو اف مؤنثناكإذا ك .سم الفعل كا١تصدر كالصفة ا١تشبهةكصيغ ا١تبالغة كا
 .لتأنيث إف كاف مينفصبلن عن الفعلترؾ ا
 ليو باعتبار اٞتمع ا١تكسرإلفعل ا١تسند جوازالتذكَت كالتأنيث ُب ا  -ُ

 :(ُب قولو نىادىٍتوي اٍلمىبلًئكىةي ك                      )(5): 
كالتذكَتي  فنادىٍتو بتاء التأنيث. :من غًَت تاء تأنيث، كالباقوف فناداه :قرأ األخىواف"

ع ا١تكسر، فيجوز ُب الفعل ا١تسند إليو التذكَتي باعتبار اٞتمع، كالتأنيث باعتبار اٞتم
ييقرأ : (7) (ًإٍذ يػىتػىوىَبَّ الًَّذينى كىفىريكٍا اٍلمىبلًئكىةي ) ، كمثل ىذا:(6)"كالتأنيثي باعتبار اٞتماعة
 .(8)(تػىٍعريجي اٍلمىبلىًئكىةي ):   بالتاء كالياء، ككذا قولو

                                                 
 .ُٗ/ُز القرآف ، ٣تا(  ُ)
، ت/ السػػيد أٛتػػد صػػقر ،  بػػن قتيبػػةتأكيػػل القػػرآف ، ال؛ كمشػػكل  ـ َُْٗ، طبعػػة ليػػدف ، ْٕ،ص  ا٢تامشيػػات(  ِ)
 ـ.ُُٖٗ،   ّ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ، لبناف ، ط ِٓٓ ص

 .َُِ/ُ،  لتبيافا(  ّ)
 .ُْٕ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ْ)
 .ّٖسورة آؿ عمراف ، اآلية : ( ٓ)
 . َِٓ ُب القراءات ،ص السبعة(  ٔ)
 .َٓ: ، اآلية  األنفاؿسورة (  ٕ)
  .ْ: ، اآلية  ا١تعارجسورة (  ٖ)



 
َُٔ 

 

 

للفظ اٞتماعة، ك٬توزي أىٍف يػيعىربّْ عنها بلفظ  "يػىٍلحقها التأنيثي  :(1)قاؿ الزجاج
كإ٪تا حىسَّنى ، (2)(كىقىاؿى ًنٍسوىةه ) : كىذا كقولو التذكَت ألنو يقاؿ: ٚتىٍعي ا١تبلئكة،
 .(3)"اٟتذؼى ىنا الفصلي بُت الفعًل كفاًعلو

  إىل ضمًَت ا١تؤنثكجوب تأنيث الفعل ا١تسند   -ِ
: (  ُب قولو  فئةو تقاتلك                    

        )(4)
بالتأنيًث إًلسناًد الفعًل إىل  تقاتلالعامَّةي على قرأ " :  

ءن كاف التأنيثي حقيقةن ضمًَت ا١تؤنث، كمىت أيٍسًندى إىل ضمًَت ا١تؤنث كىجىبى تأنيثيو، سوا
اف فأجاز: ىذا ٚتهوري الناًس عليو، كخالىفى ابن كيس ٨تو: الشم  طىلىعىت اأـ ٣تازن 

(5):بقولو الشاعر امستشهدن  الشم  طىلىع
 

ا   فآل ميٍزنىةه كىدىقىٍت كىٍدقىها   كال أرضى أبقلى إبقا٢تى
كىػػػػػو مسػػػػػنده لضػػػػػمًَت األرض كمل يػىقيػػػػػٍل: أبقلػػػػػٍت، كغػػػػػَتيه ٮتىيصُّػػػػػوي  فقػػػػػاؿ: أبقػػػػػل

ال ضركرةى إذ كاف ٯتكني أف يػىنػٍقيلى حركػةى ا٢تمػزًة علػى تػاًء التأنيػًث  كقاؿ ىو: . بالضركرةً 
ػػػا. كقػػػد ردُّكا عليػػػو بػػػأف الضػػػركرةى لػػػي  معناىػػػا  السػػػاكنة فيقػػػوؿ: كال أرضى أبقلػػػًت ٍبقا٢تى
ػػلّْم أف ىػػذا الشػػاعرى كػػاف مػػن لغتًػػو النقػػلي، ألفَّ النقػػلى  ػػلَّمنا ذلػػك فػػبل نيسى ذلػػك، كلػػئن سى

 ."لي  لغةن لكلّْ العرب
  

                                                 
 .َْٕ/ُ ، معاين القرآف(  ُ)
 .َّ: ، اآلية  يوسفسورة  (  ِ)
 .َُٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ّ)
 .ُّة آؿ عمراف ، اآلية :سور (  ْ)
، مطبعػة  َُٔٔب اللغػة للمػربد ، ت/الػدكتور زكػي مبػارؾ ،ص  البيت لعامر بػن جػوين الطػائي ، كىػو ُب الكامػل(  ٓ)

يب بكػػػر األنبػػػارم ، ت/ الػػػدكتور طػػػارؽ عبػػػد ، كا١تػػػذكر ك ا١تؤنػػػث ألـ ُّٕٗ،  ُمصػػػطفى البػػػايب اٟتلػػػيب ، مصػػػر ، ط
 ـ .ُٖٕٗ،  ُ، بغداد ، ط ، مطبعة العاين َّٕعوف اٞتنايب ،ص 



 
ُُٔ 

 

 

علػػى مػػذىب  باليػػاء مػػن ٖتػػت، كىػػي ٥تيىرَّجػػةه  "يقاتػػل : (2)كمقاتػػل(1)كقػػرأ ٣تاىػػد
ُب معػػٌت القػػوـً كالنػػاس؛  قػػالوا: كالػػذم حىسَّػػن ذلػػك كػػوفي فئػػة ،ابػػن كيسػػاف كمقويػػةه لػػو

 .(3)"افلذلك عاد الضمَتي عليها مذكَّرن 
 ؾ التأنيث عند االنفصاؿ عن الفعلجواز تر   -ّ

ػػػافى ك  : ( ُب قولػػػو قىػػػٍد كى    ) (4): " كآيػػػةه ،  جػػػوابي قسػػػمو ٤تػػػذكؼو
ليل كالربىػػػاف، اسػػػمي كػػػاف، كمل يؤنّْػػػث الفعػػػلى ألفَّ تأنيػػػثى اآليػػػًة ٣تػػػازمّّ، كألّنػػػا ٔتعػػػٌت الػػػد

ػػػػوّْغه لػػػػذلك مػػػػع كػػػػوًف التأنيػػػػث حقيقلكػػػػم كلوجػػػػوًد الفصػػػػًل بػػػػػ   ينػػػػا"،، فػػػػإفَّ الفصػػػػلى ميسى
 (5):كقولو

بػىٍعدم كبعدًؾ ُب الدنيا ١تغركري    احدةه امرىأن غىرَّه منكنَّ ك  إفَّ 
(6)
 

 امل ُب الفاعل كا١تفعوؿ ١ترفوعو إضافة ا١تصدر الع  -ْ
: ( ُب قولو  مىنك                 

  )(7) : " كهلل  كا١تصدري مضاؼ ١تفعولو، كالتقدير:، حىجّّ  كىو ،با١تصدرً فاعل
 .البيتى  أف ٭تىيجَّ من استطاع منهم سبيبلن الناس  على

ًمػػٍن حيػػثي الصػػناعةي كمػػن حيػػث ا١تعػػٌت: أمَّػػا مػػن (8)و ٚتاعػػةتػػكىػػذا الوجػػو قػػد رىدَّ 
حيثي الصناعةي فؤلنو إذا اجتمع فاعله كمفعوؿه مع ا١تصدًر العامػل فيهمػا فإ٪تػا ييضػاؼ 

                                                 
 .ّْٗ/ ِر احمليط ، البح(  ُ)
أحػد ا١تفسػرين ، لػو : " متشػابو القػرآف " . تػوُب  بن بشر ا٠تراساين ا١تػركزم ،  مقاتل بن سليمافىو أبو اٟتسن  (  ِ)

، منشػورات الرضػي ، قػم، ِٓٓ/ٓالبن خلكاف ، ت/الدكتور إحساف عبػاس ،  . انظر : كفيات األعياف قَُٓسنة 
 ق .ُّْٔ،  ّيراف ، ط إ

 .ْٕ/ّ ، )الدر ا١تصوف ( ّ)
 .ُّسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ْ)
ُب مسػػػػائل ا٠تػػػػبلؼ ،  ؛ كاإلنصػػػػاؼ ُْْ/ِ ، ت/ ٤تمػػػػد علػػػػي النجػػػػار ، قائلػػػػو ٣تهػػػػوؿ ، كىػػػػو ُب ا٠تصػػػػائص(  ٓ)
ُ/ُٖٓ. 
 .ّْ/ّف ، الدر ا١تصو (  ٔ)
 .ٕٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٕ)
 .ُُ/ِ احمليط ،  البحريعٍت أبا حياف ُب(  ٖ)



 
ُِٔ 

 

 

،كلػو قلػت: ضػربي عمػروك اعمرن  بٍت ضىٍربي زيدو يعج ا١تصدري ١ترفوًعو دكفى منصوًبو فيقاؿ:
 (1):مل ٬تىيٍز إال ُب ضركرة كقولوزيده 

(2)"قػىرٍعي القواقيًز أفواهي األباريقً   بلدم كما ٚتىٍَّعتي ًمٍن نىشىبو أىفػٌٍتى تً 
 

  مل اسم الفاعل ا١توصوؼ ُب الظرؼ جواز ع  -ٓ
: (ُب قولػػػو  كإذ           )(3): "ُب قولػػػو  ٝتيػػػع منصػػػوبه بػػػػ

: ( يػػعه عىلًػػػيمه كبػػو صىػػرَّح ابػػػن جريػػر الطػػربم :(4)(كىاللٌػػوي ٝتًى
 (6)كإليػػػو ٨تػػا الز٥تشػػػرم .(5)

 منصوبه بو".  كإذ أك ٝتيع عليم لقوؿ امرأة عمراف كنًيتها، فإنو قاؿ: اظاىرن 
بعػد خػرب أك  اكوفى خربن : إمَّا أف ي"كال يىًصحُّ ذلك ألف قولو عليم : قاؿ الشيخ

فػبل ٬تػوزي الفصػلي بػُت العامػل كا١تعمػوؿ ألنػو أجنػيب  ا، فػإف كػاف خػربن ٝتيػع: لقولو اكصفن 
ُب الظػػرؼ ألنػػو قػػد كصػػف، كاسػػمي  فػػبل ٬تػػوزي أف يعمػػلى ٝتيػػع امنهمػػا، كإف كػػاف كصػػفن 

ػػػرل ٣تػػػراه إذا كيصػػػف قبػػػل أىٍخػػػًذ معمولًػػػًو ال ٬تػػػوزي لػػػو إذ ذاؾ أف يعمػػػلى،  الفاعػػػًل كمػػػا جى
كألفَّ اتصػػػافىو تعػػػاىل بسػػػميع علػػػيم ال يتقيَّػػػد علػػػى خػػػبلؼو لػػػبعا الكػػػوفيُت ُب ذلػػػك، 

  .(7)بذلك الوقت"
، ىػػذا العيػػٍذري غػػَتي مػػانع ألنػػو يػيتَّسػػع ُب الظػػرًؼ كعديلػػو مػػاال يػيتَّسػػع ُب غػػَته"ك 

 .(8)"ا١تصدرية كلذلك يػيقىدَّـ على ما ُب حيز أؿ ا١توصولة كما ُب حيز أىفٍ 
ػػان"ػوػأخواتؼاػذواعدػادمػ"ص -4

 ،اهتا، فًتفع األكؿ، كيسمى اٝتهاكإحدل أخو  ٠ترب كافتدخل على ا١تبتدأ كا
 يتٌم ّٔا مع مرفوعها معٌت كٝتيت ناقصة ألّنا ال كتنصب الثاين كيسمى خربىا.

                                                 
 .ِّّ /ُُب مسائل ا٠تبلؼ ،  البيت لؤلقيشر األسدم ، كىو ُب اإلنصاؼ(  ُ)
 .ُِّ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ِ)
 .ّٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .ّْسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ْ)
 .ِّٖ/ٔ الطربم ، تفسَت(  ٓ)
 .ِْْ/ُ ، الكشاؼ(  ٔ)
 .ّْٕ/ِر احمليط ، البح(  ٕ)
 .َُّ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ٖ)



 
ُّٔ 

 

 

د تأٌب ىذه األفعاؿ تامة . كقـ فينعقد بو مع مرفوعو معٌت كاضح، أٌما الفعل التامفيد
 . كناقصة
 .كقد ٖتذؼ أيضنا ،غة ا١تضارع بصيكقد تأٌب تامة كٔتعٌت صار،كما تأٌب :كاف  -ُ

: ( ُب قولو  يكوفك   - أ   ) (1):  كجهاف:فيها 
 .على ىذا حاالن  اجدي كيكوفي طَتن : أّنا تامة أم: فيو أحدي٫تا" 
ألفَّ ُب كقػػوًع  خربيىػػا، كىػػذا ىػػو الػػذم ينبغػػي أف يكػػوفى، : أّنػػا الناقصػػةي كطػػَتاكالثػػاين 

، كإ٪تا يظ اوجن ٤تيٍ  ابػيٍعدن  اسًم اٞتن  حاالن  ألنػو  اطػائرن  هري ذلك على قراءًة نػافع:إىل تأكيلو
 . "حينئذ اسمه مشتقّّ، كإذا قيل بنقصاًّنا فيجوزي أف تكوفى على بأّا

  (2):ك٬توزي أف تكوفى ٔتعٌت صار الناقصة كقولًوً   
ا بتػىٍيهاءى قػىٍفرو ك   ىًطيذه كأّنَّ

  هابيوضي  اقىطا اٟتىٍزًف قد كانىٍت ًفراخن   ا١ت
 "فيكوف أم: يصَتي، فيجوزي أىٍف تكوفى كاف :(3)كقاؿ أبو البقاء أم:صارىٍت،

على  اك٬توز أف تكوفى الناقصة، كطائرن كصار ٔتعٌت انتقل،  ،ىنا التامة ألفَّ معناىا صار
 األكؿ حاؿه كعلى الثاين خربه". 

ٍعلً "  معناىا معٌت التامة اليت  و إياىا ُب حاًؿ ٘تاًمها ٔتعٌت صارال حاجةى إىل جى
كشبًهها، كإذا  انتقل، بل النحويوف إ٪تا يػيقىدّْركف التامةى ٔتعٌت حىدىثى ككىجىدى كحىصىل

 .(4)"فإ٪تا يػىٍعنيوف صارى الناقصةى  جىعىليوىا ٔتعٌت صار
 .اكناقصن  الفعل ا١تضمر ٭تتمل أف يكوف تامِّايكوف   -ِ

: (ُب قولو  كيفك                 )(5)" : منصوبةه
كىذا ٭تىٍتمل أىٍف يكوفى الكوفي  ،كيف يكوفي حا٢تيم؟ قدَّره اٟتوُببفعلو مضمرو تقديريه:

من  (6)(كىٍيفى تىٍكفيريكفى ):  الوجهاف ا١تتقدّْماف ُب قولو كيف ، فيجيء ُباتامن 
                                                 

 .ْٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ُْْ/ِ ، قائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب احملتسب(  ِ)
 .ُِٓ/ُ لتبياف ،ا(  ّ)
 .ُٔٗ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ْ)
 . ِٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)
 .ِٖسورة البقرة ، اآلية : (  ٔ)



 
ُْٔ 

 

 

كقىدَّر بعضيهم  ،خربىىا ظرؼ، كأف تكوفى الناقصةى فتكوفى كيفالتشبيو باٟتاؿ أك ال
 على ما تقدَّـ من الوجهُت. كيف فػ الفعلى فقاؿ: كيف يىٍصنعوف

،امقػػػػػػػدَّمن  اخػػػػػػػربن  ك٬تػػػػػػػوز أىٍف تكػػػػػػػوفى كيػػػػػػػف تقػػػػػػػديريه:فكيف  ، كا١تبتػػػػػػػدأي ٤تػػػػػػػذكؼه
 .(1)"حا٢تيم؟
بار عن كقوع اٟتدث ُب كقت ، كتفيد اإلخكاف: كىو من أخوات  أصبح - ّ

 .التحوؿكما ُب معناىا  تفيد صار،، كما الصباح
: (ُب قولػػػػػػػػػو  فىأىٍصػػػػػػػػػبىٍحتيمٍ ك             )(2)

أصػػػػػػػػػبحى مػػػػػػػػػن  :
ُب رفػػًع االسػػًم كنىٍصػػًب ا٠تػػرب، كإذا   أخػػواًت كػػاف فػػإذا كانىػػٍت ناقصػػة كانػػت مثػػلى كػػاف

كاسػتغنىٍت بػو، فػإف كجػد منصػوب بعػدىا فيػو حػاؿ، كتكػوف  مةن رفػىعىػٍت فػاعبلن كانىٍت تا
دخل ُب الصػباح، كمثليهػا  أم أصبحى زيد :نت ٔتعٌت دخل ُب الصباح تقوؿتامة إذا كا

 كقولػو ،(3)(فىسيٍبحىافى اللًَّو ًحُتى ٘تيٍسيوفى كىًحػُتى تيٍصػًبحيوفى ) :اؿ اهلل ق ،ُب ذلك أمسى
: ( ػػػػرُّكفى عىلىػػػػٍيًهٍم مٍُّصػػػػًبًحُتى ػػػػٍم لَّتىمي ٍعػػػػت بسيػػػػرل القىػػػػٍُت  كُب أمثػػػػا٢تم: ،(4)(كىًإنَّكي إذا ٝتًى

ُب أحيػػػاًء العػػػرب  رٔتػػػا قػىلٌػػػت صػػػناعتهن .كىػػػو اٟتىػػػدَّاد .فػػػاعلىٍم أنَّػػػو ميصػػػبح" ألفَّ القىػػػٍُتى 
ر، فػأخرجيوه مىػثىبل ١تػن مسافره ليأتوه الناس ْتوائجهم فيقػيمي كيػًتؾي السػف افيقوؿ: أنا غدن 
كمعػػػٌت   عمػػػبلن  الصػػػباح، كتكػػػوف ٔتعػػػٌت صػػػار كٮتالفػػػو، فػػػا١تعٌت أنػػػو مقػػػيم ُب يقػػػوؿ قػػػوالن 
  (5):كقولو

 فىأىٍلوىٍت بو الصَّبا كالدَّبيوري  فىأىٍصبحوا كأّنم كرؽه جىٍففى 
ػوَّزكا فيهػا ىنػا أف تكػوف علػى بأًّػا مػن داللًتهػا  إخوانان ، أم: صارك خربيىا، كجى

على اتّْصاؼ ا١توصػوًؼ بالصػفة ُب كقػت الصػباح، كأف تكػوف ٔتعػٌت صػار، كأف تكػوف 

                                                 
 .ٕٗ/ّالدر ا١تصوف ، (  ُ)
 .َُّمراف ، اآلية :سورة آؿ ع(  ِ)
 .ُٕ: ، اآلية  الرـكسورة (  ّ)
 .ُّٕ:، اآلية  الصافاتسورة (  ْ)
، عػامل الكتػب َُْ / ٕالنحػوم ،  بػن يعػيصموفػق الػدين  شػرح ا١تفٌصػل للشػيخالبيت لعدم بن زيد ، كىػو ُب (  ٓ)

 ، بَتكت .



 
ُٔٓ 

 

 

بأّػػػا فػػػاألظهري أف يكػػػػوفى  اقصػػػةن علػػػىالتامػػػة، أم: دخلػػػتم ُب الصػػػباح، فػػػإذا كانػػػت ن
 ."خربىىا انناإخو 

عبارةه عن االستمرار، كإف كانػت اللفظػة ٥تصوصػةن  : "فأصبحتمقاؿ ابن عطية
بوقػت، كإ٪تػا خيصَّػٍت ىػذه اللفظػػةي ّٔػذا ا١تعػٌت مػن حيػث ىػػي مبػدأي النهػار، كفيهػا مبػػدأي 

ػػػها ا١تػػػرءي ًمػػػٍن نفسػػػو فيهػػػا ىػػػي سُّ الػػػيت يسػػػتمر عليهػػػا يوميػػػو ُب  األعمػػػاًؿ، فاٟتػػػاؿي الػػػيت ٭تًي
  (2):، كمنو قوؿ الربيع بن ضبع(1)األغلب

  أىٍمًلكي رأسى البعًَت إٍف نفرا   ٍحتي ال أىٛتًٍلي السّْبلح كال أىٍصبى 
، كعىلَّلو ٔتا ذكره مل أىرى لبلستمرار ره ًمٍن أىفَّ أصبح: "كىذا الذم ذك (3)قاؿ الشيخ

ركا أّنا تستعمل بالوجهُت اللذٍيًن ذكرنا٫تا قتل: من النحويُت ذىب إليو، إ٪تا ذك اأحدن 
كىذا الذم ذكره ابني عطية معٌتن حسنه، كإذا مل ينصَّ عليو النحويوف ال ييٍدفىعي، ألىفَّ 
النحاةى غالًبان إ٪تا يتحدثوف ٔتا يتعلَّقي باأللفاظ، كأمَّا ا١تعاين ا١تفهومةي من فحول الكبلـً 

"اغالبن حاجةى ٢تم بالكبلـً عليها  فبل
(4). 

 كٔتعٌت صار ة: ناقصغىدا  -ْ
: (  ُب قولو  غىدىٍكتى ك           

  )(5)  :عٌت صار عند بعضهم، غىدا يػىٍغديك أم: خىرىجى غيٍدكىةن، كييٍستعمل ٔت"قاؿ
لو تكلمتم على اهلل ) : (6)ـقوليو  يرفع االسم كينصبي ا٠ترب، كعليو افيكوفي ناقصن 

(7)(اتػىٍغديك ًٜتاصان كتركيح ًبطانن  حىقَّ توكُّلًو لرزقكم كما يىرزؽ الطَتى 
 . 

 
 

                                                 
 .ُِٓ/ّر الوجيز، احملر (  ُ)
 .ْٔ/ ُ سيبويو ،  البيت ُب كتاب(  ِ)
 .ُٗ/ّر احمليط ، البح ( ّ)
 .ّّٓ -ّّْ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ْ)
 .ُُِ( آؿ عمراف ، اآلية :  ٓ)
 .ّّٕ، َّٕ، رقم اٟتديث :  بن حنبلأٛتد ؛ ك ُْْٔرقم اٟتديث : بن ماجة : سنن ا(  ٔ)
 .ّٖٕ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٕ)



 
ُٔٔ 

 

 

 ٔتعٌت صار قعد  -ٓ
: (ُب قولو  مىقىاًعدى ك                      

  )(1)  :ىثىل خاصة. قعد قد يكوف ٔتعٌت صا
  ر ُب ا١ت

رل صار" :كقاؿ الز٥تشرم  .(2)"كقد اتًُّسع ُب قعد كقاـ حىت أيٍجريا ٣تي
 فقاؿ بعا أصحابنا إ٪تا جاء ذلك ُب لفظة "أمَّا إجراء قػىعىد ٣تيٍرل صار : قاؿ الشيخ 

ٍربةشىحىذى شىفٍ كاحدة شاذة ُب ا١تثل ُب قو٢تم:  ى ، ككذلك نػىقىد علرىتو حىت قػىعىدىٍت كأّنا حى
(3)(افػىتػىٍقعيدى مىٍذميومن ) :الز٥تشرم ٗتر٬تىو قولو 

د ٣تيٍرل ٔتعٌت: فتصَتى، ألنو ال يىطّْرًدي إجراء قػىعى  
  .(4)صار"

يكوف ٔتعٌت صارى ُب غَت مػا أشػار إليػو  قعدكىذا الذم ذكره الز٥تشرم صحيح من كوف 
بعػػد أف   اد فػػبلف أمػػَتن عػػقى  ىػػذا القائػػل، حكػػى أبػػو عمػػر الزاىػػد عػػن ابػػن األعػػرايب أف العػػرب تقػػوؿ:

 (5)أم صػػار. ٍب قػػاؿ الشػػيخ اكػػاف مػػأمورن 
عىػػدَّىا ُب  اعلػػم أحػػدن فػػبل أ "كأمَّػػا إجػػراء قػػاـ ٣تػػرل صػػار : 

 :(7)فإنو ذىكىر ُب قوؿ الشاعر(6)، كال جعلها ٔتعٌت صار، إال ابن ىشاـ ا٠تضركامأخوات كاف
 كًخٍنزيرو ٘تىىرَّغى ُب رماد   على ما قاـ يىٍشًتميٍت لئيمه 

 .(8)ا"يُت ٬تعليها زائدةن، كىو شاذ أيضن كغَتيه من النحو 

ػذواعدػخبرػضغسػػ
 أكلوين الرباغيث مثل : آءن لىٍيسيواٍ سىوى 

                                                 
 .ُُِسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .َْٔ/ُ ، الكشاؼ(  ِ)
 .ِِ ، اآلية : راءاإلسسورة (  ّ)
 .ْٓ/ّ احمليط ، البحر(  ْ)
 .ْٓ/ّر احمليط ، البح(  ٓ)
أبو عبداهلل ٤تمد بن ٭تي األندلسي ، أخذ عػن ابػن خػركؼ ، ك أخػذ عنػو الشػلوبُت ، كلػو : أبنيػة األفعػاؿ ك ىو  ( ٔ)

 .َِٓ ، . انظر : البلغة قْٔٔاالقًتاح . توُب 
 ـ.ُِٗٗ، شرح عبد الرٛتن الربقوقي ، مكتبة الرٛتانية ، مصر ، ُّْالبيت ٟتٌساف ، كىو ُب ديوانو ،ص (  ٕ)

 . َّٖ-ّٕٗ/ّ ،الدر ا١تصوف(  ٖ)



 
ُٕٔ 

 

 

: (قولػو ُب  ُب ليسوا الواكك                   )(ُ)  قػاؿ
، كاسػمي لػي  علػى ىػذا اعو كليست ضػمَتن ٚت ليسوا عبلمةي : "الواك ُب عنها (ِ)أبو عبيدة

 :(ّ)كقوؿ اآلخر كقائمةه صفتها، ككذا يػىتػٍليوف، كىذا على لغة أكلوين الرباغيث أمةه 
ـي   يػىليومونٍت ُب اشًتاًء النخيًل   أىٍىلي فكلُّهمي أىٍلوى

بىها بعضيهم . كنازع السهيلي النحويُت ُب كوّنا ضعيفةن، كنىسقالوا: كىي لغةه ضعيفةه 
 ."ما جاء عليها اٟتديث، كُب القرآًف مثليها اشنوءة، ككثَتن  ألزدً 

ا٠تطػػػأ، ككأنػػػو "كمػػػا قالػػو أبػػػو عبيػػدةى خطػػػأه مػػردكده، كمل يػيبػىػػػُتّْ كجػػوى   :(ْ)قػػاؿ ابػػػن عطيػػة
فقػط، كأنػو ال ٤تػذكؼ ٍبَّ، إذ لػي  الغػرضي تفػاكتى  تػىوىىَّم أفَّ اسم لػي  ىػو أمػة قائمػة
، إال أف امل يكن قوؿ أيب عبيدة خطأ مردكدن  ر ٍبىَّ ٤تذكؼه األمًة القائمة التالية، فإذا قيدّْ 

بعضهم رىدَّ قولو بأّنػا لغػة ضػعيفة، كقػد تقػدـ مػا فيهػا كالتقػدير الػذم يىًصػحُّ بػو ا١تعػٌت، 
أم: لي  سواءن من أىل الكتاب أمةه قائمةه موصػوفةه ٔتػا ذيًكػر كأمػةه كػافرة، فهػذا تقػديره 

 . "بو عبيدةيىًصحُّ بو ا١تعٌت الذم ٨تا إليو أ
سػواءن ك  لػي ، فجعػل الػواكى اسػمى فَّ الوقف ال يىًتمُّ على سػواء"إ : (5)كقاؿ الفراء

ارتفػػػػاعى الفاعػػػػل، أم: لػػػػي  أىػػػػلي  سػػػػواء خربىػػػػا، كمػػػػا قػػػػاؿ اٞتمهػػػػور، كأمػػػػة مرتفعػػػػة بػػػػػ
الكتاب مستويان منهم أمةه قائمةه موصوفةه ٔتا ذيًكر كأمةه كػافرة، فىحيػًذفىًت اٞتملػةي ا١تعاًدلػة 

 (6):داللًة القسًم األكًؿ عليها كقوًؿ الشاعرل
  
 
 
 

                                                 
 .ُُّسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .َُُ/ُ ، ٣تاز القرآف(  ِ)
 .ُّّ/ُ ، البيت ألمية بن أيب الصلت، كىو ُب أما  الشجرم(  ّ)
 .ِْٕ -ِّٕ/ّالوجيز ،  احملرر(  ْ)
 .َِّ/ُ ، قرآفمعاين ال(  ٓ)
 ـ.ُْٓٗ، مطبعة دار الكتب ا١تصرية ، القاىرة ،  ُٕ/ُ ، البيت أليب ذؤيب ، كىو ُب ديواف ا٢تذليُت ( ٔ)



 
ُٖٔ 

 

 

ا  اين إليها القلبي إين أًلٍمرًىا دع  ٝتيعه فما أىٍدرم أىريٍشده ًطبلّٔي
 :(1)الغىٌي: لداللًة ضدّْه عليو، مثليو قوؿي اآلخرأم: أـ غىيّّ، فىحيًذؼ 

 تىضاًئلي كذك ا٢تىمّْ ًقٍدمان خاًشعه مي   فما أىٍدرًم أىىىمّّ ٫تىىٍمتىو أراؾى 
"ألفَّ ا١تساكاة   قاؿ الفراء: ".فىحيًذؼى للداللًة، كىوكثَته  أم: أىىىمّّ ٫تمتو أـ غَتيه،
سىوىآءن ٤تٍَّيىاىيٍم ) : ، كقولو(2) (سىوىآءن اٍلعىاًكفي ًفيًو كىاٍلبىادً : )تقتضي شيئُت كقولًًو 

 ."(3)(٦تىىاتػيهيمٍ  كى 
حيث كىٍضعي الظاىًر موًضعى  قد ضيعّْف قوؿي الفراء من حيث اٟتذؼي كمن" ك

 موضعى الضمَت. أىًل الكتابً  :منهم أمةه قائمة، فػىويًضعى  ا١تضمر، إذ األصل:
ٚتلةه  مٍّْن أىٍىًل اٍلًكتىاًب أيمَّةه  ٚتلةن تامة، كقوليو: كالوجو أف يكوفى ليسوا سواءن 

 اٞتملةي ًمٍن قوًلو يػىتػٍليوفى ٚتلةن أخرل مبيػّْنىةن لعدـ استوائًهم،كما جاءىتً  برأسها، كقوليو:
 : ( ًتىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكؼ....)(4)

  .(5)"مبيػّْنىةن للخَتية 
ػػػاضحجازغظػطاػػذواعدػػػػ-6

 : ( قولوُب  ماك     )(6) ا: نافيةه كال عملى ٢تا ىنا مطلقن 
 ا البتة.أعٍت على لغة اٟتجازيُت كالتميميُت، ألفَّ التميميُت ال يػيٍعملوّن

، إذ يػػػػػزكؿ إال كط منهػػػػػا: أالَّ ينػػػػػتقاى النفػػػػػيي بػػػػػػاٟتجػػػػػازيوف يػيٍعملوّنػػػػػا بشػػػػػر " ك
ػبػىهيها بػػ السبب الذم لػي  ُب نفػي اٟتػاؿ، فيكػوفي ٤تمػد مبتػدأن،  عىًملىٍت ألجلو كىو شى

ػػػا إذا نيًقػػػاى نفييهػػػا، كقػػػد أجػػػار ك  ز سػػػوؿ خػػػربىه، ىػػػذا ىػػػو مػػػذىب اٞتمهػػػور، أعػػػٍت إ٫تا٢تى
ا منتقضةن ال  (7):يون  كأنشد نفًي بإالَّ إعما٢تى

 

                                                 
 .ُِٓ ، ص بن قتيبةتأكيل القرآف ال قائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب مشكل (  ُ)
 .ِٓ:، اآلية اٟتجسورة  ( ِ)
 .ُِ: ، اآلية اٞتاثيةسورة (  ّ)
 .َُُ: آلية سورة آؿ عمراف ، ا(  ْ)
 .ّٔٓ-ّْٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)
 .ُْْسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٔ)
 .ِْٖ/ُ ، األمشوين حاشية الصباف على البيت ألحد بٍت سعد ، كىو ُب(  ٕ)



 
ُٔٗ 

 

 

با  بأىًلو  اال منجىنونن كما الدىري إ  كما صاحبي اٟتاجات إال ميعىذَّ
بن ك  انونن جمنفػىنىصىبى   (1)ر:، كمثليو قوؿ اآلخإال ما، ك٫تا بعدى : على خربً  اميعىذى

 "نىكاال كيىٍسرًؽي ليلىو إالَّ   و ّناران كما حىقُّ الذم يػىٍعتي 
 خربيىا. كنىكاالن  مااسمي  حق فػ

، كىذا ا١تنصوبي " ك تأكَّؿى اٞتمهور ىذه الشواىدى على أفَّ ا٠تربى ٤تذكؼه
: كما الدىري إالَّ معموؿه لذلك ا٠ترب احمل جنوف، فحيًذؼى يدكري دكرافى من ذكًؼ كالتقديري

امو ُب اإلعراب، ، ٍب حيًذؼى ا١تضاؼي كأيقيم ا١تضاؼي إليو ميقافكر د الفعلي الناصبي لػ
ـى تػىٍعذيب اميعىذَّبن حيًذؼى الفعل كأيقيم ، فى ابن تقديره: يػيعىذَّب تعذي امعذبن إال ككذا    ميقا
كفيو التكلُّف ما  أم:كلَّ ٘تزيق، ككذا إال نكاالن  (2)(كىمىزَّقػٍنىاىيٍم كيلَّ ٦تيىزَّؽو ) : كقولًو
 .(3)"ترل

ػذواعدػخبرػإّنػوػأخواتؼاػػ–ػ7
ٝتها، كيسمى ا ،، فتنصب األٌكؿإحدل أخواهتاك تدخل على ا١تبتدأ كا٠ترب إٌف 

،كترفع الثاين، كيسمى خربىا  كقد يأٌب ا٠ترب معرفة .  ، ٨تو: إٌف علٌيا ميسافره
 إفَّ  :جواز اإلخبار با١تعرفة ُب باب  -ُ
ػػػػػػػػػةى  ك  : (  ُب قولػػػػػػػػػو  لىلَّػػػػػػػػػذم بًبىكَّ            

        )(4) " : خػػػػربه إفَّ، كأىٍخػػػػػرب ىنػػػػا با١تعرفػػػػػة كىػػػػو ا١توصػػػػػوؿ عػػػػػن
اإًلضػػافًة كالوصػػًف باٞتملػػة بعػػده،  :لتخصػػيص النكػػرة بشػػيئُت أكؿى بيػػتكىػػو  النكػػرة 

 اقريبنػمنػك زيػده لىمَّػا ٗتصػص  ا"إفَّ قريبنػ :(5)كمن عبػارًة سػيبويو". كىو جائزه ُب باب إفَّ 

                                                 
ا٢توامع ُب شرح ٚتع اٞتوامع للسيوطي ، ت/ أٛتد مش  الدين ، ٫تع  البيت ١تغل  بن لقيط ، كىو ُب(  ُ)
 ـ .ُٖٗٗ،  ُلعلمية ، بَتكت ، لبناف ، ط، دار الكتب اَّٗ/ُ

 .ُٗ:، اآلية سبأسورة (  ِ)
 .ُْٓ-ُْْ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ّ)
 . ٔٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
 . ٔ/ّسيبويو ،  كتاب(  ٓ)



 
َُٕ 

 

 

، كقػد جػاءىًت إفَّ  احيسػنان ىنػا كونيػو اٝتنػ زادهبوصفو باٞتػار بعػده سػاغ مػا ذكرتػو لػك، ك 
. قاؿ االنكرةي اٝتن   (1):إًلفَّ كإٍف مل يكن ٗتصيصه

 .(2)"بآبائيى الشيمّْ الكراـً ا٠تىضىاـر   اأىٍف أىسيبَّ ٣تاشعن  اإفَّ حىرامن ك 
ػأّنػػاضطغتوحظػطنػأخواتػإّنػ -2
 أف كما ُب صلتها على عاملها معموؿ متناع تقدًن ا -أ
: ( قولػػػػػػػػػػو ُب  كإفٌ                    )(3): 

كالـي العلػة متعلقػةه ٔتػا بعػدىىا  فَّ ذلك على إضمار الـً العلة،ألفتًح ا٢تمزة : "ب (4)قيرلء
: فاعبػػػػدكه ألفَّ اهلل ريب كربُّكػػػػم كقولًػػػػو  ،فاعبػػػػدكه مػػػػن قولػػػػو: إًليػػػػبلىًؼ ): كالتقػػػػديري

(رىٍيصو قػي 
: فليعبدكا إًليبلًؼ قريص إىل أف قاؿ فػىٍليعبدكا (5)  .إذ التقديري
كأىٍتباًعو ٦تنوعه؛ ألنو مىت كاف ا١تعموؿي أىفَّ كما ُب صلًتها  (6)كىذا عند سيبويو 
يزكفى: أفَّ زيدان منطلهق عىرىٍفتي امتنىع تقدٯتي   اعىرىٍفتي أفَّ زيدن تريد:  ها على عامًلها، ال ٬تي
 .(7)"يقتضي كسرىىا ابًح اللفظي، إذ تىصىدُّريىا لفظن للق منطلقه 

: ( قولوُب  أينك  -ب           )(8): " :قرأ العامة
، كفيو ثبلثةي أكجوو :ألبفتح ا٢تمزة  األكؿ: أنو نصبه بعد إسقاط   ف موضعىها نصبه

 .(10)كالفراء (9)ويوا٠تافا، كىو الباء، كىذا مذىب التلميذين: سيب
، حيًذفىًت أم:يذكر أين، فيذكري صفةه لرسوالن كالثاين: أنو منصوبه بفعل مقدر  

 الصفةي كبقي معمو٢تيا.
                                                 

 .ْْٕ ،ص البيت للفرزدؽ ، كىو ُب ديوانو(  ُ)
 .ُّْ/ّف ، الدر ا١تصو (  ِ)
 . ُٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .ِّْ/ُؼ ، الكشا(  ْ)
 .ُ: ، اآلية قريصسورة (  ٓ)
 .ّْٔ/ُسيبويو ، كتاب(  ٔ)
 .َِٔ/ّ ف ،الدر ا١تصو (  ٕ)
 . ْٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٖ)
 .ُٕ/ُكتاب سيبويو ،(  ٗ)
 .ُْٖ/ُ ، معاين القرآف(  َُ)



 
ُُٕ 

 

 

 مفعوالن ا أم: إذا جعلتو مصدرن  رسوالن : أنو منصوب على البدؿ من الثالث 
جىوَّزه أبو البقاء تقديريه: كيػيعىلّْمو الكتابى كيعلّْمو أين قد جئتكم، بو،

 كىو بعيد ُب ، (1)
  .(2)"ا١تعٌت

ػضصّنػػطنػأخواتػػإّنػػػػػػ-3ػ
 ألجل الفصلحذؼ العائد من اٞتملة ا٠تربية على االسم ا١تقدـ   -ُ

: ( قولوُب  كلكن    )(3)
مشددة، (4)بعضهم قرأىا"  :

من اٞتملة ا٠تربية على ا٠تربي، كالعائدي  فى أنفسىهم اٝتها، كيظلموفككىٍجهيها أف يكو 
ً أنفسىهم يظلموّنا، فحيًذؼ، كحىسَّن حذفىو كوفي الفعًل  االسم ٤تذكؼه تقديريه: كلكنَّ

 . "فاصلة، فلو ذيًكرى مفعوليو لفات ىذا الغرضي 
ؼ للعلػم قد خىرَّجو بعضيهم على أف يكوف اٝتيها ضمَتى األمر كالقصة حيػذً " ك

ػػهم ـه ليظلمػػوف   بػػو، كأنفسى كمػػا تقػػدَّـ، كاٞتملػػةي خػػربه ٢تػػا، كقػػد ريدَّ ىػػذا بػػأفَّ مفعػػوؿه مقػػدَّ
  (5):حىٍذؼى اسًم ىذه اٟتركؼ ال ٬توز إال ضركرة كقولو

  كظباءى  ايػىٍلقى فيها جآذرن    اإفَّ مىٍن يدخًل الكنيسةى يومن  
إفَّ من أشد الناس ) :بقولو  اعلى أف بعضىهم ال يػىٍقصيره على الضركرة، مستشهدن 

يصىوّْركفيـو القيا اعذابن 
كقد ردَّه  سائي،ك، كيػيٍعزل ىذا للتقديره إنو قاؿ:، (6)(مة ا١ت

كالبصريوف ال  كالتقدير: إفَّ أشدَّ الناس. كخىرَّج اٟتديث على زيادة ًمنٍ  بعضهم،
يزكف زيادة من  .(7)"ُب مثل ىذا الًتكيًب إال األخفص ٬تي

                                                 
 .ُِٓ/ُ لتبياف ،ا(  ُ)
 .ُُٗ-َُٗ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ِ)
 .ُُٕاآلية :سورة آؿ عمراف ، (  ّ)
 .ّٖ/ّر احمليط ، البح(  ْ)
، ا١تطبعػػػػة الكاثوليكيػػػػة ، ِٕٔ، ت/األب أنطػػػػوف صػػػػاٟتاين اليسػػػػوعي ،ص البيػػػػت لؤلخطػػػػل ، كىػػػػو ُب ديوانػػػػو (  ٓ)
 ـ.ُُٖٗ،َتكتب

ل ، ن حنبػػأٛتػػد بػػك ، ّٖٓٓصػػحيح مسػػلم ، رقػػم اٟتػػديث : ؛  َِٕٓٓ: ، رقػػم اٟتػػديث لبخػػارم صػػحيح ا(  ٔ)
 .ََْٓرقم اٟتديث : 

 .ُّٔ-ِّٔ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٕ)



 
ُِٕ 

 

 

ػاضطظصوباتػػ-بػ

ك٨تدد منها ما جاء ُب   ،ابن ٚتيع ا١تنصوبات ُب كبلـ العرب ٜتسة عشر با 
 ُب سورة آؿ عمرافالدر ا١تصوف كتابنا 
ػػذواعدػاضطغطولػبهػ -1

، ٨تو: ضرب اكإ٬تابن  اكا١تفعوؿ بو ىو اسم دٌؿ على ما كقع عليو الفعل سلبن 
 .ا، مل يكتب الطالب درسن ازيد عمركن 
، كما كقولك :قاـ كخرج(1)فعل ال يتعدل البتة كإٌف األفعاؿ تنقسم قسمُت: 

ق،كقولك: اٛتٌر كاصفٌر ، كمثل ذلك أفعاؿ األلواف كا٠تًلى بهو ٦تا ال يقتضي مفعوالن أش
.كل دحرجتو فتدحرج ككذلك أفعاؿ ا١تطاكعة ال تتعدل ٨تو:كسرتو فانكسر، ،كاعرجٌ 

 ذلك اليتعدل ألٌف معناه ال يقتضي ا١تفعوؿ .
ألصل ،فهو يتعدل.كأٌف اتضى معناه فاعبل كمفعوالن كىناؾ من األفعاؿ ما اق

ال  فهو يتعدل، ككٌل فعل اقتضى فاعبلن ل اقتضى فاعبل كمفعوال ُب ذلك كٌلو :كٌل فع
 .غَت، كًٌب الكبلـ بو، فهو ال يتعدل

 األفعال التي قد تتعدى إلى مفعول واحد  -ُ
 يامتعدالزما ك  يستخدـ ثبلثيال  كرم  - أ
: ( قولوُب  توراةالك      ) (2)" :كرًم الزٍَّندي  تقة منمش عند البعا

. أىفػىرىأىيٍػتيمي النَّارى الَّيًت ) : اهلل قاؿ .كىرًمى الزٍَّندي كأىٍكرىيٍػتيو أنا :يقاؿ إذا قىدىح فظهرى منو ناره
يورًيىاًت قىٍدحن ) : كقاؿ ،(3)(تيوريكفى 

 ."فثبلثيُّوي قاصره كرباعيتوي متعد   ،(4)(افىا١ت
، إال أف ا١تػػازين ااسػػتػيٍعًملى الثبلثػػيُّ متعػػدين ف ،كىرىيٍػػتي بكػػل زًنػػادم"كيقػػاؿ أيضػػا: 

 .مثبلن  و، فيقاؿ: كىرىٍيتي النارى يزعم أنو ال ييتجاكز بو ىذا اللفظ، يعٍت فبل ييقاس علي

                                                 
، مؤسسػػة  ِٕاٞتمػػل ُب النحػػو ، أليب القاسػػم عبػػد الػػرٛتن بػػن إسػػحاؽ الزجػػاجي ،ت/علػػي توفيػػق اٟتمػػد ،ص (  ُ)

 ـ.ُٖٓٗ،  ِالرسالة ، بَتكت ، ط

 .ّسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .ُٕ ، اآلية : الواقعةسورة (  ّ)
 .ِ، اآلية :  العادياتسورة (  ْ)



 
ُّٕ 

 

 

كىػػي التعػػريا.  ،مػػن التوريػػة مػػن كىرَّيٍػػتي ُب كبلمػػيكعنػػد اآلخػػرين ىػػي مشػػتقة 
إىل ىػذا ذىػبى ا١تػؤرج ك  .(1)(كىرَّل بغػَته اكاف إذا أرادسػفرن ) :الشريف ُب اٟتديثجاء ك 

 .(3)"كٚتاعة (2)السدكسي
ك) :ُب قولػو  كعىػاًقر: يامتعػدالثبلثي يسػتخدـ الزمػا ك  :عقر -ب      

  )(4):  أّنم مػػن العىٍقػػر كىػػو القتػػل، كػػ اكػػاف أك امػػرأةن، مشػػتقِّ   مىػػٍن ال ييولػػد لػػو رجػػبلن
 . زـه . كالفعل ّٔذا ا١تعٌت الٗتيَّلوا فيو قػىٍتل أكالًده

(6):كقاؿ، (5)(فػىعىقىريكاٍ النَّاقىةى ) :اهلل  كأمَّا عىقىٍرتي ٔتعٌت ٨تىىٍرتي فمتعد ، قاؿ
 

عىقىٍرتى بعَتم يا امرأ القيً  فأٍنزًؿً  ..................... 
(7)
 

ـى  -ج   تارةن با٢تمزة كتارةن بالتضعيف عيدّْم: سىوَّ
: ( قولو ُبكا١تسومة          )(8): "مىٍرًعيَّة،اىا:معن 

(9)(ًفيًو تيًسيميوفى ) : قاؿ ،يقاؿ: أىٝتىٍتي ما شييت فسامىتٍ 
كسىوٍَّمتها فاستامت،  ،

  .(10)"فيكوفي الفعل عيدّْم تارةن با٢تمزة كتارةن بالتضعيف
 :نػىقىص مفعوالن  اإذا جيًعل مطاكعن  الفعل ا١تتعدّْم الثنُت: كفر  –د  

                                                 
 .  ِْٕٗ، رقم اٟتديث : لبخارم ح اصحي(  ُ)

معجػػم انظػػر :. قُٓٗكلػػو : غريػػب القػػرآف تػػوُب سػػنة ، ٝتػػع مػػن أيب عمػػرك  السدكسػػي ،مػػؤرج بػػن عمػػر كىػػو  (  ِ)
،  ْْ/ِ، ك ا١تعجم ا١تفصل ُب اللغويُت العرب ، الدكتور إميػل بػديع يعقػوب ،  ُٕٗ/ُٗ للياقوت اٟتموم ، األدباء

 ـ.ُٕٗٗلبناف ،  دار الكتب العلمية ، بَتكت ،

 .ُٕ/ ّالدر ا١تصوف ،(  ّ)
 .َْسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
 .ٕٕ: ، اآلية  األعراؼسورة (  ٓ)
 .. ك صدره : تقوؿي كقد ماؿ الغىبيطي بنا معان ُُ ، ص البيت إلمرئ القي  من معلقتو ُب ديوانو(  ٔ)
 .ُِٔ/ّ ف ،الدر ا١تصو (  ٕ)
 .ُْسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٖ)
 .َُ: ، اآلية النحلسورة (  ٗ)
 .َٔ/ّ ف ،الدر ا١تصو (  َُ)



 
ُْٕ 

 

 

: ( ُب قولو  اكيٍفرن ك                

    )(1) : " ٘تييزه منقوؿه من الفاعلية، كاألصلي ٍب ازداد كفرىيم، كالداؿي
(2)"األكىل بدؿه من تاًء االفتعاًؿ لوقوًعها بعد الزام، كذا أعربو الشيخ

. 

، إذ ا١تعٌت على أنو مفعوؿ بو، كذلك أفَّ الفعلى ا١تتعدّْمى الثنُتفيو ن"ك إذا  ظره
فازداده،  اخَتن  ا، كىذا من ذاؾ، ألف األصل: زًٍدتي زيدن نػىقىص مفعوالن  اجيًعل مطاكعن 

 .(3)"فازدادكه ااهلل كفرن  ككذلك أصلي اآلية الكرٯتة، زادىم
    تتعدى بتضمين معنى فعل متعدي آخراألفعال التي   -ٕ
 : فىضَّلاصطفى: ضيمّْنى معٌت  -أ 
: ( ُب قولػػو  عىلىػػى اٍلعىػػالىًمُتى ك         )(4)" : ،متعلػػقه باصػػطفى
فػاٞتواب أنػو ضيػمّْنى معػٌت  ،اصػطفيتك ًمػنى النػاسإف قيػل: اصػطفى يتعػدَّل ٔتػن ٨تػو: فػ

 .(5)"أم: فىضَّلهم باالصطفاء فىضَّل
  :كاعًتؼأقرَّ معٌت ضمّْن  أمن  -ب  

: ( قولو ُب  أىًمنى ك             )(6) :" ضيمّْنى معٌت
ًفوا إال ًلمىٍن تىبعى دينكم، ك٨تويه:  ، فػىعيدّْم بالبلـ أم: كال تيًقرُّكا كال تػىٍعًتى أىقػىرَّ كاعًتىؼى

 .(8)(لَّنىا كىمىآ أىنتى ٔتيٍؤًمنو )، (7)(فىمىآ آمىنى ًلميوسىى)
 

                                                 
 .َٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ُٗٓ/ ِر احمليط ، البح(  ِ)
 .َّٓ-َّْ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ّ)
 .ّّسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ْ)
 .ُِٖ/ّ،  الدر ا١تصوف(  ٓ)
 .ّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٔ)
 .ّٖ: آلية ، ا يون سورة (  ٕ)
 .ُٕ: ، اآلية  يوسفسورة (  ٖ)



 
ُٕٓ 

 

 

 ،(فىمىآ آمىنى ًلميوسىى) : بالبلـ ُب قولًوً  كقد تعدَّل آمىن" كقاؿ أبو علي:
فذىكىرى أنو يتعدَّل ّٔا من غًَت تضمُت.  (2)(يػيٍؤًمني بًاللًَّو كىيػيٍؤًمني لًٍلميٍؤًمًنُتى ) ،(1)(آمىنتيٍم لىوي )

 ."كالصوابي ما قىدٍَّمتيو من التضمُتً 
فيو كجهاف، أحدي٫تا: أنو استثناءه ٦تَّا قبلىو،  "إالَّ ًلمىٍن تىبع: (3) كقاؿ أبو البقاء

ٍن تىبع" فعلى ىذا البلـي غَتي زائدةو، ك٬توزي أىٍف تكوفى قكالت : ال تيًقرُّكا إال ًلمى زائدةن، كيكوف  ديري
: كال  على ا١تعٌت أم: اٍجحىديكا كلَّ أحدو مىٍن تىبعى، كالثاين: أفَّ النيةى بو التأخَتي  ٤تموالن  كالتقديري

قوا أٍف يؤتىى أحىده مثلى ما أيتيتم إال مىٍن تىبع دينى   موًضًع ُب كم، فالبلـي على ىذا زائدىةه، كمىنٍ تيصىدّْ
  أحد".نصبو على االستنثاء من 
ّتارٍَّين، كقد  ا"اإًلٯتافي ال يتعدَّل إىل مفعولُت فبل يتعلَّقي أيضن  :(4) كقاؿ الفارسي

مل تػيعىلَّق باٞتاٌر احمل ذكًؼ ًمٍن قولًًو: أىف يػيٍؤتىى فبل يتعلَّقي بالبلـً ُب قولو: ًلمىن تىًبعى ًدينىكيٍم إال أىٍف ٭تي
كال تيًقرُّكا بأىٍف يػيٍؤتىى أحده مثلى ما أيتيتم ا١تعٌت:  اإًلٯتافي على معناه، فيتعدَّل إىل مفعولُت، كيكوفي 
: أىقٍػرىرىتي لزيدو  ىٍن تىبعى دينكم كما تقوؿي

بألف، فتكوفي البلـي متعلقةن با١تعٌت، كال تكوفي زائدةن إال ١ت
ىذا تصريحه من أيب علي بأنو ضيمّْنى . (6)(ًإف كينتيٍم لًلرٍُّؤيىا تػىٍعبػيريكفى ) ،(5)(رىًدؼى لىكيم) على حدّْ 

 .(7)"آمىنى معٌت أىقػىرٌ 
 ألفعال التي تتعدى إلى مفعولينا       -ّ 

 لتحويل .كىي الدالة على ا: أسطالػاضتصغغر  -ُ
  ٗتاذ : التصيَت كا٠تىٍلق كاالاٞتعل ٔتعنيُت -أ 

: (  ُب قولو  كاٞتىٍعلي  )(8) :" ٬توٍز أف يكوفى ٔتعٌت التصيَت
، كالثاين:، آيةفيتعدَّل الثنًُت أك٢َّتما  وّْغ ألنو ال ميسى  اٞتارُّ قبلىو. كالتقدًني ىنا كاجبه

                                                 
 .ُٕ: ، اآلية  طوسورة (  ُ)
 .ُٔ: ، اآلية التوبةسورة (  ِ)
 .ُِِ/ُ لتبياف ،ا(  ّ)
،  ُ، دار الكتػػػػػب العلميػػػػػة ،بػػػػػَتكت ، لبنػػػػػاف ، طِٕ-ِٔ/ِ للقػػػػػراء السػػػػػبعة ، أليب علػػػػػي الفارسػػػػػي ، اٟتجػػػػػة(  ْ)

 ـ .ََُِ

 .ِٕ: ، اآلية النملسورة (  ٓ)
 .ّْ: ، اآلية  يوسفسورة (  ٔ)
 .ِِٓ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ٕ)
 .ُْسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٖ)



 
ُٕٔ 

 

 

،  لو ا٨تلٍَّت إىل مبتدأ لبلبتداء ّٔذه النكرة كىي آية ـي ىذا اٞتارّْ كخرب إال تقدُّ
: صىيػٍّْر آيةن من اآلياًت  .  كحكميهما بعد دخوؿ الناسًخ حكميهما قبلىو، كالتقديري

اذ أم: اخلي   ٍق   آيةن فتعدَّل لواحدو، كُب ك٬توز أىٍف يكوفى ٔتعٌت ا٠تىلىٍق كاالٗتّْ
علَّقى ٔتحذكؼو على اٞتىٍعًل، كالثاين: أىٍف يتعلى ىذا كجهاف، أحدي٫تا: أف يتعلَّقى ب  

 .(1)"ألنو لو تأخر ٞتازى أف يقعى صفةن ٢تا، ك٬توزي أف يكوفى للبيافً  أنو حاؿه من آية
 جعل غَت معركؼ عند أىل العربية خلق ٔتعٌت  -ب  

: ( ُب قولو  بىاًطبلن ك               

    )(2): " إذا كانت ٔتعٌت  قالوا: كخلق. خىلىق أنو مفعوؿ ثاين بػ علىنصبو
د أىل العربية، بل ثنُت، كىذا غَت معركؼ عنثنُت تعدَّت إلجعل اليت تتعدل إل

  .(3)"تعدٍَّت لواحد فقط ا١تعركؼ أفَّ جىعىلى إذا كانت ٔتعٌت خىلىقى 
 موعدك  معٌت صَتَّ : ٬توز أف يضمَّن رىدَّ  -ج  

: (ردَّ ُب قولو ك                          

         )(4): " َّفنيًصبى مفعولُت، كمنو قوؿي  ٬توزي أىٍف ييضىمَّنى معٌت صىَت
   :(5)الشاعر

ودا   افي نسوةى آًؿ حرب رىمىى اٟتىٍدث ارو ٝتىىٍدف لو ٝتي  ًٔتٍقدى
 كرىدَّ كجوىىهن الًبياى سيودا   ادَّ شعورىىينَّ السُّودى بًيضن فػىرى 
 بػىٍعدى ًإٯتىاًنكيٍم ٬توز أف  . كقولو:لثاين حاالن أالَّ يتضمَّن، فيكوفي ا١تنصوبي ا ك٬توز
 

                                                 
 .ُْٔ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ُ)
 .ُُٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ِ)
 . ّّٓ-ِّٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ّ)
 .ََُسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
حملمػد بػن القاسػم األنبػارم ، ت/ ٤تمػد أبػو  ، ك٫تػا ُب  األضػدادالبيتاف للكميت بن معركؼ أك عبد اهلل بن زبَت (  ٓ)

 ـ.ُٕٖٗ، ا١تكتبة العصرية ، صيدا ، بَتكت ، لبناف ، ّٔ الفضل إبراىيم ، ص



 
ُٕٕ 

 

 

 : َتي ا١تعػػػػٌت كػػػػا١تعٌت ُب قولػػػػوكيىصػػػػ". بػػػػَتدُّكم، كأىٍف يتعلَّػػػػق بكػػػػافرين ايكػػػػوفى منصػػػػوبن 
(      )(1).(2). 

ػأسطالػاضػضوبػػ -2
 : منها، ك بذلك ألٌف معانيها قائمة بالقلب ٝتٌيت
، كال مضارع ٔتعٌت غَت متصٌرؼ، كمل يأت منو ماضفعلى أمًر كىو  :ىىبٍ  -
 :الرجحاف، مثلاليقُت ك 
: ( ُب قولو  ىىبٍ               )(3) :" فعلى أمًر يكوف

 : (4)ىنا ٔتعٌت ظينَّ، فيتعدَّل ١تفعولُت كقولو
ٍبًٍت أمرىأن ىاًلكن  كإالَّ    ػ .................   افػىهى

. كيقاؿ أيضن  بىٍت اهللي فداؾى اكحينئذ ال تتصرَّؼي عن  اأم: جىعىلىٍت، كال تتصرَّؼي أيضن  : كىىى
 . (5)"١تاضي ّٔذا ا١تعٌتا

 ظّنػوػأخواتؼاػ  -ّ
 ىذه األفعاؿ تتعدل إىل مفعولُت ، ال ٬توز االقتصار على أحد٫تا . 

  ظنٌ   - أ
: (ُب قولػػػػػػػػػو  يىظينُّػػػػػػػػوفى ك                     

           )(6) :عػػوؿه أكؿي مف فقػػاؿ أبػػو البقػػاء: "غػػَتى اٟتػػق ف،لػػو مفعػػوال
 . "ىو ا١تفعوؿ الثاين أم: أمران غَت اٟتق، كباهلل

اٟتػق ُب حكػم ا١تصػدر، كمعنػاه: يىظينُّػوف بػاهلًل غػَتى  كقاؿ الز٥تشرم: "غَت اٟتػق
 ."، بدؿه منوالذم ٬تب أف ييظَّنَّ بو، كظنَّ اٞتاىًلية

                                                 
 .َٗ:سورة آؿ عمراف ، اآلية (  ُ)
 .ِّٗ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ِ)
 .ٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
كصدره: فقلتي أىًجٍرين       ؛ ُٖٕ/ِ ، األمشوينحاشية الصباف على ىو ُب البيت لعبداهلل بن ٫تاـ السلو  ،ك (  ْ)

 .أبا مالكو 
 .ُّ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)
 .ُْٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٔ)



 
ُٕٖ 

 

 

يظنػػػػوف   تأكيػػػػده لػػػػػ ،نَّ اٞتاىًليػػػػة، كغػػػػَتى اٟتػػػػق: "يظنػػػػوف بػػػػاهلًل ظىػػػػك٬تػػػػوز أف يكػػػػوفى ا١تعػػػػٌت 
إىل مفعػػولُت، بػػل تكػػوفي البػػاءي  مػػا تقػػوؿ، فػىعىلػػى مػػا قػػاؿ ال يتعػػدَّل ظػػنَّ  ىػػذا القػػوؿي غػػَتي كقولًػػك: 

، كعلػػى ىػػذا ا١تعػػٌت ٛتىىػػل النحػػويُت أم: جعٍلتيػػو مكػػافى ظػػٍتّْ  ،ظننػػت بزيػػد ظرفيػػةن للظػػن، كقولػػك:
 (1):قولو

يسىرَّدً    ميدىجَّجو  ٢تم ظينُّوا بألفىيٍ  فقلت
مي ُب الفارًسيّْ ا١ت  سىراهتي

 أم: اجعلوا ظنكم ُب أىلفىي ميدىجَّج.
. كالثػػاين: أنػػو يظنػػوف هػػاف: أحػػد٫تا: أنػػو مفعػػوؿه أكؿي لػػػكج كٖتصَّػػل ُب نصػػب غػػَت اٟتػػق 

 .(2)" مصدره مؤكّْده للجملًة اليت قبلىو با١تعنيُت اللذين ذكر٫تا الز٥تشرم
  رأل -ب

 لي  بالسهل ا١تفعولُت ُب باب ظن حىٍذؼى أحد  -ُ
: (  قولػػوُب  الرؤيػػةى ك                          

  )(3) :" ػػػػوَّزكا أف تكػػػػوفى ًعٍلميػػػػة فتحتػػػػاجى إىل الظػػػػاىري أف بصػػػػريةه فتكفػػػػي ٔتفعػػػػوؿ كاحػػػػد، كجى
ػذٍ  أم: ا١تػوت، إالَّ  اقػد علمتمػوه حاضػرن ٤تػذكؼ أم: فمفعوؿ ثاف ىو  ؼى أحػد ا١تفعػولُت ُب أفَّ حى

لي  بالسهل، حىت إفَّ بعضىهم ٮتىيصُّو بالضركرة كقوؿ عنًتة ،باب ظن
(4) : 

يٍكرىـً   ٍد نػىزىٍلًت فبل تىظيٍتّْ غَتىه كىلىقى 
يحىبّْ ا١ت

 ًمٍتّْ ٔتنزلًة ا١ت
 .(5)" مٍت اأم: فبل تىظيٍتّْ غَتىه كاقعن 

 حسب   -ج 
  حسب جواز حىٍذؼي ا١تفعوؿ األكؿ ُب  -ُ

َّ ك  : ( ُب قولو  ٖتىٍسىنبى                         

 

                                                 
،  َُٕالبيت لدريد بن الصمة ، كىو ُب األصمعيات ، أليب سعيد عبد ا١تلك بن غريب األصمعي ،ص(  ُ)

 ق.ُُّٕالقاىرة ، 

 .ْْٕ/ّا١تصوف ، الدر (  ِ)
 .ُّْسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 ق .ُّٕٓ، القاىرة ، ُّْمع شرح عبد ا١تنعم شليب ، ص ديوانو(  ْ)

 .ُّْ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)



 
ُٕٗ 

 

 

          )(1): "قػػػرأ ٛتيػػػد بػػػن قػػػي  كىشػػػاـ:  َّ ػػػنبى بيػػػاء  ٭تىٍسى
 اف: الغيبة. كُب الفاعًل كجه

: إمَّػا ضػمَتي الرسػوؿ، أك ضػمَت مىػٍن يىٍصػليح للحيٍسػباف أىمَّ أحد٫تا  : أنو مضمره
 .  حاسبو

أىٍف يكوف ك٬توزي قاًؿ:  ،كىو أف يكوف الذين قيًتلوا ،(2)قالو الز٥تشرم : كالثاين
بػىنَّهم الذين قتلوا أمواتن فاعبلن  الذين قيًتلوا ن أم: كال ٭تسنب الذي ا، كالتقدير: كال ٭تىٍسى

فإٍف قلت: كيف جاز حىٍذؼي ا١تفعوؿ األكؿ؟ قلت:ىو ُب  .اقتلوا أنفسهم أمواتن 
أم: ىم أحياءه، لداللة  ًذؼ كما حيًذؼ ا١تبتدأ ُب قولو: بل أحياءه األصل مبتدأ فىحي 
 . "الكبلـ عليهما
رىدَّ عليػػو الشػػيخ" ك

بػػأفَّ ىػػذا التقػػديرى يػػؤدم إىل تقػػدًًن الضػػمًَت علػػى مفسَّػػره، (3)
زيػده، كالتنػازع  ، كنًٍعػم رجػبلن بػاب: ريبَّػو رجػبلن  وزي إال ُب أبػوابو ٤تصػورةو، كعػدَّ كذلك ال٬ت

: كزاد على خبلؼ فيو، كضمَت األمػر. قػاؿ عند إعماؿ الثاين ُب رأم سيبويو، كالبدؿي 
 ااختصارن  ، كبأٌف حىٍذؼى أحد مفعو  ظنابعاي أصحابنا أف يكوف الظاىر ا١تفسّْر خربن 

، نىصَّ عليو الفارسي، كمىنىعو ابن ملكوف ااٞتمهور مع أنو قليله جدن إ٪تا يتمشى لو عند 
 . البتة"

 ،يػػػػؤدم إىل تقػػػػدًن ا١تضػػػػمر إىل آخػػػػره" :كىػػػػذا مػػػػن ٖتىىمُّبلتػػػػو عليػػػػو. أمَّػػػػا قوليػػػػو
ٍره صػػػناعةن بػػػل إيػػػرادن فالز٥تشػػػ ػػػا أراد أف يػيقىػػػدَّر ارم مل يقػػػدّْ  للمعػػػٌت ا١تقصػػػود، كلػػػذلك لىمَّ

 ا١تنصوبًة كىي ا١تفعوؿ األكؿ. بلفظ أنفسهم الصناعة النحويةى قىدَّره
ينتبو أنو إ٪تا  ، كملقيتلواأظني أفَّ الشيخى تػىوىىَّم أّنا مرفوعةه تأكيده للضمَت ُب  

 أكؿى منصوبةن. كأمَّا ٘تشيتيو قولىو على مذىب اٞتمهور فيكفيو ذلك، كما  قىدَّرىا مفعوالن 
 

                                                 
 .ُٗٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ْٕٗ/ُ ، الكشاؼ(  ِ)
 .ُُِ/ّر احمليط ، البح(  ّ)



 
َُٖ 

 

 

 .(1)"غَتيه إىل حىٍذًؼ أحد ا١تفعولُتك ىو  عليو من ابًن مىٍلكوف؟ كستأٌب مواضع يىٍضطىرُّ 
   لداللة أحد٫تا على اآلخر  حسبحذؼ أحد مفعو   -ِ

َّ ك  ػػػنبى : ( قولػػػو ُب  ٖتىٍسى                             

                      )(2) : :قػػػػػػرأ ابػػػػػػن كثػػػػػػَت كأبػػػػػػو عمػػػػػػرك
َّ "ال ػػنبى ػػبػينَّهم باليػػاًء فيهمػػا كرفػػع بػػاء  ،ٖتىٍسى ػػبػينَّهم"فػػبل ٭تىٍسى ٭تىٍسى

مفعػػوؿه  أفَّ الػػذينكىػػو  .(3)
ا١تلفوًظ بو بعد الفعل الثاين، كمفعوؿ الفعل الثاين  ، كمفعولوي الثاين ىو ٔتفازةاأكؿي أيضن 
َّ الرسػوؿ الػذين يفرحػوف ٔتفػازةو ا١تلداللًة  ٤تذكؼه  : ال ٭تىٍسىنبى فعوًؿ األكًؿ عليو، كالتقديري

بػينَّهم كذلك، كالعمل كما تقدـ  . " فبل ٭تىٍسى
األكؿ بكػػبلـو طويػػل مػػن  للفصػػل بػػُت ا١تفعػػوؿ الثػػاين للفعػػل اىػػذا بعيػػده جػػدن " ك
كإف جعلنػػاه  ،ظػػاىرة هُت عاطفػػةه، كالسػػببية فيهػػاكالفػػاءي علػػى ىػػذين الػػوج ،غػػَت حاجػػةو 
  :إىل ا١توصوًؿ ففيو ثبلثة أكجو امسندن 

لداللػػة مفعػػو  الفعػػل الثػػاين  اأك٢تػػا: أىفَّ الفعػػل األكؿ حيػػًذؼ مفعػػواله اختصػػارن  
ػػػػبػينَّهم فػػػػائزين كقػػػػوؿ  ػػػػهم فػػػػائزين فػػػػبل ٭تىٍسى َّ الفػػػػارحوف أنفسى ػػػػنبى عليهمػػػػا تقػػػػديره: ال ٭تىٍسى

 (4):اآلخر
 علي كٖتىٍسىبي  اترل حيبَّهم عارن    بأمَّ كتابو أـ بأيًة سينَّةو 

، فحىذىؼ مفعو  الفعل الثاين لداللة مفعو  األكؿ عليهما، اأم: كٖتىٍسىبي حيبَّهم عارن 
 .(5)" ة حيث حيًذؼ فيها من الفعل األكؿكىو عك ي اآلية الكرٯت

 ا١تضمًر ا١تنفصًل إىل ضمَتًه ا١تتصل فعلً ل كتعدّْ   -ّ
بػىنػَّهيمٍ ك   : (ولو ُب ق فىبلى ٖتىٍسى             

 

                                                 
 .ُْٖ،َْٖ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ُ)
 .ُٖٖة آؿ عمراف ، اآلية :سور (  ِ)
 .ُّٕ/ُف ، الكش(  ّ)
 .ُّٕ/ُ ، البيت للكميت ، كىو ُب احملتسب(  ْ)
 .ِٔٓ-ِٓٓ/ّوف ، الدر ا١تص(  ٓ)



 
ُُٖ 

 

 

 )(1)  أصلو: ٭تىٍسىبيونػىنَّهم بنونُت، األكىل نوف الرفع كالثانية
ا١تتصل، كىو خاصّّ بباب تعدَّل ىنا فعلي ا١تضمًر ا١تنفصًل إىل ضمَتًه " للتأكيد. ك
ـى كفػى  الظن كبػ مل  ،أم: أكرمت أنا نفسي ،ئر األفعاًؿ لو قلت: أكرمتيٍتقىد دكفى ساعىًد
" ٬تىيزٍ 

(2).  
 نبَّأ   -د
: (ُب قولو  ًٓتىٍَتو  ك           )(3) :متعلقه بالفعل، ك 

 ثنُت، األكؿي تعدَّل إليو بنفسو كإىلأىٍعلم تعدَّل إلىذا الفعلي لىمَّا مل ييضىمٍَّن معٌت "
 .(4)" الثاين باٟترؼ، كلو ضيمّْن معناىا لتعدَّل إىل ثبلثة

  األفعال التي تتعدى إلى واحد بنفسها وإلى اآلخر بحروف الجار  ويجوز حذفها -ٗ 
 ٌٝتى  - أ

: (ُب قولو  ك ٝتىَّى             )(5)
 أحدي٫تا ،ثنُتيتعدَّل إل"  :

كاألصػػػل: بزيػػػدو، قػػػاؿ  احىٍذفيػػػو، تقػػػوؿ: ٝتَّيػػػت ابػػػٍت زيػػػدن  كإىل اآلخػػػر ْتػػػرؼ اٞتػػػر، ك٬تػػػوزي ، بنفسػػػو
 (6):الشاعر فجمع بُت األصل كالفرع
 ككاف أبوؾى ييسىمَّى اٞتيعىلٍ   ٍيتى كىعىبان بشىرّْ الًعظىاـً كٝتيّْ 
 .(7)" أم: ييسىمَّى باٞتيعىلٍ 

 تػيبػىوّْلءي  - ب
: ( قولػػوُب  تػيبػىػػوّْلءي ك                 

  )(8) :"رؼ اٞتػر، تػينػىزّْؿي فهو يتعدل ١تفعولُت إىل أحد٫تا نفسو كإىل آخر ْت أم

                                                 
 .ُٖٖسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ِٖٓ/ّف ، الدر ا١تصو (  ِ)
 .ُٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .ْٔ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ْ)
 .ّٔاآلية: سورة آؿ عمراف ،(  ٓ)
 .ّّٓ، ص البيت لؤلخطل ، كىو ُب ديوانو(  ٔ)
 .  ُّٖ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٕ)

 . ُُِسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٖ)



 
ُِٖ 

 

 

ػػػافى ) :كًمػػػٍن عػػػدـ اٟتػػػذؼ قوليػػػو  ".كقػػػد ٭تيٍػػػذؼ كهػػػذه اآليػػػة كىًإٍذ بػىوٍَّأنىػػػا إًلبٍػػػػرىاًىيمى مىكى
 .(2).(1)(اٍلبػىٍيتً 
   عنى فعل متعدي آخراألفعال التي تتعدى بتضمين م   -ٓ

   كىفىر - أ
ػػػػػػػػػر ك : (ُب قولػػػػػػػػػو  كىفى                        ) 

ـى الفاعل، كالثاين: ا٢تػاءي يتعدَّل لواحد، فكيف تعدَّل ىنا الثنُت، أك٢تيما قاـ مق": (3) ا
ػػرىـمعػػٌت فعػػ فقيػػل: إنػػو ضيػػمّْنى  ،؟ُب ييٍكفػػركه فكأنػػو ًقيػػل: فػىلىػػٍن  ،لو يتعػػدَّل الثنػػُت كىػػو حى
 .(4)"ثنُتحىرىـ يتعدَّل إل ه، كٖتيٍرىميو 

 يىٍأليوفى   - ب
: ( ُب قولو  ك خىباال     ) (5) :و كجهافُب نصب. 

 ،ثنػػُت للتضػػمُتكالضػػمَتي ىػػو األكؿ، كإ٪تػػا تػىعىػػدَّل إل ،: أنػػو مفعػػوؿه ثػػافو أحػػديىا
إىل  : قىصَّػػػر، ٍب اسػػػتػيٍعًمل ميعىػػػدَّل"يقػػػاؿ: أال ُب األمػػػر يىػػػٍأليو فيػػػو أم :(6)قػػػاؿ الز٥تشػػػرم

علػى التضػمُت، كا١تعػٌت: ال أمنعيػك  اكال ألوؾ جيٍهػدن  اال آلوؾ نيٍصحن مفعولُت ُب قو٢تم: 
 . كال أىنٍػقيصيكو" انيٍصحن 

أنػػػو منصػػػوبه علػػػى إسػػػقاط حػػػرًؼ اٞتػػػر، كاألصػػػل: ال يػػػألونكم ُب ": الثػػػاينك 
، كإٍف كاف فيػو خىباؿ أم:  ، ٓتبلًؼ التضمُت فإنو منقاسه ُب ٗتبيلكم كىذا غَتي منقاسو
 .(7)" خبلؼه كاهو 
 
 

                                                 
 .ِٔ:، اآلية اٟتج سورة (  ُ)
 .ّٖٕ/ّ ، الدر ا١تصوف (  ِ)
 .ُُٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 .ّٖٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ْ)
 .ُُٖ:سورة آؿ عمراف ، اآلية (  ٓ)
 .ْٖٓ/ ُ ، الكشاؼ(  ٔ)
 .ّّٔ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٕ)



 
ُّٖ 

 

 

 ٝتع   -ج 
: (قولػػو ُب  ٝتػػع ك          )(1) :" ٍعلػػى مػػا  إٍف دىخىلىػػت

تعػدَّت لواحػد، كإٍف دخلػت علػى مػا ال  ٝتعػت كبلمػك كقراءتػك يىًصحُّ أف ييٍسمع ٨تو
مػن الداللػًة علػى فبل يىًصحُّ االقتصاري عليو كحدىه، بل ال بد  ايىًصحُّ ٝتاعيو بأٍف كاف ذاتن 

 . يتكلم" ايقوؿ كذا، كٝتعت زيدن  ٝتعت رجبلن  شيء ييٍسمع ٨تو
 كللنحويُت ُب ىذه ا١تسألة قوالف :
وؿو كاحػػػػػد، كاٞتملػػػػػة الواقعػػػػػة بعػػػػػد فعػػػػػإىل م اأحػػػػػدي٫تا: أّنػػػػػا تتعػػػػػدل فيػػػػػو أيضنػػػػػ

 إٍف كاف معرفة. ةه إٍف كاف قبلىها نكرةه، كحاالن ا١تنصوب صف
منهمػػا.  ثنػػُت اٞتملػػةي ُب ٤تػػلّْ الثػػاين:ػػػ قػػوؿ الفارسػػي كٚتاعػػة ػ تتعػػدَّل إلكالثاين

ُب ٤تلّْ ناصب ألنو صفةه ١تنصوبو قبلىو، كعلى قوؿ  ،فعلى قوًؿ اٞتمهور يكوف يينادم
 .الفارسي يكوفي ُب ٤تلّْ نصبو على أنو مفعوؿ ثاين

يػػػػتكلم،  ايقػػػػوؿ كػػػػذا، كٝتعػػػػت زيػػػػدن  "تقوؿ:ٝتعػػػػت رجػػػػبلن  :(2)الز٥تشػػػػرمكقػػػػاؿ 
 صىػػٍفتىو ٔتػػا يسػمع أك جعلتػػو حػػاالن فػىتػيٍوقًػعي الفعػػلى علػػى الرجػل، كٖتىٍػػًذؼ ا١تسػػموع ألنػك كى 

ٍعػػتي  منػػو فأغنػػاؾ عػػن ذكػػره، كلػػوال الوصػػفي أك اٟتػػاؿي مل يكػػن منػػو بىػػدّّ، كأف تقػػوؿى  : ٝتًى
 ."اٞتمهور الذم قىدٍَّمتي لك ذكرىه . كىذا قوؿي كبلـى فبلفو أك قولىو
قولػو: كلػوال الوصػفي أك اٟتػاؿ إىل آخػره "اعًتض عليو فقاؿ:  (3)إالَّ أفَّ الشيخ

علػى ذاتو ال علػى  كصفه كال حاؿه كمع ذلػك تىػٍدخيل ٝتػع لي  كذلك، بل ال يكوفي 
الػدعاًء مػن  فػأغٌت ذكػري ظػرؼً ، (4)(ىىٍل يىٍسمىعيونىكيٍم ًإٍذ تىػٍدعيوفى ) : كقولو ،  مسموع
 .(5) ا١تسموًع"
 

                                                 
 .ُّٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ْٖٗ/ُؼ ، الكشا(  ِ)
 .ُُْ/ ّر احمليط، البح(  ّ)
 .ِٕ: ، اآلية  لشعراءسورة ا(  ْ)
 .ّٓٓ-ّْٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)



 
ُْٖ 

 

 

 األفعال التي تتعدى إلى واحد وتزداد بالتضعيف آخر   -ٙ 
  حٌذر  - أ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ك   : (ُب قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  نػىٍفسى                    )(1):  

، ك " قػدَّر مفعوؿه ثاف ٟتىذَّر؛ ألنو ُب األصل متعد  بنفسو لواحد فػازدادى بالتضػعيفى آخػرى
بعضيػهم حىػٍذؼى مضػػاؼو أم: عقػاب نفسػو. كصىػػرَّح بعضيػهم بعػدـ االحتػػاج إليػو، كػػذا 

عن بعضهم، كلي  بشيء، إذ ال بدَّ من تقديًر ىذا ا١تضاًؼ لصحة  (2)نقلو أبو البقاء
ػذَّرتك نفػ  زيػدا١تعٌت، أال ترل إ أنػو ال بػد مػن  ،ىل غَت ما ٨تػن فيػو ُب ٨تػو قولػك: حى

عقػػاب كالسَّػػٍطوة، ألف الػػذكاًت ال يػيتىصىػػوَّر اٟتػػذري منهػػا نفسػػها، إ٪تػػا شػػيء ٖتيىػػذّْر منػػو كال
علػػى عػػادة  اكعىػػربَّ ىنػػا بػػالنفً  عػػن الػػذات جرينػػ ،ر مػػن أفعا٢ًتػػا كمػػا يىٍصػػدير عنهػػايػيتىصىػػوَّ 

 (3):العرب، كما قاؿ األعشى

 سيؤَّا٢تانف ي اٞتىباًف ٕتىىهَّمىٍت   منو إذا  بأجودى نائبلن  ايػىٍومن 
 أم ،يػىتًَّخذً  الى تعود على ا١تصدر ا١تفهـو من قولو:  ،: ا٢تاء ُب نفسوكقاؿ بعضهم

 . (4)" ك٭تذّْريكم اهلل نف ى االٗتاذ، كالنف ي عبارة عن كجود الشيء كذاتو

  ٮتيىوّْؼي    -ب
 أحد٫تا اقتصارا كاختصاراٮتيىوّْؼي أك   ز حذؼ مفعو اجو   -ُ
: (ُب قولػو  ٮتيىوّْؼي ك                )(5) : التضػعيفي فيػو

، كىو من باب اللتعدية، فإنو قبل التضعيف متعد  إىل كاحدو كبالتضعيًف يكتسب ثانين 
ػػٍذؼي مفعوليػػو أك أحػػد٫تا اقتصػػارن  ، كىػػو ُب اآليػػة الكرٯتػػة اكاختصػػارن  اأعطػػى، فيجػػوزي حى

 :ا٭تىٍتمل أكجهن 

                                                 
 .ِٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .َِٕ/ُالتبياف ، (  ِ)
 .ِٗديوانو ، ص(  ّ)
   .ُُّ/ّالدر ا١تصوف ، (  ْ)
 .ُٕٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)



 
ُٖٓ 

 

 

تقديره: ٮتيىوّْفكم أكلياءه، كيػيقىوّْم  اكؿ ٤تذكفن أف يكوف ا١تفعوؿي األ": أحدىا 
ىذا التقديرى قراءةي 

ابن عباس كابن مسعود ىذه اآليةى كذلك، كا١تراد بأكليائو ىنا  (1)
اؼ منها ، كال بد من حذؼ مضاؼ أم: شىرَّ أكليائو، ألفَّ الذكاًت ال ٮتي  . "الكفاري

 ىو األكؿ، ،أكلياءهىو احملذكؼ، ك  أف يكوفى ا١تفعوؿ الثاين" :كالثاين
 كيكوف ا١ترادى بأكليائو على ىذا الوجو ا١تنافقوف كالتقدير: ٮتيىوّْؼ أكلياءه شر الكفار،

كمىٍن ُب قلبو مرض ٦تَّن ٗتلَّف عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب ا٠تركج، كا١تعٌت: 
م فبل يىًصل إليكم أفَّ ٗتويفو بالكفار إ٪تا ٭تىٍصيل للمنافقُت الذم ىم أكلياؤه، كأما أنت

 . "ٗتويفيو
نصػػػػب علػػػػى إسػػػػقاًط  ،أف ا١تفعػػػػولُت ٤تػػػػذكفاف، كأكليػػػػاءه ،ذكػػػػره بعضػػػػهم" :كالثالػػػػث

ػػػوّْفكم الشػػػرَّ بأكليائػػػو، كالبػػػاء للسػػػبب أم: بسػػػبب أكليائػػػو،  حػػػرؼ اٞتػػػر، كالتقػػػدير: ٮتي
 ، ئولقائل رأل قراءة أييٌب كالنخعي: ٮتيىوّْؼ بأكليافيكونوف ىم آلة التخويف، ككأف ىذا ا

فظػػنَّ أف قػػراءة اٞتمهػػور مثليهػػا ُب األصػػل، ٍب حيػػًذفت البػػاء، كلػػي  كػػذلك، بػػل ٗتػػريجي 
 ." قراءة اٞتمهور على ما تقدَّـ، إذ ال حاجة إىل ادّْعاء ما ال ضركرة لو

  (2):فتحتمل الباءي أف تكوف زائدةن كقولو ،أمَّا قراءةي أييبىٌ " ك 

ح  ........................ 
ى
 اًجًر ال يػىٍقرىٍأفى بالسُّوىرً سيودي ا١ت

تمل أف تكوفى للسبًب كا١تفعوالف ٤تذكفاف كما  فتكوفي كقراءًة اٞتمهوًر ُب ا١تعٌت، ك٭تي
 .(3)" تقدَّـ تقريرهي 

ػػضذواعدػاضتيػتتطّضقػباضطغطولػبهػ(ػا2)
 :فعوؿ بوالكاؼ اسم منصوب على ا١ت -ُ 
: ( ُب قولو  ك الكاؼ    )(4): " ا اسمه كسائًر ىي ا١تفعوؿي بو ألّنَّ

، كغَتيه من النحاة ال حيث كىقػىعىتٍ  ا٬تعلي الكاؼى اٝتن األٝتاًء كىذا رأمي األخفًص، 
                                                 

 .َُِ/ ّر احمليط ، البح(  ُ)
ك صػدره : ىيػنَّ اٟترائػري  ، ْٓ، كىػو ُب مغػٍت اللبيػب ُب كتػب األعاريػب ،  ص البيت للراعي أك القتاؿ الكػبليب (  ِ)

رىةو   .ال رىبَّاتي أٛتًٍ
 .ْْٗ-ّْٗ/ ّ ف،الدر ا١تصو (  ّ)
 . ْٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)



 
ُٖٔ 

 

 

يقوؿي بذلك إال إذا اٍضطىرَّ إليو كوقوًعها ٣تركرةن ْترؼو أك بإضافةو أك تقع فاعلةن أك 
 .(1)" مبتدأ

 ٤تذكؼموصولة مفعولة بفعل  ما  -ِ
: ( قولو ُب ك ما ُب لىما                  

    )(2):  " تكوف موصولةن ٔتعٌت الذم كىي مفعولةه بفعل ٤تذكؼ، كذلك
، قاؿ ىذا  الفعلي ىو جوابي القسم، كالتقدير: كاهلل لىتيبػىلّْغينَّ ما آتيناكم من كتابو

على الفعل  ـ القسم إ٪تا تقع على الفعل، فلما دىلَّت ىذه البلـي ألفَّ ال القائل:
كعلى قاؿ:  ،رسوؿ كىو ٤تمد صلى اهلل عليو سلمٍب جاءكم  حيًذؼ، ٍب قاؿ تعاىل:

 .  ىذا التقدير يستقيم النظم"
من قلت: "كىذا الوجو ال ينبغي أف ٬توزى البتة، إذ ٯتتنع أف تقوؿى ُب نظَتًه 

 .(3)ا" : كاهلل لتضرًبىنَّ زيدن تريد ،اكاهلًل لزيدن الكبلـ: 
  ذا دؿَّ عليو دليل إجواز حذؼ العامل   -ّ
: ( ُب قولو  ،أىف يػيٍؤتىى أىحىده ك              

                   )(4): "بفعلو  منصوب
كأنو ًقيل: قل إفَّ ا٢تدل ىيدل اهلل ،  ًلمىن تىًبعى ًدينىكيمٍ  كىالى تػيٍؤًمنيوا ًإالَّ  مقدَّرو يىديؿُّ عليو

التػيٍنًكريكا ناصبه ألٍف كما حىيّْزىا، ألفَّ قولىو  ػػػػف فبل تػيٍنكركا أىٍف يػيٍؤتىى أحده مثلى ما أيتيتم،
 (            ) إنكار ألف يػيٍؤتىى أحد مثلى ما أيكتوا" . 

(5)قاؿ الشيخ
"كىذا بعيده ألفَّ فيو حذؼى حرًؼ النهي كحىٍذؼى معمولًًو، كمل  : 
 .٭تيٍفىٍظ ذلك من لساّنم" 

 

                                                 
 .ُْٗ-ُّٗ/ّ ف ،الدر ا١تصو (  ُ)
 .ُٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .ِْٖ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ّ)
 .ّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
 .ْٓٗ/ِر احمليط ، البح(  ٓ)



 
ُٖٕ 

 

 

مىت دىؿَّ على العامل دليله جاز حىٍذفيو على أمّْ حالةو كاف
(1). 

ػضطغطولػبهػتراصغبػخاصظػباػػػ-3ػ
ىو أف يتقدـ عػامبلف، كيتػأخر عنهمػا معمػوؿ مطلػوب لكػٌل منهمػا  :اضتظازعػ-1

 .من حيث ا١تعٌت، ٨تو:جاء كجل  زيد
  ف العامبلف فعلُت متصرٌفُت، ٨توقد يكو  -أ 

 نػىزَّؿى كأنزؿ
: (ُب قولػو  ىيػدنلك                )(2): " ٬تػوز

، كتكػػوفي ا١تسػػألةي مػػن بػػاًب التنػػازع امػػن حيػػث ا١تعػػٌت بنػىػػزَّؿى كأنػػزؿ معنػػ اكػػوفى متعلقنػػأف ي
فىػو،  على إعماؿ الثاين، كاٟتذؼي من األكًؿ تقديريه: نػىػزَّؿى علػيكم لػو أم: للهػدل، فىحىذى

و علػػةن ال علػػى كجػػو التنػػازع، بػػل ٔتعػػٌت أنػػ اصػػناعيِّ  اتعلُّقنػػ اك٬تػػوزي أىٍف يتعلَّػػق بػػالفعلُت معنػػ
يعػٍت أف اإلكػراـ علػةه  ،لك اإكرامن  اكضرٍبتي عمرن  اأكرٍمتي زيدن فعلُت معان، كما تقوؿ: لل

 .(3)" لئًلكراـً كللضرب
  ا يعمل عمل فعلو، ٨توكاٝتن  قد يكوف فعبلن   -ب

 قائمك يصلّْي   -ُ
: (ُب قولو  ،اٍلًمٍحرىابً  ُب ك               

  )(4): "؛ من الضمَت ُب قائم حاالن  لّْيييصى ئم إذا جىعىٍلنا ٬توزي أٍف يتعلَّقى بقا
ـي منو ف ا صله، أمَّا إذا جىعىٍلناهي خربن ألفَّ العاًملى فيو حينئذو كُب اٟتاًؿ شيءه كاحده فبل يلزى

 كمعمولًو بأجنيب، ىذا  من ا١تفعوًؿ لىًزـى الفصلي بُت العاًملً  أك صفةن لقائم أك حاالن  اثانيِّ 
 
 

                                                 
 .ِْٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ُ)
 .ْسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .ِِ-ُِ/ّ ، صوفالدر ا١ت(  ّ)
 .ّٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)



 
ُٖٖ 

 

 

 .(1)" معٌت كبلـً الشيخ
من قائم  سألةي من باب التنازع، فإفَّ كبلِّ كالذم يظهر أنو ٬توز أف تكوفى ا١ت

(2)ُب احملرابي يىًصحُّ أىٍف يتسىلَّطى على كيصلّْ 
 . 

 قولقالوا و   -1
: ( كُب قولو             .....)(3) :"(4)أجاز أبو البقاء 

 ،كبُت الفعل كىو قالوا ،ػ أعٍت بُت ا١تصدر كىو قوؿأف تكوفى ا١تسألة من باب التنازع 
يّْ  أىفٍ تنازعا ُب  ا١تضاًؼ ألنو  قوؿ لػ ك٬توز أف يكوف معموالن زىا، قاؿ: كما ُب حى
.  مصدره
اد كىذا ٗتريجه على قوؿ الكوفيُت ُب إعماؿ األكؿ كىو قوؿه ضعيف، كيزد 
، كإعماؿي الفعل أقول". اىنا ضعفن   بأف الثاين فعله كاألكؿي مصدره
ظاىري كبلمو أفَّ ا١تسألةى من التنازع، كإ٪تا الضعف عنده من جهًة إعماؿ " ك 

ٍرنا أعماؿى الثاين كاف ينبغي أف ٬توزى عنده، لكنو ٯتنع من ذلك مانعه  األكؿ فلو قىدَّ
َت ا١تتنازع فيو أخذه كال ٬توزي حذفيو، كىو ىنا آخر كىو: أنو إذا احتاج الثاين إىل ضم

غَت مذكور، فدؿ على ىذا أّنا عنده ليست من التنازع إال على قوؿ الكوفيُت، كىو 
ضعيف كما ذكر. كانظر كيف أكَّدكا اٞتملةى ا١تشتملةى على ما أسندكه إليو تعاىل كإىل 

 .(5)" عدـً ذلك فيما أسندكه ألنفًسهم كأنو عند الناس أمره معركؼ

 عامبلف اٝتُت يعمبلف عمل فعليهما، ٨توقد يكوف ال  -ج  
  عليمك ٝتيع  
  

                                                 
 .ْْٔ/ِر احمليط ، البح(  ُ)
 .ُِٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ِ)
 .ُُٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .ِٓٓ/ُلتبياف ، ا(  ْ)
 .ُْٓ-ُّٓ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)



 
ُٖٗ 

 

 

: ( ُب قولو  ًإٍذ ٫تىَّتٍ  ك          )(1) : " ُب العامل
كتكوف ا١تسألة حينئذ من إعماؿ  على سبيل التنازع، ٝتيع كإما عليم ىذا الظرؼ: إمَّا

كما قد عرفتو غَت   اكمل ٭تىٍذؼ منو شيئن  و أىعمل األىكؿ ألضمر ُب الثاين،إذ ل الثاين،
  ."مرة

"كىذا غَتي  :(3)قاؿ الشيخ، "كأعمل فيو معٌت ٝتيع عليم :(2)كقاؿ الز٥تشرم
من كصفُت، فتحريره أف يقاؿ: عمل فيو معٌت ٝتيع ا رو، ألفَّ العامل ال يكوف مركبن ٤تيىرَّ 

ن التنازع". قتل: مل ييرًًد الز٥تشرم بذلك إالَّ ما ذكرتيو من أك عليم، كتكوفي ا١تسألة م
كيىٍصديؽ أىٍف يقوؿ: عمل فيو ىذا كىذا با١تعٌت ا١تذكور ال أّنما عىًمبل فيو  إرادة التنازع،

الفراء يرل ذلك، كيقوؿي ُب ٨تو: ، إذ ا قوالن ، على أنو لو قيل بو مل يكن مبتًدعن امعن 
 .(4)" امنصوبه ّٔما كإّنما تسلَّطا عليو معن  ا،زيدن إفَّ  ا،ضربت كأكرمت زيدن 

ػذتعالػاال -2
كيتأٌخر عنو عامل اشتغل بنصػبو لضػمَت ذلػك االسػم عػن  ،ىو أف يتقٌدـ اسم

نصبو لبلسم ا١تتقدـ نفسو ْتيث لو تفرٌغ لو لنصبو، ٨تو:الكتاب قرأتو .كالتقػدير علػى 
 .لكتاب قرأتوالنصب: قرأت ا
: (ُب قولػػػػػػػػػػو  الَّػػػػػػػػػػًذينى ك                     

     )(5): " منصوبه بفعل مقدر، على أف ا١تسألة من باب االشػتغاؿ، إذ
 .الفعلي بعدىه قد عىًملى ُب ضمَته
امتنػعى  ال يليها إال ا١تبتػدأي، كإذا مل يىًلهػا إال ا١تبتػدأي  ،أمَّاكىذا كجوه ضعيف، ألفَّ 

 ل بأنو ييٍضًمري الفعلي كمىٍن جىوَّزى ذلك ٘تىىحَّ  ،لي االسم بعدىا على إضماًر فعلو ٛتىٍ 

                                                 
 .ُِِسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .َْٔ/ُ ، الكشاؼ(  ِ)
 .ْٔ/ّط ،ر احمليلبحا ( ّ)
 .ِّٖ-ُّٖ/ّ ف ،الدر ا١تصو (  ْ)
 .ٔٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)



 
َُٗ 

 

 

فعػػله كىػػي ال يىليهػػا األفعػػاؿي  ًمريه قبلىػػو، قػػاؿ: لػػئبل يىلًػػيى أمَّػػاعػػن االسػػم، كال ييٍضػػ امتػػأخرن 
: فأمَّا ضرٍبتي فضربتيو ا: أمَّا زيدن فضىربتيو االبتة فيقدّْري ُب قولك: أمَّا زيدن  ، ككذا ىنا يػيقىدّْري

الذين كفركا أعػذَّب فأعػذّّْٔم، فيقػدّْري العامػلى بعػد الصػلة، كال يقػدّْريه قبػل ا١توصػوًؿ ًلمػا 
ُب  اإليػػػو مػػػع ارتكػػاب كجػػػوو ضػػػعيفو جػػػدن  ذكػػرت، كىػػػذا ينبغػػػي أالَّ ٬تػػػوزى لعػػدـً اٟتاجػػػةً 

  .(1)" أفصًح كبلـ
ػاالختصاصػػ -3

بعد ضمَت  : أخٌص كأعٍتتقديره اكىو نصب االسم بفعل ٤تذكؼ كجوبن 
  قصر اٟتكم الذم للضمَت عليو ٨تولبياف ا١تراد منو ك 

: ( ُب قولو  بًاٍلًقٍسطً  اقىآًئمن ك                 

           )(2): فإف  :(3)قاؿ الز٥تشرم، نصبيو على ا١تدح"
اٟتمدي هلل  ا١تدح أف يكوفى معرفةن، كقولك:قلت: ألي  من حقّْ ا١تنتصًب على 

 : (5)كقولو، (4)(إنَّا معاشرى األنبياء ال نيورىث) ك، اٟتميدى 
 ......................   ا بٍت نػىٍهشىلو ال نىدَّعي ألبو إن

منو نكرةن قوؿ  قلت: قد جاء نكرة كما جاء معرفة، كأنشد سيبويو ٦تَّا جاءى 
 : (6)ا٢تذ 

 "مىراضيعى مثلى السَّعاً   ام إىل نىٍسوةو عيٌطلو * كشيٍعثن كيىٍأكً 
كذلػػك أنػػو مل  كُب ذلػػك ٗتلػػيط، "انتهػػى ىػػذا السػػؤاؿ كجوابيػػو، :(7)قػػاؿ الشػػيخ

االختصػاص،  كبػُت ا١تنصػوًب علػى يػيفىرّْؽ بُت ا١تنصوب على ا١تدح أك الػذـ أك الػًتحم،

                                                 
 .ُِٓ/ّ ف ،الدر ا١تصو (  ُ)
 .ُٕسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ِ)
 .ُْٕ/ُؼ ،الكشا(  ّ)
، ك أٛتػد بػن حنبػل ، رقػم  ُّْٓ، رقػم اٟتػديث : النسػائيسػنن ؛ ك  ّٖٓٓ: ، رقم اٟتديث خارم صحيح الب(  ْ)

 .َِّْاٟتديث : 
   .كعجزه : عنو كال باألبناء يشرينا،  ٓٔ ، للمربد ،ص البيت لبشامة بن حزف النهشلي ، كىو ُب الكامل(  ٓ)
 .ُْٖ/ِ ، البيت ألمية بن أيب عائذ ا٢تذ  ، كىو ُب ديواف ا٢تذليُت(  ٔ)
 .َْٓ/ِر احمليط ، البح(  ٕ)



 
ُُٗ 

 

 

، دي هلل اٟتميدى اٟتم من ا١تنصوب على ا١تدح كىو: كأكردى مثاالن  ،ادن كجىعىل حكمىهما كاح
إنػا بػٍت ، ك إنػا معاشػر األنبيػاء ال نػورث من ا١تنصػوًب علػى االختصػاص ك٫تػا: كمثالُت

ػػػره النحويػػػوف أفَّ ا١تنصػػػوبى علػػػى ا١تػػػدًح أك الػػػذـ أك ، ك ّنشػػػل ال نىػػػدَّعي ألب الػػػذم ذىكى
٢تػا كقػد ال تىٍصػلىحي، كقػد يكػوفي نكػػرةن   اتىٍصػليح أف يكػوفى تابعنػ الػًتحم قػد يكػوفي معرفػةن، كقبلػو معرفػةه 

 (1):٢تا، ٨تو قولو النابغة امعرفةه فبل يصليحي أف يكوفى نعتن كقد يكوفي نكرة كقبلها  كذلك،

 تػىٍبتىغي مىٍن ٕتادًعي  ، قركدو  كجوهي   قارعي عىٍوؼو ال أيحاكؿي غَتىىا أى 
ْـّ كقبػٍلى ع ،فنصب كجوه قركد ، كأمَّا ا١تنصوبي و معرفةه كىي أقارع عوؼو لى الذَّ

 ا، كال يكوفي إال معرفن اعلى االختصاص فنصُّوا على أنو ال يكوف نكرةن كال ميٍبهمن 
٥تتص  ، كال يكوفي إال بعد ضمَتاإًلضافًة أك بالعلميًة أك لفًظ أمباأللف كالبلـً أك ب

.  بو أك مشارؾو فيو، كرٔتا أتى بعد ضمًَت ٥تاطبو
أراد الز٥تشرم با١تنصوًب على االختصاًص ا١تصوبى على إضماًر  قلت: إ٪تا

، سواءن كاف من االختصاًص ا١تبوًَّب لو ُب النحو أـ ال، كىذا اصطبلحي أٍىًل  فعلو الئقو
 .(2)" ا١تعاين كالبياف
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٨تو : ا١تفعوؿ معو ىو اسم مسبوؽ بواك ٔتعٌت مع ييذكر لبياف ما فعل الفعل ٔتقارنتو، 

 جئت كشركؽ الشم  .
: (ُب قولػػػػػػػػو  مىػػػػػػػػنٍ  -ُ          )(3): " منصػػػػػػػػوبه علػػػػػػػػى
 .(4)" قالػو الز٥تشػرم أىٍسػلىٍمتي كجهػيى هلل مػع مىػًن أتَّبعػٍت، كالػواكي ٔتعػٌت مػع، أم: ا١تعيَّة،

قاؿ الشيخي 
 إذا ٛتىىػلى الكػبلـى علػى على الضػمَت ًمن اٞتهة اليت امتػىنىعى عىٍطفي كمىنٍ "ك  :(5)

 نو مفعوؿه معو، على أ امنصوبن  ،وفي مىنٍ ظاًىرًًه دكفى تأكيلو ٯتتنعي ك

                                                 
 .ُُِ،ص  ديوانو(  ُ)
 . َٖ-ٕٗ/ّف ، الدر ا١تصو (  ِ)
 .ُٗرة آؿ عمراف ، اآلية :سو (  ّ)
 .ُْٗ/ُ، الكشاؼ(  ْ)
 .ُِْ/ِر احمليط ، البح(  ٓ)



 
ُِٗ 

 

 

دىؿَّ ذلػك علػى أنػو مشػارًؾه لػػك  ،مػع عمػروك أم، اكعمػرن  اأكلػتي رغيفنػألنَّػك إذا قلػت: 
 ُب أىٍكًل الرغيف.

؛ ألنو كقد أجاز الز٥تشرم ىذا الوجو، كىو ال ٬توزي ًلما ذكرنا على كلّْ حاؿ 
 . "البتة عمؼي ا١تفعوًؿ مع كوًف الواك كاكى ال ٬توزي حىذٍ 
ـي اإًللباس ييسىوّْغي ما ذكرىهي الز٥تشرم، كأمُّ ماًنعو من أفَّ " ك  فػىٍهمي ا١تعٌت كعىدى

، كىذا معٌتن اًلمىٍن أسلمى كجهىوي هلل أيضن  اا١تعٌت: فقل: أسلمتي كجهيى هلل مصاحبن 
  .(1)" صحيح مع القوًؿ با١تعية
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: كٌلم اهلل موسى ٨تو ا١تفعوؿ ا١تطلق ىو مصدر ييذكر بعد فعل من لفظو لتأكيده،

 تكليما.
لكن قد تكوف على غَت ، ك دًر جاريةن على أفعا٢تااكالكثَتي ٣تيءي ا١تص -أ 
 : الصدر، مثل

 ا١تصدر على حذؼ الزكائد  -ُ
: (ُب قولػػو  ،ًبقىبيػػوؿو ُب  البػػاءي  ك            )(2) :" زائػػدة
علػى ا١تصػدر الػذم جػاء علػى حػذؼ الزكائػد؛ إذ لػو جػاء  الن و قب، فينتصب أم : قىبوالن 

ا  ."على تقبُّل لقيل: تػىقىبُّبل ٨تو: تكربَّ تكربُّ
 أّػذا الفعػل حػىت يكػوف مصػدرن  اىػذا لػي  منصػوبن  قبوالن  "إف : (3)كقاؿ الزجاج
هػػا كالتقػػدير: فتقبػَّلى ل ىػػو منصػػوبه بفعػػل موافػػقو لػػو أم ٣تػػردو قػػاؿ: بػػ علػػى غػػَت الصػػدر،

 .(4) "أم: رضيها كفيو بػيٍعد احسنن  بتقبُّل حسن كقىًبلها قىبوالن 

                                                 
 .ِٗ-ُٗ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ُ)
 .ّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .َْْ/ُ ، معاين القرآف(  ّ)
 .َُْ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ْ)



 
ُّٗ 

 

 

: ( قولػػػػػوُب  ك نبػػػػػات          )(1): "لػػػػػى غػػػػػَت الصػػػػػدر؛ إذ مصػػػػػدره ع
: إنبػػات  اتقػػديريه: فنبتىػػٍت نباتنػػ ايضنػػبػػل ىػػو منصػػوبه ٔتضػػمرو موافػػقو لػػو أ كقيػػل ،القيػػاسي

 .(2)" احسنن 

 ا١تصدر عن بعضونيابة   -ِ
: (  ُب قولػػػػػػػػػػػو  تػيقىػػػػػػػػػػاةك        )(3)" : منصػػػػػػػػػػوبةه علػػػػػػػػػػػى
كالعػرب تػأٌب با١تصػادر  تػىتَّقوا منهم اتقاء، فتقاة كاقعة موقع االتقاء، كالتقدير: ،ا١تصدر

، كلكنػػو أىتػىػٍوا با١تصػػدر ااتقػػاءن، ٨تػو: تقتػػدركا اقتػدارن نائبػة عػػن بعضػها، كاألصػػل:أف تتقػوا 
كاألصػػػػػلي إنبػػػػػات ، (4)ا(بىػػػػػتىكيٍم مّْػػػػػنى األىٍرًض نػىبىاتنػػػػػأىن) : علػػػػػى حػػػػػذؼ الزكائػػػػػد كقولػػػػػو

  (5):كمثلو

 كبعدى عطاًئك ا١تئةى الرَّتاعا   .................. 
 . أم: إعطائك
 : (6)قولو اكمن ذلك أيضن 

 ي  بأىٍف تػىتىبػَّعىوي اتّْباعاكل  ..................
 :(7)قوؿ اآلخر

ـه ٭تىًٍفري األرضى احتفارا  نب اٞتبلُت منو كالحى ّتا  ريكا
كالفعل الناصب لو ٣ترَّد من  فيو، اإذا جاء با١تصدر مزادن  كىكذا عك  اآلية،

 ."تلك الزكائد
 

                                                 
 .ّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ُُْ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ِ)
 . ِٖؿ عمراف ، اآلية :سورة آ(  ّ)
 .ُٕ: ، اآلية  نوحسورة (  ْ)
 .........؛ ك صدره : أكيٍفران بعدى رىدّْ ا١توًت عٍت     ..... ُْ، ص البيت للقطامي , كىو ُب ديوانو(  ٓ)

 ............. ك صدره : ك خَتي األمر ما استقبٍلتى منو     َْ ،ص البيت للقطامي ، كىو ُب ديوانو(  ٔ)

 .ِْْ/ِر احمليط ، ائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب البحق(  ٕ)



 
ُْٗ 

 

 

 ك، (1)(ٍبًتيبلن كىتػىبىتٍَّل إًلىٍيًو تػى ) : من ٣تيء ا١تصدًر على غًَت ا١تصدر قوليو" ك
 :  (2)، كمثلواألصل تػىبىتُّبلن 

 .................  كقد تىطىوٍَّيتي انطواءى اًٟتٍضًب  
 ."اكاألصلي: تىطىوّْين 
قرأ ابن عباس ك٣تاىد كأبو رجاء كقتادة كأبو حيوة كيعقوب كسهل كعاصم ك  

بوزف  ،تػىتَّقوا منهم تىًقيَّة: اةن تػيقى ًإالَّ أىف تػىتػَّقيوٍا ًمنػٍهيٍم " : ُب قولو  ُب ركاية ا١تفضل عنو
كتػىٍقوىل كتيقاة كتىًقيَّة  ، يقاؿ: اتٌقى يتَّقي اتقاءن تػيقىاةٔتعٌت  اأيضن  كىي مصدره  ،مىًطيِّة
، فيجىء مصدر افػٍتىعل من ىذه ا١تادة على االفتعاؿ كعلى ما ذكر معو من ىذه ىكتػيقن 

، كالياء ُب ٚتيًع ىة كتػىٍقول كتيقاة كتػيقن تىًقيَّ  ا: تػىقىٍيتي أىٍتقي ثبلثيِّ اؿ أيضن األكزاف، كيقا
 .(3)" ىذه األلفاظ بدؿ من الواك

 : من حيث ا١تعٌت ا١تصدر على غَت الصدر  -ّ
 :(ُب قولو  اكىكىٍرىن  اطىٍوعن ك                      

            )(4):  ٫تا مصدراف على غَت الصدر، قاؿ أبو
 .على ىذا (6)انقاد كأطاع". كتابع الشيخ  "ألفَّ أسلم ٔتعٌت :  (5)البقاء

وافقتػػػو ١تعػػػٌت الفعػػػل قبلػػػو، ١ت ا،و نظػػػره مػػػن حيػػػث إفَّ ىػػػذا مػػػاشو ُب طوعنػػػفيػػػ" ك
ػػػ ٍغتفػػػر ُب مػػػا ال يػي فكيػػػف يقػػػاؿ فيػػػو ذلػػػك، كالقػػػوؿ بأنػػػو ييغتفػػػر ُب الثػػػواين  ا،كأيضػػػا كىٍرىن

كقيػػل: طاعػػة يىطيوعػػو  ،يىطيػػوع، كأطػػاع ييطيػػع ٔتعػػٌتكيقػػاؿ: طػػاع  ،األكائػػل غػػَتي نػػافعو ىنػػا
 .(7)"انقادى لو، كأطاعو أم: رىًضي ألمره، كطاكىعىوي أم: كافقو

                                                 
 .ٖ: ، اآلية  ا١تزملسورة (  ُ)
، البػػن عصػفور ، ت/ أٛتػد عبػػد السػتار اٞتػوارم ك عبػػد اهلل ؛ ك ا١تقػرب ُٔ ،ص البيػت لرؤبػة ، كىػػو ُب ديوانػو (  ِ)

 ـ .ُُٕٗ،  ُ، مطبعة العاين ، بغداد ، طُّٓ/ ِ اٞتبورم ،

 .ُُِ- َُُ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ّ)
 .ّٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
 .ِِٔ/ُ لتبياف ،ا(  ٓ)
 .ُٔٓ/ِالبحر احمليط ، (  ٔ)
 .ِٔٗ/ّالدر ا١تصوف ، (  ٕ)



 
ُٗٓ 

 

 

 ٣تيء ا١تصدر على زًنىًة اسم ا١تفعوًؿ من الفعل الزائًد على ثبلثًة أحرؼو  -ْ
: (ُب قولو  ا٤تيىرَّرن  ك                    )(1): 

ينتًصبى على ا١تصدر؛ ألف ا١تصدرى يأٌب على زًنىًة اسم ا١تفعوًؿ من الفعل الزائًد على "
، كعلى ىذا فيجوز أف يكوفى ُب الكبلـً حىٍذؼي مضاؼ تقديريهي: نذرتي  ثبلثًة أحرؼو

 ،ذىٍرتي لكنى ف ٦تَّا انتصب على ا١تعٌت؛ معٌت ير، ك٭توز أف يكو لك ما ُب بطٍت نىٍذرى ٖتر 
 ."احىرٍَّرت ما ُب بطٍت ٖتريرن 

كىمىزَّقػٍنىػاىيٍم ) :من ٣تِتء ا١تصدر بزنػة ا١تفعػوؿ ٦تػا زاد علػى الثبلثػي قوليػو " ك 
ػػا لىػػوي ًمػػن مٍُّكػػرًـو ) : كقولػػو، (2)(كيػػلَّ ٦تيىػػزَّؽو  راءة مػػن فػػتح ُب قػػ. (3)(كىمىػػن ييًهػػًن اللَّػػوي فىمى

 (4):كمثلو قوؿ الشاعر الراء، أم: كلَّ ٘تزيق، كفما لو من إكراـ.

 ّٔنَّ كال اٍجًتبلىبا فبلًعيِّا  ميسىرًَّحيى القواُب أمل تػىٍعلىٍم 
 .(5)"أم: تسر٭تي القواُب

 حذؼ العامل ُب ا١تصدر  -ْ
: (ُب قولػو  ابػىٍغين ك                    

           )(6): " ًلي فيػػػو مقػػػدَّره كأنػػػو كالعاًمػػػ ،منصػػػوبه علػػػى ا١تصػػػدر
ػػػا قيػػػل: : كمػػػا بػىغىػػػى لىمَّ ػػػده، كىػػػذا قػػػوؿي  ،كمػػػا اختلػػػف دىؿَّ علػػػى معػػػٌتى فهػػػو مصػػػدره مؤكّْ
(7)" الزجاج

 ،(8). 
 
 

                                                 
 .ّٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ُٗ: ، اآلية  سبأسورة (  ِ)
 .ُٖ: ، اآلية  اٟتجسورة (  ّ)
 .ّٕٔ/ ُ ، ؛ كا٠تصائص ِٔ ،ص البيت ٞترير ، كىو ُب ديوانو(  ْ)
 .ُُّ-َُّ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)
 .ُٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٔ)
 .ّٖٖ/ُ ، معاين القرآف(  ٕ)
 .َٗ/ّوف ، الدر ا١تص(  ٖ)



 
ُٗٔ 

 

 

 ذؼ ا١تصدر ا١توصوؼ ح  -ٓ
: (ُب قولو  اكىًثَتن ك                   ) (1)

نعته ": 
 .(2)ا" كثَتن   اذًٍكرن  من ضمَت ذلك ا١تصدًر كقد عيًرؼى  ١تصدر ٤تذكؼو أك حاؿه 
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الظرفية  ُبتضٌمن معٌت ، ك الفعل أك مكانو ا١تفعوؿ فيو ىو اسم دٌؿ على زماف

 .أم قرأت ُب ساعة، قرأت ساعة باطٌراد، ٨تو:
  كلَّ ظرًؼ مكاف ٥تتص بواسطة ُبالواجب ُب كصوؿ الفعل اىل    -ُ
: (ُب قولو  اٍلًمٍحرىابى ك                  )(3): 

 فيو كجهاف مشهوراف
كشذَّ عن سائر  رؼ،أنو منصوبه على الظ (4)ىو مذىب سيبويو" : كأحد٫تا
خاصة، يعٍت أف كلَّ ظرًؼ مكاف ٥تتص ال يصل إليو الفعلي إال  أخوانو بعد دخل

، ك٪تت ُب السوؽ، كال تقوؿ:  كالتقوؿ: ،صىلٍَّيت ُب احملراب٨تو:  ُببواسطة  احملرابى
، إال مع  ا  اخاصة، ٨تو: دىخىٍلتي السوؽى كالبيت، كإال ألفاظن  دخلالسوؽى أيخىرى ذكٍرهتي

 ."كتب النحوُب  
علػى ا١تفعػوؿ بػو ال علػى  دخػل ىو نصبي ما بعػد مذىب األخفص،": كالثاين
ػدىٍمتي البيػت كقولػك:،  دخلت البيت الظرؼ، فقولك:  نصػب كػل  منهمػا علػى ُب ،ىى

لظػػرؼ ا١تخػػتص لػػو سيػػلّْط علػػى غػػَت ا، كىػػو قػػوؿه مرجػػوحه بػػدليل أفَّ دخػػل ،ا١تفعػػوؿ بػػو
كال تقػػوؿ: دخلػػت األمػػر، فػػدؿَّ  ،ُب األمػػر تقػػوؿ: دخٍلػػتي  ،كجػػب كصػػوليو بواسػػطًة ُب

يو للمفعوؿ بو بنفسو  .(5)" ذلك على عدـ تعدّْ
، ألنٌو ٤تٌل ظكقد ٌٝتى البصريوف ا١تفعوؿ فيو  رفنا، كٝتٌاه الكوفيوف ٤تبلن

 كلو أقساـ، منها لؤلفعاؿ،
                                                 

 .ُْسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ُٕٔ/ّ ،الدر ا١تصوف(  ِ)
 .ّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .ُٓ/ُب سيبويو ،كتا(  ْ)
 .ُْْ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)



 
ُٕٗ 

 

 

 مع الظرؼ الزماف: كىو ما دٌؿ على زمن اٟتدث، مثل   - أ
: (ُب قولػػػػو  مىػػػػعى األىبٍػػػػػرىارً ك                   

      )(1): .ظرؼه متعلّْق ٔتا قبلو أم: تػىوىفَّنا معدكدين ُب صحبتهم 
من ا١تفعوؿ فيتعلَّق  ا عن الزماف. ك٬توز أف يكوف حاالن ٕتييوَّز بو ىن"كقيل: 

مع  اأف تكوفى صفةن حملذكؼ أم: أبرارن  (3)بو البقاءكأ ،(2)ٔتحذكؼ، كأجاز مكي
  : (4)األبرار كقولو
 يػيقىٍعقىعي خلفى رًٍجلىٍيو بشىنّْ    أنَّك ًمٍن ًٚتاًؿ بٍت أيقػىٍيصو ك

كال حاجة إىل دعول  ،حاالن  اأبرارن  "كيكوف البقاء: أم:كأنك ٚتىىل من ٚتاؿ. قاؿ أبو
٨تو:   ،كىًتفأك بػىٌر بزنة   ًحب كأىٍصحاب،كصا  لك. كاألبراري ٬توز أف يكوف ٚتع بارٌ ذ

 .(5)كىًتف كأكتاؼ"
 .يـو :و ما دٌؿ على معٌت ٤تدد غَت مبهم، مثل: كىالظرؼ ا١تختص -ب
 على شيء متصلو ٔتعموؿ الفعل  اعائدن  اجواز كوف الفاعل ضمَتن   -ُ

دي  ك  : (ُب قولو  يػىٍوـى ٕتًى                     

                   )(6):  ُّمنصوبه بتود. 
، أم: يـو  وـى ٕتد منصوب بتود، كالضمَت ُب بينو"ي :(7)قاؿ الز٥تشرم  لليـو

ُت ذلك القيامة حُت ٕتد كل نف  خَتىىا كشرَّىا حاضرين، تتمٌتَّ لو أفَّ بينها كب
 ". ابعيدن  االيـو كىىٍولًًو أمدن 
كلكػػػػٍن ُب ىػػػػذه ىػػػذا الػػػػذم ذكػػػػره الز٥تشػػػػرم كجػػػػوه ظػػػاىره ال خفػػػػاء ْتسػػػػنو، " ك

كذىػػب األخفػػص كالفػػراء ا١تسػػألة خػػبلؼه ضػػيعف: ٚتهػػور البصػػريُت كالكػػوفيُت علػػى جوازىػػا، 
                                                 

 .ُّٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ُّٕ/ُ ، ا١تشكل(  ِ)
 .َِٔ/ُلتبياف ، ا(  ّ)
 .ُْٕ،ص البيت للنابعة الذبياين ، كىو ُب ديوانو (  ْ)
 .ّٕٓ- ّٔٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)
 .َّسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٔ)
 .ِّْ/ ُ، الكشاؼ(  ٕ)



 
ُٖٗ 

 

 

تصػلو علػى شػيء م اعائػدن  اسألة: أنو إذا كػاف الفاعػل ضػمَتن إىل مىٍنعها، كضابطي ىذه ا١ت
لي ىو األلف، كىو ضمَت عائػد علػى فالفاع ،أخويك يلبىسافٔتعموؿ الفعل ٨تو: ثويب 

ضػمَت  ،ففاعػل ضػربىتٍ  ،ا١تتصلُت ٔتفعوؿ يلبساف، كمثلػو: غػبلـى ىنػد ضػربىتٍ ، أخويك
فاعػػل ا١تتصػلًة بغػبلـ ا١تنصػوب بضػػرىبٍت، كاآليػةي مػن ىػذا القبيػل: فػإف  ،عائػده علػى ىنػد

فػػػ  ا١تتصػػػلًة بيػػػـو ألّنػػػا ُب ٚتلػػػة، أيضػػػيف الظػػػرؼي إىل تلػػػك ضػػػمَته عائػػػد علػػػى ن تػػػودُّ 
ػػػػرَّىا  اٞتملػػػػة، كالظػػػػرؼي منصػػػػوبه بتػػػػودُّ، كالتقػػػػدير: يػػػػـو كجػػػػداًف كػػػػلّْ نفػػػػ و خَتىىػػػػا كشى

 ." ٤تيٍضىرين تػىوىدُّ كذا
 : (1)كىو قوؿ الشاعر ،احتج اٞتمهور على اٞتواز بالسماعك " 

 بتغي حصوؿى األماينإذا ي    أىجىلي ا١ترًء يستًحثُّ كال يىٍدرم 
 ."يستحثُّ  أجىل ا١تنصوب بػ ضمَت عائد على ا١ترء ا١تتصل بػ  تحثُّ ففاعل يس
احتج ا١تانعوف بأفَّ ا١تعموؿ فىٍضلة ٬توز االستغناء عنو، كعودي الضمَت " ك 

ع على ذًٍكره فيتنامى ىذاف السبباف، كلذلك أيٚتٍ  زكـى عليو ُب ىذه ا١تسائل يقتضي ل
أم: ضرب نفسو كظنها، كىو دليل كاضح  ،اظىنَّ قائمن  ازيدن  ك ضرب ازيدن منع: 

غبلـ زيدو . كُب الفرؽ بُت اللمانع لوال ما يردُّه من السماع كما أنشدتك البيت آنفن 
حيث جاكز األكؿ كامتنع الثاين ٔتقتضى العلًة ا١تذكورة  ،ضرب ايدن ز كبُت  ،ضىرىبى 

 .(2)" غموضه كعيٍسره لي  ىذا ٤تلَّ ذًٍكرًه
 : كالظرؼ غَت ا١تتصرؼ: كلو قسماف -ج 
  .أىٌن للمكاف، ك إذ للزماف: إذا ك ا، مثلظرفن ما ال يستعمل إالَّ  –أ 

 ظرؼ ٤تا إذا  -ُ
: ( ُب قولو  ًإذىا ٚتىىٍعنىاىيمٍ ك             )(3) 

، كالعاملي فيو العا ظرؼي ٤تىٍاه من غًَت تضمُتً :   . ملي ُب كيفشرطو
ا منصوبةن بفعلو مقدَّرو كما تقدَّـ تقريريه -ُ  . إٍف قلنا إّنَّ

                                                 
   .ِْٕ/ِ احمليط ، قائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب البحر(  ُ)
 .ُُٔ-ُُٓ/ّف ، الدر ا١تصو (  ِ)
 .ِٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)



 
ُٗٗ 

 

 

ا خربه ١تبتدأ مضمرو كىي منصوبىةه ا -ِ نتصابى الظركًؼ كافى كإٍف قلنا: إّنَّ
 ألّنا كالظرًؼ. ،العاملي ُب إذا االستقرارى العاملى ُب كيف

 ّ- ، ًؿ كاف العاملي فيها نف ى بل ّٓرًد السؤا كإٍف قلنا: إّنا اسمه غَتي ظرؼو
 .(1)ا١تبتدأ الذم قىدَّرناه، أم: كيف حا٢تيم ُب كقت ٚتىًٍعهم

  إذ منصوب با١تقدر -ِ
: (ُب قولو  ك إذ          )(2):  أف الناصبى لو معٌت

كاصطفى آؿ  عليو باصطفى األكؿ، كالتقدير: مدلوالن  امقدرن  اصطفى االصطفاء أم بػ
 .عمراف إذ قالت امرأة عمراف

من باب عطًف اٞتمل ال من باب  كآؿى عمراف على ىذا يكوف قولو:" ك
عطف ا١تفردات، إذا لو جيًعلى من عىٍطف ا١تفردات لىًزـى أف يكوف كقتي اصطفاء آدـ 
، كلي  كذلك لتغاييًر الزمانُت، فلذلك اضطيررنا  كقتى قوؿ امرأة عمراف كيتى ككيتى

لو غَت ىذا ا١تلفوًظ بو، كإىل ىذا ذىبى الزجاجإىل تقديًر عام
 ." كغَته(3)

 زائدة  إذ -ّ
: (ُب قولػػو  ك إذ           )(4) كىػػو قػػوؿ ، زائػػدةن كػػوفى : "ت
ىػذا عنػد النحػويُت غلػطه، ككػاف أبػو عبيػدة " ، ك" قالت امػرأة كالتقدير: ،(5)أيب عبيدة

 .(6)" ييضىعَّف ُب النحو
 
 
 
 

                                                 
 .ٕٗ/ّالدر ا١تصوف ، (  ُ)
 .ّٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .َّْ/ُ ، معاين القرآف(  ّ)
 .ّٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
 .َٗ/ُز القرآف ،٣تا(  ٓ)
 .َُّ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ٔ)



 
ََِ 

 

 

 : عن الظرفيًة لئًلضافًة إليهاإذخركج  -4
: ( قولو ُب  ك بعد    )(1)

إذ: كلػذا ، ال تيػزًغٍ  منصػوبه بػػىنػا "  :
ٍٗترىجي عن الظرفيًة لئًلضافًة إليها، كقد تقدَّـ أفَّ تصرُّفىها قليلى، كإذا خرجت عن الظرفية 

لة بعدىا كما مل يتغَت غَتيىا من الظػركؼ فبل يتغََّتي حكميها من لزكـً إضافتها إىل اٞتم
ػػػاذىا يػىػػػٍوـي يىنفىػػػعي ) : ُب ىػػػذا اٟتكػػػًم، أال تػػػرل إىل قولػػػو ٍلًػػػكي ، ك )(2)(ىى ُب (3)(يػىػػػٍوـى الى ٘تى

 (4):ُب ا١توضعُت، كقوؿ اآلخر قراءة من رفع يـو

ـي قليلي   ...............   على حًُت الكرا
  (5):كقولو

 ................  ذىنيوبيو  مىٍن تػىٍلبىٍث عليو على حُتً 
 (6):كقولو

ـى الصفاًء جديدي   ..................  أال ليت أيا
 ،ليت إىل الرفًع كاٞترّْ كالنصًب بػ كيف خرجىٍت ىذه الظركؼي من النَّصبً 

 .(7)" كمع ذلك ىي مضافةه للجمًل اليت بعدىا
لدف مثل: كقد يًتؾ الظرفية بدخوؿ اٞتر عليو، ما يستعمل ظرؼ، –ب 

 كىنا.
 لىديٍف: ظرؼ  -ُ

 

                                                 
 .ٖ، اآلية : سورة آؿ عمراف (  ُ)
 .ُُٗ:  ، اآلية ا١تائدةسورة (  ِ)
 .ُٗر ، اآلية : االنفطاسورة (  ّ)
 .؛ ك٘تامو  : أمل تعلمي يا عىٍمرىًؾ اهلل أنٍَّت     كرًنه  ّٗ/ُ ، البيت ١ترباؿ بن جهم، كىو ُب أما  القا (  ْ)
ٍد فقدىىا ك ُب الذّْناب تداثري ؛ كع ِٔ/ِ، ك٫تع ا٢توامع ،   ُِٕ و ،صالبيت للبيد ، كىو ُب ديوان(  ٓ)  .جزه : ٬تًى
، دار الكتػػب العػػريب ، بػػَتكت ، لبنػػاف ،  ُٔ، ت/ د إميػػل بػػديع يعقػػوب ، صالبيػػت ٞتميػػل ، كىػػو ُب ديوانػػو (  ٔ)

 .؛كعجزه : كدىٍىران توىٌل يا بثُتي يعودي  ـ ََِْ
 .ُّ-َّ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٕ)



 
َُِ 

 

 

: (ُب قولػػػػو  لىػػػػديفٍ ك           )(1):  ظػػػػرؼ كىػػػػي ألكًؿ
 ،عنػد ٍن لىديف زيد، فليسػت مرادفػةن لػػغايًة زمافو أك مكاف أك غَت٫تا من الذكات ٨تو: مً 

 بػػػل قػػػد تكػػػوف ٔتعناىػػػا، كبعضيػػػهم يقيّْػػػدىا بظػػػرؼ ا١تكػػػاف، كتيضػػػاؼ لصػػػريح الزمػػػاف،
  (2):قاؿ

 من لىديًف الظٍُّهًر إىل العيصىٍَتً   ُب ظيهىٍَتم  تػىٍنتىًهاي الرٍّْعدة
، كأكثري ما تضاؼي  إىل ا١تفرداًت، كقد تيضىاؼي إىل كال تػيٍقطىعي عن اإلضافةى ْتاؿو

(3):كصلتها ألّنما بتأكيًل مفردو قاؿ أف
 

 كال حىقَّ ميٍسًلمً قرابةى ذم قػيٍرىب   تػىٍقطىٍع لديٍف أىٍف كىلٍيتػىنىا كيلًٍيتى فلم 
 أم: لدٍف كاليتك إيانا.

 : (4)كقد تيضىاؼ إىل اٞتملًة االٝتية كقولو

 إىل أنتى ذك فػىٍودىٍيًن أبياى كالنسرً   ري نػيٍعماه لىديٍف أنتى يافعه تىذىكَّ 
 (5):كقد تيضاؼ للفعلية كقولو

 فؤليكي منكٍم للًخبلًؼ جينوحي  نا لىديٍف سالىٍمتيمونا كفاقىكم لىزًمٍ 
 
 (6):قاؿ آخرك 

 لديٍف شىبَّ حىت شابى سودى الذكائبً  رىاقػىهينَّ كريقػٍنىو  صريعي غوافو 
  ِمْن عدم خلّو َلُدْن من 

غػػػػػػَت الغالػػػػػػب مػػػػػػا  كًمػػػػػػنٍ  ،ًمػػػػػػٍن ًمػػػػػػٍن غالبػػػػػػا، قالػػػػػػو ابػػػػػػن جػػػػػػٍت لىػػػػػػديفٍ  كال ٗتلػػػػػػو 
 .لىديٍف سا١تتمونا ،تقدَّـ من قولو لىديٍف أىنت يافع

                                                 
 .ٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
ل علػػى ألفيػػة ابػػن مالػػك ، ت/٤تمػػد ٤تػػي الػػدين عبػػد اٟتميػػد ، ابػػن عقيػػشػػرح ت لرجػػل مػػن طيػػئ ، كىػػو ُب البيػػ(  ِ)
 ـ .ُْٔٗ،  ُْ، ا١تكتبة التجارية الكربل ، القاىرة ، مصر ، ط ِٔٓ/ِ

 .ُِٓ/ُع ا٢توامع ، قائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب ٫ت(  ّ)
 . ُِٓ/ُع ا٢توامع ،قائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب  ٫ت ( ْ)
 .َْٕ اللبيب ُب كتب األعاريب ، ص٣تهوؿ ، كىو ُب  مغٍت قائلو ( ٓ)
 .ِّّ/ُ ، ؛ كأما  الشجرم َٓ ، ص البيت للقطامي ، كىو ُب ديوانو(  ٔ)



 
َِِ 

 

 

  وقوع غدوة  بعد َلُدنْ  
خاصةن جاز نصبيها كرفعيها، فالنصبي على خرًب   غدكةكقع بعدىا لفظي إٍف " ك
عن  كلوال ىذا التقديري لىـز إفراًد لىديفٍ التامًة،  أك التمييًز، كالرفعي على إضمار كافكاف 

، فىًمٍن نىٍصًب غدكةاإًلضافة، كقد تقدَّ   (1):قوليو ـ أنو ال ٬توزي

   (2)" ديٍف غدكةن حىت دىنىٍت الغركبً لى   كما زاؿ ميٍهرًم مىٍزجىرى الكلًب منهم 
 ظرؼ ٦تنوع الصرؼ الـز النصب  :ىينىاًلكى   -ِ
( :ُب قولو ك ىنا            ) (3)و االسػمي كالػبلـي : "ى

، كىػػو ًكزافي ذلػػك ، دعػػا ىػػو منصػػوبه علػػى الظػػرًؼ ا١تكػػاين بػػػ، ك للبعػػد كالكػػاؼي حػػرؼي
ل فيػو مػا رأل ًمػٍن أىٍمػًر مػرًن، كىػو ظػرؼي ال يتصػرَّؼي بػل أم: ُب ذلك ا١تكاف الذم رأ

  (4):قاؿ الشاعر ،ًمٍن كإىل يلـز النصبى على الظرفية، كقد ٬تيىرُّ بػ

 ًمٍن ىهنا كًمٍن ىينىوٍ   قد كىرىدىٍت ًمٍن أىٍمًكنىٍو 
كاؼ كالبلـ ٨تو: ًمٍن كونًًو ٬تيىرَّد من حرؼ التنبيو كمن ال ذاكحكميو حكمي 

ىا ىناؾ، كٯتتنعي ٨تو:  بيو ٨تو: ىهنا، كمع الكاًؼ قليبلن التن تصحبو ىا ىنا، كقد
 ."اٞتمعي بُت ىا كالبلـ

نَّا بتشديد النوف مع فتح ا٢تاء ككسرىا، كٍبىَّ بفتح الثاء، كقد يقاؿ ىىنٍَّت، وأخواتُوُ  : ىى
 كال ييشار ّٔذه إال للبعيد خاصة، كال يشار ّٔنالك كما ذيًكرى معو إال لؤلمكنة.

نَّا للزماف، فًمٍن كركًد ىنالكقد زعم بعضي " ك ٔتعٌت الزماف  هم أفَّ ىناؾ كىنالك كىى
 .(5)(ىينىاًلكى ابٍػتيًليى اٍلميٍؤًمنيوفى ) كمثليو: عند بعًضهم ىذه اآلية أم: ُب ذلك الزماف،

 

                                                 
،ص  ك ينسػب البيػت أيضػان ٟتسػاف ُب ديوانػو،  ٖٔ/ِكىو ُب شرح ابػن عقيػل ، البيت أليب سفياف بن حرب ، (  ُ)
ْٔ. 
 .ّْ-ّّ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ِ)
 .ّٖورة آؿ عمراف ، اآلية :س(  ّ)
، شػػرح ابػػن جػػٍت لكتػػاب التصػػريف للمػػازين ، ت/إبػػراىيم مصػػطفى ك عبػػد اهلل  قائلػػو ٣تهػػوؿ ، كىػػو ُب ا١تنصػػف(  ْ)

 .ُٔٓ/ِ أمُت ،
 .ُُ:، اآلية  ألحزابسورة ا(  ٓ)



 
َِّ 

 

 

 : (1)كمنو قوؿي زىَت
 ..................   ىنالك إٍف ييٍستىٍخبػىليوا ا١تاؿى ٮتيًٍبليوا 

 كالظاىر أنو على مكانًيًَّتو.
 (2):قولو كمن كركد ىناؾ

 فهناؾ يعًتفوف أين ا١تفزىعي   ا االموري تعاظىمىٍت كتشابػىهىٍت كإذ
نَّا قولو  (3):كمن كركد ىى

نَّ  نَّا حىنًَّت حى  كبدا الذم كانت نواًر أىجىنَّتً   ٍت نىواًر كالتى ىى
 ." أطوؿي من ىذا ال تعمل إال ُب األحياف، كُب البيت كبلـه  ألف الت

،  أف ىناؾ ُب ا١تكاف كىنالك: "كُب عبارة السجاكندم  ُب الزماف، كىو سهوه
 .(4)"أـ بالكاؼ دكف البلـ األّنا للمكاف سواءن ٕتردت أـ اتصلت بالكاؼ كالبلـ معن 
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، ٨تو: الفاعل أكا١تفعوؿ حُت كقوع الفعلاٟتاؿ ىو اسم ييذكر لبياف ىيئة 

 .اتكٌلم صادقن 
  ًافَّ تعمل ُب اٟتاؿ   -ُ
: ( ُب قولػػػػػػو  ًعنػػػػػػدى اللَّػػػػػػوً ك        )(5)ظػػػػػػ : ، رؼه

ػػا تىضػمَّنو مػػن معػٌت الفعػػل. كالعامػلي فيػػو لفػظ الػػدين "كال يكػػوفي  : (6)قػػاؿ أبػو البقػػاء ًلمى
 .ال تعمل ُب اٟتاؿ" ، ألف إفَّ حاالن 

 

                                                 
ييٍسػأىلوا يػيٍعطػوا ك كعجػزه : كإف ،   ،دار صػادر ، بػَتكت  ِٔزىَت بن أيب سيلمى ، ت/ كـر البسػتاين ، ص ديواف(  ُ)

 .أف يىيًسركا يػيٍغلوا
 .ُِْ/ُ ، العيٍتا١تقاصد النحوية ُب شرح شواىد األلفية ، لبدر الدين البيت لؤلفوه األكدم ، كىو ُب (  ِ)
 .ُٓ/ّ ، بن يعيصشرح ا١تفصل الالبيت لشبيب بن جعيل أكجحل بن نضلة ،كىو ُب (  ّ)
 .ُْٗ-ُْٖ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ْ)
 .ُٗآؿ عمراف ، اآلية : سورة(  ٓ)
 .َِْ/ُلتبياف ، ا(  ٔ)



 
َِْ 

 

 

ػػػػػوَّزيكا ُب ليػػػػػتك "  أف تعمػػػػػلى ُب اٟتػػػػػاًؿ. قػػػػػالوا: ًلمػػػػػا  كُب ىػػػػػا كػػػػػأفَّ   كُب قػػػػػد جى
تىضىػػػمَّنىٍتو ىػػػذه األحػػػرؼي مػػػن معػػػٌت التمػػػٍت كالتشػػػبيو كالتنبيػػػو، فػػػإفَّ للتأكيػػػًد فػىٍلتعمػػػل ُب 

ٍكىلى منهػا، كذلػك أّنػا عاملػةه اليت للتنبيو، بػل ىػي أى  ، فليسىٍت تتباعىدي عن ىاااٟتاًؿ أيضن 
   .(1)" لفعًل من ىالىٍيسىٍت بعاملةو فهي أقربي لًشٍبًو ا كىا

  منصوب على اٟتاؿ بالفعًل بعدىه  :كيفاسم االستفهاـ   -ِ 

ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى ك   : ( ُب قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  كى               )(2): 
 منصوبه على اٟتاؿ بالفعًل بعدىه، كا١تعٌت: علػى أمّْ حػاؿ شػاءى أٍف ييصىػوّْركم صػوَّركم،"

معمولػػػةن لييصىػػػوّْركم ألفَّ ٢تػػػا صػػػدرى الكػػػبلـ، كمػػػا لػػػو صػػػدير  كيػػػف: تكػػػوف كال جػػػائزه أف
ٔتىٍن ٘تر؟ كإمَّا ا١تضاؼي ٨تػو: الكبلـ ال يعملي فيو إال أحدي شيئُت: إمَّا حرؼي اٞتر ٨تو: 

 .(3) "غبلـي مىٍن عندؾ؟

  جواز انتصاب اٟتاؿ عن ا١تنادل  -ّ
: ( ُب قولػػػػػو  تػيػػػػٍؤٌب ك                            

   )(ْ): " مػػن ا١تنػػادل، كُب  ًطػػفى عليهػػا ٬تػػوزي أف تكػػوفى حػػاالن ىػػذه اٞتملػػةي كمػػا عي
، الصػػحيحي جػػوازيه، ألنػػو مفعػػوؿه بػػو، كاٟتػػاؿي كمػػا  انتصػػاًب اٟتػػاًؿ عػػن ا١تنػػادل خػػبلؼه

لبيػػػاف ىيئػػػًة ا١تفعػػػوًؿ، كلػػػذلك أىٍعػػػرب اٟتيػػػذَّاؽي قػػػوؿى  تكػػػوفي لبيػػػاًف ىيئػػػًة الفاعػػػل تكػػػوفي 
 :  (ٓ)النابغة

  أىقػٍوىت كطاؿى عليها ساًلفي األبدً   مىيَّةى بالعىٍلياًء فالسَّنىًد يا دار 
 .(6)أىٍقوت"حاؿه من دارمىيَّة، ككذلك  ،إف بالعلياء
دخوؿي ذم اٟتاؿ جاز كفيها ضمَتي  ،مل بػا منفيِّا اٟتاؿ إذا كقعت مضارعن  -ْ
  الواك كعدميو

                                                 
 .َٗ-ٖٗ/ّف ، الدر ا١تصو (  ُ)
 .ٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .ِْ/ّ ف ،الدر ا١تصو (  ّ)
 .ِٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
 .ّٕ، ص ديوانو(  ٓ)
 .َُُ/ّ ف ،الدر ا١تصو  (  ٔ)



 
َِٓ 

 

 

ػػػػػػػػػػوءه ك  : (ُب قولػػػػػػػػػػو ، ملٍَّ ٯتىٍسىٍسػػػػػػػػػػهيٍم سي             

   )(ُ) : "ىػػواٟتػػاؿ  كذك ، اىػػذه اٞتملػػةه ُب ٤تػػل نصػػب علػػى اٟتػػاؿ أيضنػػ 
: فػػػانقلبوا مي الن اإذا كانػػػت حػػػ بنعمػػػة: ا١تسػػػتكنُّ ُبالضػػػمَتي  نػىعَّمػػػُت بػػػريئُت مػػػن ، كالتقػػػديري

 ."فهما حاالف متداخلتاف ،بنعمة: السوء، كالعامل فيها العاملي ُب
كفيها ضمَتي ذم اٟتػاؿ جػاز دخػوؿي  ،مل بػ امنفيِّ  ااٟتاؿ إذا كقعت مضارعن " ك 

ػػٍيءه ) :الػػواك كعدميػػو، فًمػػن األكؿ قوليػػو  كمػػن  ،(ِ)(أىٍك قىػػاؿى أيٍكًحػػيى ًإ ىَّ كىملٍى ييػػوحى إًلىٍيػػًو شى
ػٍَتان ) : لثػاين ىػذه اآليػةي كقىوليػػوا كقػػوؿي  ،(ّ) (كىرىدَّ اللَّػوي الَّػًذينى كىفىػريكاٍ ًبغىػػٍيًظًهٍم ملٍى يػىنىػاليواٍ خى

 (ْ)األنصارم: قي  بن األسلتأيب 

 بالسيًف مل يػىٍقصيٍر بو باًعي  كأضًربي القىٍونى ى يـو الوغى 
الزمةه ُب مثل  كّٔذا يػيٍعرؼ غلط األستاذ ابن خركؼ حيث زعم أنو الواك

 .(ٓ)"ىذا، سواءن كاف ُب اٞتملة ضمَتي أـ مل يكن
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١تبهم قبلو يصلح ألشياء كثَتة لوال ذكره،  تمييز كىو اسم نكرة ييذكر تفسَتناال

 .ا٨تو: اشًتيت ثبلثة كتب كأحد عشر قلمن 
 ، ككأين، ككذا .كنايات العدد: كىي ثبلث :كم

 ًتكيب كا١تعٌت كاللغات فيهاُب الكأمثا٢تا  أىيّْنكى    -ُ
ػػػػأىيّْنك   : (ُب قولػػػػو  كى                )(6)

ىػػػػذه اللفظػػػػةي " : 
كيػب معػٌت التكثػًَت ا١تفهػوـي ، كحىػدىثى فيػو بعػد الًت قيل مركبةه من كاًؼ التشػبيو كمػن أم  

 ذا ُب قو٢ًتم: كتكثَت:  ها ُب الًتكيب كإفهاـً الا٠تربية، كمثلي  من كم
                                                 

 .ُْٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ّٗ:، اآلية ـ األنعاسورة (  ِ)
 .ِٓ:  ، اآلية ألحزابسورة ا(  ّ)
،  ٕ، دار ا١تعػػارؼ ، القػػاىرة ، ط ِٖٔ ، ت/ أٛتػػد ٤تمػػد شػػاكر ك عبػػد السػػبلـ ٤تمػػد ىػػاركف ،ص ا١تفضػػليات(  ْ)

 ـ.ُّٖٗ

   .ُْٗ-َْٗ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)
 .ُْٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٔ)



 
َِٔ 

 

 

ػػا  ،كاألصػػلي: كػػاؼ التشػػبيو كذا ا،لػػو عنػػدم كػػذا كػػذا در٫تنػػ الػػذم ىػػو اسػػمي إشػػارةو، فلمَّ
 ."ريكّْبا حىدىثى فيهما معٌت التكثَت

داثى معػٌت كلُّها ٔتعٌت كاحد، كقد عىًهػٍدنا ُب الًتكيػب إحػ  كم ا٠تربيةي ككأيّْن ككذا" ك 
، أال تػىرىل أفَّ لوال ا معٌتن جديد. ككػأيّْن ًمػٍن حقّْهػا علػى ىػذا أىٍف ييوقىػفى حىدىثى ٢ت ،أخرى

، ألفَّ التنػػػوين ٭تيٍػػػػذىؼي كقفنػػػ بثبػػػػوًت  ، إال أفَّ الصػػػحابة كتبتهػػػا: كػػػأيّْناعليهػػػا بغػػػَت نػػػوفو
 ."لرسم ا١تصحف االنوًف، فىًمٍن ٍبىَّ كىقىفى عليهما ٚتهوري القراء بالنوف إتباعن 

كقف أبو عمرك كسىٍورة بن مبارؾ" ك
عليها: كأم من غَت نػوفو  -عن الكسائي  -(1)

لوقػػًف النػوًف بأشػػياءى طىػػوَّؿ ّٔػػا، منهػػا: أفَّ الكلمػػة  (2)اعتػػلَّ الفارسػػي" ك ".علػى القيػػاس
 ."لىمَّا ريكّْبت خىرىجىٍت عن نظائًرىا، فىجيًعل التنويني كأنو حرؼي أصلي من بنية الكلمة

  فيها لغاٌت خمس
كقاؿ ، اٞتماعة إالَّ ابنى كثَتا قرأ كىي األصل، كّٔ ،أحدىا: كىأىيّْنٍ "
  (3):الشاعر

ـي   أىيٍّْن ُب ا١تعاًشر من أيناسو كى   أخوىيٍم فوقىهم كىمي ًكرا
من   َت كٚتاعةه، كىي أكثري استعماالن كّٔا قرأ ابن كث ،كالثانية: كاًئٍن بزنًة كاًعنٍ 

 (4):قاؿ الشاعر، كإٍف كانت تلك األصلى  ،أىٍينكى 

يصىابا   صديقو  ككائن باألباطًح ًمنٍ 
 يىراين لو أيًصٍبتي ىو ا١ت

(5):كقاؿ
 

 .........................  ككاًئٍن رىدىٍدنا عنكيمي ًمٍن ميدىجَّجو 
 

                                                 
٤تمػد ، ك ركل عنػو ، كىػو مػن ا١تكثػرين منػو عن الكسػائي القراءة ركل  ،ا٠تراساين الدينورم  سورة بن مبارؾىو  ( ُ)

 .َِٗ/ُ غاية النهاية ،  ، كمل تذكر سنة كفاتو . انظر :السوسي أٛتد بن زكريا بن ٝتعاف ك 
 .َْ/ِ ُب القراءات ، اٟتجة ( ِ)
 . ِٕ/ّ احمليط ، قائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب البحر(  ّ)
 ق.ُُّّ، ا١تطبعة العلمية ، ُٕ/ُ ، وانوالبيت ٞترير ، كىو ُب دي(  ْ)

 .، كعجزه : ٬تيء أماـ الرٍَّكًب يػىٍردم ميقىنَّعان  ِٕٗ/ُسيبويو ، البيت لعمرك بن شأس ، كىو ُب كتاب(  ٓ)



 
َِٕ 

 

 

كاختلفوا ُب توجيًو ىذه القراءة فنيقل عن ا١تربد أّنا اسم فاعل من: كاف يكوف 
 السكوف". بعده كلبنائًو على تياًف ًمنٍ إل: "قاؿ(1)كاستبعده مكي". فهو كائن
"كىو بعيده الصحة، ألنو لو كاف كذلك لكاف  : (2)ككذلك أبو البقاء قاؿ 

يقاؿ: ىذا ٭تيٍمىلي على ا١تربد، فإفَّ ىذا الزـه ٢تم ال ،ميٍعربان، كمل يكن فيو معٌت التكثَت
، ألفَّ الًتكيبى عيًهد فيو مثلي ذلك كما اأيضان، فإفَّ البناءى كمعٌت التكثَت عارضاف أيضن 

ك٨تو٫تا، كأمَّا لفظه مفرده يينقل إىل معٌت كيػيٍبٌت من غَت سبب فلم  لوال  كذا كـ ُبتقد
 . "ييوجىٍد لو نظَت
الكلمةى دخلها القلبي  كقراءة اٞتماعة إال أفَّ   ىذه القراءةي أصليها كأيّْنٍ "كقيل: 

 .جاًعن"فصارىٍت كاًئن مثل 
 : ىل ىي مصدٌر في األصل أم ال ؟ واختلفوا في أي  

كىو ظاىري قوًؿ أيب البقاء اىل أّنا ليسىٍت مصدرن ذىب ٚتاعةه إف
فإنو قاؿ: (3)

كُب  ،، أيٍدًخلىٍت عليها كاؼي التشبيواليت ىي بعا من كل "ككأيّْن األصلي فيو: أم
، ألّنا ليست ٔتعٌت بعا من كل، نعم إذا  عبارتًو عن أم بأّنا بعا من كل  نظره

و: أمُّ ُب مطابقًة ا٠ترًب كىعيوًد الضمًَت ٨ت عاها حكمي بأيضيفت إىل معرفةو فحكمي 
 ."أصبلن  عابالرجلُت قاـ؟ كال تقوؿ: قاما، كليست ىي اليت 

إذا انضػػمَّ كاجتمػػع،  ،ّنػػا ُب األصػػل مصػػدر أىكىل يىػػٍأكم: "أ(4)كذىػػب ابػػن جػػٍت
بػى اأىٍكمه ٨تو: طىوىل يىٍطوم طىيِّ كاألصلي:  قىٍت ، األصلي: طىٍوم، فاجتمعت الياءي كالواك كسى

إحػػدا٫تا بالسػػكوًف فػىقيًلبىػػت الػػواكي يػػاءن كأيٍدمػػت ُب اليػػاء، ككػػأفَّ ابػػن جػػٍت ينظػػر إىل معػػٌت 
، كالعموـي يستلزـي االجتماع ادة من االجتماًع الذم يدؿ عليو أمٌ ا١ت  ."فإّنا للعموـً
 
 
 

                                                 
 ، انتشارات نور ، إيراف.ُٗٔ/ُ ،  ت/ياسُت ٤تمد السواس،ُُٔ/ُإعراب القرآف ، شكل م(  ُ)

 .ِِْ/ُ لتبياف ،ا ( ِ)
 .ِِْ/ُ ، لتبيافا(  ّ)
 .ُُٕ/ُ ، احملتسب(  ْ)



 
َِٖ 

 

 

 تتعل ق بشيء كغيرىا من حروف الجرِّ أم ال؟ يأىل ىذه الكاُف الداخلُة على 
ا مع أم أّنا ال تتعلَّقي بشيء أصبلن حيحي كالص صارتا ٔتنزلًة كلمةو كاحدةو  ألّنَّ
كزعم اٟتوُب  .كلذلك ىيًجر معناىا األصلي كىو التشبيو ، فلم تتعلٍَّق بشيءو؛كىي كم

، كال بيدَّ من إيراد نىصّْو لتقفى عليو فإنو كبلـ غريب  .أّنا تتعلَّق بعاملو
عىٍلنىاىا على حكًم األصل فمحموؿي على أما العاملي ُب الكاؼ فإف جى "قاؿ:  

اٟتكمى  ا١تعٌت، كا١تعٌت: أصابػىٍتكم كإصابًة مىٍن تقدَّـ ًمن األنبياء كأصحأًّم، كإٍف ٛتىىٍلنا
 االبتداء ككانت ُب موضًع رفع، ك كاف العاملي بتقديرً   ،على االنتقاًؿ إىل معٌت كم

ير األكؿ أىكضحي ٟتىٍمل الكبلـ على متعلقة ٔتعٌت االستقرار، كالتقد قيًتل ا٠ترب، كًمنٍ 
كإذا كانىٍت أم على بأّا من معاملة  ،دكف ا١تعٌت ٔتا ٬تب من ا٠تفا ُب أماللفظ 
  متعلقةه ٔتا تعلَّقت بو الكاؼي من ا١تعٌت ا١تدلوًؿ عليو". ًمنٍ  اللفًظ فػ

ىػي مػن كلمةه بسيطةه غػَتي مركبػةو كأفَّ آخرىىػا نػوف   أىفَّ كأيّْنٍ ": (1)كاختار الشيخ
نفػػػ  الكلمػػػة ال تنػػػوينه، ألفَّ ىػػػذه الػػػدَّعاكم ا١تتقدمػػػة ال يقػػػوـي عليهػػػا دليػػػل، كالشػػػيخي 
ػركا ىػذه األشػياءى ٤تافظػةن علػى أصػو٢ًتم،  سىلىكى ُب ذلك الطريقى األسهلى، كالنحويوف ذىكى

 ."مع ما ينضىمُّ إىل ذلك ًمنى الفواًئًد كتشحيًذ الذىن ك٘تريًنو
  اوال يأتي مجرورً  منصوبايأتي  تمييز كأيِّن 

ػرُّه " كا٠تربية.  ألّنا مثل كم ،كأيّْنػػػػػ  ل ٘تييز  ًمن نَّيب   ك زعم بعضيهم أنو يلػزـي جى
يٍء ُب التنزيل إال كذا، كىذا ىو األكثري الغاًلبي كما قػاؿ، كقػد جػاء ًمن بػ ، ك٢تذا مل ٬تًى

 (2):قاؿ ،ا٘تييزىا منصوبن 

 حيمَّ ييٍسريهي بعدى عيٍسرً  اآ١ت  اليأسى بالرجاء فكاًئٍن  اطريدً 
(3):كقاؿ آخر

 

 
 

                                                 
 .ّٕ/ّر احمليط ، البح ( ُ)
 .ٖٓ/ْ ، األمشوينحاشية الصباف على قائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب  ( ِ)
 .ُِٕ ،ص البيت لؤلعشى ، كىو ُب ديوانو(  ّ)



 
َِٗ 

 

 

 كال تىٍدريكف ما مىنُّ ميٍنًعمً  اقدٯتن    عليكم كرٛتةن  ككاًئٍن لنا فىٍضبلن 
 .(1)" كأمَّا جرُّه فممتنع ألفَّ آخرىىا تنوينه كىو ال يػىٍثبيتي مع اإًلضافةً 
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بنا إلقبالو، كأحرؼ لا١تنادل ىو اسم ييذكر بعد أداة من أدكات النداء ط

 .لتفجع، ككا للندبة كاىيا، ك أيا، ك يا، ك أم، ك النداء: أ
 رؼ النداء من اسم االشارة كعدموجواز حذؼ ح  -ُ
: (ُب قولو  ىؤالء ك                  ):(2) 

الكػػوفيُت، ألفَّ حػػرؼ ىػػذا إ٪تػػا يتجػػو عنػػد " خػػربىه، ك أنػػتم مبتػػدأ، كحػػاججتم، ك منػػادل
النداء ال ٭تيٍذىؼي من أٝتاء اإًلشارة، كأجازه الكوفيوف

 (4):كأنشدكا، (3)

ذكال  كىل كيًصفوا قومي ٢تم فًبًهٍم إفَّ األي   ىذا اعتًصٍم تػىٍلقى مىٍن عاداؾى ٥تى
 (5):يريد : يا ىذا اعتصم، كقوؿ اآلخر

 ًم فػىٍهو ًخداعي جينوحه للسّْلٍ    ن القوـً ال يػىغيرٍَّنكيمي أكالًء م
 .(6)" يريد: يا أكالء
 اللَّهيمَّ  :اء ُبتعوياي ا١تيًم من حرًؼ الند  -ِ
ك      ُب قولو: (            ....)(7) :" اختلف البصريوف 

فقػاؿ البصػريوف: األصػلي يػا اهلل، فحيػًذؼى  (8)كالكوفيوف ُب ىذه اللفظة الكرٯتػة
 ضى عنو ىذه ا١تيمي ا١تشددة. كىذا خاصّّ ّٔذا االسًم الشريف حرؼي النداء، كعيوّْ 

                                                 
 .َّْ -ُِْ/ّ،  الدر ا١تصوف (  ُ)
 .ٔٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ِ)
 ـ .ُٕٗٗ،  ِ، القاىرة ، ط ِٖٓ/ْبد ا٠تالق عضيمة ، للمربد ، ت/ ٤تمد ع ا١تقتضب(  ّ)

 . َِٗ/ُ احمليط ، البيت لرجل من طيئ ، كىو ُب البحر(  ْ)
 .ْٖٔ/ِر احمليط ، قائلو ٣تهوؿ ، كىو  ُب البح ( ٓ)
 .ُِْ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٔ)
 .ٔٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٕ)
 .ُّْ/ُُب مسائل ا٠تبلؼ ،  اإلنصاؼ(  ٖ)



 
َُِ 

 

 

ػػا عػػوضه مػػن يػػا فػػبل ٬تػػوزي تعػػوياي ا١تػػيًم مػػن حػػرًؼ النػػداء ُب غػػَته،  ،كاسػػتدلُّوا علػػى أّنَّ
 (1):كقولو  ". ُب ضركرةو  نهما فبل ييقاؿ: يا اللهمَّ إالَّ أّنم مل ٬تىٍمىعوا بي

 أك ىىلٍَّلًت يا اللهم ماسىبٍَّحًت   ٍف تقو  كلما كما عليًك أى 
نا ميسىلَّما         أدٍرديٍد علينا شىٍيخى

أم: اقصيٍدنا بو،  ،أيمَّنا ٓتَتا١تيمي ا١تشددةي بقية فعلو ٤تذكؼو تقديريه: "كقاؿ الكوفيوف: 
ـى )أم قصدتيو، كمنو:  ،ااى٦تٍَّتي زيدن ًمٍن قولك:   ."أم: قاًصديو (2)(كىال آمُّْتى اٍلبػىٍيتى اٟتٍىرىا
ػػٍت عوضنػػ علػػى ىػػذا فػػاٞتمعي بػػُتى يػػا" ك   اكا١تػػيًم لػػي  بضػػركرًة عنػػدىم، إذ ليسى
ػػػعكقػػػد رىدَّ ع ،منهػػػا :  اهلل كقػػػاؿ .اللهػػػم أيمَّنىػػػا ٓتػػػَت: لػػػيهم البصػػػريوف ىػػػذا بأنػػػو قػػػد ٝتي
ًت بو، فلو كانى  قد صىرَّح با١تدعوّْ . ف(3)(اللَّهيمَّ ًإف كىافى ىىاذىا ىيوى اٟتٍىقَّ ًمٍن ًعنًدؾى فىأىٍمًطرٍ )

 . "لفسد ا١تعٌت فباف بطبلنوي  ،ا١تيمي بقيةى أمَّنا
ىػػػػػذا مػػػػػن األٝتػػػػػاء الػػػػػيت لىزًمىػػػػػت النػػػػػداءى فػػػػػبل ٬تػػػػػوزي أىٍف يقػػػػػعى ُب غػػػػػَتًه، كقػػػػػد " ك

   (4):أنشد الفراء ،ُب ضركرًة الشعًر كونيو فاًعبلن  كىقىع

ٍلفىةو من أيب ًدثار   يىٍسمىعيها اللهيمى الكيباري    كحى
بقولو: يىٍسمىعيها" فاستعملىو ىنا فاعبلن 

(5). 
  عدم جواز تخفيف ميِمو

 ،، كجىوَّزه الفراء كأنشد البيت: يىٍسمىعيها اللىهيمى الكيباركال ٬توزي ٗتفيفي ميًمو 
 ىذا خطأه "قاؿ بعضيهم:  ،بذلك ذ ال ٯتكنيو استقامةي الوزف إالَّ بتخفيًف ا١تيم؛ إ

 
 
 

                                                 
 .ْٕ/ِع ا٢توامع ، ئلو ٣تهوؿ ؛ كىو ُب  ٫تقا(  ُ)
 .ِ: ، اآلية  ا١تائدةسورة (  ِ)
 .ِّ: ، اآلية  ألنفاؿسورة ا(  ّ)
 .َِْ/ُ ، ؛ ك انظر: معاين القرآف للفراء ِّٖ ،ص البيت لؤلعشى ، كىو ُب ديوانو(  ْ)
 .ٖٗ-ٕٗ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)



 
ُُِ 

 

 

، كذلك ألفَّ ا١ت مي الفراءكىو رأ ،يمى بقيةي أيمَّنافاًحصه
، فكيف ٬تيىوّْزي الفراء؟ كأجاب (1)

 .  عن البيت بأفَّ الركايةى ليسىٍت كذلك، بل الركايةي: يىٍسمىعيها الىيو الكيباري
. كردَّ  كىذا ال ييعاًرضي الركاية األخرل، فإنو كما صىحٍَّت ىذه صىحٍَّت تػىٍيكى

لىليًفظى بو مىٍنبػىهىةن على األصل   ،يا اهلل أيمَّنامذىبى الفراء بأنو لو كاف األصل:  (2)الزجاج
 ."كما قالوا ُب: كىيٍػليمّْو: كيله أليًمو

 ال ُىم  حذف األلف والالُم في: اللهم أى 
ثػيرى دىٍكريىا حىت حيًذفىتٍ  اكمن أحكاـ ىذه اللفظًة أيضن  منها األلف كالبلـي  أّنا كى

 (3):كقاؿ الشاعر، اللهم أم ،ُب قو٢ًتم: ال ىيمَّ 

ٍهًم ال ىيمَّ إفَّ ع أىٍحرىـ حىجَّان ُب ثيابو ديٍسمً   امرى بنى جى
(4)
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بلها، ٨تو: جاء أداة االستثناء من حكم ما ق االستثناء ىو إخراج ما بعد

ا،   كلو أنواع متعددة منها القـو إالٌ زيدن
 كمنقطع استثناء متصل  -ُ

كالثاىن ىوما   فاألكؿ ىو ما كاف فيو ا١تستثٌت منو كا١تستثىت من جن  كاحد،
 ٨تو : جن  ا١تستثٌت منو،  كاف فيو ا١تستثٌت من جن  غَت

 استثناء منقطع أك متصل - أ
: (  ُب قولو  ارىٍمزن  ًإالَّ ك             

        )(5) : ": فيو كجهاف  
أنػػػػػػو اسػػػػػػتثناءه منقطػػػػػػع ألفَّ الرمػػػػػػزى لػػػػػػي  مػػػػػػن جػػػػػػنً  الكػػػػػػبلـ، إذ  :أحػػػػػػدي٫تا 

، أك ٨تو٫تا، كمل يىٍذكير أبو البقاء الرمز: اإلشارةي بعُتو أك حاجبو
(6)
 . "غَتىه 

                                                 
 .َِّ/ُ ، معاين القرآف(  ُ)
 .ّٓٗ/ُ ، ك إعرابومعاين القرآف (  ِ)
 .ُِْ ،ص بن قتيبةالقرآف المشكل تأكيل قائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب (  ّ)
 .ٗٗ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ْ)
 .ُْسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)
 .ُِِ/ُالتبياف ، (  ٔ)



 
ُِِ 

 

 

كاختػػػػارىه ابػػػػػني عطيػػػػػة 
بػػػػػو فإنػػػػػو قػػػػػاؿ: "كالكػػػػبلـي ا١تػػػػػرادي االسػػػػػتثناًء أنػػػػػو  اباًدئنػػػػ (1)

اإًلشػػػػػػػػارةى ك٨توىىػػػػػػػػا ُب حكػػػػػػػػًم  كذىػػػػػػػػب الفقهػػػػػػػػاءي إىل أفَّ ٍب قػػػػػػػػاؿ:  ،قطػػػػػػػػعه اسػػػػػػػػتثناءه من
يءي االستثناءي متصبلن الكبلـً ُب األىٯٍتاف ك٨توًىا، فع  .لى ىذا ٬تًى
، الرمػػػػػػزي كالوجػػػػػػو الثػػػػػػاين : أنػػػػػػو متصػػػػػػله؛ ألفَّ الكػػػػػػبلـى لغػػػػػػةن ييطلػػػػػػقي بػػػػػػإزاء معػػػػػػافو
  (2):كأنشدكا على ذلك ".كاإًلشارةي من ٚتلتها

 تي عليها بالدموًع البواًدرً رىدىدٍ       ٍتٍت بالعيوًف الفواتًر إذا كىلَّمى 
 : (3)كقاؿ آخر

 فلم يىكي إال كىٍمؤيىا باٟتواجبً  ٍت كبلمان فاتػَّقىٍت من رقيبها أرادى 
 (4):كقد استعمل الناسي ذلك فقاؿ حبيب

 فكافى ًمٍن رىدًّْه ما قاؿى حاًجبيوٍ            كىلٍَّمتيو ّتفوفو غَت ناطقة 
ا أيدّْم ميؤىدَّل الكبلـ كفيًهم منو لو قاؿ: "١تا ٥تتارن  (5)كّٔذا الوجو بدأ الز٥تشرم

 .(6)"ا، ك٬توز أىٍف يكوفى استثناء منقطعن اما يػيٍفهىمي منو ٝتيّْي كبلمن 
 استثناءي مفرغه   - ب

 كقد سبق بنفي أك ّني أك استفهاـ، مثل ،كىو ما حذؼ فيو ا١تستثىت منو
: (ُب قولو  ابػىٍغين  ك                    

       )(7) :كاالستثناءي ، و مفعوؿه من أجًلًو، العامل فيو اختلفيو أكجوه، أحديىا: أن"ف
  ، كرجَّحو أبو علي.(8)قوؿي األخفص ىوك  كما اختلفوا إال للبغي ال لغَتًًه، كالتقدير:، مفرغه 

 

                                                 
 .َُٗ/ّر الوجيز ، احملر  ( ُ)
 .ِْٓ/ِ احمليط ، قائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب البحر(  ِ)
 .ِْٓ/ِر احمليط ، كىو ُب البح البيت للقناين ،(  ّ)
 .ِْٓ/ِاحمليط،  كىو ُب البحر -ك حبيب ىو أبو ٘تاـ  -لي  ُب ديوانو  ( ْ)
 .ِْٗ/ُ ، الكشاؼ(  ٓ)
 .ُٔٔ-ُٓٔ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٔ)
 .ُٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٕ)
 .ُٗٗ، ص معاين القرآف(  ٖ)



 
ُِّ 

 

 

ما اختلفوا لذين كأنو قيل: اره ُب ٤تلّْ نصبو على اٟتاًؿ من نو مصدالثاين: أك 
 .(1)" ا، كاالستثناءي مفرَّغه أيضن  ُب ىذه اٟتاًؿ، كلي  بقوم إالَّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .َٗ/ّف ، الدر ا١تصو (  ُ)



 
ُِْ 

 

 

 اضطجروراتػػ-جػ

اٞتػػر ىػػو أحػػد حركػػات اإلعػػراب، كالكسػػر أحػػد حركػػات البنػػاء، كاٞتػػر ينقسػػم 
 .كر بإضافةقسمُت: ٣تركر ْترؼ جر، ك٣تر 

ػحروفػاضجارػػ–ػ1
كعلػػػػػى، كُب، كرٌب، كمػػػػػع، كاليػػػػػاء، كالػػػػػبلـ،  ،كعػػػػػن ،إىلك  : ًمػػػػػن،اكىػػػػػي عشػػػػػركف حرفنػػػػػ

الباء ُب القسػم، كالػواك، كالفػاء الػيت ، ك الواككحىت، ك  ،كعدا ،كخبل ،كمذ، كمنذ، كحاشا ،كالكاؼ
 .  ٔتعٌت ريبٌ 
صوف على مستول الدر ا١ت كاآلف نبحث ُب الشواىد اليت تتعلق بآّركرات ُب 

 .سورة آؿ عمراف
ػذواعدػاضجرػبحروفػاضجارػػ-1

 احركؼ اٞتر الزائدة تعمل أيضن   -ُ
: ( قولو ُب ك كاف        )(1) ،ُب ىذا ا١توضع كما أشبهو  ربىاخ

 :قوالف
نو ٤تذكؼه كأفَّ البلـى مقويةه لتعديًة ذلك ا٠ترب : أ(2)ىو قوؿ البصريُت" ك :أحد٫تا 

: ما  اميريدن ىو مفعوؿ  ،أف يذر ر، فػألٍف يىذى  اريدن در لضعًفو، كالتقدير: ما كاف اهللي ما١تق ، كالتقديري
  . "كافى اهللي مريدان تػىٍرؾى ا١تؤمنُت

لنفػػي كأفَّ الفعػػلى بعػػدىا ىػػو أفَّ الػػبلـى زائػػدةه لتأكيػػًد ا" قػػوؿ الكػػوفيُت: : كالثػػاين
، كالتقػػػديري ُب الفعػػػًل بنفًسػػػها ال بإضػػػمار أىفٍ بى العاملػػػةي النصػػػ، كالػػػبلـي عنػػػدىم ىػػػي خػػػرب كػػػاف

ضىػػعَّف أبػػو البقػػاء" ك ." عنػػدىم: مػػا كػػاف اهلل يىػػذىري ا١تػػؤمنُت
مػػذىبى الكػػوفيُت بػػأفَّ النصػػبى قػػد  (3)

 ، كػػػاف النصػػػب فػػػإٍف كػػػاف النصػػػبي ّٔػػػا نفًسػػػها فليسػػػت زائػػػدةن، كإف  كيًجػػػد بعػػػد ىػػػذه الػػػبلـً
كا٠تربي ُب بػاب  ما ُب حىيّْزىا بتأكيل مصدر، فٍ جهة ا١تعٌت ألفَّ أى أىٍف: فىسىدى من  بإضمار
 اىػو االسػمي ُب ا١تعػٌت فيلػـز أف يكػوفى ا١تصػدري الػذم ىػو معػٌتن مػن ا١تعػاين صػادقن  ،كػاف

اؿ"  .على اًٝتها كىو ٤تي
                                                 

 .ُٕٗاآلية :سورة آؿ عمراف ، (  ُ)
 .ّٗٓ ُب مسائل ا٠تبلؼ ،  اإلنصاؼ(  ِ)
 .ِْٓ/ُ لتبياف ،ا(  ّ)



 
ُِٓ 

 

 

فممنػػوعه؛ ألفَّ العمػػل ال ٯتنػػع  إٍف كػػاف النصػػبي ّٔػػا فليسػػت زائػػدةن أمَّػػا قوليػػو: " 
 .(1)"عند األخفص ر تيزاد كىي عاملةه، ككذلك أىفٍ اٞت الزيادةى، أال ترل أفَّ حركؼى 

 : (2)ُب قولو كاف ك
ـً    ....................  (3)كجَتافو لنا كانوا كرا

 

أن يكون  بعامل واحٍد، إال   ا ومعًنىلفظً  ال يتعل ُق حرفا جر متحدان  -ِ
    منو على اآلخر أو بداًل  اأحُدىما معطوفً 

: (كقولػػػػو                     )(4): مبتػػػػدأه كأقػػػػػربي  ىػػػػػم فيػػػػو
، ك إٍف قيػل: ال يتعلَّػقي ػػػ "ف، للكفر متعلػقه بػو، ككػذلك لئًلٯتػاف خربيه، كىو أفعلي تفضيلو
 اأف يكػػػوف أحػػػدي٫تا معطوفنػػػ كمعػػػٌتن بعامػػػل كاحػػػدو، إالَّ  ا كمعػػػٌتن حرفػػػا جػػػر متحػػػداف لفظنػػػ
 .؟ بػ أقرب" ا، فكيف تعلَّقن  منو على اآلخر أك بدالن 

نػػػػو ُب قػػػػوة عػػػػاملُت، فػػػػإفَّ اٞتواب أفَّ ىػػػػذا خػػػػاصّّ بأفعػػػػًل التفضػػػػيل قالوا:ألػػػػػػف 
 :(5)كقاؿ أبو البقاء، يزيدي فضليو على فضل عمر معناه:، زيده أفضلي من عمرك قولىك:
م: ُب قػػو٢ت أطيػبي م فيهمػػا ألّنمػا ييٍشػًبهاف الظػرؼ، ككمػػا علػ ،أقػربي "كجػاز أف يعمػلى  

يىػػديؿُّ علػػى معنيػػُت: علػػى  ُب الظػػرفًُت ا١تقػػدَّرين، ألفَّ أفعػػلى  ،اأطيػػبي منػػو ريطبنػػ اىػػذا بيٍسػػرن 
م  أصل الفعل كزيادتًو، فيعملي ُب كلّْ كاحدو منهما ٔتعٌت غًَت اآلخر، فتقديريه: يىزيدي قػرّٔي

فُت، ألف ظػاىره كال حاجػة إىل تشػبيو اٞتػارٍَّيًن بػالظر  .لكفًر على قػيػٍرًّٔم إىل اإًلٯتػافإىل ا
الظػػرفُت  كقوليػػو: كلػػي  كػػذلك، أف ا١تسػػوّْغى لتعلًُّقهمػػا بعامػػلو كاحػػدو ًشػػبػٍهيهيما بػػالظرفُت،

  .(6) "يعٍت أفَّ ا١تعٌت:ىذا ُب أكاًف بيٍسرًيًَّتو أطيبي منو أكافى ريطىًبيًَّتو، ا١تقدرين
الظرف والجار إذا وقعا حالين أو وصفين أو خبرين أو صلتين   -ّ

 بكون مطلق تعل قا

                                                 
 .َُٖ/ُ ، معاين القرآف لو(  ُ)
 .؛ كصدره : فكيفى إذا مىرىٍرتى بداًر قوـو  ّٖٓ ، ص  البيت للفرزدؽ ، كىو ُب ديوانو(  ِ)
 .َٖٓ-َٕٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ّ)
 .ُٕٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
 .َِٓ/ُ لتبياف ،ا(  ٓ)
 . ْٕٕ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ٔ)



 
ُِٔ 

 

 

: (ُب قولو  عىلىى ريسيًلكى ك                 )(1)
فيو ثبلثة  :

 أكجو
ىذه صلةي للوعد ُب  ،"على : (2)قاؿ الز٥تشرم ،كىعىٍدتىنا : أنو متعلق بػأحدىا 

 ."كا١تعٌت: ما كىعىٍدتنا ُب تصديًق رسلك ،قولك: كعد اهلل اٞتنة على الطاعة
 (3) : أف تتعلَّقى ٔتحذكؼ على أّنا حاؿ من ا١تفعوؿ كقىدَّره الز٥تشرم كالثاين 

فىًإ٪تَّىا ) على رسلك؛ ألفَّ الرسل ٤تيىمَّلوف ذلك: على رسلك، أك ٤تموالن  بقولو: "مينػىزَّالن 
  . (4)(" عىلىٍيًو مىا ٛتيّْلى 
كرىدَّ الشػػػيخ 

يػػػد، كقػػػد عيلًػػػم مػػػن كػػػوف مق  اأف الػػػذم قػػػدَّره ٤تػػػذكفن : "ػػػػػػعليػػػو ب (5)
القواعد أف الظرؼ كاٞتار إذا كقعا حالُت أك كصفُت أك خربين أك صلتُت تعلَّقا بكػوف 

 " ؟٤تمػوؿأك  كىػو مينػىػزَّؿ امقيػدن  امطلق، كاٞتارُّ ىنا كقع حاالن فكيػف يػيقىػدَّر متعلَّقيػو كوننػ
(6).  
  اإًلسناد ئدةي ألف بو ال تستقلُّ فا لي ػػػ ال يكوف خربا ل ًمنى اللَّوً    -ْ

 :(ُب قولو  ًمنى اللَّوً ك                  )(7) : 
ألنو لو تأخَّر لكافى صفةن لو. كُب  ،و ُب ٤تلّْ نصبو على اٟتاؿ من شيءالظاًىري أنَّ "

ي  ُب شيء كائنو ىو خربي لي ، ألف بو تستقلُّ فائدةي اإًلسناد، كالتقدير: فل ،شيء
 . "من اهلل، كال بد من حذؼ مضاؼ أم: فلي  من كالية اهلل، كقيل: ًمٍن ًديًن اهلل

 
 

                                                 
 .ُْٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ْٖٗ/ُؼ ، الكشا(  ِ)
 .ْٖٗ/ُؼ ،الكشا(  ّ)
 .ْٓ:، اآلية  النورسورة (  ْ)
 .ُِْ/ّر احمليط ، البح(  ٓ)
 .ّٕٓ/ّ ف ،الدر ا١تصو (  ٔ)
 .ِٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٕ)



 
ُِٕ 

 

 

 (1):كنىظَّر بعضيهم اآلية الكرٯتة ببيت النابغة

 فإينّْ لىٍستي منك كلىٍستى ًمٍتّْ   اإذا حاكىٍلتى ُب أسدو فيجيورن 
فائػدة، ، تسػتقل بػو الخرب لػي منك كمٍت : "كالتنظَت لي  ّتيدو، ألفَّ  (2)قاؿ الشيخ

كقػػػد ٨تػػػا ابػػػني عطيػػػةى  .فلػػػي  البيػػػت كاآليػػػة" ،ُب شػػػيء: كُب اآليػػػة: ا٠تػػػربي قوليػػػو
ىػػػذا  (3)

ىٍنحىٌت الذم ذكرتو عن بعضهم فقاؿ: "فلي  مػن اهلل ُب شػيء مىٍرًضػي  علػى الكمػاؿ 
ا١ت

ػػنا فلػػي  منػػا) :كالصػػواب، كىػػذا كمػػا قػػاؿ النػػيب  ػػٍذؼي  ُب الكػػبلـً . ك (4)("مىػػٍن غىشَّ حى
ىػػو  ،هلل كالثػػواًب ك٨تػػو ىػػذا، كقوليػػو: ُب شػػيءمضػػاؼو تقػػديريهي: فلػػي  مػػن التقػػرُّب إىل ا

 .لي  ًمنى اهلل" :ُب موًضًع نصبو على اٟتاًؿ من الضمًَت الذم ُب قولًوً 
، : (5)قاؿ الشيخ ألفَّ تقديرىه: فلي  من التقرب إىل اهلل  "كىو كبلـه مضطربه

ىو ُب موضًع  ،، إذ ال يستقلُّ، كقولو: ُب شيءي لا لػػػػ خربن  فى من اهللتضي أالَّ يكو يق
على قولو لي  ٢تا خربه، كذلك  ، فتبقى لي ايكوفى خربن  لى اٟتاؿ يقتضي أالَّ نصبو ع

لي  ّتيدو؛ ًلمىا  (مىٍن غىشَّنىا فلي  منا): ال ٬توز، كتشبيهيوي اآلية الكرٯتة بقولو 
 كبُت اآلية الكرٯتة".بػىيػَّنَّا من الفرؽ بُت بيت النابغة 

اب عن قولو بأفَّ ُب الكبلـً  لعدـ االستقبلؿ اال يكوفي خربن  من اهلل: "إفَّ قلت: قد ٬تي
، تقديريه: فلي ى من أكلياء اهلل، أك لي ، ألفَّ اٗتاذى الكفارى أكلياءى يناُب  حىٍذؼى مضاؼو

 ."كاليةى اهلل تعاىل
من أىل التقرب، كحينئذ  فلي  من التقرب أم:": (6)ككذا قوؿي ابن عطية 

 بالنسبة إىل ما ذىكىر،كنظَت  ايكوف التنظَتي بُت اآلية اٟتديًث كبيًت النابغة مستقيمن 
 

                                                 
 .ُْٕو ،صديوان(  ُ)
 .ِّْ/ّر احمليط ، البح(  ِ)
 .ّٕ/ّر الوجيز  ، احملر (  ّ)
 .ِّْٓ: ، رقم اٟتديثداؤد سنن أيب ؛ ك  ِّٖ: ، رقم اٟتديث صحيح مسلم(  ْ)
 .ِّْ/ِر احمليط ، البح(  ٓ)
 .ّٕ/ّر الوجيز ، احملر  (  ٔ)



 
ُِٖ 

 

 

من أشياعي كأتباعي،  مأ (1)(فىمىن تىًبعىًٍت فىًإنَّوي ًمٍتّْ ) :تقدير ا١تضاؼ ىنا قولو 
 :(ككذا قوليو          )(2)، أنت مٍت فرسخُت العرب: كقوؿ، 

ىو خربى لي ، كُب  ،ك٬توز أف يكوف من اهلل ،أم من أشياعي، ما ًسٍرنا فرسخُت
، كغَتيه اكما ذىب إليو ابن عطية تصر٭تن   ،ي لمن الضمَت ُب  يكوف حاالن  ،شيء
 . (3) "إٯتاءن 

ػططاظيػحروفػاضجرػ:ػػػ-5
ػػِطْنػػػ -1

تكوف للتبعيا ك  ،(4)ُب ا١تكاف، قد تكوف البتداء الغاية ك٢تا معاين متعددة
، كلتبيُت اٞتن  مىت حسين لك ذكر الصفة معها، كقد تكوف مىت حسين ذكر البعا
 ١تعاين أخرل كما سنرل.

   بيانيةتبعيضية أك  نمً   -ُ
: (ُب قولو  ًمنٍ  ك                 )(5) :يها "ف

ا: أنو تبعيضية؛ ألف ا١تتلوَّ عليو عليو السبلـ من قصة عيسى بعاي كجهاف، أظهر٫ت
معجزاتًو كبعاي القرآف، كىذا كجوه كاضح. كالثاين: أّنا لبياًف اٞتنً ، كإليو ذىب ابني 

أ. قاؿ الشيخ، (6)" عطية كبو بىدى
(7)
"كال يتأتَّى ذلك ىنا من جهًة ا١تعٌت إال ٔتجازو،  : 

 ة با١توصوؿ لي  بظاىر، إذ لو قلت:البياني قديرى ًمنٍ ألفَّ ت         

        ، ، بعاي اآليات كالذكًر كىو أىٍف ٬تيٍعىلى  الحتٍجتى إىل تأكيلو
 .(8)" كىو ٣تازه ا آياتو كذكرن 

                                                 
 .ّٔ: ، اآلية  إبراىيمسورة (  ُ)
 .ِْٗ: ، اآلية  البقرةسورة (  ِ)
 .َُٗ-َُٕ/ّ ،  الدر ا١تصوف(  ّ)
 .َّٔمغٍت اللبيب ،ص (  ْ)
 . ٖٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)
 .ُْٔ/ّر الوجيز ، احملر (  ٔ)
 .ْٕٔ/ِر احمليط ، البح(  ٕ)
 .ُِٕ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ٖ)



 
ُِٗ 

 

 

 ك زائدةبيانية أ من  -ِ
ػػػػرو  ك : (ُب قولػػػػو  ًمػػػػٍن ذىكى                       

      )(1) :"ى جػن  العامػل، كالتقػدير: أحديىا :اففيو كجه : أّنػا لبيػاف اٞتػن ، بػىػُتَّ
الذم ىو ذكر أك أنثى، كإف كاف بعضيهم قد اشًتط ُب البيانية أف تدخل على ميعىرَّؼ 

ػػر دة لتقػػدُّـ االثػاين: أّنػػا زائػك  ،بػبلـ اٞتػػن  لنفػي ُب الكػػبلـ، كعلػى ىػػذا فيكػوف ًمػػٍن ذىكى
ػػرو أك أنثػػى، كلكػػٍن فيػػو نظػػره مػػ  ،مػػن نفػػً  عامػػل بػػدالن  ن حيػػث إفَّ كأنػػو قيػػل: عامػػلو ذىكى

 .(2)ًمٍن"البدؿى ال ييزاد فيو 
  غَت زائدة ًمنٍ   -ّ
 :(ُب قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك                    

  )(3): ":ػػا بػػالفتح كالتشػػديد. قػػرأ سػػعيد بػػن جبػػَت كاٟتسػػن بػػو األصػػل:لىًمٍن مػػا، فػىفيعًػػل ك  لىمَّ
زائػدة ُب الواجػب علػى رأم أيب اٟتسػن  ،ًمٍن ىػذه الػيت ُب لىًمػٍن مػا القلب كاإًلدغاـ ٍب اٟتذًؼ، ك

فػإف الًتكيػب  ،سػبة إىل ادعائػو زيػادة ًمػنٍ بالن فيػو نظػره " ك ،(5)كىذا ٗتريج أيب الفػتح .(4)"األخفص
 .(6)"يقلق على ذلك، كيبقى ا١تعٌت غَتى ظاىر

  تعليلية :ًمنٍ   -ْ
 : (ُب قولػػػو  ١تػػا ك               )(7)

بػػػن سػػػعيد قػػرأ "  :
لػب ًعل بو ما تقػدـ مػن الق: لىًمٍن ما، فػىفي األصل، ك جبَت كاٟتسن: لىمَّا بالفتح كالتشديد
 :(8) قػػاؿ الز٥تشػػرم". ليسػػت زائػػدةن بػػل ىػػي تعليليَّػػةه  كاإًلدغػػاـ ٍب اٟتػػذًؼ، إال أف ًمػػنٍ 

قلػػت:  ،ىػػذا ٨تػػو مػػن قػػراءة ٛتػػزة ُب ا١تعػػٌت"كمعنػػاه ١تًػػٍن أجػػل مػػا أتيػػتكم لتػػؤمنينَّ بػػو، ك 
 ."كلوضوح معناه أكجوي لسبلمتو من ادّْعاء زيادة ًمنٍ كىذا الوجو 

                                                 
 .ُٓٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .َْٓ-ّٗٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ِ)
 . ُٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .ٖٗ/ُ ، عاين القرآفم(  ْ)
 .ُْٔ/ُب ،احملتس (  ٓ)
 .ِِٗ/ّ ف ،الدر ا١تصو (  ٔ)
 .ُٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٕ)
 .ُْْ/ُ ، الكشاؼ(  ٖ)



 
َِِ 

 

 

(1)شػػيخقػػاؿ ال
"كىػػذا التوجيػػوي ُب غايػػة البػيٍعػػد كيػينػىػػزَّه كػػبلـي العػػرب أف يىػػٍأٌبى فيػػو   :

ػػًل ُب كػػبلـ العػػرب،  مثليػػو فكيػػف ُب كتػػاب اهلًل عػػز كجػػل! ككػػاف ابػػن جػػٍت كثػػَتى التمحُّ
زائػػدةن،  ره الز٥تشػػرم أف تكػػوفى الػػبلـي ُب ًلمػػٍن مػػا آتينػػاكمىػػذه علػػى مػػا قػػر  لىٌمػػاكيلػػـز ُب 

الشػػرط ال علػػى حػػرؼ ١توطئػػة، ألفَّ ا١توطئػػةى إ٪تػػا تػػدخل علػػى أدكات كال تكػػوفي الػػبلـى ا
مل ٬تىيػٍز، كإ٪تػا ٝتيّْيػت موطئػةن ألّنػا ، اأهقسم باهلل ١تًػٍن أجلػك ألضػربن زيػدن اٞتر، لو قلت: 

تػيػػػوىطّْىء مػػػػا يىٍصػػػػليح أف يكػػػوفى جوابػػػػان للشػػػػرط للقسػػػم، فيصػػػػَتي جػػػػوابي الشػػػػرط إذ ذاؾ 
ُب ىػذه القػراءة ٬تػوز أف  مػاقلػت: تقػدَّـ لػو ىػو أفَّ  ،جواب القسم عليولداللًة  ا٤تذكفن 

تكػػوفى موصػػولة ٔتعػػٌت الػػذم، كأف الػػبلـ معهػػا موطئػػةه للقسػػًم، كقػػد حصػػر ىنػػا أّنػػا ال 
ه ىػػػػو تػػػػدخل إال علػػػػى أدكات الشػػػػرط فأحػػػػدي األمػػػػرين الزـه لػػػػو، كقػػػػد قىػػػػدٍَّمتي أفَّ ىػػػػذ

 .(2)ةن"ئموصولةن كجىعىلى البلـى موط اإًلشكاؿي على مىٍن جىعىلى ما
  ًمٍن ٔتعٌت عند  -ِ
 : (  قولوُب  ك ًمنٍ               

    )(3): ىي ٔتعٌت عند كقولو" : (4)أّنا ٔتعٌت عند، قاؿ أبو عبيدة : 
(          )(5)عندى جوع كعند  م:، أ

  .(6)"كىذا ضعيفه عند النحويُت خوؼ،
  ًمٍن ٔتعٌت بدؿ  -ّ
: (  قولوُب  ًمنٍ ك                  

    )(7) أكجو :منها أيضنا: أّنا ٔتعٌت بدؿ. ها في 

                                                 
 .ُِٓ/ِر احمليط ، البح(  ُ)
 .ِِٗ/ّ ،الدر ا١تصوف(  ِ)
 .َُسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .ٕٖ/ُالقرآف ،  ٣تاز (  ْ)
 .ْ:، اآلية  قريصسورة (  ٓ)
 .ّٓ/ّف ، الدر ا١تصو (  ٔ)
 . ٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٕ)



 
ُِِ 

 

 

(1)ز٥تشرمقاؿ ال
إفَّ الظَّنَّ الى يػيٍغًٍت ًمنى اٟتٍىقّْ )مثلي قولو:  ،من اهلل :"قولو  :

ٍيئان  أم: بدؿى رٛتتو  اكا١تعٌت: لن تغٍت عنهم من رٛتة اهلل أك من طاعتو شيئن ، (2)(شى
بيكيٍم كىمىآ أىٍموىاليكيٍم كىالى أىٍكالىديكيٍم بًالَّيًت تػيقىرّْ : )كُب معناه قوليو  ."كطاعتو كبدؿى اٟتق

نىا زيٍلفىى ٚتهوري النحاة يىٍأباه، فإفَّ  ،ذا الذم ذىكىره من كوًّنا ٔتعٌت بدؿى" ك، (3)(ًعندى
  (4):عامَّة ما أكرده ٣تيزي ذلك بتأكليو اٞتمهور، فمنو قوليو

يرىقَّقا 
 كمل تىذيٍؽ من البقوًؿ الفيٍستقا   جاريةن مل تٍأًكًل ا١ت

 (5):كقوؿ اآلخر
ىخىاضى مأخذكا 
 كييكتبي لؤلمًَت أىًفيبل اظيٍلمن   ن الفصيًل غيليبَّةن ا١ت

نٍػيىا ًمنى ) ، 6))(كىلىٍو نىشىآءي ٞتىىعىٍلنىا ًمنكيٍم مَّبلىًئكىةن ) : اهلل كقاؿ  أىرىًضيتيٍم بًاٟتٍىيىاًة الدُّ
(7)(" اآلًخرىةً 

.
(8). 

  اضالمػ   -ِ
د العامل كقد تكوف زائدة لتأكي قد تكوف تعليلية، ،ك٢تا معاين متعددة 

 .اكتقويتو ك١تعاف أخرل أيضن 
    يةتعليل: البلـ   -ُ
: (ُب قولو  ًلما ك            )(9) :

ادى عنو ، الٌّناقرأ ٛتزة بكسًر البلـً خفيفةى ا١تيم"  ،للتعليل، كىذا الذم ينبغي أالَّ ٭تي
(10)قاؿ الز٥تشرم ".حنيئذو مصدريةه  كمالتؤًمنينَّ،  تعلقة بػكىي م

"كمعناه ألجًل إيتائي  : 
                                                 

 .ُْْ/ُ، الكشاؼ(  ُ)
 .ّٔيون : سورة (  ِ)
 . ّٕ: ، اآلية  سبأسورة (  ّ)
 .ّٓٓ اللبيب ، يب ٩تيلة ، كىو ُب مغٍتألالبيت (  ْ)
 .ُٔ/ِ ، البيت للراعي ، كىو ُب أما  الشجرم(  ٓ)
 .َٔ: ، اآلية  الزخرؼسورة (  ٔ)
 .ّٖ: ، اآلية  التوبةسورة (  ٕ)
 .ّٔ-ّٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٖ)
 .ُٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٗ)
 .ُْْ/ُؼ ، الكشا(  َُ)



 
ِِِ 

 

 

صدّْؽو لتؤًمنينَّ بو، على أفَّ ما إياكم بعاى الكتاًب كاٟتكمة، ٍب ّٓيء رسوؿو م
ُب معٌت ا١تصدرين، كالبلـي داخلةه  مصدريةه، كالفعبلف معها أعٍت: آتيناكم كجاءكم

ًمنينَّ بالرسوؿ كلتنصيرينَّو ألجل أف آيتكم للتعليل، كا١تعٌت: أخىذى اهلل ميثاقىهم لتؤ 
 .  اٟتكمة، كأفَّ الرسوؿ الذم أمركم باإًلٯتاف كنصرتًو موافقه لكم غَتي ٥تاًلفو

: "ظاىر ىذه التعليل الذم ذكره كالتقدير الذم قدره أنو تعليله (1)قاؿ الشيخ
اًلفه لظاىر  يٍقسىم عليو، فإٍف عىٌتى ىذا الظاىرى فهو ٥تي

رى اآليًة اآلية، ألفَّ ظاىللفعًل ا١ت
ألٍخًذ ا١تيثاؽ ال ١تتعلَّقو كىو اإًلٯتاف، فالبلـي متعلقةه بأخذ،  يقتضي أف يكوفى تعليبلن 

كٯتتنع ذلك من حيث  ،وف متعلقةن بقولو: لتؤًمنينَّ بوكعلى ظاىر تقدير الز٥تشرم تك
، اؿ: كاهلل ألضربىنَّ زيدن تقو  بلها،إفَّ البلـ ا١تتلَّقى ّٔا القسمي ال يعمل ما بعدىىا فيما ق

: بقولو: ، ىذا ال ٬توزي أف تتعلق البلـ ُب ًلماألضربنَّ، فعلى  اكاهلل زيدن  كال ٬توزي
 اأك ٣تركرن  اكقد أجاز بعاي النحويُت ُب معموؿ اٞتواب ػ إذا كاف ظرفن  ."لتؤًمننَّ 
كجىعىلى من ذلك تقدُّمىو،

(2) : 
.عىٍوضي ال نػىتػىفىرَّؽي  ....................... * ..............

(3) 
  توتقوي: زائدة لتأكيد العامل ك البلـ  -ِ
: (ُب قولو ك البلـ   -أ             )(4): " زائدةه ال تعلَّق ٢تا
، ،زًيدت ُب مفعوًؿ ا١تصدًر كىو ظلم بشيءو، كىو ُب التقدير ضمَتي  كالفاعلي ٤تذكؼه

فزيدت البلـي تقويةن للعامل  كما اهللي يريد أف يىٍظًلمى العا١تُت، قدير:كالت البارم تعاىل،
 .(5)("فػىعَّاؿه لّْمىا ييرًيدي ) :كقولو   الكونًو فرعن 
كريدَّ ىذا بأنو  ،كما اهللي يريدي ظلمى العا١تُت بعضىهم لبعا"معٌت الكبلـ:  كقيل 

من  اظيلمن : بلـ، فكاف يقاؿأكىل منو بال ،ًمنٍ  لكاف الًتكيبي بػ لو كاف ا١ترادي ىذا

                                                 
 .ُِٓ/ِر احمليط ، البح(  ُ)
..... ِِٓ ،ص البيت لؤلعشى ، كىو ُب ديوانو(  ِ) الىفىا    بأىٍسحىمى داجو َـّ ٖتى   ، ك ٘تامو : رضيعىٍي لًبافو ثىٍدمى أ
 .ِٖٖ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ّ)
 .َُٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
 .َُٕ:، اآلية    ىودسورة (  ٓ)



 
ِِّ 

 

 

ألنو ُب سياًؽ النفي، فهو يػىعيمُّ كلَّ  ،اظلمن كنىكَّرى  ،فهذا معٌت يػىٍنبيو عنو اللفظي  ،العا١تُت
 .(1)"نوعو من الظلمً 
: ( ُب قولو  البلـك   -ب        )(2) :" أّنا زائدةه مؤكدةه، كهي
رىًدفىكم، كقوؿ اآلخر أم (3)(رىًدؼى لىكيم): ُب قولو 

(4)  : 
نىا     فػىلىمَّا أىٍف تواقػىٍفنىا قليبلن   أى٩تىٍنا للكبلًكًل فار٘تىىيػٍ

 :(5)قوؿ اآلخر
 حىت يكوفى ً ى ا٠تليلي خىديكعا   ما كنتي أخدىعي للخيًل ٓتيلَّةو 

أم: أى٩تىٍنىا الكبلكل، كأىٍخدىعي ا٠تليلى، كمثليو
(6): 

ا م يػىرٍ كىلدنيا ا لىنىا امُّوٍ ذى   أىفاكيقى حىت ما يىًدرُّ ٢تا ثػىٍعلي    ًضعيوّنى
فاشتىبىو  ،يريد: يىذيمُّوف الدنيا، كيركم بالدنيا بالباء، كأظن البيت: يىذيمُّوفى   الدنيا
 .(7)"اللفظي على السامًع، ككذا رأيتيو ُب بعًا التفاسًَت، كىذا لي  بقومو 

 بعدالبلـ ٔتعٌت   -ّ
: (   ُب قولو  ًلما ك             

  )(8): "(9)كقولو النابغة  ،ٔتعٌت بعد ، كىيقرأ ٛتزة بكسًر البلـً خفيفةى ا١تيم: 
ـي سابعي   ٫تٍَّتي آياتو ٢تا فػىعىرىفػٍتيها تػىوى   لستًة أعواـو كذا العا

منقوؿه عن صاحب النظم، كال أدرم ما ٛتىىلو يريد: فػىعىرىفػٍتيها بعد ستة أعواـ، كىذا 

                                                 
 .ّْٕ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ُ)
 .ّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .ِٕ: ، اآلية النملسورة (  ّ)
 .ُُٓ/ُ ، قائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب ا١تقرب (  ْ)
 .ْْٗ/ِ،  ر احمليطقائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب البح (  ٓ)
، البن السكيت ، ت/أٛتد ٤تمد شاكر ك عبد  البيت لعبد اهلل بن ٫تاـ السلو  ، كىو ُب إصبلح ا١تنطق(  ٔ)

  ـ.ُٔٓٗ،  ِ، دار ا١تعارؼ ، مصر ،ط ُِّ السبلـ ٤تمد ىاركف ،ص
 .ِِٓ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ٕ)
 .ُٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٖ)
 .َُٗو ، ص ديوان(  ٗ)



 
ِِْ 

 

 

، إذ يصَت تقديريه: كإذ أخذ اهللي ميثاؽى النبيُت اعلى ذلك. ككيف يػىٍنتظم ىذا كبلمن 
 .(1)"بعدىما آتيناكم، كمىًن ا١تخاطبي بذلك

ػػػاضباءػػػ -4
كحػػػػركؼ اٞتػػػػر  ٨تػػػػو: أمسػػػػكت ي الكتػػػػاب بيػػػػدم، ،أٌف البػػػػاء لئللصػػػػاؽكمػػػػن ا١تعػػػػركؼ 
 ."علىمثل الباء قد تأٌب ٔتعٌت ُب ك  عضها ُب معٌت البعا،تتعاقب، فيكوف ب
: (    قولوُب  كالباء   )(2)

: أّنا أحديىا، أكجوه  فيها" : 
كال بيدَّ من حذؼ مضاؼ  أّنا ٔتعٌت ُب، :كالثاين .على أصلها من اإًللصاؽ كفيو قلقه 

ٔتعٌت على، كقد عيدّْم ّٔا   إف الباء :كالثالث ر.ُب حفًظ دينارو كُب حفظ قنطا أم:
 ،(4)(ىىٍل آمىنيكيٍم عىلىٍيًو ًإالَّ كىمىآ أىًمنتيكيٍم عىلىى أىًخيوً )، (3)(الى تىٍأمىنَّا عىلىى ييوسيفى ) :اكثَتن 

  .(5)بقنطار"ككذلك ُب 

ػذواعدػاإلضاسظػػػػػػ-2
بالثاين، ٨تو:  رؼ فيها األكؿ أك يتخٌصصكاإلضافة ىي نسبة بُت اٝتُت يتع

 .زارىنا رجلي كفاءو ، ك قلمي زيدو جديده 
ٍذًفوإعرابي ا١تضاؼ   -ُ  إليو بإعراًب ا١تضاؼ حُت حى
ـى ك  : (  ُب قولو  ،ًإفَّ الٌلوى اٍصطىفىى آدى            

         )(6)
إف ُب الكبلـ حذؼى مضاؼ تقديريهي:  أف (7)راءادَّعى الف" :

نو لو كاف األمر على اهلل اصطفى دين آدـ". قاؿ التربيزم: "كىذا لي ى بشيء، أل
 ."إذ األصل: دين آدـى كدين نوحو  ذلك لقيل: كنوحو 

                                                 
 .ِٖٖ/ّ ف ،ا١تصو  الدر(  ُ)
 .ٕٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ِ)
 .ُُ: ، اآلية  يوسفسورة (  ّ)
 .ْٔ: ، اآلية  يوسفسورة (  ْ)
 .ِٔٔ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)
 .ّّسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٔ)
 .َِٕ/ُ ، معاين القرآف(  ٕ)



 
ِِٓ 

 

 

ىذه سىٍقطىةه فاحشة من يػىريدَّ على الفراء بذلك، بل ا١تشهوري الذم ال " ك 
ٍذًفو، كال ٬توز تػىٍعًرؼي الفصحاء غَتى  ه إعرابي ا١تضاؼ إليو بإعراًب ا١تضاؼ حُت حى

بقاؤيهي على جىرّْه إال ُب قليل من الكبلـ بشرطو 
ذيًكرى ُب النحو، ككاف ينبغي على  (1)

ىو  -ألفَّ الكل  ،ّتر القرية (2)(كىٍسئىًل اٍلقىٍريىةى ): رأم التربيزم أف يكوف قوليو 
(3)"قديريه: أىلى القريةىذا على حىٍذؼو ت يقولوف: -كغَتيه

  . 
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 الشرط ىو أف يكوف احملذكؼ ٦تاثبل ١تا عليو قد عطف كقولو : (  ُ)

 كلَّ امرئ ٖتسبُت امرأن          كنارو توقَّدي بالليل ناراأ
التقدير : ك كل نار ، فحذؼ " كل " ك أبقى ا١تضاؼ إليو ٣تركران لتػوفر العطػف علػى ٦تاثػل احملػذكؼ ، كىػو "كػل" ُب 

 .ٓٔ/ِعلى ألفية ابن مالك ، ت / ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،  ابن عقيلانظر : شرح قولو : أكل امرئ . 
 .ِٖ:  ، اآلية يوسفسورة (  ِ)
 .ُِٕ/ ّف ، الدر ا١تصو (  ّ)



 
ِِٔ 

 

 

ػاضتوابعػػ-دػ
: النعت كالتوكيد كعطف البياف ي ٜتسة تتبع ما قبلها ُب اإلعراب، كىيكى

 كعطف النسق كالبدؿ. 
ػذواعدػاضصغظػػػ -1

ككما يتبع منعوتو ُب  ،عو بداللتو على معٌت فيو، أك فيما يتعٌلق بوكالصفة ىي تابع يكمل متبو 
 .عريف كالتنكَت كالتذكَت كالتأنيثكاٞتر كاإلفراد كالتثنية كاٞتمع كالت الرفع كالنصب
 تذكَت كالتأنيث ُب صفة اسم اٞتن رعاية ال  -ُ
: ( ُب قولو  ،طىيّْبىةن  ك           )(1): "ذرية  ٍف أرادى بػإ

ا كاحدن  اماعة، كإٍف أرادى بو ذىكىرن اٞت باعتباًر تأنيثً  اٞتن ى فيكوفي التأنيثي ُب طيبة
 . "فالتأنيث باعتبار اللفظ

 :(3)كما قاؿ الشاعر  ،"كأىنَّث طيبة لتأنيًث لفًظ الذرية  :(2)الفراء قاؿ
ٍتوي أخرل   كأنت خليفةه، ذاؾ الكماؿي   أبوؾى خليفةه كىلىدى

ه  ه، أمَّا لو قيًصدى بو كاحده معُتَّ  امتػىنىعى اعتباري اللفًظ ٨تو: طلحة كىذا فيما مل يػيٍقصىدي بو كاحده معُتَّ
كٛتزة، كقد ٚتىىعى الشاعري بُت التذكًَت كالتأنيث ُب قولو

(4): 
بىًليَّة فما  يَّةو جى  سيكاتو إذا ما عىاَّ لي  بًأىٍدرىدىا  تػىٍزدىرم من حى

 .(5)"ألفَّ ا١ترادى ْتيَّة اسمي اٞتنً  ال كاحده بعينو
 الكاؼ : نعت ١تصدر ٤تذكؼ  -ِ
: ( ُب قولو  اؼك الك   )(6): قالو نعته ١تص ، درو ٤تذكؼو

، الواحدم نػىٍقبلن  كتكوفي الكاؼي ُب موضًع " :كقاؿ عن أيب علي بعد كبلـو طويلو
يرىاًد، تقديريه: أين أخليق لكم

مثلى  امن الطُت خلقن  نصبو على أنو صفةه للمصدًر ا١ت

                                                 
 .ّٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .َِٖ/ُ ، معاين القرآف(  ِ)
 .َِٖ/ُ ، قائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب معاين القرآف(  ّ)
 .ْْٓ/ِ احمليط ،  البحرىو ُب قائلو ٣تهوؿ ، ك  (  ْ)
 .ُْٗ/ّ ،  الدر ا١تصوف(  ٓ)
 .ْٗعمراف ، اآلية:سورة آؿ (  ٔ)



 
ِِٕ 

 

 

ا يقعي ُب أثًر ا٠تىٍلق، . كفيما قالىو نظره من حيث ىيئة الطَت ا١تعٌت؛ ألفَّ التحدَّم إ٪تى
: ا١ترادي ّٔذا  كىو ما يػىٍنشأ عنو من ا١تخلوقاًت ال ُب نف  ا٠تىٍلق، اللهم إال أف تقوؿى

 .(1)"ا١تصدًر ا١تعفوؿي بو فػىيػىؤيكؿ إىل ما تقدَّـ
  دـ خلوّْ اٞتملة الوصفية من ضمَتع -ّ
: : (         ...)(2)ُب قولو ، ًفئىةه تػيقىاًتلي ك  

بدَّ من ضمَت ٤تذكؼو يعودي على  كعلى ىذا فبل ،على البدًؿ من فاعل التقتا ترفع"
ا١تتقدمتُت ُب الذكر، ليسوغى الوصفي باٞتملة، إذ لو مل يػيقىدٍَّر ذلك ١تا صىحَّ،  فئتُت

: ُب فئتُت التقىٍت فئةه منهما كفئةه أخرل   ٠تلوّْ اٞتملًة الوصفيةً  من ضمَتو، كالتقديري
 .(3)"كافرة

  ؿ الواك على الصفات من قبيل كاحددخو   -ْ
: (ُب قولػػػػػػػػػػػو  الصَّػػػػػػػػػػػاًدًقُتى ك               

        )(4)
لىػػػًت الػػػواكي علػػػى "يػػػو. إف قيػػػل: كمػػػا عيًطػػػف عل :  كيػػػف دىخى

ففيو جواباف، أحدي٫تا أفَّ الصفاًت إذا تكرَّرت جازى  ،ذه الصفاًت ككلُّها لقبيلو كاحدو ى
، دخػوؿي الػواًك ُب اصػوؼي ّٔػا كاحػدن ًك، كإفي كػافى ا١تو اأف يػيٍعطىفى بعضيها على بعاو بػالو 

 با١تدًح. مثل ىذا تفخيمه، ألنو يػيٍؤًذفي بأف كلَّ صفةو مستقلةه 
،  كاٞتوابي الثاين: أف ىذه الصفاًت متفرقةه فيهم، فبعضيهم صابره، كبعضيهم صاًدؽه

"الواكي ا١تتوسطةي بُت الصفاًت  :كقاؿ الز٥تشرم .(5)"متعدّْدي، ىذا كبلـي أيب البقاءفا١توصوؼي ّٔا 
للداللًة على كما٢تم ُب كلّْ كاحدة منها"

(6). 
عطفى ُب الصفة بالواك يىدُّؿُّ على الكماًؿ""كال نعلمي ال : (7)قاؿ الشيخ 

(8). 
                                                 

 .ُْٗ-ُٗ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ُ)
 .ُّسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .ْْ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ّ)
 .ُٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
 .ُِٖ/ُ لتبياف ،ا(  ٓ)
 .ُْٕ/ُ ، الكشاؼ(  ٔ)
 .ََْ/ِر احمليط ، البح(  ٕ)
 .ُٕ/ ّ ،الدر ا١تصوف(  ٖ)



 
ِِٖ 

 

 

 ل بُت الصفًة كا١توصوًؼ بأجنيبعدـ جواز الفص  -ٓ
ػػػػػػػك   : (  ُب قولػػػػػػػو  ،بًاٍلًقٍسػػػػػػػطً  اقىآًئمن                  

           )(1):  ًػػػػػ نصػػػػػبيو علػػػػػى النعػػػػػت  اللمنفػػػػػيّْ بػػػػػبل، كأنػػػػػو قيػػػػػل: ال إلىػػػػػو قائمن
ػػٍل ٬تػػوزي أىٍف يكػػوفى صػػفةن للمنفػػي،   :(2)قػػاؿ الز٥تشػػرم ،بالقسػػًط إال ىػػو "فػػإٍف قلػػت: ىى

ُب كأنػػو قيػػل: ال إلػػو قائمػػان بالقسػػًط إال ىػػو؟ قلػػت: ال يػىبػٍعيػػدي، فقػػد رىأىٍينػػاىم يػىتًَّسػػعوف 
ػػػوي كىػػػو ٍب قػػػاؿ: ، الفصػػػًل بػػػُت الصػػػفًة كا١توصػػػوؼً  ػػػًهد أىٍكجى ، ًمػػػن انتصػػػابًو عػػػن فاعػػػًل شى
ٍدح".
ى
  ككذلك انتصابيو على ا١ت
بُت الصفًة كا١توصوًؼ  ككاف الز٥تشرم قد مىثَّل ُب الفصلً " :(3)قاؿ الشيخ

كىذا الذم ذىكىره ال ٬توزي ألنو فىصىلى بُت قاؿ:  ،ال رجلى إال عبدي اهلل شجاعابقولًو: 
ليسا ك  ،كا١تبلئكةي كأكلوا العلم: اف ٫تاا١تعطوفاف اللذ الصفًة كا١توصوًؼ بأجنيب كىو

عىرىؼى و نظَتي: بل ٫تا معموالف لشىًهدى، كى ،ال إلو إال ىو: معمولىٍُتً لشيءو من ٚتلةً 
بأجنيب لي   فػىيػيٍفصىلي بُت ىند كالتميمية ،خارجةه كعمركه كجعفره التميمية ازيده أفَّ ىندن 
ا١ترفوعاف ا١تعطوفاف  ،كعمرك كجعفر ، كذؿ األجنيبُّ ىوُب حىيّْز ما عمل فيها داخبلن 
 .زيد"على 
ٗتر٬ًتػًو ُب فلػي  نظػَتى  ،اال رجلى إال عبػدي اهلل شػجاعن ا ا١تثاؿي الذم مىثَّل بو كىو أمَّ " ك

فهو تابعه على ا١توضػًع،  ،بدؿي على ا١توضًع من ال رجلى  ،اآلية، ألفَّ قولىك إال عبدي اهلل
،  اشػػػجاعن ، ألنػػػو بػػػدؿه ك الًتكيػػػًب نظػػػرن فَّ ُب جػػػواًز ىػػػذه افلػػػي  بػػػأجنيب، علػػػى أى  كصػػػفه

ػػػببي ذلػػػك أنػػػو علػػػى نيػػػة  ؛ كسى كالقاعػػػدةي أنػػػو إذا اجتمػػػع البػػػدؿي كالوصػػػفي قيػػػدّْـ الوصػػػفي
 .(4)تكراًر العامل على الصحيح، فصار من ٚتلة أخرل على ىذا ا١تذىب"

 
 

                                                 
 .ُٖة :سورة آؿ عمراف ، اآلي(  ُ)
 .ُْٕ/ُؼ ،الكشا(  ِ)
 . َْٓ/ِر احمليط ، البح(  ّ)
 .ٖٕ-ٕٕ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ْ)



 
ِِٗ 

 

 

   ٯتتنع عمل االسم الفاعل عندما كيًصف قبل أخذ معمولو   -ٔ
: ( ُب قولو  ،ذٍ إ ك                        

                  )(1) :"كبو صىرَّح ابن جرير . ٝتيع منصوبه بػ
رأة عمراف ليم لقوؿ امأك ٝتيع عؿ: فإنو قا اظاىرن  (3)كإليو ٨تا الز٥تشرم ،(2)الطربم

 منصوبه بو".  كنًيتها، كإذ
بعد خرب  ا: إمَّا أف يكوفى خربن ولو "عليم: "كال يىًصحُّ ذلك ألف ق(4)قاؿ الشيخ

فبل ٬توزي الفصلي بُت العامل كا١تعموؿ ألنو  ا، فإف كاف خربن ٝتيعلقولو:  اصفن أك ك 
د كصف، ُب الظرؼ ألنو ق أف يعملى ٝتيعفبل ٬توزي  اأجنيب منهما، كإف كاف كصفن 

كاسمي الفاعًل كما جىرل ٣تراه إذا كيصف قبل أىٍخًذ معمولًًو ال ٬توزي لو إذ ذاؾ أف 
يعملى، على خبلؼو لبعا الكوفيُت ُب ذلك، كألفَّ اتصافىو تعاىل بسميع عليم ال 

 يتقيَّد بذلك الوقت".
ُب كىذا العيٍذري غَتي مانع ألنو يػيتَّسع ُب الظرًؼ كعديلو ماال يػيتَّسع "قلت:  
 .(5)ة"ا١تصدري ، كلذلك يػيقىدَّـ على ما ُب حيز أؿ ا١توصولة كما ُب حيز أىفٍ غَته

  إضافة الصفًة إىل موصوفها  -ٕ
ػػػػػػقَّ تػيقىاتًػػػػػػوً ك  : (ُب قولػػػػػػو  ،حى                )(6): " فيػػػػػػو

، كىو من باًب إضافة ا تقاةكجهاف: أىفَّ  إذ األصػلي: اتقػوا  لصفًة إىل موصوفها؛مصدره
الضػػػػػربى : شػػػػػدَّ الضَّػػػػػٍرًب تريػػػػػدأ اضػػػػػرٍبتي زيػػػػػدن  تقػػػػػاةى اٟتػػػػػقَّ أم: الثابػػػػػت كقولًػػػػػك:اهلل ال
 . "الشديد

                                                 
 . ّٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ِّٖ/َٔت الطربم ، تفس(  ِ)
 .ِْْ/ُ ، الكشاؼ(  ّ)
 .ّْٕ/ِر احمليط ، البح(  ْ)
 .َُّ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)
 .َُِسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٔ)



 
َِّ 

 

 

كزادى ابن عطية 
، كىو ُب ذلك ا١تخاًلًف ا٬توزي أىٍف يكوفى ٚتعن  أف تيقاة: "ىنا (1)

يًة ٚتعى فاعل، كإٍف كاف مل يتصَّرٍؼ ُب ىذه اآل ،كيىًصحُّ أف يكوفى التقاةلئًلٚتاع فقاؿ: 
، أك يكوفي ٚتعى تىًقٌي، إذ فىًعيل كفاعل ٔتنزلة، كيكوفي ا١تعٌت على  منو فيكوفي كرماة كراـو
قُّ أف يكوفى ميتػَّقيوه ا١تختصُّوف بو، كلذلك أيضيفوا إىل ضمَت اهلل  ىذا: اتقوا اهللى كما ٭تًى

 تعاىل". 
(2)قاؿ الشيخ

حىقَّ : ا اللفظ، إذ الظاىري ًمٍن قولًوً بيو عنو ىذ"كىذا ا١تعٌت يػىنٍ  : 
 ،شديدى الضرب اضرٍبتي زيدن  فة الصفة إىل موصوفها، كما تقوؿ:من باب إضا ،تػيقىاتًوً 

، أم: اتقوا اهللى االتقاءى اٟتقَّ أم الضربى الشديدى، ككذلك ىذا أ م: الواجبى الثابتى
حقَّ ًضرابًًو، فبل يىديؿُّ  ايصَتي مثل: اضًرٍب زيدن ف ا١تعٌت فإ ا،جىعىٍلتى التقاةى ٚتعن أمَّا إذا 

كما ٭ًتقُّ أف يكوفى ًضرابيو، بل لو صىرَّح ّٔذا   اىذا الًتكيبي على معٌت: اضرٍب زيدن 
 : الًتكيب الحتيجى ُب فهم معناه إىل تقديًر أشياءى يىًصحُّ بتقديرًىا ا١تعٌت، كالتقديري

قُّ أف ي  احقِّ  ضربان  ازيدن اضرب  كوفى ضربي ًضراًبو، كالحاجةى تىٍدعو إىل ٖتميًل كما ٭تًى
اللفًظ غَتى ظاىرًًه كتكلًُّف تقاديرى يىًصحُّ ّٔا معٌتن ال يىديؿُّ عليها اللفظي"

(3). 
  با١تعٌت ااعتبارن ُب الصفة ٚتع الضمَت   -ٖ
: (ُب قولو  ،يػىٍلويكفى ك                      

 )(4): با١تعٌت ألنو  افهي ُب ٤تل نصب، كٚتع الضمَت اعتبارن  ،افريقن  "صفةه لػ
" :(5) كقاؿ أبو البقاء ".اسمي ٚتع كالقىٍوـ كالرىط فيو " ك ."كلو أيٍفرد على اللفظ ٞتازى

 .(6)القـو جاءين"نظره إذ ال ٬توز: 
 
 

                                                 
 .ِْٓ/ّر الوجيز ، احملر (  ُ)
 .ُٕ/ّر احمليط ، البح(  ِ)
 .ُّّ/ّ ، الدرا١تصوف(  ّ)
 .ٖٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
 . ِِْ/ُ لتبياف ،ا(  ٓ)
 .َِٕ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٔ)



 
ُِّ 

 

 

  ا١تعرفةي ال توصفى داةي ا١تفردةي األٝتاءي ا١تنا -ٗ
: ( ُب قولو  مىاًلكى اٍلميٍلكً ك        )(1): "على  اللهم نعته لػ

يزي نػىٍعتى ىذه  (2)فإفَّ سيبويو كىذا لي  مذىب سيبويو، ا١توضًع فلذلك نيًصب، ال ٬تًي
 (3)األٝتاًء، كأجازى ا١تربداللفظًة لوجوًد ا١تيم ُب آًخرىا، ألّنا أىٍخرىجىٍتها عن نظائرىا من 

ذلك، كاختارىه الزجاج
ال ٯتتنعي كىٍصفيو  كا١تنادل مع يا ،يا: قاال: ألفَّ ا١تيمى بدىؿّّ من (4)

حكًمو، أال تػىرىل إىل فإفَّ االسمى مل يتغيػٍَّر عن  اىو عوضه منها، كأيضن  فكذا مع ما
  يا".مع ا على الضم كما كافى مبنيِّ  ابقائو مبنيِّ 
ٝتاًء ا١توصوفًة شيءه على حىدّْ الفارسي لسيبويو بأنو لي ى ُب األ انتصرى " ك
يًّْز ما الييوصىفي من  كدخل ُب، عليو األٝتاءى ا١توصوفىةى  فإذا خالىفى ما، اللهم حى

، جىبى أالَّ األصواًت كى  توصفى كما  ا١تفردةي ا١تعرفةي القياسي أالَّ  كاألٝتاءي ا١تناداةي  يوصىفى
ا كىقىع موقعى ما ال موقعى ما ال يوصف. ككما أنو ١ت ألّنا كاقعةه  ذىب إليو بعاي الناسً 

 : (5). فأما قولو"يػيٍعرىبي مل يػيٍعرىٍب، كذلك لىمَّا كىقىعى مىٍوًقعى ما ال يػيٍوصىفي مل يػيٍوصىفٍ 
 .......................  يا حكمي الوارثي عن عبدا١تلٍك 

 :(6)كقولو
 سيراًدؽي آًّد عليك ٦تىٍديكدٍ    كىمي بنى ا١تنذًر بنى اٞتاركدٍ يا حى 

 : (7)كقولو
 مىري اٞتىوادا............. يا عي   ...................... 

، كالثالثي على إضماًر أعٍتكالثاين على ن ،إفَّ األكؿى على أنتػػ  "ف   ، فلمَّاداءو ثافو
ٍرنا كاف اللهميوصىفى  كاف ىذا االسمي األصلي فيو أالَّ  ، ألنو أىكٍ  ،ًلمىا ذىكى ىل أالَّ يوصفى

                                                 
 . ِٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .َُّ/ُ سيبويو، كتاب(  ِ)
 .ِّٗ/ْ ، ا١تقتضب (  ّ)
 .ّٕٗ/ُ ، معاين القرآف(  ْ)
بػٍوى ا١تعتنك ، ُُٖ،ص البيت لرؤبة ، كىو ُب ديوانو(  ٓ)  .ك بعده : أىٍكدىٍيتى ًإٍف مل ٖتىٍبي حى
 .ُّّ/ُ سيبويو ، البيت للحكم بن ا١تنذر العبدم ، كىو ُب كتاب(  ٔ)
 .كك ٘تامو : فما كعبي بن مامةى ك ابن سعدم     بأجودى من،  ُّٓكىو ُب ديوانو ،صالبيت ٞترير ، (  ٕ)



 
ِِّ 

 

 

، فلَّما ضيمٍَّت إليو ا١تيمي صيغى معىهىا صياغةن  قبل ضمّْ ا١تيًم إليو كاقعه موقعى ما ال يوصفي
 ،توصىفى ٨تو: غاؽ ألصواًت أالَّ ٥تصوصةن، كصارى حكميو حكمى األصوات، كحكيم ا

يػَّ  كىذا مع ما ضيمَّ إليو من ا١تيًم ٔتنزلةً  فحقُّو  ،هىلى صوتو مضموـو إىل صوتو ٨تو: حى
انتهى ما انتصر بو أبو علي السيبويو كإف كاف ال  .يوصفى كما ال ييوصف حيهل أالَّ 

 .(1)"اينتهاي مانعن 
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 .  عو لرفع احتماؿ التجٌوز أك السهو١تتبو  ريرناكالتوكيد ىو تابع ييذكر تق
 عليو أك بإعادًة ضمَتًه  إال بإعادًة ما دىخىلى  الفظيِّ ا ال يػيؤىكَّد اٟترؼي تأكيدن   -ُ

كىأىمَّا الًَّذينى ابٍػيىضٍَّت كيجيوىيهيٍم فىًفي رىٍٛتىًة اللًَّو ) :ُب قولو  ،ُب رىٍٛتىًة اللَّوً ك 
اًلديكفى  تأكيده لفظي للحرًؼ،  فيها" ك .اٞتار متعلّْقه ٓتاًلدكف :(2)(ىيٍم ًفيهىا خى

: فهم خالدكف ُب رٛتًة اهلل فيها. كقد تقرَّ  ا لفظيِّ  ار أنو ال يػيؤىكَّد اٟترؼي تأكيدن كالتقديري
كال ٬توز أف يعودى كحدىه إال  إال بإعادًة ما دىخىلى عليو أك بإعادًة ضمَتًه كهذه اآليًة،

 : (3)ُب ضركرًة كقولو
 أعناقىها ميشىدَّدىاته ًبقىرىفٍ    حىىتَّ تراىا ككأفَّ ككأٍف 

، كأصرحي منو ُب البابً  كذا ينشدكف ىذا البيتى
(4) : 

 كال لىًلما ٍّٔم أبدان دكاءي   فبل كاهلًل ال يػيٍلفىى ًلما يب 
 : (5)هما كقولًوفظي ك٭تىٍسيني ذلك إذا اختلف ل

 .......................  نى الى يىٍسأىٍلنىًٍت عن ٔتا بو فىأىٍصبىحٍ 
ـى ٚتلةو فيكرَّري كحدىه كحركؼ  االلهم إال أىٍف يكوفى ذلك اٟترؼي قائمن  مقا

 .(6)"م نعم كبلى بلى كال الاٞتواب كنع

                                                 
 .ََُ-ٗٗ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ُ)
 .َُٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .ُِٓ/ِ ا٢توامع  ، البيت لؤلغلب العجلي أك خطاـ آّاشعي ، كىو ُب ٫تع(  ّ)
 .ٖٔ/ُء ، البيت ١تسلم بن معبد الواليب ، كىو ُب معاين القرآف للفرا(  ْ)
 .كعجزه : أصٌعد ُب علو ا٢تول أـ تصٌوبا ، ُِٕ/ِ احمليط ، قائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب البحر(  ٓ)
 .ّْٓ-ّْْ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ٔ)



 
ِّّ 
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االسػػم ُب ،كاللقب بعػػد ع ييشػػبو الصّْػػفة ُب توضػػيح متبوعػػوكعطػػف البيػػاف ىػػو تػػاب
كاالسػػم بعػػد الكنيػػة ُب ٨تو:أبػػو حفػػص عمػػر، كالظػػاىر بعػػد  ،٨تػػو: علػػٌي زيػػن العابػػدين

 وسػػػػى،الكلػػػػيمي م ىػػػػذا الكتػػػػابي ،كا١توصػػػػوؼ بعػػػػد الصػػػػفة ُب ٨تػػػػو: اإلشػػػػارة ُب ٨تػػػػو:
 .كالتفسَت بعد ا١تفسَّر ُب ٨تو: العسجد أم الذىب

 اكتنكَتن  ابياف تعريفن العدـ ٗتالف البياف كعطف   -ُ
: (   قولوُب ك مقاـ،                 )(1):  

ـي يكوفى  ٯتكن أف"  .(2)"٥تشرمعطفى بياف، قالو الز  ،إبراىيم مقا
فقاؿ: "قولو ٥تالف  اكتنكَتن  اىذا ًمٍن جهًة ٗتىىاليًفهما تػىٍعريفن  (3)كردَّ عليو الشيخ 

إًلٚتاع البصريُت كالكوفيُت فبل ييلتفت إليو، كحكمي عطًف البياف عند الكوفيُت حكمي 
 ارسي، كأٌماالنعًت فػىييٍتًبعوف النكرةى النكرةى كا١تعرفةى ا١تعرفةى، كتبعهم ُب ذلك أبو علي الف

البصريوف فبل ٬توز عندىم إال أف يكونا معرفتُت، كال ٬توزي أف يكونا نكرتُت، ككلُّ 
، كمل يػىقيٍم دليله جعلىو البصريوفى بدالن  اشيء أكرده الكوفيوف ٦تَّا ييوىم جوازى كونًو عطفن 

 للكوفيُت".
ـى إبراىيم كأىٍمنى داًخلو بالتأكيل ا١تذ   كور اعتػىرىضى كلىٌما أعرب الز٥تشرم مقا

على نفًسو ٔتا ذكٍرتيو ًمٍن إبداؿ غًَت اٞتمع من اٞتمًع، كأجاب ٔتا تقدَّـ، كاعًتض 
أيضان على نفسو، بأنو كيف تكوف اٞتملةي عطفى بياف لؤلٝتاء ا١تفردة؟ فقاؿ: "فإٍف 

ـي إبراىيم كاألمني عطفى بياف كىمىن دىخىلىوي  : ، كقوليوقلت: كيف أىجىٍزتى أف يكوفى مقا
تي ذلك من حيث ٚتلةه مستأنفةه: إمَّا ابتدائيةه كإمَّا شرطيةه. قلت: أىجىزٍ  ،افى آًمنن كىا

فيو ى أىٍمًن مىٍن دخلو، فكأنو قيل: دؿَّ عل ،اكىمىن دىخىلىوي كىافى آًمنن : ا١تعٌت، ألف قولو
ـي إبراىيم كأىٍمني مىٍن دخلوآياته بينات:  : مىٍن فيو آيةه بػىيػّْنىةه نك لو قلت: أال ترل أ ،مقا
 صىحَّ، ألف ا١تعٌت: فيو آيةه بينةه أىٍمني مىٍن دىخىلىو".  ادىخىلو كاف آمنن 

                                                 
 .ٕٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ْْٕ/ُ ، الكشاؼ(  ِ)
 .ٗ/ّر احمليط ، البح(  ّ)



 
ِّْ 

 

 

 ا"كلي  بواضحو ألفَّ تقديرىه كأىٍمني الداخل ىو مرفوعه عطفن  : (1)قاؿ الشيخ
ال  ،اكفىسَّر ّٔما اآلياًت، كاٞتملةي من قولو: كىمىن دىخىلىوي كىافى آًمنن  ،على مقاـ إبراىيم

إف اعتقد أف ذلك معطوؼه ٤تذكؼه يىديؿُّ عليو ما  اإًلعراب فىتدافىعا، إالَّ  ٢تا منموضعى 
 ،كأىٍمني داًخًلو: ُب معٌت ،اكىمىن دىخىلىوي كىافى آًمنن : مكن التوجيوي، ال ٬تيٍعىلي قوليوبعده، في

كىي ميشاحَّةه ال طائلى ٖتتها، كال  ،إال من حيثي تفسَتي ا١تعٌت ال تفسَتي اإًلعراب
 .(2)"فيما ذىكىر، ألفَّ اٞتملة مىت كانىٍت ُب تأكيًل ا١تفرًد صىحَّ عطفيها عليو تدافيعى 
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بدؿ  :عة أنواعكلو أرب ،بذكر اسم قبلو غًَت مقصودو لذاتوكالبدؿ ىو تابع ٦تهَّد لو 
ك٬تب ُب بدؿ البعا ك  .مطابق، كبدؿ بعا من كل، كبدؿ اشتماؿ، كبدؿ مباين

سمُت بدؿ كيسمى صاحبنا ال . بضمَت يعود على ا١تبدؿ منويتصبلاالشتماؿ أف 
 . البعا البدؿ التفصيلي

  ن اٞتمع ك إال القطع عن البدلية بداؿ اٞتمع عإمن ا١تفركض   -ُ
 :( قولوُب  ،مقاـك                    )(3): 

، كعلى ىذا ييقاؿ: إفَّ النحويُت نىصُّوا على أنو مىت من آيات بدال ٯتكن أف يكوف"
 ،إال ما يػيوىُبّْ باٞتمع فتقوؿ: مررت برجاؿو زيدو كعمروك كبكر ذيًكرى ٚتعه ال يػيٍبدىؿي منو

ألفَّ أقلَّ اٞتىٍمًع الصحيح ثبلثةه، فإف مل ييوؼّْ قالوا: كىجىبى القطعي عن البدلية: إمَّا إىل 
، كإٌما إىل الرفًع على مبتدأو ٤تذكؼو ا٠تربالنصب بإضما ، كما تقوؿي ُب ا١تثاؿ ًر فعلو

 ".أم: منهم زيد كعمرك ،، أك زيد كعمركاكعمرن  اأم أعٍت زيدن  ،اكعمرن  ازيدن ا١تتقدـ: 
 : (4)كلذلك أعربوا قوؿى النابغة

ـي  لستًة أعواـو ك        تػىوى٫تٍَّتي آياتو ٢تا فػىعىرىفػٍتيها   عي ساب   ذا العا
 كنػيٍؤمه كًجٍذـ اٟتىٍوًض أىثٍػلىمي خاشعي     أيبينو ارىماده ككحًل العىٍُت أٍلين 

                                                 
 .ٗ/ّ احمليط ، البحر(  ُ)
 .َِّ-ُّٗ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ِ)
 . ٕٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .َُٗ،ص  ديوانو(  ْ)



 
ِّٓ 

 

 

حىًديثي اٞتٍينيوًد ) :على القطع ا١تتقدـ، أم: فمنها رماده كنػيٍؤمه، ككذا قىوليو 
ُـّ فرعوف كٙتود، على أنو قد يقاؿ: إفَّ ا١ترادى بفرعوف   (1)(ًفٍرعىٍوفى كىٙتىيودى  أم: أعٍت أك أذي

 ودى ٫تا كمىٍن تىًبعىهما ًمٍن قومهما، فذكري٫تا كاؼو باٞتىٍمعية.كٙت
ـي كأىٍمني داخًلو، " ك  ُب اآليًة الكرٯتًة ىنا مل ييٍذكىر بعد اآليات إال شيئاف: ا١تقىا
؟ كىذا اإًلشكاؿي أيضان كارده على قوؿ مىٍن جىعىلىو خربى مبتدأ ٤تذكؼ ف بدالن و فكيف يك

ـي إبراىيم كيف   . كفيو أجوبةه:"ٮتيٍرب عن اٞتمع بإثنُت؟أم: ىي مقا
 :(2): أفَّ أقلَّ اٞتمع اثناف كما ذىب إليو بعضهم، قاؿ الز٥تشرمأحديىا 

ـي إبراىيم كأمني مىٍن دخلو، ألف االثنُت نوع من  "ك٬توزي أف ييراد: فيو آيات: مقا
 اٞتمع كالثبلثة كاألربعة".

إال أنو يىٍشتم على آياتو   افظن ل اكإف كاف مفردن  ،مقاـ إبراىيم أف": الثاين 
كثَتة، ألفَّ القدمُت ُب الصخرًة الصىمَّاًء آيةه، كغىٍوصيهيمىا فيها إىل الكعبُت آية، كإالنىةي 
بعًا الصخرًة دكفى بعا آية، كإبقاؤه على مىٌر الزماف، كحفظيو من األعداء آية، 

يو كعلى سائرىم آيةه، قاؿ ػ خبل نبيّْنا صلى اهلل علستمراريه دكف آيات سائر األنبياءكا
(3)"معناه الز٥تشرم

 .(4). 
 بدؿ االشتماؿ  -ِ
: (  ُب قولو  ،من قبلي  ك           )(5): " قرأ

(6)٣تاىد بن جرب
 لًلًَّو األىٍمري ًمن قػىٍبلي ) : بضم البلـ كقطعها عن اإًلضافة كقولو :

 
 

                                                 
 .ُٕ: ، اآلية  الربكجسورة (  ُ)
 .ْْٕ/ُ ،الكشاؼ(  ِ)
 .ْْٕ/ُ، الكشاؼ(  ّ)
 .ُّٖ-ُّٕ/ّالدر ا١تصوف ، (  ْ)
 . ُّْسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)
 .ِِ ُب القراءات ،ص الشواذ(  ٔ)



 
ِّٔ 

 

 

كما ُب حىيّْزىا ُب ٤تلّْ نصب على أّنا بدؿي اشتماؿ  أىفٍ  ػػ ، كعلى ىذا ف(1)(ٍعدي كىًمن بػى 
 .(2)"رىىىٍبتي العدكَّ لقاءىه: أم: ٘تىىنَّوف لقاء ا١توًت كقولك ،من ا١توت
 بدؿ البعا كالكل  -ّ
: ( ُب قولو  ،مىًن اٍستىطىاعى ك  –أ                

  )(3): افكجهو في 
بدؿي بعاو من كل، كبدؿي البعًا كبدؿي  ،بدؿه من الناس مىنٍ : أفَّ أحد٫تا 

باالشتماًؿ ال بد من كل  م
ي
دىًؿ منو ٨تو: أىٍكٍلتي الرغيفى نهما ًمٍن ضمَتو يعودي على ا١ت

: مىٍن استطاع ثلثىو، كسيًلب زيده ثوبيو، كىنا لي  ضمَته، فقيل: ىو ٤تذكؼه تقديره
 منهم.

، كالفرؽي بُت الثاين  : أنو بدؿي كلو ًمٍن كل، إذ ا١ترادي بالناس ا١تذكورين خاصّّ
 ّّ ، كىذا ييقاؿي فيو: عا ىذا الوجًو كالذم قبلو أفَّ الذم قبلىو ييقاؿ فيو: عاّّ ٥تصوصه

، كىو فرؽه كاضح، ك اإًلماـ ىاتاف العبارتاف مأخوذتاف ًمٍن عبارة " أيريد بو ا٠تاصُّ
 (4)"الشافعي

.(5).  
 :( ُب قولو  ،فئةو تقاتل ك –ب                   

         )(6) ."(7)قرأ اٟتسن ك٣تاىد كٛتيد
 باٞتر على البدؿ من: 

 : (8)كقوًؿ كثَّْت عزة  يِّالتفصي فئتُت، كيسمَّى ىذا البدؿي بدالن 

                                                 
 .ْ: ، اآلية الرـك سورة (  ُ)
 .ُّْ،ُِْ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ِ)
 .ٕٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
، أخػػذ عػػن إٝتاعيػػل بػػن عبػػد اهلل، أحػػد الفقهػػاء األربعػػة ا١تشػػهورين ، تػػوُب سػػنة الشػػافعي ٤تمػػد بػػن إدريػػ  ىػػو  ( ْ)

 .ٔٗ/ ِ غاية النهاية ،؛ لو كتاب األـ . انظر :  قَِْ
 .ُِّ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)
 .ُّسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٔ)
 .ّّٗ /ِر احمليط، البح(  ٕ)
 . ْٔ/ُ ، ديوانو(  ٖ)



 
ِّٕ 

 

 

 كرجلو رىمىى فيها الزمافي فىشىلَّتً   ككنتي كذم رجلُت رجلو صحيحةو 
كىو بدؿي بعاو من كل، كإذا كاف كذلك فبل بيدَّ من ضمَتو يعودي على ا١تبدؿ منو 

 .(1)"تقديره: فئةو منهما
: (ُب قولو  ًمٍن ذىكىرو  ك  -ج                 

       )(2):  (3)، قاؿ أبو البقاءًمٍن منكم الن بد ،أىٍف يكوفى ًمٍن ذكرو ٯتكن : 
بإعادًة  اتفصيليِّ  يعٍت فيكوفي بدالن  ،لعُتو كاحدةو  "كىو بدؿي الشيء من الشيء ك٫تا

ٞتَّىعىٍلنىا ًلمىن يىٍكفيري بًالرٍَّٛتىاًف ) ، (4)(ًلمىٍن آمىنى لًلًَّذينى اٍستيٍضًعفيوٍا ):  العامًل كقولو
 كفيو إشكاؿه من كجهُت: .(5) (لًبػيييوهًتًمٍ 

: أنو بدؿه ظاىرو من حاضر ُب بدًؿ كل  من كل كىو ال ٬توزي إال عند أحد٫تا
 : (7)قػىيَّد بعضيهم جوازىه بأىٍف يفيدى إحاطةى كقولو" ك .(6)"األخفص
 ثبلثتينا حىت أيزيركا ا١تنائيا  قدامينا ُب مىقاًمنا بىرًجىٍت أ فما

لمَّا أفادى اإًلحاطةى كالتأكيدى جاز. ، ف (8)(ألىكَّلًنىا كىآًخرًنىا اتىكيوفي لىنىا ًعيدن ) :قولو 
استدؿَّ األخفصي بقولو

(9) : 
َـّ ّنىجى ا٢تدل مىٍن كاف ًضلّْيبل  قريصو كيًفينا كلَّ ميٍعًضلىةو  بكمٍ   كأ
 : (10)خركقوؿ اآل

يدىجَّلٔتيٍستػىلٍ   اءى تػىٍعدك يب إىل صارًخ الوغىى كشىٍوى
 ًئمو مثًل الفىنيق ا١ت

، كلي  ٍبىَّ ال  ،بدؿ من يب ،ٔتيٍستلئم بدؿه من كم، ك ،قريص فػ بإعادة حرًؼ اٞترّْ

                                                 
     .ْٓ/ّ ،  الدر ا١تصوف(  ُ)

 .ُٓٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .َِٔ/ُلتبياف ، ا(  ّ)
 .ٕٓ:، اآلية  األعراؼسورة (  ْ)
 .ّّ:، اآلية  الزخرؼسورة (  ٓ)
 .ّّٗ/ُ سيبويو ،  انظر ا١تسألة ُب : كتاب(  ٔ)
 .ُِٗ/ّ ، األمشوينحاشية الصباف على البيت لعبيدة بن اٟتارث ، كىو ُب (  ٕ)
 .ُُْ: ، اآلية ا١تائدة سورة (  ٖ)
 .ُْْ/ّ احمليط ، قائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب البحر(  ٗ)
 .َٓٔ،صالبيت لذم الرمة ، كىو ُب ديوانو (  َُ)



 
ِّٖ 

 

 

 . "إحاطةه كال تأكيده، فمذىبو ٯتشي على رأًم األخفًص دكفى اٞتمهور
، كإ٪تا يكوف أك ال يكوف بػ)كىو بدؿ بعا من الكل ( أفَّ البدؿ التفصيلي  الثاين:

 :(1)بالواك ألّنا للجمع كقولو
 تً كرًٍجلو رىمىى منها الزمافي فىشىلَّ   نت كذم رًٍجلىٍُت رًٍجلو صحيحةو كك

 : (2)قد تأٌب ٔتعٌت الواك كقولو ،قد ٯتيكن أف ٬تابى عنو بأف أك" ك
 ميٍلًجًم ميٍهرًه أك ساًفعً  ما بُتى   ريخى رأيتػىهيٍم إذا ٝتعوا الصَّ  قوـه     

 لى متعدد، ككذلك ىنا لىمَّا كاف عاملال تىٍدخيل إال ع ،ٔتعٌت الواك، ألفَّ بُت ،أك فػ
أيبدؿ منو على سبيل التوكيد، كعيًطف على أحد اٞتزأين ما ال بد منو، ألنو ال  عامِّا

 .(3)"يؤكَّد العموـي إال بعمـو
ػفػاضظدقػذواعدػرطػ -5

كىي: الواك،  –كعطف النسق ىو تابع يتوٌسط بينو كبُت متبوعو أحد ىذه األحرؼ 
ٌ، كأك، كإٌما، كأـ، كلكٍن، كال، كبل  ، كحىت .كالفاء، كٍبي

 ُب ا١تعطوؼ كا١تعطوؼ عليو اٖتاد ا١تعٌت  -ُ
 : (ُب قولو  كىأليًحلَّ  ك             

          )(4): " إذ ا١تعٌت: جئتكم ألصدّْؽى مابُت  امصدقن معطوؼه على معٌت
إليو كألجتًلبى رضاه، أم: جئتي ألعتذرى  اجئتيو معتذرن ًحلَّ لكم، كمثليو من الكبلـ: يدٌم كألي 

.كذا قاؿ الواحدم كفيو نظره، ألف ا١تعطوؼى عليو حا  ."ؿ، كىذا تعليله كألجتلبى
بعد أىٍف ذىكىرى ىذا الوجوى : "كىذا ىو العطلي على التوىًُّم كلي   (5)قاؿ الشيخ 

ىذا منو، ألف معقوليةى اٟتاًؿ ٥تالفةه ١تعقوليًة التعليًل، كالعطفي على التوىم ال بد أىٍف 
 يكوفى ا١تعٌت ميتًَّحدان ُب ا١تعطوًؼ كا١تعطوًؼ عليو، أال ترل إىل قولو

                                                 
 .ْٔ/ُ ، البيت لكثَتّْ عزة ، كىو ُب ديوانو(  ُ)
 . ٔٔ اللبيب ،ص غٍتمالبيت ٟتميد بن ثور ، كىو ُب (  ِ)
 .ُْٓ-َْٓ/ّ ، الدرا١تصوف(  ّ)
 .َٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
 .ْٖٔ/ِر احمليط ، البح(  ٓ)



 
ِّٗ 

 

 

: ( أىصَّدَّؽى كىأىكينفى)(1)د ا١تعٌت من حيث الصبلحيةي ٞتواًب التخضيا،،ك  يف اٖتَّ
 :(2)ككذلك قوليو
ثػٍّْر غنيمةن  تىًقيّّ   بنػىٍهكىًة ذم قػيٍرىب كال ًْتىقىلّْدً    نىًقيّّ مل ييكى

د معٌت النفي ُب قولًو: ثػّْرٍ  كيف اٖتَّ لي  ٔتكثرو كال  أم: ،ْتقلَّد كال كُب قولو:، مل ييكى
 لقدو، ككذلك ما جاء منو".ْت

بسبًب  أم:، امصدقن ذا القائلي أنو معطوؼه على معٌت ٯتكن أىٍف ييريدى ى" ك 
داللًتًو على علةو ٤تذكفةو ىي موافقةه لو ُب اللفًظ فػىنىسىبى العطفى على معناه باعتباًر 

كإٍف كانت  داللتو على العلًة احملذكفًة ألّنا تشاركو ُب أصًل معناه، فأعٍت مدلوؿى ا١تادةً 
 .(3)"داللةي اٟتاًؿ غَتى داللًة العلة

  ٦تتنعقدًن ا١تعموؿ على حرؼ النسق ت  -ِ
: ( ُب قولو  ىيدنلك              )(4) : :قاؿ بعضيهم

أي بقولًو ،ًمن قػىٍبلي  ًبىَّ الكبلـي عند قولًو تعاىل:" دنل لّْلنَّاًس كىأىنزىؿى ىي  :فػىييوقىفي عليو كيػيٍبتىدى
للناس. كىذا التقديري غَتي صحيحو ألنو ييؤدّْم إىل  لأم: كأىنٍػزىؿ الفرقافى ىدن  ،اٍلفيٍرقىافى 

 ،رًؼ النسًق كىو ٦تتنعه، لو قلت: قاـ زيد مكتوفةن كضيرًبىٍت ىنده تقدًن ا١تعموًؿ على ح
 .(5) ا"مل يىًصحَّ البتة فكذلك ىذ ،تعٍت: كضيرًبىت ىند مكتوفةن 

 الرفع ا١تتصل بعد الفصلعلى الضمَت جواز العطف  -ّ
: ( ُب قولو  مىًن اتػَّبػىعىنً ك               )(6) :

 ، كجاز ذلك لوجوًد الفصل با١تفعوًؿ، على التاًء ُب أىٍسلىمتي  االرفع عطفن ٯتكن ٤تٌلو "
 
 

                                                 
 .َُ: ، اآلية  ا١تنافقوفسورة (  ُ)
 .  ِّْ، ص البيت لزىَت ، كىو ُب ديوانو(  ِ)

 .َِّ-َِِ/ّف ، الدر ا١تصو (  ّ)
 .ْسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
 .ِِ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)
 . َِسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٔ)



 
َِْ 

 

 

أى، ككذلك  (1)قالو الز٥تشرم  .(2)"بني عطيةاكبو بىدى
قاؿ الشيخي 

إذا عيًطػفى علػى الضػمًَت ُب "كال ٯتيًٍكني ٛتىٍليوي علػى ظػاًىرًًه؛ ألنػو  :(3)
لىػػًزـى ًمػػٍن ذلػػك أىٍف يىكونػػا شػػريكىٍُتً ُب أكػػًل الرغيػػف، كىنػػا ال  ،كزيػػده  اأكلػػتي رغيفنػػ٨تػػو: 

ىػػو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم كجىهػػو يىسيػػوغي فيػػو ذلػػك ألفَّ ا١تعػػٌت لػػي  علػػى: أىٍسػػلىميوا ىػػم ك 
ػػوي هلل، كىػػم أىٍسػػلموا كجهىهػػم  اهلل، بػػل ا١تعػػٌت علػػى أنَّػػو صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم أىٍسػػلىمى كجهى

، ال  هلل، فالػػػذم يىقػػػوىل ُب اإلعػػػراب أنػػػو معطػػػوؼه علػػػى الضػػػمَت ٤تػػػذكؼه منػػػو ا١تفعػػػوؿي
: كالتقدي ،مشارؾه ُب مفعوًؿ أىٍسلىٍمتي  ػو أك ك ري أنػو مبتػدأه ٤تػذكؼي ا٠تػرًب، مىػًن اتػَّبػىعىػًٍت كجهى

: كمىًن اتَّبعٍت كذلك أم: أىٍسلىموا كجوىىهم هلل، كما تقوؿ:  لداللًة ا١تعٌت عليو، كالتقديري
ا صىحَّ ُب ٨تػًو:  .أم كعمركه كذلك، أم: قىضىى ٨تىٍبىو ،قىضىى زيده ٨تىٍبىوي كعىمركه  أكلػتي إ٪تَّ

اآليػػػًة الكرٯتػػػًة فػػػبل يػىتػىػػػوىىَّمي أحػػػده فيػػػو  ا١تشػػػاركةي إًلمكػػػاًف ذلػػػك، كأمَّػػػا ٨تػػػوي  ،كزيػػػده  ارغيفنػػػ
 .(4)"ا١تشاركةى 
  لةعطف اٞتملة على اٞتم   -ْ
 :(  كقولو                      )(5) 

: ( كقولو        ..)(6) ، ًإٍذ قىالىًت اٍمرىأىتي ًعٍمرىافى  ُبك "الناصب، 
اصطفى األكؿ، ػػ عليو ب مدلوالن ا اصطفى مقدرن  معٌت االصطفاء أم بػٯتكن أف يكوف 

رأة عمراف، كعلى ىذا يكوف قولو: كآؿى كالتقدير: كاصطفى آؿ عمراف إذ قالت ام
 من باب عطًف اٞتمل ال من باب عطف ا١تفردات، إذا لو جيًعلى من عىٍطف ،عمراف

، كلي    ا١تفردات لىًزـى أف يكوف كقتي اصطفاء آدـ كقتى قوؿ امرأة عمراف كيتى ككيتى

                                                 
 .ُْٗ/ُ،  الكشاؼ(  ُ)
 .ٕٓ/ ّر الوجيز ، احملر (  ِ)
 .ُِْ/ِر احمليط ، البح(  ّ)
 .ُٗ-َٗ/ ّ ،الدر ا١تصوف(  ْ)
 . ّّسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)
 .ّٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٔ)



 
ُِْ 

 

 

كذلك لتغاييًر الزمانُت، فلذلك اضطيررنا إىل تقديًر عاملو غَت ىذا ا١تلفوًظ بو، كإىل 
ىذا ذىبى الزجاج

 .(2)"كغَته(1)
 االسًم لتأكيلو بو  ٚتلةه فعليةه، كعطفي الفعًل على  -ٓ
 :( ُب قولو من ا١تقربُت، ، ك ك اكجيهن ك              

                      )(3) . ًمنى ، ك كىييكىلّْمي
: (ُب قولو  الصَّاًٟتًُتى             )(4) :" ىذه

على ا١تعٌت، إذ ا١ترادي  ، كإ٪تا ذىكَّره اٟتاؿى ٛتىٍبلن بكلمة: أربعةي أحواؿو انتصبىٍت عن قولو
يكى 
، فاٟتاؿي األكىل ًجيء ّٔا على األصًل وَّف، كما ذكَّر الضمَتى ُب اٝتوي ّٔا الولىدي كا١ت

   ، كالباقيةي ُب تأكيًًلو:اصر٭تن  ااٝتن 
، كلو ًجيءى ّٔا  الثانيةي ف جار ك٣تركر، كأيٌبى ّٔا ىكذا ًلويقوًعها فاصلةن ُب الكبلـً

 لفاتى مناسبةه الفواصًل.   اصر٭تن  ااٝتن 
: كىو كقولًًو  ".ٚتلةه فعليةه، كعطفي الفعًل على االسًم لتأكيلو بو كالثالثة

(5)(يػىٍقًبٍضنى أىكىملٍى يػىرىٍكا ًإىلى الطٍََّتً فػىٍوقػىهيٍم صىافَّاتو كى )
، كمثليو ُب عىٍطًف   أم: كقابضاتو

 : (6)االسًم على الفعًل ألنو ُب تأكيًلًو قوؿي النابغة
 كْتىٍرى عطاءو يىٍستىًخفُّ ا١تعابًرا   ييبَتي عدكَّه  اٍلفىٍيتيو يومن فأى 
 : (7)كيقرب منو
  يػىٍقًصدي ُب أىٍسويًقها كجائًري   باتى يػيغىشّْها بعىٍضبو باتًرو  
ا ُب رتبًتها، إذ اٟتاؿي كصفه ُب اعدكَّ  اعٌت: مبَتن إذ ا١ت ، كقاصدو، كجاءى بالثالثًة فعليةن ألّنَّ

قد تقدَّـ أنو إذا اجتمع صفاتي ٥تتلفة ُب الصراحًة كالتأكيًل قيدّْـ االسمي ٍب " ا١تعٌت، ك

                                                 
 .َّْ/ُ،  معاين القرآف(  ُ)
 .ُِٗ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ِ)
 . ْٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .ْٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ْ)
 .ُٗ:، اآلية  ا١تلكسورة (  ٓ)
 . ٖٗ،صديوانو (  ٔ)
 .ُّٗ/ِل ، ابن عقيشرح قائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب (  ٕ)



 
ِِْ 

 

 

كآّركرى  ٍب اٞتارَّ  ،اكجيهن ا، قىدَّـ االسمى كىو الظرؼي أك عديليو ٍب اٞتملةي، فكذا فػىعىل ىن
ٓتبلًؼ الوجاىًة فإفَّ ا١ترادى  اقتن فو  الداللًتًو على التجدُّد كقتن  اٍب الفعلى، كأتى بو مضارًعن 

ا كاسقراريىا كاالسمي مكتفّْله بذلك، كاٞتارُّ قريبه من ا١تفرًد فلذلك ثػىٌتَّ بو إذا  ثبوهتي
 .(1)"ا١تقصودي ثبوتي تقريبو

 

 جواز عطف الفعل على ا١تصدر  -ٔ
 :(ُب قولو  ًهديكاٍ كىشى ك                

  )(2) :" ١تا تضمَّنو من اال٨تبلؿ ٞتملةو  على إٯتاّنم اأف يكوفى معطوفن ٯتكن
(3)كإىل ىذا ذىب ٚتاعة، قاؿ الز٥تشرم ".فعلية، إذ التقدير: بعد أف آمنوا كشهدكا

 :

 :من معٌت الفعل، ألف معناه: بعد أف آمنوا، كقولًًو  إٯتاّنم"أف يػيٍعطف على ما ُب 
 :  (5)كقولو ،(4)(فىأىصَّدَّؽى كىأىكين)
ابكال ناعبو إال    مشائيمي ليسوا ميٍصًلحُت عشَتةن     بػىٍُتو غرأّي

ػػوّْغي العطػػفى  عليػػو ُب اٞتملػػة، كػػذا كجػػوي تنظػػَته ذلػػك باآليػػة كالبيػػت تػىػػوىىُّمي كجػػوًد مػػا ييسى
جيزًـ على التوىم أم: لسقوط الفاء، إذ لو سػقطت ال ٧تػـز ُب جػواًب "يقوؿ النحاة: 

، كُب العبارة بالنسبة إىل القرآف سػوءي  التحضيا، ككذا يقولوف: تػىوىىَّم كجودى الباًء فجىرَّ
، كلكػػػنهم مل يقًصػػػدكا ذلػػػك حػػػاش هلل، ككػػػاف تنظػػػَت الز٥تشػػػرم بغػػػَت ذلػػػك أىٍكىل   أدبو

قىاًت كىأىقػٍرىضيػػػػػواًإفَّ اٍلميصَّػػػػػدًّْقُتى ):  كقولػػػػػو (6)(كىاٍلميصَّػػػػػدّْ
إذ ىػػػػػو ُب قػػػػػوة: إف الػػػػػذين ، 

 ."صدقوا كأقرضوا
كقاؿ الواحدم: "عيًطف الفعلي على ا١تصدر؛ ألنو أراد با١تصدر الفعلى 

 :  (7)كما قاؿ  ". تقديريه: كفركا باهلل بعد أىٍف آمنوا، فهوعطفه على ا١تعٌت
                                                 

 .ُٕٕ-ُٖٕ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ُ)
 .ٖٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .ِْْ/ُ ، الكشاؼ(  ّ)
 .َُ: ، اآلية  ا١تنافقوفسورة (  ْ)
 .ّْٓ/ِ ، البيت لؤلخوص الرياحي ، كىو ُب ا٠تصائص(  ٓ)
 .ُٖ: ، اآلية  اٟتديدسورة (  ٔ)
 .ِْٔ/ ُ سيبويو ، البيت ١تيسوف بنت ْتدؿ ، كىو ُب كتاب(  ٕ)



 
ِّْ 

 

 

  أىحىبُّ إ َّ ًمٍن ليٍبً  الشفوؼً   عباءةو كتػىقىرَّ عيٍت  لىليٍب ي  
فظاىري عبارة الز٥تشرم كالواحدم أف األكؿى يػيؤىكَّؿ ، ٍف ألب  كتقرَّ عيٍت"أًل معناه: 

  طلبيو فعبلن ألجل الثاين، كىذا لي  بظاىر، ألنَّا إ٪تا ٨تتاج إىل ذلك لكوًف ا١توضع ي
 فَّ ا١توصوؿ يىٍطليبي ٚتلةن فعلية فاحٍتجنا أىٍف نتأكَّؿ اسمى أل ،كقولو: ًإفَّ اٍلميصَّدًّْقُتى 

، كعىطىٍفنا عليو كأقرضوا، كإما بعد إٯتاّنم فلي   ،للب ي عباءة: كقولو، الفاعل بفعلو
إىل فعل، فالذم ينبغي: أف نتأكؿ الثاين باسمو ليًصحَّ عطفيو على  امكافي االسًم ٤تتاجن 
ا١تصدرية مقدرةن، كتقديريه: بعد إٯتاّنم  أف نأٌب معو بػقبلو، كتأكيليو بأف  االسم الصريح

: كأىف كأىنٍت شىًهدكا، أم: كشهادهتم،  ك٢تذا تأكَّؿ النحويوف قو٢تىا: لىليٍب ي عباءةو كتقرَّ
، إذ التقدير: كقرةي عيٍت  :فقاؿ (1)كإىل ىذا الذم ذكرتو ذىب أبو البقاء ".تقرَّ

". يعٍت أنو على تأكيًل "التقدير: بعد أىٍف آمنوا كأف شهدكا، ف يكوفي ُب موضًع جىر 
 .مصدرو معطوؼو على ا١تصدًر الصريح آّركر بالظرؼ

لتقدير الز٥تشرم فإنو قاؿ:  كيىٍشهىدي  ،كبلـ اٞترجاين فيو ما يىٍشهد ٢تذا" ك 
ٯتكن أف  ،قدير، كذلك أفَّ قولىو بعد إٯتاّنممنسوؽه على ما ٯتيكني ُب الت كشىًهدكا: قولو
  :(   كأىٍف ا٠تفيفة مع الفعًل ٔتنزلًة ا١تصدًر كقولوً  ،بعد أف آمنوايكوفى 

  )(2)  ل فيو على ا١تعٌت قوليو :، كمثليو ٦تَّا ٛتًي كىمىا كىافى لًبىشىرو أىف ): أم: كالصـو
(لى أىٍك ًمن كىرىآًء ًحجىابو أىٍك يػيٍرسً  اييكىلّْمىوي اللَّوي ًإالَّ كىٍحين 

هو عطفه على قولو: ًإالَّ ، ف(3)
ٔتعٌت: إال أٍف ييوحىى  اًإالَّ كىٍحين  :، كٯتكن فيو: إال أف ييوحى إليو، فلما كاف قولواكىٍحين 

 : (4)كمثلو من الشعر قولو ".إليو ٛتىىلو على ذلك
  صىفيفى ًشواءو أك قديرو ميعىجَّلو   ميٍنًضحو فىظىلَّ طيهاةه اللحم من بُت  

 
 

                                                 
 .ِِٕ/ُلتبياف ، ا(  ُ)
 .ُْٖ: ، اآلية  البقرةسورة (  ِ)
 .ُٓ: ، اآلية  الشورلسورة (  ّ)
 .ِِ،ص يوانومن معلقة امرئ القي  ، كىو ُب د(  ْ)



 
ِْْ 

 

 

ألنو أمكن أف يكوف  ،نو عىٍطفه على ما ٯتكن ُب قولو منضجو أل ،قولىو قديرخىفىاى "
إىل الصفيف فىحىمىلو على ذلك" قلت: فإٍتيانيو ّٔذا البيت نظَتي إيتاف ا مضافن 

ىنا على التوىم، كأنو تػىوىىَّم  ة كالبيت ا١تتقدمُت، ألنو جىرَّ قديرالز٥تشرم باآلية الكرٯت
 فىجىرَّ على التوىم، كأنو تػىوىىَّم إضافة  الو ٗتفيفن إضافة اسم الفاعل إىل مفعو 
م اآلخري كجودى الباًء ُب فىجىرَّ على التوىم، كما تػىوىىَّ  ااسم الفاعل إىل مفعولو ٗتفيفن 
 .(1)"ما تزاد ُب خرب لي ا قولو: ليسوا مصلحُت، ألّنا كثَتن 

 عطف الفعًل على االسم  -ٕ
: ( ُب قولو  كىيىٍستىٍبًشريكفى  ك              ) (2) :

 :فيو أربعة أكجو
أف يكوفى من باب عطًف الفعًل على االسم لكوًف الفعًل ُب ": أحدىا 

: كنىظَّركه بقولو  ".كأنو قيل: فىرًحُت كمستبشرين  على فرحُت اتأكيلًو، فيكوفي عطفن 
(نى فػىٍوقػىهيٍم صىافَّاتو كىيػىٍقًبضٍ )

(3). 
يكوفي من باب عطف الفعل على االسم، لكٍن ألفَّ االسم  ا: أنو أيضن كالثاين
 ُب تأكيل الفعل.

الفاعل ىنا ييٍشبو فرحُت؛ ألفَّ اسم : "ىو معطوؼه على (4)قاؿ أبو البقاء 
ًإفَّ ):  ، ككأنو جعلو من باب قولورحُت ٔتنزلة يفرحوففيعٍت أفَّ  الفعل ا١تضارع
قىاًت كىأىقػٍرىضيواٍ اٍلميصَّدًّْقُتى   ألكؿي أىٍكىل، ألفَّ االسمى كىو فرحُت، كالتقديري ا(5)( كىاٍلميصَّدّْ

لّْ فعلو مضارعو حىت نتأىكَّؿ االسمى بو، كالفعلي فرعه  الضركرةى بنا إىل أىٍف ٧تعلىو ُب ٤تى
  الذم، كفَّ أؿ ا١توصولةى ٔتعٌتعليو، فينبغي أف يػيرىدَّ إليو، كإ٪تا فعلنا ذلك ُب اآليًة أل

 .(6)"ال تيوصىلي إال ّتملة أك شبهًها، كذلك الشَّبىوي ُب اٟتقيقًة يًتأكَّؿ ّتملة الذم

                                                 
 .َّّ-َِّ/ ّ ،  الدر ا١تصوف(  ُ)
 .َُٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .ُٗ: ، اآلية ا١تلكسورة  ( ّ)
 .ُِٓ/ُ لتبياف ،ا(  ْ)
 .ُٖ:  ، اآلية اٟتديدسورة (  ٓ)
 .ْْٖ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٔ)



 
ِْٓ 

 

 

 حذؼ العاطف  -ٖ
 :(ُب قولو  يا مرًنك                             

                    )(1) : : فيو ك جهاف 
 من كىجىدى  : "كال ٬توزي أىٍف يكوفى بدالن (2): أنو مستأنف، قاؿ أبو البقاءأحدي٫تا
 . "ألنو لي  ٔتعناه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ّٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .َِٗ/ُ لتبياف ،ا(  ِ)



 
ِْٔ 

 

 

، قاؿ أبو البقاء كالثاين: أنو معطوؼه بالفاء، فىحيًذؼى العاًطفي
"كما  :(1)

، ككذلك (2)(ًإٍف أىطىٍعتيميوىيٍم ًإنَّكيٍم لىميٍشرًكيوفى كى ):  حيًذفىٍت ُب جواب الشرط كقولو
 : (3)قوؿي الشاعر
 ...................  يىفعًل اٟتسناًت اهللي يىٍشكرىا مىٍن 
 تيٍشبو الشرط ُب اقتضاًئها اٞتواب".  ًضعي يشًبوي جوابى الشرط؛ ألفَّ كلماكىذا ا١تو 
 (كىًإٍف أىطىٍعتيميػوىيمٍ ) :ل أفَّ قولػو كىذا الذم قالو فيو نظره من حيث إنو ٗتيَّػ"قلت: 

كػػذلك، بػػل   حيػػذفت منػػو الفػػاء، كلػػي  ،أفَّ جػػوابى الشػػرط ىػػو نفػػ  إنكػػم ١تشػػركوف
، ك جوابي قسػمو مقػدر قبػل الشػرط، فلػي  ىػذا  إنكم ١تشركوف جوابي الشرط ٤تذكؼه

ػػوّْيو بالبيػػ ػػًذفىٍت منػػو فػػاءي اٞتػػزاء البتىػػةى، ككيػػف يىػػدَّعي ذلػػك كييسى ت ا١تػػذكور كىػػو ال ٦تَّػػا حي
ػػػدى ٬تػػوز إال ُب ضػػػركرة، ٍب الػػػذم  ػػػري أفَّ اٞتملػػػةى مػػن قولػػػو: كىجى  ٤تػػػلّْ نصػػػبو علػػػى ُب يىٍظهى

كالتقػػدير: كلمػػا دخػػل  ،اٟتػػاؿ مػػن فاعػػل دخػػل، كيكػػوف جػػوابي كلمػػا ىػػو نفػػ ى قػػاؿ
 .(4)"اندىا الرزؽى قاؿ، كىذا بُتّْه جدن ع اعليها زكريا كاجدن 

  حذؼي ا١تعطوؼ  -ٗ
: ( ُب قولو  يػٍري بًيىًدؾى ا٠ٍتى ك               )(5) :

 (تىًقيكيمي اٟتٍىرَّ ) :قيل: ُب الكبلـ حذؼي معطوؼ تقديره: كالشر، فحذؼ كقولو 
 :  (7)ككقولو .كالربدى  أم (6)

 

                                                 
 .َِٗ/ُ لتبياف ،ا(  ُ)
 .ُُِ: ، اآلية  األنعاـسورة (  ِ)
، ا١تطبعػػػػة الكاثوليكيػػػػة ، بػػػػَتكت ،  ُُّب اللغػػػػة ، أليب زيػػػػد األنصػػػػارم ،ص البيػػػػت ٟتسػػػػاف ،  كىػػػػو ُب النػػػػوادر(  ّ)

 .؛ كعجزه : كالشرُّ بالشرّْ عند اهلل ًسيَّافً ـ ُْٖٗ
 .ُّٕ-ُّٔ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ْ)
 . ِٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)
 .ُٖ: ، اآلية  النحلسورة (  ٔ)
 .ْٔ ، البيت المرئ القي  ، كىو ُب ديوانو(  ٕ)



 
ِْٕ 

 

 

 ٍعسىراإذا ٧تىىٍلتوي رًٍجليها خىٍذؼى أى    اٟتىصىا ًمٍن خلًفها كأماًمها  كأفَّ 
فذكرى ا٠تَتى دكفى  ،: "فإف قلت: كيف قاؿ: بيًدؾ ا٠تَتي (1)كقاؿ الز٥تشرم أم:كيديىا.

الشر؟ قلت: ألف الكبلـً إ٪تا كقع ُب ا٠تَت الذم يسوقو اهلل إىل ا١تؤمنُت، كىو الذم 
 .أكلياءىؾ على رغمو ًمٍن أعدائك" أنكرىٍتو الكفرةي، فقاؿ: بيدؾ ا٠تَت تؤتيو

 (2)و كقولي  ،ك٨توه منو قوليو: كالشرُّ لي  إليك ،اجدِّ  كىذا جوابه حسنه 
 :

 . (3)(كىًإذىا مىًرٍضتي فػىهيوى يىٍشًفُتً )
  ا١تخفوضا١تعطوؼ   من  -َُ
: (ُب قولو  ك مىنٍ                   ...)(4)

:  

رابي كإٍف كاف ظاىريهي  تبارؾ كتعاىل، كىذا اإلعا٠تفاي نىسىقان على اسًم اهلل ها٤تلَّ  أفَّ "
، فقد يػيؤىكَّؿى على معٌت: جىعىٍلتي مىٍقصىًدم هلل باإًلٯتاًف بو كالطاعًة لو كًلمىٍن ميٍشكبلن 

 .(5)"اتَّبعٍت باٟتفًظ لو، كالتحفّْي بعلمو كبرأيو كبصبحتو
 الواك للعطف  -ُُ
 :(ُب قولو  كىالى تىٍكتيميونىوي  ك                   

      )(6) :"تمل كجهُت   :٭تى
: كاك اٟتاؿ، كاٞتملةي بعدىىا نصبه على اٟتاؿ أم: لتيبػىيػّْنػينَّو غَتى  أحد٫تا

د إ٪تا مل ييؤكَّ ، ك ا: أّنا للعطف، كأفَّ الفعلى بعدىا مقسمه عليو أيضن كالثاين كا٘تُت.
 . "من غًَت نوفو  بالنوف ألنو منفيّّ، تقولو: كاهلًل ال يقوـي زيد

 
 

                                                 
 .ِِْ/ُ ، الكشاؼ(  ُ)
 .َٖ: ، اآلية الشعراءسورة (  ِ)
 .َُِ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ّ)
 .َِسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
 .ِٗ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)
 .ُٕٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٔ)



 
ِْٖ 

 

 

تفاءن بالتوكيًد ُب األكؿ ألفَّ اك "كمل يأًت ّٔا ُب تكتمونو : (1)كقاؿ أبو البقاء
كظاىري عبارتًو أنو لو مل يكن بعدى مؤكَّدو بالنوًف لـز توكيديه، كلي   ". تكتمونىو توكيده 
يعٍت أفَّ نػىٍفيى الكتماف عنهم من قولو: لىتيبػىيػّْنػينَّوي  ،ألنو توكيده تقدَّـ. كقولو: كذلك ًلما 

 .ُب ا١تعٌت اتوكيدن  لًلنَّاًس، فجاءى قوليو: كىالى تىٍكتيميونىوي 
كاستحسن الشيخ ىذا الوجوى 

قاؿ: "ألف  ،جىٍعلى الواًك عاطفةن ال حاليةن  أعٍت (2)
اٝتةن، ألفَّ تدأ بعد الواك حىت تصَتى اٞتملةي ىذا الوجو األكؿ ٭تتاج إىل إضمار مب

كغَته يقوؿ: إّنا ٘تتنع إذا كاف  ،ال ال يىًصحُّ دخوؿي الواك عليو ا١تضارع ا١تنفٌي بػ
  .(3)"فيفهم من ىذا أف ا١تضارع ا١تنفيَّ بكلّْ ناؼو ال ٯتتنع دخو٢تيا عليو ا،مثبتن  امضارعن 

 لعطفاكاك ا١تضارع مثبت بعد   -ُِ
: (" ُب قولو ريكفى كىيػىتػىفىكَّ ك"                    

   )(4) :" :فيو كجهاف: أظهريىا: أّنا عطف على الصلًة فبل ٤تلَّ ٢تا. كالثاين
أم: يذكركنو متفكرين. فإٍف قيل: ىذا  اعلى قيامن  اأّنا ُب ٤تلّْ نصب على اٟتاؿ عطفن 

؟ فاٞتوابي أف ىذه كاكي العطف، كا١تمنوعي إ٪تا مضا رعه مثبت فكيف دخلت عليو الواكي
 .(5)"ىو كاك اٟتاؿ
  عًتاضية بُت ا١تتعاًطفىٍُتً االملة كقوع اٞت  -ُّ
أىٍك يػىتيوبى  ك

: (   ُب قولو (6)             

         )(7)
معطوؼه على األفعاًؿ ا١تنصوبًة قبلىو تقديريه: ليقطعى أك " :
م، كعلى ىذا فيكوفي قوليو لي  لك من األمًر شيءه يكًبتىهم أك يتوبى عليهم أك يع  ذّّْٔى

، فإٍف شاء  ٚتلةن اعًتاضيةن بُت ا١تتعاًطفىٍُتً، كا١تعٌت: أفَّ اهلل تعاىل ىو ا١تاًلكي ألمرىم

                                                 
 .ِٖٓ/ُ لتبياف ،ا(  ُ)
 .ُّٔ/ّر احمليط ، البح(  ِ)
 .ِْٓ-ِّٓ/ّ ، لدر ا١تصوفا(  ّ)
 .ُُٗ( سورة آؿ عمراف ، اآلية :  ْ)
 .ُّٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)
 .  ِّٗ-ُّٗ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ٔ)

 .ُِٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٕ)



 
ِْٗ 

 

 

أك ىزمهم، أك يتوبى عليهم إف أسلما كرىجعوا، أك يعذّٔم إف ٘تادىكا  منهم اقطع طرفن 
 .(2)ج"كالزجا  (1)على كفرىم، كإىل ىذا التخريًج ذىب ٚتاعة من النحاة كالفراء

ػأبحاثػاضغطلػػ-هػ
كالفعل ُب اصطبلح النحاة ما دٌؿ على حدث مقًتف بزماف. كقد قٌسمو 

 : ثبلثة االنحاة ُب ضوء ذلك أقسامن 
  ذواعدػاضغطلػاضطاضيػ: األول

 -، كإذا كاف ا١تاضي دٌؿ على حدث مقًتف بالزمن ا١تاضيكالفعل ا١تاضي ىو ما 
من اٟتاضر،  ا دانينا، كقد يكوف قريبن قد يكوف سحيقا ٦تعنا ُب القدـ  -مثل ا١تضارع 

على حدث متجدد يصدؽ على  ، كقد يدؿٌ انقطعكقد يدٌؿ على حدث مضى ك 
لنحو كالببلغة بتتبع كبلـ العرب، كخٌرجوا من ذلك بقواعد ا، قد عٍت علماء اٟتاضر
ضر، كدٌؿ على ا١تاضي ، قرب زمنو من اٟتاقد ػػػػػإف سبق ا١تاضي ب مثل:ىامة، 

 : القريب، ٨تو
 على ا١تاضي فائدة دخوؿ قد  -ُ
 :(ُب قولو  فػىقىًد اٍىتىدىكاٍ ك          )(3) ،على  دىخىلىت قد

ا١تاًضي مبالغةن ُب ٖتقُّق كقوًع الفعًل ككأنَّو قد قػىريبى من الوقوعً 
(4). 

  بالفعل ا١تاضي كدٌ  لواستعماؿ  -ِ
: (ُب قولو  كلو              )(5) :" ٬توز أف

 ."لوقوع غَته ًلما كاف سيقع اتكوف مصدرية، كأف تكوفى على بأًّا من كوّنا حرفن 
ع بينهما،  أفك  لو كقاؿ أبو مسلم األصبهاين: "كىدَّ ٔتعٌت ٘تٌت، فيستعمل معها كرٔتا ٚتًي

 فيقاؿ: كىًدٍدت أف لو فعلت، كمصدره الوىدادة، كاالسم منو كيدّّ، كٔتعٌت أحىبَّ فيتعدل 

                                                 
 .ِّْ/ُ ، معاين القرآف لو(  ُ)
 .َْٖ/ُ ، معاين القرآف لو(  ِ)
 .َِة آؿ عمراف ، اآلية :سور (  ّ)
 . ّٗ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ْ)

 . ٗٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)



 
َِٓ 

 

 

 
ىوىدَّة، كاالسم منو كىدَّ، كقد يتداخبلف ُب ا١ت

 صدر كاالسم". تعدّْمى أىحىب، كا١تصدر: ا١ت
 ".افيو أبدن  أىحىبَّ ال ٬توزي إدخاؿ لو إذا كاف ٔتعٌت" كقاؿ الراغب: 

صىلىح للحاؿ كاالستقباؿ، كٕتوز لو، كإذا   كقاؿ الرماين: "إذا كاف كىدَّ ٔتعٌت ٘تٌت 
توصل  فيو نظر، ألفَّ أفَّ " ك .لبلستقباؿ" أىفٍ ألٍف  كاف ٔتعٌت ا١تاضي مل ٕتز أىفٍ 

  .(1)"با١تاضي
 :لبلستقباؿ إذا كقىع صلةن ١توصوؿو ح ا١تاضي صبل -ّ
: ( ُب قولو  كإذا      )(2)

ظرؼه مستقبل فلذلك اضطربت   :
ٍعرًبُت
ي
.  ،ىنا من حيث إفَّ العاملى فيها: قالوا أقواؿي ا١ت  كىو ماضو

(3)فقاؿ الز٥تشرم
ت: ىو ؟ قل"فإٍف قلت: كيف قيل: إذا ضىرىبوا مع قالوا :

 حُت يضربوف ُب األرض". كايةي حاؿو ماضيةو كقولك ح
 قوؿ الز٥تشرم: "ك٬توز أف يكوفى كفركا من ابعد قولو قريبن (4)كقاؿ أبو البقاء

:  قالواك  ، فعلى ىذا يكوف التقديري ماضيُت، كيرادي ّٔما ا١تستقبلي احملكيُّ بو اٟتاؿي
 يكفركف كيقولوف".

، لكٍن ُب    األكًؿ حكايةه حاؿو ماضيةو، كُب ففي ًكبل الوجهُت حكايةه حاؿو
 . (حىىتَّ يػىقيوؿى الرَّسيوؿي كىالًَّذينى آمىنيواٍ ) : الثاين مستقبلةه، كىو من ىذه اٟتيثيًَّة كقولو 

كاية، بل لوقوًعو صلةن االستقباؿي ال على سبيًل اٟت قاؿ ك٬توزي أىٍف ييراد بػ 
 . قىع صلةن ١توصوؿو صىلىح لبلستقباؿ كقد نىصَّ بعضيهم على أفَّ ا١تاضيى إذا ك ١توصوؿو
 .(5)(ًإالَّ الًَّذينى تىابيواٍ ًمن قػىٍبًل أىف تػىٍقًدريكاٍ عىلىٍيًهمٍ )٨تو: 

 

                                                 
 .ِْْ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ُ)
 .ُٔٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .ّْٕ/ُالكشاؼ ، (  ّ)
 .ِٕٔ/ُالتبياف ، (  ْ)
 .ّْ: ، اآلية  ا١تائدةسورة (  ٓ)



 
ُِٓ 

 

 

مػن  - كىػي حػرؼ اسػتقباؿ -قػاؿ: "كدخلػت إذا  (1)كإىل ىذا ٨تػا ابػن عطيػة
حيػث كًمٍن  اسمه ميبػٍهىمه يػىعيمُّ مىٍن قىاؿ ُب ا١تاضي كمىٍن يقوؿ ُب االستقباؿ، الذينحيث 

 ."مستقبلة ىذه النازلةي تػيتىصىوَّري ُب مستقبًل الزماف"يعٍت فتكوف حكايةى حاؿو 
قىػدَّرى الشػيخ" . ككلي  بشيئ ،يل: إذا ٔتعٌت إذٍ كق

ا ىػو عامػل ه ا ٤تػذكفن مضػافن (2)
م إذا سافركا أك غزىكا،  ،كقالوا ٢تبلًؾ إخواّنمتقديريه:  ،ُب إذا أم ٥تافةى أف يػىٍهلىكى إخوّني
كلكػنٍ؟ يصػَتي قػاؿ:  كا١تضػارع حػىت يكػوفى مسػتقببلن  ،أىفٍ  لػػ ميػٍنحىبلِّ  اعاملى مصػدرن فقدَّر ال

نىا عائػػدن  ػػانيواٍ ًعٍنػػدى ُب اللفػػظ كىػػو لغػػَتىم ُب ا١تعػػٌت  علػػى إخػػواّنم االضػػمَتي ُب قولػػو: لَّػػٍو كى
م بسػبًب سػفرو أك غػزك، كقىٍصػديىم  ـى موهتي أم: يعودي على إخوافو آخرين كىم الذم تقدَّ

ػػرو كىالى ييػػنقىصي ) ك ،كىػػو نظػػَتي: درىػػمه كنصػػفوثبػػيطي البػػاقُت، بػػذلك ت ػػري ًمػػن مُّعىمَّ كىمىػػا يػيعىمَّ
 .(3)(ًمٍن عيميرًهً 

 :(4)كقوؿ النابغة
ـي لنا   إىل ٛتامًتنا كنصفيو فػىقىدً    قالىٍت: أال ليتما ىذا اٟتما

" ، كٛتاـو آخرى ، كميعىمَّرو أخرى أم. نصفي درىمو آخرى
(5). 

 على بابو أك على باب ا١تاضي كوفيجواز كوف   -ْ
: (  ُب قولو  يىكيوفي ك                 

       )(6): " ٍكا١تعٌت: فيكوفي  كونًو مستقببلن   ٬توز أىٍف يكوفى على بابًو ًمن ،
عليها آدـ، ك٬توز أف يكوف فيكوفي اليت يكوفي  كما يأمري اهلل فيكوفي حكايةن للحاؿ

 ."(7)، كعلى ىذا أكثري ا١تفسرين كالنحويُت، كّٔذا فىسَّره ابني عباس ٔتعٌت فكاف
 

                                                 
 .ِٕٓ/ّر الوجيز ، احملر (  ُ)
 .ّٖٗ/ّ احمليط ، البحر(  ِ)
 .ُُ ، اآلية : فاطرسورة (  ّ)
 .ْٓ، ص ديوانو(  ْ)
 .ّْٓ-ِْٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)
 .ٗٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٔ)
 .ُِِ-َِِ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ٕ)



 
ِِٓ 

 

 

  استجاب إضماًر القوؿ أك على اٟتكاية بػ  -ٓ
: (قولػػػػػػػػػػػػػػػػو ُب  أىفَّ ك                             

           )(1)
كاألصػػػػػػل: بػػػػػػأين، فيجػػػػػػيء فيهػػػػػػا  ،اٞتمهػػػػػػوري علػػػػػػى فػػػػػػتح أىفَّ   :

ا١تػػذىباف. كقػػرأ أييبىٌ 
كفيػػو  ،كقػػرأ عيسػػى بػػن عمػػر بالكسػػرً ، بػػأين علػػى ىػػذا األصػػل" :(2)

 بػػ أنػو علػى اٟتكايػة كالثػاين: أنَّػو علػى إضػماًر القػوؿ أم: كقػاؿ إين. أحد٫تا: كجهاف:
ٔتعػٌت أجػاب، كيتعػدَّل  كاستجاب .ألف فيو معٌت القوؿ، كىو رأم الكوفيُت استجاب

خػاص ُب حصػػوؿ  ف أجػاب عػاـ، كاسػتجاب: "أ(3)كنقػل تػاج القيػرَّاء". بنفسػو كبػالبلـ
 ."ا١تطلوب

 : بالتشػػديد كالتضػػعيف، كا٢تمػػزةي فيػػو  (4)قػػرلء" ك ،مػػن أضػػاع أيضػػيعكاٞتمهػػوري
 :(5)للنقل كقولو
 ا، ىذا الظبلؿي عن القصدً بٍت بىٍطًنه   أكالدى أيخرل كضىيػَّعىٍت  ًضعىةكميرٍ 

 .(6)م"أم كائنو منك عامل قولو: منكم ُب موضًع جر صفةن لػ
ػػذواعدػاضغطلػاضطضارعػػ–اضثاظيػ

 .١تستقبلكا١تضارع ىو ما دٌؿ على حدث مقًتف بالزمن اٟتاضر أك ا
  ديه مع البلـكىجىبى توكي ستقببلن ا١تضارعى ا١تثبت إذا كافى م  -ُ

: (من قولو  :إًلىلى اهللُب البلـي جوابي القسم      )(7)
داخلةه " :

: إىل اهلل ال إىل غَته بو، كإ٪تا قيدّْـ لبلختصاًص  أم متعلقه  ىل اهللإ، ك على ٖتيٍشىريكفى 
كيدي الفعل يكوفي حشريكيم، أك لبلىتماـ، كحىسَّنىو كونيو فاصلةن، كلوال الفصلي لوجب تو 

                                                 
 .ُٓٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ُِْب القراءات ،ص الشواذ(  ِ)
، ك يعرؼ بتػاج القػراء ، عػامل بػالقراءات ، أثػٌت عليػو اٞتػزرم ،  الكرمايننصر  أبو القاسم ٤تمود بن ٛتزة بنكىو (  ّ)

كذكر بعا كتبو ، ك منها : " العجائب ك الغرائب " ، ك "الربىاف ُب متشابو القرآف " ، ك " شػرح اللمػع البػن جػٍت " 
 .ُٖٔ/ٕ. انظر : األعبلـ للزركلي ، 

 .ُِْب القراءات ،ص الشواذ(  ْ)
 .ُّْ/ّر احمليط ، هوؿ ، كىو ُب البحقائلو ٣ت(  ٓ)
 .ّٗٓ-ّٖٓ/ّف ، الدر ا١تصو (  ٔ)
 .ُٖٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٕ)



 
ِّٓ 

 

 

، ألفَّ ا للكوفيُت،  اكىجىبى توكيديه مع البلـ خبلفن  ١تضارعى ا١تثبت إذا كافى مستقببلن بنوفو
 :(1)كقولو  ".حيثي ٬تيزكف التعاقبى بينهما

 .....................   قتيًل ميرَّةى أىٍثأىرىفَّ فإنو ك 
، كقولو فجاءى بالنوًف دكفى البلـً

(2) : 
 لىيػىٍعلىمي ريب أفَّ بييتى كاًسعه   عليكم بيوتيكم تكي قد ضىاقىٍت  لًئىنٍ 

 فجاء بالبلـً دكف النوف.
قد  البلـ با١تعموؿ كهذه اآلية أك بػكالبصريوف ٬تعلونو ضركرةى. فإٍف فيًصل بُت  

 : (3)كقولو ،٨تو: كاهلل قد أقـو
ٍبًت  ىٍرء ًعٍرسىو كىذى

 .........................  لقد أيٍصيب على ا١ت
 بل ٬توزي توكيده حينئذ بالنوف.، ف(4)(كىلىسىٍوؼى يػيٍعًطيكى ) تنفي  ٨تو: أك ْترؼً 
بُت الـ اليمُت كالـ االبتداء، كالـي االبتداء  ادخلًت النوفي فرقن "قاؿ الفارسي:  

تىٍج إىل ال تدخل على الفىٍضلة، فبدخوؿ الـ اليمُت على الفىٍضلة حىصىلى الفرؽي فلم ٭تيٍ 
فبل حاجةن إىل النوًف، كالـي االبتداء ال  احىصىل الفرؽي أيضن  وؼالنوف، كبدخو٢ًتا على س
 .(5)فبل" ، أمَّا مستقببلن ال إذا كاف حاالن تىٍدخيل على الفعًل إ

 : ُب ا١تضارع ُب اٞتوابلزـك اجتماع النوف كالـ التوكيد   -ِ
: (ُب قولو  لىتيبػىيػّْنػينَّوي ك                   )(6): 

"كقد ال تلـز ىذه النوفي الـى  :(8)ابن عطية و. قال"من غَت توكيد لىتيبػىيػّْنيونو (7)قرأ عبداهلل"
 التوكيد، قاؿ سيبويو". 

                                                 
؛ كعجػزه : فػىػرٍغه ك إفَّ أخػاكم مل ـ ُُّٗ، طبعػة ليػدف ،   ُْٓ، ص البيت لعامر بن الطفيػل ، كىػو ُب ديوانػو(  ُ)

 .يػيٍقصىدً 
 .َِِ/ْ ، البيت للكميت بن معركؼ ، كىو ُب ا٠تزانة(  ِ)
 .؛ ك عجزه : ك أمنع ًعٍرًسي أف يػيزىفَّ ّٔا ا٠تا  ِٖ، ص البيت المرئ القي  ، كىو ُب ديوانو(  ّ)
 .ْ: ، اآليةالضحى سورة (  ْ)
 .َْٔ-ْٗٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)
 .ُٕٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٔ)
 .ُّٔ/ّر احمليط ، البح(  ٕ)
 .ُْٓ/ّرالوجيز ، احملر (  ٖ)



 
ِْٓ 

 

 

، كالكوفيوف ٬تيزكف تعاقبهما ُب اصريُت لزكميهما معن كا١تعركؼ من مذىب الب
سىعة الكبلـ، كأنشدكا

(1) : 
 ًلما ًشٍئًت ميٍستىٍحلو كلو أنَّو القتلي   لمى أليكًقني أنٍت يا س اٯتينن 
 :(2)كقاؿ آخر
 كال يفعلي  يػيزىٍخًرؼي قوالن    ألىبٍػغىاي كلَّ امرلءو  اٯتينن 

 .(3)"فأتى بالبلـً كحدىا
 :: الػػػػػا١تضارع ا١تثبت كا١تنفيُّ بعدـ دخوؿ كاك اٟتاؿ على   -ّ
: ( ُب قولو  كيػىٍعلىم ك                    

       )(4) :"بالرفع،  عن أيب عمرك بن العبلء: كىيػىٍعلىمي (5)قرأه عبد الوارث
  كفيو كجهاف:
، أخرب تعاىل بذلك. كقاؿ الز٥تشرمأظهر٫تا   الواك  كعلى أف: : أنو مستأنفه

اًىدكا كأنتم صابركف  .(6)"للحاؿ، كأنو قاؿ: كلىمَّا ٬تي
ال تدخل على ا١تضارًع، ال : "كال يىًصحُّ ما قاؿ، ألفَّ كاكى اٟتاؿ (7)قاؿ الشيخ

: موقع  كأنت تريد: جاء زيد يضحك، ألفَّ ا١تضارع كاقع ،جاء زىيده كيضحك ٬توزي
ال ٬توز: جاء زيد كيضحك،  كذلك  ،اجاء زيد كضاحكن اسم الفاعل، فكما ال ٬توز 

فإٍف أيكّْؿى على أفَّ ا١تضارعى خربي مبتدأ ٤تذكؼ أىٍمكىنى ذلك التقديري أم: كىو يعلمي 
  : (8)الصابرين كما أىكَّليوا قوؿى الشاعر
 ٧تىىٍوتي كىأىٍرىينيهٍم ماًلكا  ..................... 
                                                 

 .ُّٔ/ّ احمليط ، ائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب البحرق (  ُ)
 .ُِٓ/ّ ، األمشوينُب حاشية الصباف على قائلو ٣تهوؿ ، كىو  (  ِ)
 .ِْٓ/ّف ، الدر ا١تصو (  ّ)
 .ُِْسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
. قُٖٗعبد الوارث بن سعيد البصرم ، عرض علػى أبػو عمػرك ؛ ك ركل عنػو ابنػو عبػد الصػمد ، تػوُب سػنة ىو (  ٓ)

 .ْٖٕ/ُ غاية النهاية ،انظر : 
 .ْٕٔ/ُ ، الكشاؼ(  ٔ)
 .ٔٔ/ّر احمليط ، البح(  ٕ)
 .؛ كصدره : فلىمَّا خىًشٍيتي أظافَتىىيٍم  ُٓٓ/ُ ، البيت لعبد اهلل بن ٫تاـ السلو  ، كىو ُب ا١تقرب(  ٖ)



 
ِٓٓ 

 

 

 أم: كأنا أىٍرىينيهم".  
:  ،ارعً ال تىٍدخيل على ا١تض"قوليو:   ىذا لي  على إطبلًقو، بل ينبغي أف يقوؿى

ال: ألّنا تدخيل على ا١تضارع ا١تنفيّْ بػ مل ك١تا، كقد  لى ا١تضارًع ا١تثبت أك ا١تنفي بػع
 .(1) "عيًرؼ ذلك غَت مرة

ػظصبػاضغطلػاضطضارعػ
 .بأحد النواصب األربعة :أٍف، كلٍن، ككىٍي، كإذفينصب الفعل ا١تضارع إذا سبق 

 ااضطضطرةػوجوّبػعػبػأنضارظصبػاضطػ -1
ا بعد حرُب جٌر، ٫تا: الـ اٞتحود، كحىت، أف ا١تضمرة كجوبن ينصب ا١تضارع بػػػ 

 .كاك ا١تعية، كأككحرُب عطف، ٫تا: 
كار، كتقع بعد كوف منفي، كا١تصدر ا١تؤكؿ : أم الـ اإلنالـ اٞتحود  -ُ

  ، متعلقاف ٓترب الكوف الناقص. ٨تو : ٣تركر بالبلـ
: ( و قولُب كالبلـ      )(2)

كينصبي بعدىىا  تيسىمَّى الـى اٞتحود،" :
كال ٬توزي إظهارىا. كالفرؽي بنيهما كبُت الـ كي أفَّ ىذه على  ا١تضارعى بإضمار أف

ا١تشهور شرطيها أف تكوف بعد كوفو منفي، كمنهم مىٍن يشًتط ميًضيَّ الكوًف، كمنهم 
األقواؿ دالئل كاعًتاضات مذكورة ُب كتب النحو ك٢تذه  مىٍن مل يىٍشًتط الكوف.

 .(3)شرح التسهيل"ستغنيت عنها ىنا ٔتا ذكٍرتيو ُب ا
 :، ٨تو أفإىل: ، أم ٔتعٌتكتأٌب ٔتعٌت االنتهاء: حىت اٞتارة  -ِ
: ( قولوُب  كحىت          )(4): "قيل: للغاية آّردة ٔتعٌت 

، كالغايةي ىنا مشكلةه على ظاىًر اللفًظ؛ ألنو أىفٍ بعدىىا منصوبه بإضمار  ، كالفعلي إىل
 يصَتي ا١تعٌت أنو تعاىل ال يًتؾ ا١تؤمنُت على ما أنتم عليو إىل ىذه الغاية كىي التمييزي 

 

                                                 
 .ُِْ- ُُْ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ُ)
 .ُٕٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .َٕٓ/ّ ، ا١تصوف الدر(  ّ)
 .ُٕٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)



 
ِٓٔ 

 

 

 ."بُت ا٠تبيث كالطيب، كمفهوميو أنو إذا كيًجدت الغايةي تػىرىؾ ا١تؤمنُت على ما أنتم عليو
، اما قالوه من كوّنا للغاية، كلي  ا١تعٌت على ذلك قطعن  ىذا ظاىري " ك 

ـى عمركه  اال أيكىلّْم زيدن كيصَتي ىذا نظَتى قوًلك:   قدكـً فالكبلـي منتفو إىل ،حىت يػىٍقدي
، كمعناه أنو تعاىل  عمرك. كاٞتوابي عنو: أف حىت غايةه ١تا يػيٍفهىمي من معٌت ىذا الكبلـً
يزى ا٠تبيثى من الطيبٮتيىلّْص ما بينكم باالبتبلء كاال  .(1)"متحاف إىل أىٍف ٯتى

إف جػػاء  اا١تضػػمرة كجوبنػػ أف ػػػػػحػػرؼ عطػػف ، ينصػػب ا١تضػػارع بعػػده بأك   -ّ
 : و، ٨تٔتعٌت حىت أك إال أف

  :(         ُب قولو  أىٍك يػىتيوبى ك  -ُ

     )(2)هاف نصًبو كج: "ُب: 
أم:  ،كقػػو٢ًتم: أللزىمىنَّػػك أك تقًضػػيىٍت حقػػي  ، أىفٍ  أك ىنػػا ٔتعػػٌت إالَّ  فٌ إ: كؿكاأل 

 .إالَّ أىٍف تقضيٍت
. كعلػػى  ،ٌف أك ٔتعػػٌت حػػىتإ: ينالثػا أم: لػػي  لػػك مػػن األمػػر شػػيء حػػىت يتػػوبى

١تعٌت: لي  لك مػن كا ،لًو: لي  لك من األمر شيءىذين القولُت فالكبلـي متصله بقو 
األمر شيء إالَّ أىٍف يتوب عليهم باإًلسبلـً فيحصيل لك سركره ّٔدايًتهم إليو أك يعػذّٔم 

  ."بقتلو أك نارو ُب اآلخرًة. فيتىشىفَّى ّٔم
: "كمثلي ىذا بو بكر ابن األنبارم. قاؿ الفراءكأ(3)ك٦تٍَّن ذىب إىل ذلك الفراء

 ى معٌت: إال أىٍف تعطيىٍت، كحىت تعطيٍت.عل : أليذىمَّنَّك أك تعطيىٍتالكبلـً 
 : (4)كأنشد ابن األنبارم ُب ذلك قوؿ امرلء القي 

ا   أك ٘توتى فػىتػيٍعذىرا اٖتاكؿي ميٍلكن    فقلتي لو الى تٍبًك عينيك إ٪تَّ
، أك: إالَّ أف ٘توتى أراد  .: حىت ٘توتى

، إذ لي  ا١تعٌت عليو؛ ىتح كُب تقديره بيتى امرلء القي  بػ  نو مل يفعٍل أل نظره

                                                 
 .َٖٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ُ)
 .ُِٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .ِّْ/ُ ، معاين القرآف(  ّ)
 .ٔٔ،ص ديوانو(  ْ)



 
ِٕٓ 

 

 

 
  .(1)"النحويوف مل يقدّْركه إال ٔتعٌت إالَّ ذلك ألجًل ىذه الغايًة ك 

: (  قولوُب  أك ك -ب                 

 )(2)
تذكركنو لغَتكم  معٌت الكبلـ: أىأف ييؤتى أحد مثل ما أكتيتم" ك .(3)ٔتعٌت حىت: 

كمثليو ُب الكبلـ: تػىعىلٍَّق بو أك يػيٍعًطيىكى : (4)حىت ٭تاجُّكم عند ربكم. قاؿ الفراء
 : (5)حقلك، كمثليو قوؿي امرلء القي 

 ٨تاًكؿي ميٍلكان أك ٪توتى فػىنػيٍعذىرىا  لو: الى تػىٍبًك عىيػٍنيكى إ٪تا  فػىقيٍلتي 
: (   كًمٍن ىذا قوليو  .أم:حىت        )(6)  :فهذا قاؿ

على االستفهاـ، كا١تعٌت: أأف يؤتى أحده مثلى ما  اكجو، كأجودي منو أف ٕتعلىو عطفن 
اجَّكم أحده عند اهلل تيصىدّْقونو كىذا كلو معٌت قوؿ الفارسي  . (7)"أكتيتم أك ٭تي

 كاك ا١تعية  -ْ
 كيشًتط ُب نصب ا١تضارع بأف حبة،فتفيد ا١تصا معكىي اليت تأٌب ٔتعٌت 

  ا١تضمرة بعدىا من تقدـ نفي، ٨تو
: ( ُب قولػػػػػػػػو  كيػىٍعلىػػػػػػػػم ك                        

         )(8): " ا١تقتضػػػػػيًة  مقػػػػػدرةن بعػػػػػد الػػػػػواكً  أىفٍ  ٍب ىػػػػػل نصػػػػػبيو بػػػػػػ ،به منصػػػػػو
أم: ال ٕتمػػع بينهمػػا كىػػو  ،للجمػػع كهػػي ُب قولًػػك: ال تأكػػًل السػػمكى كتىٍشػػربى اللػػنب

ػػقّْ  مػذىب البصػريُت، أك بػواك الصػػرؼ، كىػو مػذىب الكػوفيُت، يػىٍعنيػػوف أنػو كػاف ًمػٍن حى
 ىذا الفعل أف يػيٍعرىبى بإعراب ما قبلو، فلمَّا جاءت الواك صىرىفػىٍتو إىل كجوو آخرى من

                                                 
 .ِّٗ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ُ)
 .ّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .ِٖٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ّ)
 .ِِّ/ُ ، معاين القرآف(  ْ)
 .ٔٔ،ص ديوانو(  ٓ)
 .ُِٖ: سورة آؿ عمراف ، اآلية (  ٔ)
 .ِِْ/ِ ُب القراءات ، اٟتجة(  ٕ)
 .ُِْسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٖ)



 
ِٖٓ 

 

 

 
 .(2)"ُب غًَت ىذا ا١توضوع(1)كتقرير ا١تذىبُت اإًلعراب.
 رع ثابت النوف ُب جواب االستفهاـا١تضا  -ٓ
: (ُب قولو  كىتىٍكتيميوفى اٟتٍىقَّ ك               

          )(3):  ٍنتىًصٍب بإضمار أىٍف ُب ٚتلةه مستأنفة،كلذلك مل يػى
 .جواب االستفهاـ

من الكوفيُت فيو النصب من (5)من البصريُت كالفراء (4)قد أجاز الزجاج" ك  
أىٍف عند  كبإضمار فينتصب على الصرؼ عند الكوفيُت، حيث العربية، فتسقط النوف،

ـي كاق فارسي كأىٍنكره، كقاؿ:كقد مىنىع ذلك أبو علي ال، البصريُت على  عه االستفها
ا ، يعٍت أنو لي  معطوفن خربه حتم ال ٬توز فيو إال الرفعي ف اللٍَّبً  فىحىٍسب، كأما تكتميوف

 . "بل ىو استئناؼ، خىربَّ عنهم أّنم يكتموف اٟتق مع علمهم أنو حق تػىٍلًبسوفعلى 
صرؼ ىهنا يػىٍقبيح، "ال :اعن أيب علٌي أنو قاؿ أيضن  (6)بو ٤تمد بن عطيةأكنقل 
معطوؼ على موجب مقدر كلي  ٔتستفهم عنو،  أىٍف، ألف يكتموفككذلك إضماري 

ب، فليست اآليةي ٔتنزلًة قو٢تم: ال كإ٪تا استػىٍفهم عن السبب ُب اللب ،كاللٍَّب  موج
كالعطفي على ا١توجب  ،كٔتنزلًة قولك: أتقوـي فأقوـى  ،تأكًل السمكى كتىٍشرىب اللنب

كما ريًكم  ،"ا١تقرَّر قبيح مىت نيًصب، إال ُب ضركرًة شعر
(7)  : 

 
 
 

                                                 
 .ٓٓ/ُِب مسائل ا٠تبلؼ  ، اإلنصاؼ(  ُ)
 .ُُْ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ِ)
 .ُٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .ّْٓ/ُ و ،معاين القرآف ل(  ْ)
 .ُِِ/ُ و ،معاين القرآف ل(  ٓ)
 .ُٔٔ/ّر الوجيز، احملر (  ٔ)
 .؛ كصدره : سىأىتٍػريؾ منز  لبٍت ٘تيمو  ََٔ/ّ ، البيت للمغَتة بن حبناء ، كىو ُب ا٠تزانة(  ٕ)



 
ِٓٗ 

 

 

 
 كأىٟتٍىقي باٟتجاًز فاسًت٭تا   .................. 
 "أىًسٍرتى حىت تىدخيلىها؟ ال ٬توز إال النصبي ُب تدخل :(1)كقد قاؿ سيبويو ُب قولك

، كإذا قلنا: ألف الس أيُّهم سار حىت يدخيلها؟ رىفػىٍعتى ألف َت ميٍستػىٍفهىمه عنو غَتي موجىبو
ـي إ٪تا كقع عن غَته"السَتى موجب كاالس  .تفها
كظػػاىري ىػػذا النقػػًل عنػػو معارضػػتيو ًلمػػا نيقػػل عنػػو قبلػػو، ألفَّ مػػا ": (2)قػػاؿ الشػػيخ

ـى كى  فخػرب حػتم ال ٬تػوزي فيػو  قىعى عن اللٍَّبً  فحسب، كأمَّا يكتيمػوفقبلىو فيو أفَّ االستفها
رو كلػػي  معطػػوؼه علػػى موجػػبو مقػػدَّ  أفَّ يكتمػػوف: "كفيمػػا نقلػػو ابػػن عطيػػة ".إال الرفػػع

ٔتستفهم عنو، فيديؿُّ العطػف علػى اشػًتاكهما ُب االسػتفهاـً عػن سػبب اللَّػٍب  كسػبب 
مل يشػًتؾ  ا٤تىٍضنػ اؽه بُت ىػذا ا١تعػٌت كبػُت أف يكػوف يكتمػوف إخبػارن الكتم ا١توجبُت، كفػىرٍ 

ـى  مع اللٍَّب  ُب السؤاؿ عن السبب، كىذا الػذم ذىػبى إليػو أبػو علػٌي مػن أفَّ االسػتفها
لػػك ٚتػػاؿ ُب جوابػػو تبعػػو ُب ذ الفعػػًل ال ينتصػػب الفعػػلي بإضػػمار أىفٍ  ضىػػمَّن كقػػوعى إذا تى 

فػػػإٍف  ،سػػػتفهاـو ال يتضػػػمَّني كقػػػوعى الفعػػػلأك ال: (3)تسػػػهيًلوالػػػدين بػػػن مالػػػك، فقػػػاؿ ُب 
ألفَّ الضػػربى  تى زيػػدان فيجاريػػكمًلى ضػػربٍ الفعػػل امتنػػع النصػػبي عنػػدىه ٨تػػو:  تضػػمَّن كقػػوعى 
 . "قد كقع
ط غَتي٫تا من النحويُت ذلك، بل إذا تعذَّر سىػٍبكي ا١تصػدًر ٦تػا قبلػو: مل يىٍشًتى " ك

ػػٍبًك ا١تصػػدًر ا١تػػراًد بػػو االسػػتقباؿي ألجػػًل ميًضػػيّْ  ، كإمَّػػا السػػتحالًة سى إمَّػػا لعػػدـ تقػػدُّـً فعػػلو
الفعػػل فإ٪تػػا يػيقىػػدَّر مصػػدره ميقىػػدره اسػػتقباليو ٯتػػا يىػػديؿُّ عليػػو ا١تعػػٌت، فػػإذا قلػػت: مًلى ضػػرٍبتى 

: ليكٍن منك إعبلـه بضرب زيد فمجازاةه منا. كأمَّا ما رىدَّ بو أبػو  دان يز  فأضربك فالتقديري
 ، ، ألنػو قػد منػع أف ييػراد بالفعػل ا١تضػيُّ علي الفارسي علػى الزجػاج كالفػراء فلػي  بػبلـز
إذ لي  نصان ُب ذلك، إذ قد ٯتكن االستقباؿ لتحقُّق صدكرًه ال سيّْما علػى الشػخًص 

ـي الزجػاجى أيضنػالػذم صىػدىرى منػو  يًضػٌي فػػبل يػىٍلػزى
، ألنػػو  اأمثػاؿي ذلػػك، كعلػى تقػدير ٖتقُّػق ا١ت

                                                 
 .ُْٔ/ُب سيبويو ، كتا(  ُ)
 .ِْٗ/ِر احمليط ، البح(  ِ)
، دار الكتػب  ُِّك طػارؽ فتحػي السػيد ، صالفوائد كتكميل ا١تقاصد ، ت/٤تمد عبد القػادر عطػاء  تسهيل (  ّ)

 ـ.ََُِ، ُالعلمية ، بَتكت ، لبناف ، ط



 
َِٔ 

 

 

ػػبىٍكناه ًمػػٍن  كمػػا تقػػدَّـ: إذا مل ٯتكػػن سػػبك مصػػدره مسػػتقبله مػػن اٞتملػػًة االسػػتفهاميًة سى
الزًمهػػا، كيىػػديؿُّ علػػى إلغػػاء ىػػذا الشػػرًط كالتأكيػػًل ٔتػػا ذكرنػػاه مػػا حكػػاه ابػػن كيسػػاف ًمػػٍن 

ماض ٤تقًق الوقوًع مستفهم عنو ٨تو: أين ذىػب زيػد فنتبعىػو؟  نصب ا١تضارع بعد فعلو 
كمن أبوؾ فنكرمىو؟ ككم ماليك فنعرفىو؟ كلُّ ذلك متأكَّؿه ٔتا ذكػرت مػن انسػباؾ ا١تصػدًر 
ا١تستقبًل من الزـً اٞتمًل ا١تتقدمػة فػإفَّ التقػدير: لػيكٍن منػك إعػبلـه بػذىاًب زيػد فاتّْبػاعه 

ـي لو منا، كليكن منك منا، كليكن منك إعبلـه بأبيك فإ تعريفه بقىٍدًر مالك فمعرفةي كرا
كىػػذا البحػػث الطويػػل علػػى تقػػدير شػػيء مل يقػػع، فإنػػو مل ييقػػرأ ال ُب الشػػاذ كال ُب  منػػا

 .(1)"للذىن اغَتًه إال ثابت النوف، كلكن للعلماء غرضه ُب تطويل البحث تنقيحن 
 ا١تفتوحة للنفيد تأٌب أف كق  -ٔ
 : (ا١تفتوحة ُب قولو لساف العرب، ٨تو: كأفيثبت ذلك من  لكنَّو مل" ك

               )(2)
. تأٌب للنفي كما تأٌب ال  :

ٍؤتىى أحده ٔتعٌت إال، كالتقدير: ال يػي  أككجىعىل  ،(3)عن الفراء انػىقىل ذلك بعضيهم نصِّ 
اجًَّتكيم  مثلى ما أكتيتم إالَّ  اجُّوكيم، فإفَّ إيتاءىه ما أكتيتم مقركف ٔتغالبتكم أك ٤تي أىٍف ٭تي

اجَّهم عند رّٔم ُب  كوًّنم ال يتَّبعونو، عند ربكم، ألفَّ مىٍن آتاه اهللي الوحيى ال بد أف ٭تي
اجُّوكم حاؿه الزمةه ًمٍن جهًة ا١تعٌت، إذ ال ييوحى اهلل لرسوؿو إال كىو  فقو٢تن: أك ٭تي

اجّّ   .(4)"٥تالًفيو. كىذا قوؿه ساقط إذ مل يثبت ذلك من لساًف العرب ٤تي
 جزمػاضغطلػاضطضارع

ـز الفعل ا١تض  ارع بنوعُت من اٞتواـز٬تي
 .، كىو أربعة أحرؼ:مل، ك١تا، كالـ األمر، كال الناىيةاكاحدن  ما ٬تـز فعبلن  –ُ

  ملٍى ك لىمَّاػػػ لفرؽ ُب النفي با 

                                                 
 .ِْٔ-ِْٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ُ)
 .ّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .ِِِ/ُ ، معاين القرآف(  ّ)
 .ِٔٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ْ)



 
ُِٔ 

 

 

: ( ُب قولو كىلىمَّا يػىٍعلىمً ك         )(1) :
(2)كقاؿ الز٥تشرم، ٚتلةه حالية"

من التوقع، فدؿ على  اإالَّ أفَّ فيو ضىٍربن  كلىمَّا ٔتعٌت مل :
ييستقبل. كتقوؿ: كعدين أف يفعل كذا كلىمَّا  نفي اٞتهاد فيما مضى كعلى توقعو فيما

 أتوقع ًفٍعلىو".كملٍى يػىٍفعىلي كأنا تريد: 
: أّنا تىديؿُّ على توقُّع الفعًل ا١تنفيّْ "كىذا الذم قالو ُب لىمَّا : (3)قاؿ الشيخ 

: ّٔا فيما ييستقبل ال أىٍعلىمي أحدان من النحويُت  ا لىمَّ ذىكىره، بل ذكركه أنك إذا قلتى
خبار، أمَّا نػىٍفييو إىل كقت اإلً  لى انتفاء ا٠تركج فيما مضى متصبلن دىؿَّ ذلك ع ٮترج زيد

ا تدؿُّ على توقًُّعًو ُب ا١تستقبل فبل، لكنٍت كجدت ُب كبلـ الفراء شيئن  يقارب ما  اأّنَّ
 ."قالو الز٥تشرم، قاؿ: لىمَّا لتعريًا الوجوًد ٓتبلًؼ مل

 ىو فعله غَتي مقركفو بػ النٍَّحويوف إ٪تا فػىرَّقوا بينهما ًمٍن جهة أفَّ ا١تنفيَّ بػ ملىٍ " ك
 أّا، كقد تىديؿُّ على التوقع، فيكوفي كبلـي الز٥تشرم صحيحن  افيه لو مقركنن ن لىمَّا قد ك

لنفي قد فػىعىل نصُّ  ، كيىديؿُّ على ما قلتو من كوًف مل لنػىٍفًي فػىعىل، كلىمَّامن ىذه اٞتهةً 
  .(5)"فىمىٍن دكنىو (4)النحاة على ذلك: سيبويو

. كىناؾ بعا جزاؤهجوابو ك  ، كالثاين: األكؿ فعل الشرطما ٬تـز فعلُت إثنُت – ِ
 األدكات اليت تفيد الشرط كٕتـز كبعا األدكات األخرل اليت تفيد الشرط، كلكن ال ٕتـز .

كىي: إٍف، كإٍذما، كمىن، كما، كمهما، كمىت، كأياف،  :أدكات الشرط اليت ٕتـز –أ 
 .كأين، كأىٌن، كحيثما، ككيفما

ػجطضتاػاضذرطػوػاضجوابػ:ػ
ليو، كات الشرط فعلُت، يسمى األكؿ شرطان لتعليق اٟتكم عكتقتضي كل أداة من أد
 ألنٌو مرٌتب على الشرط . كيسمى الثاين جوابنا 

 

                                                 
 .ُِْسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ْٕٔ/ُ ، الكشاؼ(  ِ)
 .ٔٔ/ّيط ، ر احملالبح ( ّ)
 .َْٔ/ُ سيبويو ، كتاب(  ْ)
 .َُْ-َْٗ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)



 
ِِٔ 

 

 

 :ُب الفعلُت أف يكونا من جن  كاحدكال يشًتط 
 : ٨تواٞتزاءا١تضارع الرفع كاٞتـز ُب فيجوز  ،قد يكوناف مضارعُت  -ُ
: (ُب قولو  الى يىضيرُّكيمٍ  ك                )(1) : 

يىًضرٍكم بكسر الضاد كجىٍزـ الراء على جواب كابن كثَت كأبو عمرك:  (2)قرأ نافع"
. كُب "بضم الضاد كتشديد الراء مرفوعة من ضاره يىضَته، كقرأ الباقوف: يىضيرُّكم الشرط

 ىذه القراءة أكجو: 
اب للشرط، كإ٪تا داؿّّ على جواب أف الفعل مرتفع كلي  ّتو ": أحدىا 

الشرط، كذلك أنو على نية التقدًن، إذ التقدير: ال يىضيرُّكم أٍف تصربكا كتتقوا فبل 
الذم ىو اٞتواب لداللًة ما تقدـ عليو، ٍب أيخّْر ما ىو  يىضيرُّكم، فىحيًذؼ فبل يضركم

٪تا احتاجوا إىل كأتباًعو. كإ(3)دليل على اٞتواب، كىذا الذم ذكرتو ىو ٗتريج سيبويو
ارتكاب ىذه الشطط ًلما رأكا من عدـ اٞتـز ُب فعل مضارع ال مانعى من إعماؿ 

اٞتاـز فيو، كمثلي ىذا قوؿي اآلخر
(4) : 
 إنَّك إٍف يىٍصرىٍع أخوؾ تيٍصرعي   يا أقرعي بنى حاب و يا أقرعي 
 :(5) برفع "تيٍصرع" األخَت، ككذلك قولو
 ال غائبه ما  كال حىًرـي  يقوؿي   كإٍف أتاهي خليله يوـى مسألةو 

إالَّ أفَّ ىذا النوع ميطَّرًده ٓتبلًؼ ما قبلو، أعٍت كوف فعلىٍي الشرًط كاٞتزاًء  برفع يقوؿ
إٍف  قولو:كأتباًعو كجوبي اٞتـز إال ُب ضركرة ك(6)مضارعُت فإفَّ ا١تنقوؿى عن سيبويو

و يدؿ على أف ذلك ال ، كٗتر٬تيو ىذه اآلية على ما ذكرتو عنييٍصرعى أخوؾ تيٍصرعي 
 :"ٮتيىصُّ بالضركرة فاعلم ذلك

                                                 
 .َُِسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ُِٓ ُب القراءات ، السبعة(  ِ)
 .ِّٔ/ُسيبويو ،  كتاب(  ّ)
 .ْٖ/ُأما  الشجرم  ، البيت ٞترير بن عبد اهلل البجلي أك عمرك بن ا٠تشاـر ، كىو ُب (  ْ)
 .ُّٓ، ص لزىَت ، كىو ُب ديوانوالبيت (  ٓ)
 .ّْٔ/ُ سيبويو ، كتاب(  ٔ)



 
ِّٔ 

 

 

أفَّ الفعػػػلى ارتفػػػعى لوقوعػػػو بعػػػد فػػػاء مقػػػدرة ىػػػي كمػػػا بعػػػدىا اٞتػػػواب ُب "الوجػػػو الثػػػاين: 
كىمىػٍن عىػادى فػىيػىٍنػتىًقمي اللَّػوي ): اٟتقيقة، كالفعل مىت كقػع بعػد الفػاء ريفػع لػي  إال، كقولػو 

(ًمٍنوي 
كالفاء حيًذفت ُب غَت ٤تل النزاع كقولوكالتقدير: فبل يىضيرُّكم،  ،(ُ)

(ِ): 
 كالشرُّ بالشر عند اهلل ًسيَّافً   يىفعًل اٟتسناًت اهللي يشكيرىا  مىنٍ 

، من (ّ)كفيو نظر ".أم: فاهلل يشكرىا. كىذا الوجوي رأيت بعضىهم ينقلو عن ا١تربد
ىذه الفاء البتة  ا أنشدكا البيتى ا١تذكور نقلوا عن ا١تربد أنو ال ٬تيز حىٍذؼى حيث إّنم ١ت

ال ضركرةن كال غَتىىا، كينقلوف عنو أف كاف يقوؿ :"إ٪تا الركام ُب ىذا البيت:مٍن يفعًل 
كىردُّكا عليو بأنو إذا صىحَّت ركايةه فبل يػىٍقدىح فيها غَتيىا. كرأيت .ا٠تَتى فالرٛتني يىٍشكيريه

 ."كالكسائي، كىذا أقرب (ْ)بعضىهم ينقلو عن الفراء
أف اٟتركىة حركػةي إتبػاع، كذلػك أف األصػل: ال يىٍضػرًرٍكم بالفػك لسػكوًف "الوجو الثالث: 
ػػكىن ثانيهمػػا جزمػػان أك كفقػػان االثػػاين جزمنػػ ، كسػػيأٌب أنػػو إذا التقػػى ًمػػٍثبلف ُب آخػػًر فعػػلو سى

ـي ػ كىػو لغػة ٘تػيم ػ كالفػػكُّ ػ كىػو لغػة اٟتجػاز، لكػػن ال  فللعػرب فيػو مػذىباف: اإلدغػا
حػػػرؾ، فاضػػػطيررنا إىل ٖتريػػػك ا١تثػػػًل الثػػػاين فىحىرَّكنػػػاه بػػػأقرب سػػػبيل إىل اإلدغػػػاـ إال ُب مت

نا ما قبلػو فيػو فهػو اٟتركات إليو كىي الضمةي اليت على اٟترًؼ قبلىو، فحرَّكناه ّٔا كأدغم
، كىػذه اٟتركػةي ُب اٟتقيقػة حركػةي إتبػاعو ال حركػةي إعػراب ٓتبلفهػا ُب الػوجهُت السػابقُت ا٣تزـك تقديرن 

 .إعرابقبل ىذا فإّنا حركة 
كاعلم أنو مىت أيٍدًغم ىذا النوع: فإمَّا أف تكوفى فاؤه مضمومةن أك مفتوحة أك مكسورة، 

ففيو ثبلثة أكجو حالةى اإًلدغاـ: الضمُّ لئًلتباع،  ،ت مضمومة كاآلية الكرٯتة كقو٢تم ميدَّ فإف كان
، كريدُّ كريدَّ كريدّْ. كالفتح للتخفيف، كالكسر على أصل التقاء الساكنُت فتقوؿ: ميدُّ كميدَّ كميدّْ 

كيينٍشدكف على ذلك قوؿى جرير
(ٓ) : 

 بػىلىٍغتى كال ًكبلبا افبل كعبن   غياّْ الظرؼى إنَّك من ٪تيىٍَتو فػى 

                                                 
 .ٓٗ:، اآلية  ١تائدةسورة ا(  ُ)
 .ُّ،ص النوادر البيت ٟتساف ، كىو ُب(  ِ)
 .على تقدير الفاء،  ِٕ- ٗٔ/ِللمربد ، ت/ ٤تمد عبد ا٠تالق عضيمة  ،  مذىبو ُب ا١تقتضب(  ّ)
 .ِّْ/ُ ، معاين القرآف(  ْ)
 .ُّ/ُ، ديوانو(  ٓ)



 
ِْٔ 

 

 

سػػػيأٌب أفَّ اآليػػػة قػػػرلء فيهػػػا " ك ."د كفتحهػػػا ككسػػػرىا علػػػى مػػػا ذكرتػػػو لػػػكبضػػػم الضػػػا
، أك مكسػورة ٨تػو: فًػ باألكجو الثبلثػة. ، كػاف ُب الػبلـً كإف كانػت مفتوحػة ٨تػو: عىػاَّ رَّ

، إ أف تقوؿ الكسري مػن  ذ ال كجوى للضم، لكن لك ُب ٨تو: ًفرَّ كجهاف: الفتح كالكسري
كجهػػاف  و: عىػػاَّ كجهػُت: إٌمػػا اإًلتبػػاًع كإمَّػا التقػػاًء السػػاكنُت، ككػذلك لػػك ُب الفػػتح ٨تػ

، ىػػذا كلُّػػو إذا مل يتصػػٍل بالفعػػًل ضػػمَتي اأيضنػػ ، فًأمَّػػا  : إمَّػػا اإًلتبػػاعي كإمَّػػا التخفيػػفي غائػػبو
ففيػو تفصػيله كلغػاته يكثيػر القػوؿي فيهػا كال يليػقي  ،ا اتصػل بػو ضػمَت غائػب ٨تػو: ريدَّهإذ

 ."التعرُّضي لذلك ُب ىذا النوع
فيمػا ركاه عنػػو ا١تفضَّػػل بضػم الضػػاد كتشػػديد الػراء مفتوحػػة علػػى  (ُ)كقػرأ عاصػػم

ػوي مػن ضػم الػراء. ك قػرأ الضػحاؾ بػن " ما ذكرت لك من التخفيػف، كىػي عنػدىم أىٍكجى
ال يىضيرّْكم" بضمّْ الضاد كتشديًد الراء مكسورة على ما ذكٍرتيو لػك ًمػن التقػاء :  مزاحم
. كسري فػبل أعرفيهػا قػراءةن مل ٭تفىٍظها قراءةن فإنو قاؿ: كأمَّا ال(ِ)نُت، ككأفَّ ابن عطيةاكالس

ػوَّزه فيهػا إذ يظهػر مػن دىٍكج كبلًمػوً  (ّ)كعبارةي الزجاجً  أّنػا قػراءة. قلػت: قػد  ُب ذلػك ميتىجى
 .(ْ) "بػىيػٍَّنتي أّنا قراءة كما قاؿ الزجاج كهلل اٟتمد

، اٞتزاءاٞتـز كالرفع ُب ا١تضارع ، فيجوز اكاٞتزاء مضارعن  اكقد يكوف الشرط ماضين   -ِ
 :٨تو

 :(ُب قولو  امك            )(5) :" فإف قيل: ىل ٬توز أف
منعا من ذلك، كجىعىبل  (7)كابن عطية (6)؟ فاٞتواب أف الز٥تشرمىذه شرطيةن  تكوفى ما

، كىذا لي  بشيءو، ألفَّ الناس نىصُّوا كىو تودُّ  اعلة ا١تنع عدـ جـز الفعل الواقع جوابن 

                                                 
 .ِِ ُب القراءات ، الشواذ(  ُ)
 .ِٓٗ/ّر الوجيز ، احملر (  ِ)
 .ْٕٔ/ُ ، معاين القرآف(  ّ)
 .ّٕٕ-ّٕٔ/ّ ،  الدر ا١تصوف(  ْ)
 .َّسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)
 .ِّْ/ُ،  الكشاؼ(  ٔ)
 .ٖٓ/ّر الوجيز ، احملر (  ٕ)



 
ِٔٓ 

 

 

جاز ُب ذلك ا١تضارع كجهاف:  اكاٞتزاء مضارعن  اعلى أنو إذا كقع فعلي الشرط ماضين 
عا من لساف الع اٞتزـي كالرفع،  :(1)رب، كمنو بيت زىَتكقد ٝتي

  يقوؿي ال غاًئبه ما  كال حىرـي    كإٍف أتاه خليله يوـى مسألةو 
نٍػيىا كىزًينىتػىهىا نػيوىؼّْ ): كمن اٞتـز قوليو  مىن كىافى )، (2)(مىن كىافى ييرًيدي اٟتٍىيىاةى الدُّ

ٍرثًًو كىمىن كىافى ييرًيدي حىرٍ  نٍػيىا نػيٍؤتًًو ًمنػٍهىاييرًيدي حىٍرثى اآلًخرىًة نىزًٍد لىوي ُب حى دَّؿ : ف (3)(ثى الدُّ
 ."ا١تانعى من شرطيتها لي  ىو رفع تود ذلك على أف

أخػػػرل.  أّنػػػا ليسػػػت شػػػرطيةن ال ١تػػػا ذكػػػره الز٥تشػػػرم كابػػػن عطيػػػة بػػػل لعلػػػةو : "(ْ) كأجػػػاب الشػػػيخ 
 ُّ فػذكره ٍب قػاؿ: كلنػذكر ىهنػا مػا ٘تػ كلنذكر ىنا ما ذكػره قػاؿ: كنػت سيػًئٍلتي عػن قػوؿ الز٥تشػرم

 ا: إذا كاف فعػلي الشػرط ماضػين إليو اٟتاجةي بعد أف نػيقىدّْـ ما ينبغي تقدٯتيو ُب ىذه ا١تسألة فنقوؿ
زـي كجػػاز فيػػو الرفػػعي، مثػػاؿ كبعػػده مضػػارعه تىػػًتمُّ بػػو ٚتلػػة الشػػرط كاٞتػػزاء جػػازى ُب ذلػػك ا١تضػػارًع اٞتػػ

 انعلػػم ُب ذلػػك خبلفنػػ إف قػػاـ زيػػد يقػػٍم كيقػػوـي كعمػػرك فأمػػا اٞتػػـز فعلػػى جػػواب الشػػرط، كالذلػػك: 
الكػػبلـً  عػػن بعػػا النحػػويُت أنػػو ال ٬تػػيء ُب (ٓ)اإًلعػػرابنػػو فصػػيحه إال مػػا ذكػػره صػػاحب كتػػاب كأ

ػػا نػيػػوىؼّْ ألّنػػا كقولػػو   الفصػػيح، كإ٪تػػا ٬تػػيء مػػن كػػاف نٍػيىا كىزًينىتػىهى ػػافى ييرًيػػدي اٟتٍىيىػػاةى الػػدُّ : مىػػن كى
ـً اٞتماعػة أنػو ال ككػبل(ٔ)بويوكظػاىر كػبلـ سػي". أصل األفعاًؿ كال ٬توز ذلك مػع غَتىػا

 :(ٕ)، كأنشد سيبويو للفرزدؽكاف بل سائري األفعاؿ ُب ذلك مثلي كاف ٮتتصُّ ذلك بػ
 ذاتى تٍوغَتً  كرناعليك يىٍشفيوا صد    بأفَّ القـو إٍف قىدىركا  دىسٍَّت رسوالن 

 :(ٖ)اكقاؿ أيضن 

                                                 
البػن ىشػاـ األنصػارم ، ت/ الػدكتور ىػادم حسػن إىل ألفيػة ابػن مالػك ،  كأكضح ا١تسػالك ؛  ُّٓ،ص ديوانو(  ُ)

 ـ .ُٗٗٗ،  ْ، دار الكتاب العريب ، بَتكت ، ط ُِٔ/ّ ٌٛتودم ،

 .ُٓ: ، اآلية  ىودسورة (  ِ)
 .َِ: ، اآلية  الشورلسورة (  ّ)
 .ِْٖ/ِر احمليط  ، البح(  ْ)
 .ُِٓ/ُ ، كشف الظنوف  ق . انظر : ْٖٔلعلو أبو اٟتسن الواحدم ا١تتوَب سنة (  ٓ)
 .ّْٕ/ُ سيبويو، كتاب(  ٔ)
 .ِِٔ ،ص ديوانو(  ٕ)
 .َٕٖ ،ص ديوانو(  ٖ)



 
ِٔٔ 

 

 

 بي يصطحبافنكٍن مثلى مىٍن يا ذئ    تػىعىصَّ فإٍف عاىىٍدتٍت ال ٗتونيٍت 
كأما الرفع فإنو مسموعه من لساف العرب كثَتان، كقاؿ بعاي أصحابنا: ىو أحسني من 

،كمنو بيتي زىَت السابق إنشاديه، كمثلو أيضن   :(ُ)قوليو ااٞتـز
 نػىقيوؿي ًجهارا كىيٍػلىكم ال تػينػىفّْركا    كإٍف شيلَّ رىٍيعافي اٞتميًع ٥تافةن 

 :(ِ)كقوؿي أيب صخر
 يقوؿي كٮتيٍفي الصربى إين ٞتازعي    اف عنو حبيبيو كال بالذم إٍف ب

 :(ّ)كقاؿ آخر
يتػىنىظَّرً     كإف بػىعيديكا ال يأمىنيوف اقًتابىو 

 تىشىوُّؼى أىًل الغائًب ا١ت
 :(4)كقاؿ آخر

 اإىل قطرم  ال إخاليك راضين    فإٍف كاف ال ييرضيك حىت تىردَّين 
 : (ٓ)كقاؿ آخر

 ُب اٞتىٍهد أيٍدرًؾي منهم طيبي أىٍخبارً    كإٍف خىربكا إٍف يىٍسألوا ا٠تَتى يػيٍعطيوه 
قلت: ىكذا ساؽ ىذا البيت ُب ٚتلة األبيات الدالًة على رفع ا١تضارع، كيدؿ على "

 .عد إنشاده ىذه األبياتى كلَّها: فهذا الرفع كما رأيتي كثَته قصده ذلك أنو قاؿ ب
 ،ضارع فيو ٣تزكـه كىو يػيٍعطيوهٍدر ألف ا١تكىذا البيت لي  من ذلك ُب ًكٍردو كال صى 
كقولو: ، دىسَّت رسوالن ف ينشده حُت أنشد: كعبلمة جزًمو سقوط النوف فكاف ينبغي أ

تىعصَّ فإف عاىىٍدتٍت
 . "لبيتُتا 

، كنصوص األئمة على جوازًًه ُب الكبلـً ٍب قاؿ  : "فهذا الرفعي كثَت كما رأيتى
م كما سنذكره، كقاؿ صاحب  نا أبو جعفر أٛتد ابن عبدالنور بنكإف اختلفٍت تأكيبلهتي

                                                 
 . ُِٔ ،صديواف زىَت(  ُ)
 .ُٕ/ْ ،  األمشوينكىو ُب حاشية الصباف على (  ِ)
 .ِّٖ/ُ ، البيت لعركة بن الورد ، كىو ُب اٟتماسة(  ّ)
 .ُِٗ/ِ ، ، كىو ُب احملتسب -أموم  –البيت لسوار بن ا١تضرب (  ْ)
 .ِْٗ/ِ ر احمليط ، قائلو ٣تهوؿ ، كىو ُب البح(  ٓ)



 
ِٕٔ 

 

 

جاء  اال أعلم منو شيئن رٛتو اهلل:  (1)رصف ا١تباينرشيد ا١تالىقي ػ كىو مصنف كتاب 
ضارًع، تقدَّـ ا١تاضي أك ُب الكبلـ، كإذا جاء فقياسيوي اٞتىٍزـي، ألنو أصلي العمًل ُب ا١ت

ثلى قوؿ الشاعر، كتأكَّؿ ىذا ا١تسموعى على إضماًر الفاء كىجىعىلىوي متأىخَّر
(2): 

 إنَّك ًإٍف ييٍصرىٍع أخوؾ تيٍصرىعي   ..................... 
 . "على مذىب مىٍن جعل أف الفاء منو ٤تذكفةه 

ىل أف ذلػػػك : "إ(ّ)كأمَّػػػا ا١تتقػػػدموف فػػػاختلفوا ُب ٗتػػػريج الرفػػػع: فػػػذىب سػػػيبويو
لكوفيػوف كا (ْ)كذىػب ا١تػربد ،عنػده اعلى سبيل التقػدًن كأف جػواب الشػرط لػي  مػذكورن 

كىمىػٍن عىػادى ): إىل أنو ىػو اٞتػواب. كإ٪تػا حيػًذفىٍت منػو الفػاء، كالفػاءي مػا بعػدىا كقولػو 
، فأيٍعًطيىٍت ُب اإًلضمار حكمىها ُب اإلظهار. كذىب غَت٫تا إىل أف (ٓ)(فػىيػىٍنتىًقمي اللَّوي ًمٍنوي 

تضػػعفوا أداةى كػػالقوًؿ قبلػػو، إال أنػػو لػػي  معػػو فػػاءه اس  اا١تضػػارعى ىػػو اٞتػػواب بنفسػػو أيضنػػ
الشػػرط فلػػم يػيٍعملوىػػا ُب اٞتػػواب لضػػعفها، فا١تضػػارعي ا١ترفػػوعي عنػػد ىػػذا القائػػًل جػػوابه 
، كىػذا ا١تػذىب  بنفسو من غَت نيَّة تقدًن كال على إضمار الفاء، كإ٪تا مل ٬تيٍزىـ ًلما ذيًكػرى

 ."قبلو ضعيفاف كالذم
يكػػػوف مػػػا قبلػػػو  تلخػػػص مػػػن ىػػػذا الػػػذم قلنػػػاه أفَّ رىٍفػػػعى ا١تضػػػارع ال ٯتنػػػع أف" ك
، امرفوعنػػػ لكػػػن امتنػػػع أف يكػػػوفى كمػػػا عملػػػت شػػػرطان لعلػػػة أخػػػرل، ال لكػػػوف تػػػود اشػػػرطن 

ًع التقدًني، كيكػوف إذ ذاؾ كذلك على ما نقرره على مذىب سيبويو من أف النيةى با١ترفو 
بػػػو التقػػػدًني أدَّل إىل  امنوينػػػ واب فنقػػػوؿ: إذا كػػػاف تػػػودعلػػػى اٞتػػػواًب ال نفػػػ ى اٞتػػػ دلػػػيبلن 
 بية، أال ترل أف الضمَت ُب ١تضمر على ظاىره ُب غَت األبواب ا١تستثناة ُب العر تقدُّـ ا

                                                 
كىػػو أٛتػػد  ـُٖٓٗ،  ِ، دار القلػػم ، دمشػػق ، طَُْ ، ت/الػػدكتور أٛتػػد ٤تمػػد ا٠تػػراط ، ص رصػػف ا١تبػػاين(  ُ)

، أخذ عن ابن مفرج ، كأخذ عنو أبو حياف، لو : شرح اٞتزكليػة ك التحليػة. انظػر : اإلحاطػة ُب أخبػار  ا١تالقي بن النور
 ـ.ُّٕٗ،  ُ، مكتبة ا٠تا٧تي ، القاىرة ، ط ُٔٗ /ُ ، البن ا٠تطيب ، ت/٤تمد عبد اهلل عٌناف ، ةغرناط

. ك صدره : يا أقػرعي بػنى  ْٖ/ُأما  الشجرم ، البيت ٞترير بن عبداهلل البجلي أك عمرك بن ا٠تشاـر ، كىو ُب (  ِ)
 حاب  يا أقرعي       ........

 .ّْٔ/ُ سيبويو، كتاب(  ّ)
 .ِٕ/ِ - ٗٔ/ِ ، ١تقتضبا(  ْ)
 .ٓٗ: ، اآلية  ا١تائدةسورة (  ٓ)



 
ِٖٔ 

 

 

تػود كػلُّ نفػ و لػو أف ر: فيصػَتي التقػدي قولو كبينػو عائػده علػى اسػًم الشػرط الػذم ىػو مػا
فػىلىػًزـى مػن ىػذا التقػديًر تقػدًني ا١تضػمر علػى  ،مػا عىًملػت مػن سػوء ابعيػدن  ابينها كبينو أمدن 

 ."وزالظاىر كذلك ال ٬ت
مًلى ال ٬تػػوز ذلػػك كالضػػمَتي قػػد تػػأخَّر عػػن اسػػم الشػػرط كإف كانػػت "فػػإف قلػػت: 

ظػػػاىًر قبلػػػو، كذلػػػك نظػػػَتي: النيػػػةي بػػػو التقػػػدًنى، فقػػػد حىصىػػػلى عىػػػٍودي الضػػػمًَت علػػػى االسػػػم ال
فالفاعلي رتبتو التقدًن ككجب تػأخُّره لصػحًة عىػٍوًد الضػمَت؟ فػاٞتواب  ضربى زيدان غبلموي 
ـي مػن  أف اشتماؿى الدليل على ضمًَت اسم الشرط يوجب تأخَتىه عنو لعىػٍوًد الضػمَت فيلػزى

ذلػػػك اقتضػػػاءي ٚتلػػػة الشػػػرط ٞتملػػػة الػػػدليل، كٚتلػػػةي الشػػػرط إ٪تػػػا تقتضػػػي ٚتلػػػةى اٞتػػػزاء ال 
دليلىو، أال ترل أّنا ليست بعاملة ُب ٚتلة الدليل، بل إّنا تعمل ُب ٚتلة اٞتزاء، كٚتلػةي 

، ألّنػا مػن حيػثي ىػي الدليل ال موضعى ٢تا من اإلعراب ، كإذا كاف كذلك تدافعى األمػري
ٚتلػػػػةي دليػػػػلو ال يقتضػػػػيها فعػػػػلي الشػػػػرط، كمػػػػن ٭تػػػػث عىػػػػٍودي الضػػػػمًَت علػػػػى اسػػػػم الشػػػػرط 

فإّنا ٚتلةه كاحػدة، كالفعػل عامػل ُب  غبلموي  اضرب زيدن دافىعا، كىذا ٓتبلًؼ اقتضاىا فت
بعًضػهم لػذلك جػاز عنػد ، فكػلَّ كاحػدو منهمػا يقتضػي صػاحبىو، ك االفاعل كا١تفعػوؿ معنػ
عليػػو  الشػػًتاًؾ الفاعػػل ا١تضػػاؼ إىل الضػػمًَت كا١تفعػػوًؿ الػػذم عػػاد اضػػرب غبلميهػػا ىنػػدن 

لعػػدـ االشػػًتاؾ ُب العامػػل، فهػػذا  غبلميهػػا جػػارى ًىنػػدو  ضػػربى الضػػمَت ُب العامػػل، كامتنػػع 
 ىنػده  لػو أىٍف أكرمىػو أيػان ضػربىتٍ أكدُّ تُت، كال ٭تيٍفػظ مػن لسػاف العػرب: فرؽي ما بُت ا١تسأل

ػػػره ُب غػػػَت كا١تواًضػػػًع الػػػيت ذكرىػػػا النحويػػػوف،  ألنػػػو يلػػػـز منػػػو تقػػػدًني ا١تضػػػمًر علػػػى مفسَّ
 .فلذلك ال ٬توز تأخَته"

قد جىوَّز أبػو البقػاء" ك
ػا شػرطيةن، كمل يػىٍلتى  (1) ًفػٍت ًلمػا مىنعػوا بػو ذلػك فقػاؿ: كوّنى
ك٬تػػوز أف يرتفػػعى مػػن علػػى إرادة الفػػاء. أم: فهػػي تػػودُّ،  كالثػػاين: أّنػػا شػػرط، كارتفػػع تػػودُّ 

، كإذا مل يظهػر ُب الشػرًط لفػظي اٞتػـز جػاز ُب  غَت تقديًر حرؼ ألف الشػرطى ىنػا مػاضو
 . لرفعاٞتزاء الوجهاف: اٞتزـي كا

  . (2)"كالظاىري موافقتيوي للقوؿ الثالث ُب ٗتريج الرفع ُب ا١تضارع

                                                 
 .َِٖ/ُ لتبياف ،ا(  ُ)
 .ُِّ-ُُٖ/ ّ ، الدر ا١تصوف ( ِ)



 
ِٔٗ 

 

 

كؿ ، كىو قليل، فحينئذ يػيؤى كقد يكوف الشرط مضارعان كاٞتزاء ماضيان  -ّ
، ٨تو :    ا١تاضي، ك٤تلو اٞتـز

: ( ُب قولػػو   فػىقىػػٍد مىػػ َّ اٍلقىػػٍوـى قػىػػرٍحه   -أ              

   )(ُ) :"ألنػو ال يكػوفي مسػتقببلن  انحويُت ُب مثل ىػذا تأكيػله كىػو أىٍف يػيقىػدّْركا شػيئن لل ،
قولػو فػىقىػٍد مىػ َّ اٍلقىػٍوـى قػىػرٍحه مّْثٍػليػوي مػاضو ٤تقػق، كذلػك التأكيػلي التعليقي إال ُب ا١تسػتقبًل، ك 

 ، ػافى قىًميصيػوي قيػدَّ ًمػن قػيبيػلو ) لو نظائر ٨تػو:ك ىو التبيُت: فقد تبُتَّ م ُّ القىرًٍح للقـو ًإف كى
بىتٍ )، (فىصىدىقىتٍ   .(ِ)(كىًإٍف كىافى قىًميصيوي قيدَّ ًمن ديبيرو فىكىذى

 . "ك٨توي ذلك الشرًط ٤تذكؼه تقديريه: فتأسَّواكقاؿ بعضيهم كجوابي 
. قلت: غالبي : "مىٍن جىعىلى جوابى الشرط فقد مى َّ فهو ذاًىله (3)كقاؿ الشيخ

 .(4)"النحاًة جىعىلوه جوابان متأكّْلُت لو ٔتا ذىكىٍرتي 
: (قولو ُب  نكمى  -ب                  )(5) :" شرطيةه

فػىقىٍد أىٍخزىيٍػتىوي  ٣تزـك ّٔا. ك لتقدًًن ألفَّ لو صدرى الكبلـ، كتيٍدًخلمفعوؿه مقدَّـ كاجبي ا
ا  . "جوأّي

 عن بعضهم قولُت غريبُت:(6)كحكى أبو البقاء
فقد أىٍخزىيٍػتىو، كىذا غىلىطه؛ ةن بفعلو مقدرو يػيفىسّْره قولو: منصوب أحد٫تا: أف تكوفى مىنٍ " 

شرًط االشتغاًؿ صحةى تسلُّط ما يػيفىسر على ما ىو منصوب، كاٞتواب ال ألفَّ ًمٍن 
 يعمل فيما قبل فعل الشرط؛ ألنو ال يتقدَّـ على الشرط. 

 
 

                                                 
 .َُْسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ِٔ: ، اآلية يوسفسورة (  ِ)
 .ِٔ/ّر احمليط ، البح(  ّ)
 .َْْ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ْ)
 .ُِٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)
 .ِٗٓ/ُلتبياف، ا(  ٔ)



 
َِٕ 

 

 

الثاين: أف مىٍن مبتدأ، كالشرطي كجوابيو خرب ىذا ا١تبتدأ، كىذاف الوجهاف غىلىطه. اهلل 
  .(1) إفَّ" لػ الّْ رفعو خربن ملةي الشرطيةي ُب ٤تأعلم. كعلى األقواًؿ كلّْها فهذه اٞت

، ٨توكقد يكوف الشرط ك اٞتزاء ماضيُت -ْ    :، فيكوناف ُب ٤تٌل جـز
: (قولو  ُب أينما                 )(2) :" شرطه

ّٔا، كجوابي الشرط: إمَّا ُب ٤تلّْ جزـو  ثيقفوا كىي ظرؼي مكاف كما مزيدةه فيها، فػ
لَّةي  ، كإمَّا نف ي ٤تذكؼه أم: أينما ثيًقفوا غيًلبوا كذيلُّوا، دؿَّ عليو قولو: ضيرًبىٍت عىلىٍيًهمي الذّْ

يز تقدًنى جواب الشرًط عليو، فػ ضيرًبىتٍ  لَّةي ال ٤تلَّ لو  عند مىٍن ٬تي ضيرًبىٍت عىلىٍيًهمي الذّْ
 .(3)"ينعلى األكؿ ك٤تلُّو اٞتزـي على الثا

، كىناؾ أدكات تفيد الشرط، -ب  كال يليها ُب معظم األحواؿ إال  كال ٕتـز
 ا١تاضي، كمنها : 

  ".أٌماُب جواب " ا١تضمر حىٍذؼي الفاًء مع القوؿ:  اطٌراد "أٌما"  -ُ
ػػػػػػػػػػػػػٍرًبيٍ ك   :( ُب قولػػػػػػػػػػػػػو  أىٍكفى                   

             )(4): " ،ىػػػػػذه اٞتملػػػػػةي ُب ٤تػػػػػلّْ نصػػػػػبو بقػػػػػوؿو مضػػػػػمر
ػػٍذؼي الفػػاًء مػػع القػػوؿ  اكذلػػك القػػوؿي ا١تضػػمري مػػع فػػاءو مضػػمرةو أيضنػػ ىػػو جػػوابي أٌمػػا، كحى

ػػةي يىػػٍدخيليوفى ): كقولػػو   اييضػػمر كثػػَتن  ميطَّػػرده، كذلػػك أفَّ القػػوؿى  ىبلىًئكى
عىلىػػٍيًهٍم مّْػػن كيػػلّْ  كىا١ت

ػػبلىـه عىلىػػٍيكيم ، (6)(كىالَّػػًذينى اٗتَّىػػذيكاٍ ًمػػن ديكنًػػًو أىٍكلًيىػػآءى مىػػا نػىٍعبيػػديىيٍم ًإالَّ لًيػيقىرّْبيونىػػآ)، (5)(بىػػابو سى
 (7)(كىًإٍذ يػىٍرفىعي ًإبٍػرىاًىيمي اٍلقىوىاًعدى ًمنى اٍلبػىٍيًت كىًإٍٝتىاًعيلي رىبػَّنىا تػىقىبٍَّل ًمنَّآ)
 

                                                 
 .ّْٓ-ّّٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ُ)
 .ُُِسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ِ)
 .ِّٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ّ)
 .َُٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ْ)
 .ِّ: ، اآليةالرعدسورة (  ٓ)
 .ّ: ، اآلية  الزمرسورة (  ٔ)
 .ُِٕ: ، اآلية  البقرةسورة (  ٕ)



 
ُِٕ 

 

 

 :(1)حٍذفيها دكفى إضمار القوؿ فبل ٬توز إال ُب ضركرةو كقولو كأمَّا
 كلكنَّ ُب ًعراًض ا١تواكبً   مَّا القتاؿي ال ًقتاؿى لديكيمي فأ

 ."أم: فبل قتاؿى 
ػػا "بػل قػ : (2)كقػاؿ صػاحب أسػرار التنزيػػل د اعػًتيًض علػػى النحػاة ُب قػو٢تم: لىمَّ

ػػػًذفت الفػػػاءي  ػػػًذؼ ييقػػػاؿ حي لىػػػى كىأىمَّػػػا الَّػػػ): بقولًػػػو  حي ػػػٍن آيىػػػاٌب تػيتػٍ ًذينى كىفىػػػريكااٍ أىفػىلىػػػٍم تىكي
ػا بىطىػل ىػذه تعػُتَّ أف يكػوفى اٞتػوابي حىذىؼ : فى  (3)(عىلىٍيكيمٍ  ييقاؿ: كمل ٭تىًٍذًؼ الفػاء، فلمَّ

لػو أىٍف يىٍكتػىفيػوا عػن جوابػًو  افوقػعى ذلػك جوابنػ ،ُب قولو: فىذيكقيوٍا اٍلعىذىابى ٔتىا كيٍنتيٍم تىٍكفيريكفى 
ػػر يقتضػػي جىوابنػػحػػىت يىػػذٍ  : كمػػا ُب قولػػو   ا، ٍب ٬تىٍعىليػػوف لػػو جوابػػان كاحػػدن اكيركا حرفػػان آخى

ػػػٍم ٭تىٍزىنيػػػوفى ) ػػػٍوؼه عىلىػػػٍيًهٍم كىالى ىي ػػػدىامى فىػػػبلى خى ػػػن تىبًػػػعى ىي ػػػدنل فىمى  (4)(فىًإمَّػػػا يىػػػٍأتًيػىنَّكيم مّْػػػٍتّْ ىي
، 

ػػػٍوؼه عىلىػػػٍيًهمٍ  بػػػل الفػػػاءي  ابى أمَّػػػاأفلػػػم جػػػو ، كلػػػي  اجػػػوابه للشػػػرطُت معنػػػ "فقولػػػو: فىػػػبلى خى
 عاطفةه على مقدَّرو، كالتقدير: أأ٫تلتكم فلم أتلي عليكم آياٌب".

بو ال كػبلـي ٨تػوم، أمَّػا قوليػو: قػد اعػًتيًض علػى أديػ "كىو كبلـي  : (5)قاؿ الشيخ
فيكفي ُب بيٍطبلف ىذا االعًتاًض أنو اعًتاضه على ٚتيػع النحػاة، ألنػو مػا مػن  ، النحاة

اآليػػػػةى علػػػػى إضػػػػماًر فيقػػػػاؿ ٢تػػػػم: أكفػػػػرًب، كقػػػػالوا: ىػػػػذا ىػػػػو فحػػػػول ٨تػػػػوم إالَّ كٮتػػػػرّْج 
ا٠تطاب: كىو أف يكوف ُب الكبلـ شيءه مقػدره ال يىٍسػتىغٍت ا١تعػٌت عنػو، فػالقوؿي ٓتبلفًػو 
اًلفه لئًلٚتاع فبل التفاتى إليػو. فأمَّػا مػا اعػًتض بػو مػن قولػو: كىأىمَّػا الَّػًذينى كىفىػريكاٍ أىفػىلىػٍم  ٥تي

كمل ٭تىًٍذؼ الفػاءى  ،ؿ ٢تم: أفلم تكن آياٌب، فىحىذىؼ فيقاؿكأنو قىدَّركه: فيقا ،تىكيٍن آيىاٌب 
، بل ىػذه الفػاءي الػيت بعػد ا٢تمػزة ُب  على بيٍطبلف ىذه التقديرفىدىؿَّ  أفلػم فلي  بصحيحو

الفػاءي، بػل الفػاءي كبقيػت  ليست فاءى فيقاؿ اليت ىي جوابي أمَّا حىت يػيقىاؿى حىذىؼ يقػاؿ
 ."بعدىا ٤تذكؼه  أٌما كيقاؿاليت ىي جواب 

                                                 
 .ِٖٓ/ُ ، ا١تخزكمي ، كىو ُب أما  الشجرمالبيت للحارث بن خالد (  ُ)
انظػر : كىو كماؿ الدين عبد الواحد بن عبػد اهلل األنصػارم ، ك اسػم كتابػو " ّنايػة التأميػل ُب أسػرار التنزيػل " . (  ِ)

 .ِّ/ّر احمليط ، البح
 .ُّ: ، اآلية  ٞتاثيةسورة ا(  ّ)
 .ّٖ: ، اآلية  البقرةسورة (  ْ)
 .ِْ/ّ احمليط ، البحر(  ٓ)



 
ِِٕ 

 

 

: أف تكوف زائدة، كقد أنشد النحويوف أحد٫تا ٖتتمل كجهُت:  كفاء "أفلم
 :(1)على زيادًة الفاء قوؿى الشاعر

 َتي ك٭تىٍديثي ناسه كالصغَتي فكب   ٯتوتي أيناسي أك يىشيبي فتاىيمي 
، كقوؿى اآلخر أم: كالصغَتي يىٍكبػيري

(2): 
 فىًتٍكتي ضاًحي كىفّْو يػىتىذىٍبذىبي    ٍرميها لىمَّا اتَّقى بيدو عظيمو جً 

 :(3)أم: تركت، كقاؿ زىَت
 فػىثيمَّ إذا أىٍمسىٍيتي أىٍمسىٍيتي غاًديا   أراين إذا ما ًبتُّ ًبتُّ على ىول 

يريدكف: أخوؾ  أخوؾ فوجىدكزعموا أّنم يقولوف: ":  (4)كقاؿ األخفص ". يريد: ٍب إذا
 "كجىد

(5). 
م مػػا يىسيػػٍوءيىم فيقػػاؿي ٢تػػوفى الفػػاءي تفسػػَتيةن. كالتقػػدير: تكػػ: أف الوجػػو الثػػاين" ك 

ٍب اعتيػػًٍت ْتػػرؼ االسػػتفهاـ فقيػػدّْـ علػػى الفػػاًء التفسػػَتية، فػىقيػػدَّـ كمػػا  ،فػػأمل تكػػن آيػػاٌب
كىػػذا  ،(6)(أىفػىلىػػٍم يىًسػػَتيكاٍ ُب األىٍرضً ) : تػىقىػػدَّـ علػػى الفػػاء الػػيت للتعقيػػب ُب ٨تػػو قولػػو

ػػو كيديػػو إىل آخػػر أفَّ الفػػاءى تفسػػَتية ٨تػػو: بًػػتي علػػى رأم مىػػٍن يػيثٍ  ػػل كجهى توضَّػػأ زيػػده فػىغىسى
ا ىي مفسّْرةه للوضوًء، كذلك تكوفي ُب أىفػىلىٍم  لوضوءأفعاًؿ ا فالفاءي ىنا ليسىٍت ميرىتّْبةن كإ٪تَّ

 ."تىكيٍن آيىاٌب تػيتػٍلىى عىلىٍيكيٍم مفسرةن للقوًؿ الذم يىسيٍوءيىم
ػا بى  : فػذكقوا طىػلى ىػػذاكقػوؿي ىػذا الرجػًل: "فػىلىمَّ أم تعػػُتَّ  تعػُتَّ أف يكػوف اٞتػوابي

، ره النحويوف من قولو فيقاؿ ٢تػم لوجػوًد ىػذه الفػاء ُب أفلػم تكػنبطبلفي حىٍذؼ ما قدَّ 
أمَّػا كقد بيػَّنَّا أف ذلك التقدير مل يبطل كأنو سواء ُب اآليتُت، كإذا كاف كذلك فجػواب 

  ."ُب ا١توضعُت كمعٌت الكبلـ عليو فيقاؿ ىو

                                                 
 .ُُّ/ِا٢توامع ،٫تع   ( ُ)
، شػركة ك مطبعػة  َِٕ/ُ اإلعراب ، البػن جػٍت ،ت / ٞتنػة مػن األسػاتذة ، قائلو ٣تهوؿ ، كىو  ُب سر صناعة(  ِ)

 ـ.ُْٓٗ، ُمصطفى البايب اٟتليب ، مصر ، ط

 .ِٖٓ، ص ديوانو(  ّ)
 .ُِْ/ُ ، معاين القرآف(  ْ)
 .ِّْ-ُّْ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ٓ)
 .َُٗ: ، اآلية  يوسف سورة(  ٔ)



 
ِّٕ 

 

 

فهذه بدعة ز٥تشرية، كذلك أف  "أأ٫تلتكم فلم تكن آياٌب تػيتػٍلىىكأٍما تقديره: 
الز٥تشرم يػيقىدّْر بُت ٫تزة االستفهاـ كبُت الفاء فعبلن يىًصح عطفي ما بعدىا عليو، كال 
يػىٍعتقد أفَّ الفاء كالواك كٍب إذا دىخىلىٍت عليها ا٢تمزةي أىصليهينَّ التقدًني على ا٢تمزة، لكن 

كغَتيه من (1) باالستفهاـً فػىقيدّْـ على حرؼ العطف، كما ذىب إليو سيبويواعتيًٍتى 
 . "النحويُت
قد رجع الز٥تشرم إىل مذىب اٞتماعة ُب ذلك، كبيٍطبلفي قولًو األكؿ " ك

ذلك، كعلى  مذكوره ُب النحو، كقد تقدـ ُب ىذا الكتاب حكايةي مذىًب اٞتماعة ُب
بد من إضماًر القوًؿ كتقديرًه: فيقاؿ أأ٫تلتكم، فبل  تقدير قوؿ ىذا الرجل أ٫تلتكم

ألفَّ ىذا ا١تقدَّرى ىو خرب ا١تبتدأ، كالفاءي جوابي أمَّا، كىو الذم يدؿ عليو الكبلـي 
ذلك جوابان لو كلقولًًو: أكفرًب يعٍت أفَّ  فوقعقتضيو ضركرةن، كقوؿي ىذا الرجل: كي

ـي ىنا ال جوابى لو إ٪تا ىو كاال أمَّا كلقولًًو أكفرًب فذكقوا العذاب جوابه لػ ستها
اؿ ّٔم. كأمَّا قوؿي ىذا الرجل: كًمٍن نظم العرب إىل استفهاـ على طريق التوبيخ كاإًلرذ

، إف ال يكن ظاىرن فلي  كبلـي العرب على ما زعم بل ٬تيٍع أخره ا ل لكل  جوابه
، كال ٬تعلوف ٢تما جوابن   . "اكاحدن  افمقدره

كزعميو أفَّ قولو  ،(...فىًإمَّا يىٍأتًيػىنَّكيم مٍّْتّْ ىيدنل): كأما دعواه ذلك ُب قولو 
جوابه للشرطُت فقوؿه ريًكمى عن الكسائي، كزعم بعاي  :فىبلى خىٍوؼه عىلىٍيًهمٍ "تعاىل: 

الناًس أفَّ جوابى الشرط األكؿ ٤تذكؼه تقديريه: فاتبعوه، كالصحيح أفَّ الشرط الثاين 
 .(2)"كجوابىو جوابي الشرط األكؿ

  يفك   -ُ
 :(  قولوُب  ك كيف يشاء                  

 

                                                 
 .ُْٗ/ُ سيبويو ، كتاب(  ُ)
 .ّْْ -ّّْ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ِ)



 
ِْٕ 

 

 

         )(1): " جيوزم ّٔا ُب لساّنم ُب قو٢ًتم: للجزاًء، كقد
ا ٤تذك  ٍصنىعي أصنعي، ككيف تكوفى أكوفي كيفى تى  داللًة ما ؼه لإال أنو ال ٬تـز ّٔا، كجوأّي

اء ًلما تقدَّـ أنو ال ييٍذكىري إال لغرابةو، كالتقديري: كيف يش قبلىها، ككذلك مفعوؿه يشاء
تصويرىكم يصوّْرىكم، فىحيًذؼ تصوريكم ألنو مفعوؿي يشاء، كيصوركم لداللة يصوركم 

تقديره: أنت ظامل إف فعلت فأنت  األكؿ عليو، كنظَته قو٢تيم: أنت ظامل إٍف فعٍلتى 
يز تقدًنى اٞتزاء ُب الشرطظا ا١تتقدـ ىو  الصريح ٬تىٍعىلي يصوّْركم مل. كعند مىٍن ٬تي
 . (2)ء"اٞتزا

ػأبحاثػاالدمػ-و
ػذواعدػاضططظوعػطنػاضصرفػػ–ػ1

رُّ بالفتحة نيابة عن  كا١تمنوع من الصرؼ ىو االسم الذم ال ينٌوف، ك٬تي
 : أك علتُت فرعيتُت فيو، كىو قسمافالكسرة لعٌلة أصلية 

 : ، كىو نوعافنع الصرؼ لعلة كاحدةألكؿ : ما ما
 :كرياز  :، ٨توما ختم بألف التأنيث ا١تقصورة أك ا١تمدكدة –أ 

 : (ُب قولو                           )( 3 قرأ حفص  :(
 سبعة با١تدّْ.بالقىٍصًر حيث كىرىدى ُب القرآف، كباقي ال" :(4)كاألخواف

كا١تػػػدُّ كالقصػػػري ُب ىػػػذا االسػػػم لغتػػػاف فاشػػػيتاف عػػػن أىػػػًل اٟتجػػػاز. كىػػػو اسػػػمه أعجمػػػي 
فكافى ًمٍن حىقّْو أٍف يقولوا فيو: ميًنعى من الصرًؼ للعلىميَّػة كالعيٍجمػة كنظػائره، كإ٪تػا قػالوا: 

ٍمػراء أك ا١تقصػورةً  كىحيٍبلػى،   مينع من الصرؼ لوجود ألف التأنيث فيو. إمَّا ا١تمػدكدًة كحى
معرفػػةن كنكػػرةن، قػػالوا: فلػػو كػػاف منعيػػو  اككػػأف الػػذم اضػػطرىم إىل ذلػػك أّنػػم رأىٍكهي ٦تنوعنػػ

ػػبىيبىٍ ا١تنػػع، لكػػن العػػرب منػىعىٍتػػوي نكػػرةن،  للعلميػػة كالعجمػػة ال نصػػرؼى نكػػرةن لػػزكاًؿ أحػػًد سى
ألػػػفي مػػػن صػػػرفو إال  افػىعىًلٍمنىػػػا أفَّ ا١تػػػانعى غػػػَتي ذلػػػك، كلػػػي  معنػػػا ىنػػػا مػػػا يصػػػليح مانعنػػػ

                                                 
 .ٔسورة آؿ عمراف ، اآلية  : (  ُ)
 .ِْ/ّ ،  الدر ا١تصوف(  ِ)
 .ٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .ُّْ/ُ ، الكشف(  ْ)



 
ِٕٓ 

 

 

التأنيث، يػىٍعنيوف التشبيوى بألف التأنيػث، كإالَّ فهػذا اسػم أعجمػي ال يػيٍعػرؼ لػو اشػتقاؽه 
حىت ييدَّعى فيػو أف األلػفى فيػو للتأنيػث. علػى أف أبػا حػاًب قػد ذىػب إىل صػرفو نكػرةن، 

 ."ككأنو ٟتىىظى فيو ما قىدٍَّمتيوي من العجمة كالعلمية لكنهم غىلَّطوه كخىطَّؤكه ُب ذلك
فأىٍشػػبع فيػػو القػػوؿ: "ال ٮتلػػو مػػن أف يكػػوفى ا٢تمػػزة فيػػو: للتأنيػػث أك   (ُ)الفارسػػي كقػػاؿ

لئلٟتػػاؽ أك منقلبػػةن، كال ٬تػػوز أف تكػػوفى منقلبػػةن؛ ألفَّ االنقػػبلب ال ٮتلػػو مػػن أف يكػػوفى 
فَّ مػػن حػػرؼو أصػػلي أك مػػن حػػرًؼ اإلٟتػػاؽ، كال ٬تػػوزي أىٍف يكػػوف مػػن حػػرؼ أصػػلي أل

فيمػػا كػػاف علػػى أربعػػة أحػػرؼ، كال أىٍف يكػػوفى مػػن حػػرؼ  اليػػاء كالػػواك ال يكونػػاف أصػػبلن 
بػػو كإذا ثبػػت ذلػػك ثػىبىػػتى أّنػػا  ااإلٟتػاؽ ألنػػو لػػي  ُب األصػػوًؿ شػػيءه يكػػوفي ىػػذا ملحقنػػ

 .للتأنيث، ككذلك القوؿي ُب األلف ا١تقصورة"
كىػػذا الػػذم قالػػو أبػػو علػػي صػػحيحه لػػو كػػاف فيمػػا يػيٍعػػرىؼي لػػو اشػػتقاؽه كيىٍدخلػػو 

، كلكنهم ٬تي  ركف األٝتاء األعجمية ٣تيٍرل العربية ٔتعٌت أف ىذا لو كىرىدى ُب لساًف تصريفه
 العرب كيف يكوف حكميوي؟

ػػرًمّّ بيػػاء مشػػددة ُب آخػػره فقػػد "ك فيػػو بعػػد ذلػػك لغتػػاف أيٍخرىيػػاف، إحػػدا٫تا: زىكى
ػػوى أبػػو علػػي ذلػػك فقػػاؿ: دكفى ألػػف، كىػػو ُب ىػػذه اللغػػة من القػػوؿي فيػػو أنػػو صػػرؼ. ككجَّ

 ،بعػد٫تا كأىٟتٍىػقى يػاءم النسػب ٦تػدكدان كمقصػوران كمػا اف اللتػاًف كانتػا فيػوحيًذؼى منو الياء
قاؿ: يىديؿُّ على ذلك صىٍرؼي االسم، كلو كانت الياءاف ٫تا اللتاف كانتػا فيػو لوجػب أف 

ػػا لغػػػةي أىػػكر ، كىػػػذه اللغػػةي الػػيت ذ ينصػػرؼى للعجمػػة كالتعريػػفال  ًل ٧تػػد كمىػػٍن كاالىػػػم. هتي
 .(ّ).(ِ)ٍمروك، حكاىا األخفص"بزنة عى  كالثانية: زىٍكرو 
جاء على كزف مفاعل أك ، أم ما ما جاء على صيغة منتهى اٞتموع –ب 

 : مفاعيل، ٨تو: مساجد كال يدخل فيو حوارٌم، ك إف ماثل مفاعل
 

                                                 
 .َّْ/ِ،  ُب القراءات اٟتجة(  ُ)
 .ََِالقرآف ، معاين (  ِ)
 .ُْْ-ُِْ/ّ ، ا١تصوفالدر (  ّ)



 
ِٕٔ 

 

 

 :(  قولػػػػػػػوُب  اٟتواريٌػػػػػػػوفػػػػػػػػػػػ ف       )(1): " ٚتػػػػػػػع
ػو  ماثػل مىفىاعػل، ألفَّ يػاءى النسػب فيػو عارضػةه، كىػو مصػركؼه كإفٍ  ،حػوارًمٌ  اً ّّ كمثلػو حى

ػاٌبٌ، فإّنمػا ٦تنوعػاًف مػن الصػرًؼ،كىذاف ٓتػبلؼً  كىو احملتاؿ، ػارًٌم كٓتى كالفػرؽ أف  : قىمى
اٌبٌ" فإّنا موجػودىةه قبػل ٚتىًٍعهػا  الياءى ُب حوارًٌم كحواٌ  عارضةه ٓتبلًفها ُب: "قىمارٌم كٓتى

 .(2)"كٓتيٍيًت  ُب قولك: قيٍمرًمٌ 
، أٌما العلم صفة: علم ك الثاين: ما منع الصرؼ لعلتُت إثنُت، كىو نوعاف

 :منع من الصرؼ ُب ا١تواضع التاليةفي
، ٨تو: إبراىيم، كال يدخل على ثبلثة أحرؼ ازائدن  اأعجميِّ  اإف كاف علمن  –أ 
 :فيو نوح
: (  ُب قولو  انيوحن ك  -ُ                      

    )(3) م أعجمػػي ال اشػػتقاؽ لػػو عنػػد ٤تققػػي النحػػويُت، كزعػػم بعضيػػهم أنػػو : "اسػػ
مشػػػػتق مػػػػن النُّػػػػواح، كىػػػػو منصػػػػرؼه كإف كػػػػاف فيػػػػو علتػػػػاف فرعيتػػػػاف: العمليػػػػة كالعجمػػػػة 

 علػى ازى بعضػهم منعىػو قياسنػساكنى الوسط، كقد جىوَّ  االشخصية ٠تفًة بنائو بكونو ثبلثيِّ 
 (4)ا".إذ مل ييٍسمع إال مصركفن  اكبأًّا ال ٝتاعن  ىند

 : "ًعٍمراف" :، ٨توفيو األلف كالنوف امزيدن  اأف يكوف علمن  -ب 
: ( ُب قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو                            

   )(5)  :" اسم أعجمي؟. كقيل: عريب مشػتق مػن العىٍمػر، كعلػى كػبل القػولُت فهػو
٦تنػػػػػػوعي الصػػػػػػرؼ: إمَّػػػػػػا للعلىميَّػػػػػػة كالعجمػػػػػػة الشخصػػػػػػية، كإمَّػػػػػػا للعلىميػػػػػػة كزيػػػػػػادة األلػػػػػػف 

 .(6)"كالنوف
 :٭تِت :، ٨توعن الفعل نفسو ا منقوالن أف يكوف علمن  –ج 

                                                 
 .ِٓسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ُِِ-ُُِ/ّالدر ا١تصوف، (  ِ)
 .ّّسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
 .ُِٕ/ّ ف ، الدر ا١تصو (  ْ)
 .ّّسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)
 .ُِٖ/ّف ، الدر ا١تصو (  ٔ)



 
ِٕٕ 

 

 

 :(  قولػػػػػػػو ُب  ٭تػػػػػػػِتك     )(1) :"كىػػػػػػػو أحػػػػػػػدي٫تا :فيػػػػػػػو قػػػػػػػوالف :
٨تو:  افعاؿ كثَتن ا١تشهوري عند أىل التفسَتػ أنو منقوؿه من الفعًل ا١تضارع، كقد ٝتىُّوا باأل

كقػػاؿ الزجػػاج:  .ٝتيّْػػي ٭تىٍػػِت ألفَّ اهلل أىحيػػاه باإًلٯتػػافيعػػيص كيعمػػر كٯتىيػػوت، قػػاؿ قتػػادة: 
يًػػيى بػػالعلم ر يزيػػد كيشػػككزف الفعػػل ٨تػػو: ميػػة ك لكعلػػى ىػػذا فهػػو ٦تنػػوعي الصػػرؼ للع ،حى
 .كتغلب

: أنػػػػو أعجمػػػػي ال اشػػػػتقاؽ لػػػػو، كىػػػػذا ىػػػػو الظػػػػاىري فامتناعيػػػػو للعلميػػػػًة كالثػػػػاين
 كالعجمًة الشخصية.

ػػٍوف كعلػػى كػػبل القػػولُت فييٍجمػػع ْتػػذؼ  علػػى ٭تىٍيػىػػٍوف ْتػػذؼ األلػػف ٨تػػو: ميوسى
مػػن الفعػػػًل  منقػػوالن  االكوفيػػوف: إف كػػاف عربيِّػػاأللػػف كبقػػاء الفتحػػة تػػدؿُّ عليهػػا. كقػػاؿ 

فاألمري كذلك، كإٍف كاف أعجميان ضيمَّ ما قبل الواك ككيًسر ما قبػل اليػاء إجػراء لػو ٣تيٍػرل 
ىذا نػىٍقلي الشيخ ٨تو: جاء القاضوف، كرأيت القاضُتا١تنقوص 

 ."عنهم(2)
أف االسم إٍف كانت ألفيو زائدةن ضيمَّ ما قبل الواك : "عنهم (3)كنقل ابن مالك 

 رىجىٍوفصليةن ٨تو: أاء ٨تو: جاء حيبػٍليوف كرأيت حيٍبًلُت، كإف كانت ككيًسر ما قبل الي
جاز الوجهاف، الحتماًؿ أف  افإف كاف أعجميِّ كجب فتح ما قبل اٟترفُت، قالوا: 

تكوف ألفيو أصليةن أك زائدة، إذ ال يػيٍعرىؼي لو اشتقاؽ"
(4).  

ػ:ذواعدػاضطضحقػباضططظوعػطنػاضصرفػػػ-ػ2
إذا أريػد  سػحرمثػل بكػر ك  الصػرؼ للعلميػة كالعػدؿ ألفاظنػكأٟتقوا ٔتػا منػع مػن ا

 ، ٨تو: ّٔما أكقات يـو معُت
 :(ُب قولػػو  اإًلبكػػارك  -ُ            )(5) :"بكسػػر  العامػػة قػػرؤكا
 أم: خرج بيٍكرة، كمثلو بىكىر بالتخفيف كابٍػتىكىر. اىو مصدري بىكَّر يػيبىكّْر إبكارن ا٢تمزة، ك 
 

                                                 
 .ّٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ُ)
 .ّّْ/ِر احمليط ، البح(  ِ)
 .ََُٖ/ْ ،  شرح الكافية الشافية البن مالك(  ّ)
 .ُٔٓ -ُْٓ/ ّ ، الدر ا١تصوف(  ْ)
 .ُْسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٓ)



 
ِٕٖ 

 

 

 :(1)قاؿ عمر بن أيب ربيعةك 
 ...................  نػيٍعمو أىٍنتى غادو فىميٍبًكري  أىًمٍن آؿً 

 :(2) افهذا من أىٍبكر. كقاؿ أيضن 
يًجدُّ ابتكارن 

 ..................   اأيها الرائحي ا١ت
 : (3)كقاؿ اآلخر
 "ًد ُب الفمفهنَّ ككادم الرَّس  كالي  بيكوران كاٍستىحىٍرفى بسيٍحرىةو بىكىٍرفى 

كمىت أيريد  بفتح الفاء كالعُت. "كاألىٍبكار بفتح ا٢تمزًة، كىو ٚتعي بىكىر :(4) ارلء شاذن كقي 
ؼ فبل ييستعمل غَتى ظرؼ. بو ىذا الوقتي من يوـً بعيًنًو امتنع من الصرؼ كالتصرُّ 

 فلو ، (5)أؿمنع صرفو التعريفي كالعدؿي من  ، كسببي تقوؿ: أتيتيك يوـى اٞتمعة بىكىر
، كنظَته: سىحىرى كأىٍسحار ُب من األبكار اكقتي مبهمه انصرؼى ٨تو: أتيتكى بىكىرن  أيريد بو

  .(6)"ٚتيًع ما تقدَّـ
كىػػذه ىػػي الشػػواىد النحويػػة ُب الػػدر ا١تصػػوف علػػى مسػػتول سػػورة آؿ عمػػراف، 

 فنظران إىل ىذه الشواىد ٨تن نستطيع أف نقوؿ بأّنا كتاب ٨تو.

 
 
 
 

ػ
                                                 

، كعجػػزه ـ ُِٓٗ،  ُ، مطبعػػة السػػعادة ، مصػػر ، ط ْٖ مػػع شػػرح ٤تمػػد ٤تػػي الػػدين عبػػد اٟتميػػد ،ص ديوانػػو(  ُ)
 .:.........         غىداةى غدو أـ رائحه فىميهىجَّري 

 .، ك عجزه : ......  قد قىضىى من هًتىامىةى األكطارىا ُُّو ،صديوانُب  من الشعر ا١تنسوب إىل عمر(  ِ)
 .َُ، ص البيت لزىَت ، كىو ُب ديوانو(  ّ)
 .ّْٓ/ِر احمليط ، البح(  ْ)
ورة ، ت/الػػدكت لزجػاجيب إسػػحاؽ ا؛ ك مػػا ينصػرؼ ك مػػا ال ينصػرؼ أل ّّٔ-ّّٓ/ِ ، ابػػن عقيػلشػرح انظػر:  ( ٓ)

 ـ.ُْٗٗ،  ِ، مكتبة ا٠تا٧تي ، القاىرة ،ط ٖٗىدل ٤تمود قراعة ،ص

 .ُٖٔ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٔ)



 
ِٕٗ 

 

 

ػاضبابػاضرابع
واىد الصرفية ُب إيراد الش الشيخلياب سيتعرض ُب البداية ١تنهج ىذا الب

ُب  الشواىد الصرفية كالنحوية لدل الشيخلي ، ٍب يبُتّْ القرآف ببلغةكالنحوية ُب كتابو 
 ضوء كتابو ا١تذكور .كيشتمل ىذا الباب على ثبلثة فصوؿ نأخذىا بالًتتيب.

ػظسيػإغرادػاضذواعدػاضصرسغظػوػاضظحوغػاضذغخضيطظؼجػ
ُب إيراد الشواىد الصرفية كالنحوية الشيخلي كىذا الفصل سيتعرض ١تنهج 

، باإلضافة إىل ا١تعامل اليت أقاـ منهجو عليها من مادتو العلمية كأسلوبو ريقة عرضوكط
 كأمانتو العلمية كإتاىو النحوم.

ػػطظؼجػاضذغخضيػػػ–أػ
ة كالنحويػػػة ذكػػػر الشػػػيخلي ُب مقدمػػػة كتابػػػو منهجػػػو ُب إيػػػراد الشػػػواىد الصػػػرفي

م بذكر إعراب آيات خاصة كاألمور األخرل عامة كالتا  ألنو مل يكتف ُب كتابو القيّْ 
 :ذا الكتاب أمورا أخرل كثَتة ىامة، فمنها، بل يتناكؿ ىالقرآف كامبلن 

 معٌت كل سورة من سور القرآف األربع عشرة بعد ا١تائة.   -ُ
  ُب بداية سورة آؿ عمراف كما قاؿ ّٔجت الشيخلي

عمػػراف:  –ذريػػة  –نسػػل  ، كبًتكيبػػو يقصػػد بػػو:: ٔتعػػٌت أىػػلآؿ :ٌت السػػورةمعػػ
 .رد ذكره ُب التوراة باسم عمراـ، الواكالد موسى

ػر ا١تنػزؿ " :(1)، قػاؿ الفيػوميفهػو اسػم للبنيػاف بضػم العػُت: مػرافالعي أمػا  .تلفظ بكسر العُت ك"ًعمراف  عىمى
كمنػػو ٭تػػِت بػػن يىعمػػر، كىػػو  ،ا، كبا١تضػػارع ٝتّْػػي أيضنػػٝتػػي بػػوك  –اسػػم فاعػػل  –فهػػو عػػامر  ابأىلػػو يعمػػري عىمػػرن 

عمػػرتي مػػارة اسػػم مػػن الع. ك ٔتعػػٌت: طػػاؿ عمػػره –مػػن بػػاب تعًػػب  –بكسػػر ا١تػػيم  مضػػارع الفعػػل ا١تاضػػي عىًمػػرى 
علػػى  –بضػػم العػػُت  – عيمػػارةكتطلػػق لفظػػة  ،ىػػي القبيلػػة العظيمػػة :ا: أيضنػػارةكالًعمػػ ٔتعٌت:بػىنىيتيهػػا. :االػػدار عىمػػرن 
فهػي اسػػم  . عىمَّػارة: اسػم امػرأة. أٌمػا لفظػة عيمىػر–بتشػديد الػبلـ  –عٌمػار  كمثلهػا: .اسػم الرجػل

كمثنٌػػػاه:  –التنػػػوين  –رؼ ك٢تػػػذا ٯتنػػػع مػػػن الصػػػ –عػػػامر  –معػػػدكؿ مػػػن اسػػػم الفاعػػػل 
ػري بػن ا٠تطػاب   : ك٫تا أبو بكر الصّْدّْيقعيمراف ٫تػا عمػري  كقػاؿ قتػادة،  كعيمى

  .(2)" بن ا٠تطاب كعمر بن عبد العزيز

                                                 
 قَُْٓ، ُ، قم ، مؤسسة دار ا٢تجرة ، إيراف ، طِْٗ/ِا١تصباح ا١تنَت ُب غريب شرح الكبَت للرافعي ، ( ُ)
 . ٓ/ِببلغة القرآف ، (  ِ)



 
َِٖ 

 

 

 تسمية كٌل سورة من سور القرآفسبب   -ِ
ل سػػػورة سػػػبب تسػػػمية السػػػور كالشػػػيخلي يػػػذكر كعامػػػة ا١تفسػػػرين ُب بدايػػػة كػػػ

.آؿ عمرافُب تسمية سورة  ، مثبل قاؿ الشيخليالقرآنية
(1) 

لوركدىػا مػرة كاحػدة ُب سػورة ٝتيػت  آؿ عمراف: ٝتّْيت السورة تسمية السورة"
 موسػػػى كأخػػػوه ىػػػاركف كعيسػػػى كأمػػػو لكػػػوف عيسػػػى ّٔػػػا، كا١تػػػراد ّٔػػػا أم ّٔػػػذه اللفظػػػة:

 )ُب اآليػػػة الثالثػػػة كالثبلثػػػُت:  ُب سػػػورة آؿ عمػػػرافاهلل . قػػػاؿ مػػػنهم     

                    )(2) .أم  صدؽ اهلل العظيم
ػػإٌف اهلل اختػػار للنبػػوة آدـ أبػػا الب  ،إىل أىػػل األرض كىػػو آدـ الثػػاين أك رسػػوالن  اشػػر كنوحن

م علػػػى مػػػنهم كآؿ عمػػػراف كفٌضػػػله كاختػػػار كفٌضػػػل آؿ إبػػػراىيم لكػػػوف النػػػيب ٤تمػػػد 
): عمػػراف مػػرة ُب القػػوؿ الكػػرًن ُب سػػورة آؿ عمػػراف عػػا١تي زمػػاّنم، كجػػاءت لفظػػة   

         ...)(3)جػػٌد عيسػػى ، كىػػي امػػرأة عمػػراف بػػن ماثػػاف  كمػػرة .
ألّنػػا  كنصػػبت لفظػػة مػػرًن ،(4)(.... كىمىػػٍرًنىى ابٍػنىػػتى ًعٍمػػرىافى ) :كاحػػدة ُب سػػورة التحػػرًن

(" كىضىػرىبى اللَّػوي مىػثىبلن لّْلَّػًذينى آمىنيػوا ًاٍمػرىأىةى ًفٍرعىػٍوفى : )مفعوؿ بو بفعػل مػذكور ُب آيػة سػابقة
(5). 

 فضل قراءة كل سورة من سور القرآف -ّ
مػػثبل ، مػػن سػػور القػػرآف ُب بدايػػة كػػل سػػورة ر فضػػل كػػل سػػورةيػػذك كالشػػيخلي

 كقاؿ: ،أكرد األحاديث ُب فضل سورة آؿ عمراف
مػػن قػػرأ السػػورة يػػذكر ): : )أ( قػػاؿ النػػيب ا٢تػػادم ٤تمػػد فضػػل قػػراءة السػػورة"

جبى الشم  (6)(فيها آؿ عمراف يـو اٞتمعة صٌلى اهلل عليو كمبلئكتو حىت ٖتي
. 

                                                 
 .ٓ/ِببلغة القرآف ،  (  ُ)
 .ّّف ، اآلية : سورة آؿ عمرا(  ِ)
 .ّٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 .ُِسورة التحرًن ، اآلية :  (  ْ)
 .ُُسورة التحرًن ، اآلية :(  ٓ)
 .َُّ، ص ُِٖ، ُب فضل آؿ عمراف ، رقم اٟتديث : ُٔسنن الدارمي ، كتاب فضائل القرآف ، باب: (  ٔ)



 
ُِٖ 

 

 

:  يقػػوؿ : ٝتعػػت النػػيٌب قػػاؿ بػػن ٝتعػػاف )ب( كأخػػرج مسػػلم عػػن النػػواس
  يؤتى يـو القيامة بالقرآف كأىلو الذين كانوا يعملوف بو تقدمو سورة البقرة كآؿ)

   .(1)(عمراف
 البقػرة كآؿ عمػراف كاف الرجػل منٌػا إذا قػرأ) :كقاؿ عمر بن ا٠تطاب   -ج
 عيٍت: ٔتعٌت:عظيم". كريكم: جٌد ُب أعيننا من قولك: جٌد ُب أم عظيم فينا :(جٌد فينا

(2). 
 ن سور القرآف آية آية ككلمة كلمةإعراب آيات كل سورة م  -ْ

قػاـ مؤلفنػػا الشػػيخلي بػإعراب كػػل سػػورة مػن سػػور القػػرآف آيػة آيػػة ككلمػػة كلمػػة 
 : فالنذكر من إعرأّا شيئا كالتا 

) :سورة آؿ عمرافة الثانية لياآلإعراب         )(3): "ة بللػلفظ اٞت
ؼ كخربىػػا ٤تػػذك  ،ال: نافيػػة للجػػن  تعمػػل عمػػل إفٌ ك ، مبتػػدأ مرفػػوع للتعظػػيم بالضػػمة

للجػن  مبػٍت علػى الفػتح ُب ٤تػل النافيػة  اسػم ال :إلػوك  .تقديره كائن أك موجػود اكجوبن 
 .  أداة استثناء :إالَّ ك ، نصب

(       )الفػػػتح ُب موضػػػع رفػػػع بػػػدؿ  : ضػػػمَت منفصػػػل مبػػػٍت علػػػى
كلػو كػاف موضػع  ،كما عملػت فيػو رفػع باالبتػداء ،إلوال ألٌف موضع  ،وضع ال إلومن م

ا١تبتػػػدأ لفػػػظ  ُب ٤تػػػل رفػػػع خػػػرب :كٚتلػػػة ال إلػػػو إال ىػػػو ، إيَّػػػاهلكػػػاف:إال اا١تسػػػتثٌت نصػػػبن 
أم  –خػرب خػرب بعػد  –خػرباف آخػراف للفػظ اٞتبللػة  :اٟتػي القيٌػـوك اٞتبللة خػرب أٌكؿ. 
  . رفعهما الضمة الظاىرة ُب آخر٫تا ةمرفوعاف كعبلم ،أخبار متتابعة

فتكػوف اٞتملػة الفعليػة  ،١تبتدأ ٤تذكؼ، تقديره: ىو اخربن  يكوف اٟتيٌ ك٬توز أف 
٬تػػوز أف ثػػة ُب ٤تػػل رفػػع خػػرب ا١تبتػػدأ األكؿ، ك ُب اآليػػة الكرٯتػػة الثال نػػٌزؿ عليػػك الكتػػاب

 .(4)" ال إلوىو أك من  من بدالن  يكوف اٟتيٌ 

                                                 
 .ِّٖٖ: رقم اٟتديث  ، كجامع الًتمذم ،ُٕٖٔرقم اٟتديث : صحيح مسلم ، (  ُ)
 .ٔ/ِببلغة القرآف ، (  ِ)
 .ِ( سورة آؿ عمراف ، اآلية : ّ)
 .ٕ/ِببلغة القرآف ،  (  ْ)



 
ِِٖ 

 

 

 ا منهاتفسَت اآليات كشرح الغام  -ٓ
كتفسػَت الكلمػات كاآليػات كػاف مػن أىػم أىػداؼ الشػيخلي، لػذلك ىػو يقػـو 

ُب  ، مػثبل قػاؿ الشػػيخليلكلمػات كاآليػػات كشػرح الغػاما منهػػابعػد كػل آيػػة بتفسػَت ا
: (و ُب قولػػ تفسػػَت كلمػػة األميػػُت              .....)(1) :

قػػاؿ  كا١تػػراد بػػو ىنػػا العرب.ا١تشػػركوف. ،ال يقػػرأكف كال يكتبػػوف كىػػم الػػذين ،ٚتػػع األمػػي
، فقيػػل نسػػبة إىل األـ ىػػو الػذم ال ٭تسػػن الكتابػة العػػرب األمػػي ُب كػبلـ" :(2)الفيػومي

نسػبة إىل أٌمػة  كقيػل: .بالكتابػة ألف الكتابة مكتسبة فهو على ما كلدتو أٌمو من اٞتهػل
 .(3)" العرب ألنو كاف أكثرىم أميُت

، مػػػثبل نػػػراه يػػػذكر قػػػوؿ لقرآنيػػػة باآليػػػات القرآنيػػػة األخػػػرلح اآليػػػات اكقػػػد يشػػػر 
: (و ُب قولػ ُب لفظػة القسػط(4)اٞتوىرم         ..)(5) :

كىأىمَّػػػػػا ) :ُب سػػػػػورة اٞتػػػػػن و ، كمنػػػػػو قولػػػػػ" القيسػػػػػوط ىػػػػػو اٞتىػػػػػور كالعػػػػػدكؿ عػػػػػن اٟتػػػػػق
ػػػنَّمى  ػػػانيوا ٞتًىهى ك٨تػػػو  ،عػػػدؿ ٔتعػػػٌت يػػػأٌب الفعػػل الربػػػاعي أقسػػػطك ، (6)(حىطىبنػػػا اٍلقىاًسػػطيوفى فىكى

ًإفَّ اللٌػوى ) :ُب سػورة ا١تائػدة و ، كمنػو قولػ-اسػم فاعػل  –قسط الرجل فهو مقسط أ
بُّ اٍلميٍقًسًطُتى       .(8).(7)("٭تًي

 كثر تتناكؿ بعا األفعاؿ كمصادرىاكضع حاشية بعد كل آية أك أ  -ٔ

                                                 
 .َِسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ِّ/ُا١تصباح ا١تنَت ، (  ِ)
 .َّ/ِببلغة القرآف ،  (  ّ)
 ُٖٗٓ/ٓت/أٛتػد عبػد الغفػور عطػار ،  الصحاح )تاج اللغة ك صحاح العربية ( ، إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتػوىرم ،(  ْ)

 .ـُٕٖٗ، دارالعلم للمبليُت ،  ْ، ط
 .ُِسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٓ)
 .ُٓسورة اٞتن ، اآلية :(  ٔ)
 .ِْسورة ا١تائدة ، اآلية : (  ٕ)
 .ِّ/ِببلغة القرآف ،(  ٖ)



 
ِّٖ 

 

 

آيػة الػيت تتنػاكؿ بعػا ا١تصػادر كاألٝتػاء  اٟتواشػي بعػد كػل (1)كيضع الشػيخلي
، مػػػثبل يقػػػوؿ لُت كا١تفعػػػولُتكصػػػيغ األفعػػػاؿ كصػػػيغ ا١تبالغػػػة كصػػػيغ اٞتمػػػع كأٝتػػػاء الفػػػاع

 ) اآليػػػة الرابعػػػة:ُب ّنايػػػة الشػػػيخلي  )(2) :"كفعلػػػو أم ذك عقػػػاب للمػػػذنبُت .
ًلمػػة ،كاالسػػم منػػو ىػػو النىًقمػػة .عاقػػب :ٔتعػػٌت مقانػػت ػػةكٮتفػػف  ،مثػػل كى  مثلهػػا فيقػػاؿ نًقمى

مػع  بكسر الكاؼ كتسػكُت الػبلـ. ًكلمة كتسكُت القاؼ، كما يقاؿ بكسر النوف ك٬تي
ٔتعػٌت أنكػره  :اكيقػاؿ: نقػم عليػو أك منػو أمػرن  فػف.باأللف كالتاء على لفػظ ا١تثقػل كا١تخ

 . (3)" عليو كعابو
 كاألحاديث النبوية كآراء الفقهاءاالستشهاد بالقصص   -ٕ

كلمػػات كآيػػات القػػرآف الكػػرًن مسػػتمدا مػػن األحاديػػث كقػػد يشػػرح الشػػيخلي  
 :ديث اآلٌب ُب شرح كلمة القلبأكرد الشيخلي اٟتمثبل  النبوية،
إذا صػػػػلحت صػػػػلح  –اللحػػػػم  قطعػػػػة مػػػػن –أال ك إٌف ُب اٞتسػػػػد مضػػػػغة ) -أ
ألف القلػػػب أمػػػَت : "(4)(، كإذا فسػػػدت فسػػػد اٞتسػػػد كلػػػو أال كىػػػي القلػػػباٞتسػػػد كلػػػو

ح الرعيػػة كأشػػرؼ مػػا ُب اإلنسػػاف قلبػػو. كقػػد أٚتػػع العلمػػاء البػػدف كبصػػبلح األمػػَت تصػػل
، كأنو أحد األحاديػث األربعػة الػيت عليهػا مػدار اإلسػبلـ ديثعلى ًعظىم موقع ىذا اٟت

 :(5)ا١تنظومة ُب قولو
 عمدة الدين عندنا كًلمات        مسنىدات من قوؿ خَت الربية

  (ٔ)بنية  ما    لي  يعنيك كاعملنى  اٌتق الشىبىوى كازىدفى كدع
(7)" خىدـ لو –ٚتع جارحة  –: إف القلب ىو العامل باهلل تعاىل كاٞتوارح كقد قيل

. 

                                                 
 .ٗ/ِ( ببلغة القرآف ،  ُ)
 .ْسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ِ)
 .ّّٔ/ِا١تنَت ، ا١تصباح  (  ّ)
 .ِٓصحيح البخارم ، رقم اٟتديث : (  ْ)
للحافظ أيب اٟتسن طاىر بن منصور ا١تعافرم األندلسي ، انظػر : جػامع العلػـو ك اٟتكػم ، ابػن رجػب اٟتنبلػي ، (  ٓ)

 .ـََِِ، مكتبة الصفاء ، قاىرة ، مصر ،  ُ، ط ٖت/كليد بن ٤تمد بن سبلمة ، ص 
( اعمػػل بنيػػة ...  انظػػر: مرقػػاة ا١تفػػاتيح ، ّ( دع مػػا لػػي  يعنيػػك .. )ّ( ازىػػد ... )ِاتػػق الشػػبهات ... ) (ُ)(  ٔ)
 .، مكتبة إمدادية ، ملتافْٗ/ُُ
 .ُُِ/ِببلغة القرآف ،(  ٕ)



 
ِْٖ 

 

 

أٌف رسوؿ  : عن أيب ىريرة  (1)اٟتديث اآلٌب كأكرد ُب شرح الشهداء  -ب
كالشػػهيد ، صػػاحب ا٢تػػدـ ،الغىػػرًؽ ،ا١تبطػػوف ،الشػػهداء ٜتسػػة: ا١تطعػػوف) قػػاؿ: اهلل 

 .(2)(ُب سبيل اهلل
 
كمنػػػػػػػو القػػػػػػػوؿ " اٟتػػػػػػػديث التػػػػػػػا  كقػػػػػػػاؿ: أكرد ُب شػػػػػػػرح القنػػػػػػػوتككمػػػػػػػا  -ج
 .(4)(" أفضل الصبلة طوؿ القنوت) : (3)الشريف
 كىم كاألمثلة العربية ا١تناسبةكإيراد اٟتً   -ٖ

كالشػػيخلي يػػورد اٟتكػػم كاألمثلػػة العربيػػة ُب شػػرح الكلمػػات كاآليػػات القرآنيػػة، 
كُب مكػػاف ، (6) مػػن الثػيؤىبػػاء"أعػػدل : "كجػػاء ُب أمثػػاؿ العػػرب : (5)مػػثبل قػػاؿ الشػػيخلي

: كُب مكػػاف آخػػر .(7) آخػػر: "كجػػرح اللسػػاف كجػػرح اليػػد" آخػػر أكرد الشػػيخلي مثػػاالن 
  .(8) "من أٌلف قد استهدؼ"

 اختيار ا١تناسب من األبيات الشعرية  -9

الشػاعر اٞتػاىلي ُب ، مػثبل ٮتتػار بيػيت تار ا١تناسب مػن األبيػات الشػعريةكالشيخلي قد ٮت
 :(9)الذم يصف امرأتو نعاسضمن شرح كلمة ال

ـً   فلو ال ا١تزعجاتي منى الليا          ١تا تىرؾ القىطاطيبى ا١تنا
 ا             فإٌف القوؿ ما قالت حىذـً إذا قالت حىذاـً فصٌدقو 
 آخر اكبعده بقليل ذكر شعرن 

                                                 
 .َْْٗصحيح مسلم ، رقم اٟتديث : (  ُ)
 .ِِٓ/ِببلغة القرآف ، (  ِ)
 .ّٕٖاٟتديث : ، جامع الًتمذم ، رقم  ُٕٗٔ-ُٖٕٔصحيح مسلم ، رقم اٟتديث : (  ّ)
 .ِٓ/ِببلغة القرآف ، (  ْ)
 .َِّ/ِببلغة القرآف ،(  ٓ)
 .ُّٖ/٣ِتمع األمثاؿ للميداين ، (  ٔ)
 .ُِْ/ِببلغة القرآف ،(  ٕ)
 .ُٔٔ/ِببلغة القرآف ، (  ٖ)
 إّنما للجيم بن صػعب كالػد حنيفػة ك عجػل ، ك حػذاـ امرأتػو ، ك فيهػا يقو٢تػا . انظػر : ا٠تصػائص ، ابػن جػٍت ،(  ٗ)
، رقػػػم  ُٖ، كقطػػػر النػػػدل ك بػػػٌل الصػػػدل ، أبػػػو ٤تمػػػد عبػػػد اهلل ٚتػػػاؿ الػػػدين بػػػن ىشػػػاـ األنصػػػارم ، ص : ٗٔٓ/ُ

 .،  دار الفكر ُّ، ط  ُالشاىد : 



 
ِٖٓ 

 

 

قد جىعىل النيعاسي يىسرنديٍت          أدفعو عٍت كيغرنديٍت 
(1)

 

 ياتسبب نزكؿ معظم اآل  -َُ
(2)كالشػػيخلي يػػذكر سػػبب النػػػزكؿ ١تعظػػم اآليػػات القرآنيػػػة كمػػا نػػراه يقػػػوؿ

ُب  :
  ) :سػػػػبب نػػػػزكؿ اآليػػػػة الثانيػػػػة        )(3):  نزلػػػػت ُب كفػػػػد نصػػػػارل"

كقػػالوا  ، كخاصػػموه ُب عيسػػى ابػػن مػػرًن ٧تػػراف الػػذين كفػػدكا علػػى رسػػوؿ اهلل 
كمرة بأنو ثالػث  ،كمرة بأنو ابن اهلل، كمرة بأنو إلو وه مرٌة بأنو إلو،لو:من أبوه ؟ ٍب كصف

  .(4)" ثبلثة
كثرىػا !مػن ُب بعػا اآليػات كمػا أ -أنواعهػا  –بيػاف أكجػو الببلغػة كضػركّٔا    -ُُ

  استعارة ككناية كتشبيو

، نشػَت علػى كن ٥تتلفػة  لكتػاب ببلغػة القػرآفكلو أمثلة متعددة مبعثرة ُب  أمػا 
 ثاؿسبيل ا١ت
: (و قػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػيخلي ُب قولػػػػػػػ -أ                    

                         )(5):  ىػػػػذه اٞتمػػػػل الكرٯتػػػػة سػػػػلك فيهػػػػا"
 :(6)طريق ا١تشاكلة أم التشابو" ما يسمى ُب علم الببلغة.  

: (و كُب قولػػػػػػػػػ - ب           )(7): قػػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػػيخلي :
كإف مل ٬تل  عليو. كمػا  ناية عن التملك،كىو الك استول على سرير ا١تلك، :"كيقاؿ

 .(8)"كناية عن اٞتود كالبخل قبوض اليد:كم ،قيل: مبسوط اليد

                                                 
 .َِّ/ِببلغة القرآف ، (  ُ)
 .ٕ/ِببلغة القرآف ،(  ِ)
 .ِسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ّ)
، كالسػَتة  َْٓ/ُمع البيػاف للطربسػي ، ، ك ٣ت ِْْ تفسَت السمرقندم ، ت/الشيخ علي ٤تمد معوض ، ص(  ْ)

 .ُُِ/ّالنبوية البن ىشاـ ، 
 .ٔٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٓ)
 .ُٗ/ِببلغة القرآف ،  (  ٔ)
 .ْٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٕ)
 .ٖٖ/ِببلغة القرآف ، (  ٖ)



 
ِٖٔ 

 

 

: (و كقول –ج         ...)(1): "سمى ُب علم الببلغة ي 

  . (2)" ، أك ا١تقابلة كاالزدكاجتقابلال
 االستمداد من أقواؿ الناس العرب  -ُِ

: (  وُب قولػ ا١تهػاد كما قاؿ الشيخلي ُب شرح كلمػة    )(3) :
 .(4)"كىو ا١توضع الذم ييهيَّأ للصيب ،كمنو القوؿ مهد الصيب"

: ( وُب قولػػػػػػػ نطػػػػػػػارُب شػػػػػػػرح كلمػػػػػػػة ق(5)ككمػػػػػػػا أكرد الشػػػػػػػيخلي    

  )(6) : ":كإ٪تػػػػا ىػػػػو أربعػػػػة آالؼ  ،لػػػػي  لػػػػو كزف عنػػػػد العػػػػرب قػػػػاؿ بعضػػػػهم
ىػػو ا١تػػاؿ  كقيػػل: يكػػوف مائػػة مىػػن  كمائػػة رطػػل كمائػػة مثقػػاؿ كمائػػة درىػػم. . كقيػػل:دينػػار

: (7)كرٯتػةكا١تػراد بالكلمػة ُب اآليػة ال الكثَت بعضو على بعا.كقيل ىو ملء جلد ثػور.
 ."األمواؿ الكثَتة آّمعة أك ا١تضاعفة

  ذكر القراءات كتوجيهاهتا  -ُّ
: ( و، كمػػا نػػراه يقػػوؿ ُب قولػػالقػػراءات مػػع توجيهاهتػػا كيػػذكر الشػػيخلي  

      )(8)
  كلمػػػة ذائقػػػةعلػػػى األصػػػل ك  ذائقػػػة ا١تػػػوت (9)"كقػػػرأ اليزيػػػدم : 
لئلضػػافة ألف اسػػم  فجيػػرَّ ا١تفعػػوؿ ا١تػػوت –مفعولػػو  –مولػػو اسػػم فاعػػل أضػػيف إىل مع

 . "بالفتحة على ا١تفعولية ا١توت صبالفاعل نكرة كغَت منوف فلو كاف منونا لن

                                                 
 .ْٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ٕٓ/ِببلغة القرآف ،  (  ِ)
 .ُِسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 .ُٖ/ِببلغة القرآف ، (  ْ)
 .ِِ/ِببلغة القرآف ،  (  ٓ)
 .ُْسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٔ)
 .ُْٔ/ُالكشاؼ ، (  ٕ)
 .ُٖٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٖ)
 .ُّّ/ّ، كالبحر احمليط ،  ِّالشواذ ، ص (  ٗ)



 
ِٖٕ 

 

 

كقػوؿ أيب   ذائقة ا١توتى بطرح تنوين ذائقػة مػع نصػب ا١تػوت" :(1)كقرأ األعمص
 :(2)األسود الدؤ 

  قليبلن فألفيتو غَتى مستعتًب           كال ذاكًر اهللى إال 
اللتقػػػاء السػػػاكنُت  ذائقػػػةالتنػػػوين مػػػن  استشػػػهد بالبيػػػت ا١تػػػذكور علػػػى حػػػذؼ

 ."كنصب ما بعده
النوف ا٠تفيفة ١تبلقاة إما التشبيو ْتذؼ  ،كفيو كجهاف" :(3)األعلم قاؿ
لمة كإما التشبيو ٔتا حذؼ تنوينو من األعبلـ ا١توصوفة بك، اضربن الرجل ساكن، ٨تو

، إال أنو على اشجاعن  اكاف خالدي بن الوليد قائدن  :كقولنا  ا١تضاؼ إىل اسم عىلىم،ابن 
. كألف ـ اهلل سبحانو ىو ا١ترجع الوحيدالرغم من التخريج كالتأكيل كالتقدير يبقى كبل

 .(4)"القراءة كخط القرآف كلغتو ا١تعجزة سٌنة ٬تب اتباعها
 بياف اللغات ُب كلمات القرآف الكرًن  -41

 : وُب قولػٟتياة اكتبت ": ، مثبل قاؿ الشيخليالعرب كثَتن كيهتم الشيخلي بلغات ا
(             )(5) (6)"لواك بعد الياء على لغة من يفٌخمبا. 

: ( وُب قولػػػػػػ كالػػػػػػذىىب         )(7) :" يؤنػػػػػػث بلغػػػػػػة أىػػػػػػل
  .(8)"الكرًن لقرآفىي الذىب اٟتمراء كّٔذه اللغة نزؿ ا اٟتجاز إذ يقولوف:

                                                 
 .ُّّ/ّالبحر احمليط ،  (  ُ)
 .ّّٖ/ُ، كأما  الشجرم ،  ُِّلب ، ص ٣تال  ثع(  ِ)
كىو أبو اٟتجاج يوسف بن سليماف بن عيسى األندلسي النحوم ، ا١تعركؼ باألعلم الشَّنتىمىرم ، كىػو مػن أىػل  ( ّ)

شػػنتىمىرية الغػػػرب ، رحػػل إىل قرطبػػػة ، ك أخػػػذ عػػن أيب القاسػػػم اإلفليلػػػي ، ك عاكنػػو ُب شػػػرح ديػػػواف ا١تتنػػيب ، ككػػػاف عا١تػػػان 
كاللغػػة كمعػػاين األشػػعار ، حافظػػان ٞتميعهػػا ، كثػػَت العنايػػة ّٔػػا ، كتوجػػد مػػن كتبػػو : "النكػػت ُب كتػػاب سػػيبويو" بالعربيػػة 

 .ٔٓٔ/ِ، كبغية الوعاة ،  ٕٗ/ٔنسخة كحيدة ُب العامل ٤تفوظة با٠تزانة العامة بالرباط . انظر : كفيات األعياف ، 
 .ِْٖ/ِببلغة القرآف ،  (  ْ)
 .ُْآلية : سورة آؿ عمراف ، ا (  ٓ)
 .ِِ/ِببلغة القرآف ، (  ٔ)
 .ُٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٕ)
 .ُِْ/ِببلغة القرآف ، (  ٖ)



 
ِٖٖ 

 

 

، مثػػل صػػيغ األفعػػاؿ آّػػردة كا١تزيػػدة كا١تصػػادر كقػػد يػػذكر القواعػػد الصػػرفية  -ُٓ
مػػػن الثبلثػػػي كغػػػَته كصػػػيغ اٞتمػػػع مػػػن السػػػامل كا١تكسػػػر كا١تقصػػػور ا١تمػػػدكد 
كالتصغَت كصيغ ا١تبالغة كاإلعبلالت ا١تختلفة ُب الكلمػات. كأمثلتػو سػتأٌب 

 ُب الفصل الثاين من ىذا الباب. 
، كا١ترفوعػػات ك القواعػػد النحويػػة، مثػػل تعػػدل األفعػػاؿ كلزكمهػػاقػد يػػذكر ك   -ُٔ

وابػػػع كأْتػػػاث الفعػػػل كاالسػػػم كاٟتػػػرؼ، ككػػػذلك ا١تنصػػػوبات كآّػػػركرات كالت
 . كاألمثلة ستأٌب ُب الفصل الثالث من ىذا الباب. ا١تمنوع من الصرؼ

 طرغػظػاضذغخضيػسيػررضػطظؼجه -ب  
 كالتا   كنذكر صورة تقريبية ١تنهج الشيخلي

 .ٌت كل سورة من سور القرآف الكرًنيذكر ُب بداية السورة مع  -ُ
 . السورة يأٌب بسبب تسمية السورةبعد ذكر معٌت -ِ
 .لسورة من منتخب األحاديث النبويةيقدّْـ فضل قراءة ا -ّ
 يذكر إعراب اآليات الكامل.  -ْ
 .ن ُب شرح الكلماتيستمد ُب بداية كل آية من أقواؿ ا١تفسري -ٓ
 .ة كالتصاريف ا١تتعددة ُب الكلماتيذكر القواعد اللغوي قد -ٔ
 .قد يهتم بذكر سبب نزكؿ اآليات -ٕ
 . قد يستمد من أقواؿ الناس العرب -ٖ
 . قد يتعرض للقراءات كتوجيهاهتا -ٗ
 .قد يقـو باالستشهاد الشعرم -َُ
 .قد يذكر أكجو الببلغة -ُُ
 .ت ُب كلمات القرآف الكرًنبياف اللغا -ُِ
 .االستشهاد بالقصص كآراء الفقهاء -ُّ
، مثػل صػػيغ األفعػاؿ آّػػردة كا١تزيػدة كا١تصػػادر قػد يػػذكر القواعػد الصػػرفية -ُْ

من الثبلثي كغَته كصيغ اٞتمع من السامل كا١تكسر كا١تقصور ا١تمػدكد كالتصػغَت كصػيغ 



 
ِٖٗ 

 

 

ا . كأمثلتػػو سػػتأٌب ُب الفصػػل الثػػاين مػػن ىػػذكاإلعػػبلالت ا١تختلفػػة ُب الكلمػػات ا١تبالغػػة
 الباب. 

، كا١ترفوعػػػات نحويػػػة، مثػػػل تعػػػدد األفعػػػاؿ كلزكمهػػػاقػػػد يػػػذكر القواعػػػد ال  -ُٓ
وابػػع كأْتػػاث الفعػػل كاالسػػم كاٟتػػرؼ، ككػػذلك ا١تمنػػوع مػػن كا١تنصػػوبات كآّػػركرات كالت

  الثالث من ىذا الباب.الفصل تأٌب ُب س. كاألمثلة الصرؼ
 اضططاضمػاضتيػأشامػرضغؼاػاضذغخضيػطظؼجه -ج

للشيخلي أستطيع أف أذكر  آفببلغة القر تردد النظر ُب كتاب كمن خبلؿ 
 لي منهجو ُب صورة النقاط التاليةأىم ا١تعامل اليت أقاـ عليها الشيخ

 مادة الشيخلي العلمية – ُ
 .أمانتو العلمية - ِ
 أسلوبو.  – ّ
 إتاىو النحوم.  – ْ

 طادةػاضذغخضيػاضطضطغظ -ُ
، كتأثر تأثرنا كتب األكلُتمن  صاحبو ستقى مادة غزيرة اليت ا كُب ببلغة القرآف
السابقُت من ا١تسائل آراء  شيخليالعرض فقد السابقُت، كاضحنا كجليِّا ٔتنهج 

الصرفية كالقواعد النحوية كاألصوؿ اللغوية كاألغراض الببلغية كاألقواؿ التفسَتية 
 .الكرًن  باإلضافة إىل اإلعراب الكامل للقرآف ااهتتوجيه القرآنية معالقراءات ك 

 أطاظتهػاضطضطغظػ-2
كأكضحها ىي األمانة العلمية ، فينسب  ببلغة القرآفكمن أىم صفات 

 آخر.   ننا، ككما يذكر اسم الكتاب حينناصاحبو األقواؿ إىل أصحأّا حي
 أدضوبهػ -3

ببعا ا١تصادر  ىادؼ مستعُتكاضح ط يسل  بس أسلوب الشيخليك 
، قواؿ كاألراء من مؤلفات السابقُتأخذ األالقيمة كمعتمد إىل الًتتيب كالتنظيم ُب 
 ككتابو شاىد صدؽ على ما ذكرت.

 اتجاعهػاضظحوي -ْ



 
َِٗ 

 

 

كنرل ُب مصنفات النحو ا١تتأخرة أّنا تسَت ُب إتاه ٨توم كاحد يتسم بوحدة 
األصوؿ كالقواعد، ككأف ىذه الصناعة قد بدا عليها النضج كاالستقرار بعد مناقشات 

 ، فنحو البصرة ىو السائد الثابت.١تتقدمُتصبة طويلة بُت العلماء اخ
، كإف مل ييشر إىل قوالو ا١تأخوذة كاف بصرم االٕتاهُب معظم أ الشيخليك 
كا١تيم ا١تشددة  يا اهلل،ا. مثبلن نراه يكتفي ُب أصل كلمة اللهم بأّنا : "بصريتو دائمن 

  ، كلذلك ال ٬تتمعاف، كىذا بعا خصائص ىذا االسم،عن أداة النداء يا عوض
 .(1)ال ىٌم"ـ التعريف ألنو يقاؿ ُب الدعاء كفيو ال

  

                                                 
 . ّٗ/ِببلغة القرآف ، (  ُ)



 
ُِٗ 

 

 

ػبالزظػاضػرآنرسغظػضتحدغدػاألبظغظػاضصرسغظػسيػاضذواعدػاضص
كذكر ما تعلق أكرد الشيخلي ُب كتابو ببلغة القرآف معاين اآليات اللغوية،  

ب ّٔا من شواىد صرفية ك٨توية كشعرية كلغوية كببلغية كغَتىا، كُب اٟتقيقة ىذا الكتا
كلكن صاحبنا  ،اٟتديثة اليت تكتفي باإلعراب فقطخَت ٪توذج من بُت كتب اإلعراب 
، كىي ُب العدد إلعراب الشواىد الصرفية كالنحويةالشيخلي أضاؼ ُب كتابو إىل ا

 قليلة كُب اٟتجم بسيطة بنسبة السمُت اٟتليب كلكنها ىامة ُب صورة إ٬تاز.
لؤلمور األخرل غَت الصرفية  كالفصل األكؿ من ىذا الباب تعرض النماذج

عن الشواىد الصرفية لتحديد  فيتعرض ىذا الفصل للبحث ُب ببلغة القرآف كالنحوية،
  كيعاِب الفصل اآلٌب الشواىد النحوية لتحديد القواعد النحوية.  األبنية الصرفية،
ُب سورة آؿ عمراف ىي ٖتتوم  ن الشواىد الصرفية اليت أتى ّٔا الشيخليكم

 ية التالية لى األبنع
 أبنية األفعاؿ آّردة كا١تزيدة. -ُُ
 أبنية ا١تصدر الثبلثي كمزيد الثبلثي. -ُِ

 أبنية اٞتمع من السامل كالتكسَت.  -ُّ

 أبنية االسم ا١تكسور كا١تمدكد. -ُْ

 أبنية التصغَت. -ُٓ

 أبنية النسب. -ُٔ

 أبنية ا١تبالغة. -ُٕ

 أبنية اإلعبلؿ باٟتذؼ.  -ُٖ
ػاألسطالػاضطجردةػوػاضطزغدةػأبظغظػ
  ، مثلأفعل عٌتٔت استفعل –أ 
   استجاب كأجاب  -ُ



 
ِِٗ 

 

 

: (اهلل  ُب قػػػػػػوؿ اسػػػػػتجاب ك      )(1) :"أجػػػػػػاب،  ٔتعػػػػػػٌت 
اب لػو: إذا دعػاه إىل : أجابو إجابة كأجػاب قولػو كاسػتج، يقاؿكىو أخص من أجاب
  (2)اسػتجاب لػو" ٔتعٌت: قبلو، كمثلو :دعاء ا١تؤمن : أجاب اهلل شيئ فأطاع. كيقاؿ

 .(3)استجاب لو"، كتعدل بالبلـ ، فالفعل تعدل بنفسو ُب ىذه األمثلةكذلك
  ، مثلافتعل ٔتعٌت فعل –ب 
  اختفى كخفي  -ُ

: (  و خفػػػػػػػػي ُب قولػػػػػػػػكالفعػػػػػػػػل      )(4): "كالفعػػػػػػػػل خفػػػػػػػػي 
: اسػتًت .... أك ظهػر، م يأٌب ٔتعنيُت متضادين أم ٔتعػٌتأ (5)ٮتفى..... من األضداد

: خفػػي فارقػػا بػػُت ىػػذين ا١تعنيػػُت ٨تػػو –ة حػػرؼ الصػػل –عػػل اٟتػػرؼ اٞتػػار كبعضػػهم ٬ت
 ."أم ظهر أم استًت ..... كخفي لو: ر:عليو األم

" ، فهػو لغػة ليسػت بالعاليػة كال بػا١تنكرةٔتعػٌت خفػي كأما اختفػى" :(6)كقاؿ الفيومي
(7). 

ػاضطصدرػػأبظغظػ
ك  ة عامػة،قاعػدأم ال ٖتكمػو  ،غَت قياسي: كىو طصدرػاضثالثيػاضطجرد –أ 

 . إ٪تا األغلب فيو السماع

  بالفتح فالضم فعول  -ٔ

                                                 
 .ُٓٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ُُّ/ُ( ا١تصباح ا١تنَت ،  ِ)
 .ِّٔ/ِببلغة القرآف ، (  ّ)
 .ٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ْ)
ضداد قسم من ا١تشًتؾ اللفظػي ،كىػي الكلمػات الػيت لكػل منهػا معنيػاف متضػاداف ، ٨تػو كلمػة "ا١تػوىل" الػيت كاأل (  ٓ)

تعٍت ا١توىل كالسيد ، ك٨تػو كلمػة "اٟتمػيم" الػيت تعػٍت البػارد كاٟتػار. انظػر : ا١تعجػم ا١تفصػل ُب األضػداد ، الػدكتور أنطػو 
 .ـ ََِّ، لبناف ،  ، دار الكتب العلمية ، بَتكت ُ، ط  ُٖنيوس بطرس ، ص 

 .ُٕٔ/ُا١تصباح ا١تنَت ، (  ٔ)
 .َُ/ِببلغة القرآف ، (  ٕ)



 
ِّٗ 

 

 

: (و ُب قولػػػػػ القبػػػػػوؿ ك –أ     )(1) :"ر : ىػػػػػو مصػػػػػدبفػػػػػتح القػػػػػاؼ
، كقػػػاؿ بالضػػػم ابػػػػن بضػػػم القػػػاؼ الفعػػػل: قبػػػل بكسػػػر البػػػاء، كىػػػو أفصػػػح مػػػػن قبػػػوؿ

 .(2)"األعرايب
مصػدر شػاذ، ىػو  ل قبػوالمػن قبػل يقبػ –بفػتح القػاؼ  –القبوؿ " :(3)كقاؿ الرازم

كمػا سػول ىػذين ا١تصػدرين مػن  –بفػتح الػواك  –: الوىلػوع يقاؿ: إنو ال نظَت لو، كمثلو
، بفػػتح القػػاؼ مػػن ا١تصػػادر مضػػمـو وؿالقبػػمػػا سػػول  ألكؿ، كقيػػلا١تصػػادر مضػػمـو ا
، بفػػتح الػػواك، كىػػو ا١تػػاء الػػذم يتوضػػأ بػػو ن مػػن ا١تصػػدر الوضػػوءكمثػػل ىػػذين ا١تصػػدري

فاالسػػم  ، كمنػػو ريػػح الصػػبا تقابػػل الػػٌدبورالػػريح: ٔتعػػٌت: ٖتولػػت قىبػػوالن إف قػىبىلػػت  كقيػػل:
 . (4)" مفتوح القاؼ كا١تصدر مضمـو القاؼ

: (و ُب قولػػػػ كقػػػػود ك  –ب    )(5) :"حطػػػػب  بفػػػػتح الػػػػواك ألف معناىػػػػا
 .(6)كعد"كىومن باب  ،كقد اك فهو مصدر الفعلبضم الو  كأما الوقود ،النار
 بالكسر فالسكوف ًفعل، ك ح فالكسربالفت فىًعل  -ِ

: (و ُب قولػ كالكاذبُت       )(7) :"ذب، كىػو اسػم ٚتػع كػا
، ك٬تػػػػوز بكسػػػػر الػػػػذاؿ كفػػػػتح الكػػػػاؼ اكػػػػذبن كفعلو:كػػػػذب يكػػػػذب، كا١تصػػػػدر   ،فاعػػػػل

 :اأكػذبت زيػدن ٨تػو  ،أكػذب الرباعي كالفعل ،التخفيف بكسر الكاؼ كتسكُت الذاؿ
 .(8)"، أك قلت لو كذبتنسبتو إىل الكذب ٌذبتو تكذيبا:كك اكجدتو كاذبن  ٔتعٌت:

 

                                                 
 .ّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ْٖٖ/ِ( ا١تصباح ا١تنَت ،  ِ)
،  ُ، ط ٥ِٔٗتتار الصحاح ، الشيخ ٤تمػد بػن أيب بكػر بػن عبػد القػادر الػرازم ، ت/أٛتػد مشػ  الػدين ، ص (  ّ)

 .ـ ُْٗٗكت ، لبناف ، دار الكتب العلمية ، بَت 
 .ْٓ/ِببلغة القرآف ، (  ْ)
 .َُسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٓ)
 .ُٔ/ِببلغة القرآف ،  (  ٔ)
 .ُٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٕ)
 .ْٖ/ِببلغة القرآف ، (  ٖ)



 
ِْٗ 

 

 

 :بالضم فالسكوف فيعل، ك بالفتح فالسكوف فىعل -ّ
: (  و ُب قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح ك           

  )(1) :"كقيػػػل ٫تػػػا  .(2)"، كبضػػػم القػػػاؼ: ىػػػو أمل اٞتػػػرحبفػػػتح القػػػاؼ: ىػػػو اٞتػػػرح
مػن  –يقرح قػىرىحنا  –قرح  كبفتح القاؼ ىو لغة اٟتجاز، كفعلو .هد كاٞتيهدكاٞتى   لغتاف

 .(3)"نفح ٔتعٌت جرحتو –من باب  –خرجت بو قركح كقرحتو  –باب تًعب
   بالكسر فالسكوف ًفعبلف  -ْ

:(و ُب قولػػ الفعػػل ك    )(4): "ػػمػػن بػػاب قتػػل  ا، كمصػػدره كتمن
  .(5)"ا بكسر الكاؼكًكتمانن 

  اضثالثيطزغدػطصدرػ –ب 
، فمنهػػا يػػأٌب مصػػدر الثبلثػػي ا١تزيػػد بػػاأللف بعػػد الثبلثػػي قياسػػيةمزيػػد مصػػادر 
 إذا كاف صحيح البلـ، مثل كزف مفاعلةالفاء على 
 مفاعلة  -ُ
: (و ُب قولػػػػػػػػػػػػػ احملػػػػػػػػػػػػػراب ك           ...)(6) قػػػػػػػػػػػػػاؿ :
مػػػػػأخوذ مػػػػػن احملاربػػػػػة ألٌف ا١تصػػػػػٌلى ٭تػػػػػارب  إف ٤تػػػػػراب ا١تصػػػػػٌلى كيقػػػػػاؿ" :(7)الفيػػػػػومي
كاحملاربػة ىػي  مصػدر  ،الغرفػة، ك٭تارب نفسو بإحضار قلبػو، كقػد يطلػق علػى الشيطاف

  . (8)"اٟترب ىي ا١تقاتلة كا١تنازلة من ذلك حارب. يقاؿ
  

                                                 
 .َُْسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .٥ِِٕتتار الصحاح ، ت/ أٛتد مش  الدين ، ص (  ِ)
 .ُُٖ/ِة القرآف ، ببلغ(  ّ)
 .ُٕسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ْ)
 .ٓٗ/ِببلغة القرآف ، (  ٓ)
 .ّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٔ)
 .ُِٕ/ُ( ا١تصباح ا١تنَت ،  ٕ)
 . ٓٓ/ِببلغة القرآف ،  ( ٖ)



 
ِٗٓ 

 

 

 "تفاعل"  -ِ
لتػػػػاء ُب البدايػػػػة علػػػػى كزف كيػػػػأٌب مصػػػػدر الثبلثػػػػي ا١تزيػػػػد بػػػػاأللف بعػػػػد الفػػػػاء كا

: (و ُب قولػػ ا١تاضػػي مػػن تعػػالوعػػل الفف ،تفاعػػل                   

           )(1) :"ػ .(2)"اكأما ا١تصدر فهو تعالين  ،يتعاىل ، كا١تضارعتعاىل
  اضجطعػػأبظغظ -ُ

 .كاٞتمع ثبلثة أقساـ: ٚتع مذكر سامل، كٚتع مؤنث سامل، كٚتع تكسَت
  جطعػطذصرػداضم  -أ 

دة الػػػواك كالنػػػوف أك اليػػػاء كالنػػػوف، مثلمػػػا نػػػراه ُب كىػػػو مػػػا دٌؿ علػػػى أكثػػػر مػػػن إثنػػػُت بزيػػػا
 األمثلة التالية
  فاسقوف  -ُ
: (و ُب قول الفاسقوف ك        )(3) :"اسم فاعل،  ٚتع فاسق
ة ٚتػع سق بكسر الفاء.كُب اآلية الكرٯتكاالسم: الفً  ،من باب قعد افسقن  –يفسق  –فسق  كفعلو

 .(4)"امذكر سا١ت
  عا١تُت  -ِ
  ًإف) :و ُب قولػػػػػػػػ العػػػػػػػػا١تُت ك                   

       )(5) :"ك٬تمػػع  ٥تػػتص ٔتػػن يعقػػل، ، كقيػػلكىػػو ا٠تلػػق ٚتػػع العػػامل ح الػػبلـبفػػت
كىو الذم اٌتصف  ،، كمثلو العليمبلـ فهو اسم فاعلبكسر ال أما العامل ك كالنوف.بالوا

الواك بػػالنصػػب كاٞتػػر ك   أم باليػػاء كالنػػوف ُب حػػاليت ،٬تمػػع علػػى عػػا١تُت كالعػػامل بػػالعلم،
٬تمػػع  ألف فعيػػل، أمػػا العلػػيم فيجمػػع علػػى علمػػاء .عػػا١توف ُب حالػػة الرفػػع مثػػل كالنػػوف 
فػيعىبلء"على 

(6). 
                                                 

 .ْٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ٖٖ/ِببلغة القرآف ، (  ِ)
 .ِٖسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 . ُُْ/ِببلغة القرآف ، (  ْ)

 .ّّسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٓ)
 .ْٖ/ِببلغة القرآف ، (  ٔ)



 
ِٗٔ 

 

 

  ماكرين  -ّ
: (و ُب قولػػػ ا١تػػػاكرين ك        )(1)كىػػػو اسػػػم : ٚتػػػع ا١تػػػاكر ،
 .(2)فاعل

   كاذبُت  -ْ
 :(و ُب قولػػػػػػػػ الكػػػػػػػػاذبُت ك             )(3) :
 .(4)، كىو اسم فاعلٚتع كاذب

ػطضحقػبجطعػاضطذصرػاضداضمػ -ػب
 أك   -ُ
: (و ُب قول أك  ك         )(ٓ) كاحد لو من لفظػة : ٚتع ال
 أكالت األلبػػاب، كمفػػرده" :قػػاؿ ُب التأنيػػث. ك صػػاحب ذك ٔتعػػٌت -مفػػرده  –كاحػػده 
 .أكلػوا كترفػع بػالواك، ا١تػذكر السػامل ٕتػٌر كتنصػب باليػاءأك  ملحقة ّتمع ككلمة  .ذات

ؼ اٞتػػر هػػا كبػػُت حػػر تفرقػػة بين ُب أك  ا، كخصوصنػػاك كال تلفػػظكىػػذه اللفظػػة تكتػػب بػػو 
  .(ٔ)"بضم البلـ كىو العقل بٌ لي ٚتع  كاأللباب .، ك٢تذا كضعت الواكإىل

ػجطعػاضتصدغرػػػ–ػج
 . ال بد أف يكسر أم ٭تدث فيو تغيَت، بل كىو ال يسلم مفرده عند اٞتمع

  فعبلت كفاعبلت -ُ
: (  و ُب قول كاآليات        )(7)ع آية، : ٚت 

                                                 
 .ْٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ٕٓ/ِببلغة القرآف ، (  ِ)
 .ُٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 .ْٖ/ِببلغة القرآف ، (  ْ)
 .َُٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٓ)
 .ِٓٓ/ِآف ، ببلغة القر (  ٔ)
 .ُٗٗسورة آؿ عمراف ، اآلية :  (  ٕ)



 
ِٕٗ 

 

 

العػػُت كاك كالػػبلـ يػػاء مػػن بػػػاب ........" (1)، قػػاؿ سػػيبويواأيضنػػ كٕتمػػع علػػى آم
: (2). كقػػػاؿ الفػػػراء"ر ٦تػػػا عينػػػو كالمػػػو يػػػاءاف مثػػػل حييػػػتألنػػػو أكثػػػ شػػػول كلػػػول، قػػػاؿ:

 .(3)" افحذفت البلـ ٗتفيفن  –فاعلة  –آيية على كزف  األصل"
    فػيعَّاؿ كفػىعىلىة   -ِ
: (و ُب قولػػ الفاسػػقوف ك         )(4): ٚتػػع فاسػػق .

فٌسػػاؽ  اٞتمػػعك  ،يفسػػق بكسػػر السػػُت فهػػو فاسػػق األخفػػصكحكػػى " :(5)قػػاؿ الفيػػومي
  .(6)"ٚتع تكسَت كفىسىقىة أم ٚتع:

   فػيعىبلء كأفعاؿ كفػىعيوؿ  -ّ
: (و ُب قولػػػػػػ شػػػػػػهيد ك           )(7) :" فعيػػػػػػل صػػػػػػيغة 
ىػػي ا٠تػػرب القػػاطع، كا١تشػػاىدة ا١تعاينػػة، كالشػػاىد اسػػم فاعػػل،  الشػػهادةل، ك ٔتعػػٌت فاعػػ

  .(8)الشهداء" الشهيد، كٚتعو ا، كمثلو أيضن كٚتعو أشهاد كشهود
 فػيعَّل -ْ
: ( و ُب قول غيزِّل ك    )(9) :" ك قيضػاة أم غزاة مثل  ،ٚتع غازو

 – غػػػزكاتا١تػػػرٌة، كٕتمػػػع علػػػى  ، مثػػػل حجػػػيج. كالغػػػزكة اسػػػمغػػػٌزل ريٌكػػػع. كٚتػػػع الغػػػزاة
كإ٪تػػػا غػػػزك العػػػدٌك ُب  أم بعثتػػػو بغػػػزكو،، أغزيتػػػو ، كيقػػػاؿ-فػىعىػػػبلت  –فػىعىلىػػػة  –غػػػزكات 
 . (10)"ببلده

                                                 
 .ْْْ/ِ،الكتاب (  ُ)
 .ِِٗ/ُمعاين القرآف ، (  ِ)
 . ِٖٔ/ِببلغة القرآف ،  (  ّ)

 .ِٖسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ْ)
 .ْٓ/ِ( ا١تصباح ا١تنَت ،  ٓ)
 .ُُْ/ِببلغة القرآف ، (  ٔ)
 .ٖٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٕ)
 .ُِّ/ِلقرآف ، ببلغة ا(  ٖ)
 .ُٔٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٗ)
 . َِٕ/ِببلغة القرآف ، (  َُ)



 
ِٖٗ 

 

 

: (و ُب قولػػػػػػػػػ الريػػػػػػػػػب ك                 )(1) :
، كاالسػم راب ....... يب ىو الظن كالشك، كفعلػو الثبلثػيالر " . كٔتعٌت ال شك فيو
"رًيىب الريبة، كٚتعها

(2). 
 ًفعبلت  -ٓ
: (و ُب قول اـانتق ك      )(3) :"عاقػب ٔتعٌت فعلو انتقم ،

ر النوف كتسكُت نًقمة بكسكاالسم منو ىو النًَّقمة مثل ٢تا كىًلمة، كٮتٌفف مثلها فيقاؿ 
ك٬تمػػع بػػاأللف كالتػػاء علػػى  الػػبلـ، بكسػػر الكػػاؼ كتسػػكُت القػػاؼ، كمػػا يقػػاؿ ًكلمػػة
  . (5).(4)"لفظ ا١تثقل كا١تخفف

ػاضطػصورػوػاضططدودػأبظغظػػ
اسػػػم معػػػرب، آخػػػره ألػػػف الزمػػػة كا٢تػػػدل، كا١تمػػػدكد الػػػذم  كا١تقصػػػور ىػػػو كػػػلٌ 

  آخره ألف، مثل
: (و ُب قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا                     

   )(6)  :" كيػػأٌب ٔتعػػٌت آخػػر أم مػػن بػػاب عػػبل –ربػػا ا١تػػاؿ يربػػو ربػػاء ٔتعػػٌت زاد ،
، ٔتعػػػٌت الفضػػػل كالزيػػػادة كالربػػػا ،-مػػػن بػػػاب تعًػػػب  –رىب الصػػػغَت يػػػرىب  كيقػػػاؿ ،نشػػػأ

 .(7)" كىو األشهر لف ا١تقصورة الرىبكتكتب باأللف ا١تمدكدة كباأل
ػاضظدبػػأبظغظػػػ

يػاء النسػب مػع ضػركرة كسػر مػا آخر االسم تسػٌمى  كىو زيادة ياء مشددة ُب
  قبلها، مثل

                                                 
 .ٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ُٓ/ِببلغة القرآف ، (  ِ)
 .ْة آؿ عمراف ، اآلية : ر سو (  ّ)
 .٥ّْٔتتار الصحاح ، ت/ أٛتد مش  الدين ، ص  (  ْ)
 .ٗ/ِببلغة القرآف ، (  ٓ)
 .َُّاف ، اآلية : سورة آؿ عمر (  ٔ)
 .ُِٕ/ِببلغة القرآف ،  (  ٕ)



 
ِٗٗ 

 

 

 رًبػّْيُّوف –أ 
: (و ُب قولػػػػػ ربيػػػػوف ك                     )(1): "ع ٚتػػػػػ

، كىػي اٞتماعػة قيػل ىػو منسػوب إىل الرّْبَّػةك  ،األلػوؼ مػن النػاس ٔتعػٌت ًريبٌّْ بكسر الػراء
تقيػػػػاء كىػػػػم األ ،رىبَّػػػػانيوف ٔتعػػػػٌت كقيػػػػل رًبػّْيُّػػػػوف ،ع ريٌبٌ ٔتعػػػػٌت ٚتاعػػػػاتفيكػػػػوف ربيػػػػوف ٚتػػػػ

م، كىػي ٚتػع الرَّبَّػاينٌ الع ، كمنػو قولػو ىػو ا١تتألّْػو العػارؼ بػاهلل تعػاىل، ك لمػاء العابػدكف لػرّّْٔ
 .(2)"كلكن كونوا رىبَّانٌيُت :السبعُتتعاىل ُب اآلية التاسعة ك 

 زيبىَتمٌ  –ب 
: ( و ُب قولػػػػػػ الزُّبيػػػػػػر ك                

             )(3): نسػػػبة إىل الػػػزبَت بػػػن  "الػػػزُّبىَتمٌ  ، كٚتػػػع الزَّبيػػػور
(4)" العواـ أحد الصحابة العشرة ا١تبٌشرين باٞتنة ألنو من نسلو

 . 
ػػاضتصعغرػػأبظغظػػ
  منها ،ض كالتحقَت كتقليل اٟتجم، كلو أكزاف متعددةيستعمل ُب العربية ألغراكىو 

 فُ َعيل  -ٔ
: (و ُب قولػ الزُّبير ك                           

              )(5): داؤد ىو كتاب " ٚتع الزبيور، ك ػم، ١تقصور على ا اًٟتكى
 .(6)الزبَت بن العٌواـ"كبا١تصغر ٝتيّْي، كمنو 

 :( و ُب قول ٭تِت ك              )(7) : 

                                                 
 .ُْٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 . ُٖٗ/ِببلغة القرآف ، (  ِ)

 .ُْٖسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 .ِْٔ/ِببلغة القرآف ، (  ْ)
 .ُْٖسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٓ)
 .ِْٔ/ِببلغة القرآف ، (  ٔ)
 .ّٗ:  سورة آؿ عمراف ، اآلية(  ٕ)



 
ََّ 

 

 

 ، كٚتعػػػوٌي، كمنػػػو حيػػػي بػػػن أخطػػػبحييىػػػ اسػػػم ٦تنػػػوع مػػػن الصػػػرؼ، كتصػػػغَته"
 .(1)أحياء" 

ػػػاضطباضعظػػأبظغظػ
يػد ا١تعػٌت كتقويتػو كا١تبالغػة فيػو، تدٌؿ علػى معػٌت اسػم الفاعػل مػع تأك كىي اليت

 ك٢تا أكزاف متعددة، منها
 فَ ُعول  -ٔ

: (و ُب قولػػػػ رؤكؼ ك        )(2): "فعػػػػوؿ ٔتعػػػػٌت مػػػػن صػػػػيغ ا١تبالغػػػػة ،
 . (3) "أم رحيم أشد الرٛتة كالرأفة – فاعل

 َفِعيل  -ٕ
: (و ولػػُب ق ١تاضػػي مػػن اصػػربكاكالفعػل ا                

          )(4): "كيقػػػػاؿىػػػػو صػػػػرب مػػػػن بػػػػاب ضػػػػرب ، 
بَتك صػ ، كمثلػو –اسم فاعػل  –أم جرؤ كشجع كٕتلد، فهو صابر  ،صرب على األمر

  . (5)"فاعلٔتعٌت كفعيل كفعوؿ  ،من صيغ ا١تبالغة –صبور 
 فَ ع ال  -ٖ

: (و ُب قولػػػػػػػػػػ الكػػػػػػػػػػاذبُت ك             )(6):   ٚتػػػػػػػػػػع
 إذا أخربت بأٌف اٌلذم  أكذبتو كتقوؿ العرب": كقاؿ الكسائي كاسم فاعل. ،كاذب

    . (7)" من صيغ ا١تبالغة –فعَّاؿ  ٔتعٌت فاعل  –، كرجل كاذب ككٌذاب حدَّث كذب
ػ

                                                 
 .ٕٓ/ِببلغة القرآف ،  (  ُ)
 .َّسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ِ)
 .ْٓ/ِببلغة القرآف ، (  ّ)
 .ََِسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ْ)
 .ِٗٔ/ِببلغة القرآف ، (  ٓ)
 .ُٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٔ)
 . ْٖ/ِببلغة القرآف ،  (  ٕ)



 
َُّ 

 

 

ػاإلراللػباضحذفػػأبظغظػ
  ت معينة يؤدم إىل حذفو من الكلمة، مثلكىو تأثَت يصيب اٟترؼ ُب حاال

  نحو حذف األلف  -ُ
: (و ُب قولػػػػ تعػػػػالوا ك –أ                            

      ..)(1) :"ة اليت على البلـ تدؿ على األلػف احملذكفػة ألٌف ألػف الفتح
، كالفعػػػل تػىعىػػػاؿى فعػػػل أمػػػر، كال ٬تػػػوز أف يقػػػاؿالفعػػػل ا١تقصػػػور ٖتػػػذؼ ُب حالػػػة ا  ٞتػػػـز

، ٍب ك ل العػػػا  كػػػاف ينػػػادم األدىن فيقػػػوؿأف الرجػػػ تعػػػاىل، كأصػػػلو ثيػػػر ُب كبلمهػػػم تعػػػاؿى
، الى أـ أسػفل أـ مسػاكين ا١تدعٌو أع ، سواء أكاف موضعامطلقن  حىت استعمل ٔتعٌت ىلمٌ 
ذا الفعل فيقاؿ: تعا ى يا امرأة، تعاليا يا رجػبلف كيػا امرأتػاف، تعػالىوا كتٌتصل الضمائر ّٔ

، تعالىُتى يا نساء، يبلحظ ُب ىذه األمثلة بقػاء الفتحػة علػى الـ األفعػاؿ دالٌػة يا رجاؿ
ؿ تعػا –ر فعػل األمػ –على األلف احملذكفة، كحذفت األلف ا١تقصورة من آخر الفعػل 

 .(2)"تعاىللئبل يلتب  مع الفعل ا١تاضي  –
: (و ُب قولػ تعػالوا من ا١تاضي ك –ب                    

  ....)(3):كقػػرأ اٟتسػػن . "اتعالينػػيتعػػاىل، أمػػا ا١تصػػدر فهػػو  ، كا١تضػػارع:"تعػػاىل : منػػو
كأىػػػل  ،ـ ّٓانسػػػة الػػػواك، فهػػػي قػػػراءة شػػػاذةبضػػػم الػػػبل ا"تعػػػاليو  اآليػػػة الكرٯتػػػة:(4)البصػػػرم

بفػتح الػبلـ  –، كاألصػل ُب االسػتعماؿ العػريب-بكسػر الػبلـ  –تعػاً   اٟتجاز يقولػوف
فعػػاؿ، أم ُب أٝتػػاء األ اؿى تعػػ، كعػػٌد ٚتاعػػة مػػن النحػػويُت لفظػػة كىػػو أقػػل اسػػتعماال –

 ،ٌؿ علػػػى الطلػػػبل أمػػػر بػػػدليل أنٌػػػو دا، كالصػػػواب أنػػػو فعػػػاسػػػم فعػػػل مبػػػٍت علػػػى الفػػػتح
 ."كتلحقو ياء ا١تخاطبة

                                                 
 .ُٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ْٖ/ ِغة القرآف ، ببل(  ِ)
 .ْٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 .ْٕٗ/ِ، ك البحر احمليط ،  ُِالشواذ ، ص (  ْ)



 
َِّ 

 

 

كجػػاء ىػػذا الفعػػل بكسػػر الػػبلـ ُب القصػػيدة الشػػهَتة أليب فػػراس اٟتمػػداين ابػػن 
، د الشػػاـ، كىػػو أسػػَت ُب بػػبلاين ٦تػػدكح الشػػاعر الكبػػَت ا١تتنػػيبعػػٌم سػػيف الدكلػػة اٟتمػػد
  :(1)يقوؿ الشاعر اٟتمداين

 عرين ْتا أقوؿ كقد ناحت بقريب ٛتامة         أيا جارتا لو تش
 معاذى ا٢تول ما ذيقًت طارقةى الٌنول      كما خطرت منًك ا٢تموـي ببا 
 أيا جارتىا ما أنصف الدىري بينىنا         تعاً  أيقاٝتيك ا٢تموـى تعاً  

دة ُب بػاأللف ا١تمػدك  (2)قطر الندل كبٌل الصدلتاب كردت ُب ك كلمة جارتا
: . كذكػر الكتػاب ا١تػذكور(3)الز٥تشػرم ُب كتػاب حُت كردت بػاأللف ا١تقصػورة جػارتى

ػ من ٚتلػة كمػا خطػرت ُب عجز البيت الثاين بدالن  خطرت كالٚتلة "  بػأٌف اٟتػرفُتا علمن
، كإذا تدخل على الفعػل ا١تضػارع ال ، كالفرؽ بينهما أفٌ حرفا نفي ال عمل ٢تما ال كما

   .(4)ال بارؾ اهلل ا١تنافقُت ى ا١تاضي كاف معناىا الدعاء، ٨تودخلت عل
: (و ُب قولػػػػػػػػػػػ ك حػػػػػػػػػػػذفت األلػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػن مل –ج          

         ..)(5)جػػػٌر ْتػػػرؼ  ألٌف حػػػرؼ االسػػػتفهاـ مػػػا ،١تػػػا أصػػػلو" : ك
مَّ عىػ؟، ك ًمػن مىػا ، كًمػمَّ ؟ أصػلوإىل مىػا ؟ أصلو ،ًإالىـى ؟ كمثلو القوؿ ،فسقطت ألفواٞتٌر 
 . (6)ٔتا؟"  أصلو كًِبى؟ ،ُب ما ؟ أصلو يمى ؟فً  عىن مىا ؟، ك أصلو ؟

  

                                                 
 .ِّٓديواف أيب فراس اٟتمداين ،ص (  ُ)
 .ٖ، كرقم الشاىد  ِْقطر الندل ك بل الصدل ، البن ىشاـ ، ص (  ِ)
 . ُٔ، سورة النساء ،  اآلية :  ّٔٓ/ُالكشاؼ ، للز٥تشرم ، (  ّ)
 . ٖٖ/ِببلغة القرآف ،  (  ْ)

 .ٓٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٓ)
 .ٖٗ/ِببلغة القرآف ، (  ٔ)



 
َّّ 

 

 

  حذؼ األلف كالياء ُب استكاف  -ِ
: (و ُب قولػػػػػػ اسػػػػػػتكانوا ك                   )(1): 
م يعػػٍت خضػػع كىػػي زيػػدت علػػى الفعػػل الػػذ كاأللػػف إلشػػباع الفتحػػة، ،اسػػتكن أصػػلو

أخوذ من السكوف، كعلى كىو كثَت ُب كبلـ العرب، كقيل: م" :اعكذٌؿ. قاؿ ابن القط
 اسػتفعل"وزنػو ، كعلػى ىػذا ف، كىي اٟتالة السػيّْئةالكينة ىو من كقيل، ىذا فوزنو افتعل

(2).  
  ُب اآليات حذؼ حرؼ العلة ياء  -ّ
: ( و ُب قول اآليات ك           )(3) : ،كٕتمػع ٚتع آية
ألنػو  ، قػاؿالبلـ ياء من باب شول كلولالعُت كاك ك " :(4)، قاؿ سيبويواأيضن  على آم

 –آييػػة علػػى كزف  األصػػل": (5)كقػػاؿ الفػػراء ."ءاف مثػػل حييػػتأكثػػر ٦تػػا عينػػو كالمػػو يػػا
 . (6)" افحذفت البلـ ٗتفيفن  –فاعلة 

  فعل ا١تضارعالحذؼ التاء من   -ْ
: (و كا١تعػػػػػػػػػػػٌت لقولػػػػػػػػػػػ –أ                  )(7) :ال " ك

  .(8)" ا، فحذفت إحدل التاءين ٗتفيفن تفرٌقوا أم كال ٗتتلفوا ُب الدينت
: ( و ك ا١تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌت لقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ –ب                   

    )(9)أصػػػػلو: ، ك ف لتحظػػػػوا بالشػػػػهادة قبػػػػل معركػػػػة أحػػػػدؤمنػػػػو : لقػػػػد كنػػػػتم أيُّهػػػػا ا١ت
 . (10)" ا، كحذفت إحدل التاءين ٗتفيفن تتمٌنوف"

                                                 
 .ُْٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ُٖٗ/ِببلغة القرآف ، (  ِ)
 .ُٗٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 .ِّّ/ُالكتاب ، (  ْ)
 .ِِٗ/ُمعاين القرآف ، (  ٓ)
 .ِٖٔ/ِببلغة القرآف ،  (  ٔ)
 .َُّسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٕ)
 .ُّٗ/ِببلغة القرآف ،  (  ٖ)
 .ُّْسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٗ)
 .ُْٖ/ِببلغة القرآف ، (  َُ)



 
َّْ 

 

 

 

ػبالزظػاضػرآناردػاضظحوغظػػسيػاضذواعدػاضظحوغظػضتحدغدػاضػو
 حوية لتحديد القواعد النحوية ُب ببلغة القرآفكىذا الفصل يعاِب الشواىد الن

 على مستول سورة آؿ عمراف. 
 لنحوية نبحث ُب القواعد التاليةاكمن الشواىد 

 ا١ترفوعات. - ت

 ا١تنصوبات. - ث

 آّركرات.    -ج

 التوابع.     -د

 أْتاث الفعل.    -ق
 أْتاث اٟترؼ.     -ك
 أْتاث االسم     -ز

 ا١تمنوع من الصرؼ.  -ّ
  الشواىد اليت تتعلق با١ترفوعاتكنبدأ اآلف ُب

ػاضطرسوراتػػ–أػ
ػػػاضطبتدأػوػاضخبرػػػػ -1-2

 .يدة أسند فيها ا٠ترب إىل ا١تبتدأّٔما ٚتلة مف ك٫تا اٝتاف تتمٌ 
ػذواعدػاضطبتدأػ -1

  بتدأوقوع االسم الموصول م -أ 
: (و كالتقػػػػػػػػػػػػػػػدير ُب قولػػػػػػػػػػػػػػػ                 ) (1): 
االسػم  أف يكػوف٬توز " ك . من ا١تؤمنُت أم أخلصت نفسي هللأسلمت كجهي هلل أنا كمن اتٌبعٍت

 ، بتقػػديركأم مثػػل ذلػػ كمػػن اتٌبعػػٍت كػػذلك، التقػػدير ،كخػػربه ٤تػػذكؼ ،ُب ٤تػػل رفػػع ا١توصػػوؿ مىػػن
 . (2)" ا١تؤمنوف ُب إخبلص أنفسهم هلل ااتٌبعٍت أيضن 

  حذف المبتدأ المخصوص بالمدح  –ب 

                                                 
 .َِسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .َّ/ِببلغة القرآف ،  (  ِ)



 
َّٓ 

 

 

 :(و ُب قولػػ الوكيػػل ك                )(1) :"ٔتعػػٌت  ة فعيػػلصػػيغ
 أم حػافظ. عػلفا، كيكػوف بصػيغة فعيػل ٔتعػٌت مفعوؿ، ألنػو موكػوؿ إليػو أك موٌكػل إليػو
 .(2)" ا ألٌف ما قبلو داٌؿ عليوكحذؼ ا١تخصوص با١تدح اختصارن 

 اضخبرػ -ٕ
  وقوع الخبر اسم االستفهام  - أ

: (و ُب قولػػػػػ مىػػػػن كاالسػػػػم االسػػػػتفهاـ                 

       )(3): " (4)" ألٌف أٝتاء االستفهاـ ٢تا الصدارة ُب الكبلـ امن مقد اأعرب ُب ٤تل رفع خربن.  
ػضغارلذواعدػا -3

ىو اسم يدٌؿ على من أسند إليو فعل أكما يشػبهو كاسػم الفاعػل كصػيغ ا١تبالغػة الفاعل ك 
ك٬تػػوز تػػرؾ التأنيػػث إف كػػاف أينّْػػث فعلػػو،  ااف مؤنثنػػكالصػػفة ا١تشػػبهة، كإذا كػػ كاسػػم الفعػػل كا١تصػػدر

 .  عن الفعل منفصبلن 
  في الفاعل عند االنفصال عن الفعلترك التأنيث أو التذكير  – ٔ
: (و ُب قولػػػػػػػػػػػػػػػػػ أنػػػػػػػػػػػػػػػػػث الفعػػػػػػػػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػػػػػػػػادت  -أ                     

  )(5) :ىػػػي لفظػػػة مػػػذٌكرة ألٌف الفعػػػل " ، كي ٚتػػػع ملػػػك أكمػػػبلؾا١تبلئكػػػة، كىػػػ مػػػع فاعلػػػو
 ىػو أف جربيػل ال ا١تعػٌت. كاألصػل ١تبلئكػةااء على لفظ ، كألف التأنيث جلفصل عن فاعلو بفاص

(6)" من خاطبو.   
: (و ُب قولػػػػ كذٌكػػػػر الفعػػػػل جػػػػاء -ب               

       )(7): ألف "، أك ألف الفعل فصل عن فاعلو البينات مع فاعلو ا١تؤنث 

                                                 
 .ُّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .َِّببلغة القرآف ، اآلية : (  ِ)
 .ُٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 . ْٕ/ِببلغة القرآف ، (  ْ)

 .ّٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٓ)
 .ٕٓ/ِببلغة القرآف ، (  ٔ)
 .ٖٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٕ)



 
َّٔ 

 

 

اآليػػػات  كا١تعػػػٌت ،كىػػػو لفظػػػة مػػػذٌكرة ،الرباىػػػُت ٚتػػػع برىػػػافت علػػػى معػػػٌت الكلمػػػة جػػػاء
فحػػػػذؼ ا١توصػػػػوؼ   البينػػػػات أم الرباىػػػػُت أك اٟتجػػػػج الدالػػػػة علػػػػى صػػػػدؽ النػػػػيب 

  .(1)" كأقيمت الصفة ٤تلو
: ( و ُب قولػ كذكّْر الفعػل جػاء -ج             

           )(2):  ذلػػػك لفصػػػلو عػػػن " ، كالبينػػػاتمػػػع فاعلػػػو ا١تؤنػػػث
، كىو لفظػة برىافأم حجج، كىي ٚتع  ،البينات ٔتعٌت براىُتأك ألٌف  فاعلو بفاصل،

  .(3)" مذكرة
: (و لػػُب قو  كأينّْػػث الفعػػل خلػػت -د            

     )(4):  كالسػػبب  ،رسػوؿ ىػي لفظػػة مػذٌكرة ألّنػا ٚتػع" ك ،رسػلمػع الفاعػل
 .(5)" ال ا١تعٌت أكجاء التأنيث على اللفظ ٚتاعة ُب ذلك ىو فصل الفعل عن فاعلو،

 حسب اسمها يث وتذكير الفعل كانتأن -ٕ
: (و ُب قولػػػ فعػػػل تكػػػنكأنّْػػػث ال  -أ               

                    )(6) :"لفظػػة  مػػع اٝتػػو أمػػة، ألف لفظػػة أمػػة
  . (7)" كما بعده ٣تموعة معٌت بدليل يدعوف امؤنثة مفرد لفظن 
ػػػػػػػػػػػػػػر الفعػػػػػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػػػػػاف  -ب : (و لػػػػػػػػػػػػػػُب قو  كذكّْ           

   ) (8)السػػػػبب ُب ذلػػػػك ىػػػػو أٌف " ك ، كىػػػػو لفظػػػػة مؤنثػػػػة،عاقبػػػػة : مػػػػع اٝتػػػػو

                                                 
 . ُُٗ/ ِببلغة القرآف ،  (  ُ)

 .َُٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ِ)
 . ُُْ/ِببلغة القرآف ، (  ّ)

 .ُْْراف ، اآلية : سورة آؿ عم(  ْ)
 .ُٖٔ/ِببلغة القرآف ، (  ٓ)
 .َُْسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٔ)
 .َُْ/ِببلغة القرآف ،  (  ٕ)
 .ُّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٖ)



 
َّٕ 

 

 

اؿ، أك أك حػ ،لفظهػا ،أم فػانظركا كيػف كػاف عقػاب ال معػٌت عاقبػةالتذكَت جاء على 
  .(1)" تأنيث غَت حقيقي أك ألٌف تأنيث عاقبة ،مصَت ا١تكذّْبُت

 اسم الفاعل يعمل عمل فعلو - ٖ
: (  و ُب قولػػػ الظػػػا١توف ك  -أ              

       )(2): مػل فعلػو ىو اسم فاعػل يعمػل ع" ، كٚتع ظامل
" وف أنفسػهمأم ظػا١ت رناكحذؼ مفعوؿ اسػم الفاعػل اختصػا ،ا١تتعدم إىل مفعوؿ ظلم

(3). 
: (و ُب قولػػػ كاسػػػم الفاعػػػل جػػػامع -ب            

               )(4)٢تػػػػذا" ، ك: أضػػػػيف إىل مفعولػػػػو النػػػػاس 
 مفعػوال بػو السػم الفاعػل جػامع النتصػبت كلمػة النػاس امنع من التنوين كلو كػاف منوَّننػ

 .(5)" الذم يعمل عمل فعلو ا١تتعدم –
: (و ُب قولػػػػ ا١تكػػػػذبُت ك -ج              )(6): 
ىنػػا " ك ا١تتعػػدم إىل مفعػػوؿ. كىػػو اسػػم فاعػػل يعمػػل عمػػل فعلػػو كػػٌذب ،ٚتػػع مكػػذّْب

  .(7)" كالتقدير: ا١تكذبُت رسلهم ،ألنو معلـو احذؼ ا١تفعوؿ بو اختصارن 
: (و ُب قولػػػػػ ذائقػػػػػةكاسػػػػػم الفاعػػػػػل   -د         )(8) إىل :
لئلضػافة ألٌف اسػم الفاعػل نكػرة كغػَت منػٌوف  فجػٌر ا١تفعػوؿ ا١تػوت –مفعولو  –معمولو 
  . بالفتحة على ا١تفعولية ب ا١توتلنص ااف منٌونن فلو ك

                                                 
 .ُٖٕببلغة القرآف ، اآلية : (  ُ)
 .ُِٖسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ِ)
 .َُٕ/ِببلغة القرآف ، (  ّ)
 .ٗاآلية :  سورة آؿ عمراف ،(  ْ)
 .ُٓ/ِببلغة القرآف ، (  ٓ)
 .ُّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٔ)
 .ُٖٕ/ِببلغة القرآف ، (  ٕ)
 .ُٖٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٖ)



 
َّٖ 

 

 

بطػػػرح  ذائقػػػة ا١تػػوت"  (2)ألعمػػصكقػػرأ ا. "علػػى األصػػػل ذائقػػػة ا١تػػوت" (1)كقػػرأ اليزيػػدم 
 : (3)كقوؿ أيب األسود الدؤ   ا١توتمع نصب  تنوين ذائقة

 كال ذاكًر اهللى إال قليبلن       فألفيتو غَت مستعتًب    
اللتقػػػاء السػػػاكنُت  ذائقػػػةاستشػػػهد بالبيػػػت ا١تػػػذكور علػػػى حػػػذؼ التنػػػوين مػػػن 

 ." نصب ما بعدهك 
النػوف ا٠تفيفػة ١تبلقػاة سػاكن، ذؼ ْتػإمػا التشػبيو ، كفيػو كجهػاف: "قاؿ األعلػم

 وينػػو مػػن األعػػبلـ ا١توصػػوفة بكلمػػة ابػػن، كإمػػا التشػػبيو ٔتػػا حػػذؼ تناضػػربن الرجػػل ٨تػػو
، إال أنو على الرغم اشجاعن  اخالدي بن الوليد قائدن  : كافا١تضاؼ إىل اسم عىلىم، كقولنا

. كألف القػراءة من التخريج كالتأكيل كالتقدير يبقى كبلـ اهلل سبحانو ىو ا١ترجع الوحيػد
ا١تؤنثػػة  ، كذائقػػة أنّْثػػت علػػى معػػٌت نفػػ كلغتػػو ا١تعجػػزة سػػٌنة ٬تػػب اتٌباعهػػاكخػػط القػػرآف 
. إف أريػػد ّٔػػا الػػركح كقولػػو تعػػاىل ُب لفظػػة مؤنثػػة بعػػدىا عػػن كػػل، كالػػنف لقرّٔػػا منهػػا ك 

) :ُب سػػػػػػورة النسػػػػػػاء اآليػػػػػػة الكرٯتػػػػػػة كُب قولػػػػػػو              

      )(4)، (5)" كإف أريد الشخص فهي لفظة مذٌكرة. 
  إضافة ا١تصدر العامل إىل مفعولو – ْ

: (و ُب قولػػػ كأضػػػيف ا١تصػػػدر العامػػػل حػػػج              

            ) (6)االسػػم ا١توصػػوؿ فاعػػل  مىػػنإٌف  قيػػل" ك ،: إىل مفعولػػو
 ."هلل على الناس أف ٭تجَّ مستطيعهمباٟتج، أم ك 
 

                                                 
 .ُّّ/ّ، ك البحر احمليط ،  ِّالشواذ ، ص (  ُ)
 .ُّّ/ّالبحر احمليط ،  (  ِ)
 .ّّٖ/ُ، ك أما  الشجرم ،  ٣ُِّتال  ثعلب ، ص (  ّ)
 .ُسورة النساء ، اآلية : (  ْ)
 .ِْٖ/ِببلغة القرآف ، (  ٓ)
 .ٕٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٔ)



 
َّٗ 

 

 

كؼ، اسػػػم شػػػرط جػػػاـز ُب ٤تػػػل رفػػػع مبتػػػدأ كجػػػواب الشػػػرط ٤تػػػذ مػػػن قيػػػل" ك
 .(1)" إال أٌف القوؿ األٌكؿ من اإلعراب ىو األعرب ،من استطاع فليحجَّ  كالتقدير
 احذؼ الفاعل اختصارن  – ٓ

: (و ُب قولػػػػػػػ كحػػػػػػػذؼ فاعػػػػػػػل زاد              

             )(2) :" عليػػو أم ألف السػػياؽ يػػدٌؿ  ااختصػػارن
 .(3)" باهلل افزادىم ذلك القوؿ إٯتانن 

  عمل صيغة ا١تبالغة كفعلها – ٔ
: ( و ُب قولػػػػ ظػػػػبلَـّ ك        )(4) :"مػػػػن صػػػػيغة ا١تبالغػػػػة ،

" ادن أح مناأم لي  ظبلَّ  اكفٌعاؿ ٔتعٌت فاعل، كحذؼ مفعولو اختصارن 
(5). 

ػخبرػػإّنػػوػأخواتؼاػذواعدػػ -4
كأخواهتػػا علػػى ا١تبتػػدأ كأخواهتػػا فتنصػػب األٌكؿ كيسػػمى اٝتهػػا كترفػػع  تػػدخل إفَّ 
 . إٌف علٌيا مسافر ، ٨توالثاين كيسمى خربىا
 . صدر أك ا١تفعوؿ بو أك بعد اٞتارا دخلت ٤تٌل ا١تإذ كتفتح إفٌ 

  وقوع االسم الموصول خبر إن   – ٔ
: ( و كالتقػػػػػػػػػػدير ُب قولػػػػػػػػػػ                  

   )(6)دير ٬تػػوز أف يكػػوف االسػػم ا١توصػػوؿ علػػى ىػػذا التقػػ" ، ك: ىػػو الٌػػذم ببكػػة
و الَّذم ُب ى، فتكوف اٞتملة االٝتية ديره ىو، تقُب ٤تل رفع خرب مبتدأ ٤تذكؼ لذما

 .(7)إفَّ"٤تل رفع خرب 

                                                 
 .ُُّ/ِببلغة القرآف ، (  ُ)
 .ُّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ِ)
 .َِّ/ِببلغة القرآف ،  (  ّ)
 .ُِٖسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ْ)
 .ِّْ/ِببلغة القرآف ، (  ٓ)
 .ٔٗاف ، اآلية : سورة آؿ عمر (  ٔ)
 .ُِٗ/ِببلغة القرآف ،  (  ٕ)



 
َُّ 

 

 

  إنّ حذف خبر  – ٕ
ك  -أ             و ُب قولػػ: (            

       )(1) :" مقوؿ القوؿ  –فعولية النصب على ا١تىذه اٞتملة ٤تلها
 . (2)" إينّْ ال أضيع عمل عامل منكم أم قائبلن  –

: ( و كالتقػػػػػػدير ُب قولػػػػػػ  -ب             

 )(3)مقػوؿ  –أفَّ اهلل كما بعدىا ُب ٤تل نصب مفعوؿ بػو اٞتملة من " ، ك: بأف اهلل
ا١تنزكعػة ا٠تػافا: تفسػَتية ال ٤تػل  أٌف اهلل . كٚتلػة ٌف النداء نػوع مػن القػوؿأل –لقوؿ ا
 ."٢تا

  

                                                 
 .ُٓٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ِّٔ/ِببلغة القرآف ، (  ِ)
 .ّٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)



 
ُُّ 

 

 

ػاضطظصوباتػػ–بػ
ػضطغطولػبهػذواعدػاػ -1
، كإٌف اضرب زيد عمركن  دٌؿ على ما كقع عليو الفعل، ٨تو و اسمىا١تفعوؿ بو ك 

ا ال كما أشبهو ٦تػ : قاـ كخرج ،كقولك(1): فعل ال يتعدل البتةفعاؿ تنقسم قسمُتاأل
ٌر كاصػػػفٌر اٛتػػػ ، كقولػػػكا٠تًلىػػػق كا١تطاكعػػػة، كمثػػػل ذلػػػك أفعػػػاؿ األلػػػواف ك يقتضػػػي مفعػػػوالن 

عػدل ألٌف معنػاه ال يقتضػي كل ذلػك اليت،  ، دحرجتو فتدحرجكاعرٌج ، كسرتو فانكسر
 .ا١تفعوؿ

.كأٌف األصػل ، فهػو يتعػدلاؿ ما اقتضى معناه فاعبل كمفعػوالن كىناؾ من األفع
ال  ، ككػٌل فعػل اقتضػى فػاعبلن تعػدلتضى فاعبل كمفعوال فهو يُب ذلك كٌلو:كٌل فعل اق
 ، فهو اليتعدل.غَت، كًٌب الكبلـ بو

  ااألفعال التي تأتي الزمً  – ٔ
 الفعل ا١تطاكع

: (و ُب قولػػ الوقػػود ك          )(2): يػػأٌب الفعػػل ا١تطػػاكع توقػػد" ك 
  .(3)"ٔتعٌت اشتعلت ،توقَّدت النار كاتٌقدت ٨تو ،االزمن 

: (و كُب قولػػػػػػ                    )(4) :مػػػػػػن "عػػػػػػٌدكا ينبغػػػػػػي 
كال  ،بغػػىنبغػػى مطػاكع ا كقيػػل ُب توجيهػو إفٌ  ،األفعػاؿ الػيت ال تتصػػرؼ فػبل يقػػاؿ انبغػى

 ككمػا ال يقػاؿ تو فانكسػر،كسػر  فيػو عػبلج كانفعػاؿ مثػل ُب ا١تطاكعػة إال إذا كػاف يسػتعمل انفعػل
 .(5)"بغيتو فانبغى ألنو ال عبلج فيو، كأجازه بعضهم طلبتو فانطلب كقصدتو فانقصد، ال يقاؿ

  األفعال التي تتعدى بنفسها  -ٔ
 فَ َعَل يَفِعلُ   - أ

                                                 
 . ِٕاٞتمل للزجاجي ،ت/علي توفيق اٟتمد ،ص (  ُ)
 .َُسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ِ)
 .ُٔ/ِببلغة القرآف ، (  ّ)
 .ٖٓعمراف ، اآلية :  سورة آؿ(  ْ)
 .ُُٖ/ِببلغة القرآف ،  (  ٓ)



 
ُِّ 

 

 

  كىقىدى 
: (و ُب قولػػػػػػػ الوقػػػػػػػود ك          )(1) :فػػػػػػػتح الػػػػػػػواك ألٌف معناىػػػػػػػا ب

 ،كىعىػػدى ، كىػػو مػػن بػػاب م الػػواك فهػػو مصػػدر الفعػػل كىقىػػدى بضػػ أمػػا الوقػػود". حطػػب النػػار
  .(2)" اشتعلت ، ٔتعٌتاكقدت النار كقدا ككقودن  يقاؿ

  َفِعَل يَفَعلُ   - ب
 يعلم كتعلموف
: (و ُب قولػػػػػػػػػػ تعلمػػػػػػػػػػوفيعلػػػػػػػػػػم ك كالفعػػػػػػػػػػبلف             )(3) :

: كاهلل يعلػم ىػذا، ىنػا، كالتقػدير ا٫تا اختصارن  مفعوالن يتعدياف إىل ا١تفعوؿ بو، كحذؼ "
 .(4)"كأنتم ال تعلموف ذلك ،أم اٟتقائق

  يعلموف
: ( و كالفعػػػل ُب قولػػػ )(5) :"  ا، كحػػػذؼ مفعولػػػو اختصػػػارن متعػػػد 

  .(6)" ، أم ىم كاذبوفيكذبوف ألٌف ما قبلو يدٌؿ عليو أم كىم يعلموف أٌّنم
 لُ فَ َعَل يَفعَ  -ج
 ٚتىىعى  

: ( و ُب قولػػػػػػػػ كحػػػػػػػػذؼ مفعػػػػػػػػوؿ ٚتعػػػػػػػػوا       )(7) :
 .(8)" كثَتة ال ٖتصى لقتالكم  اقد ٚتعوا لكم ٚتوعن ": ، كا١تعٌتااختصارن 

 
 

                                                 
 .َُسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 . ُٔ/ِببلغة القرآف ، (  ِ)

 .ٔٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 .ُٗ/ِببلغة القرآف ،  (  ْ)
 .ٖٕسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٓ)
 .َُٕ/ِببلغة القرآف ، (  ٔ)
 .ُّٕ: سورة آؿ عمراف ، اآلية (  ٕ)
 .َِّ/ِببلغة القرآف ، (  ٖ)



 
ُّّ 

 

 

 فَ َعَل يَفُعلُ   -د
 تشكركف

: (و ُب قولػػػ ا١تتعػػػدم تشػػػكركفكحػػػذؼ مفعػػػوؿ الفعػػػل       

 )(1) (2)تشكركف اهلل على نعمة النصر ، كالتقديرا: اختصارن. 
 حزف

: (  و ُب قولػػ كالفعػػل الثبلثػػي حػػزف           

          )(3):  ٌاالسػػم منػػو ىػػو " ك ،مػػن بػػاب تعػػب، ٔتعػػٌت ضػػٌد سػػر
، كيتعػػػدل ُب لغػػػة قػػػريص -ٔتعػػػٌت فاعػػػل  –فعيػػػل  –و حػػػزين كىػػػ ،بضػػػم اٟتػػػاء اٟتػػػزف

ػزنٍت ْتػزنُت باٟتركة، ٨تو: . (5)" كاألزىػرم (4)قالػو ثعلػب ، كىػذا الفعػل مػن بػاب قتػل٭تى
كمثػػػػل األزىػػػػرم باسػػػػم الفاعػػػػل كا١تفعػػػػوؿ ُب  ،ُب لغػػػػة ٘تػػػػيم يتعػػػػدل الفعػػػػل بػػػػاأللف" ك

 .(6)" اللغتُت على بأّما
  المتعدي بالهمزة أفعل  -د

  أنفق
 : (و ُب قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا١تنفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت ك             

       )(7): عػل متعػد  ، كىػذا الفاسم فاعػل للفعػل أنفػق ،
فقػػُت أمػػوا٢تم ُب سػػبيل اهلل كا١تن ، كالتقػػديرايػػة الكرٯتػػة حػػذؼ مفعولػػو اختصػػارن ُب اآل" ك

 .(8)"موا٢تمالباذلُت أ ٔتعٌت

                                                 
 .ُِّسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ُْٔ/ِببلغة القرآف ،  (  ِ)
 .ُٕٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 .ّّٓ/ِ( ٣تال  ثعلب ،  ْ)
 .ّْٔ/ْهتذيب اللغة ، ت/عبد ا١تنعم خفاجي ، (  ٓ)
 .ِّْ/ِببلغة القرآف ، (  ٔ)
 .ُٕ: سورة آؿ عمراف ، اآلية (  ٕ)
 . ِِٔببلغة القرآف ،  (  ٖ)



 
ُّْ 

 

 

  أحرؽ
: (و ُب قولػػػػ اٟتريػػػػق ك         )(1) :"منػػػػو القػػػػوؿ 

 –فهػو ٤تػرؽ –الربػاعي الفعػل  –ىنا تعدل الفعػل بػاٟترؼ  ،اأحرقتو النار ٖترقو إحراقن 
 ،كمنو القوؿ أحرقتو باللساف –فعيل ٔتعٌت مفعوؿ  صيغة  – حريق ، ك-اسم مفعوؿ 
 .(2)" كجرح اللساف كجرح اليد كتنقصتو، كمثل قولوإذا ًعبتو 
 أكقد 
: ( و ُب قولػػ الوقػػود ك    )(3)ٌب الفعػػل الربػػاعي يػػأ" : بػػالفتح، ك
 .(4)ا"أكقدت النار إيقادن  ، ٨توامتعدين  أكقد

 فَ ع ل المتعدي بالتضعيف  - ه
  بىشَّر 

: (و كيتعػػػػدل الفعػػػػل ُب قولػػػػ      )(5)ركػػػػة، فيقػػػػاؿ: باٟت 
 –، كالتعديػػة بالتثقيػػل ُب لغػػة هتامػػة كمػػا الىػػا –بػػاب قتػػل مػػن  – ابشػػرتو أبشػػره بشػػرن "
 . (6)"، كقرأ السبعة باللغتُتأم بشَّرؾ لغة عامة العرب –ضعيف الت

  افتعل الثالثي المزيد فيو   - و
 اتػٌَّبع
: (و كقولػػ                  )(7): .ك أم ىػػم الػػذين اتٌبعػػوا مٌلتػػو 

تػػػو، فصػػػار ملُب  –ء ا٢تػػػا –إىل ضػػػمَت الغائػػػب  بعػػػد حػػػذؼ ا١تضػػػاؼ ملػػػة عيػػػدّْم الفعػػػل اتٌبعػػػوا"
اتَّبعيوه"

(8). 
                                                 

 .ُُٖسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 . ُِْببلغة القرآف ، اآلية :  (  ِ)

 .َُسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 .ُٔ/ِببلغة القرآف ، (  ْ)
 .ُِسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٓ)
 . ِّ/ِببلغة القرآف ، (  ٔ)

 .ٖٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٕ)
 .ّٗ/ِببلغة القرآف ، (  ٖ)



 
ُّٓ 

 

 

 اتَّقى
: (و ُب قولػػ اتَّقػػى كالفعػػل                      )(1) :

 .(2)" كخاؼ اهلل لتقدير، كا١تعٌت كاألنو مفهـو ال يلتب  اقد حذؼ مفعولو اختصارن " متعد، ك
 اتقوا
 :(و كقولػػػػػػػ               )(3) : مفعػػػػػػػػوؿ ىػػػػػػػذا الفعػػػػػػػػل حػػػػػػػذؼ
 .(4)، أم كاتٌقوا أم خافوا اهللألنو معلـو اا١تتعدم اختصارن 
 يبتغي
: ( و ُب قولػػػػػػػ يبتػػػػػػػغ ك                  )(5) :" ،فعػػػػػػػل مضػػػػػػػارع
، أم طلبػػت ابغينػػ –أبغيػػو  –بغيتػػو ب، كىػػو فعػػل متعػػد إىل مفعػػوؿ، يقػػاؿابتغػػى ٔتعػػٌت: طلػػ ماضػػيو
  .(6)"بغيتو تبتغيتو مثلكابتغيتو ك 

 اومتعدي   ااألفعال التي تأتي الزمً    -ٕ
  استفعل قداستو 
: (و قولػػ ُب كالوقػػود          )(7): فهػػو  بضػػم الػػواكك"الوقػػود  .بػػالفتح
 ٨تػػػػو ،افيػػػػأٌب الزمػػػػا كمتعػػػػدين  اسػػػػتوقد ، كالفعػػػػل ا١تزيػػػػدكىػػػػو مػػػػن بػػػػاب كعػػػػد ،مصػػػػدر الفعػػػػل كىقىػػػػدى 
   .(8)"أم أشعلتها ،توقَّدت كاستوقدهتا ٔتعٌت استوقدت النار
 يىفًعلي  : فػىعىلى صىبػىرى 

: (و ُب قول األمر كالفعل ا١تاضي لفعل                 

 

                                                 
 .ٕٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .  َُِ/ِببلغة القرآف ، (  ِ)

 .ُِٕسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 . ِِٗ/ِببلغة القرآف ، (  ْ)

 .ٖٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٓ)
 .ُُٖ/ِببلغة القرآف ، (  ٔ)
 .َُسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٕ)
 . ُٔ/ِآف ، ببلغة القر (  ٖ)



 
ُّٔ 

 

 

             )(1): صربت  ، يقاؿمن باب ضرب صرب" ىو
، ادن صػربت زيػ كيقػاؿ ،حسػبت الػنف  عػن اٞتػزع، كاصػطربت مثلػو ، ٔتعٌتاصربت صربن 

تو  ،امتعػػديِّ ك فالفعػػل يسػػتعمل الزمػػا  ٛتلتػػو علػػى الصػػرب  ٔتعػػٌت –بتشػػديد البػػاء  –كصػػربَّ
 ُب سػػػػورة الكهػػػػف: أم حبسػػػػو. قػػػػاؿ  ك قلػػػػت لػػػػو اصػػػػرب، كصػػػػربهأبوعػػػػد األجػػػػر، 

ػػوي ) اًة كىاٍلعىًشػػيّْ ييرًيػػديكفى كىٍجهى  اؿكيقػػ .(2)(كىاٍصػػربٍ نػىٍفسىػػكى مىػػعى الَّػػًذينى يىػػٍدعيوفى رىبػَّهيػػم بًاٍلغىػػدى
  .(3)" أم جرؤ كشجع كٕتلد ،صرب على األمر

  : افتعلاختص 
: (و كقول         )(4): إىل  امتعػديِّ  اختص فعليأٌب ال" ك
م أٌف ىػذا ، أباسػم ٣تػركر ْتػرؼ اأك متعديا إىل مفعوؿ كاحد بنفسػو كمتعلقنػ ،مفعولُت

و ٗتصػص ٨تػ، باسػم ٣تػركر ْتػرؼ فقػطالػذم يتعلػق  الفعل ٮتتلف عن الفعػل ٗتصػص
 . أم انفرد بو ،ّٔذا األمر

يػػػأٌب  أم افتقػػػر، كاخػػػتص ،ا ٨تػػػو اخػػػتص الرجػػػلالزمنػػػ افيػػػأٌب أيضنػػػ أمػػػا الفعػػػل اخػػػتص
 . (5)"أفَّ اهلل سبحانو يفضّْل من يشاء من عباده كما ُب اآلية الكرٯتة ٔتعٌت  اديِّ متع
 األفعال التي تتعدى بحروف الجر  -ّ

 على ػػػػػيىفعىلي  ا١تتعدم بفىًعلى  :ًفيى خى 
: (   و ُب قولػػػػػػ كعيػػػػػػٌدم الفعػػػػػػل ٮتفػػػػػػي                

  )(6): م بتعديػػػػػة الفعػػػػػل بنفسػػػػػو إىل ، أال ٮتفػػػػػاه شػػػػػيئ مل يقػػػػػل" ْتػػػػرؼ اٞتػػػػػر، ك
 . ٮتفاؾ أف األمر كذا ال ، كما يلحن بعضهم حُت يقولوفمفعولو
 

                                                 
 .ََِسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ِٖسورة الكهف ، اآلية : (  ِ)
 .ِٗٔ/ِببلغة القرآف ، (  ّ)
 .ْٕسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ْ)
 .ٗٗ/ِببلغة القرآف ، (  ٓ)
 .ٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٔ)



 
ُّٕ 

 

 

 ال ٮتفػػػى عليػػػك أٌف األمػػػر كػػػذا ألف الفعػػػل يتعػػػدل إىل ا١تفعػػػوؿ الصػػػواب ىػػػوك 
ور ىػػػو ا١تصػػػدر كيكػػػوف الفاعػػػل ُب ا١تثػػػاؿ ا١تػػػذك ،ْتػػػرؼ جػػػر، كال يتعػػػدل إليػػػو مباشػػػرة

ال يسػػػًت عليػػػك أف  كالتقػػػدير ،مػػػع اٝتهػػػا كخربىػػا ُب ٤تػػػل رفػػػع فَّ أا١تػػؤكؿ ا١تنسػػػبك مػػػن 
م يػػػأٌب ٔتعنيػػػُت ى مػػػن األضػػػداد أٮتفػػػ ر كػػػذا أم كػػػوف األمػػػر كػػػذا. كالفعػػػل خفػػػياألمػػػ

 –حػػرؼ الصػػلة  –. بعضػػهم ٬تعػػل اٟتػػرؼ اٞتػػار اسػػتًت أك ظهػػر متضػػادين أم ٔتعػػٌت
 .(1)ر"أم ظه أم استًت، كخفي لو ،ين ا١تعنيُت ٨تو خفي عليو األمربُت ىذ افارقن 
  البلـ ػػػ: استفعل  ا١تتعدم بتجاباس

: (و ُب قولػػػػػػػػ كالفعػػػػػػػػل اسػػػػػػػػتجاب                    

 )(2) : (3)استجاب لوتعدل بالبلـ .  
 األفعال التي تتعدى إلى مفعولين  -ٗ

  : افتعلاختصٌ 
: (و ُب قولػػػػ كيػػػػأٌب الفعػػػػل اخػػػػتصٌ         )(4) :" متعػػػػديا

م أٌف ، أباسػػم ٣تػػركر ْتػػرؼ اعلقنػػكمت، بنفسػػوإىل مفعػػوؿ كاحػػد  اإىل مفعػػولُت أك متعػػديِّ 
 ر ْتػػػرؼ فقػػػط ٨تػػػوالػػػذم يتعلػػػق باسػػػم ٣تػػػرك  ىػػػذا الفعػػػل ٮتتلػػػف عػػػن الفعػػػل ٗتصػػػص

 . (5)" أم انفرد بو ،ٗتصص ّٔذا األمر
   : فػىعىلى يىفًعلي ىدل

: (و كماضػػي ىػػػذا الفعػػػل ُب قولػػػ                 )(6): 
، كلغػػة ، ىػػذه لغػػة اٟتجػػازىديتػػو الطريػػق أىديػػو ىدايػػة متعػػد، ٨تػػو فعػػل، كىػػو ىػػدل"

فعلػى  ،ىداه اهلل إىل اإلٯتػاف، ك ىديتو إىل الطريق كللطريق غَتىم يتعدل باٟترؼ فيقاؿ
كُب اللغػػػػة الثانيػػػػة تعػػػٌدل بنفسػػػػو إىل مفعػػػػوؿ  .تعػػػػدل الفعػػػػل إىل مفعػػػولُتاللغػػػة األكىل 

                                                 
 .َُ/ِببلغة القرآف ، (  ُ)
 .ُٓٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ِ)
 . ِّٔ/ِببلغة القرآف ، (  ّ)

 .ْٕسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ْ)
 .ٗٗ/  ِببلغة القرآف ، (  ٓ)
 .ٖٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٔ)



 
ُّٖ 

 

 

ربػػاعي أٌمػػا الفعػػل ال، البيػػاف ٔتعػػٌت كمصػػدره "ىػػدل" .، كتعػػدل إىل الثػػاين ْتػػرؼكاحػػد
بعثػت بػو  ، كلكن معناه ٮتتلف ٨تو أىديت إليو كػذا ٔتعػٌتفعل متعد افهو أيضن  أىدل

 . (1)" أىدل بعضهم إىل بعا ٔتعٌت هتادل القـو، ك ، كمصدره إىداءاإليو إكرامن 
 ظنٌ  ٔتعٌت :رأل

: (و ُب قولػػػػػػػ كالفعػػػػػػػل رأل                    )(2) :"  إذا
، كإذا كػػاف ٔتعػػٌت فعػػوؿ كاحػػد كنصػػب الثػػاين علػػى اٟتػػاؿتعػػدل إىل م كػػاف ٔتعػػٌت رؤيػػة

، كىنا تعدل الفعل إىل مفعوؿ كاحد ألف ا١تراد رؤية تعدل إىل مفعولُت أك العلم الظن
  .(3)" العُت آّردة
  ٔتعٌت ظٌن كأخواهتا أح ٌ 

: (و ُب قولػ كآّػركر مػنهم ٬توز أف يتعلق اٞتار                

        )(4) :" (5)" ، كجد، أكعلمألٌف معناه: ظنٌ  ؿ ثافو للفعل أح ٌ ٔتفعو . 
   عٌلم

: (و ُب قولػػػػػػػػػػ كالفعػػػػػػػػػػل علٌػػػػػػػػػػم                     )(6) :

 الكتػػابك  ،أم يعلٌػػم عيسػػى ومػػيعلٌ ، األكؿ ىػػو الضػػمَت ا٢تػػاء ُب يتعػػدل إىل مفعػػولُت"
 .(7)"ىو ا١تفعوؿ بو الثاين

 
 
 
 

                                                 
 .ُُٗ/ِببلغة القرآف ، (  ُ)
 .ُّسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ِ)
 .ُِ/ِببلغة القرآف ، (  ّ)
 .ِٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ْ)
 .ْٕ/ِف ، ببلغة القرآ (  ٓ)
 .ْٖسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٔ)
 .ٓٗ/ِببلغة القرآف ، (  ٕ)



 
ُّٗ 

 

 

 فػىعىلى يىفعيلي  كىتىمى   
: (و كالفعل ُب قول              )(1) :"كيتعدل من باب قتل ،

كتمػت  ك٬تػوز زيػادة مػن ُب ا١تفعػوؿ الثػاين، ٨تػو، ا٠تػرب ازيػدن ٨تو:كتمت  ،إىل مفعولُت
 .(2)" من زيد ا٠ترب

ػبهػػاضتيػتتطضقػباضطغطولػذواعداض
 كقوع االسم ا١توصوؿ مفعوالن   -ُ

: (و كا١تفعػػػػػوؿ ُب قولػػػػػ                         )(3) :

جػػزاء، مػػا عملػػت مػػن  –ثػػواب  اثػػواب مػػن عملػػت مػػن خػػَت كٕتػػد أيضنػػ لتقػػدير ىػػوحػػذؼ ألف ا"
االسػػم ا١توصػػوؿ مقامػػو  جػػزاء، كأقػػيم ا١تضػػاؼ إليػػو مػػا ،ضػػاؼ ثػػواب. فحػػذؼ ا١تفعػػوؿ بػػو ا١تسػػوء

 .(4)" كحٌل ٤تٌلو ُب النصب
 احذؼ ا١تفعوؿ اختصارن   -ِ
: ( و ُب قولػػػػ كالفعػػػػل يشػػػػاء –أ          )(5) :" يكثػػػػر حػػػػذؼ

: مػن يشػاء ا١تفعوؿ احملػذكؼ ىنػا تقػديره، ك ًن ألف ما قبلو يفسره كيدٌؿ عليومفعولو ُب القرآف الكر 
 .(6)" تأييده أم تقويتو
: ( و ُب قولػػ الفعلػػُت ٭تيػػي كٯتيػػت ٌمػػا ٭تػػذؼ مفعػػوالا ككثػػَتن  –ب   

                )(7): " ٭تيػي  كيكػوف التقػدير ،يات اهلل البينػاتُب آ ااختصارن
 ، كُب اآلية الكرٯتة ا١تذكورة يكوف أك جيبلن  ااألحياء أك ٭تيي قرنن  األموات كٯتيت

 
 

                                                 
 .ُٕسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ٓٗ/ِببلغة القرآف ، (  ِ)
 .َّسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 . ْٓ/ِببلغة القرآف ،  (  ْ)

 .ُّسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٓ)
 .ُِ/ِببلغة القرآف ، (  ٔ)
 .ُٔٓة آؿ عمراف ، اآلية : سور (  ٕ)



 
َِّ 

 

 

٭تيػػػي ا٠تػػػارجُت للقتػػػاؿ كٯتيػػػت القاعػػػدين  ا١تسػػػتنبط مػػػن منطػػػوؽ القػػػوؿ الكػػػرًن التقػػػدير
   . (1)" عنو

: (و ُب قولػػػػػػ كالفعػػػػػػل تقبٌػػػػػػل –ج                   )(2)
ىنػػػػػػا : 

 .ة مػػػػا قبلػػػػو عليػػػػو نػػػػذرتلداللػػػػ اكقػػػػد حػػػػذؼ ا١تفعػػػػوؿ بػػػػو اختصػػػػارن  ،عػػػػوؿمتعػػػػد إىل مف
 .(3)" فتقٌبل مٍت ما نذرت أم نذرم كالتقدير
 :(و ُب قولػػ تػىٍعًقليػػوفى كالفعػػل  –د                    

                      )(4) :" متعػػػػػػػػػػػػػػد، كحػػػػػػػػػػػػػػذؼ مفعولػػػػػػػػػػػػػػو
أفػػبل تػػدركوف فسػػاد قػػولكم ىػػذا كبطػػبلف  الػػنٌص الكػػرًن يػػدٌؿ عليػػو ا١تعػػٌت ألفٌ  ااختصػػارن 

 .(5)" ٤تاجتكم تلك
ػخبرػصانػوػأخواتؼاػػذواعدػػ -2

 . ال يتم ّٔا مع مرفوعها معٌت مفيدألّنا  خواهتا ناقصة،كأ كٝتيت كاف
 حذؼ خرب كاف  -ُ

: (و كاٞتػػار كآّػػركر ُب قولػػ       )(6) :"احملػػذكؼ متعلػػق ٓتػػرب كػػاف، 
أم ا٨تػراؼ  –ُب ضبلؿ  –أم ذاىبُت متحٌَتين  –كانوا غارقُت أك سادرين  كالتقدير
 . (7)" كاضح بٌُت  –

ػاضطظادىػذواعدػػ -3
إلقبالػػو، كلػػو أحػػرؼ النػػداء  اكىػػو اسػػم ييػػذكر بعػػد أداة مػػن أدكات النػػداء طلبنػػ

 يا. هرىامتعددة، فمن أش
 

                                                 
 .َِٕ/ِببلغة القرآف ،  ( ُ)
 .ّٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ِ)
 .َٓ/ِببلغة القرآف ، (  ّ)
 .ٓٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :  ( ْ)
 . ٖٗ/ ِببلغة القرآف ،  (  ٓ)

 .ُْٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٔ)
 .ُِٖ/ِببلغة القرآف ،(  ٕ)



 
ُِّ 

 

 

  حذؼ حرؼ النداء   -ُ
 :(و ُب قولػػػ ربٌنػػػا ك                  )(1) :"االسػػػم الكػػػرًن 

ػ منادل، كقد حذفت أداة النداء يا  لذاتػو ا تكرٯتنػك  بحانو كإجػبلالن لشػأنو سػ اتعظيمن
 . (2)" فاكتفى با١تنادل جٌلت قدرتو

 من حرؼ النداء ُب اللهمٌ  ا١تيمتعويا   -ِ
: ( و ُب قولػػػ اللهػػم ك                           

              )(3): "عػػػػن أداة  كا١تػػػػيم ا١تشػػػػددة عػػػػوض يػػػػا اهلل، أم
، كفيػػػو الـ (5)، كىػػػذا بعػػػا خصػػػائص ىػػػذا االسػػػم(4)، كلػػػذلك ال ٬تتمعػػػافالنػػػداء يػػػا

  قاؿ الشاعر ،(6)اللهم كما يقاؿ  قاؿ ُب الدعاء ال ىمٌ التعريف ألنو ي
 اك أمُّ عندو لك ال أ١ت         إف تغفر اللهم تغفر ٚتَّها

 . (7) "أم مكوثو قٌل فيو ليبثيو إذا مم ىو القليل، من أملٌ با١تكافالل ك
ػاضتطغغزػذواعدػ -4

لػو يصػلح ألشػياء كثػَتة لػو ال ذكػره، ٨تػو ١تػبهمو قب اكىو اسم نكرة ييػذكر تفسػَتن 
 . اشًتيت ثبلثة كتب

  العدد   -ٔ
: (و ُب قول كأنّْث العدد ثبلثة                      

       )(8): "من ثبلثة إىل عشرة ، ألف العدد ه ا١تذكر أالؼمع معدكد 

                                                 
 .ٗآلية : سورة آؿ عمراف ، ا(  ُ)
 . ُٓ/ِببلغة القرآف ،  (  ِ)

 .ِٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 .ِّْ، ص ُب مسائل ا٠تبلؼ ىذا ىو عند البصريُت ، انظر : اإلنصاؼ (  ْ)
 .ُِْ/ُالكشاؼ ،  (  ٓ)
 .َِ/ُ( ا١تصباح ا١تنَت ،  ٔ)
 . ّٗ/ِببلغة القرآف ، (  ٕ)

 .ُِْسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٖ)



 
ِِّ 

 

 

بتسػكُت الػبلـ يشػَت إىل  كاأللػف ،ٚتع ألػف، كىػو ٚتػع قلػة آالؼ ك ،ٮتالف معدكده
ىػذه ألف.كمػػا  كاليقػػاؿ ،عػدد ىػو عشػػر مئػات. كاللفظػة مػػذكرة ألنػو يقػػاؿ ىػذا ألػف

 . م اللغويةت ذلك معجم ا١تعاجذكر 
، أم مػػن ثبلثػػة إىل عشػػرة كمػػا جػػاء ُب ٚتػػع قلػػة ، كىػػوكٚتػػع ألػػف ىػػو آالؼ

 اآلية الكرٯتة ا١تذكورة. 
ُب   ، كقولػػػوأم ٚتػػػع اٞتمػػػع –، كىػػػو ٚتػػع كثػػػرة ألػػػوؼكاٞتمػػع الثػػػاين ىػػػو 

 .(1)(ليوؼه أىملٍى تػىرى ًإىلى الًَّذينى خىرىجيواٍ ًمن ًديىارًًىٍم كىىيٍم أي ) :سورة البقرة
لػػة، فإنػػو يػػراد بالكلمػػة:، ىػػذه ألػػف مؤلفػػة"أمػػا قػػو٢تم:  صػػفة ١تعػػدكد  أم مكمّْ
ة ألف اإلشػار  ،، اليشػهد ذلػك بتأنيػث كلمػة ألػفىػذه ألػف درىػم مؤنث أك ُب قػو٢تم

على اللفػظ ال  كتأنيث الدراىم ،كقعت على الدراىم فكاف التقدير ىذه الدراىم ألف
فظػة األلػف ىػذا درىػم إسػبلمي. كل ة مذٌكرة ٨تو قولنػالفظا١تعٌت ألنو ٚتع درىم، كىو 

كتػػػأٌب  ،حػػػرؼ مػػػن اٟتػػػركؼ األّتديػػػة، كتػػػأٌب األلػػػف سػػػاكنة ٨تػػػو قػػػاـ، كتسػػػمى اللينػػػة
لٌػف الرجػل أ فيقػاؿ ،كعنػد تشػديد الػبلـ ُب ألػف تصػَت فعػبلن ، ، كيقػاؿ ٢تػا ٫تػزةمتحركة

 –و. فالكاتػب مؤلّْػف ٚتع ٔتعٌت . كأٌلف الكاتب أك ا١تؤلف الكتابٚتىىعىو الشيئ ٔتعٌت
م مفعػػوؿ. فػػػا١تؤلف ىػػػو بفػػتح الػػػبلـ اسػػػ –مؤلَّػػػف الػػػبلـ اسػػػم فاعػػل. كالكتػػػاببكسػػر 

 .(2)" من أٌلف قد استهدؼ كقد قيل ّٔذا ا٠تصوص ،منشئ الكتاب
  كنايات العدد  –ٕ

  كأين كىي ثبلث، منها
( :و ُب قولػػػػػ كػػػػػأين ك                     )(3): "  ىػػػػػي

ػكناية عن عػدد كبػَت ىػا ال يكػوف إال ٣تػركر ٔتًػن، كإذا كقعػت مبتػدأ فخرب  ا، ٦تيزىػا دائمن
 . ٚتلة أكشبو ٚتلة

                                                 
 .ِّْرة البقرة ، اآلية : سو (  ُ)
 .ُٔٔ-ُٓٔ/ِببلغة القرآف ، (  ِ)
 .ُْٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)



 
ِّّ 

 

 

، كتػأٌب ا٠تربيػة، كتػأٌب مبتػدأ كمػا ُب اآليػة الكرٯتػة ا١تػذكورة كىي اسم ٔتعػٌت كػم
 . كأين ملكت من ماؿ ٨تو، بوفعوالن كتأٌب م، كأين ىو يأتيك ٨توا، خربن 

أٌم، دخلػت الكػاؼ  كقيػل أصػلها ،تأٌب ٣تركرة ال ْترؼ كال بإضػافة ال كأينك 
لغػػة  ككػػائن ،تنػػوين أثبػػت ُب ا٠تػػط علػػى غػػَت قيػػاس، كالنػػوف كػػم عليهػػا، كصػػارت ٔتعػػٌت

 .(1)" فيها
  

                                                 
 .ُٖٖ/ِببلغة القرآف ،  (  ُ)



 
ِّْ 

 

 

ػاضطجروراتػػ–جػ
 .ركر بإضافةك٣ت ٣تركر ْترؼ جر، كاٞتر ينقسم قسمُت

ػضجرػبحروفػاضجرػذواعدػاػ–أػ
  الموصول مجرورً وقوع االسم ا  -ٔ

: ( و ُب قول ١تن ك٬توز أف تكوف البلـ ُب            

          )(1): "ُب ٤تػل جػٌر بػالبلـ، موصػوال ااٝتػ حرؼ جر، كمن 
  .(2)" أداة حصر ال عمل ٢تا إال ار كآّركر متعلقا ببل تؤمنوا ككيكوف اٞت
  اذف الجار والمجرور اختصارً ح  -ٕ
: ( و ُب قولػػػ تػىوىلَّػػػٍواٍ كحػػػذفت صػػػلة الفعػػػل  –أ          

    )(3) :"يػػػوأم عٌمػػػا دعػػػوا إل ،أعرضػػػوا عػػػن ىػػػذا التوحيػػػد ألف معنػػػاه، 
 .(4)"ألٌف ما قبلو داٌؿ عليو ااختصارن  –اٞتار كآّركر  –فعل فحذفت صلة ال
: (و حػػذفت صػػبلت ىػػذه اٞتمػػل الفعليػػة ُب قولػػ –ب          

         )(5):  ألٌف التقػػػػػػػػػػػدير كا١تعػػػػػػػػػػػٌت ،ااختصػػػػػػػػػػػارن :
كمػػػػػا يشػػػػػعركف  ،ديػػػػػنكم. كمػػػػػا يضػػػػػلوف بػػػػػدعوهتم ىػػػػػذهيضػػػػػٌلونكم أم يػػػػػردكنكم عػػػػػن 

  .(6)بذلك
ػاسظػاضجرػباإلضذواعدػػ–بػ

  ا١تضاؼ كإقامة ا١تضاؼ إليو مقاموحذؼ   -ُ

                                                 
 .ّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ٗٗ/ِببلغة القرآف ، (  ِ)
 .ْٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 .ٖٖ/ِببلغة القرآف ، (  ْ)
 .ٗٔاآلية :  سورة آؿ عمراف ،(  ٓ)
 . ْٗ/ِببلغة القرآف ، (  ٔ)



 
ِّٓ 

 

 

 لو أمثلة كثَتة فنكتفي ببعا منهاك 
: (و كا١تعػػػٌت لقولػػػ  -أ       )(1) :" فػػػأىلكهم اهلل بسػػػبب
و فأكصل بو مقام ، كأقيم ا١تضاؼ إليو ذنؤّمااختصارن  سبب، فحذؼ ا١تضاؼ ذنؤّم

 .(2)" بذنؤّم حرؼ اٞتار الباء فصار
: (و كقولػػػػػ  -ب            )(3) :" أم طائفػػػػػة أك ٚتاعػػػػػة
. فحػػػػذؼ لكػػػػافرين ُب سػػػػبيل إعػػػػبلء كلمػػػػة اهلل، كىػػػػذه اٞتماعػػػػة ىػػػػم ا١تؤمنػػػػوفتقاتػػػػل ا
 .(4) "اختصارا ، كا١تضاؼ إليو األكؿ كلمةإعبلءا١تضاؼ 
 :(و كقولػػػػ -ج        )(5) : "ة الشػػػػيطاف أم مػػػػن كسوسػػػػ
 الػػرجيم ك ،أقػػيم ا١تضػػاؼ إليػػو مقامػػو، ك ألنػػو مفهػػـو ااختصػػارن  ضػػاؼ كسوسػػة، فحػػذؼ ا١تالػػرجيم

من بػاب قتػل  –رٚتو يرٚتو  وؿ، كأصلومفع فعيل ٔتعٌت –طركد من رٛتة اهلل ، أم ا١تٔتعٌت ا١ترجـو
 .(6)" أم باٟتجارة –بفتح الراء كاٞتيم  –: ضربو بالرجم ٔتعٌت –

    فاعلُت إىل الضمَتإضافة أٝتاء ال  -ِ
: (و كالكلمػػػػػػػات الػػػػػػػثبلث ُب قولػػػػػػػ            )(7) :" أٝتػػػػػػػاء
، كىػػي ٖتتمػػل نصػػب ضػػمَت ا١تخاطػػب –ؼ فػػاعلُت، كقػػد أضػػيفت إىل الضػػمَت الكػػا

األٝتػاء ا١تػذكورة أفعا٢تػػا ، ك سػم الفاعػل يعمػل عمػل فعلػو ا١تتعػدمالضػمَت ا١تػذكور ألف ا
  :(كىػػي ُب اآليػػة ا١تػػذكورة تكػػوف مضػػافة إىل الضػػمَت بػػدليل قولػػو  ،متعديػػة

       )(8) ،م بإضػافة اسػم ، أاٞتػٌر باإلضػافةموقعػو ك٤تلػو  فاالسم ا١توصوؿ الذين
تصػب االسػم ا١توصػوؿ الن جاعػل اإليػو، ألنػو غػَت منػوف، كلػو كػاف منٌوننػ الفاعل جاعػل

                                                 
 .ُُسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ُٕ/ِببلغة القرآف ، (  ِ)
 .ُّسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 .ُِ/ِببلغة القرآف ،  (  ْ)
 .ّٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٓ)
 .ِٓ/ِببلغة القرآف ،  (  ٔ)
 .ٓٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٕ)
 . ٓٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : ( ٖ)



 
ِّٔ 

 

 

، مطهػرؾ" متوفيػك، رافعػكالفاعػل جاعػل معطػوؼ علػى أف اسػم ، كٔتػا على ا١تفعولية
 . "إىل الضمَت افإف األٝتاء ا١تذكورة تكوف مضافة أيضن 

بػػػو السػػػم الفاعػػػل علػػػى   الكػػػاؼ ُب ٤تػػػل نصػػػب مفعػػػوالن ٬تػػػوز أف الضػػػمَت" ك
اسػػم  . كمتػوُبٌ أنػا لفاعػل ضػػمَتا مسػتًتا كجوبػا تقػديرهكيكػوف فاعػل اسػم ا ،تأكيػل فعلػو
 ياؤه ألنو اسم منقوص نكرة فيقاؿ اهلل متوؼو العباد. ٔتعٌت ، كٖتذؼتوُبٌ  فاعل للفعل

توفٌػاه  فػبلف ببنػاء الفعػل للمجهػوؿ ٔتعػٌت توُبٌ  قوؿ. ك٢تذا نمستوؼو آجا٢تم أم ٦تيتهم
، كُب اآليػة الكرٯتػة يكػوف -اسػم مفعػوؿ  –متػوٌَب بفػتح الفػاء اهلل أك ملك ا١توت فهو 

 . (1)" إيٌاؾ منهم امؤخرؾ إىل أجلك عاصمن  ٦تيتك بعد استيفاء أجلك أك ا١تعٌت
 مع اٝتها كخربىا أفا١تنسبك من  ا١تضاؼ إليو ا١تصدر  -ّ

: (و كقولػػػػػػػػػػ                     )(2): " أم
 األميػُت عتػػاب كال ذـٌ لػي  علينػا ُب ظلػم  ذلػك الفعػل اٞتاحػد قػائم بسػبب أّنػػم قػالوا

 . إف ظلمناىم
ألٌف مػػػا قبلهػػػا داؿ  ،د ذلػػػككُب ىػػػذا القػػػوؿ حػػػذفت الصػػػفة ا١تشػػػار إليهػػػا بعػػػ

ا١تضػػاؼ إليػػو  ، كأقػػيم مقامػػوكمػػا حػػذؼ ا١تضػػاؼ سػػبب العمػػل كىػػي كلمػػة  ،عليهػػا
ب قػو٢تم كحػػذؼ بسػب كالتقػدير ،خربىػا أّنػم قػػالوامػػع اٝتهػا ك  ا١تصػدر ا١تنسػبك مػن أفٌ 
  .(3)" ٤تلو األميُتكحٌل ا١تضاؼ إليو ، أيضان ا١تضاؼ ظلم

  ؿ ا١تصدر ا١تؤكؿ ٤تل ا١تضاؼ إليوحلو   -ْ
: (و كالتقػػػػػػدير ُب قولػػػػػػ      )(4) :" ،بسػػػػػػبب شػػػػػػركهم بػػػػػػاهلل
 . (5)" ، كحٌل ا١تصدر ا١تؤكؿ ٤تلوفحذؼ ا١تضاؼ سبب

 

                                                 
 .ٖٕ/ِببلغة القرآف ، (  ُ)
 .ٕٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ِ)
 . َُِ/ِببلغة القرآف ،  (  ّ)
 .ُُٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ْ)
 .ُّٗ/ِببلغة القرآف ، (  ٓ)



 
ِّٕ 

 

 

 على الضم النقطاعو عن اإلضافة لبناء قب  -ٓ
: (و كقولػػ    )(1) :"كبعػػد حػػذؼ مػػن قبػػل بعثػػة الرسػػوؿ عػػٌتلػػو، ٔتأم مػػن قب ،

  .(2)" ا١تضاؼ إليو بٍت ا١تضاؼ "قبل" على الضم النقطاعو عن اإلضافة
ػػاضتوابعػػ–دػ

ػضصغظػذواعدػاػ–أػػ
 امعنن ك  اتطابق الصفة ا١توصوؼ لفظن   -ُ

: (و ُب قولػػػػػػػ ككصػػػػػػػفت أمػػػػػػػة                   

            )(3):  ٚتعػػػػػت " ك علػػػػػى لفظهػػػػػا.بصػػػػػفة مفػػػػػردة  قائمػػػػػة
، فحػػػذؼ ٚتاعػػػة أك أىػػػل أمػػػة دكف علػػػى معػػػٌتكىػػػم يسػػػج يتلػػػوف، كُب ٚتلػػػة  صػػػفتها
  .(4)" ، كارتفعت ارتفاعوا١تضاؼ إليو ٤تلو ، كحلت أمةأىلا١تضاؼ 
  حذؼ ا١توصوؼ كحلوؿ الصفة ٤تلو  -ِ
: (  و ولكالتقدير ُب ق –أ          ) (5) :" لقد

، كىػػي اسػػم موصػػوؼ كحػػل اليهػػود الػػذين قػػالوا، فحػػذفت كلمػػة اليهػػودع اهلل قػػوؿ ٝتػػ
  .(6)" ٤تلو ، الذينالصفة، االسم ا١توصوؿ، النعت

: ( و كحػػذؼ ا١توصػػوؼ ُب قولػػ –ب             )(7) :

، كحلػػػػت ااختصػػػػارن  فحػػػػذؼ ا١توصػػػػوؼ اآليػػػػات ،باآليػػػػات الواضػػػػحات ألف معناىػػػػا"
 .(8)" ٤تلو الصفة البينات

                                                 
 .ُْٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ُِٖ/ِببلغة القرآف ،  (  ِ)
 .ُُّاف ، اآلية : سورة آؿ عمر (  ّ)
 .َُٓببلغة القرآف ، اآلية :  (  ْ)
 .ُُٖسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٓ)
 .ُِْببلغة القرآف ، اآلية : (  ٔ)
 .ُْٖسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٕ)
 .ِْٔ/ِببلغة القرآف ،  (  ٖ)



 
ِّٖ 

 

 

ػضططفػذواعدػاػ–بػ
 حذؼ ا١تعطوؼ  -ُ

: (  و كالتقػػػػػػػػػػػػػػدير ُب قولػػػػػػػػػػػػػػ                     )(1): 

كحػػذؼ الفعػػل  د ا١تبلئكػػة بوحدانيتػو سػػبحانو كشػػهد أكلػوا العلػػم كػػذلك بػذلك،كشػه"
  .(2)" أم اكتفاء بذكره مرة كاحدة ،األكؿ عليو ا١تعطوؼ لداللة شهد شهدك 

 حذؼ ا١تعطوؼ عليو  -ِ
: (و ُب قول كحذؼ مفعوؿ افتدل –أ               

)(3) :" فحذؼ لو افتدل بو نفسو أك افتدل ٔتثلو كالتقدير ،ألنو معلـو ااختصارن ،
لقوؿ كُب ا ،بو ، فصارٌر الباء إىل ا١تضاؼ إليو ا٢تاءكعدّْم حرؼ اٞت ،مثل ا١تضاؼ

كجاء ُب اٟتديث  ،فسوكلو ملكو كافتدل بو ن الكرًن حذؼ ا١تعطوؼ عليو أم
اء بالكافر يـو الق) :(4)الصحيح عن الشيخُت أرأيت لو كاف لك  يامة فيقاؿ لو:٬تي

قد كنت سئلت ما أيسر  . فيقاؿ لونعم ؟ فيقوؿملء األرض ذىبا، أكنت تفتدم بو
 .  (5)("من ذلك

: (و ك٬تػػػػوز ُب قولػػػػ –ب         ) (6) :" أف تكػػػػوف
 .(7)"ليمتحنكم اهلل كليعلم نا عاطفة على ٚتلة ٤تذكفة بتقديرالواك ى

  

                                                 
 .ُٖسورة آؿ عمراف ، اآلية :  ( ُ)
 .ِٔ/ِببلغة القرآف ،  (  ِ)
 .ُٗراف ، اآلية : سورة آؿ عم(  ّ)
 .َٖٕٓ، رقم اٟتديث :  سلم صحيح م(  ْ)
 .ُِْ/ِببلغة القرآف ، (  ٓ)
 .َُْسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٔ)
 .ُُٖ/ ِببلغة القرآف ، (  ٕ)



 
ِّٗ 

 

 

 عطف اٞتملة على اٞتملة   -ّ
) :كاٞتملػػػػػة الفعليػػػػػة        ) (1) :":معطوفػػػػػة علػػػػػى اٞتملػػػػػة الفعليػػػػػة 

(          )(2) :مثػل فػاءكا رجعواذٌلوا كباءكا أم أحاطت ّٔم الذلة ك  على تأكيل 
(3)" أم كلزمهم غضب اهلل

.  
ػأبحاثػاضغطلػػ-هػ

: ( و قولػػػػػػػكُب  -ُ             )(4) :" سػػػػػػػقطت األلػػػػػػػف
ماعة من ىػذا الفعػل  مػن خػط ا١تصػحف، كخػط ا١تصػحف األلف الفارقة بعد كاك اٞت

كمػػػػا سػػػػقطت منهػػػػا ُب سػػػػور األعػػػػراؼ كيوسػػػػف كالنػػػػور كالفرقػػػػاف كالنمػػػػل ،  سػػػػٌنة تتبػػػػع
  .(5)اٟتشر"ك 

 الشرط كاٞتزاء -ّ
: (و التقػػػدير ُب قولػػػك             )(6): ت الػػػبلـ مػػػن مػػػا فسػػػقط ،١تػػػا مػػػاتوا

حػػرؼ امتنػػاع  . كلػػو تسػػمىلػػوالىػػي الػػبلـ الواقعػػة ُب جػػواب لػػو، ك " كا، اختصػػارن  مػػاتوا
 .(7)"المتناع أم أٌف جوأّا ٦تتنع المتناع شرطها

ػأبحاثػاضحرفػػػ–وػ
 ما - أ
: ( و ُب قولػػػػػ مػػػػػا ك                )(8)، "عنػػػػػد سػػػػػيبويو 
 .(9)"الذماسم ٔتنزلة  درية، كعند األخفص كابن السرٌاجا١تص أفحرؼ ٔتنزلة 

                                                 
 .ُُِسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ُُِ سورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ِ)
 .ُْٗ/ِببلغة القرآف ، (  ّ)
 .ُْٖف ، اآلية : سورة آؿ عمرا(  ْ)
 .  ِْٔ/ِببلغة القرآف ،  (  ٓ)

 .ُٔٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٔ)
 .َِٕ/ِببلغة القرآف ، (  ٕ)
 .ُُٖسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٖ)
 .ُٕٓ/ ِببلغة القرآف ،  (  ٗ)



 
َّّ 

 

 

  ىا - ب
: (و ُب قولػػػ ىػػػأنتم ك                           

           )(1)، "ىػػػا  . قػػػاؿ األخفػػػصحػػػرؼ تنبيػػػو، تسػػػتعمل لتنبيػػػو السػػػامع
 علػػػى االسػػػتفهاـ فقلبػػػت ا٢تمػػػزة ىػػػاء، كمعػػػٌت االسػػػتفهاـ أأنػػػتم األصػػػل فيهػػػا ىػػػو ،أنػػػتم

  .(2)"التعجب
 ًمن -ج
ًيزى ا٠ٍتىًبيػثى ًمػنى الطَّيّْػبً ) :و ُب قول نمً  ك ، فصػلأك ال ٔتعػٌت عػن ،(3)(حىىتَّى ٯتى

 .(4)كىي اليت تقع بُت شيئُت متضادين
ػأبحاثػاالدمػ–زػ

  اسم المركب  – ٔ
، كمػػا ضػػم علػػى غػػَته، ء الرجػػاؿ، ضػػٌم كيػػو إىل لفػػظ حػػربمػػن أٝتػػا حربويػػو ك

  .(5): سيبويو كنفطويو٨تو
 :الممنوع من الصرف - ٕ

ٌر بالفتحة نيابةن عػن الكسػرة  علتػُت فػرعيتُت فيػو، كىػو لعلػة أصػلية أك كىو االسم الذم ال يينٌوف، ك٬تي
 :قسماف

  منها ،، كىو نوعافما منع الصرؼ لعلة كاحدة: األكؿ
 أنثى ، ٨توما ختم بألف التأنيث –أ 
: (و ُب قولػػػػػػػػ -ُ                        )(6)، " كمل يينػػػػػػػػٌوف آخػػػػػػػػر
ذكػرل، مثػل  –مقصػور ربػاعي مؤنػث  – ٦تنػوع مػن الصػرؼنكػرة ألنػو  اعلػى الػرغم مػن كونػو اٝتنػ االسم أنثى
 .(7)٧تول"

                                                 
 .ٔٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ُٗ/ِببلغة القرآف ،  (  ِ)
 .ُٕٗة : سورة آؿ عمراف ، اآلي(  ّ)
 .ِّٖ/ِببلغة القرآف ، (  ْ)
 .ُِٕ/ُ، كانظر : ا١تصباح ا١تنَت ، ٓٓ/ِببلغة القرآف ،  (  ٓ)
 .ّٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٔ)
 .ِٓ/ِببلغة القرآف ، (  ٕ)



 
ُّّ 

 

 

، أم مػػا جػػاء علػػى كزف مفاعػػل،  مػػا جػػاء علػػى صػػيغة منتهػػى اٞتمػػوع –ب 
: (و ُب قولػػػػػػػػػ ،مقاعػػػػػػػػػد ٨تػػػػػػػػػو                     ) (1) .

 .(2)" زف مفاعل٦تنوع من الصرؼ ألنو على ك  ك"مقاعد
منػع ، أمػا العلػم فيصػفةعلم ك  ، كىو نوعافما منع الصرؼ لعلتُت اثنتُت:الثاين

 :من الصرؼ ُب ا١تواضع التالية
: (و ُب قولػ مػرًن مل يينوف آخر ا١تفعوؿ بو الثاين –أ           ) (3) :

 .(4)" العلميةألنو اسم ٦تنوع من الصرؼ للعجمة ك "
  ٭تِت ٨تو ،عن الفعل نفسو ف يكوف علما منقوالكأ –ب 
: (  و كالتقدير ُب قول -ُ        )(5) :يبشرؾ بغبلـ اٝتػو، 

يًػيى ، كىو مأخوذ مػن الفعػل الصرؼ ألنو اسم علم كبوزف الفعل اسم ٦تنوع من ٭تِت" ك .٭تِت ، حى
يىػػٌي بػػن أخطػػب،حييىػػٌي، كبػػو ٝتّْػػي كتصػػغَتهحيػػاة فهػػو حػػٌي،  –مػػن بػػاب تعًػػب  –٭تيػػا   ، كمنػػو حى
ا١ترسػـو  تفرقة بينو كبُت الفعل ا١تضػارع ٭تيػا باأللف ا١تقصورة ا كتب االسم ٭تِت. كإ٪تأحياء كٚتعو

  .(6) "يبٌشرؾ بوالدة ٭تِتا آلية الكرٯتة يكوف التقدير أيضن كُب ا، باأللف ا١تمدكدة
: (  و ُب قول كآدـ -ِ        )(7) :" االسم منع

ـى اهلل بي ،للعلمية كألنو بوزف الفعلمن الصرؼ  ٔتعٌت: أصلح كأٌلف،  نهمايقاؿ: أىدى
آدـ على " . ك(8)"ىذا ذكره اٞتوىرم ،: أدـ بينهما، كمثلو القوؿكىو من باب ضرب

 كُب اٟتديث: ،ن الصرؼٌد من األٝتاء ا١تمنوعة متع ا، كىذه الصيغة أيضن كزف أفعل

                                                 
 .ُُِسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ُ)
 .ُِٔ/ِببلغة القرآف ، (  ِ)
 .ّٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 .ِٓ/ِغة القرآف ، ببل(  ْ)
 .ّٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٓ)
 .ٕٓ/ِببلغة القرآف ، (  ٔ)
 .ٗٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٕ)
 .ُٖٗٓ/ٓالصحاح ، ت/أٛتد عبد الغفورعطار ، (  ٖ)



 
ِّّ 

 

 

: أف تكوف بينهما احملبة ٔتعٌت (1)(لو نظرتى إليها فإنو أحرل أف يؤدـ بينهما)
 .(2)" كاالتفاؽ
: (و ُب قولػػػػػػػ أعلػػػػػػػمك   -ّ        )(3) :" مل يينػػػػػػػٌوف آخػػػػػػػر

  .(4)"أفعل التفضيل كبوزف الفعل –االسم ألنو اسم ٦تنوع من الصرؼ 
: ( و ُب قولػػ أقػػرب ك -ْ             )(5) :

   )(5) :" صػيغة تفضػيل –اسػم ٦تنػوع مػن الصػرؼ ألّنػا  أقرب مل تنٌوف كلمة ،
  . (6)" كبوزف الفعل على كزف أفعل
 ، ٨توقنطارعلى ثبلثة أحرؼ أعجميا زائدا كأف يكوف علما -ج 

: (و ُب قولك قنطار            )(7): ىذه اللفظة " ك
و ىػ ختلػف مقػدار موزكنػو مػع األيػاـ. فقػد قيػلكىػو كزف ا ،اللفظة ٦تنوعػة مػن الصػرؼ

 ، مقػػػدارىا اثنتػػػا عشػػػرة أكقيػػػة أك ألفػػػاف كٜتسػػػمائةمائػػػة رطػػػل، كىػػػذه لفظػػػة غػػػَت عربيػػػة
 أمػػا القػػػوؿ ىػػو ا١تػػاؿ الكثػػَت. طػػارالقن كقيػػل ،كٚتعهػػا أرطػػاؿ ،ك ٜتسػػوف غرامػػا كأربعػػة

 .(8)" كاللفظة للمبالغة ،كاملة أك كثَتة فمعناه –ح الطاء بفت –قناطَت مقنطرة 
 
 
 
 

                                                 
الصػحاح ، ت / أٛتػد ك  ،  ِّّٕ، ك سػنن النسػائي ، رقػم اٟتػديث : َُٕٖجامع الًتمذم ، رقم اٟتػديث : (  ُ)

 .ُٖٗٓ/ٓلغفور عطار ، عبد ا
 .ِٖ/ِببلغة القرآف ، (  ِ)
 .ّٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ّ)
 .ِٓ/ِببلغة القرآف ، (  ْ)
 .ُٕٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٓ)
 .ِِّ/ِببلغة القرآف ،  (  ٔ)
 .ٕٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٕ)
 .َُِ/ِببلغة القرآف ، (  ٖ)



 
ّّّ 

 

 

 
 اضبابػاضخاطس

رنة بُت الدر ا١تصوف كببلغة القرآفدراسة مقا  
ىذا ىو الباب ا٠تام  كاألخَت ٢تذا البحث ا١تتواضع، كىو يشتمل على 

القرآف لبهجت الشيخلي على لدر ا١تصوف للسمُت اٟتليب كببلغة ا ا١تقارنة بُت
)مائتا آية( من ناحية الشواىد الصرفية كالنحوية لتحديد  مستول سورة آؿ عمراف

 النحوية . القواعد الصرفية ك بنية األ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ّّْ 

 

 

ػأطاصنػاضتذابهػبغنػاضدرػاضطصونػوبالزظػاضػرآن
واىد شُب الفصل األكؿ نبحث ُب أماكن التشابو ُب الكتابُت ُب نوعي ال

، كُب الفصل الثاين من ىذا الباب النهائي الصرفية كالنحوية ُب سورة آؿ عمراف
 سنعاِب أماكن االختبلؼ من ىذه النواحي . 

كالذم يدرس تاريخ اٟتركة العلمية للعلـو اللغوية كاألدبية ٬تدىا مكتملة مع انتهاء 
كإذا جاء  ،جاهتم التفسَتيةطبيق ذلك ُب إنتاكقد قاـ ا١تفسركف كا١تعربوف بت القرف ا٠تام ،

، كحركة العلم زاخرة مزدىرة األْتاث الصرفية كالنحوية نافقة السمُت ُب القرف السابع كجد سوؽ
كمن حيث احتواء  من ناحية عدد العلماء الكثَت ا١تتوزعُت على ساحة الشرؽ اإلسبلمي،

 . ة على أمهات الكتب ُب ىذه الفنوفا١تكتبات اإلسبلمي
ػػطاصنأ: أكالن  ػسي ػدورةػاضتذابه ػطدتوى ػرضى ػاضصرسغظ اضذواعد

 آلػرطران
، ببلغة القرآفك  صوفُب ضوء ما أسلفنا من ذكر الشواىد الصرفية ُب الدر ا١ت

يعربىُت الشواىد الصرفية ُب شىت األغراض،
 نستطيع أف نرل مدل استخداـ ا١تؤلفىُت كا١ت

أف نذكر تلك  فنستطيع ،شف عن كجوه التشابو بُت الكتابُتكىناؾ ٨تاكؿ الك
 األمور ُب صورة النقاط التالية: 

 ( التشابو ُب إيراد الشواىد الشعرية .ُ)
 ( التشابو ُب إيراد الشواىد الصرفية .ِ)

 : كىذا يشتمل على األمور التالية
 ( توضيح األبنية الصرفية .ُ)
 ( توضيح ا١تسائل الصرفية ا١تًتادفة ك ا١تتقاربة ُب ا١تعٌت .ِ)

 :ذه األمور بالتفصيلكلنأخذ اآلف ى
(ػاضتذابهػسيػإغرادػاضذواعدػاضذطرغظػ.1)  

 . اء االستشهاد بشعر الشعر( ُ)



 
ّّٓ 

 

 

ُب ضمن  :(1)بشعر أيب فراس اٟتمداين كل من اٟتليب كالشيخلياستشهد  
 (ُب قولو  شرح تعالوا   ....)(2) 

 مَ تعالِيتعالِي أقامسْك اهلمو   يا جارتا ما أنصفَ الدهرُ بيننا أ
  .(3)بكسًر البلـ"

تذابهػسيػإغرادػاضذواعدػاضصرسغظ(ػاض2)ػ  
   شيخلي ُب سبعة أغراض تاليةكىناؾ يوجد تشابو تاـ بُت اٟتليب كال

التشابو في صيغ األفعال المجردة والمزيدة ( ُ)  
 فتعل ٔتعٌت فعلا -أ

اؿ ف افتعػػل كفعػػل قػػد يػػأٌب ٔتعػػٌت كاحػػد، فقػػذكػػر كػػل مػػن اٟتلػػيب كالشػػيخلي بػػأ
 .(4)شػػػول كاشػػػتول ، افتعػػػل كفعػػػل ٔتعػػػٌتن كمثَّلػػػوَٗاٟتلػػػيب ُب افتػػػدل ُب ضػػػمن اآليػػػة 

  .(5)اختفى ٔتعٌت خفي، َُت اآلية كالشيخلي قاؿ ٖت
 استفعل ٔتعٌت أفعل  -ب 

يػأٌب ٔتعػٌت أفعػل، فقػاؿ اٟتلػيب ذكر كل من اٟتليب كالشػيخلي بػأف اسػتفعل قػد 
الشػػيخلي ك  .(6)اٍسػػتىبىلَّ كأىبىػػلَّ  أنػػزؿ كمثَّلػػو ، بأنػػو ٔتعػػٌت ُُٓٓب اسػػتنزؿ ُب ضػػمن اآليػػة 

  .(7)أجاب ٔتعٌت استجاب، ُٓٗقاؿ ٖتت اآلية 
 
 
 

                                                 
، ك قطػػر النػػدل ك بػػل الصػػدل ، ص ُٔ، سػػورة النسػػاء ، اآليػػة :  ّٔٓ/ُؼ ، ، كالكشػػا ِّٓديوانػػو ،ص  (  ٔ)
 .ٖ، رقم الشاىد :  ِْ

    .َٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٕ)

 .ِِٓ/ّ، ك الدر ا١تصوف ،  ٖٖ/ِببلغة القرآف ،  (  ٖ)

 .َّٕ/ّالدر ا١تصوف، (  ٗ)

 .َُ/ِببلغة القرآف ، (  ٘)

 ُْٓ/ّالدر ا١تصوف، (  ٙ)

 .ِّٔ/ِالقرآف ،  ببلغة(  ٚ)



 
ّّٔ 

 

 

 التشابو في أبنية المصادر( ِ)
    فػىٍعل  -أ

، فقػػػاؿ فػىٍعػػػللي بػػػأف مػػػن أبنيػػػة ا١تصػػػدر الثبلثػػػي ذكػػػر كػػػل مػػػن اٟتلػػػيب كالشػػػيخ
كالشػػيخلي قػػاؿ ٖتػػت اآليػػة:  .(1)زاغى يزيػػغي زىٍيغػػان : ، يقػػاؿٕاٟتلػػيب الزيػػغ ُب ضػػمن اآليػػة 

  .(2)، كىو لغة اٟتجازرحىو اٞت بفتح القاؼ، القىرح ،َُْ
  فػىعيوؿ  -ب

خلي بػػػأف مػػػن أبنيػػػة ا١تصػػػدر الثبلثػػػي فىعػػػوؿ، فقػػػاؿ ذكػػػر كػػػل مػػػن اٟتلػػػيب كالشػػػي
من ا١تصػادر الػيت جػاءت علػى فػىعيػوؿ فػتح الفػاء ،ّٕاٟتليب القىبيوؿ ُب ضمن اآلية 

(3). 
ُب األصػػػل مصػػػدر، كأيَّػػػده بشػػػعرم العبػػػاس بػػػن  ،ْٗاآليػػػة كىكػػػذا رىسػػػوؿ ُب ضػػػمن 
بفػتح القػاؼ  القىػرح، َُْكالشػيخلي قػاؿ ٖتػت اآليػة  .(4)مرداس كشػعر كثػٌَت بػن عػزٌة

  .(5)ىو اٞترح، كىو لغة اٟتجاز مصدر
 ًفٍعبلىف -ج 

، فقػػاؿ ًفٍعػػبلىف :خلي بػػأف مػػن أبنيػػة ا١تصػػدر الثبلثػػيذكػػر كػػل مػػن اٟتلػػيب كالشػػي
ك  .(6)مصػػػػػدر بكسػػػػػرالراء علػػػػػى لغػػػػػة اٟتجػػػػػاز ،ُٓ : ضػػػػػمن اآليػػػػػةاٟتلػػػػػيب رضػػػػػواف ُب

  .(7)بكسر الكاؼ الًكتماف، ُٕالشيخلي قاؿ ٖتت اآلية: 
 . التشابو في أبنية جمع التكسير( ّ)

  فػيعَّل -أ 
، فقػاؿ اٟتلػيب فػيعَّػل: لشيخلي بأف من أبنية ٚتع التكسَتذكر كل من اٟتليب كا

 غيزىاة كراـ  اسيوكقي ،يد ٚتع غازو بالتشد :ُُٔٓب ضمن اآلية : غيزَّل

                                                 
 .ِٕ/ّالدر ا١تصوف، (  ٔ)

 .ُُٖ/ِببلغة القرآف ، (  ٕ)

 .َُْ/ّالدر ا١تصوف ،(  ٖ)

 .ُٖٖ/ّ، نف  ا١ترجع (  ٗ)

 .ُُٖ/ِببلغة القرآف ، (  ٘)

 .ّٔ/ّالدر ا١تصوف، (  ٙ)

 .ٖٔ/ِببلغة القرآف ، (  ٚ)



 
ّّٕ 

 

 

 
كريماة، كلكنهم ٛتىىلوا ا١تعتلَّ على الصحيح ُب ٨تو: ضاًرب كضيرَّب، كصائم كصيوَّـ

(1). 
ريكَّع، مثل ٚتع غازو  :غيزَّل :كالشيخلي قاؿ ٖتت نف  اآلية

(2).  
  فػىعىلىة -ب  

فقػاؿ اٟتلػيب ، فػىعىلىػة :لشيخلي بأف من أبنية ٚتع التكسَتذكر كل من اٟتليب كا
 :كٚتعيػو علػى فػىعىلػة شػاذ قياسػان فيصػح اسػتعماالن، قػػاؿ  ،ّٗ :ُب ضػمن اآليػة سػيّْد
إ٪تا يكثر لفاًعل ٨تو: كاًفر ككىفىرة كفاًجر  كاألصل: سىوىدىة، كفػىعىلة (3)(ًإنَّآ أىطىٍعنىا سىادىتػىنىا)

ػػػرة كبػػػار كبػىػػػرىرة كفىجى
 فهػػػو يفسػػػق بكسػػػر السػػػُت، ِٖ كالشػػػيخلي قػػػاؿ ٖتػػػت اآليػػػة: .(4)

  .(5)ٚتع تكسَت، فاسق، كاٞتمع فٌساؽ كفىسىقىة أم ٚتع
 فػيعىبلء –ب  

 أىًذلَّػػةه لشػػيخلي بػػأف مػػن أبنيػػة ٚتػػع التكسػػَت: فػيعىػػبلء، فقػػاؿ اٟتلػػيب: ذكػر كػػل مػػن اٟتلػػيب كا
ٍػػػػعى قلػػػػة إشػػػػعاران بقلػػػػتهم مػػػػع ىػػػػذه الصػػػػفة، كفعيػػػػل  ،ُِّ :ُب ضػػػػمن اآليػػػػة ػػػػع ٚتى ٚتػػػػع ذليػػػػل، كٚتًي

لػػػى فػيعىػػػبلء كظريػػػف كظرفػػػاء كشػػػريف كشػػػرفاء، إال أنػػػو تيػػػرًؾ ُب ا١تضػػػعف الوصػػػفي قيػػػاسي ٚتعًػػػو ع
 .(6)بلء مػػػن الثقػػػل مػػػن ٚتػػػع ذليػػػل كخليػػػلٗتفيفػػػان، أىال تػػػرل إىل مػػػا ييػػػؤدّْم إليػػػو قوليػػػك ذيلىػػػبلء كخيلىػػػ

   .(7)الشهداءالشهيد، كٚتعو: ، ٖٗ :كالشيخلي قاؿ ٖتت اآلية
 .التشابو في أبنية النسب( ْ)

 رًبػّْيُّوف -أ 

الكلمػػػات ُب البدايػػػة ُب شػػػرح كلمػػػة مػػػن اٟتلػػػيب كالشػػػيخلي ذكػػػر نفػػػ   ككػػػل
: (ُب قولػػػػو  :رًبػّْيُّػػػػوف                    )(8) ًريبّْ  : كىػػػػو ٚتػػػػعي 

                                                 
 .ّْٓ/ّالدر ا١تصوف، (  ٔ)

 .َِٕ/ِببلغة القرآف ، (  ٕ)

 .ٕٔ ، اآلية : األحزاب سورة(  ٖ)

 .ُٕٓ/ّ ، الدر ا١تصوف(  ٗ)

 .ُُْ/ِببلغة القرآف ، (  ٘)

 .ّّٖ/ّالدر ا١تصوف، (  ٙ)

 . ُِّ/ِببلغة القرآف ، (  ٚ)

 .ُْٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٛ)



 
ّّٖ 

 

 

، كقيػػػػل كىػػػػو منسػػػػوبه إىل الرُّبَّػػػػة كىػػػػي  بكسػػػػر الػػػػراء، كىػػػػو العػػػػاملي منسػػػػوبه إىل الػػػػرَّبّْ
  .(1)اٞتماعة

  التشابو في صيغ المبالغة( ٓ) 
: فػىعيػػوؿ للمبالغػػة ٤تػػػوَّؿ ّٗة:ُب ضػػػمن اآليػػ فقػػاؿ اٟتلػػيب اٟتىصػػور فػىعيػػوؿ. -أ 
فػىعيػػػوؿ ٔتعػػػٌت مىٍفعػػػوؿ أم: ٤تصػػػور، كمثلػػػو رىكػػػوب ٔتعػػػٌت كضػػػركب أك ىػػػو   مػػػن حاصػػػر

لػػػػوب ٔتعػػػٌت ٤تىٍلػػػػوب ٚتػػػػع زىبيػػػػور : ُْٖ: ُب ضػػػػمن اآليػػػة الزُّبيػػػركىكػػػػذا  .(2)مركػػػوب كحى
فػىزىبػػػور بػػػالفتح فػىعيػػػوؿ ٔتعػػػٌت مىٍفعػػػوؿ كػػػالرَّكوب ٔتعػػػٌت ا١تركػػػوًب، كاٟتىلػػػوب ٔتعػػػٌت بػػػالفتح، 
ٍحلػػوب

ى
: كالشػػيخلي قػػاؿ ٖتػػت اآليػػة . (3)، ٍب أيَّػػده بشػػعرم أيب طالػػب كامػػرئ القػػي ا١ت
  .(4)أم رحيم أشد الرٛتة كالرأفة –فعوؿ ٔتعٌت فاعل من صيغ ا١تبالغة، رؤكؼ:: َّ

 .(5): صػػػػيغة مبالغػػػػةُُِٖب ضػػػػمن اآليػػػػة: بلَّمػػػػان ظى فقػػػػاؿ اٟتلػػػػيب  فعَّػػػػاؿ. -ب 
كتقوؿ العرب: رجل كاذب  ،ٚتع كاذب الكاذبُت: :ُٔكالشيخلي قاؿ ٖتت اآلية : 

 .(6)من صيغ ا١تبالغة –فعَّاؿ  ٔتعٌت فاعل  –ككٌذاب 
صػػيغةي : صػػيغة مبالغػػة ُٖٓب ضػػمن اآليػػة: ، فقػػاؿ اٟتلػػيب: اٟتكػػيمفعيػػل  -ج 

ػوَّزكا أف يكػوفى ٔتعػٌت ميٍفعًػل أم:٤تيًٍكػم  كضػريب مػن ضػارب،مبالغىةو ٤تيىوَّؿه من فاعل   كجى
ػػٍت آيىاتيػػوي ) :لقولػػو  إالَّ أفَّ فىعًػػيبلن ٔتعػػٌت ميٍفعىػػل قليػػله قػػد جػػاءىٍت منػػو  (ًكتىػػابه أيٍحًكمى

 أيلىٍيفاظه قالوا: عىقىٍدتي العىسىلى فهو عىًقيد كميٍعقىد،كاحتٍستي الفرسى ُب سبيًل اهلل فهو
 
 

                                                 
 .ُٖٗ/ِ، ك ببلغة القرآف ،   ُّْ-َّْ/ّالدر ا١تصوف، (  ٔ)

 .ُٖٓ/ّ نف  ا١ترجع ،(  ٕ)

 .ُٗٓ/ّسو ، ا١ترجع نف ( ٖ)

 .ْٓ/ِببلغة القرآف ، (  ٗ)

 .ُٓٓ/ّالدر ا١تصوف، (  ٘)

 .ْٖ/ِببلغة القرآف ، (  ٙ)



 
ّّٗ 

 

 

بًػػي  ك٤تيٍػػ  بى .حى
":ىو"صػػرب" مػػن بػػاب اصربكا" :ُٔكالشػػيخلي قػػاؿ ٖتػػت اآليػػة : (1)

 اسػػػم فاعػػػل، –كيقاؿ:صػػػربعلى األمػػػر:أم جػػػرؤ كشػػػجع كٕتلػػػد،فهو صػػػابر "ضػػػرب"،
 (2)من صيغ ا١تبالغة، ك"فعيل كفعوؿ" ٔتعٌت "فاعل". –كصبور"  كمثلو :"صبَت

 .التشابو في اإلعالل بالقلب ( ٔ)
 َت منقاسقلب ا٢تمزة ىاء ُب ىأنتم غ -أ 
: ( ُب قولػو أنػتما كىػ :(3)الشػيخلي قػاؿ                  

  )(4): ،ىػػا أنػػتم :األصػػل فيهػػا ": قػػاؿ األخفػػص تسػػتعمل لتنبيػػو السػػامع. حػػرؼ تنبيػػو
 .: التعجب"ستفهاـعلى االستفهاـ فقلبت ا٢تمزة ىاء، كمعٌت اال .ىو: أأنتم

كػػػر ىػػػذا الػػػرأم أيضػػػان منسػػػوبان إىل أيب اٟتسػػػن األخفػػػص كأيب عمػػػرك بػػػن العػػػبلء كاٟتلػػػيب ذ 
"كفيػػػػػو نظػػػػػر مػػػػػن حيػػػػػث إنػػػػػو مل يثبػػػػػت ذلػػػػػك ُب ٫تػػػػػزة  :كلكنػػػػػو اعػػػػػًتض عليػػػػػو قػػػػػائبلن ، كٚتاعػػػػػة 

االستفهاـ،مل ييسمع منهم:ىىتىضرب زيدان ٔتعٌت : أتضرب زيدان"
(5). 

 .التشابو في اإلعالل بالحذف( ٕ) 
 حذؼ الياء  –أ 
يب ك الشػيخلي ا١تعلػـو قػد ٭تػدث التغيػَت ُب حػرؼ العلػة ْتذفػو، فػذكر كػل مػن اٟتلػ كمن

تعالىييواكأصلو  ،(6)تعالىوابأف الياء حذفت ُب 
(7) . 

 حذؼ األلف كالياء -ب 
ُب ضػمن اآليػة:  ٟتلػيب كالشػيخلي االخػتبلؼ ُب أصػل اسػتكانواذكر كل من ا

ذا فوزنو افتعل. كقيل: ىػو مػن إلشباع الفتحة، كعلى ى ، كاأللف: استكن: بأنؤُْ
  .(8)استفعلالكينة، كعلى ىذا فوزنو 

                                                 
 .ُِٖ-ُِٕ/ ّف ، الدر ا١تصو (  ٔ)

 .ِٗٔ/ِببلغة القرآف ، (  ٕ)

 .ُٗ/ِ، نف  ا١ترجع  ( ٖ)

 .ٔٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٗ)

 .ِّٔ/ّالدر ا١تصوف ، (  ٘)

 .َٔ:  سورة آؿ عمراف ، اآلية(  ٙ)

 .ْٖ/ِ، ك ببلغة القرآف ،ِِٓ/ّالدر ا١تصوف ، (  ٚ)

 . ُٖٗ/ِ، ك ببلغة القرآف ،ِّْ/ّالدر ا١تصوف ، (  ٛ)



 
َّْ 

 

 

 حذؼ إحدل التاءين ُب ا١تضارع  -ج  
ُب  تػىوىلَّػػػٍواٍ  كذكػػػر كػػػل مػػػن اٟتلػػػيب كالشػػػيخلي حػػػذؼ إحػػػدل التػػػاءين ٗتفيفػػػان ُب

 .(1)َُّاآلية :ُب  تفرٌقوا، ك ّٔضمن اآلية: 

ػ.ػاضظحوغظػاضذواعداضتذابهػسيػأطاصنػػ–ػاثاظّغ
ضوء ما أسلفنا من إيراد الشواىد النحوية ُب الكتابُت، نستطيع أف نرل  ُب 

مدل استخداـ ا١تؤلفُت كا١تعرًًبُت الشواىد النحوية ُب األغراض ا١تتعددة، كىناؾ ٨تاكؿ 
الكشف عن كجوه التشابو بُت الكتابُت ُب ىذا آّاؿ، فنستطيع أف نذكر تلك 

 األمور ُب صورة النقطتُت التاليتُت:
 تشابو ُب إيراد الشواىد الشعرية.ال (ُ)
 التشابو ُب إيراد الشواىد النحوية. (ِ)

 كىذا يشتمل على األمرين التاليُت:
 توضيح القواعد النحوية. (ُ)
 توضيح القواعد النحوية ا١تًتادفة كا١تتقاربة ُب ا١تعٌت. (ِ)

ػػاضظحوغظػإغرادػاضذواعداضتذابهػسيػػ–ػ1
  : االستشهاد بشعر الشعراء
سػػػود الػػػدؤ  علػػػى حػػػذؼ أيب األ لػػػيب كالشػػػيخلي بشػػػعراستشػػػهد كػػػل مػػػن اٟت

( :اللتقاء السػاكنُت كنصػب مػا بعػده ُب قولػو  التنوين من ذائقة     

   )(2) مػع نصػب  ذائقػةبطػرح تنػوين  ذائقػة ا١تػوت ُب (3)األعمػصعلى أساس قػراءة
 :(4)كقوؿ أيب األسود الدؤ   ا١توت

 
 

                                                 
 .ُّٗ/ِ، ك ببلغة القرآف ،  َِّ/ّالدر ا١تصوف، (  ٔ)

 .ُٖٓسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٕ)

 .ُّّ/ّالبحر احمليط ، (  ٖ)

 .ّّٖ/ُ،  ، ك أما  الشجرم ٣ُِّتال  ثعلب ، ص (  ٗ)



 
ُّْ 

 

 

 (1)بِ          وال ذاكرِ اهللَ إال قليالًفألفيته غري مستعت
ػػاضظحوغظػذواعداضتذابهػسيػإغرادػاضػ–ػ2

ا كالتا : ُّكىناؾ يوجد تشابو تاـ بينهما ُب   شاىدن
 ( وقوع االسم الموصول مبتدأ.ٔ)
بػأف ذلػك  :ُٖٓب ضػمن اآليػة: ذكر اٟتلػيبقد يقػع االسػم ا١توصػوؿ مبتػدأ، فػك 

: (ُب قولػػػو بػػػأف مػػػن  قػػػاؿ، كالشػػػيخلي مبتػػػدأ ٔتعػػػٌت الػػػذم     )(2)  ُب ٤تػػػل
 .(3) :كذلكرفع، كخربه ٤تذكؼ

 في الفاعل عند االنفصال عن الفعل. أو التذكيرترك التأنيث  ( ٕ)
فاستشػهد  ك٬توز تػرؾ التأنيػث كالتػذكَت ُب الفاعػل عنػد االنفصػاؿ عػن الفعػل،

ػػافى ) :قولػػو  ،ُّاٟتلػػيب  علػػى ذلػػك ُب ضػػمن اآليػػة : ػػٍم آيىػػةه(، كالشػػيخلي ُب لى  كى كي
  . (4)(فػىنىادىٍتوي اٍلمىآلًئكىةي ) :قولو  ،ّٗاآلية: 
 ( األفعال التي تتعدى إلى مفعولينٖ) 

كال ٬تػػػػوز االقتصػػػػار علػػػػى  كىنػػػػاؾ بعػػػػا األفعػػػػاؿ الػػػػيت تتعػػػػدل إىل مفعػػػػولُت،
اٟتلػيب كالشػيخلي علػى ذلػك الفعػل رأل الػذم ٔتعػٌت ظػٌن  فاستشػهد كػل مػن أحػد٫تا،
الظػػاىري أف بصػريةه فتكفػػي :)فػىقىػػٍد رىأىيٍػتيميػوهي( :ُّْاؿ اٟتلػيب ُب ضػػمن اآليػة : لػم فقػػكع

ىػو ٤تػذكؼ أم: فقػد  كجىوَّزكا أف تكوفى ًعٍلمية فتحتاجى إىل مفعوؿ ثػاف ٔتفعوؿ كاحد،
ػػػػػٍذؼى أحػػػػػد ا١تفعػػػػػولُت ُب بػػػػػاب ظػػػػػن أم: ا١تػػػػػوت، إالَّ أفَّ  رناعلمتمػػػػػوه حاضػػػػػ لػػػػػي   حى

يػىػػػػرىٍكنػىهيم مّْثٍػلىػػػػٍيًهٍم رىٍأمى ): و قولػػػػ، ُب ُّاآليػػػػة: يخلي ٖتػػػػتكقػػػػاؿ الشػػػػ .(5).بالسػػػػهل
 ثاين على تعدل إىل مفعوؿ كاحد كنصب ال إذا كاف ٔتعٌت رؤية الفعل رأل: (اٍلعىٍُتً 
 

                                                 
  .ِْٖ/ِ، ك ببلغة القرآف ،  َِٓ/ّالدر ا١تصوف ، (  ٔ)

 .َِسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٕ)

 .َّ/ِ، ك ببلغة القرآف ،  ُِٕ/ّالدر ا١تصوف، (  ٖ)

 .ٕٓ/ِ، ك ببلغة القرآف ،  َُٓ/ّالدر ا١تصوف ، (  ٗ)

 .ُّْ/ّالدر ا١تصوف ، (  ٘)



 
ِّْ 

 

 

 (1).أك العلم تعدل إىل مفعولُت اٟتاؿ، كإذا كاف ٔتعٌت الظن
 بالحركة واأللف (  تعدى حزنٗ)

ُب  بػػأف الفعػػل الثبلثػػي حػػزف ،ُُٕٔب اآليػػة كػػل مػػن اٟتلػػيب كالشػػيخلي ذكػػر  
زنٍت ْتزنُت، كقد يتعدل باٟتركة، ٨تو : ٭ت ،تعب من باب :(...كىالى ٭تىٍزينكى ) :قولو 

، كقد يتعدل الفعل باأللف، ٨تو: أحزنت الرجل كأفتنتػو أم كىذا الفعل من باب قتل
 (2).اكفاتنن ا : جعلتو حزينن 

 موصول مفعوال ( وقوع االسم ال٘)
 :سػم ا١توصػوؿ مفعػوال ، فاستشػهد اٟتلػيب علػى ذلػك ُب قولػو كقد يقػع اال

ػػةو ) ػػآ آتػىٍيػػتيكيم مّْػن ًكتىػػابو كىًحٍكمى ػذى اللَّػػوي ًميثىػػاؽى النًَّبيػّْػٍُتى لىمى تكػػوف   بػأف مػػا ُب ١تػػا :(كىًإٍذ أىخى
موصػػػػولةن ٔتعػػػػٌت الػػػػذم كىػػػػي مفعولػػػػةه بفعػػػػل ٤تػػػػذكؼ،كذلك الفعػػػػلي ىوجػػػػوابي القسػػػػم، 

كىمىػػا ) :كالشػػيخلي قػػاؿ ُب قولػػو  .(3).غينَّ مػػا آتينػػاكم مػػن كتػػابو كالتقػػدير: كاهلل لىتيػػبػىلّْ 
ا ا بىًعيدن نىوي أىمىدن نػىهىا كىبػىيػٍ  .(4)مفعوؿ بو. بأف ما :(عىًملىٍت ًمن سيوىءو تػىوىدُّ لىٍو أىفَّ بػىيػٍ

 ( تعويض الميم من حرف النداء في اللهمٙ) 
مىالًػكى  اللَّهيػمَّ  قيلً ) :و ُب قول للَّهيمَّ الشيخلي ُب كلمة كذكر كل من اٟتليب كا

ٍلػػػػًك ..... ػػػػًذؼى حػػػػرؼي النػػػػداء،  : موقػػػػف البصػػػػريُت بػػػػأف األصػػػػلي:(5)(اٍلمي يػػػػا اهلل، فحي
كىػػذا خػػاصّّ ّٔػػذا االسػػًم الشػػريف فػػبل ٬تػػوزي تعػػوياي  كعيػوّْضى عنػػو ىػػذه ا١تػػيمي ا١تشػػددة.

ػا عػوضه مػن يػاا١تيًم من حرًؼ النداء ُب غَته،كاستدلُّ   ٬تىٍمىعػوا بينهمػا أّنػم مل وا علػى أّنَّ
 .فبل ييقاؿ: يا اللهمَّ 

 

                                                 
 .ُِ/ِببلغة القرآف ، (  ٔ)

 .ِّْ/ِ، ك ببلغة القرآف ،  ْٓٗ/ّا١تصوف ، الدر (  ٕ)

 .ِْٖ/ّالدر ا١تصوف ، (  ٖ)

 .ْٓ/ِببلغة القرآف ، (  ٗ)

 .ٔٔسورة آؿ عمراف ، اآلية :(  ٘)



 
ّّْ 

 

 

كينظػػػر تفصػػػػيلو ُب  ُب ىػػػذه الكلمػػػة، اٍب أضػػػاؼ السػػػمُت اٟتلػػػيب رأم الكػػػوفيُت أيضنػػػ
  .(1)الفصل الثالث من الباب الثالث

 ( كأين من كنايات العددٚ) 
 : كأين التاليةكاحد من اٟتليب كالشيخلي خصائص   كذكر كل

: ((ُب قولو  ( ككأينُ)                    )(2)  ىي :
ىا ال يكػوف إال ٣تركر ًٔتن ، كإذا كقعت مبتدأ فخرب  اكناية عن عدد كبَت ، ٦تيزىا دائمن 

 .ٚتلة أكشبو ٚتلة
 كمػػاُب اآليػػة الكرٯتػػة ا١تػػذكورة، كتػػأٌب مبتػػدأ ،كػػم ا٠تربيػػة اسػػم ٔتعػػٌت كىػػي (ِ)
 .بو،٨تو:كأين ملكت من ماؿ يأتيك.كتأٌب مفعوالن  ٨تو:كأين ىو ،اتأٌب خربن 
، دخلػػت أمٌ  أصػػلها: كقيػػل: ال تػػأٌب ٣تػػركرة ال ْتػػرؼ كال بإضػػافة. ( ككػأينْ)

 .تنوين أثبت ُب ا٠تط على غَت قياسكالنوف  ،كم كصارت ٔتعٌت: الكاؼ عليها،
 .(3) لغة فيها ( ككائنٓ)

 :اؼ عليها أشياء متعددة أخرل، مثلكلكن السمُت أض
 .كأين ( اللغات ا٠تمسة ُبُ)
 ، كىل ىي مصدر ُب األصل أـ ال ؟ .( كأصلها أمِ)
 تتعلق بشيئ كغَتىا من حركؼ اٞتر أـ ال ؟ ( كالكاؼ الداخلة على أمّ)
كينظػػر تفصػػيلو ُب الفصػػل .بسػػيطة أـ مركبػػة ؟كػػأين  ( كىػػل ىػػذه الكلمػػة:ْ)

 .الث من الباب الثالثالث
 ( جواز حذف حرف النداء ٛ)

 :قولػو  ،ٔٔؼ حرؼ النداء فاستشهد اٟتلػيب علػى ذلػك ُب اآليػة:كقد٭تذ
 بأف حرؼ النداء حذؼ من اسم :(ىاأىنٍػتيٍم ىىؤيالًء حىاجىٍجتيٍم ًفيمىا لىكيم ًبًو ًعلمه )

                                                 
   .ّٗ/ِ، ك ببلغة القرآف ،  ٗٗ/ّالدر ا١تصوف ، (  ٔ)

 .ُْٔسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٕ)

  .ُٖٖ/ِالقرآف،  ، كما بعدىا ،ك ببلغة ِِْ/ّالدر ا١تصوف ،  (  ٖ)



 
ّْْ 

 

 

ُب ، ٗ ُب ضػػػمن اآليػػػة:. كالشػػػيخلي قػػػاؿ (1)اإلشػػػارة علػػػى أسػػػاس مػػػذىب الكػػػوفيُت 
ػ اء يػاقػد حػذفت أداة النػد :(انى بػَّ .......رى  ) :قولو   لشػأنو سػبحانو كإجػبلالن  اتعظيمن
 .(2) لذاتو عٌزكجٌل فاكتفى با١تنادل جٌلت قدرتو اكتكرٯتن 

 ( حذف الخافضٜ)
أىفَّ اللٌػوى يػيبىشّْػريؾى بًيىٍحػِتى ) :التقػدير ُب قولػو  كػل مػن اٟتلػيب كالشػيخلي  ذكرك 

قنا ًبكىًلمىةو مّْنى الٌلوً   . (4)حذؼ ا٠تافا أم:بأف اهلل :(3)(ميصىدّْ
 ا( وقوع االسم الموصول مجرورً ٓٔ)

 : ُب قولػػو  ٟتلػػيب كالشػػيخلي ُب كػػوف الػػبلـ ُب ١تػػنكأجػػاز كػػل كاحػػد مػػن ا
ػػػػن تىبًػػػػعى ًديػػػػنىكيمٍ ) ُب ٤تػػػػل جػػػػر  والن موصػػػػ ااٝتنػػػػ كمػػػػن حػػػػرؼ جػػػر، :(5)(كىالى تػيٍؤًمنيػػػواٍ ًإالَّ ًلمى

  .(6)٢تاأداة حصر ال عمل  كآّركر متعلقان ببل تؤمنوا، كإال بالبلـ، ككوف اٞتار
 ،اعػػًتؼأقػػرَّ ك  معػػٌت و اٟتلػػيب بأنػػو يصػػح عنػػدما يضػػمَّن أمػػنكلكػػن أضػػاؼ عليػػ

كال تقػػٌركا كال تعًتفػػوا إال ١تػػن تبػػع ديػػنكم .ٍبٌ مثػػل علػػى ذلػػك أمثلػػة   :أم فعػػدّْم بػػالبلـ،
 .كثَتة من القرآف الكرًن.كيرل تفصيلو ُب الفصل الثالث من الباب الثالث

  عو عن اإلضافةعلى الضم النقطا ( بناء قبلٔٔ)
: أم مػن قبلػو، ٔتعػٌت :(ًمػن قػىٍبػلي ): وقولػكذكر كل من اٟتليب كالشيخلي ُب 

علػػػػى الضػػػػم  بعػػػػد حػػػػذؼ ا١تضػػػػاؼ إليػػػػو بػػػػٍت ا١تضػػػػاؼ قبػػػػلمػػػػن قبػػػػل بعثػػػػة الرسػػػػوؿ ،ك 
  . (7)النقطاعو عن اإلضافة

  ( عطف الجملة على الجملةٕٔ)

                                                 
 .ُِْ/ّالدر ا١تصوف ، (  ٔ)

 .ُٓ/ِببلغة القرآف ، (  ٕ)

 .ّٗسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٖ)

 .ٕٓ/ِ، ك ببلغة القرآف ،  ُِٓ/ّالدر ا١تصوف ، (  ٗ)

 .ّٕسورة آؿ عمراف ، اآلية : (  ٘)

 .ٗٗ/ِ، ك ببلغة القرآف ،  ُّٓ-َّٓ/ّالدر ا١تصوف ، (  ٙ)

 .ِْٕ/ّ.كالدر ا١تصوف ،ُِٖ/ِف ، ببلغة القرآ (  ٚ)



 
ّْٓ 

 

 

  (آؤيكا ًبغىضىػبو مّْػنى اللٌػوً كىبىػ) :اٞتملػة الفعليػةبأف  كل من اٟتليب كالشيخلي  ذكرك 
لَّػػػةي ) :معطوفػػػة علػػػى اٞتملػػػة الفعليػػػة اءكا أم : ذلٌػػػوا كبػػػعلػػػى تأكيػػػل (ضيػػػرًبىٍت عىلىػػػٍيًهمي الذّْ

 .(1)أم كلزمهم غضب اهلل أحاطت ّٔم الذلة كرجعوا مثل فاءكا

( الممنوع من الصرفٖٔ)  
علة كاحدة، كلو نوعافما منع الصرؼ ل - 1    

 فمثَّػل اٟتلػػيب علػى ذلػك زكريػػا، ا١تمػدكدةيػػث ا١تقصػورة ك مػا خػتم بػألف التأن -أ
 .(2)أنثىكالشيخلي 
فػػأخرج اٟتلػػيب مػػن ذلػػك حػػوارم مػػا جػػاء علػػى صػػيغة منتهػػى اٞتمػػوع ،  –ب 
 .(3)مقاعد، كمثَّل الشيخلي مساجدالذم ال يشبو 
 .ع الصرؼ لعلتُت إثنُت، كلو نوعاف: علم كصفة أك العجمةما من -ِ
فػأخرج اٟتلػيب مػن ذلػك نػوح، زائػد علػى ثبلثػة أحػرؼ، العلم األعجمي ال –أ 

  .(4)كمثَّل الشيخلي قنطار
ل كػػل مػػن اٟتلػػيب كالشػػيخلي علػػى فمثَّػػ العلػػم ا١تنقػػوؿ عػػن الفعػػل نفسػػو، –ب 

  .(5)٭تِتذلك 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ُِٗ/ّ، الدر ا١تصوف ،  ُْٗ/ِببلغة القرآف ، (  ٔ)

 .ِٓ/ِ. ببلغة القرآف ،ُِْ/ّالدر ا١تصوف ،(   ٕ)

 .ُِٔ/ِ. ببلغة القرآف ،ُُِ/ّالدر ا١تصوف ، (   ٖ)

 .َُِ/ِ. ببلغة القرآف ، ُِٕ/ّالدر ا١تصوف ،(   ٗ)
 .ٕٓ/ِقرآف ،، ببلغة ال ُْٓ/ّالدر ا١تصوف ،(  ٘)



 
ّْٔ 

 

 

ػاصنػاالختالفػبغنػاضدرػاضطصونػوبالزظػاضػرآنأط
وف كببلغػة القػرآف االخػتبلؼ ُب الػدر ا١تصػ أمػاكنُب ىذا الفصل ٨تػاكؿ إبػراز 

لوجػوه الصػرفية نػتكلم حػوؿ ا يتضح مدل االخػتبلؼ بينهمػا، فػأكالن ، لكي اك٨تون  اصرفن 
 .ٍب الوجوه النحوية

دػاضصرسغظػذواعاالختالفػسيػاضػطاصن(ػأ1)  
عنػػدما نقػػارف بػػُت الػػدر ا١تصػػوف كببلغػػة القػػرآف علػػى مسػػتول سػػورة آؿ عمػػراف 

 ،تشػػهدا صػػاحباه بكػػبلـ اهلل ككػػبلـ العػػربالػػيت ألجلهػػا اس الصػػرفيةقواعػػد مػػن ناحيػػة ال
 .الصرفية مورنرل أّنما ٮتتلفاف ُب كثَتمن األ

ػاضذواعدػاضصرسغظػاضطختضغظػسيػاضدرػاضطصونػ-ػأ
 :كالتا أمرنا   ُُ اليت تعرض ٢تا السمُت اٟتليب ىياالختبلؼ  أمور

 في صيغ األفعال المجردة والمزيدة( االختالف ٔ)
 عل كأفعل ٔتعٌت كاحدف -أ

زنػػكعلػػى أسػػاس قػػراءة األعمػػص ك فاستشػػهد السػػمُت بلفظػػة تيلػػوكف   بلفظػػة ٭تي
  .(1)على أساس قراءة نافع كبأقواؿ العرب األخرل

 أفعل ٔتعٌت كاحدٌعل ك ف  -ب

  .(2)ُب اآليات ا١تتعددة شهد السمُت على ذلك بلفظيت نٌزؿ كأنزؿفاست
 فعل ٔتعٌت فٌعلت -ج

  .(3)قراءة طاؤكس كبقوؿ العرب على أساسفاستشهد السمُت بلفظة تصٌور 
 . فٌعل كأفعل ٔتعٌت فعل آّرد -د

يّْػػز علػػى أسػػاس قػػراءة ٛتػػزة كالكسػػائي  فاستشػػهد السػػمُت علػػى ذلػػك بلفظػػة ٯتي
يز   .(4)على أساس قراءة ابن كثَت كبأقواؿ العرب األخرل كٯتي

                                                 
 .َْْ/ّالدر ا١تصوف ،  (  ٔ)

 .ُِ/ّنف  ا١ترجع ، (  ٕ)

 .ِّ/ّا١ترجع نفسو ،  (  ٖ)

 .َْْ/ّا١ترجع نفسو ، (  ٗ)



 
ّْٕ 

 

 

 ٔتعٌت استفعل تفعل  -ق

كبشػػعر القطػػامي  اسػػتقبل ٔتعػػٌت فاستشػػهد السػػمُت علػػى ذلػػك بلفظػػة تقبَّػػل
  .(1)باإلضافة إىل أقواؿ كأمثاؿ العرب األخرل

 تفعل ٔتعٌت فىًعل  -ك

كبػػػػػأقواؿ العػػػػػرب  تقبٌػػػػػل ٔتعػػػػػٌت قبػػػػػل، فاستشػػػػػهد السػػػػػمُت علػػػػػى ذلػػػػػك بلفظػػػػػة
  .(2)األخرل

 .استفعل ٔتعٌت فعىل -ز
كبأقواؿ العرب  يبشركف،ٔتعٌت ركف يستبشفاستشهد السمُت على ذلك بلفظة 

 . (3)األخرل
 االختالف في أبنية المصدر.( ٕ)
 : ًفعىل كفػيعيل كفىعليولةمصدر الثبلثي -أ

، علػػػى ، كعلػػػى فػيعيػػػل بلفظػػػة ريميػػػزالًكػػػربى فاستشػػػهد السػػػمُت علػػػى ًفعىػػػل بلفظػػػة 
  .(4)علقمة بن قي ، كبلفظة زيغوغةأساس قراءة ٭تِت بن كثاب ك 

 تفعيل :مصدر غَت الثبلثي -ب 
  .(5)فاستشهد السمُت على ذلك بلفظة تأكيل

 ( االختالف في أبنية جمع التكسيرٖ)
 فػيعىلك  أفعلة: ٚتوع القلة -أ

كبشػعرم ، شيػهنىفاستشهد السمُت على أفعلة بلفظة أذلٌة، كعلػى فػيعىػل بلفظػة 
 .(6)العركة بن حزاـ كامرأة من بٍت نضر بن معاكية

 فػيعىاؿك  فػىعىلك  فػيعيل :ٚتوع الكثرة -ب

                                                 
 .َْْ/ّالدر ا١تصوف ،  ( ٔ)

 (.َْْ/ّنف  ا١ترجع ، (  ٕ)

 .َْْ/ّا١ترجع نفسو ، (  ٖ)

 .ِٕك ُٔٔك ُُٔ/ّا١ترجع نفسو ، (  ٗ)

 .ِٖ/ّا١ترجع نفسو  ، (  ٘)

 .ٕٓكّّٖ/ّا١ترجع نفسو ، (  ٙ)



 
ّْٖ 

 

 

ِت بػن كثػاب كعلقمػة بػن على أساس قػراءة ٭تػفاستشهد السمُت على فػيعيل بلفظة ريميز 
 قػػي ، كعلػػى فػىعىػػل بلفظػػة رىمىػػز علػػى أسػػاس قػػراءة األعمػػص، كعلػػى فيعػػاؿ بلفظػػة غيػػزل

  .(1)كبشعر القناين ،بالتخفيف
 اسم اٞتمع -ج
 : اٞتمعافتثنية اسم اٞتمع -أ

  .(2)كبشعر الفرزدؽ ،معافاٞتفاستشهد السمُت على ذلك بلفظة 
 نية اسم المقصور( االختالف في أبٗ)
 تثنية اسم ا١تقصور -أ

: شىفىوىينلك بلفظة شفا الذم يثٌت بالواكفاستشهد السمُت على ذ
(3).  

 ٚتع اسم ا١تقصور -ب
ػػػِتى  يىػػػوف فاستشػػػهد السػػػمُت علػػػى ذلػػػك بلفظػػػة ٭تى مػػػع علػػػى ٭تى ْتػػػذؼ  الػػػذم ٬تي
  .(4)األلف كإبقاء الفتحة اليت قبلها دليبلن عليها

 .لتصغير الختالف في بنية اا( ٓ)
ِتى  ٭تيىٌِت يأٌب على  ذكر السمُت بأف تصغَت ٭تى

(5).  
 .  نسبختالف في أبنية الاال( ٔ)

كقػػػػد يػػػػرد التغيػػػػَت ُب ا١تنقػػػػوص كا١تقصػػػػور كتيعامػػػػل يػػػػاء ا١تنقػػػػوص معاملػػػػة ألػػػػف 
يىػػًوٌم ا١تقصػػور يًػػٌي ك٭تى ػػِتى إىل نسػػبو: ٭تى ، فاستشػػهد السػػمُت علػػى ذلػػك بلفظػػة ٭تى

يىاًكٌم بزيادة األلف بعد القلبك  بقلب ألف ا١تقصور كاكان، ٭تى
(6). 

  ( االختالف في أبنية اإلعالل بالقلبٚ)
  .(7)بلفظة أىكىل قلب الياء ألفان استشهد السمُت على   -أ

                                                 
 .ُٔٔ/ّالدر ا١تصوف ، (  ٔ)

 .ُْٓ/ّنف  ا١ترجع ،(  ٕ)

 .ّّٔ/ّا١ترجع نفسو  ،(  ٖ)

 .ُْٓ/ّا١ترجع نفسو  ،(  ٗ)

 .ُٓٓ/ّا١ترجع نفسو  ، (  ٘)

 .ُٔٓ/ّا١ترجع نفسو ، (  ٙ)

 .ِّْ/ّا١ترجع نفسو  ، (  ٚ)



 
ّْٗ 

 

 

 ك، تعػػػػالوا بلفظػػػػيت قلػػػػب الػػػػواك كاليػػػػاء ألفػػػػان استشػػػػهد السػػػػمُت علػػػػى -ب

  .(1)استكانوا
 ى أسػاس قػراءةعلػ تىلػوكف بلفظػة قلػب الػواك ٫تػزةاستشػهد السػمُت علػى  -ج

  .(2)الفتح

  .(3)ا١تآببلفظيت تقاة ك  اقلب الواك ألفن استشهد السمُت على   -د
  .(4)بلفظة آناء لواك ٫تزةاقلب الياء ك استشهد السمُت على   -ق
  .(5)األمد بلفظة قلب ا٢تمزة ألفان استشهد السمُت على  -ك
 (6سيّْدك  كا١تيت كمَتاث، ياء بػػػػػػػػػ ا١تيعاد، قلب الواكاستشهد السمُت على  -ز

.  
 الختالف في أبنية اإلعالل بالحذف(  اٛ)
  .(7)لتبلوفك  ،نصرفلت، ك بػػػػػػػػػ لتؤمنن حذؼ الواكاستشهد السمُت على  -أ
على أسػاس قػراءة  بلفظة يػىليوف حذؼ الياء كالواكاستشهد السمُت على  -ب
  .(8)ٛتيد

 ( االختالف في أبنية اإلبدالٜ)
 .(9)بػػػػ اتَّلج، كتيقاة كتوراة إبداؿ الواك تاءن سمُت على استشهد ال  -أ
 تػدَّخركف، ك ليػزدادكاػػػػػػ بػػػ إبػداؿ تػاء االفتعػاؿ داالن استشػهد السػمُت علػى  -ب

(10).  

                                                 
 .ِِٓ/ّالدر ا١تصوف ، (  ٔ)

 .ّْٗ/ّنف  ا١ترجع ، (  ٕ)

 .ّٔ/ّا١ترجع نفسو ، (  ٖ)

 .ّٔٓ/ّا١ترجع نفسو  ، (  ٗ)

 .ُِٓ/ّا١ترجع نفسو ، (  ٘)

 .ُّٓ/ّا١ترجع نفسو ، (  ٙ)

 .ِّٗ/ّا١ترجع نفسو ، (  ٚ)

 .َِٕ/ّا١ترجع نفسو ، (  ٛ)

 .َُِ/ّا١ترجع نفسو ، (  ٜ)

 .َٔٓ/ّالدر ا١تصوف ، (  ٓٔ)



 
َّٓ 

 

 

 اإلبػػػداؿ كاٟتػػذؼ ُب ا١تضػػػاعف مػػن غػػػَت قيػػػاساستشػػهد السػػػمُت علػػى  -ج 
  .(1)كبشعر أيب زيد، بلفظة أح ٌ 

 حذف( االختالف في أبنية الٓٔ)
ُب ا١تضػػارع مػػن غػػَت قيػػاس   استشػػهد السػػمُت علػػى حػػذؼ أحػػدل التػػاءين -أ

  .(2)تولَّوابلفظة 
بلفظػػػػة  حػػػذؼ اليػػػاء بعػػػد نػػػوف الوقايػػػة كإثباهتػػػااستشػػػهد السػػػمُت علػػػى  -ب
  . (3)كبشعرم األعشى، اتَّبعٍت
 إلدغامالختالف في أبنية اا (ُُ)
  . (4)دينارالُت على كوف الصوتُت مثلُت بلفظة استشهد السم –أ 
١تَّاعلى كوف الصوتُت متقاربُت بلفظة استشهد السمُت  -ب

(5).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .َِٕ/ّنف  ا١ترجع ، (  ٔ)

 .َِّ/ّا١ترجع نفسو ، (  ٕ)

 .ِٗ/ّا١ترجع نفسو ، (  ٖ)

 .ُِٔ/ّا١ترجع نفسو ،(  ٗ)

 .ُِٗ/ّا١ترجع نفسو ، (  ٘)



 
ُّٓ 

 

 

ػاضذواعدػاضصرسغظػاضطختضغظػسيػبالزظاضػرآنػػ-بػ
 كالتا  ،  ٓ ىي شيخلياليت تعرض ٢تا الكأمور االختبلؼ 

 .االختالف في أبنية المصدر( ُ)  
 مصدر الثبلثي آّرد -أ

   بلفظػة كعلػى فىعًػل كقػود، ك بلفظػيت قىبػوؿ ؿاستشػهد الشػيخلي علػى فىعػو 
 .(1)كىًذب

 مصدر الثبلثي ا١تزيد فيو   -ب
 ٔتصػػدر تفاعػػل كعلػػى احملػػراب، ٔتصػػدر شػػيخلي علػػى مفاعلػػةاستشػػهد ال

 . (2)تعالوا
 االختالف في أبنية الجمع( ِ)
 ( فاعلُتِ( فاعلوف )ُ) :الساملع ا١تذكر ٚت -أ

، كعلػػػػى فػػػػاعلُت بلفظػػػػة فاسػػػػقوفاستشػػػػهد الشػػػػيخلي علػػػػى فػػػػاعلوف بلفظػػػػة    
 . (3)كاذبُتماكرين كعا١تُت ك 
 ملحق ّتمع ا١تذكر السامل  -ب 

  .(4)أك استشهد الشيخلي على ذلك بلفظة 
 .ًفعىل، فًعبلت فعوؿ، فعبلت، فيعبلء، أفعاؿ، :ٚتع التكسَت  -ج

علػػى فيعػػبلء ّتمػػع شػػهيد، ك  استشػػهد الشػػيخلي علػػى فىعًػػبلت بلفظػػة اآليػػات،
 ًفعػػبلت، كعلػػى ًفعىػػل ّتمػػع ريػػب، كعلػػى شػػاىدكفعػػوؿ ّتمعػػي  كعلػػى أفعػػاؿ

 .(5)نًقمةّتمع 
 الربوا، الرىب :مقصور والممدودختالف في أبنية الاال (ّ)

   

                                                 
 .ُٔ،ْٖ،ْٓ/ِ( ببلغة القرآف ،  ُ)

 .ٓٓ.ٖٖ/ِ،نف  ا١ترجع (  ِ)

 .ْٖ،ٕٓ،ْٖ،ُُْ/ِ( ا١ترجع نفسو ،  ّ)
 .ِٓٓ/ِ( ا١ترجع نفسو ،  ْ)
 .ٗ،ُٓ،َِٕ،ُِّ،ِٖٔ/ِ( ا١ترجع نفسو ، ٓ)



 
ِّٓ 

 

 

 .(1)يخلي على ىاتُت الكلمتُت بلفظة الربوااستشهد الش
 زيبىَتم : نسبختالف في بنية الاال( ْ)
 .(2)خلي على النسب بلفظة رًبػّْيُّوفاستشهد الشي 
  عالل بالحذفختالف في أبنية اإلاال( ٓ)

ا" كعلػػى حػػذؼ األلػػف استشػػهد الشػػيخلي علػػى حػػذؼ األلػػف بلفظػػة "تعػػالو 
 .(3)كالياء بلفظة استكانوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ُِٕ/ِف ، ( ببلغة القرآ ُ)
 .ُٖٗ/ِ، نف  ا١ترجع (  ِ)
 .ُٖٗ،ْٖ/ِ( ا١ترجع نفسو ،  ّ)



 
ّّٓ 

 

 

االختالفػسيػاضذواعدػاضظحوغظػأطاصنػ(ػ2)ػ  
عنػػدما نقػػارف بػػُت الػػدر ا١تصػػوف كببلغػػة القػػرآف علػػى مسػػتول سػػورة آؿ عمػػراف 

 ،نحويػػة الػػيت ألجلهػػا استشػػهدا صػػاحباه بكػػبلـ اهلل ككػػبلـ العػػربالواعػػد قمػػن ناحيػػة ال
 . ةنحويال مورنرل أّنما ٮتتلفاف ُب كثَتمن األ

ػظحوغظػاضطختضغظػػسيػاضدرػاضطصوناضذواعدػاضػ-أػ
 كالتا  :   ،ِِاليت تعرض ٢تا السمُت اٟتليب ىي االختبلؼ  أغراض

ػذواعدػاضطبتدأػ-1
 المبتدأ ال يكون نكرة (ُ)

  . (1)(آية ُب فئتُت): استشهد السمُت على ذلك بقولو 
 امجيئ المبتدأ مضمرً ( ِ) 

كبشعرم  (،ًفئة تقاتل) :قبل قولو  إحدا٫تا استشهد السمُت على ذلك بتقدير
 .(2)العجَت السلو  كذم الرمة 

 ستغرا في المبتدأ لال زيادة من( ّ)
  .(3)، كبشعر آّهوؿ(ال اهللكما من إلو إ): استشهد السمُت على ذلك بقولو 

  ال يليها إال المبتدأ لفظة أما( ْ)
  . (4)(فأٌما اٌلذين...): استشهد السمُت على ذلك بقولو 

  حذف المخصوص بالذم، وىو المبتدأ( ٓ)
  . (5)(بًئ  ا١تًهادي ): استشهد السمُت على ذلك بقولو 

 

 

 

                                                 
 .ْْ/ّ( الدر ا١تصوف ،  ُ)
 .ُِٕ/ّ، نف  ا١ترجع (  ِ)
 .ْْ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ّ)
 .ِِٗ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ْ)
 .ّْ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٓ)



 
ّْٓ 

 

 

ػذواعدػاضخبرػ-2
  جمعاإلخبار بلفظ الواحد عن ال( ُ) 

كبشعرم الشاعر آّهوؿ (، ىينَّ أيُـّ الًكتىاب): استشهد السمُت على ذلك بقولو
  . (1)كعلقمة

 اوقوع الجملة القسمية خبرً ( ِ)
  .(2)كبشعر آّهوؿ (،فالذين كفركا ألكفّْرفَّ ) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 

  حذف المضاف في الخبر( ّ)
  . (3)(ىيم درجات) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 

  حذف الالم في الخبر المقدم( ْ)
  .(4)كبأقواؿ ا١تفسرين األخرل (،ىم درجات) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 

  دخول الفاء في الخبر لشبو المبتدأ بالشرط( ٓ)
  . (5)(فبإذف اهلل) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 

 إنّ          خ المبتدأ بينس اجواز دخول الفاء على الخبر عندم( ٔ)
  . (6)، كبشعراألفوه األكدم(فبشّْرىم) :استشهد السمُت على ذلك بقولو

 ا مجيئ الخبر مضمرً ( ٕ)
  .(7)، كبشعر النابغة(ًفئة تقاتل) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 

 تقديم الخبر المكون من األلفاظ التي لها الصدارة ( ٖ)
  .(8)كبشعر الكميت ،(أىٌن لك ىذا) :و استشهد السمُت على ذلك بقول

 

                                                 
 .ِٔ-ِٓ/ّ( الدر ا١تصوف ،  ُ)

 .ِْٓ-ُْٓ/ّ، نف  ا١ترجع (  ِ)
 .ْٗٔ/ّرجع نفسو ، ( ا١ت ّ)
 .َْٕ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ْ)
 .ْْٕ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٓ)
 .ْٗ-ّٗ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٔ)
 .ْٓ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٕ)
 .ُْٕ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٖ)



 
ّٓٓ 

 

 

ػذواعدػاضغارلػ-3
 جواز التذكير والتأنيث في الفعل المسند إليو باعتبار الجمع المكسر ( ُ) 

  .(1)كباآليات األخرل ،(نادتو ا١تبلئكة): استشهد السمُت على ذلك بقولو 
  وجوب تأنيث الفعل المسند إلى ضمير المؤنث( ِ)

كبشعر عامر بن جيوين (، فئة تقاتل) :ى ذلك بقولو استشهد السمُت عل
  .(2)الطائي
  إضافة المصدر العامل في الفاعل والمفعول لمرفوعو( ّ) 

كبشعر األقيشراألسدم  (،من استطاع..) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
(3).  
  جواز عمل اسم الفاعل الموصوف في الظرف( ْ)

  . (4)(إذ قالت امرأة عمراف) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
ػذواعدػصانػوأخواتؼاػ-4
 صارناقصة وبمعنى : تامة و  كان  ( ُ) 
  . (5)(فيكوف طَتا) :استشهد السمُت على ذلك بقولو  
  اوناقصً  ايحتمل أن يكون تامً  يكون الفعل المضمر( ِ) 

( يو ..كيف إذا ٚتعناىم ليـو اهلل ال ريب ف) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
  .(6)على تقدير: كيف يكوف حا٢تم

  بمعنى صار: ناقصة و داوغ أصبح( ّ) 
كإذ )ك(، فأصبحتم بنعمتو إخوانا): استشهد السمُت على ذلك بقوليو 

  .(7)، كبشعرم عدم بن زيد كالربيع بن ضبع(غدكت من أىلك.... 

                                                 
 .َُٓ/ّ( الدر ا١تصوف ،  ُ)
 .ْٕ/ّ، نف  ا١ترجع (  ِ)

 .ُِّ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ّ)
 .َُّ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ْ)
 .ُٔٗ/ّا١ترجع نفسو ، (  ٓ)
 .ٕٗ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٔ)
 .َّٖ،ّٕٗ-ّٖٕ-ّّٓ،ّّْ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٕ)



 
ّٓٔ 

 

 

  
ػاضحجازغظػطاػػػػ-5
  الحجازية ما ( ُ)
، كبشعرم (كما ٤تمد إال رسوؿ): ُب قولو  ػػػػػػػ ماستشهد السمُت على ذلك بػػا

  .(1)أحد بٍت سعد كمغل  بن لقيط، كباآليات القرآنية األخرل
ػوأخواتؼاػذواعدػخبرػِإنَّػ-6
 إن  جواز اإلخبار بالمعرفة في باب ( ُ) 

  .(2)كبشعر الفرزدؽ ،(للذم ببكة) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
 وما في صلتها على عاملهامول  أن  امتناع تقديم مع( ِ)

 (3)(كأىينّْ قد جئتكم) ،(ًإفَّ اهلل ريبّْ كربُّكم..) :استشهد السمُت على ذلك بقوليو 
.  
  حذف العائد من الجملة الخبرية على االسم المقدم ألجل الفصل( ّ) 

، كبشعر األخطل (كلكن أنفسهم يظلموف) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
  . (4)فة إىل االستشهاد باٟتديث النبومباإلضا
ػذواعدػاضطغطولػبهػ-7 
 كرم ،عقر،سوَّـ،كفر( ) :األفعال التي قد تتعدى إلى مفعول واحد( ُ)

، كباٟتديث النبوم (،التوراة كاإل٧تيل) :بقولو استشهد السمُت على كرم 
 :بقولو  كعلى سوَّـ كبشعر امرئ القي ، (،كامرأٌب عاقر) :بقولو  كعلى عقر

  . (5)(ٍبٌ ازدادكا كفرا..) :بقولو  (، كعلى كفركا٠تيل ا١تسوَّمة)
 )اصطفى،أمن( .األفعال التي تتعدى بتضمين معنى فعل متعدي آخر( ِ)

                                                 
 .ُْٓ-ُْْ/ّ( الدر ا١تصوف ،  ُ)
 .ُّْ/ّ، نف  ا١ترجع (  ِ)
 .ُُٗ،َُٗ-َِٔ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ّ)

 .ِّٔ-ُّٔ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ْ)
 .َّٓ،َّْ-َٔ-ُِٔ-ُٕ/ّا١ترجع نفسو ،(  ٘)



 
ّٕٓ 

 

 

 (، كعلى أمنإٌف اهلل اصطفى آدـ ...): بقولو  اصطفىاستشهد السمُت على 
  .(1)خرل، كباآليات األ(كال تؤمنوا إال ١تن تبع دينكم): بقولو 
 )أفعاؿ القلوب كالتصيَت كظن كأخواهتا(. األفعال التي تتعدى إلى مفعولين( ّ)

ربنا ) :بقولو  (، كعلى خلقاجعل   آية) :بقولو  استشهد السمُت على جعل
(، كبشعر يريدُّككم بعد إٯتانكم ...) :بقولو على ردَّ ، ك (ما خلقت ىذا باطبل

 كبشعر (،كىب لنا من لَّدنك رٛتة ..) :و بقول الكميت بن معركؼ، كعلى ىب
يظنوف باهلل غَت اٟتق ظٌن اٞتاىلية ): بقولو  عبداهلل بن ٫تاـ السلو ، كعلى ظنٌ 

(، فقد رأيتموه ك أنتم تنظركف): بقولو  (، كبشعر دريد بن الصمة، كعلى رأل..
 أمواتا(، الذين قتلوا ُب سبيل اهللكال ٖتسنب ) :بقوليو  كبشعر عنًتة، كعلى حسب

: بقولو  (، كبشعر الكميت، كعلى نبَّأال ٖتسنب الذين يفرحوف ٔتا أتوا ....) ك
 . (2)(قل أؤنبّْئكم ٓتَت)
  ويجوز حذفها بحروف الجار األفعال التي تتعدى إلى واحد بنفسها وإلى اآلخر( ْ) 
  )ٝتي، تبوّْئ ( 

كبشعر األخطل، كعلى (، ًنكإينّْ ٝتَّيتها مر ) :بقولو  ٌٝتىاستشهد السمُت على 
  . (3)(تػيبػىوّْئ ا١تؤمنُت مقاعد للقتاؿ) :بقولو  تػيبػىوّْئ
 )كفر،يألوف، ٝتع ( :األفعال التي تتعدى بتضمين معنى فعل متعدي آخر( ٓ)

، كعلى (كما يفعلوا من خَت فلن ييكفركه) :كفر بقولو استشهد السمُت على  
ٝتعنا مناديا يينادم ): بقولو  ى ٝتع(، كعلال يألونكم خباال) :بقولو  يألوف
)(4) .  
 حذَّر ، ٮتيىوّْؼ ( ) :األفعال التي تتعدى إلى واحد وتزداد بالتضعيف آخر( ٔ)

(، كبشعر األعشى، ك٭تذّْركم اهلل نفسو) :بقولو  استشهد السمُت على حذَّر
ا ذلكم الشيطاف ٮتيىوّْؼ أكلياءه) :بقولو  كعلى ٮتيىوّْؼ   .(5)الراعي كبشعر(، إ٪تَّ

                                                 
 .ِِٓ-ُِٖ/ّع نفسو  ،ا١ترج(  ٔ)

 .ْٔ-ِٖٓ-ِٓٓ-ُْٖ-ُّْ-ْْٕ-ُّ-ِّٗ-ِّٓ-ُْٔ/ّالدر ا١تصوف ،(  ٕ)

 .ّٖٕ-ُّٖ/ّنف  ا١ترجع،  (  ٖ)

 .ّٓٓ،ّْٓ-ّّٔ-ّٖٓ/ّا١ترجع نفسو  ،(  ٗ)

 .  ْْٗ،ّْٗ-ُُّ/ّ( ا١ترجع نفسو ، ٓ)



 
ّٖٓ 

 

 

  الكاف اسم منصوب على المفعول بو( ٕ) 
 . (1)(كهيئة الطَت) :استشهد الشيخلي على ذلك بقولو 

  جواز حذف العامل إذا دّل عليو دليل( ٖ)
  . (2)(أف يؤتى أحد مثل ما أكتيتكم) :استشهد السمُت على ذلك بقولو

  في الفعلين التنازع( ٗ)
من قبل ىدل للناس ) :بقولو كأنزؿ ُب ىدل  نزَّؿ استشهد السمُت على عمل

كىو قائم يصلي ) :ُب احملراب بقولو (، كعلى عمل يصلّْي كقائم ُب كأنزؿ الفرقاف
)لقد ٝتع اهلل قوؿ : بقولو (، كعلى عمل قالوا كقوؿ ُب أف كما حيزىا ُب احملراب

ذ ٫تَّت إ) :إذ ٫تَّت بقولو الذين قالوا(، كعلى عمل ٝتيع كعليم ُب الظرؼ 
  . (3)(طائفتاف منكم

 االشتغال( َُ)
  . (4)(فأٌما اٌلذين كفركا فأعذّّْٔم) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 

 االختصاص( ُُ)
، ك كباٟتديث النبوم  (،قائما بالقسط) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
  .(5)بشعر بشامة بن حزف النهشلي

ػذواعدػاضطغطولػاضططضقػػ-8
  در على حذف الزوائدالمص( ُ)

ا بقبوؿ حسن) :استشهد السمُت على ذلك بقولو    . (6)(فتقٌبلها رُّّٔ
  نيابة المصدر عن بعضو ( ِ)

كرؤبة بن العجاج (، كبأشعار القطامي، إال أف تتَّقوا منهم تقاة) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
 .  (7)كالشاعر آّهوؿ

                                                 
 .ُّٗ/ّ( الدر ا١تصوف ،  ُ)
 .  ِْٓ/ّ،نف  ا١ترجع (  ِ)

 .  ِّٖ،ُّٖ-ُْٓ،ُّٓ-ُِٓ-ِِ،ُِ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ّ)

 .ُِٓ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ْ)
 .َٖ،ٕٗ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٓ)
 .ُُْ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٔ)
 .ُُِ-َُُ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٕ)



 
ّٓٗ 

 

 

  يث المعنىالمصدر على غير الصدر من ح ( ّ)
  . (1)(طوعا ككرىا كإليو ترجعوف) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 

 مجيئ المصدر على زنة اسم المفعول من الفعل الزائد على ثالثة أحرف( ْ)
كباآليات األخرل ، ٤ترَّرا فتقبَّل مٍت: )استشهد السمُت على ذلك بقولو 

  .(2)باإلضافة إىل شعر جرير
  المصدرحذف العامل في  ( ٓ)

  . (3)(بغيا بينهم) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
  حذف المصدر المنعوت( ٔ)

  . (4)(كاذكر ربَّك كثَتا) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
ػذواعدػاضطغطولػبهػ-9
 فيإلى كلِّ ظرف مكان مختص بواسطة  الواجب في وصول الفعل (ُ)

  . (5)(عليها زكريا احملراب كلما دخل) :استشهد السمُت على ذلك بقولو
  جواز كون الفاعل ضميرا عائدا على شيئ متصل بمعمول الفعل( ِ) 

، (يـو ٕتد كٌل نف  ما عملت من خَت) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
  .(6)كبشعر الشاعر آّهوؿ

  عن الظرفية لإلضافة إليها خروج إذ( ّ) 
 ،كاالنفطار ،كبآييت ا١تائدة (،ىديتنا بعد إذ) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 

  .(7)كالنابغة كٚتيل ،كلبيد ،كبأشعار مرباؿ بن جهم
  ظرف ُدنلَ  (ْ) 

                                                 
 .ِٔٗ/ّ( الدر ا١تصوف ،  ُ)
 .ُُّ-َُّ/ّ، نف  ا١ترجع (  ِ)
 .َٗ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ّ)
 .ُٕٔ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ْ)

 .ُْْ/ّ،  ( ا١ترجع نفسو ٓ)
 .ُُٔ-ُُٓ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٔ)
 .ُّ-َّ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٕ)



 
َّٔ 

 

 

كبأشعار رجلُت من  (،كىب لنا من لَّدنك) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
  .(1)كثبلثة شعراء آّهولُت كالقطامي ،طيئ
  "ىنالك" ظرف ممنوع الصرف الزم النصب( ٓ)
ك  ،كبأشعار األفوه األكدم(، ىنالك دعا) :شهد السمُت على ذلك بقولو است

كزىَت بن أيب سيلمى كالشاعر آّهوؿ ،شبيب بن جعيل
(2).  

ػذواعدػاضحالػ-11
 تعمل في الحال   إن "" (ُ)

  . (3)(إفَّ الدين عند اهلل اإلسبلـ) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
 . نصوب على الحال بالفعل بعدهكيف" اسم االستفهام م" ( ِ)

 . (4)(اٌلذم يصوّْركم ُب األرحاـ كيف يشاء) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
 .  جواز انتصاب الحال عن المنادى( ّ)

  .(5)كبشعر النابغة (،تؤٌب ا١تلك من تشاء) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
ا ضمير ذي الحال جاز دخول الواو و لم وفيه      الحال إذا وقعت مضارعا منفيا ب (ْ)

 عدمو
أكقاؿ أكحي إ  كمل ييوح إليو ) :استشهد السمُت على دخوؿ الواك بقوؿ اهلل

كبشعر قوؿ أيب (، كمل ٯتسسهم سوء) :، كعلى عدـ دخوؿ الواك بقولو (شيئ
  .(6)قي  بن األسلت األنصارم

ػذواعدػاضطظادىػػ-11
  ة وعدموجواز حذف حرف النداء من اسم اإلشار  (ُ)

 

                                                 
 .ّْ-ّّ/ّ( الدر ا١تصوف ،  ُ)
 .ُْٗ-ُْٖ/ّ( نف  ا١ترجع  ،  ِ)
 .َٗ-ٖٗ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ّ)
 .ِْ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ْ)
  .َُُ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٓ)

 .ُْٗ-َْٗ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٔ)



 
ُّٔ 

 

 

 (،ىؤالء حاججتم فيما لكم بو علم) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
  .(1)كبشعرم رجل من طيئ كالشاعر آّهوؿ

ػذواعدػاضجرػبحروفػاضجرػ-12 
 ا حروف الجر الزائدة تعمل أيضً  (ُ)

  .(2)كبشعر الفرزدؽ(، ما كاف اهلل لًيىذر) :استشهد السمُت على ذلك بقولو
متحدان لفظا ومعنا ال يتعلقان بعامل واحد، إال أن يكون أحدىما معطوفا حرفا جر ( ِ)

 على اآلخر 
  . (3)(ىم للكفر يومئذ أقرب لئلٯتاف) :استشهد السمُت على ذلك بقو٢تو

 الظرف والجار إذا وقعا حالين أو وصفين أو خبرين أو صلتين تعّلقا بكون مطلق ( ّ)
  . (4)(نا ك آتنا ما كعدتَّنا على رسلكربَّ ) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 

 ألن فائدة اإلسناد ال تستقل بو يسال يكون خبرا ل ل من اهلل ( ْ)
كبشعر النابغة (، فلي  من اهلل ُب شيئ) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 

  . (5)كباٟتديث النبوم
ػاضجرػباإلضاسظػػ-13
  إعراب المضاف إليو بإعراب المضاف حين حذفو( ُ)

  .(6)(، على تقدير دين آدـإٌف اصطفى آدـ) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
ػذواعدػاضصغظػػ-14
  رعاية التذكير والتأنيث في صفة اسم الجنس (ُ)

  . (7)(ربّْ ىب   من لدنك ذرية طيبة) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
 

                                                 
 .ُِْ/ّ( الدر ا١تصوف ،  ُ)
 .َٖٓ-َٕٓ/ّ( نف  ا١ترجع ،  ِ)
 .ْٕٕ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ّ)
 .ّٕٓ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ْ)
 .َُٗ-َُٕ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٓ)
 .ُِٕ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٔ)
  .ُْٗ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٕ)



 
ِّٔ 

 

 

  عدم خلوِّ الجملة الوصفية من ضمير( ِ)
  . (1)(ُب فئتُت التقتا فئة تقاتل...) :على ذلك بقولو استشهد السمُت 

  دخول الواو على الصفات من قبيل واحد( ّ)
الصابرين كالصادقُت كالقانتُت كا١تنفقُت ) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 

  . (2)(كا١تستغفرين باألسحار
  عدم جواز الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي( ْ)

  . (3)(بالقسط اقائمن ) :ذلك بقولو  استشهد السمُت على
  يمتنع عمل اسم الفاعل عندما ُوصف قبل أخذ معمولو( ٓ)

  . (4)(إذ قالت امرأة عمراف ربّْ إين نذرت) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
  إضافة الصفة إلى موصوفها( ٔ)

  . (5)(تقاتو يأيها الذين آمنوا اتَّقوا اهلل حقَّ ) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
  جمع الضمير في الصفة بالمعنى( ٕ)

  . (6)(كإٌف منهم لفريقان يلوكف ألسنتهم) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
  األسماء المناداة المفردة المعرفة ال توصف( ٖ)

كبأشعار رؤبة  (،قل اللهم مالك ا١تلك ..) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
  . (7)١تنذر العبدم كجريربن العجاج كاٟتكم بن ا

ػذواعدػاضتوصغدػػ-15
 الحرف ال يؤكد تأكيدا لفظياً إال بإعادة ما دخل عليو أوبإعادة ضميره (ُ) 

  (كأما الذين ابيضَّت كجوىهم ففي رٛتة اهلل) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
 

                                                 
 .ْْ/ّ( الدر ا١تصوف ،  ُ)
 .ُٕ/ّ( نف  ا١ترجع ،  ِ)
 .ٖٕ-ٕٕ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ّ)
 .َُّ/ّجع نفسو ، ( ا١تر  ْ)
 .ُّّ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٓ)
 .َِٕ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٔ)
 .ََُ-ٗٗ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٕ)



 
ّّٔ 

 

 

 
  .(1)بن معبد الواليب كالشاعر آّهوؿ كبأشعار األغلب العجلي كمسلم

ػذواعدػرطفػاضبغانػ-16
  اوتنكيرً  اعدم تخالف البيان وعطف البيان تعريفً  (ُ) 

  . (2)(فيو آيات بيّْنات مقاـ إبراىيم) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
  من المفروض إبدال الجمع عن الجمع وإال القطع عن البدلية (ِ)

  .(3)( أيضنابراىيمفيو آيات بيّْنات مقاـ إ) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
ػذواعدػاضبدلػ-17
  بدل االشتمال (ُ)

  . (4)(كلقد كنتم ٘تنوف ا١توت من قبل) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
  و الكلأبدل البعض  (ِ)

كهلل على الناس ًحجُّ البيت من استطاع إليو ) :استشهد السمُت على ذلك بقوليو 
كبأشعار كثَتّْ عزة كعبيدة بن اٟتارث كذم  (،ُب فئتُت التقتا فئة تقاتل)ك (،سبيبل

  .(5)الرمة كٛتيد بن ثور كالشاعر آّهوؿ
ػػذواعدػرطفػاضظدقػ-18 
  اتحاد المعنى في المعطوف والمعطوف عليو( ُ)

كمصدقا ١تا بُت يدمَّ من التوراة كألحلَّ ) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
  . (6)(فأصَّدؽ كأكن)، كباآلية القرآنية: كبشعر زىَت (،لكم..
  تقديم المعمول على حرف النسق ممتنع (ِ)

 
 

                                                 
 .  ّْٓ-ّْْ/ّ( الدر ا١تصوف ،  ُ)

   .َِّ-ُّٗ/ّ( نف  ا١ترجع ،  ِ)

 .  ُّٖ-ُّٕ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ّ)

 .ُّْ-ُِْ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ْ)
 .ْٓ-ُِّ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٓ)
 .  َِّ-َِِ/ّرجع نفسو ، ( ا١ت ٔ)



 
ّْٔ 

 

 

 
  . (1)(من قبل ىدل للناس كأنزؿ القرآف) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 

  جواز العطف على الضمير الرفع المتصل بعد الفصل( ّ)
  . (2)(فقل أسلمت كجهي هلل كمن اتَّبعن) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 

  فعلية ، و عطف الفعل على االسم لتأويلو جملة( ْ)
  . (3)(ُب الدنيا كاآلخرة كمن ا١تقربُت اكجيهن ) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 

  جواز عطف الفعل على المصدر( ٓ)
كبشعرم (، كشهدكا أٌف الرسوؿ حق) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
  .(4)األخوص الرياحي كميسوف بن ْتدؿ

  عل على االسمعطف الف( ٔ)
ا آتاىم اهلل من فضلو فرحُت ٔت) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 

  .(5)، كاآليات القرآنية األخرلكيستبشركف(
 حذف العاطف ( ٕ)

 (6)كبشعر حساف (،قاؿ يا مرًن أىٌن لك ىذا) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
 حذف المعطوف( ٖ)

 ،كبشعر امرئ القي  (،ا٠تَت بيدؾ) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
  . (7)كباآليات القرآنية األخرل

  المعطوف المخفوض من( ٗ)
  . (8)(فقل أسلمت كجهي هلل كمن اتبعن):استشهد السمُت على ذلك بقولو 

 

                                                 
 .ِِ/ّ( الدر ا١تصوف ،  ُ)
 .  ُٗ-َٗ/ّ( نف  ا١ترجع ،  ِ)

 .  ُٖٕ-ُٕٕ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ّ)

 .  َّّ-َِّ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ْ)

  .ْْٖ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٓ)

 .  ُّٕ-ُّٔ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٔ)

 . َُِ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٕ)

 . ِٗ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٖ)



 
ّٔٓ 

 

 

  المضارع مثبت بعد واو العطف( َُ) 
  . (1)(كيتفكركف) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 

 ضية بين المتعاطفينوقوع الجملة االعترا( ُُ)
  . (2)(لي  لك من األمر شيئ أك يتوب) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 

ػذواعدػاضغطلػاضطاضيػ-19 
  على الماضي قدفائدة دخول ( ُ)

  . (3)(فإف أسلموا فقد اىتدكا) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
 ود   فعل الماضيبال استعمال لو( ِ)

  . (4)(لو يضلونكم) :بقولو  استشهد السمُت على ذلك
  صالح الماضي لالستقبال إذا وقع صلة لموصول( ّ)

  . (5)ةكبشعر النابغ (،كإذا ضربوا ُب األرض) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
ػذواعدػاضغطلػاضطضارعػ-21
  المضارع المثبت إذا كان مستقبال وجب توكيده مع الالم( ُ)

كبأشعار عامر بن (، إلىل اهلل ٖتشركف) : استشهد السمُت على ذلك بقولو
  .(6)الطفيل كالكميت بن معركؼ كامرئ القي 

  لزوم اجتماع النون والم التوكيد في المضارع في الجواب( ِ)
  .(7)كبشعرم آّهولُت (،لتبػىيّْننَّو للناس) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 

  ال      في بعدم دخول واو الحال على المضارع المثبت والمن (ّ)
 

                                                 
 .  ُّٓ/ّلدر ا١تصوف ، ( ا ُ)

 .  ِّٗ-ُّٗ/ّ( نف  ا١ترجع ،  ِ)

 . ّٗ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ّ)

 . ِْْ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ْ)

 .  ّْٓ-ِْٓ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٓ)

 .  َْٔ-ْٗٓ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٔ)

 .ِْٓ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ٕ)



 
ّٔٔ 

 

 

كبشػػعر عبػػداهلل بػػن ٫تػػاـ  (،كيعلػػم الصػػابرين) :استشػػهد السػػمُت علػػى ذلػػك بقولػػو 
  .(1)السلو 

 المضمرة وجوبا بعد الم الجحود وحتى وواو المعية وأو أن     نصب المضارع ب( ْ)
 (، كعلػى حػىت اٞتػػارةماكػاف اهلل ليػذر) :بقولػػو استشػهد السػمُت علػى الـ اٞتحػود 

كيعلػػػػم ) :بقولػػػػو  (، كعلػػػػى كاك ا١تعيػػػػةحػػػػىت ٯتيػػػػز ا٠تبيػػػػث مػػػػن الطيّْػػػػب) :بقولػػػػو 
اجوكم) :بقوليو (، كعلى أكالصابرين   .(2)(أكيتوب)ك (،أك٭تي

  المضارع ثابت النون في جواب االستفهام( ٓ)
كبشػػػػػعر ا١تغػػػػػَتة بػػػػػن  (،كتكتمػػػػػوف اٟتػػػػػق) :استشػػػػػهد السػػػػػمُت علػػػػػى ذلػػػػػك بقولػػػػػو 

 .(3)حبناء
 لمالم و        الفر  في النفي ب( ٔ) 

  .(4)(ك١تَّا يعلم اهلل الَّذين جاىدكا منكم) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
 جملتا الشرط والجزاء ( ٕ)

كإف تصػػػػػػػربكا كتٌتقػػػػػػػوا ال ) :استشػػػػػػػهد السػػػػػػػمُت علػػػػػػػى الفعلػػػػػػػُت ا١تضػػػػػػػارعُت بقولػػػػػػػو 
اضي كعلى الشرط ا١ت كبأشعار جرير بن عبد اهلل البجلي كحساف كجرير. (،يضرُّكم...

كبأشػػعار زىػَت كالفػػرزدؽ  (،كمػا مػػن عملػت مػن سػػوء تػىػوىدُّ ) :كاٞتػزاء ا١تضػارع بقولػػو 
كعلػػػى  كأيب صػػػخر كعػػػركة بػػػن الػػػورد كسػػػوار بػػػن ا١تضػػػرب كجريػػػر بػػػن عبػػػد اهلل البجلػػػي.

كعلػػػى الشػػػرط (. فقػػػد مػػػ َّ القػػػـو قػػػرح) :الشػػػرط ا١تضػػػارع كاٞتػػػزاء ا١تاضػػػي بقولػػػو 
 .(5)(عليهم الًذلَّة أينما ثيًقفوا ضيرًبت) :كاٞتزاء ا١تاضيُت بقولو 

 الفاء مع القول المضمر في جواب أم ا اطراد حذف( ٖ)
 
  

                                                 
 .ُِْ-ُُْ/ّ( الدر ا١تصوف ،  ُ)
 .ِِْ-ِّٗ-ُُْ-َٖٓ-َٕٓ/ّنف  ا١ترجع ،(  ٕ)
 .ِْٔ-ِْٓ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ّ)
 .َُْ-َْٗ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ْ)
 .ِّٓ-ّْٓ-ّّٓ-ُِّ-ُُٖ-ّٕٕ-ّٕٔ/ّا١ترجع نفسو ،(  ٘)



 
ّٕٔ 

 

 

كبأشعار اٟتارث بن (، أكفرًب بعد إٯتانكم) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 
  .(1)خالد ا١تخزكمي كزىَت كالشاعر آّهوؿ

ػصرفذواعدػاضططظوعػطنػاضػ-21
 ، كلو نوعاف: علم كصفة  إثنُت( ما منع الصرؼ لعلتُتُ) 

 العلم ا١تزيد فيو األلف كالنوف  -أ
  . (2)(إفَّ اهلل .......كآؿ عمراف) :استشهد السمُت على ذلك بقولو 

ػػباضططظوعػطنػاضصرفػذواعدػاضطضحقػ-22 
 ما منع من الصرؼ للعلمية كالعدؿ  –أ 

شعرم كب(، كسبّْح بالعشيّْ كاإلبكار: )استشهد السمُت على ذلك بقولو 
  .(3)عمر بن أيب ربيعة كشعر زىَت

سيػبالزظػاضػرآنػظضذواعدػاضظحوغظػاضطختضغاػ-بػ  
 ، كالتا :َُكأغراض االختبلؼ اليت تعرض ٢تا الشيخلي ىي 

ػاضخبرػ-1
  وقوع الخبر اسم االستفهام  ( ُ)

  . (4)(من أنصارم) :استشهد الشيخلي على ذلك بقولو 
ػذواعدػاضغارلػ-2
  حسب اسمها وتذكير الفعل كانتأنيث   (ُ)

كيف كاف )ك (، كلتكن منكم أمة يدعوف) :استشهد الشيخلي على ذلك بقوليو 
  . (5)(عاقبة
 اسم الفاعل يعمل عمل فعلو (ِ)

                                                 
 .ّْْ-ّّْ/ّ( الدر ا١تصوف ،  ُ)
 .ُِٖ/ّ( نف  ا١ترجع ،  ِ)
 .ُٖٔ/ّ( ا١ترجع نفسو ،  ّ)
 .ْٕ/ِ( ببلغة القرآف ،  ْ)
 .ُٖٕ-َُْ/ِ( نف  ا١ترجع ،  ٓ)



 
ّٖٔ 

 

 

 جامع)ك (،ظا١توفأكيعذّٔم فإّنم ) ا١تتعددة: استشهد الشيخلي على ذلك بأقوالو
 . (1)يب األسود الدؤ كبشعر أ (،ا١توت ذائقةك)(، ا١تكذبُت)ك(، الناس
  إضافة المصدر العامل إلى مفعولو( ّ)

  . (2)(ًحجُّ البيت من استطاع إليو سبيبل) :استشهد الشيخلي على ذلك بقولو
 احذف الفاعل اختصارً ( ْ)

  . (3)(فزادىم إٯتانا) :استشهد الشيخلي على ذلك بقولو 
  عمل صيغة المبالغة كفعلها ( ٓ)

 . (4)(لي  بظبلـ للعبيد) :ى ذلك بقولو استشهد الشيخلي عل
ػذواعدػخبرػإنَّػوأخواتؼاػ-3
 إن  وقوع االسم الموصول خبر  ( ُ)

  . (5))للذم ببكة( :استشهد الشيخلي على ذلك بقولو 
 إن  حذف خبر  (ِ)

  . (6)(بيد اهلل) :استشهد الشيخلي على ذلك بقولو 
ػذواعدػاضطغطولػبهػػ-4
  ) الفعل ا١تطاكع (:  ةً ي الزماألفعال التي تأت( ُ)

كمػن ) :بقولػو (، علػى انبغػى كقػود النػار) :بقولػو استشهد الشيخلي على توقُّد 
  . (7)(يبتغ غَت اإلسبلـ ..

 ) كقد ، يعلم ، ٚتع ، تشكركف ، حزف ، أنفق ، أحرؽ  ، بشَّر ، اتَّبع ، اتَّقى ، يبتغي ( : األفعال التي تتعدى بنفسها (ِ)

                                                 
 .ِْٖ-ُٖٕ-ُٓ-َُٕ-ُٖٕ-َُْ/ِببلغة القرآف ، (  ُ)
 .ُُّ/ِ( نف  ا١ترجع ،  ِ)
 .َِّ/ِ( ا١ترجع نفسو ،  ّ)

 . ِّْ/ِ( ا١ترجع نفسو ،  ْ)

 .ُِٗ/ِ( ا١ترجع نفسو ،  ٓ)
 .ِّٔ/ِ( ا١ترجع نفسو ،  ٔ)
 .ُُٖ-ُٔ/ِ( ا١ترجع نفسو ،  ٕ)



 
ّٔٗ 

 

 

كاهلل ) :بقولػػو يعلػػم  كعلػػى ،(كقودالنػػار) :بقولػػو شػػيخلي علػػى كقػػد استشػػهد ال
بقولػػو  (، كعلػػى تشػػكركفقػػد ٚتعػػوا لكػػم) :بقولػػو كعلػػى ٚتػػع ،(يعلػػم كأنػػتم تعلمػػوف

: (لعلكػػػم تشػػػكركف)،  بقولػػػو كعلػػػى حػػػزف: (كال ٭تزنػػػك)، بقولػػػو  كعلػػػى أنفػػػق
: (كا١تنًفقػػػػػػُت ،)بقولػػػػػػو  لػػػػػػى أحػػػػػػرؽكع: (كعلػػػػػػى كاٟتريػػػػػػق ،) ػػػػػػبى  :بقولػػػػػػو ر شَّ
 :بقولو  كعلى اتَّقى،( للذين اتَّبعوا) :بقولو  ( ،كعلى اتَّبعفبشّْرىم بعذاب أليم)
  . (1)(كيبتغ) :بقولو  كعلى يبتغي ،(كاتَّقى)
  :) استوقد ، صرب ، اختص ( ةً متعديًًة األفعال التي تأتي الزم (ّ)

 :بقولو  صرب (، كعلىكقود النار) :بقولو  استوقداستشهد الشيخلي على 
  . (2)(ٮتتص) :بقولو (، كعلى اختص صربكا)
 :) خفي ، استجاب ( . األفعال التي تتعدى بحروف الجر( ْ)

(، كعلػػػى اسػػػتجاب ال ٮتفػػػى عليػػػو شػػػيئ) :بقولػػػو استشػػػهد الشػػػيخلي علػػػى خفػػػي 
م) :بقولو    . (3)(فاستجاب ٢تم رُّّٔ
 أحٌ  ، علَّم ، كتم ( .  رأل، ل  ،) اختص ، ىد :األفعال التي تتعدى إلى مفعولين (ٓ)

 :بقولػػػػو كعلػػػػى ىػػػػدل،  ،(ٮتػػػػتص) :بقولػػػػو استشػػػػهد الشػػػػيخلي علػػػػى اخػػػػتص 
فلٌمػا ) :بقولػو (، كعلى أحػ َّ يركّنم مثليهم) :بقولو  كعلى رأل ،(يهدل اهلل)

(، كعلػػى كػػتم كيعلّْمػػو الكتػػاب) :بقولػػو كعلػػى علَّػػم  ،(أحػػ َّ عيسػػى مػػنهم الكفػػر
  . (4)(وف اٟتقَّ كتكتم) :بقولو 
 ا حذف المفعول اختصارً  (ُْ)

 استشهد الشيخلي على حذؼ ا١تفاعيل بعد األفعاؿ التالية بأقوالو 
 (مٍت تقبَّلف(، ك)كٯتيت ٭تييكاهلل ) ك (،يشاءكاهلل يؤيّْد بنصره من ا١تتعددة: )

  . (5)(تعقلوف)ك

                                                 
 .ُُٖ-َُِ-ّٗ-ِّ-ُِْ-ِِٔ-ِّْ-ُْٔ-َِّ-ُٗ-ُٔ/ِ( ببلغة القرآف ،  ُ)
 .ٗٗ-ِٗٔ-ُٔ/ِ( نف  ا١ترجع ،  ِ)
 .  ِّٔ-َُ/ِ( ا١ترجع نفسو ،  ّ)

 .ٓٗ-ٓٗ-ْٕ-ُِ-ُُٗ-ٗٗ/ِا١ترجع نفسو ،(  ٗ)

 .ٖٗ-َٓ-َِٕ-ُِ/ِ( ا١ترجع نفسو ،  ٓ)



 
َّٕ 

 

 

ػخبرػصانػوأخواتؼاػ-5
 كانخبر   حذف ( ُ) 

  . (1)(لفي ضبلؿ مبُت) :ذلك بقولو استشهد الشيخلي على 
ػاضطظادىػػ-6
  حذف حرف النداء (ُ)

  . (2)(....ربَّنا) :استشهد الشيخلي على ذلك بقولو 
ػذواعدػاضجرػبحروفػاضجرػ-7
  وقوع االسم الموصول مجرورا (ُ)

  . (3)(كال تؤمنوا إال ١تن تبع دينكم) :استشهد الشيخلي على ذلك بقولو 
  والمجرور اختصارا حذف الجار( ِ)

  . (4)(توٌلوا) :استشهد الشيخلي على ذلك بقولو 
ػذواعدػاضجرػباإلضاسظػ-8
  حذف المضاف و إقامة المضاف إليو مقامو( ُ)

)فئة ، ك(فأخذىم اهلل بذنؤّم) ا١تتعددة: استشهد الشيخلي على ذلك بأقوالو 
  . (5)(من الشيطاف الرجيم)ك تقاتل ُب سبيل اهلل(،

  ضافة أسماء الفاعلين إلى الضميرإ( ِ)
  . (6)(متوفّْيك كرافعك إ َّ كمطهّْرؾ) :استشهد الشيخلي على ذلك بقولو

 مع اسمها وخبرىا المضاف إليو المصدر المنسبك من أن  ( ّ)
 . (7)(ذلك بأّنم قالوا ...) :استشهد الشيخلي على ذلك بقولو 

                                                 
 .ُِٖ/ِ( ببلغة القرآف ،  ُ)
 .ُٓ/ِ( نف  ا١ترجع ،  ِ)
 .ٗٗ/ِ( ا١ترجع نفسو ،  ّ)
 .ٖٖ/ِ( ا١ترجع نفسو ،  ْ)
 .ِٓ-ُِ-ُٕ/ِنفسو ، ( ا١ترجع  ٓ)
 . ٖٕ/ِ( ا١ترجع نفسو ،  ٔ)

 . َُِ/ِ( ا١ترجع نفسو ،  ٕ)



 
ُّٕ 

 

 

  حلول المصدر المؤول محل المضاف إليو( ْ)
  . (1)(ٔتا أشركوا باهلل) :استشهد الشيخلي على ذلك بقولو 

ػذواعدػاضصغظػ-9
 اومعنً  اتطابق الصفة الموصوف لفظً ( ُ)

  . (2)(أٌمة قائمة يتلوف ...) :استشهد الشيخلي على ذلك بقولو 
  حذف الموصوف وحلول الصفة محلو( ِ)

 ،(لذين قالوالقد ٝتع اهلل قوؿ ا) :استشهد الشيخلي على ذلك بقوليو 
  . (3)(..بالبيّْنات)ك

ػذواعدػاضططفػ-11
  حذف المعطوف( ُ)

  . (4)(....كا١تبلئكة كأكلوا العلم) :استشهد الشيخلي على ذلك بقولو 
  حذف المعطوف عليو( ِ)

 .(5)(كلو افتدل بو: )استشهد الشيخلي على ذلك بقولو 

السمُت اٟتليب كّٔجت كنظرنا إىل أغراض التشابو كاالختبلؼ ا١تذكورة بُت 
 الشيخلي، ٨تن نستطيع أف نقوؿ بأف أغراض االختبلؼ ىي كثَتة جدِّا. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ُّٗ/ِ( ببلغة القرآف ،  ُ)
 .َُٓ/ِ( نف  ا١ترجع ،  ِ)
 .ِْٔ-ُِْ/ِ( ا١ترجع نفسو ،  ّ)
 .ِٔ/ِ( ا١ترجع نفسو ،  ْ)
 .ْْ/ِ( ا١ترجع نفسو ،  ٓ)



 
ِّٕ 

 

 

 

 اضخاتطظ
ا١تقارنة بػُت الػدر إذ كفقٍت إىل كتابة ىذا ا١توضوع: أٛتد اهلل عز كجل كأشكره 
كأرجو اهلل تعػاىل ، يلية صرفية ٨توية، سورة آؿ عمرافا١تصوف كببلغة القرآف، دراسة ٖتل

أف أكػػوف قػػد كيٌفقػػت ١تعاٞتػػة ا١توضػػوع علػػى الوجػػو الػػذم يرضػػى اهلل تعػػاىل، كأرجػػو اهلل 
 تعاىل أيضنا أف ٬تعلو لوجهو الكرًن كأف ينفعٍت بو.

، ٍب لػػيت توصَّػػلت إليهػػا مػػن خػػبلؿ البحػػثكأرل ىنػػا أف أسػػجّْل أىػػم النتػػائج ا
 لصدد:أسجل أىم التوصيات اليت ينبغي أف يقاؿ ُب ىذا ا

 أعمػاضظتائج  - أ
 أ٠تص أبرز النتائج اليت توصلت إليها ُب النقاط التالية:

ر ا١تصػػػػػوف ُب علػػػػػـو الػػػػػدثبػػػػػت أف اسػػػػػم الػػػػػدر ا١تصػػػػػوف الكامػػػػػل ىػػػػػو   -ُ
كاسػػم صػػاحبو  ىػػو السػػمُت كلػػي  ابػػن السػػمُت ألف  الكتػػاب ا١تكنػػوف

لػي  معظم ا١تؤرخُت الذين ترٚتوا لو ال يذكركف ىذه الزيادة ، كىكػذا 
 . أحد من أجداده باسم عبدالدائمُب نسبو 

يت مػػػن أىػػػم التفاسػػػَت الػػػ وف كببلغػػػة القػػػرآفالػػػدر ا١تصػػػيعتػػػرب كػػػل مػػػن   -ِ
، كرٔتػػػا يكونػػػاف أىػػػم مػػػرجعُت ُب اىتمػػػت باٞتانػػػب الصػػػرُب كالنحػػػوم

٣تػػا  الصػػرؼ كالنحػػو التطبيقيػػُت ُب نصػػوص القػػرآف الكػػرًن ، حيػػث 
 النصوص القرآنية.طٌبق االثناف األبنية الصرفية كالقواعد النحوية على 

ُب فػػػن مػػػن الفنػػػوف ا١تتعلقػػػة  القػػػرآفببلغػػػة مػػػن يػػػدرس الػػػدر ا١تصػػػوف ك   -ّ
بالتفسَت يستيقن أف صػاحبيهما علػى إ١تػاـ كاسػع ُب ذلػك الفػن سػواء  
كػػػاف ُب ٣تػػػاؿ القػػػراءات أك ُب ٣تػػػاؿ اللغػػػة أك ا١تعػػػاين أك البيػػػاف فضػػػبلن 

 عن النحو كالصرؼ اللذين أخذ صاحبا٫تا الشهرة ألجلهما. 
ثبػػت أف الػػدر ا١تصػػوف مػػن أىػػم ا١تراجػػع للقػػراءات القرآنيػػة فمػػن ٚتػػع   -ْ

القػػػراءات مػػػن خبللػػػو بدقػػػة، يسػػػتغٍت عػػػن كثػػػَت مػػػن ا١تراجػػػع غػػػَته ألف 
السمُت اٟتليب قد نسب كل قراءة إىل قارئها ، كىػذا يػدؿ علػى فهمػو 



 
ّّٕ 

 

 

العميق للقراءات كىكذا الشػيخلي ُب نقلػو للقػراءات كلػو كػاف بسػيطا 
  قائليها.نسب القراءات إىل

إىل حػػد   اثبػػت عنػػد الباحػػث أف السػػمُت  كػػاف ُب نقلػػو لػػآلراء دقيقنػػ  -ٓ
كبػػػَت.مل يعثػػػر الباحػػػث رغػػػم البحػػػث كالتنقيػػػب علػػػى خطػػػأ كقػػػع فيػػػو 
السمُت اٟتليب عند نقلو آلراء النحويُت الذين ناقشهم. أكثر من نقل 

أبػػا حيػػاف كالز٥تشػػرم كابػػن عطيػػة كأبػػا البقػػاء  آرائهػػم ُب الػػدر ا١تصػػوف
، كىكػػػػػذا ةكػػػػػربم، فراعػػػػػى فيمػػػػػا نقػػػػػل مػػػػػن آرائهػػػػػم جانػػػػػب األمانػػػػػالع

 الشيخلي راعى ُب نقولو من مصادره عنصر األمانة.
خاصػة يسػتيقن القػارئ أف السػمُت اٟتلػيب مل  عند قراءة الدر ا١تصػوف  -ٔ

يكػػػػػن مػػػػػن العلمػػػػػاء الػػػػػذين يقلػػػػػدكف ا١تػػػػػذاىب النحويػػػػػة مػػػػػن البصػػػػػرم 
دكف أف يكػوف ٢تػم رأم كيقفوف مكتوُب األيدم  ا ٤تضناكالكوُب تقليدن 

أك اختيػػػػػار أك ٘تحػػػػػيص، بػػػػػل اٌٗتػػػػػذ السػػػػػمُت مثػػػػػل أسػػػػػتاذه أيب حيػػػػػاف 
ػػػ يسػػػَت عليهػػػا كيبػػػٍت رأيػػػو علػػػى تلػػػك األسػػػ   ااألندلسػػػي لنفسػػػو أسسن

كالقواعػػػػد الػػػػيت اقتنػػػػع بصػػػػحتها كػػػػل االقتنػػػػاع ، فكػػػػاف ترجيحػػػػو لػػػػرأم 
خػػر بنػػاءن علػػى تلػػك األسػػ  مػػذىب ٨تػػوم أكتضػػعيفو لػػرأم مػػذىب آ

 ما الشيخلي يكتفي بإيراد األراء البصرية ا١تعركفة.، كأا١تختارة
عديػػػدة النصػػػوص كقػػػد يلتقػػػي الباحػػػث ُب الػػػدر ا١تصػػػوف ٔتزيػػػد مػػػن ال  -ٕ

دىا َب غػػػَته لضػػياع أصػػػو٢تا عىػػربى رحلػػػة التػػػاريخ، ألفَّ ٬تػػنػػادرة قػػػد ال ال
حػػريص علػػى االقتبػػاس كالنَّقػػل عػػن علمػػاء العربيَّػػة كالتَّفسػػػَت،  سػػمُتال

،يضػػيف بيعػػدا جدكىػػذا  كيعػػُت علػػى اسػػتكماؿ  يػػدا إىل مػػذىب معػػُتَّ
كلكن الشػػػػيخلي مل يػػػػأت أكتعػػػػديل النَّتػػػػائج كالنَّظػػػػرات. صػػػػورة البحػػػػث
 بشيئ منها.

سعة اطبلع السمُت كاىتمامو بتعزيػز مذىبػو أك  نرل ُب الدر ا١تصوف  -ٖ
، كآراء العلماء فيهابكثَت من الشَّواىد النَّادرة ىنا نَّنا ٪ترُّ الدفاع عنو أل



 
ّْٕ 

 

 

، ُب كتاب آخر كصل إلينا توجداٌليت ال رَّجوىا أك اعتمدكىا ككيف خ
 كمل يذكر الشيخلي من ىذا اٞتانب.

كتابػو   ، لقػد ضػمَّ صرفية كالنحويةشواىد اليكثر السمُت اٟتليب من ال  -ٗ
آالؼ مػػن ىػػذه الشَّػػواىد حػػىت إنَّنػػا ال نكػػاد ٪تػػرُّ بشػػاىد  الػػدر ا١تصػػوف
 ا١تصػػوف الػػدُّرُّ الَّ ك٧تػػده كاردا ُب العربيَّػػة ا٨تػػوٌم كارد ُب كتػػب صػػرُب أك 

كىكػػػػػػذا حػػػػػػاؿ الشػػػػػػيخلي الػػػػػػذم أكرد الشػػػػػػواىد ُب كتابػػػػػػو مػػػػػػن ىػػػػػػذه 
 .الناحية

علػػػى ا١ترحلػػػػة األخػػػَتة مػػػن مراحػػػػل علػػػػى التعػػػرُّؼ  ييعػػػُت الػػػدر ا١تصػػػوف -َُ
أعػػػبلـ ىػػػذه  شيػػػغيلى ألف التػػػأليف ُب اإلعػػػراب القػػػرآيٌن كالنَّحػػػو العػػػريٌب، 

فيمػا التنسػيق ك  ١تتقدّْمُت مػن ناحيػة،آراء ا )سبعة قركف( ىو ٚتعالفًتة 
، الضػعيف كالقػوٌم منهػا مػن ناحيػة ثالثػةتبيُت بينها من ناحية ثانية، ك 

 . كالشيخلي قد يذكر آراء ا١تتقدمُت كلكنو يكتفي بأشهرىا فقط
التعػرُّؼ مػن خػبلؿ اإلعػراب علػى  نرل ُب الدر ا١تصوف كببلغة القػرآف -ُُ

هػػا، ككيػػف درسػػها العلمػػاء كمػػا قيػػل فيكشػػرح معانيهػػا تفسػػَت اآليػػات 
مػػػػع اٞتانػػػػب ُب جانػػػػب التَّفسػػػػَت  افيعينػػػػ افكبيَّنػػػػوا مػػػػدلوالهتا، كالكتابػػػػ

 رجبل مادائما أّنَّ  اف٭تس اكان  األساسي كىو اإلعراب. ألف صاحبا٫تا
 ٨تو كلغة.صرؼ ك 

بػػػػالقراءات القرآنيٌػػػػة كأكجػػػػو ٗتر٬تهػػػػا  ـ ُب الػػػػدر ا١تصػػػػوفاالىتمػػػػانػػػػرل   -ُِ
ػػػٌبل الٌػػػيت كأصػػػحاب ىػػػذه القػػػراءات، ككيػػػف  قػػػرؤكا كتػػػاب اهلل، كمػػػا السُّ

شػاذة أك  اعتمدكىا ُب ذلك؟ كمػن النَّػادر أف يغفػل السَّػمُت قػراءة مػا:
 الكتػػاب أكثػػر مػػن عشػػرين قػػراءة لكلمػػة قرآنيػػة، ُبمتػػواترة. كقػػد ٧تػػد 

ػػػمُت مرجَّحػػػا  ك٧تػػػد إىل جانبهػػػا آراء العلمػػػاء ُب توجيههػػػا، كيقػػػف السَّ
العامل ا١تتفهّْم ألبعاد اللُّغػة كمػا ٖتتملػو  معلّْبل ٥تتارا،حاكما عليها بركح
 كما فيها من غزارة كتفريع.



 
ّٕٓ 

 

 

يًمػػػل فكػػػاف كثػػػَتنا ٌمػػػا يػػػربط بػػػُت اآليػػػات  كالسػػػمُت ال ٭تػػػب  -ُّ
التكػػػرار ا١ت

ا١تتشػػأّة أك مػػا يقارّٔػػا ُب تركيبهػػا، أك يبػػُتّْ قاعػػدة كليػػة أك ضػػابط قػػد 
يػل علػى مو  ضػع سػابق، مٌر ذكره، فرارنا من تكػرار ال داعػي لػو، فقػد ٭تي

كقد يذكر لنا اسم الٌسورة كاآلية، كقد يذكر لنا اآلية فقط، كقػد يػذكر 
 .السورة فقط، كقد ٭تيل دكف أف يذكر شيئنا

ػػا بعػػرض أقػػواؿ العلمػػاء  قػػد كػػاف السػػمُت ُب كتابػػو الػػدر ا١تصػػوف  -ُْ مهتمن
ُب إعػػػراب القػػػرآف الكػػػرًن كمناقشػػػتها كتقوٯتهػػػا علػػػى األدلػػػة الصػػػناعية 

  .كا١تعنوية
التمسػػػػػك ف السػػػػمُت يسػػػػَت مثػػػػػل أسػػػػتاذه أيب حيػػػػاف ُب إتػػػػاه ثبػػػػت أ -ُٓ

بأصػػػوؿ الصػػػػناعة كالتشػػػػدد ُب تطبيػػػػق أشػػػػكا٢تا، كلكػػػػن ىػػػػذا ال ٭تىػػػػٌتم 
التوافػػػػق ُب النتػػػػائج ألف ا١تػػػػادة الػػػػيت يعمػػػػبلف ُب صػػػػددىا تقبػػػػل اٟتػػػػوار 

قد ٧تػد السػمُت يعػًتض سػبيل أيب حيػاف مصػححنا لذا كاألخذ كالرد، 
٧تػػػده ميٍنًصػػػفا لػػػو ُب أمثلػػػة  ، كقػػػداالجتهػػػاد لػػػو كجهتػػػو أك ٥تالفنػػػا لػػػو ُب

يبػػدأ بانتقػػاده، ٍبَّ ، كقػػد أخػػرل، فيعػػًتؼ بصػػحَّة مػػا أكرده مػػن مواقػػف
 . ٭تاكؿ أف يػىٍعذيرىهي أك٬تد لو ٥ترجا فيما ذىب إليو

فَّ الز٥تشرم كاف معتز  العقيػدة مػن ناحيػة، ككػاف يػنهج أكمن ا١تعلـو  -ُٔ
ب الصّْػػناعة النَّحويَّػػة مػػن مػػنهج الػػرأم كالتأكيػػل، كلػػو كػػاف علػػى حسػػا

مناقشػػػػات  الكٌشػػػػاؼناحيػػػػة ثانيػػػػة. لػػػػذلك أثػػػػارت آراء الز٥تشػػػػرم ُب 
كحوارا بُت العلماء؛ كمػن الطَّبيعػٌي أف يتصػدَّل لػو أبػو حيٌػاف كىػو مػن 
علماء السُّنَّة، خاصةن كلَّما كجده يغفل عػن أمػر الصّْػناعة، كيشػتط ُب 

ػػػػػمُت اىل جانػػػػػب أسػػػػػتاذه أيب حيَّػػػػػاف ُب قضػػػػػايا  التأكيػػػػػل، ككػػػػػاف  السَّ
العقيػػػدة كرٌد مػػػواطن االعتػػػزاؿ الٌػػػيت كػػػاف الز٥تشػػػرم ٭تػػػاكؿ أف يبثَّهػػػا َب 
ثنايػػػا تفسػػػَته، كمػػػا كػػػاف معػػػو ُب ردّْ التَّجػػػاكز الصَّػػػريح علػػػى الصّْػػػناعة 
النَّحويَّػػػة كمتعلّْقاهتػػػا، كلكنَّػػػو كػػػاف يعػػػًتض علػػػى شػػػيخو أيب حيٌػػػاف إذا 

كقػػد  بعػػا العػػوج كالتكلُّػػف.سػػار ُب نقاشػػو مػػع الز٥تشػػرم سػػَتا فيػػو 



 
ّٕٔ 

 

 

يػػتهم شػػيخو بالتحامػػل كالتسػػرع ُب إعػػبلف اٟتكػػم كاٞتػػرم كراء األمػػور 
٭تاكؿ إنصاؼ الز٥تشرم كتصػحيح مواقفػو ُب كقد ، اللفظية كالشكلية

ػػع منهػػا ىػػو ٬تػػد مقابػػل شػػيخو عنػػدما  ثغػػرة ُب كػػبلـ الز٥تشػػرم، فيوسّْ
صػػر٭تنا، فينتقػػده، ليتَّخػػذ مػػن االحتمػػاالت الػػيت قػػد ٭تتملهػػا ا١تػػرء شػػيئنا 

قػػػد غىفىػػػلى عػػػن ىػػػذا األمػػػر فينتقػػػد ىػػػذا  الز٥تشػػػرمالشػػػيخ أٌف يظػػػن أك 
 .اإلغفاؿ

السمُت على الز٥تشرم حُت ٭تيد الطريق عن قػوانُت الصػناعة يعًتض  -ُٕ
النحويػػة ألف منهجػػي الز٥تشػػرم كالسػػمُت يتغػػايراف حيػػث إف السػػمُت 

ناعة النحويػػػػة يػػػنهج مػػػنهج االلتػػػػزاـ ُب القػػػراءات ا١تتػػػواترة كقػػػػوانُت الصػػػ
كظػػػاىر اللغػػػة ُب حػػػُت إف الز٥تشػػػرم ينشػػػد ا١تركنػػػة كالتحػػػرر مػػػن ىػػػذه 
األطر كاٟتدكد، باإلضافة إىل تغاير منهج الرجلُت ُب مسائل العقيدة، 

 كىنا يأخذ ما يوافقو كيًتؾ ما ٮتالف مذىبو.
السنمُت ُب ٣تيٍمىل ما يقػٌرره مػن آراء كمػا يبثٌػو مػن نىظىػرات كػاف بصػرٌم ك  -ُٖ

، كإف مل يكػػػن ييصىػػػرٌح ببصػػػريٌتو دائمػػػا، فػػػإذا أراد أف يعػػػرض مػػػا االٌٕتػػػاه
قالتو ا١تدرستاف الكبَتتاف فهو اٌلذم ٮتلد غالبا إىل رأم البصرة كيرتاح 

كُب الوقػت نفسػو يضىػعّْف رأم الكوفػة أك يرفضػو مػن أساسػػو،ىذا  لػو،
باإلضػػافة إىل أنػػو يٍعػػًرض ُب كثػػَت مػػن األحيػػاف عػػن التصػػريح ٔتذىبيػػة 

ذم رأل، كلػػػدل تتبػػػًع ىػػػذا الػػػرأل ُب كتػػػب القػػػـو لػػػن يصػػػعب الٌػػػ ورأيػػػ
علينػػػػػػا نسػػػػػػبتو إىل ا١تدرسػػػػػػة األـ. كلكػػػػػػن ُب بعػػػػػػا ا١تواضػػػػػػع نػػػػػػرل أفَّ 

 .السىمُت قد ٮترج عن قواعد البصريُت لييؤيّْدى الكوفيُت
كقرأنػا أبعادىا،يبػدك لنػا الٌرجػل ملتزمػا  إذا تتبعنا نصوص الدر ا١تصػوف  -ُٗ

لقرآنيٌػػػػة، أـ ُب الصّْػػػػناعة النَّحويَّػػػػة، أـ ُب ٤تافظػػػػا، سػػػػواء ُب القػػػػرءات ا
. كقػػد تكػػوف ىػػذه النَّزعػػة نابعػػة مػػن تتلمػػذه الطَّويػػل علػػى  ظػػاىر الػػنَّصّْ

 أيب حياف شيخ االلتزاـ كاحملافظة.
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فقػػػد التػػػـز ا١تؤلٌػػػف بلغتػػػو كقراءاتػػػو، كأكثػػػر مػػػن االستشػػػهاد بػػػو، كدأب  -َِ
لنػا أف ٨تملػو دائمػا علػى على التذَّكَت بأنَّو السماع كأجلُّو، كأنَّو ينبغػي 
 .الفصيح من لغات العرب كأشكاؿ تعبَتىا

 اٟتػػػديثخبلفنػػػا للمتقػػػدمُت نػػػرل ا١تتػػػأخّْرين يكثػػػركف مػػػن االحتجػػػاج ب -ُِ
لدعم قواعدىم، أك إثبات ٢تجة من ٢تجات العرب، كمن ىؤالء: ابػن 
مالػػك كأبػػو ىشػػاـ كابػػن عقيػػل كالٌسػػمُت اٟتلػػيب الٌػػذم كػػاف يعيػػدُّه نوعػػا 

اع ا١توثػػوؽ بػػو سػػواء ُب اللُّغػػة أـ ُب الصّْػػناعة النَّحويػػة. مػػن أنػػواع السػػم
كببلغػػة  الػػدر ا١تصػػوف كمػػن ىنػػا كجػػدنا مػػادة اٟتػػديث غزيػػرة ُب كتػػايب

 تصل إىل مئات األحاديث. القرآف
كأٌما الشّْعر العريٌب الفصيح فقد كاف رافدا غزيرا من الرَّكافد اٌليت أمىدَّت  -ِِ

نػػػو علػػػى التَّعقيػػػد كالٌتثبيػػػت، كقػػػد نشػػػط النَّحػػػو العػػػريٌب با١تػػػادة الٌػػػيت تعي
علماء العربٌية ُب ٚتػع مادتػو مػن البػوادم، كالتقطػوا كثػَتا مػن الشَّػوارد، 
فمػػا كػػاف مطَّػػردا منهػػا قبلػػوه كقاسػػوه، كمػػا كػػاف نػػادرا أىبٍػقىػػوه دكف قيػػاس 

 ومن االستشهاد بالشّْعر، كال ٗتلوا كرقة من كتاب السَّمُت عليو، كييكثر
ػػػػا بلغػػػػت عنػػػػده آالؼ دكف أف يسػػػػرد طائ فػػػػة مػػػػن األشػػػػعار، حػػػػيت إّنَّ

إىل عصػػػػػور اللُّغػػػػػة  –مػػػػػا عػػػػػدا قلػػػػػيبل منهػػػػػا  –األبيػػػػػات الٌػػػػػيت تنتمػػػػػي 
الفصيحة.كتتَّضػػح إفادتػػػو منهػػا ُب أنَّػػػو يسػػتخدمها كسػػػيلة مػػن كسػػػائل 
الػػردّْ علػػى خصػػومة الَّػػذين قػػد يرفضػػوف قاعػػدة ٦تٌػػا قػػرَّره، فيضػػع أمػػامهم 

ػػػػػواىد خلي يػػػػػورد الشػػػػػػواىد الشػػػػػػعرية ، كىكػػػػػػذا الشػػػػػػيبعػػػػػا ىػػػػػػذه الشَّ
 ا١تعركفة.

، ٧تده قد يرفا بعػا الكبَت بالسماع الشّْعرم السمُت كعلى اعتداد -ِّ
األبيػػات ا١تخالفػػة للقاعػػػدة، كيػىعيػػدُّىا ضػػركرة لنػػػدكرىا ككوّنػػا ال تؤلٌػػػف 
ظػػػػاىرة مطَّػػػػردة، كىػػػػو ُب ىػػػػذا يتػػػػابع البصػػػػريُت الَّػػػػذين كػػػػانوا يطػػػػالبوف 

 .باالطّْراد
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الشّْعر ا١تولَّد فقػد سػاد مػنهجي رفًضػو لػدل ٨تػاة كأٌما ما يتعلَّق ب -ِْ
العربيَّة كافَّػة متقػدّْمهم كمتػأخّْرىم، كذلػك نػابع مػن خشػيتهم أف يكػوف اللَّحػن 
قػد طػػرأ عليػػو، أفَّ ا١تتػػأخّْرين كػػانوا يكثػػركف مػن االسػػتئناس بػػو سػػواء نصُّػػوا عليػػو 

وف آراء ىػػم بأنَّػػو مولَّػػد أـ سػػكتوا عػػن ذلػػك، ككػػاف الٌسػػمُت أحػػدى ىػػؤالء يػػدعم
ػديكف  ا على سػبيل االسػتئناس كال ٬تًى ّٔذا الشّْعر ال على سبيل االستشهاد، كإ٪تَّ

 غضاضة من ذلك.
من لغات العرب ك٢تجاهتا كأمثا٢تا فقد كانت مىعينا ثرٌا  السمُت وقفم -ِٓ

للعلمػػاء ُب إحكػػاـ قواعػػدىم الصَّػػرفيَّة كالنَّحويَّػػة، ككػػاف السَّػػمُت يػىٍعتىػػدُّ 
عليهػػػػا كثػػػَتا مػػػن األعاريػػػػب كاآلراء الَّػػػيت يعرضػػػػها، إالٌ إذا  ّٔػػػا، كٮتيىػػػرّْج 

 كانت نادرة شاذَّة فَتفضها.
ػاضتوصغاتػواالشتراحاتػ-ب

، مقصػػػورة علػػػى مقارنػػػة كانػػػت الدراسػػػة، الػػػيت ٘تػػػت مػػػن خػػػبلؿ ىػػػذا ا١توضػػػوع
اٞتوانب الصرفية كالنحويػة لػدل اٟتلػيب كالشػيخلي فلػم نسػجل كثػَتا مػن الػدرر الدفينػة 

، فآّػػاؿ كاسػػع أمػػاـ البػػاحثُت كػػي يكشػػفوا عػػن درر٫تػػا ُب ىػػذين الكتػػابُت نػػة ُبالكام
 ، كنشػػَت إىل بعػػالبحػػوث اٞتامعيػػة ك مراكػػز الدراسػػاتآّػاالت األخػػرل مػػن خػػبلؿ ا
 :تلك ا١تواضيع ُب النقاط التالية

ٞتامعيػػة ُب االستشػػهاد الشػػعرم ُب ٯتكػػن أف تكتػػب بعػػا الرسػػائل ا  -ُ
خاصػػة سػػواء ُب الدراسػػات اللغويػػة  آفببلغػػة القػػر عامػػة ك  الػػدر ا١تصػػوف

 بشكل عاـ أك ُب الدراسات الصرفية كالنحوية خاصة.
 ٯتكػػػػػػػن أف يكتػػػػػػػب ْتػػػػػػػث مسػػػػػػػتقل ُب القػػػػػػػراءات القرآنيػػػػػػػة ا١تتػػػػػػػواترة ك -ِ

 توجيهاهتػػػػا الصػػػػرفية كالنحويػػػػة ُب الػػػػدر ا١تصػػػػوف عامػػػػة كببلغػػػػة القػػػػرآف
 خاصة.

 ُب أخػذكيكوف ٣تاؿ خصب للدراسة من الناحية الصرفية أك النحوية  -ّ
كغَته من الكتب بأنو  السمُت على أستاذه أيب حياف ُب البحر احمليط
 سجل كثَتا من األخطأ على العلماء السابقُت.



 
ّٕٗ 

 

 

ببلغػة ببلغيػة ُب كػل مػن الػدر ا١تصػوف ك أف تتم الدراسة ُب الشػواىد ال -ْ
القػػػػرآف ُب ْتػػػػوث جامعيػػػػة مسػػػػتقلة الىتمػػػػاـ صػػػػاحبينا ّٔػػػػذه الناحيػػػػة  

 لصرفية كالنحوية.كاىتمامهما بالدراستُت ا

أف تػػػػػتم الدراسػػػػػػة ُب ا١تناقشػػػػػػات الػػػػػػواردة بػػػػػػُت أيب حيػػػػػػاف كالز٥تشػػػػػػرم  -ٓ
كإنصػػػػاؼ السػػػػمُت بينهمػػػػا ُب ْتػػػػث مسػػػػتقل الىتمػػػػاـ السػػػػمُت ّٔػػػػذه 

 الناحية كثَتا.
ىذه بعا النتائج كالتوصيات اليت سجلتها بفهمي القاصػر، كقػد بقػي الكثػَت 

وف تلك النتائج صورة صػادقة عػن ، كأرجو أف تكالعظيمُت من نفائ  ىذين الكتابُت
دراسػػػة ٖتليليػػػة صػػػرفية ٨تويػػػة عنػػػد اٟتلػػػيب كالشػػػيخلي علػػػى مسػػػتول سػػػورة آؿ عمػػػراف. 

بشػػػكل كامػػػل لكػػػي  أف يهيػػػئ ٢تػػػذين الكتػػػابُت مػػػن يقػػػـو بدراسػػػتهما كأسػػػاؿ اهلل 
أف ٬تعلػػػو ُب أف يتقبػػػل ىػػػذا العمػػػل ك  تنكشػػػف جػػػواىره كدرره، كمػػػا أسػػػأؿ ا١تػػػوىل 

كعلػى آلػو كصػحبو كمػػن  اهلل علػى نبيّْنػا ٤تمػد النػيب األكػـر  ، كصػلىميػزاف حسػناٌب
   سلك طريقهم إىل يـو القيامة أٚتعُت.

  


