
 
 

 لْخاِقِييِةِ  ِقَيِم اأَلِمَن اْل

 ِفي 

 يَِّرِبــاْلَع ِوــالنِةحا

 
 تأليف

 د/ أمحذ عُذ عثذ انفتاح حظٍ
 األستاذ السداعد بكمية المغة العربية بالقاهرة ، جامعة األزهر

 م8198هـ 9349
 

  



 

 ِمَنىاْلِقَوِمىاأَلْخالِقوَِّةىِفيىالنَّْحــِوىاْلَعــَرِبيي

455 

 
  



 

 (21العددى)ىاظرةىلهاقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمنمجلةى

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

456 

 انثحث  يهخص

الحسد هلل ذي الجالل واإلكرام، والرالة والدالم عمى خير األنام وآل 
 بيته، وبعد...

فـنن  نــزول القــرآن البــرةؼ بمغــة العـرب نقملــا مــؽ السحميــة إلــى العالسيــة، 
ــا  ــً إندــانية، و ،يس  لــة رواِ ــا  فــا مــؾابظلا السؾجن، ــا، وبًّ م،يو ــا عًّ ورفعلــا مكان 

اثشـا الشحـؾين اثشتـا عذـرة  يسـة ، أردت أن  بـدوًّ أخال ية . و د انتخبُت مـؽ تر 
ــُة تراكيبلــا،  و،عًّ ــاه  ؾاعــدها، ورًّ ــؾابظلا، وُر ، ــة، وُســُسؾه مًّ فيلــا جــالُل العربي
ــا مرــمحة اإلندــانية،  ــة ، ُتراع، وجســاُل أســاليبلا، وأن لــا لغــة ذات رســالة  أدبي 

ـ لا عمـى وتبفل سعادة البذرةة بتحقيق األمؽ واألمان فا السجتسعـات  لحزن،
. وتمػ القيؼ ها:   كلن، جسيل، وتحذ رها مؽ كلن،  بيح 

 ( الوفاء ألين الصخبة السالفة.2)                 ( التخمي باألوصاف اجلىيمة.1)

 ( ُوَصاَحَبُة اأَلِخَياِر.5)              .( حق اجلوار4).                ( أدب احلوار3)

 ( إعطاء احملتاج وا يكفيٌ.7)                        .( إنشاه األشياء وهاسهلا6) 

 .( األخذ بيد الضعيف9)          األوز باملعزوف والهًي عو املهكز.( 8) 

 .( اإلصالح بني املتهاسعني11)                                 .( املصغوه ال يصغن11) 

  ( تزك الكالم مبا ليس يقيّها.13)                  .ال َيِجَتِىَعاِىاملتضاداى ( 12) 

 ( حفظ الهفس.15)                          ( صيانة المساى. 14) 

 ( املهع وو القياس ملانع شزعي.17)                 ( املعارضة القوية بهاءة.16) 

ــى  ــى التشبيــه عم ــة  ــدفعشا إل ــيؼ األخال يــة الرا ي ــرل مــؽ الق وكــل ذلــػ و ي
 أمرةؽ عغيسيؽ:

االعتزاز بمغتشا الذرةفة، واستذعار جساللـا وجالللـا، كسـا فعـل  أوهلًا:
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إذا تًّأًّم ـلًّ اـالًّ هـذل المغـة الذـرةفة البرةسـة  مؽ  بل  فقد ذكـر أًّن ـهُ  ابؽ جشا
دًّ فيلا مؽ الحكسة، والد  ة واإلرهاف، والرن،  ـة مـا مًّسمـػ عميـه جانـ ًّ  جًّ المظيفة وًّ

ر، اتى مكاُد مرُل به إلى  رال،ف،ب، ح،  .(9) امة الدن،

ــا،  واِخررز: القيــام بالؾاجــ  عميشــا تجــال تراثشــا العربــا دراســة  وتدرةد 
ا، وتيدير ا وتلذ ب ا، وتفاعال  مً السدتجدات مشا ذة  وتأصيال   ا وتد يق  وتحقيق 

ا.   ونقد 

  

                                                           

 . 9/38(  شغر : الخراِص9)



 

 (21العددى)ىاظرةىلهاقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمنمجلةى

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

458 

Moral Values in Arabic Syntax 

By  

Ahmed Eid Abdelfattah Hasan 

Associate Professor of Linguistics,  

Faculty of the Arabic Language, Al-Azhar University 

 

Abstract  

The revelation of the Qurʾān in Arabic has endowed the language 

with auniversal presence, elevated it, and infused its rules with 

magnificent human and moral qualities. I have selected twelve 

values from the heritage of Arabic syntax to show the magnificence 

of the language, the superiority of its standards, rules, constructions, 

and the beauty of its styles. This language has a literary message 

that caters for human interests, happiness, and security. It also 

encourages everything beautiful and discourages everything ugly. 

These values include: 

1. Having beautiful qualities   

2. Being faithful to former friends  

3. Etiquettes of dialogue  

4. Rights of neighborhood 

5. Befriending good people 

6. Putting things where they should belong  

7. Giving the needy what satisfies them 

8. Commanding the right and forbidding the wrong  

9. Helping the weak 

10.  The occupied cannot be occupied  

11.  Conciliating those in dispute  

12.  Not speaking of things uncertain  

13.  Opposites do not converge   

14.  Holding the tongue  

15.  Preserving the soul  

16.  Strong opposition is constructive  

17.  Preventing analogy for a legal impediment  
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These and other values draw our attention to two major things: 

First: We should be proud of our noble language and feel its beauty 

as Ibn Jinnī used to. He said that contemplating the subtleties of the 

Arabic language always led him to wise and accurate thinking that 

verged on utmost wonder (al-Khaṣāʾiṣ, vol. 1, p. 48).  

Second: We have to be dutiful to our language by studying, 

teaching, editing, elucidating, and engaging it analytically and 

critically.  

***** 
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 املقذيح 
خيــر ، والرــالة والدــالم عمــى ســيدنا   الحســد هلل ذي الجــالل واإلكــرام

 ...ادان، وبعد، وعمى آل بيته ذوي الفزل واإلاألنام

اختــار العربيــة لغــة  لبتابــه خيــر البتــ ، ولدــان ا لشبيــه خيــر  فــنن    
 خير أمة  ُأخرجت لمشاس. الشاطقيؽ بمدانه ، وجعل أتباعه األنبياء

ر شرع ا أًّ  إال عمـى الشحـؾ السظمـؾب  السدمسيؽعبادة ال تتحقق ومؽ السقر 
ــُؼ كــالم   ورســؾله إال بةالعربيــمغــة بال لًّ ــا، وال ُمف، رًّاب،لــا، فقل  ــػ، فــا م،ح،  الت شًّده
ـــل ـــا ألســـاليبلا، واستذـــعار ا لجساللـــابقؾاعـــدها ازـــؾابظلا، والسام   ،، وااكام 
 .جالللاادراك ا لو 

نقملـا مـؽ السحميـة مغـة تمـػ الن  نزول القرآن البـرةؼ بأفيه ال رة  مسا و 
لـة م،يوـا، وبًّـا  فـا مـؾابظلا السؾجن، ، و ؾاعـدها إلى العالسيـة، ورفعلـا مكان ـا عًّ

ــا أخال يــة   ولــذا ر  الحاكســة  انتخبــت مــؽ تراثشــا الشحــؾين واِــً إندــانية، و ،يس 
ًًّ عذــرةًّ  ــب، ــؾابظلا،  سًّ ــُسؾه مًّ ــة، وُس ــدوًّ فيلــا جــالُل العربي  يســة ، أردت أن  ب

ــُة تراكيبلــا، وجســاُل أســاليبلا، وأن لــا لغــة ذات رســالة  وُر ،ــاه  ؾاعــدها،  و،عًّ ورًّ
ــق األمــؽ  ــل ســعادة البذــرةة بتحقي ــا مرــمحة اإلندــانية، وتبف ــة ، ُتراع، أدبي 

ـلا عمـى كـلن، ، والتعـاون بـيؽ األفـراد واللي ـاتفـا السجتسعـاتواألمان    لحزن،
. و   : تمػ القيؼ هاجسيل، وتحذ رها مؽ كلن،  بيح 

  .األوصاف الجسيمة( التحما ب9)

  ( الؾفاء ألهل الرحبة الدالفة.8)

  .( أدب الحؾار4)

  .( اق الجؾار3)
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يًّار، 5) بًُّة األًّخ، ااًّ   .( ُمرًّ

                         .( إنزال األشياء مشازللا6)

  .( إعظاء السحتاج ما مكفيه7)

                 األمر بالسعروف والشلا عؽ السشبر.( 8)

  .بيد الزعيف ( األخذ9)

  .( السذغؾل ال مذغل91)

 . ( اإلصالح بيؽ الستشازعيؽ99)

تًّس،عًّان، ستزادان ال( 98)   .ال مًّج،

  .ترك البالم بسا ليس مقيش ا( 94)
 . صيانة المدان( 93)

 . افظ الشفس( 95)

 . السعارمة القؾةة بشاءة( 96)

 .السشً مؽ القياس لسانً شرعا( 97)

ــا   و ًّ  ا فــا العســل، وبركــة  أســأُل إخالص   فــا األجـــل، فــا القــؾل، وســـداد 
 !ون،ع،ؼًّ الؾكيلُ  ،وهؾ ادبا، الذرةفةمغة الولدانًّ صدق  بيؽ الشاطقيؽ ب

 السؤلف
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 انتًهُذ
 (جالل انعزتُح)

ــ ن،   هوخظاباتــ هوكتاباتــ هفــا محادثاتــ عربيــةال مــؾاب ًّ إن  مراعــاة ذي المه
دُ ، و هأمارُة خير  في اه، ـؽ  فـا أخال ـهُر ،ان  فا أااسيد شًّ ، وذلـػ ه، ودليـل ُاد،

ـُه بـاإلخالص والذـكرميُ   فوعمـى الشـاس همؽ فزل   عمي يًّـ، و قاب،م، ُدم، عمـى ل،
، ومؽ السحبيؽ هلل  لؾذلػ ف ر  ي،  . ورسؾله  عمى خًّ

ـــ   389)ت  ــال أبـــؾ مشرـــؾر ال عـــالبان  ـــ     تعـــالى أًّاًّ ـــؽ، أًّاًّ هــــ(: " مًّ
ا  ، ومًّؽ، أًّاًّ   العـرب الرسؾل العربان أًّاًّ   العرب ومًّؽ، أًّاًّ   ، رسؾله محسد 

ل أفزـُل  ـؽ، البتـ ، عمـى أفزـل، العجـؼ، والعـرب، أًّاًّ   العربية التـا بلـا نـزًّ ، ومًّ
ــ   العربيــةًّ ُعش،ــاًّ بلــا وثًّــابًّرًّ  ــؽ، هــدال ُ  أًّاًّ س تًّــُه إليلــا، ومًّ فًّ ه، ــرًّ عميلــا، وصًّ
رًُّل لإلمسان د، ا لإلسالم،، وشرح صًّ ؽًّ سرةرة  فيـه اعتقـد أن  محسـد   ، وآتال ُاد،

، والعربيـة خيـُر المغـات يُر الرسل، واإلسالم خيُر السمل، والعـرب خيـُر األمـؼخ
 .(9)واأللدشة"

ــشفس األرةــ ًّ  لاُتعظــا صــاابًّ التــا نالــت الخيرةــة  والعربيــةُ  ــؾ ة  فــا ال  ُ ،
ــة  فــا الفبــر بًّ ســبب ا فــا إبعــادل عــؽ ذلــػ كــؾن ي  ف، وشــجاعة  فــا الــرأيوُدر،

للــا فــا  التــاركُ مؼ ع، لــيًّ و  .الــرأيفــا وتجشيبــه االنحــراف ، القــؾلفــا الزــالل 
فيمدـؾف عميـه  نًّب ـهًّ  عمـى خظـر عغـيؼ،أن ـُه ر بة  عشلا السفتقر إليلا مجاله 

ـل  مـؽ أهـل الذـرةعة عـؽ القًّ : "هفـا  ؾلـابـؽ جشن،ـا العربيـة  ـد أك ـر مـؽ مًّ ر،
ـع،فُ ، واادًّ عؽ الظرةقة فيلا ـُه مًّ م،سًّ ُه الُس مى إليلا فنن سا اسـتلؾال واسـتخف  ا،

ولــؾ كــان للــؼ  ...التــا خؾطــ  البافــة بلــا فــا هــذل المغــة البرةســة الذــرةفة

                                                           

 .89فقه المغة وسر العربية  (9)
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ٌس ب ت،ُلؼ الدعادُة  -، أو مزاولٌة للاأو تررٌف فيلا ،لذل المغة الذرةفةُأن، سًّ لحًّ
ت،لُ  ارًّ ؾًُّة إليهبلا ما أًّصًّ ق،  . (9)"بالُبعد عشلا  ؼ الذ 

جًّ   ًّزةـد  فـا جسيـً األاـؾالوالتؾاصل بلا مً اآلخـرةؽ  ،ابفرحان إن  الم لًّ
ةًّ بـ ةُ ، و وانـارة   ورجااـة   ـؾة   العقلًّ  إال عمـى صـاابه ذلـػ معـؾد وال  ،ُت الُسـروءًّ

، والترـرفات لا باألجسـل مـؽ األ ـؾال واألفعـالالسروءُة تأمُر صـاابًّ ف  بالخير
تًّـ ًّ عسـُر الذـرةفة بمغتـه التزاُمـهُ هؾ  عربان   دليُل وجؾد السروءة فاو    ولـذا كًّ
  ى األشعرين ةـد ف،ـا   ُخذ، الش اسًّ ب،العرب،ي ـة: " اِال   إ،لى أًّبا ُمؾسًّ ن لـا تًّز، فن،
ل، ال ةًّ"عًّق،  هــ( عبـارة عسـر 488، وذكـر اإلمـام الخظ ـابان )ت، وُت ،ب،ُت الُسروءًّ

, وتزةـد فـا عمى السـروءة تدله    فنن لا"عميكؼ بتعميؼ العربية ، وهابمفظ  آخر
: ما معشا زةادتلا فـا السـؾدةح اتـى  ال: " د بقيُت زمان ا أ ؾل السؾدة "، ثؼ  

ةًّ السذاكمةو ً  ًُ بـيؽ   وذلػ أن  السلا أن ُه  رةد مؾد  عرفة بكل صـشاعة  تجسـ
 . (8)"أهملا

ُد الحدُؽ و  دًّ فـا اعتيـاُد الخظـاب بالعربيـة لقظف تمػ ال سـرات و يرهـا ال،جًّ
مكاتـ  ، وفـا البيـؾتفـا مـؽ الببـار ، اتى  تمقشلا الرغاُر جسيً السقامات

، وةكـؾن ، فيغلر شـعاُر اإلسـالم وأهمـهالعمؼوفا ُدور ، تحفيظ القرآن البرةؼ
ـؼ،فا  السدمسيؽذلػ أسللًّ عمى   ،الشبؾةـةوالدـشة  ،العزةـز معـانا البتـاب فًّل،

 ؾلـه: ، ومشلـا إلـى والتـه رسـاِل عسـر  تعددتوألجل ذلػ   وكالم الدمف
. وهـذا "تعمسؾا العربية  فنن لا مؽ د شبؼ، وتعمسؾا الفراِض  فنن لـا مـؽ د ـشبؼ"

رةعة مًّجسـً ُكـل  مـا ُمحتـاج مؽ فقه العربيـة وفقـه الذـ الذي أًّمًّرًّ به عسُر 

                                                           

 . 839، 4/883الخراِص (9)

  .4/999  رة  الحد ا (8)
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، لعربية هؾ الظرةق إلى فقه أ ؾاله، ففقه األن  الد ؽ فيه أ ؾاٌل وأعسالٌ   إليه
 . (9)الظرةق إلى فقه أعسالهوفقه الدشة هؾ 

 دالالت، ادراك و ، سـاليب،لااإلتقـان ألو ، العربيـة بزؾاب  ن  اإللسامًّ فال رة  أ
ــاُ  ســبيلُ  -فيلــا التراكيــ  خــذ مــؽ اآل  فواأل ــؾال الشرــؾص مــً التعامــل،  ؽ، د،

 اسـتشبا ًّ  الفلـؼ وسـرعة التأمـل  ـؾة مـؽ لدمـه بسـا العربية بحـظ  وافـر  ُمحدـؽ
ــا الشرــؾص مــؽ األاكــام ا  مشلــا القؾاعــد واســتخراجًّ  ،اســتشباط ا د يق  اســتخراج 

ا ف ق   رماأل هذا الذافعان  اإلمام لحظ و دبل ُمحسد صاابه، ال ُمالم فاعمه،  ،ُمؾًّ
ابُ ":  ــــاِال   هفأعمشــــ ــــحًّ ــــس،  أًّص، ن، ــــؽه اإل، ــــة، ج، ب،ي  ــــرُ ال،عًّرًّ ــــُر ، ُ ب،ر، ــــا ال ُ ب،ر، ونًّ مًّ
ُرُهؼ،  ي، ًّ "(8) . 
، فزـملاذـأنلا، وادراك  للر بـة  فيلـا، ومعرفـة  بيـة العرب مـؾاب ًّ الدارُس و 

لـؼ  ؤتـؾا هـذل والعرُب " ، بسا تقتزيه نمسُس فيه ُكل  ذلػ وُا ن  للا مً التزام  
لقؾة الرـشعة  محدةٌ  ،للا المغة الذرةفة السشقادة البرةسة إال ونفؾسلؼ  ابمةٌ 

  .(4)"بقدر الشعسة عميلؼ بسا وه  للؼ مشلا معترفةٌ  ،فيلا

ت –ولمعمؾم  فؾاِد جسة، ومشـافً ك يـرة محؾزهـا طالبؾهـا، ومـؽ  -إذا ُذك،رًّ
ُتهُ  مًّؽ،  ًّرًّأًّ " :اإلمام الذافعان   البيشلا عمؼ العربية.  مًّـؽ، ، وًّ ال،ُقر،آنًّ عًُّغسًّت،  ،يسًّ

ُرلُ  هًّ نًُّبلًّ  ًّد، ق  تًّ ًّ تًّفًّ مًّؽ، كًّ ُتهُ  ، وًّ د، اًّ  ًّؾ،ةًّت، ُاج  مًّؽ، تًّعًّ ال،حًّ ُعـهُ  م ؼًّ المهغًّـةًّ ، وًّ ق  طًّب، ، رًّ
مًّؽ، تًّعًّم   ُزلًّ رًّأ،ُمهُ وًّ ابًّ جًّ دًّ مًّؽ، لًّؼ، مًُّرؽ، نًّ ؼًّ ال،ح، م،ُسهُ ، وًّ ع،ُه ع، فًّ ُه لًّؼ،  ًّش، دًّ  . (3)"ف،
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إذ هـا أداة   اإل بال عمـى تفلسلـا مـؽ الدمانـةالمغة العربية ال شػ أن  "و 
ثــؼ هــا  ،وســب  إصـالح السعــاش والسعـاد ،ومفتــاح التفقـه فــا الـد ؽ ،العمـؼ

ؾم بُ ش، وســاِر أنــؾام السشا ــ  كــاليًّ  ،واالاتــؾاء عمــى الســروءة ،إلاــراز الفزــاِل
 د لمشار.ن، والز   ،لمساء

والؾ ــــؾف عمــــى مجارةلــــا  ،ولــــؾ لــــؼ مكــــؽ فــــا اإلااطــــة بخراِرــــلا
لا ود اِقلـا إال  ـؾة اليقـيؽ فـا معرفـة إعجـاز موالتبحر فا جالِ ،ومرارفلا

لبفــى  -لتــا هــا عســدة اإلمســاناشبــؾة وزةــادة البرــيرة فــا إثبــات ال ،القــرآن
ُدـُؽ فيلسـا بلسا فزال   مـا  فبيـف وأمدـرُ ، وةظيـ  فـا الـدارةؽ ثسـرل ،أثـرل مًّح،
ــلا  ُ  ــتًّ البًّ  بــه مــؽ مــروب السســادح ُمب،ــله أ ــالمًّ   خر  ــت، ة وةُ بًّ  أنامــلًّ   ُ ع،

 .(9)"ةبًّ دًّ الحًّ 

،  ة  نًّـزًّ وخًّ  ة  غًّـفًّ للـا اًّ   ي ضًّ " وان ُه   ،وأعيـان الفزـل ،الشـاس مـؽ خـؾاصن
ـــؾا ،وأنجـــؼ األرض ـــا خـــدمتلا الذـــلؾات فًّشًُّد ـــوجـــابؾا الفًّ  ،ف ـــادمؾا  ،ات، ؾًّ مًّ ون

ـــ ،حـــابروالسًّ  رًّ ســـاطوســـامروا القًّ  ،الـــدفاترًّ  ال تشاِلـــا ـــوا فـــا اًّ ده وكًّ لـــا لغات،  ر، ر،
ــوأ ،ؼلُ طبــاعًّ  وأجــالؾا فــا نغــؼ  الِــدها  ،ؼلُ وا فــا تقييــد شــؾاردها أجفــانًّ رُ لًّ س،
ـــارًّ  ـــوأنفًّ  ،ؼهُ أفب ـــىُق ـــد كُ  ؾا عم ـــغُ فعًّ  ،ؼهُ لـــا أعســـارًّ ب، تُ تخمي ـــدةُ سًّ ـــت  ،ت الفاِ وعس 

 .(8)"وتؾفنرت العاِدةُ  ،السرمحةُ 

للـؼ  زـاءمـا مُ مبشاها ومعشاهـا  ؽ مقتبدؾن مؽسم اأن، جعمشالحسد هلل ف
ذنبيه  فلؼ كالمو  ،مرادل ى طرةق الؾصؾل إلولغيرهؼ  الشاس إلـى  ، وأخ،

د ؼذلب دًّ     .ال،جًّ
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  .41، 89السردر الدابق  (8)
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ــؽ،  ت،  م، ــس، ــحًّ  وأن الجسيمــة، باألوصــاف  تحم ــى أن السدــمؼ سًّ  بــالشعؾت  ًّت ذ،
 وُســُسؾى  ونجــاح، فــالح بلــؼ التذــبه ففــا بالرــالحيؽ   تذــبه وأن الذــرةفة،
ـــة، عًّ ـــيؼ وأن ور،ف، ـــى نفدـــه مق ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ  السدـــتقيؼ الرـــرا  عم

ــا مــشلج  ،(9)چڄ  ڃ  ڃ  ڃ ــة ف ــى مدــتظيً الؾصــؾل إلــى الغام ات
 .(2)چىث  يث   حج  مج چ : ، فقد  ال الحياة، وها  

ال بد أن تبؾن أهداف السدمؼ فا اياته جميمـة ، و اماتـه نبيمـة ، وال بـد و 
، وهلل دره أبا الظيـ  الستشبـا  فقـد  ـال:  مـؽ أن تبؾن وساِمه إليلا شرةفة  

 الؾافر[

ٍّإِذَا غـاََسِتَ يف   فَـال تَـكَِٓعِ بُٔا دَُٕٚ ايٓٗذُِّٛ  غَسَٕف ََسُٚ

 (3)نـَطَعِِِ ايَُِِٛتٔ يف أٍََِس عَظِِٔٝ  فـطَعُِِ ايَُِِٛتٔ يف أٍََِس سَكرٍٔي

ا أن  الفعــل الــذي دل  عمــى اــدث  وزمــؽ  صــالح  العربــ ونجــد فــا الشحــؾ
سـسؾوا صـار بـه فـؾق لمحال واالستقبال  د نال الرن،ف،عًّة، وااز الذـرف، وسـسا 

ًًّ عمى عرش الفعمية، وُسـسن،اًّ مزـارع ا  لسذـابلته اسـؼ الفاعـل  ب  أخؾةه، وتًّرًّ
 .(3)مؽ جلتا المفظ والسعشى

                                                           

 .54مؽ اآلمة  –( سؾرة الذؾرى 9)

 .38اآلمة  –( سؾرة الشجؼ 8)

 .3/999البيتان فا د ؾانه ( 4)

، وشـــرح األشـــسؾنا عمـــى 9/933 شغـــر: المسحـــة فـــا شـــرح السمحـــة البـــؽ الرـــاِ ( 3)
 .9/59األلفية
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 أم ا مذابلته له مؽ جلة المفظ فمذي يؽ:

ن وعــدد األاــرف بقظــً ؾأاــدهسا: مؾافقتــه لــه فــا عــدد الحركــات والدــك
الشغر عؽ خرؾص الحركة والحرف، وفا تعييؽ األارف األصؾل والزواِـد، 

 ومؽ أم مة ذلػ:وتحد د محالن،لا، ما عدا الزةادة األولى، 

له مفتؾح، وثانيـه سـاكؽ، وثال ـه مكدـؾر، وكـذلػ  -9 ار،ب(، فننن أون )مًّ
ـر،ب(  فننن الياء مفتؾاة، والزاد ساكشة، و   الراء مكدؾرة. السزارم: )مًّز،

له مزسؾم، وثانيه ساكؽ، وثال ه مفتؾح، ورابعه  -8 تًّغ،ف،ر(، فننن أون )ُمد،
ـتًّغ،ف،ر(  فـننن اليـاء مفتؾاـة،  ساكؽ، وخامده مكدؾر، وكذلػ السزارم: )مًّد،

 والديؽ ساكشة، والتاء مفتؾاة، والغيؽ ساكشة، والفاء مكدؾرة. 
(، وال انا: تدخل عميلسا الم االبتداء، فتقؾل: ) ا ليزـرُب المن،ـص  إنن خالـد 

.) ا لزار،ٌب المن،ص   كسا تقؾل: )إنن خالد 

 :(9)وأم ا مذابلته السؼ الفاعل مؽ جلة السعشى ففا األمؾر اآلتية 

ــــا زمشــــه محــــتسال  الحــــال   اإلبلــــام -9 فبــــلن وااــــد  مشلســــا مــــأتا مبلس 
ـــا  واالســتقبال عشــد عـــدم وجــؾد  رةشـــة التخرــيص بأاـــدهسا، وةــأتا مخترو

 أادهسا عشد وجؾد القرةشة الُسخمنرة له.ب

ـــانا الحـــال والسدـــتقبل  -8 ـــؼن زم العســـؾم واالخترـــاص  فالسزـــارم مع
ــؾم،  ــيؽ أو ســؾف اخــتصن بالسدــتقبل، نحــؾ: )مق ــه الدن ــنذا دخمت برــيغته، ف
وسيقؾم(، فأشبه االسؼ فا عسؾمه مً عدم وجؾد الم التعرةف، وخرؾصـه 

 بؾجؾدها، نحؾ: )مارب، والزارب(. 
                                                           

، وتؾمـيح 9/933، والمسحـة فـا شـرح السمحـة9/89(  شغر: البدمً فـا عمـؼ العربيـة9)
 .9/418السقاصد والسدالػ 
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مكــؾن صــفة  كســا مكــؾن االســؼ كــذلػ، تقــؾل: بجسمتــه السزــارم  أن   -4
.)  )مررت برجل  مزرُب(، كسا تقؾل: )مررت برجل  مارب 

أن  كــالو مشلســا معــرض لــه بعــد التركيــ  معــان تتعا ــ  عمــى صــيغة  -3
وااــدة  فيفتقــر إلــى إعــراب  مسيــز بعــض معانيــه مــؽ بعــض. واالســؼ والفعــل 

مــً التركيــ   فاشــتركا فــا اإلعــراب، لبــؽ السزــارم شــرةكان فــا  بــؾل ذلــػ 
ــه مــا مغشيــه عــؽ  ــيس ل ــه بــبعض  ل االســؼ عشــد التبــاس بعــض مــا معــرض ل
اإلعراب، كسا فا: )ما أادؽ زةد( إذا أرةد به أاد معانيه ال الثة التـا هـا 

واالستفلام  وذلػ ألن  معانيه مقرؾرٌة عميه، فجعل  بؾلـه  ،والشفا، التعج 
 ج ًّ ال محيصًّ عشه.للا واجب ا  ألن  الؾا

والفعل السزـارم وان كـان  ـابال  بالتركيـ  لسعـان  ُمخـاف التبـاس بعزـلا 
ببعض، فقد مغشيـه عـؽ اإلعـراب تقـد ر اسـؼ مكانـه، نحـؾ: )ال ُتع،ـؽًّ بالجفـاء، 
ـا، وعـؽ الجسـً  وتسدح عسر ا(  فنن ُه محتسل أن مكؾن نلي ا عـؽ الفعمـيؽ مظمق 

ف ال ـانا، فـالجزم دليـل عمـى األول، بيشلسا، وعؽ الجفـاء واـدل مـً اسـت شا
والشر  دليل عمى ال انا، والرفً دليل عمى ال الا. وةغشـا عـؽ ذلـػ ومـً 
اسؼ مؾمً كل وااد مؽ السجزوم والسشرؾب والسرفؾم، نحـؾ أن تقـؾل: )ال 
ـــؽًّ  ـــا عســـر ا(، و)ال ُتع، و، و)ال ُتع،ــؽًّ بالجفـــاء مادا  ُتع،ــؽًّ بالجفـــاء ومـــدح، عســـر 

  رو(.بالجفاء ولػ مدُح عس
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فقــد علــر بلــذا تفــاوت مــا بــيؽ ســببا إعــراب االســؼ واعــراب الفعــل فــا 
القؾة والزعف  فمذا جعل االسؼ أصال  والفعل السزارم فرع ا. وهذا كالم ابـؽ 

 .(9)مالػ

 واألثر السترت  عمى هذا الذبه هؾ استحقاق الفعل السزارم أمرةؽ:

 أادهسا: اإلعراب  ألن  اإلعراب أصٌل فا األسساء. 

ه: الساما ة، ؾًّ واألمر عشد البـالم عـؽ ، واآلخر: التقدمؼ فا الذكر عمى أخًّ
و د أشـبله الفعـل ، أنؾام البمسة أشرفُ    ألن  االسؼًّ فعل   العالمة السسيزة لبلن، 

ولدبق االستقبال عمى ، (8)، واقن التبرةؼشرف التقدمؼ بذلػالسزارم، فشال 
  ال ابؽ مالػ:. (4)السزا  فنن  الغد السدتقبل مرير ماميوا

....   ....   ....   ....  َِٝػَِِـنَ يَِِ ٌْ َُضَازِْع ًَٜٔٞـفٔع 

 (4)فُِِِٗ فٔعٌَِ األََِسِ إِِٕ أََِْس بٔايِٕٓٗٛ    َٚضِِٔ َٔصِ َََٚاضٔٞ األَفِعَاٍِ بٔايتٖا

ــد: " ــال الذــيخ خال ــة     ــى باألوصــاف الجسيم فيشبغــا لمذــخص أن  تحم
 .(5)عمى أ رانه"ليحرلًّ له التقدمؼ 

                                                           

وتسليـــــــد  ،985، 9/983، والتـــــــذ يل والتبسيـــــــل9/43(  شغـــــــر: شـــــــرح التدـــــــليل9)
  .888، 9/887القؾاعد

، 9/87، وأومـــــــح السدـــــــالػ3/96،97 شغــــــر: شـــــــرح الرمــــــا عمـــــــى البافيــــــة( 8)
 .9/48التررةحو 

 .9/33(  شغر: ااشية الربان4)

 .9ألفيته فا الشحؾ والررف( 3)

 .9/48( التررةح5)
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وبال لـؼ الذـعري  رفعـؾن ، العرب فـا خظـابلؼ الش ـري فرحاء و د كان 
الذبيه إلى درجة ما أشبله، وةعظؾنه اكسه، وةعاممؾنه معاممته، و ـد جـاء 

هذـام  ذلػ عشلؼ فا مؾاطؽ ك يرة مش ؾرة فا كت  العربية، وجعـل ذلـػ ابـؽُ 
ال امؽ مؽ )مغشا المبيـ (، القاعدة األولى فا الباب هـ( 769)تاألنرارين 

ــال ــا معش ــد معظــؾن الذــاءًّ اكــؼ الذــاء إذا أشــبله ف رًّ أًّن  العــربًّ   ــر   إذ  ًّ
، وذكـر (4)مع ـا فيلسـاإذا أشـبله ، أو (8)فقـ  فا لفغهإذا أشبله ، أو (9)فق 

لا باألم مة الباشفة، و صؾر ا ك يرة لذلػ حًّ م   . (3)، والذؾاهد الستشؾعةوًّ

***** 

* 

 

 

  

                                                           

لــه 9) ( ف،ـا  ًّؾ، ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ : ( م ـل: ُدُخـؾل ال،بًّـاء ف،ــا خبـر )أًّن 

  ألًّن ُه ف،ا معشى )أًّو لًّي،سًّ [33األحقاف: ]چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ
ر(. اد،    ب،قًّ

ل8) رفــً العــرب ( م ــل:  ًّــؾ، ــة( عمــى الزــؼ وًّ ــابًُّة( ببشــاء )أًّم  ف،ــر لشــا أ  ُتلــا ال،ع،رًّ : )الم ُلــؼ  ا ،
ال: )مًّا أ  ُتلا  سًّا ُمقًّ ا، كًّ ـؽًّ صفتلًّ ؼ: )نًّح، ل،ل، ـؾ، قًّ لسًّا وجؾب الشر ، كًّ قن انًّ اًّ ابًّة(، وًّا،ن سًّا كًّ ال،ع،رًّ

ز،لًّـة السدـتعسمة ف،ـا الشـداء  ش، ـظ ب،سًّ انًّـت ف،ـا الم ف، ـا لسـا كًّ لبشلًّ بًّ أ رى الش ـاس لمزـيف(، وًّ ال،عًّرًّ
تًّفًّى ُمؾج  ال،بشاء. ا، وًّا،ن ان، ظًّي،ت اكسلًّ  أًّع،

يل وأفعل ف،ا ال4) ز، ؼ الت ف، ـيل ( م ل: اس، ز، ن  رفـً الغ ـاه،ر  أت عًّجه   فًّن،ن ُلؼ مشُعؾا أفعل الت ف،
ُسبًّالًّغًّة.  لذبله بـ)أفعلًّ( ف،ا الت عًّجه  وزن ا وأصال  وافادة لم،

 .657، 6/687(  شغر: مغشا المبي  3)
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بًّة الدالفة ُخُمٌق مؽ أخالق الشبان،  الؾفاء ألهل ح، والداِرةؽ عمـى  الره
 – وهـؾ عشـد عاِذـة فقد جاءت عجؾز إلى الشبـا   دربه وهدمه مؽ أمته

رداءل، فأجمدـلا فأادؽ لقاءها، وأكرم م ؾاها، وبد  للا  -رما   عشلا
، ب،ـأًّب،ا  ـر  ي، عميه، وصار مدأللا عؽ االلا، وما صارت إليه، وهـا تقـؾل: ب،خًّ
ب،ـُل عمـى هـذل العجـؾز  ُسؾلًّ  ،، فمس ا خرجت  الت عاِذة: ُتق، أًّن،تًّ وًُّأمن،ا مًّا رًّ

ــ»هــذا اإل بــالح فقــال:  ــؽًّ ال،عًّل، ــةًّ، وًّا،ن  ُاد، مجًّ د، ــؽًّ خًّ ــا زًّمًّ ــت، تًّأ،ت،يشًّ انًّ ــا كًّ ــؽًّ إ،ن لًّ د، م،
مسًّان،   .(9)«اإل،

 ،) ( فــا األصــل تخــتص بالــدخؾل عمــى الفعــل  لبؾنلــا بسعشــى ) ًّــد، و)هًّــل،
ـــه  ـــا  ؾل ، (8)چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ  :كســـا ف

( مخترة بالفعل.   و) ًّد،

ـــلسزة انحظــت  ــال  عمــى ال ـــلا إفــادة االســتفلام  تظفه ــرًّضًّ ل ــا عًّ ــا لس  ولبش لًّ
ت، رتبتلا عؽ االختراص،  ودخمت عمى الجسمتيؽ م ل هسزة االستفلام، فًُّعـد 

مؽ الحروف السذتركة  نًّغًّر ا إلى ما عرض للـا فـا االسـتعسال مـؽ دخؾللـا 
ــه  عمــى الجسمتــيؽ: االســسية والفعميــة، نحــؾ ۆ  ۆ  ۈ  چ : ؾل

ـــــــــــــــه (4)چۉ ۅ  ۉ ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ۇ  ۆ   چ  :، و ؾل

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  

                                                           

 .9/68( اد ا صحيح عمى شر  الذيخيؽ، فا السدتدرك عمى الرحيحيؽ لمحاكؼ9)
 .9اآلمة  –( سؾرة اإلندان 8)
 .81اآلمة  –( سؾرة األنبياء 4)
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فسا بعدها فـا آمـة   ا إلى أصملا مؽ االختراص بالفعلال نًّغًّر   ،(9)چې
)األنبياء( جسمة اسسية: مبتدأ وخبر، وفا آمة )الساِـدة( جسمـة فعميـة: فعـل 

 وفاعل ومفعؾل به.

تخـتص  -وهؾ التركي  التا ها فيه  –لبؽ مً وجؾد الفعل فا اينزها 
 :(8)به، وهشاك رأمان إثر ذلػ

 أحذهًا: رأٌ طُثىَه: 
أن لا ال تدخل عمى االسؼ، وان كان معسـؾال  لفعـل  مقـدر  بعـدها، بـل ال ُبـد  

اح( د  ة، ٌدح(، وةقال: )هل رًّأًّ ،تًّ زًّ ة، رًّجًّ زًّ   .مؽ معانقتلا لمفعل لفغ ا، فيقال: )هل خًّ

تًّــُهح( إال فــا الذــعر   ا رًّأًّ ، ــد  ة، ح(، و)هــل زًّ ــرًّجًّ ــٌد خًّ ة، وةقــبح أن مقــال: )هــل زًّ
( إذا  م ت، عشه ذاهمـة ، تاركـة  لـه فـا وذلػ ألن  )هًّل، ين،ز،هًّا تًّدًّ لؼ تر الفعل فا اًّ

مقابل تركه للا، وةكؾن ما بعدها مبتـدأ وخبـر ا  فتقـؾل: )هـل خالـٌد نـاجٌحح(، 
ضًّ ايش ـذ  إال بسعانقتـه  ش ت، إليه لدـابق األلفـة، ولـؼ تًّـر، ين،ز،هًّا اًّ وان، رأته فا اًّ

 فا المفظ. 

ُف االســتفلام كــذلػ ال  ميلــا إال واــرو : "وهــذا هــؾ مفلــؾم  ــؾل ســيبؾةه
عؾا فيلا فابتدؤوا بعـدها األسـساء واألصـُل  يـُر ذلـػ، ، الفعل إالن أن لؼ  د تؾسن

أال ترى أننلؼ مقؾلؾن: هًّل، زةٌد مشظمٌق، وهل زةٌد فا الدار... فن،ن  مت: )هـل 
ح( ح(، و: )هل زةٌد ذهًّ ًّ ا رأ تًّ ، ولؼ مًُّجـز، إالن فـا الذـعر  ألننـ -زةد  ا ه لس ـ ًُّبحًّ

                                                           

 .998مؽ اآلمة  –( سؾرة الساِدة 9)
ـــً اللؾامـــ9/47ً(  شغـــر: الترـــرةح8) ـــً ااشـــية 8/618، وهس ، وشـــرح األشـــسؾنا م

 .85/ 9، وااشية الخزري 33/ 9الربان
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ألًّن  ، واالسـتفلام طالـٌ  لمفعـل  "(9)اجتسً االسُؼ والفعُل اسمؾل عمى األصل"
ؤًّال إ،ن سًّا ُهؾًّ عًّؽ ال،ف،ع،ل" ، " ألننػ إننسا تدتفلؼ عسنـا تُذـػن فيـه، وتجلـل (8)الده

عسمًّه. والذػه إن سا و ً فا الفعل، وأمنا االسُؼ فسعمؾٌم عشدك. واذا كان ارُف 
ــ ــه الفعــُل الــذي االســتفلام إنسن م،يًّ ا دخــل لمفعــل، ال لالســؼ، كــان االختيــاُر أن  ًّ

( ال مقـــال: )هـــل زةـــٌد (4)دخـــل مـــؽ أجمـــه" ـــرًّجًّ ، و" كســـا ال مقـــال: ) ـــد زةـــٌد خًّ
رًّجًّ   .(3)("حخًّ

ا رأ تًّهح( نر   ا رأ تح(، أو: )هل زةد  فـ"إن امُظر  شاعٌر فقال: )هل زةد 
ح(االسؼ،  ا رأ ـتًّ (، و  وأما فا  ؾلـه: )هـل زةـد  أمـا فـا  ؾلـه: فتشرـبه بــ)رأ تًّ

ا رأ تًّـهح( فتشرـبه بنمـسار فعـل  مكـؾن هـذا تفدـيرل، كأن ـه  ـال: هـل  )هل زةد 
ا رأ تًُّه"  . (5)رأ تًّ زةد 

ــي رًّ  وهــؾ مــرادل بقؾلــه: "واعمــؼ أن  اــروف االســتفلام كم لــا مقــبح أن ُمرًّ
ح(، و)أ ـؽًّ زةـٌد بعدها االسُؼ إذا كان الفعل بعد االسؼ، لؾ  مت: )هل زةـٌد  ـام
 .(6)مربتًُّهح(، لؼ مجز إال  فا الذعر، فنذا جاء فى الذعر نربتًّه"

ؽ   ام  ير اللسزة ال مرـمح ف،ـيل، لًّ ت،ف، س،يً ُاُروف االس، وبلذا  ال السبرد، فجًّ
ر اع، ظًّر الذ  مؼ ال،ف،ع،ل إ،الن أًّن مز، د، فعل إ،الن تًّق، ؼ وًّ تسً اس،  .(7)إ،ذا اج،

                                                           

   .9/99( البتاب9)
   .8/75( السقتز 8)
   .9/896( شرح السفرل البؽ معيش4)
   .8/996فا فشا الشحؾ والررف ( البشاش3)
  .9/317( شرح الديرافا لمبتاب5)
  .9/919( البتاب6)
   .8/75(  شغر : السقتز 7)
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"أن  )هـل( إذا جـاء  مـذه  جسلـؾر البرـرةيؽونخمص مؽ ذلـػ إلـى أن  
بعــدها اســٌؼ وفعــٌل وليلــا الفعــُل دون االســؼ، وال مجــؾز أن  ميًّلــا االســُؼ، لــؾ 
ح( لؼ مًُّجز، إالن فا الذـعر، فـنذا جـاء فـا البـالم: )هـل  ا مربتًّ : )هل زةد   متًّ
ا مـربتًُّهح  ا مربتهح( كان ذلػ عمى االشـتغال، والتقـد ر: هـل مـربتًّ زةـد  زةد 

 .(9)ؾن )هل( وليت الفعل"فتب

ـ ًّ نرـُ  االسـؼ بعـدها،  جًّ فألجل اختراصلا بالفعل إذا كان فا اينزها وًّ
ا  بفعــل محــذوف مفدــرل الســذكؾر فــا بــاب االشــتغال، نحــؾ  ؾلــػ: )هــل زةــد 

ا أكرمتًّـُهح(، وامتشـً رفعـه باالبتـداء، و"إذا  مـت: )هـل هُ مربتًّ  ح(، و)هـل خالـد 
ـ ا, ولـؼ  رتفـً االسـُؼ بعـدل إالن بفعـل مزـسر زةٌد  امح( مقً إمساُر الفعل الزم 

 .(8)عمى أننُه فاعٌل، و ُبح رفُعه باالبتداء"
 : رأي الكسائي :  خزواآل

ؼ،، وان جـاء بعـدل الفعـُل، وةجـؾز فـا هـذا  أن ُه مجؾُز أن تدخلًّ عمى االس،
 االسؼ وجلان:

تقـد ر ا  أادهسا: أن مكؾنًّ معسؾال  لفعل  مقدر  بعدها، فتعانق )هل( الفعلًّ 
ح(،  ـرًّجًّ ـٌد خًّ ة، اح( مجـؾز: )هـل زًّ ـد  ة، ـتًّ زًّ ٌدح(، و)هل رًّأًّ ، ة، رًّجًّ زًّ فبسا مجؾز: )هل خًّ
ش ت، إليه، ولؼ  ين،ز،هًّا اًّ تًُّهح(  وذلػ ألن  )هًّل( إن، رأت الفعل فا اًّ ا رًّأًّ ، د  ة، و)هل زًّ

ين،ز،هًّـ ضًّ ايش ذ  إال بسعانقته لفغ ا أو تقد ر ا. واذا لؼ تر الفعـل فـا اًّ ـم ت، تًّر، ا تًّدًّ
 عشه ذاهمة .

                                                           

، وتسليــد القؾاعــد بذــرح تدــليل 6/419( التــذ يل والتبسيــل فــا شــرح كتــاب التدــليل9)
   .3/9676الفؾاِد

   .9/897( شرح السفرل البؽ معيش8)
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 ًُ ح(تاالبتداء، وما بعدل خبـٌر  فعمى وال انا: الرف ـرًّجًّ ـٌد خًّ ة، ، قـؾل: )هـل زًّ
 .(9))هل زةٌد مربتًُّهح(و

  تعقُة :
مدـمػ سـيبؾةه والجسلـؾر  فقـال عـؽ مـدخؾل )هـل(:  الـد ؽ سمػ رماه 

"فلا تدخل عمى الفعمية، وعمى االسسية التا ليس خبر السبتدأ فيلا فعمية، 
 نحؾ: هل زةٌد  اٌِؼح لسذابلة اللسزة.

وأما االسسية التا جزؤها ال ـانا فعميـة فـال تـدخل عميلـا إال عمـى  ـبح، 
ـرًّجح(  ألن لـا إذا لـؼ تجـد ف نحؾ: )هـل زةـدٌ  ـم ت عشـه، فـنن كـان أاـد خًّ عـال  تًّدًّ

جزأي الجسمة التا تدخملا فعال  تذكرت الرحبة القدمسة، فـال ترمـى إال بـأن 
عانقـه  فيجـ  أن تؾليـه إم اهـا، وكـذا مقــبح دخؾللـا عمـى فعميـة مـً الفرــل تُ 

ر فعملـا  ح( وعمـى فعميـة مقـد  ا مـربتًّ بيشلا وبيؽ الفعل باسؼ، نحؾ: )هل زةـد 
ـــــر ا بغـــــاهر، نحـــــ ا مـــــربتًُّهح(، والشرـــــ  هلشـــــا أادـــــؽ مفد  ؾ: )هـــــل زةـــــد 

، و ــال: "فمســا كــان أصــملا ) ــد(، وهــا مــؽ لــؾازم األفعــال، ثــؼ (8)القبيحــيؽ"
ش ت  ظفمت عمى اللسزة، فنن، تًّ  سى، واًّ ا بالح، رأت فعال  فا اين،زها، تذكرت ُعلؾد 

م ت عشه زاهمة .   إلى اإللف السألؾف وعانقته، وان لؼ ترل فا اين،زها تًّدًّ

ر ا  ا  -ومً وجؾد الفعل ال تقشً به مفدن، ر بعدها، فال  -أمز  لمفعل السفد 
ا مربتًُّهح)مجؾز اختيار ا:   ، وهلل در القاِل:  مؽ البدي [(4)..."(هل زةد 

                                                           

، وتسليـــد القؾاعـــد 3/8966، وارتذـــاف الزـــرب 6/419(  شغـــر: التـــذ يل والتبسيـــل 9)
   .9/334، والتررةح 3/9676
   .9/359( شرح الرما عمى البافية8)
   .3/337السردر الدابق (4)
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ّٝا س٣ََٛ سََّٛزا  عَتِ فَِّٛزا ئدٔدََِتٔ٘ٔفَُُرِ زَأَتُِ٘ ضَ  ًََٔٝش١َْ عَػَكَتِ ظَبِ
 (1)سَٖٓتِ إِيَِٝ٘ٔ َٚيَِِ تَسِضَ بٔفُسِقَتٔ٘ٔ  إذَا ََا زَأَتِ فٔعاِّل بٔشَِّٝصَِٖا نَـ ٌَِٖ

ُســؾا فيلــا فـ (، و ًّرًّ ُرــؾا )هًّــل، خ  انغر إلــى عمســاء العربيــة األجــالء كيــف شًّ
ح!  ي ُروها ذاتًّ أخالق  عًُّمؾا للا مذاعر، وصًّ  أااسيس، وجًّ

ـاليؽ، وتـذهل عـؽ مـؽ ذًّهًّـلًّ إن لا ُتعامل أ رانلا بالس ل، فتتدـم ى عـؽ  الد 
ــا  ــؽ، ألفتــه ايش  ــؽه وتعــانق مًّ عشلــا ُذُهــؾال ، وتتركــه فــا مقابــل تركــه للــا، وتًّح،
وألفلا إذا ا ترب مشلا، ودخل فا التركي  التا ها فيه! فالجزاء مـؽ جـشس 

 العسل.

وةشاس  ما تفعمه )هل( مً  رةشلا، مؽ السعاممـة بالس ـل  فن باللـا عمـى 
 ـؾل اإلمـام الذـافعا:  -ؽ أًّعـرض عشلـاؽ مـعميلـا، واعرامـلا عـمًّؽ، أًّ ،بلًّ 

  مؽ الظؾةل[
 َٚيَطِتُ أَز٣َ ئًَُِس٤ِٔ ََا ال َٜس٣َ ئَٝا  َٚيَطِتُ بََٖٗٝإب ئَُِٔ ال ََٜٗـابُٓٔٞ

، تًَِكَٓٔٞ عَِٓوَ َْا٥َٔٝا  فَإِِٕ تَدُِٕ َِّٔٓٞ، تَدُِٕ َِٔٓوَ َََٛدٖتٔٞ  َٚإِِٕ تَِٓأَ عَِّٓٞ
 (2)ََْٚشِـُٔ إذَا َٔتَِٓا أغَدٗ تَػَأَْٝا  نٔـالَْا غٌَّٞٔٓ عَِٔ أخٔٝ٘ٔ سََٝاتَُ٘

***** 

* 

  

                                                           

البيتــان فــا اإلمزــاح فــا عمــؾم البال ــة لمخظيــ  القزوةشــا، تــح د/  عبــد الســشعؼ  (9)
  .4/58خفاجا

 .988( د ؾان اإلمام الذافعا 8)
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ا أخال يوـا را ي ـا،  فا دعؾته الشاس إلى    كان مشلج الشبا  مشلج 
ــة  ــى األدل ــى الحــؾار اللــادئ اللــادف مــً اآلخــر، اــؾار معتســد عم ــا عم  اِس 
السقشعة، واآلمات الغاهرة فا البؾن والحياة، و د بًّي ؽًّ معالسـه القـرآن البـرةؼ 

ـــه  ـــا  ؾل ے  ے    ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ :ف

 . (9)چۓ  ۓ

ـا ـرال ذو الشغـرة ال،عًّ  تراث العربيـة  ـدكت  فا  الخالف الس ارو  مًّـى عيب   ،ج،
  .وجالُ  مشفعة  لمغؾةيؽ واألدباء ،عامُل ثراء  للافا اقيقة األمر  لبش هُ 

يس عيب ـا  ؾجـه إلـى فا السداِل الشحؾةـة لـبيؽ العمساء  الداِرالخالف ف
ـــالشحـــؾ العربـــان  ش ا  ؾجـــه إلـــى الفقـــه ، كســـا أن  الخـــالف الفقلـــا  لـــيس شًّ ي،

ـرًّة  فـا إن ـُه عامـُل ثـ، بل اإلسالمان  ف، ـُا وًّ ـاليبلا، وبًّاع، راء  لمغـة، العربيـة فـا أسًّ
عسال المغــؾي  ســعة  عمــى ،  زةــد االســتتراكيبلــا، وفــتٌح فــا مجــال القــؾل فيلــا

ــعًّت،ه،  ــا إلــى ُأفقــه  ففيــه تيدــيٌر عمــى الستبمســيؽ، وتدــليل  ،سًّ وةُزــؼه إليــه ُأُفق 
لتــراث الــداِر فــا كتــ  ا ــد اســتفدنا ك يــر ا مــؽ الخــالف ، و عمــى الشــاعسيؽ

، وهـؾ  يسـة د شيـة ؾي والفقلا عمى الدؾاء  إذ تعمسشا مشه أدبًّ الحـؾارشحال
، واسـتشاد ة الؾااـدةبدت فا تراثشا العربا عؽ طرةق تعـدد اآلراء فـا السدـأل

وكانــت ، جــة بالحجـة دون إسـاءة إلــى اآلخـرةؽ، و ـرم الحإلـى أدلــة رأي   كـلن، 
ــــاًّ  الرجــــلُ ) ل:ؾتقــــتســــدح الرجــــلًّ للــــذا  فالعــــرب  ــــ ؽُ دًّ  -بالبدــــر -ارؾًّ الح،

                                                           

  .985مؽ اآلمة  –سؾرة الشحل  (9)
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مراجعــة  وةــراد بلســا: (،اــاورًّ ) مقــيس لمفعــل مرــدر وكالهســا السحــاورة(،و 
  .(9)البالم والسجاوبة أو السخاطبة

ُل العـرب  -إال السدـػ( برفـً السدـػ ونرـبه : )لـيس الظيـ ُ لقد ُلقن، ًّ  ًّـؾ،
ــذ ا مـؽ كم ـك،ية أًّخ، ـػ( التـى وردت بالسدـألة ال،س،د، فــى جسمتـه، والتــى ســة )الس،د،

ان، هى مشا  الخالف اإلعراب
(8). 

ــ ــان هــذا الق ــد ك ــاش  هــادف  و  ــا نق عًّ ب، ــاه مًّ ، واــؾار  جــادن  م ســر  ؾل العرب
مــً هــ، 939الستـؾفى سـشة سـر ال قفـا اسـتحؾذ عمـى مجمـس عيدـى بـؽ ع

ب شـاء عيدـى  ، وانتلـىهــ953البرري الستؾفى سـشة  أبا عسرو بؽ العالء
  ين عمـى معاصـرةه، وسـعة أفقـه المغـؾ  تفؾق العمى أبا عسـرو، وا ـرارل لـه بـ

حكامـة، ولشـدم أبـا ، وأمانتـه فـى الشقـل والإلتقانه الحفظ والروامـة عـؽ العـرب
 : رةؽ  روي لشا هذا السذلدًّ  اِال  ، أاد الحام  اليزةدين 

ونحـؽ عشـدل، ، ال قفـان إلـى أبـا عسـرو بـؽ العـالء جاء عيدى بؽ عسـر
: بمغشـى ػ ُتجيـزلح  ـال: ومـا هـؾح  ـال، ما شىٌء بمغشى أن  فقال: ما أبا عسرو

ـفقال له أبؾ عسرو ،بالرفً أنػ ُتجيز )ليس الظيُ  إال السدُػ( تًّ مـا أبـا : نس،
فا األرض ، وال فا األرض اجازيى إال وهؾ  ًّش،ر ، ليس ُعسًّرًّ وأدلجًّ الشاُس 

فً  . تسيساى إال وهؾ  ًّر،

                                                           

  .8/748 شغر: إسفار الفريح ألبا سلل اللروي  (9)

(  شغر: السداِل السمقبات فى عمـؼ الشحـؾ البـؽ طؾلـؾن الدمذـقى، تـح د/عبـد الفتـاح 8)
 .41سميؼ
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مًّفُ ، ما محيى، وتعال أنت، ال لا أبؾ عسرو: تعال أنتثؼ   لخمـف ، ما خًّ
فـً، ف(8)اذهبا إلى أبا السلدين  (9)راألاس ، واذهبـا إلـى مقن،شال الرفـً فنن ـُه ال  ًّر،

ً التسيسان،   . لقن،شال الشر  فنن ُه ال  ًّش،ر ، و (4)الُسشتج،

ته فمسا  زى صـال   يشا أبا السلدين فًّن،ذا هؾ ُمرما، وأتفذهبُت أنا وخمفٌ 
 . شا ندألػ عؽ شاء  مؽ كالم العـرب: جح  مشا: ما خظبكساالتفت إليشا فقال

ــُػ(ح فقــال : قــؾل: كيــف تفقــال: هاتيــا، فقمــُت لــه : )لــيس الظيــُ  إال الس،د،
رًّة، سـشى ب، يه أتأمرانى بالبذب عمى كًّ ـاد، وأ ـؽ بًّش ـُة  -انوهـؾ الزعفـر  -، فـأ ؽ ال،جًّ

وأ ؽ كذا، وأ ؽ كذاح فقـال لـه خمـٌف:  -حة الظيبةوهى الراِ - اإلبل الرادرة
ح مـا للـؼ شـراٌب إال .  ا)ليس الذراُب إال العدُل( ـرًّ ًُ ُسـؾدان هًّجًّ ل: فسا مرش

ــالُك األمــر إالهـذا التســر. فمســا رأ ــُت ذلــػ مشــه  مـُت لــه طاعــُة    : )لــيس م،
لًّ فيه: هذا كوالعسُل بلا(. فقال خًّ مـر األ )ليس م،الكُ  –أي: ال رة  -الم ال دًّ

: )لـيس مـالُك األمـر إال طاعـُة إال طاعةًّ   والعسلًّ بلا(، فشر . فقمـُت لـه
ؽ،  ؾما ، ليسالعسُل بلا(، ورفعُت، فقال: ال  و  ش،ا وال لًّح،  .هذا مؽ لًّح،

ًًّ فبتبشــا مــا ســ ــ يشــا رجــال  مًّع،قــل، فقــال لــه ، فأتسعشال مشــه، ثــؼ أتيشــا الُسشتج،
( : )لــيسخمــفٌ  ــػًّ شــال وجلــدنا بــه فــا ذلــػالظيــُ  إال الس،د، ًًّ، ولًّق  ــ فًّ ، فمــؼ ، فرًّ

، وعشـدل عيدـى بـؽ ُعسـر بًّى إال الرفً. فأتيشا أبا عسـرو، فأعمسشـال شر  وأًّ 

                                                           

ومعمـؼ  ( هؾ أبؾ محرز خمـف بـؽ ايـان.  ـال عشـه أبـؾ عبيـدة: خمـف معمـؼ األصـسعى9)
 .54أهل البررة، كان مقؾل الذعر فيجيد.  شغر: نزهة األلباء

( هــؾ   بــؽ ســعيد بــؽ مسزــؼ، شــاعر، أعرابــا، فرــيح ُأخــذت عشــه لغــة الحجــاز. 8)
 .934 شغر: السداِل السمقبات فى عمؼ الشحؾ

( هؾ السشتجً بؽ نبلان، أعرابا فريح أخذت عشه المغة التسيسيـة.  شغـر: الفلرسـت 4)
 .958شدمؼ البؽ ال
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ـ ب، ، رًّح، فـأخرج عيدـى خاتًّسـه مـؽ  ـدل، ثـؼ  ـال ألبـا عسـرو: لـػ الخـاتًّؼُ لؼ  ًّ
تًّ الشاس!  .(9)بلذا و  ُفق،

 :تىجُه هذا انقىل
، وأمـا مؽ رفـً االسـؼ ونرـ  الخبـرحقه ليس الشر  جاء عمى ما تدت

 .(8)، وجعملا ارف اإهسال ليسالرفً فعمى 

مذير إلى جؾاز ذلػ فـى بعـض البـالم، لبـؽ  الرفـً وفا كالم سيبؾةه ما 
ا عشــدل ــه: "، والشرــُ  هــؾ  ميــل جــدو و ــد زعــؼ الؾجــُه، وهــذا هــؾ مفلــؾم  ؾل

عل كـ ُف، فلـذا مجـؾُز أن )ما(، وذلـػ  ميـٌل ال مكـاُد ُمع،ـرًّ بعزلؼ أن  )ليس( ُتج،
مًّقًّ ُ  أشعرًّ مشه: لمكؾنًّ مشه ًًّ مؽ  ...، وليس  اللا زةدٌ يس خًّ هذا كمهه ُسس،

ــُه عمــى أن  العــرب فــا )لــيس( إمــسار ا وهــذا مبتــدٌأ،  ، والؾجــُه والحــده أن تحسمًّ
ال أن لؼ زعسؾا أًّن  بعزـلؼ  ـال: لـيس الظيـُ  إال ، إكقؾله: إن ُه أًّمًُّة   ذاهبةٌ 

 مــتحسال  . فيجـؾز كـؾن )لـيس( فعـال  (4)"السدـػُ  ، ومـا كـان الظيـُ  إالالسدـػُ 
ة خبـر ، والجسمـ)الظيـُ ( مبتـدأ، و)السدـُػ( خبـرل، ومسير الذـأن اسـس ا للـا

 .)ليس(، وةجؾز كؾنلا ملسمة  اسال  عمى )ما(

ال السدــُػ( فقــد ذكــرل فــا مؾمــً : )مــا كــان الظيــُ  إوأمــا الس ــال ال ــانا
 : ه محتسل أمرةؽآخر، وكالمه عش

                                                           

، 8/877، والسزهـر فـى عمـؾم المغـة وأنؾاعلـا3 -9(  شغر: مجالس العمساء لمزجاجا9)
878. 

 .9/479(  شغر: شرح التدليل8)

 .9/937( البتاب4)
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)الظيـُ ( مبتـدأ، و)السدـُػ( ، وأوللسا: أن  فا كان مسير الذأن واألمـر
، خبرل، والجسمة  ما كـان األمـُر الظيـُ  : )كان(، والسعشى خبرُ فا محل نر  

: أن  كـــان زاِـــدة، و)الظيـــُ ( مبتـــدأ، و)السدـــُػ( خبـــرل، خـــرواآل .إال السدـــػُ 
 .(9): ما الظيُ  إال السدػُ والسعشى

، و)إال امكؾن )الظيُ ( اسؼ لـيس، والخبـر محـذوف   وارتزى ابؽ مالػ أن
د إال السدــُػ، فظًّف،ــقًّ : لــيس الظيــُ  فــا الؾجــؾ السدــُػ( بــدل مشــه، كأنــه  يــل

ــؾل: " قــاء العســل عمــى وجــه  ال وةسكــؽ فــا )لــيس الظيــُ  إال السدــُػ( إبمق
ؽ بالبدل عوةكؾن االستغشاء هشا ، وذكر هذا الؾجه، ثؼ  ال: "(8)"محذور فيه

ــــر ــــاى ، كاالســــتغشالخب ــــى إال عم ــــا نحــــؾ: ال فت ــــه ف ، وال ســــيفًّ إال ذو اء ب
 .(4)الفقار"

ـــ)ممػ الشحــاة( ــ  ب ــا نــزار السمق ــ (  (3)وألب ــه آخــر، وهــؾ أن  )الظي تؾجي
خبــر لــيس، السبتــدأ والخبــر ، وجسمــة ُاــذ،فًّ خبــرل ، و)السدــػ( مبتــدأٌ اســسلا

ُػ أفخُرلُ  . و د اكؼ ليس زةٌد إال عسٌرو مارُبهُ  ل:، كسا تقؾوالتقد ر: إال الس،د،
 .(5)عميه أبؾ ايان بالغرابة

                                                           

 .9/79(  شغر: الدابق9)

 .9/481( شرح التدليل8)

 .9/481( الدابق4)

( هؾ الحدؽ بؽ صافا بؽ عبد  ، ولـد ببغـداد، واسـتؾطؽ دمذـق، وكـان مـؽ أِسـة 3)
 االشحؾ. مؽ مرشفاته: السداِل العذر الستعبـات إلـى الحذـر، والحـاوى فـى الشحـؾ. تـؾف

 .515، 9/513هـ.  شغر: بغية الؾعاة  568سشة 

 .3/414(  شغر: التذ يل والتبسيل5)
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ًًّ عؽ ف، بشا تسيؼ ُمب،ظل للذل التـأوةالت  ألن   وأرى أن  نقل أبا عسرو الر 
( وةًّش،رــ  : )مــاالتسيســا  مقــؾل )لــيس الظيــُ  إال ، وكــان الظيــُ  إال السدــػًّ
فــً ــان المغتــيؽ، فــدل  ع، والحجــازين  ًّش،رــ  فيلســا السدــُػ( وةًّر، ، وأن  مــى ُفر، ًّ

 ) : مـــا الظيـــُ  إال ملسمـــة  كــــ)ما( فـــى لغتـــه، والسعشـــىالتسيســـا  جعـــل )لًّـــي،سًّ
 .(9)السدػُ 

و بـؽ العـالء عـؽ ، اكاهسا أبؾ عسر القؾل ُمسًّ ن،ُل للجتيؽ فريحتيؽ فلذا
 وخمف األاسـر مـؽ،   اليزةدين  ، وسسعلسا مذافلة  أبؾبشا تسيؼ والحجاز

ــا ب قــة ، وأ ــر  ذلــػ أبــا السلــدي، والسشتجــً التسيســا عيدــى بــؽ عســر معترف 
ســال ، فبشــؾ تســيؼ رفعــؾا )السدــػ( اســال  لـــ)ليس( عمــى )مــا( فــى اإلهالدــسام

، كسـا اسـل أهـل الحجـاز )مـا( عمـى )لـيس( فـى عشد انتقـاض الشفـى بــ )إال (
 .(8)اإلعسال عشد استيفاء شروطلا

مسـة    ألن  التأوةـل إنسـا مكـؾن لب مجـالًّ لمتأوةـلة  فـالواذا ثبت اإلهسال ُلغًّ 
.  ال أًّبؾ (4)، ال فى لغة  ؾم ال معرفؾن سؾاهاو عت شذوذ ا مسؽ لغته  يرها

ُة عمى شاء ألن  التأوةل ال مكؾن ايان: " ء ، ثؼ جـاء شـاإال إذا كانت الجاد 
ل ةًّ فًُّيتًّأًّو  تـتبمؼ إال بلـا  . أما إذا كانت لغة طاِفـة مـؽ العـرب لـؼُمخالف الجاد 

 .(3)فال تأول"

                                                           

 .3/414التذ يل والتبسيل (  شغر9)

 .9/887غشا المبي (  شغر: م8)

 .9/888(  شغر: ااشية األمير عمى مغشا المبي 4)
 .3/411( التذ يل والتبسيل3)
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، إذ كــان كيــف كــان لمحــؾار اللــادف ثســرة طيبــة، ونتيجــة مقشعــةأرأ ــت 
ــةوســيمة  لمؾ  ــة العمسيــة ال  ام ــى الحقيق ــى األدلــة صــؾل إل ــا عم ــان  اِس  ح وك

.ين ، ال التعر  الفبر السدتشدة إلى الؾا ً المغؾين  ظًّ ، القؾلان  ، وال الذ 

ــادل لقــد  ــدًّ االاتــرام الستب ــيؽ الُوج، ــؼ مجــد ظــرفيؽ الستحــاورةؽب ــذلػ ل   ول
، ولؼ مكـؽ لحؾار إال االعتراف بالفزل ألهمهعيدى بؽ عسر فا نلامة هذا ا

، وشـــلد لعمسيـــة التـــا دار الشقـــاش مـــؽ أجملـــامشـــه إال اإلذعـــان لمحقيقـــة ا
، وكانـت ، والؾ ؾف عمى كشللابنصابة كبدهابؽ العالء الدسام ألبا عسرو 

 .بغيته

*****  
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، ال  شى عشه، وال طسأنيشةًّ فا الحياة، بدونـه ؾًّاُر أمٌر مروريى   لـذلػ ال،ج،
، إلــيلؼادــاُن اإلالجيــران، و  قن، كــان مــؽ أهــؼن، مــا أوصــى بــه د ُششــا: مراعــاُة اــ

ڳ ڳ ڳ ڱ ژ  :فـا شـأنلؼ   ـالفقـد ، ما ُ ؤذ لؼ والبعُد عؽ ُكلن، 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ      ڱ ڱڱ ں

 .(9)ژہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

وانتقـل  ؼ،اذا رال عشلو ، جارهؼ العرب  بل اإلسالم ُ راعؾن اقؾقًّ وكان 
 و ــد  ــال شــاعرهؼ ،ه باإلادــان، إليــه والدــؤال، عشــهؾنإلــى دمــار  أخــرى مرــم

م،با عسير ؼ الت غ، لًّ  :  مؽ الؾافر[ب،ؽ، األًّ ،

 (2)َُْٚتِبٔعُُ٘ ايِهَسَا١َََ سَِٝحُ ََاال  َُْٚهِسُِّ دَازََْا ََا دَاَّ فَٔٝٓا

الجاُر هؾ السقيؼًّ بجؾار،نا فق ، بل  . وليسواا  عميه، اإلسالُم ذلػأ ر  و 
، ، فالز ميــُل فــا العســل، جــارٌ وواجبــات، للــؼ عميشــا اقــؾٌق لشــا جيــراٌن ك يــرون 

لسدـافُر وا، والعامـُل إلـى جانـ ، العامـل، جـارٌ ، والتاجُر إلى جان ، التـاجر، جـارٌ 
والظالـُ  إلـى جانـ ، ، جارٌ  ، والزوُج إلى جان ، الزوج، إلى جان ، السدافر، جارٌ 

 . لتمسيُذ إلى جان ، التمسيذ، جارٌ ، واالظال ، جارٌ 

الحرف إلـى جانـ    فـاـق  السراعـاة الجؾار مراع ى فـا كـالم العـرب اقه و 
كيــ  جــاٌر،  ــد البمســة فــا التر البمســة إلــى جانــ ، الحــرف فــا البمســة جــاٌر، و 

                                                           
 .46مؽ اآلمة  –سؾرة الشداء  (9)
، والعسـدة فـا محاسـؽ 466، والرشاعتيؽ ألبا هـالل51البيت فا نقد الذعر لقدامة (8)

 .8/55الذعر وآدابه البؽ رشيق
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وهـاك . لا أاؾاللا، وتجـري عميـه أاكاملـا، وةذارك تأثر للا، وةتفاعل معلا
 :بيان ذلػ

 جتاور عهً يظتىي انكهًح:   -أولا 
ــا ــة فــا اــروف السب ــداعى تتجــاور األلفــاخ داخــل السفــردة، مس م نا، فيت

عميـه أاؾالــه، ونعـف عمــى ذلـػ فــا  بعزـلا لـبعض متــأثر ا بأاكامـه، جارةــة  
 :شلامداِل، م

ــا فــا   مــ  -أ الــؾاو مــاء  جــؾاز ا بنجســام عمســاء الترــرةف إذا و عــت عيش 
ً  عمى وزن )ُفع ل( صحيح الـالج ـاِ،ؼ( س م( جسـً )صًّ مـػ أن ف م، نحـؾ: )ُصـؾ 
، فتقؾل: )ُصي ؼ م  الؾاو السذددةتق السذـددة بعـد مـؼ فـا  ل الـؾاو  ل ق(ماء 

 الظـرف محـل التغييـر  وات بـالقرب مـؽ، وهـذا مذـبه اجتسـام ثـالث واالجسً
ح الؾاو، فتقؾل: ) حن، مٌ ولػ أن ُترًّ  .بالتزعيف   لقؾتلا(ُصؾ 

فقمبــت   محــل التغييــرمجــاورة العــيؽ لــالم وجعــل ابــؽ جشــا عمــة القمــ  
فا بـاب  ةة ماء  الؾاو الالم  م   اسال  عمى (مؾ  ُص ) بابفا ماء   ةةالؾاو العيؽ 

) ان ر، ب ُلؾاف ،)ع، (ر، ع، )بباب  (مؾ  ُص ) باب ذًّ جسً  (م  ؾ  جُ ) . وم مه  ؾللؼ فاان
اِ،ً( م( جسً )نًّاِ،ؼ(: ُني ؼٌ  وفا ،ًٌ ي  : جُ )جًّ   .(9))ُنؾ 

ـ كانـت إذاال،لسزًّة مـؽ ال،ـؾًّاو  إبدال -ب ـا مزـسؾمال، ـا  بملًّ مًّ ـاك،شة وًّ   ؾًّاو سًّ
ــ ــز هُ فتلســز عمــى أًّن  س، ــا ال،لًّ ــا ف، ؼ ،ال أصــل لًّلًّ ل،ل، ــؾ، قًّ ق : )كًّ ــا  (ُســؤ،  (،ســؾق )ف،

ق )و ق )ف،ـــا  (ُمـــؤ، ـــة (ُمـــؾ، ي  ـــا اًّ ـــيًّاخ أنن أًّبًّ ـــؽ بعـــض األًّش، زعـــؼ الفارســـان عًّ . وًّ
ـا مـس ةٌ  انًّ  لسـز كـل  واو  سـاكشة   بملًّ ـا أصـل ف،ـا  ،الشهسًّيرين كًّ وًّا،ن لـؼ مكـؽ لًّلًّ

                                                           
  .4/888 شغر: الخراِص (9)
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ز س، ل ،ال،لًّ م،يه، ُوجن، ِه ِهچچ  چ: عؽ ابؽ ك يـر روامة  شبل توًّعًّ ْق چ    ُسؤ

 . (9)چڇ

سؾمة، والـؾاو لا مزـجاورت الزسة صارت كأن  ا الؾاو لس   أن  : وجه ذلػو 
ؤُ : السزسؾمة تلسز، نحؾ ُور)أًّد،   .(8)ر( جسً )دار(، واألصل: أًّد،

نقل اركة الحرف السؾ ؾف عميه إلى الداكؽ  بمـه  لبراهيـة التقـاء  -ج
ُبــ)الدــاكشيؽ، نحــؾ  ؾلــػ:  ، ومــررت ببًّب،ــر، هــذا بًّ فــا  مــؽ أاكــام الؾ ــف (4)(ر،

ُلــؾافــنن كــان   كــالم العــرب ؾ  ــا اــال الؾصــل اًّ فــى الؾ ــف  آخــر البمســة مرفؾع 
لـؾا البدـرة إلـى الدـاكؽ  بمـه  .الزسة إلى الداكؽ  بمه ؾ  وان كان مجـرور ا اًّ

ٌر ما فتى، وفى الجـر: (هذا بًُّبر، )فى السرفؾم:  اؾ القف  كذلػ ، واألصل: هذا بًّب،
ر  ما فتى.(ببًّب،ر،  مررتُ )   لتغيـر بشـاء البمسـة وهـذا الحكـؼ  ميـلٌ  ، واألصل: ببًّب،

ســتبرال   والبالبدــر مــرة  بالزــؼ، ومــرة   ةفــى الغــاهر بتحرةــػ العــيؽ الدــاكش
 ى الحرف األخير إلى الؾس . انتقال اإلعراب الذى اقه أن مكؾن عم

مًّ و  ــل  ــؽه بالحركــة اإلعرابيــة التقــاء مــؽ  الفــرارُ  : للــؼ هُ سًّ الدــاكشيؽ، والز 
، ومراعاة الجؾار  فحركـة اإلعـراب السشقؾلـة إلـى العـيؽ (3)الدالة عمى السعشى

                                                           
 شغـــر: تحبيــر التيدـــير فــا القـــراءات العذــر البـــؽ  .49مـــؽ اآلمــة  – فــتحســؾرة ال (9)

 .394الجزري 
، وشرح الرما عمى 3/813، والسخرص4/888 شغر: السردر الدابق (8)

 .4/816الذافية
 .4/344، وهسً اللؾام3/974ً(  شغر: البتاب3)

ُ بدل  تشؾةشه ألن  وال نقل فا السشرؾب   .8/489(  شغر: شرح الرمى عمى الذافية4)
ا، وتبقى اركة اإلعراب وهى الفتح ة، نحؾ: )رأ ُت بًّب،ر ا(، و ير السشؾن فى الؾ ف ألف 

 محسؾل عمى السشؾن فا ذلػ.
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ا جاورت الالم بكؾنلـا فـا العـيؽ، صـارت لـذلػ س  لًّ " بملا فا الؾ ف الداكشة 
  .(9)"لا فا الالم لؼ تفار لاكأن  

ا
ا
 جتاور عهً يظتىي انرتكُة: -ثاَُ

ــى الجــؾارالجــر عوتبــرزل مدــألة  ــ  العربيــة م عــاهرة  ، وهــافــا التراكي
 ، أهسلا ما مأتا: لا مؾا ف مختمفةو ف الشهحؾةؾن مش نحؾةة،

، مً اشترا  تؾافق السزاف مـً جؾاز الجر عمى الجؾار :املىقف الول
اإلفراد والجسـً، نحـؾ  ـؾللؼ: )هـذا فا ، و السزاف إليه فا التذكير والتأنيا

) ر،ب  (، بجر )خًّ ر،ب  ُر مًّ ن  خًّ ر( السرفـؾموه -ُجح، عمـى جـؾارل  -ؾ صفة لـ)ُجح،
)  . )مًّ ن 

راسه  -خميل الذي نقمه عشه سيبؾةه بقؾله: "و ال الخميلوهذا مؾ ف ال
(: ال مقؾلــؾن إالن )-  ــان، ر،بًّ ــ ن  خًّ ــرًّا مًّ ــذان، ُجح، ــل أن  الهًّ ــ   وااــٌد ، مــؽ  ،بًّ ز 

ران،  ر ُجح، ُر بعد  وال،ُجح، ل، وان سا مًّغمظؾن إذا كان اآلخ، ر ا م مـه ، ة األو  وكانًّ مـذك 
ــا. و ــالؾاأو مؤن   ــ حًّ ــبًّاب  خًّ : )هــذل ج، ــبًّابًّ مؤن ــةٌ رًُّة م، ــة (  ألنن الزن،   وألنن ر،بًّ

ة واادة، فغمظـؾاحًّ ال،ج،  ، واذا لـؼ  تحقـق ذلـػ الذـر  امتشـً (8)"رًّةًّ مؤن ٌة، والعد 
 .سشعؾت، فظابق الشعت المى الجؾار، وجرى البالم عمى أصمهالجر ع

ـا :املىقف انثاٍَ وهـذا مؾ ـف سـيبؾةه  .جؾاز الجـر عمـى الجـؾار مظمق 
ــا رأي الخميــل(4)والجسلــؾر راســه  –: "هــذا  ــؾل الخميــل.  ــال ســيبؾةه مخالف 

ــؾاء   وال –  لًّ إال سًّ ــُه إذا  ــالُنــرًّى هــذا واألو  م    ألن  ــدن، ــ ن  ُمتًّلًّ ــُر مًّ ، : هــذا ُجح،
                                                           

 .4/884الخراِص( 1)

 .9/347( البتاب8)

 .8/331، وهسً اللؾام3/9993ً(  شغر: ارتذاف الزرب4)
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شيـة مـؽ البيـان أن ـه لـيس ، م ل مـا فـا الت ليس بالز ن، ففيه مؽ البيان أننُه 
. و  اجبالز ن،  : ال العجن

 نَإَٖٔ َْطِرَ ايِعَِٓهَبُٛتٔ ايُُِسٌََِِ

ــ ــل، (9)"ُج ُمــذًّك ٌر والعشببــؾُت ُأن، ًّــىفالش د، مًّ ( وهــؾ مــذكر عمــى ، فقــد جــر  )ال،ُسر،
( وها مؤن ة .  جؾار بًُّبؾت،  )ال،عًّش،

ــؾاردة أن  الجــر عمــى الجــؾار مكــؾن فــ ا الشبــرة والغــاهر مــؽ الذــؾاهد ال
ًًّ فا الش عتوالسعرفة عمى ادن   وأًّتـى  ،الشدق ، ووردًّ فا عظفسؾاء، و د وًّ ًّ

 .نادر ا فا التؾكيد

فسؽ شؾاهد الجر عمى الجؾار فا )باب الشعت(:  ـراءة األعسـش وةحيـى 
ــاب  ــيؽ، ڌڌڎڎڈڈژبــؽ وث  ت، ــى مجــاورة  (8)چال،سًّ ( عم ــيؽ، ت، بجــرن )ال،سًّ

( ا ثال  اخبر  لبؾنه   فا األصل مرفؾم ، وهؾ(4))ال،ُقؾ ة،(  .، أو نعت ا لـ)ذو(لـ)إن 

 :  مؽ الؾافر[ومشه  ؾل الحظي ة

 (4)ِّٞٛشِ ايٖٓابٔ يَِٝظَ يَهُِِ بٔطَُُٖٔ  َٚإِٜٖانُِِ َٚس١ََٖٝ بَطِِٔ َٚإد   

                                                           

 ، وبعدل: 37. البيت فا د ؾان العجاج 9/347( البتاب9)
ٔ٘ٔ ايَُُِٗدٍِٖ  ع٢ًََ ذُزَا قاُلََّ

ٍٕ بٔأَِٜدٟٔ ايِػُطٌِٖ  ضُبُٛبُ نٔتٖا

 .98اآلمة  -( سؾرة الذارةات 8)

 .936، ومخترر فا شؾاذ القرآن8/889(  شغر: السحتد 4)

 .5/86خزانـــة األدبو ، 8/97وأمـــالا ابـــؽ الذـــجري ، 48( البيـــت فـــا د ـــؾان الذـــاعر3)
: دن، ال  .لُ  ، وهؾ الس،  ،دن شن، الان
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(بجر  )هًّسُ  ( عمى مجاورته )بًّظ،ؽ، وًّاد  ، وهؾ فـا األصـل نًّع،ـٌت مشرـؾب ؾز،
ي ةًّ(.  لـ)اًّ

ٱ  چ  ::  ؾلــه الجــر عمــى الجــؾار فــا )بــاب العظــف( ومــؽ شــؾاهد

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  

ءة ابؽ ك ير وأبا عسرو فا  را (9)چٺ  ٺٿ    َوَأْرُجِلُكمْ ڀ  ٺ    
( عمى جؾار ) واسزة ُجم،ُبؼ، ـُكؼ، وأبا بكر عؽ عاصؼ بجر )وًّأًّر، ، وكـان (8)(ُرُؤوس،

مغدـؾٌل معظـؾف عمـى السغدـؾل السشرـؾب،   ألن ـُه  شبغا أن مكؾن مشرـؾب ا
، والسعظـــــؾف  تبـــــً چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ :فـــــا  ؾلـــــه

ـــُكؼ،   لبـــؽ  جـــؾار )السعظـــؾف عميـــه ، ُرُؤوس، ( السجـــرور بالبـــاء ا تزـــى الجـــر 
اًّ شأن الجؾار  . فًُّروع،

ر بؽ أبا ُسم،سًّى  :  مؽ البامل[ومشه  ؾل ُزهًّي،
 (3)بَعِدٟٔ ضََٛايف ايُُِٛزِ َٚايِكَطِسِ  يَعٔبَ ايصَٖإُ بَٗا َٚغَٖٝسَٖا  

( عمى جؾار )ال،ُسؾر،  ظ،ر، ـابجر )ال،قًّ   ألن ـُه (، وكـان  شبغـا أن مكـؾن مرفؾع 
ؾًّافًّا(معظ ( وهـؾ ، وال مكؾُن معؾف عمى السرفؾم، وهؾ )سًّ ظؾف ا عمى )ال،ُسؾر،

ُسـؾر، اتى معظف عميهالغبار ؾًّاف  كال،  .(3)  ألن ُه ليس لمقظر سًّ

                                                           

 .6مؽ اآلمة  -( سؾرة الساِدة 9)

  .931، وتقرةبه8/853( ُ شغر: الشذر فا القراءات العذر8)

، وشـرح شـؾاهد 8/394، واإلنراف فا مداِل الخـالف53( البيت فا د ؾان الذاعر4)
جسـً سـافية، وهـا الرةـاح الذ ار،ةـة، والُسـؾر: الغبـار والتــراب،  الدـؾافا .3/854الذـافية

  والقظر: السظر.

 .383(  شغر: اإلنراف فا مداِل الخالف3)
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لجــر عمــى الجــؾار فــا )بــاب التؾكيــد(:  ــؾل أبــا الغرةــ ، شــؾاهد اومــؽ 
يماه   :  مؽ البدي [أنذدل أبؾ الجراح ال،ُعقًّ

ٌْ إذَا اِْشًََّتِ عُسَا ايرَْٖبٔ  َٜا صَاحِ بًَِّؼِ ذَِٟٚ ايصِٖٚدَاتٔ نًُُِِِّٗ  (1)إٖٔ يَِٝظَ َٚصِ

(، وكــان  شبغــا أنفجــر  ) ــات، جًّ و، مكــؾن مشرــؾب ا   كمن،لــؼ( عمــى جــؾار )الز 
 . ألن ُه تؾكيٌد لمسشرؾب، وهؾ  )ذًّو،ي(

شــى ذًّو،ي : أًّلًّــي،سًّ السعام أن  الفــراء ســأل أبــا الجــر اح، فقــالوذكــر ابــؽ هذــ
ات، ُكم ُلُؼح فقال جًّ و، مًّىالز  . ثـؼ استشذـدل ، الذي تقؾله خيـٌر مـؽ الـذي نقـؾل: بًّ

) ؼ،  .(8)البيت فأنذدل بخفض )ُكمن،ل،
ـاس  مشـً :املىقف انثانث ـا. وهـذا مؾ ـف الش ح  الجـر عمـى الجـؾار مظمق 
يرافا وابؽ جشن،ا  . والدن،

حسمؾنلـــا عمـــى  يـــر الجـــر عمـــى ، وةوهـــؤالء  ؤولـــؾن الذـــؾاهد الـــؾاردة
ُمؾا تأوةال  الجؾار  .(4)، وةحكسؾن عميلا بالذذوذ والزرورة إن، عًّد،

 :تعقُة
بـــيؽ اإلادــاس وبؾاعــا أاـــرف البمســات، ة بــيؽ ن  مــؽ دواعــا األلفــإ

فــا و  ،سراعــاة الجــؾار فــا البمســات: اإل ــرار براكيــ  العربيــةالبمســات فــا ت
ً، لسرفـؾم  أو جره  فيجؾز التراكي  العربية  مشرـؾب  عمـى الجـؾار  االسـؼ، التـاب

شعــت، أو عظــف ، مــً اشــترا  أن تبــؾن التبعيــة مــؽ  بيــل الالســؼ  مجــرور  
 :لسا مأتا  وذلػ الشدق، أو التؾكيد

                                                           

ـــا 9) ـــت ف ـــؽ الدـــيرافا( البي ـــات ســـيبؾةه الب ـــؽ 8/964شـــرح أبي ، وشـــرح التدـــليل الب
 .5/91خزانة األدب، و 4/491مالػ

 .5/94، وخزانة األدب6/664(  شغر: مغشا المبي 8)

 . 6/663مغشا المبي ، و 8/9(  شغر: إعراب القرآن4)
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، (9)ومـؽ كـالم العـرب ، مـؽ كتـاب   ك رة الدسام الؾارد بـذلػ -أواًل
ر، ومشعـه  ـاِال : وهذا ما جعل الذشقيظا  ًُّرده عمى مًّؽ، أنبر الجر عمى الجؾا

 دله عمى أن ـُه لـؼ  -كالم العرب، وفا القرآن العغيؼ مً ثبؾته فا "وانبارل له
ــا. والتحقيــق تتبــً ا ــا كافي  ة أســمؾب مــؽ الخفــض بالسجــاور : أنن لسدــألة تتبع 

 .(8)ألن ُه بمدان عربا مبيؽ"  ه جاء فا القرآن، وأنن أسالي  المغة العربية
ـا فـا مجـال القـؾل الجر عمـى الجـؾار تقرةرأن  فا  -اثانّي ـا فتح  ، وتشؾع 

، و ــد أجــازل أســاليبلا، وتمبيــة  لحاجــة الذــاعر، وثــراء  فــا فــا تراكيــ  المغــة
كًّ مؽ عمساء عمساءُ  ها ابُؽ هذام القاعدة ال انية فـا البـاب ال ـامؽ هًّد  ، وعًّد 

، فقـال: مؽ السغشا مدـتش ا فـا ذلـػ إلـى الذـؾاهد الـؾاردة، مـؽ ن ـر  وشـعر  شد 
ــؼًّ ال" ءًّ ُمع،ظًّــى ُاب، ــا، رًُّل، كقــؾللؼ: )هــذا القاعــدة ال انيــة: أن  الذ  ــاوًّ ء، إذًّا جًّ ــا، ذ 

... (، بــالجر  ــر،ب  ــ ن  خًّ ــُر مًّ ر  يــُر السخفــؾض السخفــؾضًّ إذا جــاو ، فـــ"(4)"ُجح،
 .(3)"هُ جاز خفُز 

مًّى( عـؽ سـؤال الفـراءجؾاب أبا الجراح  -اثالّث من،ـبــ)بًّ  ، : أًّلًّـي،سًّ السعشـى بًّ
ــات، ُكم ُلــؼُ  جًّ و، ، ثــؼ (الــذي تقؾلــه خيــٌر مــؽ الــذي نقــؾل): ح و ؾلــه لــهذًّو،ي الز 

( إصرارل عشدما استشذدل الفراُء البيتًّ مرة  أخرى عمى اإلنذاد بخفـض  ـؼ، )ُكمن،ل،
 .، ووفاِلؼ بعلدلاتلؼ لمجؾار، وتقد رهؼ لحقهدليٌل عمى مدى مراع

***** 
*  

                                                           

-8/98ان فـا إمزـاح القـرآن بـالقرآن، وأمؾاء البيـ98 -5/91(  شغر: خزانة األدب9)
97. 

 .8/98( أمؾاء البيان فا إمزاح القرآن بالقرآن8)

 .6/661( مغشا المبي 4)

 .887( القؾاعد ال الثؾن فا عمؼ العربية3)
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ــم ــهًّ ال،ُسد، ــد ُوجن، ــارلق ــى مرــاابة األخي ، ومؤاخــاة جــاورة البرمــاء، ومُؼ إل
ًٌ عغـيؼٌ  وفـا السيـل إلـى  يـرهؼ خظـٌر  ،الفزالء، ففا القـرب مـؽ هـؤالء نفـ

ــا: » اللــادي .  ــال الشبــاه كبيــرٌ  ش  م، ــاا، ، إ،ال  ُمؤ، ــػًّ إ،ال  ، وًّالًّ مًّ الًّ ُترًّ أ،ُكــل، طًّعًّامًّ
 . (9)«تًّق،اى 

ا لمسرـاابة، فم ا لمسؤاخـاة، ، يس كله إندـان  صـالح    ولـيس كـله رجـل  صـالح 
نفــؾس  مرةزــة  ، وكــؼ مــؽ طينبــة   ينرتلــا الرــحبُة الفاســدةُ فبــؼ مــؽ نفــؾس  

ـر،ُء : »بقــؾله ، وهـذا مـا أشــار إليـه السعرـؾُم الرالحةُ  أبرأتلا الرحبةُ  ال،سًّ
م،يم،ه،  مًّى د، ؽ، خًّ م،يًّش، عًّ ال،ل، ، فًّ ُدُكؼ، مًّؽ، ُمخًّ  . (8)«ُغر، أًّاًّ

ا، والزم فامــــال   الرجــــلو   ، وشــــُرفًّ عــــال بسرــــاابته إذا صــــاا  شــــرةف 
مًّ بسقارنته د  ا، والزم خامال  ُا   مـؽ شـأنه، واذا صاا  . بسالزمته، وتًّقًّ نا ر 
  .وهًّؾًّى فا الحزيض  درل

، ومتــى الزمــت أن فــا كمســات العربيــة، تتفــاوت شــرف ا ورتبــة  وكــذلػ الذــ
رًّى تعمؾها شـرف ا، وتفؾ لـا فزـال  ك ـت بلـا، وجـرت عميلـا  -مسٌة كمسة  ُأخ، قًّ ُأل،ح،

 :(4)، ودونػ األدلة عمى ذلػأاؾاللا، وأخذت أاكاملا

                                                           

ال،سًّ ( سشؽ أبا داود، كتاب 9) مًّر أن ُمجًّ ، وسشؽ الترمذي، 3848ح ،األدب، باب مؽ ُ ؤ،
  )ادؽ(. 8495أبؾاب الزهد، باب ما جاء فا صحبة السؤمؽ، ح 

  .8188، ح ( مدشد اإلمام أاسد، مدشد أبا هرةرة 8)

 -635، 634، 5/646، ومغشــــا المبيــــ 847، 4/886(  شغــــر: شــــرح التدــــليل4)
، 8/849، وشـــــرح األشـــــسؾنا688، 687، 9/677، والترـــــرةح653 -658، 638
 .8/7، وااشية الخزري 837
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يف إلىاال -أواًل ، اسؼ  ُمعـر ف اكتدـ  مشـه التعرةـف سؼ السشبر إذا ُأم،
ــرُ  زالو  ــه التشبي ــعش ـــ)ك،تًّاب( اســؼ ُمشًّب  ــؼ  ، ف مًّ ــى عًّ تًُّه إل ــف، ــنذا أمًّ ــت: ، ر، ف فقم

، وك،تًّاُب فاطسةًّ( صار معرفة  . )ك،تًّاُب خالد 

السزــاف إليــه إذا مكتدــ  االســؼ السزــاف وجــؾب الترــدر مــؽ  -ثانّيااا
، فــنذا الســتفلام مجــ  أن تترــدر فــا جسمتلــافأســساء ا، كــان اســؼ اســتفلام

يفًّ إليل ا  ولذلػ وج  ما  ماُأم، ُرُل أمز  ده جًّ ًّ تًّرًّ  :ا اسٌؼ وًّ

كًّ  : كتاُب مًّؽ، تقدمؼ السبتدأ فا نحؾ  ؾلػ -9 دًّ ش،  ح ع،

ُركًّ : تقدمؼ الخبر فا نحؾ  ؾلػ -8 فًّ م  سًّ ةًّ أًّي،ن  ًّؾ، ب،يحًّ  ح صًّ

دتًّ   : ؾلػ تقدمؼ السفعؾل به فا نحؾ -4 جًّ ؼ، وًّ  ح كتابًّ أًّ ،نل،
ؼ، أن،تًّ مجرورها فا نحؾ  ؾلػتقدمؼ م،ؽ، و  -3 لُ  : م،ؽ، ُ الم، أ ،نل،  حأف،زًّ

وات االستفلام ال  تخظاها العامل    ألن  أدفحيش ذ  ال معسل فيه ما  بمه
 . وكذلػ ما أميف إليلا ،لردارتلا

ــ ًّ الرفــً فــا نحــؾ  ؾلــػ جًّ ــؽ، : )وللــذا وًّ ــؾ مًّ ــُت أًُّب م،س، ــٌدح(عًّ ة، ـــ)أُبؾ(  ،زًّ ف
ــٌد(مبتــدأٌ  ة، )عمــؼ(  السبتــدأ والخبــر ســدت مدــد  مفعــؾلاوجسمــة ، خبــرل ، و)زًّ

( االســتفلاميةالسعم قــة عــؽ العســل لفغ ــ ــؽ، ، ولــؾال إمــافة ا بدــب  وجــؾد )مًّ
( االستفلامية التا للا صدر البالم لبان مشرؾب ا عمى أن ـُه  )أُبؾ( إلى )مًّؽ،

ُت(،  م،س، ولبش ُه استحق الرفً والتردر لس ا أميف إلى ما له مفعؾل أول لـ)عًّ
 .صدر البالم
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من،ان أشاما هذا و   :  مؽ الظؾةل[بقؾله (9)ر أميؽ الد ؽ ال،سًّحًّ

 َُضَاّفا ألَزِبَابٔ ايصٗدُٚزِ تَصدٖزَا  عًََِٝوَ بأَزِبَابٔ ايصٗدُٚزِ فََُِٔ غَـدَا

 سَاقَدِّزا َِٔٔ عاُلىَ َٚتُشِكَ فَتَِٓشَطَّ  َٚإٜٖاىَ إِٔ تَسِض٢َ بٔصُشِب١َٔ َْاقٍٔص

ٌٍ  (2)رِّزَاشَلُ قَـَِٛئٞ َُػِسِّٜا َُُٜٚشَكِّ  فسَفِعُ أبُٛ ََِٔ ثُِٖ خَفِضُ َُصََٖ

ُض وأشار بقؾله ف، ( إلى  ؾل امرئ القيس : )ُثؼ  خًّ  :  مؽ الظؾةل[ُمزًّم ل 

 (3)أَُْاٍع يف بٔذَإد َُصٌََِٖنَبرٔيُ   نَإَٖٔ ثَبٔرّيا يف عَسَأْنيِ ٚبًِٔ٘ٔ

(، فبـان اقـه الرفـًفـ)ُمزًّ  ( صفة لسرفـؾم، وهـؾ )كًّب،يـُر ُأنًّـاس  ، ولبش ـُه م ل،
ــ، وصــار مُ (3)ُجــر  بدــب  مجــاورة السجــرور ــزًّ رب بخفــض مُ ز، ل الس ــل ف،ــا م 

 .، وةداوةه فا درجتهفيدفل بعذرته  اكًّؾن الذرةف معاشر دني   

من،اه محــ ر فـال،سًّحًّ مخاطبـه مــؽ مرـاابة أهــل الـشقص، اتــى ال محـ  ذلــػ ذن،
( اـيؽ نزلـت مـؽ رفـً إلـى خفـض  ، فيحل به ما ال بكمسـة )ُمزًّ مؽ  درل ، م ـل،

                                                           

أاـد أِســة الشحـؾ بالقــاهرة، وترــدر  ( هـؾ   بــؽ عمـا بــؽ مؾسـى بــؽ عبــد الـراسؽ،9)
أرجـؾزة فـا العـروض،   : إل راِه، وانتفً الشاس بعمسـه، ولـه شـعر ادـؽ وترـانيف، مشلـا

 .9/998 شغر: بغية الؾعاة لمديؾطا  . هـ674مات سشة 

 .5/913، وخزانة األدب لمبغدادي5/654فا مغشا المبي  بيات( األ8)

، وشـــرح القرـــاِد العذـــر 5/654، ومغشـــا المبيـــ 988( البيـــت فـــا د ـــؾان الذـــاعر4)
ن،يؽ، وهــؾ األنــف، والســراد بـــ)عرانيؽ . 58لمتبرةــزي  ــر، ثًّب،يــر: جبــٌل بسكــة، وعــرانيؽ جســً ع،

ف بال ياب.والبجاد: كداء مخظ ، وُمزًّم   وبمه( هشا أواِل السظر،  ل: ُممًّف 
، ومغشــــــا 887، 886(  شغــــــر: القؾاعــــــد ال الثــــــؾن فــــــا عمــــــؼ العربيــــــة لمقرافــــــا3)

 .653، 5/654المبي 
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رورة، وُةغرةه بسراابة أهل الذرف، وأربـاب الرـدور، لس ا جاورت كمسة مج
، كالسزــاف إلــى أســساء االســتفلام الــذي ترــدر اتــى  ترــدر، وةشــال رفعــة

 . ابسراابته لل
ـيف إلـ -ثالّثا ، ى اسـؼ  ُمـذكر  اكتدـ  مشـه التـذكيراالسؼ السؤنـا إذا ُأم،

وصــحة االســتغشاء عشــه بالسزــاف إليــه، بذــر  صــالاية السزــاف لمحــذف 
 :  مؽ البدي [كقؾل الذاعر

٣ّٛ  (1)َٚعَكٌُِ عَاصٔٞ اي٣ََِٛٗ َٜصِدَادُ تَِِٜٓٛسَا  إَْاز٠َُ ايِعَكٌِِ ََهِطُْٛف بٔطَِٛعِ َٖ

ــُه خبــٌر عــؽ مؤنــا  )مًّ فــذنك رًّ  ُدــؾف( مــً أن  ــارًُّة(ب، ــُه اكتدــ  ، وهــؾ )إنًّ   ألن 
(التذكير م ل،  .ؽ السزاف إليه، وهؾ )ال،عًّق،

 :  مؽ الخفيف[و ؾل اآلخر
 (2)ادِتَٔٓابٔ ايتَٖٛأْٞ ـسُ َُعنْٔي ع٢ًََ  زُؤ١َُِٜ ايِفٔهِسِ ََا َٜؤٍُُٚ يَُ٘ األََِـ

ــذنك رًّ ) ــٌر ف ــُه خب ــيٌؽ( مــً أن  ــُة(ُمع، ةًّ ــا، وهــؾ )ُرؤ، ــُه اكتدــ  عــؽ مؤن   ألن 
(التذكير م ر،  . ؽ السزاف إليه، وهؾ )ال،ف،ب،

 :  مؽ الظؾةل[ذ  الإ وهلل در طرفة بؽ العبد شاعر ا
ٍٔ بٔايُُِكَازِِٕ َٜكِتَدٟٔ  عَِٔ ايَُِس٤ِٔ ال تَطِأٍَِ َٚضٌَِ عَِٔ قَسِٜٓٔ٘ٔ  (3)فَهٌُٗ قَسِٜ

ــزم الــشقص مالزملــا، وهــا  تمحــق الذــيؽ برــاابلا، وهشــاك صــحبة وتم
، والتـذكير اإلناث، فالسذكر أشرف مؽ السؤنا، ومجاورة صحبة أهل الشقص

                                                           

، 9/688، والترـــرةح4/95، وأومـــح السدـــالػ4/848( البيـــت فـــا شـــرح التدـــليل9)
 .3/887، وخزانة األدب8/838وشرح األشسؾنا

 .4/96، وعدة الدالػ8/838األشسؾنا، وشرح 4/848( البيت فا شرح التدليل8)
، وشـرح القرـاِد 439، وجسلـرة أشـعار العـرب لمقرشـا39( البيت فا د ـؾان الذـاعر4)

 .  919العذر
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، مـا ُأمـيف اسـؼ مـذكر إلـى اسـؼ مؤنـا ، فـنذاكمسات العربيةهؾ األصل فا 
ُرُل، وهب  عؽ درجته، وعؾمل معاممة السؤنا  .انح   ًّد،

ــا  اكتدــ   ــى اســؼ  ُمؤن ــيف إل ــا ُأم، ــذكر إذا م ــا، مفاالســؼ الس ــه التأني ش
ــض( اســؼ مــذكبالذــر  الدــابق ذكــرل، فســ ال   تًُّه إلــى اســؼ : )بًّع، ــف، ر، فــنذا أمًّ

ــص، ُمفيــدٌة(، فقمؤنــا ــُض ال،ق،رًّ ه،(مــت: )بًّع، ــاب،ع، ــُض أًّصًّ عًّــت، بًّع، صــار  -، و)ُ ظ،
 ، ومشه  ؾل األ م  العجما: مؤن  ا

 طٍُُٛ ايًََّٝائٞ أضِسَعَتِ فٔٞ َْكِضٔٞ

 (1)َٔ بَعِضَْٔٞكَضَِٔ نًُِّٞ ََْٚكَضِ

ــاًّ الفاعــل ــرًّعًّ الزــسير السدــتتر جــؾاز ا فــا  ؾل،ــه، ، وهــؾ فقــد، أًّن  (، : )أًّس، ت،
ــُه عاِــٌد عمــى ُمــذًّك ر  وتقــد رل: هــاًّ  ــُه اكتًّ  ؾُلــُه )ُطــؾُل( ، وهــؾًّ ، مــً أن  ــ ًّ   ألن  دًّ

 .التأنياًّ م،ؽ السزاف، إليه،، وهؾ )الم يًّال،ا(
 :  مؽ الظؾةل[و ؾل األعذى الببير

 (2)نََُا غَسِقَتِ صَدِزُ ايِكََٓا٠ٔ ََٔٔ ايدِّٖ  عِتَُ٘مُ بٔايِكٍَِِٛ ايَّرٟٔ قَدِ أذََٚتَػِسَ

( مــً أن  فاعمــه فأن ــاًّ  ــر، ًّت، ُر( مــذكرٌ الفعــل )شًّ ــد، ــ ًّ ، وهــؾ )صًّ ــُه اكتًّدًّ   ألن 
شًّاة،(التأنياًّ م،ؽ السزاف، إليه،   . ، وهؾ )ال،قًّ

                                                           

، 9/688، والتررةح4/94( بيتان مؽ الرجز السذظؾر، و د وردا فا أومح السدالػ9)
 .3/883، وخزانة األدب8/838وشرح األشسؾنا

ومغشــــا  ،3/997، والسقتزــــ 9/58والبتــــاب ،984( البيــــت فــــا د ــــؾان الذــــاعر8)
 .5/637المبي 
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 :  مؽ الظؾةل[ازم الغاهري فا  ؾله يت مذير ابؽوالى هذا الب

 َٜهُُٕٛ نَعٍَُِسٚ بََِٝٔ عُسِٕب َٚأَعِذَِِ  تَذَٖٓبِ صَدّٜٔكا َٔجٌَِ ََا ٚاسِرَزِ ايَّرٟٔ

 نََُا غَسِقَتِ صَدِزُ ايِكََٓا٠ٔ ََٔٔ ايدِّٖ  فَإِٕٖ صَدٜٔلَ ايط٤ٛٗٔ ُٜسِدٟٔ َٚغَأٖدٟٔ

ــا( السؾصــؾلة ،الشــا ص الرــد قومــرادل بـــ)ما( البشامــة عــؽ    كــشقص )مًّ
ـا مفتقـرة إ،لًّـى صــمًّة وعاِـد ن لًّ ـا)ًّ و ،فًّن، ا إ،ذا تـشقص ارف ــ افًّن،ن لـ  االســتفلامية (مًّ

ا  لًّ مًّي، و( البشامة عؽارف جرن  دخل عًّ ر  الرجل الستزةند اآلخذ مـا لـيس  ، وبـ)عًّس،
ــر   فــنن    لــه ــً والجــراــالا  الــؾاو فــا الخــ  ا أخــذعًّس، ف، للــا فــا ، وال وجــؾد الرن

 .(9)المفظ

 :  مؽ الظؾةل[عدي بؽ زةد شاعر ا  فقد  ال وهلل درن 

ٍّ فَصَاسٔبِ خَٔٝازَُِِٖ   (2)َٚال تَصِشَبٔ األزِد٣َ فَتَسِد٣َ ََعَ ايسٖدٟٔ   إذَا نُِٓتَ فٔٞ قَِٛ

، مفـردل مؤنـا االسؼ السفرد إذا -رابّعا   ً ـ س، يف إلى جًّ اكتدـ  مشـه  -ُأم،
 :  مؽ الؾافر[مجشؾن ليمىيا والجسعية، كقؾل التأن

 (3)َٚيَهِٔٔ سُبٗ ََِٔ ضَهََٔ ايدَِّٜازَا  َََٚا سُبٗ ايدَِّٜازِ غَػَفَِٔ قًَِبٔٞ

ـــذكر ـــد اكتدـــ  السزـــاف الس ( فق ـــ ه ـــؽ ، وهـــؾ )ُا ـــة م ـــا والجسعي التأني
(  ألن  مفردل )دار( مؤنا سـساعا مًّار، ، ولـذلػ أعـاد السزاف إليه، وهؾ )الدن،

(: جساعة اإلناث، فقالر إليه مسير الذاع غًّفًّ (، ولؼ مقل: )شًّ ؽًّ غًّف،  . )شًّ
                                                           

 .5/915، وخزانة األدب638، 5/637(  شغر: مغشا المبي 9)

 .5/669مغشا المبي ، و 8/979، والعقد الفرةد917د ؾان الذاعر( البيت فا 8)

 .8/7، وااشية الخزري 3/887، وخزانة األدب5/636( البيت فا مغشا المبي 4)



 

 (21العددى)ىاظرةىلهاقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمنمجلةى

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

498 

ً  أُ واذا  س، يف السفرد السؤنا إلى جًّ ، كقؾل اكتد  مشه الجسعية فق  - م،
  مؽ الظؾةل[ :البحتري 

ٍّ سَصَشَِٕ إِي٢َ   َٚنَِِ ذُدِتَ عَِّٓٞ َِٔٔ تَشَاٌَُِ سَادٕٔخ  (1)ايِعَظَِِِٚضَِٛز٠َٔ أَٜٖا

رًّ ، وهؾ )سًّ السؤنافقد اكتد  السزاف  ة،( الجسعية مؽ السزـاف إليـه، ؾ،
ـــام ( وهـــؾ ـــذلػ أعـــاد الذـــاع)أًّم  ـــال  ول ـــاث، فق ـــه مـــسير جساعـــة اإلن : ر إلي

) نًّ ز، زًّ  .(8))اًّ

***** 

* 

  

                                                           

خزانـــة ، و 9/855، ومعاهـــد التشرـــيص لمعباســـا8/848الذـــاعر د ـــؾان( البيــت فـــا 9)
 .3/887األدب

 .8/7، وااشية الخزري 3/887(  شغر: خزانة األدب 8)



 

 ِمَنىاْلِقَوِمىاأَلْخالِقوَِّةىِفيىالنَّْحــِوىاْلَعــَرِبيي
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ــا  عميــه اإلســالم الشــاس انــزال ، و ومــً األشــياء فــا مؾامــعلا: مســا اًّ
ؾ ى الفاجر بالتقا، وال الجاهل بالعالؼ، مشازللؼ  . فال ُمدًّ

مخمؾ ـؾن ، فبمنلـؼ يؽ الشاس، فا الظبيعة، البذرةنة، ب  و د سؾ ى الخالقُ 
 وسـؾ ى ُ   .، ومشحدرون مؽ أصل  وااـد  هـؾ آدم مؽ ساللة  مؽ طيؽ  

 .يشلؼ فا الشلامة، السحتؾمة، ب

طبيعتلؼ البذـرةنة، تسـامًّ  عمى أسس  بعيدة  عؽوالتفامُل بيؽ الشاس،  اٌِؼ 
، ، واألعســاُل الرــالحُة، والعمــؼُ ، واألخــالقُ البعــد، وهــذل األســس هــا: التقــؾى 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ژ  :مقـــــــــــــــــــــــــــــــــؾل   

چ چ چ چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ :، وةقـــــــــــؾل (9)ژی

 .(8)ژڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ

عمـى أسـاس، العمـؼ، بيؽ السدمسيؽ فا إمامة، السرمن،يؽ  j وفامل الشبا
، فقال:  ؾ، »والفزل، ُؤُهؼ، ل،ب،تًّـاب،  ،  ًُّؤمه ال،قًّ ـؾًّ مًّ أًّ ،ـرًّ ة، سًّ ـاُنؾا ف،ـا ال،ق،ـرًّاءًّ اء  ، فًّـن،ن، كًّ
ش ة،  مًُّسُلؼ، ب،الده ش ة، فًّأًّع، اُنؾا ف،ا الده ـرًّة  ، فًّن،ن، كًّ ُمُلؼ، ه،ج، ـؾًّاء  فًّأًّ ،ـدًّ ـاُنؾا ف،ـا ، فًّـن،ن، سًّ كًّ

ــؾًّاء   ــرًّة، سًّ ج، ــشوا ال،ل، ُمُلؼ، س، ــدًّ ــا ُســم،ظًّان،ه، ، وًّالًّ ُ ــفًّأًّ ، ُجــُل ف، مه الر  ــى ؤًّ مًّ ــُس عًّ مًّ ، وًّالًّ ُمج،
ت،ه،  ر،مًّ ه،  تًّب، ن، ت،ه، إ،ال  ب،ن،ذ،  . (4)«ف،ا بًّي،

 ومؽ مغاهر إنزال األشياء مشازللا فا الشحؾ العربا ما  ما:
                                                           

 .9مؽ اآلمة  –سؾرة الزمر  (9)

 .94اآلمة  –سؾرة الحجرات  (8)

صــحيح مدــمؼ، كتــاب السدــاجد ومؾامــً الرــالة، بــاب مــؽ هــؾ أاــق الحــد ا فــا  (4)
 .899باإلمامة، ح



 

 (21العددى)ىاظرةىلهاقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمنمجلةى

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

49: 

لفعـــل العالمــات السسيـــزة لالســؼ وا ســا أراد الشحؾةـــؾن البــالم عـــؽايش)أ( 
ُمؾل عمى الفعل والحرف  لذرفه ، وو ؾعه والحرف بدؤوا بعالمات االسؼ، و ًّد 

ــ ــُه ال  شــى محكؾم  ــا بــه فــا نحــؾ  ؾلــػ: )خالــٌد نــاجٌح(  وألن  ا عميــه ومحكؾم 
: الــد ؽ رمــا.  ــال (9)، فلــؾ ركــؽ أساســا فــا التراكيــ  العربيــةلبــالم عشــه

ؼًّ عمى الفعل " مًّ االس، ه، نحؾ:   والحرفإ،ن سًّا  ًّد  ة، ؾًّ لحرؾل البالم مشه دون أًّخًّ
 .(8)"زةٌد  اِؼٌ 

ؾعات استلمؾها باألسـساء السرفؾعـة  وايشسا شرعؾا فا البالم عؽ السرف
 :لؾجليؽ

ن  إعرابلـا أصـٌل إلعـراب : أخـرواآل. أادهسا: أن  األسساءًّ ُأُصؾل األفعـال
 . األفعال

ت بالسبتـدأ  بـل الفاعـل  المتيـازل عـؽ فا البـالم عـؽ السرفؾعـا وةبدؤون 
 :الفاعل بأمرةؽ

ُر الجسأاـــدهسا ـــد  ـــٌؼ ُترًّ ـــُه اس،  .مـــُة بـــه، والفاعـــل  تـــأخر عـــؽ الرـــدر: أن 
م ، والفاعل إذظل كؾنه مبتدأ  بتأخيرل عؽ الخبر: أن  السبتدأ ال  بخرواآل د  ا تًّقًّ

 .(4)، ليس  يرعمى الفعل صار مبتدأ  

                                                           

ـــــة(  9) ـــــى البافي ـــــً ااشـــــية 9/99شغـــــر: شـــــرح الرمـــــا عم ، وشـــــرح األشـــــسؾنا م
 .9/41الربان

 .9/99( شرح الرما عمى البافية8)

 .9/983(  شغر: المباب فا عمل البشاء واإلعراب4)



 

 ِمَنىاْلِقَوِمىاأَلْخالِقوَِّةىِفيىالنَّْحــِوىاْلَعــَرِبيي

4:3 

مــؽ ، لمشيابــة عــؽ الفاعــل  إذا وجــد فــا الجسمــة العربيــة مــا مرــمح)ب( 
ؾب عؽ الفاعل إال وااـٌد لؼ مجز أن  ش -مفعؾل  به ومردر  وعرف  ومجرور  

 .اِ ًّ عؽ الفاعل كالفاعل ال  تعدد  ألن  الشمشلا فق 

تجــ  نيابــة السفعــؾل بــه عــؽ الفاعــل، وال  :و ــد  ــال جسلــؾر البرــرةيؽ
يابة عـؽ الفاعـل،   ألن  السفعؾل به هؾ األصل فا الشدل شؾب  يرل مً وجؾ 

ر مفعؾال    شؾبسا غير السفعؾل به إن  ف و يرل فرٌم عشه، د  به مجـاز ا,  بعد أن، ُمقًّ
ــه مــؽ تقــدمؼ الفــرم عمــى  م عميــه  ألنن ــد  ــد السفعــؾل بــه اقيقــة لــؼ ُمقًّ فــنذا ُوج،

السذبه ال مقؾى  ـؾة السذـبه بـه, فـنذا اجتسعـا لـؼ  ألن  و  ،األصل لغير مؾج 
  .مرحن تقدمُؼ األمعف عمى األ ؾى 

  قــام مقــام الفاعــل إال السفعــؾل بــه عشــد ازــؾرلهــان: "ال مُ ر،  ــال ابــؽ بًّ و 
ـــ ـــ ،شـــرةػ الفاعـــل هُ ألن  خـــرج السرـــدر مـــؽ العـــدم إلـــى الؾجـــؾد، مُ  هُ وذلـــػ أن 

السرــدر إذا فرمــشا انتفــاء والسفعــؾل بــه اــافظ لؾجــؾدل، فــال مدــتقيؼ تجــدد 
وااد مشلسـا، ولـذلػ لسـا جعمـت العـرب فـا األفعـال مـا ال  تعـدى، فـال مكـؾن 

أفردوا السفعؾل به بقبيـل مـؽ األفعـال ال اـظ لمفاعـل  - لمسفعؾل به اظ فيه
ــا، وذلــػ بــاب  ــفُ )فيــه  راص  "(لًّ ع،

: )ألقــى الظالــُ  كمســة  ففــا نحــؾ  ؾلــػ ،(9)
ــؾ  ــل   ــا الحف ــا ف ــاء  بارع  ــاًّ إلق ــؾل: )ُأل،ق، أو )مًّ الخســيس، أمــامًّ الحامــرةؽ( تق

مسٌة إلقاء  بارع ا فا الحفل  ؾمًّ  (ُأل،ق،يًّت،  اء ، وما جـالخسيس، أمامًّ الحامرةؽ(كًّ
ا لذلػ فلؾ شاذى عشدهؼ   .، أو مرورة شعرةةمخالف 

                                                           

 .6/834التذ يل والتبسيل فا شرح كتاب التدليل( 9)



 

 (21العددى)ىاظرةىلهاقطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمنمجلةى

 2كلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)مجلةى

4:3 

ــ أجــازل و  ــدم الشاِ ــا )ُمــر،بًّ  ، نحــؾ:األخفــش بذــر  تق ا(.  دارل ف محســد 
ـ  تـأخر أو بـه السفعـؾل عـؽ الشاِـ  تقـدم سـؾاء، أي: اوأجازل البؾفيـؾن مظمق 

  .(9)عشه

ــحه فــا هــذل السدــألة االاتبــام إلــى  بشيابــة مــا لــه ( عمــؼ السعــانا)واألصًّ
مـؽ  يـر تقييـد  بأن ـُه أهسيٌة فا إمزاح،  رض السـتبمؼ السقرـؾد مـؽ البـالم 

ٌب شد ٌد شـاهدًّ ل، كأن مقامفعؾٌل به، أو  يُر مفعؾل  به ر، الـزور  : )ُمر،بًّ مًّ
ن  ـرُض السـتبمؼ بيـانًّ هـذا ، بشيابـة السرـدر إذا كـاأمامًّ الشاس، فا الذـارم(

ب، شاهد، الزور ر،  . السعشى، وهؾ شدُة مًّ

: بًّ و ً أمامًّ الشاس ُأني  الغـرُف، فيقـالوان كان الغرُض بيانًّ أن  الزر 
ب ا شد د   )ُمر،بًّ أًّمًّامُ  ر،  .ا شاهدًّ الزور، فا الذارم(الشاس، مًّ

فــــا الذــــارم ُأنيــــ  الجــــار  الغــــرُض بيــــانًّ أن  الزــــربًّ و ــــًوان كــــان 
ب ا شـــد والسجـــرور، فيقـــال ـــر، ـــامًّ : )ُمـــر،بًّ فـــا الذـــارم، مًّ ا شـــاهدًّ الـــزور أًّمًّ د 

)  .  الشاس،

ُمؾن الـذي بياُنـُه أهـؼه كأن ُلؼ إن سا ُمقًّ لعسدة فا ذلػ كمه  ؾل سيبؾةه: "وا دن،
شًّى ه، أًّع،  .(8)"للؼ، وُهؼ، ببيان،

عيـل األصـالةًّ فـنن  لـبعض السفا -الفعل متعدم ا لغير مفعؾل  ا كان إذ)ج( 
 : ل فا التقدم تبؾن باألمؾر اآلتية، وأصالُة السفعؾفا التقدم، عمى بعض

                                                           

والسقاصــد الذــافية فــا شــرح ، 988، 9/989(  شغــر: شــرح ابــؽ عقيــل عمــى األلفيــة9)
 .9/389التررةحو ، 4/38خالصة البافية

 .9/43( البتاب 8)



 

 ِمَنىاْلِقَوِمىاأَلْخالِقوَِّةىِفيىالنَّْحــِوىاْلَعــَرِبيي

4:3 

ل ، فـالسفعؾ(9)، كسا فا باب )عـؽ  وأخؾاتلـا(بكؾنه مبتدأ فا األصل -9
: )عمسـُت األول فيه هؾ السبتـدأ فـا األصـل، وال ـانا هـؾ الخبـر، نحـؾ  ؾلـػ

ــا(، و ا م،ــؼًّ :  ؾلــػلرــدقًّ نافع  ــا(، فاألصــل  بــل دخــؾل )عًّ ا  ًّاِ،س  د  ــُت ســعًّي، ، )عًّشًّش،
ٌد  ًّاِ،ٌؼ( ًٌ(، و)سعًّي، (: )الردُق ناف  .وعًّؽ 

ـا(بكؾنه فاعال  فا السعشى -8 دًّ ظًّـى وكًّ  ، فـالسفعؾل(8)، كسا فا باب )أًّع،
ــه اآلخــُذ والقابــُل لمذــاء ؾل والسفعــ، األول فيــه هــؾ الفاعــُل فــا السعشــى  ألن 

بُ ال انا هؾ السفعؾُل فا السعشى ؾُل، نحؾ  ؾلـػ:   ألن ُه السأخؾُذ والذاُء ال،سًّق،
ؾُت الفقيرًّ ثؾب ا( ر،هًّس ا(، و)كًّدًّ ا د، د  ُت سعًّي، ظًّي،  .)أًّع،

ا   -4 ر  ا أو ، واآلخر مقي ـٌد لفغ ـا لفغ ا أو تقد ر ا مؽ ارف الجربكؾنه ُمدًّ
ــ مًّ(تقــد ر ا بحــرف  مــؽ اــروف الجــر، نحــؾ  ؾل ــؾ، ا القًّ د  ُت ســعًّي، ــر، تًّ  :، أوػ: )اخ،

ـؽًّ ال ا م، د  ُت سـعًّي، تًّر، ا()اخ، م،(، فُتقـدم )سـعيد  ـؾ، ـر ٌح  يـُر مقي ـد  بحـرف  قًّ   ألن ـه مدًّ
، التقد ر   ألن ُه مقي ٌد فا)القؾمًّ( ؽ اروف الجرن، فا المفظ والتقد ر، وُتؤخرم

 .(4)مقدٌم عمى السقي د، والُسدر ُح   ألن ُه مقي ٌد فا المفظو)مؽ القؾم(

رًُّل العمسـاءُ  ، ر السـتبمؼ أخـصه مـؽ مـسير السخاطـ أن  مـسي: )د( مسا  ًّر 
:  ـــال ابـــؽ الفخـــارفقـــد ، ير السخاطـــ  أخـــصه مـــؽ مـــسير الغاِـــ ومـــس

                                                           

 هؾ: كله فعل  متعدن  بشفده إلى مفعؾليؽ، أصملسا السبتدأ والخبر. (9)

(8)  ، ـبًّسًّ هؾ: كله فعل  متعدن  بشفده إلى مفعؾليؽ، ليس أصملسا السبتـدأ والخبـر، م ـل: أًّل،
.  وأًّذًّاقًّ

، ومــياء الدــالػ إلــى أومــح 9/371، والترــرةح4/954الذــافيةالسقاصــد (  شغــر: 4)
 .8/95السدالػ
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فــنذا  .فالسزـسرات ثالثـة أ دـام: أعرفلــا السـتبمؼ، ثـؼ السخاطــ ، ثـؼ الغاِـ "
ُتبًّهُ )لفظ لزم فيلا ذلػ الترتي ، كقؾلػ: اجتسعت فا  ظًّي،  . (9)"(...الدرهُؼ أًّع،

، فــنن، كانــا ران مشرــؾبان، أاــدهسا أخــصه مــؽ اآلخــرفــنذا اجتســً مــسي
ُتبًُّه(، و)السجتلُد م ظًّي، ، مشلسا، فتقؾل: )البتاُب أع، ترميؽ وجًّ  تقدمُؼ األخصن

ــى اللــاء  ألن ل ــاف عم ــاء والب ــدمؼ الت ــُه(، بتق ُتبًّ ــا أخــصه مشعًّشًّش، ــاس ، فالتــاء ل
قــدمؼ الغاِــ  عمــى ت مجــؾز، وال لمســتبمؼ، والبــاف لمسخاطــ ، واللــاء لمغاِــ 

ُتُلؾكًّ ) يرل مً االترال، فال مقال:  ظًّي، ُتُلؾكًّ ): ، وال مقال(أع،  . (عًّشًّش،
تًّ أادهسا فأنت بالخيار انفرلفنن،   ـص  عمـى  يـر ، إن شـ ، تًّ األخًّ م،  ـد 

ُتػًّ إم اُل(األخص، فقمت: )البتاُب  ظًّي، تًّ أع، م، تًّ  د   يـر األخـص عمـى  ، وان ش ،
) ُتُه إم اكًّ ظًّي، (األخص، فقمت: )أع، تًُّه إم ايًّ ظًّي،  .(8)، و)أع،

  كراهة تقدمؼ الشا ص ؼ األخص فا اال االترال عمى  يرلووج  تقدم
 .ى القؾي فيسا هؾ كالبمسة الؾاادةعم

ــؾي فــا نحــؾ ــدمؾا األخــص  عمــى الق تًّش،ا: و  ب، ــرًّ   لتقؾةــه ، أكرمتًّش،ــا()مًّ
ية بدب  كؾنه فاعال    .(4)بتؾ مه فا الجِز

اعــا تقــدمؼ السفعــؾل بــه عمــى الفاعــل: شــرف السفعــؾل بــه )هـــ( ومــؽ دو 
ــػ ــا  ومشزلتــه، نحــؾ  ؾل ــ   الش ب، ــرًّ ، السدــمسؾن( : )أًّاًّ مًّ األمي ــرًّ ــػ: )أك، و ؾل

مت الشبا  خالٌد(  .(3)ديلسا  لذرفلسا فا نفواألميرًّ  ، فقد 

                                                           

 .988، 9/987(  شغر: شرح الجسل9)

وشــــرح ابــــؽ عقيــــل عمــــى ، 476، 9/475(  شغــــر: تؾمــــيح السقاصــــد والسدــــالػ8)
 .9/854هسً اللؾامًو ، 9/916األلفية

 .  9/981(  شغر: ااشية الربان4)

 .9/876(  شغر: البدي  فا شرح جسل الزجاجا3)
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 ثؼ السفعؾل، م السفعؾل السظمقدن،  ُ فا البالم اذا اجتسعت السفاعيل )و( و 
 ثـؼ، ثؼ الذي تعدى إليـه بؾاسـظة الحـرف، به الذي تعدى إليه العامل بشفده
: قؾلـػك، ثؼ السفعؾل معه، ثؼ السفعؾل له، السفعؾل فيه الزمانا ثؼ السكانا

 و ـد روعـا فـا. (الذـسس ا وطمؾمًّ ا هشا تأد ب  نلار   ا بدؾ   ا زةد  مربت مرب  )
  .(9)يةبؾ ؾجالال  األولؾةةهذا الترتي  

***** 

* 
  

                                                           

  .8/939ااشية الربان(  شغر: 9)
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 ُه  ف  ك

ل  ببمـد  مدـمؼ  نببـٌة أو مؽ التزامؽ االجتساعان فا اإلسالم أن ُه إذا ما ا
ــةٌ  ــبالد، والذــعؾب، كارث ً، ال ــ ــى جسي ــاتفًّ السدــمسة، السجــاورة، أن تت، وجــ  عم ب

مًّ له كل  ما محتاُج إلمعه، وأن تذد  مؽ أزر،ل،    يه مؽ مال  و ذاء  ودواء  ، فتقدن
: .  ـال رسـؾل   أعبـاء الحيـاةعمـى مؾاجلـة، اتنى مدـتعيدًّ  ـؾال، وةقـدرًّ 

م،ؼ،، ال مًّغ،م،ُسهُ » م،ُؼ أًُّخؾ ال،ُسد، م،ُسُه،  ،ال،ُسد، انًّ و وًّال ُمد، ـانًّ مًّؽ، كًّ يه، كًّ ة، أًّخ، اجًّ ف،ا اًّ
ب،  ـؽ، ُكـرًّ بًّـة  م، ا ُكر، ُه ب،لًّ ش، بًّة ، فًّر جًّ ُ  عًّ م،ؼ  ُكر، مًّؽ، فًّر جًّ عًّؽ، ُمد، ت،ه،، وًّ اجًّ ُ  ف،ا اًّ

ـــة،  مًّ ال،ق،يًّامًّ ـــؾ، ـــتًّرًُّل ُ   ًّ ـــم،س ا سًّ ـــتًّرًّ ُمد، ـــؽ، سًّ مًّ ـــة،، وًّ م، ال،ق،يًّامًّ ـــؾ، ومعشـــى )ال  ،(9)« ًّ
م،ُسُه(  . عدون،ل، فيشتقؼًّ مشه، أو إلى الذيظان، فيغؾةًّهُ   ترُكُه إلى: ال ُمد،

ـــرًّى، وةجـــؾُم، وُةزـــظلدُ  عمـــى كدـــؾت،ه،  ، وهـــؾ  ـــادرٌ فســـؽ تـــرك أخـــال مًّع،
ــه، ونرــرت،ه،  ــؼ  متــزم، و فقــد عمســه وأســمسه -واطعام، ــ ل السشلج، الــذي ومــعه ب

 .لمسدمسيؽ فا الحياة،  j رسؾُل  ، 

وشــدة الحاجــة، و ــد  والعــؾز الشحــؾ العربــا مغــاهر عــدة لالفتقــاروفــا 
هًّا العرب فا كالملؼ،  د  رهاسًّ ، ؾها بناكـاموتشاول، الشحؾةؾن فا  ؾاعدهؼ و ًّر 

تؾمــح معشاهــا،  ر فــا تســام معشاهــا إلــى جسمــة بعــدها،فلشــاك أســساء تفتقــ
 : (8)مشلا وتزةل خفاءها،

ــار  )إ،ذ،(-9 ــرة افتق ــا مفتق ــة    فنن لًّ م ــى ُجس، ــال  لإلمــافة إل اســسية أو  ا متأصن،
(فعمية ُتػًّ إذ، ( اتـى تقـؾل: )جـاء  ، فال  تؼه ، أال ترى أن ػًّ تقؾل: )ج ، معشى )إذ،

                                                           

اب، الحد ا فا صحيح مدمؼ،  (9) مًّة، وًّاآلدًّ  .58، باب تحرةؼ الغمؼ، حكتاب ال،ب،رن، وًّالرن،

، وشـرح كتـاب الحـدود فـا 9/88 شغر: السقاصد الذـافية فـا شـرح خالصـة البافيـة (8)
 .969، 968الشحؾ لمفاكلا



 

 ِمَنىاْلِقَوِمىاأَلْخالِقوَِّةىِفيىالنَّْحــِوىاْلَعــَرِبيي

4:7 

ا محتاجٌة إلى جسمة  بعدها، تؾمح معشاها،   أل أو: )محسٌد جالٌس( محسٌد( ن لًّ
 .وترفً إبلاملا

فًّت ـا عـؽ هـذل واذا ُاذ، ( جاء بالتشؾةؽ عؾم  الجسمـة  الجسمة التالية لـ)إذ،
ـر الـذالالسحذوفة،  ( والتشـؾةؽ، فًُّتب،دًّ   لمـتخمص مـؽ فيمتقى ساكشان: ذال )إذ،

، وتعـــرف الجسمـــة الدـــاكشيؽ، وةدـــسى هـــذا التشـــؾةؽ تشـــؾةؽ العـــؾضالتقـــاء 
 .باالاتبام إلى داللة سياق البالمالسحذوفة 

ا مفتقرة افتقار ا متأصن، )إذًّا(-8 مة  فعمية ، أال ترى   فنن لًّ ال  لإلمافة إلى ُجس،
(أن ػًّ تقؾ    ألن  ل: )أزوُركًّ إذًّا(، فال  تؼه معشـى)إذًّا( اتـى تقـؾل: )جـاء أًُّخـؾكًّ

 . معشاها، وتزةل خفاءها بينؽ)إذًّا( مفتقرٌة إلى جسمة  بعدها، ت
ُا(-4 ي، مـة  )اًّ ـال  لإلمـافة إلـى ُجس، ا مفتقرة افتقـار ا متأصن، اسـسية أو   فنن لًّ
ُا(، أال ترى أن ػًّ تقؾلفعمية ي، ُت اًّ ـُا( اتـى تقـؾل: ، ف: ) ًّعًّد، ي، ال  تؼه معشى )اًّ

)   .أو: )أخؾك  اعٌد( ) ًّعًّدًّ أًُّخؾكًّ
ــػًّ  هــاو  فًّي،ؽ،  ألًّن  ــى عًّــر، ًُ مًّع،شًّ ــ سًّ ةًّج، ــؼن،، وًّ مًّــى الز  ــاى عًّ ش، ــان  مًّب، ُف مًّبًّ عًّــر،

ً، ال ـذ،ي  ـ م، ٌد(، فًّيًُّبؾُن ال،سًّع،شًّـى: أًُّ ـؾُم ف،ـا ال،سًّؾ، ة، ُا مًُّقؾُم زًّ ي، تًُّقؾُل: )أًُّ ؾُم اًّ
ـدٌ  ة، : زةـٌد وتقـؾل: )زةـٌد  ـاٌِؼ ايـُا عبـُد ا ،  اعـٌد(، وال،سًّع،شًّـى، ف،يه، مًُّقؾُم زًّ

 .(9) اُِؼ فا السؾمً ال ذ،ي ف،يه، عبُد ا ،  اعدٌ 

ال  )الذي والتا، والمذان والمتان، والذ ؽ(-3 ا مفتقرات افتقار ا متأصن،   فنن لًّ
مــة  أو شــبللا تبــؾن صــمة  للــا إلــى ــػًّ ومــسير  معــؾد عميلــا ،ُجس، ، أال تــرى أن 

ـــذي( ـــرًّ ال زًّ ـــى تقـــؾل: )اًّ ـــتؼه معش ـــى ، فـــال   ـــذي( ات ـــحًّ فـــا )ال تقـــؾل: )نًّجًّ
ت التــا( ــرًّ ــا( االمتحــان(، وتقــؾل: )اًّزًّ ــتؼه معشــى )الت اتــى تقــؾل: ، فــال  
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رًّ المذان( ت، فا االمتحان(، وتقؾل: )اًّزًّ حًّ ال  تؼه معشى )المذان( اتى ، ف)نًّجًّ
ــا فــا االمتقــؾل حًّ ت المتــان(: )نًّجًّ ــرًّ ال  ــتؼه معشــى ، فــتحــان(، وتقــؾل: )اًّزًّ

تًّ : )المتان( اتى تقؾل حًّ رًّ الذ ؽ(، فال  ـتؼه ا فا االمتحان(، وتقؾل)نًّجًّ : )اًّزًّ
ُحــؾا فــا االمتحــان(معشــى )الــذ ؽ(  ــؼًّ اتــى تقــؾل: )نًّجًّ السؾصــؾلًّ    ألن  االس،

 ،وتزةــل إبلامــه، وتبذــف  سؾمــه ،عشــال، تؾمــح ممفتقــٌر إلــى صــمة  بعــدل
  .لزسير السدتتر والبارز فا البالم، وهؾ اومسير  معؾد عميه

ومعت عمى االفتقار فا فلـؼ معانيلـا  ال الذاطبا عؽ السؾصؾالت: " 
 بسـا  بيشلـا، كسـا أن   ىإلى صالتلا، فلا ال تدتقل بالسفلؾمية دون أن  ـؤت

عــؾد تالحــروف كــذلػ، وكــذلػ السزــسرات ومــعت عمــى االفتقــار إلــى مفدــر 
الحـروف كـذلػ،  عميه، فلا متؾ فـة فـا فلـؼ معانيلـا عمـى  يرهـا، كسـا أن  

 .(9)"لا تدل عمى معشى فا  يرهالذلػ  يل فا الحروف: إن  و 

ــار ا أصــميوا  ــرٌة افتق ــساء مفتق ــاك أس، ــه، ومشلــاوهش ــاف إلي ، ُتزًّ ــرد  ــى مف : إل
()ُســب،  انًّ ( فنن لســا مفتقــران فــحًّ ــدًّ ش، )ع، ، ، وًّ ا األصــالة إلــى اإلمــافة إلــى مفــرد 

: تم، فقالـ، ولؼ تدتعسملسا مؽ دونـه فـا اختيـار البـالفأعظتلسا العرب ذلػ
انًّ  ،( ()ُسب،حًّ ُت عشدًّ سعيد  مًّد، )جًّ  .(8)، وًّ

ر  د ا تبس أاد العمساء هذا السعشىو  واستعسمه فـا وصـف االـه ، السقر 
شــرف الــد ؽ   بــؽ نرــير، ، وهــؾ الذــاعر األد ــ  عشــدما أصــي  بســرض  
  إذ كتـ  إلـى السمـػ السعغـؼ عيدـى بـؽ السمـػ العـادل السعروف بابؽ ُعشًّـي،ؽ

                                                           

 .9/88السقاصد الذافية( 9)

، وشــــــرح 37، 9/36، والترـــــرةح993، 998، 9/48(  شغـــــر: أومـــــح السدــــــالػ8)
 .9/53األشسؾنا
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ــُرُل مــؽ ااجــة  شــد دة ، وفقــر عغــيؼ، فقــاللــه مــا صــ ُ بــين،ؽ :  مــؽ ار إليــه أم،
 البامل[

 ُٜٛئٞ ايٖٓد٣َ َٚتالفَ قَبٌَِ تاَلفٔٞ  اِْظُسِ إيَٖٞ بٔعَِِٝٔ ََِّٛي٢ يَِِ َٜصٍَِ

 ايَِٛافٔٞ فَاغَِِِٓ دُعَا٥ٔٞ ٚايجَٖٓا٤َ  أََْا نَايَّرٟٔ أَسِتَازُ ََا َٜشِتَادُُ٘

ــب هًّ  ـــ)الذي(فًّذًّ ــُه ب دًّ فــا االاتيــاج إلــى صــمة   -وهــؾ اســؼ مؾصــؾل -نًّف،
عاِـد هـؾ ، والتا  رةدها ابُؽ ُعشًّي،ؽ ها السال، لبؽ  الرمة الوالى عاِد   ،م مه

 .السمػ الذي معؾدل وةزورل

فمســا بمغــه البيتــان، نلــض إلــى زةارتــه بشفدــه، واسترــح  ألــف د شــار. 
 .(9)، وأنا العاِدهذل الرمةفمسا دخل عميه وعا شه  ال له: أنت الذي، و 

ـل الؾصـال  وهذا أبؾ جعفـر رفيـق بـؽ جـابر األندلدـا محكـا محاولتـه ني،
   إذ كيف تردر م ل هذل السحاولة م،ؽحبؾبته التا  ابمتلا باالستشبارمؽ م

م،ؼًّ أن   مة،  النحؾين  عًّ  :  مؽ البامل[كل  مؾصؾل  ال بد  له م،ؽ ص،

 َِٔٔ غَِٝسِ غ٤َِٕٞ ال تَذُٛشُ ايَُِطِأَيَِ٘  ٌََِْٝ ِٚصَائَٗاسَاَٚيِتُ  قَايَتِ َٚقَدِ

 (2)أَزَأَِٜتَ ََِٛصُٛاّل َٜذ٤ُٞٔ بال صًَِٔ٘؟  أَِٜٔ َْشُِٛىَ َٜا فَت٢َ :باهللٔ قٌُِ ئٞ

***** 

*  

                                                           

 .7/439(  شغر: نفح الظي  مؽ  رؽ األندلس الرطي  لمسقري التمسدانا9)

 .7/438(  شغر: السردر الدابق 8)
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ــؽ،  ـــان، عًّ ــؽ، اليًّسًّ ـــةًّ ب، فًّ ـــؽ، الش ب،ــان،   ُاذًّم، ل، » ًّـــالًّ:  عًّ ـــد، ـــا ب،يًّ د، وًّال ــذ،ي نًّف،
بًّـر،  ،لًّتًّأ،ُمُرن  ب،ـالسًّع،ُروف،  ـُؾن  عًّـؽ، الُسش، لًّ لًّتًّش، ُبؼ،   وًّ مًّـي، عًّـاًّ عًّ ؽ  ُ  أًّن،  ًّب، ـكًّ أًّو، لًُّيؾش،

هُ  ش، اب ا م، قًّ اُب لًُّبؼ،  ،ع، تًّجًّ ُعؾنًُّه فًّال ُمد،  .(9)«ُثؼ  تًّد،

الـــذي  شـــزُل  والدـــكؾُت عـــؽ السشبـــر، ســـبٌ  فـــا اـــدوث، الـــبالء، العـــام
شًّـ ًّ  فعـؽ، بالرالحيؽ والظالحيؽ، وةأخُذ السؤمشيؽ والفاسقيؽ ة، ـش   زًّ ح، ـت جًّ ب،ش،

و،ج ُسؾلًّ  ،  j الش ب،ان،  زًّ ـا  أًّن  رًّ ـا فًّز،ع  م  ـا  ًّؾ، لًّ مًّي، ـلًّ عًّ خًّ ُقـؾُل: دًّ ، الًّ إ،لًّـهًّ إ،ال   ُ »مًّ
ــ ــٌل ل،م،عًّ ة، ب، وًّ بًّ  رًّ ــرًّ ــد، ا ،تًّ ــرن   ًّ ــؽ، شًّ ــأ، م، م، مًّ د، ــؽ، رًّ مًّ م، ــؾ، يًّ ــت،حًّ ال، ــُل ، ُف ــأ،ُجؾجًّ م، ، مًّ ُجؾجًّ وًّ

ل،  ا، «هًّذ، ام، وًّال ت،ا تًّم،يلًّ لًّ ب، بًّعًّيه، اإل، م قًّ ب،ن،ص، اًّ ـش    ًّالًّت،  .وًّ ح، ـُت جًّ شًُّ  ب،ش، ة، ـُت: زًّ : فًُّقم،
ُســؾلًّ  ،  ــا رًّ ــفًّ ، أًّ مًّ م، ف، شًّل، ــالًّ:ُػ وًّ ح  ًّ ــال،ُحؾنًّ ــا الر  ــ» يشًّ بًّ ــرًّ ال،خًّ  ُ ــؼ، إ،ذًّا كًّ ، (8)«اُ نًّعًّ

 .والخبا: الفدؾق والفجؾر

يـٌق عسمـاى لقزـية ، أاـدهسا تظبفا الشحؾ العربا أسمؾبيؽ جميميؽ ونرى 
 .يق صرةٌح لذعيرة الشلا عؽ السشبر، واآلخر تظباألمر بالسعروف

م ت، فيه  زية األ مـر بـالسعروف هـؾ )أسـمؾب فاألسمؾب الشحؾي الذي تًّجًّ
. وةمـزم اـذف لسخاط  عمى أمر  محسـؾد   ليفعمـه: تشبيُه اومابظه، اإل راء(

رار ناص  األمر السحسؾد ، والت ب،  . فا االا العًّظ،ف،

                                                           

ؽ السشبـر، الحد ا فا سشؽ الترمذي، بـاب مـا جـاء فـا األمـر بـالسعروف والشلـا عـ (9)
 .8969ح

 .7945الحد ا فا صحيح البخاري، كتاب الفتؽ، باب مأجؾج ومأجؾج، ح (8)
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ةًّ  ـدًّ ةًّ والش ج، ةًّ( مشرـؾبٌة (!فـ)العظف( نحؾ  ؾلـػ: )الُسـُروءًّ عمـى ، فــ)الُسُروءًّ
ة( مشرؾبة بالعظف، السفعؾلية بفعل محذوف وجؾب ا،  دًّ والتقد ر: ال،زًّم، و)الش ج،

ةًّ  ةًّ  ال،ُسُروءًّ دًّ  .والش ج،

ـالةًّ  ــالةًّ الر  الةًّ((!و)التبـرار( نحــؾ  ؾلــػ: )الر  مشرــؾبٌة  األولــى ، فـــ)الر 
: والتقد ر، لألولى وال انية تؾكيد لفغان ، عمى السفعؾلية بفعل محذوف وجؾب ا

الةًّ  الةًّ  ال،زًّم، الر   .الر 

 :  مؽ الظؾةل[ومشه  ؾل مدكيؽ الدارما

 (1)نَطَاٍع إي٢َ ايَِِٗٝذَا بٔػَِٝسِ ضألحِ  أَخَاىَ أَخَاىَ إٕٖ ََِٔ ال أَخَا يَُ٘

ـا ( األولى مشرؾبٌة عمى السفعؾلية بفعل محـذوف وجؾب  اكًّ وال انيـة  ،فـ)أًّخًّ
اكًّ لألولىتؾكيد لفغاى   . أخاك ، والتقد ر: ال،زًّم،  أًّخًّ

ــه ــان،  ومش ــؾل الشب   " :ــه ــا فــا اجن، ــك،يشًّةًّ أًّ هلًّ ــك،يشًّةًّ الد  ــاُس، الد   ،(8)"!الش 
ـلًّ و ؾل عسر  بًّ ـلًّ ال،جًّ بًّ .  الـه وهـؾ مخظـ  عمـى السشبـر (!: )ما سارةُة، ال،جًّ

ؼ ـي، ـار،ةة بـؽ ُزنًّ س وهـؾ بشلاونـد بـبالد فـار  ، ؾم جسعة  مخاط  أميـر جيذـه سًّ
وبــالقرب مــشلؼ  ،، و ــد هســؾا باللزةســةوهــؼ فــا بظــؽ واد ،اــيؽ ال ــى العــدو

األسـمؾب السـؾجز السشاسـ  لمسقـام والسؾ ـف،  ذلـػ  فاستعسل عسـرجبل، 
فا أثشاء خظبته، ورفً به صؾته، فألقال   فا سسً  ي ر، غ، والؾافا بسراد السُ 

                                                           

 .4/9481، وشرح البافية الذافية8/388، والخراِص9/856البيت فا البتاب( 9)

 .4173، حالحد ا فا سشؽ ابؽ ماجه، باب اجة رسؾل    (8)
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سارةة، فانحاز بالشاس إلى الجبل، و اتمؾا العدو مؽ جانـ  وااـد  ففـتح ُ  
 .(9)عميلؼ

اٌر جــاز إمــساُر تبــر  ، والكــؽ فــا أســمؾب اإل ــراء عظــٌف بــالؾاوواذا لــؼ م
ةًّ :  ؾلـــػ الشاصـــ  واعلـــاُرُل، نحـــؾ ـــاكًّ ) (،!)الُســـُروءًّ مفعـــؾٌل بـــه  كالهســـا (!أًّخًّ

ةًّ، ز ا، والتقـد رلش ر، ، فيـه فعـٌل محـذوٌف جـؾا، وعامل ابٌ مشرؾ  : الـزًّم، الُسـُروءًّ
اكًّ  : . ال،زًّم، أًّخًّ تًّ العامـل، فقمـتًّ ـر، تًّ أًّع،لًّ ةًّ )وان ش، ، ـزًّم، ! الـزًّم، الُسـُروءًّ ـاكًّ ال،  !( أًّخًّ
 .(8)اإل راءًّ خال  مؽ العظف والتبرارألن  هذا 

ـــؾللؼ نحـــؾو  ـــة  ):   عًّ ام، ـــالةًّ جًّ ـــه مشرـــؾٌب، (!الر  الةًّ( مفعـــؾٌل ب ــــ)الر  ، ف
ــ ، فيــه فعــٌل محــذوٌف جــؾاز ا،  وعالمــة نرــبه الفتحــة الغــاهرة، وعامــل الش ر،
ام،عًّة ( اال مشرؾٌب، وعالمـة نرـبه الفتحـة  الةًّ، و)جًّ ُزُروا الر  والتقد ر: اا،

عًّـة  )الغاهرة، وةجؾز إعلار العامل، فتقؾل:  ام، الةًّ جًّ ُزُروا الر    ألن  هـذا (اا،
 اإل راءًّ خال  مؽ العظف والتبرار.

 :،  تؼ السعشى بلا، هاة أركانأربعللذا األسمؾب لعمػ لحغت أن  و 

 .أولا العمؼال،ُسغ،ر،ي، وهؾ الستبمؼ بأسمؾب اإل راء مؽ  -9

 ال،ُسغ،رًّى، وهؾ السخاط  بأسمؾب اإل راء مؽ الذكؾر أو اإلناث. -8

اطًُّ   ليفعمـه، ، ، وهؾ األمر السحسؾدال،ُسغ،رًّى ب،ه،  -4 الذي ُ شًّب ُه إليه ال،ُسخًّ
ُر به  ليمزمه.  وُةؤمًّ

ر ا أو عاهر ا.  -3  الفعل الشاص  لمسغرى به مقد 
                                                           

ـــاس عســـا اشـــتلر مـــؽ   شغـــر: كذـــف الخفـــاء (9) ـــى ألدـــشة ومزةـــل اإللب ـــا عم األااد 
 .8/371الشاس

 .4/9957، وتؾميح السقاصد والسدالػ343شرح ألفية ابؽ مالػ البؽ الشاعؼ   شغر:( 8)
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ــا  ؾلــه  ــرآنًّ الفجــر( مشرــؾٌب ف ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ: و) 

ان،  (1)چڄ  ڄ  ڄ  ڄ لًّ ج،  :(2)، وف،ا نربه وًّ

 : الة،، أًّي، مًّى الر  ُدُهسًّا: أن ُه مًّع،ُظؾٌف عًّ ر، التا تذلدها أًّاًّ الةًّ ال،فًّج، وًّأًّ ،ؼ، صًّ
ـــا  ألن   ـــس ى الرـــالة  رآن  لـــا ال تبـــؾن إال مالِبـــة الميـــل ومالِبـــة الش لـــار. وسًّ

. ر، : وال،زًّم، ُ ر،آنًّ ال،فًّج، ، أًّي، رًّاء،  بالقرآن. وًّاآلخر: أن ُه مؽ أسمؾب اإل، ،

أسـمؾب ) دت فيـه شـعيرة الشلـا عـؽ السشبـر هـؾواألسمؾب ال انا الذي ب
ليجتشبـه وةحتـرز مشـه.   ، ومعشال: تشبيُه السخاطًّ  عمى أمر  مكـرول  (تحذ رال

 :(4)وله نؾعان مج  فيلسا اذف عامل الشر 

ذ، ُر بـ)إم اكًّ وأخؾاتلا مؽ مساِر الشرـ  السشفرـمة(، نحـؾ  أادهسا: الت ح،
بًّ ) ؾلػ:  ـةًّ!(إم ـاكًّ وًّال) ،(!إم ـاكًّ والبـذ، يسًّ ( مـسير مبشـاى فـا محـلن،  ،ش س، فــ)إم اكًّ

(، و  ر متـأخر ا عـؽ )إم ـاكًّ ـد  ـا، ُمقًّ كـل مـؽ نر   مفعؾٌل به بفعل محـذوف وجؾب 
بًّ  ر متقـدم ا ؾٌل بـه مشرـؾٌب بفعـل محـذوف وجؾب ـا( مفع، والشسيسةًّ )البذ، ـد  ، ُمقًّ

 ، بًّ ذًّر، البذ، د، وًّاا، ذًّر، عميه، والتقد ر: إم اكًّ بًّاع، د، وًّاا، يسًّةًّ. ال إم اكًّ بًّاع، والفرق ش س،
ـــز،مًّ  مًّ الفعـــُل عميـــه لمًّ ( مـــسيٌر مشفرـــٌل، فمـــؾ ُ ـــدن، ـــاكًّ بـــيؽ السشرـــؾبيؽ أن  )إم 

( فنن ُه اسؼ عاهر. بًّ  اتراُلُه، بخالف )البذ،

 : لب يرة فا البيان الشبؾي ما مأتاومؽ شؾاهدل ا

                                                           

 .78مؽ اآلمة  –( سؾرة اإلسراء 9)

 .8/841 شغر: التبيان فا إعراب القرآن لمعكبري  (8)

، وتؾميح السقاصد 344، 348 شغر: شرح ألفية ابؽ مالػ البؽ الشاعؼ ( 4)
 .9953، 4/9954والسدالػ
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اُكؼ والُجمؾسًّ عمى إم   الًّ: " عؽ الشبان،  عؽ أبا سعيد الُخدري  -9
" ُث ففقالؾا: ما لشا ُبدى  !الظهُر ات، ُتؼ : يلا.  ال، إن سا هاًّ مجال،دشا نتحد  "فنذا أبًّي،

لا".  الؾا ح  ـالًّ: " :إال  السجال،سًّ  فأعظؾا الظ رةقًّ اق  ـقه الظ رةـق،  ًّـضه ومـا اًّ
"البرر،  ، ونلٌا عؽ السشبًّر،  .(9)، وكفه األذى، ورده الدالم،، وأمٌر بالسعروف،

ــ -8 ــرو  عًّ ــؽ، عًّس، ــد،   ب، ب، ــا أًّن  رســؾل    ؽ، عًّ ــاُكؼ، والغمــؼًّ لًّ: " ًّ  !إم 
مًّ ال،ق،يًّامًّة،  فًّنن  الغهم،ؼًّ  شًّ ُعُمسًّاٌت  ًّؾ، ـشًّ وًّال فًّنن  ًّ ال ُمح،  !. وام اُكؼ، وًّال،ُفح،  ه ال،ُفح،

ح   . وام اُكؼ، وًّالذه انًّ  !الت فًّحهشًّ ن ُه أًّه،مًّػًّ مًّؽ، كًّ مًُّبؼ، فًّن، ظًُّعـ ًّب، يعًّـة، فًّقًّ ظ، ؾا، ، أًّمًّرًُّهؼ، ب،ال،قًّ
ُمؾاو  ل فًّبًّخ، ُروا"، و بال،ُبخ،  .(8)ب،ال،ُفُجؾر، فًّفًّجًّ

ُه  :و ًّالًّ بًّع،ُض ال،ُحبًّسًّاء،  ش، مًّا ُمع،تًّذًُّر م، ـر،ل، )إ،م اكًّ وًّ ك، يًّا م،ؽ، ذ، تًّح، مًّا ُمد، ـا  !وًّ ن سًّ فًّن،
ب،يح،  يًّا م،ؽًّ ال،قًّ تًّح، ُةد،  .(ُمع،تًّذًُّر م،ؽًّ الذ ن، ، وًّ

، : التحــــذ ُر بغيروال ــــانا ــــف، أو التبــــرار، ــــاك وأخؾاتلــــا(، بذــــر، ، العًّظ، )إ،م 
ــػ:  ــالعظف نحــؾ  ؾل بًّ )ف ــذ، ــانًّػًّ وال،بًّ ــرًّامًّ ، )(!لدًّ ــػًّ وًّال،حًّ ــػ األســساء، !(فًّسًّ  فتم

انًّػًّ وااـذًّر  وجؾب ا، والتقد ر: عمى السفعؾلية بفعل محذوف ةمشرؾب باعد لدًّ
بًّ  رًّامًّ.، ال،بًّذ،  باعد فًّسًّػًّ وااذًّر ال،حًّ

ـــػ:  ـــراُر نحـــؾ  ؾل ـــلًّ )والتب ـــلًّ ال،بًّدًّ ـــاقًّ !(، )اليلـــؾدًّ اليلـــؾدًّ ، )(!ا،لبًّدًّ الشن،فًّ
اقًّ  ةًّـاءًّ !(، )الشن،فًّ ةًّـاءًّ الرن، ، بـه مفعـؾال   األولـى فـا األم مـة ُتعـرب بمسـاتفال ،!(الرن،
 ا لألولـى،لفغيوـ اتؾكيد  ُتعرب  البمسات األخرى و  بفعل محذوف وجؾب ا، امشرؾب  

ل، ذًّر ال،بًّدًّ ذًّر اليلؾدًّ  والتقد ر: اا، ذًّر  ،اا، اقًّ اا، ذًّر  ،الشن،فًّ ةًّاءًّ اا،  .الرن،

                                                           

ــ ،  الحــد ا فــا صــحيح البخــاري، (9) ور، وًّالُجُمــؾس، ، ك،تًّــاب السًّغًّــال،ؼ، وًّالغًّر، ــة، الــده ــاُب أًّف،ش،يًّ بًّ
ات،  ُعدًّ مًّى الره ا وًّالُجُمؾس، عًّ  .8365، حف،يلًّ

 .6847الحد ا فا مدشد اإلمام أاسد، مدشد عبد   بؽ عسرو بؽ العاص، ح (8)
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ــاــذف العامــل إذا كــان التحــذ ر بـــ)إم اك ونحــؾل(  عمــة لــزومو   ــد ك ــر  هُ أن 
مــؽ المفــظ بالفعــل، والتزمــؾا معــه إمــسار  التحــذ ر بلــذا المفــظ، فجعمــؾل بــدال  

  .ا لفلؼ السعشىاخترار   العامل

المفظ األول مؽ  أن   أو تبراٌر: اذفه إذا كان فا البالم عظفٌ  عمة لزومو 
  .(9)بدل مؽ المفظ بالفعل, فرار كـ )إماك( فا  يامه مقام الفعلكالالمفغيؽ 

وال  فـا البـالم عًّظ،ـفٌ  لـؼ مكـؽ)إم ـاك وأخؾاتلـا(، و  واذا كان التحذ ر بغير
ـــرًّارٌ تًّ  ـــل، الشرـــ ،  - ب، ـــاُرلُ  جـــاز إمـــساُر عام ـــػ: واعل ـــاءًّ )، نحـــؾ  ؾل ةًّ ، (!الرن،

ةًّاءًّ فــــ) ( مفعـــؾٌل بـــه مشرـــؾٌب، وعالمـــة نرـــبه الفتحـــة الغـــاهرة، وعامـــل الرن،
ُذوٌف جـؾاز ا،  ٌل مًّح، ةًّـاءًّ الش ر، ، فيه ف،ع، ـذًّر الرن، تًّ  .والتقـد ر: اا، ـر، تًّ أًّع،لًّ ـ ، وان، ش،

: ، فقمتًّ ةًّاءًّ ) الش اص، ًّ ذًّر الرن،    .!(اا،

ر  ): لؼو ؾل ػًّ الذ  دًّ ( مفعـؾالن مشرـؾبان، وعالمـة (!نًّف، ـر  ػًّ والذ  دًّ ، فــ)نًّف،
ـــُذوٌف جـــؾاز ا،  ـــٌل مًّح، ـــا ف،ع، ـــ ، فيلس ـــل الش ر، نرـــبلسا الفتحـــة الغـــاهرة، وعام

: والتقد ر:  تًّ العامل، فقمتًّ ر، تًّ أًّع،لًّ ، وان، ش، ، ر  ػًّ الذ  دًّ شن، ، نًّف، ـػًّ )جًّ دًّ شن،ـ ، نًّف، جًّ
ر    .(8)!(الذ 

 :، تتسؼ معشال، هاةأربعأركان هذا األسمؾب لعمػ أدركت أن  و 

ُر، وهؾ الستبمؼ بأسمؾب التحذ ر مؽ  -9 ذن،  .أولا العمؼال،ُسحًّ

ذ ُر، وهؾ السخاط  بأسمؾب التحذ ر مؽ الذكؾر أو اإلناث. -8  ال،ُسحًّ

                                                           

، 5/378، والسقاصد الذافية344، 348 شغر: شرح ابؽ الشاعؼ عمى األلفية (9)
383.  

، 8/87، وااشية الخزـري 881-8/874، والتررةح876 -9/874(  شغر: البتاب8)
88 . 
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ت،رًّاُز مشه.  -4 ُه، وهؾ األمر السكرول الذي مج  اجتشاُبُه واالا، ش، ذ ُر م،  ال،ُسحًّ

ر ا أو عاهر ا.  -3  الفعل الشاص  لمسحذ ر مشه مقد 

ڎ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ :عمـــــى لدـــــان صـــــالح  وتأمـــــل  ؾلـــــه 

ـ: "سيبؾةه و ؾل، (1)چڎڈ ن ـُه الت ح، ـُا فن، ـدًّ وأًّم ـا الش ل، ذ ُر، كقؾلـػ: األًّسًّ
ــدًّ  ارًّ  !األًّسًّ ــدًّ ارًّ ال،ج، ــدًّ ــب،ا   !وال،ج، ــب،ا  الر  ــدارًّ  !والر  بًّ ال،ج، ــرًّ واننســا نليتًّــه أن مًّق،

دًّ  بًّ األًّسًّ رًّ اِ،لًّ، أو مًّق، ب،ا  ال،سًُّخؾفًّ ال،سًّ ئ الر   .(8)"، أو ُ ؾط،

***** 

* 

 

  

                                                           

 .94اآلمة  –( سؾرة الذسس 9)
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 ُف  ع  انض

  ًّـالًّ  فقـد، معامل بـه أخـال مـؽ ب،ـرن  واادـان   معامل السدمؼ بسا إن    
:  و ال رسؾل   (9)چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉچ ،: « ًّمًّؽ، نًّف س

ـة،،  م، ال،ق،يًّامًّ ب،  ًّـؾ، بًّة  م،ؽ، ُكـرًّ ُه ُكر، ش، يًّا، نًّف سًّ ُ  عًّ ن، ب، الده بًّة  م،ؽ، ُكرًّ م،ؽ  ُكر، عًّؽ، ُمؤ،
ـم،س ا  ـتًّرًّ ُمد، مًّـؽ، سًّ ـرًّة،، وًّ يًّا وًّاآلخ، ن، ه، ف،ـا الـده مًّي، رًّ ُ  عًّ ر  مًّد  مًّى ُمع،د، رًّ عًّ مًّؽ، مًّد  وًّ

ن،  ـتًّرًُّل ُ  ف،ــا الــده ن، سًّ ــؾ، ـُد ف،ــا عًّ ــانًّ ال،عًّب، ــا كًّ ـد، مًّ ن، ال،عًّب، ــؾ، ُ  ف،ــا عًّ ـرًّة،، وًّ يًّا وًّاآلخ،
يه،   .(8)«...أًّخ،

  د أخـال الفقيــر، والغشـا مدـاعسؤمؽ القـؾي مأخـذ بيـد أخيـه الزـعيففـال
 .شد   تعالى خير ا وأعغؼ أجر اليجد ثؾاب ذلػ ع

البالم عمـى سـبيل بعض لغتشا الغراء  ؤتى بالالم الجارة فا مؾاب  وفا 
الذي محتاج إلى مؽ مأخذ بيـدل  اتـى مرـل إلـى  (4)التقؾةة لمعامل الزعيف

، و  ، وللذا مؾامًةعف عمى مقرؾدل بمعسؾله بال معف   :(3)ال وهؽ 

ــا  :املوضااع األوه دي فــا العســل عــؽ الفعــل الستعــمــا كــان مــؽ العؾامــل فرع 
الفــرم ال مقــؾى فــا  ن  أل ، وأم مــة السبالغــة  بشفدـه، كالسرــدر، واســؼ الفاعــل
                                                           

 .61 اآلمة – راسؽسؾرة ال (9)

ك،ر، الحــد ا فــا صــحيح مدــمؼ،  (8) ــذن، ار، كتــاب ال ــت،غ،فًّ ــة، وًّاالس، بًّ عًّاء، وًّالت ؾ، ــده ، بــاب فزــل وًّال
ك،ر،  االجتسام عمى تالوة القرآن مًّى الذن،  .48، حوًّعًّ

 ــال بعــض العمســاء: الــالم السقؾةــة ليدــت زاِــدة  محزــة   لســا تخيــل فــا العامــل مــؽ ( 4)
مــة محزــة  الطــراد صــحة إســقاطلا، بــل هــا  الزــعف الــذي نزلــه مشزلــة الــالزم، وال ُمعدن،

 .9/633 شغر: التررةح .بيشلسا، فملا مشزلة بيؽ مشزلتيؽ
ــــــة الذــــــافية (3) ، 696، 4/695، والسقاصــــــد الذــــــافية8/814 شغــــــر: شــــــرح البافي

 .9/633والتررةح
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ا، ػ أعجبشا مربُ ) ؾلػ: فشحؾ أاكامه  ؾة األصل،  ب، و خالد  ـر، عجبت مؽ مًّ
، ػ مـربُ )أعجبشا : فيه تقؾلزةد  عسر ا( مجؾز أن  عجبـت مـؽ مـرب، و لخالـد 

ا( مجــؾز أن تقــؾل فيــه: )هــذ ،زةــد  لعســرو( ا ونحــؾ  ؾلــػ: )هــذا مــارٌب زةــد 
(. وهذا  ياس مظردٌ   .مارٌب لزةد 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : ؾل   فا الذكر الحكيؼ ومشه 

م مــً تمـــػ ، فجــاء بـــالال(8)چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ  :، و ؾلــه (9)چٿ
م ال تقـؾى ، والفـرو عـؽ الفعـل مـؽ ايـا العسـل مٌ و   ألن لا فر الدابقة العؾامل

 .فا أاكاملا  ؾة األصؾل

ز دخــؾل ، فيجــؾ  تقــدم معســؾل الفعــل الستعــدي بشفدــهأن  :املوضااع الثاااني
ــا بدــب  تــأخرل عــؽ  هزــعف  ل، ليتعــدى الفعــل بلــاالــالم عمــى السفعــؾل  ياس 

ـا( وةقـاس عمـى . السفعؾل، نحؾ  ؾلػ: )لخالد  أكرمُت(، و)لزة د  أعظيـُت درهس 
 هذا، وال مقترر به عمى الدسام.

ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی   چ  : ـؾل   فا القـرآن البـرةؼ ومشه 

ر الفعل وتقـدم كشتؼ تعبرون الرؤةا، واألصل: إن (4)چی   ی , فمسا أخن
  .مُعف عسمه  فُقؾن،يًّ بالالموًّهًّؽًّ و ميه معسؾله ع

لمتعجـ  عمـى صـيغة  ما كان مؽ األفعال الستعدمة  د ُبش،اًّ  :املوضع الثالث
و(، نحؾ!)ما أف،عًّمًّهُ  ا لعسر  بًّ زةد  رًّ ت الالم عمى السفعؾل بـه ، فدخم!(: )ما أم،

ــٌد عســر ا( ، وهــؾ )عســرو(فــا األصــل بًّ زة ــرًّ ــػ: )مًّ ــع، فــا  ؾل ف، الفعــل   لزًّ
                                                           

 .4مؽ اآلمة  –سؾرة آل عسران  (9)

 .917مؽ اآلمة  –سؾرة هؾد  (8)

 .34مؽ اآلمة  –سؾرة  ؾسف  (4)
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ا فـا األصـل، ولبـؽ لس ـ متعدن   (بًّ رًّ مًّ ) الفعل  فاستعساله فا أسمؾب التعج ب
ا، فتعــدى بزــؼ العــيؽ  فرــار  اصــر   (لًّ ُعــفًّ )إلــى  لًّ ق،ــمشــه فعــل التعجــ  نُ  اًّ ش،ــبُ 

ابـؽ  ـال . (9)، هذا مـذه  البرـرةيؽ(عسرو)، وبالالم إلى (زةد  )باللسزة إلى 
ــا الدــراج: " ــه ف ــذي هــؾ فاعم ــى ال وال مجــؾز أن  تعــدى فعــل التعجــ  إال إل

ــ)الحقيقــة, تقــؾل:  فــا الحقيقــة هــؾ الزــارب, وال  (زةدٌ ـ), فــ!(ازةــد   بًّ رًّ مــا أم،
ـ)مجؾز أن تقؾل:  ا عسـر ا بًّ رًّ ما أم، فتقـؾل:  ،, ولبـؽ لـػ أن ُتـدخل الـالم(زةـد 

ا لعسرو بًّ رًّ ما أم، )   .(8)!("زةد 

الـالم ليدـت  عمى تعد ته ولؼ  شقـل، وأن   ق  با الفعلًّ  أن  ؽ يذه  البؾفيمو 
  فيجـؾز ا معف باستعساله فا التعجـ لمعامل لس   لمتعدمة، وانسا ها مقؾةةٌ 

ا عسـر ا!(أن مقال:  بًّ زةـد  رًّ فعـل  مبشـا عمـى أن  الـؾارد . وهـذا الخـالف )ما أًّم،
أو الح ذه  البؾفيؾن إلى  هل  بقى عمى تعد ته التعج  إذا صي  مؽ متعدن  

 . (4)البررةؾن إلى ال اناذه  و  ،األول

 ـؾل العـرب فـا : " وذه  ابؽ مالػ إلـى مـا ذهـ  إليـه البرـرةؾن  ـاِال  
ـمـا أا، ): (زةـدٌ  ؽًّ دُ اًّ ) التعجبيـة هسـزة  (أفعـل)هسـزة   ـدل عمـى أن   !(ازةـد   ؽًّ دًّ

  دل عمى أن   !(ا لعسروزةد   بًّ رًّ ما أم، ): (اعسر   مرب زةدٌ )و ؾللؼ فا  ،تعدمة
 الفعـــل الستعـــدي مدـــم  تعدمـــه بقرـــد التعجـــ  بـــه، وةرـــير فاعمـــه مفعـــؾال  

  ا إليـه التعـدي الستجـدد بـاللسزةمه مشزـسو ولؾال ذلػ لبقا تعدن،  ا عميه.مقترر  
 ...!(اا عسر  زةد   بًّ رًّ ما أم، )فبان مقال: 

                                                           

 .9/638التررةح (9)

 .9/918الشحؾاألصؾل فا ( 8)

 .9/638التررةح(  شغر: 4)
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 بـل دخؾللـا  ما كـان فـاعال    ، ففا ا ترارهؼ بعد دخؾل اللسزة عمى نر، 
وهـا  ،يـة مخرؾصـة بعـدم التعـديواالنتقال إلى بش ،عمى تجدد المزوم داللةٌ 
 ...(لًّ عُ فًّ )بشية 

ليرـير  (،بًّ رُ مًّ )إلى  لًّ ؾن، ايؽ  رد به التعج  اُ  (بًّ رًّ مًّ ) بذلػ أن   ؼًّ م، فعُ 
 عمى بشية أفعال الغراِز  إذ ال  تعج  مؽ معشى إال وهؾ  رةـزة أو كـالغرةزة.

 (ؽًّ ُدـاًّ )ا تـدخل عميـه اللسـزة كـدخؾللا عمـى تقـد ر   (لًّ عُ فًّ )ثؼ بعد تحؾةمه إلى 
 فا أصمه، وةعامل معاممته. (لًّ عُ فًّ )و يرل مسا هؾ عمى 

ا إلـى اثشـيؽ دخمـت الـالم بعـد التحؾةـل عمـى فنن كان  بل التعجـ  متعـدم  
ا ش،ـشًّ أع، مـا )و !(،ال يـابًّ  ا لمقـؾم،د  ةـما أكدـى ز )ثانيلسا نحؾ:   ًّ ر، ونُ  ،أوللسا
 .!(او صدمق  لعسر  

وعشـد البـؾفييؽ ، (لًّ عًّ أف، )ؾب عشد البررةيؽ بسحذوف دل عميه وهؾ مشر
ـــ ــأف، )ب ــابًّ  : مكدــؾهؼرتقــد وال ،والشاصــ  السحــذوف فعــلٌ  ،(9)"نفدــه (لًّ عًّ ، ال ي

ا وأًُّعشههُ   .صدمق 

رة فا باب )إن  وأخؾاتلا(: أن ُه   خبـرال تؾسـ ال مجؾز ومؽ األاكام السقر 
فـا ترـرف ت ال لـان  أل و  ،ةحرفيـالعسملـا بدـب   لزـعف  اسـسلا وبـيؽبيشلا 

ه،ُ  برـؾرة مـا أرادوا مـؽ و  ،نفدلا فال تتررنف فا معسؾللـا ألن  التؾسـ  ُ ـذ،
مـــا معســل بسقتزـــى شـــبه  ـــؾا بــيؽ رن، فًّ   ليُ تقــدمؼ السشرـــؾب وتــأخير السرفـــؾم

الفعــل  األصــل، وهــؾبسقتزـى  عســلم ، وبـيؽ مــا)إن  وأخؾاتلــا(األفعـال، وهــؾ 
ا ال لـــؼ إذا تركـــؾا شـــي   ، ومـــؽ عـــادة العـــرب أن  الــذي هـــؾ األصـــل فـــا العســـل
س معؾدون إليه، و د  ال شاعرهؼ  [الظؾةل  مؽ: معؽ بؽ أًّو،

                                                           

 .9195 -8/9194( شرح البافية الذافية9)
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ٕ٘ آخس ايدٖ  دِهَفتِ ْفطٞ عٔ ايػ٤ٞ مل تَسَإذا اْصَ  (1)س تُكِبٌُِٖٔعًٝ٘ بٛد

ـــذلػفـــالتزمؾا التـــأخير فـــا ا ـــُر  ، إاللخبـــر ل ـــا أوإذا كـــان الخب جـــاروا  عرف 
 اهــؾ كــؾُن االســؼ  مــو  ،فــال  متزمــؾن ذلــػ الترتيــ  فــا معسؾليلــا ،ومجــرور ا

لؼ  تؾسعؾن فـا الغـروف والسجـرورات   ألن  الحرفًّ العاملًّ، والخبر بعد ذلػ
لسا فـا الحقيقـة ليدـا ، وألن  ال  تؾسعؾن فا  يرهسا  لب رتلسا فا البالم ما

 .(8)معسؾاللهسا بل  ،بالخبر

ــر ف ــؾ هــذل األاــرف الشاســخة مخب ــالحرف،ق ــا أو مجــرور ا ب ــه عرف   ى بكؾن
وال مقـؾى  يـرل عمـى فيتقدم عمى االسـؼ عمـى سـبيل الجـؾاز عشـد الشحـؾةيؽ، 

نحــؾ  ؾلــػ: )إن  فــا الرــمح خيــر ا(، )لعــل  ، البــابمخالفــة الترتيــ  فــا هــذا 
كًّ ماال ( ا(عشدًّ  .  ، )كأن  أمامًّ العدون، أسد 

  : ، و ؾلـــه(4)چٱ   ٻ    ٻ چ :   ؾلـــهومشـــه فـــا القـــرآن البـــرةؼ 
ڱ  ڱ  ں  چ :  و ؾلـــــــــــــــه، (3)چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ

 .(5)چں

ع   ار تمـػ هذا الحكؼ الخاص بأخبـ فًّ الذيخ شرف الد ؽ ابؽ ُعشًّي،ؽو د وًّ
ــا -األاــرف ــى االســؼ إال إذا ك ــدم عم ــً مــؽ التق ــا أو وهــؾ السش ــر عرف  ن الخب

                                                           

، وشـــرح د ـــؾان الحساســـة 4/874( البيـــت فـــا زهـــر اآلداب وثســـر األلبـــاب لمحرـــري 9)
  ، .8/898، وخزانة األدب ول  لباب لدان العرب لمبغدادي8/9لمتبرةزي 

  .8/495الذافية، والسقاصد 9/583(  شغر: تؾميح السقاصد والسدالػ8)

  .49اآلمة  –( سؾرة الشبأ 4)

  .86، 85اآل تان  –( سؾرة الغاشية 3)

  .98اآلمة  –( سؾرة السزمل 5)
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ــالحرف ــر عــؽ  -مجــرور ا ب ــه التــا ال مدــتظيً الخــروج عشلــالمتعبي إال  االت
، ، بسداعدة أاد     مؽ الظؾةل[   فقال:وأخذ  بيد  ومعاونة أخ 

َ  ِٛ إَِٔ َٜتَكَدََٖاـيَُ٘ أسَْد فٔٞ ايٖٓشِ  صِـَِٔٔ أَخِبَاز إِٕٖ َٚيَِِ ُٜذٔ نَأَِّْٞ

 (1)َِٔٔ ِٚصَائوَ َُعِدَََا فَإِِّْٞ إِيَِٝوَ  عَط٢َ سَسِفُ دَسٍّ َِٔٔ َْدَاىَ َٜذُسْٗٔٞ

***** 

*  

                                                           

، وشـرح  ظـر 864، وشـرح شـذور الـذه  البـؽ هذـام93( البيتان فا د ـؾان الذـاعر9)
ا م،ؽ، زًّ 968الشدى وبل الردى ح، مانا . ونلامة البيت ال انا فا الد ؾان بمفظ: )... فًُّأم،

م سًّا(.    ُمدًّ
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ــغًّلُ ): اإلســالما الفقــهقؾاعــد السذــلؾرة فــا مــؽ ال ــُغؾلًّ ال ُمذ،   (أن  ال،سًّذ،
ءًّ إذًّا اشــتغلًّ بذــاء  لــؼ،  ــا، ــ وذلــػًّ أًّن  الذ  ــر،ل، ات  ــغًّل، ب،غًّي، ى مفــر ًّ مــؽ، هــذًّا ُمذ،

  . السذغؾل، ب،ه، 

ُ ـر،هًُّؽ ات ـى  شفـػ  وًّالًّ  ،هـؾن، ال ُ بـاُم، وًّالًّ ُ ؾ،هًّـ الذـاء السر  :م ـل وذلـػًّ 
ـأ،ذًّنًّ الـر اهؽُ  وال  ؾهــُ ، وال ، ال  بـامُ  ،وكـذلػًّ الذـاء السؾ ـؾف. الـر ه،ُؽ، أو مًّ

 .(9)بالؾ ،ف،    النذغال،ه،  رهؽُ 

ـٌؼ و  وةتـأخر عشـه عامـٌل  ،وااـدٌ االشتغال فـا الشحـؾ العربـا: أن،  تقـدم اس،
ستقــدم مذــتسل  عمـى مــسير معــؾد ، أو فــا ســببان  لالسـؼ المعسـل فــا مـسيرل

العامـُل ، وُسـمن، ًّ م مؽ الزسير ومؽ االسـؼ الدـببان، ، بحيا لؾ ُفرن، ًّ البالعميه
 .(8)عمى االسؼ الستقدم لعسل فيه الشر  لفغ ا أو محالو 

ـــدٌ  س  ُتـــُه( م ـــل  ؾلـــػ: )ُمحًّ م، رًّ ـــد(، فاالســـأك، س  ل ، والعامـــؼ الستقـــدم هـــؾ )ُمحًّ
م( ــرًّ فــا مــسير عاِــد عمــى  ، و ــد عســل الشرــ الستــأخر عشــه هــؾ الفعــل )أك،

، ؾ ُفــرن، ًّ البــالم مــؽ مــسير الغاِــ ، ولــاالســؼ الستقــدم، وهــؾ مــسير الغاِــ 
ستقـــدم لشرـــبه عمـــى السفعؾليـــة لفغ ـــا، فقمـــت: وُســـمن، ًّ الفعـــل عمـــى االســـؼ ال

ُت( م، رًّ ا أك، س د   .)ُمحًّ

ُتُه(، فاالسؼ الستقدم هؾ )هـذا( ونحؾ م، رًّ ل الستـأخر ، والعامـ ؾلػ: )هذا أك،
م( ــرًّ ــه هــؾ الفعــل )أك، ــى االســؼ  ، و ــد عســل الشرــ عش ــد عم فــا مــسير عاِ

                                                           

 .35(  شغر: الذرواات الذهبية عمى مشغؾمة القؾاعد الفقلية 9)

، وشـرح األشـسؾنا 9/339، والترـرةح9/369(  شغر: شرح ابـؽ عقيـل عمـى األلفيـة8)
 .8/78مً ااشية الربان
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، وُســمن، ًّ مــؽ مــسير الغاِــ ، ولــؾ ُفــرن، ًّ البــالم الستقــدم، وهــؾ مــسير الغاِــ 
هـــذا تقـــدم لشرـــبه عمـــى السفعؾليـــة محـــالو، فقمـــت: )الفعـــل عمـــى االســـؼ الس

ُت( م، رًّ  .أك،

ــد( :وم ــل  ؾلــػ س  ُه(، فاالســؼ الستقــدم هــؾ )ُمحًّ مقًّ ــد، ــُت صًّ م، رًّ ــد أك، س  ، )ُمحًّ
م(والعام رًّ ، و د عسل فـا سـببان  لالسـؼ الستقـدم ل الستأخر عشه هؾ الفعل )أك،

ُه(مذــتسل  مقًّ ــد، ُفــرن، ًّ  ، ولــؾعمــى مــسير عاِــد عمــى االســؼ الستقــدم، وهــؾ )صًّ
ستقــدم لشرــبه عمــى  ًّ الفعــل عمــى االســؼ ال، وُســمن، البــالم مــؽ االســؼ الدــببا

ُت( م، رًّ ا أك، س د   .السفعؾلية لفغ ا، فقمت: )ُمحًّ

 : ولالشتغال أربعة أركان، ها
رل العامل ا -9  .لستأخر السذكؾر فا البالمالعامل السزسر ال ذي ُمفًّدن،

، وهؾ االسؼ الستقدم الذي شـأنه أن معسـل فيـه االسؼ السذغؾل عشه -8
 .  ُسمن، ًّ عميه إذاأو الرفً  الشر  العامل

، وهؾ العامل الستأخر ال ـذي اشـتغل عـؽ العسـل فـا االسـؼ السذغؾل -4
 .االسؼ الدببان  وأبالعسل فا الزسير الستقدم 

، وهــؾ الزــسير أو االســؼ الدــببا الــذي لذــا لالسذــغؾل بــه أو ا -3 
 .ل فيه عؽ العسل فا االسؼ الستقدماشتغل العامل بالعس

عؽ نربه لمفـظ  فعٌل متأخٌر بشربه لسحلن، مسير اسؼ  متقدم  فنذا اشتغل 
لــػ االســؼ الستقــدم مجــؾز فيــه ، فاألصــل أن  ذذلــػ االســؼ الستقــدم، أو لسحمــه

 :وجلان
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مته مــؽ الحاجــة إلــى   لدــالالبتــداء، وهــؾ الــراجحأاــدهسا: الرفــً عمــى ا
ً  عمـى الخبرةـة، والجسمة الفعميتقد ر العامل مـة ، وجسة بعـدل فـا مؾمـً رفـ

 .م مؽ السبتدأ والخبر جسمة اسسية  لتردرها باسؼ  البال

ــا ــُرُل الفعــل  ،وال ــانا: الشرــ  عمــى السفعؾليــة، بفعــل  محــذوف  وجؾب  ُمفًّدن،
ـُرلُ   وجـ  اذفـه، و السذكؾر بعدل ًُ ألن  الفعـل السـذكؾر ُمفًّدن، ـ سًّ ، وال مجـؾز ال،ج،

ر،  ر، وال،ُسفًّدن،   .(9)تياجه إلى تقد ر العامل  الاوهذا الؾجه مرجؾحٌ  .بيؽًّ ال،ُسفًّد 

، و ؾلـه (8)چۆ   ۆچ    :فا الذكر الحكـيؼ  ؾلـه  لومؽ شؾاهد
: (4)چۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ ،

ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  چ  :، و ؾله (3)چڱ  ڱ  ڱچ :و ؾله 

ــــــــــــــــــــــــــه (5)چۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ ۀ  چ : ، و ؾل

 .(6)چہ

ـــرأي السختـــار -السشرـــؾباالســـؼ للـــذا والشاصـــ    يـــر  فعـــلٌ  -عمـــى ال
ألنن السمفؾخ به  د أخـذ مـا محتـاج إليـه فـا المفـظ فـال مدـتقيؼ "السمفؾخ به  

ــه  ــد اكتفــى بالزــسير فلــؾ  يــر طالــ  لغيــرل, وأصــل  أن  شرــ   يــرل  ألنن

                                                           

، 8/79، وااشـية الرـبان9/339، والتررةح938، 8/939(  شغر: أومح السدالػ9)
 . 9/368ومشحة الجميل لمذيخ   محيا الد ؽ

 .5مؽ اآلمة  –( سؾرة الشحل 8)

 .94، 98مؽ اآل تيؽ  –( سؾرة اإلسراء 4)

 .91اآلمة  –( سؾرة الراسؽ 3)

 .38، 37اآل تان  –( سؾرة مس 5)

 .48اآلمة  –( سؾرة الشازعات 6)
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العسل الظم , فال معسل فا  يرل, واذا لؼ معسل فا  يرل فـال بـدن لـذلػ الغيـر 
ر , وليس إالن فعلٌ مؽ عامل   رل ذلػ الغاهر ،مقدن  .(9)"وةفدن

ـــه ـــا نحـــؾ  ؾل ـــرةؼ ف ـــالؾجليؽ جـــاء القـــرآن الب ەئ  ەئ   چ  : وب

ً، بالؾجليؽ  رئ  فقد ،(8)چوئ ـ و،ٌح ب،رف، رًّ و وًّ ـر  ًٌ وًّأًُّبؾ عًّس، نًّاف، ُؽ كًّ ،ير  وًّ  :  ًّرًّأًّ اب،
ب، )القسر(  .(4)ه، وًّ ًّرًّأًّ ال،بًّاُ ؾنًّ ب،شر،

ــا في -فالعامــل الســذكؾر ــةأم  ســا ســبق مــؽكســا رأ ش ــتًّغًّلًّ  -وشــؾاهد م اش،
ر،ل،  ، فمؼ، بالعسل فيسا بعدل غًّل، ب،غًّي، ـُر ًّ ُمذ، ـغًّلًّ ات ـى مًّف، مـؽ، هـذًّا  ، وال مجؾز أن ُمذ،

، كذأنه غًّل عشد جسلرة الشحؾةيؽ  ألن  السذغؾل ال ُمذ، السعسؾل السذغؾل، ب،ه
 .اإلسالم فقلاء عشد

  اِال :  تمػ القيسة السدتملسة ابؽ مالػ نغؼ د و 

 ٌِٓشََُايِ أِٚ ٘ٔـظٔفِيَ بٔصِبَٓ ُِ٘ٓعَ  ٌِػَالَ غَعِفٔ ٍلضابٔ ٍِسُ اضَُِضَُِ إِٕ

 (4)اأُظِِٗسَ دِا قََُئ ٍلـافَٔٛا َُُّتِسَ  اسَُٔضِأُ ٌٍعِبفٔ ُ٘بِصٔلَ اِْابٔفايطٖ

***** 

* 

  

                                                           

 .4/65السقاصد الذافية فا شرح خالصة البافية( 9)

 .49مؽ اآلمة  –( سؾرة مس 8)

 .584، وتحبير التيديرفا القراءات العذر8/454 شغر: الشذر فا القراءات العذر( 4)

 .87ألفيته فا الشحؾ والررف ( 3)
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الدــعا فــا اإلصــالح بــيؽ الشــاس، و ــد باشــر  كــان مــؽ هــدي الشبــا 
ــع،د  الرــمح بشفدــه ــؽ، سًّ ل، ب، ــل، ــؽ، سًّ ا  ، فعًّ ــؾ، ت ــى تًّرًّامًّ ــؾا اًّ ــاء  ا ،تًّتًُّم ــلًّ ُ بًّ أًّن  أًّه،

ارًّة،  جًّ ُسؾُل  ،  ،ب،ال،ح، ب،رًّ رًّ ( ،ب،ذًّل،ػًّ   فًُّأخ، شًُّلؼ، م،ُح بًّي، هًُّبؾا ب،شًّا ُنر، الًّ : )اذ،  .(9)فًّقًّ

ن القاِؼ بالرمح عالس ا بالؾ اًِ، عارف ا بالؾاج  الذـرعا، أن مكؾ وةج 
ا لمعدل  :ا اإلصالح بيؽ الستشـازعيؽف  ال ، فقد ، راجي ا رما    اصد 

 .(8)چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭچ 

مــا و بــل تشازعـت العؾامـل، الغـراء تشــازم العـامالن فـا العسـل،  وفـا لغتشـا
ـفًّ لشـا ذلـػ إال تحقيق اإلنراف ومراعاة العـدل بيشلـا العربكان مؽ  ، ووصًّ

ـس ؾل )بـاب التشـازم فـا عقدوا له باب ا مدتقال  فـا الشحـؾ، بل أِسة العربية ، سًّ
 . العسل(

ُه عامميؽ متقدميؽ إلى معسؾل  وااد  موالتشازم عشد الشحؾةيؽ جه تـأخر  : تًّؾًّ
ه عؾامـل متقدمـة   ،لمعسل فيه عشلسا جه العسـلًّ  ة  طال،بًّـ معسـؾل وااـد   إلـى أو تًّؾًّ

 ًّعًّدًّ خالـٌد(، فـالفعالن : ) ًّامًّ وًّ م ل  ؾلػ، (4)  لتعمقلا به مؽ جلة السعشىفيه
( عامالن الزمان متقدمان  ًّتجاذبا) ًّامًّ  ا متأخر ا عشلسا، ، و ًّعًّدًّ ن، معسؾال  وااد 

 .وهؾ )خالٌد(  ليكؾن فاعال  لبل وااد  مشلسا

                                                           

ـالحد ا فا ( 9) ـام، ألًّص، مًّ ل، اإل، هًُّبـؾا ب،شًّـا صـحيح البخـاري، كتـاب الرـمح، بًّـاب  ًّـؾ، اب،ه،: اذ، حًّ
م،ُح، ح   .8694ُنر،

 .9مؽ اآلمة  –سؾرة الحجرات ( 8)

 .4/967 شغر: السقاصد الذافية فا شرح خالصة البافية لمذاطبا( 4)
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ــاو ؾلــػ ــدًّى صًّ تًّ ــى واع، (: )بًّغًّ بًّاكًّ ــى، فــالفعال ا، ى( عــامالن ن )بًّغًّ ــدًّ تًّ ، واع،
(  ليكــؾن متقــدمان  ًّتجاذبــا بًّاكًّ ــاا، ا متــأخر ا عشلســا، وهــؾ )صًّ ن، معســؾال  وااــد 

 .فاعال  لبل وااد  مشلسا

وجـاءت  ، أو أك ـر مـؽ معسـؾلاأو أك ر معسؾال  وااد   و د  تشازم عامالن
لـه تًّعًّـالًّىمًّع، م، ًّال تشًّازم العامميؽ فـ " الذؾاهد الفريحة بذلػ  ا  ًّؾ، ـد  : ُسـؾال وًّاا،

ذًّل،ــػًّ ألًّن  )آتــؾنا( فعــل وفاعــل (9)چجخ مح  جح مج چ  ،ومفعــؾل  وًّ
تًّاج إ،لًّـى مفعـؾل ثًّـانو  تًّـاج إ،لًّـى مفعـؾل، و)أفـر ةح، تًّـأًّخر ( فعـل وفاعـل مح، ، وًّ

ُلسًّا ) ،ظ،  ش، ُلسًّا طًّال  لًّهُ عًّ ش،  .ر ا(، وكل م،

م، ًّال تشًّ  م، ًّـال مًّع،ُسؾل: )مرب وًّأك،رم زةٌد عسـر ا(ازم العامميؽ أًّك ر مؽ وًّ ، وًّ
اتشًّازم أًّك ـد  ـا صـميت ر مـؽ عـامميؽ مًّع،ُسـؾال وًّاا، وباركـت وتراسـت عمـى  : )كًّسًّ
يؼ( ــرًّاه، يؼ( مًّظ،ُمــؾب لبــل وًّا، فـــ(8)إ،ب، ــرًّاه، ل العؾامــل ال  الثًّــة)عمى إ،ب، ــذ، ــد مــؽ هًّ ، ا،

م، ًّال تشًّازم أًّك ر مؽ عامميؽ أًّك ر مؽ مًّع،ُسؾل  ـالم ًّؾ، وًّ ـالة وًّالد  ـه، الر  مًّي، : له عًّ
ــ)تدــبحؾن وتحســدون وتببــرون دُ  ( كــلن،  رًّ ُب ــيؽًّ ثًّالث، ــا وًّ ــالة ثًّالث  صًّ

ـــ)د(4) ( ، ف برًّ
ف،ي ة ثًّالث،يؽًّ مًّش،ُرؾب عمى الغ ر، ، مفعـؾل ُمظمـق هُ ( مًّش،ُرؾب عمـى أًّن ـ، و)ثًّالث وًّ

سًّ وًّ د تشازعلسا كل مؽ العؾامل ال    ل، مًّي، ة عًّ اب،قًّ  .(3)"االثًّة الد 

                                                           

 .96مؽ اآلمة  –سؾرة البلف ( 9)

، والدشؽ الببـرى 999جزء مؽ اد ا شرةف فا السدتدرك عمى الرحيحيؽ، ح ر ؼ( 8)
 .4966، ح ر ؼلمبيلقا، باب وجؾب الرالة عمى الشبا 

جزء مؽ اد ا شرةف فا صحيح البخاري، كتاب األذان، باب الذكر بعد الرالة، ح ( 4)
 .834ر ؼ

 .998شرح  ظر الشدى وبل الردى ( 3)
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سًّال  ؾًّاز إ،ع، وال خًّالفًّ ف،ا جًّ ـى أًّي العـامميؽ أًّو العؾامـل شـ تِ، مًّ ـد، أًّر،   فقًّ
ـا مقدـظ ا بيـشلؼمتشـاز  مًّؽ، الشحؾةؾن  عسـال، أي وااـد  ، فأجـازوا إ، وكـانؾا اكس 

ــؽ مدــتحقا العســل ــرب، م، ــُه مدــسؾٌم مــؽ الع ــه  ألن  ــ  العســل في ، فيســا مظم
تًّمًّ  لًّى م،شلساُفؾا فا تحد د ولب،ش ُلُؼ اخ،  :األًّو،

ر،ةهؾنًّ  ؼ، فذًّهًّ ًّ البًّر، لًّى بالعسل فا ذلػ االس، رًّ هؾ األًّو،  إلى أن  العامل اآلخ،
ب،ه، مشه ، ومـؽ مؽ العظف  بـل تسـام السعظـؾف عميـه ، ولدالمتهالغاهر،  ل،ُقر،

ــر، الف ــا إعســال اآلخ، ــُدوا ف ذًّ . وأًّن، ــأجشبان  ــيؽ العامــل والسعســؾل ب  مــؽ  :رــل ب
 البامل[

ٔ  ال خَِٝسَ فٔٞ سُبِّ ايِشَبٔٝبٔ األٍَِٖٚ  أفِدَسِ بٔآخٔسِ ََِٔ نًَٔفِتَ بٔشُبِّ٘

 (1)ضَادَ ايِبَس١َِٖٜ ََِٖٚٛ آخٔسُ َُسِضٌَِ  أَتَػُوُّ فٔٞ إَٖٔ ايٖٓبٖٔٞ َُشَُّٖدا

لًّى بالعسل فيها وذًّهًّ ًّ الُبؾف،يهؾنًّ إلى أن   لًّ هؾ األًّو، ق،ه، ألو  ب، ولدالمته  ،  ل،دًّ
 .خر فا المفظ والرتبة، وهؾ عؾد الزسير عمى متأمؽ اإلمسار  بل الذكر

ُدوا   ل،  ؾل أبا تساموأًّن،ذًّ   مؽ البامل[ :فا إعسال األًّو 

ِ فُؤَادَىَ سَِٝحُ غ٦ِٔتَ ََٔٔ اي٣ََِٛٗ    بٗ إال ئًِشَبٔٝبٔ األٍَِٖٚـََا ايِشُ  َْكٌِّ

ٍٍ ف٢ٔ  (2)صٍِِـُ٘ أَبَّدا ألٍَِٖٚ ََِٓـَٚسَُٓٔٝٓ  األَزِضِ َٜأِيَفُُ٘ ايِفَت٢َ   نَِِ ََِٓصِ

                                                           

شـــرح جســـل الزجـــاجا البـــؽ ، و 398ألبـــا هـــالل العدـــكري  الرـــشاعتيؽ( البيتـــان فـــا 9)
 .8/613خروف

، وشــرح جســل الزجــاجا 8/979، والخرــاِص3/854( البيتــان فــا د ــؾان أبــا تســام8)
 .8/613البؽ خروف
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ــ ًّ عميشــا أن نرمــا األول  جًّ فــنذا أعسمشــا ال ــانا فــا السعســؾل الغــاهر وًّ
ــراد وا ــا اإلف ــا مــسير  مظــابق  لمسعســؾل الغــاهر ف ــة والجســً بالعســل ف لت شي

( خالــٌد، وفاعــل ، فشقــؾلوالتــذكير والتأنيــا ــدًّ ــدًّ خالــٌد(، ففاعــل ) ًّعًّ ــامًّ وًّ ًّعًّ ًّ ( :
ُرل خالدٌ  ( ًّامًّ )   .مسير مدتتر، تقد رل: هؾ، ُمفًّدن،

ـا وًّ ًّعًّـدًّ الخالـدان(وفا اـال الت شيـة نقـ ى  ،ؾل: ) ًّامًّ تًّـدًّ ونقـؾل: )بًّغًّيًّـا واع،
) بًّاكًّ اا، (، فــ)صًّ بًّاكًّ ـاا، ى(، وفاعـُل )بًّغًّـى( أل،ـُف االثشـيؽ. صًّ تًّـدًّ وفـا  فاعـُل )اع،

 .ل: ) ًّاُمؾا وًّ ًّعًّدًّ الخالدون(الجسً نقؾاال 

ُك اإلمـسار،      كًّـهُ وال مًُّجـؾُز لشـا تًّـر، ـذ،ف، الفاعـل،    ألن  تًّر، دن،ي إلـى اًّ  ،ُ ـؤًّ
، وان، لًّز،  ر، ك، زـسير عمـى متـأخر ، وهؾ عؾد المًّ مشه محغؾرٌ والفاعُل ُمم،تًّزًُّم الذن،

ر،  ًّد،   بلًّ  اإلمسارًّ  ألن    فا المفظ والرتبة ك، ر،  جاءًّ  الذن، ي، نحـؾ:  ،البـاب،  هـذا فا  ًّ
ُجال   ع،ؼًّ رًّ ُجال (، و)ن،  . (خالٌد! )ُرب ُه رًّ

ــ ًّ عميشــا أن نرمــا ال جًّ لًّ فــا السعســؾل الغــاهر وًّ  ــانا واذا أعسمشــا األو 
بزسير مظابق لمسعسؾل الغاهر، عاِد عميه  لتقدم ذكرل فـا الشيـة، فشقـؾل: 

( مـسير مدـتت، وفاعـل ) ًّـامًّ( خالـدٌ  ) ًّامًّ وًّ ًّعًّدًّ خالٌد(، ففاعل ر، تقـد رل: ) ًّعًّـدًّ
ـُرل خالـدٌ  ا الخالـدان(، .هؾ، ُمفًّدن، ونقـؾل:  وفـا اـال الت شيـة نقـؾل: ) ًّـامًّ وًّ ًّعًّـدًّ

مًّا تًّـدًّ ( )بًّغًّـى واع، بًّاكًّ اا، (، فــ)صًّ بًّاكًّ ـاا، ى( أل،ـُف  صًّ تًّـدًّ فاعـُل )بًّغًّـى(، وفاعـُل )اع،
 .(9)وفا الجسً نقؾل: ) ًّامًّ وًّ ًّعًُّدوا الخالدون( .االثشيؽ

 ؾل الذاعر:  اوااد   معسؾال  ظم  أك ر مؽ عامل الذعرةة لهد ذؾاالمؽ و 
  مؽ البدي [ 

                                                           

، 383، 9/384، والترـرةح613، 8/614(  شغر: شرح جسل الزجاجا البؽ خـروف9)
 .9/984وااشية الخزري ، 914، 918، 8/919وشرح األشسؾنا مً ااشية الربان
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ّٝاعُٛ اهلل٢َ ٚأَدِػَدُٛ ٚأَخِأَزِ ّٛا ٚعاف١ّٝ يف ايسٗ   َُبِتَػٔ  (1)دٔطَذَٚايِ ٚحِعف
  مؽ الظؾةل[ و ؾل اآلخر :

 (2)بُازِشَٞ َُٓٔتِذَا َٖٖا ملََّٛذُِٖألَ  ٗأٜأِزَ ١ٔاَٖفََٔ ضَ ِِ، ٚذانُتَُِٖٓتَ
  و ؾل اآلخر:  مؽ الظؾةل[

 (3)دُُِذٌَّّ عًٝو ٚال سَ ٝٓإ الفطٔٔ   ٌِ ٚمل تُعِطٔ ْا٥اّلدَبِتَ ًَِِفَ ض٦ًُِٔتَ

للـا  الغـوأُ  ،عسـل آخرهـاأُ  :قد تشازم فا كـل وااـد مشلـا ثالثـة عؾامـلف أون
 .(3)وعمى هذا استقر االستعسال ،وثانيلا

 أفزل صيا ة ، فقال:السدتدعاة وصا  ابؽ مالػ تمػ القيسة 
 ٌِـَُعَا ايََُُِِٗٓٔ دٔاسٌُٔ فًًَٛبِقَ  ٌَُِعَ ٍِا يف اضَِٝضَتَاقِ الِٕأَإِٕ عَ

 ِٙضِسَا أَذَ ُِِٖسُِٝا غَّطهِعَ ازَتَٚاخِ  ِٙسَـصِبَايِ ٌِِٖأَ د٢َِٓ عٔيَِٚإِ أَٚايجٖ

 اََصِـتُا ايََِ ِّصِـتَايَِٚ اُٙعَاشََٓتَ  اََ سِـُٝٔٞ ضَفٔ ٌََُُُِٗايِ ٌُِٔعِأََٚ

 (5)اانَدَبِدََٜا عَـتَاعَِٚ ٢بَػَ دِقََٚ  اانَـَٓابِ ٤ُٞطُٜٔٚ إَِٓطٔشُِٜـ: نَ

***** 

*  

                                                           

، والسقاصـــــــد 7/65التـــــــذ يل والتبسيـــــــل، و 8/976البيـــــــت فـــــــا شـــــــرح التدـــــــليل (9)
  .4/976الذافية

 .7/66التذ يل والتبسيل، 9/999البيت فا البدمً فا عمؼ العربية البؽ األثير (8)
ـــــــا شـــــــرح التدـــــــليل (4) ـــــــت ف ـــــــل، 8/976البي ـــــــذ يل والتبسي ـــــــد 7/991الت ، وتسلي

 .3/9816القؾاعد
 .8/976 شغر: شرح التدليل (3)
 .88ألفيته فا الشحؾ والررف  (5)
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رًّةًّ ، فأمران متزادان فا مكان  واادتسً ال مج ة، ُسـؾلًّ  عًّؽ، أًّب،ا ُهرًّ أًّنن رًّ
 ،   ًًّّـال :  ًُ ـ تًّس، ـاُن وًّال،  "ال مًّج، مسًّ ـر،ئ  اإل، ـُر ف،ـا  ًّم،ـ ، ام، قُ ُبف، ـد، ًُ الرن، ـ تًّس،  ، وًّال مًّج،

يع ا س، ُب جًّ يع ا"وًّال،بًّذ، س، يًّانًُّة وًّاألًّمًّانًُّة جًّ ً، ال،خ، تًّس،  .(9)، وًّال تًّج،

اوفــــا الشحــــؾ  لتشؾةؽ واأللــــف والــــالم ال فــــا  العربــــا نجــــد ذلــــػ وامــــح 
ــا(، امتشــً دخــؾل األلــف مجتسعــان، بــل  تعا بــان، فــنذا  مــت : )اشــترةت كتاب 

(الم اتـــى  ـــذه  التشـــؾةؽ، واذا  مـــتوالـــ ، امتشـــً دخـــؾل : )اشـــترةُت البتـــابًّ
 .التشؾةؽ، اتى تذه  األلف والالم

سـؼًّ السـراد إمـافته ال و رر الشحؾةؾن فا مدتلل )بـاب اإلمـافة( أنن اال
مزــاف إال إذا ُاــذ،فًّ مــا فيــه تشــؾةؽ   ألن  التشــؾةؽًّ دليــٌل عمــى تســام االســؼ، 

بسـا بعـدل، وااتياجـه وانفراله عسا بعدل، واإلمافة دليٌل عمى اترال االسؼ 
 .يهإل

تًّتًّؼ، )باب اإلمافة،( أن ُه ال ُمف،  ُروا فا ُمخ، ل بيؽ الستزـامفيؽ إال فـا و ًّر  رًّ
السزاف والسزاف مؽ أجل الحفاخ عمى الؾزن والقافية  وذلػ ألن  ، الذعر

ٌل مــؽ السزـــاف، مشزلـــةًّ إليــه بسشزلـــة البمســة الؾااـــدة، ف ـــز  السزـــاف إليــه ُمشًّ
ــل بــيؽ  رًّ ــل بـيؽ أجــزاء، االســؼ، الؾااــد ال ُمف، رًّ التشـؾةؽ مــؽ االســؼ  فبســا ال ُمف،

 .(8)االسؼ وبيؽ ما هؾ بسشزلة الجزء مشه

                                                           

 .(8577، ح)8/459مدشد اإلمام أاسد( 9)

 .8/8، وااشية الخزري 8/875، وااشية الربان748، 674/ 9(  شغر: التررةح8)
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  وااــد اســؼ، وال مجتسعــان فــا عمــى االســؼفة  تعا بــان فــالتشؾةؽ واإلمــا
، وهـا تـؤذن لمتعرةف، وهؾ  ؤذن باالنفرالواإلمافة ، ألن  التشؾةؽ لمتشبير

 . باالترال، وهؾ أمارة عمى التسام، وها أمارة عمى الشقران

والشقرـــان، بـــل ال مجتســـً االترــــال  ال مجتســـً التســـامالحاصـــل أن ـــُه ف
  لــذلػ كــان ال بــد مــؽ اــذف تشــؾةؽ االســؼ عشــد إمــافته إلــى مــا االنفرــالو 

 بعدل. 

لى كمسة بعـدل، اتـى : )اشترةت كتاب ا(، امتشعت إمافة البتاب إفنذا  مت
ــؾ،  ــذه  التشــؾةؽ ، امتشــً دخــؾل التشــؾةؽ، (، واذا  مــت: )اشــترةُت كتــابًّ الش ح،

 اتى تذه  اإلمافة.
وم ــل التشــؾةؽ فــا عــدم مجامعتــه لإلمــافة نــؾن الت شيــة وجســً الســذكر 
(، و)السقيسؾن، والسؤتؾن(  الدالؼ وما ُألحق بلسا  فلذل األسساء: )الظ ال،بًّان،
ــا  إذا أمــفتلا إلــى اســؼ آخــر أســقظت نؾنلــا لإلمــافة  فقمــت: )ازــر الظ ال،بًّ

م،ؼ، الخميل(، و)هؤالء السقيسؾ الرالة، والسؤتؾ الزكا مـؽ  ة،(، كسـا  ـال عشتـرةع،
 :  مؽ البامل[ بل

 ئًِشَسِبٔ دَا٥ٔس٠َْ ع٢ً ابَِِٓٞ ضَُِضَِِ  زِدُٚيَكَدِ خَػٔٝتُ بإِٔ أََُٛتَ ٚيَِِ تَ

 (1)يِكََُُٗا دََٔٞا إذَا يََِ ِِٜٔزَِٚايٖٓاذ   عٔسِضٔٞ َٚيَِِ أغتَُُُُِٗا  ِٞايػٖاتَُٔ

 ، ـــي،ؽ، ( اـــيؽ أمـــاف، وتركلـــا فـــا فحـــذف الشـــؾن مـــؽ )ابشًّ ـــات،سًّي،ؽ، والذ 
ف. ( ايؽ لؼ ُمز، ة،ؽ، رًّ  )الش اذ،

                                                           

، وتخمـيص الذـؾاهد وتمخـيص 986البيتان فا شرح د ـؾان عشتـرة لمخظيـ  التبرةـزي ( 9)
  .4/9959الشحؾةة فا شرح شؾاهد شروح األلفية، والسقاصد 333الفؾاِد
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 بقؾله:السدتملسة و د أشار ابؽ مالػ إلى تمػ القيسة 

 (1)َُٖٔا تُضٔٝفُ اسِرٔفِ نَطُٛزِ ضَٔٝٓا   ُّْْٛا تًَٔٞ اإلِعِسَابَ أَِٚ تََِِٜٓٛٓا 

، والحـــرص عمـــى انبعـــاث تبـــار السعـــانا لمؾ ـــؾف عمــى السرامـــاابومــؽ 
أن  أاـــد الشحـــؾةيؽ ا تـــبس هـــذل السدـــألة،  مـــؽ أنفـــس الستمقـــيؽ: الدـــرور

فـال وجـؾدًّ   كل  الجفـاءواستخدملا فا وصف اال،ه، مً محبؾبه الذي مجفؾل 
فـــا لسحبؾبـــه فـــا مكـــان وجـــؾدل، كـــالتشؾةؽ واإلمـــافة المـــذًّ ؽ، ال مجتسعـــان 

 بل  تعا بان، فقال:  مؽ الظؾةل[ السزاف،

ْٔ َٚأَِْتَ إضَاف١َْنَأ  (2)فَأََِٜٔ تَسَأْٞ ال تَشٌُُٓ ََهَأَْٝا  َِّْٞ تَِِٜٓٛ

ــد السشــادى السزــاف بكــؾن إمــافته لغيــر مــسير  ي  وفــا )بــاب الشــداء( ُمقًّ
ـــا )فـــال مقـــال:  ،أصـــال   السزـــاف إليـــه ال  شـــادىالسخاطـــ   ألن   ـــب،ي ػ( م  صًّ

ــب،ان، خظــاب  :الســتمزامه اجتســام الشقيزــيؽ عــدم و  ،الشــداء الــذي مقتزــيه الر 
ــــه ــــذي تقتزــــيه  خظاب ــــى مــــسير الخظــــابال ــــا ر   إمــــافته إل لؾجــــؾب تغ

  . (4)وامتشام اجتسام خظابيؽ لذخريؽ فا جسمة واادة ،الستزامفيؽ

***** 

* 

  
                                                           

  .46ألفيته فا الشحؾ والررف ( 9)
، وااشـية أبـا 5 ( البيت فا ااشية الذيخ عبد   العذـساوي عمـى مـتؽ اآلجروميـة8)

  .93 الشجا عمى شرح الذيخ خالد عمى متؽ اآلجرومية
  .8/74، وااشية الخزري 4/949ربانااشية ال شغر: ( 4)
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ــؤادل أمــام    ــا دام كــله إندــان  مدــؤوٌل عــؽ ســسعه وبرــرل وف ، وم
: ســسعُت ولــؼ ، فميحــذر أن مقــؾلأعزــاِه، ومحاســب ا عميلــا مدــؤوال  عــؽ

عـرض لمذـلادة بغيـر ، وليحـذر أن  تمدسً، وليحذر أن مقؾل: رأ ُت ولـؼ  ـر
، مقــدمات فاســدة تبــؾن نتاِجــه فاســدة   ألن  السبشــا عمــىمــا معمــؼ وةتــيقؽ

 :.  ـــال   (9)بشــا عمــى مقــدمات صـــحيحة تبــؾن نتاِجــه صــحيحةوالس
ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئی  ی  ی     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ

  .(8)چی

ــُه إذا  نــاونجــد فــا نحؾ  ، وال كــان فاعــُل الفعــل مجلــؾال  لمســتبمؼالعربــا أن 
ــه  ــأن ىمدــتظيً تعييشًّ ــنن  الســتبمؼ  ت ــى، وةظراــه مــؽ ، لمسخاطــ ، ف وال  تجش 

 . وال  ذكرل، اتى ال مقً فا محغؾر، أو مأتا بحؾب، الجسمة

 :مؾر، هاوةترت  عمى اإلعراض عؽ ذكر الفاعل أ

إ ـذان ا بعسميـة  بتغيير هي تـه بزـؾاب  مؾمـؾعة، بشاُء الفعل لمسجلؾل -
 . ا لمنبس بيؽ الفاعل والسفعؾل به، ودفع  الحذف التا ادثت

دم ابــُة  يــرل عشــد عــ، ونيالسفعــؾل بــه عــؽ الفاعــل عشــد وجــؾدل نيابــةُ  -
الشاِـُ   فيرـير ،وجؾدل مً إعظاِه إعراب الفاعل  ألن  الفعل  ـد اشـتغل بـه

ـا بعـد أن كـان مشرـؾب ا هـذا جـار  فـى ، و" عسدة  بعد أن كـان فزـمة ، ومرفؾع 

                                                           

 . 93/8534تفدير اإلمام الذعراوي (  شغر: 9)

 . 46اآلمة  –( سؾرة اإلسراء 8)
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ــة أن معظــى الشناِــ  اكــؼ السشــؾب عشــه، كـــ: اــذف السزــاف، وا امــة  العربين
 .(9)" ، واعرابه بنعرابهالسزاف إليه مقامه

 .وجؾُب تأخير الشاِ  عؽ الفعل -

ــػ ــػ  ؾل ــة ذل قًّ ال،سًّ ومــؽ أم م ــاُم( اــيؽ ال تعــرُف ذاتًّ الدــارق، : )ُســر، تًّ
ث ُسؾل   : و ؾل السحدن معمؼ الـراوي عشـه، و ـؾل  ...( إ،ذا لؼ)ُرو،يًّ عًّؽ رًّ

ًًّ مؽ العربالمغؾين   . ...( إذا لؼ معرف الدامً مشلؼ : )ُسس،

م مفلؾم  مؽ الفعل، لؼ مكؽ فيه فاِـدة زاِـدة ولؾ ذكرت الفاعل بؾصف  عا
تًّـامًّ(، عمى العبارة السشزوم  قًّ المن،ـصه ال،سًّ ـرًّ مشلا الفاعل، فميس فا  ؾلـػ: )سًّ

تًّامًّ( :أو  ؾلػ ُق ال،سًّ ار، قًّ الد  رًّ وًّى الـر اوي ...(، أو  ، أو  ـؾل)سًّ السحـدنث: )رًّ
ًُ ...( فا ؾل المغؾين  ًًّ الدام س، قًّ اإلفلام عمى  ؾلـػِدٌة زاِدٌة فا : )سًّ : )ُسـر،

تًّاُم( ًًّ ...(ُرو،يًّ ...(أو  ؾل السحدنث : ) ،ال،سًّ  .(8)، أو  ؾل المغؾين : )ُسس،

***** 

* 

 

  

                                                           

 .9/993( البدمً فا عمؼ العربية البؽ األثير9)

 .989/ 8، وعدة الدالػ لمذيخ   محيا الد ؽ 9/389(  شغر: التررةح 8)
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ــ كــرًّ  ، عمــى طلــارة، المدــان،  ُص ر، مــؽ خمــق السدــمؼ: الح،  ، وتعؾةــدل ذ،
ـــا ـــ ، واجتش ـــؼ الظي ـــؾل،  بُ والبم ـــا الق ـــش ف ـــااشًّ    ألنن  ًّ الُفح، ـــرُل الف مك

 .ُؼ بالفحش ورديء، البالمذي  تبم  البذيءًّ ال

ً، السفترس، و  ُب ُه وتًّح، المداُن م ُل الد  ػًّ ، إن لؼ ُتؾث،ق، قًّ ؼًّ عميػ، ولًّح، ُه هًّجًّ ب،د،
 :  مؽ البامل[شرنل. وهلل در القاِل

 ال ًَِٜدَغَٖٓـوَ إُِْٖ٘ ثُعِبَـإُ  ئطَاَْوَ أَٜٗٗا اإلِِْطَـإُ أسِفَـظِ

 (1)نَاَْتِ تََٗابُ ئكَا٤َُٙ األَقِسَإُ  نَِِ فٔٞ ايَُِكَابٔسِ َِٔٔ قَتٌِٔٝ ئطَأْ٘ٔ

تــدعؾ الســتبمؼ إلــى اــذف  يــر  ميمــة ونمفــا فــا الشحــؾ العربــا أســباب ا 
 : (8)مشلا ،الفاعل، وعدم جرةان ذكرل عمى لدانه

قتــرنًّ ر بــُة الســتبمؼ، فــا إعلــار، تعغيســه لمفاعــل، برــؾن،ه، عــؽ أن م -9
، كقؾلػ: )ُخم،قًّ الخشزةُر(، و ؾلػ ر، ك، ًًّ الؾًّ  اُد( و ـد : )ُصف، بالسفعؾل، به فا الذن،

ــلًّ ُ  ، وا(4)چٺ  ٺچ  :ومــؽ ذلــػ  ؾلــه  .صــفعه األميــرُ  ألصــل:  ًّتًّ
يؽ، والسعشى س ـد الخر اص، هـؾ مجشـؾٌن،  :: ُلع،ؽًّ البذ اُبؾن ال ذ، ؽًّ  ًّاُلؾا عؽ ُمحًّ

 .شاعٌر، كذناٌب، ساارٌ 

                                                           

 ــرر الخرــاِص الؾامــحة وعــرر الشقــاِض ، و 8/414البيتــان فــا مجســً األم ــال لمسيــدانا( 9)
 .844لمؾطؾا   ةالفامح

 .9/443، وشرح شذور الذه  لمجؾجري 3/416(  شغر : شرح السفرل البؽ معيش8)

 .91اآلمة  –( سؾرة الذارةات 4)
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برؾن، لدان،ه، عـؽ أن مجـريًّ ر بُة الستبمؼ، فا إعلار، تحقير، الفاعل،  -8
ر،جًّ الش ب،اه بذكرل، كقؾلػ ، و ؾلـػ: ( : )ُطع،ؽًّ ُعسًّرُ مؽ مكة(، و ؾلػ : )ُأخ،

ــــت،ؼًّ شــــيُخ  ــــر،جيؽ، وال الظــــاعؽ، وال الذــــاتؼ  )ُش ــــذكر الُسخ، اإلســــالم،(، وال ت
 .لحقارتلؼ

 :(9)، مشلاتدعؾ الستبمؼ إلى اذف السفعؾل بهوهشاك أسباب 

ــار السفعــؾل بــه -9 ىث  يث  حج  مج  چ : ، كســا فــا  ؾلــه ااتق

م،ــ ( فعــٌل متعــدن   شرــ  مفعــؾال  بــ(8)چ محجح كســا  -ه، والسفعــؾل، فالفعــل )أ ،
 . ر: أل مبؽ  أنا ورسما البفارًّ ، والتقدالاتقارلمحذوٌف   –ترى 

ــا عاِذــة -8 شًّ ــه، كقــؾل ُأمن، ــالسفعؾل ب رمــا    -اســتقباُح الترــرةح، ب
ــُه(-عشلــا ش، ــُت م، شن،ــا وًّالًّ رًّأًّ ، ــ، فالفعــل )رًّأًّى( البًّ (4): )مــا رًّأًّى م، ري فعــٌل متعــدن  رًّ

ه، وصـيانة محـذوٌف   –كسا تـرى  -ؾال  به، والسفعؾل به شر  مفع السـتقباا،
رًّة  ، والتالمدان عؽ ذكرل شن،ا عًّؾ، رًّة   ،قد ر: ما رًّأًّى م، ُه عًّؾ، ش، ُت م،  .وًّالًّ رًّأًّ ،

***** 

* 

  

                                                           

 .9/378، والتررةح8/964(  شغر : شرح التدليل9)

 .89مؽ اآلمة  –( سؾرة السجادلة 8)

اح مًّعًّانا الت يديرفا  (4)  .7/57لمرشعانا الت حبير إلمزًّ
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ــات ــا بحفغلــا هــا: الــشفس البمي نًّ ر، لعقــل، والشدــل، وا ،الخســس التــا ُأم،
 .والسال، والد ؽ

ــالُم ال، ألجــل ف ــرًّمًّ اإلس، ــادًّ لمــدفام عــؽ عقيــدة الحفــاخ عمــى الــد ؽ شًّ لًّ ج،
 .يلــا، ونلـى عــؽ االبتـدام فــا الــد ؽ، وعا ـ  عمالتؾايـد، ونلــى عـؽ الــردة

رًّمًّ  اول ما مقيسلا مؽ الظعام ، وأوج  تشالزواج وألجل الحفاخ عمى الشفس شًّ
 واـرم كـل مـا  مقـا، والذراب، ودفً الزرر عشلا، ففـرض القرـاص والدمـة

مًّ كل مدـكر، وعا ـ   .بلا إلى التلمبة ر  مـؽ كـل  وألجل الحفاخ عمى العقل اًّ
ــه ــى الش . تشاول ــاخ عم ــاوألجــل الحف ، دــل أوجــ  افــظ العــرض بتحرةســه لمزن

ـ .ميه، وفرض اد القذفوالسعا بة ع مًّ الدـر ة، وألجل الحفاخ عمى السـال اًّ ر 
 .(9)ذلػ ، وعا   عمىوالغش، والخيانة، وأكل أمؾال الشاس بالباطل

  لمحفـاخ عمـى يح لمستبمؼ اذف الفاعل مؽ الجسمـةوفا الشحؾ العربا ُأب
فــنذا مــا خــاف الســتبمُؼ عمــى   البذــرةة مــؽ الزــرر الــذي  ــد  محقلــاالــشفس 

روٌل،   ل ال  شاله مشه مكمعمسه، فنن ُه ُمع،ر،ض عؽ ذكرلنفده مؽ الفاعل الذي 
قًّ الحرــاُن( فًّ افيقــؾل: )ُســر، ــرًّ ــا مشــه، إذا عًّ قًّ ولــؼ  ــذكرل خؾف  ــار، ــُه   أل لد  ن 
هؾ معرف  اتمـه، ولبـؽ لـؼ ، و ، وةقؾل: )ُ ت،لًّ سعيٌد(مجرٌم و د  شاله مشه أذ ى

ر حًّ باسسه  خؾف ا مؽ إُمدسن،ه  . لحا ه األذى به لؾ صًّ

مُؼ عمـى الفاعـل مـؽ لحـؾق األذى بـه، فنن ـُه ُمع،ـر،ُض عـؽ واذا خاف الستب
ا – ذكر،ل،  هُ ل ال  -أمز  أاٌد بسكرول   د مفزا إلى هالكه، فيقؾل: )ُمر،بًّ  مًّسًّد 

ــســعيٌد( ــار،بًّ  يــر أن  فًّ الز  ــرًّ ــل السزــروب، إذا عًّ ــافًّ عميــه مــؽ أه، فمــؼ ، ُه خًّ

                                                           

 .89، 81السقاصد العامة لمذرةعة اإلسالمية، د/  ؾسف اامد العالؼ  (  شغر:9)
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53: 

  خؾف ا عميـه خالٌد(، وهؾ معرف شاتسه، ولبؽ لؼ ُمدسن،ه: )ُشت،ؼًّ ، وةقؾل ذكرل
 .(9)مؽ أذى أهل خالد  

***** 

* 

  

                                                           

، 9/967، وااشـية الخزـري 8/69، وشرح األشـسؾنا9/995(  شغر: البدمً فا عمؼ العربية9)
 .8/989وعدة الدالػ لمذيخ   محيا الد ؽ
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  ، فاسـتجابؾا للـافا اإلسالم عؾرض الخمفـاء، وكانـت السعارمـة بش ـاءة
، ومـؽ أم مـة ذلـػ لى الحق، وصيانة مـا جـاء بـه الذـرمألن لا ال تلدف إال إ

فـال ال تغـالؾا فـا صـد ات الشدـاء،   ـال: "  روي أن عسر بؽ الخظـابما 
إال جعمـت الفزـل فـا بيـت  ساق أك ـر مسـا سـا ه رسـؾل     بمغشا أادٌ 

شا   وةسشعشـا يأن  تبً، أمعظ   أاقه  السال، فاعترمته امرأة و الت: كتابُ 
 پ   پ  پچ ابؽ الخظابح فقال: أ ؽح فقالت:  ـال   تعـالى: 

فقــال: كـــل الشــاس أفقـــه مــؽ عســـر، فرجــً عـــؽ  ،(9)چڀ  ڀ  ڀ  ڀ
، بؼ أن تغــالؾا فــا صــداق الشدــاءنليــتُ  كشــتُ : فقــال السشبــر صــعدؼ ، ثــ(8)ذلــػ

فرجً عسر عؽ اجتلادل إلى مـا  امـت عميـه ، فميفعل رجل فا ماله ما أا 
 . (4)الحجة

فــا الؾمــً، أو فــا السعشــى، أو فــا  الحــرفًّ  ذــبه االســؼُ مُ وفــا العربيــة 
وةفقـد  ،للـذا الذـبهمبشيوا ، وةرير االفتقار  فيشح  عؽ أصمه، وهؾ اإلعراب

س ى  ير متسكؽ  لعدم تسكشه فا باب االسسية  .اسسه، وهؾ الستسكؽ، وُةدًّ

، ٌة للــذا االســؼ الــذي أصــابه التــدنالبــؽ إذا كانــت هشــاك معارمــٌة  ؾةــ
إلــى صــؾابه، وأعــادت إليــه  ردتــه -ؾى إلــى مرتبــة الحــروف، وتذــبه بلــاوهــ

 :مأتاإعرابه، ومشحته تسكشه، وتتس ل هذل السعارمة فيسا 

                                                           

 .81مؽ اآلمة -سؾرة الشداء ( 9)

 .3/348جد الد ؽ ابؽ األثير شغر: الذافا فا شرح مدشد اإلمام الذافعا لس( 8)

 .8/5 شغر: فتح القد ر لمذؾكانا( 4)
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  فنذا كان ، وتذكيرل به فا بعض الترارةف( الهظز إىل أصمٌ حني الوضع1)
ًًّ أن تبؾن عمى ارف  أو اـرفيؽ فلحرو فا ومً ا األصلُ  ـ عمـى ، ومـا ُوم،

 مكـؾن ، فـنن  األصـل فـا ومـً االسـؼ أن أك ر مؽ ذلـػ فعمـى خـالف األصـل
اعمى ثالثة  ًًّ عمى أ ل  مشلا فقـد شـأارف فراعد  الحـرف فـا  ابه، وما ُوم،

 .(9)ومعه واستحق البشاء

لـا فـا المًّ  االعتبـاطاه  ، وأصـاب الحـذفُ وهشاك أسساء ثالثية فا الؾمً
االســتعسال فرــارت عمــى اــرفيؽ  فأشــبلت الحــرف فــا الرــؾرة، ومــً ذلــػ 

ــى اــرفيؽ م( مــً أن لــا عم ــد، دًّ ر،بــت، نحــؾ: )أًّب، أًّخ،  ًّ ــبًّهًّ ُأع،   ألن  هــذا الذ 
  إذ هـا  بـل الحـذف عمـى ثالثــة اـذف الملــا عـارٌض بعـدمـعيٌف بـالحرف، 

ــؾٌ : ، فــنن  أصــملاأاــرف   ــ)أبًّ ــٌا(، أخًّ مًّ ٌي، دًّ ــدًّ  يل  ــؾللؼ فــا الت شيــة:، بــدلٌؾ،  ًّ
ــؾًّان،  ــان(، )أبًّ يًّ مًّ مًّان، دًّ ــدًّ ًّ  ، ــؾًّان، وا الــالم السحذوفــة فــا الت شيـــة، فــر أخًّ   ألن  ده

 . (8)ياء التا ترد األسساء إلى أصؾللاالت شية مؽ األش

األصـــل ال ابـــت لتمـــػ األســـساء عـــارض معارمـــة  ؾةـــة  أن تعامـــل فلـــذا 
ـعًّت عميلـا، وان أشـبلتوفمعاممة الحـر  نلا ، وصـالا فـا صـؾرتلا التـا ُوم،

لتسكؽ  فبقيت عمـى شـرفلا ، وأن تؾسؼ بعدم امؽ الؾ ؾم فا اللؾان والتدنا
 .ورفعتلا، وتسكشت فا بابلا

الحــرف فــا السعشــى  مــؽ األســساء التــا أشــبلت :( اإلضااافة إىل املفاازد2) 
، فأسساء الذر  أشبلت فا السعشـى يت أسساء الذر  وأسساء االستفلامفُبش

جــؾاب عمــى ارــؾل )إن( الذــرطية السؾمــؾعة لتعميــق ارــؾل مزــسؾن ال

                                                           

 .965، وشرح كتاب الحدود فا الشحؾ لمفاكلا9/68 شغر: هسً اللؾامً( 9)

 .9/59، وشرح األشسؾنا عمى األلفية9/38 شغر: التررةح (8)
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) ح، أشـبلت فـا  ، وأسـساء االسـتفلاممزسؾن الذـر ، نحـؾ: )إن، ُتـذًّاك،ر، تًّـش،جًّ
 .محدود السؾمؾعة لمدؤال عؽ معش ى ،السعشى هسزة االستفلام

ــل  ( الذــرطية جــاءت معربــة ف ــه  ابــؽ  )أين ی  ی       چ :نحــؾ  ؾل

شرـؾب وعالمـة نرـبه الفتحـة ، فلا مفعؾل به م(9)چی  ی  جئ حئ
( االستفلامية جاءت معربـة  و)ما( زاِدة إعراب ا مؤكدة معشى ،الغاهرة ، و)أًّين

ح فلا مبتدأ مرفؾم وعالمـة (8) چمئ  ىئ  يئ  جبچ :فا نحؾ  ؾله 
 الزسة الغاهرة.رفعه 

( فا االستعسا ة الحـروف فتبشـى ، ولـؼ تعامـل معاممـليؽوان سا ُأعربت )أيى
ــل ســاِر أخؾاتلــا ــا م  ــالحرف فيلس ــبًّه ب ــه ؾًّ وهًّ   لزــعف الذ  وجــؾد، دــب  بان

(، وهــؾ مالزمــمعــارض   ــؾين  لــه السفــرد التــا هــا مــؽ لإلمــافة إلــى  ة )أين
 .(4)خراِص األسساء

، ومشعلـــا مـــؽ (صـــان جانـــ  )أين  -لقؾتـــه –فلـــذا الشـــؾم مـــؽ السالزمـــة
بة الحروف، ومعف الُلؾ،ة ة، بالبشاء، وفقدان ُسُسؾن األسساء االنزالق إلى مرت

 .   وتسكشلا

ــ :( التثهيااة3) ً، لــه اــرفٌ االســؼ الــذي تًّزًّ ــ ــى لــؼ ُ ؾمًّ اســؼ  هــؾ س ؽًّ معش 
، وهـذا السعشـى لـؼ تزـً العـرُب لـه هؾ اإلشـارة لسعش ى ؽٌ متزسن،  هُ اإلشارة، فنن  

قن،لا  دله عميهارف ا  أن تؤد ي بالحروف  ألن ُه ، ولًّب،ش ُه م،ؽ، السعانا التا م،ؽ، اًّ
ظًّاب: )م ل ، ُب البـاف السدـساة بــ)كاف( الخظـابالذي ومـعت لـه العـر  (ال،خ،

                                                           

 .88مؽ اآلمة:  –سؾرة القرص  (9)

 .89مؽ اآلمة:  –سؾرة األنعام  (8)
 .9/877شذور الذه  لمجؾجري   شغر: شرح (4)
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ـــا(  الـــذي ومـــعت لـــه العـــربُ  (التشبيـــه: )، وم ـــلفقالـــت: )ذلـــػ البتـــاب( )هًّ
الــذي  (الشفــا): ، وم ــلأ هلــا الرجــُل(: )مــا ، فقالــتبـــ)هًّا( التشبيــهالسدــساة 

الذي ومـعت  (الشلا): السدساة بـ)مًّا( الشافية، وم ل ومعت له العرُب )مًّا(
 . رُب )ال( السدساة بـ)ال( الشاهيةله الع

اه،رةُ  اُب ا، و فـ)ُهشًّا( فا  ؾلػ: )ُهشًّا ال،قًّ ـتًّجًّ ـا ُمد، عًّاُء( اسـؼ إشـارة إلـىُهشًّ  لـده
مدــتحق   لتزــسشه لسعشــى الحــرف الــذي كــان مــى الدــكؾن ، مبشــان عالسكــان

ع،هُ   . الؾمً لمداللة عمى اإلشارة، لبؽ  العربًّ لؼ تًّزًّ

ر،ب )هًّذًّان،   ( مـً تزـسشلسا لسعشـى اإلشـارة، وهًّاوان سًّا ُأع،   ، ولـؼ  بشيـاتًّان،
، وهـؾ السجـاء عمـى لـه  ـؾين   لزعف الذبه بالحرف فيلسا بؾجـؾد، معـارض  

 .(9)رة الس شى، والت شية مؽ خراِص األسساءصؾ 

ال   واذا افتقر ُؼ افتقار ا متأصن، ، االس، مة  أو ما  ام مقاملـا، م ـل: )إ،ذ،  إلى ُجس،
ــاُ  ي، اًّ ــذي مفتقــر فــا ، والسؾصــؾالُت االســسية( واذًّا، وًّ ــادة، أشــبه الحــرفًّ ال إف

ًًّ ألن ـ، فـال مفلـؼ معشـال إال بجسمـة  مقـً فيلـا  افتقار امعشال إلى الجسمة  ـ ُه ُوم،
 . لتأدمة معانا األفعال، أو شبه األفعال إلى األسساء

تقــؾل: ، أال تــرى أنــػ مــت تمــػ األســساء الســذكؾرة معاممتــه، وبشيــتفعؾم
(، فال  تؼه معشى )أزوُركًّ إذًّا( ُت  ،)إذًّا( اتى تقؾل: )جاء أًُّخـؾكًّ وتقـؾل: ) ًّعًّـد،

ــُا( ي، ــُا( اتــى تقــؾلاًّ ي، ــ، فــال  ــتؼه معشــى )اًّ (: ) ًّعًّ ــرًّ  ،دًّ أًُّخــؾكًّ وتقــؾل: )اًّزًّ
حًّ فا االمتحان(، فال  تؼه معشى )الذي( الذي(   حاتى تقؾل: )نًّجًّ

                                                           

ــى األلفيــة (9) ــان، جــاء بلســا عمــى صــؾرة، . 9/55 شغــر: شــرح األشــسؾنا عم و يــل: هســا مبشي
الس شى، وليدا بس شييؽ اقيقة ، وهؾ األصحه  ألن  مؽ شر  الت شية  ًُّبؾلًّ التشبير، وأسساء اإلشارة 

عًّا فا االة الرفً عمى صؾرة الس ش عًّا فا االتا الجر مالزمٌة لمتعرةف، و د ُوم، ى السرفؾم، وُوم،
 .9/33 شغر: التررةح والشر  عمى صؾرة الس شا السجرور والسشرؾب.
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إلــى جسمــة  بعــدها، تؾمــح افتقــار ا متأصــال  ( ، والــذي، وايــا)إذًّا فتفتقــر
 .  مفتقر إليلاكسا أن  الحرف  ،معشاها

ــذًّان،  ــر،بًّ )الم  ( مــً أن لســا مفتقــران باألصــالة إلــى جسمــة  ، وانســا ُأع، ــان، والم تًّ
ف، الذبه بالحرف فيلسا بمؾمحة ع، لـه، وهـؾ  ؾين  وجؾد معارض  دب    لزًّ

 .(9)، والت شية مؽ خراِص األسساءالسجاء عمى صؾرة الس شى

(وانسـا أُ  ــاءًّ ــر،ب، أًّ  ُلــؼ، أًّسًّ ر،بًّــت )أًّيه السؾصــؾلة( فــا نحــؾ: )ام،   لزــعف ع،
بًّه، ب ،   ؾين   الحرف فيلا بؾجؾد معارض  الذ  له، وهؾ لزوم اإلمـافة إلـى مفـرد 

 . (8)وها مؽ خراِص األسساء

***** 
* 

  

                                                           

ــى األلفيــة (9) ــان، جــاء بلســا عمــى صــؾرة، . 9/55 شغــر: شــرح األشــسؾنا عم و يــل: هســا مبشي
الس شــى، وليدــا بس شيــيؽ اقيقــة ، وهــؾ األصــح  ألن  مــؽ شــر  الت شيــة  بــؾل التشبيــر، واألســساء 
ـعًّا فـا  عًّا فا االة الرفً عمى صؾرة الس شى السرفـؾم، وُوم، السؾصؾلة مالزمة لمتعرةف، و د ُوم،

 .9/33 شغر: التررةح االتا الجر والشر  عمى صؾرة الس شا السجرور والسشرؾب.
 .9/55 شغر: شرح األشسؾنا عمى األلفية (8)
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ــدن القيــاس ــال أبــؾ  ــ: "البركــات األنبــاري فــا اًّ ل  يــر السشقــؾل عمــى اس،
ــً الكــان فــا معشــالالسشقــؾل إذا  ــ  السفعــؾل فــا كــلن مكــان  ، كرف، ، فاعــل ونر،

  وان سـا لس ـا كـان  يـر السشقـؾل عـشلؼ مـؽ ان لؼ مكؽ كله ذلـػ مشقـؾال  عـشلؼو 
كـذلػ كـلن مقـيس  فـا صـشاعة ذلػ فا معشى السشقؾل كـان محسـؾال  عميـه ، و 

 .(9)"اإلعراب

ًٌ مسشـً ا، ليس هشعض أبؾاب العربية أ ؾاٌل وأسساءٌ لبؽ جاء فا ب ك مـان
مًّلــا عمــى  يرهــا ــُه مــؽ ايــا صــشاعة اإلعــراب ، ومعاممتًّلــااس، ، لبــؽ  معاممتًّ

ــا األجــالء مشعــؾا القيــاسًّ فيلــا ــر  بعيــد  عــؽ طبيعــة الرــشاعة، عمساءن   ألم
ــل فــا مــانوخــارج  عــؽ معقؾليــة السعشــى ، أو ، و ــد تًّسًّ   ، مــؽ نلــا  ً  شــرعان 

 ... تعغيؼ  

رعا( مـؽ مـؾاطؽ الجـالل فـا انً شـوهذا الؾجـه )السشـً مـؽ القيـاس لسـ
 :ذل السداِل التا و فُت عميلا مشه. وهاك هالعربية

( إىل الطى انظاهز( املُع يٍ إ1)
 
ٍ
 
ث
 
 :ضافح )ن

ـــب  ر )لًّ يإلمـــافة إلـــى الزـــسل ةالزمـــمــؽ األســـساء الجامـــدة الس ، وهـــؾ (ػًّ ي،
ـ ، ومعشال التبرار، و ـدمردر م شوى مؽ ايا المفظ عمـى ا جعمـؾا الت شيـة عمس 

 .  (8)العدد وتب يرل لا أول تزعيفألن  السعشى   ذلػ

سظمقــة، وعاممــه فعــٌل مقــدٌر مــؽ  يــر وهــؾ مشرــؾب عمــى السفعؾليــة ال 
ُتػًّ عمى ما أمرتًّ أًّ ، والسعشى: لفغه ب، كأننـه : " إجابة ،  ال سيبؾةهبعد  إجابة   جًّ

                                                           

 .36، 35اإل راب فا جدل اإلعراب  (9)
 .9/693بسزسؾن التؾميح(  شغر: التررةح 8)
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ـر مجيـٌ ، وكـأًّنن هـذل الت شيـةًّ  افـى أمـر  فأنـا فـ ُتـػًّ ب،  ال: كم سا أًّجًّ   األمـر اآلخًّ
  .(9)"اتؾكيد   أشده 

ــا أو معتســر ا قــؾلت ــلًّب  ): ااجو ــالملــؼ  لًّب   ػًّ ي، ــلًّب  ، ػًّ ي، ــلــػ لًّب   ال شــرةػًّ  ػًّ ي، (، ػًّ ي،
) ُبؼ، ُبسًّا، ولًّب ي، ، ولًّب ي،   .وتقؾل: )لًّب ي،ػ،

(و  رًّ ابؽ مالػ أن  )لًّب ا،  : فقال ،شذوذ اغاهر إال ال االسؼ إلى افُ زًّ تُ ال   ًّر 
 (2)ِٞئًَبٖ َِٟٚغَرٖ إِٜال٤ُ َٜدَ

  :  مؽ الستقارب[الذاعر  ؾلوذلػ فا 

 (3)َٔطَِٛزِ َِٟٜدَ ِٞفًَبٖ ٢فًََبٖ  أَطَِّٛز ٞا ْابَٓٔدَعَِٛتُ ئَُ

، والذـاذه هـؾ عشـدل مـا ةٌ شـاذ  بأن لـا  (ي،  ًّـدًّ ) ( إلـىا، لب ـ) إمافةفحكؼ عمى 
ر  لؼ مكُ ـر ولـؼ مذـتلر فـا االسـتعسال أو جاء فا كالم  اختص بالذعر،    ناد،

الذـرةُف  الحـد اُ   فقـد جـاء وهـذا لـيس كـذلػ ،فيقتزا أن ُه ال مقـاس عميـه
ــداال   عشــه  ى، ونلــفــا كالملــؼ اه كــان مدــتًّع،سال  عشــد العــرب معلــؾد  عمــى أن 

                                                           

 .9/451( البتاب9)
 .47األلفية ( 8)
ر ا م،ع،ؾًّاٌن ادؽ الردا ة والسؾدة، إذا دعال صد ق لمسعؾنة عمى ناِبة  نابتة 4) ؾًّ ( السعشى: أن  م،د،

ــال وأعلــر ســرور ا بسعؾنتــه، ولــؼ  ت ــبن  ــ:   عشــه. و ؾلــهلب  مًّب  ــا دعؾتــه ،(ى)فًّ ــانا لس  فحــذف  ،أي: لب 
ر(، أي: إذا دعانا أجبُته كسا أجابشا ايؽ دعؾته. وعبر عؽ السفعؾل. و  ؾًّ ي، م،د، مًّب ا،  ًّدًّ ؾله: )فًّ

ر(، أي: أنا أطيعه وأتررف تحت مرادل، وأكؾن كالذاء الذي مررفه بيدمه. ؾًّ ي، م،د، ر، بـ) ًّدًّ ؾًّ  م،د،
ــــذكر  ألن   ــــه بال ــــال الســــال.وخــــص  دم ــــان أعظت ــــؽ  لســــا المت ــــات ســــيبؾةه الب  شغــــر: شــــرح أبي

ا مدــؾر   ففيـه إشـعار بـأن  ، العظــاء بلسـا ألن    اليـد ؽ وخـصن و ـال الرـبان: " .9/859افاالدـير 
ــالقؾل ــذ، : و يــل، أجــاب بالفعــل كســا أجــاب ب ــد ؽ مُ ك، ــق، ر الي ــى تعقيبيــة، ؼحًّ ــة ، والفــاء األول وال اني

 .8/479ااشية الربان ."سببية
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ُلؼ جارة ـا عمـى ألدـشتلؼ ولؾ لؼ مذـتلر عشـدهؼ  ،رسؾل    لًّ ـش، عشـه، لـؼ  ًّ
ُته ر،م،   وهذل عادًّ  .(9)فيسا اعتاُدول مؽ األ ؾال، واألفعال، السخالفة، لمذ 

ـلـه فقـال ،كؼ أخـال)إذا دعا أاـدُ   ال: هُ أن   عؽ الشبا  ُرو،يًّ  . فـال ػًّ : لًّب ي،
: لًّب   . وليقل: أًّ  ا، مًُّقؾلًّؽ  م،ػًّ (جًّ  ًّدًّ  . (8) ابًّػًّ ُ  بسا ُتح، ه

ــ الحــد الــذا ف ُر ب ــع، ــت، أن  ُمذ، عًّ ب، إذا دًّ ــرًّ ةًّ العًّ ــت، بــ ،عــادًّ يبًّ أن  (ػًّ لب ي، ـ)فُأج،
م،ػًّ  ا، لًّب  )ؾلًّ: قُ تًّ  ى ( ًّدًّ ش  وعًّؾ ض مشه كالم  ، عؽ هذا القؾل،  ، فًّشًّلًّ دًّ   .اا اًّ

ع،ر ب السذكؾر ومعشى البيت الذعرين  ( فميد  عادةتمػ الُمذ، ت إمـافة )لًّب ـا،
ـــلالسخـــتص بالذـــعر مـــؽ الذـــاذن، الشـــادر،  إلـــى الغـــاهر ـــر  اهـــ   ب مـــؽ الب ي

ــ لــا، لبش  فــا كالملــؼ السدــتعسل،  قن،ــه أن مجعمــه  ةٌ مخترن باليــد ؽ، فبــان مــؽ اًّ
ًًّ مشه. ياس    ا فا مؾمعه، وال مسش

 :ال مؽ وجليؽ، وال انا هؾ األ ؾى والجؾاب عؽ هذا اإلشك

شاإن  -9 م س، ، فـال  مـزم مـؽ ذلـػ خروجـُه أن  ذلػ اعت،يدًّ فا االسـتعسال سًّ
عشد الشحؾةيؽ عمـى ثالثـة  الذاذ     ألن  نراب الذاذن وُدخؾُله فا القياس عؽ

، فا القياس دون االستعسال، وشاذى : شاذى فا االستعسال دون القياس دامأ
ــا وشــاذى  لذــاذن، فــا القيــاس، ، فيكــؾن هــذا مــؽ افــا القيــاس، واالســتعسال، جسيع 

 . اس عميهتؾج  القي ، كأن ُه لؼ مك ر ك رة  دون االستعسال

ب،  إن ُسمن،ؼًّ  -8 مًّ ًّ مًّ ن  أ: الجؾاب، فـمًّ ًّ القيـاس، عميـه فـا كـالم العـربأن ُه بًّ
، الحـد ا عـؽ اسـتعسالهفـا  د نلى  الشباه ابؽ مالػ لؼ معتبرل ايا كان 

: لًّب ـا، فرار القيـاس عمـى مـا ُسـس،  ُقـؾلًّؽن ـا شـرع ا  أال تـرال  ـال: )ال مًّ ً مسشؾع 
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) م،ػًّ ً، مـؽ القيـاس، عمـى مـا  يـل مشـه، فلذا معشـى ا ًّدًّ ، وهـذا مـؽ  راِـ  لسشـ
ً  شرعان،  ًًّ مؽ القياس لسان  . (9)أاكام العربي ة، أن ُمسشًّ

ًًّ الذــرمُ  ــال اإلمــام الذــاطبا: " ــ شًّ مــؽ اســتعساله،  وهــذا السؾمــً مســا مًّ
ًًّ القياس عميه ش، ـ، ، فسشًّعًُّه الشاعؼُ وذلػ مدتمزم مًّ ا وسس ى ما ُسس،ً مشه مخالف 

 .(8)"الذي ال مقاس عميه لسداواته لمذاذن، العربان،   اذو لمسذروم شا

 :أمساء اهلل تعاىل ومجعها وتصغريها( املُع يٍ تثُُح 2)
فـا ومسا مقتزيه  ياس العربية فـا األسـساء السعربـة: أن ُت ًّش ـى  فيقـال 

ـــع،د   ان، ): سًّ ـــع،دًّ ســـً  فيقـــال(الد  ـــع،ُدونًّ ): ، وأن ُتج، ـــغ ر  فيقـــال(الد  : ، وأن ُترًّ
دٌ )  . (ُسعًّي،

تلـا، ت شيألاـد   فـال مجـؾز قياس مسشؾٌم مً أسساء   تعـالىلبؽ هذا ال
 ت شيـــةًّ  ا، وان كـــان  يـــاس العربيـــة مقتزـــوال مجـــؾز جسعلـــا، وال ترـــغيرها

مة عًّلااألسساء السعربة عمى الُجس، س، يرًّها، وجًّ غ،  .(4)، وتًّر،

 :انظًاوَحواملالئكح وانكتة ( املُع يٍ تصغري أمساء الَثُاء 3)
ل األسـساء السعربـةمقتزاإذا كان  ياس العربية فا الترغير  ؾ   : أن ُتحًّ

ـل) ، والرباعية إلـى صـيغة(إلى صيغة )ُفعًّيل ال الثية ع، الخساسـية إلـى ، و (ُفعًّي،
يل( فنن  هذا القياس مسشـؾٌم مـً األسـساء التـا ُسـسن، ) صيغة ع، بلـا نًّبيهشـا  اًّ ُفعًّي،
   ُــه ــق، عشــد   تعــالىأعغــُؼ الخًّ    فنن  ــم، ه،، وان س، ، فــال مجــؾُز ترــغيُر اس،
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ف،  -عميـه الرـالة والدـالم -غًّؼ، السـدلؾل،   ل،ع، كان لفغ ا ـرًّ واأللفـاخ تذـُرُف ب،ذًّ
ر،ع ا  .(9)مدلؾللا شًّ

 ؼٌ غ ـ، و ير ذلػ مسا هؾ ُمعًّ الدالمالرالة و عميلؼ  األنبياء،  وكذلػ أسساءُ 
م ـفًّ القيـاُس الرـرفاه فـا تعالىكت    ، و السالِبة، كأسساء شرع ا ، فقد تًّخًّ

مًّـت، مشزلُتلـا باب الترغير عؽ ، الؾصؾل إلى تمػ األسـساء الذـرةفة، التـا عًّ
فــا  ن  ألًّ   ألســساء، فمــيس لــه مــؽ ســبيل  إليلــاوارتفعــت مكانُتلــا عــؽ ســاِر ا

ــر ا ــيال  وتحقي ير تقم ــغ، ــػ الت ر، ــا تم ــؾن ف ــسًّاء، األًّ ، وهــذا ال مًّب ــا  س، الذــرةفة الت
ت،لـــا  ترـــغير -راســـه   -ولـــذلػ لســـا أراد ســـيبؾةه  الذـــرةعة الغـــراء عًّغ سًّ

ــاء(  ًّ  ــ)الش ب، ــ دًّ رًّ ــد ذل ــا مًّ  ػعش ــق، م ــالت   لُ بًّ ــال، يرًّ غ، ر، ــان مُ فق ــ: )ك ــئًّ سًّ م، ي، دًّ  ُة ُنبًّين،
) ؾء  (سًّ ؾء  ُتُه ُنبًّين، ًُّة سًّ  .(8)، و)كان مديمسُة ُنبؾ 

األجـالء عمسـاء الترـرةف التا ومـعلا ذرو  الومؽ أجل ذلػ كان مؽ 
مًّؼًّ    ـابال  لمترـغيرمعشـال : أن مكـؾن مجـؾز ترـغيرللالسؼ السعـرب الـذي  لـيًّع،

ــله عا ــل  خــروجًّ  ــاب ســة، عغن السُ  األســساء،  ُك ــة فــا هــذا الب ، عــؽ مــؾاب  العربي
ــهأســساء و ، كأســساء    ــه، أنبياِ ــهومالِبت ــافا ترــغيرها   ألن  ، وكتب   ش

 . (4)عمى سبيل المزوم تعغيسلا الذي استحقته شرع ا

***** 

* 
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 اخلامتح
ف قًّ وهدى، والرالة والدالم عمـى الشبـا السرـظفى،  الحسد هلل عمى ما وًّ

 وعمى آل بيته ومؽ بلداهؼ ا تدى، وبعد... 
ــى  العربيــة آمــاتٌ فــا مــؾاب  ف شبعــا ، ومــؾاطؽ شــتى  مــؽ الجــاللُعغ،سًّ

ـرًّها ، مؽ تًّبًّ مشلا الجسال ر الحـالل امتمبـه مـؽ أهملـا ر  ـح، ـد،  ، ف الدن، ب،  عًّـؽ، عًّ
اًّ  ُ  -ب،ؽ، ُعسًّرًّ  ُلسًّا رًّم، ش، ُجال -عًّ مًّ رًّ ـ ًّ : أًّن ُه  ًّد، ـا، فًّعًّج، ظًّبًّ ق، فًّخًّ ـر، ـؽًّ السًّذ، ن، م،

ُسـؾُل  ، الش اُس ل،بًّيًّ  ـالًّ رًّ ـا، فًّقًّ سًّ : : " ان،ل، ر ا، أًّو، ـح، ـؽًّ البًّيًّـان، لًّد، إ،ن  بًّع،ـضًّ إ،ن  م،
رٌ  ح،  . (9)"البًّيًّان، لًّد،

ُتق،ظًّــت، فيســا ســبق و  فــا نحؾنــا مــؽ القــيؼ األخال يــة عذــرة  يســة   ســبًال،
 و د بدت فيلا األمؾر اآلتية:، التقاط ا هادف االعربا 

 -البامشـُة فيلـاُة ي  ورواِعلـا اإلندـان، هااؤها، ونقاؤ ، وبلالعربية جاللُ  -
ــلُ  الــغُ حًّ م،  ًّ  أمــؾرٌ  ر،بُ  االحرــيُف، وةدتذــعره الُستًّأمن، ارُس الــد   ومــعهفيســا  الــد 

لة، ومؾاب  مؽ  ؾاعد ااكسة، عبر التارةخ المغؾين أِستشا  جن،  اسـتشبظؾها ،ُمؾًّ
ً  وااــد   ــ يًّ مشــذ أن،  ،مــؽ الب ــرة السظمقــة مــؽ كــالم العــرب التــا جــرت عمــى مًّل،

جًّ سبيمًّهُ  ًًّ أساس عمؼ العربية، ونًّلًّ  شيخشا األول أبؾ األسؾد الدؤلان  ومًّ
 .استؾى هذا العمُؼ الجميُل عمى سؾ هأن إلى 

ــٌة لمغــة العربيــة  - فــا السجتسعــات التــا تشظــق بلــا،  ســاميةٌ رســالٌة أدبي 
  ففيلــا تؾجيــٌه ُمع،تًّــز ة  بلـا وتمتزملـا فــا السحــاورات والسحامـرات والسكاتبــات

  .الدا ظةؽ األخالق  عللؼ  نلاٌ و  ،لألفراد نحؾ األخالق الرا ية
                                                           

ـــاب السرمـــ (9) ـــا صـــحيح البخـــاري، كت ـــان لدـــحر ا، حالحـــد ا ف ـــؽ البي ـــاب إن  م  ى، ب
  .5767ر ؼ
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، مــؽ مبــادئمــً مــا  ررتــه الذــرةعة  الذــرةفةاتدــاق مــؾاب  المغــة  -
اخ عمـى فـالحالسعارمة القؾةة البشاءة، و  الشزول عمى ر بة وأمرت به، ومشه

 والعقل، والشدل، والسال، والد ؽ. البميات الخسس: الشفس،

ر،  ؼفم  ما هؾ مقدٌس شرع ا  ؾاعد المغة الحكيسة لبلن،  مراعاة - عميـه  مًّج،
ــمـا مًّ  فــا الذــرةعة  ال تتشاسـ  و دســيته السعتبـرة أاكــام  ي عمـى  يــرل مـؽ ر، ج،

   الغراء.

 التشبيه عمى أمرةؽ:عميشا  مؽ الالزم وصار

االعتزاز بمغتشا الذرةفة، واستذعار جساللا وجالللـا، كسـا فعـل  :أوهلًا
إذا تًّأًّم ـلًّ اـالًّ هـذل المغـة  أًّن ـهُ مؽ  بـل  فقـد ذكـر فيمدؾف العربية  ابؽ جشا

دًّ فيلـا مـؽ الحكسـة، والد  ـة واإلرهـاف، والرن،  ـة مـا  جًّ الذرةفة البرةسة المظيفة وًّ
ر ح، ر، اتى مكاُد مرُل به إلى  امة الدن،  .(9)مًّسمػ عميه جان ًّ ال،ف،ب،

ـــا  :واِخرررز ـــا العرب ـــا تجـــال تراثش ـــام بالؾاجـــ  عميش دراســـة  المغـــؾين القي
ـــا،  ا، وتيدـــير ا وتلـــذ ب ا، وتفـــاعال  مـــً السدـــتجدات وتدرةد  ـــا وتـــد يق  وتحقيق 

ا  . بش اء   مشا ذة  وتأصيال  ونقد 

ـــةًّ أســـأُل   و ًّ  ـــا اإلخـــالصًّ  هأســـتسشحو ، والرشـــادًّ  اللدام ـــً ف ـــؾ األجسي  لا 
                                           .أنذدل الرالة والدالم عمى سيدنا   وآل بيته ما تعا   السمؾانو ، واألفعال

***** 

 *  

  
                                                           

 .  9/38الخراِص شغر:  (9)
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 أهى املصادر واملزاجع
عبد الحديؽ الفتمـا، مؤسدـة حؾ البؽ الدراج، تح د/األصؾل فى الش -

 م.9988الرسالة، بيروت، الظبعة ال ال ة سشة 

مدــاِل الخــالف ألبــا البركــات األنبــاري، ومعــه كتــاب:  اإلنرــاف فــى -
ــة  ــد، السكتب ــد الحسي ــد ؽ عب ــا ال االنترــاف مــؽ اإلنرــاف لمذــيخ   محي

 م.9987هـ9317العررةة، صيدا، بيروت، سشة 

: ؽ مالـػ البـؽ هذـام األنرـاري، ومعـهأومـح السدـالػ إلـى ألفيـة ابـ -
يـا الـد ؽ، السكتبـة   محػ إلى تحقيـق أومـح السدـالػ لمذـيخ/عدة الدال

 م.9996هـ9397العررةة، صيدا، بيروت، طبعة جد دة مشقحة سشة 

، فتحـا أاسـد عمـا الـد ؽ/دالبدمً فا عمؼ العربيـة البـؽ األثيـر، تـح  -
 .هـ9381الظبعة األولى  ،جامعة أم القرى، مكة السكرمة

عياد بؽ عيـد الزجاجا البؽ أبا الربيً، تح د/ البدي  فا شرح جسل -
ــ ــى ال بيت ــة األول ــان، الظبع هـــ 9317ا، دار الغــرب اإلســالما، بيــروت، لبش

 م.9986

أاســد   /دتحبيــر التيدــير فــا القــراءات العذــر البــؽ الجــزري، تــح  -
هـــــ 9389األولــــى  ةالظبعــــ، عســــان، األردن ،دار الفر ــــان، مفمــــح القزــــاة

  .م8111

ادـؽ كتـاب التدـليل، ألبـا ايـان، تـح د/ التذ يل والتبسيل فا شـرح -
 م.8111 -هـ9381هشداوي، دار القمؼ، دمذق، الظبعة األولى، 
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  باســل التؾمــيح لمذــيخ خالــد األزهــري، تــح/الترــرةح بسزــسؾن  -
عيــؾن الدــؾد، مشذــؾرات   عمــا بيزــؾن، دار البتــ  العمسيــة، بيــروت، 

 م.8111هـ9389لبشان، الظبعة األولى، 

إبـراهيؼ عظـؾل تح/لقـراءات العذـر، البـؽ الجـزري، تقرة  الشذـر فـا ا -
 م.9998هـ9398عؾض، دار الحد ا، القاهرة، الظبعة ال انية، 

عمـا   ليل الفؾاِـد، لشـاعر الجـيش، تـح د/تسليد القؾاعد بذرح تد -
فــاخر وآخــرةؽ، دار الدــالم لمظباعـــة والشذــر والتؾزةــً والترجســة، الظبعـــة 

 م. 8117هـ9388األولى 

عبد ابؽ مالػ لمسرادي، تح د/ح ألفية تؾميح السقاصد والسدالػ بذر  -
الـــــراسؽ عمـــــا ســـــميسان، دار الفبـــــر العربـــــا بالقـــــاهرة، الظبعـــــة األولـــــى 

 م.8119هـ9388

ااشية الخزري عمى شرح ابؽ عقيل عمى األلفية، دار إاياء البت   -
 العربية، فيرل عيدى البابا الحمبا )بدون تارةخ(.

عــة والشذــر ااشــية الرــبان عمــى شــرح األشــسؾنا، دار الفبــر لمظبا -
 والتؾزةً )بدون تارةخ(.

  عما الشجار، اللي ـة السرـرةة العامـة الخراِص البؽ جشا، تح/ -
 م.9986هـ 9316لمبتاب، الظبعة ال ال ة، 

شــرح األشــسؾنا عمــى ألفيــة ابــؽ مالــػ، دار الفبــر لمظباعــة، الشذــر  -
 والتؾزةً )بدون تارةخ(.
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كتــاب: مشحــة الجميــل شــرح ابــؽ عقيــل عمــى ألفيــة ابــؽ مالــػ، ومعــه  -
بتحقيق شرح ابؽ عقيل لمذيخ/   محيا الد ؽ، السكتبة العررةة، صيدا، 

 م.8118هـ9384بيروت 

عبــد الــراسؽ الدــيد ةؽ/شــرح التدــليل البــؽ مالــػ وابشــه، تــح الدكتؾر  -
و  بـدوي السختـؾن، دار هجــر لمظباعـة والشذـر والتؾزةــً، الظبعـة األولــى 

 م.9991هـ9391

معلـد ، عسـر عـرب   سمؾى /، تحخروفالزجاجا البؽ شرح  جسل  -
البحؾث العمسية واايـاء التـراث اإلسـالما، جامعـة أم القـرى، الظبعـة األولـى 

 .هـ9399
 ؾسـف ادـؽ عسـر، فيـة، ترـحيح وتعميـق د/شـرح الرمـا عمـى البا -

 م.9978هـ9498مشذؾرات جامعة  ارةؾنس 

الحدـؽ وآخـرةؽ، دار   نـؾر شرح شافية ابؽ الحاج  لمرما، تح/ -
 م.9988هـ9318البت  العمسية، بيروت، لبشان 

عبد السشعؼ هرةدى، جامعة أم لبافية الذافية البؽ مالػ، تح د/شرح ا -
 القرى، مكة السكرمة، دار السأمؾن لمتراث )بدون تارةخ(.

بيــروت، ومكتبــة  -ل البــؽ معــيش، الشاشــر: عــالؼ البتــ شــرح السفرــ -
 ن تارةخ(.القاهرة )بدو -الستشبى

الجـــامً السدـــشد الرـــحيح السخترـــر مـــؽ أمـــؾر  =صـــحيح البخـــاري  -
، تــح/  زهيــر بــؽ ناصــر الشاصــر، دار طــؾق وســششه وأمامــه رســؾل   

 هـ.9388الشجاة، الظبعة األولى 
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فقه المغة وسر العربية ألبا مشرؾر ال عالبا، تح د/ماسيؽ األ ـؾبا،  -
 م.8111هـ9381الظبعة ال انية السكتبة العررةة، صيدا، بيروت، 

ــة السرــرةة العامــة  - ــد الدــالم هــارون، اللي  ــاب ســيبؾةه، تــح/ عب كت
 م.9977لمبتاب، الظبعة ال انية 

دراســة ألبــا الفــداء السمــػ السؤةد، البشــاش فــا فشــا الشحــؾ والرــرف -
السكتبــة العرــرةة لمظباعــة والشذــر،  ،رةــاض بــؽ ادــؽ الخــؾامد/  وتحقيــق

 .م8111لبشان ،بيروت

 ،عبـد اإللـه الشبلـان /ح د، تمعكبري ، لالمباب فا عمل البشاء واإلعراب -
 .م9995هـ 9396الظبعة األولى، ، دمذق ،دار الفبر

السحتد  فى تبييؽ وجؾل شؾاذ القراءات واإلمزاح عشلا البؽ جشـا،  -
ــى الشجــدى ــح/ عم ــى لمذــ ؾن اإلســالمية  ت ــس األعم ناصــف وأخــرةؽ، السجم

 م.9999هـ9381بالقاهرة 

مخترــر فــى شــؾاذ القـــرآن مــؽ كتــاب البـــدمً البــؽ خالؾةــه، مكتبـــة  -
 الستشبا، القاهرة )بدون تارةخ(.

السخرص البؽ سيدل، الشاشر: دار البتاب اإلسالمى، القاهرة )بدون  -
 تارةخ(.

البـؽ هذـام ، تـح د/ عبـد المظيـف  مغشا المبيـ  عـؽ كتـ  األعارةـ  -
 م .8111هـ 9389  الخظي ، البؾةت، الظبعة األولى 

ألبـا إسـحاق الذـاطبا،  خالصـة البافيـةالسقاصد الذافية فـا شـرح  -
معلــد البحــؾث العمسيــة ، وآخــرةؽ عبــد الــراسؽ بــؽ ســميسان الع يســيؽتــح د/
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لظبعــة األولــى ا، مكــة السكرمــة ،واايــاء التــراث اإلســالما بجامعــة أم القــرى 
 م.8117هـ 9388

السقتز  لمسبرد، تح د/   عبـد الخـالق عزـيسة، السجمـس األعمـى  -
 م.9993هـ 9395لمذ ؾن اإلسالمية بالقاهرة 

الشذر فى القراءات العذر البؽ الجزري، أشرف عمى ترحيحه/ عما  -
   الزبام، دار الفبر لمظباعة والشذر والتؾزةً )بدون تارةخ(.

اللؾامً فى شرح جسً الجؾامـً لمدـيؾطا، تـح د/ عبـد الحسيـد هسً  -
 هشداوي، السكتبة التؾفيقية بالقاهرة )بدون تارةخ(.

 
 


