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 ( .A  4( صهحة مقاس ا50ا في حبوم  ا بحث أن ي الن  -2

( 14ا حجددم  وا هالامش Traditional Arabic( 17ا متو ا  حجمأن ي الن  -3
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 : ملخص الدراسة

إناا   ،هشاا هاة  افاا   ؛صمساا  نمَّةاا     ،األمساا ا اهمة اا  مساا  إلمساا ا األمساا امل صاألمساا ا اه  اا   
 .ك   مس  مسأن كل ح    ،ق اا   فاا صإن  صضع   نعىن صإن  

 ""ذان :نثاىن األمساا ا اهمة اا  نثاالإلن  -صا كاا ا ا عاا   إلحةَّ اا  اقااق   -صقا  اإل  ا عم اا ا 
" "ص "ا ماانان" صضعااع ااا ء األمساا ا اه  اا    كااا"ا  ن     "ص  ؛صادت عمااص  اا امل ا ااا  ع    ا  ئاا " 

صاقاا   ا  ،نمَّةا    ا إىل إلهنا  عم ا فانمس  اةا ا ا  ،ص نا اخامف ا يف حك ة  ضا" ا مَّا ا صاألعا ا 
صقا ق ا إلد ا  ت  ا     ،ن ع   ضا صذمس  ف  ق ن  ا عم  ا إىل إلهن   ،أبد   نقمة   صعقمة   ت ظ ة    ق  مل  اإل ةم

يف مسنه اهسأ   اإلي  تف  دا  – امحة   هللا -صك ن الض  كةس ن صمسةخ األق ا اض  تة ة     .اإل ةم
إال  .صإلصادا إلد ا  ت ع ا    اإل ة ا  ،نما  ص    سااع ل إال لأل ا  مة ا صمس  إلن نثىن األمسا ا اه  ،ضه

 .  فاه اهَّق ل ع  ا ع  هخ ؛إلنه ال   س م م هل   ن  ذمسم  إ ةه
صذكااا  ضعاااع ا عم ااا ا يف كاااامةم ا اعمة ةااا  إلن نثاااىن األمسااا ا اهمة ااا  صضعاااع اااا ء األمسااا ا 

صنا  ذا  إال نا  إل ال ا اةسات يف تعماةم  ،م   هلصإن إل   صا ضَّ امس  يف ك ا ٍ  إلخ  ،ن ع      اه       
 .ا َّح 
 

 .اهمة   ،األمس ا ،ا مَّ ا ،األع ا  ،جت ذ     : املفتاحيةالكلمات 



 

 

 Attraction of indeclension and declension in the vague 

nominal forms 

 

Dr. Hassan Abdullah ALghonaiman 

Department of Arabic Language and Literature - college of Arts 

King Saud University 

 

 

Abstract:  

Vague nouns are interrogative pronouns and demonstrative pronouns. These 

nouns are unanimously known as static nouns due to their similarity to particles 

in terms of projection, sense, and the need for other elements in a sentence to 

illustrate their meaning like all the cases of particles. 
During their collecting date of the Arabs’ speech, early scholars observed 

that the dual of the vague demonstrative pronouns like dhān and wa-lladhān and 

other nouns like alladhīn and wallaᵓīn has originated to be constructed. That  

trend made between scholars a controversy saying such two contradictory 

statements. Most of the scholars said that demonstrative pronouns are in 

declension; they provide logical proofs and oral examples from Arabic. Others 

claimed that they are constructed, proved by some anciently formulated 

examples within the history of Arabic resources. Ibn Kaysān and Ibn Taymiyya -

may Allah bless them- have a particular statement, saying that the dual of the 

vague names is an in indeclension, formed inflectionally with the end /ā/. They 

supported such a claim with evidence, but it was rejected due to being irregular 

to the axiom known between the grammarians . 
For the sake of simplifying the grammar teaching, some early scholars said 

in their textbooks that the vague dual and some plurals of the relative clauses are 

inflectionally dynamics, even though they considered them as static nouns in 

their other books. 

  

key words: Usage, Declension, Noun, Vagueness, Static 
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 : املقدمة
األنمة ا   إلمس    عمص  صا س ا  صا ص مل  ا ع ه"،  ا   هلل  اف   

إلاع"،  ص حمهه  قة  اخلمق إلاع"، نمةَّ  صحمةمَّ  حم   صعمص آ   صاه قم"،
 :صضع 

فإن ق ة  األع ا  صا مَّ ا مس  ن تكز عمم ا َّح ، فكل ن   ص ا ن   
ق ة ت   َّت  صهلنا  افك "؛  مسن    ض"  صا مَّ ا  ألا    اهاكم  م   صا  ع ا  

تَّ صهل    دااق ت  ضع ة   ح ل  ق نت  ا َّح ي،  ا  اس  يف  ع   مل  نس ئل 
ث   هس ئل ن  ت د د  ض" األع ا    ن، صن  مسنه اا عم  ا ا ق ن ا يف كامةم صاحمل  

اه عمص  د ل   مم   ن   صا مَّ ا  اهمة  األثىن  ص""ذان:مس ا  ص"اتن"،  ،  "ا منان"، 
عمص  "ص د ل   ن   صكمعع  اه     :جلاا ما ن"،  األمس ا  ن     ،"ا  ن     " ع 
"إلي" اه     ، فةنه األمس ا ت د د اخل       ا عم  ا فةة   ا  ئ""، صكا"ص

-صخب    إلن    إلق     ،   صا مَّ ا، فعزنت عمص كا ض  مسنا ا محثض" األع ا 
اط ع  عمص   ا     -حس   ألق   اه ض ء؛  مسنا  تَّ ص ت  دااق   عمص 

ة  ع  نشكماه، صمس : مسل  ي  ن ا س ال ا  ئةس  ه صا ن  صاد مم  د ل  عمص  ُي 
   ؟ يف   امل اهع   نم ٌّ إلص نع    مس ا اهمة   األن  ثىن صاجل ع اه

صق  اقامع ت  فظ  "إلي" ن  ا  ااق  صإن ك نت ن  األمس ا اهمة    
 .ألهن  نع ض  يف إل ل اقاع  هل  صإلكث ه

ضَّ ا اقم  عم     ز  صقاك ن خطيت يف مسنا ا محث إلن إلذك  ضشكل ن 
ن    دااق   قمل  متةة ا  األمس امل  األمس امل  ةك ن  إل ف ظ  ن   ا محث    اَّ ص ه 

 ،     ، مث إلضع ا مفظ  اه اصق  يف عَّ ان م سأ  ، صن ث ل  مسنا يف األمس ا اه



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 18  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

صإلض إل اهسأ   ضنك  األق ال فةة ، ن   د ف   كل ق ل أبد اه، مث إلذك  ادصد كل ف  ق  
ص  اآلخ   ،  إلد    ا  إلي  اآلخ    إ  ضعمص  إلذك   مث  نع اضةةم،  ادصد  عمص      

ا ني اإل ت إلنه مس  ا  ا ح، صخا ت ا محث ضنك  إلمسم ا َّا ئج ا يت ت   مت  
  .هل 

ضمَّ ئة ،   ا ق ئم"  صإلد    اهمة    األمس ا  إبع ا   ا ق ئم"  إلد    صتع دت 
ال  صتَّ عت ا  دصد عمةة  صاأل  ض  عَّة ، صق  تَّ ث  مسنا يف ضط ن ا كا  مم   

ا عمم يف نك ن صاح ، إض ف  إىل إلنه      إلحة ان يف كا ٍ  ا  إلي    ه ط    ُي
ا  إل د ةل  مسنا  نع  األمس ا  اقٍم ن  مسنه  ادٌّ  ح ل   ص     يف كا ٍ  آخ   ي، 

ال   صإلحة ان  ا  د،  مسنا  ع   إ  ض    اث ٍث  يف كا ٍ   ص      ا   ةل،  مسنا  عمص 
د صاأل  لت  ا  دص    ثت ن     ، صق  ع  شت مسنا يف كا ضيت هلنا ا محث، فك

عَّة  اعاة  ن  نص دا ناف ق ، ص مثت إلاين  ناع   دمل إلحبث ع  ادصٍد  معع  
ا  اح مل يف  األ  لت فمم إل  ؛ صهلنا   ال تك د جت  اةع ن   اعمق لهسأ   

نك ٍن صاحٍ ؛ مم  ُيعل ا ق ائ غت نقاَّع مب    نك  ن  ق ٍل اا ٍح فةة ، صمسنا  
اق  مسنه اهسأ  ، صا  ع  ن  فةة  ن  إلق ال صإلد    مٍل   ا ضش     ُيعل اف    داعة    

 .  اك ن يف ن ضٍع صاح ؛  ةج  ا ق ائ فةه ضغةاه ضةس  صقة   
صق  اإل ت يف دااقيت هلنه اهسأ   إلن   ل  ا عم  ا ال  ةا  ن ضنك  كل  
ا افصة ت يف اهسأ   ا  اح مل، صإمن  غ  مةم  نك  افكم ا َّح ي ا ني   اه  

ع ان إىل ا َّظ  يف كثت ن  اهس ئل اخل فة ، صدااقاة  دااق   صمسنا     د ةمه،ص 
أل  ض  عَّة  ك   فعل اض  األنم اي  ع ةق ، ت ن ك    فةة  األد   صا  دصد عمةة  صا 
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؛  ةط مع ا ق ائ عمص افكم  (ا امة")صا عكربي يف كا ضه    (األنص  )يف كا ضه  
 .ا َّح ي نع إلد اه ا ك نم  صاهقَّ ع  

إلإل   ن   صخا إلن  اهسأ    ا    هلنه  صافةٍ   دااقٍ   ص ف  قت   اق مي  ق   ك ن 
ا  ا ع ل  إلن  اا غ  ه، عمص  ن ما  فةة   مش ي ال خيم  ن  نقص  نفة مٍل  مق ائ، ُي  

   .صخمل، صاف   هلل إلصل األن  صآخ ه
 

 * * * 



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 20  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

 "اتن" " و ذان"
  ثىنه ات فق ا عم  ا عمص إلن إلمس ا األمس امل نمَّة   ن  ع ا ن    ش ا ضه إىلا

ط ه ، صذك  ا عم  ا إلن قم     "اتن"نَّة ، صمس  "ذان" ص ففةه خ   قةأيت ض س 
 :( 1) ضَّ ئة  إح   إلاضع عمل مس 

ض َّ ة ت   اهع ين  إلهن   فة  نعىن ن   األمس امل،    ا  َّة  نعىن اف  ، صمس  
ة    ع صٍ  تع ين حباهت  د  ي   إلن  عمص      ا    ا ع      مل ع دك القافة ا صغته، ص 

 .  (2) تمه  ش ط صغصا    هل ، ك  ا
ا شمه (3) صقةل إلن   افاق اا،  صإن   صضع   إن   اف    هش هاة   ض َّ ة ت   إمن    :
"ات" ن ض ء  عمص ح ف"، صمسنا مس  األ ل يف صضع  فغ  مة  كا "ذا" صا  ضع   
إذ  ؛   "َّ  "مس  كاإلص ك  ف صء  إلصالا"،  "كات ا م اق  عمةة  ألهن  ف صء هل   م  صمح   ، اف  
  م ساغىن عَّه.   صاهساغىن ضه إل ل  ، "ذي""ذا" صضا  َّةع ساغىنق     

ا ق  َّ  ا  افع  أله نة ، صمس  إن   صإلن  ا شمه االفاق اي فة  احاة  ة  إىل  
ا  اق ،   ا   ل  صذا   ا كا  ،  مسنا  حن :  ا    ،  إلص  افسة   األمس امل 

 . (4) ك حاة ج اف   إىل غته

 
اهشكل    (1) اهفصل    ، 189ص  2/187ص  ،1/195 َّظ  كش   ا  ض     ،3/126صمس ح  صمس ح 

 .3/214صا ان ةل صا اك ةل  ،2/471
يف  (2) ا مم    صاألع ا   عمل     َّظ   ا  ض     ،3/126اهفصل    صمس ح  ،1/488ا مَّ ا  صمس ح 

 . 2/349صتعمةق ا ف ائ   ،2/471
 . 3/215صا ان ةل صا اك ةل   ،1/252مس ح ا اسةةل   َّظ  (3)
صا ان ةل    ،2/472صمس ح ا  ض     ، 1/252صمس ح ا اسةةل    ،2/768 َّظ  إلن يل اض  اف       (4)

 . 2/349ةق ا ف ائ  صتعم ،3/215
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فعل األن ؛ ألن إلمس ا األمس امل     صمسصقةل: إمن  ض َّ ة ت    ق عة  ن قع اهم ،  
" إلص صقعت ن ق    .(1) "نا م  ه "ع ا فعل "إل مس   
ض َّ ة ت   صاجل   ينا ستايف  صق ل   إهن   صا  خ ل    يف األمسة ا كمة   ة  أله ن: 

 خل  ص  قع عمص كل مس ا ن  افة ان صغته،  مةم  نمس امل  ألقم ا عمةة ؛ ألن ا
مس ا  اف    عمص كل  ألفأمسمه  إلع اض ؛  اف ص   األمسة  رتض تع  ن     ا يف 

 . (2) كمة  
إىلإلن  "ذان" ص ضه  ا ني   ش ا  اقم األمس امل  اهثىن ن  فق     "اتن"، صمه  

  :(3) اخا م  يف حك ة   يف األع ا  صا مَّ ا عمص ا افصةل اآليت
األول: ص   الرأي  الض  كةس ن  اف     صمس   اض   اض   األق ا  صمسةخ 

مب  ،تة ة  نمَّة   األمس امل  إلمس ا  اةع  إلن  ففتصن  ص"ةة      ن   ذان"  صإلن  "اتن"، 
إال لأل    ش ا   إلمس ا األمس امل     ساع ل  اهثىن ن   إىل  ، صذك  مسةخ  (4) ضه 

 
 . 1/196اهشكل    كش  َّظ (1)
اهقا      (2) ا كا      ،2/287 َّظ   مس ح  ، 4/64ص  ،1/99صمس ح  يف  األ   ح    صاهقاص  

 . 269ص 1/87صاهق    ا ش فة    ،2/852صقف  ا سع دمل  ،1/140
ا اك م     ، 2/852 َّظ  اهس ئل ا مص ايت    (3)   ، 674/ 2صاألنص      ،1/388صاهقاص  يف مس ح 

اهفصل   مس ح  يف  الصاه  ،1/479صاأل   ح  ف ح  غ   ا  ض     ،2/18ض     ، 2/474صمس ح 
ا ش فصاه  ، 185ص    3/28صا ان ةل    ، 1/262ا كَّ ش  ص  ا ف ائ     ،1/398  ة ق     صتعمةق 
   .1/67ا اص  ح  ص  ،2/349

صفا ص  مسةخ األق ا اض     ، 1/157صإلن يل اض  اف       ، 46/ 3ا  ا ق آن  مَّح س   َّظ  إع   (4)
 . 2/184نع ين ا ق آن يف ف اا صمسنا ص ه  ذك ه ا   . 15/255تة ة  



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 22  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

"ذان" ص ضع ا صاصد  صاحاج  صا ع  ،  ق  ش  إلهن   غ   "اتن" ل ة ا يف  األق ا 
 . ك ا ا ع  

ن      إل  ف     ن ي ُي   ":(1) هل   ل ة ا فق ل صل غ مسةخ األق ا يف إنك ا اقاع  
قا     شٍ ق  ل   ا   إل ن ه    غ     إن ه       ا ثا م ت   إل هن  م   ا َّ ط ق  ن     ،:  ا  ع       ق  ئ     ص ال    غ     ض ل  

ثا َّ  ة ت  ل   ة  ا    ا    ما ة        األ  مس   ا   ،  َُّّح  مل  ق ة  ق  ا  ص إ من    ق  ل  ذ   ك  ن    ق    ه  ن    ،  إذ ا 
ص إ ال  فا م ة س   ،  مس   ا  ا    ما ة      ك     مس    يف ق  ئ    األ  مس   ا  األ   يف    ة    ث َّ    ع م  ا ل    ا اا  

ق     ه   ن   ع م ص  مس  مس        لُّ  ا  ق   آن   يف   ،  يف   ٌّ ن م    ن ما ة م   م   اق  ا  ق   آن   يف  ص   ة س  
إل ص  خ   ن ص ٍ   ع   ان   ض  مس ن  إال   ان  "ص   ف ظ ه   ،  ف ٍع  نا ق  ة  فا  "،  مس ن  ا  اث  ن  ن اا   ات     ل   ض ت  

 ."  ف ظ   ص ا مس   
ح ف":   ن   ن   ك     ألنه  ضعة ؛  اقم   "ذا"  األمس امل  اقم  أبن  صاقا   ا 

ص "ٍ  ن  ٍ   ح       تثَّةاه  ص ،  إل ح   مه     ا اثَّة عَّ   إل    إ ىل   ه  ض  حق مت  فمم  ،  احاةج 
األ مة ،   األ    األ    ف  ف   سك ن  إح      ح ن     ي   ص   ،"       ح       ن     س    

م  ع م ص ح   ٍ  ص اح  ٍ   -صمس  األ مة  -األصىل   ق  إل      ت  ف  ن  ف ح    ،  ئ     ا ما ق ص اال 
ا ث نة ،  ا اا ث َّ ة      ع    ضقةت ص صمس   ا اا ث َّ ة            ادص نَّة      ض     ا َُّّ ن     ك       ص     ،  ع م ص 
ه  ألمسَّ     ألن األع ا  صاخا فه يف  ا اثَّة   ؛     األ          م ة  األ       ا َُّّ ن    ت    غ  تا  ن   ص   

يف  ك ل   ح  ٍل ك        ت األ    إمن   قع عمص اف   ا  ن ي مس  ع ن  ا اثَّة ، فا ثا ما ا  
ا    اح    تا   ثَّ ؤه:   صمم    لُّ   ؛ثا م ت  يف   ق  ه  ل   ا   هئ  مئ خئ  ُّٱع م ص مس ن 

 
   . 15/255فا ص  مسةخ األق ا اض  تة ة   (1)
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َّٱٱ هبمب خب  حب جب
ألنه   -ن"ت "ذاص ق    إلضةف-ن  ا َّ ن م م  ت  ، ف(1)

 .(2) نفت ا َّ ن  نمس  نعىن ا اثَّة ح     
ا    مسةخ  األق ا اض  تة ة  عمص إنك اه صاصد  ن  دل  عمص اهثىن   صق  اقا   

ا    ما ة       ن    ل   ة  ا   يف  غ   األمس ا  نساع م   ا ع       ق  ه  ض اصدمس   يف  ل ة ا 
 خصحص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت  ُّٱتع ىل:

 جل  مك لك خك حك ُّٱىل:، صق  ه تع (3) َّٱٱ حطمض خض حض جض مص

َّ خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل
(4)،  

ا  اادمل يف   هَّ قماة   مة ا  ل ة ا  اقا ع م ت   إلهن   األصىل عمص  اآل    صخ   ة  يف 
م  ا كم   ا يت قممة  "اضا َّ يت "؛  ةا ع م م  إلهن    ض ع  ن م "      ا    ا ن ع ىن  االق  ال خ رب   ت ا مُّ    ،ات 

م  ضه اجل          (5).  
"  خت ُي   إل     صذك    إلن  صمس   اآل      "مس  ت "   آخ ،  مسنه  ن   ن ثٍ يف  ،  تا ث َّ ة    
"صنف  د ه    ص اجل       ن ثَّ    ف ج ع ل    ،-ل   ة  ا  -  "يت  ا َّ ص     يف   ل   ة  ا   ن افق    مس   فةه 

 .(6) د م   ف     
اه اه   ل  اهثىن ن  االقم  ن  د ل  عمص  اقاع  ل   صا  إلص اجملَّص    إلن  

اقم  ث ث ٌّ  ، فة   "ا منا"ن اه   ل إل مه    " فق  خ   ة  عمص إل"ا م ن  عمص  
 

   .32ن  اآل    ،ق امل ا قصص (1)
   . 15/257فا ص  مسةخ األق ا اض  تة ة  ص   ،29ا ص حيب ص  (2)
   .27ن  اآل    ،ق امل ا قصص (3)
   .29اآل    ، ق امل فصمت (4)
   . 58ا ممة  ص    نغ    ص َّظ    . 15/261فا ص  مسةخ األق ا اض  تة ة   (5)
   . 15/263فا ص  مسةخ األق ا اض  تة ة   (6)



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 24  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

ال اق ئة    األ    ن   ت  اعه  إلص  تثَّةاه  فعَّ   ا ثَّ ئ ،  األمس امل  اقم  خب   
ة  ، مث ف ا ح ت ا نال فةه نع  ق كَّ  نع إل   ا اثَّة  إلص صاص اجل ع إلص نع ايا 

قة س نع  ك   مس  ا   ، "ا  ن    " ع فقةل:ت نع اجلصك س      "،  اهثىن فقةل: "ا م ن    
ق ل:  مث  ا صحةح ،  ه       "األمس ا  إع   اض ه    غ ا  ن     ا   يف   ا   ك  ن   مس ن  ص ع م ص 

ا مل  ُي  ع ل  ك ،ا  ق   آن   ان  ا)ات  ا مل  ُي   (، ا  م ن   .  (1)("ا م ن      ا)ع ل  كص ات 
األ  مس   ا    عمص اهثىن ن   د ل  ن   ن  إلن      إ ةهن  ذمس   صال   س م م الض  تة ة 

ل   ة  ا  يف  غ     د     ا    ما ة        ق  ه  ا ع       إ ةه أبن صاصدمس  يف  ن  ذمس   ، صال 
َّمخ جخ  مح جح مج  حج مث  هتُّتع ىل:

هَّ قماة     (2)   مة ا  ك ن 
 ا يف كثت    ل ةنساع ما  اادمل يف ا كم   ا يت قممة  "اضا َّ يت "؛ صذ ك   اصدمس   

اه اضع ن    ا ع   ن   إل ن  ا      ق أ   ه     ع    ا َّ يب     ن  صاد  ، صن  ذ ك  ك ا 
مل ، فا ق  ل    ه :   ، صن  صاد يف  (3)( ا  ةا   ن "    ا ع     "،    ل   ن ع َّ   مس ن      " ) ع    ص ق ت  ا ص   

: ق  ل  ا ق   إلنه      إل ِب  مس    ا   مل  ح  ث     :  ش ج   ت "   اخل       ن    مس  ت "   ا ) :   ل  هللا  ق  ل 
م      :      م  ك  ا ع    اءٍ      ض  ك        ق  ، صن  ذ ك ق ل  (4)( ص ا  ع َّا م      ، ا َّ خ 

 ( 5)ع     ف  تا    ض   ة   ضا     ا  ش  غ  ا ق  د ي ص    األ ن ت      ق ة   ت  َم   ف    مس ن      

 
 .184/ 2نع ين ا ق آن  مف اا ص َّظ     . 15/262اض  تة ة  فا ص  مسةخ األق ا  (1)
   .27ن  اآل    ،ق امل ا قصص (2)
   . 1/428 حةح نسمم  (3)
   . 3/1573 حةح نسمم  (4)
    ك      س       ض   -ك   قمق  –صمس   ، ا مةت ن  ا ط  ل (5)

م     . 61 َّظ  مسع ه اجمل  ء ص  .اٍء ا ع ك 
 . 84ح مس امس  ا ش فة  ص صمس   ، " زز" 5/320ا مس ن ص   ،12/4509يف األغ ين مس  ص  
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اه اضع، اق  صغتمس  ن   اهثىن ن   د    ن  اع  ل  صمم        األمس امل  ل  عمص  اقم 
 مغ  كسةم  ه صا ف  اا نقم ا ع  ا ع   إلهنم  ا ثا َُّّ ن اقم األمس امل   ة ا إلن إلئ   ال

 .  (1) : ذ     ، صت "   اهَّص   صاجمل صا ل ة ا، فةق   ن
الثاين: ا ز    ج    الرأي  ذمس   مسنا  صإىل  اهثىن،  إع ا   نع لن  إلهن   

ة م  ُّ  اصا سُّة  صاض   ا قة  مخلم  ز    صاض   ن  ك  ا  إلي  صا ،  (2) صاض   مسنا  إل ح    ه  جت 
 اجت مس":

   .إلصهل  : إلهن   نثَّة ن حقةق 
ص ةس     :اثنةة   لهثىن  نمحق ن  حقةق إلهن    تثَّةاه (3) نثَّا ة "    يف  ألن  ؛ 

، (4) ع  نظ ا ا مغ  ا ع ا؛ ألن  ن    مس صط  تثَّة   االقم  ا اَّكت  صاألع ا    خ ص    
م م  نف د ه  حةَّ   اقم  األمس امل  نع ف   صنم ٌّ د  نثىن  صنف   ؛ إذ ح ن ف ت    ، ص    س  ث    

 إل   ف ه ، فخ    اهثىن افقةق . 
إلد    صاقا ل   ضث ث   اهثىن  إع ا   إبع اه   ا ق ئم"  ا  إلي  مسنا  إل ح   

 مس : 

 
   . 94صكا   فةه  غ ت ا ق آن  مف اا ص  ،3/411ا كا    (1)
ا ق آن صإع اضه    (2) ا   ،1/71 َّظ  نع ين  ا م ع ص    ، 179فك  ص  صنا ئج  صمس ح    ، 315صت  ةه 

 .118/ 1صض ائع ا ف ائ    ،1/240سةةل ا ا
   . 1/107  اهةس  كا ضه ا َّح  مسنا اإلي ا  كا ا حم   خت حم اين يف (3)
  ، 551/ 2صااتش   ا        ، 115اهمخص يف ضمط ق ان" ا ع ضة  ص  ص  ، 2/103 َّظ  ا كا      (4)

 . 139/ 1صاهل ع    ، 1/160   ا ش فة  صاهق   ، 1/82ت ضةح اهق    ص 



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 26  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

ٱه تع ىل: اخا   إلصاخ مه  حبس  اخا   ن قعة   األع اِب، حن  ق    -  1

 مئ  خئٱُّٱ، صق  ه تع ىل:(1)َّىيني مي زي ري ٰىٱُّٱ

َّ هب مب خب  حب جب  هئ
 حف إ ن  مس ن       جغُّٱ، صق  ه تع ىل:(2)

ع  صعمص    (3)َّجك مق حق مف خف إلِب  صق  ه  (4) ق اامل   ،
َّ مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱٱتع ىل:

(5). 
ف       ل  ع  غته، نث صال ع ق إلن ا اثَّة  ال خيام  فةة  ننك    ع  ن  –  2

 . (6) مس ا نَّة  صضَّ ا؛ ص نا     ْب   إليُّ  ختام  اهثَّة ت إع ال   قة ق  إلال
تفاق   ن  إل  -  3 عمص  "ا اثَّة   ت لُّ  ال  صمس   صا ة ا،  األ    صمس   ع نٍ ،  إىل 

ف اا األن   ،  يف األمس ا اهع ض "  (7) ا اثَّة  إال صمس  دا     عمص األع ا "
 :ض" ث ث  إلن ا

     ص ا مبَّز   ن  ، فع  َّ  ش  ا  س  صمس  ن  ،  صفةه ع ن  األع ا    ه  َّ  ما   ا    نإل:  إلح مس 
 .   صفةه آ اه اص ُّ   ال عط  ع  تا  

  .(8) "نعىن ا اثَّة  ل  ط  م  ةا  فا  ،  ن  ا مَّ ا ه  عط ه حظ  سقط مس  نَّه  ة  إلن    : ا ث ين

 
 . 19     اآلن ،ق امل افج (1)
   .32ن  اآل    ،ق امل ا قصص (2)
 . 63اآل    ،ق امل طه (3)
 .3/1357  ص  نع ا مة ن يف ا ق ااات ا سمع  ،419ا ق ااات ص    ا سمع  يف َّظ (4)
 . 27ن  اآل    ،ق امل ا قصص (5)
   .2/475مس ح ا  ض   (6)
 . 2/636هامع يف مس ح ا م ع ا (7)
   . 1/118ض ائع ا ف ائ   (8)
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  إضط لةةم ن  إلقةل عمفة ع ض ه، صمسنا    ا مَّ ا      عم   ن اع مل    ارتك: إلن    ا ث  ث
 . (1) "اث  عش "ضعةَّة  إلع ض ا ا عم   صهلنه ، ا اثَّة  نعىن

الثالث:  عمص اهثىن ن  إلمس ا األمس امل نم ٌّ  قة ا عم     د ل  إلن ن  الرأي 
فا"ذان صاجل ع،  اهف د  يف  فةه ك    ص"ا مَّ ا  ن جتما ن  م فع،  "،  اتن"  ةغا ن 

ص""ذ  ص صاجل ، ك"،  ن جتما ن  مَّص   إلن  ت""  ةغا ن   ةغ     "إلنا  "   
 " ك "إايص  "إلنا  "     إلن  ، صنثم ةغ  ن جتم   مَّص "إايك  "  صن جتم   م فع،  

"؛  ات"ص "ذا"ضاثَّة   ا  ةس اتن""، ص"ذان"فكن ك "إاي "، ص "إلنت"ضاثَّة   ا  ةس
. صن س    األن ا  اهة يُّ  (2)"ات"ص،  "ذا"إلنه ال  ثىن ن  إلمس ا األمس امل إال  ض  ةل  

 .  (4)ل اجل ة ا ك   ذك  ا ش طيب  ق  ، صمس(3)  حقق" مسنا ا ق ل  م
ادصد    غ  مة   أبد  ٍ  مس  يف  ا ق ئم"  صاقا   ا  ا ث ين  ا  إلي  إل ح    عمص 

نمحق   إبع ا أبهن   ا ق ئم"  عمص  اد  مسم  ذ ك     يس     إ  ادمس   قمل  ص ك   ه ، 
 لهثىن؛ فة ق ل:

 
ال  َّص   ص  ن   َّ  َّظ     (1) صن   ص    ،85ص    ا فك   ا م ع    ،179صنا ئج  مس ح  يف  صاهامع 

 . 1/118ا ف ائ   صض ائع  ،2/636
ا ق آن  مف اا    (2) صعمل    ، 2/297اخلص ئص  ص   ، 852/ 2صاهس ئل ا مص ايت    ،2/184 َّظ  نع ين 

  ، 358ص    74 ا م ع ص  صكا   ا مة ن يف مس ح  ،1/131صمس ح اهق ن  احملسم     ،76   صا اثَّة
  ، 2/474فة   مس ح ا  ض  عمص ا ك ص   ، 2/18صاهغ  الض  ف ح    ، 1/157إلن يل اض  اف     ص 

صا ا اهق     ص   ، 185/ 3ص    ، 1/224ك ةل  صا ان ةل  صمهع    ،1/67ا اص  ح  ص   ،1/82ت ضةح 
   . 1/140اهل انع 

   . 2/659ا َّجم ا ث ق   (3)
 .398ص  1/172اهق    ا ش فة   (4)



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 28  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

ا اث ضزايدمل  اهخا ا   االقم   مس   لهثىن  اهمحق  ص   َّطمإن  ح  ُّ  َّة ،  عمةه  ق 
حص مس(1) اهثىن   صق   االق ،  يف  ا عم  ا  إع ا   ع     ا   ا  م   عمص    ثىن اه     ا  ال   

كق  ه   اٍع  عمص  ا  ال    إلص  صا مح      ،  صمس ع م  ن،  ان،  مح     حن :  صاحٍ ، 
ا  ال   عمص اثَّ"  كَّه  إلص  ،  (2) َّحصمس خس حس جس مخ جخٱُّٱتع ىل:

 ماج       ح  م  إلص    ،  صاثَّا" ،  ثَّ" : احن ،  ا اثَّة   ن  ع ن  ماج       غت   ل 
حن :  ،   فظةة      عمةه الخاعط  نثمه  ن  ع ن  ا اثَّة   ك     صم ح  

صا ق              "ا ق   ا ش س  يف  صع               ص"ا ع  ،  "  ضك   إلِب  يف  هللا    "  اض ان 
 .(3) عمةة  

 .  ال   خل فةة  ن  د ل  عمص اهثىن ن  إلمس ا األمس امل صهنا  ام"  إلن 
ن  د ل  عمص اهثىن ن  إلمس ا األمس امل  إلن  إلد اةم ا يت اقا  ُّ ا ه  عمص إلن  

 : (4) فة  ن   م  نم 
"ذان  األول: ت ْب    فمم  ا اثَّة ،  قة س  عمص  جت    تثَّةاة      عمص "ص  "إلن  اتن" 

تثَّةاة  :  يف  إلن  ق ل  اهف د       عمص  نمَّة ا"  إذ    ك نا   اهف د؛ 
ن   ض"ص  ""ذ اي   ،" ه  :  مقتا ة  ن  ا اثَّة   ع ن   صإف ق  ايا  صقممة   إل فة     ا 

 
آخ ه   ف    ماج    صعط اال  هأبن  اهثىن    ي   ُّ   (1) ضزايدمٍل يف  اثَّا"  إلص  اثَّ"  عمص  ا  الُّ  نثمه    قم  

ن  ، ا    ن  : حن   ،عمةه ا َّ ظم ص    :   َّظ    . صمس ج   ات  الض   األ فة   اهق       ،40مس ح  صت ضةح 
 . 276صمس ح اف صد ا َّح     مف كة  ص  ، 1/133صمهع اهل انع  ،1/81

   . 10ن  اآل    ،ق امل افج ات (2)
 .82/ 1صت ضةح اهق      ،1/63صمس ح ا اسةةل   ،12َّظ  ا اسةةل ص   (3)
صاأل   ح يف    ، 2/635صاهامع    ،2/674صاألنص      ،1/388ح ا اك م   قاص  يف مس   َّظ  اه  (4)

اهفصل   ا اسةةل    ، 1/480مس ح  ا ك فة     ، 1/240صمس ح  عمص  ا  ض     ، 2/474صمس ح 
ج  ا صفة   ص    3/28ص    ،224/ 1ن ةل  صا ا  ، 1/262صا كَّ ش    ،2/672 ق  ، 1 صا صف مل 

   .1/399صاهق    ا ش فة   ،185
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  "عمص ق ئ  اهثَّة ت ك   يف "ع ص    صا َّ ن، قة ق   األ   صا َّ ن، إلص ا ة ا  
إل فة    "ص تمق   فم       ة  ن،  صا ح  ع ص   ان  تثَّةاة  :  يف  إذ   ق ل  ا ح ص"؛ 

نعَّ   ،    ال   ثَّة    فظة   فاثَّةاة   ت  ،صت قم  د ل  عمص إلهن    ةغا ن ن جتما ن
األ   يف "ذان" نثل ا اأنةث يف غ   ف   صظ م    . ص ام"  ن  مسنا ا   ةل إلن  

ا عمص  ادٌّ  مسنا  صيف  تثَّة ،  ع ن   "ذ  "  ةسا   يف  األصل  صا ة ا     ةل 
إبع اه  ؛   ا ق ئم"  ا ث ين  ا  إلي  إل ح    إلد    ن   ع ن   صا ث  ث  ألن 

 . ا  ن صا م""" ك   يف   اثَّة األع ا  يف اهثىن مس  ع ن  ا
  :صإل  ة  ع  مسنا ا   ةل أبص ٍه مس   

األو  "ذ  :لالوجه  "   ٍ "ص  "اإلن  نثل  اا ة    ال  "ص  "ات"  ثَّا ةا  إذا  فإنك  د ٍا"، 
األض ف ؛ إذ تق ل    ألن الن ة    ح نفت اعام ط  ص  تا   د  يف ح ل  ؛ تا   دُّ الن ة   

ا   فةة  : "، صال "ص ""     " د ن ة  "ص "  اي    تق ل: "    د ن      . (2) ا   صامل إال يف   (1)   
، فكة   (3) ات" ال ت    "ص  ""ذا  ص    د  عمص مسنا ا   ه اعرتاض، صمس  إلن

 ؟ ع فام إلن النة   ال تا   دُّ عَّ  األض ف  
ات" ق  اتصل ه   ن    شمه اه    إ ةه ص  ت  د   "ص  "صُي    عَّه: إلن "ذا

فةق ل: اخلط  ،  صمس  ك     صإن ك ن"ص  ""ذ ا   النة ،   ،" مسَّ   ات    ا ك    ت 
ف ه ،    تاص   ت ص  ُّ إايه؛ ألهن  هش هاة   ؛لالتف ق إال إلهن  ك    ت   امل  ح ف    
، صذ اك    ، صذ اك  فةق ل: ، صذ ا   ا مغ ت  "ذ ا   م ، صذ اك   "، صمسنا ا اص   إلمسة  

 
   . 3/355ص ا ك فة   ح ا  ض  عمصمس ، 4/151ل مس ح اهفص َّظ   (1)
   .547/ 7ص  ،6/448صاهق    ا ش فة    ،5/113ص  ،4/113 َّظ  مس ح ا كا    مستايف  (2)
   .2/210صا اك ةل صا ان ةل    ،4/283صاهقا    ، 3/412ا كا     َّظ  (3)



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 30  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

ق ط  ا َّ ن ن  اقم األمس امل ،  (1) فةة  عَّ  اتص هل     ص  ُيعم مس  ض تا ألهن  ال ت س 
َّ   هبمب خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ  ق  ه تع ىل:ضه، حن

، صألن اقم  (2) 
   .(3) صاهع ا  ال ت     ،األمس امل نع ف 

 صاد  ا ق ئم ن ضمَّ ئة  ا   ه  األصل  ن  إلص ه اهعرتض" أبن ا: 
ا     " إلن  "ذا"ص  " إلصهل :  ع   ختامف ن  افن   "ص  "د ن  "  ضع   فة      ات"، 
 نعاما  اآلخ .  ات" فمع  افن  " ص ""ذا  حةحا  اآلخ ، إلن  
تا ما ق ة  ن عمص ح   صاح  "ص  "صاثنةة : إلن "ذا ن  النة      ات"  حةَّ   ت 

ا ا ا عم   ثَّة ،  عَّ   ح    إلن  صنعم ا  ح ف"،  عمص  فاا ما ق ة  ن  صد ا "       " إلن  
ا كم   عمص ح     ضعة ، صق  ا ا ع نع ضعفه ضع   آخ ، صمس  ضق ا 

ا       ا   د   ن  ح ن  ن  ا كم  ، ص ق    ه، صذ ك ض   د   صاح ، فة  حب    إىل ن     
   ".ه ال ص ه هش هاة   ضا "  ٍ  صد اٍ احملنص  هل   ع فَّ  إلن

إلنه ُي    ع  ع ا   ايهن   عمص ن س ق ا اثَّة  ا قة قة   إلن    الوجه الثاين:
فق اهع  ،  االقم  َم  ف    اثَّة   اهم   االقم  مسنا  تثَّة      عم ا  ا ع    عم ا 

اال يف  عما اثَّة   نمَّة    اهع    ُيعم  قم  مسنا    اهم   االقم  صيف  ا  اح   مس   ص 
ا  اح ، صن  ذا  إال   ضةَّة  ،  نمَّة  عمص  ا ا ةةز  ضةَّة    ن  إل ل  ك    عم ا 

 
   . 1/324صا َّح  ا  ايف  ،1/264صاهل ع   ، 2/978 َّظ  االاتش    (1)
 . 32   ن  اآل ،قصصا  ق امل (2)
   .1/245صمس ح ا اسةةل   ،2/470 َّظ  اهامع  (3)



 

 
31 

 ربية العجملة العلوم  
 ه  1442  ستون رجبالالعدد  

فخ  ف ا ضةَّة   صض" ن   ،  ة   صتا  اي  ذ  ": ات"ص "ذا"يف تصغت   اق  فف ق  يف ا اصغت  
   .(1)  ة  ح  صا  ،  ة  ص  : ع   مهتصغت يف  ق   ا ، فصح    صا  ص  تصغته كع    صحُّ 

اآلخ  ن  نثىن االقم  سم م  كم؛ ألنه صاد حن   ص ا   دُّ عمةه أبن مسنا ال    
اف،  (2) اهع    مسنا  ك ن  عمصال    مس ذًّا   س ع  ن   صإن  خ ف   ق س  ةه 

ق ل  (3)  مك فة"  حن   صذ ك  ،  (5)     ق  ة  صقا  ،  (4) ىل  ز     خ  تثَّة   يف  ا ع    ضعع  ، 
ص نا    ،"ان ا   مس  صع  ،   نس  ف  َّا  صخ  ،  ان   ق  ة  صقا  ،  نالز     خ  ":(6) اا ا   مس  صع  ،   اس  ف  َّا  صخ  

ف ألقمم مس  ا ق ل أبن تثَّةاة    فظة ، ص       ه إلن إلقم   ا مَّ ا ال زا ت لقة   
 .فةه

الثالث: تثَّةاة  ك     الوجه  عَّ   "ذا"  إل    قم   ع ا  ع   ُي     إلنه 
إل   "ع ص   صا ح   إل   "ع ص   صا ح صت قم   إلن  فمةن ص"  ا  " يف تق    اف ك ت 
، إلن  إل   "ذا اف ك ت فمم ت قم ؛ ألن إل      اهمةم        " فمةست يف تقق م م ت 

 
ا كا      (1) احملسم   ص   ، 3/411 َّظ   اهق ن   ا شج ي    ،1/131مس ح  اض   صمس ح    ،3/56صإلن يل 

ا ك فة    عمص  ا ش فة   ،2/474ا  ض   ا َّ ا    ،399/ 1   صاهق     جمة   عمص  ايق"  صح مسة  
   .1/202 مف كة  

   .1/132صا اص  ح  ،1/428فة  اهق    ا ش   َّظ   (2)
  ، 186ص    2/36ا ان ةل صا اك ةل  ص   ،240ص    1/95صمس ح ا اسةةل    ،2/754 َّظ  األنص      (3)

   .6/450 اهق    ا ش فة ص 
تا ف كُّك    :ا  اخ   ز ىل    (4) إلص  ظ م ع   فةة   ة    إلص  ن ش  ا صح ح    . تمخرت     صا مس ن    ، "خزل"  1684/ 4 َّظ  

 . "خزل" 4/237
ق    (5) ة    :   ا  ق ة  ض  ن ش  ع    :إلي  ،       ا ا     صد  ان األد     ، "قةق "  4/111 َّظ  ا ع"    . إىل خ م    ا   ا  

 ."قة " 5/258صهتن   ا مغ   ،2/79
   .4/142  صمس ح ا كا   ،311ص  اهقص ا صاه  صد ألِب عم  ا ق يل َّظ   (6)



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 32  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

ف فرتق   ت خمه ح ك   حب ل،  ف   نم  غت نع  ،  صتق   ا؛ ألنه  ق كَّ    فظ  
 .  (1) األن  ضةَّة  

؛ ألن ن  مس صط ا اص ا   دُّ عمةه أبن ن ف   د ه   ةس نك مل صال ن   ثَّة  ا اَّكت   ع  ل 
تثَّةاة    (2)    صاألع ا إلن  عمص  صمسنا   ل  نعَّ فظة   ،  فة    فظ ن  ال   ،   

 .ن جت ن ف    ع لن
صال    ،إلن ا ق ل أبهن    ةغا ن ن جتما ن ق ل  خي    ا ظ مس   الوجه الرابع:

ا اثَّة  قة س  عمص  تثَّةاة    ع ا  ن   ذ ك   ن   إال  عم  ،قَّ   ه   ت   صق  
 .(3) ضه  ا

 عمص  ن جتما ن، صق  عم ا م  ا  د  ج   إلثمات إلهن    ةغا ن  ةم أبن اف  صا د  عمة
 .ن  ذك مت ن  اقا الل

الثاين   ا ق ل  الدليل  إلد    اقم    :ضمَّ ئة  ن   نف د  إلن  نافق ن عمص  إلنَّ  
ا مَّ ا   عم   قة ا  نع  لألع ا   اهثىن  فكة   َّف د  نمَّة  ن،  صاعه  األمس امل 

 ؟ ( 4)فةه
ألن ع ن  ا اثَّة    ا  نف د اهثىن؛  مس صط ا اثَّة  إع  ق  عم َّ  إلن ن إل     

ت إلن  ض     ضال  افكم  فكة   ح   ل ع انل،  صإع اه  ،  اغت  صاتن"  "ذان  اثَّة  

 
ايف  ا كا    مست صمس ح    ، 113صجم  س ا عم  ا ص    ،84 َّظ  ن   َّص   صن  ال  َّص   ص    (1)

 . 358ص صكا   ا مة ن يف مس ح ا م ع  ،1/307ع الض  ض مس ن ا عكربي صمس ح ا م  ،4/143
  ،551/ 2صااتش   ا        ، 115صاهمخص يف ضمط ق ان" ا ع ضة  ص    ، 1/246 َّظ  ا مسةط    (2)

 . 139/ 1صاهل ع    ، 1/160صاهق    ا ش فة   ، 1/82  هق  ت ضةح اص 
   . 1/202ق" عمص جمة  ا َّ ا  مف كة  ايصح مسة   ،474/ 2ا ك فة  مس ح ا  ض  عمص  َّظ   (3)
صاهغ     ، 1/157صإلن يل اض  اف       ، 58/ 3صإنم ه ا  صامل    ، 46/ 3ا  ا ق آن  مَّح س   َّظ  إع   (4)

   . 120/ 1مص إل فة  اض  ن  ك   ا ع صنَّةج ا س  ك يف ا ك   ، 18/ 2الض  ف ح  
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صخب    إلن ا ع   جت  ي دائ   ا م   عمص ق َّ ٍ  صاح    (1) ؟ صنف د مه   غت  نع  
  ةك ن نط  دا. 

ع    أبن  صإل  ة   األ  ا اثَّة  مسنا  اها كن  خص ئص  متَّع  ،  َّ مس ا  صمس  
ع اض      ت"""ص  "ذ  " ا قة   ف، ص ت  ُّ   اف   إلص ن  اعاه يف االقم اهثىن

  "إلي"ع ضت  ع ل ك   إل  أ  ففةة   ن  ن    ا مَّ ا،  فةزصل ن   لف ص   مسمةة
 .(2)   لف   ة  مسمة    ض ف   األع اض  اه     ؛ ه

 ا أبن ا:ص ا   دُّ عمص مسن
مت   نشة ا ك نة ، ضل إلعمسنه اخل  ة  يف     تعاربا ع    إل صالمس : إلن  

اعام ا األع ا     ألن  ؛ غته  مسمه اف   ن  غت    اينه جم    ضسم   دع   
ألن جم د اجل اين جم   اهثىن ال   ل عمص   عمص األع ا ؛ د ةل  ة   ةس فة اهثىن

ت  ثىن احملك  ص ةسجت ي جم   اه" يف افك       "ن  إلن إع ا  اجل اي، إلال ت   
 ؟"   َّ  ن  :  ""   م     اإل ت ا  ":صيف  ؟ ن  َّ  ن  ":    اين ا  ن":  فاق ل ه  ق ل،   ضمبع  
ال تك ن  ص    قةقافق   مقص اهثىن    صإل     ،  كن ك  ؟"   َّ  ن  ":  "   م     ن ات ض   ":صيف

إع اضه عمص  د ة   ا  ،  تثَّةاه  ال  ا  اا  "   م     حن :  ز  ،  يف  إلمسمه    صن ،  ان        صاي 
 .(3) ذ ك 

 
   . 120/ 1ج ا س  ك  صنَّة   ، 224/ 1ةل  ل صا اك  صا ان ة   ، 635/ 2اهامع يف مس ح ا م ع   َّظ   (1)
 . 2/267ا ك يف يف األفص ح ص   ، 191/ 1مس ح ا اسةةل  ص ، 1/71 َّظ  نع ين ا ق آن صإع اضه   (2)
  . ضاص   1/437اهق    ا ش فة   (3)



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 34  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

   ع اض ، ف  تَّةع مبحقةقة  تثَّة     ت ةست "  "  "ص  ""ذ        إلن تثَّة اثنةة :  
ت ش   د، صنف دمه   ا اثَّة ، صن هن    قة س  ص  م، فة  تثَّة    جت   ع(1) ه اف   م  مس  

ف ن َّ ك  ،  صال  ن ع      ال    غت  صن  ك ن كن ك  ه  م  مس    ض  ع ا  اثَّةاة    فظة ، 
 . اف  

  ؛ "ألهن   نمَّة  ن، صاهم   اة   صاعة   ع ا تثَّةاث ثة : إلن ا قة س  قا 
 فظه إلن  ا ا ص     فةه إبع ا   تص ُّ   فةه، صن  ن َّ ع       ثىن  صال ُي  ع ألن مسنا  ال

 إلص أتنةٍث؛  ة ط ضق ا   ةل  اه   ل  يف  ن َّ ع  ن    ه إلن  ا ا ص     فةه ضاثَّةٍ  إلص اعٍ 
 . (2)  "ا ا ص  ُّ نَّع 

الثالث   ا ق الدليل  إلد    ت ش   د    :ضمَّ ئة   ل  ن   ن هن    ن      غ   يف  إلن  كثٍت 
صمتةم فة ق  (3) قةس  فةة  ،  تع ىل::ل  ق  ه  صنَّه   ،" ص"اتن    "  ريمس ن ان     ُّٱ"ذان  

تع ىل:ص   ،(4)َّىيني مي زي  جخ  مح جح مج حج مث هتٱُّٱق  ه 

َّمس  ت "   
ان  ك    ُّٱق  ه تع ىل:ص ،  (5)  َّجب هئ مئف ن 

عمص ق اامل     ضاش    ن هن  (6)

 
   .1/149 ين ألمش   مسة  ا صم ن عمص ا َّظ  ح (1)
   . 1/120نَّةج ا س  ك  (2)
   . 94اا ص  َّظ  كا   فةه  غ ت ا ق آن  مف   (3)
   . 19ن  اآل    ،جق امل اف (4)
   .27ن  اآل    ،ق امل ا قصص (5)
   .32ن  اآل    ،ق امل ا قصص (6)
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إلن  ق ل:(1) كثت اض    ُي ز  ال  إذ  ت ش   د؛  نثَّ مل    ص   ك نت   ،  " "ا    ن  
 . (2) ت حقةقة ا   ل عمص إلن تثَّةاة    ةسل اش   ، صمسن
لأل  ض   صإل      ن هن    تش     ع   صت "  "  "ذ       إبع ا   ا ق ئم ن 

 :  (3) اآلتة 
 ف دمه  يف ا اثَّة .  ض  مم  ح ن    ن  ن   ن هن   ع    إلصهل : إلن تش 

اا م    إل ح    مسنا ا ق ل يف احملنص  اهع  ض نَّه عمص اإل ":  صاخ 
ع ا  س  قا    ألن ا قة ات"؛ ""ص  "نصف  ن  "ذا ن  األ   احمل اا إلنه ع   ض    1

نق ل:نَّه، فة    مس ا حن    ه   ،  كَّةم  ا ف اا ة  نل:  ةك   قتا ة  ن"،  "ص  ""ذ اي 
األف  حن إلن  ا      ا  انق   ا اثَّة   تش         ع  يف  احملنص   ذ ك  ن   ض ا 
 . (4) "ا َّ ن

 
ص  نع    ، 177اهمس ط يف ا ق ااات ا عش  ص  ص   ،435ص    229 َّظ  ا سمع  يف ا ق ااات ص    (1)

   . 3/1005مة ن ا 
صا ان ةل    ، 1/240اسةةل  ح ا صمس    ، 1/480صاأل   ح يف مس ح اهفصل    ، 2/636 َّظ  اهامع    (2)

   . 186ص  3/25صا اك ةل 
صا ان ةل صا اك ةل    ،2/481صمس ح ا  ض     ، 1/240صمس ح ا اسةةل  ، 85 َّظ  عمل ا اثَّة  ص  (3)

ا ف ائ     ، 34  ص  صمس ح اهك دي  أل فة  ،1/431صاهق    ا ش فة     ،186 ص  3/25 صتعمةق 
2/315.   

صافج   مق اا    ،84 َّص   ص    َّص   صن  الص َّظ  ن     .  ضاص    3/26ا ان ةل صا اك ةل    (4)
صإلن يل اض     ،1/311صمس ح ا م ع الض  ضا   مس  ن ا عكربي    ،297 صاألزمسة  ص  ، 3/141ا سمع   
   .2/481صمس ح ا  ض   ،3/56ا شج ي 



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 36  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

ا اش     ص  أبن  مسنا  األ       ك ن   ا   دُّ  ن    ك ن    نصف احمل ع   ض   
ا   زصنه  ات" يف ا اثَّة ، ف "ص  ""ذاك     ز ا  ح ن    األ   ن   ،  الزن     د ةل  ع   

 . (1) م مةنا نع   ع ا  ح  دع امس، فع   ضعمص إلنه  ةس ض
ص مسنا إىل  ع  د  ا      يا ج ن  "ص :(2) عمص اإل ةم  اادًّا  ق ل إلض  حة ن إل     ص 

 ."د ةل
"؛  نا ع   ض  ا ن   يف اهثىن:  إلنه ع   ض  ن  الا ا مع ؛ إذ ال  ق لااا    2 "ذ ان م ك 

ا ش   مل   "ذا "  -ل اش   -فا"ذ ان  ك"    ،ا  ا  نثىن  ص ةس  "ذ ك"    ،نثىن 
صا ز  اهربد  ق ل  صق  صمسنا  ق  ةه،  إلح   يف  ا س اج  ج  اض   مسش ا   ل  صاض  

 .(3) ألنص اي صغتمسم ا
ا  إلي مسنا  ذك   إلن  ضع   ن  ك  اض   ا ق ل     ل  ط  م  ص ا  ":(4) ق ل  مسنا 

إلي: إلهن     ساع  ن يف ا ق       ،"("   صت    ،      ذ  ) ن  ز  ا اش    يف ن  ا
"، صنعم ا إلن ن    س ، صمس اتن   ، صمسنان   ، صاتن   اع ل يف ا معة   فةق ل: "ذان  

 .(5) مس  "ذ ك"

 
   .216/ 1صمس ح األ فة   مة ااي   ،1/431 فة  ق    ا شصاه  ،3/187 َّظ  ا ان ةل صا اك ةل  (1)
   . 3/26ل ا ان ةل صا اك ة (2)
نع ين  (3) ا ق آن  ألخفش   َّظ   صإع اضه    ،3/275صاهقا      ،470/ 2  ا ق آن    ، 4/143صنع ين 

ا مغ     ،2/128صاأل  ل   ص  ، "ذا"  15/34صهتن    ص    ، 297 صاألزمسة   اجلزص ة   صاهق ن  
   . 1/347  ا م ا   صمس ح ا م ح  ،186/ 3صا ان ةل صا اك ةل  ، 2/481صمس ح ا  ض   ،68

 . 1/240 مس ح ا اسةةل  (4)
اهفص  (5) ا ع ضة     ،137ل ص   َّظ   عمم  يف  اجلزص ة  ص    ،2/39صا م  ع  صت  ةه    ، 68صاهق ن  

ص   اخلم ز  الض   عصف ا    ،316ا م ع  الض   اجل ل  ال    ،1/201صمس ح  مس ح  يف  صا مسةط 
 . 3/191صا اك ةل  ان ةل صا  ، 1/308ا ز     
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عَّه أبن ا اش    ا ا ع نع "مس " ا اَّمةه ك   يف ق  ه    ُي    إل     
َّ ىيني مي زي ريمس ن ان     ُّٱتع ىل:  

 مث هتٱُّٱ:  تع ىلق  ه  ص   ،(1) 

َّمس  ت "    جخ مح جح مج حج
ضاش    ن هن   يف ق اامل اض  كثت،    (2) 

ا ا "مس "  نع  ا ما ع   ال جتا ع  الا  إلن  "ألن  صنعم ا  عمص  َّمةه؛  ت ل  ا  ا 
حب  مل  يف ا غ ئ  صن   ةس  ت ساع ل  إلكث  ن   ص ،  اهش ا إ ةهيف     ٍ ع  صضا    ت اخٍ 

ال    ه  ت        إىل ن  حب        ظ  َّ   ا    ، صإمن    ظ  َّ  ةا   م خ ط       ص"مس " تَّمةه    اهخ ط ،
 . (3)   ُيا ع "   ان مف  ؛ن ظ  هإىل ن  غ   ع  

"إلن  اثنةة :   فةة    ا َّ ن  تث مف ق  تش     ال  ض"  اهع    صتثَّة   اهم   َّة  
حمنص   ن   ف     ،ماع  ع  صاهم ك    اهع    ض"  لف ك   يف  ق ا   
إذا ك ان" ع  صضا  ،  لم  قا  " "؛ صذ ك    " ض  نمَّة  ، فجعم ا اف ك  فةة   
ا   ثىن   ُّ     ة   إل نه عمص غت نَّة ج  صأل ن ه  ال  اهع  ،   ا ل  ا ش       عمص 
األض ف     حُّ ص  ت   تصحُّ   ه  صغت    ،فةه  ا اا ث َّ ة    ن نه ف  إ ض    ن   ف اسقط  ، اه 

حب   لٍ  ال   س قط  ن    إل خ      ف ك  ن   ص  ثمت  ا مل  ات  مم     س قط  ،  إلق   
  .(4) "ت  ن   كد      فش  

 
   . 19ن  اآل    ،فجق امل ا (1)
   .27  ن  اآل  ،ق امل ا قصص (2)
  ، 2/672ق    1صا صف مل ا صفة  ج    ،228ص َّظ  نا ئج ا فك  ص    .3/197اك ةل  ا ان ةل صا   (3)

   .1/299صمهع اهل انع  ،88 مس ح ا اع    ض  صاي ا اص    ص ص 
صمس ح اهفصل    ،1/140    مس ح ا كا ص َّظ     .85ص    صعمل ا اثَّة   ،3/26ا ان ةل صا اك ةل    (4)

   . 142 ص 3/135



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 38  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

 مس  ع ض ن  ن َّ ع  "ذ   صت""صعرب  ضعع ا عم  ا ع  مسنا أبن تش    ا َّ ن  
 .(1) ن  األض ف 

إلن فةا َّ  تش       اث ثة :  ع  "ف ق  ة    من  ا  اخم   ا َّ ن  اف ك   ض"  ن   ض   
صكا ض"       صا اَّ   ا م"  يف:  ن   ك    ع ض    ا  اخم   ا َّ ن  صض"   ،
   م  عم ا      ، كأهن  "   صت: ذ ك   يف  ن  نفس ا كم    ق قطٍ   ح  ٍ 
  زائ ٍ   عمص ن  مس  ع ض  ن  مس اٍ   ن  إل ل ا كم   ن ز        ض     مس  ع  

 .(2)  " ةس ن  ا كم  
ق   ف  ا  ةس الزن ، إلن  ا صُي   ع  مسن   ا ق  " أبن ا اش     

 . صاهَّع ن  األض ف  ف زاض" تثَّة  اهم  صتثَّة  اهع    
حة ن إلض   ا ق  ":(3) ق ل  ن   صاح   " دع  ا س ضق"   "  صكل 

 . تا ج إىل د ةل
ا مسةط":(4) صق ل  ا َّ ن      إلق ال    (5)صيف  تش       ؟ تد      مس    م  ا يف 

 ."نَّة  د ةل   ش اٍ  ق ا   ال

 
   .23 ع  م اقط  ص  َّظ  مس ح ا م  (1)
   .3/135صمس ح اهفصل   ،1/140مس ح ا كا   ص َّظ   .3/142 ح اهفصل مس (2)
   . 3/26ا ان ةل صا اك ةل  (3)
   .اه  ع ا س ضق  (4)
األن ا ضة ا ا     إلض  عم   إل  فه    م ات ع مل جمكا    يف ا َّح  كمت  نفةس  يف  كا    ا مسةط مس     (5)

م ةم ة  إلح  ،  لض  ا ع م جاهع ص   ،ةم هللا حم   ض  عم   األمسم تام ن فةة  عمص األقا ذ    ،   عم  ا إ مس 
إلكث  ن  ا َّقل عَّه    . ص َّ   ه  كا ضه ا مسةط  ، مث ا ح ل  إىل ا ة   صإلق ا ه   .إلِب عم  ا شم ض" 

صإلتم ع األن  س   تق  م يف يف  ت    .ه إلض  حة ن  ا س ضع  ا ق ن  احملةط    .هن     ا مح     ، 9/420 َّظ  
 م كا ا حس  ا ش ع  ص    ،   "ا مسةط يف ا َّح "صا كش  ع    ح  ،2/370  ا  ع مل  صضغة
 . صن  ضع مس  149
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إلن ن  مس صط ا اثَّة  تَّكت  نف د     : ضمَّ ئة  ق ل     ا ن  إلدالدليل الرابع  
ا اثَّة ، ص اع    إلل"  "  حةَّة  ضااالقم  اه اد  تثَّةاه؛ ص نا  مقص عمص تَّكته ضع  

صإلمس ا األمس امل ال  صحُّ تَّكتمس  نف دمل     ،حن : احمل   ان، صز  اكم  ،إلص األض ف 
ذ     " إلص "ت "  "   عمص ""ات" صال ف  ُي ز دخ ل "إلل" عمص "ذا" إلص    إلص نثَّ مل،

، حن : ا ز  ان، صا ع    ان  . (1) ك   ت خل عمص ا عمم إذا ث    
األمس  اقم  أبن  مسنا  ع   الصإل  ة   صمس   لألمس امل،  تع     ت ف اقه،   امل 

خب   ا ع م م؛ إذ مس   اع    ل  ضع، فإذا ث      ف اقه ا اع   
 (2)  . 

  ض" اقم األمس امل صا ع م ما اع       خامفت  ة  ص ا   دُّ عمص مسنا أبنه صإن ا 
عمةه- نثَّ  ه    ااي   نف د   تَّكت   ص      م   ح ك  افكم    -ا ني ك ن  مسنا  فإن 

ا اع    صا اثَّة ؛ ألن    ل ع م م، صإمن  مس  اا  ةس خ  ًّ  اهع ف   ع  إىل تع اض 
نع"   صاحٍ   عمص  صا اثَّة (3) ت لُّ  عمص  ،  صاالمسرتا     ت لُّ  اقٍم    ا شة ء   يف 

األمس امل  اع اضة(4) اح ٍ ص  اقم  تثَّة   ح   ت ص  فمم  ا اثَّة ،  نع  صهنا  ظة   َّ       ،

 
ا كا      (1) قةم  ه    ،2/103 َّظ   ا مص ايت    ، 2/433صمس ح كا    صعمل    ،2/852صاهس ئل 

صمس ح اهق ن  احملسم     ، 1/321مس ح ا م ع الض  ض مس ن  ص   ،2/297خلص ئص  صا  ،74 ا اثَّة  ص
اصاهقا   ،1/131 مس ح  يف  ا م ع    ، 2/674نص    صاأل  ،1/191أل   ح  ص   مس ح  يف  صاهامع 
  ، 1/224صا ان ةل صا اك ةل    ،1/246صا مسةط    ،141ص    3/127صمس ح اهفصل    ،2/635

   . 1/82صت ضةح اهق    
   .59/ 2صاهغ  الض  ف ح   ،76 َّة  ص صعمل ا اث ،4/283ا    َّظ  اهق (2)
 َّظ  اه جتل يف مس ح اجل ل    . ص  ن س    هن ض ٍء عمص إلن خي   م    ك لُّ اق صذ ك ألن اهع ف  ت   ُّ أبهن  (3)

 .2/110صا ان ةل صا اك ةل   ،277 ص
مس     (4) ا اثَّة   ح     ا ق صذ ك ألن  االقم   ضزايدمل يف ضل   ماثَّة  ع ل   اثَّ"  عمص  داالًّ  آخ       ف      ،ه 

 .1/220ةل  ن ةل صا اك صا ا ، 1/59 َّظ  مس ح ا اسةةل  .  ماج    صعط  نثمه عمةه



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 40  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

    از  ؛ ض  ةل  ع ع َّه  ن   ك  ن  ف ةه  ن  ا اا ع     م إ ال  ضع  إل ن خي  ىن  ث  االقم ال  ا  "إلن  
 .(1) " تم حق إ ال  ا َّك  ملع م ة ه  ضع  ا اا ث َّ ة   ا  يت  ال  "إلل" د خ  ل 
ا اَّكت   قمت        حةَّ ص  إلمس ا األمس امل  إلن    ل  ميَّعةم      قص صا   ع نم مس      

ا اثَّة  افقةقة   تثَّةاة  ضمعع ن    قع يف غتمس ت   مبةزاٍت    الناة زمس   ؛  ك ن يف 
ا اثَّة   فأدخم ا، " صغ  صت    َّعت ه ص     ت  ع  َّا  تا  فة    ت،  اهمَّة  ن      ،عمةة  ح   

ا مف  ا اثَّة  يف  فك   إلن    ،مل"   ت ا   ص     ف      اأنةث يف "غ  ظ مبَّز   اتا اف   د ح   
"غ   يف  ا اثَّة      ت ا   ص     ف     ا اأنةث  مسةَّ   فكن ك  نعَّ ي  ال  ال    مل"  فظ    فظة  

 .(2) "َّ   نع
ا اثَّة  افقةقة   ثىن اقم األمس امل  مبصا ع م    يف جمةئةم   ح   ة م   عمص نَّة ج  

  ه   ن  َّاع ص     ا اا ث َّ ة     فظ ن ع م صصذ ك إلهنم ي  ،  ا اثَّة     ط  ق   عمص ع ا اخا  
ع  اةمعَّ  ن     إل مس    جل     إذ جنل  إل ف ظ  ؛  اآلح د،  "مج  ء          إل ف ظ  غت  ن  

ل، صصاح  صا ع ، صال جت   ض  ت صإ  ع  مل، صض     س  صان إلمل صن     ،صنا ف    ل  ا  :  صذ ك حن 
ا  اح إمن  مس  ن   ،  ا اثَّة  مسةئ   ن  مسنايف   صا  ،   فظ  صز  ان،  ز    ل     حن  
 . (3) "ن، ال خيام  ذ ك    صا  

 
قةم  ه   َّظ     (1) ص    ،2/433مس ح كا    ا اثَّة   األع ا     ، 74صعمل    ، 2/468صق   َّ ع  

   .2/7ض  ف ح صاهغ  ال  ،3/141صمس ح اهفصل   ،1/321صمس ح ا م ع الض  ض مس ن 
صعمل ا اثَّة  ص    ،2/297صاخلص ئص    ،2/852هس ئل ا مص ايت  َّظ  ا ص   .2/674األنص      (2)

   .141ص  3/127ح اهفصل صمس   ،78
صمس ح    ، 76صعمل ا اثَّة  ص    ، 113 َّظ  جم  س ا عم  ا ص  ص   . 2/467   َّ ع  األع ا  ق     (3)

ا عكربي   ض مس ن  الض   اهفص  ،1/321ا م ع  ا كمت    ،128/ 3ل  صمس ح  اجلزص ة   اهق ن   صمس ح 
1/348. 
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اخلامس   تا  "إل:ضمَّ ئة  ن  إلد   ا ق ل  الدليل  ل يف  غ     ن مسنه األمس ا مم  
صا اثَّة    اف  ،  إل   ع  مبعزلٍ    ع  صاجل  مسمه  ن   صكن ك  نثل:  مساف ص   مةة ، 

إهن   "مسنه األمس ا  لتف ق، فكن ك  َّمغ  إلن  ق ل يف(  صمس ،     ، صمس     ن ، صن  )
 .(1)  ةست نثَّة  ت حقةقة  

 صإل  ة  ع  مسنا ا   ةل ن  ص ة":
األصل: ضا  "ا   ه  اهمَّة ت  ف اقت  األمس ا  مسنه  يف     ٍ  ُّ ص  إلن  فةة     قع 

إل   تا  ت    ال  غتمس ،  إلهن   ه ص     ت  ع  َّا     ت غ  ،   غ  ص  صت    َّعت  ن   مسمه  ل  خب    يف 
      ت يف ا اثَّةاألمس ا اها كَّ  إل  ن    خل    دخمة   ، فم   ن  اهمَّة ت  اف   
  .(2) " إل    صحصل فةة  ضسم  ذ ك األع ا   ،  األمس ا اها كَّ     إل    جم  

ا ث ين األع ا     :ا   ه  قم    ا اثَّة   ع   ،إلن  صادت  "صق   اهم     "ذ      مص 
اي    :حن   ،  "   ض  ةل ضَّ ا اهثىن صاجمل  ء اهَّ د    ؛ألن ا  ااد  ه ق مل    ؛ت "  " فأ ع ل"ص

ا َّ اا  ،  ا مَّ ا عمةة  اصد قم     ؛صاي ز  صن    ،ز  ان   ا اثَّة      ،صمس   فمم تك  
   .(3) قم  ا مَّ ا صاجل ع يف ل  ا َّ اا نع ا ض    

 
 .1/138ص َّظ  مس ح اجل ل  .نع تص    ست 1/399ق    ا ش فة  اه (1)
   .2/297صاخلص ئص   ،2/468   َّ ع  األع ا  ص َّظ  ق .1/399 فة  اهق    ا ش (2)
  .1/67 صح مسة  ا شةخ ايق" عمص ا اص  ح ،1/191 َّظ  مس ح ا اسةةل  (3)



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 42  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

ن  زال لقة ؛ ألهن    ت خمة     يف مسمه اف     ة مغ     تا  ص ا   دُّ عمص مسنا أبن  
، صق  قمقت األد    (1) م   ةغت  ماثَّة صإمن  نثَّ مس  إل ف ظ ن جتتثَّة  قة قة ،  
 عمص مسنا.

  إلي ا  ا ح يف مسنه اهسأ   مس  ا ق ل ضمَّ ا نثىن اقم  ن   إلن اصن  مسَّ   
"ذان ميَّع  "ص  "األمس امل  ضمَّ ئة ،  ك  ال  ا ق ل  إلد    ن   ا  س  اتن"؛  ق مل  عَّ ن  

ص  إلهن   نع لن؛ ن  ل  ا اسةةل، ص    اي  عم  ا ط   اهما ئ" إلن ننك  هلم
اه  ف"، ك ض     ضعع  صا زَمش ي (2)  َّةع  صاجلزص (3) ،  حة ن  (4)يل،  صإلِب   ،

  .(6) ، صاض  مسش ا األنص اي(5) األن  س 
 

 * * * 

 
اخلص ئص    (1) ا اثَّة  ص    ،2/297 َّظ   اهق ن  ،76صعمل  احملصمس ح  ا م ع الض     ،1/131سم      صمس ح 

ا  ض ص   ،1/321ض مس ن   ا ك ف  مس ح  اهق     ص   ، 3/185ا ان ةل صا اك ةل  ص   ،2/474ة   عمص  ت ضةح 
  .1/172صاهق    ا ش فة   ،1/324

  .2/297صاخلص ئص  ،104ا م ع ص  (2)
  .136ل ص اهفص (3)
  .68اهق ن  اجلزص ة  ص  (4)
  .1/112نَّةج ا س  ك  (5)
   .100ص   99ص  98صمس ح قط  ا َّ   ص  ،182ص  149مسنصا ا نمس  ص مس ح  (6)
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   "اللََّتاِن""اللََّذاِن" و 
ا عم  ا عمص إلن األمس ا اه  ا   "ا م ا "   "ص  "     نمَّة   ن  ع ا "ا م ن      ت فق 
 .  ا  ن    " ففةة  خ   قةأيت ذك ه"ص

لف      ة مةص    اة ا ا عم  ا إلن قم  ضَّ ا األمس ا اه      مس  مس
 :(1) االفاق ا، صهلم يف ا اعمت ع  مسنه ا عم   إح   ا ص ا اآلتة يف 

صمس  ،   اة  عمص نعىن  يف غتمس إلهن  ض َّ ة ت  هش هاة  اف    ن   ة  دال 
    .(2) ك   إلن اف     ل عمص نعىن يف غته  ،ا صم 

إلهن ض  إلص  ضغتمس ؛     إال  مت نة   ع ا  ن   ة   لف      هنألَّ ة ت   شمةة  
ا صم  صا ع ئ   ةا ما ة  َّ   ص ضعت   يف األ ل نفاق مل  يف دال اة  عمص ن س   مس  إىل 

األ ل   يف  ص ضع  اف    إلن  إىل  نعَّ مس ، ك    دال اه  ضة ن  يف  ذك   نفاق  ا 
 .(3) األمس اضعت  َّسم  نع ين األفع ل إىل ص  اف ص  قه؛ ألن ناعم  

 
  ، 1/195صكش  اهشكل    ، 330صإلق اا ا ع ضة  ص    ،1/127  يف مس ح األ   ح  اهقاص َّظ     (1)

اهفصل    ، 189ص    2/187 ص صا اك ةل    ،2/471ا  ض   صمس ح    ، 3/138صمس ح  صا ان ةل 
3/214. 

اهشكل    (2) يف   ، 2/187 َّظ  كش   صاألع ا   عمل    صا مم    اهفصل    ،2/113ا مَّ ا  صمس ح 
3/139. 

ا ق    (3) إع ا   ص    ،277/ 2آن  مَّح س   َّظ   اف       ،286ص    101صاه جتل  اض   صإلن يل 
اجل ل    ،2/768 مس ح  يف  اهق     ،1/281صا مسةط  ا ش فة     ،1/54  صت ضةح  صاهق    
 . 1/52صا اص  ح  ، 1/195صتَّمةه ا طمم  عمص نع ين األ فة    ،666/ 2ق  صا َّجم ا ث  ،1/82



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 44  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

  ،معع  ا  ك م    ، فة  كض ه    ل  ت     مب   إال  مُّ  ا  ت  ال  ألهن   ن اقص    ض َّةت  إلص إلهن  
م     ص  قُّ نم   ضعع  ا  ك   .  (1) األع ا    ال  ساح 

،: ض َّةت  شمةة  لف   ن (2) صقةل ،       ة  ا  ضع، نثل: ن    صن  ، صإل ل 
 صمح  ل لق  األمس ا اه      عمةة . 

قم  الا   ألن ال  ؛  يف ا    ة أله ن غ  صا سُّةةم : ض َّ ة ت   خفش األصق ل األ 
عمص كل مس ا،  مةم  ن   ل  ها عمص كل مس اص  قع  اف     خل  ؛  فأمسمه 
 .  (3) كمة   مسة ان اف ص  إلع اض تعرتض يف األأل

د   ن   عمصإلن   ان    ل   "ا م ن  اه       االمس ا  ن   فق   "ص  " اهثىن   " ا م ا  ن 
عمص  اخا م    يف حك  د ل   ن   ضَّ ا  اخا فةم يف  نثل  صاألع ا   ا مَّ ا  ض"  ه 

 :  (4) "  " نفسه، صذ ك عمص ا َّح  اآليتت  "ص "  ن  اقم األمس امل "ذ      ثىنها
األول: اض     القول  تة ة  امحة   هللا  صمس  الض  كةس ن صمسةخ األق ا 

ن  إلن   اهثىن، صإلن ن  د ل   اةع األمس ا اه      نمَّة  مب  فةة  ن  د ل  عمص  ف ت  اي 

 
ا ق آن صإع اضه    (1) ا    ، 71/ 1 َّظ  نع ين  مس ح األ   ح    اهقاص  يف ص   ، 277/ 2  ق آن  مَّح س صإع ا  

ص    ، 128/ 1 ص    ،286ص    101صاه جتل  ا ع ضة   صمس ح    ،2/113 مم    اص   ، 330صإلق اا 
   . 3/138اهفصل 

   .2/666ا َّجم ا ث ق    َّظ  (2)
ا ق آن  مَّح س    (3) إع ا   ا كا      ،277/ 2 َّظ   األ   ح    ، 4/64صمس ح  مس ح  يف  صاهقاص  

 . 269 ص 1/87ق    ا ش فة  صاه ،179ص  صنا ئج ا فك   ،1/140
ا كا      (4) ا اك م     ، 3/411 َّظ   مس ح  يف  اهفصل    ، 1/388صاهقاص   مس ح  يف  صاأل   ح 

    صاهق    ، 3/28صا ان ةل صا اك ةل    ، 1/265صا كَّ ش    ، 2/18الض  ف ح    صاهغ   ،1/481
   . 131ص  1/67صا اص  ح   ، 427ص  1/398ش فة  ا 
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ل إال لأل  ، صذك  مسةخ األق ا  ع ساعمص اهثىن ن  األمس ا اه           
ن  االقم اه   ل ل ة ا    صاحاج ضع ا صاصد اهثىن،  (1) إلهن   غ  ق  ش صا ع   

  ع  . يف ك ا ا
الثاين:  ا ز    ج    القول  ذمس   مسنا  صإىل  اهثىن،  إع ا   نع لن  إلهن   

ة م   ا قة  مصا سُّة  صاض   ن  ك  صاض   اخلم  ز  صاض   إل ح(2)  ُّ  ه  صاجت  ا  إلي  مس    ،  نا 
    اجت مس":

 إلصهل  : إلهن   نثَّة ن حقةق .  
  " ذان   يف "، ك   ن  (3) إلهن   نمحق ن لهثىن ص ةس  نثَّا ة "   حقةق    :اثنةة  

 ". اتن"ص
 قة ا عم   إلن ن  د ل  عمص اهثىن ن  االقم اه   ل نم ٌّ    القول الثالث:

ا  ن"  ةغا ن ن جتما ن  م فع،   م  ا"ص  " م ن ان"اا مَّ ا فةه ك   يف اهف د صاجل ع، فا
  "انا م ا "  "  ةغا ن ن جتما ن  مَّص  صاجل ، ك   مس  ن م "   يف "ذ"ص  ""ا م ن      ص
  .(4)  ل احملقق" صمسنا ق ،اتن""ص

 
   . 15/255تة ة  ألق ا اض  فا ص  مسةخ ا َّظ   (1)
ال  َّص   ص    (2) صن   ن   َّص    ص   ،85 َّظ   ا ق آن  ا فك  ص    ،1/71إع اضه  صنع ين  صنا ئج 

 .1/118صض ائع ا ف ائ    ، 1/191صمس ح ا اسةةل   ،488صت  ةه ا م ع ص  ،179
   . 1/116   خت حم اين يف كا ضه ا َّح  اهةس   ا حممسنا اإلي ا  كا (3)
ا اثَّة  ص  ،2/297 ئص  اخلصص   ، 852/ 2ا مص ايت  اهس ئل   َّظ     (4) اهق ن     ،76 صعمل  صمس ح 

صاهغ  الض     ،1/98صا مم      ، 358ص    74 صكا   ا مة ن يف مس ح ا م ع ص   ، 1/131م   احملس
صا اك ةل    ، 265/ 1صا كَّ ش    ، 2/18ف ح   ا ش فة     ، 185ص    3/28صا ان ةل  صاهق    

   .1/67ا اص  ح ص  ،427 ص 398ص  1/172



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 46  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

نعَّ  صا يت اقا ل    صاقا ل إل ح   مسنا ا ق ل لألد   نفسة  ا يت ن  ت
 ". ت "   "ص "      ذ  اقم األمس امل "ه  ا ق ئم ن ضمَّ ا اهثىن ن  

 -ت "  ""ص  "ك   ن   نعَّ  يف نسأ   "ذ        -صا ق ل ا  ا ح يف مسنه اهسأ   
ان    اه   ل ا  ال   عمصمس  ا ق ل ضمَّ ا االقم   ا م ا  ن"؛  ق مل إلد    "ص  "نثىن "ا م ن 
إلن   ميَّع حةَّ   ن   ا  س ا ط   اهما ئ" إلن ننك  هلم ا ق ئم" ضمَّ ئة ،  ك  ال

؛ ن  ل  ا اسةةل، ص    اي  عمص  َّةع ضعع  القم اا   ن  اهثىن   ه   ل ن ع    
 .  (4) صاض  مسش ا األنص اي (3) صاجلزصيل (2) صا زَمش ي (1) اه  ف"، ك ض     

 
 * * * 

 
 

 
   .2/297صاخلص ئص    ،188ا م ع ص  (1)
   .137اهفصل ص  (2)
   . 53ن  اجلزص ة  ص اهق  (3)
   .100صمس ح قط  ا َّ   ص   ،187ص   149مس ح مسنصا ا نمس  ص  (4)
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 " ينَ ذِ الَّ "
 يه  ىه ُّٱ  :حن  ق  ه تع ىل  ،ا  ساع ل جل ع ا نك    ن   ل    اقم    "    ن  ا   "

َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى  ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 (1) ،

ا فاحعَّ  ا   صمس  عمص  نم   ا ع    صمس   ة ا  ا ع  ،  نزل     ة  م  ا مغ   ا ق آن  ا يت 
 .(2) ا ك مي ه 

ا ط ئة ن اة ا   ا  فف قاع م مس     ع  ا   صخ     ص عل  اص يف   ة ا يف  ل، 
صا َّص  ن ص  اجل   فةق   ن:  عمصآنَّ    صن  ن  ا م       ،  صصافق(3) كف صا      ن  ا     ا  ةم  ا، 
مس   مسنا  صع ق ة ل ن  عمص  إل ق     (5) صك َّ  ن    (4)  ل  ض   مس امس   (6) صضعع  صن    .

 ا ش ع :  ل     قا   ع اص يف ا  فل   هل   اقاع 
    ا ا ص م  ح   حن  ا م ان صن    م ح   

 
 . 183اآل    ،ق امل ا مق مل (1)
ا ق آن  مف اا    (2) نع ين  ا ق آن  ألخفش    ،1/311 َّظ     ، 2/262صاأل  ل    ،2/14صنع ين 

 . 1/302طمم  صتَّمةه ا  ، 2/236صا م  ع   ،3/56شج ي ن يل اض  ا صإل  ،297 صاألزمسة  ص 
صت ضةح اهق       ،2/1004صاالاتش      ،3/31صا ان ةل    ،2/184 َّظ  نع ين ا ق آن  مف اا    (3)

 . 2/191صتعمةق ا ف ائ   ، 1/142صاهس ع   ،1/214
ا ق آن ص     َّظ    (4) فةه  غ ت  ا شج ي   ، 298صاألزمسة  ص    ، 12كا    اض     صمس ح   ، 56/ 3  صإلن يل 

ا َّ ظم ص  ح األ صمس    ، 192/ 1ا اسةةل     ، 1004/ 2صاالاتش      ، 31/ 3صا ان ةل    ، 83 فة  الض  
 . 142/ 1صاهس ع   

 . 2/184 َّظ  نع ين ا ق آن  مف اا  (5)
   . 1/144ا س  ك  إامس دص  ،2/181 َّظ  كا   األلن  يف ا مغ  ا ع ضة    (6)



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 48  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

 ( 1) ا  ا َُّّخ ة ل  غ  ا مل  ن م ح  ح      ا  
 ا ش ع : ل     صقا  

ة   ز  ان ع ط  َم    ن    ن    ا        كأهن  م     ا م ان صن  صضَّ  نا   ُي    (2) ن  اخ 
 ا ش ع : ل     صقا  

 ( 3) ةل  ق ن ك  ض   ل  ل    ص  ق   ن  ا صس     اط ت  صا مس   ا  ق ن  ا م ان ص ضع ك ٍظ 
   .(4) ق   ا ذ ك  صن  ن  ض  ع ق ة ل: مسم ا م  ا ل ن   ل     صقا  

ا ظ مس مل يف   تف ُّق  مسنه  إذ ص     ت   ص  حظ  ا ع ضة ؛  ا قم ئل  اجلز  مل    
صإل ق  ، صتع ُّد    ل صع ق ة ل  ن  ة  َّ  ن  ، ص    ا قم ئل ا ع اننة  ك ا قحط نة  كط ة  ٍئ صك  

 
ن (1) ن   ضةا ن  ا   زمسنان  األ  صمه  ألِب ح      ، شط ا  ض    ا ع ق ة م      ز   ص    .    ع م م   إلِب  ن ادا   َّظ  

صمسع مسم   ،239 عقةل  ض   مسع اا  د  ا  ،صن س      ؤض  ،  2/52 صكا    نمحق  يف  ص  صمس   نه 
ة م ة  صن س    إل      م ةا م ص  .172  . 61 ص صمس  يف د  اهن    ،األ خ 

 .  إلق  عمص ق ئمه  ،مسنا ضةت ن  ا ك نل (2)
ز ان  .األط ا   ألضةعا  :صا    خ   ا  .صمس  ن    ققط مس ع   ه    ،ا  ع  إل ن ع ط  :ا    ع ط    ، ا  ع  خ ز ز  :صا  اخ 

 . صمس  ذ ك    األاان   
ضةت  (3) ا مسةط  مسنا  ا ك َّ  ين    صمس  أل ن    ، ن   األ ق ك    ض   ض  ح   اثن  ف اس  َم   ا    ، ة      . صمس  مس ع   

  . 17ص  6/14 َّظ  اخلزان  
   ا اف       :صا ص ق ل    ، ص ق  لن  اع    : صا    ص  قةل  . صمس  ن   ا ا ط   ا    ن  ا َّ ا  ،اع مس   ا مل  :ا ش   ا 

حكل آ   ح  ٍ  ن  ا س     صإلااد ضه  .  طع  ع م ه  ق   :إلي  ،صت   ه َّ  ن  ،    خزان     .نثل ا س ة   صا س  
 . 6/17األد  

ختفةف   "ا منصن"  اه   ل  االقم  ن   ا َّ ن  ل صم   ؛ صح نفت  االقم  ا كا      .  ط ل   َّظ  
 . 3/20 ض  صمس ح ا   ،4/145صاهقا    ،1/186

   .317ن ادا إلِب ز   ص  (4)
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يف  دايامسم  ك نت  ، صك َّ  ن    (1) ك نت تسك  ا ط ئ     لن  ة  إلن ك  اقاع  هل ، ف
اه نك   عط ة  ئ   ص ،  (2)   ن  ك ة ت  ما  نز  ا  ن  َّ     (3) ص   م  صق    أ   إل       م  َّ     يف 

اآلن ا سع د    صضَّ ح ئل  جتإلق      ،  إلن   (4) مسما ص  ك نت  ك نت  فع ق ة ل  ، 
ل مح     ا ظ مس مل(5) نس كَّةم  مسنه  إل      عمص  صمسنا   لُّ  يف    ،،  صص  دمس  
اا مغ  ا ع ضة  نَّن ا ق     .   

 اخام  ا عم  ا يف ت  ةه  غ  مسنه ا قم ئل عمص ق  ":ص 
"ا م ن صن " نع    أوهلما: ا س  ض  إع ا   إلن  اهنك   ضه،  اع  ؛ ألهن  نمحق  

 صاقا   ا مب   م : 
إلصاخ  ص ألا اخا    األع اِب ل:  ن قعة   تغتُّ  حبس   يف  (6) مس   ن     ، ك   

 ا ش امس  ا س ضق .
صاجل إلهن  ا  ع ت،  اهعا ث ين:  األمس ا  "، ك      ض    ع ن  خص ئص   " إلايًّ إلن 

 .(7)   لف ص ة  ة  ما  مس   ا ة  إض ف   ع اض   إل ع   ض ت ه

 
   .435ألا  ص  َّظ  هن    ا (1)
   .408ص  اه  ع ا س ضق  (2)
   .326َّظ  هن    األا  ص   (3)
   .37ص   اه  ع ا س ضق  (4)
   .366 َّظ  هن    األا  ص  (5)
صمس ح األ فة     ،1/191ا اسةةل  صمس ح    ، 489صت  ةه ا م ع ص    ، 78 َّظ  نفا ح ا عم ا ص   (6)

 . 1/285صاهل ع   ، 3/31صا ان ةل صا اك ةل   ،83 َّ ظم ص ض  اال
  ، 1/437صاهق    ا ش فة     ، 273ص    1/191صمس ح ا اسةةل    ،489ا م ع ص     َّظ  ت  ةه (7)

   .1/133صا اص  ح   ،2/189صتعمةق ا ف ائ   



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 50  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

ا  فع صا ة ا يف  اص يف    اجل ع ا س    فاق  إىل ع نٍ ، صمس  ا ن  إلا ث  ث:  
 .  (1) اجل  صا َّص ، صمس  ال ت لُّ عمص اجل ع إال صمس  دا     عمص األع ا 

   ضةَّة  ؛ ف ق   "ا منصن"ل  اص ك ا  ض ن"    تإذا اقاع م  "    ن  ا   "إلن  ا  اضع: 
اهم  "(2) صض"  فآث صا ع ا ظة ا      ن  ا   ؛ ألن  ضَّ ئه مسمةه  لف  ،  " يف ح    

خ طًّ    األمس ا،   ن ع  ن "إلل"  عمص  ل  خ ل  َماص   "إلل"  ألن  اف  ؛    شم ه  
 .  (3) صإلظة صمس  ح    األع ا ؛ ألن مس م ه  اف   زال

"ا م ن صن "  ةغ   ة ؛  قة ا عم  ا مَّ ا فةة  ك   يف اهف د، فا َّمنإلهن     :ايهماثن
،  (4) صمسنا ق ل احملقق"   ،"ا  ن    "  ةغ  ن جتم   مج  صا َّص  م فع، صن جتم   

   صق  اقا   ا ضمعع إلد   ا ق ئم" ضمَّ ا "ذان صاتن"، صإُي زمس  ك    م :
؛ صهلنا  مقص عمص تَّكته (5) د ه  األصل: إلنه   شرتط جل ع االقم تَّكت  نف  

 ا  ح     صن، صز     ص   ف ، حن : اإلل" إلص األض"ضع  اعه، فإذا إل ا   تع  فه ع      ضا

 
 . 151صنفا ح ا عم ا ص  ، 2/636مس ح ا م ع  صاهامع يف  ،1/15 َّظ  نع ين ا ق آن  ألخفش  (1)
 . 2/65عمص اهغ  صح مسة  ا  ق ق   ،1/208ة  ا َّ ا َّظ  ح مسة  ايق" عمص جم  (2)
صح مسة     ، 1/208صح مسة  ايق" عمص جمة  ا َّ ا    ،2/133عمص اهغ      َّظ  ح مسة  ا ش    (3)

 . 2/65ا  ق ق  عمص اهغ  
ا ق آن  مف اا  (4) ض   فة  اصمس ح إل   ،2/119صا مم      ، 2/297اخلص ئص  ص   ،2/184   َّظ  نع ين 

   .1/120ك صنَّةج ا س    ، 3/28صا ان ةل صا اك ةل  ، 1/265صا كَّ ش   ،1/692نعط 
ا كا      (5) ا        ،1/246صا مسةط    ،103/ 2 َّظ   اهق     ص   ، 551/ 2صااتش    ت ضةح 

 . 1/160صاهق    ا ش فة   ،1/82



 

 
51 

 ربية العجملة العلوم  
 ه  1442  ستون رجبالالعدد  

صاه   ا ع ئم    هل ، صمس       الزا  ة  تع  ف    ألن ن     ؛  تَّكتمس   ا     ص  ا  الت ال  ا    ، 
   .(1) ا اعة    ص  ا  ا تَّكتمس     ا     ص  ا       ا  ا صم ، فم   إلص األ   صا  ا 

ن ن   ا ث ين: إلن ا ع   جم   ع  ن عمص ضَّ ا نف د االقم اه   ل، صنعم ا إل
اجل ع   ع ن   ألن  نف د ه ؛  إع ا    االقم   اع   المس صط   ت  ا س    إلن  اغت  ض    

 .  (2) ل ع انل؛ صهلنا ف القم ا ني     ص ح  إع اض ه  ن  ل  إلصىل إلال   ص ح  اع ه  
   ع  مبعزلٍ   ل يف مسمه اف  ، صاجل ع  غ     مم  تا  اه        ا  ألمسن اإلا ث  ث:  

 فظة    ا ع    اه         األمس ا تك ن ا ء    إلن  قا   س    قة فص نا    اف ص ؛
  .(3)   ا مَّ ا فةة  صخب    نع ص  د عم   ،ال حقةقة  

     غ ة     اع   فظ ٌّ ال حقةق ٌّ، إلي: إلنه  صن  مسنه األد   ن   إلن "ا م ن صن "  
ص     حةح  اع   ص ةس    عٍ ا    عمص   امل   ،  أل ا  ا س    اهنك   يف  ن  اع 
ضامس ما ة    "ا ن  " اهعىن   ""  ج  ا ش  "   ا مفظ صضعع    عايف    اهجم   ي       فأ    ،(4) يف 
ا س   ن اع مل  اه ضةَّة    نك   صهنا تسقط األد   ا ث ث   ؛  (5)  ماش كل ا ص اي 

ن  ا   ةل ا  اضع صمس  كا ضاة  ض ن" فة ج    األصىل ن  إلد   ا ق ئم" إبع اه ، إل
ا اا م فُّ  أبن  صافكعَّه  ا كم    هنه  عمص كا ضاة   ظ   ق ضق  ضَّ ئة   إلص  إبع اه   م  

 
ا صَّ ع     (1) ق   ا اك م     ، 2/297صاخلص ئص    ، 2/466 َّظ   مس ح  يف    ، 1/388صاهقاص  

   .28/ 3ك ةل صا ان ةل صا ا ، 2/635يف مس ح ا م ع    صاهامع  ،2/674   نصصاأل
   . 635/ 2اهامع يف مس ح ا م ع  ص ، 2/466 َّظ  ق  ا صَّ ع   (2)
   .1/399 َّظ  اهق    ا ش فة   (3)
" "ص  ،ن ي" ن افق   زن "مس ٍج"إلن صزن "     :إلي (4)   يف   ف   مسَّ  تش ه   ،"ا  ن    " ن افق   زن "ا ش ج 

صص  ،ظا مف ا ع قل"ا  ن    "  عمص  " "   الن  تش ه   فم  ، "ا ش ج  اهعىنةنا  ضعع  مس ح    . يف   َّظ  
 . 1/191ل ا اسةة

 . 2/721صنا ئج ا احصةل  ،1/258 َّظ  مس ح ا ك فة  ا ش فة   (5)



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 52  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

ُي     -إذا إلادان إلن تك ن د ة  عمص األع ا    -  صا كا ض     ،(1) ئ ت ا سَّ" مب
  .إلن تك ن نق ا ن     م ا   ا امفُّظ ه 

اف ص    ايق"  ا شةخ  ضعصإل     فق ل  مسنا  اقا الهلم  إلن  عمص    
إلن الا:(2) ذ ك   ه   ا  قم  اهق  ا  يف عمم  إال    " ك    اه   ل  ن  ن   ا اع    ت 

  .(3) ق   ض" اجل ع صضةَّه"في" خ      فا اا ثا م ت  فةه؛ ننثىن "ا 
اف    الض   تمع   ا  ض   يف    (4) صذك   إل     تمقص  ا اع     الا  إلن 

صمس : صإلخ اهت  ( اصن ا") صا م اا     ،  صا م ايت،  صا  ئ ،  أل  ؛ا  يت،  هن   صذ ك 
 .  (5)("ال  إل  ا)ال امس ض  صاح ملٍ  ا  ض اٍ    ك  ا ني    (ا  ا  )        ت جم  إل  

إبع اه  صادصد ا ق ئم"  ان صاتن" إل  ض  ا ق ئم"  ذصق  ن    ضَّ  يف نمحث "
 ضمَّ ئة . 

 * * * 

 
  ،22ص    صاخلط صا كا ض  يف اف  امل ا ع ضة    ، 47دااق   غ    اتاخية  ص    : َّظ  اقم اهصح   (1)

   . 26ع ضة  ن  ا َّق ش إىل ا كا   اهخط ط ص ض  ا صا كا 
 .208/ 1جمة  ا َّ ا    ايق" عمصح مسة (2)
 . 172صع  مل ا كا   ص  ،243مسنا إلد  ا ك ت  ص   َّظ  يف  (3)
   .144ا ش فة  ص  (4)
   .2/357ص َّظ  ا كَّ ش  .ضاص    ست ،3/330مس ح ا ش فة   (5)
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ِئنَي" ال"  َّلَّ
ئ " "ا "  اقم  ا يت"، ص"ا يت" ""ا  ا " اع   ا"ا  ا "، ص ا اع   ن   ل   اقم     
، صغت ه ، حن  ق  ا   ن ض ء   م ف د اه نث  ن   ل    يل ىل مل خل ُّٱ ه تع ىل: ع قل 

َّ جن يم ىم مم خم حم جم
 ىت نت مت زت رت ُّٱ:ىله تع صق    ،(1)

َّ يثىث نث مث زث رثيت
(2 ).  

ئ  "  ص اه "ا    جل ع  ا ع قل كثتا    ساع ل  األ ل  ، نث  ق  ه  حن     ،صمس  
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ  : ىلتع

َّ حطمض خض
 :ق ل ا ش ع صحن    ،(3)
 (4)   ف  اهغ   يا  ا رب       م  اا  ق  ةا      ص ك          م  س  ح   "  غ  م   ا      ج  ج    ي     ا  ا       ن  

قمة   ا ع قل  اهنك   اقاع   ه جل ع  نسع ٍد    ،(5) صصاد  اض   ق اامل    حن  
 ق ل ا ش ع :  ، صحن   (6) َّٱ ميخي حي جي يه  ىها    آ    ئ         ُّٱ ق   ه  تع ىل:

 
   . ن  اآل   األصىل ، ق امل اجمل د   (1)
   . 53اآل    ،األق ااق امل  (2)
   .4ن  اآل    ،قق امل ا ط  (3)
   . 74  انه ص  َّظ  د .صمس   مع    ،ن  ا ط  ل  مسنا ضةت  (4)
ا شج ي    (5) اض   إلن يل  ا م ع ص    ، 3/58 َّظ   ا اسةةل    ، 490صت  ةه  صمس ح    ، 1/193صمس ح 

ا ش فة    األ فة   ، 1/258ا ك فة   ا َّ ظم ص    صمس ح     ااتش ص   ،1/265صا كَّ ش    ، 84الض  
ا ش  ،1/217اهق       صت ضةح  ،2/1004ا       ا طمم     ،439/ 1 فة   صاهق     صتَّمةه 

1/303.   
   .141صتَّظ  ا ق اامل يف كا   فةه  غ ت ا ق آن  مف اا ص  . 226ن  اآل    ،مل ا مق ملق ا  (6)



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 54  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

  َّ َّ   ا   ا  ق    ن ة   صا ا  اح ج  ا ا   ه  ف   آلؤان أب  ن    ن   (1) ع م ةا 
مسن  ضعع  "ا    صاقاع ل  اقاع  هلمل  نثل  ف قاع م مس     ئ " "  "ا ن  "، 

ا  فع م نك    يف  صل  اص  ا س  ،  اهنك   اع  صض"  ضةَّه  ا ص اي    ، ماش كل 
اجل صا َّص  صل ة ا يف  فةق   ن:(2)    ا  اصن كف صا"،  صن  (3)"  ع      ه  مس امس  ، 
 ق ل ا ش ع : 

 (4) َّ  ح  مس ج  ن  ص مس م     ا ش   مب    ص      مس م  ا   ا ص ن  ف كُّ ا ا غ ل  ع     
 صق ل ا ش ع : 

ق    ئ "  ن    ا    إل       تا ع ج يب  ص تا   ي  ض ط ةط    (5)    اخل    ايل  يف ا  اح 

 
ن ص   َّظ  كا   فةه  غ ت ا ق آ  .ةم   إلق  عمص امسهصمس     ل ن  ق م    ، مسنا ضةت ن  ا  اف   (1)

   . 301ص صاألزمسة    ،141
ا َّح    اهق     يف  ا عة   األنس ن  : ا  اح ج  اص "  :1/394   ق ل  ج     ح  اف ا  -  اع  ضفاح 

   ص عم ا ح ج  ا مس م  َّ  ، صن ة   صا إلن ان  ،  ةس آلؤان ا ن   إل مح ا مسأنَّ   : صنعىن ا مةت  .-صكس مس 
 .ك   ا  ة   أبكث  اناَّ ان عمةَّ  ن  مسنا اه  صح"

ص  كاظ    َّ (2) ا ق آن  فةه  غ ت  ص    ،141    ا شج ي  صإلن يل  ،300صاألزمسة     ، 3/58  اض  
ا  ا مغ   اهق   ص    ،2/182ع ضة   صكا   األلن  يف  ا اسةةل    ،112صن ث ل  ص    1/192صمس ح 

  ،1/442صاهق    ا ش فة     ، 2/1005   صااتش   ا      ، 3/36صا ان ةل صا اك ةل    ،194
 . 2/194صتعمةق ا ف ائ   

 .1/258ا ك فة  ا ش فة  مس ح   َّظ  (3)
  ، 3/58اض  ا شج ي     َّظ  إلن يل  .  إلق  عمص امسه  ،ن ل     ل ن  مسصمس  ،مسنا ضةت ن  ا  اف   (4)

   .535صاهغ  ص 
األ غ  ل  :صا غ لُّ   ا ش  مس ج  ن    .صاح   ا عظ ص  :ص ن   ص   ن   ص   ص ق ص ما اا ة    ،مس   خ   اق  ن   ن ن    . إلمسة  

 . 5/132نعجم ا مم ان   َّظ 
   .2/372نه  َّظ  د  ا . صمس   مك   ة ت ض  ز   األق ي  ،مسنا ضةت ن  ا  اف  (5)

 . ا  ع ج   :ا م ط ةط 
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 صق ل ا ش ع : 
 ( 1)   ض  ا   د صا صإن ت   ض  ا ع فُّ اإل تا   صإن       صا ع ف   اصإان  ن    ا  ئ " إن ق   ا  
 .(2) "ا  ئ"" يف األح ال ا ث ث صاة ا مسن ل  ق   ن:

 مغ  عمص ق  ": صاخام  ا عم  ا يف ت  ةه مسنه ا 
   ا س  ؛ ألهن  نمحق  ضه. إلهن  نع ض   إع ا   اع اهنك :إلصهل  

 .  هف دك   يف ا اثنةة  : إلهن  نمَّة ؛  قة ا عم  ا مَّ ا فةة   
 صاقا ل كل ف  ق لألد   اهنك امل يف ت  ةه  غ  "ا  ن صن ".

نمَّة   إلهن    "ا  ن صن " مس   اهسأ   صنسأ    ا  ا ح يف مسنه  ا ن؛  ق مل  صا  إلي 
ا ق ئ ن جتإلد    إل ف ظة   ةغ    صإلن  ضه،  حةَّ    (3) م   مج عم"  ميَّع  ال  ،  ك  

ع  لن؛ ن  ل  ا اسةةل، ص    اي   إلهن   ن   ن   ا  س ا ط   اهما ئ" إلن ننك  هلم
اه  ف"، ك  زَمش ي ضعع  صاض     (6) صا سك  ك   (5) صاجلزصيل  (4) عمص  َّةع 

 . (8) صا سة ط  (7) مسش ا األنص اي
 

 * * * 

 
   .  إلق  عمص ق ئمه  ،مسنا ضةت ن  ا ط  ل  (1)
 .2/194صتعمةق ا ف ائ    ، 2/1004صاالاتش     ،3/27 َّظ  ا ان ةل صا اك ةل  (2)
   . 3/28اك ةل ل صا صا ان ة ، 1/265صا كَّ ش  ، 2/297 َّظ  اخلص ئص  (3)
   .137اهفصل ص  (4)
   . 53ص ة  ص اهق ن  اجلز  (5)
   .78نفا ح ا عم ا ص  (6)
   .101صمس ح قط  ا َّ   ص   ،188ص   149مسنصا ا نمس  ص  مس ح (7)
   . 287ص  1/285اهل ع  (8)



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 56  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

 : النتائج
ستخلص يف هنايته أهم نتائج  ه، عد قراءة هذا البحث ميكننا أن نب

 :وهي

اف    اااااا  1 مس ض ه   إذا  االقم  اهمة     ألفص نا    ؛  مىن  األمس امل  –مس ا  إلمس ا 
  هش هاة  اف   صضع   صإن     ، ا  َّة  نعىن اف  إن     ،نمَّة   -صاه      
 . ة أله نصإن   ،إلص افاق اا  

االقم اه   ل مسل      صضعع ا ء مس ا اهمة  األاخام  ا عم  ا يف نثىن    اااااا  2
 . ضمَّ ئة ا ق ئم"   مل إلد   ق    ؛صا  ا ح إلهن  نمَّة     ؟مس  نمَّة    إلص نع ض  

تة ة     اااااا  3 اض   اهسأ      –امحة   هللا-الض  كةس ن صمسةخ األق ا  يف مسنه 
ثىن  صإلن اه  ،فةة  اهثىن  ا اهمة   نمَّة  مب صمس  إلن اةع األمس   ،اإلي  تف  دا ضه

""ص  "نَّة      ساع ل إال لأل   "ذ ان   ان  صاعا   مسةخ األق ا عمص    ؛ا م ن 
فإذا ا ا ع    ، ضتث  ا ق ل  َّا  ا ق اع  ا َّح      م  عمص ا   قعة يف إلن ت  نَّةجه
م    ا  ف ظ ص م  يف ا      اتا     اا  نعه ا  صال   س م م الض     .هكآايت ا ق آن    ا ع   ل عَّ  ق 

 .   ذمسم  إ ةهتة ة  صاض  كةس ن ن
ه اض  ن  ك صغته يف مسنه اهسأ   إىل ص    إ  اا ا م   جم        اااااا   4    ا ج 

ا مس ا اهمة   صضعع ا ء االقم  األفا   إل ص ا إلن نثىن    ،ط دا  مق ع مل  ؛صاح  
نع ض  ا مغ ي  ؛اه   ل  االقاع  ل  عمص  اجل ة ا    ،ضَّ ا  اإلي  صخ  ف ا 

 .إلد اةم اغم ق مل ،م" ضمَّ ئة ا ق ئ
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إذ اإل َّ  ضعع ا َّح مل    ؛االجت ه إىل تسةةل ا َّح اس ا َّح ي    ا يف  ظة     اااااا  5
إلن   نع ض األنثىن   نك   اه   ل  االقم  ا ء  صضعع  اهمة    ن     ،مس ا 

تةست   ا ط  ل   ا َّح  عمص  ا  غم ن  ذك مسم يف    ، تعمةم  كاٍ   عمص 
  .صاحاج  ةم  مَّ ئة  ،خ   هلم إلهن  نمَّة إل
اق  اااااا  6 اهتف ُّق  ظ مس مل  ا ا  ما ة     يف  م اع  ل  ا ا  ع     ن  األمس ا   يف   امل 

صتع  دت    ،فق  ص     ت     ا قم ئل ا قحط نة  صا ع اننة   ،اجلز  مل ا ع ضة 
اقاع  هل  يفمم     ؛إلن ك   صإل   اة   ا ظ مس مل  مسنه  ق   ا  عمص  ا مغ       لُّ 

   .ا ع ضة 
إلحة ان َّشأ اخل      اااااا  7 تفست    ا َّح ي  ك      ،ا مغ      ملا عم  ا  مظ مسن  

صإلحة ان  َّشأ ن     ، مس  اف  ل يف خ فةم يف إع ا  نثىن األمس ا اهمة  
ا ع ضة  ا قم ئل  ا مغ ي      االقاع  ل  يف    ،اخا    ا  اقع  مس   ك   

ضعع   إع ا   يف  اه    خ فةم  االقم  ا َّ مسئ  ا ء  اخا    ل  ع  
   .ع ا قم ئل ا ع ضة اقاع  هل      ضع 

 * * * 
 



 

 
َهَمةمساء املُ ما جتاَذبَُه اإلعراُب والبناُء من األ 58  ب ْ

 مان حسان بن عبد هللا الغنيد.  

 ملراجع املصادر وا
ن قس  ا  ق       ،تقةق حم   ا  ايل  ،  عم  هللا ض  نسمم ض  قاةم   ،د  ا ك ت إل - 1

 . هـ 1405 ،ا طمع  ا ث نة  ،ضتصت
ا    تقةق ا  كا ا    ، ألِب حة ن األن  س   ،ااتش   ا     ن   س ن ا ع   - 2

  ا طمع   ،ا ق مس مل  ،كام  اخل جن ن  ،ا ا ا ان  ن عم   ا  كا ا  اا عه    ،ن حم  عث  
 . ا 1989 ،ىلاألص 

اض  ن  ك - 3 إل فة   ا س  ك إىل حل  إلِب    ، إامس د  إض امسةم ض  حم   ض   ا       ربمس ن 
نش    ،تقةق د. حم   ض  ع ض ض  حم   ا سةم   ،ضك  ض  إل    ض  قةم اجل ز  

 . هـ 1422 ،األصىلا طمع   ،ا  ايض ،إلض اا ا سم 
طمع   ،  اهم حتقةق عم  اهع"  ، عم  ض  حم   اهل صي   ،يف عمم اف ص مسة   األز  - 4

   .هـ 1401ا طمع  ا ث نة   ،جم ع ا مغ  ا ع ضة  يف دنشق
تقةق    ،ألِب ا ربك ت عم  ا  مح  ض  حم   ض  إلِب قعة  األنم اي   ،إلق اا ا ع ضة  - 5

ق اامل فخ    ل  دا  ،ا  كا ا  صنش   اجلةلطم ع   األصىل  ،ضتصت  ،ا    ، ا طمع  
 . ه1415

ا  - 6 يف  ا س اج  ، َّح األ  ل  ا   ،الض   عمتقةق  ا فام  كا ا  افس"  ن قس     ،  
 . هـ  1405ضتصت ا طمع  األصىل  ،ا  ق   

ا ق آن - 7 ا َّح س   ،إع ا   إمس عةل  ض   ض  حم    إلمح   ا  كا ا    ،ألِب  عف   تقةق 
زامس  غ زي  ا َّة   ،زمست  صنكام   ا كا   ا ث نة   ،ضتصت  ،ا ع ضة    ع      ،ا طمع  

 . مسا1405
  ، تقةق إض امسةم األضة اي  ، مة ينحم   األألِب ا ف ج عم  ض  افس" ض   ،األغ ين - 8

 . ه 1389  ،طمع داا ا شع 
اض  اف    - 9 ا  كا ا فخ    ل    ،ألِب ع  ص عث  ن ض  اف     ،إلن يل  تقةق 

 . هـ 1409 ،ضتصت ،داا اجلةل ،قمة  ن ق اامل
تقةق ا  كا ا حم  د حم      ،ض  ا شج ي هلم  هللا ض  عم     ،ض  ا شج ي إلن يل ا - 10

 . نش  نكام  اخل جن  هـ،1413 ،ا طمع  األصىل ،ا ق مس مل ،اه ين نطمع  ،ا طَّ ح 
ا َّح مل - 11 إلنم ه  عمص  ا  صامل  ا قفط   ، إنم ه  ض    ق   عم   ا      تقةق    ،جل  ل 

 ،ا طمع  األصىل  ، مس ملا ق  ،ِبطم ع  صنش  داا ا فك  ا ع    ،ل إض امسةمحم   إلِب ا ف 
 . هـ 1406
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ألِب ا ربك ت    ،  " صا ك فة"  " ا مصاألنص   يف نس ئل اخل   ض" ا َّح   - 12
ا     عم   ،ا  مح  ض  حم   األنم اي  عم  نش  اهكام    ،اف ة  تقةق حم   حمة  

 . هـ1407 ،ضتصت ،ا عص   
 ، ن قص ضَّ ي ا عمةم   ا  تقةق ا  كا  ،الض  اف     ،  ح يف مس ح اهفصلاأل  - 13

 . ا 1982 ،ضغ اد ،نطمع  ا ع ين
ا افست ا مح  احملةط  - 14 األن  س ألِب    ، يف  تقةق   ق  حم      ، ا غ انط  حة ن 

 هـ.  1420اتا خ ا طم ع  قَّ    ،ضتصت ،نش  داا ا فك  ،اةل
ا ف ائ  - 15 ا ع   ،ض ائع  ضك    إلن ا  إلِب  ض   حم    هللا  عم   إلِب  ا      مشس  ن  

طم ع     ،تقةق نع ص  نصطفص زا ق صزنةم ة ه  ،ص  لض  قةم اجل ز  اهع    ،ا  نشق 
   .ه1414 ،ا طمع  األصىل  ، ا  ايض ،ت ز ع داا اخل ين ،صتضت  ،تصنش  داا اخل

م ا  ض  حم   ض  حم   ض   جمل  ا     إلِب ا سع دات اه  ،ا م  ع يف عمم ا ع ضة  - 16
اجلزاي  ا شةم ين  ا ك مي  عم   اض   لض   ،حم    صدااق     ،األثت  اهع ص   تقةق 

ا     د. إلمح  عم   ا ق     ،فاح   إلا  اه  ،نش    نع   األصىل  ،ك ن نك     ، ا طمع  
 . هـ 1420

ا ز     - 17 ال  مس ح  يف  إلمح   ،ا مسةط  ض   هللا  ا  ضةع   عمة   إلِب  تقةق    ،ض  
ا ثمةيتا  كا عة   ض   عة د  األق ن   ، ا  ا غ    األصىل  ،ضتصت  ،داا    ، ا طمع  

 . هـ 1407
ا - 18 صا َّح ملضغة   ا مغ  "  طمق ت  ا سة ط   ،   ع مل يف  ا  مح   عم   ا        ،جل ل 

   . مَّ ن ، ة ا ،اهكام  ا عص     ،إلِب ا ف ل إض امسةم قةق حم  ت
تقةق د.    ،ع   ض  إض امسةم ا ك يف  إن ا ا ش     ،ا مة ن يف مس ح ا م عكا     - 19

مح        ا      األصىل  ،ع ا  ع  ا    ،ه  1423  ،ا طمع   داا  صا ا ز عنش     ، مَّش  
 . األادن ،ع   ن

ا اسةةل - 20 مس ح كا    يف  صا اك ةل  ح  ،ا ان ةل  األن  س ألِب  تقةق    ،ة ن 
 . هـ1418ا األصل اجلز  ، ا طمع  األصىل ،دنشق ، قممداا ا ،ا  كا ا حس  مسَّ اصي 

اهق   =  ا اسةةل   - 21 صتك ةل  ا ف ائ   ن  ك  ،تسةةل  تقةق حم   ك نل    ،الض  
 . هـ1387 ،ِبداا ا ك ت  ا ع   ، ض ك ت

 .فميبا م ِب انطمع  عةسص  ، مشةخ خ    األزمس ي  ،ا اص  ح مب   ن ا ا ضةح - 22
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تقةق ا  كا ا    ، حمل   ض  إلِب ضك  ا  ن نة   ،ف ائ تعمةق ا ف ائ  عمص تسةةل ا  - 23
اهف    ا  مح   عم   ض   ا اج ا    ،حم    ا ف زدق  األصىل  ،ا  ايض  ،نط ضع    ،ا طمع  

 . هـ1403
  ، سعة  ض  قمة  ن ا ك  ان  ا س    يل ا سُّ ق    ، نع ين األ فة تَّمةه ا طمم  عمص   - 24

طمع   ا   ، ا  ايض  ،داا ا ا ن     ، عصة  خ    ض  قع د ض  ف اس ا   ا  كا ا  تقةق
 . ه1429 ،األصىل

ا مغ  - 25 األزمس ي   ،هتن    إلمح   ض   حم    نَّص ا  ن     ،ألِب  جم  ع   تقةق 
 . ا 1964 ،ا ق مس مل ،األق تنمل

ا م ع - 26 اخلم زألمح  ،ت  ةه  ف  ز زك  حم     ،  ض  افس" ض   دااق  صتقةق د. 
داا  ،داي  صا ا س ا    نش   صا رتا  مطم ع   صا ا ز ع  ا ث نة ا طم  ،نص   ، َّش     ، ع  
 . هـ 1428

 محس  ض  ق قم ض  عم  هللا    ، ت ضةح اهق    صاهس  ك ضش ح إل فة  اض  ن  ك - 27
 ،ا طمع  األصىل  ،ا ق مس مل  ،  نتقةق ا  كا ا عم  ا  مح  عم  قمة   ،ض  عم  اه ادي 

 . هـ 1396
 ص عث  ن ض  قعة  ض  عث  ن ض  ع   ألِب ع    ،   نع ا مة ن يف ا ق ااات ا سمع  - 28
احملقق" ا  ا ش اق    ،   اين تقةق جم  ع  ن   األصىل   ، األن اات   ، نش    نع     ،ا طمع  

 . هـ 1428
اهغ  - 29 عمص  ا  ق ق   ا  ق ق   ،ح مسة   حم    ض   اهشة  ،هصطفص    نطمع  

 . هـ 1386  ،ا ق مس مل ،افسة 
  أت ة   ،مص نغ  اض  مسش ا ا ك ا ع   ح مسة  ا شُّ      عمص اهغ  = اهَّص  ن - 30

      .ه 1305  ،اهطمع  ا مةة  مبص  ،تق  ا     إلمح  ض  حم   ا شُّ      
ا اص  ح - 31 عمص  ايق"  ا شةخ  ا        ،ح مسة   ز    ض   ايق"  ا شةخ  أت ة  

ا ع ضة   ،ا اص  حنطم ء عمص مس نش    ،اف ص  عةسص    ،طم ع  داا إحة ا ا كا  
 .ا م ِب افميب

 ،  مشةخ ايق" ض  ز   ا     اف ص   ،عمص جمة  ا َّ اخ ايق"  ح مسة  ا شة - 32
ا طمع     ، ا ق مس مل  ،نطمع  نصطفص افميب  ،نطم ء عمص مس نش جمة  ا َّ ا  مف كة 

 . هـ1390 ،ا ث نة 
األمش ين - 33 مس ح  عمص  ا ص م  ن  ن  كأل فة    ح مسة   مس ح    ، اض   ه نش  نطم ء 

 .ا م ِب افميبنطمع  عةسص  ،األمش ين
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ا سافج   م - 34 ا ف اق   ،مع ق اا  عم   صضشت    ،ألِب  قة     ا      ض ا  تقةق 
 . هـ 1404 ،ا طمع  األصىل ،داا اهأن ن  مرتاث ،  ُي يت

تقةق   ، عم  ا ق دا ض  ع   ا مغ ادي   ،خزان  األد  ص    م    س ن ا ع   - 35
 . هـ1403  ، ا طمع  األصىل ،ملا ق مس   ،نطمع  اه ين ، س ا حم   مس اصنعم  ا 

  ،ع   ا كا   ،تقةق حم   عم  ا َّج ا  ،ألِب ا فاح عث  ن ض      ،ص ئصاخل - 36
 . هـ 1403 ،ا طمع  ا ث  ث  ،ضتصت

ا ع ضة  - 37 صا كا ض  يف اف  امل  ا غ     ،ضتصت  ، ةحىي صمسة  اجلم اي   ،اخلط  داا 
 . ا 1994 ، ىلا طمع  األص  ،األق ن 

األد  - 38 ض  ،د  ان  إقح ق  إض امسةم  ا ف ألِب  إض امسةم  إلمح  ت  ،ااِب   ا  كا ا  قةق 
 . هـ1424 ،ا ق مس مل ،ن قس  داا ا شع   مصح ف  صا طم ع  صا َّش  ، َما ا ع  

ا عج ج - 39 ض   اؤض   ا ربصق   ،د  ان  ا  اد  ض   ص ةم  اآلف ق    ،اعاَّ ا  داا  نَّش اات 
 . هـ1400 ،ضتصت ا طمع  ا ث نة  ،اجل   مل

ا ع    - 40 ا ف  ،د  ان  إلِب  ض    اصا    عث  ن  ا ط ئ تقةق خ   ، اح  صامسة       
األق نة   مطم ع   ،ا عمة ي  احمل صدمل ا ش ك   األص   ،ضغ اد  ،صا َّش     ، ىلا طمع  
 . هـ 1375

األق ي   - 41 ز    ض   ا ك ةت  األق ي =  د  ان  ز    ض   ا ك ةت  اعه    ،مسع  
 . ا 1970 ،ضغ اد ،صحققه ا  كا ا داصد قم ا

ة م ة   - 42   ، ضغ اد  ، عطة ص مةل ا  اع صتقةق خمةل إض امسةم ا عطة   ، د  ان   ةا م ص األ خ 
   . هـ1397 ،ا طمع  ا ث نة 

ا  طَّة   ا مجَّ     ،ضغ اد  ، غ من ق ُّصاي اف    ،اخية دااق   غ    ات  : اقم اهصح  - 43
  . ه   1402  ، ا طمع  األصىل   ،   حاف ل مبطمع ا ق ن اخل نس عش  اهلج ي 

  ، داا اهع ا   ،تقةق ا  كا ا مس ق  ضة   ،ض  جم مس ال  ،ا ق ااات  ا سمع  يف - 44
 . مع  ا ث  ث ا ط ،نص 

األع ا  - 45 ض     ،ق   َّ ع   عث  ن  ا فاح  حس     ،   ألِب  ا  كا ا  تقةق 
 . هـ 1405  ،ا طمع  األصىل ،دنشق ،داا ا قمم ،مسَّ اصي 

  ،صي  عمم ا     إلِب افس  عم  ض  حم   ا سخ   ، قف  ا سع دمل صقفت األف دمل - 46
إلمح    حم    ا   ، هـ 1403  ، دنشق   ، ا  ايل تقةق  جم ع  نطم ع ت  ا ع    ن   ضة   مغ  

   . ض نشق 
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ا اص    - 47 عمم  يف  اف     ،ا ش فة   ا عث  ن  ،الض   إلمح   حس   داا    ،تقةق 
   .هـ1415  ،ا طمع  األصىل ، مَّ ن  ،ضتصت ، ا مش ئ  األق نة 

ن  ك - 48 اض   إل فة   ض     ،مس ح  حم    ا      هللا م ا  عم   ض   ن  كحم    ض    ،  
طم ع    ،م  اف ة عة  حم    تقةق ا  كا ا عم  اف ة  ا س  ،اهع ص  لض  ا َّ ظم

  .ضتصت ،داا اجلةل
ن  ك - 49 اض   إل فة   األن  س   ، مس ح  اهل  ااي  ض    ض   عم   ض   إلمح   ض     ، حمل   

اف ة  عم   حم    ا سة   اف ة   عم   د.  األز   ،تقةق  اهكام     ،مس     مرتاثنش  
     . هـ 1420ا ق مس مل 

ق ا  كا ا عم  تقة   ،م  عم  ا عز ز ض  اع  ض  ز   اه    ،مس ح إل فة  اض  نعط  - 50
نش  نكام     ،هـ  1405  ،ا طمع  األصىل  ،ا  ايض  ،نط ضع ا ف زدق   ،ن قص ا ش نم 

 .اخل ُي 
ا اسةةل - 51 ن  ك  ،مس ح  ا سة   ، الض   ا  مح   عم   ا  كا ا  ا ا حم    صا  ك تقةق 

 . هـ  1410 ،ا طمع  األصىل ، ا ق مس مل ،صا َّش  صا ا ز ع مسج   طم ع  ،ض صي اهخا ن
ا اع      - 52 امس ح  إايز  ، اص   ض  صاي  د.    ، الض   صإل.  مس دي هن   د.  إل.  تقةق 

احمل ن  ان    صا ا ز ع  ، مس ل  صا َّش   ا فك   مطم ع   داا  ا طمع    ، األادن  ،نش  
 . هـ  1422 ،األصىل

ا - 53 ا ز    مس ح  عصف ا  ،ل  ا  كا ا   ح     ، الض     ، إلض   َّ حتقةق 
 . هـ  1402 ،اه  ل

ا - 54 اف صد  عم   ، َّح   مس ح  ض   ا      ض   جل  ل  ا ف كة   هللا  تقةق    ،إلمح  
طمع صنش  إداامل ا ثق ف  صا َّش  جب نع  األن ا حم     ، ا  كا ا   ل ض  حس" ا ع   

 .ه 1411  ،ض  قع د األق نة 
ق  حس   تصحةح صتعمةق      ،األقرتالذي   م ض   ،   ض  عمص ا ك فة مس ح ا - 55

 .  ةمة  ،نش    نع  ضَّغ زي  ،تضتص  ، نط ضع ا ش صق ،ع  
داا ا كا    ،تقةق حم   ن ا افس  صزنةمةه ،األقرتالذي   ض  م ، فة  مس ح ا ش - 56

 .هـ  1402 ، مَّ ن ،ضتصت ،ا عم ة 
داا   ،تقةق ا  كا ا عم  اهَّعم إلمح  مس   ي   ، كالض  ن    ، مس ح ا ك فة  ا ش فة  - 57

نش  ن كز ا محث ا عم   صإحة ا ا رتاث   ،هـ 1402 ،  األصىلا طمع ،اهأن ن  مرتاث
 .يف نك  اهك ن   ق   نع  إلا ااألق ن  جب 
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ا ع ضة  - 58 عمم  يف  ا م ا    ا م ح   األنص اي   ،مس ح  مسش ا  ا  كا ا    ، الض   تقةق 
 . ا 2007  ،األادن ،ع  ن ، زصاي ا عم ة   مَّش  صا ا ز عداا ا ة ،مس دي هن 

ا م ع - 59 ا  اح  ،مس ح  ضا      عم   ا عكربي ض   ف اس  ،   مس  ن  ف ئز  ا  كا ا    ، تقةق 
 . ا 1984 ،ىلا طمع  األص  ،ا ك  ت

ا َّح  - 60 يف  ا م ع  ا       ، مس ح  ا  اقط   نم مس   ض   حم    ض   تقةق    ، مق قم 
حم   عث  ن  ا    ل ق مس مل  ، ا  كا ا  اخل جن   نكام   األصىل  ،نش     ، ا طمع  

 . ه1420
اهفصل - 61 ض   ع  ،مس ح  عم   ض   اهاَّيب تص    ،ةش ةعةش  نكام   ا طمع      ع  

 . ا ق مس مل ،اهَّت  
تقةق    ، ألقا ذ إلِب عم  ع   ض  حم   ا شم ض"  ، ا كمت  مس ح اهق ن  اجلزص ة  - 62

ا عاةيب قة   ض   ت ك   األ  ،ا  كا ا  ا  مس   ،هـ1413  ،صىلا طمع   نكام    ،نش  
 .ا  ايض

م   - 63 س    ، عم  ا ك مي  تقةق خ     ،  ط مس  ض  إلمح  ض  لضش ذ  ، مس ح اهق ن  ا    ح 
   .ا1977 ،ا طمع  األصىل ،ا ك  ت

اض  ن  كمس ح اه - 64 إل فة   ألِب ز   عم  ا  مح  ض  عم  ض    ل   ،ك دي عمص 
 . ا 1993 ، نش    نع  ا ك  ت ،قةق ا  كا امل ف ط   ا  ا ح ت ،اهك دي 

ا نمس  - 65 مسنصا  األنص اي   ، مس ح  مسش ا  ا  ق  ،الض   ا غ   عم   نش     ، تقةق 
 . ق ااي ،ا ز عا ش ك  اهاح مل  م

ا ش فة  - 66 مس امس   اجل   ،مس ح  عم    مع    ا مغ ادي مةل  ن ا    ،ا ق دا  حم    حققه 
   .نع مس ح ا ش فة   م ض  هـ1395 ،افس  صزنةم ة ه

تقةق حم   حمة  ا        ،الض  مسش ا األنص اي   ،مس ح قط  ا َّ   صضل ا ص    - 67
 . ا 1983 ،ا طمع  اف د   عش مل ،نص  ،نطمع  ا سع دمل ،عم  اف ة 

تقةق    ،ض  عم  هللا ض  اه زلن افس   ألِب قعة  ا ستايف  ،مس ح كا   قةم  ه - 68
صعم  نة يل  حس   عم   إلمح   ا عم ة   ،قة   ا كا   داا    ،  مَّ ن  ،ضتصت  ،نش  

 . ا 2008 ،ا طمع  األصىل
م      - 69 ا ع ك  ض  ك   اٍء  نقمُّ ن  ،مسع  ق        ا  كا ا ح مت    ،جم  ء ض   مسع اا  اع 

ا   ن  اطم  ،  ل  ا َّة    صنكام   ا كا   ع    صنش   ا طمع    ،ضتصت  ، ع ضة  ع  
 . ه 1407 ،األصىل

 .ِب افميبنطمع  عةسص ا م   ،تقةق إلمح   ق  ، ألمح  ض  ف اس ،ا ص حيب - 70
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ا ع ضة   =ا صح ح   - 71 ص ح ح  ا مغ   اجل مس ي   ،اتج  مح د  ض   تقةق    ،ألمس عةل 
 . هـ1404 ، ث  ث ا طمع  ا  ،داا ا عمم  م   " ، اإلمح  عم  ا غف ا عط

نسمم - 72 إلِب   ، حةح  افس" إلن ا  ا     ا قشتي  افج ج  ض    ، َّةس ض اي نسمم 
  ، ا طمع  األصىل   ، ا ق مس مل   ، حة ا ا كا  ا ع ضة  نطمع  داا إ   ، ف اد عم  ا م ق  تقةق حم    

  . هـ 1374
  ، امسةم ض  افس" ا َّةم  اق  ا     إض  ،ا صف مل ا صفة  يف مس ح ا  امل األ فة   - 73

ن   ة ا ا رتاث األق ن كز إح  طم ع  صنش    ، ا حمس  ض  ق   ا ع تي تقةق ا  كا
 . ه1419  ،يف نعة  ا مح ث ا عم ة  جب نع  إلا ا ق   يف نك 

ا اثَّة  - 74 اه  م   ،عمل  ض      عث  ن  ا فاح  ا  كا ا  مةح   ،ألِب  تقةق 
 . نص  ،نش  نكام  ا ثق ف  ا   َّة  ،ا ا ة  

تقةق    ،ا َّح ي    س إلمح  ض  حم   ض  إمس عةلألِب  عف  ا َّ ح    ،ع  مل ا ك ا    - 75
اجل ِبض ا  مس    عم   حزا  ،س ا  اض   داا  صا  ،نش   صا َّش اجلف ن   ،جل ِب  مطم ع  

 . هـ  1425 ،ا طمع  األصىل
ا ع" - 76 ا ف امسة ي   ،كا    إلمح   ض   اهخزصن    ، مخمةل  نة ي  ا  كا ا  تقةق 

إض امسةم   ا طمع     ،  مَّ ن  ،ضتصت  ،ن قس  األعم    م طم ع ت  ،ا س ن ائ صا  كا ا 
   . هـ1408 ،األصىل

 اق  ا     إلِب ا عم س إلمح     ،فا ص  مسةخ األق ا اض  تة ة  = جم  ء ا فا ص   - 77
نش     ،اع صتقةق عم  ا  مح  ض  حم   ض  ق قم  ، ض  عم  افمةم ض  تة ة  اف اين

ا ش   اهصح   فة   طم ع   اهمك  ا َّم     ، جم ع  ا ع ضة     ،اه  َّ   اه مك  
 . هـ1416 ،ا سع د  

  ،ةصل اففة نتقةق ا  كا ا ف  ،ع  نس ئل كا   األ   حاألفص ح  يف    ا ك يف - 78
    .هـ1422  ،ا طمع  األصىل ،ا  ايض ،نش  نكام  ا  ُّمس 

قَّرب  ،ا كا   - 79 ض   عث  ن  ض   ع  ص  ضش   إلِب  ا َّح مل  ضسةم  ه   ، ألن ا    ،اهشة ا 
  ، هـ 1402  ، ث نة ا طمع  ا   ،  ملا ق مس  ،نطمع  اه ين  ، ا س ا حم   مس اصنتقةق عم   
 . ل ق مس مل  اخل جن  نش  نكام

م م ا ع   تيب ا صُّح  ا ي    ،كا   األلن  يف ا مغ  ا ع ضة  - 80 تقةق    ،أت ة  ق م    ض  ن س 
صزن ئه خمةف   ا ك مي  عم   صا ثق ف   ، ا  كا ا  ا ق ن   ا رتاث  صزاامل    ، نسقط   ، نش  

 . هـ1420  ،ا طمع  األصىل ،طَّ  ع    نقم
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اع صتقةق ا  كا ا عم  ا عز ز   ، ا  صاألق ض  عقةل صمسع مسم يف اجل مسمة  امسع ا - 81
 . هـ1408  ،ا طمع  األصىل ،ا  ايض ،ض  حم   ا فةصل

ا ق آن - 82 فةه  غ ت   مف اا إلِب زك اي يىي ض  زايد ض  عم  هللا ض  نَّظ ا    ،كا   
ع ا     ق ضة   ا كا   نَّش ا ح  ،ض  عم  هللا ا س  عضمطه ص ححه   ض     ،ا   م  
  .ص    طمع هـ 1435

ا ع ضا كا  - 83 اهخط طض   ا كا    إىل  ا َّق ش  ن   إض امسةم   ،ة   ض   أت ة    ل 
 . ه1424  ،داا ا فةصل ا ثق فة  ،ا  ايض ،افس 

ا َّح  - 84 يف  اهشكل  ا ة    ،كش   افة امل  قمة  ن  ض   ا  كا ا   ،  عم   تقةق 
 . هـ 1404 ،ا طمع  األصىل ،ضغ اد ،نطمع  األامس د ،مس دي عطة  نط 

  ،أت ة  ا  كا ا حس  ن قص ا ش ع   ،ا َّح   ا كش  ع    ح  ا مسةط يف - 85
اهَّ امل له  َّ   االق نة   اجل نع     -حم ا    ،78ص  77ن  ا ع دا  ،20ا سَّ     ،جمم  

 . هـ 1408 ،ا د  اآلخ مل
ض       إمس عةل ض  عم ألِب ا ف اا ع  د ا     ،ا كَّ ش يف ف  ا َّح  صا ص   - 86

ض ع    ض   حم    ض   إل   حم  د  ض   مس مسَّش ه  اه     ،      ، مح مل  ح     ، اهمك 
اخل اا حس   ض   اايض  ا  كا ا  صتقةق  ا عص     مطم ع     ،دااق   اهكام   نش  

 .ا  2000 ،  مَّ ن ،ضتصت ، صا َّش
صاألع ا   - 87 ا مَّ ا  عمل  يف  ا عكربي   ،ا مم    افس"  ض   هللا  عم   ا مق ا    ،ألِب 

 ،دنشق صضتصت  ،داا ا فك   ،نمة ن  غ زي َما ا طمة  ت صا  كا ا عم  األ هتقةق  
 . دِب ،ن  نطم ع ت ن كز اع  اه     مثق ف  صا رتاث ،هـ  1416 ،األصىل ا طمع 

 .  مَّ ن  ،ضتصت ،داا   دا ، الض  نَّظ ا ، س ن ا ع   - 88
نش     ، ز ف اسقةق ف ئت  ،ألِب ا فاح عث  ن ض     اه  م   ،ا م ع يف ا ع ضة  - 89

 . ا ك  ت ، داا ا كا  ا ثق فة 
نط ضع األمس اا   ،حم  د ق اع  قةق مس    ت  ، مز  ج  ، َّص   صن  ال  َّص    ن  - 90

 . هـ 1391 ، ا ق مس مل ،ا اج ا  
ا عش  - 91 ا ق ااات  تقةق قمةع محزمل    ، ألمح  ض  افس" األ مة ين  ،اهمس ط يف 

 . ضة  ض نشقن  نطم ع ت جم ع ا مغ  ا ع ،ح ك  
ةق ا  كا ا عم  اف ة  مح  حم   تق  ،ألِب ا مق ا ا عكربي   ، م ع يف مس ح ا م ع اهاا   - 92
      .ا 1994 ،األصىل  ا طمع  ، ةمة  ،ضَّغ زي  ،نش    نع  ق ا  نس ، ز صي  ا
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طم ع    ،تقةق   ح قع  حم   اهمةط   ،الض  عصف ا األمسمةم   ،ن ث ل اهق   - 93
   .ه 1427  ،صىلا طمع  األ ، ق ا ع ضة  ل ق مس ملصنش  داا اآلف

ا عم  ا - 94 ا ق قم    ،جم  س  ا ز    ألِب  إقح ق  ض   ا  مح   عم   تق  ،عم   ةق 
 . هـ 1403 ،ا طمع  ا ث نة   ،ا ق مس مل ،نطمع  اه ين ،  س ا حم   مس اصنا
داا    ،تقةق عم  حة ا  ، عم  هللا ض  إلمح  ض  اخلش    ،اه جتل يف مس ح اجل ل - 95

   .هـ 1392 ،دنشق ،افك  
ت - 96 عمص  ا ف ائ اهس ع   عقةل  ، سةةل  اض   ا      حم    تقةق    ، مة ا  ا  كا ا 

ض ك ت األ  ،ك نل  صا ث اجلزا  ا فك صل  داا  صا  اضع    ،دنشق  ،ين طمع  ا ث  ث  صاجلزا 
 . هـ1400 ،ا طمع  األصىل ،  مل ،طمع داا اه ين

ا مص ايت - 97 ا ف اق   ،اهس ئل  عم   إلمح   ، ألِب  ا ش ط   حم    ا  كا ا    ، تقةق 
 . هـ  1405 ،ا طمع  األصىل ،ا ق مس مل ،نطمع  اه ين

ا ق - 98 اجمل مس  ، آننع ىن  افس   ا مص  ألِب  األصقط   ، ي ع   لألخفش    ،اهع ص  
ق اع  حم  د  مس    ا  كا امل  اخل جن    ،تقةق  نكام   األصىل   ،ا ق مس مل  ، نش     ، ا طمع  

 . هـ 1411
ا ق آن - 99 ا ف اا  ،نع ين  ض  زايد  ا َّج ا صإلمح   تقةق حم   عم  ،ألِب زك اي يىي    

 هـ  1403 ،مع  ا ث  ث  ا ط ، مَّ ن ،ضتصت ،ع   ا كا  ،   ق  جن يت
تقةق ا  كا ا   ،ألِب إقح ق إض امسةم ض  ا س ي ا ز  ج  ،ن صإع اضهين ا ق آنع  - 100

 . هـ 1408 ، ا طمع  األصىل ،ضتصت ،ع   ا كا  ،اجلمةل عم ه مسميب عم 
   داا ا كا  ،  ا عز ز اجلَّ ي تقةق ف    عم  ، ة ق ت اف  ي   ،نعجم ا مم ان - 101

 . هـ 1410 ،األصىل ا طمع  ، مَّ ن ،ضتصت ،ا عم ة 
يف - 102 ا َّح اهغ   ا ة    ،   ف ح  ض   عم     ،هَّص ا  ا  زاق  عم   ا  كا ا  تقةق 

ا سع ي  إلقع   ا ثق ف   طم ع     ،ا  مح   ض زاامل  ا ع ن   ا ثق فة   ا شئ ن  داا  صنش  
 .ا1999 ،ضغ اد ،صاألع ا ا ع اقة 

ن زن  تقةق ا  كا ا  ،الض  مسش ا األنص اي  ،ممة  ع  كا  األع ا  نغ  ا  - 103
 . ا 1979 ، ا طمع  اخل نس  ،ضتصت ،هللا  عم  مح   صحم   اهم ا 
داا ا كا     ،تقةق نعةم زازصا   ، ِب ضك  ا سك ك  ة ق  ض  إل  ،نفا ح ا عم ا - 104

   .هـ 1403  ،ا طمع  األصىل ،ضتصت ،ا عم ة 
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تقةق ا  كا ا    ، ألِب ا ق قم حم  د ض  ع   ا زَمش ي   ،  ع ضة م ااهفصل يف عم - 105
ا طمع    ،األادن  ،ع   ن  ،ع  ا  مَّش  صا ا ز عنش  داا  طم ع  ص   ،ااملفخ    ل ق 

 . ه 1425 ،األصىل
ا ك فة  - 106 اخل     مس ح  يف  ا ش فة   ن قص    ، اهق     ض   إض امسةم  إقحق  ألِب 

نش  نعة  ا مح ث   ،ا عثة " صزن ئهتقةق د. عم  ا  مح  ض  قمة  ن    ،ا ش طيب
جب نع   األق ن   ا رتاث  صإحة ا  ا ق     ا عم ة   اهك  ن  ،إلا  األصىل  ،ن ك     ، ا طمع  

 . هـ 1428
مس   - 107 ا َّح    يف  مس ااهق     األ فة ح  ا ش امس    ، مس  مس صح  ضا »مس ح  اهشة ا 

ا عة   ،ا كرب « ا     حم  د ض  إلمح  ض  ن قص  إل. د. عم  حم     ، م ا    تقةق 
  داا  نش  ،صإل. د. إلمح  حم   ت فةق ا س داين، صإل. د. عم  ا عز ز حم   ف خ   ،ف خ 

صا رتا  مطم ع   ا س ا   صا ا ز ع  نص اة ا   ،ا ق مس مل  ،صا َّش   ا طمع    ،ا ع ضة     
 . هـ  1431 ،األصىل
ا ق مس  اجل   ين  ،اهقاص  يف مس ح األ   ح - 108 ا  كا ا ك ظم حب     ، عم   تقةق 

   .ا1982 ، اامل ا ثق ف  صاألع ا يف اجل ة ا   ا ع اقة نش  صز  ،اه   ن
ا اك - 109 مس ح  يف  ا ق  ، م اهقاص   اجل   عم   ض     ،   ين مس   إلمح   ا  كا ا  تقةق 

نش  ع  دمل ا محث ا عم   يف   نع  األن ا حم   ض     ،ض  إض امسةم ا  ص ش  هللا عم 
   . ه1428  ،ا طمع  األصىل ،قع د األق نة  ل  ايض

األزدي     حمل  ،اهقا   - 110 ا ث  يل  لهربد  ،ض   ز    حم     ،اهع ص   تقةق 
 . هـ 1399 ،نة مع  ا ث ا ط ، ا ق مس مل ،اخل  ق ع ة   عم 
ا َّح اجلز   اهق ن  - 111 يف  اجلزصيل   ، ص ة   ن قص  مسعم ن    ،ألِب  ا  كا ا  تقةق 

 . هـ1408 ، ا طمع  األصىل ،ا ق مس مل ،ا ق    نطمع  إلا ،ا  مس   حم   عم 
صاه  صد - 112 ا ق يلألِب  ،اهقص ا  عم   ا ق قم  ،  ض   إلمح    ،إمس عةل  د.  تقةق 

 . هـ1419  ،ىل األص  ا طمع  ،ل ق مس ملام  اخل جن  نش  نك ،اجملة  مس   ي  عم 
اااص يف ضمط ق ان" ا ع ضة   - 113 ألِب افس" ع ما ة   هللا ض  إلِب  عف  إلمح    ،اهمخ 

ع ما ة   األمسمةم  ض   ا  ضةع  إلِب  ض   حم    ض   ا   ،هللا  قمط ن     كا ا تقةق  ض   عم  
   .هـ1405 ،ا طمع  األصىل ،افك  

ا س  ك   - 114 حم      ،ن األن  س  حة ألِب  ،  ك إل فة  اض  ن   يف ا ك ا عمص نَّةج 
تقةق ا  كا ا   مس    عم  ا ك مي ا َّج ا ص س إلض     ،ض    ق  ض  عم  ا غ انط 
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صا ا ز ع  ،اهلةج ا اف  ث  مَّش   ا كا   ع    األا طم  ،األادن  ،إاض   ،نش     ، صىلع  
 . ا 2015

  اه اضط  حمل   ض  حم   ض  إلِب ضك  ،نا ئج ا احصةل يف مس ح كا   ا اسةةل - 115
ا ع ِب ت   ،    الئ  ا  ا ص دق  نصطفص  ا  كا ا  صا َّش    ، قةق  ا ث امل  مطم ع     ، نط ضع 

   . ةمة  ،ضَّغ زي 
تقةق   ،ألِب ا ق قم عم  ا  مح  ض  عم  هللا ا سةةم   ،نا ئج ا فك  يف ا َّح  - 116

 . ا  ايض ،داا ا  ايض  مَّش  صا ا ز ع ،إض امسةم ا مَّ حم   ا  كا ا 
ا ث ق  مس ح ك فة  - 117 اف     ا َّجم  ض   إلن ا    ،اض   ض  عم   اهة ي   ح 

نش  ن قس  األن ا    ،تقةق ا  كا ا حم   اع  حس  نمع   ،حم   ض  إلِب ا ق قم
        . ه 1424 ،ا طمع  األصىل ،  َّع ا ،ز   ض  عم  ا ثق فة 

ا ا    - 118 ا  كا ا حم   خت حم اين  ، ة س  ا َّح   اهأن ن   ،أت ة   داا  طم ع  صنش  
    .ه 1418 ،  األصىلا طمع ،ضتصتدنشق ص  ، مرتاث

ا طمع  اخل نس     ، نش  داا اهع ا  مبص   ،أت ة  عم س حس   ،ا َّح  ا  ايف - 119
 . عش مل
ا ع   - 120 إلنس    نع ف   األا  يف  إلمح    ،هن     ض   عم   ض   إلمح   ا عم س  ألِب 

األضة اي ت  ،ي ا قمقشَّ  إض امسةم  ا ممَّ ين  ،قةق  ا كا    داا    ،  مَّ ن  ،ضتصت  ،نش  
 . هـ1400 ،نة ا طمع  ا ث 

إل - 121 تقةق ا  كا ا حم      ،ألِب ز   األنص اي   ،ا َّ ادا يف ا مغ   =ِب ز    ن ادا 
   .هـ  1401 ،ا طمع  األصىل ،صا ق مس مل ضتصت ،داا ا ش صقطم ع   ،عم  ا ق دا إلمح 

اهل انع   - 122 مس  مهع  اجل انع يف  اع  ا سة ط    ، ح  ا      ا  كا ا    تقةق   ، جل ل 
 . هـ 1400  ، ا ك  ت   ، ا عم ة  ا مح ث    نش  داا   ، ا ع ل ق   نك ا  عم  
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 أثر اختالف العامل النحوي في التفسير  

 بدر بن ناصر الجبر د. 

 اللغة العربية كلية –  ة وفقه اللغ فالنحو والصرقسم 
   اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

   هـ  1442 / 3 / 1: تاريخ قبول البحث    هـ  1442 / 1 /1: تاريخ تقديم البحث 

 
 : سةالدراملخص 

يدرُس البحُث أتثرَي العامل النحوي يف تفسري كالم هللا، ويبّين أمهيَة العامل وأثَره يف قواعد  
املو الرتجيح   بّي  عن  االختالف  غىن  وال  احملتملة،  املعاين  من  بعدٍد  املفسَر  ميدن  وأنه  فسرين، 

 معرفِة العامل وحتديِدِه يف التفسري.  
لتعدِد العامل    ويتناول جمموعًة من اآلايت القرآنية اليت تعددت توجيهاُت املفسرين تبعاً 

ال التوجيهات وتلمنس  أبدات النحوي احملتمل هلا؛ للوقوف على هذه  ها املفسرون،  عليالت اليت 
 والنظر يف هذه القرائن اليت سيقت لتلك األوجه واالحتماالت. 

ُح قيمىَة العامىل النحىوي وأثىره يف  وحرص الباحُث علىى تنويىا التفاسىري واملرىادر الىيت تو ىِن
 التفسىىري، وتنويىىِا األوجىىِه الىىيت يظهىىر فيهىىا االخىىتالف والتىىعثر، فمنهىىاع أثىىر عامىىل املفىىرد وعامىىل

اجلملىىة، وأثىىر اخىىتالف املعىىىن املعممىىو للعامىىل، واحتمىىال تعديتىىه ول ومىىه،  اجلملىىة وعامىىل  ىىبه
َ  عىىن أثىىر تعىىددِن العامىىل  وَدَرَس هىىذه اآلايت دراسىىة مفرىىلة، وبىىّين فيهىىا آرا  املفسىىرين، وَكتىىَ

 النحوي أو اخلالِف فيه يف معىن اآلية مستعيناً مبا ذكره النحويون يف إعراهبم كتاَب هللا.
 

عامىل اجلملىة  –عامىل املفىرد  -املعىىن  –املفسىرين  -التفسىري  –العامىل  عةالكلمات املفتاحي 
 املعىن املعممو للعامل. –عامل  به اجلملة  –



 

 

The effect of differences of syntactic factor in explanation 
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Abstract:  

The research studies the effect of syntactic factor difference in the 

explanation of Allah's words, showing the importance of factor and its effect in 

weighting and variation among interpreters, and it gives the interpreter several 

potential meanings and the importance of identifying the factor and determining 

it in explanation . 

The research addresses a group of Quranic verses that had multiplied of 

interpreters' guidelines according to multiple possible syntactic factors, to stand 

on these guidelines and seek the reasons that made by the interpreters, and 

consider these clues for those possibilities and aspects . 

The researcher made sure of variation of explanation and resources that 

show the value of syntactic factor and its effect in explanation and diversity of 

aspects that show the differences and effect, and  they are:  the effect of factor in 

singular, sentence and phrase, the effect of lexical meaning difference of factors, 

the possibility of its being transitive and intransitive, studied these verses 

detailed study, showed the opinions of interpreters and showed the effect of 

variation of syntactic factor or disagreement on the meaning of verse using what 

interpreters have mentioned in their explanation of Allah's book. 

  

key words: Linguistic factor - Exegesis - Interpreters of the Quran - Semantics -  

Single utterance factor - Clause factor - Semi-clause factor - Lexical Meaning of 

the factor. 
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 :  املقدمة
احلمد هلل رب العاملّي، والرالة والسالم على أ رف األنبيا  واملرسلّي،  

 وعلى آله وأصحابه على يوم الدين، أما بعدع
الرتجيح  ف قواعد  وتنوعت  القرآين،  للنص  املفسرين  توجيهات  تعددت 

سبحانه،  هللا  مراد  أتويل  يف  بينهم  اخلالف  وظهر  احملتملة،  للمعاين  عندهم 
أسبختالاالوهلذا   أوجبتهف  التنوع    ،اب  اختالف  من  وهو  أوجدته،  وعلل 
، ومن أسباب االختالف ذات  واحملكوم ابلضوابط واألصول  ،والسائغ  اجلائ 

واإلعراب ابلنحو  وجوهالرلة  اختالف  والتعخري  ،اإلعراب   ع    ،والتقدمي 
والتقدير الضمري  ، واحلذف  وتفريل  ،  وعود  ابستفا ة  الباحثون  تناوهلا  وقد 

 ن. بيا
والوجوهاأل  ومن عند    سباب  لآلية  والدقيق  املراد  املعىن  معرفة  يف  املؤثرة 
كما حظو االختالف يف وجوه اإلعراب  والدراسة  ومل حيظ ابلبحث  املفسرين  

النحوي= العامل  وعُ   استعملهالذي    ،حتديد  بهاملفسرون    املعىن   تحديدل  ؛نوا 
اإلعراب    وجوه  ف يف االختال ة فرق ظاهر بّي  وثن ،  وتوجيه كالم هللااملقرود  

العامل يف  فاألخري  واالختالف  النحوية عد  ت،  واحد  الوظيفة  ومتفقاً    ة فيه 
تقديرِ   ،اعليه العامل أو  اختلفوا يف حتديد  املفسرين  ، وهذا االختالف  هلكنن 

املعىن   تعدد  إىل  احتماالتهأدى  نرب  ،  وتنوع  على  مثالً  اتفقوا  فاملفسرون 
اختلفو املفردة على   لكنهم  و احلالية  ولكل  أقواهلُ   تتعددا  م يف حتديد انصبه، 
 .عامل معىن

دقائقها  التعبري عن  على  و   ،واللغة العربية لغة ثرية قادرة على توليد املعاين
جيعل النص القرآين    اجلملة القرآنية ومعانيها ، والتوسا يف دالالت  أبوج  عبارة
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ملعىنع تعدد   ا ، ومن التوسا يف-بحانهس-أكثر حيوية وأكثر احتمااًل ملراد هللا  
 . املعىنتغرين  إذا تعدده ل النحوي؛ ألنالعام

وتوجيهه،   املعىن  حتديد  على  تساعد  مهمة  قرينة  النحوي    وتعّي والعامل 
فضو إىل حتليل أعمق للنص، وهو مظهر من  تُ ملعىن املراد، و إىل اعلى الوصول  

 وركي ة من ركائ ه.   ،مظاهر أمن اللبس
يكونَ  أن  رأيت  هذا    وقد  يف    عنحث  البمو وع  وأثره  النحوي  العامل 

لبيان  هللاتفسري كالم   عند  ؛  املعىن  فهم  يف  النحوي  العامل  أتثري  مدى 
 يف التفسري( مدفوعاً أبمورع  العامل النحوياختالف أثر وومسته بى) ،املفسرين

بتفسري كالم هللا -1 بدراس  ،تعلنقه  املفسرين  وارتباطه  بّي  الرتجيح  قواعد  ة 
تتغل  ما يُ ، وهو أوىل  يعد من مقاصد الباحثّي ذا  وأسباب اختالفهم، وه

   .أتمله ودراسته العناية إىل ُتررف ما  وأحقن  ،مبراعاته
النحويّي بيان   -2 عند  العامل  بّي  إذ    ؛أمهية  العالقة  تفسري  يف  األصل  هو 

 اجلملة.  مكونانت
عنبيان   -3 اإلعراب  التفسريي  و   املفسرين،  دأمهية  املعىن  العالقة بّي  إظهار 

 .ويلنحوالعامل ا
إبراز أتثنر التفسري ابلعامل النحوي، وتو يح أثر تعدد العامل يف تفسري   -4

 كالم هللا.
 أثر العامل يف أتويل كالم هللا، تبّيِن   النحوية إىل دراسةٍ   الدراساتافتقار   -5

فلم   التفسري،  على  أق   وتركي ها على اختالف وجوع اإلعراب وأثره يف 
متعلق اجلار  تناولت أثر    حبوث ت و ما عدا دراسا ا املو وع  حبث تناول هذ

جامعية نوقتت يف جامعة أم    عليه رسالة    اطلعتومما    يف املعىن،   واجملرور
  وتناولت  على ج   عم،    دراسةه يف املعىن  القرى عن اختالف العامل وأثر 
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اإلعرابية   احلالة  يف  العامل  النرب  ك  ؛الواحدةاختالف  عامل  اختالف 
احل أو  املفعول  وظيفة  يف  يدرس    الالوارد  فهو  البحث  هذا  أما  وحنوها، 

حتديد   يف  احلال  االختالف  وحنومهعامل  املفعول  أو  الوظيفة    اوحده  يف 
 فاملعمول واحد، والعامل متعدد.النحوية الواحدة،  

القرآنية    واخرتتُ  اليت يرجا اخلالف يف تفسريها إىل  جمموعة من اآلايت 
امل النحوي يف ذلك،  الع  أثر  نتُ ، وبين االختالف يف حتديد العامل أو تقديره

يف    التحليلو انتهمت املنهج  و التنوع يف العامل وأتثريه،    ايف اختياره  يتُ وراع
 .دراسة توجيهات املفسرين وآرا  النحويّي 

عالقة العامل  ومتهيد حتدثت فيه عن    مقدمةالبحث على    خطةُ   وا تملت 
وأتبعته  ،  نسريأسباب االختالف وقواعد الرتجيح عند املفو   ،النحوي ابلتفسري

، وجا ت مباحثه على النحو  ابملرادر واملراجا  وخامتة وثبتٍ   مباحث  خبمسة 
 اآليتع
 املفرد. عامل أثر  -1
 اجلملة. عاملأثر  -2
 أثر عامل  به اجلملة. -3
 أثر املعىن املعممو للعامل. -4
 احتمال تعدية العامل ول ومه. -5

 أهم النتائج اليت توصنل إليها البحث. ويف اخلامتة سملتُ 
، وانفعاً يف اببه، وأن يغفر ما فيه من  لهأسعل أن جيعل عملو مر ياً    وهللاَ 

 خلل أو تقرري. 
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 : متهيد
 : عالقة العامل النحوي ابلتفسري  -1
وتفسري العالقات بّي    احلركة اإلعرابية   تعليلامت نظرية النحو العريب يف  ق

  تدتولن و   واستقرت نظرية العامل على مبدأ العامل واملعمول،  مكونانت اجلملة  
وانتهوا إىل أنه ال حركة إعرابية    عند النحويّي من البحث يف العلل النحوية،

عامل، العاملوا  وتوسع  بدون  اللفظو    يف  العامل  عن  فتحدثوا  توسعاً كبرياً 
اإلعرابية،   العالمة  تغرين  يف  أثره  وعن  املعنوي  من  و والعامل  تتعل   مجلة  كل 

ورابطة،   عالقة  وبينهما  ومعمول  الدرس  نظر   بحت وأصعامل  يف  العامل  ية 
العربية والريغ  األساليب  من  لكثري  موجنهة  بعض  مِس ووُ   ،النحوي  بسببها  ت 

والقلة  ابلتذوذ  العرب  مل  ؛أقوال  مطابقِتها  و وابطه  اإلعمال    قتضيات لعدم 
النحويّي  النظرية   تدخلتكما    ،عند  النحوية    هذه  املرطلحات  صياغة  يف 

وغريها اإلعراب  حركات  واحلدود،  ديدوحت،  كعلقاب  واعتمدوا    التعاري  
 .(1) العامل منهماً يف التبويب والتعلي  وراعوه يف ذلك 

اجتاهات   القبول    وظهرت  بّي  آراؤهم  وتفاوتت  العامل،  نظرية  تناقش 
ي اجتاه  فثمنة  النظرية،  هلذه  املفسر  دوالرفض  أنه  ويرى  العامل  إبقا   إىل  عو 

-  و إىل إلغا  فكرة العامليدع  آخر  للعالقة بّي الكلمات يف اجلملة، واجتاه
وأهنا قائمة على املنطق وليست جديرة بتفسري    ،-وهو رأي ابن مضا  القرطب 

 .الواقا اللغوي

 
 . 45، 32نظرية العامل يف النحو العريب ملرطفى بن مح ة  (1)
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، منهم من  من الباحثّي   عدد  يف العرر احلديث  اثر على نظرية العامل  و 
جديدة قدنم   العريب  وبديلة   نظرية  تفسري  لكنن   ،للنحو  تقدمي  تستطا  مل  ها 

إلغا     ومنهم من مال إىل،  مه العامل النحويقدن   ر اللغوية كما متكامل للظواه
مل تسلم هذه النظرية من النقد قدمياً وحديثاً لكنها  و ،  العامل دون تقدمي بديل

 .(1) ظلت مناط التحليل النحوي للنروص 
النحويوللعامل   الدرس  فأمهية يف  قليلعدد  ؛  املختل     غري  املسائل  من 

أراب  من  النحويّي  بّي  والكوفية  فيها  البررية  املدرستّي  اخلالف  ب  مردن  كان 
 النحويّي يلحظ ذلك  ّي بيف كتب اخلالف    ينعم النظرالعامل، ومن    فيها إىل
 بو وح.

أن يكون عاملاً  العظيم  القرآن  يريد تفسري  لوازم من  املفسرون من  وجعل 
أيب طالبع  النحو،    علمومنها    ،ابللغة وعلومها بن  ورأيت من  "يقول مكو 

الطأعظم   على  جيب  الراغبِ ما  القرآن  لعلوم  وفه    الب  ألفاظه  جتويد    مِ يف 
ومعرفةِ  ولغاته  معانيه  القار   ،قرا اته  ما  حمتاج    ئُ وأفضل  إعرابه  =  إليه  معرفة 

بذلك ساملاً   ،والوقوف على تررف حركاته وسواكنه فيه  يكون  اللحن    ،من 
ختتل  ابختالف  على املعاين اليت قد    مطلعاً   ،على أحكام اللفظ به  مستعيناً 
به من عباده  متفهماً   احلركات أراد هللا  تُ   ؛ملا  اإلعراب  عرف  إذ مبعرفة حقائق 

املعاين وينملو اإل كال الفوائد ويفهم اخلطاب وترح معرفة    ؛أكثر  فتظهر 
 . (2) "حقيقة املراد

 
 . 139، 51نظرية العامل النحوي لوليد األنراري  (1)
 . 63/ 1متكل إعراب القرآن  (2)
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املفسرونو  اإلعراب  استعان  مقاصدهلتفسري  بعلم  وتو يح  هللا    ، كالم 
و منت    وخرنوه بعناية كبرية،  يل تلك اآلرا  وتعقنبها،وأعملوا أذهاهنم يف حتل

القدامى وأتويالهتم النحويّي  ؛ ألن اإلعراب يساعدهم على فهم  كتبهم آرا  
مرادها،   وبيان  القرآنية  إماماآلية  "ا  يقول  الطربيع  جرير  ابن  وإمنا  ملفسرين 

هذا  اعرت نا مبا اعرت نا يف ذلك من بيان وجوه إعرابه، وإن كان قردان يف  
ملا يف اختالف وجوه إعراب ذلك   القرآن،  الكت  عن أتويل آي  الكتاب 

اخ إعرابه، من  وجوه  إىل كت   احلاجة  فا طرتنا  أتويله،  وجوه  تالف 
لطالبِ  وجوهُ   لتنكت   يف  أتويله  املختلفة  اختالف  قدر  على  أتويله  أتويله   

السيوط  ،(1) "وقرا ته واملفسرعويقول  التفسري  عن  روط  حتدث  عندما  أن  "  و  الترائط  ومتام هذه 
من عدة اإلعراب ال يلتبس عليه اختالف وجوه الكالم فإنه إذا    يكون ممتلئاً 

، وقال  (2) "، فتعويله تعطيلهخرج ابلبيان عن و ا اللسان إما حقيقة أو جمازاً 
يف الكلمة    الناظر يف كتاب هللا تعاىل الكا   عن أسراره النظرُ وعلى  " أيضاًع  

وحملها ككو  خرباً وصيغتها  أو  مبتدأ  فاعالً   هنا  مفعوالً   أو  مبادئ    أو  يف  أو 
 . (3) " الكالم أو يف جواب إىل غري ذلك 

 
 . 185/ 1تفسري الطربي  (1)
 .6/2276تقان يف علوم القرآن اإل (2)
 . 1220/ 4املرجا السابق  (3)
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  وأدى االختالف يف اإلعراب إىل اختالف آرا  املفسرين يف بياهنم كالمَ 
؛ فالوظيفة النحوية يف الرتكيب العام  لتفسريية لآلية الواحدةاملعاين ا دِ وتعد    ،هللا

 حلكم على صحة الرتكيب وبيان معناه.للمملة هو األساس يف ا
ال بدن للمعرب  ، و والعالقة بّي التفسري واإلعراب وثيقان ال ميكن فرلهما 

يستعّي  اإل  أن  إىل  للوصول  الرحيحابلتفسري  األساس  و   ،عراب  هو  املعىن 
الرحيح  الذي   ابإلعراب  يستعّي  أن  للمفسر  بدن  وال  اإلعراب،  عليه  يبىن 

 للوصول إىل املعىن الرحيح. 
والتالحم حبيث ال ميكن فرلُ و  التالزم  اإلعراب واملعىن من  أحدمها    بّي 

الباحثّي   قضية    ةَ عن اآلخر، وثن  وهو ما    ،(1)خالفية كتب عنها جمموعة من 
أو املعىن؟ واجلوابع أن هذه حمل خالف  الذي ينبغو البد  به أواًل اإلعراب  

منهم من يرى العكس،  منهم من يرى أن املعىن طريق اإلعراب، و   ،بّي العلما 
االنطالق  تاج إىل  فقد حيُ   ،مجلة وتركيب ظروفه وأحوالهومما ظهر يل أن لكل  

خر يكون  أاإلعراب ليتضح املعىن ويكون املعىن حينئٍذ فرعاً، ويف تراكيب  من  
 ع وميكن تو يح ذلك على النحو اآليت لمعىن،االعتبار ل

و املعىن    يف -1 للمفردات  الداليل املعممو  املعىن    للرتكيب  ام الع  املعىن  يقدنم 
مل عليه مقولة ابن  وحتُ   ،إلعراب فرع  عنهاو فيه،    وهو الطريق إىل اإلعراب

 ؛أو مركباً   املعرب أن يفهم معىن ما يعربه مفرداً   على وأول واجب  ع "هتام
الذي   املتتابه  من  أبهنا  القول  على  السور  فواتح  إعراب  جيوز  ال  وهلذا 

 
، وحبث قرينة العالمة  286انظرع حبث اإلعراب واملعىن وعالقتهما بظاهرة تعدد التوجيه النحوي    (1)

 . 277وأثرها يف توجيه النحو يف تفسري البحر احمليط 
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 .(1) "استعثر هللا تعاىل بعلمه
يَ   أما  الذي  اجل ئو  البالغية    دُ رِ املعىن  واألساليب  الدقيقة  التعبريات  يف 

وقبول   املرونة  من  فيها  العربية  واجلملة  فيها،  املعىن  إىل  الطريق  هو  فاإلعراب 
التنوع الذي جيعل املعىن فيها وا حاً ومقبواًل مهما تقلنبت املفردات يف اجلملة  

 و يح ذلك كله.عراب وأثره يف تهذا مرتبط ابإل ووقا التررف هبا لكن  
اجلملة  -2 يف  قياسية    إذا كانت  الرتكيب   سياقها منتظمة  وال    يف  تقدمي  بال 

املعىن  حذف فيها  يقدم  اإلعراب  فهذه  إذا  على  أما  قياسية  ،  كانت غري 
فإن االنطالق والبد  من  فيها حذف    ثَ مفرداهتا أو حدَ   ترتيبُ    َ لَ اختىَ 

 م املعىن املراد. فهَ اإلعراب ليُ 
النحويون  د  وق وخدموا كتابأبلى  حسناً  بال   وأر دوا    هللا،  األوائل 

يف   واالجتهاد  هللا  ملعاين كتاب  الدقيق  للفهم  الطريق  هلم  وأ اؤوا  املفسرين 
 . ، وألفوا كتباً يف معاين القرآن وإعرابه وحتليل آايتهتو يح مراده

التفسري ومدارسه اجتاهات  أوائل  ي  عومن  الذي  اللغوي وهو  ترل  االجتاه 
والقض اللغويةابلنحو  مِ   ، ااي  فسنر  أوائل    ن  فالنحويون  وقد  َمن   هللا،  كتاب 

يف إعراب آايته وهذا أدى إىل تعدد املعاين والتعويالت، وعلل لذلك    وااختلف
أسلوب    -1إىل أمرينع    -فيما أظن    -ومرجا هذا  عضيمة بقولهع "  التيخ

  اً فاحتمل كثري مقاصده؛ القرآن معم ، ال يستطيا أحد أن حييط بكل مراميه و 
 من الوجوه. اً من املعاين، وكثري 

 
 . 497مغين اللبيب  (1)
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حيتفظ النحويون ألنفسهم حبرية الرأي وانطالق الفكر، فال يعرفون    -  2
ر على اآلرا ، وال تقديس رأي الفرد مهما علت من لتهاحل  .(1)"م 

السياق....(   املعممو،  املعىن  )الرتبة،  النحو  قرائن  من  قرينة  حتظ  ومل 
النح اإلعرابيةمويّي كابهتمام  العالمة  حظيت  ابحلركات  علن إذ    ؛ا  املعىن  قوا 

النحوي   الفكر  العالمة اإلعرابية يف  النحو، وصارت  وبنوا عليها منهمهم يف 
آاثره  مرتبطةً  من  وأثراً  العامل  اإلعراب يف  و   ،بنظرية  حُيدث  الذي  العامل هو 

اإلعراب؛   أواخر الكلمات، وارتبط حديث النحويّي عن العامل ابحلديث عن
وسبب،   بعامل  إال  يكون  ال  يف  فاإلعراب  ذلك  واملفسرون  املعربون  وطبنق 

إعراهبم كالم هللا، وتركت مسعلة العامل أثراً وا حاً يف توجيههم معىن النص  
 . (2) القرآين

ر اعتماد النحويّي املعىن دلياًل و ابطاً يف توجيه اإلعراب على  ومل يقتر
ا ذلك إىل معىن  و بل جاوز   ،للرتاكيبعىن الداليل  املعىن املعممو للمفردات وامل 

داللية،   أبعاد  من  حيمله  وما  منضبطة  و العامل  واملعمول  العامل  بّي  العالقة 
إىل استحالة قيام    مفضٍ عندهم برحة املعىن واستقامته، وانعدام هذه الترط  

التقدير والتعويل حلل متكالت فساد   عالقة حنوية صحيحة؛ ولذا جلعوا إىل 
 .(3)  أو غمو هاملعىن

 
 . 15 ،1/14دراسات ألسلوب القرآن الكرمي  (1)
 . 273حبث قرينة العالمة وأثرها يف توجيه املعىن  (2)
 .128 لة املعىن يف نظرية النحو العريب  من (3)
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عامل   عن  البحث  إىل  ومفسروه  الكرمي  القرآن  ومعربو  النحويون  وذهب 
لكل معمول، و"فكرة العامل يف الدرس النحوي وإن بدت يف ظاهر الكثري  

على التكل الذي ينظم حركة العناصر اللغوية    مةً منها عند الوهلة األوىل قائ
اهتا فإن املتعمل يف  وابطها  يف اجلملة انطالقاً من مواقعها ووظائفها ومقتضي

العامة على   مراعاة املعىن،  وأركاهنا يدرك أهنا قامت يف أهم حماورها وأبعادها 
ألهم مظهر من مظاهر العربية وهو اإلعراب   فالعامل يف الفكر النحوي تفسري  

م اولة   على  والتتميا  األلفاظ  وحترير  املعاين  لتحرّي  الكالم  دخل  الذي 
 .(1) األغراض"
ال واملف ينظر  سر  جاهداً  ا إىل  ذي  يسعى  ويتدبره  ويتلقناه  القرآين  لنص 

النص من معانٍ  ستيفا  ما يتتمل عليه من أتويالت  ؛ اللتو يح ما حيتمله 
  العامل املعىن عنده تبا لإلعراب الذي يكون فيه  و ،  -سبحانه-اده هللا  كما أر 

 مؤثراً وموجنهاً.
احلرك ختريج  مببدأ  واملفسرون  املعربون  املعىن،  والت م  إىل  ابلنظر  اإلعرابية  ة 

ورمبا غلب على    ،عندهم  تعدد األوجه اإلعرابية  وهذا أدى   ،ذلكوتوسنعوا يف  
   يف ذلك. بعضهم التكلن 
املف النروص  وعين  ألفاظ  تربط  اليت  العالقات  بدراسة  والنحويون  سرون 

يف الكت  عن  كبري  ملا هلا من أثر    ؛القرآنية بعضها ببعض يف السياق القرآين
، ومن هذا املنطلق كانت عناية املفسرين ابلعامل النحوي  والوصول إليهاملعىن  

 
 . 433/ 2 وابط الفكر النحوي  (1)
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بتعد   الواحد،  دِ واهتمامهم  الرتكيب  يف  يف  ه  تغيري  يتبعه  العامل  يف  فالتغيري 
املعىن؛ ولذا أخذ العامل حين اً واسعاً من كتب التفسري وكتب أحكام القرآن،  

لعوامل  تؤيد ما اختاره من تلك ا  فسر ما يستطيعه من قرائناملوقد ساق فيها  
 يثبت هبا  ع  الرأي املخال  له.و أ

قدر و  املفسرون  ومه هتأظهر  اآلايت،  م  القرآين وحتليل  النص  فهم  ارهتم يف 
وأبدعوا يف البحث والنظر يف أقوال النحويّي وأعاريبهم، وأثر هذا عن دقائق  

العا أو تقديره  يف تدبر كالم هللا وفهمه، وتنبهوا إىل أمهية حتديد  النحوي  مل 
وأثره يف كت  مقاصد الرتكيب ودالالت اآلية، وسبقهم إىل هذا النحويون  

عاملٍ الذي عن  ابلبحث  عنوا  قدنروا    ن  عاماًل  له  جيدوا  مل  وما  معمول  لكل 
 . وأونلوا، كما الت موا بتخريج احلركة اإلعرابية وحتديد العامل ابلنظر إىل املعىن

  ؛ س صداها على كتب التفسرية، وقد انعكظاهرة حنوي   عوامل اإلعرابو 
وأع للعامل،  احملتملة  الوجوه  تلك  التفاسري  هذه  استوفت  املفسرون  إذ  مل 

 أذهاهنم يف حتليل تلك العوامل احملتملة وتعقنبها.
الذي   العامل  بتحديد  واهتمامهم  النحوي  ابلعامل  املفسرين  عناية  إن 

عل حرصهم  من  انبا  هو  التفسريي  الوجه  ما  على  يتوافق  ى محل كالم هللا 
ينبغو أن حيمل  وأقواه يقول أبو حيان عن القرآنع "  أسلوب أفرح كالم وأبّي  

أفرح الكالم، فال    -تعاىل-إذ كالم هللا   ؛ لى أحسن إعراب وأحسن تركيبع
جيوز فيه مجيا ما جيوزه النحاة يف  عر التماخ والطرماح وغريمها من سلوك  

وال  ع "األلوسو، ويقول  (1) "ة واجملازات املعقدةالتقادير البعيدة والرتاكيب القلق

 
 . 12/ 1البحر احمليط  (1)
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ملؤمن محل   ينبغو  ال  أنه  منر   لدى كل  تعاىلخيفى  هللا  يف    -كالم  وهو 
  خ  على ما هو أدىن من ذلك وما هو إال مس    -أعلى مراتب البالغة والفراحة 

 . (1) "وإهباط له عن  عوه - عنه ع ن -لكتاب هللا 
 : املفسرين ند ع وقواعد الرتجيحاب االختالف بأس -2
نوعت مناهج التفسري، وتعددت اجتاهات املفسرين يف تناوهلم كتاب هللا،  ت

فمنهم    واال تغال بعلوم اللغة العربية وقواعدها يف التفسري،  وتفاوتوا يف العناية 
اللغوي  اب  اكتفىمن   واملنهج  معاينالجتاه  هللا    وحتليل  وإعراهبا  و آايت  لغتها 

متكلها املوتو يح  هذه  وميثل  )معاين    النحويون رحلة  ،  ألفوا كتب  الذين 
أل     ؛القرآن( عبيدة كتابه  حيث  الفرا   أبو  بعده  جا   مث  القرآن(،  )جماز 

،  واألخفش وال جاج والنحاس وغريهم ممن اكتفى ابللغة يف تو يح كالم هللا
م جياً   اللغويوكانت كتبهم  املعىن  وبيان  والتفسري  النحو  الغالُب    ،من  وكان 

 . عليها النحو
اليت   التفاسري  ابملنهج  مث ظهرت  وبيننوا  وا  وفسنر اللغوي،  عنيت  كتاب هللا 

العربيةم   ، ومن أبرز هؤال  الطربي والرماين و عانيه ودالالته ابالستعانة ابللغة 
والنسفو   والبيضاوي  والرازي  عطية  وابن  وال خمتري  والواحدي  احلويف 

 .(2) وغريهم
فوا يف تفسري كالم هللا وأتويل  ومن ينظر يف كتب التفسري جيد أهنم اختل

غالبه من اختالف التنوع الذي  وهذا االختالف بّي املفسرين هو يف  مراده،  
تعد فيه املعاين صحيحة وغري متعار ة ويرح محل اآلية على مجيا األقوال  

وهلذا  واآلرا ،   األحكام،  يف  وقا  كما  التفسري  يف  االختالف  وقا  وقد 
 

 . 341/ 1روح املعاين  (1)
 . 568 – 563،  111/ 1النحو وكتب التفسري  (2)
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وجدته، واملؤلفات يف أسباب االختالف يف  االختالف أسباب أوجبته وعلل أ
واآلية حتتمله لكن يبقى بيان    ،واختالف التنوع ال  رر فيه  ،(1) التفسري اندرة

يكثر يف معىن اآلية  ه على ذلك ال ركتو بقولهع "القول األوىل واألظهر، ونبن 
ويظن    ،ه املرنفون للتفسري بعبارات متباينة األلفاظيوحيك  ، أقواهلم واختالفهم

ذلك بل يكون  وليس ك  ،فيحكيه أقواالً   م عنده أن يف ذلك اختالفاً ن ال فهم
عند    ألنه أظهرُ   ؛وإمنا اقترر عليه  ،ر من اآليةهَ ظَ   ر معىنً كَ كل واحد منهم ذَ 

بعضهم خيرب عن التو     وقد يكون  ،ذلك القائل أو لكونه أليق حبال السائل
واملراد    ىل معىن واحد غالباً بالزمه ونظريه واآلخر مبقروده وثرته والكل يؤول إ

  ،(2) "اجلميا فليتفطن لذلك وال يفهم من اختالف العبارات اختالف املرادات
" معاين خمتلفة  اليت حتتمل  تكون  واآلية  أن  وأمكن  اللفظ مجيعها  احتمل  إن 

مرادة منه، وجب محله على مجيعها ما أمكن، سوا  كان احتماله هلا مساواًي،  
أرجح   بعضها  يف  فحملهأو كان  وإال  بعض،  بعض    من  دون  بعضها  على 

 .(3) "إلغا  للفظ ابلنسبة إىل بعض حمتمالته من غري موجب، وهو غري جائ 
سرد  و  املفسرين  بعضَ قد  بّي  اخلالف  مقدمة    ابنُ   أسباب  يف  ج ي 

ومم ذكر تفسريه،  صلة    ها  وإن  ابوله  اإلعراب  وجوه  اختالف  وعلومهاع  للغة 
اللغوي واختالف  القرا ة،  معىن  اتفقت  يف  بّي  ّي  اللفظ  وا رتاك  الكلمة، 

معنيّي فعكثر، واحتمال احلقيقة واجملاز، واحتمال الكلمة زائدة أو غري زائدة  

 
 . 57فرول يف أصول التفسري  (1)
 . 160/ 159/ 2ان يف علوم القرآن هرب ال (2)
 . 41اإلكسري يف علم التفسري  (3)
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، وأوصل الدكتور حممد التايا هذه األسباب إىل عترين  (1) والتقدمي والتعخري 
االختال  ابن ج يع  يذكره  ومل  اللغة  بعلوم  يترل  مما  منها  ف يف  سبباً، وذكر 

ال  واحتمرجا  حذفضمري،  وجود  حمذوف،    ،مال  تقدير  إىل  واالحتياج 
يف   االستثنا   يف  واالختالف  الكالم،  سياق  يف  صلة  الكلمة  واحتمال كون 

 .(2) نوعه وعوده، واالختالف يف معاين احلروف 
والسبب الذي أفاض فيه الباحثون وتناولته الدراسات واألحباث األكادميية  

اإلعراب وجوه  يف  االختالف  اإلالف  ؛هو  األثفروق  عظيمة  املعىن  و ،  رعرابية 
 النحوي الوظيفو من الفاعلية واملفعولية وغريها له أثره يف توجيه املعىن.

أحكام  كتب  و   التفاسريوأما قواعد الرتجيح عند املفسرين فظلت مبثوثة يف  
كتابه )قواعد الرتجيح عند    الدكتور حسّي احلريبإىل أن ألن   ه  القرآن وعلوم
وقواعد الرتجيح هو  وابط وأمور أغلبية يُتوصل هبا إىل معرفة    ،(3) املفسرين(

 .(4) الراجح من األقوال املختلفة يف تفسري كتاب هللا
اآلية   بسياق  الالئقة  اإلعرابية  األوجه  على  التن يل  آايت  املفسرون  ومحل 

األو   ،ومعناها دون  الترع  ألدلة  وجه  واملوافقة  هلا  وإن كان  عنها  اجلافية  جه 
العربيةصحيح   تركيب عريب صح    ، يف  به يف  القول  ما صح  محل    فليس كل 

وأقواهلم املفسرين  عامة  اعتمده  ما  وهذا  عليه،  التن يل  تقريره    آايت  كثرية  يف 
  -¸-مل كالم هللا  ال جيوز أن حيُ ، ومن ذلك قول ابن القيم اجلوزيةع "(5)عنه

 
 .19، 18/  1التسهيل لعلوم التن يل  (1)
 . 35أسباب اختالف املفسرين  (2)
 . ç - 1417 ç  1407الكتاب من منتورات دار القاسم يف الرايض، وصدرت طبعته األوىل عام   (3)
 . 39قواعد الرتجيح عند املفسرين  (4)
 . 635/ 2در السابق، قواعد الرتجيح عند املفسرين رملا (5)
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ويكون    ،يب الكالمعرايب الذي حيتمله ترك إلا  يمبمرد االحتمال النحو ر  ويفس  
معىنً  له  به  مقام    فإن    ؛ما  الكالم  للقرآن  طَ غلِ   هذا  املعربّي  أكثر  فإهنم    ؛فيه 

يفسرون اآلية ويعربوهنا مبا حيتمله تركيب تلك اجلملة ويفهم من ذلك الرتكيب  
أب  ،اتفق  معىنً   أين  الساما  يقطا  عظيم  غلط  القرآنوهذا  مراد  وإن    غريُه  ن 

الرتكيب هذا   أن  املعىن يف سياق آخر وكالم آخاحتمل ذلك  يل م  فإنه ال  ر 
 .(1) ن"حيتمله القرآ

ألعاريب آرا     واملتتبا  على  اعتمدوا  أهنم  يلحظ  يف كتبهم  املفسرين 
النحويّي القدامى، وأعملوا أذهاهنم يف حتليلها، ونظروا يف الطرق اليت اتبعوها  

عضها  بينها، ورجحوا  يف بنا  القاعدة، بل وقارنوا بّي آرا  النحويّي ووازنوا ب
بقرائن  على بعض ابلنظر إىل النص القرآين وما يالئمه، واستدلوا على ذلك  

الرتجيح األخرى من السياق وعلوم اللغة األخرى، ومن األمثلة التاهدة على  
هذا تفسري ابن جرير الطربي فال تكاد ختلو آية إال وفيها إعراب ويستند فيه  

دون   والكوفة  البررة  علما   غالب  على  يف  ومييل  منهم،  أحداً  يسمو  أن 
 .(2) رأي الكوفيّي  إىلخترجياته 

التف يف  وأصبحت كتب  وآرائهم  النحويّي  أتويالت  ملناقتة  ميداانً  سري 
ثر وا ح يف  أ، ومن مسائل اإلعراب املهمة اليت كان هلا  مجيعها  أبواب النحو

ا اليت  املهمة  القرائن  من  فهو  النحوي  العامل  املفسرينع  هبا  أعاريب  هتم 
أتاو   ،املفسر منها  القرآينستمد  للنص  وحتليالته  يف  ويالته  املفسرون  وأفاد   ،

 
 . 24/ 3بدائا الفوائد  (1)
 . 581/ 1النحو وكتب التفسري  (2)
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الفرا    أمثال  وإعرابه  القرآن  معاين  يف كتب  النحويّي  آرا   من  حتليالهتم 
للتفسري   النواة األوىل  الكتب هو  والنحاس، وكانت هذه  واألخفش وال جاج 

الكرمي للقرآن  مو ،  اللغوي  الكتب  هذه  يف  التفسري سلكوا  يف  السل     سلك 
وأسلوب الوجوه،  وعلم  املعىن،  على  التفسري  عندهم  فظهر  التفسري    اللغوي، 

 .(1) اللفظو 
بّي   االختالف  أسباب  عن  اليت كتبت  والبحوث  الدراسات  يف  والناظر 

التوجيه عندهم وقواعد  اختالف    املفسرين  احلديث عن  أفا ت يف  أهنا  جيد 
التفسري، و  وأثره يف  اإلعراب  تفسري  وجوه  النحوي يف  العامل  أثر  إىل  مل تتر 
املفسر  به، فكالم هللا وال عن اهتمام  لعامل  استعانوا اباملفسرون  ين وعنايتهم 
واستندوا عليه يف الرتجيح بّي اآلرا ، وكان سبباً    ،النحوي يف تو يح كالم هللا

الدقلال املعاين  أن  وأدركوا  لآلية،  املالئم  املعىن  اختيار  يف  بينهم  يقة  ختالف 
النحوي العامل  يف  النظر  تتطلب  املستنبطة  واملقاصد  واإلملام    ،والتحليالت 

 بدالالت اإلعراب. 
صلة   له  ما  أسباهبا  ومن  حنوية،  ظاهرة  اإلعرابية  األوجه  يف  والتعدد 

انعكس هذا على كتب   الوجوه    إذ  ؛التفسريابلعامل، وقد  التفاسري  استوفت 
املفسرون ووق   النحوي،  للعامل  و   احملتملة  االحتماالت،  هذه    نواععند 
املعىن   يف  املؤثرة  النحوي  العامل  الكرمي،  بقضااي  القرآن  آايت  على  وأن لوها 

 
 128التفسري اللغوي  (1)
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أ العامل  قضااي  من  هللاثوحرروا كثرياً  تفسريهم كالم  ابلتوجيه    ،نا   ودعموها 
 . املالئم لآلايتوالرتجيح 

ا يف  املستنبطة  واملعاين  العامل  يف  واألقوال  األوجه  عند  ومردن كثرة  آلية 
 املفسرينع  

القرآين مح    نأ -1 أوجهالنص  ألفاظهو ومعاٍن،    ال  من    ما حيتمل وجوهاً   يف 
 .التعويل

كانت مدعاة    ومتارهبمتعدد أفهام املفسرين واختالف أدواهتم وثقافتهم   -2
 لتعدد توجيهات آايته الكرمية.

القرآين -3 النص  والدالالت،  ثرا   املعاين  حتمل  على  دليل    وقدرته  وهو 
 . نا بتر وال يستطيا أحد أن حييط بهه وأنه ليس من صإعماز 

العريب -4 النحو  يف  للعامل  والتقدير  التعويل  فيهكثرة  يرد  قد  النص  وأن   ،  
 أكثر من عامل حمتمل.

 
 * * * 
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: عامل املفردثر  أول: املبحث األ  
مقاصده،  ا وتفسري  هللا  لتو يح كالم  النحوي  ابلعامل  املفسرون  ستعان 

جتد املفسر  و تكاد متر آبية حتتمل أكثر من عامل إال    فال  وخرنوه بعناية كبرية 
 حيدد العامل املالئم أو يقدنره.

 تعاىلع قوله تفسري  ومن األمثلة التاهدة على ذلك ما ورد يف 
  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍژ 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱڳ  ڳ ڳ ڳگ گ گ گک ک

ژ ہہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں
(1). 

 هاع انصب( حاالً، وحيتمل  ڻ)حيث تعرب 
 . (2) ( ڱالفعل ) -1
 .(3) (  ںالفعل ) -2
( على  ڻيف العامل تعدد املعىن التفسريي لى) القولّي  ينعلى هذ وبنا 
 ع(4) النحو اآليت
  عأي  ؛أو مسلمات  يفاتعف   ع( فإن معناها ڱإذا كان العامل ) -1

واختن   مسلمات  أو عفيفات  فانكحوهن حال كوهنن   اِذهن   ال حال سفاحهن 

 
 . 25النسا ع  (1)
 . 657/ 6، الدر املرون 247/  2الفريد يف إعراب القرآن اجمليد  (2)
 . 657 / 6 ، الدر املرون349/ 1التبيان يف إعراب القرآن  (3)
، اللباب يف علوم الكتاب  657/ 6، الدر املرون 597/ 3، البحر احمليط 85/ 4احملرر الوجي   (4)

 . 325/ 6)تفسري ابن عادل احلنبلو( 



 

 
91 

 ربية العجملة العلوم  
 ه  1442  ستون رجبالالعدد  

 .  لألخدان
  ؛غري مسافحات  ُمَ و جات   ع( فإن معناهاں)امل  إذا كان الع -2
،  وآتوهن أجورهن يف حال ت وجيهن، ال يف حال سفاح، وال اختاذ خدن  أيع

 .ويكون معىن اإلحرانع الت ويج
مبعىن عفيفات، وهو األقرب لسياق اآلية وعليه    ااملفسرين على أهن  أكثرُ و 

إذ غري ذلك   ؛اتعفيففالظاهر أنه مبعىن "، يقول ابن عطيةع (1) تفسري السل  
  ¬   ، والبن عا ور(2)   "فإنه يقرب  إال مسلماتٍ   من وجوه اإلحران بعيد  

اللفظ   هذا  إلطالق  لطي   يقولع  (  ڻ)ختريج  يت وجن  مل  من  على 
جمازي بعالقة    وإطالق احملرنات على النسا  الاليت يت وجهن الرجال إطالق  "

، كقوله تعاىلع  اً كار أب  بذلك النكاح إن كنن   الالئو يررن حمرناتٍ   أيع   ؛املآل
ژ ۅۋ  ۋ ٴۇ   ۈ  ۈ ۆژ 

ال إىل مخر أو بعالقة ما كان  يعنبا آ  أيع  (3)
ژ  ڄڄ ڦ ڦژبات كقولهع ثين  إن كنن 

 .(5) "وهذا بّين  (4) 
ال يف  النحوي  معىن  عاماالختالف  يف  املفسرين  اختالف  مردر  هو  ل 

على  ليل  ، وعناية املفسرين بتحديد معىن العامل وربطه ابملعمول د)حمرنات(

 
 . 455/ 6، التفسري البسيط 602/ 6جاما البيان  (1)
 . 85/ 4احملرر الوجي   (2)
 . 36يوس ع  (3)
 . 2النسا ع  (4)
 . 13/ 5التحرير والتنوير  (5)
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تنبهو  وأهنم  اآلية،  وداللة  الرتكيب  مقاصد  على كت   أن  حرصهم  إىل  ا 
 تغيري يف املعىن.  مؤدٍن إىلالعامل  اختالف 

 ائ   ى ى  ېژ تعاىلع    ومن األمثلة على ذلك ما جا  يف تفسري قوله

ژوئ ەئ ەئ ائ
(1). 

عدة أوجه إعرابية والذي يعنيين منها هو إعراهبا على  (  ائحتتمل )حيث  
 ، فهو حتتملع اختالف األقوال يف انصبهية و املفعول
1- ( للمردر  به  مفعول  أهنا  على  الفرا     ،(   ىالنرب  قول  وهو 
 .(2) وال جاج 
، وهو قول  هنا مفعول به اثٍن للفعل املقدر )يسقون(أالنرب على  -2

   .(3) ال جاجأجازه األخفش و 
 أوجه التفسري وهوع تعددتوبنا  على هذين القولّي 

1- ( مفعوالً ائإذا كانت  ب(   ( للمردر  التقدير  املتتق  (  ىه  فإن 
  تتسننمأيتيهم من علو عيناً  ووم اجه من ما  ين ل عليهم من فوقهم    واملعىنع

تُىُهم العَّي تسنيماً ، و من أعلى اجلنة  عليهم من الغرف إذا أجريتها عليهم    َسَنم 
  .(4) ، وهو مروي عن جماهد والكلب من فوق

 
 . 28، 27املطففّيع  (1)
 . 301/ 5، معاين القرآن وإعرابه 249/ 3معاين القرآن للفرا    (2)
القرآن لألخفش    (3) وإعرابه  573/  2معاين  القرآن  معاين  إعراب  301/  5،  التبيان يف  وانظرع   ،

 .224/ 24، جاما البيان 807/ 2، متكل إعراب القرآن 1277/ 2القرآن 
 . 244/ 23فسري البسيط لت ا، 221/ 24جاما البيان  (4)
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فإن )تسنيم( اسم  قدر )يسقون(  امل  إذا أعربت مفعواًل به اثنياً للعامل -2
فهذه العّي مي ج هبا  وأنواع  راهبم،    اجلنةأهل  نعيم  ذكر    أن هللا  عاملعىنللعّي، و 

وهو    ،خالرة  عيناً   ويتربوهناا  يسقوهنف  الرحيق ألصحاب اليمّي، وأما املقربون
 .(1) قول أكثر أهل التفسري 

ال سيما أن  عها  وال يوجد ما مينا من اجتما   ،وهذه األقوال ال تتعارض
، وفيها  ´  نعيم أهل اجلنة الذي ال يعلم منتهاه إال هللا  املقام يف احلديث عن

، وحديث املفسرين  عّي رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بتر   ما ال
يؤثن عن   مبا  عنايتهم  دليل على  املالئم هلما  واملعىن  النحوي  العامَلّي  العامل  ره 

 حتليله وأتويله كالم هللا.   فسروأنه قرينة مهمة يستمد منها امل
للعامل   املفسرين  نظر  يقترر  بتقدير  بل    ،له  مومراعاهتالظاهر  ومل  عنوا 

العربية  وأتويله، و   احملذوف   العامل   يقول   ،من دليل  لهوال بد   احلذف مسة يف 
وليس  و   من    ،قد حذفت العرب اجلملة واملفرد واحلرف واحلركة"ابن جينع  

علي دليل  عن  إال  يف  إالو   ،هذلك  الغيب  علم  تكل   من  فيه  رب    كان 
وهو  (2) "معرفته من  ،  وترد كثري  الكرمي،  القرآن  ويف  العرب  يف كالم  وارد 

بتقدير حمذوف يناسب السياق ويكمل    إالالتعبريات اليت ال تستقيم وال تفهم  
   .(3) ألن من  عن العرب اإلجياز وتقليَل الكثري إذا ُعِرف معناه معه املعىن؛  

 
 . 221/ 24جاما البيان  (1)
 . 360/ 2اخلرائص  (2)
 . 2/ 1معاين القرآن للفرا    (3)
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اليت القو ومن   يف   اعد  واستعملوها  عليها  ونبهوا  املفسرون  عليها    سار 
عا ورع   ابن  يقول  دليل،  عليه  دل  إذا  سائغ  احلذف  أن  والتحليلع  التوجيه 

القرآن  " تراكيب  من  على حذف    ،حذفاً إنك جتد يف كثري  تعثر  ال  ولكنك 
 .(1) "خيلو الكالم من دليل عليه من لفظ أو سياق

واملعر  املفسرون  عين  العاملبظاهرة  بون  وقد  يف    حذف  النظر  وأمعنوا 
وأسباب العامل  دالالته  تقدير  واللغوي عند  احلايل  السياق  بداللة  واستعانوا  ه، 
بل لىمع بعضهم    ،السياق  يقويهااليت    احملتملة للعامل  وذكروا األوجه  ،احملذوف

 يف تقديره.  أحياانً إىل السياق القرآين العام
أثر يف تعدد أوجه  عاملها وكان لذلك  دير  ومن اآلايت اليت اختل  يف تق

 ەئ ەئ ائ  ائ ىى ې  ېژ قوله تعاىلع    ´  التفسري ويف توجيه كالمه

 ژ   ۇئ وئ وئ
(2). 

( إعراب  يف  ورد  هو  وئحيث  منها  يعنينا  والذي  إعراب،  من  أكثر   )
 ع(3) إعراهبا على احلال واختالف العامل فيها، فالعامل حيتمل أمرين

 اجلماعة(. واو له )(، واحلال من فاع  ۇئالفعل ) -1
 حمذوف وهو املردر )اإلميان(، واحلال من  مري هذا املردر. -2

 
 .  122/ 1التحرير والتنوير  (1)
 . 88البقرةع  (2)
اجمليد    (3) القرآن  إعراب  يف  احمليط  323/  1الفريد  البحر  املرون  484/  1،  الدر  ى  502/  1، 

 . 319/ 1وح املعاين ر  ،271/ 2اللباب يف علوم الكتاب 
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على  و  والتقدير  فاملعىن  للعامل،  تبعا  معىن  من  أكثر  املفسرين  عن  ورد 
؛ ألن  املؤِمُن فيهم قليل  ف  ،مجعاً قليالً العامل األولع أيع فيؤمنون حال كوهنم  

آمنوا  الذين  من  أكثر  املتركّي  من  آمنوا  معناه اليهمن    الذين  قال  ابُن    ود، 
وقتادة فقليل    (1) عباس  يؤمن،    أيع  وص   و منهم  وهو  عددهم  قلة  املراد 

 .(2)  ژژ    ژ ڈ ڈ ڎژ للمؤمنّي ابلقلة كقوله تعاىلع 
،  (3) أيع اإِلميان يف حاِل قل ته  ؛يؤمنونهوعلى العامل الثاين يكون املعىنع ف

 ب اختالف العامل.بسب فاملعنيان الواردان  ،وهو وص  لإلميان ابلقلة
األول   والقول  يرجح معىن على آخر،  مل  املفسرين  من  املعنيّي  وَمن  ذكر 

 أظهر؛ لآلاثر الوارد عن ابن عباس وقتادة يف معناه. 
يف   أثر  له  وكان  تقديره  أو  عاملها  حتديد  يف  اختل   اليت  اآلايت  ومن 

 ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳژالتفسري ما ورد يف تفسري قوله تعاىلع  

 .(4) ژ ں
 ع (5) ( حااًل، وانصبها على قولّي  ڱحيث تعرب ) 
الظاهر  -1 مَ (ڳ)  الفعل  عند  بلفظه  املقدر  أو  الفرل    ( 6) ن  ،  منا 

 
 . 234/ 1، الكت  والبيان )تفسري الثعلب( 232/ 2جاما البيان  (1)
 . 40هودع  (2)
 . 319/ 1، روح املعاين 271/ 2، اللباب يف علوم الكتاب 484/ 1البحر احمليط  (3)
 . 96آل عمرانع  (4)
 . 442/ 5سري البسيط تف لا ،280/  1، التبيان يف إعراب القرآن 445/ 1معاين القرآن وإعرابه  (5)
 . 269/ 3هو أبو حيان، انظرع البحر احمليط   (6)
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 والتقديرع للذي ببكة و ا مباركاً. (1) ابألجنب
 . ( وهو )استقر(ڱاملتعلق ابجلار واجملرور )  الفعل -2

 مهاع   وجهان يف تفسري اآلية،وحترنل من هذين االحتمالّي 
العاباعتاب -1 أولَ ر  ليس  احلرام  البيت  أن  املعىنع  يكون  )و ا(  بيت    مل 

الربكة، فهو   األولية هنا يف  بيوت كثرية، بل  قبله  للناس؛ ألنه كان  و ا 
–  علون بن أيب طالبقول    (2)   أبنه و ا مباركاً، وحيمل عليهاختص ومتين 

عنه هللا  يف    -ر و  ُو ا  بيت  أول  أهو  احلرام  البيت  عن  ُسئل  عندما 
 .(3) ولكنه أول بيت ُو ا فيه الربكة   ،؟ فقالع الألرض ا
أول بيت ظهر على  وعلى العامل اآلخر املقدر )استقر( يكون املعىن أنه   -2

وجه املا  عندما خلق هللا السما  واألرض فخلقه هللا قبل األرض، وكان  
قول عبد هللا  حيت األرض من حتتهاعلى األرض فدُ   بيضا َ   زبدةً  ، وهو 

، وعلى هذا الوجه ال جيوز أن يكون  (4)قتادة والسديهد و بن عمرو وجما

 
ال  (1) النحو  العامل واملعمول ابألجنب تعد قاعدة عامة يف مجيا مباحث  عريب،  مسعلة الفرل بّي 

املقترد يف  رح اإليضاح   انظرع  النحويون إال يف حاالت ومسائل معينة،  ،  426/  1ومنعها 
 .155/  1عراب اإلو    واللباب يف علل البنا

يقول أبو حيانع "وعلى هذا التقدير ينبغو محل تفسري علو بن أيب طالب ..." البحر احمليط    (2)
3 /269 . 

، اهلداية إىل بلوغ  115/  3والبيان يف تفسري القرآن  ، الكت   598  –  590/  5جاما البيان    (3)
 .164/  3، احملرر الوجي  1075/ 2النهاية 

، اهلداية إىل بلوغ  114/  3، الكت  والبيان يف تفسري القرآن  598  –  590  /5جاما البيان    (4)
 . 1075/ 2النهاية 
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 و ا قبله بيت  غريه. 
بيت و ا   أول  ليس  احلرام  البيت  أن  يفيد  )و ا(  العامل  على  فاملعىن 

الفرق بّي املعنيّي وأثر  ر  كَ للناس، وعلى العامل )استقر( أنه أول بيت، وممن ذَ 
 .(2) وأبو حيان (1) العامل فيهماع التري  الر و

لداللة سياق اآلية عليه يف    ؛ أن القول األول هو األقربتبدنى يل يذي  وال
 .¢  ، ولوروده عن علو بن أيب طالبژڱ ڱ   ڱ ژقوله تعاىلع 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻژتعاىلع    ومن األمثلة ما جا  يف تفسري قوله 

 .(3) ژ  ڭ ڭ ۓ  ۓ ےے ھ ھ   ھ ھ ہ   ہ
( إعراب  يف  أوجه(  ھورد  هعدة  منها  يعنينا  والذي  إع،  على  و  راهبا 
 حيتملع   لعامل فيها، فالعاملاحلال واختالف ا

 .(4)   من املوصول )ما( واحلال ، ( ہالفعل ) -1
االستقرار -2 )  تضمنهالذي    معىن  واجملرور  من  (ھ ھاجلار  احلال  وتكون   ،

 . (5) )استقر(الضمري يف 

 
 . 256حقائق التعويل  (1)
 . 269/ 3البحر احمليط  (2)
 . 35آل عمرانع  (3)
البيان    (4) القرآن  331/  5جاما  إعراب  القرآن  156/  1، متكل  البيان يف غريب إعراب   ،1  /

 .253 /1 ن رآ، التبيان يف إعراب الق200
 . 193/ 5، التفسري البسيط 103غريب القرآن  (5)
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 ع(1) وجهان يف التفسري   دَ رَ وتبعاً هلذين االحتمالّي وَ 
أن لك الذي    ين جعلت لك نذراً رب إ  عىنيكون املع(  ہعلى تقدير ) -1

حمرراً  بطين  مقدرة  لعبادتك  يف  هنا  احلال  وتكون  للكنيسة،  ،  (2) خادماً 
 مراحبة.وعتيقاً خالراً من أمر الدنيا لطاعة هللا، وتكون احلال حينئٍذ 

والتقديرع   -2 املعىن  يكون  الثاين  العامل  أجعلعلى  أن  لك  الذي    نذرت 
 استقر يف بطين حمرراً.

فالتحرير على املعىن األول وقا حّي النذر وهو    ،هِ لِ ملتعمنِ   ق  عنيّي فر  امل  وبّي 
استقرا الثاين وقا حّي  املعىن  البطن وهذا ال متلكه  ر الذي متلكه، وعلى  ه يف 

حيان أبو  املفسرينع  من  األول  القول  رجنح  وممن  فيها،  هلا  دخل    (3) وال 
حرير  ا ابلتراد تقييُد فعِلهامل   وال خيفى أن  وأبو السعود وقال فيهع "  (4) واأللوسو

إليه التقرُب  به  ما   ́   ليحُرل  تقييد  يف    ال  االستقرار  من  فيه  هلا  دخَل  ال 
 .(5)"بطنها

ومما ذكر من أمثلة يظهر عناية املفسرين ابستيفا  الوجوه احملتملة للعامل  
  ملا له من أثر يف كت  مقاصد اآلية ودالالهتا، وإذا مل جيدوا له عاماًل مالئماً 

 روا له.قدن 

 
،  27/  8، مفاتيح الغيب )تفسري الفخر الرازي(  115/  3، البحر احمليط  331/  5جاما البيان    (1)

 .40/ 2الفريد يف إعراب القرآن اجمليد 
نفو  و   ه داهو اليت يكون حرول مضموهنا متعخراً عن مضمون عاملها وأتيت لتوكيده وتقرير مؤ   (2)

 .2/21التك عنه. انظرع  رح املفرل 
 . 115/ 3البحر احمليط  (3)
 . 129/ 2روح املعاين /  (4)
 . 2/28إر اد العقل السليم  (5)
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 : اجلملة عامل: أثر الثاينبحث ملا
إعراب اجلمل يف كتب النحاة القدامى مبثواثً يف أبواب احلديث عن    ورد

طرافه وبونبه، ومجا اجلمل اليت هلا حمل من  أالنحو حىت جا  ابن هتام فمما  
بعض الباحثّي    ، ويف العرر احلديث خصن (1) اإلعراب واجلمل اليت ال حمل هلا 

اجل فعل  ب  ملةإعراب  قباوة يف كتابهالكتب مستقلة كما  الدين   ع دكتور فخر 
 .(2) باه اجلمل(أ)إعراب اجلمل و 

والغاية من إعراب اجلمل هو حتديد موقعها من الكالم وصلة كلن منها مبا  
قبلها وما بعدها، وعالقتها ابملفردات واجلمل يف النص، فإذا وقعت اجلملة يف  

مضمو   موقا دل  لاملفرد  أو  تقدير  عل  فظهاهنا  يف  حمله  وحلنت  معناه،  ى 
اإلعراب ال يعين جتريدها   اإلعراب، واحلكم على اجلمل أبنه ال حمل هلا من 

املعنوية   ابلعالقات  التعثر  املعنوية    ،واللفظيةمن  وصلتها  داللتها  هلا  بل 
 .(3) املؤثرة 

اجلمل  إعراب  يتعدد  واملعربّي   وكما  املفسرين  عامل  عند  يتعدد  ها،  فإنه 
 إىلع  يل تبدنىما ا فيراج وهذا
اجلمل تتداخل يف الرتكيب فثمة مجلة صغرى ومجلة كربى، وهذا جعل   أنن  -1

 املفسرين واملعربّي خيتلفون يف حتديد عاملها وربطها به.

 
اللبيب    (1) مغين  وأحكامها(  أقسامها  وذكر  اجلملة  تفسري  يف  الثاين  )الباب  بعنوانع  ابابً  ووسم 

363. 
 . ç 1409م الكتاب نترته دار القلم العريب حبلب عا (2)
 . 35إعراب اجلمل وأ باه اجلمل  (3)
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اجلملة صاحلة يف معناها ألكثر من عامل، والقرائن املرجحة لإلعراب  أنن   -2
حتت  قد  ولذا  واملعرب؛  للمفسر  تتضح  ال  اجلمل قد  أكمل  عامل  ة  من  ثر 

 ذلك.املعىن يقبل و 
تعدد   يف  وأثره  اجلملة  يف  العامل  تعدد  على  التاهدة  األمثلة  أوجه  ومن 

 ائ  ائ ى  ى ې ې ې ې ۉ ژقوله تعاىلع  يف  ما ورد    التفسري

ژ  ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ
 (1). 

 ع(2) قوالن مجلة حالية، ويف العامل  (  ۈئ ۈئ) قولهعف
احل،  ( ۆئ)أحدمهاع   قولهع   ن معناهاة؛ ألمؤكد  الوتكون  فهم من    قد 

 . (ۆئ)
 ، أيع حيرفونه حال علمهم بذلك. ( وئ)والثاينع 
 ع(3) مها ، من هذين القولّي وجهان يف التفسريوحترنل  

املعىن  -(ۆئ)وهو  -األول  على   -1 عقلوا كالم هللا وفهموه وهم    عيكون 
  راد هللا أنه غري م  يعلمون أنه احلق، ويعلمون أن التعويل والتحري  الفاسد 

 . ىلعات
الثاين   -2 )-على  مث    أيع   -(وئوهو  يعقلونه  مث  هللا  يسمعون كالم 

عقنله وتفهنمه  تحيرفونه وهم يعلمون أهنم حيرنفونه، فالتحري  منهم يقا بعد  
 

 . 75البقرةع  (1)
القرآن    (2) القرآن اجمليد  80/  1التبيان يف إعراب  الفريد يف إعراب  الدر املرون  300/  1،   ،1  /

441 
، اللباب يف علوم الكتاب  154/  3، مفاتيح الغيب  113/  1/  1معامل التن يل )تفسري البغوي(    (3)

 .568/ 1ر وينلت، التحرير وا195/ 2
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 ربية العجملة العلوم  
 ه  1442  ستون رجبالالعدد  

يىُ  فهم  ذلك  وما  العقاب،  من  ديد  حتريفه  يف  مبا  على  دِ ق  عاملّي  مون 
اهل؛  ى اجلنكار علذلك وجيرتئون عليه، واإلنكار على العامل أ د من اإل

ا  مَ املعرية لِ   والفتور عنا عِلم من ثواهبا  مَ لطاعة لِ د العامِل دواعو ا ألن عن
 علم من عقاهبا.

أاب  كَ ذَ   ن  ومَ  ما عدا  املفسرين مل يرجح أحدمها على اآلخر  املعنيّي من  ر 
 .(1)   "هو الظاهر"وقال  ،حيان الذي رجح املعىن الثاين 

مالئم املعنيّي  أن  يظهر  قوالذي  وال  ترجنح   رينةان  على  أحد  ظاهرة  مها 
 اآلخر.

اليت تعدد فيها عامل اجلملة قوله تعاىلع  گ ک ک   ک کژ   ومن اآلايت 

ژ   ڻ   ں ں ڱ ڱ ڱ   ڱ ڳ    ڳ ڳ ڳ گ گ گ
 (2). 

احلال،    (   ڻ   ں ں)اجلملة  ف على  نرب  مو ا  فيها  يف  العامل  ويف 
 ع(3) قوالن
 (. ڱ ڱ(، ويكون احلال من ) ڱالفعل ) -1
 .(النملة) حلال منكون ا، وي( گل )فعال -2

س سليمان  جنود  أن  األولع  على  ويهلكونكم  مونكم  يحطنِ واملعىن 
 .(4) عنكم بوطئهم وهم ال يعلمون رونكم ويكسنِ 

ففيه ثالثة أوجه    -)قالت(  الفعل   العامل   نأوهو    -وأما املعىن على الثاين  
 وردت عن املفسرينع 

 
 . 440/ 1البحر احمليط  (1)
 . 18النملع  (2)
 .5386/ 8اهلداية إىل بلوغ النهاية  (3)
 . 5386/ 8، اهلداية إىل بلوغ النهاية 27/ 18جاما البيان  (4)
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وجنوده   -1 بسليمان  تتعر  ال  النمل  املنذالنمهتم  أخرب حىت  أن  ذكره  رةلة   ،
 .(2) واملاوردي (1) السمرقندي

النمل   -2 كما تقولع  تمتك وأان  كالمهم،  تعر أن سليمان يفهم  تال  أن 
بك عامل  بك  أيع  ،غري  جهلو  حال  يف  اهلواري تمتك  ذكره   ، (3)  ،

 .(5) ، ومكو (4) والثعلب
ا  مكأن النملة قالت ذلك يف حال غفلة اجلنود وكوهنم ال يتعرون هبا،   -3

 .(6) ، ذكره مكو اس نيام خرياً والن  قلت تقولع
عامل    وظاهر   يف  االختالف  على  بنا   التفسري  أوجه  اختالف  سبق  مما 
، وأكثر املفسرين على أن احلال من سليمان وجنوده، وهو املعىن املتبادر  احلال

فاملقام مقام تنبيه من النملة وحتذير من    ؛سياق الكالم  عضده وي  ،إىل الذهن
 يتعروا.ن أ يحطموهنم دونم سيمان وأهنجنود سل

البّين   أثره  للعامل  أن  لنا  يتضح  قبله  وما  املثال  النص  وهبذا  أتويل  يف 
و القرآين املفسرين  ،  املعاين  به  استعانوا  أن  واكتتاف  اآلرا   بّي  الرتجيح  يف 

 يالت املستنبطة.الدقيقة والتحل
 

 
 . 492/ 2تفسري حبر العلوم  (1)
 . 200/ 4النكت والعيون  (2)
 . 249/ 3تفسري اهلواري  (3)
 . 197/ 7الكت  والبيان  (4)
 5387/ 8اهلداية إىل بلوغ النهاية  (5)
 5387/ 8املردر السابق  (6)
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 : اجلملة عامل شبهاملبحث الثالث: أثر 
النح اجلاأوىل  واويون  والظر جملر ر  عملهور  وتناولوا  خاصة،  عناية  ا  مف 

املتعخرون منهم  موداللته   للظرف واجلار واجملرور ا ومعاين حروف اجلر، وأفرد 
  يقول ابن هتام   ،أبواابً خاصة يف كتبهم، وأطلقوا عليه مرطلح ) به اجلملة(

اللبيب(  ابٍب منيف عنوان   الثالث  ع "كتابه )مغين  أالباب  حكام ما  يف ذكر 
 .(1) "ظرف واجلار واجملرورلة وهو الاجلميتبه 
إىل  و  واجملرور  واجلار  الظرف  من  اجلملة  املتعلق،  تفتقر  به  هو  عامل 

ل مبا  قهما ابلفعل أو ما يتبهه أو ما أون ال بد من تعلن يتعلقان به ويرتبطان فى"
موجوداً  األربعة  هذه  من  يكن  و   مل  فإن  معناه  إىل  يتري  ما  أو    يتبهه 

من  رامل او ،  (2) "ردنِ قُ  وارتد  اتراهلما  وجوب  هو  لتكملة  تعلقهما  به؛  باطهما 
الوجه   على  الفرعو  تُ   الرحيح،معناه  ال  اجلملة  وحدها  منِ كَ فتبه  املعىن  ل 
يف حتقيق    استقل بنفسهت، وال  ابغري متعلقهالقرد   لُ مُ األساسو املراد، وال يك  
الظرف   عن  ليس من  و   امل،يف العلتكملة معىن آخر    أتيتفائدة اتمة، وإمنا  
املراد،    أو اجلار واجملرور  وال ميكن أن يستقل إبجياد  أن يتمم املعىن األساسو 

جديد أساسو  احملذوف،  معىن  العامل  مالحظة  يف  "  ، بغري  مالحظته  فلوال 
اخلم)مثلع   يوم  يوم    (سيالسفر  ال مان  وهذا  زمان،  السفر  املعىنع  لكان 

هو   السفر  أخرىع  وبعبارة  نفاخلميس،  اخلميس  هو  سه،  يوم  اخلميس  ويوم 
 .(3) " املعىن ال  ك فاسد سفر، و ال

 
 415مغين اللبيب  (1)
 .415املردر السابق مغين اللبيب   (2)
 . 439، 250/ 2النحو الوايف  (3)
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  ،ورفا إهبامها  ،فهم اآليةيف  وحتديد هذا املتعلق أو العامل له أمهية كبرية  
وتو يح املعىن املراد؛ فاملعىن الرحيح مرجعه ومناطه على التعليق الرحيح،  

 .سدهيف أو  املعىن يتتتوعدم و وح املتعلق أو التعليق اخلاطئ 
 القرآن الكرمي اهتماماً وعناية خاصة من املفسرين،  اجلملة يف   به  والقت 

ه، واهتموا ابجلانب  ها أو قدرو قدوا متعلن إىل املواقا اإلعرابية هلا، وحدن    اروا عف
النريب األكرب يف ذلك وبعده احلديث عن  املعنوي   هلا، وكان حلروف اجلر 

 ا كثرية إىل  يف موا  ا ارو وأ  اآلايت،  ظروف ال مان واملكان، وربطوا هبا معاين
 وفرنلوا احلديث عن ذلك. احتمال وجود أكثر من متعلق لتبه اجلملة، 
يف   املعىن  واملعربون  املفسرون  تقديره،   تعيّي ويراعو  أو  الظرف    متعلق 

العامل الذي حيتاج إىل ما  ابتداً   املعرب حيدد  و فالتعلق يكون حبسب املعىن،  
للتعلق به، وقد يرد يف النص  ه اجلملة  ة  بمناسبيف مدى    مث ينظر   ،املعىنيتمم  

وحينئذ يكون املعىن هو الفيرل يف املوافقة    ،أكثر من عامل يرح التعلق به
 .أو املنا

وتعدد العامل يف  به اجلملة هو امتداد لتعدد األوجه اإلعرابية اليت كثرت  
عن واملفسرون  املعربون  وق   وقد  القرآن،  إعراب  امليف  هذا  وأد    طالوا و وع 

و الن فيه،  اجلملة  ظر  تعليق  به  املعىنابمنعوا  معه  يفسد  الذي    وذكر ،  لعامل 
هتام   جهتها  من ابن  من  املعرب  على  االعرتاض  يدخل  اليت  أن  ع  اجلهات 

بسبب    قداماأل  ل  ما ت ِ   يراعو ما يقتضيه ظاهر الرناعة وال يراعو املعىن وكثرياً 
النظر إىل    اللفظ دوناهر  على ظين فيها  ها مما بومن األمثلة اليت ذكر ،  ذلك
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فإن املتبادر  ،  (1) ژھ  ہ ہ ہ   ہ ژ  عاملعىن "قوله تعاىل
قد استغنوا    هم ظان  ويفسده أهنم مىت ظن    ،جملاورته له  ؛( ہ)  ىب   (من)ق  تعلن 

وإمنا هو متعلقة   ،حباهلم  من تعففهم علم أهنم فقرا  من املال فال يكون جاهالً 
للتعل  (حيسبى)ب التو "،  يلوهو  ااهد  ومن  أيضاً اليت ذكرها  قوله ع "بن هتام 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ   عتعاىل

ژٹٿ ٿ
ويفسده أنه مل ينته علمه    ،بفعل الرؤية  (إذ)فإن املتبادر تعلق    (2)

 .(3) "أو نظره إليهم يف ذلك الوقت
الظرف وأثره يف تعدد املعىن التواهد على اختالف عامل  ما ورد    عومن 

 ڇ ڇ چچ چ چ  ڃڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄژتعاىلع  قوله  سري  يف تف

 .(4) ژڍ ڇ ڇ
 ع(5) ويف العامل قوالن ( منروبة على الظرفية ال مانية،  ڃ)حيث تعرب 

 .(6) وهو قول الفرا  ، ( ڄ) -1
 .(8) ، وأجازه الفرا  (7) وهو قول ال جاج  ،( چ) -2

 
 . 273البقرةع  (1)
 . 246البقرةع  (2)
 . 501مغين اللبيب  (3)
 . 26املائدةع  (4)
القرآن    (5) البي223/  1متكل إعراب  القرآن    يف  ان،  التبيان يف إعراب  289/  1غريب إعراب   ،

 . 431/ 1القرآن 
 . 305/ 1معاين القرآن للفرا    (6)
 . 165/ 2معاين القرآن وإعرابه  (7)
 . 305/ 1معاين القرآن للفرا    (8)
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  رض املقدسة يف م هللا عليهم دخول األ وحرن عوقبوا  أهنم    عواملعىن على األول
حىت انقضت    ،دفلم يدخلها منهم أح  ،اليت مكثوا فيها اتئهّي    سنة ربعّي األ

هللا   حرم  اليت  دخوهلا  -̧ -السنون  فيها  منهم    ،عليهم  بقو  ملن  أذن  مث 
الربيا بن أنسوذراريهم بدخوهلا قول  من دخول األرض    فالتحرمي،  (1) ، وهو 

 . مؤقت أبربعّي سنة املقدسة
الثاين قول  -  واملعىن على  و عبن  ابوهو  وقتادةاس  أن    ع-وعكرمة  احلسن 

أبداً حرنمها  هللا   يدخلوها  ،عليهم  ومل  عقوبة  سنة  أربعّي  يتيهوا  أن  ، وأل مهم 
يف    نلبثوا أربعّي سنة يف ستة فراسخ يسريو و فالتحرمي كان أبدايً والتيه مؤقتاً،  

الذي ار  فإذا هم يف املو ا  إذا أمسوا وابتوا    ،منهحتلوا  كل يوم جادنين حىتن 
 .( 2) عليهم وماتوا احلرمة يتقبو 

ال جاجوخطن  التفسري ڄبى)   هُ نربَ   ( 3) ع  من أن    (؛ ألنه خمال  ملا ورد يف 
أهل التفسري، وأهنا حرمت عليهم أبداً،  عليه أكثر  و التحرمي كان على التعبيد،  

او  جرير  أما  بىفبن  النرب  ألن  (4) التحرمي اختار  حق  ؛  يف  عاماً  التحرمي كان 
فلما انقضت أذن ملن بقو منهم    ،منهم أحد  املدةهذه  يدخلها يف    مل و   ،الكل

 ابلدخول ما ذراريهم. 

 
 . 535/ 1، وانظرع زاد املسري 314، 307/ 8جاما البيان  (1)
 . 535/ 1سري امل اد، ز 307/  8ر السابقع جاما البيان املرد (2)
 . 165/ 2معاين القرآن وإعرابه  (3)
 . 314، 307/ 8جاما البيان  (4)



 

 
107 

 ربية العجملة العلوم  
 ه  1442  ستون رجبالالعدد  

وتقدير املفسرين ملعىن اآلية يف كل متعلق وتتبنعهم ملا يرتتب على ذلك من  
الفعل اجلملة من    على إدراكهم   دال  احتماالت ومعانٍ  املتعلق ومعىن  ملا بّي 

فرل   ميكن  ال  حبيث  وتالحم  اآلخر،مهحدأتالزم  عن  من  وهذ  ا  انبا  ا 
 حسن إعراب وأحسن تركيب.أعلى محل القرآن على  حرصهم

 ڱ ڳ  ڳڳ    ڳ   گ  گ گژ تعاىلع  قولهورد يف تفسري ا  مومن األمثلة 

ژ  ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ
 (1). 

 ع(2) ( وجهّي  ڳمتعلق ظرف ال مان )حيث حيتمل  
 (.  ڱالفعل املتعخر ) -1

ي املؤ واملعىن  أيها  بينكم  ربكم  القيفرل  يوم  وبّي  يفرن و امة  منون  بينكم  ق 
السعري،     ع ونظريه قوله تعاىلذوي أرحامكم وأوالدكم فريق يف اجلنة وفريق يف 

ژۇئ ۇئ ەئ وئ وئژ
 مئ حئ جئ  ی ی ی ی    ىئ ىئژ ع  (4) ، وقوله(3)

ژ حت  جت  يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ
   (5). 

 
 . 3املمتحنةع  (1)
، التبيان يف إعراب  433/  2، البيان يف غريب إعراب القرآن  411/  4إعراب القرآن للنحاس    (2)

 . 1217/ 2القرآن 
 . 14الرومع  (3)
 . 37 -34عبسع  (4)
البيان    (5) النهاية  اي دهل، ا565/  22جاما  الغيب  7418/  11ة إىل بلوغ  ،  518/  29، مفاتيح 

 263/ 14، روح املعاين 141/ 28، التحرير والتنوير 201/ 9الدر املرون 
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 (. گالفعل املتقدم ) -2
ال  و  أ ركوا    تنفعكم املعىن  الذين  أوالدكم  وال  يوالون  أقاربكم  والذين 

أل يوم  املتركّي  ولن  جلهم  أنتم  القيامة،  إن  يومئذ،  هللا  عذاب  عنكم  تدفا 
 .(1) عريتموه يف الدنيا، وكفرمت به

خمتلفّي معني  حتتمل فاآلية   الظرف  ّي   تعليق  تنبهوا  ابختالف  واملفسرون   ،
إىل أن اختالف املتعلق يفضو إىل اختالف داللة الرتكيب القرآين؛ وذلك ملا  

 .ملتعلق و به اجلملة من ترابطبّي ا
 ھ    ھ ھ ہ ہ  ہ ژ  تعاىلع  ومن أمثلة ذلك ما جا  يف تفسري قوله 

  ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ  ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ  ۇ ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ ےے  ھ

ژ ې   ې ې
(2). 

 على أقوالع (3) اختل  املفسرون يف انصب الظرف )إذ(حيث 
 .(5) ، والنسفو(4) (، وهو قول ال خمتري  ۇالفعل ) -1
 .(6) وهو قول العكربي ،(  ۓ)عل الف -2

 
/  29، مفاتيح الغيب 7418/ 11، اهلداية إىل بلوغ النهاية  565/  22املرادر السابقة، جاما البيان    (1)

 263/  14، روح املعاين  141  / 28ر  ، التحرير والتنوي 201/  9، الدر املرون  518
 . 76القرص  (2)
/  10ين ، روح املعا290/ 15، اللباب يف علوم الكتاب 695/  8انظر األقوال يفع الدر املرون  (3)

 . 177/  20، التحرير والتنوير 318
 . 809الكتاف  (4)
 . 657/ 2مدارك التن يل )تفسري النسفو(  (5)
 .1025/ 2التبيان يف إعراب القرآن،  (6)
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فعاًل آخر من   (2) العكربي قدنر  و   (1) (، وهو قول ابن عطية  ےے  ھ)  الفعل  -3
 لفظه، والتقديرع بغى إذ قال له قومه. 

4- ( تقديره  حمذوف  احلويفذكر(  االفعل  إىل  حيان  أبو  وا(3) نسبه  لسمّي  ، 
   .إىل الطربي ومل أجده يف تفسريه (4) احللب

إذ  ظَ أَ هع  وتقدير   ،الفعل حمذوف -5 الكنوز،  أويت من  مبا  والفرح  التفاخر  هر 
  .(5) أيب حيان(، وهو رأي  ۅۅ ۋ) عقال له قومه

حيان أبو  قدنره  (6) و عن   قدن   )تنو (  ال خمتري   ما  عطية  وما  ابن  ره 
،  بذلك الوقت  مل يكن مقيداً   بغيه عليهم ، و ألن إثقال املفاتح العربة؛  )بغى(
قدره أيضان     و عن  ذلك  ؛  (يناه)آت  العكربي  ما  وقت  يكن  مل  اإليتا   ألن 
 القول. 

وليس القرد    ،من هذا الظرف القرةوابن عا ور يرى أنه ليس املقرود  
البغو توقيت  قدن   ،به  بولذلك  متعلقا  املفسرين  بعض  وهو  ىره  حمذوفا  )اذكر( 

   .(7) املعين يف نظائره من القرص 

 
 . 188/ 12احملرر الوجي   (1)
 .1025/ 2التبيان يف إعراب القرآن،  (2)
 . 325/ 8البحر احمليط  (3)
   . 695/ 8الدر املرون  (4)
 . 325/ 8ر احمليط البح (5)
 . 325/ 8البحر احمليط  (6)
 . 91، وانظر مغين اللبيب 177/ 20التحرير والتنوير (7)



 

 
110 

 يف التفسري  امل النحويلعأثر اختالف ا
 د. بدر بن انصر اجلرب

تقدير الفعل  يف    اختل  املعربون إذ    ؛وما ذكره العالمة ابن عا ور وجيه
اليت كثر   الظرفية  )إذ(  الظروف  قبل  من  وأ باهها  الكرمي  القرآن  يف  ورودها 

ذكر( وبعضهم يقدر فعاًل مناسباً من  ا يقدر الفعل )، وأكثرهم  )يوم( و)حّي(
 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئژ   عقولهع "فيه  السياق، يقول األخفش

ژ ىئ ىئ ىئ   ېئ ېئ ېئ
ژ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  و،  (1)

(2) ،
بوأَ  منا حسن ذلك للمعىن، ألن  إ و   ،كثري  (يَىو م)ويف    (احِلّي )و  (إذ  )اُه هذا يف    

وهذا يف    ،(ذ ُكروا كذا وكذا)اوالذي كعنه قال هلمع    ، ن ل على األمرأمنا  إالقرآن 
 .(3) ("حَّي كذا) أو  (اتى ُقوا يوَم كذا)القرآن يف غري مو ا و

 ىب  مب خبحب  جب يئ   ىئ مئ حئژ  تعاىلعقوله    األمثلة ما ورد يفومن  

ژ مح جح مج حج  يث  ىث مثجث يت ىت  متخت  حت جت يب
(4). 

 نع ا( وجه  حت جت يبمتعلق اجلار واجملرور ) ففو
1- ( فلهم حسنة يف   ىبالفعل  الدنيا  هذه  أحسنوا يف  للذين  واملعىنع   ،)

 .(5) اآلخرة وهو اجلنة والنعيم، وهو قول مقاتل 
سنة  واحل،  (6)، واملعىنع للذين أحسنوا حسنة يف الدنيا(  متختيتعلق بى)  نأ -2

 
 . 45آل عمرانع  (1)
 . 30آل عمرانع  (2)
 .  218/ 1ين القرآن  عام (3)
 . 10ال مرع  (4)
النهاية    (5) بلوغ  إىل  والبيان  6310/  10اهلداية  الكت   الكتاف  225/  8،  احملرر  936،   ،

 .190/ 9، البحر احمليط 69/ 14الوجي  
 . 936، الكتاف 178/ 20جاما البيان  (6)
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 ع(1) الدنيا قيل فيهااليت هلم يف 
 العافية، وهو قول السدي.  -1
   .ما رزقهم هللا من خري الدنيا -2
 .ما أعطاهم من طاعته يف الدنيا وجنته يف اآلخرة -3
 الظفر والغنائم.  -4
 ايهم وثناؤه عليهم.إمواالة هللا  -5

عطية ابن  حيان  (2) ورجح  )  (3)وأبو  ابلفعل  تعليل،    (ىبتعلنقه  دون 
  ، والذي يظهر (4) بدار ج ا    تبن األنباري أبن الدنيا ليساكات  الرب   وعلنل أبو

جائ ان  أن  يل االحتمالّي  ابملعنيّي،كال  اآلاثر  لورود  جيي مها  ؛  اآلية  ،  وظاهر 
تعدد   إىل  أدى  الذي  العامل  تعدد  بسبب  املفسرين  توجيهات  تعددت  وإمنا 

 املعىن وتنوع احتماالته.
   ۓ ۓ ےے  ھ ھ  ھ ھ ہ ہ  ہ  ہژ تعاىلع    ولهومن ذلك ق

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ۈ   ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

ژ ېې  ې  ې
(5). 
 ( أمرينع ےے  ھ متعلق اجلار واجملرور )فيحتمل 

 
البيان    (1) النهاية  179/  20جاما  بلوغ  إىل  اهلداية  معامل6310/  10،  ،  78/  3ن يل  لتا  ، 

 . 936الكتاف 
 . 69/ 14احملرر الوجي   (2)
 . 190/ 9البحر احمليط  (3)
 .322/  2البيان يف غريب إعراب القرآن  (4)
 . 283البقرةع  (5)
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 .( 1) ( وهو قول العكربي ہأن يكون متعلقاً بىالفعل )-1
يف ذمة    مستقراً   ع، أي(، واملتعلق حمذوفہأهنا حال من اهلا  يف ) -2

أقر   الذي  حلوله  وقت  إىل  للعكربي(2) بهاملدين  آخر  قول  وهو   ، (3)  ،
 .(6) ، وابن عا ور (5) ، واأللوسو (4) وذكره أبو حيان
ابلفعل  وهو تعلق اجلار واجملرور  -على القول األول    (7) واعرتض أبو حيان

ع  -(ہ) يل م  ألنه  معه؛  املعىن  أجل  ليلفساد  إىل  ابلكتابة  االستمرار  ه 
سري، وال متتد لألجل  من ي الدين وهذا غري صحيح؛ إذ الكتابة مما ينقضو يف ز 
املدين،   به  أقر  الذي  الدين  وقت حلول  قالابن هتا  واتبعهالذي هو  ع م، 

إىل  " تعلق  املتبادر  فاسد  (ہبى)فإن  الكتابة إىل    ؛وهو  القتضائه استمرار 
الدين  حال  أجل  هو  الذمة   مستقراً   أيع  ، وإمنا  أجل  يف  إىل    أيع  ،(8) ه"إىل 

 وقت حلول الدين. 
 .(9) ژ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦژ ىلعتعا ومن األمثلة قوله

 
 230/ 1التبيان يف إعراب القرآن  (1)
 230/ 1التبيان يف إعراب القرآن  (2)
 230/ 1التبيان يف إعراب القرآن  (3)
 . 737 /2 يط البحر احمل (4)
 . 59/ 2روح املعاين  (5)
 . 114/ 3التحرير والتنوير  (6)
 . 737/ 2البحر احمليط  (7)
 . 499مغين اللبيب  (8)
 . 5مرميع  (9)
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 (عڄ ڦمتعلق اجلار واجملرور ) األوجه احملتملة يف 
بعد  ل املوايل من  ع  فِ أن تتعلق مبضاف حمذوف، واملعىن والتقديرع خفت   -1

 .(1) خالفتهم من ورائومويت أو جور املوايل وهو تبديلهم وسو  
بى) -2 يڦأن يتعلق  الذين    ُلون ( ملا فيه من معىن الوالية، واملعىنع خفت 

 .(2) األمر من ورائو، أو خفت واليتهم من بعدي وسو  خالفتهم
، وهو  (3) كائنّي من ورائوواملعىنع    ،أن يتعلق مبحذوف حال من املوايل -3

 .(4) قول ابن جين
( لفساد املعىن؛  ڦ ( ظرفاً لى)ڦواملفسرون أن يكون )ومنا النحويون  

(   ڄ ڦعل )لو جووجه الفساد أن اخلوف واقا يف احلال ال فيما يستقبل ف
بى) ( ل م أن يكون اخلوف واقعاً يف املستقبل أيع بعد موته وهذا  ڦمتعلقاً 

 .(5) ظاهر يف الفساد
وهو   املتعلق،  الختالف  فيها  املعىن  اختل   اآلية  متقاربة  فهذه  معان 

واآلية   التنوع  اختالف  من  فهو  تعارض،  أي  فيها  يل  يظهر  مل  وصحيحة 

 
، الدر املرون  6/  4، أنوار التن يل )تفسري البيضاوي(  327/  2، مدارك التن يل  632الكتاف    (1)

 . 499، مغين اللبيب 381 / 8، روح املعاين 254/ 5، إر اد العقل السليم 566/ 7
 . 499 اللبيب ، مغين381/ 8، روح املعاين 254/ 5، إر اد العقل السليم 632الكتاف  (2)
 . 499مغين اللبيب  (3)
 . 37/ 2احملتسب  (4)
التن يل  632الكتاف    (5) مدارك  اللبيب  327/  2،  مغين  مغين  499،  على  الدسوقو  ، حا ية 

 . 254/ 5ري أيب السعود( فست) ، إر اد العقل السليم 182/ 3اللبيب 
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)من ورائو( بى)خفت( فهو فاسد وال يرح  رور  حتتملها، أما تعليق اجلار واجمل
 معه املعىن. 

املراد يف   املعىن  تو يح  أثره يف  املتعلق إلدراكهم  بتحديد  عنوا  واملفسرون 
وأدرك اإلهبام عنها،  واملعىن هو  اآلية ورفا  املعىن،  املتعلق يكون حبسب  أن  وا 
 الفيرل يف اختيار هذا املتعلق.

 * * * 
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 : عجمي للعاملعىن املاملالف أثر اختاملبحث الرابع: 
من   غريها  عن  به  تنفرد  الذي  املعممو  ومعناها  داللتها  هلا  كل كلمة 

املعممو   معناها  أثنر  تركيب  يف  دخلت  فإذا  معىن  املفردات،  يف  والداليل 
 الرتكيب.

النحوي،   العامل  أثره يف  له  للمفردة  املعممو  تعددت  واملعىن  داللة  فإذا 
املعممو ومعناه  دتعد   العامل  النال دت  اإلعراب،لته  من  وموقعه  وقد    حوية 

العامل   يف  أثره  عن  وحتدثوا  والداليل  املعممو  ابجلانب  املفسرون كثرياً  اهتم 
للدالل ما  وأدركوا  املعممية  النحوي،  الوظيفة  لة  تو يح  يف  أثر  من  لمفردة 

الرتكيب   داخل  أثره  وأدركوا  العامل  يف  والحظوه  الكالم،  ومتيي   النحوية 
ابن هتام حّي أوجب على املعرب أن يفهم ما يعربه   على ذلكه  ونبن اللغوي، 

وها أان مورد بعون هللا أمثلة مىت بين فيها على ظاهر  مفرداً أو مركباً مث قالع "
الفسادا حرل  املعىن  موجب  يف  ينظر  ومل  وقا    ، للفظ  األمثلة  هذه  وبعض 

 .(1) "هبذا السبب للمعربّي فيه وهم  
  ٹ ٹ ٿ ژذلك قوله تعاىلع    على  تامه  ابن  ومن األمثلة اليت ذكرها

"،  (2)  ژڤ ٹ ٹ تعلنق  قالع  املتبادر  ال ( ٹ)بى  (ىل)إفإن  وهذا   ،
فسنر   إذا  بى(قطنعهنن )بى   (صرهنن )يرحن  تعلنقه  وإمنا  فسنر    (،خذ)،  إن  وأما 

 
 . 499مغين اللبيب  (1)
 . 260البقرةع  (2)
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وعلى الوجهّي جيب تقدير مضاف، أيع إىل نفسك؛    ،فالتعلنق به  (نن ه  ل  مِ أَ ى)ب
فع يتعدنى  ال  امل ألنه  املتن ض ل  اببمر  يف  إال  املتنرل  إىل  مريه  ع  رل 

ف(1)"(ظنن ) اإلمالةأتولوا  املفسرون  ،  ومبعىن  التقطيا  مبعىن    عفقوله  ،اللفظة 
وعلى أتويل اإلمالة والضم متعلق    (،خذى)على أتويل التقطيا متعلق ب  (إليك)
 (. ن  هُ ر  صُ ى)ب

تعاىلع قوله  هللا  من كتاب  ذلك  أمثلة   ڻ ں ں ڱ ڱژ   ومن 

ژڻڻ
(2). 
،  وغريمها (4) وابن قتيبة (3) ( معنيّيع ذكرمها أبو عبيدة ڱتمل )حتحيث  
ُحل مية، وهو عند بعض النحويّي ملحقة بى)أعلم  األولع أن تكون الرؤاي  ومهاع

 .(5) ورأى(، واختاره ابن مالك 
 

 .500للبيب املردر السابق، مغين ا (1)
 . 43األنفالع   (2)
 . 247/ 1جماز القرآن  (3)
 . 179تفسري غريب القرآن  (4)
م  كه يير يقول يف ذلكع "ومما ينبغو أن يلحق بى)أعلم( و)أرى(ع )أرى( احلُلمية كقوله تعاىلع )إذ    (5)

التسهيل   العلمية"  رح  رأى  جمرى  احللمية  رأى  إجرا   ثبت  قد  فإنه  قليال(  منامك  يف  هللا 
 . 2133/ 4وانظرع ارتتاف الضرب   ،2/102

الن مه ُة  َسبَىت ها  َأك  )ُحلمية(  أبهنا  القول  فتعرب  وعلى  اثلثاً،  مفعوالً  عليها  دخلت  ملا  قل 
( مفعوالً اثلثاً، وعلى القول أبهنا )بررية(  ليالً الكاف مفعوالً أول، و)هم( مفعوالً اثنياً و)ق

املرون   الدر  انظرع  اثنياً، و)قليالً( حاالً،  مفعوالً  أول، و)هم(  الكاُف مفعوالً  /  5تعرب 
615. 
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مو ا    هنا؛ ألعينك  عع أن تكون الرؤية بررية، واملقرود بى)منامك(الثاين
وهو )مو ا(  رف اجلر على حذف املضاف  رور حب ك( جممنامالنوم، فيكون )

 إليه مقامه، أيع يف مو ا منامك.  املضاف وإقامة
 .(3) اشوإليه ذهب املازين والنقن  ،(2) والنحاس  ،(1) ال جاجوهو قول 

 ع قوالن للمفسرين لى)يريكهم( املعنيّي وحترنل من هذين 
فقد  األولع املنام،  يف  رؤاي  النب    أهنا  هللا  قك  -  ‘ -أرى  يف فار    ريش 

قليل، وكان   القوم  النب حق،  فقالواع رؤاي  بذلك أصحابه  فعخرب  قليالً  منامه 
 . ا بذلك على حرب عدوهمو هلم؛ ألهنم اجرتؤ  ذلك تثبيتاً 

قول   التفسري والكلب    ( 5) ومقاتل  (4) جماهد وهذا  وكانت، "،  (6) وأكثر أهل 
أن يريه هللا  جاز    وإمنا ينع املعاتلك الرؤاي بتارة له وللمؤمنّي ابلغلبة. قال أهل  

ما هو النوم على خالف  قطا    ؛التو  يف  للمعىن من غري  الرؤاي ختينل  ألن 
 .(7) "عليه، وإن جا  معه قطا من اإلنسان

 
 . 419/ 2معاين القرآن وإعرابه  (1)
 . 161/ 3معاين القرآن   (2)
 . 80، 79/ 8انظرع احملرر الوجي   (3)
 . 209/ 11جاما البيان  (4)
 . 362/ 4لكت  والبيان ا (5)
 . 175/ 10التفسري البسيط  (6)
 . 175/ 10املردر السابقع التفسري البسيط  (7)
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فمعىن )يف عينك اليت تنام هبا(  أن هذه اإلرا ة كانت يف اليقظة،    الثاينع
النوم،  أيع مو ا  ألهنا  مناماً؛  العّي  ومسنى  منامك،  مو ا  قول وهذ  يف    ا 
 .(1) ناحلس

،  -‘-النب    ن الرواية تظاهرت على أن ؛ أل(2) والقول األول هو املختار
، وقد  (3) أبتروا فلقد نظرت إىل مرارع القوم، وحنو هذا  عانتبه وقال ألصحابه

كان علم أهنم ما بّي التسعمائة إىل األل ، فكي  يراهم ببرره خبالف ما  
 .م مه ومّي مرروعّي هُ أبسُ م ووحاهلُُ م  هُ قدرُ  يف نومه قليالً  فهو رآهمعلم، 

فاآلية ورد فيها رأاين يف التفسري، ومرجا اخلالف بينهما هو معىن الفعل  
وهبذا   حلمية؟  أو  بررية  هو  هل  يف  )رأى(  الفعل  ومعىن  العامل  أثر  يتبّي 

 ثر املعىن املعممو يف معىن اآلية. أ، وأن املفسرين أدركوا تفسري كالم هللا
ا  اآلايت  واالعتقادية  معىن  فيها  تعدد  ليت  ومن  البررية  الرؤية  بّي  )رأى( 

 ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇژ   قوله تعاىلع

 ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳڳ ڳ گ گ  گ گک ک ک ک  ڑ

 .(4)ژ ں  ڱ

 
وإعرابه    (1) القرآن  النهاية  419/  2معاين  بلوغ  إىل  اهلداية  ا2835/  4،  التفسري  /  10لبسيط  ، 

175. 
 .22/ 10، التحرير والتنوير 80، 79/  8، احملرر الوجي  415الكتاف  (2)
 . 209/ 11ا البيان امج (3)
 . 13آل عمرانع  (4)
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 ع  (1) ( يف اآلية معنيّي  کحتتمل )حيث  
(، وعلى هذا املعىن تتعدى  ک کأن تكون من رؤية البرر بداللة ) -1

وهو واحد  مفعول  )الض   إىل  و مري  )هم(  على  کتكون  منروبة   )
)احلال وتعرب  مؤكداً  گک ک،  الواحدي  ( مردراً  وأجاز    يعرب أن  ، 
هو مين مناط العنق  )، ومثلهع  (تروهنم أمامكم)للمكان، كما تقولع    ظرفاً 

   .(2) (وم جر الكلب
 ( مفعوالً اثنياً.کأن تكون من رؤية القلب وعلى هذا املعىن يكون ) -2

 ع رد عن املفسرين يف تفسري اآلية قوالنابق و  السملعىنوبنا  على تعدد ا 
البرر   القول أبنه من رؤية  الكفار  املسلمّي  أن    فاملعىناألولع على  رأوا 

مثلَ  والتالحم  اللقا   عند  بدر  عددِ يوم  أمثاهلم  هم،و  ثالثة  املتركون  ،  وكان 
أوا  ر   هم وجعلهم مثلو عددهم، أو اخلطاب عن الكفار؛ إذفقللهم هللا يف أعين

وم بدر عند اللقا  والتالحم مثلو عددهم، فوقا الرعب يف قلوهبم  مّي ياملسل
ن رأوها وحتققوا بعد اهل مية أهنم كانوا وامهّي  فهذه الرؤية جعلت آية مل،  فاهن موا

 .(3) فيما رأوه ليكون ذلك أ د حسرة هلم 
فاملعىنع  ا القلب  رؤية  من  أبنه  القول  على    ابن   قال،  (4) االعتقادلثاينع 
الرؤيةع إذ كان فعل   گک کورع ) عا  لنوع  رأى( حيتمل  )( مردر مبّي 

 
القرآن    (1) القرآن  88/  1جماز  إعراب  يف  التبيان  القرآن  1/243،  إعراب  متكل   ،1  /150  ،

 . 48/ 3، البحر احمليط 151
 . 83/ 5التفسري البسيط  (2)
 . 177/ 3، التحرير والتنوير 252/ 5جاما البيان  (3)
 . 48/ 3، البحر احمليط 163 /1 تاف، الك374/ 1مفردات ألفاظ القرآن  (4)
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على   دليل  العّي  إىل  وإ افته  والقلب،  لالبرر  مردرا  يستعمل    (رأىى)أنه 
 .(1) "القلبية، كي  والرأي اسم للعقل

املفسرين وتوجيهاهتم يف هذه اآلية بنا  على معىن الفعل    ت تعددف أقوال 
يل  )رأى( يظهر  والذي  م،  رؤ أهنا  الن  تعاىلع  لداللة    برر؛ية    ڭژقوله 

ابن مسعود  عليه، وملا روي يف األثر عن    (2)  ژ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ
قالع تراهم    أنه  جنبع  إىل  لرجل  قلت  بدر حىت  يوم  أعيننا  يف  قللوا  لقد   "

فقلنا منهم،  رجال  فعسران  قالع  مائة،  أراهم  قالع  قالع  ع  سبعّي؟  كم كنتم؟ 
 .(3) "ألفا

  ڈڎ    ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چژ   عقوله تعاىل  ثلهاوم

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ گ ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .(4) ژڱ
مح ة والكسائو وأبو عمرو وعاصم  ( وهو قرا ة  کعلى قرا ة اليا  يف )ف

 ع معنيّي حتتمل )يرى(  (5) وابن كثري 
 .(6) آاثر قوة هللا وعاينوا أببرارهم لو  اهدوا  ع، واملعىنمعىن )يبرر( -1
وا  رر  نُ علمون حقيقة قوة هللا و دة عذابه لتبيى  لو ي  ععىنوامل  ،معىن )يعلم( -2

 
 . 177/ 3التحرير والتنوير  (1)
 . 44األنفالع   (2)
 . 251/ 5جاما البيان  (3)
 165البقرةع  (4)
 .  173السبعة يف القرا ات  (5)
 . 39/ 2، احملرر الوجي  475/ 3، التفسري البسيط 135/ 1التبيان يف إعراب القرآن  (6)
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اآلهلة قول  اختاذهم  وهو  عبيدة يبأ،  جعفر    وأيب   (2) األخفش و   (1)  
 ؟ ( 4) ، وأجازه العكربي(3) النحاس
فلما تعدد معىن العامل تعدد معىن اآلية واختل  عند املفسرين، وكل   
 .ومعناه ه ميا يراه من نوع الفعللَ مفسر أتو  
ونوعه وأن له أتثرياً يف معىن   الفعللى عناية املفسرين بداللة  ثلة عاألم  ومن

 ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ     ڇ ڇ ڇڇ چژ تعاىلع    قولهاآلية ما ورد يف تفسري  

ژڎ
(5) . 

بنا  على ال، و ( أقوال، منها النرب على احلڎ )حيث ورد يف إعراب  
 ع ثالثة أوجهعلى العامل اختل  يف ( ونوعها ڌمعىن )
ت -1 )مباتمة  كون  أن  و (ووقا  حدثعىن  و ،  نكلن املعىن  من  التقديرع كي   م 

 .(6) وجد صبياً 
، واملعىنع من يكن  (7) أن تكون انقرة، و)من(  رطية، وهو قول ال جاج  -2

 
 62/ 1جماز القرآن  (1)
 . 165/ 1قرآن لألخفش الين معا (2)
 . 276/ 1القرآن إعراب  (3)
 . 39/ 2، احملرر الوجي  475/ 3، وانظرع التفسري البسيط 135/ 1التبيان يف إعراب القرآن  (4)
 . 29مرميع  (5)
، متكل إعراب القرآن  15/  3، إعراب القرآن للنحاس  328/  3معاين القرآن وإعرابه لل جاج    (6)

 . 363، 362/ 4يد ، الفريد يف إعراب القرآن اجمل313 رآن، النكت يف الق 454/ 2
/  2، التبيان يف إعراب القرآن  4531/  7، وانظرع تفسري اهلداية  328/  3معاين القرآن وإعرابه    (7)

873. 
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 يف املهد صب فكي  نكلمه. 
  ،(1) صلة، وهو قول أيب عبيدة  )كان(  كونت  العامل فيه االستقرار، وعليه -3

 .(2) بياً هد صمن يف املتكلِنم ع كي  والتقدير
على القول  و ،  العامل ونوع )كان( و)من(ابختالف  تل  معىن اآلية  فاخ

من كان يف  )زايدة فعل الكون يف  "فى  ب ايدة )كان( يكون املعىن والداللة أبلغ،
املظروفية  ( املهد متكن  على  على    للداللة  أحيلوا  الذي  هذا  من  املهد  يف 

اإلنكار، وتعم م ففعل  فها هب استخفا  ب من مكاملته، وذلك مبالغة منهم يف 
املضو بريغة  ولذلك جا   للتوكيد،  زائد  تكون    ؛)كان(  ال ائدة  ألن )كان( 

 .(3) "بريغة املا و غالبا
ل للحال )صبياً( تعدد وتبعاً  العامل النحوي  ذلك جا  معىن اآلية  فمعىن 

 كثر من معىن.مالً أل تحم
   ەئ ائ ائ ى ى ېژ  تعاىلع  ومن أمثلة ذلك ما جا  يف تفسري قوله

ژوئەئ
(4). 

 
 . 328/ 3حكاه عنه ال جاج ومل أجده يف كتابه، معاين القرآن وإعرابه  (1)
، متكل إعراب القرآن  15/  3القرآن للنحاس  ب  عرا، إ328/  3معاين القرآن وإعرابه لل جاج    (2)

القرآن  454/  2 يف  النكت  القرآن  313،  إعراب  يف  التبيان  إعراب  873/  2،  يف  الفريد   ،
 . 363، 362/ 4القرآن اجمليد 

 . 97/  16التحرير والتنوير  (3)
 . 281البقرةع  (4)
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 ع (1) ( حيتمل وجهّي   ىمل )العا
 . ، وفاعلها )ذو(فال حتتاج إىل خرب  تكون )اتمة( مبعىن حدث ووجدأن  -1
 أن تكون )انقرة( و)ذو( امسها واخلرب حمذوف.  -2

واملعىن    األولع )وإن وجد ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة(والتقدير على املعىن  
وإن كان  الثاينع    املعىنوعلى    ي ن.وعام يف كل دَ   ، وعام جلميا الناس  فيه  ائا

يف  عليه يكون خمروصاً  و   ، أو من غرمائكم  عليه حق أو غرمياً   ذو عسرة لكم 
الغرما    قوم أبعياهنم التامة  (2) وهم  إن  مث  يعلق هبا  ،  ما  دون  أكثر  األحداث 
 ، فاملعىن خمتل  حبسب نوع العامل )كان(.(3) األ خاص
اليت تعدد إعراهبا ومعنا  يف    اليت جا ت  )علم(   ملعمموها اومن األفعال 

ژەئ ائ ائ ى ژ قوله تعاىلع
(4). 

 ع(5) تمل وجهّي حي  وفه
 أن يكون مبعىن )عرف( فيتعدى إىل مفعول واحد.  -1
 يتعدى إىل مفعولّي.ف (ظن)أن يكون مبعىن اليقّي من أخوات  -2

 
لألخفش    (1) القرآن  وإعرابه  203معاين  القرآن  معاين  إعرا 359/  1،  ا،  للنحاس  لقب  /  1رآن 

342. 
 . 143، متكل إعراب القرآن  477، 476/ 4التفسري البسيط  (2)
 . 586تفسري الراغب األصفهاين  (3)
 . 60األنفالع   (4)
 . 630/ 5، الدر املرون 345/ 5اجلاما ألحكام القرآن البحر احمليط  (5)
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  (2) ي والطرب   (1)سيبويه  وقال بهال تعرفوهنم هللا يعرفهم،    عواملعىن على األول
فالعلم هنا كاملعرفة تعدى إىل واحد  قالع "  ( 4)انأبو حي  ورجحه ،  (3) وال جاج 

ومن جعله متعلقا ابلنسبة فقدر    ،وهو متعلق ابلذوات وليس متعلقا ابلنسبة
أبعد  (حماربّي )  عوقدره  حمذوفاً   اثنياً   مفعوالً  دون    ؛فقد  مثل هذا  ألن حذف 

ممنوع   ذكر  جداً   تقدم  وع ي   النحويّي  بعض  فال   عند  بعضهم  حي عند  مل   
 .(5)"يه ما إمكان محل اللفظ على غريه ومتكنه من املعىنقرآن علال

القو   ورجنح الثاينابن عطية املعىن على    ع وحيسن أن يقدر قوله"ع  قال  ،ل 
-ال تعلموهنم فازعّي راهبّي وال تظنون ذلك هبم، وهللا    عمبعىن  ( ائ ى)

وى من  لم أقالع  ، فهو يرى أن تقديرها مبعىن(6) "يعلمهم بتلك احلالة  -تعاىل
 ملعرفة؛ ألن فيه طعناً ابملنافقّي وتنبيهاً على سو  حاهلم.ا

، اختل  وتعدد عند املفسرين بسبب معىن العامل )علم(فاملعىن يف اآلية  
قول   أن  مبعىن    أكثرهموبرأيو  األقرب  (عرف)أبهنا  هو  واحد  إىل    ؛ ومتعدية 

القرآن   يف  (عرف)عىن  ا مبلعدم احلاجة فيه إىل تقدير مفعول اثٍن، ولكثرة جميئه
التيخ عضيمةع "الكرمي   تنرب مفعواًل واحًدا هو    (عرف)علم مبعىن  يقول 

 .(7) "الكثرية يف القرآن الكرمي
 * * *

 
 . 237/ 1الكتاب  (1)
 . 59/ 2جاما البيان  (2)
 . 148/ 1ه رابمعاين القرآن وإع (3)
(4) 5/345 . 
 . 345/ 5البحر احمليط  (5)
 . 103/ 8احملرر الوجي   (6)
 . 472/ 9دراسات يف أسلوب القرآن الكرمي   (7)
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 : الفعل ولزومه  ةياحتمال تعداملبحث اخلامس: 
الفاعل الذي مل    هذا ابب "بى  هُ ومسََ   للفعل الالزم،  ابابً   هفرد سيبويه يف كتابأ
واملفعول الذي مل يتعد إليه فاعل ومل يتعد ه فعُله    ، آخر  فعول ه فعله إىل ميتعد  

أمثلة،(1)"...  إىل مفعول آخر  املتعدي    ، و رب له  الفعل  وأردفه بباب عن 
" فيهع  اببقال  يَ   هذا  الذي  مفعولالفاعل  إىل  فعُله  قولكع  ،  تعداه  وذلك 

قر بعد  يفت  الما    عفه العكربي هووالالزم كما عر    ،(2)...."َ َرَب عبُد هللا زيداً 
واملتعدي  ،  وتدحرج  محرن اقام وجلس و   عفاعله إىل حمل خمروص حيفظه كقولك

حيفظه   عهو خمروص  حمل  إىل  فاعله  بعد  افتقر  وحتدث(3) ما  عن    النحاة   ، 
 .(4) وو عوا معايري للتميي  بينهما  ماعالماهت
  ويف القرآن الكرمي الزمة يف مو ا ومتعدية يف   أفعال يف العربيةقد وردت و 
 . وفقاً لسياق الكالم وأحوال اخلطاب  آخر امو 

األمثلة  تعدية    ومن  تبعاً الحتمال  اآلية  املفسرين يف معىن  اختالف  على 
ل ومه أو  قوله تعاىلع  ما    الفعل   ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻژ جا  يف تفسري 

ژۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
( التعدي   ۀ)  عيحتمل الفعلف،  (5)

حيتا  وال  الزماً  جعلناه  فإن  مبعىنمفع  ىلإج  والل وم،  فهو  به  نفسهبط    عول   ؛ع 
 

 . 33/ 1الكتاب  (1)
 . 34/ 1املردر السابق، الكتاب  (2)
 . 267/ 1اللباب يف علل البنا  واإلعراب  (3)
ظرع الفعل يف القرآن تعديته ول ومه  ان، و 149،  148/  2،  رح التسهيل  10/  5مها اهلواما    (4)

718. 
 . 72النسا ع  (5)
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يتعخرون عن اجلهاد  املنافقون  و ،  دةتثاقل وقعد عن العمل واجلهاد والعبا  عأي
 .(1) وهو قول ابن عباس ومقاتل والكلب، ويتثاقلون وال يسرعون إليه
مل يكت   له ابلقعود، فهو  ومع  أنه ثبنط غريه وأ  عفاملعىن  وإن جعلناه متعدايً 

  ليبطنئن    أيع، واملفعول به حمذوف  بل قام بتثبيط الناس  نفسهباقل  أبنه قعد وتث
من    طون كثرياً كانوا يثبنِ ، فاملنافقون  غريه، وهم الذين يقا عليهم تثبيط املثبطّي 
إذ قال    ، وحيمل عليه قول جريج املؤمنّي مبا يوردون عليهم من أنواع التلبيس
(  سبيل د يفيف تفسريهاع )املنافق يبطنئ املسلمّي عن اجلها ، وهو اختيار  (2)اّللن

 . (4)"على التثبيط محلوهوأكثر املفسرين قال الفخر الرازيع "، و (3) ابن جرير
يف   املعىن  واحتمل  تعدد  ل ومه  ّي وجهاآلية  أو  العامل  تعدي  ،  ابحتمال 

فعلى التعدي يكون اللوم عليهم يف تثبيط اآلخرين، وعلى الل وم يكون اللوم  
تباطُ  املعنيّي  وتثاقلهم عن اجلهاد  همرِ وأتخن هم  ئِ عليهم يف  ، ويظهر يل أن كال 
اآلية اليت تكون فيه مجيا  مرادان يف  التنوع  ، وأن هذا اخلالف من اختالف 

 .األقوال حمتملة ومقبولة

 
 .357/ 2، تفسري ابن كثري431/ 1، زاد املسري 588/ 6التفسري البسيط  (1)
 .357/  2، تفسري ابن كثري431 /1، وانظرع زاد املسري 220/ 7جاما البيان  (2)
 . 220/ 7جاما البيان  (3)
 . 184/ 10مفاتيح الغيب  (4)
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 پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱژ ومن األمثلة ما ورد يف تفسري قوله تعاىلع  

ژ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ
(   پ، حيث حيتمل )(1) 

 كونعيأن 
مفعولُ امل)ما(  و  ،ايً دمتع -1 املستوقد  أيع،  هُ وصولة  حول  ما  النار    أ ا ت 

 (2). 
للرريورة     ا ،  عمبعىن  اً الزم -2 ذا  و ،    أيعومه ته  )ما( صار  وتكون 

ظرف  و)حوله(  للفعل  زائدة  الفاعل،  معمول  يكون  أن  )ما(    وجيوز 
املعىن  وصولة  امل على  التعنيث  اجلهة  أيعوحيمل  أ ا ت    أ ا ت  ما  أو 

واملعىن    حوله،  مكاانً   عأو نكرة موصوفة أي  ،أماكن وأ يا    توقدسامل  حول
 .(3) اها يف نفسهؤ ا تعلت وكثر  و  أيعأ ا ت النار ع على كوهنا الزمة

  (5) هم بعض  رجحو   ،(4) بال ترجيح  ذكر اإلعرابّي واملعنيّي عدد من املفسرين
محل    وال  إىل تقدير زايدة،   حنتاجومنهم أبو حيان حىت ال    ،أن تكون متعدية

وأوىل الوجوه أن تكون َأ اَ ت  متعدية  قالع "  الذي  األلوسو، و (6) على املعىن
موصولة إذ ال حاجة حينئذ إىل احلمل على املعىن، وال ارتكاب ما قل    (ما)و

 
 17 ةعبقر ال (1)
/  1، تفسري اهلداية إىل بلوغ النهاية  188/  2، التفسري البسيط  193/  1إعراب القرآن للنحاس    (2)

 . 308/ 1، التحرير والتنوير 33/ 1، التبيان يف إعراب القرآن 51/ 1، الكتاف 171
  وير ، التحرير والتن128/  1، البحر احمليط  33/  1، التبيان يف إعراب القرآن  51/  1الكتاف    (3)

1/ 308 . 
والبيان    (4) املسري  160/  1الكت   زاد  التعويل  36/  1،  وأسرار  التن يل  أنوار  مدارك  1/49،   ،

 .1/50، إر اد العقل السليم 1/55التن يل 
 . 308/ 1، التحرير والتنوير 82/ 2مفاتيح الغيب  (5)
 . 128/ 1البحر احمليط  (6)
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زايدة    استعماله ال من    (ما )سيما  حيفظ  ومل  هنا،  تسما  مل  أهنا  ذكروا  حىت 
 . (1)"اً يوم ما  تم ق) عوال( حسناً  جلست ما جملساً ) عكالم العرب

و ف والل وم،  التعدي  حيتمل  )أ ا (  االحتمالّي الفعل  ذكروا  ،  املفسرون 
وأهنما مرادان معاً،    ،واآلية حتتملهما، والذي يتبدنى يل أن املعنيّي صحيحان

 . ما حوهلا ت  وؤها يف نفسها، ويف الوقت نفسه أ ا  فالنار ا تعلت وزاد 
 پ پ ٻ ٻ ٻٱژ   عومن ذلك الفعل )صد( يف قوله تعاىل

  پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱژ ، وقولهع  (2)  ژ  ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ

ژپ
غري  (3) الزماً  أو  واملفعول حمذوف،  متعدايً  يكون  أن  حيتمل  حيث   ،
 متعد.

الل وم على  صدوا  أبأعر وا    أيع  عواملعىن  أهنم  التعديع  وعلى  نفسهم، 
 .(4) وأ لوهم الناس عن دين هللاوصرفوا 

حتلي يف  انطلقوا  اآلفاملفسرون  و ل  الفعل  ية  تعدي  احتمال  من  تفسريها 
،  )صدن( أو ل ومه فإن كان متعداي فله معىن، وإن كان الزماً فله داللة خمتلفة

واألوىل محله عليهما ما دام املعىن  ،  واملعنيان حمتمالن ويتسا هلما لفظ الفعل
الطربيع " اإلمام  يقول  مل يكن ألحد  يقبلهما،  احتملت وجوها  إذا  والكلمة 

 .(5) " بعض وجوهها دون بعض إال حبمة جيب التسليم هلاا إىلهمعناصرف 

 
 . 167/ 1روح املعاين  (1)
 . 88النحلع  (2)
 . 1دع حمم (3)
،  321/  3، مدارك التن يل  49/  15، احملرر الوجي   1017، الكتاف  58/  19ح الغيب  مفاتي  (4)

 . 194/ 13، روح املعاين  313، 11، اللباب يف علوم الكتاب 458/ 9البحر احمليط 
 . 326/ 1جاما البيان  (5)
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 اخلامتة 
يس   الذي  هلل  بعده،  احلمد  نب  ال  من  على  والسالم  والرالة  وأعان،  ر 
   -ن اقتدى هبداه، أما بعدع وعلى آله وصحبه وم

أثراً بينناً يف كتب التفسري،  النحوي للعامل   من خالل البحث أن  تبّي  فقد  
إل بوتعود  واختيار خال  عضيه  ترجيحاهتم  إليه  وتستند  احملتمل   همفاهتم،    املعىن 
 ع  تبدنت يلوالتوصيات اليت النتائج   أهم ، ومن لآلية
إىل تعدِند األوجه واألحكام النحوية    وطبيعتهفكرة العامل النحوي  تؤدي   -1

 بسبب ما حيتمله النظام النحوي من جتوي ات واتساع لغوي.
و تنون  -2 االختالف  بواعث  العامل  االحت  تعددعت  حتديد  يف  تماالت 

النحويّي  عند  هذ  ،النحوي  آاثر  توجيهات    هوانعكس  على  اخلالفات 
 ية.املعاين احملتملة يف اآل وترجيحاهتم بّي املفسرين  

معرفة العامل وحتديده يف بعض اآلايت ي يل اللبس عن املقرود، ويعّي   -3
الرت  أوجه  أحد  وهو  اآلية،  من  املراد  املعىن  حتديد  اليت  قرائو   جيحعلى  نه 

 يستعملها املفسر ليعضد رأيه واستنباطه. 
جهداً كبرياً يف كت  الوجوه اإلعرابية والعوامل احملتملة  بذلوا   املفسرين  أنن  -4

الكرمي،   القرآن  أو تقديره    هم أن اختالف و هلا يف  النحوي  العامل  يف حتديد 
  ين.مبين  على ما رأوه من تعدد املعاين اليت حيتملها النص القرآ

إىل    أحياانً   يذكر ملفسر  ا  نن أ -5 استناداً  اآلية  تفسري  يف  واآلرا   اخلالف 
لعامل ليوافق املعىن الذي  ا   تقديرالف يف العامل النحوي، ويلمع إىل  اخل

 .حه يف اآليةيراه ويرجن 



 

 
130 

 يف التفسري  امل النحويلعأثر اختالف ا
 د. بدر بن انصر اجلرب

قدرٍ  -6 يكن على  اآلية مل  احتماالت  العامل يف كت   من    واحدٍ   اإلفادة 
 بّي املفسرين. 

يررِن  -7 منريٍ  كثيف املفسر  ح  ال  املرجن توجيهاته      وال  اليت  ابلقرائن  حات 
املالئم للمعىن  خيتار العامل و يستعّي هبا يف اختيار عامل دون عامل آخر، 

 سبب االختيار. إبدا دون 
العامل   أقواهلمتعد ِد  و   املفسرين   آرا اختالف   -8 وما يسببه من  النحوي    يف 

ا يطلق عليه  هو مو  سائغوال اجلائ  من اخلالف يف غالبه هو = أثر يف املعىن
 اختالف التنوع. 

،  قد تكون مرادة  إبراز معانٍ يف  يف سعة املعىن و   أثر    العامل النحوي  دِ تعد  ل -9
من املعاين اليت حتتملها اجلملة القرآنية واليت قد    املفسر بعددٍ   ميد    العاملو 

 ختفى على املتدبر. 
يغفل -10 واملعربو املفسر   مل  املعمموو ن  املعىن  أثر  عن  خل  دا  املللع  ن 
 ، وال عن أثر تعدي الفعل ول ومه. لرتكيب اللغويا

 وابهلل التوفيق، واحلمد هلل رب العاملّي. 
 
 * * * 
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 ملرادر واملراجا اثبت 
للسيوطو )تا • القرآن،  الدراسات  (،  ç  911إلتقان يف علوم  حتقيق مرك  

 .ç 1426، 1القرآنية، جمما امللك فهد لطباعة املرح  التري ، ط 
السعود العمادي حممد    يب، أل الكتاب الكرميم اايىل  يم إالعقل السلإر اد  •

 ، بريوت، د.ط.دار إحيا  الرتاث العريب ،(ç 982 ت مرطفى )
األندلسو )ت• حيان  أليب  العرب،  لسان  من  الضرب  (، ç  745ارتتاف 

ط  القاهرة،  اخلاجنو،  مكتبة  حممد،  عثمان  رجب  الدكتور  ،  1حتقيق 
1418 ç/ 1998.م 

املفسر • اختالف  بن    كتور للد ين،  أسباب  الرمح حممد  مكتبة    نعبد  التايا، 
 م.ç 1996 1416،  1كان، الرايض، طبيالع

قباوة،    وأ باهإعراب اجلمل  • الدين  للدكتور فخر  العريب،  اجلمل،  القلم  دار 
 م. ç / 1989 1409حلب، ط  

زاهد،  حتقيق زهري غازي  (،  ç  368إعراب القرآن، أليب جعفر النحاس )ت•
 م. ç/1985 1405،  2عامل الكتب، بريوت، ط 

النحوي• التوجيه  تعدد  بظاهرة  وعالقتهما  واملعىن  عمر  اإلعراب  لألستاذ   ،
 .13، السنة 26مفتاح سويعد، جملة اجلامعة األمسرية، ليبيا، العدد 

عبد  حتقيق الدكتور  (،  ç  716اإلكسري يف علم التفسري، لسليمان الطويف )•
 م.ç / 1989 1409حسّي، دار األوزاعو، بريوت، ط   رالقاد

  ت البيضاوي ))تفسري البيضاوي(، أليب سعيد    ار التن يل وأسرار التعويلأنو •
685  ç)  ،دار إحيا  الرتاث العريب،  ع حممد عبد الرمحن املرعتلوحتقيق ،  
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 . ç 1418، 1، ط بريوت
حتقيق  (،  ç  375حبر العلوم )تفسري السمرقندي(، أليب الليث السمرقندي )•

وعادل   معوض  املوجو علو  ا الكدار  ،  دعبد  طتب  بريوت،  ،  1لعلمية، 
1413 ç/ 1993.م 

التفس• يف  احمليط  أل البحر  )  يبري،  األندلسو  يوس   بن  حممد    745حيان 
ç) ، 1420،  بريوت، دار الفكرل، صدقو حممد مجيحتقيق ç. 
اجلوزية )ت• القيم  الفوائد، البن  م (،  ç  751بدائا  معروف  رطفى  حتقيقع 

اخلري دار  سليمان،  وهب  وحممد  دمزريق   / ç  1414  ، 1ط تق،  ، 
1994 ç. 

لل ركتو )ت• القرآن،  علوم  الفضل  (،  ç  794الربهان يف  أبو  حتقيق حممد 
 م.ç / 2003 1424إبراهيم، دار عامل الكتب، الرايض، ط

الدكتور  • الربكات بن األنباري، حتقيق  القرآن، أليب  إعراب  البيان يف غريب 
 م. 2006 ،2ط  هرة،طه، اهليئة املررية للكتاب، القا دعبد احلميطه 

العكربي )ت• البقا   القرآن، أليب  إعراب  يف  علو  حتقيق    (،ç  616التبيان 
 .القاهرة، ، مكتبة عيسى البايب احللب و ركاهحممد البماوي

  1393التحرير والتنوير )تفسري ابن عا ور(، حملمد الطاهر ابن عا ور )ت•
ç) ، 1984، د.ط للنتر، تونس، التونسية الدار. 
لع• )ت  يلالتنلوم  التسهيل  الكلب  ج ي  البن   ،741  ç  ،)  الدكتور حتقيق 

 عبدهللا اخلالدي، دار األرقم، بريوت، د.ت.
البسيط• الواحدي )ت  ،التفسري  احلسن  من    ،(ç  468أليب  حتقيق جمموعة 
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اإلسالمية  ،الباحثّي  سعود  بن  حممد  اإلمام    ، 1ط  ،الرايض  ،جامعة 
1430 ç. 

،  1، طبسيوين   د الع يعب  حممدتور  تفسري الراغب األصفهاين، حتقيق الدك•
1420 ç/ 1999. 

الرازي  • الفخر  الغيب)تفسري  الكبري ومفاتيح  الرازي  (التفسري  الدين  ، لفخر 
 م.ç/ 1981 1401الفكر، بريوت، دار  (، ç 604)ت

قتيبة )ت• القرآن، البن  السيد صقر،  (،  ç  276تفسري غريب  أمحد  حتقيق 
 م.ç/ 1978 1398بريوت، ط ، دار الكتب العلمية

العظيمفسريت• القرآن  ال  حممد  حتقيق  (،  ç  774)تبن كثري  ،  بن  سامو 
 م  ç / 1999 1420،  2، الرايض، طدار طيبة،  سالمة

)ق تفسري كتاب  • اهلواري  حمكم  بن  هلود  الع ي ،  بن  3هللا  حتقيق ابحلاج   ،)
 م. 1990، 1سعيد  ريفو، دار الغرب اإلسالمو، بريوت، ط

مساعد بن سليمان الطيار، دار ابن  ور  لدكت ، للتفسري اللغوي للقرآن الكرمي ا•
 .ç 1427، 2اجلوزي، الرايض، ط 

البيان عن أتويل آي• القرآن )تفسري الطربي(، أليب جعفر حممد بن    جاما 
)ت  الطربي  هللا (،  ç  310جرير  عبد  بن  احملسن  عبد  الدكتور  حتقيق 

 م.ç/ 2001 1422،  1الرتكو، دار همر، القاهرة، ط
عل• الدسوقو  مغحا ية  اى  دار  للبين  أمّي،  حممد  السالم  عبد  حتقيق  يب، 

 د.ت.الكتب العلمية، بريوت، 
الفتح  • أليب  )تاخلرائص،  جين  بن  علو  (،  ç  392عثمان  حممد  حتقيق 
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 النمار، املكتبة العلمية، القاهرة.
عضيمة  • عبداخلالق  حممد  للتيخ  الكرمي،  القرآن  ألسلوب  دراسات 

 ت.دار احلديث، القاهرة، د.(، ç 1414)ت
املكنونامل لدر  ا• الكتاب  علوم  يف  يوس     يبأل  ،رون  بن  أمحد  العباس، 

( احللب  اخلراطحتقيق  ،  (ç  756املعروف ابلسمّي  ،  الدكتور أمحد حممد 
 ، د.ت.دار القلم، دمتق

  597ع  تلرمحن بن اجلوزي )االفرج عبد    ، أليبزاد املسري يف علم التفسري•
ç)  ،  الرزاحتقيقع الكت،  املهدي  ق عبد  ادار  طبريوت،  لعريباب   ،1 ،  

1422 ç. 
الق • يف  )ت السبعة  جماهد  البن  الدكتور  وقو  (،  ç  324را ات  حتقيق 

 . 3 ي ، دار املعارف، القاهرة، ط
حتقيق الدكتور عبد الرمحن السيد  (،  ç  672 رح التسهيل، البن مالك )ت•

 م. ç/ 1990 1410، 1وحممد بدوي املختون، دار همر، مرر، ط 
النحوي،• الفكر  اخلطيب،  حم  كتورللد    وابط  القاهرة،  مد  البرائر،  دار 

 د.ط.
العميلو  • عمر  بن  لسليمان  اجلاللّي،  تفسري  بتو يح  اإلهلية  الفتوحات 

)ت   عروفامل ط  (،  ç  206ابجلمل  بريوت،  الفكر،   /ç  1432دار 
 م. 2003

للمنتمب • اجمليد،  القرآن  إعراب  يف  )ت  الفريد  حتقيق  (،  ç  643اهلمداين 
الفت الدين   /ç  1427،  1، ط املدنية املنورة،  مانال  دار  ،  يححممد نظام 
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 م. 2006
فرول يف أصول التفسري، للدكتور مساعد بت سليمان الطيار، دار النتر  •

 .ç 1413،  1الدويل، الرايض، ط 
 / ç  1406، للدكتور إبراهيم التمسان، ط ه ول ومهتالفعل يف القرآن تعدي•

 م. 1986
ري البحر احمليط، للدكتور  تفسيف    عىن يف توجيه امل  وأثرهاحبثع قرينة العالمة  •

أمحد خضري السعيدي، جملة العميد، جامعة ذي قار، العدد األول، السنة  
 األوىل.

علو   نقواعد الرتجيح عن املفسرينع دراسة نظرية تطبيقية، للدكتور حسّي ب•
 ç / 1417 ç 1407،  1احلريب، دار القاسم، الرايض، ط

السال• عبد  حتقيق  لسيبويه،  حمالكتاب،  اخلاجنو،  هار مد  م  مكتبة  ون، 
 م.ç/1988 1408،  3القاهرة، ط 

طاملعرفةدار  ،  (ç  538)  ل خمتريلالكتاف،  • بريوت،   ،3  ،1430  
ç/2009.)م 

)ت• الثعلب  إسحاق  أليب  القرآن،  تفسري  يف  والبيان  ،  (ç  427الكت  
 /ç  1422،  1عا ور، دار إحيا  الرتاث، بريوت، طحتقيق أيب حممد بن  

 م. 2002
ع  ق، حتقي(ه616ت  )قا  العكربي  بال  يب أل،  واإلعراببنا   ال  علل   ب يف اللبا•

،  1، طقنبهان، دار الفكر، دمت  عبدا هللاوالدكتور    ازي خمتار طليماتغ
1416 ç /1995.م 
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احلنبلو )ت• الكتاب، البن عادل  حتقيق عادل (،  ç  880اللباب يف علوم 
بري  العلمية،  الكتب  دار  معوض،  حممد  وعلو  املوجود،  ،  1ط وت،  عبد 

1419 ç/ 1998.م 
)ت• عبيدة،  أليب  القرآن،  س كّي، (،  ç  210جماز  فؤاد  الدكتور  حتقيق 

 م.ç / 1981 1401، 2مؤسسة الرسالة، بريوت، ط 
حتقيق علو النمدي  (،  ç  392احملتسب، أليب الفتح عثمان بن جين )ت  •

 /ç  1424انص ، والدكتور عبد احلليم النمار، وزارة األوقاف، القاهرة،  
 م. 2004

(،  ç  546الوجي  يف تفسري الكتاب الع ي ، البن عطية األندلسو )ترر  احمل•
 م.ç/ 1987 1407، 1حتقيق اجمللس العلمو بفاس، املغرب، ط 

  قيقحت،  (ç  710  تالربكات النسفو )   يب، ألمدارك التن يل وحقائق التعويل•
بديوي علو  بريوت،  يوس   الطيب،  الكلم  ط دار   ،1  ،1419  ç / 

 م. 1998
الدكتور حامت  حتقيق  (،  ç  437ن، ملكو بن أيب طالب ) قرآب الإعرامتكل  •

 .1405، 2، ط بريوت ،مؤسسة الرسالة، صاحل الضامن
حتقيق حممد عبد  (، ç 516، لإلمام البغوي )(تفسري البغوي، )معامل التن يل •

 .ç 1409النمر وآخرين، دار طيبة، الرايض، ط هللا 
األخفش )ت• احلسن  القرآن، أليب  الدكتورة هدى    قيقحت،  (ç  215معاين 

 م. ç / 1990 1411،  1حممود قرناعة، مكتبة اخلاجنو، القاهرة، ط
النمار وعبد  • يوس  جنايت وحممد علو  أمحد  للفرا ، حتقيق  القرآن،  معاين 
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 ر. الفتاح إمساعيل  لب، دار السرو 
)ت  • لل جاج  وإعرابه،  القرآن  عبده  (،  ç  310معاين  اجلليل  عبد  حتقيق 

 م(.ç/ 1988 1408)، 1، طوت، بري لكتب لب، عامل ا
)ت• األنراري  هتام  البن  األعاريب،  عن كتب  اللبيب  (، ç  761مغين 

بريوت،   الفكر،  دار  علو محد هللا،  املبارك، وحممد  مازن  الدكتور  حتقيق 
 م. ç / 1998 1419،  1ط

ابلراغب    يبأل   ،القرآن  ألفاظ مفردات  • املعروف  حممد  بن  احلسّي  القاسم 
دار القلم، الدار  ،  صفوان عدانن الداودييق  حتق  ،(ç  502)   األصفهاين
 . ىمç / 2009 1430 ، 1ط  ،دمتق ،التامية

اإليضاح• يف  رح  )ت    ، املقترد  اجلرجاين  القاهر  حتقيق    ،(ç  471لعبد 
املرجان كاظم  واإلعالم  ،الدكتور  الثقافة  الر يد  ،وزارة    ، بغداد  ،دار 

 م. 1982
فة النمار، دار العامل العريب،  لطي  ةور لدكتيف نظرية النحو العريب، لمن لة املعىن •

 م.ç/2012 1433ديب، ط 
 .15، ط دار املعارف، (ç 1398عباس حسن ) ، لالنحو الوايف•
رفيدة،  • هللا  عبد  إبراهيم  للدكتور  التفسري،  وكتب  اجلماهرييةالنحو  ،  الدار 

 . مç / 1990 1399، 3ليبيا، ط
ابا النماح، مط   ة،بن مح نظرية العامل يف النحو العريب، للدكتور مرطفى  •

 . ç/ 2004 1425،  1الدار البيضا ، ط
العريب• النحو  يف  العامل  ونقداً   نظرية  عاط   ،  عر ا  دار    األنراريلوليد 
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 .ç/ 2014 1435،  2، طإربد، الكتاب العريب
حتقيق الدكتور عبد  (،  ç  479النكت يف القرآن البن فضال اجملا عو )ت •

 / ç  1428،  1، ط بريوتة،  علميب الهللا عبد القادر الطويل، دار الكت
 .م 2007

بن حبيب  • بن حممد  علو  احلسن  املاوردي(، أليب  )تفسري  والعيون  النكت 
)املاورد الرحيم،  (،  ç  450ي  عبد  بن  املقرود  عبد  بن  السيد  حتقيق 

 بريوت، دار الكتب العلمية.
السيوطو )ت• الدين  اجلواما، جلالل  اهلواما يف  رح مجا  (،  ç  911مها 

مكرم،  م  السالعبد  حتقيق   سامل  العال  عبد  والدكتور  هارون،  دار  حممد 
 م.ç/ 1979 1399،  الكويت، البحوث العلمية

 
 * * * 



 

 

 
 
 

 

 

 وقفات نقدية مع تحقيق كتاب 

 )نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم للصفدي(

 

 

 

 

 

 د. عبد العزيز بن صالح العُمري 
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 وقفات نقدية مع تحقيق كتاب  

 ري من الوهم للصفدي(يما وقع للجوه)نفوذ السهم ف

 

 د. عبد العزيز بن صالح العُمريأ.

 اللغة العربية  كلية – النحو والصرفقسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

   هـ  1442 / 2 / 24: تاريخ قبول البحث  هـ  1441 / 9 /6: تاريخ تقديم البحث 

 
 : سةالدراملخص 

الت  األخطاء  رصد  إىل  البحث  و حق يهدف  الكتاب  حمقق  فيها  وقع  اليت  مقابلتها  يقية 
 ابلنسختني املخطوطتني؛ للتأكد من سالمة النص. 

النسختني   وصف  يف  منهجية  ملحوظات  عن  األول  الفصل  فصلني:  يف  البحث  وجاء 
لل ترتيب املواد، واختالف املنهج يف التعامل مع  ومنهج التحقيق؛ مثل: إمهال اإلشارة إىل خ

واخل املخطوط،  النص كعدم  ط بياض  بعضها، وعدم خدمة  قراءِة  املواد ويف  أ يف كتابِة رؤوس 
 كثري من األلفاظ املشكلة، واالضطراب يف عالمات الرتقيم املتعلقة ابستقامة النص.   ضبط

إم النص؛  قراءة  يف  عثرات  عن  فكان  الثاين  الفصل  زايدة،  أما  أو  نقص  أو  فيه  خبطأ  ا 
 اء الشواهد الشعرية ألمهيتها.  خطوخصص احلديث عن األخطاء التصريفية وأ

وتطرق الفصل أيًضا إىل أخطاء أخرى كتوهم االختالف بني النسختني، وإشكاالت يف  
 املخطوط مل حيررها احملقق، وأخطاء طباعية.  

 ، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.وأسأل هللا التوفيق والسداد، هو خري معني وموفق
 

 هم، اجلوهري، الصفديوذ، السنقد، نف :ةالكلمات املفتاحي



 

 

 Critical Mediations with book’s Edition 

Nufooth al-Sahm fima Waqa’a li al-Jawhari mn al-Wahm (The 

permeation of the Arrow into al-Jawhary’s Misconceptions) by al-Safadi 

 

    Prof. Abdulaziz ibn Saleh Alomary 

Department of Arabic Literature - Faculty of Arabic Language 

Al-Imam Mohammed Ibn Saud Islamic University 

 

 

Abstract:  

The research aims at detecting the edited mistakes committed by the book’s 

editor and comparing them with the two manuscript copies; to ensure the 

integrity of the text . 

 

The research has two chapters: The first chapter is about methodological 

notes on describing the two copies and the edition methodology; Such as: 

ignoring the indication to the defective arrangement of topics, and the divergence 

of approach in dealing with the whiteness of the manuscript, the mistake in 

writing the headings of the topics and in reading some of them, and lack of 

supporting of the text as lack of pointing of many pointed words, and confusion 

in punctuation marks related to the integrity of the text . 

The second chapter was about stumbles in reading the text, either by a 

mistake, decrease, or increase in it, and devoted discussion about the 

morphological mistakes and poetic evidence’ mistakes for their importance . 

The chapter also touched upon other errors, such as the misconception of the 

difference between the two copies, and problems in the manuscript not edited by 

the editor, and typographical errors . 

I ask Allah the best of success. Allah is the best helper, and peace and 

Allah’s mercy and blessings be upon you. 

  

key words: Nufooth al-Sahm fima Waqa’a li al-Jawhari mn al-Wahm (The 

permeation of the Arrow into al-Jawhary’s Misconceptions) by al-Safadi 



 

 
143 

 ربية العجملة العلوم  
 هـ 1442  ستون رجبالالعدد  

 :  املقدمة
كان  للجوهري من املعجمات اليت  ( صحاح العربيةاتج اللغة و )  يعد كتاب
   .(1)   تتميًما واستدراًكا ونقًدا يف حركة التأليف املعجمي هلا كبري األثر 

تعقبته كتاب اليت  الكتب  من  )  ومن  للجوهري  وقع  فيما  السهم  نفوذ 
خلي(  الوهم الدين  أيبك  لصالح  بن  سنة  ل  املتوىف  وقد  ،  هـ  764الصفدي 

 . بتحقيق األستاذ حممد عايشيف دار البشائر اإلسالمية طُبع الكتاب 
ولكن هالين ما رأيته من كثرة  ،  وقد اجتهد احملقق يف إخراج النص وحتقيقه

فيها وقع  اليت  له  األخطاء  هللا  هلا،  غفر  التنبيه  على  ،  فوجب  العزم  فعقدت 
التح للتأكد من سالمة  تني طاملخطو   تني تها ابلنسخقيق ومقابل رصد أخطاء  ؛ 

 .  النص
فصلني  يف  البحث  األول  :  وجعلت  يف  عن  الفصل  منهجية  ملحوظات 

والفصل الثاين عن عثرات يف قراءة النص؛  .  وصف النسختني ومنهج التحقيق
وخصصت احلديث عن األخطاء التصريفية  ،  إما خبطأ فيه أو نقص أو زايدة

 . الشعرية ألمهيتهاهد وأخطاء الشوا
والسالم عليكم ورمحة  ،  هو خري معني وموفق،  والسداد   التوفيقوأسأل هللا

 . هللا وبركاته
 
 

 
 .234-227، ومعجم املعاجم  416-380صار العريب حلسني ن : املعجم انظر مثالً ( 1)
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 فيما وقع للجوهري من الوهم للصفدي(   )نفوذ السهمع حتقيق كتاب  وقفات نقدية م
 د. عبد العزيز بن صاحل الُعمريأ.  

 :  تحقيقومنهج ال وصف النسختنييف  منهجيةملحوظات  : األول الفصل
 :  اآلتية املباحثحصرها يف أ، قع احملقق يف أخطاء عامةو 

 الكتاباسم : مدخل
اأ االسم  احملقق  للكتابثبت  ال،  لصحيح  يف  املثبت  وال  ،  نسختني وهو 

إىل أن  يف صفحة غالف الكتاب  من املستحسن أن يشري  كان  و ،  خالف فيه
األول القسم  هو  أخرجه  الذي  احملقق  القسم  ينتهي  ،  هذا  ابب وأنه  إىل 

   .(1)   اكتفى بذكره يف املقدمةو ، مل يفعللكنه ، افالق
 :  امه، يف موضعني اإلشارة إىل ذلك  وردت وقد  

األول من كتاب نفوذ  ":  اونصه،  ابشا  شهيد عليمكتبة ال  نسخة طرة   -
 . " ...السهم
نسخة   - العموميةختام  الناسخ،  املكتبة  من  ":  قال  األول  اجلزء  مت  هنا 

وقع   فيما  السهم  الوهمنفوذ  من  من  ،  للجوهري  النسخة  هذه  وقد كتبت 
خبطه مصنفه  من  ...نسخة  الكاف  ابب  تعاىل  هللا  شاء  إن  كتاب    ويتلوه 

   .(2)   "الصحاح يف اللغة

 
 . 25( ص1)
 . 345/أ. وهو يف احملقق يف ص 108املخطوط  (2)
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 اإلشارة إىل خلل ترتيب املواد  إمهال: األولبحث ملا
خلل  و  املخطوط  يف  وأتخريًاقع  تقدميًا  مواده  بعض  األوىل  ،  يف  وكان 

.  ولكنه مل يفعل،  ذلك يف وصف النسخة أو يف موضعه  ابحملقق أن يشري إىل
 :  مها، وذلك يف موضعني 

مادة :  األول ورد   ؛(نزح)  يف  قوله  –األول  نصفها    إذ  قال  ":  وهو 
عليهالور    ...هرياجلو  موضعه؛    –(  1)  "اد  غري  مادت   متأخًرا ورد    إذ يف    بني 

:  قولهوهو    –أما نصف املادة الثاين    .(/ب44)  يف اللوحة(  نضح)و(  نصح)
اجلوهري" نباحِ   ...وقال  الصحيح  -(  2)  "أو  موقعه  وقع يف  وذلك يف  ،  فقد 

   .(/أ44) اللوحة 
،  158موضعه الصحيح يف ص   ىلإ  من املادة   زء األول احملقق اجلوقد أعاد  

 . وكان عليه توضيحه، ولكنه مل يشر إىل ذلك
  (رقد)  بعد مادة(  3) (  /أ49)  وردت يف اللوحة  ،(سجد)  يف مادة:  الثاين

النص ،  وذُكر يف هامشها أهنا مكررة  ،(زند)  وقبل مادة يثبتها احملقق يف    فلم 
   .أن يثبت ذلك يف وصف النسخة يهلعوكان ، الصوابوهو (  172ص)

 

 
 . 158احملقق ص( 1)
 . 158احملقق ص( 2)
  املبحث الثاين الرتقيم الصحيح للوحات. يف  /أ(، وسيأت48رقمت هذه اللوحة خطأً برقم )( 3)



 

 
146 
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 ترقيم لوحات املخطوط إمهال : الثايناملبحث 
ومل حتتسب يف الرتقيم الذي تال  ،  وردت أربع لوحات يف املخطوط مل ترقم

بعدها اليت  بعدها؛ حىت  ،  اللوحات  ما  وتصحيح  هلا  الرتقيم  إعادة  والصواب 
النص   يف  اللوحات  ترقيم  العود،  احملققينتظم  املخطو وليسهل  إىل  عند  ة  ط 

 .  م ترقيم لوحات املخطوطينتظوبه . احلاجة
 :  وهي على النحو اآلت

 التوضيح  الصحيح  رقمها اللوحة اخلالية من الرتقيم 

 48ل  47بعد ل 
ويستمر الرتقيم ، ت بعدهاتعدل أرقام اللوحا

 74ل  املرقومة خطأ، 75ل حىت

 ويستمر الرتقيم، لوحات بعدهاتعدل أرقام ال 76ل  74 املرقومة خطأ ل ، 75 بعد ل
 77ل  املرقومة خطأ، 79ل حىت

ويستمر الرتقيم ، تعدل أرقام اللوحات بعدها 80ل 77املرقومة خطأ ل، 79 بعد ل
 80 ل  املرقومة خطأ، 84ل حىت

ويستمر الرتقيم ، تعدل أرقام اللوحات بعدها 85ل  80املرقومة خطأ ل، 84لد بع
 حىت آخر املخطوط 

 
*  * * 



 

 
147 

 ربية العجملة العلوم  
 هـ 1442  ستون رجبالالعدد  

 لتحقيقاللوحات يف اإثبات أرقام إمهال : الثالث بحثامل
وكانت احلاجة ماسة  ،  احملقق أرقام لوحات املخطوط يف التحقيق   يثبتمل

املتبع علميا العودة إليها  ،  إليها؛ جراًي على  وهي على  .  عند احلاجةوليسهل 
 :  النحو اآلت

 النص برتقيم املخطوط  س ص املخطوط النص برتقيم  س ص
 ب[ ألين/2ك ] احلال األخري  42 /أ[ حروفه 2]كب كوا  3 42
 /ب[ الطعام 3يشتهي ]  10 45 /أ[ على3أجأ ]  5 44
 /ب[ نسخة 4رأيت ]  7 48 /أ[ وكان 4الفجر ]  3 47
 أن /ب[ 5نعتها ] مو  13 50 /أ[ غري 5وقال ]  9 49
 ب[ رمحه /6]   اجلوهري 5 53 /أ[ * 6* ]  

 ب [ كأسا /7مهدؤها ]   2 56 /أ[ جيوز7فال ]  8 54
 /ب[ أشياء 8العرب ] 8 58 ألنه /أ[ 8وخصماء ]  9 57
 /ب[ فمه 9أمال ] األخري  60 /أ[ الفرأ 9تعاىل ]  12 59
 /ب[ وقد 10الالم ] 1 64 /أ[ ألن 10نون ] 6 62
 /ب[ وريئة 11وراء ] 5 66 /أ[ نبيئة 11]  لمةمسي األخري  64
 /ب[ وانزعوا 12ألنه ] 3 69 /أ[ ولو 12اهلاء ]  9 67
 وزنه /ب[ و 13أصلية ]  1 72 /أ[ *13* ]  

 /ب[ فهو 14جنب ] 12 74 /أ[ إين14قبله ] 8 73
 /ب[ اجلوهري 15قال ]   9 77 /أ[ السندي 15عطاء ] 2 76
 صيدة /ب[ والق 16كالزبيب ] 11 80 /أ[* 16*]  

 /ب[ إال 17غريه ] 2 84 /أ[ يف17] البيت  4 82
 املصدر/ب[ 18معىن ] 13 86 /أ[ قوهلم 18ومنه ]  10 85
 /ب[ يتومهه 19كما ] 8 89 هري /أ[ األز 19وحكاه ] 6 88
 النص برتقيم املخطوط  س ص النص برتقيم املخطوط  س ص
 /ب[ بطن 20كالب ]  16 91 /أ[ يقال 20وال ]  14 90
 /ب[ يف  21ابلفرخ ] 11 94 مجع /أ[ 21]  واألصحاب 3 93
 /ب[ قال 22عقرابن ]  8 97 /أ[ القشريي 22عبد هللا ] 2 96
 /ب[ أنه 23] لكوذ 7 100 /أ[ أيًضا 23وغيب ] 2 99

 /ب[ من 24الذكر ]  3 103 /أ[ وال 24العديد ]  9 101
 /ب[ هذا 25األزهري ] 6 105 /أ[ التعليم 25موضع ] 6 104
 /ب[ مبعىن26فاعل ]   18 107 /أ[ اسم 26وهي ] 10 106
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 النص برتقيم املخطوط  س ص املخطوط النص برتقيم  س ص
 /ب[ أنشده 27كما ] 6 110 /أ[ قلت 27رجل ]  19 108
 ر /ب[ الده28است ]  15 112 أ[ ظلت /28الشاعر ] 11 111
 /ب[ لشتان 29الشاعر ] 4 116 /أ[ على29اهلذيل ] 9 114
 /ب[ عم 30عبد املطلب ]  3 119 /أ[ بن 30احلارث ] 12 117
 /ب[ أنقوه 31نقوته ] 11 121 /أ[ وأيكلن 31زيد ] 7 120
 /ب[ إنه 32ويقال ] 3 124 /أ[ بن 32علي ] 16 122
 /ب[ تعاىل33هللا ]  13 126 /أ[ يكون 33ال ] 5 125
 /ب[ الظليم 34يصف ]  األخري  129 /أ[ فالتعس 34هذا ] 5 128
 /ب[ أسقطه 35هذا ] 8 132 /أ[ واألكثر 35تعاىل ]  3 131
 /ب[ يقال 36]  اجةاحل 16 134 /أ[ وأنشد 36اجلري ]  12 133
 /ب[ الشاعر 37قال ]  13 137 /أ[ ونتاجها 37احلمري ]  5 136
 /ب[ أرض 38الناعجة ] 3 141 اببه /أ[ و 38جعفر ] 10 139
 /ب[ ألن 39رابحيا ] 13 144 /أ[ ألن 39جازح ] 6 143
 /ب[ لغة 40واحلجازي ] 4 147 /أ[ وقال 40املسك ]  16 145

 املخطوط رتقيم النص ب س ص النص برتقيم املخطوط  س ص
 /ب[ يقولون 41اجلاهلية ] 5 150 قياس /أ[  41] غري 14 148
 /ب[ قال42] ( م د ح )  12 153 ًما /أ[ مي42فتومهها ]  5 152

 /ب[ وكاألغلب 43عذاب ]  4 156 /أ[* 43*]  
 /ب[ انصح 44لك ] 6 159 /أ[ ابب 44من ] 10 157
 /ب[ قبل 45] مصححا  5 162 /أ[ بعينه 45واحًدا ] 7 160
 /ب[ أنه 46على ]  10 165 فنزل /أ[  46طلبه ]  1 164
 /ب[ فيه 47جاء ]  2 168 /أ[ طري 47تعاىل ]  12 166
 /ب[ أنه 48وذلك ] 9 170 /أ[ أتوا 48اجلن ] 4 169
 ابن  /ب[49خط ] 1 173 /أ[ أن 49صوابه ] 1 172
 /ب[ السناد 50اجلوهري ]  10 175 /أ[ إال 50املتقدمون ] 3 174
 /ب[ وقد 51تعاىل ]  9 177 كم /أ[ ل51يدي ] 6 176
 /ب[ العباد 52هذا ] 4 180 /أ[ الصرخدي 52كطعم ] 11 178
 [ عاد /ب53اجلوهري ]  2 183 بهوا أ[ تش /53أي ]  8 181
 /ب[ الفرع 54هو ] 7 185 /أ[ وأما 54يف ]  5 184
 يصفق /ب[ 55مقد ] األخري  187 /أ[ إهنم 55الفارسية ] 12 186
 /ب[ قال 56هديال ]  5 190 /أ[ فيجعلونه 56املعتل ]  6 189
 /ب[ وكتب 57عكرة ] 2 193 ع  /أ[ اربِ 57وأوهلا ]  13 191
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 النص برتقيم املخطوط  س ص املخطوط النص برتقيم  س ص
 (  ذذ ل ) /ب[ 58ورواح ]  12 195 بن اأ[ /58عمر ] 6 194
ر ] 3 197  /ب[ إىل59وأنشد ]  8 198 /أ[ عُسر 59عس 
 /ب[ بنات 60اجململ ]  2 201 /أ[ الضاد 60ويضم ]  14 199
 /ب[ بغرة 61وأنشد ]  14 203 /أ[ أطار 61الثاين ] 7 202

 النص برتقيم املخطوط  س ص النص برتقيم املخطوط  س ص
 /ب[ ومعىن62أتيت ] 9 206 هري /أ[ اجلو 62قال ]  6 205
 /ب[ قلت 63طالقه ] 13 209 /أ[ القصري 63هو ] 3 208
 /ب[ يقال 64اجلوهري ]  األخري  212 /أ[ هذا 64احلرف ]  4 211
 /ب[ فإذا 65ن ] نو مك 2 215 /أ[ وضيئة 65امرأة ]  4 214
 /ب[ مصبح 66فإنه ] 6 217 /أ[ مثل66عبيدة ] 4 216
 /ب[ هللا 67رمحه ]  11 219 /أ[ ضربت 67يقول ] 6 218
 /ب[ جيمع 68ال ] 14 221 /أ[ وإن 68ا ] ومً مضم 9 220
 /ب[ وقال69املشيد ] 9 224 /أ[ تعاىل69هللا ]  2 223
 أرقش  /ب[70وقبله ] 12 227 /أ[ واهلالكي70]مرسل  3 226
 /ب[ املذكور71والبيت ]  12 230 /أ[ وترى 71درة ] األخري  228
 /ب[ وبيض 72البيت ]  2 234 /أ[ واسم 72اخللق ] 11 232
 /ب[ فجر 73فصل ] 5 237 /أ[ خبط 73وجدته ] 10 235
 /ب[ ألنه 74قنسر]  2 240 بني /أ[  74مشهورة] 10 238
 /ب[ يصف 75لبيد]  األخري  242 /أ[ أنسل 75وأوله] 9 241
 /ب[ قلت 76منخوره] 3 245 /أ[ممن 76احلرية] األخري  243
 بارى حلا /ب[ 77] ذكر  10 247 ظعن  /أ[ 77]مث  6 246
 قلت   /ب[78]هبارا  1 250 بن ا  /أ[78]املعىن   11 248
 من /ب[79] الواو  14 252 النبات  /أ[ 79]من  9 251
 /ب[ إذا 80تستطاعا ]  األخري  254 /أ[ والصواب 80]الالم  13 253
 /ب[ ويقال 81الغارة ] 13 257 /أ[ وهذا 81مقزعا ] 2 256
 /ب[ قال 82](  زج ن  )  13 260 /أ[ املشهورة 82األبيات ]  6 259

 النص برتقيم املخطوط  س ص ط يم املخطو النص برتق س ص
 الصحيح /ب[ 83وهو ] 10 263 /أ[ ابإلضافة 83صغريا ] 6 262
 /ب[ ألي 84أكابر ] 13 266 /أ[ أحلق84أي ]  7 265
 /ب[ يف85الذي ] 3 269 /أ[ للمخبل 85وأنشد ]  16 267
 إن /ب[ ف86يولد ]  10 271 بن ا/أ[  86عدس ] 8 270
 /ب[ لغاوس 87وذائب ]  9 274 /أ[ مما 87هذا ] 4 273
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 النص برتقيم املخطوط  س ص املخطوط النص برتقيم  س ص
 فحضت /ب[ 88الفراش ]  األخري  276 /أ[ واهلادية 88القوس ] 11 275
 /ب[ إذا 89القدر ] 3 279 /أ[ اسم 89براقش ] 3 278
 (  خ و ص)  /ب[90ذلك ] 3 282 /أ[ قلت 90اللجز ]  13 280
 /ب[ وقوهلم 91اجلوهري ]  7 285 /أ[ هذا 91يف] 12 283
 /ب[ اجلوهري 92وقال ]  1 288 /أ[ قلت 92والذال ]  11 286
 /ب[ ألن 93ابلدال ]  14 290 /أ[ يقول 93أن ] 6 289
 /ب[ اهلذيل94كبري ] 4 294 /أ[ واخليط 94منفلق ] 9 292
 /ب[ عنهم 95جاء ]  5 297 حذاء  /أ[ 95قطاة]  12 295
 /ب[ من96وستني ] 1 300 /أ[ الصدغ 96يلي ] 7 298
 ومنه /ب[  97مجيعا ] 11 302 بري  /أ[ 97ابن ]  9 301
 /ب[ ابلبيت 98وطفت ]  5 305 الواحد ، /أ[ الصغري 98اجلبل ] 14 303
 /ب[ النواهد 99حسن ] 2 308 /أ[ وال 99السراب ]  9 306
 /ب[ من 100واملستغيث ]  10 310 [ وال /أ100عذافر ]  8 309
 ل /ب[ قا101] ( ل ع ع )  2 313 /أ[ القلعة 101] ( ق ل ع )  11 311
 (  و ض ع)  /ب[102دفعة ]  3 316 /أ[ موضع 102ونبايع ]  13 314
 /ب[ وقال 103أردفته ]  7 319 (  خ ط ر ف )  /أ[103خيطفا ]  األخري  317

 خطوط النص برتقيم امل س ص النص برتقيم املخطوط  س ص
 /ب[ ميدح104قصيدة ] 3 322 /أ[ والفاء104املعجمة ]  16 320
 /ب[ الرجل 105أقنف ] 4 326 /أ[ إذا 105يقال ] 4 324
 /ب[ وتبعه 106اخلطيم ]  2 329 /أ[ قوهلم 106ه ] ومن 15 327
 /ب[ إال 107البنائقا ] 14 331 /أ[ تفسريها107] يف  10 330
 /ب[ السريايف108]   بني 15 333 /أ[ وإمنا 108واكف ]  13 332
 (  روق) /ب[109ابقها ] 5 336 /أ[ وأما 109قال ]  1 335
 /ب[ كالنجم 110الشرف ]  5 339 بيد /أ[ ع110أبو ]  12 337
 /ب[ قلت 111] امحرارا  15 341 /أ[ ألوس 111فحكمت ] 8 340
 (  هـ م ق) /ب[ 112حكما ] األخري  344 /أ[ على 112جيمع ] 7 343
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 بياض املخطوطالتعامل مع املنهج يف  اختالف: الرابعاملبحث 
مواضع و  يف  احملقق  عند  املعتمدة  النسخة  يف  بياض  لف  ختفا ،  عدة  قع 

  ذكره يف ومثاله ما  ،  ينص على البياض كان  ؛ فتارة  هالتعامل مع  منهج احملقق يف 
إذ أشار احملقق إىل    ؛(4ح،  10س ،  261ص)  ويف  ،(1ح ،  5س ،  239ص)

 .  بياض يف املخطوطني مبقدار كلمتني 
ومثاله  ،  ويثبت مكانه النص الذي يراه صحيًحا،  واترة ينص على البياض

  وأكمل  ،إذ أشار احملقق إىل البياض ؛(1ح، 12-11س  321ص) ما ورد يف 
 .  من اللسانالنص 

  مكان كان يُثبت يف بعض املواضع  مل يلتزم هذا املنهج؛ فقد    احملقق  غري أن
وقفت على هذه  و .  صدره مإىل  الذي يراه صحيًحا دون إشارة  النص    البياض
 :  مبطابقة املخطوط املواضع 

ا س ص مكان  احملقق  من  املنت  املثبت يف  إىلالنص  منه  إشارة  دون  البياضلبياض  إىل     وال 
 مصدر زايدته للنص 

فأغلقن" الفقرة األوىل 214 جوار كثرية  عليه" ،  "وضيئة" ،  "فيه  وضيق  فحبس  يكون  ،  "فأىب  ال  "فوهللا 
 .  ذلك"

 .  لقصيم" مض اب"احل  6 251

 س ص
وال  البياض  إىل  منه  إشارة  دون  البياض  مكان  احملقق  من  املنت  املثبت يف  إىل   النص 

 مصدر زايدته للنص 
 .  من نسوة"" 3 260
 يف الوصل اي هند لكي تصرمي"    بل أنت معتلة:  "فقلت هلا     األخري  323
 .  وإانء"،  ما فوق املكيال:  "والطفاف والطفافة ابلضم 2 324
 .  "الرجل إذا اسرتخت" 4 326
 .  وعلى ذلك فس ر بيت" ،  "فضم الصدر إىل النحر 6-7 332
 " "أصله  9 336
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(  2ح   222ص) أشار احملقق يف؛ إذ  ملا سبقوأكتفي هبذا املثال الكاشف  

مبقدار كلمتني  املخطوطني  بياض يف  بعده كان    مع،  إىل  الواردين  البيتني  إن 
 :  مهايف املطبوع والبيتان املثبتان ، ققمل يشر إليه احملأيًضا فيهما بياض 

 كأين إذا مننت عليك فضلي
 

القلوب   مقطعة  على   مننت 
تَغش ى  ابتت  خلة   أُرَي نب 

 
جديب رق  ابأ  وِخٌم   كلها 

البيتني  أغلبالبياض  ى  غط    وقد  املخطوط  كلمات  من  ،  يف  يظهر  ومل 
إال    البيت الثاينومل يظهر من  ،  "على مقطعة القلوب":  قولهالبيت األول إال  

أي شيء من ذلك،  "كلها وخم جديب":  قوله إىل  احملقق  وهذه  ،  ومل يشر 
 :  وطصورة املخط

 
 

 * * * 
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   بعضها  قراءة  يف و   رؤوس املواد كتابة  اخلطأ يف  : اخلامساملبحث 
 : امه، وجهني على   يف رؤوس املواد اليت ذكرها الصفدي  خطأ احملققأ

أن احملقق كان  وذلك  ،  يف الكتاب كله  اخلطأ يف كتابة رؤوس املواد:  األول
  مثل،  ؛ اكتفاء ابجلذربال استثناء  يورد املواد حبروف مقطعة يف مجيع الكتاب 

وهذا خمالف للمكتوب يف املخطوط؛ إذ    ،(ق ل ع( )ق ش ع( )ف ز ع)
وكان    .(قلع،  قشع،  فزع )  مثل،  كانت تكتب متصلةفيه  إن مجيع املواد الواردة  

 . يف املخطوطلصورة الواردة تزام اباحملقق االلالواجب على  
ي على النحو  وه،  غيريإما بنقص أو بت  ؛ رؤوس املواد  قراءة اخلطأ يف :  الثاين

 :  اآلت
 املادة يف املخطوط  دة يف املطبوع اامل

 الصواب  ل اخلطأ س ص
 ابب األلف املهموزة  /ب 2 ابب اهلمزة  1 44

،  ه أهنا اتبعة للمادة السابقة؛ ظنا منها بسطر مستقل كغريهايفردومل  ،  داخل الكالم(  أرج )  مادة  احملقق  أدرج  11 129
   .(/أ34) وهي يف املخطوط يف

 صيدح /ب 40 ص د ح 10 147

159 1 
،  لكنه مل يشر إىل ذلك،  وصحح احملقق هذا اخلطأ إبيرادها  ، (/أ44)  يف املخطوطمل يذكر  (  نصح)   رأس املادة

 .  ومل يضعها بني معقوفني
162 
162 

 خ برب  /أ 45 ب ز خ 3
 .  بعدُ وسأفردها ابلتوضيح ، وهي امتداد للمادة السابقة، مادة جديدة احملقق أفرد 6

 دد /ب 48 د د د   1 171
 إذذ /ب 57 إ ذ  8 193
 خنذذ  /أ 58 خ ن ذ  9 194
 هري /أ 79 هـ و ر  13 251
 لعلع أ /100 ع  ل ع 1 313

 



 

 
154 
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،  وجود مادةاحملقق    مِ توهملا ذكرته سابًقا؛ إذ كان اخللل يف    مثاالً   سأورد و 
،  اوالصواب أهنا جزء من نص سابق مكمل للمادة نفسه،  يف النصفأفردها  

 : صورة للخطأ من الكتاب  هوهذ ،(بربخ) وقع هذا يف مادة 

 
 :  ويظهر اخلطأ يف هذا النص من وجوه

  .( بربخ) والصواب  ،(ب ز خ) إثبات اسم املادة : األول
إمتام  :  الثاين ذكر  اجلملةعدم  إذ  خربه   ،(الذي)  املبتدأ؛  بعده  يذكر    ومل 

 .  يف مجلة جديدة ابل أفرده ،(بربخ) الذي هو كلمة
داإدراج  :  الثالث ال  لنص  لهاحملقق  رمحه هللا  :  وهو،  عي  اجلوهري  ]قال 

 .  تعاىل[؛ وذلك إلقامة اخللل الذي وقع فيه احملقق
   .(مثبًتا) والصواب أهنا ، (ثبًتا) اخلطأ يف قراءة: الرابع
أ   ويؤيد مبادة ما  جاء  الصحاح  يف  النص  أن  مادة   ،(بربخ )  قول    وبعدها 

 .  تقي الدين نص املنقول عنيستقيم مع ال وهذا ،(برزخ )
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 :  أن يكون هكذايف صورته األخرية   النص   بُ وصوا
 ابب اخلاء من كتاب الصحاح يف اللغة 

 (  بربخ) 
صورته ما  مزيز  ابن  الدين  :  رأيت خبط  تقي  تعاىل    –قال  هللا  :  -رمحه 

   .(بربخ( )برزخ) /ب[ قبل45الذي رأيته يف خط اجلوهري مثبًتا مصحًحا ] 
ومل أجد أان  : قلت .توصل من السطح إىل األرض، لكنفخزف ا: الربابخ

 .  هذا يف أصل من األصول
 * * * 
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 عدم خدمة النص  : السادس املبحث
النص  أ خدمة  وهو  احملقق  أعمال  أهم  من  عماًل  احملقق  ،  عموًماغفل 

ومن أهم هذه العثرات اليت كان هلا ظهور  ،  مؤلفه  كتبهج به كما  وحماولة اخلرو 
   :الكتاب ما أيتابرز يف 

 النصوص  ض بع توثيق إغفال: املطلب األول 
وعزوها غفل احملقق توثيق نصوص العلماء وما نقل الصفدي من آرائهم  أ

ومن  ،  وهذا ظاهر يف الكتاب كله،  يف كثري مما ورد يف الكتاب  إىل مصادرها
 :  صوره

وهذا  ،  الكتابعدم ختريج آراء العلماء الذين وردت أمساؤهم يف  :  األوىل
إذ ذكر    ؛(أشياء)  أصلسألة وهو م،  وأكتفي مبثال واحد،  هص لأف   أن   أظهر من

وأيب   واألخفش  بري  وابن  وسيبويه  اخلليل  آراء  وأورد  فيه؛  اخلالف  الصفدي 
:  ي يف الكتب اآلتيةه و ،  ومل خيرج احملقق أايا من هذه األقوال،  علي الفارسي

والتعليقة  ،  338،  3/298واألصول  ،  1/30املقتضب  ،  4/380الكتاب  
  -100،  95/ 2واملنصف    ،109-108،  74والتكملة  ،  86/ 5،  3/166

الشجري  ،  814/ 2واإلنصاف  ،  101 ابن  امللوكي  ،  205/ 2وأمايل  وشرح 
376- 382  . 

أمساء:  ةالثاني توثيق  أمساا   عدم  على  الصفدي  نص  اليت  يف  لكتب  ئها 
  الكتب الواردة يف املنت يف ص والعجيب أن احملقق وضع فهرًسا أبمساء  ،  كتابه

 : ومن أمثلة ذلك، اولكنه مل يرجع إىل أغلبه ،(389-390)
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اسم كتاب  - يف(  العني )  ورد  مرات  أربع  )للخليل  ،  205،  97ص: 
 .  ومل يعد إىل الكتاب يف أي موضع منها ،(295، 293
 . ومل يعد إليه ،(244ص: )د يفمرب لل ( الكامل) ورد اسم كتاب -
اسم كتاب - فارس يف(  اجململ)  ورد  )البن  ،  206،  201،  141ص : 
 .  أي موضع منها ومل يعد إىل الكتاب يف ،(283

احملقق بتخريج أقوال اجلوهري اليت يوردها الصفدي من    عدم التزام :  الثالثة
من كتاب  واكتفى ابلتعليق على ما ورد فيه زايدة أو نقص  ،  كتابه الصحاح

الصف.  الصحاح إحاالت  إىل  حييل  ال  إنه  اليت  بل  الصحاح  إىل كتاب  دي 
 :  ومن ذلك،  املواد رؤوس غري وردت يف 

إذ أشار الصفدي إىل أن اجلوهري    ؛(14)  س (  44)  د يف صما ور   -
 .  ومل حيل إليه احملقق، يف آخر الكتاب يف ابب الواو والياء( األابءة) ذكر 

ص   - يف  ورد  إىل كالم    ؛(11)  س (  228)  ما  الصفدي  أشار  إذ 
 .  احملقق حيل إليهومل  ،(صرا) للجوهري يف فصل

ورد    - ص ما  الص   ؛(13)  س (  268)  يف  أشار  إىل كالم إذ    فدي 
 .  ومل حيل إليه احملقق ،(266) للجوهري ورد يف ص

النصوص لسلم من كثري من   منها  املصادر ووثق  إىل  عاد  احملقق  أن  ولو 
 :  على هذا أمثلة وسأذكر هنا    ،األخطاء اليت وقع فيها

 ( :  206-205)  يف ص( تغر) مادة : األول
:  ابلفتح فيهما لغة يف  تَغَرت القدر تتَغُر؛:  وهرياجل  "قال:  النص املطبوع

العلم ابللغة:  قلت.  تِغَرت إذا غلت هذا تصحيف وقع لصاحب  :  قال أهل 
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النون،  العني  إذا تغ ارفأما ابلتاء فذام دٌم تغ ار وجرح  ،  والصحيح  سال منه    ؛ 
  إن سال :  األموي،  نِفرت:  نِغرت القدر مثل:  وقال ابن فارس يف جممله.  الدم

 . نغ ار": ة وغريه يقولعبيدأبو  ، تغ ار: رح دم قيلمن اجل
ومل  ،  يف هذا النص مل ينقل احملقق ما ُكتب صحيًحا يف املخطوط:  التعليق

اجململ من  فارس  ابن  عاد  ،  يُوثِ ق نص  والنص يف  ،  ك خطأهإليه الستدر ولو 
ر مثل نَِغَرت:  "يقال( :  1/148)  جممل اللغة إن سال  :  األموي.  تِغَرِت الِقد 

 .  نغ ار": أبو عبيدة وغريه يقول، ارٌ تـَغ  : من اجلرح دٌم قيل
 ( :  210)  يف ص( حرب) مادة: الثاين

املطبوع اجلوهري:  النص  البعري:  احلبري:  "قال  ذكره  كذا  :  قلت.  لُغام 
إمنا هو  ،  هذا تصحيف منكر:  وقال األزهري،  ةرف احلاء املهمل الليث يف ح 

 . "للغاموهو ا،  أفواه اإلبللزيد من فوق اخلبري؛ خباء معجمة بواحدة  
"لزيد":  التعليق احملقق يف كلمة  "ِلَزَبد"،  أخطأ  الواردة يف  ،  وصوابه  وهي 

  وصوابه،  الليث هذا احلرفصح ف  :  "قلت:  ومما قاله  ،(5/35)  هتذيب اللغة
لزَ اخلبري ابخلاء  اإلبل  دبَ   عبيد،  أفواه  أبو  قال  قال  .. .هكذا  اخلبري  :  الرايشي 

 .  د ابخلاء"الز بَ 
 ( :  301) يف ص( جذع) مادة: الثالث

أن احلافر يف أول سنة  ( قرع) "وقد ذكر اجلوهري يف فصل: النص املطبوع
 . ويف الثانية جذع"، حويل
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  ، (قرع)  علم أنه مل يذكر يف فصلوث ق احملقق كالم اجلوهري للو  :  التعليق
فصل يف  ذكره  الصحاح(  قرح)  وإمنا  خبالكتبه  هوأن  ، (1/395)  من  ف  ا 

 . الصواب الذي يف املخطوط
 ( :  305)  يف ص( سبع) مادة: الرابع

والكالم الفصيح  ،  التتبعمأخوذ من هذا    ...: "قال الليث:  النص املطبوع
 . "اأسبوعً 

املخط:  التعليق من  احملقق  أتكد  لو لو  املعجمات  إىل  وعاد  أهنا وط    جد 
واملعىن  ؛(املسبع) املادة  والتنبيه  ،  345-1/344العني  :  انظر.  لتوافق 
3/270  . 

 ( :  327) يف ص( نفنف) مادة : اخلامس
املطبوع بري  :  النص  ابن  تعاىل    –"قال  هللا  النفنف  :  صوابه:  -رمحه 

 . بني الشيئني" املهوى
بداًل من  :  التعليق "اهلواء"  املخطوط  ،  "املهوى"الصواب  املثبت يف  وهو 

 .  3/537ويف التنبيه البن بري  
 ( :  331-330) ص  يف ( بنق) مادة: السادس

املطبوع يف    -  :النص  أقوال  ثالثة  بري  ابن  عن  الصفدي  نقل  أن  بعد 
وهو  ،  قسم رابع:  -رمحه هللا تعاىل    –ابن بري    وقال:  "قلت:  -معىن البنيقة  

 .  أن البنيقة العروة"
النص:  يقالتعل بري    وفات :  "قلت:  صواب  قسم    –ابن  تعاىل  رمحه هللا 

العروة ،  رابع البنيقة  أن  ابن،  "وهو  إىل كالم  احملقق  عاد  التنبيه   ولو  يف   بري 
 . فقط   األوىل  لوجده مقتصًرا على املعاين الثالثة( 3/568)
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 األلفاظ املشكلة كثري من ضبط   إمهال: املطلب الثاين
مع أن كثريًا  ،  ضبط املشكل من الكلمات  الهمهإا ظهر يف عمل احملقق  مم

وص الواردة أم يف   النصسواء يف،  من الكلمات كانت مضبوطة يف املخطوط
البحث،  األبيات هذا  يف  ميكن حصرها  هذه  ،  لكثرهتا  وال  عليه  وقفت  ومما 
 :  املواضع

 ( :  4) س(  67) ص: املوضع األول 
 . "القوم فهم مهروءون وهرئَ ، هرَئ املال: قال اجلوهري": النص املطبوع

الضبط بعد  اجلوهري":  النص  املال:  قال  فهم   وَهرِئَ ،  َهرَِئ    القوم 
 . "مهروءون

ا:  التعليق ابملبين للمعلوم؛ ألن  (  هرئ)  يضبط الفعلحملقق أن  كان على 
املفعول   اسم  للمجهول جمليء  أنه مبين  الضبط  إغفال  الذهن من  املتبادر إىل 

للمع.  بعده ابلبناء  ضبطه  الصفديفلو  نقد  استقام  البناء    لوم  أن  من  له 
 .  للمجهول هو الصحيح املنقول عن أئمة اللغة

 ( :  6-2) س( 286) ص: الثاين وضعامل
املطبوع اجلوهري  ":  النص  جيرُض  :  -تعاىل  رمحه هللا–قال  بريقه  جرض 

يكرُب":  مثال نسخة  :  قلت.  "كربَ  ما  غري  ويف  ايقوت  خبط  وجدته  كذا 
يف الراء  بفتح  املاضيصحيحة  املضارع ،    يف  القطاع،  وبكسرها  ابن  :  وقال 

 .  "كربَ يكرَبُ :  صوابه جِرَض جيَرُض مثال
  " ...يكرَبُ كربَ  :  مثال، رِيِقه جيَرضُ  بِ جِرضَ  ...": النص بعد الضبط
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يستقيم  :  التعليق حىت  ومضارعه؛  الفعل  ماضي  احملقق ضبط  على  كان 
   .(1)   ه من النسخ الصحيحةمع اعرتاض الصفدي مبا وجده خمالًفا يف غري 

 ( :  8-6) س( 295) ص: الثالثاملوضع 
اسم ما    قطة الل:  يل بن أمحد يف "العني"اخللقال  :  قلت":  النص املطبوع

واللقطة امللتقط،  لقط  القاف  للمفعول  ،  بفتح  الفعلة  الصواب ألن  وهذا هو 
 .  "كالضحكة والُفعلة للفاعل كالضحكة

بعد   اخلل:  قلت":  الضبط النص  أمح قال  بن  :  العني )  د يف يل  :  اللُّق طة( 
لُقط ما  القاف    –واللَُّقطُة  ،  اسم  الصواب؛ ألن .  امللتِقطُ   –بفتح    وهذا هو 

 . "للفاعل كالضَُّحكة( الُفَعلة) و، كالضُّح كة للمفعول  ( لةالُفع  )
مث  ،  كان على احملقق أن يضبط ما أشكل من اللفظ كما ظهر:  التعليق

 . كان ابملعىن  عنه  ويبني أن النقل  ،(5/100)  ني كان عليه أن حييل إىل الع
 ( :  4-3) س( 325)  ص: الرابعاملوضع 

 .  القطا اجلون فُ والُغض : قال اجلوهري": طبوعامل النص
 . "القطا اجلوين: والَغضفصوابه : -رمحه هللا تعاىل  –قال ابن بري 

 . القطا اجلون: والُغض فُ : قال اجلوهري": النص بعد الضبط
 . "القطا اجلوين: والَغَضف: صوابه: -رمحه هللا تعاىل  –بري  قال ابن 
مضبوط يف    ال سيما أنه حركة الضادأن يضبط  كان على احملقق  : التعليق

 .  خطوطامل

 
، واألفعال البن  1069يف املطبوع يف: الصحاح    ؛ ملخالفة ما فيه ما أوىف  ( والنص حباجة إىل حترير1)

 . 3/64، والتنبيه واإليضاح البن بري 1/173القطاع 
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 االضطراب يف عالمات الرتقيم املتعلقة ابستقامة النص : الثالثاملطلب 
احملققا النص  يف  الرتقيم  عالمات  استعمال  غموًضا  ،  ضطرب  يف  وأورث 

وإن من املسلمات يف  .  أو زايدته  النص   نقص منها ويف الداللة على    فهم املراد
امة النص  الرتقيم املتعلقة ابستق  االلتزام بدالالت عالمات  صوص هوحتقيق الن 

ومن أمثلة  ، مؤلفه كتبه؛ حىت خيرج النص كما  يف املتماثالتاستعماهلا  توحيدو 
 :  هذا االضطراب

 ( :  13) س(  54) ص: املوضع األول 
 "وقالت"، صعد: زأن يف اجلبل زأن  وزنوًءا: قال اجلوهري:  النص

ووضع حاشية  ، صيص "وقالت" بني عالميت تن: ولهقق قاحملوضع : التعليق
الصحاح تفيد أبهنا يف  يريد  .  "وقال":  هلا  الصفدي  له؛ ألن  داعي  وهذا ال 

اعرتاضه أب عليها  ليبين  الصحاح؛  "وقالت" يف  التأنيث  رواية  القائل  إثبات  ن 
 .  رجل ال امرأة

النص على ما هو عليه بال عالميت   ،  صتنصيوكان على احملقق أن يدع 
 . لصفديأن املطبوع مل يعتمد رواية اوله أن يشري يف احلاشية إىل 

 ( :  5-4) س(  87) ص: املوضع الثاين
 : قال "ذو اخلرق الطهوي":  النص

الط:  التعليق اخلرق  "ذو  الشاعر  اسم  احملقق  عالميت  أورد  بني  هوي" 
ا إذ  بال مسوغ؛  املخطوطتنصيص  وارد يف  له حاشية  ،  السم  أشار  مث وضع 

 . ه من الصحاحإىل سقوط فيها
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 ( :  5) س( 148) ص: الثالثاملوضع 
 يبس: تصو ح "النبت": قال اجلوهري:  النص

ووضع حاشية  ،  وضع احملقق كلمة "النبت" بني عالميت تنصيص :  التعليق
ولو أنه أشار إىل أن  ،  وسكت.  البقل( :  الصحاح)   أهنا يف أشار فيها إىل،  هلا

 . ان له وجهإىل أيب عمرو لكالصحاح املطبوع القول معزو يف  
 ( :  14) س( 148)  ص: الرابع وضعامل

 .  على غري قياس ]ابلضم[  اوطالحية أيضً : النص
قوله:  التعليق احملقق  معقوفني :  أورد  بني  أبي  ،  "ابلضم"  عليها  يعلق  ومل 

   .(387) وكان عليه أن يشري إىل أهنا زايدة من الصحاح ص. ءشي
 ( :  11) س( 179) ص: اخلامس  املوضع

 :  قال الشاعر: النص
 "وألقبلن" اخليَل البَة ضرغد  ًنا" وُعوارَضاً نكم "قفألبغي

الشاعر:  التعليق "قنا" "وألقبلن" بني عالميت تنصيص  :  أورد احملقق قول 
فهو  ، "املال" و"وألهبطن": لبيت إىل ورودختريج ا  وأشار يف، تعليق عليهمابال 

 .  للطريقة الصحيحة لذلك يوفق ولكنه مل، رواية اثنية للبيتيريد إثبات 
 

 * * * 
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 وضع عالمات ترقيم خاطئة مؤثرة يف فهم النص :  املطلب الرابع
فتغري املعىن  ،  ا وقع فيه احملقق أن وضع عالمات الرتقيم يف غري مواضعهامم
 :  آلتمنه ا  ا وردومم، املراد

 ( :  93) ص  املوضع األول
صحب:  اجلوهريقال  " :  النص مجع  و :  مثل،  واألصحاب  .  أفراخفرخ 

صحاب مجع صاحب كشاهد  بل أ  –هللا تعاىل    رمحه  –هذا سهو منه  :  قلت
 . "ليس بلغة فصحى ، فرخ وِفراخ وأفراخ: والصحيح، وأشهاد

احملقق:  التعليق وضعه  الصو   هوصواب،  هكذا  هبذه  يكتب  :  رةأن 
 .  "فصحىوأفراخ ليس بلغة ، راخوالصحيح فرخ وفِ "

 ( :  104) ص املوضع الثاين
أيًضا،  الكتبة:  والُكت اب:  وهرياجل  قال ":  النص واملكتب  ،  والكت اب 

 .  "واحد
احملقق:  التعليق وضعه  الصورة  ه وصواب،  هكذا  هبذه  يكتب  قال  ":  أن 

 . "كتب واحدٌ والكت اب أيًضا وامل،  الكتبة: والُكت اب: اجلوهري
 :  4س( 180) ص الثالثاملوضع 

اجلوهري":  النص قبائل:  قال  ابلفتح  هذا  :  قلت  ...والَعباد  يف  املعروف 
بكس وفالعباد  العني  معروف،  تحهار  غري  األزهري.  منكر  العباد  :  قال 

 .  " ...ابلكسر
الصفدي :  التعليق مبراد  احملقق  بقوله  أخل  اجلوهري  على  يرد  : الذي 

  "فتحها"مع أن ضبط احلاء يف ، "وفتحها"بعد  الفاصلةقق احملوضع ف، "قلت"
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 ربية العجملة العلوم  
 هـ 1442  ستون رجبالالعدد  

أراد   املخطوط؛  يف  ابلضم  وحدهدي  الصفورد  املنكر  هو  الفتح  ى  لعو ،  أن 
الصورةذلك   هبذه  يكتب  أن  النص  العنيِ "العِ :  صواب  بكسر  وفتُحها  ،  باد 

 .  منكر غري معروف"
 :  2س   222ص الرابعاملوضع 

اجلوهري  :  النص هللا    –"قال  تعاىل:  -تعاىل  رمحه  )وقوله  حجااًب : 
مفعول:  ويقال(  مستورًا لفظ  ،  هو  ا هو خبط  ذك:  قلت  .(1)   فاعلالجاء يف 

النسخ   سائر  يف  أن  ايقوت  وصوابه  فاعلاملعتربة  معىن  يف  هو  هذا  :  يقال 
 .  "املستعمل عند أهل العربية

الصفدي:  التعليق مبراد  احملقق  النص ،  أخل  هكذا  وصواب  يكون  :  أن 
 . "هو املستعمل عند أهل العربية هذا. معىن فاعليف : يقالن به أوصوا ..."

خلرب  تيان ابدم اإلاء الصفدي لنص اجلوهري وعولو أشار احملقق إىل اجتز 
مذكور   وهو  أوىل  لكان  مطلع كالمه  يف  اآلية  الصحاح ص بتمامه  عن    يف 

 . "ويقال": مث استأنف اجلوهري بقوله ،(676-677)
 ( :  13) س( 326) ص: اخلامس املوضع 

  ...وإذا ضممت:  وقد ذكر كيف:  قال اجلوهري:  النص
لصواب  ا و ،  خطأ(  اجلوهري)  كلمةيتني بعد  وضع النقطتني الرأس:  التعليق

مجلة اعرتاضية:  أن  ذكر كيف"  بعدها،  "وقد  الواقع  هو  اجلوهري  ، وكالم 

 
ات يف قراءة  ثر ( يف املخطوط: فاعل. وأشرت إىل هذا اخلطأ يف املبحث األول من الفصل الثاين )ع1)

 النص(. 
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 فيما وقع للجوهري من الوهم للصفدي(   )نفوذ السهمع حتقيق كتاب  وقفات نقدية م
 د. عبد العزيز بن صاحل الُعمريأ.  

هكذا  يكتب  أن  اجلوهري  :  فالصواب  ذكر كيف    –قال  وإذا  :  -وقد 
  ...ضممت
 : ا ومنه،  ثرية هذا كاضع يفواملو 
  .(متر) مادة 6س  206ص -
  .(حرب) مادة  14س  210ص  -
   .(كلس) مادة 5-4س  273ص -
   .(نصف) مادة  11س  327ص  -

وضع عالمات الرتقيم املبينة عن  ابتداًء  غفل  بل إنه كان يف مواضع كثرية يُ 
  .(درر) مادة  14س  216ص ومثاله ما ورد يف  ، املعىن
 

 * * * 
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 إحاالت املؤلف ملواضع سابقة من كتابهربط  الإمه: اخلامس املطلب 
 ببعضها 

ما ورد م إىل  املؤلف  إحالة  أن  املعلوم  احملقق يف    ن  معينات  يف كتابه من 
ونقصهالتوثق   اكتماله  حيث  من  الكتاب  نص  ثالث  ،  من  وردت  وقد 

احملقق ويتحقق من وجود النص    ها إحاالت من الصفدي إىل كتابه هذا مل يوثق
 :  وهي ابلتفصيل كاآلت،  واحدة من هذه الثالثيف األثر وظهر ، يف مكانه

 
 روده مكان و  املوضع الذي مل حيل إليه  س ص
2

 260ص (  جلز) يف فصلعلى البيت  دم الكالم أشار الصفدي إىل تق 1 81

2
 -- يف حرف الدال (  شرد ) أشار الصفدي إىل تقدم الكالم يف فصل 8 94

2
 223ص (  سدر) البيت يف فصللى أشار الصفدي إىل تقدم الكالم ع 7 99

إذ   الثالثة؛  املواضع  هذه  من  الثاين  املوضع  يف  ورد    صلف  إناإلشكال 
احمل(  شرد) النص  يف  يرد  من مل  السهم)  قق  يف    ،(نفوذ  مثبًتا  نسخيت  وليس 

أيًضا نفسها ،  املخطوط  املادة  يف  الصحاح  يف  أيًضا  يرد  مل  املذكور    والنص 
  .(494)  ص( شرد)

 :  احتمالني  امأموهذا جيعلنا 
املخطوط:  األول من  انقص  النص  من  ويُ ،  أن  األصل  النص  أن  ضعفه 

إ فيه  ليس  ذكرالصحاح  ما  إىل  ا،  شارة  هذا  أي كالم  فليس يف  عن  لفصل 
 .  املشار إليه أساًسا



 

 
168 

 فيما وقع للجوهري من الوهم للصفدي(   )نفوذ السهمع حتقيق كتاب  وقفات نقدية م
 د. عبد العزيز بن صاحل الُعمريأ.  

وأن الصواب هو  ، أو أن الصفدي وهم،  أن اخلطأ وقع من الناسخ:  الثاين
املشار    ؛(شرد)  ال (  قدد)  فصل  الكالم  معناه  ألن  تقدم  قد  فصل إليه    يف 

 . وهو الراجح عندي .(184) يف النص احملقق يف ص( قدد)
أي   احملقق  تمالني حاال وعلى  على  لزاًما  ذلك كلهأن    كان  على  ، ينص 

من    اإلشكال عدم التحققِ هذا  وكان منشأ الغفلة عن  ،  ويرجح ما يراه مناسًبا
 .  ضعلى ربط أجزاء كالم الصفدي بعضها ببع  النص واحلرصِ 

 
 * * * 
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 ربية العجملة العلوم  
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 ة النص اءقر يف   عثرات : الفصل الثاين
الصحيح الوارد يف    ص لن ل  إثباتهيف  جًدا  يف أخطاء كبرية وكثرية    قع احملقق و 

 : وميكن حصرها يف اآلت، وتعددت أوجه األخطاء، املخطوط

 لنص اخلاطئة لقراءة ال: األولاملبحث 
قيت  ظهر ذلك من مطاب،  للنص كثرة ابلغةثرت أخطاء احملقق يف قراءته  ك

يف  ،  ملخطوطابهلا   اآلتسأثبتها  إىل  ،  اجلدول  حيتاج  ملا  توضيًحا  وأضيف 
 :  ي كاآلته و ، ثبتلتصويب املمن النص لدليل تعضيد بتوضيح أو 

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 .  "قومي"بدليل العطف عليها بـ قوي   قوى  13 41
   2ح   فيه النسختني الف بني م احملقق اخلهتو  مسيت هذا املصنف  مس يته  11 43
 .  الستقامة املعىن هبا  اإلاثبة  بة اإلان  12 43

 
44 

 
8 

 - أاأ   آأ
ألن اهلمزة وبعدها    ؛(أجأ)  "وكان حقه أن يذكر هذا قبل:  دليل قولهمرادة عند الصفدي؛ ب (  أاأ : )ضيحالتو 

 .  األلف متقدم يف الوضع على اهلمزة وبعدها اجليم"
 2ه ح ف بني النسختني في توهم احملقق اخلال  من يف 9 45
 - مثل مثال خري األ 46
 - تقول نقول 13 47
 " احبنطأت "ليل العطف عليها بـدب احبنطيت  احبنطئت  10 49

 معضاد ، معضد مقضاد ، مقضد 8 50
توجد   مادة   ،(قضد)   مادةال  يف  مذكوراتن    والكلمتان 

 .  509يف الصحاح ص(  عضد)
 - إنه  إن 8 50

 التخاِجئ  ؤ التخاجُ  12 51
بريل ابن  اعرتاض  ال  يستقيم  ال  أبن  يف  عني  إال  تكسر 

 .  معتل الالم كالتعازي
 التوضيح  طوط املخ  املطبوع  س ص
 (  لتفاعَ )  احلديث عن مصدر اُعلتفال تفاعل امل 14 51

بـ  خرئ َخراءة  خرئ ِخراءة  2 52 هلا  مثل  كَ )   ألنه  اعرتاض   ،( راهةكرِه  وليستقيم 
 .  سرالصفدي أبن املشهور يف املصدر الك

ءٌ  ذرٌِئ   6 53  .  "على َفعِي ل": بعدها قوله يل  بدل ذرِي 
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 فيما وقع للجوهري من الوهم للصفدي(   )نفوذ السهمع حتقيق كتاب  وقفات نقدية م
 د. عبد العزيز بن صاحل الُعمريأ.  

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 - مثل مثال األخري  53
 - مثل مثال 1 54
 - م منه كُّ حت احلكم منه  15 55
 1ح توهم احملقق اخلالف بني النسختني فيه   تالها يالقي  1 56

 
57 

 
3 

 - وأما فأما
 - واحد  واحدها 
 - فكذلك  فذلك 

 - جُيمع  مجُِع 6 57
 1ح توهم احملقق اخلالف بني النسختني فيه   أول الكلمة  إىل  الكلمة إىل أوهلا  11 57
 - يف التصغري  ابلتصغري  10 58
 - هو وهو  14 58
 - فُجمع  ُُتمع  16 58
 - من يف 5 59

 الغني ابلعني مع  ابلعني مع العني 6 61
بكلمة   احلديث  التصريع  جميء  والقافية    ،( ُصدُغ)  عن 
 (  عقُ صُ )  بكلمة

 - فتح ويُ  ُيضم  ُتضم وتُفتح  12 62
 .  "ال نـُبـَيِ عثم، نبي ئ:  تصغري النيبء": نصه النيبء  النبئ  12 64
 التوضيح  خطوط ملا املطبوع  س ص
 - ليـََتبني   ليُبني   2 65
 - عدوان  غدوان  11 65
 - مثل مثال 14 65

تصغريها 8 66 يف  :  وقال 
 ُورَي ة 

 .  قال" أن تكون "وكان" ل "و حتتم تصغريها ُورَي ة : وقال 
 .  ت أنه ليس يف النص كلمة "يف"ثاب وال

 - نظائره  نظائرمها  14 66
 1ح بني النسختني فيه    قق اخلالفتوهم احمل احللقي امللتقي  1 67

الفارسي  الصفدي   ذكره  وو أابنيني  وو أمانيني  9 70 رأي  املادة من    على  أصل    أن 
   .(وأم)  وليس( وأب)

 تربوت  ذلول 16 70
  ، (/أ10  ش )  نسخةا لل متابعً (  ذلول )  وضع احملقق كلمة 

األوىل  النسخة  من  ساقطة  أن  ويظهر  ،  واللوحة  يل 
 .  النص  تقيمليس  ؛( تربوت) الصواب كلمة 

 - إمنا ابلواو  وإمنا ابلواو   7 75
 - فيها بعد  فيه أيًضا  1 77
سخ  يف مجيع ن  على ضم الراء نص فيه  تعليق الصفدي   الرُّجبة  الر جبة  14 84
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 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 .  الصحاح

 - ما ال 15 85
 - ذلك كذلك  4 86
 - لتلحقه  فتلحقه 10 86
 - كآخر  آلخر  12 86
 - ولذلك وكذلك 14 88
 التوضيح  املخطوط  وع املطب س ص
 - تومهه  يتومهه  8 89
 - يُعمل تُعمل 2 90
 - كالبطن  فالبطن  2 92

 
94 

 - أطايب  أطائب  13، 8
 - مطايب  مطائب  9

 - مطايب وأطايب  ايب مطائب وأط  12
 - معجمة  جمة املع 7 95
 - تنزع  متزع 13 98
 - ويفإي وهللا  وإنه يف،  إي 5 99
 .  فدي مبين على كسر القافض الص اعرتا ِقبُّ  بُّ قَ  13 99

 - ابلسالمة  يف السالمة  9 100
 - أيًضا أبنه  أبنه أيًضا  12 100
 - ن يفهم م يفيفهم   1 103
 - ألن هذا  هلذا   9 103
 - وكتبت  وكتب  8 104
 .  املثلثةالثاء  نص إرادة  الصفدي  نص   الثاء  باء لا 15 104
 - فرضي  ورضي 14 105
 - طرف  طرفه  3 106
 - مذهُب البصريني  مذهٌب للبصريني  األخري  106
 - الواسعُ  الواسعةِ  3 107

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 - حيسن حبسن 15 107
 10س108ص  عن ابن بري هنقلما  يؤكده  مفعول  فعول 19 107
   2ح توهم احملقق اخلالف بني النسختني فيه   اجلدب احلطيب  9 110
 - يُزادان  تُزادان  11 113
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 فيما وقع للجوهري من الوهم للصفدي(   )نفوذ السهمع حتقيق كتاب  وقفات نقدية م
 د. عبد العزيز بن صاحل الُعمريأ.  

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص

 التوث  الثوت  13 113
عليه   أوردمها    أحد  قافيةيف  (  التوث)  وروديدل  بيتني 

 114يف ص  الصفدي 
سٌ  سِدس 12 115  - ِسد 

 ال الد يفوأدغم  الدال فيه وأدغم  13 115
الصفدي  قول  الدال  وأدغمت  :  هابصو :  قلت":  بدليل 

 .  " فيها
 - وإمنا ،  ذكر إمنا ، ذكروا 5-6 117
 (  صتت)  1/256ورودها يف الصحاح يل  بدل والصنتيت  والصتيت  12 117
 - وجدت  وجدته  2 120
 - وكيت  كيت  2 120
 - فصارت  وصارت 3 120
 - ورأيته  ورأيت  4 122

124 8-9 
 ومذكار  لشبه إمنا جاء مجًعا  وذكروا، شبهومذاكري يف مجع به مشا: وقالوا:  النص
َبهمجعا  جاء  وإمنا ، شَبه وذكر:  يف مجعمشابه ومذاكري : وقالوا : صوابه  وِمذكار لِِمش 

 "يكون صائًدا وغري" : يف قوله(  يكون)  خرب صائًدا وغري  صائد أو غري  3 125
 - كون  لون  4 125
 - وغري  أو غري  5 125
 - قاله  قال  15 130

 التوضيح  طوط املخ  املطبوع  س ص
 - األجرج األخرج 2 131
 1يف حاحملقق اخلالف بني النسختني  همتو  أي وسطه  لوسطه 7 131
 - العدد العدة  11 134
 - يوهم  توه م  11 135
 - منه فيه  12 136
 - ووهَم فيه  ووهٌم منه  8 139
 - كمَفر    كمفراا  13 139

 الغريبني  صنف الغريب امل  1 140
عدل   مل  أعلم  اال  يف  عما  (  /أ38ع )  لنسختني احملقق 

   .(/ب31ش)
 1ني فيه ح توهم احملقق اخلالف بني النسخت ورأيت  قرأت  9 145
 - خر ج فخر ج 10 145
 .  هذا ضبط املخطوط َعَرق عرق 17 145
 - متشائم  فيتشاءم األخري  146
 - عن على 4 149



 

 
173 

 ربية العجملة العلوم  
 هـ 1442  ستون رجبالالعدد  

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 - العدد املعدد  5 149
 - يفانأ أأُ انيف 5 149
 - فِيحي  حي فَي  5 150
 - وقول  ويف قول  9 151
 - قال  وقال  11 151
 - ويف أو يف 3 153
 - ييسق ويسقي 12 159
 - مثبًتا  ثبًتا  5 162

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 - َكيـَيـُو نَة  َكيـَي ونَة  9 163
 .  ومل حيرره احملقق. يسل ء واألمسا: الصواب ليس فواألمسا  واألمساء فليس  4 168
 - وفرماء  وقرماء  6 168
 - وقال  وقالوا  8 169
 - جلذع خلرع 13 169
 خطوط ضبط امل  هذا نَزِلة  نزلة  7 170
 - أشاغر أشاعر 8 172
 - بشعرة  بشعر 9 172
 - التزنيد  التزييد  2 173
 - قل قد  7 173

القوايف الشايف يف  :  انظر.  احلديث عن احلذو  ألًفا الفاء 17 175 ،  69علم 
 209روض والقوايف والوايف يف الع

 - املطاول  املطو ل  7 177
 - وَلذ    ولِذ    11 178
 ظهر يلي مل ؟ طرف مكسور 8 179
اللغة أفناء  أخناء  5 180 النص  239/ 2ويف هتذيب  "قوم من :  املنقول عنه 

احلرية" نزلوا  العرب  جممع  .  أفناء  أيًضا  األمثال  وانظر 
 نزلوا العرب  تركوا العرب  5 180 .  2/192

 .  40/ 2 أيًضا  وهو يف التنبيه، النص عن ابن السكيت حمق حق 14 182
 - هذا لو   لو ويف  ويف أو هذا أو   5 184

يف  فَوَقت الباء  ُخفِ َفت الباء  13 184 الباء  الوقاية  نون  وقاية  عن  من (  ضربين )   احلديث 
 .  الكسرة

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
ل على أنه ديسرًدا  كالم اجلوهري  وسرد  ،  بياض مل يشر إليه احملقق(  الشرف)   يف املخطوط بعد كلمة  وقع 3 186
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 فيما وقع للجوهري من الوهم للصفدي(   )نفوذ السهمع حتقيق كتاب  وقفات نقدية م
 د. عبد العزيز بن صاحل الُعمريأ.  

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
أورد  .  اتم ألنه  ،  يالصفد   اعرتاضمث  غموض؛  على  وفيه  النص  مامبين  يف  يذكر  إىل  .  مل  رجوعي  وبعد 

وجدت   السكيت الصحاح  ابن  عن  النصبه  ،  نقال  ابن  ":  اجلوهري  قال،  يستقيم  اجملد  :  السكيتقال 
واحلسب والكرم  :  قال.   الشرفيف ء متقدمون  ابله آ:  رجل شريف ماجد:  يقال،  ءابآل والشرف يكوانن اب

الرج يف  آيكوانن  له  يكن  مل  وإن  هلم شرفابل  ].  ء  يف  :  الصفدي[أي  قلت  قد جاء  ألنه  خطأ؛  هذا 
 .  " ... اجمليد  تعاىل   صفات هللا

احملقق   ابلياء  ابلباء  10 188 أثبته  الصوابما  اعرتاض ،  هو  يستقيم  وبه 
وكان عليه  .  2/56وهو يف التنبيه البن بري  ،  الصفدي 

 دمي مبد 11 188 .   خطأ املخطوطأن يشري إىل 

احملقق رخو  ورد 2 191 بيت،  وهم  من  جزء  "والبيت  :  والنص،  فهي 
 املالط طويُل"  رخو: األول

 - القافية  مغري القافية بغري  2 192
 - اد وه هيد هيد هاد  2 192
 - تندح،  املتندح  تبذخ،  املتبذخ  9 195
 .  إال هبالبيت معىن االنص و ال يستقيم  الثياب شق  الباب شق  9 196
رَتَه تَهرَ أمَ  2 198  .  وبه يستقيم االعرتاض، ضبط املخطوط هذا أم 
 وكلها حتتاج إىل ضبط ، مرات  8مفردة وجمموعة ( ضبع) وردت كلمة(  أير) يف مادة   199

احملقق   فألقيه  فاقذفيه  12 200 طه  أثبت  القصص  ،  39آية  آية  أهنا  والصواب 
 .  2/83وهي يف نص ابن بري  . 7

200 
ب خَب ر  حَب ر  16 نص النص  اخلاء  عده  إرادة  سياق  ،  على  يسقيم  وال 

 خَم ر  حَم ر  16 .  الكالم واالعرتاض إال به
 - خبر  حبر  2 201
 - الكتف  املنكب  10 201

 التوضيح  ط خطو امل املطبوع  س ص
 - كتف لا املنكب  13 201
ُغرُ  10 203 َغرُ  يـَبـ   ضبط املخطوط بفتح الغني  يـَبـ 
 - لتخصيص  لتخصيم  األخري  203
 - صلة صد   2 205

206 1 
 - تغرت نغرت
 - نغرت نفرت

ر  وجَدر  12 207  .  الدالضبط املخطوط بسكون   وجد 
 - لزبد  لزيد  12 210
وعدل عما يف  ،  حاحالص  يف املطبوع منحملقق ما  ت اأثب كاجلرين  اجلرين 6 211

 ُقرَتة  بيت  األخري  211 .  املخطوط بال إشارة أو تعليق
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 ربية العجملة العلوم  
 هـ 1442  ستون رجبالالعدد  

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 - إذا فإذا   3 214
 - إنه  أنه  12 215

215 
املشهورة إذا دبر  إذ أدبر  15 غري  قراءة  عن  احملقق ،  احلديث  خالف 

 أدبر  دبر  16 .  2/654املخطوط والصحاح  
 - دبر ال على أدبر  أدبر  دبره على 2 216
 .  ضبط املخطوط بفتح الطاء لَبَطل لَبُطل 1 217
 - كون يو  أو يكون  15 217
 .  وضع احملقق مسافة وأوحى أبهنا كلمتان ةهبازر   ة هبا زر   12 219
 .  يف املخطوط وجه الكسر قبل الضم وزر ِه وزرُّه  وزرُّه وزر ِه  3 220
 - ُزرُّوا ُزرُّوه 8 220
 .  ى ضم السنيدي مبين علاعرتاض الصف والرُسلُ  والرَسلُ  3 221

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
مٌ  وِهمَ  12 221  كذا ضبط املخطوط  َوه 

 - مؤنث  مؤنثة  12 
 - فاعل الفاعل 3 222
 .  ولينساق مع النص ،  كذا ضبط املخطوط الش رب   الش رب  2 225
 .  وبه يستقيم النص ،  كذا ضبط املخطوط فـُع ِيل  فـَع ِيل   10 226
 - للعصفر عصفورلل 10 226
 - َصبارة وصَبار  ُصبارة وَصبارة  4 228
 - وِحبال  وجبال  5 228

إىل أنه  (  2ح )   يف أشار  و ،  خالف احملقق ما يف املخطوط املالحون  حاملال  8 228
 .  الصحاح  ما يفأثبت 

 - القسيم  القسم 3 230
 ون الزاي ضبط املخطوط بسك  وُعز ل وُعز ل 6 235
 - هذا هو 13 239
 - قيسري ابلياء  قبسري ابلباء  4 240
وعدل عما يف  ،  ق ما يف املطبوع من الصحاحاحملقأثبت   كعابر  الكعابر  2 242

 الشرقي  شرقي  6 243 .  املخطوط بال إشارة أو تعليق
 - تسقي فال تنقطع  يسقي فال ينقطع  10 245
 - واحدة  واحد  األخري  246
 - مُح ر رمحُُ  1 247
 - فبعث  فبعثه  12 247
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 فيما وقع للجوهري من الوهم للصفدي(   )نفوذ السهمع حتقيق كتاب  وقفات نقدية م
 د. عبد العزيز بن صاحل الُعمريأ.  

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 - ثبتت  فثبتت  5 252

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 - فكيف  كيف  17 252
 - يف من 4 257
 - بدال   يدل  7 260
 .  ومل حيرره احملقق، "القر اء" : يف الصحاح قر أ  القرأ 7 260
 .  الصحاح بال مسوغ خالف احملقق املخطوط ونص   أبست به  أب سته  7 261
 - فيجب  فيجرب  15 262
 - ينسب  سب نت 7 263
 - قال  وقال  5 264
 - ابلياء  ابلباء  11 265
 11س  268يف ص يحةً أثبتها احملقق صح  أظماء  احنمأ  3 267
 - يشبه  تشبه  4 271
 - قد  وقد   9 273
 كذا ضبط املخطوط  َمـِس تُ  ِمس تُ  3 276
 - بـَي ض  بِي ض  9 277

البيت يفوسبق ورودها ابل،  يف املخطوطا  كذ فأسرع  فأشرع  األخري  278   سني يف 
 .  الصفحة نفسها

 - بدت  بدأت  3 279
 - ئ نِ ط  تُ  ئ نِ ط  تَ  10 279
 .  253ينظر نص الزخمشري يف األمكنة  السقيا السقبا 9 281
 - جحرة  حجرة  10 282
 بط املخطوط بفتح العني ض َعر ق ِعر ق 2 283

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 ديد وط بال تشضبط املخط الصيصَية  الصيصي ة  6 283
 - عن من 12 283
 - فيما  مها  13 283
 - املبغض  غوض بامل 11 285

 الدحرضني  حرض الد األخري  286
ال  و ، املطبوع من الصحاح دون إشارةأثبت احملقق ما يف 

 .  ا ورد يف املخطوط إال مب اعرتاض الصفدييستقيم 

واملزهر  ،  233،  12/61اللغة  يب  هتذ:  يراجع ور ص  وراض  5 290
 105/ 7ولسان العرب، 1/110

 - ص ور   أورض  8 290
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 ربية العجملة العلوم  
 هـ 1442  ستون رجبالالعدد  

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 - املورِ ض  املور ض  9 290
 - ط اخلي واخليط  5 292
 - بزايني  بزاءين  9 293
 - مثر متر 11 295
 .  ضبط املخطوط بفتح النون  العَنزي  العن زي  17 297
 .  طوطهذا ضبط املخ  ُهَضيم ، يق ُدم هضيم ، يقدم 1 298
 - وأن  وإن  7 299
 - الباء  الياء  7 299
 - يقال يقال   13 299
 - قرح قرع  15 301
 - وجيمع  ومجع 7 305

 التوضيح  خطوط ملا املطبوع  س ص

 
305 

 
10 

 - هذه   هذا  
   - املسبع   التتبع 

 - أسبوع أسبوعا 
 - السلع سلع األخري  305
 - والشراب  والسراب  5 306
 - عاسي سوعا 5 306
 - ذاك ذلك 4 307
 مضطَلع ُمضطلع 10 309

 .  ضبط املخطوط فتح ما قبل اآلخر
 ُمف تَعل  ل َتعِ ُمف   10 309

 والقدم لقدما أو األخري  309
وعدل عما يف  ،  احملقق ما يف املطبوع من الصحاحأثبت  

 .  املخطوط بال إشارة أو تعليق
 - األفدع  األفرع  1 310
 - أمخص  أخص  2 310
 - فأان حذره  فاحذره  16 310
 -   فزع  نزع خري األ 310
 - سامع سارع  1 311

 املريع  املرائع  7 313
وخالفهما  ،  خطوطفق نص الصحاح املطبوع ما يف املاو 

 .  احملقق بال مسوغ
 - أرزغت وأرزغت 11 316
 - مشيه سريه 2 318
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 فيما وقع للجوهري من الوهم للصفدي(   )نفوذ السهمع حتقيق كتاب  وقفات نقدية م
 د. عبد العزيز بن صاحل الُعمريأ.  

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص

 السِ نف  الس نف  7 320
ابلكسر""والس ِ :  النص املخطوط .  نف  ضبط    وهو 
 .  أيًضا

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 - رفة الص   رفة الصُّ  7 321
 - جزمة  خرمة  7 322
اعرتاض ابن  نص   ة قط ف، الَقط ف قطفة ، القطف 11 325 الطاء؛ وال يستقيم  اجلوهري بتسكني 

 قط فة قَطفة 12 325 بري إال به؛ ألنه نص أن الصواب هو فتح الطاء 

ُفف  ِكَفف  6 326  أك 
ولكن املخطوط  ،  عقق موافق للصحاح املطبو ته احملما أثب

والت   ،(أكفف)  فيه أن حيررها  احملقق  على  نصيص  وكان 
 .  على ذا

326 8 
والقالم األشنان   األسنان   ابألشنان  وشبهه  الرمث  شجر  عن  . احلديث 

لألصمعي  :  ينظر البن  ،  19-18النبات  واجلامع 
 والقالم الموالغش .  6/438واحملكم ، 4/242،  1/51البيطار  

 .  8/136  هتديب اللغة: يراجع له دخل ذخلله  4 327
 - اهلواء  املهوى  8 327
 - اخلورنق  احلورنق  5 330
 - البنيقة  نقة بيال 12 330
 - وفات  وقال  1 331
 - الدخرصة  الدرخصة  4 331
 - ذكر عن  ذكره من 6 331

بري  ينطلق  ينطبق  17 332 البن  التنبيه  ويف  املخطوط  يف  عنه    كذا  املنقول 
 .  570/ 3النص 

 - تكون  يكون  16 333
 بكسر النون أنه نص الصفدي بعدها على  حمنِ ق  حمن ق  4 335

 التوضيح  طوط خ امل املطبوع  س ص
 نص الصفدي بعدها على أنه بتحريك الالم  حَلقة حل قة 15 335

الصفدي والزابوقاء  والزاروقاء  16 337 حب:  نص  فمعناه  ابلباء  زبقه  ،  هس"وأما 
 احلبس" : والزابوقاء

  إبدالولكن النص عن ،  وردت يف املخطوط ابلباء أيًضا زلق زبق 17 337
النونالال من  عن.  م  وزلقنز )  واحلديث  وينظر    .(ق 

 زلقه  زاقه  األخري  337   1/111املزهر : النص يف 

 - بعضه  بعضها  15 339
 هذا ضبط املخطوط  َعفاق ِعفاق 16 340
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 ربية العجملة العلوم  
 هـ 1442  ستون رجبالالعدد  

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 - م أصاهب أصابتهم  16 340
 ُُبري  جُمري  2 341

 3/675عن التنبيه البن بري   منقولالنص 
 ُبريًا  جمريًا  5 341

 مثل مث 2 343
وخالفهما  ،  وع ما يف املخطوطوافق نص الصحاح املطب

 .  احملقق بال مسوغ
 - عن على 6 344

 
 * * * 
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 فيما وقع للجوهري من الوهم للصفدي(   )نفوذ السهمع حتقيق كتاب  وقفات نقدية م
 د. عبد العزيز بن صاحل الُعمريأ.  

 النقص من النص: املبحث الثاين
إنقاصه كلم احملقق  فيها  وقع  اليت  التحقيق  عثرات  يف  ن  واردة  مات 

النص   من  مسوغاملخطوط  هنا،  بال  مبا  ،  سأذكرها  موضع  على كل  وأعلق 
 :  وهي كاآلت، املسقطة يف النص  تستحقه الكلمات

 املخطوط  املطبوع  س ص

 
68 

 
5 

 اليؤيؤ   من: -رمحه هللا-قال اجلوهري اليؤيؤ : -رمحه هللا  -قال اجلوهري
ن يشري إىل هذه  حملقق أن على اوكا ،  1/85  صحاح املطبوعموجودة يف نص ال   الكلمةليست هذه  :  التعليق
 .  اًماال أن يغفلها مت، ويعلق عليها، الزايدة

 املخطوط  املطبوع  س ص

104 14 
 أيًضا سهمٌ والُكتَّاب : وقال اجلوهري سهمٌ : وقال اجلوهري أيًضا 

 .  1/208املطبوع  هذه الكلمة موجودة أيًضا يف نص الصحاح : التعليق

 
105 

 
5 

 الكالب مبعىن التحريش 
معىنب  الكال على  الكالب  من  الباء  أرسل  :  بنصب 

 مبعىن التحريش  الكالب؛ 
 .  ر كلمة "الكالب"نتقال النظر؛ لتكر الظاهر يف سقوطه ا: التعليق

125 2 
 البغاث  أن : والثاين البغاث: والثاين

 179/ 1النص يف التنبيه كالم ابن بري املنقول عنه هذا هذه الكلمة مثبتة يف  : التعليق
 النواوي  حميي الدينوقال الشيخ  وقال الشيخ النواوي  16 145

219 7 
 زُبـ رًا زُبـًُرا و:  رأأجاز أن يق زُبـ رًا : أن يقرأ ازأج

الثانية:  التعليق النسخة  مثبتة يف  الكلمة  ابن خالويه    قراءةو   .(ش)   هذه  اليت نقلها الصفدي عن  الباء  ضم 
 .  101اثبتة يف شواذه ص

 الشخري  بند هللا بع عبد هللا الشخري  7 226

285 7 
 ل ما أبغضه   ما أبغضه 

 1067لصحاح املطبوع / ه الكلمة موجودة أيًضا يف نص اذ ه: التعليق
 :  األصمعيقال : وقال :  وقال األصمعي 8 288

 
311 

 
2 

له هذا هو الصحيح ، مبعىن فزعت له فزعت  يقا ،  مبعىن  ألنه  الالم  أسقطت  فزعته :  لمث 
 حيح هذا هو الص ، وفزعت له

 .  ه"الظاهر يف سقوطه انتقال النظر؛ لتكرر كلمة "ل: التعليق
 القلعة احلصن : قال اجلوهري( قلع)  ن ص احل: القلعة( قلع)  10 311

320 9 
 قال علي بن محزة ، الصواب  وهو محزة قال علي بن : والصواب

 .  ال يستقيم النص إال هبا:  التعليق
 السنف فهو وعاء وأما ، تنبت يف شعب اء فهو وع،  تنبت يف شعب السنف 10 320
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 ربية العجملة العلوم  
 هـ 1442  ستون رجبالالعدد  

 نصعلى ال الزايدة: املبحث الثالث
يف خمطوطاته أصل أصيل يف  ظة على النص كما هو  ن املعلوم أن احملافم

حيق للمحقق أن يزيد على النص إال ما ال يقوم النص  وأنه ال  ،  عمل احملقق
إىل النص ما    أضافاحملقق  ولكن  ،  هذه الزايدةمدعًما ابلدليل على  ،  إال به

 :  على صورتني  هوكانت زايدات، ليس منه
بري  زايال :  األوىل وابن  اجلوهري  نص  على  ،  الصحاح)  من كتابيهمادة 

قول  (  والتنبيه إىل  معلومة  يضيف  مستقيما  ،  أحدمهامبا  النص  لو كان  حىت 
الزايدة هذه  معقوفتني ،  دون  بني  يضعها  أن  احملقق  ]واعتاد  يف ،  [    ويشري 

 .  صدر الزايدةاحلاشية إىل م
اليت متنع الزايدة على  وهذا من التوسع املخالف ألعراف التحقيق العلمي  

 .  خطوطدل داللة قاطعة على إرادته مما سقط من املخطوط إال مبا يما يف امل
من غري    إدراجهاالوهم يف إثبات كلمة مل ترد يف املخطوط أصالً و :  ةالثاني

أو  ،  أهنا من النص ابتداء  احملقق   بني معقوفتني؛ ظنا منوضعها    دم وع،  قصد
 .  تتميم جزء من بيت

ه ما وسأثبت  هاتني    نا كل  حتت  يندرج  مما  النص  على  احملقق  زاده 
ومنهجي أن أضع ما كان على  ،  زايدته يف حملهامعرًضا عما كانت  ،  صورتني ال

ما ما كان على الصورة  أو ،  بتسويد الزايدة  احملقق  ما كتبهالصورة األوىل على  
 :  وهي على النحو اآلت. لمة املزيدةالثانية فأثبته مسوًدا بوضع خط حتت الك 

 التوضيح  النص  س ص
 .  من الصحاح ال موجب هلا زايدة ]ابلكسر[ السِ رأة  : قال اجلوهري 6 56
 .  هلا  موجبال   زايدة من احملقق وك الب كِجمال وِكعاب  14 57
فرت وكليبات   15 57 إىل  د]  جتمعها  ،  الواحدها   .  من التنبيه ال موجب هلا زايدةمث 
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 التوضيح  النص  س ص
 والتاء[  ابأللف

 .  من الصحاح ال موجب هلا زايدة اللحم[   ] كثريةليست برهلة   4 59
 التوضيح  النص  س ص

 .  ألآل:  اللؤلؤ لصاحبتقول مسعت العرب  5 63
الزمة املعىن   زايدة  الصحاح  ،  تقيم  يف    فلزم ،  70/ 1وهي 

 .  يثبتها بني معقوفتنيأن  احملقق

لع ال  على   ألآل  5 63 مثال  ،  مثال  ألآء  والقياس 
 . لعاع

،  ت يف نص الصحاح املنقول عنهوليس،  ال داعي هلازايدة  
 .  النص ولتوافق تتمة 

ليت  هكذا يقع هذا الفصل يف أكثر النسخ ا 7 64
 رأيت خبط 

احملقق من  تصح  منفصلتان،  زايدة ال  مجلتان  وصوابه  ،  مها 
 .  بدالً منها فاصلة  أن يضع

 .  هلازايدة من احملقق ال موجب   الذي يف املفضليات: قلت 8 65
 .  الصحاح ال ُموجب هلازايدة من  ] يرثي عثمان بن عفان[  قال ابن مقبل 5 67

77 1 
 

وقد    ]يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت[
 .  أمروا أن يكفروا به 

و  احملقق؛  من  يفالزايدة  الضمري  ورود  مذكرا  (  به)   شاهد 
وله أن يثبت يف احلاشية ما يوضح    .(الطاغوت)  عائًدا إىل 

يف اآلية  (  الطاغوت )  د ذكرال سيما أن ور ،  يف املنت  املراد ال
 .  اليت قبلها 

 .  ال تصح  زايدة من احملقق قال اجلوهري  عقرب 7 97

 
98 

 
4 

 
 كما   ]فدعدعا سرة الركاء[

ألزايدة   الشطر  خاطئة  الصحاح ول  مب،  من  راد  ختل 
بعد الصفدي  قوله  بدليل  الشطر  ،  "وأوله":  البيت  ؛  وأنشد 

 .  كامالً 
 .  من احملقق ال موجب هلا زايدة الفرار بقراب أكيس  إن 3 100
 .  من التنبيه ال موجب هلا زايدة   ] يف رجزه[ وترتيب إنشاده   2 112
 .  من التنبيه ال موجب هلا زايدة ]وإمنا الكالم هبته[ هبت عليه  4 113
 .  من التنبيه ال موجب هلا زايدة ] عليها [ افرتى  6 113

] ستة رجال وست  :  وهريقال اجل(  ستت )  12 115
 وأصله سدس  ة [ نسو 

 .  من الصحاح ال موجب هلا زايدة

 التوضيح  النص  س ص
 .  من الصحاح ال موجب هلا زايدة ]أي مجاعتني[ قاموا صتتني  10 117

 ] عالمات كتحبري النماط[  3 126
الصحاح زاي من  الثاين  البيت  داعي هلا؛ ألن  ،  دة شطر  ال 

   . الصفدي كتب حملها "البيت"

ُبيمني 15 130 عمرو[و ]  ،  هو  أبو  وحكي  ،  قال 
 عن يعقوب

ش النسخة  من  احملقق  سبك  ،  زادها  هبا  خيتل  زايدة  وهي 
 .  الكالم

 .  زايدة من الصحاح ال موجب هلا ] تنبأت[ امرأة من بين يربوع  4 146
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 التوضيح  النص  س ص

148 13 
إبل  :  يقال ،  ]الواحد طلحةوكذلك الطالح  

 ] الطالح  ترعى  لليت    وُطالحية  ط الحية 
 س اأيًضا ابلضم على غري قي

وهي زايدة ال تصح؛  ،  زايدة يف كالم اجلوهري من الصحاح 
ألن الصفدي ال يريد إثباهتا؛ بدليل اعرتاضه يف نصه القادم  

 .  املبين على عدم وجود هذا النص

 على غري قياس  ]ابلضم[ة أيًضا وُطالحي األخري  148
تعليق بال  احملقق  والطاء ،  زادها  هلا؛  موجب  مضبوطة    وال 

 .  املخطوطابلضم يف 
 .  زايدة من الصحاح ال موجب هلا اتسعي [ : ] أيفيحي فياِح   5 150

 قيدودة وومثال كينونة   7 163
الصحاح صحيحة من  الواو  أن يضعها  ،  زايدة  يلزمه  وكان 

 .  بني معقوفني
 .  زايدة من احملقق ال موجب هلا قلت عموا ظالما سراة اجلن 7 169

 دفعته  م الصرخديولذ كطع 9 178
بري    ونص،  احملقق يف كالم اجلوهري خاطئة   زايدة من ابن 

 .  والصفدي مبين على حذفها
 

185 
 
4 

 
 للضرورة  منهحذفت النون 

بري ابن  يف كالم  احملقق  من  يف  ،  زايدة  لورودها  وجه  هلا 
 .  ويلزمه أن يضعها بني معقوفني، 47/ 1ه  التنبي

 .  الصحاح ال موجب هلامن زايدة  آتك  ]وقًتا[ إن أتتين  10 193
 .  زايدة من الصحاح ال موجب هلا ] األصمعي للمحاريب[ وأنشد   األخري  194

 التوضيح  النص  س ص
 .  ال موجب هلاايدة من احملقق  ز  هذا الفصل موضع  يف ليس 15 195
 .  زايدة من الصحاح ال موجب هلا ]مجيًعا[ ء واخلاء ابحلا 14 200
 .  ادة من الصحاح ال موجب هلزاي ]ذو الرمة[وقال   6 205
 .  ال موجب هلاايدة من احملقق  ز  :  هوأنشده أبو السوداء العجلي والذي  7 208
 .  وهي صحيحة، من الصحاح  ايدةز  حاالً  ] املاضي [ أن يكون   9 211
 .  زايدة من احملقق ال موجب هلا أحد  منكمقدمت به  13 214
 .  ب هلازايدة من احملقق ال موج  د زبر احلدي  آتوين:  قال هللا تعاىل  12 218
 .  من التنبيه ال موجب هلاايدة ز  ]مبعىن القطعة[فهي مجع زبرة  1 219
 .  زايدة من التنبيه ال موجب هلا ] قوهلم [ حنو   5 220

 
221 

 
12 

 
 قولك بدليل مجاعة مؤنثة 

،  زايدة صحيحة من احملقق؛ ألن النص منقول عن ابن بري
التنبيه   ي ،  130/ 2والكلمة يف  أن  احملقق  على  ضعها  وكان 

 .  بني معقوفني

 ]وبيض كالسالجم مرهفات[  األخري  233
الصحاح  من  اجلوهري  نص  يف  احملقق  غري  ،  زادها  وهذا 

 .  صحيح؛ ألن الصفدي سيورده 
 .  احملقق ومل يشر إىل مصدر الزايدة زادها جنران  ]آل[بدالً من  1 236

اجلوهري يف  .  ال موجب هلا  زايدة من احملقق    وهي يف نص 
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 التوضيح  النص  س ص
ضعه  عليه يف الزايدة أن ياحملقق  ويلزم من اعتماد  .  الصحاح اء وضمها بفتح الب واملقرُبةواملقرَبة  7 237

 .  بني معقوفني

 وقد جاء  ]إن املقرب بفتح الباء[ 10 237
التنبيه   زايدة  هلاال   من  موجب  اليت    هيو .    الزايدة  تعارض 

 .  النقطة السابقةبُل يف أحدثها ق 
 .  من الصحاح زايدة  قطري من   ]مأخوذ[أصل االسم  4 241

 التوضيح  النص  س ص
 .  ال موجب هلا من الصحاح  زايدة :  ] الشاعر[قال  7 243

 
244 

 
14 

  اشرتى[:  ]مصر يكتبون يف شروطهموأهل  
 .  ا؛ أي حبدودهافالن الدار مبُُصوره

 أهل مصر ال يقولون هذا : قلت

وله  ،  إىل أن مكاهنا بياضزادها احملقق من الصحاح مشريًا  
 .  صحيح وجه

 !بياض مماثل مل يشر إليه احملقق " قلت" : قولهووقع بعد 

 
252 

 
5-6 

أن  هاراي  :  فقلت فاعل كما  على  ]فهو 
ع :  قولك أيضا  هو  هائرا  جرفا  لى  رأيت 

أن ك  فاعل[ ثبت  أربعة  فقد  على  منهما  ال 
 أحرف 

 
 .  زايدة من التنبيه ال موجب هلا

 
252 

 
16 

 
قائل[ :  فقال ذفوها  مل حيفكيف    ]فإن قال 

 واأللف والنون؟  مع التاء

توهم احملقق نقص ما زاده بني املعقوفني من النسخة الثانية  
مًعاو ،  ش النسختني  يف  موجود  أنه  (  /ب79ع)  احلق 
   .(/أ46ش)

حتته   ما وضعُت  فهو  أما  من  خطًا  وال  ،  النسختنيساقط 
 .  أعلم مصدره عند احملقق

 .  قق ال موجب هلازايدة من احمل اتء اخلطاب    يفال يقال  6 253

 
256 

 
 األخري 

]بذلك ألن قيس بن عاصم التميمي  لقِ ب  
خاف حني  ابلرمح  ابلرمح  [  حفزه  حفزه 

 حني خاف أن يفوته 

ا؛ ألنه مذكور  احملقق يف حملها إال ما وضعت حتته خطا زايدة  
 .  فال داعي إلضافته إىل الزايدة، يف املخطوط بعدها

 .  ال موجب هلان احملقق  زايدة م أنه  البيتيف هذا  12 283
 .  زايدة من احملقق خيتل هبا الكالم وجيوز بناء أفعل للتعجب  ال ثالثي  9 285

 خشب   تكونقطعة  10 298
النص  مشطوب يف  لنصب ،  عليها  مرادة  كانت    ولو 

   .( خشب)
 التوضيح  النص  س ص

 .  ح ال موجب هلاالصحا زايدة من  ]بن وائل[ بن صعب بن بكر  14 308
 .  ال موجب هلازايدة من احملقق   جسرة يبناع من ذفرى غضوب  10 314

315 8  
 التباعد :  والتنعنع والنعنع 

نص الصحاح  و .  مرادةوهي غري  ،  مشطوب عليها يف النص
ابلضم"والنُ :  قال،  أيًضا  أيابها :  والتنعنع.  الطويل:  عنع 

 .  التباعد"
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325 

 
7 

يكو :  الُفوف الذي  أظفار  البياض  يف  ن 
البيضاء  واحلباألحداث   النخلة  ة  ابطن  ]يف 

 .  اليت تنبت منها النخلة[ 

وهو غري مراد  ،  ما زاده احملقق يف نص اجلوهري ال داعي له
نقل   لهيف  إىل كلمة،  الصفدي  موجه  (  فوف)  واالعرتاض 

 .  فقط

 
343 

 
7 

قال  :  فيقال،  ]قياق[ وقد جيمع على اللفظ  
 الراجز 

قال    ،قياق:  فيقال،  على اللفظ  وقد جيمع:  صواب النص
 الراجز 

املثبت  وحذفها من موضعها الصحيح  ،  وأشار إىل زايدهتا من الصحاح (  قياق)  أضاف احملقق كلمة :  التعليق
 .  يف املخطوط املذكور يف التصويب هنا

 

 * * * 
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 األخطاء التصريفية  :املبحث الرابع
الذي حيقمم العلم  إتقاُن قواعد  فإن ذلك  ،  قها جيب أن يتسلح به احملقق 

على   له  املرادمعني  الصواب  ومعرفة  حتقيقه  من  ،  إتقان  حيتاج  الكتاب  وهذا 
ألن   التصريف؛  بعلم  معرفة  لتحقيقه  وعلى  يتصدى  عليها  قائم  الكتاب 

 .  اعرتاضات مبنية عليها
ومل يعد  ، مل حيسن فيها قراءة املخطوط، خطاء تصريفيةوقد وقع احملقق يف أ 
 .  وحتريره التحرير الصائب يت تعينه على فهم املكتوبفيها إىل أهم املصادر ال

مدى   ألبني  غريه؛  يف  إدخاله  ميكن  أنه  مع  ألمهيته  القسم  هذا  وأفردت 
  ويعقبها ، وهذا سرد هلذه األخطاء، هذا العلم يف حتقيق مثل هذه الكتب أمهية

 :  توضيح لبعضها
 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص

  إذ املراد وزن   ؛ 204/ 1ًضا يف نص ابن بري  مضبوط أي  دَوَجة  دوَجة  10 135
 َحَوج حوجَ  10 135   .(فَعلة)

 
139 

 
12 

يف   مأِجج  مأِحج  سيبويه  رأي  عن  احلروفاحلديث   .(فـَع ِلل)   أصالة 
وشرح  ،  3/237األصول  ،  309/ 4الكتاب  :  انظر
ِدد  كمه د  .  5/200ب للسريايف الكتا  كَمه 

 املِشي د  املشيد  1 177
  عن لفظ اجلمع   ليختلف  ؛ (شاد)  املفعول مناملراد اسم  

 الذي سيأت يف نص اجلوهري ( املَشي د)

عن   َعبادي   ِعبادي   3 180 إىل احلديث  احملقق   ،(َعباد)  النسبة  خالف  وقد 
 .  لفتحوال يستقيم اعرتاض الصفدي إال اب، املخطوط

 سيفرد ابلتوضيح  وأجند  وأجندة  14 188
 ضيح سيفرد ابلتو  حروة  حرورة  2 211

 يينع  ييسع  9 252
أن  ( ينع) وذكر اجلوهري أيًضا يف . (يسع)  يف اللغة ليس 

 .  الياء مل تسقط لتقويها أبختها
 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص

 الياء  الواو  14 252
احملقق هو الصواب؛ ألن   أثبته    ، (يَِعدُ )  احلديث عنما 

 .  وكان عليه أن يشري إىل ذلك
 ستفرد ابلتوضيح  املقِدس  املقد س  14 271
ُدَوة فَ  8 272 ُدَوة  ح   ستفرد ابلتوضيح  َقَمح 
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ومل حيرر احملقق هذا  ،  "نَِفَست" و"نَفاسة":  يف الصحاح  نفست  نَفست  9 276
 نِفاسة نَفاسة 9 276 .  اخلالف

 فرد ابلتوضيح ست ىرضأ آرض  األخري  284

 مأرطي مأروطي  7 291
للت:  ينظر.  ُمَؤر َطى:  الصواب احلماسة  ربيزي  شرح 

هت.  1/284 يف  اللغة  وضبطت  :  بـ14/16ذيب 
 .  ُمَؤر ِطي

 ومرَبط مرِبط   مرَبط ومرِبط  2 293
وهو األصح يف اشتقاق اسم  ،  الصواب ضبط املخطوط

خالفه احملقق ووافق املطبوع من الصحاح دون  .  املكان
 . وغمس

 سيفرد ابلتوضيح  فـَع َلُلول  فعُلول 8 334

 :  أمثلة موضحة ملا سبق 
 (  جند) مجع:  ل األولاملثا 

وورد  ،  ومجع اجلمع فيه  ،(النجد)  عن مجع (  جند)  اجلوهري يف مادة   حتدث 
،  ونقله احملقق بال تعليق وزاده إخالال،  النص يف املخطوط بصورة فيها إخالل

 :  على التفصيل اآلت
واجلمع  ،  النجد ما ارتفع من األرض:  "قال اجلوهري:  املخطوطالنص يف  

 . "وهو مجع اجلمع، وأجُندٌ جناد وجنود 
ارتفع من  النجد ما  :  "قال اجلوهري:  188كما أورده احملقق ص النص  

 .  "وهو مجع اجلمع،  وأجندةواجلمع جناد وجنود ، األرض
الصحاح يف  األرض:  النص  من  ارتفع  ما  جناد  ،  "النجد  وجنود  واجلمع 

 :وقال آخر ...وأجُندٌ 
 شحه هضم يف ك طال ع أجنَدة    يغدو أمامهم يف كل مرأَبة   

 . ع اجلمع"مج، وهو مجع جنود
 :  يتضح مما سبق
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وأن ما بعده  ،  "طالع أجندة":  املخطوط قوَل الشاعراخللل يف إسقاط   -
له إال  ،  اتبع  النص  اليت ال يستقيم  الزايدة  أن يضيف هذه  وكان على احملقق 

 .  وينص على أهنا زايدة الزمة للنص، وأن يضعها بني معقوفني ، اهب
   .(أجند) ن بداًل م( أجندة) وضع كلمة خطأ احملقق يف   -
بري والعودة إىل نصه يف كتابه    خطأ احملقق يف عدم فحص كالم ابن -
،  جيلو الشك يف هذا النص،  ؛ ألن نصه هناك كان واضًحا اتًما2/57التنبيه  

ال:  قال هذا  قوهلم"وذكر يف  على  شاهًدا  بيت  عجز  البيت  هذا  بعد    فصل 
 :  وهو، كرهاملتقدم ذ ( أجند) مبعىن(  أجندة)

 طالع أجندة يف كشحه هضم    .......................

الشاذة(  أجندة)  و  ... اجلموع  وأرحية،  من  ورحى  وأندية  ندى  ،  ومثله 
ِنداء ورِحاء البيتوقوله ب  ...(جِناد)  وقياسها (  أجندة)  وكذلك،  وقياسها  :  عد 

مجع    :وصوابه أن يقول،  = وهم منهوهو مجع اجلمع    ،(جنود)   مجع(  أجندة)  إن
جي فعااًل  ألن  وأمحرةجناد؛  محار  حنو  أفعلة  على  فُ ،  مع  جيمع  على  وال  عول 

 . أفعلة"
 أصل حروة : املثال الثاين

أجد  :  يقال:  قال اجلوهري(  ح ر ر)  ":  211النص كما أثبته احملقق ص
ليس هذا مبوضع هذا  :  قلت.  حرارة ولذًعا:  يف فمي؛ أي  ةر حرو هلذا الطعام  

   .(حرا) ومكانه، تلهذا من ابب املع، احلرف
املخطوط:  يقالتعل يف  )الذي  يستقيم    ،(حرورة)  وليس  ،(حروة:  وال 

  ألنه يعرتض على إيراد الكلمة يف مادة   ؛(حروة)  اعرتاض الصفدي إال إبثبات 
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مادة   ،(حرر) يف  تكون  أن  يف    .(حرا)  ويوجب  ملا  موافق  احملقق  أثبته  وما 
وكان   ،(4/179)  لعربوخمالف ملا يف لسان ا  ،( 2/628)  مطبوعة الصحاح

 .  أن حيرر كل هذاعليه 
 (  املقدس) النسب إىل: الثالثاملثال 

ص احملقق  أثبته  اجلوهري:  271النص كما  ،  الـُمَقد سبيت  :  "قال 
إليه وُمَقد  :  مثال،  َمق دِسي  :  والنسبة  الولدان  :  قال،  سي   جملسي   شربَق  كما 

 . ثوب املَقد سي "
مقِدسي  :  إليه  والنسبة،  بيت املقدس:  هريقال اجلو :  النص يف املخطوط

َق الولداُن ثوَب املقد ِسي":  قال،  مقد سيمثل جملسي و   . كما َشرب 
حىت يستقيم  (  املق ِدس: )والصواب،  أخطأ احملقق يف الضبط أوالً :  التعليق

أن النص يف    أن يوضح  مث كان عليه.  النص  يف(  َمق ِدِسي  )  يه بـمعه النسبة إل
و  خمتلف  الضبطني الصحاح  إىل  إشارة  اجلوهري  ق،  فيه  "وبيت  :  3/961ال 
والـَمق ِدس وخيف ف،  الـُمَقد س  إليه،  يُشد د  جَم ِلِسي  :  والنسبة  مثال  َمق ِدسي 

 .  كان عليه التعليق على ما يف النص من نقصوُمَقد سي"؛ ف
 ( قلنسوة ) وزن: املثال الرابع

ص  احملقق  أثبته  اجلوهري:  272النص كما  القَ وق :  "قال  ذكر  ة  وَ سُ ن  لَ د 
التصغري،  ةِسيَ َلن  والقُ  أبو  :  قلت.  قـَُلي سي ة:  وإن شئت،  قـَُلي ِنسة:  وتقول يف  قال 

املربد بوزن  :  العباس  ُدَوةقلنسوة  إبزاء  َفح  فالنون  إبزاء  ،  األصلي  امليم ؛  والواو 
 . و املزيدة؛ كأن قُلينسة أقيس من قُليسية"الوا
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 :  التعليق
:  والصواب،  اجلوهرية نص  وضع عالمة الرتقيم لبداي  أخطأ احملقق يف :  أوالً 

 . " ...وتقول يف التصغري: -الَقَلن ُسَوة والُقَلن ِسَية  وقد ذكر  –"قال اجلوهري 
قراءة كلمة :  اثنًيا يف  ُدَوة)  أخطأ  ُدوَ )  وكتبها  ،(قَمح  إىل    ،(ة َفح  عاد  ولو 

 .  256-2/255:  فنص املربد يف املقتضب ؛املصادر لسهلت عليه
بل ذكر أن النون  ،  املقتضب حديث عن امليم  ليس يف نص املربد يف:  لثًااث

فكان واجًبا على احملقق أن  .  والواو حبذاء الواو الزائدة،  كانت حبذاء األصلي  
 .  املخطوطنسخيت يف ( امليم) حيرر وجه ذكر

 (  األراضي) مفرد: ال اخلامساملث
راضي أيًضا على  واأل :  "قال اجلوهري:  284النص كما أثبته احملقق ص

ابن بري  :  قلت  .(ًضاآرُ )  كأهنم مجعوا   قياس؛غري   :  -رمحه هللا تعاىل    –قال 
يقول أن  مجعه (  آُرض)  وأما  ،(أرطى)  مثل(  آُرًضا)  مجعوا:  صوابه    فقياس 

 . "( أوارض)
ولكن ورد يف التنبيه البن  ،  ص يف املخطوط أيًضاهكذا ورد الن :  التعليق

وكان على .  "  ...(أرطى)  مثل(  أرضى)  عوامج:  "صوابه أن يقول:  3/56بري  
 . احملقق أن حيرر هذا اخلالف

 ( حندقوق) وزن : املثال السادس
احملقق   أثبته  اجلوهري:  334النص كما  قال  وهو  :  "  نبت  واحلندقوق 

أصليةالنون  :  قلت.  نبطي معرب:  الذرق وكذا ذكره  ،  فع ُلولووزنه  ،  يف هذا 
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صفة عنده  وهو  ال،  سيبويه  ابن  أنه  وفس ره  املضطرب؛سراج  فحينئذ    الطويل 
 . "( حندق) حقه أن يذكر يف فصل

املخطوط:  التعليق النص يف  ولو عاد    ،(فعلول)  بداًل من(  وللُ لَ ع  فَـ )  ورد 
يذكران   أهنما  لوجد  السراج  وابن  وزنهاحملقق إىل كالم سيبويه   .(وللُ لَ ع  فَـ )  أن 

 .  3/216واألصول ، 4/292الكتاب : انظر
 

 * * * 
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 أخطاء الشواهد الشعرية : املبحث اخلامس
وقد  ،  ا وقع يف الكتاب من قصور يف حتقيقه اخلطأ يف الشواهد الشعريةمم

خاطئ رسم  أو  خاطئة  قراءة  بني  ما  األخطاء  هذه  يف  ،  تنوعت  وسأفصلها 
 : املبحثني اآلتيني 
 القراءة اخلاطئة لألبيات :املطلب األول 

نه كان يرجع يف بعضها  مع أ، األبياتقع احملقق يف أخطاء كثرية يف قراءة و 
الشعراء  إىل الدواوين  ،  دواوين  من  مجيعها  األبيات  ختريج  التزم  أنه  ولو 

القراءة   الشعرية ألعانه ذلك يف إثبات الصواب وقراءة املخطوط  واجملموعات 
أن بعض األخطاء تسبب يف كسر األبيات ومل    كما،  الصحيحة وتدقيق ما فيه

 :  ت عليه من هذه األخطاءا سرد مبا وقف وهذ، يتنبه له احملقق
 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص

 ذَرر تِ :  ويروى َذَرو تَ :  ويروى 8 53
الصفدي   ترجيح  بقولهروايةبدليل  الصواب:  "ذررت"  :  "قلت 

 .  ؛ معرتضا على اجلوهريذررت فيه"

الرمة   كال  ترى  10 62 ذي  وديوان  املخطوط  احملقق  أبنه  ،  411خالف  علًما 
   .أحال إىل الديوان

واملفضليات    خالف اجلبا احلشا 7 65 املخطوط  أحال  ،  110احملقق  أبنه  علًما 
 .  إىل املفضليات

 جن ب  حب  7 74
احلماسة  (  حب  )  شرح  يف  وجدهتا  واللسان  ،  2/38رواية 
1/278 

احملق مه ا  ذم ا 4 81 التصحيف  خالف  وتصحيح  املخطوط  علًما  ،  195ق 
 .  أبنه أحال إليه

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص

 
87 

 
6 

 
 فَسبِ 

 
 فَسب  

بري البن  والتنبيه  املخطوط  احملقق  وينكسر  .  92/ 1خالف 
بتحقيق سامل  (  املعاين)  ومل يضبط ابلكسر يف .  البيت ابلكسر

عاد ،  الكرنكوي اليت  العلمية  الكتب  دار  طبعة  يف  إليها    بل 
 . احملقق
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 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 1/92ري  والتنبيه البن ب، املخطوط خالف احملقق  ختطأين ختاطأين 3 88
 .  ينكسر البيت بضبط احملقق ة  نسو  نسوةِ  16 89

احملقق وال يف فواحش  وال فواحش  16 89 أثبته  ما  هنا  البيت،  الصواب  يستقيم  يثبت  .  وبه  ومل 
 .  خطأ املخطوط يف احلاشية

 .  املخطوط ومل يشر إىل . 218وافق احملقق الديوان   لن ويف ع وال علن  16 89

 فاتل  فاتل  5 90
د،  "قاتل"  :الصواب يف  املثبت  احلماسة  وهو  ،  2/248يوان 

 .  علًما أبن احملقق أحال إليه 
 صواهبا ابلضم ال التنوين؛ حىت ال ينكسر البيت  أظُلَي م  أظُليمٌ  9 93

املخطوط ظُل مُ  ظَُلمُ  9 93 ضبط  يف  (  ظُل مُ ،  أظليمُ )  ومها،  كذا  مضبوطتان 
 .  مع أن احملقق أحال إليه، 151االشتقاق  

املخطو  ما مل 1 96 احملقق  ثور  ،  طخالف  بن  محيد  ديوان  يف  ما  ووافق 
 .  دون إشارة إىل ذلك 100ص

املخطوط هنَر   هَنِر   12 101 احملقق  اهلذليني  ،  خالف  أشعار  ديوان  يف  ما  ووافق 
 هَنَر   هَنِر   13  .  دون إشارة إىل ذلك  1/112

علًما أبنه  ،  225لقيس  خالف احملقق املخطوط وديوان امرئ ا وُتييب  وُتيب  9 102
 رقاقها  رفاقها  10 102 .  ل إليهأحا

 - بعجائب   بعجائبِ  11 104
 .  ال يستقيم اعرتاض الصفدي إال هبا كث اب  كت اب  18 104

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
واملخطوط  ،  "َرَحل تها":  والصواب،  البيت بضبط احملققينكسر   رحلتها  لتها رح   األخري  109

يف شعر    موافق ملا  الكلمتني  أبن  ،  40األخطل ص  يف  علًما 
 واملنزل  ابملنزل  األخري  109 .  احملقق أحال إليه

علًما أبنه أحال  ،  117خالف احملقق املخطوط وديوان سالمة   شآميةً  شآميةٌ  7 110
 .  إليه

   . وأعرض عن رواية املخطوط، 1/804وافق احملقق للسان   رخو املفاصل  اخلواصر ضخم  9 111
 - انجيةٌ  انحيةً  12 111

 
111 

 
12 

 
 تأرهب

 
 رهبتأ

:  علًما أبن املثبت فيها،  561أحال احملقق إىل رسالة الغفران  
اللفظ الصحيح  .  ال "أرهبت"،  "أُر ِهنت" وكان عليه أن حيقق 

جم  املصادر  أن  سيما  على"أرهنت"ال  املنطق  .  معة  إصالح 
اللغة  ،  248،  231 ا  ، (رنه)  807/ 2مجهرة  للغة  وهتذيب 

   .(رهن)  6/274

واعتمد على رواية كتاب  ،  أعرض الشاعر عن رواية املخطوط  اخلضض  اخلضل  15 118
الكبري   رواية  .  1/531املعاين  أن  يف  علًما  وردت  املخطوط 
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 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
  1074/ 3الصحاح 

 - علي   عل ي 7 119

 
122 

 جمنبات  11
 :  نص الصفدي الذي أثبته احملقق خطأً هو حمنبات  

 جمنبات وأرجل روح    جمرات"ترمي األماعيز مب 
ابحلاء:  قلت ايقوت  خبط  وجدته  ابجليم  ،  كذا  فيه  والصواب 

 .  حمنبات":  يف 
 .  املخطوطوال يستقيم النص إال على ما ورد يف 

 جمنبات  حمنبات  13

ا لعا هلا 3 128 احملقق  األعشى  خالف  وديوان  والقصيدة  ،  103ملخطوط 
 .  انعلًما أبن احملقق أحال إىل الديو ، عينية

 التوضيح  ط املخطو  املطبوع  س ص

ا  َرحَبا  3 142 املخطوط رحب  ضبط  ورسالة  ،  هذا  الصحاح  ضبط  احملقق  واختار 
 .  إشارة لذلكدون  159الغفران 

 .  حلركتنيالسني مضبوطة يف املخطوط اب الناُس َ  الناسَ  12 147

 سائلة  شائلة  7 150
اجلوهر  رواية  على  إال  الصفدي  اعرتاض  يستقيم  هلا  ال  ي 

 .  ابلسني
 .  ووافق الصحاح ، خالف احملقق املخطوط  تسأما سأماي 14 163

املخطوط   جلًبا حلًبا 4 166 احملقق  حسانخالف  وديوان  اثبت   والصحاح  ابن 
161  . 

امل كب له  كَبله  2 167 احملقق ضبط  العروس  خالف  واتج  علًما  ،  408/ 7خطوط 
 .  أبن احملقق أحال إليه

املخطو  وارهاأبس وأسوارها 14 173 احملقق  محيد  ،  طخالف  ديوان  إشارة    96ووافق  دون 
 .  إىل ذلك

 حِبق  َحَبقٌ  3 176
بكسر   املخطوط  ديوان  ،  الباءضبط  ووافق  احملقق  خالفه 

 .  دون إشارة إىل ذلك 58خداش 
 .  58خالف احملقق املخطوط وديوان خداش  با احملص  املخصبا  3 176
وديوان الراعي    -  بفتح الالم  -ضبط املخطوط  خالف احملقق   وَلذ    ولِذ    6 178

 وَلذ    ولِذ    11 178 .  186

دون    186ووافق ما يف ديوان الراعي  ،  احملقق املخطوط خالف   كأن  لبست  14 178
 .  إشارة إىل ذلك

احمل ليهنئ  ليهنأ  8 180 املخطوطخالف  ديوان  ،  قق  رواية  خمالفته  إىل  أيًضا  وأشار 
 .  لى ذلكومل يعلق ع، 154النابغة  

 احملأل ابقرُه   ابقرَه احملل ئ  8 180
 يستقيم  وال،  وهو الصحيح ،  يف املخطوط فتح الالم وضم الراء

هو   اجلوهري  على  االعرتاض  جوهر  ألن  به؛  إال  بعده  النص 
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 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 .  هااتن املخالفتان

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص

 
182 
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 فاكتل    فاكتل   
 

املعىن  به  يستقيم  املخطوط  مل  )   والوزن   ضبط  انطلق  الم 
 .  40/ 2وهو يف التنبيه البن بري   ، (بطتض

 ُأَصي اعك أصياعك
 وانطِلق  وانطََلق 

 كي ل  حمُِق   كيل  حمق 
 .  296/ 1زدق  خالف احملقق املخطوط وديوان الفر  زي نوا  از ينوا  1 186
 .  9/185ووافق اتج العروس ،  طوطخالف احملقق رواية املخ  عليال  ...علِ لي قليال  ...علِ ل 12 186
 .  "قهوة": 260وروايُة الديوان ،  ينكسر البيت مبا أثبته احملقق قرقفا  قرقفيا  3 188

:  104واعتمد احملقق رواية ديوان ابن هرمة  ،  كذا يف املخطوط آخذ  أخذل  1 192
 .  ال أخذل" بال إشارة إىل ذلك"

الصفد كر ة  عكرة األخري  192 اعرتاض  يستقيم  املخاال  الرواية  إال هبذه  وروايُة  ،  لفةي 
 كر ة  عكرة 3 193 .  "عكرها": 237ديوان األعشى 

 إذ ما إذا ما  11 193
أثبته احملقق البيت مبا  العباس  .  ينكسر  ديوان  :  88ص  وروايةُ 

 .  "إم ا"

املخطوط وخل تُ  ت  وخل   11 197 ضبط  احملقق  الصحاح  ،  خالف  رواية  واختار 
 .   ذلكدون إشارة إىل   2/579

 .  420/ 1  خالف احملقق ضبط املخطوط وديوان العجاج  مارٌ وأ وأمارُ  9 198

التثنية لُز ا لُز   3 199 ضمري  إبدخال  إال  الصفدي  اعرتاض  يستقيم  ال  ،  ال 
 .  90/ 10اتج العروس   الرواية املشهورة اليت أثبتها احملقق من

 .  نقول عنه خالف احملقق املخطوط والصحاح امل  أمحرة   أمحرةً  10 199
 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
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 .  61هذا ضبط املخطوط وديوان طفيل الغنوي  أبن ت   أبنتَ 
املخطوط ُمتالع   ُمتالِعُ  يف  تضبط  طفيل  ،  مل  ديوان  من  الضبط  وتصويب 

 مثلُ  مثلَ  .  61الغنوي  
 .  و ويَنمي""تسم: 268رواية ديوان ذي الرمة  تَنمى وينمو  تنمي ويسمو  9 205

210 7 
احملقق   وردن  وردان  العروس  خالف  واتج  أبنه  ،  10/491املخطوط  علًما 

 أجهرنه  جهرنه  .  أحال إليه
 60خالف احملقق املخطوط وديوان عبد الرمحن بن حسان  وإذا  فإذا  3 215
َنفَ  3 221 ِنفَ  َأج  واعرتاض  .  ووافق الصحاح دون إشارة،  خالف احملقق املخطوط أُج 

 الرُسل الرَسل   .  صفدي مبين على ضم السنيال

أما رواية  .  2/132خالف احملقق املخطوط والصحاح والتنبيه   تواكله  تؤاكله  4 223
 "ثواكُله" : فهي  53ديوان أمية  
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 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 .  52وديوان أمية   2/132ط والتنبيهخالف احملقق املخطو  فأن   فأتى  7 223

 وحضظ  وحظظ  10 227
ومل يشر    ،وأثبت رواية أخرى،  خطوطعدل احملقق عن رواية امل 

ذلك اثلثة.  إىل  رواية  اتج  :  انظر .  "حضض":  وهلا 
 .  12/279العروس

ومل  ،  وعدل عن ضبط املخطوط اخلاطئ،  أثبت احملقق الصواب أرقُش ظمآنُ  أرقَش ظمآنَ  13 227
 .  ذلك يشر إىل 

229 
8  ،

10  ،
11 

 
 ُمكِدمُ 

 
 ُمكَدمُ 

امل وديوان  املخطوط  ضبط  احملقق  علس  خالف  بن  سيب 
127  . 

230 5 

املخطوط أمة إم ة 5 233 احملقق  النابغة  ،  خالف  ديوان  وكالمها  .  35ووافق 
 .  ومل يشر إىل ذلك، لغتان

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 .  ضبط املخطوط والصحاح خالف احملقق  ترد    تردُّ  10 234

 القبيل  الوبيل  14 240
يف  دون اإلشارة إىل خطأ ما    غري ما يف املخطوطأثبت احملقق  

 .  املخطوط
 . ومل حيرر الصواب. "تعل مُت ابجاد ": يف الصحاح سلمت أاب جاد   تعلمت ابجاًدا  8 243

 هبر جهر  8 249
املخطوط احملقق  العجاج  ،  خالف  ديوان  يشر  ومل  .  26ووافق 

 .  إىل ذلك
 .  184يف ديوان رؤبة  "أَُذر ِي" و : املنقول عنهيف الصحاح  أَُدر ِي  أد ري  14 250
 . 117خالف احملقق املخطوط ورواية ديوان محيد   حنج  حتج  12 253
 . ال يستقيم اعرتاض الصفدي إال مبا يف املخطوط حتبَسن ا  حتبساان  11 255
 1/21املخطوط وديوان أشعار اهلذليني  خالف احملقق منيمة  متيمة  9، 8 275

 وأقطُعُ  وأقَطعُ  9 275
بض املخطوط  الطاءضبط  أشع،  م  ديوان  اهلذليني  ومثله  ار 

 .  وضبطها الصفدي ضبط عبارة ،  1/21

:  فهو  140أما ضبطها يف ديوان طفيل  .  وافق احملقق الصحاح  َمِضل ة َمَضل ة 11 282
 .  ُمِضل ة

 - شربت   شربتُ  1 287

القيسخالف احملقق املخطوط   مذلق مزلق 5 289 علًما أبن  ،  74:  وديوان امرئ 
 .  حال إليهاحملقق أ

اإلايدي   حلاد حلاد 14 290 دؤاد  أيب  ديوان  يف  :  واجلادي.  جلادي:  79الذي 
 .  7/527احملكم : انظر. طالب اجلدوى

 .  َمِصيفُ : 79الذي يف ديوان أيب دؤاد اإلايدي  مضيف  فضيف  األخري  290
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 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص

 كالَغطاط كالِغطاط 3 294
شعر   أمحر  ضبط  بن  الغني  )  كالغُـَطاط :  186عمرو  بضم 

 .  حال إليهعلًما أبن احملقق أ  ،( حهاوفت 
 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص

 ُكره  َكرِهَ  3 295
الكاتب  أدب  ويف  املخطوط  يف  للمجهول  ابلبناء  ،  490ورد 

 وقد أحال احملقق إليهما!.  1/97والشعر والشعراء  

ين 6 300  خيرب 
ين":  املنقول عنه النصيف الصحاح   وما أثبته احملقق هو  ،  "خيري 

 .  77 وافق لشعر هدبة بن اخلشرمامل
 .  ينكسر البيت بضبط احملقق العيُّوق  العُيوق  األخري  300
 . 488ما أثبته احملقق هو املوافق لديوان ذي الرمة  واقعا  واقع  1 304

 تضارُع  تضارِع  4 309
احملقق شرح    كسر  موافًقا  اهلذلينيالراء  وخالف  ،  أشعار 

ضبط   ضبطَه  الذي  والصحاح  يستقيم  ،  عبارةاملخطوَط  وال 
 .  الصفدي إال بضم الراء اعرتاض

اهلذليني   ةَ وشابَ  وشامة 4 309 أشعار  وشرح  والصحاح  املخطوط  احملقق  خالف 
 .  علًما أنه أحال إليه ، 1/133

 معصف معضف 8 324
املخطوط   احملقق  أيب  خالف  وديوان  عنه  املنقول  والصحاح 

 .  82قيس بن األسلت  

الصفدي  كالِكفة كالُكفة 10 326 اعرتاض  يستقيم  ابلكسر   ال  عدم  ،  إال  على  ونص 
 .  جواز الفتح وال الضم

يعفر   حمرق  خمرق  6 330 بن  األسود  وديوان  املخطوط  احملقق  علًما  ،  26خالف 
 .  أبنه أحال إليه

344 11 
ما   مقل  تعل املخطوط الصواب  األمثال  :  انظر.  يف  ،  1/309مجهرة 

 جمدود  ود اجلد   .( عجه)  13/513ولسان العرب  

 
 * * * 
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 أخطاء أخرى : ب الثايناملطل
والذي وقفت عليه  ،  قع احملقق يف أخطاء أخرى منوعة يف إيراده األبياتو 

 : ما أيت
غري    نثرية جماورًا لغريه كاسم الشاعر أوكتابة جزء من البيت كتابة  :  األول

ورد يف ص،  ذلك ما  أمثلته  بري  :  ونصه،  139ومن  ابن  رمحه هللا    -"قال 
   :  عيًنا روًى وفَلجا بفتح الالم وبعده تذك را : الصواب: -تعاىل 

نريجا"  وراحت  حيدوها   فراَح 
 :  والصواب أن يكتب هكذا 

 :  الصواب –رمحه هللا تعاىل  –"قال ابن بري 
وفَلجا  رًوى  عيًنا   تذك را 

 :  وبعده، الالم حبفت 
نريجا"  وراحت  حيدوها   فراَح 

أيًضا ما ورد يف ص   أن يكون  "فيجرب حين:  نصه،  15س   262ومثله  ئذ 
 .  من أهل املدينة؛ لتعلقه مبا قبله"( ..). الشاهد الذي أنشده

هكذا يكتب  أن  يكون  :  والصواب  أن  حينئذ  فيجب  الذي  "  الشاهد 
 : أنشده
أهل    ..... من 
  ..........املدينة

 

 . ...........................
 . لتعلقه مبا قبله"   ...
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م ينظر ولالستزادة  األمثلة  -11  215ص،  4س   213ص،  75س:  ن 
 .  17س  310ص ، 10س  303ص ، 12

الثاين:  الثاين الشطر  مع  األول  الشطر  من  آخر كلمة  وعدم  ،  تداخل 
 :  135ومن أمثلته ما ورد يف ص ، التفعيالت على ما يقتضيه الوزنتقسيم 

الكدا و  بنات  من  هلا   عرٌي 
 

واملزَودِ   ابلوطِب  يَُدمِهُج   ِد 
 :  ن يكون هكذاوالصواب أ 

هلا   الكدادِ وعرٌي  بنات   من 
 

واملزَودِ   ابلوطِب   يَُدمِهُج 
 :  -على ما فيه من أخطاء يف الضبط   – 263ومثل ما ورد يف ص  

مبتـ  غري  أقبَل  هللا  يُقِسُم   ما 
 

 البالِ   مـئس  منُه وأق عد  كرميًا انع 
 :  والصواب أن يكون هكذا 

 ما يَقسِم هللاُ أَقـ َبل  غري مبتئس  
 

كرميًا   وأقـ ُعد   البالِ   منُه   انعم 
كتابة شطر البيت يف منتصف الصفحة وإمتام الشطر الثاين يف  :  الثالث 

 :  2-1س  157أمثلته ما ورد يف صومن ، بداية السطر
ليلة  آخر  عند  الثراي   "والح 

 :  وير و  ....كعنقود 
الثراي ملن يرى"   وقد الح يف األفق 

 : والصواب أن يكون النص هكذا 
ليل  آخر  عند  الثراي   ة والح 

 
.................... .قودكعن 

..  
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 :  وروي
ملن   الثراي  األفق  يف  الح  وقد 

 يرى
 

 . ...........................
بل  ،  راد املؤلفمواألصل عدم الزايدة على  ،  تتميم البيت يف املنت :  الرابع   ...

ا من  مقصوًدا  البيت  إمتام  عدم  يكون  األحيان  بعض  يف  انظر  )  لصفديإنه 
 .  وورد هذا مفصالً يف مبحث الزايدة على النص ،(81مثاًل ص 

اليت  :  اخلامس الرواية  الصفديتغيري  يف  ،  أثبتها  مفصاًل  هذا  ورد  وقد 
 . اجلدول السابق

املشكلة:  السادس الكلمات  من  ضبط كثري  ضبطًا  أ ،  عدم  ضبطها  و 
األمثلة،  خاطًئا من  السابق كثري  اجلدول  يف  إن  ،  ومر   األبيات  بل  بعض 

وزهنا   اخلاطئينكسر  منه،  ابلضبط  ورد  ،  109،  93،  89،  87ص:  ومما 
182 ،188  ،193  ،287 ،300  . 
 

 * * * 
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 توهم االختالف بني النسختني  : السادساملبحث 
،  املخطوطتني سختني  نا وقع فيه احملقق أنه كان يتوهم االختالف بني المم

نًصا املنت  يف  إىل  ،  فيثبت  حاشيته  يف  الويشري  يف  نًصا  أن  األخرى  نسخة 
وال خالف  ،  وعند العودة إىل النسختني تبني أن النسختني متماثلتان  .خيالفه
 :  وهو كاآلت، وسأورد هنا ما وقفت عليه، بينهما

 ملحوظة  نسختا املخطوط   املطبوع 
  الصواب  احلاشية  س ص
 - وقد مسيت هذا املصنف  2 11 43
 - األلف املهموزة  1 1 44
 - من 2 9 45
 - تالها 1 1 56
 -  أول الكلمة إىل  1 11 57
 - احللقي 1 1 67

129 13 1 
"الروايةاتفقت   على كلمة  خطأ،  النسختان  الصحيحة  ،  وهي  الكلمة  احملقق  فأثبت 
 .  وكان الواجب عليه أن يضعها بني معقوفني، "الراوية"

 - أي وسطه  1 7 131

142 6-9 2 
ب أن النص  والصوا.  فقط (  ش)   اثبت يف   هوأن   ،(ع)  توهم احملقق سقوط النص كله من

 .  إىل موضعه مشارو  ، (ع) مثبت يف هامش النسخة 
 - ورأيت  1 9 145
 - تـَتـََيم ن  2 9 146

 احلنظلي 3 األخري  166
احملقق يف  ،  "قران":  زاد  وليست 
ا.  النسختني يف  (  بدد)   تاج لووجدهتا 

 .  وقد أحال إليه ، 8/409
 ملحوظة  نسختا املخطوط   املطبوع 

  الصواب  احلاشية  س ص
 - قاصح  1 1 169

والصواب أن النص  .  فقط (  ش)   اثبت يف   هوأن   ،(ع)  سقوط النص كله منتوهم احملقق   2 5-6 183
 .  أيًضا ( ع)  مثبت يف 

 ابلزبيب  5 12 186
،  "أثبت احملقق بدال منها "اي ابن بنت

 .  وليست يف النسختني
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 ملحوظة  نسختا املخطوط   املطبوع 

252 
16-
17 2 

واب أن النص مثبت  والص .  فقط(  ش)   ه اثبت يف نوأ   ،( ع)  توهم احملقق سقوط النص من
 .  أيًضا( ع ) يف 

والصواب أن النص مثبت  .  فقط(  ش)  اثبت يف وأن    ، (ع )  توهم احملقق سقوط النص من 3 5-6 292
 .  أيًضا( ع ) يف 

 

 * * * 
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 مل حيررها احملقق  املخطوطإشكاالت يف : السابعاملبحث 
 يقف عندها مل،  قعت إشكاالت يف النسخة بدا فيها النص غري مستقيم و 
أن    وكان،  احملقق عليه  صواهبالزاًما  ويذكر  ويوضحها  علو ،  حيررها    ىوقفت 
 :  اآلت

 :  112املوضع األول ص 
اجلوهري:  النص مثل  ...:"قال  من  :  وهو  فأبدلوا  الدهر؛  إحدى  أسِ  

 .  يف أس  التاء" السني أهنم أبدلوا من : وقوله ...: ن بريقال اب ...اتء السينني 
املخطوط    الذي :  التعليق نسخيت  يف  بري  وجدته  ابن  نص  :  هكذاأن 

أبدلوا من  :  "وقوله التاء"  السينني أهنم  ولكن احملقق جعلها "السني"  .  يف أس  
  ؛ فهو اختار1/155وزاده يقيًنا به أن هو الوارد يف التنبيه  ،  ليستقيم له النص

التنبيه خمالًفا اتفاق النسخ تني  أن يثبت الصواب املؤيد من نص ابن بري يف 
 .  لسينني""ا: على كلمة أخرى هي

هو  عليه كما  النسختان  اتفقت  ما  يثبت  أن  عليه  قبله  ،  وكان  يزيد  وأن 
وعلى أي   .  كلمة ]إحدى[؛ ليحافظ على ما يف النسختني وليستقيم النص له

أمام أال يصمت  إليه  حال كان عليه  وأن يشري  التعارض  ما  ،  هذا  يرج ح  مث 
 .  ظهر له

 :  146ص   الثايناملوضع 
وهو إذا مر   ،  ك ميامنه من ظيب أو طري أو غريمهاما وال:  السنيح":  النص

 . "وتتشاءم ابلبارح، والعرب تتيمن ابلسانح، من ميامنك إىل مياسرك
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، املعىن  وليس بصواب؛ ألنه يعكس،  النص يف املخطوط  بذا ورد:  التعليق
 .  1/376وهو املثبت يف الصحاح . "من مياسرك إىل ميامنك": وصوابه

 :  171ص الثالثاملوضع 
 . "من شربه داء يرقدُ واملرقد : قال اجلوهري": النص

ورد  :  التعليق يف  بذا  خطأ،  املخطوطنسخيت  النص  احملقق  ف،  وهو  أثبته 
ومل يثبته  ،  لصحاحواكتفى يف احلاشية بذكر أنه دواء نقاًل عن ا،  على صورته

 .  يف املنت ومل يضبط الفعل بعده
حقيق  احملقق  علم  الن ة  ولو  لضبط  الصفدي  يالئمهاعرتاض  مبا  ، ص 

من    دواء يـَر قُدُ :  واملرقد:  قال اجلوهري":  والضبط الصحيح للنص السابق هو
:  وأن الصواب فيه،  ؛ حىت يستقيم اعرتاض الصفدي عليه بضبط الفعل "شربه

يقول:  قلت":  هنصو ،  "يـُر ِقدُ " أن  أن  :  صوابه  وذلك  شربه؛  من  يـُر ِقُد  دواء 
  ."قونه من يريدون عالجهيساألطباء إمنا 

 :  219ص الرابعاملوضع 
يُقرأ:  النص أن  أنه أجاز  وزبـ ًرا  ،  زبـًُرا:  "ابن خالويه حكى عن أيب عمرو 

،  قخمفف من عنُ كُعُنق  ،  وزُبـَرًا بفتح الباء؛ فزبـ ًرا خمفف من زبُر،  بسكون الباء
َدد بفتح  كتخفيف جُ ،  برد  الضمة فتحة  ؛وزبَر بفتح الباء خمفف أيًضا من زبُر

 . ضم الدال"الدال من جُدد ب
وكان على  ،  وهو خطأ،  يف املخطوط بضم العني (  ُعُنق)  ضبطت:  التعليق

 .  ؛ لغلبة الظن أن اخلطأ من الناسخويشري إىل ذلك احملقق أن يصو به يف املنت 
 :  313ص  اخلامساملوضع 
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اجلوهري  (  لعلع)  " :  النص تعاىل  رمحه    -قال  به  :  -هللا  جبل كانت 
 .  "وقعة

ا :  التعليق املتمثل يف  خالفت هذه  الكتاب كله  الصورة منهج  ملادة هبذه 
أما الذي وقع هنا فإنه بدأ  ،  إيراد الكلمة املراد نقاشها يف نص اجلوهري أوالً 

وهو املثبت  .  "جبل"  وأرجح سقوط كلمة "لعلع" قبل كلمة.  بشرحها مباشرة
  شبههاناسخ  سقوطها من السبب  وأرجح أن يكون  .  3/1279يف الصحاح  

 .  السابقة هلا (تعاىل) بكلمة 
معقوفني  بني  يثبتها  أن  احملقق  على  إىل سقوطها،  فكان  فيكون  ،  ويشري 

جبل كانت  :  لعلعٌ :  -رمحه هللا تعاىل    –قال اجلوهري  (  لعلع)  ":  النص هكذا
 .  به وقعة

 :  وهو كاآلت  ،216حملقق تنبه إىل إشكال يف صغري أن ا
فشاهد ":  النص الدابر  عوأما  بن  ليزيد  مؤسسة  أبيات  الكاليبه  ،  مرو 

 .  "وهي
املخ ورد  ذا  ب:  التعليق يف  يف  و ،  وططالنص  احملقق  أصاب  إشكال  فيه 
 .  يظهر له حلهومل ، يف احلاشية األوىل  التنبيه عليه

 
 * * * 
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 :  اجلوهري" بعد انتهاء نص "قلت:  أخطاء يف إيراد: الثامناملبحث 
اجلوهري يف عدد من  "قلت" بعد نص  :  ضطرب منهج احملقق يف إضافةا

املادة بنص اجلوهري،  عاملواض مث يعقب عليه  ،  وذلك أن الصفدي كان يبدأ 
 : هي، أبحد أمور ثالثة

بقوله:  األول مصدرًا  عليه  اعرتاضه  يذكر  هو  ،  "قلت" :  أن  هذا  وكان 
 .  الكثري يف الكتاب

ويظهر من  ،  ال ابن بري"؛ ليذكر كالمه املتمم للمادة"ق:  أن يقول:  اينالث
 .  و وارد يف الكتاب ظاهروه،  له نقص كالم اجلوهريخال

 .  وهو قليل، "قال بعض األفاضل" أو ما شاهبها: أن يقول: الثالث
:  ووقع يف عدد من املسائل أن يَرِد اعرتاض الصفدي وليس يف أوله قوله

أكان،  "قلت" بريبعد نص    سواء  ابن  بعد نص  أم  األكثر  ،  اجلوهري وهو 
لكنها  ،  نهًجا واحًدا معهاان على احملقق أن يلتزم مفك  ،(1)   وذلك يف مواضع

ويذكر أهنا  ،  ويضعها بني معقوفتني ،  "قلت":  اضطرب يف هذا؛ فتارة كان يزيد
يف    "قلت" دون أن يشري إىل أهنا مل ترد:  واترة يزيد  ،(2)   زايدة يتطلبها السياق

 
انظر: ص1) ص  46(    65)لفأ(، ص  63)رجأ(، ص  54)جشأ(، ص  47)برأ(، ص  46)بثأ(، 

املخطوط  )نسأ( يف  ليست  وهي  )قلت(  هنا كلمة  احملقق  ص]زاد  ص  65،    116)نوأ(، 
ص ص  284)شتت(،  ص  324)مغص(،  ص  )هلف(.   329)عصف(،  يف    221وورد  

 دة من النسخة الثانية. اي)سبطر( إضافة هلا، ونص احملقق على أهنا ز 
 )سند(.  174(، ص)شتت 116( انظر: ص2)
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   . (2)   وطواترة يرتك الكالم غفاًل دون زايدة كما ورد يف املخط   ،(1)   خطوطامل
ا يف هذه املواضع مجيعها؛ لقلتها قياًسا ابملواضع املبدوء هبا  وأان أؤيد زايدهت

 . نصه
وهو  ،  وسأذكر هنا مثاالً ال تصح فيه هذه الزايدة أصاًل؛ ألهنا ختل ابملعىن

  :ققيف النص اآلت كما أورده احمل 
ا  وشتان م،  وشتان ما مها  –رمحه هللا تعاىل    –قال اجلوهري  (  شتت)  "

. ال يقال شتان ما بينهما:  قال األصمعي.  بينهماعمرو وأخوه؛ أي بعد ما  
 :  الشاعر وقولُ : قال

 يزيد سليم واألغر ابن حامت  لشتان ما بني اليزيدين يف الندى
 : ألعشىاواحلجة قول  ، إمنا هو مولد، ليس حبجة]قلت[  

 ويوم حيان أخي جابر    شتان ما يومي على كورها
بري   ابن  تعاىل  ر   –قال  هللا  ما    –محه  فليس  أما  األصمعي  عن  حكاه 

   . (3)  بشيء؛ ألنه قد جاء ذلك يف أشعار الفصحاء من العرب" 
امللحوظ يف هذا النص إقحام احملقق لكلمة "قلت" واصًفا زايدته  :  التعليق

:  وهو قوله  -وإقحامه هذا أخل ابملراد؛ ألن ما بعدها    ، السياقضيها  تأبهنا يق

 
   .)سنأ( 65: ص( انظر1)
انظر:  2) ص  46ص(  ص  46)بثأ(،  ص  47)برأ(،  ص  54-53)جشأ(،  )لفأ(،    63)رجأ(، 

 )هلف(.  329)عصف(، ص 324)مغص(، ص  284)نوأ(، ص 65ص
 مادة )شتت(.   116( انظر: ص 3)



 

 
208 
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:  "ليس حبجة" خرب عن املبتدأ  ومجلة،  تتمة كالم اجلوهريمن    -"ليس حبجة"  
 . فيتم الكالم به، "قوُل الشاعر"

الصحاح يف  اجلوهري  يف كالم  ورودها  أيًضا  ذلك  ويؤيدها    ، (1)  ويؤيد 
صمعي أبن ذلك ورد  ري عن األ كذلك اعرتاض ابن بري على حكاية اجلوه

 .  يف أشعار الفصحاء
 * * * 

 
 )شتت(.  1/380( انظر: 1)
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 يةاألخطاء اإلمالئ: املبحث التاسع
إو  أخطاء  يف  احملقق  قراءة  ،  مالئيةقع  سوء  من  عادة  تقع  ال  وهي 

املكتوب،  املخطوط مراجعة  عدم  سببها  عليه ،  بل  وقفت  مبا  قائمة  وهذه 
 : منها

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 - أشاء أشاي  4 58
 - دمأ آدم 15 73
 .  "كل ما": الصواب كلما  8 88

 - واغتاهبا  وأغتاهبا  13 107
 .  يف النص(  يكون)  خرب(  صائًدا)  صائًدا وغري  صائد أو غري  3 125
 - القولني القويل  5 131
 .  وضعت حركة واحدة يف تنوين الكلمة فـَع ِلالً  فـَع ِلالَ  9 139
 - كمفر    كمفراا  13 139
 - تقلب  تقبل 13 151
 - لشآم  لشام 7 179
 - ايتعد ، ائتعد إيتعد ، إئتعد 4، 2 189
 - موحدُ  موحد   1 190
 - ةطفل طفله 7 196
 - بغورًا  بغوارًا 10 203
 - لإلتباع  لالتباع  18 217

 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 - إصطبالت  أصطبالت  15 221
 - فجمعوها فجموعها  15 221
 - أطيارًا  أطيار  12 231
 - وابنِ  وابنُ  3 233
 - لبانة  لباية  6 251
 - اإلغراء  األغر  9 254
 - إليك أإليك 2 255
 - علياا يعل 2 267
 - األفاضل  األفاض  3 283
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 التوضيح  املخطوط  املطبوع  س ص
 - قيضنا  وقيضنا  3 288
 - بالء  بال  األخري  296
 - خطأ  خطا  9 297
 - إايي  أايي  11 297
 - والبقر  والقر 5 302
 - أمخص  أخص  2 310

إمالئًيا  خيطفا  خري األ 317 املتبع  على  ترسم  أن  وهذا  ،  خيطفى:  الصواب 
 .  11احملقق يف س الذي صنعه

 كذا يف الصحاح املنقول عنه؛ ممنوعة من الصرف    بطفخةَ  بطفخةِ  3 323
 - اخلورنق  احلورنق  5 330
 - إبزاء أبزاء 3 331
 - فمعناه  فعناه  15 337

 
*  * * 
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 : اخلامتة
 وبعد ، والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلمة والصال، حلمد هللا

إىل هن بفضل هللا  الذي هدفت وصلت  البحث  ما    اية هذا  منه تصحيح 
للصفدي)  حلق كتاب الوهم  من  للجوهري  وقع  فيما  السهم  بتحقيق  (  نفوذ 

أبرز تلك  و .  حممد عايش من أخطاء أبعدته عن الصورة اليت أخرجها هبا مؤلفه
 :  األخطاء

تر  - املخطوطقيإمهال  للوحات  الصحيح  احملقق  أرقام  ،  م  إثبات  وإمهال 
 .  تعامل مع بياض املخطوطواختالف املنهج يف ال، يقاللوحات يف التحق

تغيري - أو  بنقص  إما  املواد  رؤوس  قراءة  يف  يف ،  اخلطأ  (  11)  وذلك 
 .  موضًعا
لماء الواردة أمساؤهم  آراء الع إمهال توثيق كثري من النصوص؛ إذ مل خيرج   -

 .  وعدم التوثيق من الكتب أبمسائها الواردة يف الكتاب، كتاباليف 
ضبط   - يفإمهال  واالضطراب  ابلشكل  املتعلقة    النص  الرتقيم  عالمات 

 .  بصحة النص
ببعضها - من كتابه  سابقة  ملواضع  املؤلف  إحاالت  ربط    وبلغت،  عدم 

 .  مواضع( 3)
 .  موضًعا( 262) القراءة اخلاطئة للنص يف -
 .  موضًعا(  13) النقص من النص يف -
 .  موضًعا(  59)  الزايدة على النص يف -
 .  موضًعا( 17) األخطاء التصريفية يف  -
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 .  موضًعا( 81) يف اطئة لألبيات القراءة اخل -
 .  موضًعا( 17) توهم االختالف بني النسختني يف -
 . مواضع من املخطوط مل حيررها احملقق( 5) إشكاالت يف -
 .  موضًعا(  34) األخطاء اإلمالئية يف  -
 .  والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، ل هللا أن يغفر يل وحملققهسأوأ

 
 * * * 
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   : ثبت املصادر واملراجع
قتيبةأ • البن  الكاتب  د،  دب  الدايل.  حتقيق  الرسالة،  حممد  هـ/  1402،  مؤسسة 

 .  م1981
، الطبعة األوىل، بريوت، دار اجليل، حتقيق عبد السالم هارون، االشتقاق البن دريد •

 .  م1991هـ/ 1411
السكيت • البن  املنطق  هارون،  إصالح  السالم  وعبد  شاكر  أمحد  دار  ،  حتقيق 

 .  مصر، املعارف
السراجاألصو  • النحو البن  الفتلي.  حتقيق د،  ل يف  الرسالة ،  عبد احلسني  ،  مؤسسة 

 .  م1987هـ/ 1407، الطبعة الثانية، بريوت
 .  م1983هـ/1403، الطبعة األوىل، عامل الكتب، قطاعالبن ال، األفعال •
الشجري  • ابن  د،  أمايل  الطناحي.  حتقيق  حممد  اخلاجني،  حممود  ،  القاهرة،  مكتبة 

 .  م1992هـ/ 1412، الطبعة األوىل
الربكات   • أليب  والكوفيني  والبصريني  النحويني  بني  اخلالف  مسائل  يف  اإلنصاف 

 .  دار إحياء الرتاث العريب، عبد احلميدحتقيق حممد حميي الدين ، األنباري 
حتقيق جمموعة من  ،  للسيد حممد مرتضى الزبيدي ،  س من جواهر القاموس رو اتج الع •

 .  م1994هـ/1415، مطبعة حكومة الكويت، اءالعلم
الصفدي  • الدين  لعالء  التحريف  وحترير  التصحيف  السيد  ،  تصحيح  حتقيق 

التواب،  الشرقاوي  عبد  رمضان  ا،  مراجعة  ابلقاهرةمكتبة  األوىل ،  خلاجني  ،  الطبعة 
   .م 1987هـ/ 1407

زءان اجل، حتقيق مصطفى حجازي ، التنبيه واإليضاح عما وقع يف الصحاح البن بري  •
 .  م1980، الطبعة األوىل، القاهرة، ئة املصرية العامة للكتاباهلي، األول والثاين

، عاطف حممد املغاوري .  حتقيق د،  عما وقع يف الصحاح البن بري التنبيه واإليضاح   •
آخر  )  جزءان إىل  هبش  مادة  أول  يلمقمامن  للبحوث   ،(دة  فيصل  امللك  مركز 

 .  هـ1430، ة األوىلالطبع، الرايض، والدراسات اإلسالمية
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األزهري   هتذيب • أمحد  بن  حممد  منصور  أليب  هارون  ،  اللغة  السالم  عبد  حتقيق 
 .  الدار املصرية للتأليف والرتمجة، ومجاعة

،  بريوت،  العلمية  تبدار الك،  أتليف ابن البيطار،  فردات األدوية واألغذيةاجلامع مل •
 .  م1992هـ/1412، الطبعة األوىل

ه • أليب  األمثال  العسكري مجهرة  د،  الل  السالمأمح.  ضبطه  عبد  الكتب  ،  د  دار 
 .  م1988هـ/1408الطبعة األوىل ، بريوت، العلمية

مقبل • ابن  د،  ديوان  بتحقيقه  حسن.  عين  العريب،  عزة  الشرق  ، بريوت،  دار 
 .  م1995هـ/ 1416

أنوار الصاحلي ود،  اإلايدي د  ديوان أيب دؤا • السامرائي.  مجعه وحققه  ،  أمحد هاشم 
 .  م2010هـ/1431 الطبعة األوىل، دمشق، ماءدار العص

اجلاهلي • األوسي  األسلت  بن  صيفي  قيس  أيب  وحتقيق،  ديوان  ومجع  .  د،  دراسة 
 .  هـ 1391، القاهرة، مكتبة دار الرتاث، حسن حممد ابجودة

يعفر • بن  األسود  القيسي  .دصنعه  ،  ديوان  واإلعالم،  نوري محودي  الثقافة  ،  وزارة 
 .  م 1968  / هـ 1388

قديوان   • بن  ميمون  الكبري  د،  يساألعشى  وتعليق  حسني.  شرح  حممد  ،  حممد 
 .  لبنان، بريوت، املكتب الشرقي للنشر والتوزيع

 .  الطبعة اخلامسة، دار املعارف، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ديوان امرئ القيس •
،  دار صادر،  سجيع اجلبيلي.  مجعه وحققه وشرحه د،  ية بن أيب الصلتأمديوان   •

 . م1998، الطبعة األوىل ،بريوت
أوس بن حجر • والنشر،  حممد يوسف جنم.  حتقيق د،  ديوان  للطباعة  ،  دار بريوت 

 .  م1980هـ/ 1400، بريوت
 ،بريوت،  دار الكتاب العريب،  حتقيق عبد الرمحن الربقوقي،  حسان بن اثبت ديوان   •

 .  م 1981هـ/ 1401
احلطيئة • د،  ديوان  طه.  حتقيق  اخلاجني،  نعمان  األوىل،  هرةالقا،  مكتبة  ، الطبعة 

 .  م 1987هـ/ 1407
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متام • أليب  احلماسة  د،  ديوان  عسيالن .  حتقيق  هللا  بن  ،  عبد  حممد  اإلمام  جامعة 
 .  م1981هـ/1401، الرايض، اإلسالميةسعود 

نسخة مصورة عن طبعة دار  ،  امليمين  يزحتقيق عبد العز ،  ديوان محيد بن ثور اهلاليل •
 .  م1965هـ/1384، ابلقاهرةالدار القومية ، م1951هـ/1371الكتب 

،  على نفقه الشيخ علي بن عبد هللا آل اثين،  املكتب اإلسالمي،  ديوان ذي الرمة •
 .  م 1964هـ/1384الطبعة األوىل 

النمريي  • الراعي  فايريت،  ديوان  راينهرت  وحققه  األمل،  مجعه  لألحباث  ااملعهد  ين 
 .  م1980هـ/ 1401، بريوت، الشرقية

،  الكويت،  دار ابن قتيبة،  ىن بتصحيحه وليم بن الورداعت،  ديوان رؤبة بن العجاج •
 .  بال اتريخ

 .  م1968،  األوىلالطبعة ، حتقيق فخر الدين قباوة، ديوان سالمة بن جندل •
اليشكري  • أيب كاهل  بن  سويد  العاشور،  ديوان  شاكر  وحتقيق  الطباعة  ر  دا،  مجع 

 .  م1972،  الطبعة األوىل، العراق، احلديثة
الغنوي  • طفيل  أوغلي،  ديوان  فالح  حسان  صادر د،  حتقيق  الطبعة  ،  بريوت،  ار 

 .  م1997، األوىل
الطبعة  ،  مؤسسة الرسالة،  اجلبوري حيىي  .  مجعه وحققه د،  ديوان العباس بن مرداس •

 .  م1991هـ/1412، األوىل
 .  م1971، دمشق، مكتبة اطلس، فيظ السطليحلعبد ا. حتقيق د، ديوان العجاج •
 ،  بريوت، دار صادر، بيليسجيع اجل. حتقيق د، ديون العرجي •
 (  لعلي أغريه)  بريوت، دار الكتاب اللبناين، حتقيق إيليا احلاوي ، ديوان الفرزدق •
علس • بن  املسيب  د،  ديوان  وحتقيق  الوصيفي.  مجع  حممد  مكتبة ،  عبدالرمحن 

 .  م2003هـ/1423، الطبعة األوىل، اآلداب
 .  بال اتريخ، املية للنشرالدار الع، شرح وتقدمي طالل حرب، ديوان مهلهل بن ربيعة •
 .  الطبعة الثانية، دار املعارف مبصر، حتقيق أبو الفضل إبراهيم، ديوان النابغة الذبياين •
املعري  • العالء  أليب  الغفران  الرمحن.  د،  رسالة  عبد  املعارف،  عائشة  الطبعة  ،  دار 

 .  م1977هـ/1397،  عةابالس
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الصقلي • القطاع  القوايف البن  علم  العايد.  دحتقيق  ،  الشايف يف  ،  صاحل بن حسني 
 .  م1998هـ/1418، الطبعة األوىل، الرايض، دار أشبيليا

،  دار الكتب العلمية،  حتقيق أمحد مهديل وعلي سيد،  سيبويه للسريايفشرح كتاب   •
 .  م1429م/ 2008، الطبعة األوىل، بريوت

 .  م1962، الكويت، إحسان عباس . حققه د، وان لبيد بن ربيعة العامري ديشرح  •
للتربيزي شرح   • احلماسة  الشيخ،  ديوان  غريد  العلمية،  حتقيق  الكتب  ، بريوت،  دار 

 .  م 2000هـ/1421األوىل الطبعة 
ومراجعة  ،  حتقيق عبد الستار فراج،  صنعة أيب سعيد السكري ،  شرح أشعار اهلذليني •

 .  القاهرة، مطبعة املدين، ار العروبةد مكتبة، حممود شاكر
هرمة • بن  إبراهيم  حممد،  شعر  علوان  حتقيق  وحسني  اللغة  مطبوع،  نفاع  جممع  ات 

 .  م1969هـ/1389، العربية بدمشق
األ • بن حبيب،  خطلشعر  أيب جعفر حممد  روايته عن  السكري  د،  صنعة  .  حتقيق 

قباوة الدين  بدمشق،  فخر  الفكر  ببريوت،  دار  الفكر  الرابعةال،  ودار  ،  طبعة 
 .  م1996هـ/ 1416

العامري  • زهري  بن  خداش  د،  شعر  اجلبوري حيىي.  صنعة  جممع  ،    اللغة مطبوعات 
 .  م1986هـ/1406، العربية بدمشق

األنصاري شعر   • حسان  بن  د،  عبدالرمحن  وحتقيق  حسان  .  مجع  بن  الرمحن  عبد 
 .  م1971، بغداد، مطبعة املعارف، األنصاري 

الباه • أمحر  بن  عمرو  د،  ليشعر  وحققه  عطوان.  مجعه  جممع  ،  حسني  مطبوعات 
 . اللغة العربية بدمشق

األوىل    الطبعة،  دمشق،  دار القلعة،  حيىي اجلبوري .  د،  هدبة بن اخلشرم العذري شعر   •
حتقيق أمحد  ، الشعر والشعراء البن قتيبة.  م 1986هـ/1406الطبعة الثانية  ،  1976

 .  م1958هـ/1377، دار املعارف، حممد شاكر
للجوهري صحال  • العربية  وصحاح  اللغة  اتج  عطار،  اح  الغفور  عبد  أمحد  ،  حتقيق 

 .  م1982هـ/  1402،  الطبعة الثانية، ية السيد حسن عباس الشربتلطبع
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الفراهيدي  • أمحد  بن  للخليل  د،  العني  ود.  حتقيق  املخزومي  إبراهيم .  مهدي 
 .  هـ 1409، الطبعة الثانية، طهران،  مؤسسة دار اهلجرة، السامرائي

،  رسالةمؤسسة ال،  حققه وعلق عليه حممد أمحد الدايل،  أليب العباس املربد،  كاملال •
 .  م 1986هـ/1406، وىلالطبعة األ، بريوت

،  الطبعة الثالثة،  القاهرة،  عامل الكتب ،  حتقيق عبد السالم هارون،  الكتاب لسيبويه •
 .  م1988هـ/ 1408

،  دار عمار،  هيم السامرائيراإب.  حتقيق د،  كتاب األمكنة واجلبال واملياه للزخمشري  •
 .  م1999هـ/ 1419،  الطبعة األوىل، عمان

ا • لألصمعيكتاب  ونشر ،  لنبات  الغنيمحققه  يوسف  هللا  عبد  املد،  ه  ، ينمطبعة 
 .  م1972هـ/1392، القاهرة

 .  م1990هـ/ 1410، الطبعة األوىل، دار صادر، لسان العرب البن منظور •
امليداين • الفضل  أليب  األمثال  زرزورل  قدم،  جممع  نعيم  عليه  وعلق  الكتب  ،  ه  دار 

 .  م 1998هـ/ 1408،  الطبعة األوىل، بريوت، العلمية
،  بريوت،  مؤسسة الرسالة،  احملسن سلطانحتقيق زهري عبد  ،  البن فارسجممل اللغة   •

 .  م1984هـ/ 1404، الطبعة األوىل
سيده • البن  األعظم  واحمليط  د،  احملكم  هنداوي .  حتقيق  احلميد  الكتب،  عبد    دار 

 .  م 2000هـ/ 1421،  الطبعة األوىل، بريوت، لعلميةا
مد  مد أمحد جاد املوىل وعلي حمحتقيق حم،  أنواعها للسيوطياملزهر يف علوم اللغة و  •

،  دار اجليل ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم
 . بريوت

، دار النهضة احلديثة،  كرنكوي الصححه املستشرق سامل  ،  املعاين الكبري البن قتيبة •
 . بريوت

 .  م1988عة الرابعة الطب، دار مصر، حسني نصار. د، املعجم العريب نشأته وتطوره •
الطبعة األوىل ،  بريوت،  دار الغرب اإلسالمي،  أمحد الشرقاوي إقبال،  معجم املعاجم •

 .  م1987
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،  املعارف  ارد،  حتقيق أمحد شاكر وعبد السالم هارون،  املفضليات للمفضل الضيب •
 .  الطبعة السادسة

 . بريوت، عامل الكتب، يمةحتقيق حممد عبد اخلالق عض، املقتضب للمربد •
،  الطبعة األوىل،  القاهرة،  حتقيق إبراهيم مصطفى وعبد هللا أمني،  املنصف البن جين •

 .  م1954هـ/ 1373
والقوايف • العروض  يف  التربيزي ،  الوايف  اخلطيب  د،  صنعة  الدين .  حتقيق  فخر 
 .  م1986هـ/1407الطبعة الرابعة ، دمشق، دار الفكر، وةباق

 
 * * * 



 

 

 

 
 
 
 

 

 التعريف بالقصد في النحو العربي

 )دراسة في المصطلح والمفهوم واألنواع( 

 

 

 

 

 

 د. أحمد بن إبراهيم بن صالح الطويان

 اللغة العربية كلية  – النحو والصرف وفقه اللغةقسم 

 د اإلسالمية محمد بن سعو اإلمام جامعة 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ربي التعريف بالقصد في النحو الع 

 )دراسة في المصطلح والمفهوم واألنواع(

 

 . أحمد بن إبراهيم بن صالح الطوياند

 اللغة العربية كلية –  النحو والصرف وفقه اللغة قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

   هـ  1442 / 2 / 10: تاريخ قبول البحث  هـ  1441 / 7 /7: تاريخ تقديم البحث 

 
 : سةالدراملخص 

ن أنواع املعارف ، وهوو   ألو ي يعووىل امل املعوو ، وأبنو     وع نوعا مذا املوضيتناول ه
 يعرَّف اننوع مبعّرف معنوي ، وهو انقصد انيي.

وهذا اننوع من املعارف أشار انيي سيبويي وغريه من املتقدمني ، وأثبتوه   املعارف ، ومون 
 م ، حنو: "اي زيُد".ناىلى املفرىل انع أنواعي: املناىلى املنكر املقصوىل ، حنو: "اي رجُل" ، وامل

قووود اقتطوووة ابيعووون انبنوووف أ  يكوووو    وصووو ني ، ُ صوووّت  أو  وووا نبيوووا  مصووو  نا  و 
املعّرف ابنقصد ، وحتديد مفهومي ، وأبرز موارىل انقصد عند انننويني ، و ص  اآل ر ألنواع 

 املعّرف ابنقصد.
 

 األنواع. –املفهوم  –املص  نا   -انتعريف ابنقصد  :ةالكلمات املفتاحي
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Abstract:  

    This topic deals with a type of definite; which in its origin refers to the 

meaning, by defining the type with an intangible identifier, which intends to it . 
       That kind of definition was referred to by Sebwayh, and other scholars 

proved it in knowledge, among the most famous of its types is the intended 

indefinite vocative,  such as: "Oh man," and the singular vocative of definite, 

such as: "Oh Zaid". 
       The nature of the research required that it be in two parts, the first of 

which was devoted to defining the concept of the intent definite, explaining its 

terminology, the most prominent resource of intent with the grammarians, and 

the other devoted to the types of intended definition. 

  

key words: The meaning of intent – terminologies –the meaning- the types. 
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 :  املقدمة
،  أشرف األنبياء واملرس ني صالة وانسالم ع ى  و ان   ،احل د هلل رب انعاملني 

 : وع ى آني ولنبي أمجعني، أما بعدنبينا حم د، 
مني   خي و  يكاىل  وال  مصنفاهتم،  انتعريف    انننويو   س وب  ُعين  وقد 

حنوي   حديفم   قديم   مؤنف  ووضعوا  أو  انتعريف،  مص  ح  تناونوا  وقد   ،
 ن اآل ر، مث تناونوا أنواعها وعدىلها.  ز هبا كل نوع عوابط ميتاض ن  عارف 

يرتىل  و   ف ابنقصد،عرَّ ، وهو امل وهذا املوضوع يتناول نوعا من أنواع انتعريف
  : حنو  ،عي: املناىلى املنّكر املقصوىلنواأ  ومن،  من أبواب انننو    أبواٍب متفرقن

رجُل" اأبا    ،(1)ملعني   ؛"اي  أني  )وأبن   سيبويي:  رجلُ "  ل:قاقال  اي  "   و  ،"اي 
، ولار معرون؛  "ها انرجلاي أي  "  و ،  "ها انفاسقاي أي  "و عناه ك عو:    ،"واسقُ 

ولار   وانالم  األنف  عن  هبذا  واكتفية  قصده  وقصد   انيي  أشر   ألن  
أشبي أبن ، ولار معرون بغري  ، وما  "هذا"حنو:  ،  كاألمساء انيت هي نإلشارة

 .(2) يني(ء بعانشيأنف والم؛ ألن  امنا قصد  قصد 
حنو: "اي زيُد"، وقد أبكر املربىل    ،ومن أنواعي األ رى: املناىلى املفرىل انع م

أ  األعالم اأبا نوىلية تفقد تعريفها انسابق وتصري نكرا ، وجي ب  ا اننداء  
 عريفا جديدا يزيل تنكريها اجلديد.مبا ويي من انقصد واإلقبال ع ى املخااب ت

 
 . 2/167وتوضيح املقالد   ،1/90وشرح انكاوين انشاوين   ،1/114ينظر شرح انتسهيل  (1)
 . 2/199انكتاب  (2)
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 )دراسة يف املصطلح واملفهوم واألنواع(   التعريف ابلقصد يف النحو العريب
 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

انتعريف ابنقصد   يزل  نفيبعف  ومل  انتساؤال      أ     سي  رأية  حىت 
 أاثره   أبهين من األسئ ن ما ي ي: ، وكا  مماىلراستي جديدا  

وما أهم مص  ناتي   كتب  ن؟  أكا  ن تعريف ابنقصد مفهوم معاملي ج يّ 
انننويني انننويني؟   ابل  ما  عن    مث  ابيتندثو   ابب  انتعريف  نقصد   

وما هي    ؟ىل املعروناملفر وىل وقسم  املقصنكر    قسم املناىلى امل  ، وحتديدا  املناىلى
 ؟ ف ابنقصد   كتب انننويني أنواع املعرّ 

انبنف أسئ ن  أهم  تقديوقد    .ت   كانة  امل  عرب    أجوبتها  سعية 
 األول وجع تي   ثالثن مباحف، هي:   أما انفصل؛ وص ني 

 املبنف األول: مص  نا  املعّرف ابنقصد.  
 . ابنقصدعّرف املبنف انثاين: حتديد مفهوم امل

 : أبرز موارىل انقصد عند انننويني.املبنف انثانف
انثاين وخصصتي ن نديف عن أنواع املعّرف ابنقصد   كتب    أما انفصلو 

 انننويني. 
خب أبن   أرىلوة  انيهامث  تول ة  انيت  اننتائج  أهم  ويها  أبكر   مث    ،امتن 

   .أهنية انبنف بثبة املصاىلر واملراجع انيت عد  انيها
 
 * * * 
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املعر    يف   : األول  للفصا ابلقصدمصطلحات  مفهومه  ، ف  وأبرز    ، وحتديد 
 موارد القصد عند النحويني.  

 ف ابلقصد يف كتب النحويني:: مصطلحات املعر  املبحث األول
انن املعرَّ بعد  مفرىلا   عن  انننويني  وجدهتم  ظر   كتب  ابنقصد  ف 

 يستع  و    تقريرها املص  نا  انتانين:
 اإلقبال:  -

هو    ان  ر ىلو    نا  املص أكثر   ابنقصد  املعّرف  عن  انننويني  حديف    
انقصد"، واترة يرتىل وحده  بو "مص  ح "اإلقبال"، يرتىل   أحاىليثهم اترة مقرون  

و ن أمث ن األول قول املراىلي: )وأما حنو: "اي رجُل"    ،انقصد"بو "غري مقرو   
تعرف   وانقصدوقيل  حنو  (1)(ابإلقبال  ا   هشام:  ابن  وقول  رجُل"  .     "اي 

)بسبب  انن معرون  واإلقبالداء  اجت ع    (2) (انقصد  )اأبا  األمشوين:  ويقول   .
. سواء كا    أبن  انتعريف سابقا ع ى  .. انتعريف واإلوراىل وإني يبو.املناىلى

حنو: زيُد"  اننداء  عارضا    ،"اي  بسبب    أو  واإلقبالويي  اننكرة    ، انقصد  وهو 
 .(3).(.املقصوىلة

ا أمث ن  قول  ومن  هنثاين  اوراىله    :شامابن  انبناء  مرين:  املناىلى  )يستنق 
بي معنّي، سواء كا  معرون قبل اننداء    . ونعين بتعريفي أ  يكو  مراىلا  .وتعريفي

 
 . 2/167توضيح املقالد  (1)
 . 4/18أوضح املسان   (2)
 . 3/253شرح األمشوين   (3)
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 )دراسة يف املصطلح واملفهوم واألنواع(   التعريف ابلقصد يف النحو العريب
 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

"زيد بسبب    ،كو  اننداء  بعد  معرون  أو  ع ييوع رو"،  "  اإلقبال   ، رجلكو 
قيل: س ب    ..زيُد"  . وقول املراىلي: )أما حنو: "اي(1) وانسا " تريد هب ا معينا(

 . (2)(ابإلقبالن وتعرف نع  ي ف ا عريت
 اإلشارة:  -

ي ي مص  ح "اإلقبال" مص  ح "اإلشارة" ومشتقاتي،   كثرة استع اني  
ابب   سيبويي    قول  أبن :  أمث ن  و ن  ابنقصد،  املعّرف  عن  احلديف  حني 

 ي ها  و عناه "اي أ ،"اي واسُق" و ،اننداء: )وأبن  أني اأبا قال: "اي رجُل"
و  أ  انرجل"  ألن     هاي  "اي  معرون؛  ولار  انييانفاسق"،  وقصد     أشر  
 .(3) قصده(

ُمنتقتل    معرون ابإلشارةاملربىل: )و"زيد" وما أشبهي   حال اننداء    وقول   
انتعريف من  ويي  أبن   قبل  ما كا   تقول    . عني  أن   ترى  أرىل     –أال  اأبا 

أقبل  –املعرون   تقديره: اي    ،اي رجُل  أقبلوإمنا  انرجل    عو  ى مونيس ع  ،أيها 
، و ذن  مل تد ل ويي األنف وانالم،  اشارة اننداءونكن حدثة ويي    ، معهوىل

 . (4) ولار معرون مبا لار  بي املبه ن معارف(

 
 . 204شرح ق ر انندى  (1)
 . 2/167توضيح املقالد  (2)
 . 2/199انكتاب  (3)
 . 4/205املقتطب  (4)
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املعرون )وأنواع  األمشوين:  املط ر.ويقول  ستن:  انكاوين:  ..  شرح  وزاىل     ..
رجُل" "اي  املقصوىل كو  ا  ،املناىلى  تعريفي  وا تار    أ   ابإلشارة  نتسهيل 

 . (1) (.يي.ان
 النداء:  -

نفظا   انننويو   نفظ  اثنثا    يستع ل  وهو  ابنقصد،  املعّرف  احلديف عن    حني 
ابن مان    حديثي عن أقسام املعارف:    ن  قولومشتقاتي، و ن أب"اننداء"  

 .(2) .(.املعّرف ابننداءويغف و   ،)وأكثرهم جيعل أقسامي مخسن 
( انرضي:  "املعويقول  بو  مقصويعين  ما كا   تعّرف  سواء    ،قصدهوىلا  رون" 

 .(3)..(.ويطّم حنو: "اي زيُد" و "اي رجُل" ،أو كا  معرون قب ي ،ابننداء
سبعنويقول   )املعارف  املط ر.انسيواي:  وهي:  و ..  "اي  .املناىلى..  حنو:   .
 . (4) .(.رجُل"

م عن مفرىلا   هذه هي املص  نا  انيت جرى ع يها انننويو  حني حديثه
حنو قول    ،"انتوجي"ك ص  ح    ،رىأ    باران  عو م   أب  ،املعّرف ابنقصد

 اىل   شرح  .. وز .. ستن: املط ر.األمشوين: )وأنواع املعرون
وا تار   انتسهيل أ  تعريفي ابإلشارة    ،انكاوين: املناىلى املقصوىل كو "اي رجُل"

 .(5) (واملواجهنانيي 
 

 . 1/123األمشوين  شرح  (1)
 . 1/115ح انتسهيل شر  (2)
 . 315/ 1شرح انكاوين  (3)
 . 1/186ا  ع  (4)
 . 1/123شرح األمشوين   (5)
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 )دراسة يف املصطلح واملفهوم واألنواع(   التعريف ابلقصد يف النحو العريب
 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

 : ف ابلقصد عند النحوينيعر  امل فهومم املبحث الثاين:
جرى    أهم املعرَّ   حديفويي  ابب  عن  ابب  انننويني  هو  ابنقصد  ف 

يني    قسم املفرىل انع م وقسم اننكرة املقصوىلة، وأكثر انننو   املناىلى، وحتديدا  
انباب، وىلوعهم  ف ابنقصد مقصور ع ى هذا  انيوم يظنو    انغانب أ  املعرَّ 

انننويني  أ   أبن   ع ى  جم عو   امل  املعرَّ    عن  هذا  احلديف  ابنقصد    ف 
أييت  ف ابنقصد   بقين أبواب انننو  ى حني جتد حديثهم عن املعرَّ  عب،  نباا

ف  عرَّ عن امل    هذا انباب أو أباك حديثا  عرضا مما جيعل انقارئ ال يتذكر أ   
 ابنقصد.

ف ابنقصد   حديثهم عن املناىلى  نعل مما يوضح عناين انننويني ابملعرَّ و 
ها  و عناه "اي أي    ،"سقُ وا  "اي  و  ،""اي رجلُ   قول سيبويي: )وأبن  أني اأبا قال:

و  أي    انرجل"  معرون  ،انفاسق"ها  "اي  وقصد     ؛ولار  انيي  أشر   ألن  
 .(1) قصده(

وقول املربىل: )و"زيد" وما أشبهي   حال اننداء معرون ابإلشارة ُمنتقتل عني  
–اأبا أرىل  املعرون    –ترى أن  تقول    ما كا  قبل أبن  ويي من انتعريف. أال 

أق"  : رجُل  تقديره  ،"بلاي  أي  "  :وإمنا  أقبلاي  انرجل  معو  ،  " ها  ع ى  ونيس 
  ،و ذن  مل تد ل ويي األنف وانالم  ، معهوىل، ونكن حدثة ويي اشارة اننداء

 . (2) ولار معرون مبا لار  بي املبه ن معارف(

 
 . 2/199انكتاب  (1)
 . 4/205املقتطب  (2)
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او  ن  ناىلى  مفهوما  مان   ابن  ابنملعرّ قد وضع  قصر هذا  ف  نكني  قصد، 
اأب    ؛رجُل"، حنو: "اي  ناىلى املنكر املقصوىل و امل، وهياملفهوم ع ى نوع من أنواع

: )املراىل من املناىلاي  ما جتدىل  عن املناىلى املنكر املقصوىليقول حني حديثي  
 .(1) .(.ني انتعيني ابننداء
  ،دمقصور ع ى نوع من أنواع املعّرف ابنقص  –ك ا ترى    –هذا املفهوم  

املعّرف ابنقصد املنكر  املناىلى  املع  ،وهو  و م    ،واننكرة وقطرون  وورىل   ابب 
 .   أبواب أ رى -وي ا أحسب   -كيد ع يي يتم انتأ

مفهوما   لاغ  من  أجد  أنواعي    عاما    ومل  امل  وأشار  ابنقصد  ن  عّرف 
فهوم  وقبل لوغ هذا املفهوم انعام ينبغي أبكر مناأبج مما ين بق ع يي م  ،املتفرقن

ومناأبج أ رى ال    ،اء(ابن مان  )املراىل من املناىلاي  ما جتدىل ني انتعيني ابنند
 ومن ت   انن اأبج: ،عي متاماتتسق م

 املنادى املُنّكر املقصود:  -
اأبا قال:  - أني  اننداء: )وأبن   "اي   و  ،""اي رجلُ   يقول سيبويي   ابب 
أي    ،"واسقُ  "اي  وو عناه  انرجل"  أي    ها  ا "اي  معرون  ،ق"نفاسها  ألن     ؛ولار 

 .(2) أشر  انيي وقصد  قصده(

 
 . 1/90شرح انكاوين انشاوين  (1)
 . 2/199انكتاب  (2)
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 )دراسة يف املصطلح واملفهوم واألنواع(   التعريف ابلقصد يف النحو العريب
 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

واملناىلى هنا لار    ،اي قائُم""  و  ، "رجلُ : "اي  ق ة   )اأبايب:  يقول انشاا  -
  ، معرون ابنقصد، وا  كا  نكرة   األلل؛ ألني ُمقَبل ع يي ابننداء، مقصوىل

 .(1)وصار كو "زيد"   اال تصاص(
 املنادى العلم املفرد:  -

ا  - يعيشقال  نوىليةبن  اأبا  األعالم  وتصري    :  انسابق  تعريفها  تفقد 
انوجي ب    ،نكرا  تعريفا    نداءا  املخااب  انقصد واإلقبال ع ى  ويي من    مبا 

ومن املع وم أن     ،جديدا يزيل تنكريها اجلديد )ولار أبن  كإضاون األعالم
ابتززهتا تعريفها، وحصل ويها تعريف اإلضاون   حنو:  وأبن   ،ملا أضفتها، وقد 

 .(2) ن  هاهنا   اننداء("زيدكم، وع ركم"، وكذ
 : ضافاملنادى الشبيه ابمل -

أيطا ك ا    - اننصب  ونك ي  ن  طاف  املطارع  )وأما  يعيش:  ابن  قال 
  ، "اي ضاراب زيدا"  و  ،وأبن  قون : "اي  ريا من زيدا"  ،كا  املطاف كذن 

.. وهذه  .الثني"ثن وث"اي ثال "اي حسنا وجَي األخ" و و ،"اي مطرواب غالُمي" و
نصبتها    ما  أعال   تهاأو مل جتع ها. وإ  جع  ك ها منصوبن، سواء جع تها أعالما  

 .(3).(.وا  جع تها معرون ابنقصد وهي منصوبن نذن   ،نشبهها ابملطاف
جييء    قال انرضي   ابب اننداء: )ويعنو  بو "املطارع ن  طاف" امسا    -

ن  مع ول  اما  متامي،  من  شيء  اانع  ، ألولبعده  ""اي  وحنو:  جبال"،  "اي    ا 
 

 . 5/254ن املقالد انشاوي (1)
 . 1/320شرح املفصل  (2)
 . 1/317شرح املفصل  (3)



 

 

 
231 

 ربية العجملة العلوم  
 هـ 1442  ستون رجبالالعدد  

سواء    ، طافن  ارع  ا مط... وكل هذ."اي  ريا من زيد"  و  ،حسنا وجُهي"
واأبا مل جتع ي ع  ا جاز أ  يتعرف ابنقصد، ك ا   حنو:  .أو ال  جع تي ع  ا  
 وأال يتعرف   ،"اي رجُل"

 .(1)..(.كو "اي رجال"  ،نعدم انقصد
 ظروف الغاايت:  -

انسامرائيند ا   أبهب   - وغريها  ،  "وووقُ   ، ، وبعدُ "قبلُ امل أ     كتور واضل 
أ     :ابنقصد؛ أي  معّرونم   –طم  ع ى اننائها    حال ب  –من ظروف انغااي   

مبعّرف    من ىلو  معّرف نفظي، وامنا   ،مع ومن انزما  أو املكا هذه انظروف  
 حس جس جخمخ مح جح}قوني تعامل:    وأبن  حنو  ،(2) معنوي، وهو انقصد انيها

   .(3)[4{ ]سورة الروم:خض حض  جض خصمص حص مس خس
ىلى  املنا ع ى    ا  هذه مناأبج ق ي ن تدل ع ى أ  املعّرف ابنقصد نيس مقصور 

ف ابنقصد، وامنا هو مشرتك بني أبواب حنوين أ رى، وهذا يقوىل  املنكر املعرّ 
ا  وهو أي ذ بن ،حنوينامل استنتاج مفاىله أ  املعّرف ابنقصد مشرتك بني أبواب 

 .هوميامل توسيع مف 
نقصد  كا  معّروا ابأو    ،ما جتدىل ني انتعيني ابننداء)  :هو  :اأبا    نقصد واملعّرف اب

  .(ف نفظيمن ىلو  معرّ  ،  مع وم انزما  أو املكا كا  أو ،ارةاإلشو 
 

 
 . 323 - 320/ 1شرح انكاوين  (1)
 .122- 3/118ينظر معاين انننو  (2)
 . 4آين  : سورة انروم. (3)
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 )دراسة يف املصطلح واملفهوم واألنواع(   التعريف ابلقصد يف النحو العريب
 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

 القصد عند النحويني:  : أبرز موارد املبحث الثالث
انننويو    يربز استع ل  مل  وأورىلوه   كالمهم، ونكنهم  وه ك ا  "انقصد"، 

ع ى    و م يكن يرتىل   كالمهم  ، رىأبرزوا غريه من املص  نا  انننوين األ 
انننويو ،  عارضا    هم وروىلا  رىل   كالمأني مص  ح، بل و  انقصد    وقد جعل 

من انعوامل انننوين، ونبيا  أبن     من أنواع املعارف، ك ا جع وه عامال    نوعا  
نصولا   هنا  أنقل  أشا  سوف  انننويني  من  "انقصد"    ر ن ائفن  امل  وا 

 : تطاعيف كالمهم
وانالم   .1 األنف  أ   هللا  رمحي  اخل يل  )وزعم  سيبويي:  أقال  منعه ا     امنا 

وأبن  أني    ،داء مرووع معروننداء من قبل أ  كل اسم   اننيد ال   ان
واي أي ها    ،عو: "اي أي ها انفاسقو عناه ك   ،واي واسُق"  ، اأبا قال: "اي رجلُ 

، واكتفية هبذا  وقصد  قصده ولار معرون؛ ألن  أشر  انيي    ،انرجل"
نإل هي  انيت  ولار كاألمساء  وانالم،  األنف  "هعن  حنو:  وما   ،ذا"شارة 

قصد  قصد شيء  ألن  امنا    ؛أشبي أبن ، ولار معرون بغري أنف والم
 .(1) (بعيني

  هو(: )وانفصل بني قون : "اي رجُل أقبل" اأبا أرىل  285قال املربىل )    .2
املعرون اأبا    ،بي  أن   اننكرة،  أرىل   اأبا  أقبل"  رجال   "اي  قون :  وبني 
 .(2)..(.أمتيىلو  سائر  نييرجال بعيني تشري ا وإمنا تريدض  ة  

 
 . 2/199انكتاب  (1)
 . 4/206املقتطب  (2)
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انفارسي )    .3 ترىل377قال  ق ة: "اي رجال" مل  اأبا    ه(: )أال ترى أن  
   وكل من أجاب  ،من هذا اننوع  امنا نىلية واحدا    ، واحدا بعيني مقصوىلا  

 . (1) (قالد نواحد بعيني  املعرون   وأنة ،منهم وهو انذي أرىل 
"زيدا    كر:ي ابنذ صوىل اني ألني مقه(: )وما انتصب  581قال انسهي ي )  .4

  وكذن : "زيدا ضربة، بال   ،(2) ضربتي"، وهو مذهب شيخنا أيب احلسني 
 ال جيع ي مفعوال مقدما؛ أل  املع ول ال يتقدم ع ى عام ي،   ،ض ري
 .(3)..(.ويذهب قوهو م

  ،ومعو هذا أ  ما عّده انننويو  منصواب ع ى االشتغال ومفعوال مقّدما
 وال عالقن ني ابنعوامل بعده.  ،أبكرهب ابنقصد امل  هو عند ابن ان راوة منصو 

5.    ( انعكربي  ت616قال  )وال  وانالمه(:  األنف  ع ى  "اي"    ؛د ل 
امل املناىلى ختصصي  انقصد  "اي" مع وألمرين: أ  األنف وانالم ن تعريف، 

 .(4).(.وال جيت ع أىلاات تعريف ،وتعّيني

 
 . 1/328 يقن  انتع (1)
كا  عامل األندنس    ،سني ابن ان راوةأبو احل  ،هو س ي ا  بن حم د بن عبد هللا انسبائي املانقي   (2)

أ ذ عني    ،و"مقانن   االسم واملس ى"  ،"املقدما  ع ى كتاب سيبويي"  : ين  ،ابنننو   زماني
ابألندنس انعربين  ومخس ائن  ، أئ ن  وعشرين  مثا   سنن  انوو  .تو   ووا     ، 2/79يا   ينظر 

 . 3/132واألعالم 
 . 57نتائج انفكر  (3)
 . 335 ،1/334باب ان  (4)
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 )دراسة يف املصطلح واملفهوم واألنواع(   التعريف ابلقصد يف النحو العريب
 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

مان  )    .6 ابن  املع672قال  املفرىل  واإلرف  ه(: )جيوز      قبال ابنقصد 
اجراؤه جمرى انع م املفرىل   انبناء، واجراؤه جمرى اننكرة   اننصب، قال  

 : اي رجال كرميا  انفراء: اننكرة املولوون املناىلاة تؤثر انعرب نصبها، يقونو 
 .(1) أقبل، وإأبا أورىلوا روعوا أكثر مما ينصبو (

7.    ( انرضي  ن  طاف686قال  "املطارع  بو  )ويعنو   جييء  ه(:  امسا    "
متامي  بعده من  نألول  ،شيء  مع ول  و   ، اما  جبال "  اانعا   "اي  "اي    حنو: 

  ، واما مع وف ع يي ع ف اننسق  ،"اي  ريا  من زيد"  و  ،حسنا  وجهي"
حنو: "اي    ،د   ى أ  يكو  املع وف مع املع وف ع يي امسا  نشيء واحع

واحد نعدىل  اسم  اجمل وع  أل   وثالثني"؛  هذا  .ثالثن   وكل  مطارع  .. 
يتعرف  ، جاز أ   أو ال، واأبا مل جتع ي ع  ا    سواء جع تي ع  ا    ،افن  ط

 .(2).(.رجال" ك ا   "اي رجُل" وأال يتعرف نعدم انقصد كو "اي  ،ابنقصد
8.    ( انشاايب  )791قال  ان غن  انننو    ألل  ضد  انقصده(:  وهو   ،

 .(3)ان نن انذي هو انعدول عن انقصد وانصواب، وانننو قصد انيي(
انشي .9 األز قال  )   خ  اند  سبعن:  906هري  املعارف  )وأقسام  ه(: 

املط ر وهم.أحدها:  وهند.انَعَ م  وانثاين:   ،. كأن  وانثانف:    ،. كزيد 
. واخلامس: .. وانيت.. كانذي.. وانرابع: املولول.. وأبي".رة كو "أبااإلشا

 
 . 3/249شرح انتسهيل  (1)
 . 323 - 320/ 1شرح انكاوين  (2)
 . 1/17املقالد انشاوين  (3)
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األىلاة واملرأة.أبو  املطاف  ،. كانغالم  ا.وانساىلس:  امل  منها.  .  .نواحد 
املنكر املقصوىل  م، وانسابع:كابين وانغال عنّي، املناىلى 

ُ
، حنو: "اي رجُل" مل

 . (1) (... تعريفي ابنقصدبناء ع ى أ  
  ،: انقصد(: جاء انننو   ان غن )ملعاٍ  مخسنه929وين )  قال األمش .10

 .(2)..(.قصد  قصدكيقال: حنو  حنوك، أي: 
أئ ن   من  مجع  أبهب  هووقد  انقصد  أ   امل  املعاين    ان غن  ن ننو  أووق 

االل الحيو  ابملعو  انننو      ،أشبهها  اشتقاق  )ومني  ىلريد:  ابن  قال 
 .(3) انكالم، كأني قصد انصواب(

 : وهي تظهر ،ورىل ويها أبكر "انقصد"وص انيت ض اننصهذه بع
 أ  انقصد من أنواع املعارف. -
 أ  انقصد من معاين انننو نغن.   -
  أ  انقصد من انعوامل املعنوين. -
 

 * * * 

 
 . 1/96انتصريح  (1)
 . 1/18شرح األمشوين   (2)
 . 1/575مجهرة ان غن  (3)
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 )دراسة يف املصطلح واملفهوم واألنواع(   التعريف ابلقصد يف النحو العريب
 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

 ف ابلقصد عند النحويني: عر  أنواع امل :الثاين الفصل
امل  اإلشارة  و   سبقة  املعارف،  أنواع  من  نوع  انقصد  عي: أنوا  من أ   أ  
  اأبا قال:: )وأبن  أني  ل سيبوييقا،  (1) "اي رجُل"  : حنو  ، املناىلى املنّكر املقصوىل

ها انفاسق"، ولار  "اي أي   و، ها انرجل"و عناه "اي أي   ،""اي واسقُ  "، و"اي رجلُ 
 .(2) يي وقصد  قصده(عرون؛ ألن  أشر  انم

ا لار معرون  واي قائُم"، واملناىلى هن  ،وقال انشاايب: )اأبا ق ة: "اي رجلُ 
ابننداء، مقصوىل، وصار  ي  ابنقصد، وا  كا  نكرة   األلل؛ ألني ُمقَبل ع ي

 .(3) كو "زيد"   اال تصاص(
األ رى أنواعي  ان  : ومن  املفرىل  زيُد"  ، ع ماملناىلى  "اي  املربىلحنو:  قال   ، :  

ما كا  قبل أبن     "زيد" وما أشبهي   حال اننداء معرون ابإلشارة ُمنتقتل عني)
،  "اي رجُل أقبل"  :–اأبا أرىل  املعرون    –أال ترى أن  تقول    انتعريف،   ويي من

أيّ "وإمنا تقديره:   ، ونيس ع ى معو معهوىل، ونكن حدثة  "ها انرجل أقبلاي 
ولار معرون مبا لار     ،ل ويي األنف وانالمننداء، و ذن  مل تد ويي اشارة ا 

 .(4) بي املبه ن معارف(
 . ابنقصدف معرّ   أ  املناىلى املفرىل انع موبنّي 

 
 . 2/167وتوضيح املقالد   ،1/90شاوين وشرح انكاوين ان  ،1/114ينظر شرح انتسهيل  (1)
 . 2/199انكتاب  (2)
 . 5/254الد انشاوين املق (3)
 . 4/205املقتطب  (4)



 

 

 
237 

 ربية العجملة العلوم  
 هـ 1442  ستون رجبالالعدد  

األعالم  و  ا   يعيش:  ابن  انسابق  املفرىلة  قال  تعريفها  تفقد  نوىلية  اأبا 
اننداء مبا ويي من انقصد واإلقبال ع ى املخااب   وتصري نكرا ، وجي ب  ا 

 . (1)نكريها اجلديدل تيزي جديدا   تعريفا  
به  "هذاحنو: "  ،اسم اإلشارةمن أنواعي األ رى أيطا:  و  ، وقد أبهب  يوشت
واإلشارةنا بعض   ابنقصد  يتعرف  اإلشارة  اسم  أ   امل  أ و ؛  (2) ننويني    أبن  

معنّي   قصداَ   ويي امل  اإلشارة  اريق  اخل يل ،  (3) عن  )شّبي  يعيش:  ابن  قال 
هي؛ ألني   املوضعني قصد وامياء  ب  رة   حنو: "هذا" وشت تعريف اننداء ابإلشا

 .(4) امل حاضر(
املناىلى  و  بني  انشبي  وجي  املقصو يك ن  اإلشار املنكر  واسم  أ   ،  ةىل    

ناىلى تعريف قصدي ك ا سبق، و  اإلشارة  ك يه ا يعّرف ابنقصد، وفي امل
 قصدي عن اريق اإلشارة امل معنّي.  تعيني 

انننو   ونذن   بعض  واحد جع ه ا  مرتبن  ابن    منة  يني    قال  انتعريف، 
ض ري املخااب،  : )أعروها ض ري املتك م، مث  حني حديثي عن املعارف  مان 
 .(5).(.ئب انسامل من اهبام، مث املشار بي واملناىلىنع م، مث ض ري انغامث ا

 
 . 1/320ينظر شرح املفصل  (1)
 . 2/115وانتذييل   ،1/114ينظر شرح انتسهيل  (2)
 .  37وىلرجا  انتعريف وانتنكري   انعربين  ، 89ينظر املشريا  املقامين  (3)
 . 1/343شرح املفصل  (4)
 . 1/114شرح انتسهيل  (5)
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 )دراسة يف املصطلح واملفهوم واألنواع(   التعريف ابلقصد يف النحو العريب
 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

: )ويعنو   املطارع ن  طاف ابنقصد، وقال  ز انرضي تعريف املناىلى أجاو 
ن  طا "املطارع  بعده شبو  امسا جييء  نألول  ،امييء من متف"    ، اما مع ول 

... وكل .يد""اي  ريا من ز   ي"، و"اي حسنا وجهُ   حنو: ""اي اانعا جبال"، و
واأبا مل جتع ي ع  ا جاز أ   . أو ال  هذا مطارع ن  طاف، سواء جع تي ع  ا  
رجُل" "اي  ابنقصد، ك ا   حنو:  "اي   ،يتعرف  انقصد، كو  نعدم  يتعرف  وأال 

 . (1) ..(.ال"رج
اندك واضل  وأبهب  أ   تور  امل  وهي  انسامرائي  انغااي ،  "قبل، ظروف 

ووراء،  وووقوبعد،   وأمام،  وعل"  ،و  ف، وحتة،  وأول،  وىلو ،  ،  وأسفل، 
 ع ى  وتكو    هذه احلال مبنين  ،تكو  معرون ابنقصد وحنوها، 
   .(2) انطم 

من   ،املكا ويعين ابنظروف املقصوىلة: أ  هذه انظروف مع ومن انزما  أو 
  ،  ى انطموبنية ع  ،وهو انقصد انيها  ،وامنا مبعّرف معنوي ،نفظيغري معّرف  

ا  حاالهتا  وملخانفن  تكو   انيت  األ رى  نكرةإلعرابين  معرّون    ،يها  أو 
 .(3) ابإلضاون

وامنا هو      ،ف انيي حمذوف ك ا أبهب انيي انننويو  و يس مثن مطا   
  ووفي   ع وم ن  تك م أو املخااب،احلقيقن ظرف معّرف ابنقصد، أي ظرف م

 
 . 323 - 320/ 1شرح انكاوين  (1)
 .121 - 3/118ينظر معاين انننو  (2)
   .119 ، 3/118ينظر معاين انننو  (3)
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تعامل:  ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن}  قوني 

 يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

يدل    (1)[80:{ ]سورة يوسفرث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 .(2)انظرف "قبل" ع ى أ  أبن  انزما  معروف ندى املخاابني 

 : ف ابنقصد مخسنرّ أ  أنواع املع ويتطح مما تقدم  
 "."اي رجلُ  :حنو ،كر املقصوىلاملناىلى املن -
 "اي زيُد".  حنو: ،املناىلى املفرىل املعرون -
 ."حم د  "هذا :حنو  ،أمساء اإلشارة -
 .حنو: "اي اانعا جبال" ،املناىلى املطارع ن  طاف  -
 وووُق".  ،وبعدُ  ،حنو: "قبلُ   ،ظروف انغااي  -
 : وي ا ي ي توضيح نكل نوع من هذه األنواعو  
 

 * * * 

 
 . 80سورة يوسف: آين  . (1)
 . 3/120ينظر معاين انننو  (2)



 

 

 
240 

 )دراسة يف املصطلح واملفهوم واألنواع(   التعريف ابلقصد يف النحو العريب
 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

 نكرة املقصودة:  دى الاملنا  املبحث األول:
يوعها  : )اننكرة انيت يزول اهبامها وش  ابب اننداءنكرة املقصوىلة  ابن  يراىل

من أوراىلها واالجتاه انيي ابخل اب، وتصري معرون  بسبب ندائها، مع قصد ورىل  
 .(1)   معني...(ىلانن ع ى واحد 
أشار ك  وقد  املتقدمني  اننناة  من  وابن  ،  (3) واملربىل ،  (2) سيبوييمجاعن 

،    املعارف  ، وأثبتوه"اي رجُل"  كر املقصوىل، حنو:امل املناىلى املن،  (4) سراجان
اننداء: اب   سيبويي  قال   اأبا قال: "اي رجُل"، و  ب  أني  "اي واسُق"،   )وأبن  

ها انفاسق"، ولار معرون؛ ألن  أشر  انيي "اي أي    انرجل" وها  و عناه "اي أي  
 .(5) وقصد  قصده(
رجُل أقبل" اأبا أرىل     : )وانفصل بني قون : "اياء  ابب انند   وقال املربىل

ا   "اي رجال    املعرون، وبني قون :  بي اننكرة، أن  اأبا ض  ة  أبا أرىل   أقبل" 
 .(6)..(.وإمنا تريد رجال بعيني تشري انيي ىلو  سائر أمتي

حني عّدوا املعارف مل يذكروا املناىلى املنكر   املتقدمني  غري أ  هؤالء اننناة
بينها، سيبويي  املقصوىل  مخقال  )واملعرون  األمس:  أشياء:  أعالم  سن  هي  انيت  اء 

 
 . 4/25انننو انوا   (1)
 . 2/199ينظر انكتاب  (2)
 . 4/276ينظر املقطب  (3)
 . 1/149األلول  ينظر  (4)
 . 2/199انكتاب  (5)
 . 4/206املقتطب  (6)
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اأبا   الن، واملطاف امل م انتنوينمل ترىل مععرون  واألمساء    ،واألنف وانالم  و 
 . (1) واإلض ار( ،املبه ن

نوعا   ابعتباره  املولول  االسم  امل  هؤالء  يت رق  عّده    ،ساىلسا    ومل  وامنا 
نوعا   حت  مشاركا    بعطهم  اإلشارة  املبهمالسم  مس ى  اال (2) ة  أ   أي  سم  ، 

ويئول أبن  امل أ   عندهم ع ى نوعني: اسم اإلشارة واالسم املولول،    املبهم
 .(3) أقسامي ستن 

نوعا سابعا   مان   ابن  املقصوىل، حنو  وزاىل  املنّكر  املناىلى  "اي رجُل"؛ :هو 
ويغف و     ،أكثر انننويني جيعل أقسام املعرون مخسن    انتسهيل:قال  ،  (4) ملعني 

 .(5)ُل"؛ اأبا ُقصد بي واحد بعينيجر "اي :ابننداء، حنواملعّرف 
  ، من أنواع املعارف  نكر املقصوىل نوع سابع ناىلى املى أ  املوممن ن َّ ع 

، معت دين وي ا يظهر يل  (8) ، وانشاايب(7)، وابن هشام(6) ابن انناظم من  كل   
رجلُ  "اي  قال:  اأبا  أني  )وأبن   سيبويي:  قول  واسقُ "  و  ،"ع ى  و عناه  "  اي 

 
 . 2/197كتاب ان (1)
 . 410ينظر حبف "ىلرجا  انتعريف وانتنكري   انعربين"  (2)
 . 1/115ينظر شرح انتسهيل  (3)
 . 2/167وتوضيح املقالد   ،1/90وشرح انكاوين انشاوين   ،1/114ينظر شرح انتسهيل  (4)
 . 1/115 ينظر شرح انتسهيل (5)
 . 5/254ينظر املقالد انشاوين  (6)
 . 1/77ينظر أوضح املسان   (7)
 . 5/254ينظر املقالد انشاوين  (8)
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 )دراسة يف املصطلح واملفهوم واألنواع(   التعريف ابلقصد يف النحو العريب
 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

"اي   انأي  ك عو  أي    فاسق،ها  انيي  واي  أشر   ألن   معرون؛  ولار  انرجل"  ها 
مل    -ك ا سبق    –. وا  كا  سيبويي  (1) وقصد  قصده( املعارف  عّد  حني 

 يذكر املناىلى اننكرة املقصوىلة بينها.
املتقدمني   ونعل انزايىلة  امهال  املعّرف  ل   ذه  امل  راجع  تعريفي  أ     ، هو 

ع يها امنا تعروة  ننكرة املقبل  ألنابنا أ  ا   : )وانذي لننيقال أبو حيا 
احملذو  وانالم  مناهبا(  ،ونابألنف  اننداء  حرف  أهنم  (2)ونب  انرضي  ويرى   ،

   .(3) وإ  تعروي نوقوعي موقع كاف املخااب  ،أمه وه ألني ورع املط را 
ابن  و  )ابملواجهن  قال  مقصوىلة  نكرة  اأبا كا   املناىلى  تعريف  مان : 

أبا كانة اإلشارة  من ظاهر قول سيبويي، واإلشارة انيي، وهذا املعو مفهوم  وا
م اإلشارةىلو   السم  معرّتون  أومل    ،واجهن  مواجهن  ومعها  معرّتون  تكو   وأ   
 . (4).(.وأحرى

ويي، وامنا أبن  مواجهن،  " وحنوه ال اشارة  و انفي أبو حيا     "اي رجلُ 
و  ابخل اب،  انبصريو   عني  عرّب  انذي  أ   وهو  ن زم  معرّتوا  اخل اب  نو كا  

ومع    ،ن   اابة رجالأل  ،حل" معرونكو  "رجل"   حنو: "أنة رجل لاي

 
 . 2/197انكتاب  (1)
 . 2/111انتذييل  (2)
 .3/321ينظر شرح انكاوين ن رضي  (3)
 . 1/115شرح انتسهيل  (4)
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املقبل ع يها  وقال  ،(1) أبن  وهو نكرة اننكرة  : )وانذي لنني ألنابنا أ  
 .(2)ونب حرف اننداء مناهبا( ،امنا تعروة ابألنف وانالم احملذوون

و  اننداء  انننويني بني حرف  انتعريف  وربط بعض  وجع وا  وانالم،  األنف 
عن اخل يل بن أمحد    سيبويي نقال  اننداء كانتعريف ابألنف وانالم، يقول  ف  حبر 

أبن  تع يل  "اي رجلُ    قال:  اأبا  أني  وأبن    ...) و ":  واسقُ "  ،  و عناه  اي   "
، ولار معرون؛ ألن  أشر  انيي  "ها انرجلاي أي  "  ، و"انفاسقها  ك عو "اي أي  

قصده،   وانالموقصد   األنف  عن  هبذا  بدال    ..  .واكتفية  هذا  ولار 
 .(3)  واستغو هب ا( ،ماننداء من األنف وانال

ابنقصد واإلشارة،    وظاهر أ  اخل يل جعل تعريف اننكرة املقصوىلة مقيدا  
  اننداء من األنف وانالم، واستغو بي عنه ا،    وأشار امل أ  أبن  لار بدال  

انقائ ني اب أبن  جند  أجل  وريقا  ومن  وريقني:  تع  نتعريف  أ   اننداء يرى    ريف 
يرى أ  انتعريف بواألنف    ووريقا    ،  ن حرف اننداءابنقصد واإلقبال ع يي بواس 

حرف اننداء. يقول انسيواي: )وأبهب قوم امل    وانالم حمذووتني ونب عنه ا 
أبو    ، ل حمذوون  –اي رجُل    –أ  تعريفي   اننداء مناهبا، قال  ونبة حروف 
 .(5)  ((4)هو "انذي لنني ألنابنا"حيا : و 

 
 . 2/111ينظر انتذييل  (1)
 . 2/111املصدر انسابق  (2)
 . 2/199انكتاب  (3)
 . 2/111انتذييل  (4)
 . 1/55ا  ع  (5)
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 )دراسة يف املصطلح واملفهوم واألنواع(   التعريف ابلقصد يف النحو العريب
 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

تبنّي  سبق   وقد  اننن  مما  ير   ويني أ   تال  ع م  جعو   امل  املناىلى  عريف 
امل   يرجعوني  بل  املعارف،  بقين  انشأ     املتك م ك ا هو  أو ع م  املخااب 

املتك م  بي  ،(1) قصد  اننداء حىت يكو  معرون  ويي  يؤثر  )املفرىل  انسريا :  ،  قال 
رجُل" "اي  ق اأب  ،كقون :  معرووا  ا  لار  بعيني  واحدا  إل صد   ع يي  قب؛  ان  

 .(2) ء(ف انندا وقصدك اايه حبر 
وقال أبو ع ي انفارسي: )أال ترى أن  اأبا ق ة: اي رجال" مل ترىل واحدا  

من هذا اننوع، وكل من أجاب  منهم وهو    ، امنا نىلية واحدا  بعيني مقصوىلا  
 . (3)انذي أرىل ، وأنة   املعرون قالد نواحد بعيني(

 نداء ع ى أىلنن منها: ويعت د انقائ و  بتعريف انقصد وان
وحرف اننداء ال جيت عا  عند مجهور انبصريني،   نف وانالمل: أ  األاألو 

ويي األنف وانالم؛ أل  كال منه ا   اسم  اننداء ع ى  وال يصح ىل ول حرف 
، يقول انسريا : )أل  حرف  (4) ن تعريف، وال جيت ع ع ى اسم واحد معروا 

أل  اننداء  وانالم،  األنف  ويي  ما  ي يي  قصد،  ينال  اأبا  املناىلى  واألنف    يعرف 
 .(5)   ني، وال جيت ع تعريفا    اسم واحد(نالم يعرواوا

 
 . 87ري بني اندالنن وانشكل ينظر انتعريف وانتنك (1)
 . 1/154شرح انسريا   (2)
 . 1/328انتع يقن   (3)
 . 287 ،286ينظر اإلنصاف  (4)
 . 2/176شرح انسريا   (5)
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حنو:   ابننداء،  وانتعريف  وانالم  ابألنف  انتعريف  انتعريفني:  تنا   انثاين: 
  اي رجُل"، وانتعريف ابألنف وانالم ن عهد وهو نغائب، وانتعريف   "انرجل، و

 .(1) ابننداء ن قصد وهو حلاضر وتناويا
وا  انثانف: األنف  ويي  مبا  انسرا   ،نالمولفي  ابن  أني  يقول  )ويقوي  ج: 

 كذن  ما حكى سيبويي عن يونس أني مسع  
اخلبيف" واسُق  "اي  يقول:  من  انعرب  عنده    ،من  "واسق"  يكن  مل  و و 

 .(2)   معرون ما ولف مبا ويي األنف وانالم(
ا اندماميين  أبهب  اننكرة  وقد  تعريف  أ   حيصل  مل  مل    ابنقصد املقصوىلة 

نيل انتفائي   "أنة رجل عامل"  كو  انك  ن مناىلاة؛ بد   بل هب ا مع   ، واإلقبال
 . (3) مع وجوىل انقصد واإلقبال

عفيفي  أمحد  اندكتور  انتعر   ويرى  أ   جهن  من  قوي  انقول  هذا  ف  يأ  
بدن انتعريف؛  يقّوي  مناىلاة  انك  ن  مع كو   واإلقبال  انقصد  ابنقصد  أ   يل 

"هذا رجل    أو  ،""أنة رجل عامل  اإلشارة مثل:و  واإلقبال وقط مع انط ري أ 
املعنوين   احملدىلا   وهذه  "رجل"،  ك  ن  بناء  يسبب  ال  "انقصد  أبكي" 

أبن   "اي"  وان فظين  واإلقبال"،   وكا   املقصوىلة،  اننكرة  تعريف  امل  أىل   قد 
 .(4) سببا   انبناء 

 
 . 2/8شرح املفصل  (1)
 . 1/347األلول  (2)
 .3/138ينظر رأيي   حاشين انصبا   (3)
 . 161نظر انتعريف وانتنكري   انننو انعريب ي (4)
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 )دراسة يف املصطلح واملفهوم واألنواع(   التعريف ابلقصد يف النحو العريب
 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

انننويني  من  انع م   ويرى كثري  ا   أ   ع  ياملفرىل  زانة  مُجع  أو  ُثينّت   ،تيأبا 
نوىلي   وإأبا  نكرة،  مُجعولار  أو  تثنيتي  ابنتعريف  ،  بعد  ني  من    انناشئحكم 

وانقصد حم دا   ،اننداء  "اي  حم دو "    ،حنو:  وال  (1) واي  انع م  يثو  ال  اأب  ؛ 
 .  (2) عن انع  ين  جي ع اال بعد تنكريه، ونذا ت زمي "أل"   غري اننداء عوضا  

عال  و انننويويذكر   املقصوىلة  اننكرة  ع ى  ن  ناىلى  تعني  شك ين  من 
رجلُ و   .ياىلراك "اي  حنو:  بي  يروع  ما  ع ى  يبو  أني  رجال   ،هي  واي    ، واي 

وإأب ىلنيال    امس  و "،  انط ن  رجُل" كانة  "اي  رجال    ق ة:  تريد  أن   ع ى 
 . .(3) بعيني، وكذن  ما ينوب عنها من أنف أو واو 

وىلة  أ  املناىلى اأبا كا  مفرىلا نكرة غري مقص     ني وال  الف بني انننوي
 .(4) ننداء، بل يظل ع ى تنكريه، حنو: "اي رجال   ذ بيدي"عرف ابال يتوإني 

شك ين   عالمن  املقصوىلةوني  اننكرة  عن  ومتيزه  هبا  اننصب    ،يعرف  هي 
 . (5) وانتنوين   مقابل انبناء ع ى ما يروع بي اأبا كا  نكرة مقصوىلة

انتع ع ى  ىلنيال  انشك ين  انعالمن  اعتبار  ميكن  أني  أبن   أو  ير ومعو  ف 
ين، أو ما ينوب مناهبا كا   انتنكري   املناىلى املفرىل، وإأبا حلقتي ض ن ىلو  تنو 

 .(6) معرون مقصوىلة، واأبا حلقتي وتنن مع انتنوين كا  نكرة غري مقصوىلة 

 
 . 4/16وانننو انوا    ،2/170ين اخلطري  ينظر حاش (1)
 . 2/170ينظر حاشين اخلطري   (2)
 . 139ينظر انتعريف وانتنكري بني اندالنن وانشكل  (3)
 . 5/263واملقالد انشاوين  ، 4/18وأوضح املسان   ، 2/6ينظر انكاوين انشاوين  (4)
 . 4/18وأوضح املسان    ،6 ، 2/5اوين انشاوين ينظر انك (5)
 . 140 ،139وانتعريف وانتنكري بني اندالنن وانشكل   ،4/18أوضح املسان   ينظر (6)
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املقص اننكرة غري  نداء  أنكر  انننويني من  يتصّور    أني ال ورأى    ،وىلةومن 
وقصد  اقبال  مع  اال  اس( 1) نداء  ما  مجيع  وأتول  عشت،  انننويو   بي   ى  هد 

 وجعل قول أبي انرمن:    .لنن أبن 
 ( 2) َوض  أو يرتقرقُ و اءُ ا وى ير   .وى هتجةت ن عنيت َعربَة  ز  أىلارا  حبُ 

وامنا نصب    ،يعروهاألني ال يهيج عربتَي ىلار ال    ؛ من نداء اننكرة املقصوىلة
 ضرورة انشعر.  ني نوَّ   أل

: بن احلُ َ  توبنومن أبن  ما أنشده سيبويي ن   ريّت
 ( 3)راين أزورُهاتَ  ُمعذّتُب ني ى أ     .ةٍ نع   اي تيسا  نزا   َمرير 

انبناء ع ى انطم، وامنا نصب ألني    ،بعيني  ألني يريد شخصا   وانقياس ويي 
 نوَّ    ضرورة انشعر. 

 : وكذن  قول األحوص
 (4) هللا انسالم  ورمحنُ ع ي ت ..متن أبا ت عترقٍ  خن ن  أال اي  

 
 .178/ 2شرح اجل ل البن عصفور  ينظر (1)
عصفور    ،2/199وانكتاب    ،456ىليواني    (2) البن  اجل ل  ع ى    ،2/179وشرح  انرضي  وشرح 

املقال  ،1/322انكاوين   انننوين    ،2/168د  وتوضيح  .  2/190  واخلزانن  ،3/236واملقالد 
اندهناء جبال  من  جبل  جي  . "حزوى"  "يرتقرق"  متفرقا.  ينصب   " "يروض  ىلمعن.  يء  "َعربة" 

 ويذهب ورتى ني حركن وتألنؤا.  
واملقالد    ،2/178وشرح اجل ل البن عصفور    ،215  ،203/ 4واملقتطب    ،2/200تاب  انك  (3)

ا  . 5/265انشاوين   املعزانتيس:  من  ان.نذكر  عند  وحترك  وثب  احملكم  . سفاىلنزا:  احلبل  املريرة: 
 انفتل.

انشجري  ،190ىليواني    (4) ابن  الب.  ،1/180وأمايل  اجل ل  عصفور  وشرح  وشرح    ، 2/180ن 
 . 2/192واخلزانن  ، 5/265واملقالد انشاوين  ، 1/323ن رضي انكاوين 
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 )دراسة يف املصطلح واملفهوم واألنواع(   التعريف ابلقصد يف النحو العريب
 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

انبناء ع ى انطم،    حمبوبتي وهي معروونألني يريد ابننخ ن   ويي  عنده، وانقياس 
 ة انشعرين.وامنا نصب ن طرور 

وأبهب ابن عصفور امل أني ال يستنيل نداء اننكرة غري املقصوىلة ك ا    
بل من  ،  ال يقصد من انناس أحدا  وهو  رجال   ذ بيدي"،  قول األع ى: "اي  

األبيا  انسابقن ع يها أومل  واأبا مل يستنل أبن ؛ وإ  محل    ه،ي وهو مراىلأجاب
قول  م املقصوىلة  غري  اننكرة  نداء  جواز  ع ى  ويدل  انطرورة،  ع ى  مح ها  ن 

ني ابننكرة  ،انعرب: "اي رجال عاقال" نكا     ،وولفهم  ُمقبال ع يها  ونو كا  
 .(1) يُف"ك ا قانوا: "اي واسُق اخلب  ،عرون ويجب أ  يولف مبعرونم

 وأما قول أبي انرمن:  
 ( 2) و اُء ا وى يرَوض  أو يرتقرقُ . عنيت َعربَة  جةت نزوى هت أىلارا  حب

بل  ،  معينن من ىلاير حزوى  وإ  من األب غ من اريق املعو أ  ال يريد ىلارا  
 .(3) ر كانة  ىلاأيَّ  ،مأوى من ىلاير حزوى هاج عربتي
 :َ ريّت بن احلُ  وكذن  ما أنشده سيبويي نتوبن

 ( 4)أزورُهاأ  تراين ُمعذّتُب ني ى .رةٍ نع   اي تيسا  نزا   َمري
  ، وهو جمهول عند املخااب أيطا  ،وإني وا  كا  قد كّو عن مع وم عنده

 أل  االسم يكو    ؛وه ا نكرات 
 

 .2/181(نظر شرح اجل ل البن عصفور  (1)
 رجيي   انصفنن انسابقن. سبق خت (2)
 .182/ 2شرح اجل ل البن عصفور  ينظر (3)
 . سبق خترجيي   انصفنن انسابقن (4)
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 .(1) تك م ك ا هو عند املعند املخااب   معرون اأبا كا  مع وما  
 : يوأما قول انص تا  انعبد

 (2) جريرم ونكن    ك يب تواضعُ أاي شاعرا  ال شاعر انيوَم مثُ ه 
شاعرا   بي  يريد  ألني  "شاعرا"؛  وكا     ونصب  جرير  الن،  وهو  بعيني، 

ع ى انطم، وخّرجي سيبويي ع ى أ  املناىلى حمذوف،    انقياس أ  يكو  مبنيا  
 .(3)   كأني قال: اي قوُم ع يكم شاعرا  ،صوب ع ى اإلغراءو"شاعرا" من

 وأما قول جرير: 
 (4) اغرتاابما ال أاب ن  و أنؤ  .أعبدا  حلَّ   ُشَعىب غريبا   .

شخصا   يريد  انطم  ووألني  ع ى  انبناء  ويي  وانقياس  نصب    ،بعيني،  وامنا 
 تشبيها ني ابننكرة غري املقصوىلة. 

  ، ت فو    تعريف املناىلى املنكر املقصوىلويني خمأ  انننوواضح مما سبق  
ابنقصد تعريفي  يرى  من  ي  ،و نهم  من  ابألنف  ومنهم  تعريفي  وانالم  رى 

   .حرف اننداء ا عنه ونب  ،احملذووتني 

 
 .182/ 2ينظر شرح اجل ل البن عصفور  (1)
عصفور    ،203/ 4واملقتطب    ، 2/199انكتاب    (2) البن  اجل ل  انرضي    ،2/182وشرح  وشرح 

انكاوين   املقالد    ،1/321ع ى  واخلزانن    ،5/265انشاوين  واملقالد    ،2/178وتوضيح 
2/174. 

 .182/ 2ينظر شرح اجل ل البن عصفور  (3)
  ، 3/221قالد انننوين  وامل   ، 1/322وشرح انكاوين ن رضي    ، 1/339  وانكتاب   ،650ىليواني    (4)

 .2/183واخلزانن ، 2/221وانتصريح .
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 )دراسة يف املصطلح واملفهوم واألنواع(   التعريف ابلقصد يف النحو العريب
 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

 : الَعَلم املفرداملنادى  املبحث الثاين:
ابملطاف؛ ويش ل    وال شبيها    : )ما نيس مطاوا  يراىل ابملفرىل   ابب اننداء

بنو ا احلقيقي  ويشملفرىل  واملؤنف،  املذكر  ومجعي(عيي  مثناه  اي  "حنو:    ،(1) ل 
واا نُ   ، حم دُ  واا تا ، واي    ،واي حم دا ، واي حم دو ، واي  واا ا "، واي 

 . (2) تس ى مفرىلة   ابب اننداء  –وأشباهها  –ألعالم  وكل هذه ا 
انننويو  أبكر  انبناء  وقد  ونقي  ولفا   ويي  اجت ع  اأبا  املناىلى  :  أ  
 .(3)""اي زيدُ حنو:   ،يكو  مفرىلا وانثاين: أ وا، أحدمها: أ  يكو  معرَّ 

نع  ين  تعريف ا  أو  ، ع ى رأيٍ وانتعريف هنا ع ى ااالقي   تعريف انقصد  
 . (4) آ ر  ع ى رأيواستصنب أبن  انتعريف بعد اننداء ، قبل اننداء
)و  قال اننداء:  ابب  انندا "زيدُ   املربىل    حال  أشبهي    وما  معرون  "  ء 

  –بل أبن  ويي من انتعريف. أال ترى أن  تقول  عني ما كا  ق  ابإلشارة ُمنتقتل
املعرون   أرىل   أقبل"  :–اأبا  رجُل  تقديره  ،"اي  أقبلأي    اي"   : وإمنا  انرجل   ، "ها 

معهوىل اننداء  ،ونيس ع ى معو  ويي اشارة  تد ل    ،ونكن حدثة  مل  و ذن  
 .(5) املبه ن معارف( ولار معرون مبا لار  بي ،وانالمويي األنف 

 
 . 4/9انننو انوا   (1)
 . ينظر املصدر انسابق (2)
 . 5/254ن واملقالد انشاوي  ، 2/5ينظر شرح انكاوين انشاوين  (3)
 . 5/254ينظر املقالد انشاوين  (4)
 . 4/205املقتطب  (5)
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 هـ 1442  ستون رجبالالعدد  

، "اي زيدُ "وإأبا ق ة:    معرفم ابنقصد واإلقبال  فرىل انع مملناىلى املوبنّي أ  ا
 .  (1) واإلقبال واملناىلى هنا لار معرون ابنقصد 

نوىلية و  اأبا  األعالم  ا   يعيش:  ابن  وتصري    قال  انسابق  تعريفها  تفقد 
امل انقصد واإلقبال ع ى  ويي من  مبا  اننداء  تعريفا  نكرا ، وجي ب  ا  خااب 

ومن املع وم أن     ،ولار أبن  كإضاون األعالمها اجلديد )يزيل تنكري   جديدا  
ابتززهتا تعريفها  ،ملا أضفتها :  اإلضاون، وأبن  حنووحصل ويها تعريف    ،وقد 

 .(2) كذن  هاهنا   اننداء(وع ركم"، و ،"زيدكم
ننداء  ، امل أ  انتعريف انسابق ع ى ا(4) ، وابن مان (3) وأبهب ابن انسراج 

 ابٍق ني بعد اننداء.
" وما أشبهي من املعارف معارف  "زيدُ   وو  ،"قال ابن انسراج: )وأما "اي زيدُ 

 . (5) كا (وهو   اننداء معرون ك ا   ،قبل اننداء
انرضي  ع يي  (6) وأبهب  تعريفني  اجت اع  من  مانع  ال  أني  تعريف   ؛امل 

بني  اجل ع  هو  امل نوع  أل   واإلقبال؛  انقصد  وتعريف  عالمتني    انع  ين 
   .(7) عالمن نفظينبانع  ين نيس تعريف و   ،"اي" واألنف وانالمنفظيتني، مثل: 

 
 . 2/211وانتصريح  ،5/254ينظر املقالد انشاوين  (1)
 . 1/320شرح املفصل  (2)
 . 2/211وانتصريح  ،  1/330ينظر األلول   (3)
 . 2/111، وانتذييل 1/90ينظر شرح انكاوين انشاوين  (4)
 . 1/330األلول  (5)
 . 1/339كاوين ني ينظر شرح ان (6)
وانتعريف وانتنكري بني اندالنن    ، 1/339وشرح انرضي ع ى انكاوين    ، 209ينظر أسرار انعربين    (7)

 . 141 وانشكل
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 )دراسة يف املصطلح واملفهوم واألنواع(   التعريف ابلقصد يف النحو العريب
 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

 ىلنن منها:ويعت د انقائ و  ببقاء تعريف انع  ين بعد اننداء ع ى أ 
انَعَ م .1 اننداء   وضوحا  ازىلاىل    أ   املناىلى قد ال  (1) بعد  ؛ يدل ع ى أبن  أ  

واسم   تعامل  انتنكري، كاسم هللا  نُكّت (2) اإلشارة يقبل  وامنا  اضاوتي؛   ر،  عند 
األل ي انتعريف أو انتخصي ، و و بقية انع  ين نغة    أل  مقصوىلها

وال حاجن    ،اء ال انتعريفوأما اننداء واملقصوىل مني ا ب اإللغ  ،اإلضاون
 .(3) ن تنكري

م ازىلاىل وضوحا بعد اننداء هو أ  تعريف انع  ين زاىل   َ ومما يدل ع ى أ  انعَ 
انو ذا حتول من  ،  يدا  انع م حتد اأب  عريفي لار قواي  بناء؛ أل  تاإلعراب امل  ؛ 

دها ىلالنيا، وال  الف  اننكرة غري املقصوىلة تناىلى، ونكنها ال تبو نعدم حتدي
،  (4) ع ى أ  اننكرة غري املقصوىلة ابقين ع ى تنكريها عند ندائها  انننويني   بني 

 م "غري    املناىلى املفرىل انع)وع ى هذا و سنا مع انكوويني انذين يذهبو  امل أ
اجمل  يوجد     وع مجع مذكراملثو وغري  اأب ال  تنوين؛  بغري  مرووع  معرب  ساملا" 
"، وال توجد من انع ل انيت متنع  ي  ين   مثل: "اي حم ُد، واي ع سبب ملنع انتنو 

نذن  نيسة كاوين  وهي وحدها  انع  ين،  اال  انتنوين  من  وجي    ،انك  ن  وال 
 .(5)   وعي(حلذف تنويني مع ر 

 
 . 2/169وحاشين اخلطري  ،186/ 1وا  ع  ، 2/111ينظر انتذييل  (1)
 .2/169وحاشين اخلطري . ،2/211وانتصريح   ، 2/111ينظر انتذييل  (2)
 . 2/169ن اخلطري  ينظر حاشي (3)
 . 154ينظر انتعريف وانتنكري   انننو انعريب  (4)
 . 155 ، 154املصدر انسابق  (5)
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 ربية العجملة العلوم  
 هـ 1442  ستون رجبالالعدد  

ن زم أ  يكو  "رجل"   حنو: "أنة رجل لاحل"  معرّتوا  اخل اب    نو كا  .2
 .(1) ومع أبن  وهو نكرة ، معرون، ألن   اابة رجال

ت .3 أ   ورضنا  يزول واأبا  انع  ين  جديد    عريف  تعريف  حم ي  وحيل  ابننداء 
  نتعريفها انسابق نوعا ورتبن، وهذا   نوجب أ  يكو  انتعريف املتجدىل مماثال  

ىلرج أل   ممكن؛  ابنع غري  انتعريف  انتعريف  ن  ىلرجن  من  أروع   ين 
 . (2) ابنقصد

  ال مانع من اجت اع تعريفني ع ى املناىلى املفرىل انع م؛   يواألقرب عندي أن
 انقصد  انع  ين وتعريف   ريفتع

مثل: "اي" واألنف   ،أل  امل نوع هو اجل ع بني عالمتني نفظيتني  ؛واإلقبال
 . (3) ظينعالمن نف بن نيس انع  يتعريف و   ،وانالم
 

 * * * 

 
 . 2/111ينظر انتذييل  (1)
 .4/12"   انننو انوا   1ينظر حاشين " (2)
وانتعريف وانتنكري بني اندالنن    ، 1/339كاوين  وشرح انرضي ع ى ان  ، 209ينظر أسرار انعربين    (3)

 . 141وانشكل 
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 )دراسة يف املصطلح واملفهوم واألنواع(   التعريف ابلقصد يف النحو العريب
 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

 : اسم اإلشارة املبحث الثالث:
األلل   أمساء اإلشارة أ  ال يشار هبا )اال امل مشاهد حمسوس، قريب  

 . (1). و تصيريه كاملشاهد(.مل حمسوس غري مشاهدأو بعيد، وإ  أشري هبا ا
  حدا  املتك م اأبا استع ل امسا من أمساء اإلشارة ا ت  واومعو أبن  أ   

ب ابإلشارة احلسين وهي انبصر، ويست زم أبن  كو  املشار  روي املخاابعيني نيع
املعّرف ابنق ب  (2) انيي حمسوسا ابنبصر حاضرا  انيي  املشار  . وميكن أ  يوجد 

نوين"، وهنا ميكن أ   ن، و  هذه احلانن ي  ق ع ى اإلشارة "اإلشارة املعوانذه
حسيا   انيي  املشار  معنواي    يكو   او   ،(3) أو  ابن  أكد  عنقد  أبن   دما  حلاجب 

انيي ال يشرتط أ  يكو  موجوىلا   ، بل يكفي أ  يكو   حاضرا    قال: )املشار 
تعامل:   ،أبهنا    موجوىلا   قوني  ع يي   جغ مع جع مظ حط مض}  واندنيل 

ط  رَ . ومن شَ .(4)[83{ ]سورة القصص:حك جك حقمق مف خف حف جف مغ
 . (5) وجوىل املشار انيي وهو جهل حمض(

أكا    ابنعني وسواء  أمانتعرف  ابإلشارة    ،نق باب    االقرتا   من  بد  ال 
 .(6) أو هذه" ،انكامنن   "هذا

 
 . 3/75شرح انكاوين ن رضي  (1)
 . 79وانتعريف وانتنكري   انننو   ،1/201ينظر حاشين انصبا   (2)
 .79انننو  ينظر انتعريف وانتنكري   (3)
 . 83من اآلين  ،سورة انقص  (4)
 . 2/704أمايل ابن احلاجب  (5)
 .80ينظر انتعريف وانتنكري   انننو  (6)
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وقد ال  ح اننناة انقدامى ع ى تس ين أمساء اإلشارة ابألمساء املبه ن،  
فهومي انعام يفطي امل انوقوع   تناقض ىلاليل ندى بعض  وهذا املص  ح مب

استغ ق  غامض انذي عام هو ان فظ انفهوم اناندارسني من جهن أ  املبهم   امل
وهو شائع م  ق اندالنن، وهذا يتعارض مع مفهوم أمساء اإلشارة ع ى    ،وه ي

نفسي انوقة  ومعرون    مبه ا  ان فظ  يكو   اأب كيف  املعارف؛  من    ؟ أهنا 
 .(1) ن حمدىلة مقيدة املعو، واملبهم عام م  قعرو وامل

كل    قوعها ع ىاملعو ابإلهبام و : )و وقد بنّي ابن يعيش معو اإلهبام قائال  
مها، وال ختت  مس ى ىلو  مس ى، هذا معو  شيء من حيوا  ومجاىل وغري 

 .(2) اإلهبام ويها، ال أ  املراىل بي انتنكري، أال ترى أ  هذه األمساء معارف( 
وقال:  ،  وزاىله توضينا   ،عن ابن يعيش وي ا يظهراملعو  رضي هذا  ان   أ ذ و 
حيت ل    ملتك م أشياءا حبطرة  . أل   .مبه ا  وا  كانة معارفمنا مُسيّتة  )وا

 .(3) (اأ  تكو  مشارا انيه
األمساء   هذه  )تس يتهم  أ   وذكر  اإلهبام  معو  امل  انسهي ي  أشار  ك ا 

أغ  اأبا  انباب  أهب ة  من  مأ وأبة  أي:  املبه ن  اجلواب  ع ى  واستبهم  قتي، 
األلل ملا استبهم ع ى املتك م  استغ َق، وكذن  هذه األمساء امنا وضعة    

 
 . 80ق ينظر املصدر انساب (1)
 . 5/86شرح املفصل  (2)
 . 32وينظر انتعريف وانتنكري بني اندالنن وانشكل   ،3/321شرح انكاوين ن رضي  (3)
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 )دراسة يف املصطلح واملفهوم واألنواع(   التعريف ابلقصد يف النحو العريب
 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

إلشارة  و اهبامي ع ى بعض املخاابني ىلو  بعض، واكتفى ابأراىل ه  امسي، أو
 .(1)   انيي، أو كانة اإلشارة انيي أبنَي من امسي عند املخااب(

، بل يعين انتعريف  وض انداليل م  قا  ومعو أبن  أ  اإلهبام ال يعين انغ 
ما نعدم انع م بي، أو نقصد عدم انذكر  ابنقصد وانتوجي ىلو  أبكر املس ى، ا

 .(2) سين  سباب نفأل
وقد أكد انسهي ي   عبارتي انسابقن أ  اإلشارة ميكن أ  تكو  وو أحيان وو  

ال ،  أبني من امسي عند املخااب؛ اأب اهنا حت ل   اياهتا انكثري من انتخي
و أحيان و تكو  أوضح من انكالم عني وقط ىلو    رؤيتي، ا  مل  ورؤين انشيء 

جيت ع ان فظ مع انتوجي   اسم    وعندما   يكن أبن  أوضح   معظم األحوال،
 .(3) وأكثر وضوحا   وى تعريفا  اإلشارة يكو  أبن  أق

يكو   و  أ   جيب  بي  تولف  ما  وإ   معرون  املبه ن  األمساء  هذه  أ   مبا 
معر  انرجل(4) ون شك يا  هذا  اي  قون :  )وأبن   سيبويي:  يقول  هذا   ،  ،  واي 

 .(5) انرجال ، لار املبهم وما بعده مبنزنن اسم واحد(
انرجل"وو   هذا  "اي  معهوىل    ،أل"   حنو:  ع ى  تدل  انرجال "  هذا   واي 

خ  املقصوىل،  بفطل ما نتج عن استع ال اسم اإلشارة "هذا" من تعيني ن ش

 
 . 227ينظر نتائج انفكر  (1)
 .82ينظر انتعريف وانتنكري   انننو  (2)
 . 82ينظر املصدر انسابق  (3)
 .328املشريا  املقامين   ان غن انعربين  (4)
 . 2/190انكتاب  (5)
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ا من حيف  معهوىل  ق)وهو  عر ني  بود  انت فظ  قبل  املخااب  بواس ن    وي  "أل" 
حيققي  انذي    ّين املتنققن مع انت فظ بو "هذا"، وانتعريف اإلشارياحلس  اإلشارة

وتن بع لورتي     انيي  اسم اإلشارة يساعد   حتديد املرجع اخلارجي املشار 
أل" استعاىل ما قد  بو "وإأبا قال بعد أبن  "انرجل" تبني ني أني    ،أبهن املخااب

 .(1)(ف ع يي مسبقا بواس ن "هذا"عرّ ت
بعض   أبهب  ابن    انننويني وقد  يقول  اإلشارة،  ابسم  املناىلى  تشبيي  امل 

اننداء ابإلشارة   حنو: "هذا" وشبهي؛ ألن)شبي  يعيش:   ي   اخل يل تعريف 
، )ع ى أننا ننبي امل أ  املقصوىل ابحلاضر  (2) املوضعني قصد وامياء امل حاضر(

ي يكو   انتخاايب ال احلطور   انتخااب؛ اأب املشار اني  هو احلطور   املقام
 .(3) حاضرا   املقام ونكني غائب من انتخااب(

 ،م اإلشارة من قبيل املعرون بقرينن زائدة ع ييواي تعريف اس انسي  وقد عدّ 
أو متأ رة اما أ  تكو  متقدمن  بقرينن زائدة  واملتأ رة  .اأب يقول: )واندال   ..

وهو لفن  ،  . واملنفص ن اما أ  تكو  جنسا  .منفص ن  اما أ  تكو  متص ن أو 
 .(4) .(.اسم اإلشارة

 
 . 329 ،328شريا  املقامين   ان غن انعربين امل (1)
 . 1/343شرح املفصل  (2)
 .266املشريا  املقامين   ان غن انعربين  (3)
 . 37 ،2/36اننظائر األشباه و  (4)
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 )دراسة يف املصطلح واملفهوم واألنواع(   التعريف ابلقصد يف النحو العريب
 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

وهو لفن    ، ف بقرينن متأ رةويتطح من هذا انن  أ  اسم اإلشارة معرّ 
اإلشا "جاءين   ،رةاسم  ق ة:  نو  يعروي    و ذا  من  امل  اشارة  غري  من  هذا" 

 .(1) انسامع مل يكن معرون
ع أمحد  اندكتور  يعجب  مل  انرأي  هذا  أ   اسم  فغري  تعرَّف  أ   اأب  يفي؛ 

اإلشارة،  اإلشارة   اسم  لفن  وهو  عن  ابجلنس  تفصح  ال  غامطن  عبارة 
ىلو  قرينن    م اإلشارة حيدىل مدنوني ابنقصد وانتوجياس ر  مفهومها، و جرىل أبك

 .(2) زائدة ع يي
وانفرق بني هذا انرأي ورأي انسيواي أ  اندكتور عفيفي عدَّ اسم اإلشارة  

ابىلئ األمر؛ اأب ال نكرة  ضع ن دالنن ع ى املعرون منذ  مما تعرَّف بنفسي، وقد وُ 
مني معينا   املقصوىل  املب  ني، ويكو   وانتوجي  انسيو   ر،اشابنقصد  اي بين ا يرى 

 .(3) أ  اسم اإلشارة تعرَّف بقرينن متأ رة 
بل   مع رون،  أباهتا  نيسة    اإلشارة  أمساء  أ   انسيواي  قاني  مما  ويفهم 

نيسة امل أباهتا،   ا، بل ن  شار انيي، واإلشارةمعرّتون، أي أ  انتعريف نيس  
  . (5) في ابنقصد(عري. ت.؛ اأب يقول: )مث املشار انيي(4) بل امل غريها نيتعرف هبا  

 بواس ن انقصد انذي يعيني املشار انيي   اسم اإلشارة.  وأثبة انتعريف 

 
 . 429ينظر حبف "ىلرجا  انتعريف وانتنكري   انعربين"  (1)
 . 27ينظر انتعريف وانتنكري   انننو انعريب  (2)
 . 40ىلرجا  انتعريف وانتنكري   انعربين" ف "ينظر حب (3)
 . 33ينظر انتعريف وانتنكري بني اندالنن وانشكل  (4)
 . 1/56ا  ع  (5)
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ازىلاىل   وقد  واإلشارة،  ابنقصد  يتعّرف  اإلشارة  اسم  أ   عندي  واألقرب 
ملشار  اباسم اإلشارة ال يتطح املراىل مني اال  ؛ أل   وبيان    نيي وضوحا  ابملشار ا

 املوجوىل. كم حم  حقيقن أ موجوىلا   انيي، سواء أكا 
 خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل}  تعامل:   وفي قوني 

يدل    (1)[109{ ]سورة هود:خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من
معروف ندى    –وهم املشركو     –  اسم اإلشارة "هؤالء" ع ى أ  املشار انيي

و جرىل أبكر اسم اإلشارة حيدىل مدنوني ابنقصد وانتوجي،   م واملخااب،  املتك
وهذا يؤكد قوة انتعريف   ،وبيان    ملقّدر   انذهن وضوحا  ي اانيوقد ازىلاىل ابملشار 

وانتوجي،   واحلطور  انقصد  مع قا  من  الل  عاشور  ابن  اآلين    قال  ع ى 
وقد تتبعة ال الح انقرآ     ،كي قريشو "هؤالء" امل مشر انسابقن: )واإلشارة ب

أُ   أحد عشر موضعا    (2) ووجدتي عناهم ابسم اإلشارة هذا   ة  ، وهو مما 
 بهة ع يي  ونانيي 

 . (3) چ ک  ک  ک  ک  گ چ  عند قوني تعامل:
 : ما ي ي أيطا مث ن ومن األ

 
 . 109ين من اآل ، هوىلسورة  (1)
 يقصد اسم اإلشارة "هؤالء".  (2)
 . 12/168انتنرير وانتنوير  (3)
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 )دراسة يف املصطلح واملفهوم واألنواع(   التعريف ابلقصد يف النحو العريب
 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

تعامل:  -  قوني  اإلشارة    ع ى  انسهي ي   يل ىل مل خل}  عّ ق 

هخن حن جن يم ممىم خم حم جم ]سورة  بقوني: )وهذا    (1)[72ود: { 
 .(2)   أقوى   اندالنن الجت اع ان فظ مع انتوجي(

عفي أمحد  اندكتور  معققال  م   با  في  اإلشارة  واسم  انسهي ي:  قول  ن  ع ى 
انننويني  املعارف، بل ا  من  من جعل اسم اإلشارة أعرف املعارف،    أقوى 

من احلال  وقرائن  وانتوجي  انقصد  من  الل  انتعريف  قوة  يؤكد  اإلمياء    وهذا 
 .(3) ابن نظ وان فظ اخلارج من ارف ان سا  وهيئن املتك م

 زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك لك}  و  قوني تعامل:  -

األنعام:مي زي ري ٰى ين ىن نن من ]سورة  اسم  (4)[78{  يدل   ،
اإلشارة "هذا" ع ى أ  املشار انيي معروف ندى املتك م واملخااب، و جرىل  

وانتو  ابنقصد  مدنوني  حيدىل  اإلشارة  اسم  انيي  أبكر  ابملشار  ازىلاىل  وقد  جي، 
  نتوجي،، وهذا يؤكد قوة انتعريف من  الل انقصد واحلطور واوبيان    وضوحا  
ا )قال  انسابقن:  اآلين  ع ى  مع ّتقا  ع ين  قصد  بن  "هذا" ملّا  قال  ربي  قصد 
هذا(  ، وذّكر وحنو  املنري  أو  املرئي  هذا  )واسم    ،(5) أي:  عاشور:  ابن  وقال 

ونكن اجراؤه ع ى نظريي      ،ب من بني انكواكباإلشارة نقصد متييز انكوك 

 
 . 72من اآلين  ، سورة هوىل (1)
 . 230نتائج انفكر  (2)
 . 83 ،82ف وانتنكري   انننو انعريب ريينظر انتع (3)
   78من اآلين  ، سورة األنعام (4)
 . 2/314احملرر انوجيز  (5)



 

 

 
261 

 ربية العجملة العلوم  
 هـ 1442  ستون رجبالالعدد  

انش س: "هذا ريب انق ر وحني رأى  أهذا ريب  –  قوني حني رأى    " يعني 
ابإل  انكناين  هو  مني  األل ي  انقصد  أثرا  يكو   انيي  املشار  عن كو   شارة 
 .(1)م  واب مبنواث عني وإأبا عثر ع يي أشري انيي(

 زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم}  تعامل:هللا  قول      -
 هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

األعراف:جت ]سورة  بال  ،(2)[101{  )وانقرى هي  حيا :  أبو  نوح  قال  قوم  ىل 
 .(3) (..  الف بني املفسرينوشعيب بال   وهوىل ولاحل

هللا   رسل  أه ها  انيت كّذب  انقرى  أبكر  تكرر  )ملا  عاشور:  ابن  وقال 
ان  صاحلن أل  يشار ابنتعيني وابنتع يم، لار  ن سامعني كاحلاضرة املشاهدة 

    أأبها  انسامعني من قوم حم د   وجاء اسم اإلشارة نزايىلة احطارها  ،انيها
 .(4) يي وس م(ل ى هللا ع 

 ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث}  قول هللا تعامل:و     -

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك

 مثحج هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

يوسف:جخ مح جح مج ]سورة  ع  (5) [100{  ابن  )املقال  قال   ين:  عو: 

 
 . 7/318انتنرير وانتنوير  (1)
 . 101من اآلين  ،ة األعرافسور  (2)
 . 4/352انبنر احمليط  (3)
 . 9/29انتنرير وانتنوير  (4)
 . 100من اآلين ،سورة يوسف (5)
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  هذا انسجوىل انذي كا  منكم هو   :انسالميوسف ع يي انسالم نيعقوب ع يي  
 .(1) و  انش س وانق ر( ر كوكبا   األحد عشرؤايي قدميا  ما آنة انيي 

أبن   أي  ومعو  ابنقصد،  معّرف  "هذا"  اإلشارة  اسم  معروف    :أ   اسم 
حيدىل  اإلشارة  اسم  أبكر  و جرىل  واملخااب،  املتك م  ابنقصد    ندى  مدنوني 

ا  املقّدر    انيي  ازىلاىل ابملشار  يؤكد   هذا، و وبيان    نذهن وضوحا  وانتوجي، وقد 
 الل انقصد واحلطور وانتوجي.  نتعريف من   قوة ا

شارة من أقوى املعارف، بل ا  من انننويني ومما سبق يتطح أ  اسم اإل 
املعارف  أعرف  جع ي  انق (2) من  من  الل  انتعريف  قوة  يؤكد  وهذا  صد  ، 

اإلمياء   من  احلال  وقرائن  ان سا   وانتوجي  ارف  من  اخلارج  وان فظ  ابن نظ 
 .(3)  م وهيئن املتك

 
 * * * 

 

 
 . 3/282احملرر انوجيز  (1)
انتسهيل    (2) شرح  انعريب    ، 2/113وانتذييل    ، 1/116ينظر  انننو  وانتنكري      ، 32وانتعريف 

.82، 83 . 
 . 83 ،82نعريب ينظر انتعريف وانتنكري   انننو ا (3)
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 : ملضافاملنادى الشبيه اب لرابع:حث ااملب
، اما بع ل أو ع ف  (1) بي شيء من متام معناهيراىل بي كل مناىلى اتصل  

"اي رويقا ابنعباىل"،    و،  "اي اانعا  جبال "  و   ،قبل اننداء، حنو: "اي حسنا  وجُهي"
 .(2) "اي ثالثن وثالثني" وي ن مسيتي بذن  و

حيف  ف ابنقصد،  ارع ن  طا يف املناىلى املطوقد لرّح انرضي جبواز تعر 
اما    :قال متامي،  من  شيء  بعده  جييء  امسا   ن  طاف"  "املطارع  بو  )ويعنو  

 من  "اي  ريا    "اي حسنا  وجهي"، و  مع ول نألول، حنو: "اي اانعا  جبال " و 
مع  زيد املع وف  يكو   أ   ع ى  اننسق،  ع ف  ع يي  مع وف  واما   ،"

الثني"؛ أل  اجمل وع اسم  الثن  وث واحد، حنو: "اي ث املع وف ع يي امسا  نشيء  
أو ال، واأبا مل    .. وكل هذا مطارع ن  طاف، سواء جع تي ع  ا  .نعدىل واحد
ع  ا   وأال  جتع ي  رجُل"  "اي  ابنقصد، ك ا    يتعرف  أ   نعدم  ، جاز  يتعرف 
 . (3).(.رجال" انقصد كو "اي

انشاايب:   ابملوقال  انشبيي  س    ينتظم    أ   انصفن  ينبغي  طاف 
نكرة مقصوىلة، وإ  انعرب تؤثر نصبها    ولوف مفرىلا  اأبا كا  امل  ،فواملولو 

ووجهي أني حيت ل أ  يكو     ،"اي رجال  كرميا  أقبل"  :ع ى ض ها، حكى انفراء
 وبقي ع ى ما كا  ع يي حني  ،"ملفرىل اننكرة "كرميا  نُقل امل اننداء مولووا اب

 
 . 2/214وانتصريح  ، 4/20وأوضح املسان   ،1/320ينظر شرح انكاوين ن رضي  (1)
 . 2/214ينظر انتصريح  (2)
 . 323 – 320/ 1اوين شرح انك  (3)
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و  ن عامل  ني كاملع ول  انصفن  انتس ينلار   )وتعريف    ،(1) كاملع وف   
انصفن ومولووها معا    ،انقصد ال يقدح   هذا امنا ورىل ع ى  ال ع ى    ،وإني 

 .  (2) املولوف وحده(
واملولوف،   انصفن  ابملطاف  انشبيي  نوع  من  يعدَّ  أ   ينبغي  اأبا كا   ومما 

    ل ى هللا ع يي وس م أني كا  يقول  انولف ابجل  ن، حنو ما ُروي عن اننيب 
يرجى عظي ا   "اي  عظيم  سجوىله:  شبيي  (3) " نكل  مناىلى  "عظي ا "  وو   .

ابملطاف؛ ألني مولوف قبل اننداء جب  ن "يرجى"؛ بدنيل أ  انرجاء   هللا  
ع ورىل  امنا  انقصد  وتعريف  اننداء،  قبل  اثبتا   واملولوف  وح  ي  انصفن   ى 

اننداء حني ج )أل   متالزمني مص معا ؛  واملولوف  انصفن  نبني، اء كانة 
أج ها انتق ة اننكرة املقصوىلة امل قسم انشبيي   .. ومن.ا  وأواىلمها انتعريف مع

 .(4) ابملطاف(
جواز ولف املناىلى املقصوىل ابجل  ن مع أني معرون، واجل  ن ال   لشكت واستُ 

قبل اننداء    ل: وغاين ما حيت ل ني أ  هذا املناىلى كا قيتكو  لفن ن  عرون،  
اننداء مث جاء  نكرة ويصح ولفي ابجل  ن،   قبل  أني ولف هبا  اننداء  ويقدر 

 
 .266  – 5/264ينظر املقالد انشاوين  (1)
 . 5/266املصدر انسابق  (2)
 . " 7937رقم " ، 3/644ينظر ميزا  االعتدال  (3)
 . 4/29ا  انننو انو  (4)
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املناىلى وقط مث ولف    ، ال ىلا ال  ع ى املولوف ولفتي مجيعا    ىلا ال   ع ى 
 .(1) بعده

 .(2)  ني يغتفر   املعرون ان ارئن ما ال يغتفر   األل ين وأُجيب  
احلال من   نكل عظيم"   موضع  "يرجى  أ  مج ن  ابن هشام  ونُقل عن 

امل انولف، ونيسة لفنانط ري  املناىلى  احلال هو عامل    ،سترت    وعامل 
 .(3) ىلى منصوب وهو من انشبيي ابملطاف لاحبها، واملنا 

ا  انقرينن  ىلّنة  وإ   واأبا  اننداء  بعد  اننكرة كا   ولف  أ   ع ى  نواضنن 
وجواب يبو  نصبي  املناىلى  يصح  ع ى  (4) وال  ىل ل  حني  اننداء  أ   )أبن   ؛ 

مو  تكن  مل  املقصوىلة  وجواب  اننكرة  انبناء  واستنقة  جاء     ،لوون،  وإأبا 
انطم وحتقق انبناء ع ى  مت  أ   بعد  وإمنا جتيء  أبن   بعد  تكو     ،انصفن  وال 

امل ن نكرة  انشبيي مك  ن  قسم  امل  خيرجها  انذي  األل ي  انتك يل  قصوىلة 
 .( 5) نصب(انابملطاف انواجب 

 :ي يما  ابنقصد املناىلىهذا  انشواهد املس وعن أيطا ع ى تعريف ومن 
 قول أبي انرمن:   -

 
 . 3/215ينظر حاشين انصبا   (1)
 . 2/216ينظر انتصريح  (2)
 . 2/216ينظر املصدر انسابق  (3)
 . 2/172ينظر حاشين اخلطري   (4)
 . 4/29ننو انوا  ان (5)
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 ( 1) و اُء ا وى يرَوض  أو يرتقرقُ .أىلارا  حبزوى هتجةت ن عنيت َعربَة  
ابملطاف،    وو  شبيي  مناىلى  واجملرور  "ىلارا"  ابجلار  اننداء  قبل  مولوف  ألني 

قبل أ  يناىليها انشاعر، وتعريف انقصد امنا  ووجوىلها    ؛ بدنيل قيام انداربعده
واملولو  انصفن  ع ى  انصفن  ورىل  جاء كانة  حني  اننداء  )أل   معا ؛  ف 

ج ها انتق ة  .. ومن أ .وأواىلمها انتعريف معا    ،واملولوف متالزمني مص نبني 
 .(2) اننكرة املقصوىلة امل قسم انشبيي ابملطاف(

وأشباهي نكرا  وغري مسّ م  ني ارا حبزوى" قال انشاايب: )وما قيل من أ  "أىل
وا ع يي،  واملع وف  ابملع وف  اانعا  مشّبي  "اي  جتعل  وأنة  واملع ول،  نعامل 

و معرون،  ان ف  جبال"  وا  كا   معرون،  بي  مس ى  وامرأة"  رجال  نفظ  "اي  ظ 
نفظ   ان فظ  اننكرة، وكذن  جتعل "اي رجال عاقال" جب  تي معرون، وا  كا  

قيل وإ   ما اننكرة.  املنكور؟    اندنيل  :  ىلو   املقصوىل  املناىلى  من  أهنا  ع ى 
. وإأبا ثبة هذا كا  ىل ول  .ننقل عن األئ ن أني كذن واجلواب: أ  اندنيل ا 

 .(3) املسأنن حتة عبارة "شبي املطاف" ظاهرا(
 قول انصَّ تا  انعبدي:  -
 (4) جريرم ونكن    ك يب تواضع اي شاعرا  ال شاعر انيوَم مثُ ه .

 
 . سبق خترجيي (1)
 . 4/29انننو انوا   (2)
 . 5/270ن (ملقالد انشاوي (3)
 .سبق خترجيي   قسم اننكرة املقصوىلة (4)
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"شاعرا   شبوو  مناىلى  قبل  "  ت يي  انيت  مولوف ابجل  ن  ألني  ابملطاف؛  يي 
"الانندا وهي  "ال"  ء،  اسم  من  مثُ ي"  انيوم  "مثُ ي"،   ،و ربها  شاعر  وهو 

ريف انقصد امنا ورىل ع ى انصفن واملولوف  وانولف متقدم ع ى اننداء، وتع
 .(1) بعيني وهو جرير  قصد اال شاعرا  اأب مل يَ  ؛معا  

ا  وأبهب بعد  انولف  أ   امل  حمذووا  ،ننداءسيبويي  املناىلى    ، وجعل 
 .(2) ذوفو"شاعرا" منصواب بفعل حم

قال األع م: انشاهد ويي ع ى مذهب اخل يل وسيبويي نصب "شاعرا" امنا   
وانتعجب اال تصاص  معو  ع ى  وعل  إبض ار  حمذوف  ، هو    ، واملناىلى 

   .(3) و حسبكم بي شاعراع يكم شاعرا أ ،وانتقدير: اي هؤالء أو اي قوم
انننا  عنده    امتنع ، وامنا  اي قائل انشعر ع ي  شاعرا    س: كأني قال:وقال 

امنا قصد   ويي كل شاعر ابحلطرة، وهو  يد ل  نكرة  مناىلى؛ ألني  يكو   أ  
بي    شاعرا   جيري  ما  ع ى  انطم  ع ى  يبنيي  أ   ينبغي  وكا   جرير،  وهو  بعيني 

 .(4) املخصوص ابننداء 
ع ى أ  قائل انشعر    تقدير اخل يل وسيبويي "اي قائل انشعر"  وانظاهر من 

اي شعراء ع يكم شاعرا ال شاعر انيوم مث ي:    قال:غري انشاعر املذكور، كأني  
أي حسبكم بي شاعرا. وجيوز أ  يكو  "اي قائل انشعر" احملذوف هو انشاعر  

 
 . 2/174ظر  زانن األىلب ين (1)
 . 2/174و زانن األىلب  ، 2/244ينظر انكتاب  (2)
 .175 ،2/174ينظر  زانن األىلب  (3)
 . 2/175سابق ينظر املصدر ان (4)
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ننعة،  "ال شاعر انيوم"   موضع ا  املذكور، وينتصب "شاعرا" ع ى احلال، و 
كأني قال:    ،حنوه حىت يكو  املناىلى معرونواحتاج امل اض ار "قائل انشعر" و 

 ( 1) انشعر   حال ما هو شاعرم ال شاعر مث يئل اي قا
: قول توبن -   بن احلَُ ريّت

 ( 2)ُمعذّتُب ني ى أ  تراين أزورُها  .نع   اي تيسا  نزا   َمريرةٍ 
ابمل شبيي  مناىلى  نزا"  "تيسا  ابجل  ن  وو  اننداء  قبل  مولوف  ألني  طاف، 

 معا .واملولوف انقصد امنا ورىل ع ى انصفن وتعريف  ،بعده
و معرون،  جبال"  اانعا  "اي  جتعل  وأنة   ...( انشاايب:  رجال    قال  "اي 

اننكرة نفظ  ان فظ  وا  كا   معرون،  بي  مس ى  "اي   ، وامرأة"  جتعل  وكذن  
  ما اندنيل نفظ اننكرة. وإ  قيل:  رجال عاقال" جب  تي معرون، وا  كا  ان فظ  

املناىلى أهنا من  وا  ع ى  املنكور؟  ىلو   أ   املقصوىل  اننقل عن  جلواب:  اندنيل 
 وأيطا وقوني: ،األئ ن أني كذن 

 ( 3) نع    اي تيسا نزا   مريرة
وهو زوج ني ى األ ي ين، وإأبا ثبة هذا كا  ىل ول    ،"انتيس" ويي رجل بعيني

 .(4) طاف" ظاهرا(املسأنن حتة عبارة "شبي امل 
 قول األحوص: -

 
 .176 ، 2/175ينظر املصدر انسابق  (1)
 .سبق خترجيي   قسم اننكرة املقصوىلة (2)
 .سبق خترجيي   قسم اننكرة املقصوىلة (3)
 . 5/270اوين املقالد انش (4)
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 (1) سالم ع ي ت ورمحن هللا ان .عترقٍ أال اي خن ن  متن أبا ت 
وو "خن ن" مناىلى شبيي ابملطاف؛ ألني مولوف قبل اننداء ابجلار واجملرور  

 بعده، وتعريف انقصد امنا ورىل ع ى انصفن واملولوف معا .
 قول جرير: -

 (2) رتاابأنؤما ال أاب ن  واغ.أعبدا  حلَّ   ُشَعىب غريبا  
داء جب  ن "حّل"  ني مولوف قبل اننأل  ؛وو "عبدا" مناىلى شبيي ابملطاف

وتعريف انقصد امنا    ، أو حال من ض ري "حّل"  ،"غريبا " لفن أ رى   و  ،بعده
 ورىل ع ى املولوف ولفتي معا . 

 
 * * * 

 
 .سبق خترجيي   قسم اننكرة املقصوىلة (1)
 .سبق خترجي   قسم اننكرة املقصوىلة (2)
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 فة ابلقصد: املعرّ املبنية الظروف  املبحث اخلامس:
تس ين  ال  ع ى  انننويو   وهي  ح  انغااي ،  ابسم  حمدىلة  ظروف 

اإلضا عن  املق وعن  نفظا  انظروف  معو   ون  قال  ال  انننويو ،  يقول   ك ا 
  سيبويي: )وأما ما كا  غاين حنو: "قبل، وبعد، وحيف" وإهنم حيركوني ابنطم( 

، وقال أيطا: )وحركوا "قط ، وحسُب" ابنط ن ألهن ا غايتا ، وو "حسُب"  (1) 
   .(2) ن : مذ كنة("قط " كقو  النتهاء، ون

انظرو  هذه  من  املس وع  أ   انرضي  أبكر  وبعد  :فوقد  وحتة،  "قبل،   ،
وع  و"،  وعل،  وأول،  وىلو ،  وأسفل،  ووراء، و  ف،  وقّدام،  وأمام،  وووق، 
وغري   ر  وآ ت ومشال،  ميني،  حنو:  مبعناها  هو  ما  ع يها  يقاس  )وال  وقال: 

 .(3) أبن (
انننويني  ذه انظروف احملدىلة ابنغااي   ب تس ين  وقبل احلديف عن سب

انظر  هذه  اعراب  أحوال  معرون  وبنائهاينبغي  انظروف  و   ،وف  هذه  ملّا كانة 
  ،مبه ن احتاجة امل ما يزيل عنها اإلهبام، و زمة اإلضاون   أغ ب أحوا ا

 : مع اإلضاون من عدمها أربع حاال  و ا
أال تطاف تنوين    ،ال معربنهذه احل  وتكو     ،احلانن األومل:  وي نقها 

 انشاعر:  ومن أبن  قول  ،وهي   أبن  نكرة ،انتنكري نقصد اإلهبام
 ( 4) أكاىل أغّ  ابملاء احل يم وساغ يل انشراُب وكنة قبال  

 
 . 3/317انكتاب  (1)
 . 3/317در انسابق املص (2)
 . 252/ 3شرح انكاوين  (3)
وأوضح    ، 3/112وشرح انتسهيل    ،  108  ، 3/107انبية نيزيد بن انصعق   شرح املفصل    (4)

 . 3/118ومعاين انننو   ،1/426و زانن األىلب  ،1/720 وانتصريح  ،3/139املسان  
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 "قبال": أي وي ا مطى من انزما .  و عو 
نفظا   تطاف  أ   انثانين:  نصبا  احلانن  وتعرب  انظروين،    ،  بو  ع ى  جتر  أو 

تعامل: معرون، كقوني  امل  أضيفة  اأبا  معرون  وتكو    حب جب}  "من"، 

 جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب
 مغ معجغ جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 مل خل حل مكجل لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف
النور:جن مم خم جمحم هل ]سورة  امل    ،(1) [58{  أضيفة  اأبا  ونكرة 
 حنو: جئة بعد سفٍر اويل. ،نكرة

انثانثن:   وال  احلانن  وتعرب  نفظي،  ثبو   ويُنوى  انيي  املطاف  حيذف  أ  
 ر: اعتنو ، وكأ  املطاف انيي مذكور، ومن شواهد أبن  قول انش

 ( 2) و ا ع فة  مومل  ع يي انعواافُ   ومن قبلت نىلى كل مومل قرابن
 ونذف "أبن " من ان فظ وقّدره اثبتا.  ،لت أبن أي: من قب

  .(3) نوهي   األحوال املتقدمن معرب
أ  حيذف املطاف انيي وينوى معناه، وتكو  حينئٍذ معرون    : احلانن انرابعن

قون حنو  انطم،  ع ى   حص  مس  خس حس جس  مخجخ مح  جح}تعامل:    ي مبنين 

الروم:خض حض  جض خصمص ]سورة  وقون(4)[4{  تعامل:  ،   ىن}ي 

 
 . 58من اآلين  ،سورة اننور (1)
 . 1/718وانتصريح  ، 3/138ان  ، وأوضح املس3/113يل  انبية بال نسبن   شرح انتسه (2)
 .  3/118ومعاين انننو  ، 718 ،1/717وانتصريح   ،3/138ينظر أوضح املسان   (3)
 . 4آين  : سورة انروم. (4)
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 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين

 نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

]سورةزث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب علُ   ،( 1)[80يوسف:  {  من    ، وجئة 
  .(2) وُلّب ع يهم من ووُق، وتكو    هذه احلال معرون 

انننويو     أبكر  تس   وقد  ال  انظروف  حذف  هذه  اأبا  اال  غاين  ى 
قال   معناه،  ونُوي  انيي  و صروون عن وجهها،  املطاف  انغااي   )وأما  املربىل: 

هتا، وإأبا حذوة منها وتركة  وأبن  أهنا مما تقديره اإلضاون تعرّوها وحتقق أوقا
وجوهها،   عن  وصروة  اضاون،  بغري  معرون  ن باب  خمانفن  ويها، كانة  نياهتا 

و  ا أزي ة عن مواضعها    ،أو  فطا    نصبا  من انكالم أ  يكو   وكا  حم ها  
ع ى حتوي ها، وأ  موضعها معرون، وا  كانة    وكا  أبن  ىلنيال    ،أنزمة انطم

اإلعراب، نزمها  مطاون  أو  ومن    نكرة  وبعدك،  قب    جئة  قون :  وأبن  
 .(3) قب   ومن بعدك، وجئة قبال  وبعدا ، ك ا تقول: أوال  وآ را (

ي ابن  امل وقال  أضيف  )وإأبا  وكا   عيش:  اإلضاون،  عن  وُق تع  معرون   
.. وا  ق ع اننظر عن املطاف انيي كا   .، كا  معرونمنواي    اىلا  املطاف انيي مر 
؛ ألني  أيطا    تي امل نكرة وق عتي عني كا  معراب  وكذن  نو أضف  ،معراب منكورا  

  .(4) ( منكور ك ا كا ، و عناه مع ق ع اإلضاون ك عناه مطاوا  
 

 . 80ورة يوسف: آين  س. (1)
 .  3/118ينظر معاين انننو  (2)
 . 175 -  3/174املقتطب  (3)
 . 3/112شرح املفصل  (4)
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نفظي بنيا  )وإ  نُوي معو املطاف انيي ىلو     ري: وقال انشيخ  اند األزه
"قبل  - انطم.-وبعد"    ،يعين  ع ى  معروتا   ...  احلانن  هذه  ومها     ..

  .(1) ..(.منوينابإلضاون امل معرون 
يتبني من  الل هذه اننصوص أ  انننويني يعربو  هذه انظروف ابننيا   

واحلذف مع نين  بني احلذف مع نين ان فظ  أي حبسب قصد املتك م، وانفرق  
  حال نين ان فظ حيذف املطاف انيي ويقصد نفظ بذاتي، و     املعو، هو أني

معني  نفظ  يقصد  املعو ال  نين  مع  احلذف  املعو  ي  حال  ع ى  يدل  بل   ،
  .(2) نفظ كا  مبا يناسب املقام

"ونُ    عبارة  من  انننويني  مقصد  يوضح  أ   انصبا   حاول  وي وقد 
يظ )وانذي  وقال:  املطاف  معناه"  نين  معو  أ   معو  هر يل  أ  يالحظ  انيي 

 عني  ي عبارة كانة، وأي نفظ كا  ويكو   املطاف انيي ومس اه، معربا   
   .(3) ري م تفة انيي، خبالف نين نفظ املطاف انيي( صوص ان فظ غ 

بنائها   حال  انظروف    هذه  أ   امل  انسامرائي  واضل  اندكتور  وأبهب 
 .(4) ابنقصدع ى انطم تكو  ظرووا معّرون 

نظروف املقصوىلة: أ  هذه انظروف مع ومن انزما  أو املكا ، من  ويعين اب
نقصد انيها، وبنية ع ى انطم،  غري معّرف نفظي، وامنا مبعّرف معنوي، وهو ا

 
 . 1/720يح انتصر  (1)
   134نظروف املبنين املعرّون ابنقصد" ينظر حبف "ا (2)
 . 2/418حاشين انصبا   (3)
 .120 - 3/118ينظر معاين انننو  (4)
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معرّون   أو  نكرة،  ويها  تكو   انيت  األ رى  اإلعرابين  حاالهتا  ملخانفن 
   .(1) ابإلضاون

أبهب  حمذوف ك ا  انيي  مطاف  مثن  هو    انيي    و يس  وامنا  انننويو ، 
احلقيقن ظرف معّرف ابنقصد، أي ظرف مع وم ن  تك م أو املخااب، ووفي  

تعامل:  قون  ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن}ي 

 يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

يدل    (2)[80{ ]سورة يوسف:رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 .  (3)املخاابني أبن  انزما  معروف ندى   انظرف "قبل" ع ى أ 

أبن    يرجح  انسامرائي    -ومما  اندكتور  يرى  هنا    -ك ا  يطعف  قد  أني 
تعامل: انيي، وأبن  كقوني   لك  اك يق ىق يف ىف  يث}  تقدير مطاف 

 ٰى  ىنين  نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك

البقرة:خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ، و يس  (4) [91{ ]سورة 
عنّي  هبذا انزما  زما  م)وامنا املراىل    مثن مطاف انيي حمذوف بعد ك  ن "قبل"،

مع وم ندى املخاابني، ومع وم أ  املخاابني مل يقت وا أنبياء هللا، وامنا املقصوىل  
   .(5) ا  مع وم(بي آابؤهم األقدمو ، غري أ  انزم

 
   .119 ، 3/118ينظر املصدر انسابق  (1)
 . 80سورة يوسف: آين  . (2)
 . 3/120ينظر معاين انننو  (3)
 . 91من اآلين  ،سورة انبقرة (4)
 . 3/120معاين انننو  (5)
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 ومن األمث ن ع ى أبن  أيطا ما ي ي:
 حض جض خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح}  قوني تعامل:  -

الروم:خض ]سورة  ب  ( 1) [4{  وبعد"  "قبل،  نبناء  انفراء  ع ل  قوني:  وقد 
و  ا أىّلات عن معو ما    ،ملعو يراىل هب ا اإلضاون امل شيء ال حماننا)ألهن ا    

انيي ومَسُومها ابنروع  نيكو  انروع ىلنيال ع ى ما سقط    ؛ومها خمفوضتا   ُأضيفتا 
   .(2)مما أضفته ا انيي(

"قبل   بناء  ع ن  أ   انن   من  ع ىويتطح  هي    وبعد"  انفراء  عند  انطم 
انيين اإلضاون نفظا  كوهن ا قد ق عتا ع وهذا    ،، ونوي ويه ا معو املطاف 

  .(3) انذي ع يي مجهور انننويني 
"قبل نبناء  انقرايب  املفرىل    ،وع ل  ابملناىلى  بشبهه ا  انطم  ع ى  وبعد" 

ن انيت تؤىلي  انذي يبو ع ى انط ن انعارض   ،اننكرة املقصوىلة، حنو: "اي رجُل"
 .(4) وهي نفسها   "قبُل وبعُد"، ظيفن انقصدينو 

وقد    ،وما أبكره انقرايب هنا قريب مما أبهب انيي اندكتور واضل انسامرائي
انغااي  تبو ع ى انطم اأبا كا  انظرف  امل أ  ظروف    -ك ا سبق    –أبهب  

تؤىليها   انقصدين ك ا  وظيفن  تؤىلي  ويي  انبناء  ض ن  وأ   ابنقصد،    معروا 

 
 . 4ين من اآل ، سورة انروم (1)
 . 1/631معاين انقرآ    (2)
 . 141ينظر حبف "انظروف املبنين املعرون ابنقصد"  (3)
 .7/ 14ينظر اجلامع ألحكام انقرآ   (4)
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اننكر  جمر املناىلى  انظرف  يكو   هذه  احلانن  و   املقصوىلة،  اإلضاون  ة  من  ىلا 
 .(1) ومعو نفظاُ 

واضل   اندكتور  أبهب  ما  بدقن  ننا  اتطح  اآلين  اننظر    ىلققنا  واأبا 
ال  انسامرائ اأب  انننوين؛  انصنعن  قيوىل  من  وحترره  انتك ف،  من  وبراءتي  ي، 

و  "قبُل  بعد  حمذوف  انيي  مطاف  تقدير  اإلضايستقيم  أل   تقيد  بعُد"؛  ون 
 خيفى أ  مآل األمور امل هللا تعامل ال  معنامها وحتصرمها   املطاف انيي، وال

قبل وبعد"  يتقيد بزما  وال مكا ؛ ألني جل وعال ووقه ا؛ نذن  أوثر بناء "
أهن ا   ع ى  ونإلشارة  انيي،  املطاف  ب فظ  تقييدمها  عدم  إلراىلة  انطم؛  ع ى 

   .(2) ك م جل شأنيظروا  معرووا  عند املت
تعامل:  - قوني  الطحس جس مخ جخ مح جح مج}     ]سورة    ( 3)[26ور:{ 

اأب أبكروا أ  "قبل"    ؛أبهب املعربو  امل تقدير مطاف انيي بعد انظرف "قبل"
ضاون نفظا ونيس معو، أي: أ  معو املطاف انيي مراىل  ظرف مق وع عن اإل

 .(4)   اآلين، وأ  انتقدير: وا  كنا قبل اآل رة  ائفني وج ني 
أ     وأجيب  يكو :  اآلين  معو  وإ   بذن   سّ  نا  نو  اقهم كا   اشف ني 

قبل نقاء هللا، أي قبل حصول املو  مبدة، ونيس ابنطرورة أ  يكو     حالال  
 م مدة حياهتم، وهذا املعو ال ميكن انتس يم بي؛ أل  اآلين    اشفاقهم مالزما  

 
 . 141وحبف "انظروف املبنين املعرون ابنقصد"  ،120-3/118اين انننو ينظر مع  (1)
 . 142 ،141ابنقصد"   ينظر حبف "انظروف املبنين املعرون  (2)
 . 26اآلين  ،ن ورسورة ا (3)
 . 1413ينظر وتح انقدير  (4)
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يتوانو    انذين ال  املخ صني  املؤمنني  عن  وف هللا  انكرمين   معرض تكري 
انذي هم ع يي ألبح  وف  واإلشفاق من عذابي، حىت ا  هذا اخل واإلشفاق 

انصي غن  لفن مالزمن  م اثبتن ويهم ال ترتكهم مدة حياهتم، وهذا واضح من 
االمسين   "مشفقني" انذي يفيد انثبو ، نذن  أوثر بناء "قبل" ع ى انطم  

املتك  ني من أهل    نتؤىلي وظيفن انتعريف ابنقصد، وهو ظرف معروف ندى
اندني حياهتم  مدة  وهو  باجلنن،  يننصر  ا  نئال  تطف  ومل  أه نا"،    " قرينن 

 . مدة حياهتم معناها ب فظ املطاف انيي؛ نتدل ع ى أ  اإلشفاق مل يفارقهم 
 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي}  قال تعامل:  -

املائدة:رب يئ ىئ نئ مئ ]سورة  تقدير    (1) [115{  امل  املعربو   أبهب 
: و ن كفر بعد  انيي بعد انظرف "بعد"   اآلين؛ اأب أبكروا    انتقديرمطاف  

 .(2) انزال املائدة 
سين  األنيم  انعذاب  انسامع     انتقدير)يوهم  هذا  ل  وأجيب    

ابنسائ ني اأبا كفروا بعد انزال املائدة مبدة قريبن، وأما اأبا كفروا بعد مدة بعيدة  
 م من حال أي انسا  يكفر من غري  نزال وال يش  هم انوعيد، بل حامن اإل

أ   اآلين..(  انسائ ني، وال خيفى  املراىل من  بناء  (3)   هذا  الف  أوثر  نذن    ،
نقصد، وهو ظرف معروف ندى  نتؤىلي وظيفن انتعريف اب  ؛ "بعد" ع ى انطم

 
 . 115من اآلين  ،سورة املائدة (1)
 . 4/509ينظر اندر املصو   (2)
 . 144عرون ابنقصد" حبف "انظروف املبنين امل (3)
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وال    انزال املائدة  ، واملراىل بي ما امتد من انزمن بعد(1) املتك م وهو هللا عز وجل 
اف انيي بعده؛ أل  اإلضاون حتصر معناها   املطاف انيي،  ميكن تقدير مط

وهذا ال يتناسب مع انوعيد امل تد زماني ن سائ ني، حبيف نو قدر مطاف انيي  
اآل "بعد"    انزال  بعد  بعد  "و ن كفر  انتقدير:  نكا   املعربو   وعل  ين ك ا 

 .(2) املائدة"
  ل املائدة يش ل ما بعد انزا   ؛ أل عن انصوابوأرى أ  هذا اجلواب بعيد  

  اآلين:    اك ما يدل ع ى أ  املعوونيس هن  قريب وانبعيد،انانكاور   انزمن  
انزمن انقريب وحده،  يدل ع ى انكاور    منكم؛  املائدة  و ن يكفر بعد انزال  

 ..وال يد ل ويي من كفر بعد مدة اوي ن
 مه  جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل}  تعامل:قال  -

 هس  مس هث مث هت هبمت مب هئ مئ هي مي خي  حي جي ٰه

 .(3) [230{ ]سورة البقرة:زث مش 
تفريع )ه اآلين  مرات {  ذه  }ان الق  تعامل:  قوني  انسابقن،    ع ى  اآلين    

مرتني  امرأتي  انرجل  اّ ق  خمريا  وإأبا  يكو   وإني  املراجعن      بني  املرتني  بعد 

 
 . 143ينظر املصدر انسابق  (1)
 .144 ،143ينظر املصدر انسابق  (2)
 . 230من اآلين  ،سورة انبقرة (3)
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وانتسريح، وقد بينة اآلين حكم ان  قن انثانثن   أهنا اأبا وقعة مني وال حتل  
 . (1)ني امرأتي وال حيل هو  ا اال بعد أ  تتزوج من غريه مث ت  ق(

تقدير مطاف انيي بعد انظرف "بعد"   اآلين؛ اأب  وقد أبهب املعربو  امل  
 .(2) انتقدير: وإ  ا قها وال حتل ني من بعد ثالث ت  يقا أبكروا    

معّرف   ظرف  اآلين  "بعد"    أ   امل  انسامرائي  واضل  اندكتور  وأبهب 
مطاوا  اب ونيس  نفظا     نقصد  املتك امل شيء ال  يعروي  أي ظرف  معو،  م  وال 

انقصد،  ويقصده     ويها وظيفن  انيت تؤىلي  انطم  بنائها ع ى  بدنيل  كالمي؛ 
نفظا  وامنا   ال  بعده  شيء  امل  يطف  ىلالنتي   مل  تتقيد  ال  )كي  معو  وال 

بعد  هو  األول  انزمن  واحد،  آ   زمانني    ع ى  نتدل  انيي  ان  قن    ابملطاف 
ن انثانثن، وانزمن انثاين هو زمن ما بعد اجلاه ين، بعد اعتنا إلسالم؛  ق امل  ّتق 

امر  اأبا ا ق  انرجل  أ   انعرب  عاىلة  اجلاه ين كا  من  ا   ألني    أعاىلها  أتي 
، وكا  أبن  عروا عندهم ألهنم كانوا يرو   رغب بذن  حىت وا  ا قها مرارا  

ا ق وا   حىت  برىلها  أحق  املرأة  زوج  جاء  أ   وعندما  ا قتني،  من  أكثر  ها 
ب املرأة  اعاىلة  حّرم  احلنيف  اناإلسالم  ان  قن  قد  عد  بعدها  تكن  مل  اأبا  ثانثن 

انثاين  انزمانني معا كا  ايثار انق ع عن  وإلراىلة هذين    ؛تزوجة وا قة من 
من   املعربو   أبكره  انذي  وانوجي  اإلضاون،  ع ى  ابنقصد  وانتعريف  اإلضاون 

وإ  ا قها وال   :ف نفظا بعد "بعد"، وأ  تقدير اآلينتقدير مطاف انيي حمذو 

 
 . 146بنين املعرون ابنقصد" (حبف "انظروف امل1)
 . 2/415( ينظر انتنرير وانتنوير 2)
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اال أني ال ميكن انتس يم    ؛ هذا انوجي وا  كا  حمت ال  قن انثانثنحتل ني بعد ان  
"بعد انيي،بي أل   املطاف  ب فظ  مقيدا  أبن  ع ى    " سيكو   بعد  يدل  ونن 

 .(1) زمن ما بعد اجلاه ين(
ميكن انتس يم بي؛ ألني آلين  ا هذه     أ  املعو انذي أبكره املفسرو   وأرى  

أبك انذي  املعو  من  انكرمين  ابآلين  اندكتور  أنصق  وهذه  واضل  ره  انسامرائي، 
مرات }ان الق  تعامل:  نقوني  اتنين  جاء   انزوجن    ، ...{اآلين  حتري  ويكو  

اإلسالم انثانثن    ابنت  يقن  ملعو   ،مرتب ا  انسامرائي    ونو كا   ما  اندكتور 
نكن أ  يعّد تفسري املفسرين "ال ميكن انتس يم بي"،   ،نكا  مقبوال  يسنده بي؛  
 . و ال ىلنيل ع يي وذاك مستغربمث أييت مبع

 خكلك حك جك مق حق مف خف حف جف} قول هللا تعامل:  -

]سورة  هن من خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل جل مك  }

قال ابن ع ين: )وقوني "من بعد" يريد بي من بعد احلديبين وبيعن    (2) [75األنفال:
 . (3) انرضوا (

"بعدُ  أ   يبدو  ابنقصدوانذي  معّرف  ظرف  معروف    ،"  ظرف  أي: 
واملراىل مني   اآلين انكرمين: بعد اإلميا  وا جرة واجلهاىل      ،هن  تك م يقصد 

جمت عن األشياء  هذه  بعدين  أي  واننصرة،  واإليواء  هللا  بعدين    ،سبيل  ونيس 

 
 . 147( حبف "انظروف املبنين املعرّون ابنقصد" 1)
 . 75آلين من ا ،( سورة األنفال2)
 . 2/557( احملرر انوجيز 3)
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تقدير مطاف    كا  نيتنقق مع   ، )وهذا املعو ما (1) واحدة منها ىلو  األ رى
ف انيي، وهذا  انيي بعد "بعد"؛ أل  وظيفن اإلضاون ويي حصر ىلالنتي   املطا

انكرمين اآلين  مراىل  مع  يتناسب  ا  ،ال  ايثار  ع ى  نذن  كا   ابنقصد  نتعريف 
اإلضاون كي تعرب عن مراىل اآلين  ري تعبري، وإ  ض ن انبناء   "بعد" تؤىلي 

بنين هبا م  قن اندالنن غري حمصورة  وتكو  "بعد" املوظيفن انتعريف ابنقصد،  
 .(2)   نفظن ىلو  أ رى(
انيي انشيخ ابن عاشور رمحي هللا )اال أني مل يست ع انتنرر وهذا ما أملح  

قيو  انظرف  من  بعد  حمذوف  انيي  املطاف  أبكر     اأب  انننوين؛  انصنعن  ىل 
انسابق اآلاي   ق ناه    ما  بعد  من  انتقدير:  وأ   "وبذن   "بعد"،  وقال:  ن، 

انيي   ما أضيف  املفسرين   تقدير  ويها بعض  ترىلىل  انيت  تسقط االحت اال  
نسياق    ،( 3) د"""بع اإلضاون  مالءمن  بعدم  عاشور  ابن  من  اعرتاف  وهذا 
بعد  اإل انيي  تقدير مطاف  املفسرو     انيت أبكرها  انوجوه  نذن  رىل  االق، 

 .(4) انظرف "بعد"(
 مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض} ٹ ٹ  -

 جن مم خم حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق

 
 . 148( ينظر حبف "انظروف املبنين املعرون ابنقصد" 1)
 . 148ر انسابق ( املصد2)
 . 10/90( انتنرير وانتنوير 3)
 . 148( حبف "انظروف املبنين املعرّون ابنقصد" 4)
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أبهب    (1) [10{ ]سورة احلديد:زث مي خي حي جي مهٰه جه هن من حنخن
أبكر ا اأب  اآلين؛  "بعد"    انظرف  بعد  انيي  مطاف  تقدير  امل  أ   ملعربو   وا 

"بعد" ظرف مق وع عن اإلضاون نفظا ونيس معو، أي: أ  معو املطاف  
أنفقوا أموا م    انتقدير: أونئ  أعظم ىلرجن من انذين وأ   ،انيي مراىل   اآلين

 .(2) سبيل هللا من بعد انفتح وقات وا
انباحثني  بعض  ظرف    وأبهب  اآلين  "بعد"    انظرف  أ   امل  املعالرين 

قيام  معّرف ابنقصد،   واملقصوىل بي كل زما  ينفق ويي من بعد وتح مكن امل 
ي ويي وظيفن انتعريف ابنقصد  انساعن، وهو ظرف مبين ع ى انط ن انيت تؤىل

تفعل  ال    ك ا  بعده، كي  امل شيء  يطف  ومل  املقصوىلة،  اننكرة  املناىلى    
د  زمنين   املطاف انيي، وانتقييد ال خيدم سياق انتفطيل امل تتننصر ىلالنتي ان

 .(3) ابمتداىل اندهر   اآلين
مل من  و عو اآلين أ  املنفق اجملاهد قبل وتح مكن هو أوطل عند هللا تعا

انفتح، أنفق وجاهد من بعد  انفتح    كل من  وهذه األوط ين ملس  ي ما قبل 
ى زمن وتح مكن وقط، وكل من  ابقين  م   كل زما ، ونيسة حمصورة ع 

ي أ  يستوي معهم   انفطل، سواء أكا   أنفق وجاهد من بعد انفتح ال ميكن
)وهذا املعو مل يكن    .(4) اإلنفاق واجلهاىل قريب عهٍد ابنفتح أم كا  بعيدا عني

 
 . 10من اآلين  ،( سورة احلديد1)
 . 1456( ينظر وتح انقدير 2)
 . 149ف املبنين املعرّون ابنقصد" حبف "انظرو ( ينظر 3)
 .4/284( ينظر تفسري انقرآ  البن كثري 4)
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انظ  نو كا   تقدير  نيتنقق  بعده؛ أل    حال  امل شيء  "بعد" مطاوا  رف 
بعده يكو  تقدير   انيي  أنفقوا    اآلين:مطاف  انذين  "أونئ  أعظم ىلرجن من 

انفتح" بعد  احلانن  (1) من  "بعد"    بي؛ أل   انتس يم  انتقدير ال ميكن  ، وهذا 
ن  قد يتوهم انسامع هبذا انتقييد أ  األوط يهذه يتقيد معناه   املطاف انيي، و 

  ملس  ي ما قبل انفتح حمصورة بزمن ما بعد انفتح   عهد اننيب ل ى هللا ع يي
 .(2) وس م، ونيسة أوط ين ممتدة ابمتداىل انزمن(

هنا:    أ   رأييو    املعربني  أنفقوا  تقدير  انذين  من  ىلرجن  أعظم  "أونئ  
هللا   سبيل  انفتح أموا م    بعد  بزمن    "وقات وا  من  انفتح  بعد  وقط  يعين  ال 

  .ب، و يس هناك حتديد ن زما قري
و  ووراء،  وأمام،  "ووق،  انغااي   ظروف  بقين  وأسفل،  وحكم   ف، 

ا كانة مع ومن ابنقصد،  وىلو ، وأول، وعُل" كنكم "قبل وبعد"، أي أهنا اأب
تكن  معروون ن  تك م أو انسامع حمدىلة، كانة مبنين ع ى انطم، وأما اأبا مل  

 . (3)   كذن  كانة معربن مطاون أو مق وعن عنها
اضاوتي تصح  ال  وي ا  هذا  يطاف    -مثال    -وو"عل"    ،ويتطح  ال  مما 

  ،ابنقصد  رّوا  إأبا كا  املقصوىل بي ع وا  مع وما  ُبين ع ى انطم، وكا  مع، وألال  
 . (4) واأبا مل يكن املقصوىل بي ع وا مع وما كا  معراب  

 
 . 1456( ينظر وتح انقدير 1)
 . 149ن ابنقصد" ( حبف "انظروف املبنين املعرّو2)
 . 3/121( ينظر معاين انننو 3)
 .149وحبف "انظروف املبنين املعرّون ابنقصد"  ، 3/121( ينظر املصدر انسابق 4)
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معني  بي  املراىل  عُل"  "من  و"بعد"  "قبل"  بو  أحلتق  )ما  هشام:  ابن    ، قال 
كقون : أ ذ  انشيء انفالين من أسفل اندار، وانشيء انفالين من عُل،  

و من  اندارأي  معرو .وق  غري  جمهوال   ع وا   "عُل"  بو  أرىل   ونو  تع..  ني  ف 
 اإلعراب كقوني:

 (1) كُج   وىلت لخٍر ح ّي انسيُل متن علت ..
  .(2) أي من مكا  عاٍل(

انتزموا ويي أمرين: أحدمها:  وقال   املغين: ا  "عُل"   اسم مبعو "ووق"، 
بو "من". وانثاين: استع اني غري مطاف   بي املعرون كا  مبنيا  ومىت أريد    ،جره 

انط تشبيها  ع ى  معراب    م،  اننكرة كا   بي  أريد  ومىت  ابنغااي ،  ، كقول  ني 
 انشاعر:
 ( 3) سيُل متن َعلت كُج   وىلت لخٍر ح َّي ان.متكرٍّ متفرٍّ ُمقبٍل ُمدبٍر مع ا 

اأب املراىل تشبيي انفرس   سرعتي جب  وىل احنط من مكا  عاٍل، ال من ع و  
 .(4) خمصوص 

ا  انظروف  ألمر    وكذن   اأبا كانة مع ومن  بقين  املعرون ابنغااي ، وإهنا 
تكن كذن  كانة   مل  واأبا  انطم،  ع ى  مبنين  ابإلضاون كانة  ال  ابنقصد 

 .(5) معربن 

 
وشرح املفصل    ،19ىليواني  وانبية المرئ انقيس        ...مكرٍّ مفرٍّ مقبل مدبر مع ا.  ..  ( ولدره:1)

 . 176ن بيب  ومغين ا ،3/109
 . 142  - 140( شذور انذهب 2)
 ( تقدم خترجيي منذ ق يل. 3)
 176 ،175ر مغين ان بيب  ( ينظ4)
 .150، وحبف "انظروف املبنين املعرّون ابنقصد" 3/121( ينظر معاين انننو 5)
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 خامتة:
أ  أكو  قد ُووّتقة    ، مؤمال  إبمتام هذا انع ل  ع يّ   ى أ  منّ  ع احل د هلل
 .ع  ي ينتفع بي، ويكتب ني انقبول نتقدي ع لٍ 

شأ انع ل  هذا  ا فوا   وشأ   من  ويي  اإلنسا ؛  يبذني  جهد  أيّت    
 وانعثرا  ما ال أقدر ع ى تربئن ساحتي منها. 

املناسبونع  من  انيت  هنا    ي  األمور  بعض  هذا  استخ صتهأبكُر  من  ا 
   :انع ل، ومنها

وأشار امل    ،ف ابنقصدعرّ وهو امل  ،تناول انبنف نوعا من أنواع املعارف  -
 ن. أنواعي املخت ف

 بنف تعريفا ال الحيا ن  عّرف ابنقصد. قّدم ان -
املتقدمني كسيبويي  - انننويني  انسراج،  واملربىل،  أ   امل  ،  وابن  أشاروا 

غري أهنم مل ي نقوه بقائ ن املعارف انيت    املعرف ابنقصد، وأثبتوه   املعارف،
 . حدىلوها؛ ونعل امها م ني هو أ  تعريفي عندهم راجع امل املعّرف  ل

ع ى أبكر نوع أو نوعني من أنواع  وا  اقتصر املتقدمني قد      انننويني أ  -
 املناىلى املنكر املقصوىل، واملناىلى املفرىل انع م.   :ف ابنقصد، ومهااملعرّ 

أحلأول  أ     - املعرّ من  املعارف  ق  بقائ ن  مان ف ابنقصد  ابن  اأب  هو  ؛ 
 .املعارف أنواع نوعا سابعا من   املنكر املقصوىل  جعل املناىلى

اتساعا  ف  املعرّ أ     - انغااي  كو  ابنقصد أضنى أكثر  ، وكانة ظروف 
املعارف ابنقصد    " تعد من أنواع املعارف ابنقصد، وأضنةوووق  "قبل وبعد

 .مخسن اأنواعه  -ك ا سبق    –
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نو   - انننويني  تس ين  ب   ،وبعد  ،"قبل  أ   وووق"  انغااي   ظروف  وحتة، 
انتوضيح،  انغ وض وحتتاج امل شيء من  ايطاح  وكال  تس ين يشوهبا  مهم   

ون ابنقصد  ، ونعل انتس ين  ا ابنظروف املعرّ ع ن تس يتها بذن  كا  مقتطبا  
املأوضح من   أ   ان غن؛ أبن   انننويني، وأقرب امل من ق  اأبا  مص  ح  تك م 

ع ى انطم و عو أبن  أني ظرف   أتى   كالمي نظرف من هذه انظروف مبنيا  
نط ن انيت تؤىلي وظيفن انقصد،   ى اوقد قصده   كالمي وبناه ع،  مع وم نديي

 . (1) ك ا تؤىليها   املناىلى اننكرة املقصوىلة
ي قد ُعين لاحبي ابملعّرف ابنقصد عامن، ال  مل أقف ع ى مؤنف حنو   -

اننن بعض  عند  هناك  كانة  وامنا  املتأ رين،  عند  وال  املتقدمني،  ويني 
مؤنف بعض  متناثرة    جاء   املعالرين  املؤنفني  نبعض  وقد  اهتماإلشارا    ،

 .أود  منها   هذا انبنف
سائال    ،قدم يل عون، أو أسدى ايّل نصنا  وأشكر   اخلتام كّل من    
وجلَّ    –هللا   اجلزاء، ك   –عزَّ  جيزيي  ري  يل  أ   يغفر  أ   تعامل  أسأني  ا 

 .وأ  جيعل وي ا ع  ة نفعا  ،  ونوانديّ 
 . وع ى آني ولنبي أمجعني  ،ول ى هللا وس م ع ى نبينا حم د

 

 * * * 

 
 .159ينظر انظروف املبنين املعرّون ابنقصد  (1)
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 : ثبت املصادر واملراجع 

  .انقرآ  انكري -
انربكا     انعربين، أسرار    - لاحل    األنباري،أليب  وخر  ىل.    اجليل، ىلار    قدارة،حتقيق 

 . م 1995-  هو1415 ،1ط بريو ،
واننظائر      - اندين    انننو، األشباه  جالل  غريد   انسيواي،نإلمام  حواشيي  وضع 

 م.  2007  -هو 1428 ،2ط  انع  ين،ىلار انكتب  انشيخ،
احلسني    انسراج،البن    انننو،األلول      - عبد  ىل.    انرسانن، مؤسسن    انفت ي،حتقيق 

 . م1999-هو  1420 ،4ط بريو ،
احلا  -  ابن  احلاجبأليب    ،جبأمايل  بن  عث ا   اندكتور وخر    ، ع رو  ىلراسن وحتقيق 

 . عّ ا  –بريو ، وىلار ع ار   –لاحل س ي ا  قداره، ىلار اجليل  
انشأما  - ابن  انع وي   ،جري يل  احلسين  ع ي  بن  هللا  حم د  ، بن  حم وىل  ىل.  حتقيق: 

 . م2006  –ه  1427ان ناحي، مكتبن اخلاجني ابنقاهرة، ان بعن انثانين، 
انبصريني  اإلنصاف   مسا  - بني  بن    وانكوويني، ئل اخلالف  انربكا     األنباري،أليب 

حم د   مربوك  جوىلة  ىل.  رمطا    مربوك،حتقيق  ىل.  مكتبن   انتواب،عبد    راجعي 
 . 1ط ابنقاهرة، اخلاجني،

حتقيق حم د حميي اندين   األنصاري،البن هشام    مان ،أوضح املسان  امل أنفين ابن    -
 . م2004-هو  1425 ،بريو  -دالي انعصرين،املكتبن  احل يد،عبد 

  انع وم، ار  ىل  ورهوىل، حتقيق ىل. حسن شاأبيل    انفارسي،أليب ع ي    انعطدي،اإليطاح    -
 . م1988 -هو 1408,  2ط

احمليط   - حيا     ،انبنر  واننشر    األندنسي،أليب  ن  باعن  انفكر    ،2ط  وانتوزيع، ىلار 
 . م  1983 -هو1403
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ىلار انيقني    انفقي، حتقيق سعد ُكري    ربي، انعكأليب انبقاء    ،انتبيا    اعراب انقرآ   -
 . م 2001-هو  1422  ،1ط وانتوزيع،ن نشر 

حتقيق أ.ىل. حسن    األندنسي،يا   أليب ح  انتسهيل،  انتذييل وانتك يل   شرح كتاب  -
 . م2002 -ه 1422 ،1ط ىلمشق، انق م،ىلار  هنداوي،

ان  - بني  وانتنكري  حن نانتعريف  أمحد  حم وىل  ن دكتور  وانشكل،  اآلىلاب،    ،دالنن  ك ين 
 م 1997اإلسكندرين، ىلار انتوين ن  باعن واننشر،  جامعن 

ان  - وانتنكري    "ىلانتعريف  انعريب  واننو  اندالنن  وانتأثري    راسن    انننوين  نوظائف 
وبناء" اعرااب  عفيفي، ك ين  ،األمساء  أمحد  انقاهرة،    –انع وم    ىلار  ن دكتور  جامعن 

 انناشر مكتبن زهراء انشرق.
وتع يق ىل. عوض بن محد   انفارسي،أليب ع ي    سيبويي،يقن ع ى كتاب  انتع   - حتقيق 

 . م1990-هو 1410، 1ط اجلوزي،
 .تونس ،  د ان اهر عاشور، اندار انتونسينانتنرير وانتنوير، حملفسري ت -
قيق سامي بن حم د انسالمن، ىلار ايبن، ان بعن  ، حتبن كثريانقرآ  انعظيم، ال  تفسري  -

 . م2002 -هو  1422األومل، 
انتك  ن، أليب ع ي احلسن بن أمحد بن عبد انغفار انننوي، حتقيق وىلراسن اندكتور    -

املرج حبر  انكتبكاظم  عامل  انثانين،    –  بريو   ،ا ،  ان بعن    -هو  1431نبنا ، 
   م. 2010

 عزوز،حتقيق أمحد حم د    ن  راىلي،  مان ،توضيح املقالد واملسان  بشرح أنفين ابن    -
 . م2005 -هو 1426, 1ط بريو ، -ليدا ،انعصريناملكتبن 

انقرآ   - ألحكام  ىلار  ،ن قرايب  ،اجلامع  انبخاري،  مسري  هشام  انكتب،  حتقيق    عامل 
 م. 2003 ،كن انعربين انسعوىلينانرايض، امل  
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ىلريد  - البن  ان غن  بريو   ،مجهرة  انبع بكي،  منري  رمزي  اندكتور  انع م   ،حتقيق  ىلار 
 م. 1987 ،ن  اليني

ابن عقيل، حمل د بن مص فى اخلطري، شرحها وع ق  حاشين اخلطر   - ي ع ى شرح 
انكتب ا   –م  2011،  4بريو ، ط    –نع  ين  ع يها تركي ورحا  املص فى، ىلار 

 هو.  1432
  ن عيين،ومعي شرح انشواهد  ،  حاشين انصبا  ع ى شرح األمشوين ع ى أنفين ابن مان   -

احل يد   عبد  ىل.    -هو  1430  ،بريو ليدا    انعصرين،املكتبن  هندواي،  حتقيق 
 . م2009

انبغداىل  - ع ر  بن  انقاىلر  عبد  أتنيف:  انعرب،  نسا   نباب  ونب  األىلب   ي،  زانن 
هارو ،   انسالم  عبد  وشرح  انرابعنحتقيق  ان بعن  ابنقاهرة،  اخلاجني  مكتبن    ، انناشر 

 م.  2006 -هو  1427
 اخلراط، د  حتقيق ىل. أمحد حم احل يب،ن س ني    املكنو ،اندر املصو    ع وم انكتاب    -

 م. 2011-هو 1432 ، ان بعن انثانثن ىلمشق، انق م،ىلار 
 . نصاري األحوص األشعر  –  ىليوا  األحوص -
امرئ    - انفطل    حتقيق  انقيس،ىليوا   أيب    م،1969  ،انقاهرة  ابراهيم،أيب  ابن  وابعن 

 م. 1974 ،شنب اجلزائري 
تب، مكتبن  اندين انكاتب وأمحد عصام انكاىليوا  أمين بن أيب انص ة، شرح سيف    -

 احلياة بريو ، ىل. .
، وابعن ىلار  3ط  مبصر،ىلار املعارف    اي،حتقيق نع ا  أمني    ع ين، ىليوا  جرير بن    -

 لاىلر. 
حتقيق عبد    ،، شرح أمحد بن حامت انباه ي، رواين أيب انعباس ثع بنرمنىليوا  أبي ا  -

 . هو1402 –م 1982ان بعن األومل،  انقدوس أبو لاحل، مؤسسن اإلميا ، بريو ، 
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 د. أمحد بن إبراهيم بن صاحل الطواين 

ابن    - ألنفين  األمشوين  عبد    مان ،شرح  حم د  انسيد  احل يد  عبد  ىل.    احل يد،حتقيق 
 زهرين ن رتاث. املكتبن األ

حتقيق حم د  األندنسي،  البن مان     املقالد،نفوائد وتك يل  شرح انتسهيل تسهيل ا  -
  ، 1ط  نبنا ،  -بريو   انع  ين،ىلار انكتب    انسيد،اارق وتني    ع ا، عبد انقاىلر  

 . م2001-هو 1422
انننو  - انتوضيح    مبط و   انتصريح  أو  انتوضيح  ع ى  انتصريح  خلاند    ، شرح 

انس وىلحتقي  ،األزهري  عيو   ابسل  حم د  انكتب    ،ق  ،  2ط،  بريو ،  انع  ينىلار 
 . م2006-هو 1427

قدم  اإلشبي ي،  شرح مجل انزجاجي أليب احلسن ع ي بن مؤمن بن حم د ابن عصفور    -
ر اىليعقوب،  اشراف اندكتور اميل بديع  انشعار،  از  ني ووضع هوامشي ووهارسي وو 

 . م1998 –ه 1419، 1ط  نبنا ، -بريو  انع  ين،انكتب 
حتقيق حم د حميي    األنصاري،البن هشام    انعرب، م  شرح شذور انذهب   معرون كال  -

 . م2005  -هو1426، بريو  -ليدا انعصرين،املكتبن  احل يد،اندين عبد 
قدم ني ووضع    األسرتاابأبي،رضي اندين حم د بن احلسن  ن  احلاجب، شرح كاوين ابن    -

  نبنا ،   -بريو   انع  ين،ىلار انكتاب    قوب،يعحواشيي ووهارسي اندكتور اميل بديع  
 . م2007 -هو  1428 ،2ط

األمام أيب عبد هللا مجال اندين حم د بن عبد هللا بن حم د ابن   انشاوين،شرح انكاوين    -
ان ائي   ىلار    املوجوىل،عاىلل أمحد عبد    معوض، ي حم د  حتقيق ع   انشاوعي، مان  

 . م2000 -هو1420 ،1ط  نبنا ، -بريو  انع  ين،انكتب 
سعيد    - أليب  سيبويي،  سيد    ،انسريا شرح كتاب  وع ي  مهديل  حسن  أمحد  حتقيق 

 م. 2012 -هو 1433ع ي، ىلار انكتب انع  ين، بريو ، نبنا ، ان بعن انثانين، 
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ىل.  املول ي، حتقيقأيب انبقاء يعيش بن ع ي بن يعيش ملووق اندين بن  املفصل،شرح  -
 . م2001وهو  1422، 1ط ،نبنا  -بريو  ،نىلار انكتب انع  ي، اميل بديع يعقوب

املعرّ انظر   - املبنين  ابنقصد  وف  حت ي ين،  ون  ىلالنين  ىلراسن  انكري،  انقرآ   وأعاريبها   
اجمل د انتاسع،   ،انيناإلنسمعن كركوك ن دراسا   جاجم ن    ،ن دكتور لدام مّحو محزة

 م. 2014انعدىل واحد، 
  ، 1ط  بريو ،   –عقوب ىلار انكتب انع  ين  حتقيق ىل. اميل بديع ي  نسيبويي،   انكتاب،   -

 . م 1999  -هو 1420
انبناء    - انبقاء  واإلعراب،  ان باب   ع ل  نبها   انعكربي،أليب  االني  ،  حتقيق ىل. عبد 

هو  1416،  1ط  ،نبنا   -بريو   ،ىلار انفكر املعالر،  سورين  -ىلمشق  ،ىلار انفكر
 . م1995 -

ىلار انكتب    ، حتقيق وائز وارس  ،املول ي  يب انفتح عث ا  بن جين أل  ،ان  ع   انعربين  -
 كوية. ان ،انثقاوين

ىلار   - حم د،  انشا   عبد  انسالم  عبد  حتقيق  األندنسي،  ع ين  البن  انوجيز،  احملرر 
 م. 2011، 3نبنا ، ط  –انكتب انع  ين، بريو  

وانواثئق   ن فراء،انقرآ     معاين  - انكتب  ىلار  اننجار،  ع ي  حم د  أ.  ومراجعن  حتقيق 
 . م2002 -ه 1422 ، 3ط ، ابنقاهرة انقومين،

ان بيب عن كت  - اندين   األنصاري،البن هشام    األعاريب،ب  مغين  حتقيق حم د حميي 
 . م2003 -هو1424 ،بريو  -ليدا انعصرين،املكتبن  احل يد،عبد 

انشاوين    - موسى املقالد  بن  ابراهيم  اسناق  أيب  نألمام  انكاوين  اخلاللن  شرح   
األست  انشاايب، انبناحتقيق  ابراهيم  اندكتور حم د  ق   ،اأب  اجمليد    ، امشاندكتور عبد 

  املكرمن،مكن    –جامعن أم انقرى    اإلسالمي،معهد انبنوث انع  ين واحياء انرتاث  
 . م2007 -هو  1428 ،1ط
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  ، شرح انشواهد انكربى""بو  شروح األنفين املشهورة    انننوين   شرح شواهداملقالد    -
عي   ،ن عيين ابسل  حم د  انسوىلحتقيق  انع  ين  ،و   انكتب    ، 1ط  ،بريو ،  ىلار 

 م.  2005 -هو1426
 بريو . انكتب،عامل  عطي ن،حتقيق حم د عبد اخلانق  ن  ربىل،  املقتطب، -
انرجال،    - نقد  االعتدال    أمحدميزا   بن  حم د  هللا  عبد  انذهيب،    أليب  عث ا   بن 

 . نبنا   –بريو   ،حتقيق: ع ي حم د انبجاىلي، ىلار املعرون
انرمحن    - عبد  انقاسم  أليب  انننو،  انفكر    عبد هللانتائج  ىل.  بن  حتقيق  انسهي ي،   

 حم د بن ابراهيم انبنا، ىلار انرايض ن نشر وانتوزيع. 
 ة.ان بعن انسابعن عشر  ،ىلار املعارف ،نعباس حسن ،انننو انوا  -
ار انكتب ىل  اندين،حتقيق أمحد مشس    ن سيواي،  اجلوامع،  شرح مجع    مهع ا وامع  -

 م. 2006-هو 1427 ،2ط بريو ، انع  ين،
 
 * * * 
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 -دراسة تداولية-لغازي القصييب مقاالت )يف عني العاصفة(  

 

 ي الح الـدوســرـد. دوش بنت ف

 اآلداب  كلية – اللغة العربيةقسم 
  األميرة نورة بنت عبد الرحمنجامعة 

   هـ  1442 / 2 / 10: تاريخ قبول البحث  هـ  1441  /3 /8: تاريخ تقديم البحث

 
 : سةالدراملخص 

الت )غازي القصييب(: )يف عني العاصفة(، اليت كتبها  يطمح هذا البحث إىل دراسة مقا
قل هذا االعتداء إىل هتديد  م(، حني غزْت العراق الكويت، وانت1990خلليج )اء أزمة اأثن

 جرياهنا، ومن ضمنهم )اململكة العربية السعودية(. 
وهذه الدراسة، تعتمد املنهج التداويل، الذي يركز يف دراسة اخلطاب، والعالقات بني  

ل الكالم،  جاج، أفعات يف: احلملتكلم واملخاطب، وحتليل اللغة يف هذه املقاالت، ومتثلا
 املعينات اإلشارية. 

ه للمتلقفم: معقنعف ا  لإلابنة عن إسرتاتيجية اخلطاب عند )القصييب( يف مقاالته، وكيف  توجف 
 وحمفز ا ومؤثر ا.

 
  مقالة، تداولية، حجاج، خطاب، أفعال الكالم، املعينات اإلشارية،  :ة الكلمات املفتاحي

الب الدليل،  القياس،  ا  اإلشارايتوحيَّات،  التكرار،  اإلشارايت  الشخصية،  املكانية،  إلشارايت 
 الزمانية. 
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Abstract:  

This research aims to study the article: “In The Eye of The Storm” by Ghazi 

Al-Qusaibi, which he wrote during the Gulf crisis (1990) when Iraq invaded 

Kuwait, and this attack affected its neighbors, including (Saudi Arabia). 

This study adopts the pragmatics approach, which focuses on, the study of 

discourse, the relations between the speaker and the addressee, and language 
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aids. 

To express the strategy of the discourse of (Algosaibi) in his articles, and 
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 املقدمة
حيث   وأثرها،  خطرها  هلا  مهمة،  مقاالت  العاصفة(  عني  )يف  مقاالت  إن 

يف صحيفة )الشرق األوسط(، أثناء غزو    –  رمحه للا   –كتبها )غازي القصييب(  
 . ( 1) م( 1991/ 7/ 14  –م  1990/ 8/ 20)صدام حسني( للكويت، بني ) 

ا من اسم احلرب آنذاك )عاص   ة فوكان عنواهنا: )يف عني العاصفة(، أخذ 
العاصفة(،  ،  اء(الصحر  هبوب  )بعد  إىل  املسمَّى  غريَّ  التحرير،  حرب  مع  مث 

 .(2) هادئة( انر وبعد التحرير؛ أصبح امسها )على
حترير   رئيس  العمري(  )عثمان  يصفها  املقاالت، كما  هذه  وقد كانت 

"انعطافة آنذاك:  األوسط(  على    )الشرق  اخلليجية  للثقافة  ابلنسبة  مفصلية 
ن اخلليج يعاين من عقدة الصوت اخلفيض  اي القصييب(؛ كز ااألقل؛ فقبل )غ

خرين، وبعد )غازي( ن ال ك ا، يتبضع مسعته وصورته ملإعالميًّا، بل كان مسته
احلاجة للسوق    ميكن له االكتفاء وحده، والتعبري عن ذاته، دوناكتش  أنه  
 . (3)زقة القاهرة وبريوت وابريس ولندن"املتواجدة يف أ

املق وثيقة اتر ال اوتشكل هذه  وإنسانية  ت  خيية وسياسية وأخالقية ووطنية 
الوطن )السعودية(   وعن توهجة دفاع ا عن )الكويت(،ممهمة جدًّا، وفيها قيم 

الذي   من  أيض ا  وإعالميًّا  حربيًّا  والتهديد،  اخلطر  هذا  عن  ا  بعيد  يكن  مل 
 عادية. جهات كثرية م

 
 الف األخري. غغازي القصييب، الانظر: يف عني العاصفة، ( 1)
 انظر: السابق، الغالف األخري. ( 2)
 . 13، صالسابق( 3)
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القصييب(   )غازي  دور  يربز  ما  مؤثر ا،    –  رمحه للا  –وهذا  وأديب ا  إنساان  
 .والفكريعلى املستوى اجلمايل، 

اخلط إسرتاتيجيات  عن  الكش   إىل  البحث  هذا  اويهدف  ليت  اب 
املقاالت، حيث حتليل جت و   سَّدت يف هذه  فيه،  التداويل  تلك    دراسةاجلانب 

املخاط   بني  واملتلقالعالقات  وأفعال  ب  احلجاج،  أساليب  دراسة  عرب  م، 
واملعينات اخلطاب،    الكالم،  طريف  بني  التواصل  عملية  تربز  اليت  اإلشارية، 

 ومدى التفاعل اخلطايب.

 املنهج املستخدم يف البحث: 
 .طاب يف مقاالت )القصييب(خلنهج التداويل يف حتليل اامل وظفت

 : التداولية لغة  و 
الذي يعتداَول. وتداولته األيدي: أخذْته هذه مرَّة،   الشمءالدَّولة: اسم  من  
مرَّ  )ةوهذه  وصار  هلذا.  الفمء.  ومرة  هلذا،  مرة  يتداولونه  بينهم،  دولة    )

 . (1) و)دواليك(: أي تداوال  بعد تداول
ا(:  يةلاو تدالو   )اصطالح 

"تلك املنهجية اليت تدرس اجلانب الوظيفم والتداويل والسياقم يف النص   
مع   واملخاطب،  املتكلم  بني  املوجودة  العالقات  جممل  وتدرس  اخلطاب،  أو 

 .(2) ز على البعد احلجاجم واإلقناعم وأفعال الكالم داخل النص"ي كالرت 

 
 منظور، )د. و. ل(. انظر: لسان العرب، ابن ( 1)
 .  399صي،  ثة، مجيل محداو احلدانظرايت النقد األديب يف مرحلة ما بعد ( 2)
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تداول:  ستعمال(، ففم ال)اال   واجلامع بني املعىن اللغوي واالصطالحم هو
 دراسة اللغة حال استعماهلا.   يف، ويف التداولية تركيز للشمءاستعمال  

اخلطايب،   فالتداوليات والتفاعل  االجتماعم،  التفاعل  أشكال    "هتتم بكل 
. ابلتلفظ  املتعلقة  واخلطابية  اللغوية  املعطيات  ابلعملية  ودراسة  هتتم  إهنا   ،..

سية واالجتماعية واإليديولوجية، وبدراسة العالقة  النف التواصلية يف كل أبعادها  
التداو بني   إن  القول:  أمكننا  بذلك   ،.... والسياق  علم  اللغة  هم  ليات 

 .(1) االستعمال اللغوي"
اختيار   هنا كان  اذهومن  حيث  املنهجية،  اليت  ه  التقنيات  عن  لكش  
للتأثري   الكاتب؛  وإقناعه،    يف اختارها  العملية    هذه  ودراسةوإفهامه،املتلقم، 

 لتواصلية بني املؤل  واملتلقم يف كل أبعادها وسياقاهتا.ا
امل على  حيدث  ما  "حتل  ل  أثناء  فالتداولية  واالجتماعم  النفسم  ستويني 

ساعية  العالمات،  أو    استعمال  املتكلم  إليها  يسعى  اليت  املنافع  وص   إىل 
رسل إليه أو  امل  وص  الاثر اليت ميكن أن ينتجها املتكلم نفسه يفاملتلفظ، و 
   .(2) املخاطب"

 * * * 

 
 . 3التداوليات، حافظ علوي وآخرون، ص( 1)
 . 37دب، إلفى بوالن، صاملقاربة التداولية لأل( 2)
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 متهيد
أق   حرٌي   أن  البحث    –يب  هذا  بداية  هذه    –يف  صاحب  عند 
 املقاالت: 

 غازي القصييب:
واالهتمامات؛    املواهب  متعد  دة  شخصيَّة  دولة،  ه فإنَّه  رجل  و 

  م. 1940ولد يف األحساء عام    أيض ا.ودبلوماسم، وسياسم، ووزير وأديب  
نتاج    القصييبو  من دواوينه: قطرات    الة.، وروائم، وكاتب مقغزيرشاعر ذو 

ب .... وغريها.ومن رواايته: شقة  و سابق، حديقة الغر من ظمأ، مرثية فارس  
 .(1) واسعة  رمحه للا رمحة م،2010تويف عام  احلرية، العصفورية .. وغريها.

هذه   قبل  الصحفية  للكتابة  سابقة  بوادر  للقصييب  أن  من  الرغم  وعلى 
عند اجلمهور، وعند القصييب  ني  خاصوتقديرا     ت شأان  املقااله  ذ هل  فإن األزمة،  

"والبد أن نعتذر ألصحابنا من الصحفيني .. فنحن من  أيض ا، حيث يقول:  
ال  فلماذا   .. ابلنبوغ  اشتهرت  سن    أمة  يف  الصحفية  الكتابة  يف  حنن  ننبغ 

   .(2)اخلمسني"
الذي وظفه الفن  الوقوف عند هذا  إىل  قصييب(  )ال  ومن هنا حنن حباجة 

 .له هذا احلجم؟! و )فن املقالة(، وملاذا كانعلى مدى هذه األزمة، وه

 
 . 1391 – 3/1389انظر: قاموس األدب واألدابء يف اململكة، دارة امللك عبد العزيز، ( 1)
 . 245يف عني العاصفة، ص( 2)
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 املقالة:
بطريقة   تكتب  واملوضوع؛  الطول  يف  حمدودة  نثرية  "قطعة  هم:  واملقالة 

ة خالية من الكلفة والرهق، وشرطها األول أن تكون تعبري ا صادق ا  ع يعفوية سر 
 .(1) ة الكاتب"عن شخصي

القصييب املهذه  ومقاالت  للمقالة  تنتمم  بتجلية  ؛  تععىن  اليت  وضوعية، 
املوضوع   يتطلبه  مبا  وتتقيَّد  واضح ا،  بسيط ا  العرض  موضوعها  يف  منطق  من 

 .(2) نتائج لاوالبحث واجلدل وتقدمي املقدمات واستخراج 
وال شك يف أن املقالة هم األكثر معَناسبة بني الفنون، عندما يريد الكاتب  

الفاعل مع  ال الوضوح،  لقم، ملا فيها من مسااملتتواصل  ت تساعد على هذا: 
 الرتتيب، املنطق، عرض احلجج، االستنتاج ... وغريها.

الشعر للتأثري    الغنائم  وإذا كان  االنفعالية  الوظيفة  فإن    يفحيقق  املتلقم؛ 
ة، ما  لطبيعتها اخلاصَّ ،  (3) يهف  للتأثري اإلفهامية  )املقالة( حتقق الوظيفة اإلقناعية  

ه املقاالت اليت هنضت لتؤدي مهامها اإلنسانية  ف املنشود من هذ اهلد حيقق  
العزيز الوطن  عن  والذود  املظلومني،  وعن  احلق،  عن  الدفاع  يف  ،  والوطنية، 

 .لقني عموم اتوذلك ابلتأثري يف مجهور امل
 لتالية:وفيما يلم؛ نشرع يف حتليل تلك املقاالت، وفق آلي ات اخلطاب ا

 
 . 76فن املقالة، حممد جنم، ص( 1)
 . 78: املصدر السابق، ص وضوعيةحول املقالة امل انظر( 2)
 . 33 –  32بسون، صكلشعرية، اياضااي ق  :انظر: حول وظائ  اللغة ( 3)
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 احلجاج: -1
 : احلجاج لغة  
انزعاحلع  وحجاج ا:  اجَّة ،  حمع وحاجَّه  حعَجج،  ومجعها:  الربهان،    هجَّة: 

 .(1) حلجَّةا
ا:   احلجاج اصطالح 

أطرا وجود  تستلزم  فع الة،  ديناميكية  جدلية  تداولية  تواصليَّة    ف "فعالية 
اخل املرسل  ميتلك  إذ  مشرتكة،  حجاجية  قواسم  معرفية  بينها  مؤهالت  طيب 

ويستعمل   حوأخالقية كفائية،  إقناع  يف  بغية  االستداليل؛  اللوغوس  جاجه 
 .(2) الخر"

عند  قدمية، خاصة  حديثة، بل له امتدادات  واحلجاج ليس "ظاهرة فكرية  
احلجاج ويتجلى  واملسلمني،  والرومان  العربية  او   اليوانن  ثقافتنا  يف  ضح ا 

 .(3)..." الم والفلسفةاإلسالمية يف علم الك 
الغرض من كون  احلجاج  أمهية  غالب ا،  األ  وتنطلق  اخلطاب  من  ساسم 

املطروحة،  قناع الذي يؤدي إىل اختاذ سلوك معنيَّ إزاء القضااي  يتمثل يف "اإل 
 .(4) أو على األقل االقتناع ابألقوال والعمل وفقها"

 
 انظر: لسان العرب، )ح . ج. ج(.( 1)
 . 28من احلجاج إىل البالغة اجلديدة، مجيل محداوي، ص( 2)
 . 10املصدر السابق، ص( 3)
 . 341احلاج، ص ذهبيةالتداولية وإسرتاتيجية التواصل، ( 4)
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توظ استلزم  احلجا    يإن  وقد  وبدهم،  مهم،  أمر  املقاالت  هذه  يف  ج 
ء هذه األزمة، فهم ظروف  أثناوجوده: الظروف اليت كان ميرُّ هبا العامل العريب،  

يعتدي على عريب آخر، وحي أن  لعريب  األفهام، كي   فيها  تلَّ  غريبة، حارت 
 وكي  للعرب أن يستعينوا بقوى أجنبية إلخراج هذا احملتل؟!  أرضه!
عقليةان  كف قوة  من  إلثبات    ، البد  والرباهني  احلجج  تطرح  حجاجية، 

الوطن  عن  وللدفاع  الكويتية،  القضيَّة  إعالميًّا  امل   عدالة  واحملارب  حربيًّا،  هدَّد 
ل العسكري  للتدخل  املعارضني  وإلفحام  العرب،  بعض  الكويت،  تحر من  ير 

العريب اجلمهور  عام  وإلقناع  بشكل  املقاالت  لتلك  لدى    ،واملتلقني  ما  بكل 
وآراء.  املؤل  وموضوعات،  أفكار،  األساليب    من  أمهية  إىل  ابإلضافة 

 احلجاجية اللغوية أيض ا.
 احلجاج يف هذه املقاالت.  آليات ليل ألهم يلم حت ا يموف

 حجَّة الدليل:  1-1
يضعها الكاتب حمتجًّا هبا؛ على األفكار اليت يريد إقناع  وهم األدلة اليت  

 املتلقم هبا.
هذه   الألا ومن  كاحلكم  دلة:  والنثرية،  والشعرية،  الدينية،  نصوص 

 . (1) واألمثال

 
التناويسمي(  1) بعضهم  اهل.  صها  عبد  اخلطاب،  إسرتاتيجيات  الشهري،  انظر:    –  2/329ادي 

إبداعات    .336 يف  اخلطاب  حجاجية  احلجاج:  يف  التناص  توظي   حول  أيض ا:  وانظر 
 . 204، أميمة صبحم، صيديالتوح
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من   الشواهد هم  أو  اجلاهزة  "احلجج  إذ  دعاموهذه  القوية؛  احلجج  ات 
املوض املرسل يف  وبر يضعها  أهليته  تتبدَّى  وهنا  املناسب؛  توظيفها؛  ع  اعته يف 
 .(1) حسبما يتطلب السياق"

م احلجاجم، لكوهنا تعلو الكالم  ل سلوحجة الدليل تتخذ مكاان  عالي ا يف ا
 .(2) دي العا
والتفاسري،  رمي  وقد امتألت املقاالت هبذه األدلة املتنوعة: من القرآن الك  

العريب حديثه الشعر  العريب، ومن  الرتاث    وقدميه ... وغريها.  وحكاايت من 
ا.عونلحظ توظيفه للشاهد الش  وال غرابة    ري بشكل كبري، والقدمي منه حتديد 

وهو مثق  شامل واسع   اعر، ممتلئ ابلشعر ذاكرة  ورؤية،؛ فالقصييب شاذهيف 
 ر سهال  وعفوايًّ يف ذاكرته.عالش الثقافة أيض ا، وابلتايل سيكون جراين

ا، أثره النفسم   ومن جهة أخرى؛ فإنَّ لتوجُّه املقاالت للقارئ العريب حتديد 
فقد كان    ،ذ القدمين م  يف اإلقناع، فإن للشعر عند العرب وجاهته واعتباريته،

العظيم"، كما "فخرها  رشيق  للعرب  ابن  ديوان    .(3) ه 456ت/  وصفه  وكان 
 ري.العرب، وعلمها األث 
فإن مثَّ   هوابلتايل  ومن  حبجيته،  العقول  وتسلم  احلكمة كثري ا،  مقام  ، يقوم 

    يعمل أثره يف املتلقم.

 
 . 2/328، إسرتاتيجة اخلطاب،عبد اهلادي الشهري( 1)
 . 2/329 سابق،انظر: ال( 2)
 . 1/26عمدة، ابن رشيق، ال( 3)
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الرسول   حديث  يف  قال    ونلتمس  حني  الشعر  الصالة    –عن  عليه 
الطاقة التأثريية    (1) "ةكم الشعر ح"إن من البيان سحر ا، وإن من  :  –م  السلوا

ي  يفللشعر   مث  ومن  املتلقني،  أمهيتهكون  نفوس  له  )احلجاج(  يف   توظيفه 
 وخطره. 

  فإنَّ ،  بدرجة أقلوإن خفتْت حديث ا    ،وال شك؛ أن هذه األمهية للشعر  
 آاثرها ال تزال ابقية، وهيبة الشعر ال تزال حاضرة. 

قالة بف)احملايدون(، يتحدَّث عمَّن أمسوا  مول مقاالته؛ يعنون القصييب لل أ  يف
لعظيمة، اليت ال خيفى على عاقل منص   ية ا أنفسهم ابحملايدين يف هذه القض

حجة    عدالتها. حتت  والعدل؛  احلق  إعالن  من  الفئة  هذه  هربت  ا  وإَّنَّ
 ياد(. )احل

تفنيد حججه  املقالة  هذه  القصييب يف  مهمة  وإقناع    م وكانت  احلياد،  يف 
السليم،   العقل  أبن  واحاملتلقم  إال صوات   ميلك  وهو  د  ال  القضيَّة،  هذه  ا يف 

 الل.حت الا  ارفض هذ
جتاه )احلياد(: "قد قوايًّ  وقد بدأ مقالته جبملة صارمة قوية، حتمل حكم ا  

ال  يكون احلياد املواق  أخالقية، وأكثرها  أعن  أنواع  تدخل وأخطرها، وأقل 
 . (2)"ةانتهازي

 
 324صحيح األدب املفرد ، البخاري ، ص( 1)
 . 17عاصفة، صاليف عني ( 2)
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)تنكة(   حيمل  إنساان   تشهد  "عندما  املقنعة:  احلجج  بعض  ذكر  مث 
لي احلياد؛  حرقهكريوسني وعود ثقاب، ويتجه إىل مسجد  ؛ وتعلن أنك على 

 .(1) ت إبعالنك هذا أن تق  مع مرتكب اجلرمية ضد املسجد"ر ر قفقد  
  د يفوهو هنا يثري احلس اإلنساين والديين مع ا بقياس التمثيل، الذي جيس  

 هذا احلياد، بل احنيازه حنو اجملرم احلقيقم. قصصيَّة سلبيةَ   ةصور 
 حىت ينهم مقالته حبجة الدليل الشعري: 

 ايدونا احمل"أيه
 يرى اجلبناء أن العجز عقل 
 وتلك خديعة الطبع اللئيم 
 .(2) رحم للا أاب الطيب"

البيت  هف(616  /)ت  وللعكربي هذا  على  لطي   )ت  تعليق    / للمتنيب 
 :، حيث يقولجيته هناح  رز ايؤ  هف(354

وجريه على حكم    "لؤم طبع اجلبان يريه العجز عقال ؛ حىت يظن أن عجزه 
 .(3) يء"كذلك، وإَّنا ذلك لسوء طبعه الردليس  اجلنب عقل، و 
ه    –يف دفاعه عن وطنه وعن الكويت واخلليج عموم ا    –إن القصييب   يوج  

العاجزين عن  عني  داخ املإىل الصامتني اجلبناء    –بشكل غري مباشر    –خطابه  

 
 . 17املصدر السابق، ص( 1)
 . 18يف عني العاصفة، ص( 2)
 . 249 – 2/248ديوان املتنيب بشرح العكربي، ( 3)
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معه   حيمل  الذي  الشعري  الدليل  موظف ا  )احلياد(؛  حجة  حتت  احلق،  قول 
 حجيته. 

أن ابجلنب وال ابلضع  وال ابلعجز، بشكل صريح،  صفهم  مل ي  هولنلحظ 
 وإَّنا وظ  هذا الدليل ليقوم ابملهمة، بلماحية وذكاء. 

اللؤم. حيث    ،ولنلحظ قسوة األلفاظ اليت تدينهم: اجلنب، العجز، اخلديعة
بينما كانو  عوارهم،  وتبني  لتدينهم،  سوءاهتم  أتيت كلها  يسرتون  أهنم  يظنون  ا 

 (.دحتت مسمَّى )احليا، عقل وال ابحلديث عن احلكمة
بي    املعامل،  واضحة  الظروف  عليه، فهذه  ومعتَدى  معتٍد  من  األطراف،  نه 

 اجة إىل رجال شجعان جيهرون ابحلق.حبتايل فقد كانت وابل
املخاطَ ليل  د لافهذا   يف  تؤثر  األثر،  عظيمة  حجاجية  تقنية  ب؛  الشعري 

املرسل    ليةومتنح املخاط ب قوة سلطوية، حيث "تسهم هذه ال يف رفع ذات 
وة سلطوية ابخلطاب، عند التلفظ خبطاب  إىل درجة أعلى، وابلتايل منحها ق

سلطو  بعد  اخلطاب  ذي  سلطة  هم  السلطة  تصبح  وابلتايل   .. أصله  يف  ي 
 .(1) " هارى املرسل وراءو تيالذي 

 قياس التمثيل: 1-2
 القياس لغة :
، يقيسعه قياس ا، إذا قدَّره على مثالهمءقاس الش

 (2).   

 
 . 2/329إسرتاتيجية اخلطاب، عبد اهلادي الشهري، ( 1)
 . س(.ن العرب، )ق. ي: لساانظر( 2)



 

 
308 

 اولية تد   مقاالت )يف عني العاصفة( لغازي القصييب دراسة
 د. دوش بنت فـــالح الـدوســري 

ا:لا  قياس اصطالح 
 قياس التمثيل يف الفلسفة: 

 .(1) بينهما" "إحلاق جزئم جبزئم آخر يف حكمه؛ ملعىن مشرتك 
فاملثل "حجة    ،وعيَعدُّ هذا األسلوب احلجاجم، من وسائل اإلقناع املنطقية

و  مقدمتها،  يف  حالتني  بني  املشاهبة  على  أحديهما    د رايتقوم  هناية  استنتاج 
 . (2) تها"اثلابلنظر إىل هناية مم

.. القدس  بدم  "املتاجرون  بعنوان:  مقالة  يقول    يف  الكويت(،  ودم 
أقول بوضوح ما بعده وضوح   أن  اليت  إالقصييب: "أريد  الفلسطينية  الدماء  ن 

در ظلم ا وعدواان   ك يف القدس؛ هم  ان  اهتدر ظلم ا وعدو  الدماء الكويتية اليت هتع
 .(3) يف الكويت، سواء  بسواء" 

هذ رأسهم    متاجرة   ؛ياسالقا  وسبب  وعلى  الفلسطينية،  ابلقضية  الكثري 
، مقا رعني ورابطني  تذدهتا آنذاك؛ حيث كانوا ضد حل حترير الكويت عسكرايًّ

 ابلقضية الفلسطينية. 
أب  إذ بعضهم  الكويتية، سيشغل عن  االنشغال حبما  نيتحجج  الدماء  ية 

الفلسطينية الدماء  ابلتضحية  محاية  اإلقناع  بعضهم  حاول  بل  ماء  ابلد، 

 
 . 15معجم مصطلحات األدب، جمدي وهبه، ص( 1)
 . 82، حممد العمري، صيف بالغة اخلطاب اإلقناعم( 2)
 . 118يف عني العاصفة، ص( 3)
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إاثرة العواط     حماولني سطينية يف املستقبل،  الكويتية الن، حلماية الدماء الفل
 .(1) أبن الدماء اليت سالت يف فلسطني أنقى
احلديث عن هذا املوضوع؛ حيث    نموالقارئ للمقاالت؛ خيرج بكم كبري  

السليب  يريد موقفهم  تربير  القضية  ابلقضية    أصحاب  للعدوان،  املؤيد 
 أن هذا سيؤدي إىل ضياعها. ة، و الفلسطيني

وليس   القصييب،  مقاالت  من  مساحة  كبرية  املوضوع  هذا  احتل  ولذلك 
يقول   فهو  فقط؛  املقالة  املثال    –هذه  سبيل  فلسطني  :  –على  أبناء  "اي 

بلاغال نقول  أن  نريد  حترير  ية:  يؤجل  )ربط ا(  نقبل  لن  إننا  وضوح،  كل 
 . (2)ضون هبذا"م تر ت؛ حىت حترير فلسطني، وال نعتقد أنكالكوي

"واي أيض ا:  لقيادتكم    ويقول  نسمح  لن  حنن  الغالية:  فلسطني  أبناء 
احلكيمة أن تضيع قضية الكويت يف محى املزايدات اجلوفاء والشعارات البلهاء  

 .(3) بقضيتكم أنتم" ت فصكما ع 
أن   سنجد  البداية،  يف  ذكرتعه  الذي  احلجاج  موضوع  إىل  نعود  وإذ 

وذلك  ،  )قياس التمثيل(  ة قوية وذكية همه حجوظ  يف حجاج   )القصييب(
بذكر مثال مطابق ملا يتعرض له الكويتيون من اعتداء فما جيري يف فلسطني  

الكوي يف  جيري  ما  ذاته  هو  وعدوان  وظلم  احتالل  القياس    .تمن  فهذا 

 
 . 119 –  118انظر: املصدر السابق، ص( 1)
 . 131املصدر السابق، ص( 2)
 131املصدر السابق، ص( 3)
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بكم أن    خياطب العقل واملنطق، فإذا كنتم ضدَّ ما جيري يف فلسطني، فحري  
 لكويت.يف ا يكون موقفكم نفسه 

ضمائرهم، وأمام اجلمهور العريب أيض ا، فهذه  وهذا يضعهم يف حرج أمام  
 التقنية احلجاجية، هتدف للتأثري وإقناع اجلمهور أيض ا.

القياس أتثري عاطفم أ  مففوفضال  عن احلجة املنطقية،   يض ا؛ حيث  هذا 
 مفردات ذات محولة عاطفية: دماء، ظلم، عدوان ... حشد فيه )القصييب( 

وتستنهض  تر   حيث الكويت،  أرض  يف  حيدث  ملا  قاسية  صورة  سم 
 اختاذ رأي حول هذا املوضوع. يفالعاطفة، املؤثرة 

 التكرار: 1-3
 التكرار يف اللغة: 

 ى.ر خأ كرَّر الشيئ: أعاده مرة  بعد 
 . (1)ويقال: كرَّرتع عليه احلديث؛ إذا ردَّدته عليه

ا أدبي ا:و     التكرار اصطالح 
 .(2) ة من العمل الفين"اثلة يف مواضع خمتلفمتم "اإلتيان بعناصرهو: 

لغو  بوصفه مسة  التكرار  نتحدَّث عن  هنا  دورها يف  وحنن  هلا  أسلوبية،  ية 
 املتلقم وإقناعه.  التأثري يف 

 
 ( انظر: لسان العرب، )ك . ر. ر( 1)
 . 473األدب، جمدي وهبه، صمعجم مصطلحات  (2)
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ن بعض  تنطلق  وأعاير ظحيث  احلجاج،  ابحلجاج ين  ت  املتعلقة  تلك  هبا 
   .(1) الوظيفة احلجاجيةالوظيفة األساسية للغة هم  كون من  ، اللغوي
مبهام    إذ تقوم  اليت  اللغوية  الوسائل  مقدمة  يف  التكرار  يف  كبرية  إن 
 . (2) اإلقناع 

بتأثري   يفيد  ما  القدمية،  البالغة  وإقناعه،   )التكرار( يف ويف كتب  املتلقم، 
اإلطناب؛   ه(739)ت/  زويين  قلاف أنواع  التكرار يف حديثه عن  بالغة  يبني   

يقول:   لنكحيث  وإمَّا ابلتكرير  تعاىل::  ةت"...  قوله  اإلنذار يف  چ   كتأكيد 

ويف مث داللة  ،  (3) چگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
  لالثاين أبلغ وأشد؛ كزايدة التنبيه على ما ينفم التهمة، ليكم  على أن اإلنذار

 .(4) تلقم الكالم ابلقبول"
ففم قوله: "ليكمل تلقم الكالم ابلقبول" دليل على أتثري التكرار يف قبول  

 االقتناع به عند املتلقم.م، و الكال
التكرار  ( عن التكرار: "استعملوا  ه400ت/  ويقول )ابو هالل العسكري 

 . رار . وهذا يفيد استهداف املتلقم من خالل التك(5) ليتوك د القول للسامع"

 
 . 35وي، صالبالغة اجلديدة، مجيل محداانظر: من احلجاج إىل ( 1)
انظر: حبث: تقنية التكرار من منظور الوظيفة احلجاجية االتصالية، حاكم عمارية، جملة كلية دلتا  ( 2)

 . 26م، ص2015العلوم والتكنولوجيا، العدد الثاين، سبتمرب 
 . (4 – 3تكاثر، )رة السو ( 3)
 . 201 – 3/200/ج1ماإليضاح يف علوم البالغة، القزويين،  (4)
 . 193ني، أبو هالل العسكري، صكتاب الصناعت(  5)
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البالغيون املعاصرون عن قيمة التكرار يف التأثري واإلقناع؛ حيث    كما حتدَّث 
  –  ه طب به وترغيبه يف قبول النصح واإلرشاد، كقول ملخا أييت أحياان  "الستمالة ا 

ڭ    ڭ  ۇ   ۓ  ۓ       ڭ  ڭ     چ :  –سبحانه  

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  

   . ( 1) چې  ې  
قوم( استمالة ألنفسهم وقلوهبم؛ حىت ال يشكوا وال يراتبوا  )اي  رير ففم تك"

 .(2) يف إخالصه هلم يف نصحه"
بع وال نوانيف مقالة  الربط  فيها : "عن  يتحدَّث  فئة    القصييب  رابطني"،  عن 

من األدعياء؛ يربطون بني حترير الكويت؛ وحترير فلسطني؛ فيطالبون بتأجيل  
 ى. ر خحترير األوىل، حىت يتم حترير األ

تفنيد حججهم من   أنواعه؛ من أجل  بكافة  )احلجاج(  يو ظ   وكعادته؛ 
 القضية.  هذه  جهة، ومن أخرى إلقناع املتلقم بعدالة

التمثيل(؛ حيث يقول مثال : "لو أن مصر احتلت    واستخدم أوَّال  )قياس 
السودان؛ هل يوافق فريق اإلنقاذ على أتجيل إنقاذ السودان؛ حىت يتم إنقاذ  

 .(3) فلسطني"

 
 (. 39 – 38)  سورة غافر،( 1)
 . 2/239من بالغة النظم العريب، عبد العزيز عرفة،  (2)
 . 168يف عني العاصفة، ص( 3)
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وهكذا أييت أبمثلة يقاس عليها؛ بشكل عقالين منطقم؛ جيعل من اقرتحوا  
 هذا االقرتاح يف مأزق مع عقوهلم.

تكرار    يتوج  مثَّ  أبسلوب  املقالة،  وخيتم  العقالنية،  املنطقية  احلجج  هذه 
 حجاجم، حيث يقول: 

"والن يريدون منا ما يرفضونه ألنفسهم .. وما رفضوه عرب اترخيهم كله! 
 .(1) ! .. هيهات! ال أتجيل لتحرير الكويت وال تسوي "تاههي

 إننا نلمح هنا تكرار ا على املستوى األفقم النص:
  هيهات(ت .. هيها)

 )ال .. ال(
علينا أوَّال  أن نفهم هذه اهل زَّة اليت حيدثها )التكرار( يف النص، فهم أشبه  

وا القلق  من  زلزال  من  النفس  يف  مبا  يشم  أسلويب،  واألس و تلبزلزال    تر 
األزمة،   هذه  نتيجة  هذه  واملفاجأة؛  )القصييب( كتب  أن  نتذكر  أن  وعلينا 

يل ال نستغرب هذا الضجيج الروحم الذي انتقل  لتا واب  املقاالت أثناء األزمة؛
 للورق. 

اقتنع   إذا  السابق؛ حىت  العقلم  املنطقم  التكرار يؤازر احلجاج  مث إن هذا 
اللفظم  السيل  هذا  فاجأه  هيهات!  هلا  املتلقم،  القوي:  التكرار  من  ادر 

 ! ال أتجيل ... وال تسوي .(2)هيهات

 
 . 169، صالسابق( 1)
اسم  (  2) البعد.فعل،  هيهات  هف(، شرح شذور  ان   يفيد  )هف. ي.  العرب:  لسان  ابن  ظر:  الذهب، 

 . 400هشام، ص
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املتأكدة من  ،تقول، املقنعة به    مبا  كل هذا يسفر عن روح القصييب املؤمنة
 عدالة القضية، وانتهائها إىل النصر. 

هذا   د يف  املتجس   واإلميان؛  والقوة،  القناعة،  املتكلم هبذه  امتالء  جمرَّد  إن 
الل أسلوب    –د ذاته  جي  –، وما يف مفرداته من معاٍن قوية، هو  مظف التكرار 

 حجاجم إقناعم مؤثر يف املتلقم.
إىل وعم املتلقم،    –إجيااب     –قوية، تنتقل  ؤك  دة، واللغة الة املفالنربة الواثق

 ليسلم؛ ويؤمن؛ ويقتنع ابلفكرة.
إيقاع ا داخل الصوتية هلذه األلفاظ املكرَّرة؛ تشكل  القيمة  موحي ا    اي  مث إن 

ا املد  أل   مع  وخصوص ا  ابإلصرار  ومؤثر ا؛  لتوحم  مرات؛  أربع  تكرَّرت  ليت 
وخصو  والشموخ،  للجنسص ا  والتأكيد  النافية  بال  ارتباطها  ما  (1) مع  بكل   ،

على   املبين  املعىن كله،  جنس  نفم  على  التأكيد  من  املعىن  هذا  به  يوحم 
 ضع  أو استسالم أو هزمية. 
القضية؛ فصاحب  نع بعدالة  تلقم؛ فيتأثر، ويقتملا  كل هذا ينتقل إىل وعم 

   احلق ال يعهاد ن وال يفاوض، وال يقبل خبيارات أخرى.
 ت اإلشاريَّة:ا ني   املع -2

املكان   وظروف  اإلشارة،  وأمساء  الشخوص،  "ضمائر  هبا  واملقصود 
 . (2) والزمان، وصيغ القرابة، والصيغ االنفعالية الذاتية"

 
 . 1/237ا: مغين اللبيب، ابن هشام، انظر حوهل( 1)
 . 411صنظرايت النقد األديب يف مرحلة بعد احلداثة، مجيل محداوي،  ( 2)
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تلفظ ا  ضم مبفعل التلفظ "وهو فعل يقت  ة لوهذه اإلشارايت عالمات متص
كن  يتوجه خبطابه إىل خماطب، ضمن إطار زماين ومكاين حمدَّد. لذلك ال مي

جهة،   من  اإلشارايت  عند  الوقوف  دون  معني،  ملفوظ  إىل  ما  داللة  إسناد 
املتكلم )أان( يظل جمرَّد ا  وعند سياق   امللفوظ من جهة أخرى، فضمري  إنتاج 

خاطبني، وكذلك احلال مع  إحالتعه بسياق معلوم لدى املت  ن مبهم ا، ما مل تقرت 
 .(1) )الن( )وهنا( وغريمها"
الدراسة التداولية؛ ألهنا  )املعينات اإلشارية( يف    راسةومن هنا أتيت أمهية د

تعني   إذ  وفهمه،  واستعماله،  واملخاطب،  املتكلم  بني  اخلطاب  بتداول  معنية 
ت على إدراك فحوى الك   . وسياقاته وأطرافه بدقة مالهذه اإلشارايَّ

 اإلشارايت الشخصية واملكانية: 2-1
 الشخصية:  اإلشارايت

 .(2) كلم أو املخاطب أو الغائب"املتوهم "اإلشارايت الدالة على 
املعارف،   أنواع  أحد  وهو:  )حنن(،  الضمري  حتليل  على  أقتصر  وسوف 

 . (3) الدال على املتكلم
املو  الضمري  ومعه  املنفصل؛  الضمري  هذا  مها    )ان  لص تكان  املتكلمني( 

 الغالبان على مقاالت )القصييب(. 

 
 .77  – 76التداولية، جواد ختام، ص( 1)
 . 1/124الشهري،  هلاديإسرتاتيجيات اخلطاب، عبد ا( 2)
 . 134ام، صشانظر: شرح شذور الذهب، ابن ه ( 3)
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ن أعراب جند  "وحن  يف هذه املقاالت عموم ا هم:  مميزة   تكررت مجلة وقد  
أييت حيث  وقيمهم    واحلجاز"؛  السعوديني  عن  احلديث  معرض  يف  هبا 

كذلك عام  بشكل  اخلليج  أهل  وعن  ببعض  ومبادئهم،  يرفقها  حني   ،
 . اخلصائص املكانية هلم

يتحدث فيها عن مفارقة مؤملة، حيث    اليتعيد ميالد سعيد(،  ه )تلاقكم
 عراق مأساوي. الحيتفل )صدام حسني( مبيالده، بينما الوضع يف 

يقول: "وحنن أعراب جند واحلجاز وقبائل شرق اجلزيرة وجنوهبا ومشاهلا    إذ
وال  وقادتنا،  رؤسائنا  ميالد  أبعياد  لنحتفل  بعد  نتحضَّر  مل  اخلليج؛    وحبارة 

 .(1) حىت"  رفهاعن
بي جيمع  )حنن(،  املتكلم  لضمري  املتكرر  ابستخدامه  )القصييب(  ه نإنَّ 

حيمل داللة عميقة تشري إىل    هذا ني واخلليجيني و عودي شخصيًّا؛ وبني كل الس
السعودي،   الشعب  أبناء  بني  جتمع  اليت  واخلليجية(،  الوطنية  )الوحدة 

 واخلليجم بشكل عام يف هذه األزمة. 
امل  مجع  على    يف"ل  سر ففم  داللة  إليه،  املرسل  وبني  ذاته  بني  اخلطاب 

ميقة؛ مثل خطاب من  الع  التضامن بينهم، أي بني )اان وأنتم( يف بنية اخلطاب
 . (2)يتحدث مع أبناء قومه"

 
 . 19يف عني العاصفة، ص( 1)
 . 2/47سرتاتيجيات اخلطاب، عبد اهلادي الشهري، إ( 2)
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الوطنية واخلليجية  ومن مث الضمري حييل إىل )اهلوية  ، فإن استحضار هذا 
أهنا مصح  ولنلحظ  التمسُّك هبا،  احلجاز،    ة بو أيض ا(، ومدى  ابملكان )جند، 

 اجلزيرة، اخلليج(، وهم تقوم مقام اإلشارايت املكانية. 
املكانية "اواإلشارايت  اللسالعنا :  املكاين  صر  السياق  اليت حتيل على  نية 

 .(1) لعملية التلفظ اجلارية بني املتكلمني"
وهذه األعالم املكانية )جند، احلجاز، اجلزيرة ....(، قامت مقام ظروف  

مرجع  :املفرتضة    ناكامل وضحت  ا  إهنَّ بل   ،).... جند  يف  هنا  أقصد  )حنن 
 ظرف املكان بشكل أكثر دقة.

ا  إن مرجع  املأللفحيث  الدالة على  استعماظ  لو  تظل غامضة،  لها  كان 
املرسل وحدها، ولكن حتديدها، يرتبط مبعرفة الشمء الدال عليها. وال ميكن  

اف إليها يف ذهن كل من طريف  ضمل استعمال هذه الظروف إال إبدراك املرجع ا
    .(2) اخلطاب

..( ؛ فإننا نلمح من اخلطاب بشكل عام )أعراب جند واحلجاز .ومن مث
البدو  اخلليجية،  الوطنية،  للهوية  ا  هلذه  أتكيد  االستحضار  وهذا  ا،  حتديد  ية 

األحيان؛ ألن   أغلب  "فنحن َّنيل يف  العصيبة  املواق   تعرف  ناهلوية أييت يف 
 .(3) عرضة للخطر" انتمائنا األكثر يفعلى أنفسنا 

 
 .412انظر: نظرايت النقد األديب يف مرحلة ما بعد احلداثة، مجيل محداوي، ص ( 1)
 . 1/128ري، انظر: إسرتاتيجيات اخلطاب، عبد اهلادي الشه( 2)
 .27ايت القاتلة، أمني معلوف، ص اهلو ( 3)
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اهلوية،   فحني حيس اإلنسان بوجود مواجهة يف هويته "يكون استحضار 
 .(1) يف هذه املواجهة"إليها، والتشبث هبا، خري ما يتسلح به  تجاءواالل
العراق    وال  اليت شنها  تلك احلرب  شك أن حرب )اهلوية( هم جزء من 
ض  أيده وَمْن   آنذاك،  العرب  بعض  إع  د م ن  اخلليج  ودول  الميًّا  السعودية 
 وحربيًّا. 

التوق  أكثر عند اجلزء الخر من الرتكيب )حنن أعرا املهم  د  ب جنومن 
ن( هنا يعفسَّر حنوايًّ على أنه منصوب  واحلجاز(، ومن املعروف أن ما بعد )حن

 ختصاص: حنن: أخص أعراب حند واحلجاز.ال على ا
واحلجا )جند  املكان  من  وهذا  جزء  هو  الهذ ز(  اهلوية  عنها  ه  يدافع  يت 
جزءٌ  حيث كان  اإلعالمية    القصييب؛  احلرب  اسم  آنذاك  من  إخفاء  تعمُّد 

)أراضم جند واحلجاز(، كما جاء  سميته بفالوطن )اململكة العربية السعودية( وت
 .(2) يف اخلطاابت السياسية العراقية

فها؛  جاز( هلا أهداأن هذه التسميات القصدية )أعراب جند واحلوال شك  
شأهنم،  وهتوين  السعوديني  من  السخرية  نربة  حتمل  دالالت   إذ  حتمل  كما 

بينما سياسي فقط؛  واحلجاز(  )جند  هم  السعودية  أن  يومهون  إذ  خطرية،  ة 
وكانوا هبذا يؤملون هدم    ، أراضم النفط اليت استثنوها يف شرقها؛ هم مطمعهم

 لوحدة اليت غدا عليها كياننا الوطين. ا

 
ا(  1) اهلوية  املمستقبل  التحدايت  أمام  للندوة،  عاصرة،ملغربية  التمهيدي  اجلراري،    املدخل  عباس 

 . 18ص
 . 68انظر: يف عني العاصفة، ص( 2)
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  أتكيد  هنا بينهم؛ يريد  و ملة اليت كانوا يتداول دما يكر ر هذه اجل قصييب، هنا عن وال 
السعو  حمل  اعتزاز  وأهنا  الوطن،  من  األراضم  هبذه  بدوية    فخر ديني  قوية،  وهوية 

 أعرابية ومكانية. 
به   قام  الذي  العظيم  التأكيد، يذك  ر ابلعمل  فإنه هبذا  الوقت نفسه،  ويف 

 امللك  
العزيز   تو   –للا    محهر   –عبد  أراضم  يف  أن كانت  بعد  البالد؛  هذه  حيد 

 متناثرة: جند، احلجاز.   
املقصد تتضح  إسرتاتيجيات  وهنا  أهم  من  هم  اليت  اخلطاب،  يف  ية 
" حيث  ابعتإالتداولية؛  األديب،  النص  حيوى  ن  لغوية  وملفوظات  مجال   باره 

مها  و املتلقم أو  أ  مجمموعة من املقاصد املباشرة والضمنية اليت يععرب عنها املتكل
   .(1)"مع ا

"وحنن   قال:  حيث  بوضوح،  القصدية  هذه  بشأن  القصييب  صرَّح  وقد 
بعد إمياننا ابهلل وتشرفنا خبدمة احلرمني الشريفني    –سعوديني، الذين ال نعتز  ال
أرض    بشمء  – على  حتقق  الذي  الشامخ   الوحدوي  ابإلجناز  اعتزازان  قدر 

ال اململكة  بقيام  العرب؛  السعودية،  عربجزيرة  يف  ية  جند  السعوديني،  حنن 
 .(2) ى وداللة"اإلصرار على هذه التسمية )داير جند واحلجاز( معىن ومغز 

بشعار الوحدة،  مث يضي : "أمَّا املعىن؛ فهو أن املهني الركن، رغم تشدقه  
شديدة  حبساسية  أن    مصاب  فهو  املغزى؛  وأمَّا  العربية.  اجلزيرة  وحدة  من 

 
 .425نظرايت النقد األديب يف مرحلة ما بعد احلداثة، مجيل محداوي، ص( 1)
 . 68ص  عاصفة،يف عني ال( 2)
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ياسم قائم يف اململكة ... ولكنها مع  يست مع نظام سن لمشكلة املهني الرك 
واحلجاز، وأما الداللة فهم أن    م جتوب رمال جندذشعب يريد حتويله إىل شرا

أصبح   قد  اململكة  ضد  الصدامم  التآمر  )جند  خمطط  شعار  إطالق  مع 
 .(1)واحلجاز( واضح ا كل الوضوح"

 . صية واملكانيةلشخ وهكذا نرى األثر العميق يف تداول هذه اإلشارايت ا

 اإلشارايَّت الزمانية: 2-2
وهو   املتلقم  يلزم  إذ  خطاب؛  أي  يف  أمهية كبرية  اخلطاب  للزمن  يتلقى 

 معرفة الزمن. 
يف   الزمان  على  الدالة  والتأثري  فالكلمات  للفهم  أمهية  ذات  التخاطب 

 هم ا أو انقص ا على أقل تقدير.بكذلك، وبدوهنا يصبح الكالم م
نسأل  فنحن   نفتأ  خماطباتناأث  –ال  من    –  ناء  هبالة  الزمن  وحنيط  مىت؟! 

 االهتمام؛ لفعاليته يف اخلطاب.
الز  من حيز ا مهم ا يف دراسة اإلشارايت، سواء  تعلق األمر  ولذلك "شغل 

 .(2)الفعل؛ أو بظروف الزمان" بزمن
كان "من أجل حتديد مرجع األدوات اإلشارية الزمانية، وأتويل    من هناو 

املر حيح  اخلطاب أتويال  ص يلزم  فيتخذها ا،  التلفظ؛  يدرك حلظة  أن  إليه  سل 
  .(3) فظ اللغوية بناء  على معرفتها"يل عليه، ويؤو  ل مكوانت التلمرجع ا حي

 
 . 69 – 68صدر السابق، صامل( 1)
 . 80التداولية، جواد ختام، ص( 2)
 . 1/126ب، عبد اهلادي الشهري، إسرتاتيجيات اخلطا( 3)
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إنَّ   ذاته،  حيث  حد    الظرف يف  أو  الفعل  بزمن  تتحدَّد  ال  الزمن  "داللة 
 . (1) وإَّنا بزمن التلفظ"

ابلنسبة إىل   زمان مغزى خاص"للوفضال  عن أمهيَّة الزمن يف اخلطاب؛ فإنَّ 
العضوي   َّنوان  نعم  فنحن  الذات؛  مفهوم  عن  ينفصل  ال  ألنه  اإلنسان؛ 

أو الفرد؛ ال حتصل خربته    والنفسم يف الزمان، وما نسميه الذات أو الشخص 
تشكل   اليت  والتغريات  الزمانية  اللحظات  تتابع  خالل  من  إالَّ  معرفته  أو 

 .(2)سريته"
ت ت )القصييب( غمر ا واضح ا وشامال ،  زمانيَّة مقاال ال  لقد غمرت اإلشارايَّ

أزمة   عن  يتحدَّث  فهو  غرابة،  هذا  يف  هلا  وليس  وحرب كان  بزمن،  مؤرخة 
 مدى زمين.
بني  األزمة،    وما  األحداث  فبدء  من  الكثري  انتهائها؛  مث  احلرب،  بدء 

 .  واألخبار واملواق  املؤرَّخة واحملفوظة بزمن معنيَّ
ت ايت وسوف أركز يف دراس  نقطة واحدة هم:  لىلزمانية عاإلشارايَّ

وأعر  خ  اخلليج،  هبا  اليت ضجَّ  األزمة،  بدء  للكويت:    اتريخ  العراق  غزو  به 
 م.1990عام  –فجر الثاين من أغسطس م، 2/8/1990

 
 . 80التداولية، جواد ختام، ص( 1)
 .7الزمن يف األدب، هانز مريهوف، ص( 2)



 

 
322 

 اولية تد   مقاالت )يف عني العاصفة( لغازي القصييب دراسة
 د. دوش بنت فـــالح الـدوســري 

 ونستطيع تصنيفه يف بعدين:
 الزمن املوضوعي/احلقيقي: -أ

والتقاومي الساعات  تضعه  ما  وفق  يعقاس  الذي  الزمن  الزمن    .وهو  وهذا 
 .(1) ويتميز ابلصدق الذي يتعدى الذات خربتنا الشخصية للزمن، عنقل مست

تب فيه الزمن بدقة، معرب  ا عن احلدث اجلسيم آنذاك، وقد  وهو الذي يك
 ضجَّْت املقاالت هبذا التاريخ، متكر  ر ا بشكل واضح: 

"ولكن ماذا نصنع إبعالن احلرب الذي صدر يف الثاين من آب/أغسطس  
0991" (2) . 

نفد  "أمَّا   قد  فصربي  أغسطس/آب  أان  من  الثاين  ، (3) "1990صبيحة 
 ا من املواضع. وغريمه
كر  رة بشكل  عتمدة على اتريخ بدء األزمة، واملتهذه اإلشارية الزمنية، امل إن

 مهم من خطاب فاعل بني )القصييب( واملتلقني. كبري؛ هلم جزء 
اتريخ ال  هو  ف  ه،وترسيخ   هيد كحيث يعمل ذكر هذا التاريخ مكرَّر ا على أت

ا؛  يعنس أبد  السلإذ هو  ى  الذي دعا )القصييب( هلذه  الرئيس  سلة من  املوضوع 
 املقاالت. 

تريد   أخرى،  تفرضها جهات  املوضوع؛  تفرُّعات يف هذا  فال وجود ألي 
 متييع القضية وتفريعها ونسياهنا يف خضم تداخالت أخرى مقصودة ومتعمَّدة. 

 
 . 11انظر: الزمن يف األدب، هانز مريهوف، ص( 1)
 . 112يف عني العاصفة، ص( 2)
 . 155بق، صاملصدر السا( 3)
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ا اليت  املقاالت  ونع نتهذه  تقشرت وعمجعت  بعد سنوات  شرْت، والزالت  رأ 
ما يعسهم يف خطاب حم    من هذه األزمة؛ حتمل مبدأ انبثاقها وقت التلفظ،

 ومقنع ومؤثر.
رسالة   إيصال  يف  ه  إايَّ مستخدم ا  بذكاء؛  التاريخ  هذا  )القصييب(  وظَّ  

 سياسية، وطنية، إنسانية.
..  !! )يقولون  بعنوان:  مقالة  !!!(  ففم  نظر ،  ونقول  وجهات    يعرض 

املعارضني للتدخل العسكري؛ لتحرير الكويت؛ يف بناء حواري مقنع ومؤثر،  
 فيقول: 

 "ويقولون: البد  من حل سلمم لألزمة. 
 ونقول: نعم! وابلتأكيد!

ولكن ماذا نصنع إبعالن احلرب الذي صدر يف الثاين من آب/أغسطس  
 .(1) م؟"1990

التاريخ جزء   لفريق؛ فذكره  حياج هبا هذا ا  من احلجج اليتففم ذكر هذا 
توظ ؛   السلمية  فاحللول  املنادين ابلسلمية؛  املعارضني  مل  أضع  رؤية  طاملا 

شع  وقد  أما  حروب؛  يف  تشن  احلرب  سبيل  1990أغسطس    2نَّت  فال  م، 
 للحلول السلميَّة. 

م  اإلطار الزماين الذي اعتمد عليه )القصييب( أطَّر اللحظة عند املتلق  فهذا 
قوية اخلطاب، واإلابنة وإزالة اللبس يف الفكرة،  عمل عملها يف تلتوجسَّدها؛  

 
 . 112العاصفة، صيف عني ( 1)
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، فهو  وذلك ابلرتكيز على ما حدث يف ذلك الوقت  ويف التأثري واإلقناع أيض ا.
 القضية األساسية اليت ينبغم أن توجه هلا األنظار.

 الزمن الذايت: -ب
،  اهبومشاعران على الزمن؛ ونصبغه  ويتجلَّى هذا؛ حني نضفم انفعاالتنا  

اتنا اخلاصة تشكل أساس ا ضعيف ا لقياس الزمن مبوضوعية فهو  حيث إن "خرب 
ور ا ببطء، وحنن اترة نعين يف عمق كل اثنية تدق، وطور ا  اترة مير بسرعة، وط

   .(1) يبدو علينا النسيان التام، أو الالوعم مبرور الزمن"
 لالحتالل: ومن هذا قول القصييب مؤر  خ ا 

 
 .(2) ود"س "منذ فجر الغزو األ

 .(3)فجر االحتالل األسود""ومنذ 
 وغريمها من املواضع. 

الزمنية، ال تك البعد  إن هذه اإلشارة  بذكر  للقارئ  اخلطاب  تفم إبضاءة 
 ملعاٍن أخرى، وحتمل قصديتها اخلاصَّة.   تومئالزمين فقط؛ وإَّنا هم 

ففم كلمة )الفجر(، وهو وقت دخول القوات العراقية الكويت، يف هذا  
ا إحياء ابلغدر الذي معْورس فيه ه هبذا اجلزء من  يحالتصر  ذا احلدث  اليوم حتديد 

 لٍة وسبات. فكويت يف زمن ميت، يكون فيه الناس يف غا الو العظيم، إذ ابغت
 

 . 18مريهوف، ص الزمن يف األدب، هانز( 1)
 . 78يف عني العاصفة، ص (2)
 . 70املصدر السابق، ص( 3)
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من  آخر؛ بكل ما يوحم به هذا اللون    مث يف وص  الفجر ابألسود إحياءٌ 
  ض ناق فاجئنا هذا التي   مث  معاٍن سلبية؛ ترتبط ابملوت واحلزن واألمل والكآبة ...

 ره، وسواد االحتالل وظالمه.الذي ترمسه الصورة بني ضوء الفجر وبياض نو 
د أراد )القصييب( من هذه احلمولة النفسية املرتبطة هبذا الزمن؛ أن يبني لق
ذه األزمة للمتلقني؛ فهو األديب؛ كما هو السياسم، هلن الوجه املوجع املؤمل ع

  ا وحجج    ا لقضية قضية سياسية وأرقام  ا؛ فليست ا ف  ملأ و واإلنسان  املمتلئ حزان   
وإَّنا   و فقط،  فجر؛  أمل وطن ضاع يف  إىل  هم حتمل  ينتقل  هذا  أن  ال شك 

 وعم املتلقم وعاطفته يف هذا اخلطاب.

 أفعال الكالم: -3
تنطلق النظرية التداولية من كون "اللغة ال تصلح فقط لإلخبار أو متثيل    

 .(1) ألفعال؛ فالتكل م يعين اإلجناز"أيض ا إلجناز ا ح األشياء أو العامل، بل تصل 
من   األديب،  النص  أو  اخلطاب  أن  يعين  عن  وهذا  "عبارة  تداولية  وجهة 

الذي   الفعل اإلجنازي والتأثري  أفعال كالمية؛ تتجاوز األقوال وامللفوظات إىل 
 . (2) يرتكه ذلك اإلجناز"

  .(3) "هاوكل هذا حييل إىل "الدور االجتماعم للغة يف تفاعل
 لقصييب؛ فيما يلم: ن ندرس )أفعال الكالم( يف مقاالت اوميكن أ

 
 . 42املقاربة التداولية لألدب، إلفى بوالن، ص( 1)
 .422نظرايت النقد األديب يف مرحلة ما بعد احلداثة، مجيل محداوي، ص( 2)
 .290فان ديك، صلنص والسياق، ا( 3)
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 البوحيَّات: 3-1
  . وقد حتدث عنها )سريل (1) عرب   عن احلالة النفسية للمتكلم"وهم اليت "ت

Searle-)التعبريية )امللفوظات  منها    حيث؛  (؛ حتت مصطلح  الغاية  "تتحدَّد 
 . (2)يف تعبري املتكلم عن حالته النفسية"

امللفوا اإلجنازي  الذي  عل  التأثري  مدى  هو  )البوحيَّات(  هذه  من  قصود 
 ، عرب هذا اخلطاب.الصادر منه عليرتكه يف املتلقم؛ ومن مث الف

العقلم   التأثري  على  قامت  القصييب، جيدها  ملقاالت  الفاحص  الناظر  إن 
 ابستخدام احلجة والتحليل العقلم. املنطقم

ال اإلنساين  احلس  يلحظ  أنه  عا  ذيإالَّ  فيه  )القصييب(  جتلَّت  طفة 
حيث   البوحيَّات،  وجدان  وهلذا  لغر اإلنسان؛  بعواطفه  الكاتب  ض  يبوح 

 اإلفصاح؛ ومن مث التأثري يف املتلقم.
يقول القصييب:  يف مقالة عنواهنا: )اي عدوَّ للا !! أرأيت هذه القبلة!؟(،  
العراقم عل اجلندي  القلوب، مال  نياط  َمزَّق  أخيه  ى  "يف مشهد اترخيم  وجه 

دي يقبله .. قبلة .. عفوية .. حارة .... قبَّلت بغدادع رايضها .. قبَّلت  السعو 
 رة دمَّامها .. وقبلت كركوك مدينتها.البص
أسر    يف هناك  يعد  مل  واملكان،  الزمان  أسر  من  حترَّرْت  واحدة؛  حلظة 

يقبل   عراقم  مواطن  سوى  يعد  مل  ومقتول،  وقاتل  ومهزوم،  وهازم  ومأسور، 
 احلنني واحلنان .. فهل رأيتها اي عدو للا؟!لة قب .. السعودي  قهشقي

 
 . 424نظرايت النقد األديب، مجيل محداوي، ص( 1)
 . 94ختام، ص جواد التداولية، ( 2)
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 فعة تسقط على وجهك الدميم.ص  –اي عدو للا  –هذه القبلة 
خمططاتك  ومسوم ا    وعلى   .. ألغام ا  كله  اخلليج  حتويل  إىل  الرامية 

 . (1)وضغائن!"
الذي ضجَّْت به املقالة، يتناسب  العاطفم احلزين الشفاف    إن هذا البوح 

يف هذه احلرب، واالنتصار النبيل للجندي السعودي الذي  مشهد النهاية    مع
 مل يفقد إنسانيته. 

إسرتاتيجيةفهذا   من  جزء  من    البوح،  القصييب؛  يهدف  حيث  اخلطاب، 
الوجه   املتلقم، يف رسم صورة هذه احلرب، واإلابنة عن  التأثري يف  خالله إىل 

ا.  اإلنساين للجندي السعودي حتديد 
الب القصييب( هو أيض ا جزء من تركيبته الشخصيَّة  الذي ميارسه )  وح وهذا 

املق  نبيل  القيم،  عايل  اإلنساينصاإنساان   البعد  فقد كان  إلنسان  د؛  شامال    
مل يتعرَّض له ابملنقصة، وال اهلجوم؛ بل كان مدافع ا عنه؛ أمام  العراق؛ حيث  

 ديكتاتورية احلكم آنذاك.
الو  اخلطاب  هذا  مال  الشعريجدولنلحظ كي   إىل  الوظيفة  اين  حمقَّق ا  ة؛ 

 االنفعاليَّة للغة: 
 ن( واملكا )حلظة حترَّرْت من أسر الزمان

 )قبلة احلنني واحلنان(
 )قبَّلْت بغدادع رايضها(. 

 
 . 334يف عني العاصفة، ص( 1)
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لتعمل هذه اللغة الشعرية عملها يف هذا البوح، الذي يرتك أثره العميق يف  
املدافع    دي السعودي اجلنة  تلقم،ليدرك عدالة هذه القضية،وأمهيتها،وإنسانيامل

 عن املظلومني،ومن مث الفعل اإلجيايب يف هذه األزمة. 
 فهام(:الطلبيات )االست 3-2

والطلبيات حتضر يف توجيه املتكلم طلب ا للمخاطب؛ إلجناز فعل ما، مثل  
واألمر  )سريل.(1) االستفهام؛  قسَّم  إىل    searle-وقد  للفعل  اإلجنازية  القوة   )

 نوعني: 
يها املتكلم املعىن احلريف للجملة،  هم اليت يقصد فو   إجنازات بسيطة، -أ
 النهم الواضح.ك
ا -ب يقصد  معقدة؛ حيث  إىل    ملتكلمإجنازات  احلرفية، ابإلضافة  الداللة 

غري   أخرى  أغراض  له  يكون  الذي  مقاميًّا؛ كاالستفهام  مدركة  أخرى  داللة 
 . (2) السؤال

من القدمية،  العربية  البالغة  يف  األساليب  هذه  حضرت  الل  خ   وقد 
ا  الكالمية(  األساليب  )األفعال  ظاهرة  تندرج  العريب  "الرتاث  ففم  إلنشائية، 

 .( 3) املعاين"ضمن مباحث علم  
وسوف أق  عند )االستفهام( من هذه األفعال اإلجنازية؛ ملا حيمله من  

 املعىن.  عمققوة يف التأثري و 

 
 . 424انظر: نظرايت النقد األديب، مجيل محداوي، ص( 1)
 . 526انظر: التداوليات، حافظ علوي وآخرون، ص( 2)
 . 49ي، ص، مسعود صحراو العرب التداولية عند العلماء( 3)
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 االستفهام لغة : 
معرفة   علمه  الشمء الَفْهم:  فهم ا:  فهمه  سأله ،  ابلقلب،  أن    واستفهمه: 

 .(1) يفه  مه
ا:   االستفهام اصطالح 
 ".(2) أبدوات خاصة ؛ مل يكن معلوم ا من قبل بشمء"طلب العلم 

وال شك أن ألفاظ االستفهام خترج "عن معانيها األصلية ملعاٍن وأغراض  
 . (3)اد من سياق الكالم وقرائن األحوال، وجو النص ونفسيته"فبالغية، تع 
وااملولو أتملنا يف     اللغوي  لوجدانه خطااب   عىن  الصطالحم لالستفهام؛ 
ابني   أن  ولوجدان  إليه؛  ومعْرَسل  ل  إجناز ا،  معْرس  إليه  املرَسل  من  ينتظر  ل  ملرس 
 : اإلجابة عن السؤال. دانهأ

)بني   بعنوان:  مقالة  يف  جاء  ما  )االستفهام(؛  على  األمثلة  أبرز  ومن 
القصييب: "ترى ه العقل  اهلذاين واالتزان(، يقول  ل إىل الذان  تصل كلمات 

نداء  مكان يف عصر التشنج؟ هل نستمر يف ال  يف زمن اهلذاين، وهل للحكمة
القدمي، بتعديل بسيط   أننا نتحدث مع قوم أصبحوا كما وصفهم شاعران  أم 

 .(4)ملن تنادي!" ء ... ولكن ال حيا

 
 انظر: لسان العرب، )ف. هف. م(. ( 1)
 . 2/93لعزيز عرفة، من بالغة النظم العريب، عبد ا( 2)
 . 102/ 2السابق ( 3)
 . 95يف عني العاصفة، ص( 4)
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أهن املقالة؛ سنجد  هذه  نتأمَّل  واجلنوإذ  اهلذاين  بني صوتني: صوت    ون ا 
امل لدى  يف  عا والطمع  الطامعني  وأهله،  للخليج  احلاقدين؛  خريادين  ته؛ 

 الناقمني. 
الخر   موق   والصوت  يف  املتمثل  واالتزان  واحلكمة  العقل  صوت  هو 

إذ   )العراق(  )فلسطني(، وحىت  قضية  مثل  املصريية،  القضااي  )السعودية( من 
لل ابإلضافة  العراق،  شعب  عن  مدافع ا  السعودي  املوق   عن  دفظل  اع 

 القضية الرئيسة(.الكويت )
مث فإن  ومن  أبدلة  ؛  املتلقم  أمام  الصوتني  هذين  يعرض  قوية،  القصييب 

 واقعية، حقيقية. 
اخلطاب،   أفق  تزلزل  اليت  املتوالية؛  االستفهامات  هبذه  مقالته  خيتم  حىت 

 وتشحنه، مبا جيعله مؤثر ا على املخاطب؛ دافع ا له الختاذ موق . 
 طلب اإلجابة:  ت السؤال؛ وهووايبدء ا من أول مست
 عقل إىل الذان؟!هل تصل كلمات ال 
 هل للحكمة مكان؟ 

ا  محلتها هذه االستفهامات؛ ويريد هبكام القطعية اجلازمة اليت  مرور ا ابألح
 أن تستقرَّ يف وعم املتلقم: زمن اهلذاين، عصر التشنج، ال حياء ملن تنادي. 

أن يضعهم يف قلب  يريد  و ،  تلقني امل  يؤثر يف و)القصييب( هنا هبذه األسئلة  
ق؛ فإن "القوة  م؛ مبا قدمه من أدلَّة تدين هؤالء املعادين للح احلدث؛ ويشركه
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مث   ،(1) " هم إجبار املخاطب على اإلجابة  االستفهام،  اإلنشائية ابلنسبة لفعل
يطمح   ذلك    –هو  املعاين    –بعد  هذه  خضم  يف  معه  املتلقم  سحب  إىل 

 لتعجُّب، احلرية، االستبعاد. ا االستفهام: الهاألخرى اخلفية اليت حيم
اإل   منه  طالب ا  السؤال؛  بثقل  عليه  ألقى  أن  اجلو  فبعد  يف  يضعه  جابة، 

 نفسه الذي َشعرع به؛ وهو يتأمَّل هذه املواق . 
الروح، املتتالية حتمل زلزال  اليت    فهذه األسئلة  القوية،  األزمة  تلك  خالل 

ت األفهام والعقول؛ ففيها ضحَ   يب كله.ج الوجدان العر جيريَّ
املفردات من معاٍن قوي فيها من تكرار االستفهام )هل(، ومبا حتمله  ة  مبا 

 ، ال حياء .... ومؤثرة ومزلزلة: التشنج، اهلذاين
التلوين اإليقاعم حسًّا ومعىن يف    –من انحية أخرى    –وهم   تعْسه م يف 

إىل خطاب أكثر  ،  عقلم سابقهذه املقالة؛ لتنتقل ابملتلقم من حتليل سياسم  
 الوجداين.إقناع ا عن طريق التأثري 

ع خمتلفة،  أخرى  بطاقة  املتلقم  يضخُّ  التأثري  وكأنه  إىل  ا  حيث  فيهامد   ،
ال  من  االستفهامية  األسئلة  استعمال  التوجي"يععدُّ  اللغوية  بوصفها  ليات  هية؛ 

إىل إليه  املرسل  ضرور   توجه  وهو  واحد  فإن   ةخيار  مث  ومن  عليها؛    اإلجابة 
يستعملها ا بل وللسيطرة على ذهن    ملرسل  األحداث،  للسيطرة على جمرايت 

اخلطا وتسيري  إليه،  يريده  املرسل  ما  حسب  ال  املرسل،  يريده  ما  جتاه  ب 
   .(2) الخرون"

 
 . 176التداولية، ذهبية احلاج، ص( 1)
 . 2/115إسرتاتيجيات اخلطاب، عبد اهلادي الشهري،  (2)



 

 
332 

 اولية تد   مقاالت )يف عني العاصفة( لغازي القصييب دراسة
 د. دوش بنت فـــالح الـدوســري 

 ة ــمـاتـخ
وهكذا نصل إىل ختام هذا البحث التداويل، يف مقاالت غازي القصييب  

 )يف عني العاصفة(، ويتضح لنا: 
  استهدفت املتلقم وأثرْت فيه.ن األساليب اليتد م وجود العدي -1
القصدية بضرورة  أن الكاتب على مستوى كبري من الوعم واإلميان و  -2

 التأثري يف املتلقم يف هذه القضية املهمة اخلطرية.
توظي  احلجاج بكل أشكاله املنطقية واللغوية يف هذه املقاالت؛ من   -3

امل يف  والتأثري  اإلقناع  مبهمة  القيام  حتلأجل  ابستخدام  الدليل،  قم؛  جة 
 واحلجج املنطقية، واألساليب اللغوية املؤثرة.

الش -4 اإلشارايت  للموق ،  توظي   ده  اجملس   والزمانية  واملكانية  خصية 
 .، اليت هلا دورها يف إدراك فحوى الكالمالناقلة للحظة الراهنة

خالل   -5 من   ، اإلجناز  إىل  املتلقم  تدفع  اليت  الكالم  أفعال  توظي  
هدف التأثري العاطفم، ومن خالل األساليب االستفهامية  ات، اليت تستوحيَّ الب

 وعمق املعىن. اليت هلا قوة يف التأثري 
املقاالت،   هذه  يف  املوظفة  األساليب  أهم  هم  هذه  درستها  كانت 

 ابستخدام املنهج التداويل.
 أرجو أن يكون يف هذه الدراسة النفع والفائدة. 
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 د. إبراهيم بن منصور التركي 

 كلية العلوم العربية واالجتماعية -قسم األدب والبالغة والنقد 
  القصيم  جامعة 

   هـ  1442 / 3 / 29: تاريخ قبول البحث هـ  1441  /6  /10: تاريخ تقديم البحث 

 
 : سةالدراملخص 

بـ   ابلتعريف  مبتدائ  االتصال(،  )علم  دراسات  يف  )احلجاج(  بالغة  البحث  هذا  يتناول 
الدراسات املعاصرة، مث يتناول    )بالغة )علم االتصال((، مث يعرض تعريف احلجاج وأقسامه يف 

ا بسبب  املبحث،  هبذا  الشديد  اهتمامها  إىل  وخيلص  االتصال(،  )علم  يف  رتباطه  احلجاج 
ابحلاجة التواصلية اإلنسانية امللحة أفراداً وجمتمعات، ومن أجل اختاذ القرار الصحيح وصناعة  

 ة. االنسجام االجتماعي، وبوصفه مهارة مهمة من مهارات احلياة اليومي 
كما يشري البحث إىل ارتباط احلجاج بثالثة فضاءات غالباً، الفضاء الشخصي، والتقين، 

بتني جديدتني للحجاج يف الدراسات االتصالية، أوالمهـا احلجـاج ابلسـرد، والعام. ويعرض مقار 
 والثانية احلجاج ابلصور املرئية.

 
 املرئية د، البالغةالبالغة ، احلجاج، )علم االتصال(، السر  .:ةالكلمات املفتاحي
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 :  دخلم

من   عدد  على  وانفتاحاً  معرفية  ثورة  اليوم  البالغية  الدراسات  تشهد 
اجملاالت املختلفة، حيث "اراتدت آفاقاً مل يكن حيلم دارسوها يوما أن يلجوها  
تقيم   أن  استطاعت  اجلنائية... كما  والبالغة  االنرتنت  بالغة صفحات  مثل 

علم   مثل  جديدة،  حقول  مع  معرفية  واحتالفات  واإلاملعرفة  انسة  التصال 
 . (1) وحتليل اخلطاب"

بني   التفاعل  هذا  على  الضوء  تسليط  البحث  هذا  حياول  وسوف 
احلجاج يف  بالغة    استعراض ماورد عن  البالغة و)علم االتصال(، وذلك عب 

االهتمام االتصال  علمدراسات   يف دراسات بالغة )علم    جلّياً   ، حيث ظهر 
)احلجاج( بدراسة  أ  .االتصال(  يعين  اوهذا  هذا  هدف  تقدمي  ن  هو  لبحث 

االتصال(   )علم  دراسات  فيه  تناولت  الذي  اجلديد  العلمي  النظري  التصور 
حبث )احلجاج(. وقد جاء ذلك عب منهج وصفي حياول التعّرف إىل مسات  

 الظاهرة املدروسة، وتوصيف حدودها وأبعادها.

ل عدد  وسوف أتناول يف هذا البحث استعراض هذا املوضوع من خال
ا واملطالبملبامن  حيث  حث  بـ  س،  ابملقصود  يعّرف  بتمهيد  البحث  يبدأ 

االتصال"( "علم  املبحث    ،)ببالغة  يتناول  مبحثني،  إىل  البحث  سينقسم  مث 
مطالب،   أربعة  من خالل  وذلك  االتصال(،  علم  )احلجاج يف  منهما  األول 

 
 . 31، ص عبد اللطيف د. عمادلثقافات، البالغة والتواصل عب ا (1)



 

 

 
340 

 تصور نظري  –م االتصال(  بالغة احلجاج يف دراسات )عل 
 إبراهيم بن منصور الرتكي د.  

وهي: )مفهوم احلجاج(، و)أنواع احلجاج(، و)وظائف احلجاج(، و)فضاءات  
يتناول )املقارابت اجلديدة للحجاج يف  احلجا  الثاين فسوف  أما املبحث  ج(. 

وقد   االتصال(،  )احلجاج  علم  منهما  األول  تناول  مطلبني،  عب  ذلك  جاء 
 ابلسرد(، وتناول الثاين منهما )احلجاج ابلصورة(. 

:الغة )علم االتصال(ببمتهيد: التعريف   

ب البال  بالغة )علم االتصال(يُقصد  ارتباط    دراسات علم اليوم ب   غةهنا 
املدروسة، أو  من حيث األعمال  ، سواء    communication studies  االتصال

ابلدراسة املعنية  اجلهات  حيث  اهتّمت  من  املدروسة  األعمال  حيث  فمن   ،
بدراسة النص االتصايل غري اللغوي مثل  يف )علم االتصال(  البالغة املعاصرة  

تة، ابإلضافة إىل النص اللغوي مثل  نحو املالفيلم واإلعالن واملسرحية واللوحة و 
ومن والقصيدة..اخل.  والقصة  فإن  حي  اخلطبة  ابلدراسة  املعنية  اجلهات  ث 

أقسام   يف  اليوم  العاملية  اجلامعات  من  عدد  يف  تدرس  االتصال  )البالغة 
 .(واإلعالم

ف جدا،  قدمي  ابالتصال  البالغة  الكلمات    قدوارتباط  الناس  استخدم 
، وهذا يعين أن  (1)عضهمغة للتواصل بينهم والتأثري يف بلبالة ا والرموز قبل دراس

هلذه    الرمزي   والتواصل اللغوي  االتصال   وامتداداً  فطرية.  إنسانية  عملية  هو 
  هذه األايم   يشهد الدرس البالغّي املعاصر يف الغربالنزعة اإلنسانية الفطرية  

 
 )1(Look: The Essential Guide to Rhetoric, William Keith,،  p 5. 
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يتمّثل  الفتاً  ميادين  يف    حتّوال  املعاصرة اّتساع  النّص  ث  حي  البالغة  جتاوزت 
عل  اشتغاهلا  وأصبح  االتصايل.  اللغوّي،  الرمزّي  النّص  دراسة  صارت ى    لقد 

الفّن واملمارسة  عدد كبري من  البالغة يف نظر   املعاصرة شكاًل من  الدراسات 
االتصالية اليت تسّهل فهمنا لطبيعة الرموز ووظيفتها يف حياتنا، كيف نعيها؟، 

 .  (1) ز يف أفعالنا وأفعال من حولنا؟رمو ال  وكيف نعرفها؟، وكيف تؤثّر هذه

عام  لق البالغّي    1970د كان  البحث  مسرية  يف  مهّم  حتّول  عام 
يف أمريكا مؤمتر البالغة الوطيّن،    البالغيمت مجعية االّتصال  املعاصر، فقد نظّ 

البالغة،   دائرة  توسيع  إىل  تدعو  املؤمتر  يف  املشاركني  من  توصية  ُقدِّمت  وقد 
موضو  حبيث    مل   عاتلتتضّمن  البالغّي،  الدرس  نطاق  يف  داخلة  عادة  تكن 

وذه  اللغوّي.  وغري  اللغوّي  اخلطايّب،  وغري  اخلطايّب  دراسة  التوصية  ب  رأت 
أّن   إىل  أو  املشاركون  عملّية  أو  أّي حدث  يتناول  أن  ميكن  البالغّي  املنظور 

أو    ،اامً اهتمأو    ،موقًفاتعبري اتصايل إنسايّن، يف حال شّكل أو عّزز أو غرّي  
 . (2)أو وعًيا ،سلوًكا

اجتماع   نتاج  البالغّي  الفعل  تـَُعّد  الطويل  مدى اترخيها  على  البالغة  إّن 
رغبة يف التأثري، والتوّجه حنو مجهور(، مسات مهمة، هي: )التعبري اإلنسايّن، وال

السبب اتسعت   املعاصر، حيث    النص دائرة    -على ما يبدو-وهلذا  البالغّي 
ألوان  على  من  شكا وأ  انفتحت  جديدة،  اتصالية  أو    ،فيلمأو    ،مسرحيةل 

 
  (1) Look: Contemporary Perspectives on Rhetoric, Sonja Foss and others, p 1. 

 (2) Look: Handbook of Visual Communication, Ken Smith and Others, p 141. 
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، وذلك لوجود هذه السمات يف هذه  (1)أو منحوتة...اخل  ،إعالنأو    ،أغنية
التعبرييّة، فكّل هذه األشكال تتحّقق عب تعبرٍي   يستهدف  اتصايل  األشكال 

 التأثري يف اجلمهور.

أنّ  املعاصرة تنظر إىل هذه األشكال على  البالغة    لونا  لقد أصبحت 
الرمزيّ  التعبري  ألوان  على  االتصايل  من  املعاصر  البالغة  تعريف  يرّكز  ولذا   ،

وااب  البالغة   ارتباط الرمزيالتصال  حيث  لتواصل  أبّنا:  عر  تُ ،  البالغة  ف 
واملقصود ابلتواصل هنا، هو .  (2))االستخدام اإلنسايّن للرموز بقصد التواصل(

ؤدي املعىن والقصد املراد بكفاءة  ي يالذقدرة الرمز على إجناز التواصل البليغ  
داخلة ضمن    الناجحة  إلنساينّ ا  االتصالتصبح كّل أشكال    ابلغة، وعلى هذا 

أكانت   سواًء  البالغّي،  أو    ،فيلًماأو    ،أغنيةأو    ، قصةأو    ،قصيدةالدرس 
أو منحوتة... اخل، لقد أصبح ميدان الدراسة البالغية ليس هو النّص    ،إعالانً 

 .Artifact   االتصالية ا هو مجيع أشكال الظاهرة الفنّيةوإنّ ب،  الّلغوّي فحس

بريك دخول كينيث  جمال    Kenneth Burke  ويعّد  يف  ابحثًا  بوصفه 
ابلتعبري    البالغة واحًدا من األسباب اليت أسهمت يف بزوغ االهتمام البالغيّ 

الكالم فقط، و االتصايل  الرمزيّ  الرمز ال خيّص  أّن  ا  إنّ . فقد ذهب بريك إىل 
هنا دعا إىل حتليل الرموز يف  يتناول كل نُظم االستخدام الرمزي األخرى، ومن  

كّل أشكاهلا مبا يف ذلك املوسيقى والنحت والرسم والرقص وحنو ذلك. وفتح  

 
 . 36ظر: النظرية البالغية اليوم، د.إبراهيم الرتكي، ص ين (1)

 (2) Look: Contemporary Perspectives on Rhetoric, Sonja Foss and others, p 1. 
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غة اآلخرين للنظر إىل البالغة بوصفها  بذلك الباب على مصراعيه لعلماء البال
بع  وسلوك  أفكار  يف  الناس  هبا  يؤثّر  الرموز.    من   ضهم طرقًا  استخدام  خالل 

ة، مثل النحت والرقص  واقرتح عّدة موضوعات يراها مالئمة للدراسة البالغيّ 
عن   بعيًدا  دراستها  يف  التوسع  هذا  للبالغة  احلايل  التعريف  ويعّزز  واألزايء. 

الت اللفظّيةتصّورها  النصوص  على  املقتصر  اهتمام  (1) قليدّي  جاء  هنا  ومن   .
)علم  دراسات   توّجه    ل(تصااالبالغة  "ينطوي  حيث  املرئي،  التعبري  ببالغة 

فقد   البالغي،  للدرس  التقليدية  املادة  يف  جذري  حتّول  على  املرئي  بالغة 
 . (2) ارتبطت البالغة لقرون طويلة ابلكلمات"

قام   فقد  املعاصرة  البالغّية  الدراسة  ميدان  يف  االّتساع  هذا  إىل  ونظراً 
يكّية بنقل الدراسة البالغّية من أقسام  ر ألموا   عدد كبري من اجلامعات األوروبّية

ابحثي   بعض  يذهب  وهلذا  واالّتصال.  اإلعالم  أقسام  إىل  واألدب  اللغة 
البالغة اليوم إىل أّن )البالغة( هي مصطلح آخر مرادف لـ )االّتصال(، فهي  

)البالغة(- )االّتصال(تُ   -أعين  اليوم ابسم  نعرفه  ملا  الرتاثي  املصطلح  . (3)عّد 
إىل  ب  أنّ   على ترجع  )البالغة(  أّن  إىل  ذاهبني  بينهما،  يفرّقون  الباحثني  عض 

التفاعل املقصود املتعّمد، بينما يغطي )االّتصال( كّل أشكال املعاين مقصودة  
كانت أم غري مقصودة. وعلى أيّة حال فهما يبدوان مرتادفني عند كثري من  

 
 (1) Look: Handbook of Visual Communication, Ken Smith and Others, p 141. 

،  10)البالغة وحتليل اخلطاب( العدد  ، جملة عبد اللطيف  د. عماد، البالغة الغربية املعاصرة (2)
 . 62، ص 2017

 (3) Look: Handbook of Visual Communication, Ken Smith and Others, p 141. 
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)املعاصرين  الباحثني  املصطلحني  أحد  اختيار  ويبقى  االتصال(  الغالب،  أو  ة 
إليها   ينتمي  اليت  الدراسة  أعراف  على  الغالب  يف  يعتمد  شخصيًّا  اختيارًا 
يف   االجتماعية  العلوم  منظورات  من  ينطلقون  الذين  فالباحثون  الباحث، 
الذين يدرسون االستخدام   بينما أولئك  يفّضلون كلمة )االّتصال(،  االّتصال 

 .(1)خدام كلمة )البالغة(استىل  الرمزّي عند اإلنسان فإّنم مييلون إ

وسيلة  ويُ  ابألساس  املنطقية  احلجة  تعتمد  اتصالية  عملية  "احلجاج  عّد 
  ، وبسبب هذه الطبيعة االتصالية يف احلجاج(2) إلقناع اآلخرين والتأثري فيهم"

بدراسته   اهتمت  االتصال(  كتب فقد  إن  )علم   Argumentation  احلجاج. 
ممارسة   يستحضر  نيًّ إنساسلوًكا  يعّد  بوصفه  اإلنسان  يفعله  ما  فكّل   ، فطرايًّ ا 

وراءه ُحّجة تدفعه إىل ذلك الفعل، فمن يذهب إىل العمل على سبيل املثال  
يستحضر حّجة لذلك وهي أّن العمل مصدر الرزق، ومن يذهب إىل اجلامعة  
املعريّف   وضعه  لتحسني  مهّمة  وسيلة  العلم  حجة كون  يستحضر  املدرسة  أو 

 أّن احلجاج يبدو مهمًّا ألنّه ميّثل بنية أساسّية يف العقل  ين يع  وهذاوالوظيفّي.  
بوجهات   نقنع  أن  هبا  حناول  اليت  الطُرق  أهّم  من  ويعّد  اإلنسايّن،  والفعل 

 . (3)نظران، سواء أكان ذلك مع اآلخرين أم حىت مع أنفسنا

 
 (1) Look: Contemporary Perspectives on Rhetoric, Sonja Foss and others, p 4. 

 . 105، ص اجمليد عبد د. مجيل البالغة واالتصال،  (2)
 (3) Look: Argumentation, David Zarefsky, p 6. 
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تناولته  ما  على  الضوء  تسليط  القادمة  الصفحات  يف  وسنحاول 
احلجاج رغم كونه آلية مهمة ابرزة  و   حول احلجاج.  (صالاالت   )علم دراسات  

وال هي   فقط،  احلجاج  ليست  البالغة  أن  إال  وأهدافها،  البالغة  آليات  من 
بل هلا أغراض وأهداف كثرية أطال دارسو البالغة الكالم    فحسب،للحجاج  

عليها، ولكن حبكم أن عنوان هذا البحث يتناول احلجاج فسيقتصر الكالم  
 عليه هنا. 

* *  * 
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 :)علم االتصال(يف  احلجاج األول:  بحثامل

خطابّية   لغويّة  ممارسة  بوصفه  املعاصرة ابحلجاج  البالغة  دراسات  هتتم 
التأثري واإلقناع، حيث يعّرف احلجاج أبنّه "درس تقنيات اخلطاب  هتدف إىل  

اليت من شأنا أن تؤّدي ابألذهان إىل التسليم مبا يُعرض عليها من أطروحات،  
ت أن  يف  زيأو  التسليم"درجة  د  القادمة    .(1)ذلك  السطور  يف  حناول  وسوف 

عدد  من خالل    تسليط الضوء على "احلجاج" يف دراسات )علم االتصال(.
 من املطالب. 

 احلجاج :  املطلب األول: مفهوم

دراسات البالغة املعاصرة يف    ما تناولتهأتناول يف هذه السطور  سوف  
االتصال حتديداً  علوم  دأكّ   حيث  ،حقل  الوظيفة  سارادت  اليوم  احلجاج  ت 

الذي   الناجح هو  التشديد على أن احلجاج  االتصالية للحجاج، وذلك عب 
يؤدي وظيفته االتصالية، حبيث ينقل احلجة من مرسلها إىل مستقبلها بشكل  

  -فعال، ومن هنا جاء التأكيد على دور اجلمهور يف جناعة احلجاج، فنحن  
وتيتكا بريملان  يذكر  هذا  حدنتدما  ن"ع  -كما  فإن  االحتجاج  فعالية  ث عن 

لقى يف فراغ، فالنجاح يعتمد يف  يتضمن االهتمام ابجلمهور، إذ احلجج ال تُ 
 . (2) النهاية على تقّبل اجلمهور للحجاج"

 
 . 107ص   سامل حممد األمني، دد. حمماحلجاج يف البالغة املعاصرة،  (1)

 (2) Argumentation, David Zarefsky, p 6. 
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مراعاة اجلمهور عند صوغ اخلطاب   حيث يؤكد بريملان وتيتكا ضرورة 
يف  (1)احلجاجي عنواانً  يضعان  حيث  )مطابق،  عن  ّلم  املتك  ةكتاهبما 

املتكّلم    (2)جمهور(لل يعتقده  ما  هو  احلجاج  يف  املهم  "ليس  أْن  فيه  يؤّكدان 
خياطبهم" من  رؤى  هو  معرفته  األهم  ولكن  مهماً،  أو  وهلذا  (3)صحيحاً   ،

يقّرران أن طبيعة اجلمهور الذي ستطرح عليه احلجج يف نظرمها هي ما حتدد  
هلا عند  ليت ستنامهية ا، واأل ةستأخذه احلجج املعطا بشكل كبري االجتاه الذي  

  .(4) اجلمهور

طرحها    اليت  الرؤية  يف  مركزايً  دوراً  أيخذ  اجلمهور  أن  يعين  هذا  إن 
بريملان وتيتكا، وهذا ما يفسر إصرارمها املتكرر على أن قوة احلجاج إنا تنبع  

وبشكل   أوال  النظر  جيب  احلجج  تقييمنا  يف  وأننا  اجلمهور،  إىل  من  رئيسي 
  .(5) اجلمهور

ار اجلمهور/املستمع للحجة املطروحة يبدو ضروراي، "ومىت ستحضإن ا
جّردت احلجة من قصدية املستمع صارت مبنزلة بنية داللية موجهة من جانب  

 
ب  اهتمت البالغة العربية كثريا مبطابقة الكالم ملقتضى احلال، ومن شدة اهتمامها هبذا اجلان   (1)

   .  13القزويين، ص اخلطيب  عربية. ينظر: اإليضاح، جعلته تعريفاً للبالغة ال 
 (2) Look: New Rhetoric, Perelman and OlbrechtsTyteca, p 23. 

 (3) New Rhetoric, Perelman and OlbrechtsTyteca, p 23. 

 (4) Look: New Rhetoric, Perelman and OlbrechtsTyteca, p 30. 

 (5) Look: Examining Argumentation in Context: Fifteen Studies on Strategic 

Maneuvering, edited by Frans H. van Eemeren, Frans Hendrik Eemeren, p 49. 
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هلا   تداولية  بنية  أصاًل  تكون  اليت  احلية  أسباب صلتها ابحلجة  فتتعثر  واحد، 
 . (1)تعّلق جبانبني اثنني"

التأكيد على ضرورة  من   ب  ر عند صوغ اخلطااجلمهو راعاة  مهنا جاء 
أو   تغيري رأٍي،  يُوَلد ألغراض خمتلفة مثل  احلجاجي، وذلك "أن أي حجاج 
أايً   أو فعل، ومع هذا فكل احلجاجات  اعتقاد  أو تسويغ  التأثري يف سلوك، 

هذا . ويف  (2)كان غرضها جيب أن ُتطو ر مع استحضار اجلمهور يف الذهن"
والوظيفة   الطبيعة  على  اليتالتصالاأتكيد  الدراساية  منها  تنطلق  البالغية    ت 

 اليوم يف دراستها احلجاج.

اإلحياءات السلبية اليت يبعثها لفظ    )علم االتصال(بالغة  وتدرِّك كتب  
سجالًّ   أُعطي  قد  احلجاج  أن  احلظ  "فلسوء  الناس،  بعض  عند  )احلجاج( 

  فهمهم   ء اج على أنه ضاّر ال انفع بسبب سو سيئاً... فالناس تنظر إىل احلج
 . (3) له"

جيعل   للحجاج  السليب  اإلحياء  هذا  يلحظ جورج الكوف    -إن  كما 
جونسون عن    -ومارك  اليومي  الناس  حديث  يف  تدور  اليت  الكلمات 

 
 . 10طه، ص  عبد الرمحن احلجاج والتواصل،  (1)

 (2) Arguments and Arguing, Thomas A. Hollihan, Kevin T. Baaske, p 35. 

 (3) Look: Rhetoric in Civic Life, Catherine Helen Palczewski, John Fritch, and 

Richard Ice, p 95. 
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قد يقولون عند وصف   فالناس مثالً  ُتستعار من سياق )احلرب(،  )احلجاج( 
 حجاٍج معني:

 نظره.  عن وجهة  (دافع)لقد  •
 ر. خرأي الطرف اآل  (يهاجم)إنه  •
 .(اهلدف)فكرته بت  أصا •
 .(1)يف ذاك اجلدال (انتصر) •

هي ألفاظ مستعارة   الكلمات اليت بني القوسني يف العبارات السابقة إن 
اليومي ابستمرار   من سياقها األصلي )احلرب( وهي تظهر يف حديث الناس 
اجلدال   يفهم  العادي  اإلنسان  أن  يعين  وهذا  احلجاج.  عن  احلديث  عند 

فهو  احلرب  لواحلجاج من خال  احلجاج  .  به  ليفهم  احلرب  ما خيص  يستعري 
احلجاج على أنه نوع    أن اإلنسان العادي يفهم  يدّل على وهذا    ،(2)واجلدال

 من احلرب واخلصومة.  

عب   تغيريه  ميكن  حيث  ابلطبع،  حتمياً  ليس  التصّور  هذا  ولكن 
السليمة   املمارسات  من  عدد  وتقدمي  املغلوطة  التصورات  هذه  تصحيح 

اليوم، حيث    بالغة )علم االتصال(ا تعمل عليه دراسات  وهذا محيحة،  صوال

 
 . 23، 22االستعارات اليت حنيا هبا، جورج الكوف ومارك جونسون، صهذا املثال مأخوذ من:  (1)
 51ص  الرتكي، د. إبراهيمينظر: دراسات يف البالغة اإلدراكية،  (2)
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إىل احلجاج على أنه نشاط انفع ممتع،   يسمح لنا طرحها اجلديد إبعادة النظر
 . (1)اإلجيايب ووسيلة للتعلم والتفاعل اإلنساين

 :  احلجاج املطلب الثاين: أنواع

االتصال(تشري   )علم  مه  بالغة  احلجاج،  من  نوعني  )احلإىل  جاج  ا 
الثاينargument 1  ولاأل و)احلجاج   ،)  argument 2  األول احلجاج  فأما   .)

ل إىل املستقبل مدعوماً مبا يؤيده من   فيقصد به ذلك احلجاج املوّجه من املرسِّ
الباحثني  أحد  ويعّرفه  واحد،  طرٍف  من  احلجاج  يكون  حبيث  وبراهني،  أدلة 

اه مدعومة حبجج  ما دعو   له طرفأبنه فعل الكالم احملّدد الذي يقّدم من خال
املستقبِّل الدعوى  مؤيدة لضمان تسليم  فاملستقبِّل هنا جمرد مستمع  (2)هبذه   .

 ملا يُطرح إليه من حجج.  

اآلخرين،   مع  وأحاديثنا  العامة  حياتنا  يف  احلجاج  هذا  مثل  جند  وقد 
على  تلقيه  الذي  الطرح  ذلك  يف  تتمظهر  حضوراً  األكثر  صورته  ولكن 

ار، إذ  واإليديولوجية واإلعالمية والتجارية ليل ن  لسياسية طاابت امسامعنا اخل
 الناس هنا يف حال استماع واستقبال، فهذه احلجاجات من النوع األول.

 
 (1) Look: Rhetoric in Civic Life, Catherine Helen Palczewski, John Fritch, and 

Richard Ice, p 96. 

 (2) Look: Rhetoric in Civic Life, Catherine Helen Palczewski, John Fritch, and 

Richard Ice, p 91. 
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أما احلجاج الثاين فهو أسلوب تفاعلي، أو طريقة يستخدم هبا الناس  
  ، حيث ينهض هذا النوع من احلجاج(1) احلجاج للتفاعل والتفاهم فيما بينهم

 ل واملستقبِّل(. )املرسِّ اش بني طريف احلجاج أي واحلوار والنقادل الر على تب

وقد حيدث مثل هذا النوع من احلجاج يف حياتنا العامة، وذلك عندما  
يطرح أحدهم رأايً يف جملس ما مث يرّد عليه آخر بوجهة نظر خمتلفة، فيعرض  

يف أيضاً  أنه حيدث  نظره. كما  وجهة  لتأييد  منهما حججه  شات  املناق  كل 
 ة.ناظرات السياسية واإلعالمية والعلمي وامل

ويذكر أحد الباحثني شرحاً للنوعني، فيقول إن احلجاج األول هو جمّرد  
أن   الصحية حق جيب  العناية  إن  القول  دعوى يعرضها مقّدم احلجاج، مثل 
يناله كل الناس بغض النظر عن دخلهم أو قدرهتم على الدفع ملا حيتاجون من  

ن احلجاج م  يعدّ ح هذه الدعوى مع االحتجاج هلا،  رد طر . فمج(2) خدمات
 األول. 

أما احلجاج الثاين فينظر إىل حدوث التفاعل بني وجهات نظر خمتلفة،  
حيث يتم هنا الرتكيز على    ،(3) وكيف تُقّدم فيه الدعاوى املعروضة من الطرفني 

مهماً  يبدو  وهذا  الطرفني.  اختالف  عند  يقع  الذي  التفاعل  ألن  كيفية   

 
 (1) Look: Rhetoric in Civic Life, Catherine Helen Palczewski, John Fritch, and 

Richard Ice, p 91. 

 (2) Look: Arguments and Arguing, Thomas A. Hollihan, Kevin T. Baaske, p 6. 

 (3) Look: Arguments and Arguing, Thomas A. Hollihan, Kevin T. Baaske, p 6. 
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شخص  القدرة  " مع  لبِّق  متحضر  حجاج  إجراء  أن  على  على  والقدرة  ما، 
نطرح وخنتلف مع اآلخرين يف الوقت الذي نعمل على محاية عالقتنا هبم، هو  

 . (1)أحد أهم األمور اليت جيب أن يتعلمها الناس"

الناس عند   فيها  ينخرط  اليت  التفاعل  يهتّم أبشكال  الثاين  إن احلجاج 
ف املثا على سبياختالفهم،  ال  مع  ليختلف  ما  عندما أييت شخص  لدعوى  ل، 

ميزة وليست حقاً، حمتجاً   الصحية هي  العناية  أن  أعاله، أبن يرى  املطروحة 
وليس   الشخصية  املسؤولية  ضمن  يدخل  ابلصحة  العناية  أمر  أبن  لذلك 

بصحته   يعنت  ال  فمن  اجملانية  فاحلكومية،  اخلدمة  تقدمي  وأبن  سيمرض، 
إس إىل  استسيؤدي  اخلاءة  يُ خدام  ما  وهو  ومرافقها،  الصحية  ضعِّف  دمات 

القيام بواجبها حنو املرضى احلقيقيني. عندما يُطرح هذان الرأاين   قدرهتا على 
النظر نفسها مؤيَّدْين حبجج كل وجهة نظر فإن هذا   املختلفان حول وجهة 

 هو احلجاج الثاين.  

بدو إ األول  احلجاج  املمكن وجود  من  أنه  يعين  هذا  الدخو ن  ل يف  ن 
أسانز  يبدو  اخلالف  ولكن  أو خالف،  هذا  اع  ودراسة  الثاين،  النوع  يف  سياً 

قّل أمهية عن النوع األول، ألن تعّلم مهارات النوع الثاين وتعليمها  تالنوع ال  
ا وإنا  املشكالت.  حلّلل  وسيلة  جمّرد  ليس  احلجاج  أن  هو  "يوّضح  حلجاج 

 
 (1) Arguments and Arguing, Thomas A. Hollihan, Kevin T. Baaske, p6. 
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ميقة يف نوعية وطبيعة  أمهية ع أن له    مهارة أساسية يف التواصل اجملتمعي، كما 
 . (1)اآلخرين"التفاعل مع 

إىل   املرسل  من  واحد  اجتاه  يف  يسري  األول  احلجاج  أن  يبدو  وهبذا 
يف   يسري  الثاين  أن  حني  يف  آخر،  إىل  طرٍف  من  موّجه  فهو  املستقبل، 

امل إىل  املرسل  من  به االجتاهني،  يقوم  تباديل  حجاج  فهو  وابلعكس،  ستقبل 
 اً.  جاج معطرفا احل

خاصة   نظر  وجهة  املستقبِّل  فيه  ميلك  ال  قد  األول  احلجاج  أن  كما 
حيال ما يُطرح إليه، يف حني أن احلجاج الثاين يقوم على اختالف وجهات  

 اآليت(: الشكل)ينظر  النظر بني طريف احلجاج.

 

 
 (1) Arguments and Arguing, Thomas A. Hollihan, Kevin T. Baaske, p6. 
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 احلجاج: وظائف املطلب الثالث: 
استج الغربّية  الثقافة  يف  احلجاج  دراسات  حضاريّة    حلاجةة  ابظهرت 

اجملتمعات،   تلك  يف  التعدديّة  ُملّحة  على  تقوم  اجملتمعات  تلك  أّن  وذلك 
صناعة   يف  وأساسيًّا  مهًما  أمًرا  ثقافة كهذه  يف  احلجاج  ويبدو  الفرد.  وحريّة 

اجملتمعات   هذه  إّن  االجتماعّي.  والتفاهم  احلريّة  االنسجام  قيم  على  تنهض 
مرج أي  لديها  توجد  وال  ُمل اعيّ الفرديّة  د ت  )ال  وال  زمة  سياسيًّا  وال  ينيًّا 

تركه  اجتماعيًّ  أو  معنّي  شيء  لفعل  الناس  يدفع  أن  يريد  من  فكّل  ا...اخل(. 
فعليه أن يستخدم احلجاج، حىت السلطة السياسّية ال تستطيع أن جتب الناس  

احل تستخدم  أن  دون  أمٍر  وإال  على  القرار،  تقّبل  إىل  اجلماهري  لتدفع  جاج 
موق أوّ ا  عهخسرت  انتخاابيف  الغربّية  ل  البيئة  هذه  يف  قادمة.  ظهرت  ت 

ذلك يف   بعد  انتشرت  مث  ملّحة.  بوصفها حاجة حضاريّة  احلجاج  دراسات 
 أحناء العامل لتصبح واحدة من أهّم الدراسات اللسانّية والبالغّية املعاصرة.

السياق هذا  األفعال    ويف  جمموع  إىل  احلقيقة  يف  احلجاج  "ينتمي 
تا   يةاإلنسان ا ليت  إىل  تسعى  التواصل  مقامات  من  فعديد  يف  إلقناع،  سعى 

تبين سلوك ما أو مشاطرة   أو اجلمهور على  املتلقي  أو  الفرد  الواقع إىل محل 
 . (1)رأي معني"

اإلقنا  إىل  يسعى  الغربّية  الثقافة  تلك  يف  احلجاج  إّن  القول  ع  وميكن 
فهدف ابلفكرة  اإلقناع  يستطع  مل  فإْن  أّواًل،  ابملو اإلق  هوه  ابلفكرة  قف.  ناع 

 
 . 18ص   احلجاج يف التواصل، فيليب بروطون، ترمجة: حممد مشبال، (1)
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اب اإلقناع  أّن  هو  بينهما  مساعه والفرق  بعد  احلجاج  متلقي  أّن  يعين  لفكرة 
أّما   وجدواها.  بصحتها  ويقتنع  ويتبّناها  احلجاج  قائل  بفكرة  يؤمن  احلجج 

ا )قائل  احلجاج  طريْف  أّن  فيعين  ابملوقف  يبقى كل  اإلقناع  ومتلقيه(    حلجاج 
يقتاملتلف  ه،منهما حمتفظًا بفكرته وقناعت مل  ق قي  بفكرة  ائل احلجاج، ولكّنه  نع 

اقتنع أبّن قائل احلجاج ال ينطلق يف تبيّن هذه الفكرة عن تعّصب أو هوى،  
املتلّقي   فإّن  مث  ومن  شخصيًّا.  له  مقنعة  وحجج  حضارّي  موقف  من  وإّنا 

ف اآلخر، دون أن يلزم من ذلك اقتناعه بفكرته. يقتنع بسالمة موقف الطر 
يبدو مهمًّا يف مثل تلك اجملتمعات الغربّية اليت    ابملوقفقناع  ن اإلم  وع وهذا الن 

والعرقّية   والسياسّية  الدينّية  والتعدديّة  االختالف  على  األصل  يف  تقوم 
واالجتماعّية، حبيث يسهم احلجاج يف احرتام الناس مواقف بعضهم، ويصبح  

 سيلة لصناعة االنسجام والتفاهم اجملتمعّي. و 

على الدور الوظيفي للحجاج يف    التصال(م ا )علات  سار دلقد أّكدت  
وأهم وظيفتني الستخدام احلجاج، مها: الفعالية    أكب حياتنا املعاصرة، وتُعّد "

 .( 1)يف اختاذ القرار، والرغبة يف صناعة االنسجام االجتماعي"

فأما صناعة القرار فيدل على أمهيته حضوره شارحاً ومفّسراً يف عناوين  
احلجاج القرار  (1)اانً حيأ   كتب  اختاذ  يف  يسهم  أن  ميكن  احلجاج  إن   .

 
 (1) Arguments and Arguing, Thomas A. Hollihan, Kevin T. Baaske, p5. 
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أن   وذلك  عن  الصحيح،  يبحثون  فإنم  املشاكل  تواجه  عندما  "الناس 
وفقاً   متعددة  بطرق  للمشاكل  يستجيبون  الناس  أن  ونعرف  حلول... 
أو ظروفهم   أهدافهم  أو  قيمهم  أو  تعليمهم  أو  ثقافتهم  أو  الختالف جتارهبم 

وسيقرتحو  ذلبسن  املادية...  حلوالً  بب  آراء  ك  من  يطرحونه  وما  خمتلفة... 
لى نيل اهتمامنا وقبولنا... وحنن ننح بعض اآلراء  ودعاوى وحجج تتنافس ع

ونشّكل   حندد  جيعلنا  ما  وهذا  غريها...  من  أكثر  قبواًل  احلجج  وبعض 
. إن هذا يعين أن القرار والرأي الذي اختذانه قد انبىن على ما طرحه  (2) رأينا"

ج، وحبسب اقتناعنا اخرتان القرار واخليار الذي  راء من حجك اآلتلب  أصحا
 أكثر مقبولية ومعقولية.  نراه

يف   فتظهر  االجتماعي  االنسجام  صناعة  يف  احلجاج  أمهية  عن  وأما 
تعريف احلجاج عند بعض الباحثني أبنه "عملية حتدث ملعاجلة اختالف اآلراء  

ة بناء  ة كيفيإىل معرف  ف فقط هدي  إن هذا يعين أن احلجاج ال  .(3)ابلتواصل"
يهتم  وإنا  املطلوبة،  واحلجج  تتفاعل    الدعاوى  اليت  والطريقة  ابلشكل  كذلك 

يُ  األمر  وهذا  واحلجج.  الدعاوى  تلك  هبا  األهداف  وتتحاور  أهم  من  عّد 

 
الكتاب:    (1)   هذا  يف   Arguments and Arguing. The Products and Process ofكما 

Human Decision Making)    واحملاجة، عملية وإنتاج صناعة القرار  )احلجج  وهو ما ميكن ترمجته بـ
 (,اإلنساين

 

 (2) Arguments and Arguing, Thomas A. Hollihan, Kevin T. Baaske, p5. 

 (3) Arguments and Arguing, Thomas A. Hollihan, Kevin T. Baaske, p4. 
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املرجوة من دراسة احلجاج يف الدراسات البالغية اليوم خصوصاً يف اجملتمعات  
 الدميقراطية. 

عند ونزاع    تحاجّ ن  ماإننا  خالف  وجود  يعين  هذا  فإن  ما  رأي  حول 
الرأي، و  القدرة على  حول هذا  تعليمنا  أمهية احلجاج تكمن كذلك يف  لكن 

احلجاج   دراسة  أن  أي  الضّد،  الطرف  مع  ومهّذب  متحّضر  حجاج  إجراء 
تعّلمنا طرق االختالف املتحّضر الذي يسهم يف تعزيز انسجامنا االجتماعي  

عالقات التم  ناومحاية  حىت  ن  من  صدّع  نصل  ومل  الرأي  يف  خمتلفني  بقينا  لو 
 . (1) اتفاقاحلجاج إىل 

يعّد   وإنا  املشاكل،  حلّل  وسيلة  جمرد  ليس  احلجاج  "أن  يعين  هذا  إن 
تفاعلنا   نوعية وطبيعة  أمهية كبى يف  أساسية أتخذ  اتصالية  اجتماعية  مهارة 

 . (2) مع اآلخرين"

الوظيفت هاتني  إىل  نضيف  أن  تتمظيفة  و   ني ميكن  يف كون  اثلثة  ثل 
لإلقناع والتقييم، حيث حيتاج اإلنسان  جاج مهارة حياتية حيتاجها اإلنسان  احل

"إن  ذاهتا، حيث  نفسه  إقناع  بل حىت  وآرائه  أبفكاره  الناس  إلقناع  احلجاج 
أن   املمكن كذلك  ومن  اإلقناع،  هبا  حناول  اليت  الطرق  إحدى  هو  احلجاج 

أنفسنا" مع  احلجاج  بعضوهلذا    .(3)جنري  تعليم   تعمد  إىل  احلجاج  كتب 

 
 (1) Look: Arguments and Arguing, Thomas A. Hollihan, Kevin T. Baaske, p 6. 

 (2) Arguments and Arguing, Thomas A. Hollihan, Kevin T. Baaske, p7. 

 (3) Argumentation, David Zarefsky, p 6. 
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إنشاء حجاج اليومية    اإلنسان كيفية  حياته  منه يف  ليستفيد  صحيح وانجح 
 والعملية واالجتماعية.  

 فضاءات احلجاج: املطلب الرابع:  

االتصال( تتحدث   )علم  بالغة  احلجاج،    دراسات  فضاءات  عن 
  ، والفضاء لتقينء افضاويقّسمونا إىل ثالثة فضاءات: الفضاء الشخصي، وال

 . (1)العام

شخصية   عالقة  ميلكون  الذين  أولئك  الشخصي  الفضاء  يف  ويشارك 
حيث ُيصدِّر املشاركون فيه أحكامهم بناء على جتربتهم الشخصية يف    ،حمددة

الزوجني  شؤون  يف  الشخصية كما  يف  قضاايهم  األصدقاء  أو  األبناء،  أو   
املشرتكة ا(2) شؤونم  الفضاء  يف  ويشارك  أو  املتين  لتق.  اخلباء،  خّصصون 

. كما يف حجاجات أساتذة  (3) ب هذا احلجاج املعرفة التقنية املتخصصةويتطلّ 
 اجلامعات أو املهندسني أو األطباء يف شؤون ختصصهم. 

 
 (1) Look: Argumentation, David Zarefsky, p 87, and: Rhetoric in Civic 

Life, Catherine Helen Palczewski, John Fritch, and Richard Ice, p 108 - 111. 

 (2) Look: Handbook of Argumentation Theory, Frans H. van Eemersen and 

others, p 451. 

 (3) Look: Handbook of Argumentation Theory, Frans H. van Eemersen and 

others, p 451. 
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العامة اليت يشرتك  ويشارك يف الفضاء العام كل املعنيني بقضااي  احلياة 
لسياسية بغض  الدينية واية و وطنوال فيها الناس مجيعاً، مثل القضااي االجتماعية  

 . (1) النظر عن التخصص املعريف أو التقين

 

 * * * 

 
 (1) Look: Handbook of Argumentation Theory, Frans H. van Eemersen and 

others, p 451. 
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يف )علم االتصال( املقارابت اجلديدة للحجاج املبحث الثاين:   
وميكن   للحجاج،  اجلديدة  املقارابت  على  هنا  يف  سأرّكز  تلخيصها 

أن  ابلصورة. وسأحاول  واحلجاج  ابلسرد،  احلجاج  مها:  أساسيتني،    مقاربتني 
 على كل مقاربة على حدة يف السطور اآلتية:لضوء سلط اأ

 : احلجاج ابلسرد : املطلب األول 
يذهب بريملان وتيتكا إىل أن هدف نظرية احلجاج هو دراسة التقنيات  

التسلي لنا حبفز  اليت تسمح  املعروضة  اخلطابية  للطروحات  أو زايدته  الذهين  م 
 .  (1)علينا لقبوهلا
الاألوىل  احلجاج  مالت عدد من دراسات  لقد الكيفية   إىل  رتكيز على 

. يف حني  (2) اليت يُقنع هبا احلجاج العقل واملنطق وحيمله على اإلذعان والقبول
الطوعي   والتسليم  القبول  أن  إىل  مؤخراً  اجلدد  الباحثني  بعض  توّجهات  متيل 

 يبدو هو اهلدف املنشود سواء حتقق ذلك عب الوعي أو الالوعي.  
ي السياق  هذا  فيشذيف  قد    Fisherر  هب  البالغي  احلجاج  أن  إىل 

  يتحقق دون جهد حتليلي أو عقالين، حبيث يقع التسليم ابحلكم بشكل غري 
، وهو ما يعين أن القبول والتسليم ال يعتمد على احلجاج العقلي  (3) مدرٍك كلياً 

واملنطقي فقط، بل إن "احلجج املنطقية اجليدة قد ال تكون ابلضرورة أسباابً 

 
 (1) Look: New Rhetoric, Perelman and Olbrechts Tyteca , p 4. 

 . 105، ص عبد اجمليد د. مجيل ينظر: البالغة واالتصال،  (2)
 (3) Look: Human Communication as Narration, Walter Fisher, p 105. 
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تربط  (1)مؤثرة"  مقنعة اليت  التقليدية  الرؤية  واضح  هو  ينتقد كما  فيشر  إن   .
العق املنطقي  اإلنساين ابلتفكري  السردي هو  القرار  املنطق  أن  إىل  ذاهباً  الين، 

 .( 2)الذي حيكم الفعل اإلنساين
ز احلجاج   اليت ميكنها أن تُنجِّ الوسائل  البحث عن تلك  من هنا جاء 

ومن   واٍع،  غري  أو  واٍع  النذبشكل  إىل لك  يلعبه    ظر  الذي  احلجاجي  الدور 
 السرد والقصة يف حياتنا.

السردي األنوذج  اختذ  والرت    Narrative Paradigm  لقد  طرحه  الذي 
يف    Walter Fisher  فيشر االتصال(دراسات  أمهية كبى  تكاد  )علم  فال   ،

 دون أن تشري إليه.   بالغة )علم االتصال(توجد دراسة يف 
مكتوب أو مسموع، وإنا    د قصّ يس جمر تصور للوالسرد حسب هذا ا

هو بنية ذهنية حتكم التفكري اإلنساين. إن السرد هبذا املفهوم اجلديد يبدو مسة  
فهو كذلك   انطق،  حيوان  اإلنسان  أن  فمثلما  اإلنسانية،  اهلوية  مسات  من 

لغة تُعّد من  . أي أنه مثلما أن ال)علم االتصال(بالغة  حيوان سارِّد كما ترى  
سّر  يكون  اليت    السمات   أهم يعّد  السرد  هو  فكذلك  إنساانً،  اإلنسان  هبا 

 كينونة الوجود اإلنساين، فاإلنسان ال يسّمى إنساانً دون ذاكرته السردية.  
أناإلنسان    لدىإن   على  يف    قدرة  جتارب    ذاكرتهيتمّثل  السردية 

أسالفه،   وقصص  اإلنسانأجداده  إبمكان  أن  ذلك    كما  من  االستفادة 

 
 (1) Human Communication as Narration, Walter Fisher, p 107. 

 (2) Look: Walter Fisher. Toward a Logic of Good Reasons. The Quarterly 

Journal of Speech. 64, 1978. P 376 – 384. 
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وصناعة واقعه اليومي، ولذلك يُعّد اإلنسان  تطوير حياته  دي يف  ن السر و املخز 
يف  كائن ُتسهم  وأجداده  آابئه  وجتارب  السردي  خمزونه  ألن  ابمتياز،  سردايً  اً 

 وتقنياً واجتماعياً وروحيا وصحيا...اخل.حتقيق إنسانيته وتطوير حياته علمياً 
اً، فما  ية أيضإلنسانا كما أن الذاكرة السردية هي اليت حتكم العالقات  

نقابلهم حيّدد لنا استمرار العالقة    نص الذينسرتجعه من أحداث مع األشخا
حيكم   الذي  املنظور  لنا  يبين  أنه  ذلك  من  أهّم  هو  ما  بل  انقطاعها،  أو 

 مجيعاً، سواء أكنا نعرفهم أم كانوا غرابء.عالقاتنا مع الناس  
التأليف    شر ذلكقول فييومن الواضح أنه ال يُقصد بـ )السرد( هنا كما 

وإنا   املعروف،  واملعىناخليايل  التسلسل  ميلك  رمزي  حدث  أي  به  ،  (1) يُعىن 
وميكن شرح ذلك ابلقول إن أبسط تعريف للسرد هو أنه: تقدمي حدثني على 

يف تتابع زمين حبيث يستلزم أحدمها اآلخر    -كاان أو متخيلني واقعيني  -األقل  
به يرتبط  ا (2)أو  هلذا  ووفقاً  أن    تصوريستند  تعريف  ل،  ترى  قناعٍة  إىل  فيشر 

خللق   يدفعهم  ما  وهو  للقصص،  رواة  هم  وأساسي  فطري  بشكل  الناس 
لصناعة   مصدراً  لتكون  معقدة  أو  بسيطة  )سيناريوهات(  سردية  منظورات 

اج القرار، وذلك إما وفق مرجعيات اترخيية أو ثقافية أو شخصية.  الفعل وإنت

 
 (1) (Narration as a Human Communication Paradigm, the Case of Public Moral 

Argument), Walter Fisher, Communication Monographs, Volume 51, March 
1984, p2. 

 (2) Look: Narratology. Gerald Prince, The Form and Functioning of Narrative. p 

4. 
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اإلنسا العقل  جيعل  األمر  ممتهذا  السيناريوهات  ثِّاًل  ين  هلذه  آيل  بشكل 
 . (1)القصصية اليت حيملها

إن القصة كما هو واضح تفرض نفسها يف حياتنا بشكل يومي، وهذه  
تؤثر   يف كثري   يفالقصص  ورؤاان  وأفكاران  إىل    قناعاتنا  وحتفزان  األحيان،  من 

اجية  وات حجالتسليم والقبول، أو الرفض والرد، وهذا يعين أنا تُعّد مبثابة أد
الذي    ري مباشرة توّجهنا إىل اختاذ قراراتنا وحتديد مسارات حياتنا. ولكن "ماغ

حيّدد لنا املقبول الذي يُفرتض به توجيه حياتنا من غري املقبول الذي جيب أن  
 وكيف يتحقق ذلك؟   ،(2)يُطرح؟"

خالل   من  ابلسرد  احلجاج  عبها  يتحقق  اليت  الكيفية  فيشر  يلّخص 
 تية:  اخلطوات اآل

 اإلنسان بطبيعته كائن سردي وراٍو للقصص.   .1
 القرار واالتصال اإلنساين يُبىن على وجود حجج وأسباٍب جيدة.   .2
 الشخصية. إنتاجنا للحجج اجليدة حمكوم بتارخينا وتراثنا وجتاربنا  .3
اإلمكانية  تت .4 مها:  بسمتني،  تّتسم  سردية  منظورات  عب  احلجج  خلق 

 . (3) واملصداقية

 
 (1) Look: Human Communication as Narration: Toward a Philosophy of 

Reason, Value, and Action. Walter Fisher. in Contemporary Rhetorical Theory, 
A reader. Edited by: John Louis, Celeste Michelle, Sally Caudill. p 272. 

 (2) Arguments and Arguing. Thomas A. Hollihan, Kevin T. Baaske. p25. 

 (3) Look: Human Communication as Narration, Walter Fisher, p 5. 
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يُفرتض أن تُفهم كل احلجاجات وتُقّيم    ا التصورمن هذ  إنه "وانطالقاً 
قصصاً" نسمع  (1)بوصفها  حينما  إننا  نشعر.  مل  أو  بذلك  شعران  سواء   ،

بناء على ا )احلجة السردية( فإننا نقّيمها قبواًل أو رفض إلمكانية واملصداقية،  اً 
وواقعياً   probability  فاإلمكانية القصة منطقياً  أجزاء  فيها إىل متاسك  ،  يُنظر 

املصداقية fidelity  وأما 
حسب     القصة  مصداقية  مدى  إىل  فيها  فيُنظر 

 منظوراتنا وتصوراتنا القيمية.  
أو رفضنا دعوى   قبولنا  األمرين،    القصة إن  فأما  يتم من خالل هذين 

احلكااإلمكاني وقوع  احتمالية  إىل  فيها  ننظر  أن  فيمكن  ومنطقياً ة  واقعياً  ،  ية 
ا نقّيم  فإننا  املصداقية  لنا  وأما  يبدو  فهل  القيمية،  تصّوراتنا  من خالل  لقصة 

املطروحهذا   وهذا    القول  )موثوقاً(؟  إنساانً  قائله  نرى  وهل  ال؟  أم  )صادقاً( 
واملصداق )اإلمكانية  اجلانبني كليهما  يف  معرفتنا  التقييم  على  فيه  نعتمد  ية( 

 هبا واترخيها وثقافتها. أبطراف القصة وجتار 
بشكل يومي يف كل صغرية وكبرية من  إن هذا احلجاج السردي حيدث  

. وميكن اإلشارة إىل أهم األدوار اليت حيققها  حياتنا سواء وعينا بذلك أو مل ن عِّ
 آلتية:احلجاج السردي يف تشكيل الواقع اإلنساين من خالل النقاط ا 

 صناعة القرار الشخصي: -1
القص   التواصل  وحبك-إن  أشكال  وأقدم  أهم  من  واحدا  م كونه 

ع التاريخ اإلنساين  مر  احمليط    -لى  الواقع  مقاربة  إىل  اإلنسان  وفق    بهيدفع 

 
 (1) Arguments and Arguing. Thomas A. Hollihan, Kevin T. Baaske. p25. 
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منظور قصصي يفلرت من خالله األشياء، ويعيد تنظيمها من جديد، فيكون  
لوكياته  جة( يف اختاذ قراراته وإنتاج سهذا املنظور السردي هو املوّجه له )أو احل

 ة واقعه. وصناع
ة ما حيمل يف رأسه قصة  فمثال الطالب اجلامعي الذي يقّرر دخول كلي 

وهذا   الكلية،  من  التخرج  بعد  حاله  عليه  سيكون  ملا  سردايً(  )منظوراً  أو 
املنظور هو احلجة اليت دفعته إىل حتديد هذه الكلية ابلذات، وكذلك األمر يف  

تدفعه إىل الفعل أو الرتك هي  ن احلجة اليت  فعل أيتيه اإلنسان أو يرتكه فإ  كل
ي يستدعيه ذهنه ليكون احلجة الدافعة له حنو اختاذ  ذلك املنظور السردي الذ

القرار. إن ما سبق يدل على أن "الناس حياولون فهم عاملهم وقيمهم يف شكل  
فحسب، بل إنا    قصص... وأن هذه القصص ليست انعكاسات ملا نؤمن به

الذ واقعنا  نعيشه"تصنع  تكون  .  (1) ي  أن  ابلضرورة  ليس  القصص  وهذه 
ل قد تكون اثوية داخل العقل اإلنساين، ولكنها حتّدد لنا  مكتوبة أو منطوقة ب

 خياراتنا احلياتية.
 تشكيل اهلوية: -2

اهلوايت   صناعة  يف  مهماً  حجاجياً  دورا  السردي  املنظور  يلعب 
 تنصاع يف  ء التجمعات اليتباً يف تكّون التكتالت، وإنشااملختلفة، فيكون سب

 كّتلني.  كثري من األحيان خليٍط جيتمع حوله كل املت

 
 (1) Arguments and Arguing. Thomas A. Hollihan, Kevin T. Baaske. p20. 
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وهو ما يؤكده أحد الباحثني أبن الناس الذين ينتسبون إىل دين حمدد  
حيملون قصة معينة جتمع معتنقي هذا الدين، فاملسيحيون مثال يؤمنون بقصة  

املسيح بعثة  حول  سرداً  (1) ’   خاصة  حيملون  واملسلمون  حول  .  خاصاً 
حممدمبعث   حممد‘   النيب  بعثة  عن  السردي  املنظور  وهذا   ،  

فإن كون    ال  ‰ ولذلك  مثالً،  النصراين  أو  اليهودي  يصّدقه 
 املسلم مسلماً إنا جاء من خالل هذا التصور السردي اخلاص.

، وهلذا  ويلعب املنظور السردي دوراً يف تشكيل اهلوايت السياسية أيضاً 
يف كثري تُروى  ا  السبب  قصص  الدول  أو  من  البالد،  توحيد  أو  الستقالل 

ل، وذلك بقصد صناعة ذاكرة سردية شعبية توّحد  قصص بعض الزعماء األوائ
. إن هذه املنظورات السردية هي احلجج اليت  (2)أبناء الوطن حول هوية واحدة

 رتاثية. نستند إليها يف صناعة هوايتنا الدينية والسياسية وال
 القناعات:تغيري األفكار و -3

الق النإن  إقناع  هبا  ميكن  إذ  هائلة،  إقناعية  قوة  ذات  تبدو  اس  صة 
على   جاء  قد  الكرمي  القرآن  ثلث  أن  جند  السبب  وهلذا  أتييدهم،  وكسب 

 جح مج حج مث هت  مت خت}  أسلوب القصص. كما يف قوله تعاىل:

 مض  خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس  مخ جخ مح
 [. 214البقرة:سورة ] {  حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط

 
 (1) Look; Rhetoric in Civic Life, Catherine Helen Palczewski, John Fritch, and 

Richard Ice, p: 118. 

 (2) Look; Rhetoric in Civic Life, Catherine Helen Palczewski, John Fritch, and 

Richard Ice, p: 122. 
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السابقني وأتباعهم أييت  فاآلية تشري إىل أن حكاي  ة ما حدث لألنبياء 
وال قادم ومتحّقق مهما وقع من معاانة وآالم. لإلقناع  النصر  أن    تأكيد على 

  اليوم   بالغة )علم االتصال( هذه القدرة اإلقناعية والتأثريية للقصة تستحضرها  
 .يف دراستها احلجاج ابلسرد

 ملواقف: عة ا صنا-4 
روي قصة ما فإنه ال يعيد سردها كما  إن اإلنسان عندما يستحضر أو ي

مرئ تسجيالً  كانت  األحداث  لو  بعض  ابختيار  يقوم  وإنا  وقع،  ملا  ياً 
واملعلومات اليت تؤدي املعىن الذي يريد إيصاله. وهو هبذا يقوم إبعطاء معىن  

البعض، ليصنع منها  ألحداث من احلياة، عب وضعها يف ارتباط مع بعضها  
عتمد كفاءتنا يف احلياة بشكل كبري على املنظور السردي  . وت(1) الداللة املرادة

 . (2)لذي نستحضره إلعطاء معىن ملا حيدث حولناا
أحد   ويشرح  وقع.  ملا  اخلاصة  قصته  أو  نسخته  يروي  سارد  إن كل 
أحاديث   إىل  النظر  يف  يتمّثل  توضيحي  مثال  خالل  من  ذلك  الباحثني 

اراة بينهما، فعلى الرغم من  عي فريقني رايضيني متنافسني بعد انتهاء مبمشج
آ اليت  احلقيقة  فرياالتفاق على  إال أن مجهور كل  املباراة،  نتيجة  إليها  ق  لت 

يروي نسخة أو قصة خاصة ملا وقع، فاخلاسرون قد حيّملون احلكام أو احتاد  
أو   البطولة  سرقة  يف  ودورهم  اخلسارة  مسؤولية  يعزو  اللعبة  حني  يف  املباراة، 

 
 (1) Rhetoric in Civic Life, Catherine Helen Palczewski, John Fritch, and Richard 

Ice, p: 120. 

 (2) Introduction to Rhetorical Theory, Gerard Hauser, p 187. 
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مني  ىل اخلطة الفنية وأتلق الالعبني ودعم اجلمهور ..اخل زاعالفائزون النتيجة إ
 .(1)أنا كانت وراء حتقيق الفوز

ا  هذه  من  إن  جمموعة  دفعت  السردي(  )املنظور  يتخذها  اليت  ألمهية 
إىل تناوله يف جماالت معرفية خمتلفة،    -كما يذكر أحد الباحثني –الدراسات  

والثقافة،   والرتاث  الشخصية،  العالقات  دراسته  والفولكلورمثل  إن  بل   .
اإلنسان العلوم  بعض  إىل  النفس  امتدت  وعلم  األنثروبولوجي  مثل  ية 

 . (2)والتاريخ
 : احلجاج ابلصورة : املطلب الثاين

االتصال(دراسات  اجّتهت   املرئية،    )علم  الصور  ببالغة  االهتمام  إىل 
املرئي،    يهّمنا هنا اإلشارة إىلو  التعبري  وذلك بسبب  بروز االهتمام حبجاجية 

وخاصة التلفزيون واألفالم والصور  "أن القوة التأثريية لوسائل االتصال املرئية،  
أداة   ليكون  املرئي  ابقرتاح  أوصت  اليت  هي  واللوحات  وامللصقات  واجملالت 

 .  (3) حجاجية"
اجية  ويذكر أحد الباحثني يف فصٍل خاص وجود اعرتاضات على حج

املعرت  رؤى  يطرح  حيث  املرئية،  ذلك  الصورة  ختام  ويقّرر يف  ويناقشها،  ضني 
ابلص  احلجاج  أن  ابللفظ،  الفصل  احلجاج  عن  خيتلف  ال  أن  ورة  وذلك 

 
 (1) Rhetoric in Civic Life, Catherine Helen Palczewski, John Fritch, and Richard 

Ice, p: 135. 

 (2) Look: Rhetorical Criticism. Sonja K. Foss. p 39. 

 (3) Defining Visual Rhetorics, Charles A. Hill,Marguerite Helmers. p55. 
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"احلجاج ابملعىن التقليدي يتكون من أسس داعمة العتقادات أو مواقف أو  
. ( 1) كهذا"أحداث، وقد رأينا أن الصور ميكن أن تكون وسيلة مماثلة التصالٍ 

. بل إن (2)رئية هي جمرد بديل للحجة اللفظية"إن هذا ال يعين "أن احلجة امل
 إلقناع من احلجاج اللفظي. صورة أكثر قدرة على التأثري وااحلجاج ابل

اخلطاب   يف  احلجاج  دراسة  على  اقتصارمها  وتيتكا  بريملان  أّكد  لقد 
الباحث أشار  وقد  غريه،  إىل  يتجاوزاه  أن  دون  ذلك  اللغوي  إىل  مصّرحني  ان 

 .  (3) دراسة الوسائل اللغوية واخلطابية يف مقاربة احلجاجنما سيقتصران على أب
من منظور علوم    انطالقهاة اليوم حبكم  بيد أن دراسات احلجاج البالغي

على دراسة اخلطاب اللغوي، ويف هذا يقول فيشر إن    تقتصراالتصال مل تعد  
الرمزي، اللغوية وغري اللغوية على حد    "احلجة قد تظهر يف كل أشكال الفعل

إىل    ملعاصرةاالتصالية ا . وبناء على ذلك توجه عدد من الدراسات  (4)اء"سو 
النظر يف حجاجية الصور املرئية. حيث "أظهر عدد من الدراسات احلديثة أن  

 . (5) جج ميكن أن ُتدرج عب الطروحات املرئية واخلطابية على حد سواء"احل

 
 (1) Defining Visual Rhetorics  ،  Charles A. Hill,Marguerite Helmers, p59. 

 (2) Defining Visual Rhetorics  ،  Charles A. Hill,Marguerite Helmers. p59. 

 (3) Look: New Rhetoric, Perelman and OlbrechtsTyteca, p 8. 

 (4) (Narration as a Human Communication Paradigm, the Case of Public Moral 

Argument), Walter Fisher, Communication Monographs, Volume 51, March 
1984, p1. 

 (5) Visual Rhetoric, Lester C. Olson, Cara A. Finnegan, Diane S. Hope, p 227. 
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داثة  ح 2019اسات اليت ظهرت طبعتها األوىل عام  وتؤكد إحدى الدر 
ىل أن "دراسة احلجاج  هذا النوع من املقاربة احلجاجية، حيث يذهب مؤلفها إ 

 . (1)املرئي تبدو جديدة نسبياً، وال تزال يف طور التنظري"
قد    ورمبا املرئية  الصور  تضيفه  الذي  التأثريي  الدور  النظر يف  إن  يُقال 

من يف  ة، وهذا قد يبدو صحيحاً، لكن الفرق ال يكورد يف دراسات متقّدم 
الساب الدراسات  ففي  يف كيفيتها،  ولكن  الدراسة  أن  وقوع  يُعتقد  "كان  قة 

دعم   يف  تسهم  الفيديو  ومقاطع  واألشكال  الصور  مثل  البصرية  األدوات 
املرئية  ا العناصر  أن  إىل  واملنظّرين  النقاد  بعض  يذهب  اليوم  ولكن  حلجج، 

احلقي بناء احلجج"ميكنها يف  ا(2)قة  قد تصبح هي  أنا  أي  وليست  .  حلجة، 
كما كان يُنظر إليها يف بعض    جمرد داعم أو معزز للحجج كما كان يُعتقد، أو

 دراسات اخلطاب اإلشهاري.
الصو  قدرة  على  إمجاعاً  مثة  إن  إن  قيل  حىت  التأثري،  على  اهلائلة  رة 

كبري يف حياتنا مبا  )الصورة تعادل ألف كلمة(، ولذلك حتضر الصورة بشكل  
احلاضر )عصر اجتياح الصورة(. إننا "نعيش يف عامل    ميكن معه تسمية عصران

قَذف فيه إلينا كل يوم ومن كل مكان صور من خمتلف األصقاع قادرة  مرئي تُ 
التقسيمات  عبور  والعرقية"  على  التلفزيون  (3)اجلغرافية  يف  موجودة  فالصورة   ،

الشو  وإعالانت  واجمللة  األطفال  واجلريدة  وألعاب  الكمبيوتر  وأجهزة  ارع 
 

 )1(The Practice of Argumentation, David Zarefsky،  p 229 . 

 (2) The Practice of Argumentation, David Zarefsky, p 229 . 

 (3) Reading Images, Julia Thomas,  ،  p 1. 
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اجلوالة  )اجمل الرقمية واهلواتف  االنرتنت... سمة وااللكرتونية( واألجهزة  ومواقع 
والشيوع   األمهية  وهلذه  حأتخذمه  اللذيناخل.  يف  املرئية  الصور  مل  ا  اليوم  ياتنا 

 عن أتمل أبعادها احلجاجية.  االتصالية املعاصرة تغفل الدراسات البالغية  
قدإ هو  البصرية  الصورة  به  تتميز  ما  أبرز  احلواجز  ن  على كسر  رهتا 

اللغة، عاملية  فهي  احلدود،  حيث    واجتياز  التأثري،  يف  مشولية  طبيعة  ذات 
البصري    ..اخل.  واملتعلم  ،واألمي  ،والكبري  ،الصغرييفهمها   "اإلعالن  إن  إذ 

سواء" حد  على  وكبارا  صغارا  مجيعاً،  يستهدفنا  سر .  (1) عادة  أن  وليس  اً 
اءة بعد فرتة من والدته، ولكنه يولد مبصرا،  اإلنسان يتعلم الكالم واملشي والقر 

من املعرفة اإلنسانية تتحقق عن    %90عض الدراسات إىل أن  وهلذا تذهب ب
 لباقي املصادر.   %10طريق البصر، و 

ارتباط    رُ وأتثّـ  اإلنسان ابلصورة قدمي قدم اإلنسان نفسه، حيث يظهر 
اب  الكر ملمارسالصورة  القرآن  فقد قص  الوثنية،  التعبدية  من  ات  شيئاً  علينا  مي 

إبراهيم  قصة  يف  فوق  الذي كّسر    ’   ذلك، كما  الفأس  وعّلق  األصنام 
هلم، وموسى إال كبرياً  السامري    ’   كبريهم فجعلهم جذاذاً  الذي عاقب 

عندما صنع لليهود عجال وطلب منهم عبادته، إذ أخرج هلم عجاًل جسداً له  
انوا يعبدون األصنام  هذا إهلكم وإله موسى، وكفار قريش كذلك ك   ار فقالخو 

 [. 20-19النجم:]سورة   {مت خت حت جت هب مب خب حب} والتماثيل

 
 (1) Visual Persuasion, Paul Messaris, p v. 
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إن هذا كله يدّل على ارتباط الصورة ابلفطري والديين املقدس وهو ما  
يؤكد قوهتا احلجاجية وعمق أتثريها يف النفس. وهلذا حيرص العظماء والزعماء  

على واجمل  والسياسيون  التماثيل  ووضع  وتعليقها  صورهم  سمات  جتسيد 
هذه القوة احلجاجية    لشخوصهم بسبب قدرهتا على اإلقناع والتأثري، وبسبب

يف الصور املرئية استخدمتها وسائل التواصل احلديثة واألجهزة الرقمية والتقنية  
 اجلديدة يف نشر الرؤى وتسويق األفكار.

كثري من السياقات أكثر فاعلية يف    املرئي يصبح يفوهلذا فإن احلجاج  
للواقع، "فخال   (1) الرسالةإبالغ   املطابقة  الصور  تلك  للصور  وخصوصاً يف  فاً 

واملتحركة   الفوتوغرافية  الصور  فإن  واللوحات  الرسومات  مثل  يدوايً  املعمولة 
ز وْهم  )الفيديو( عادة ما يُنظر إليها على أنا نسخة من الواقع، وهذا ما يعزّ 

ااملشاهد   العامل  يف  وأماكن  أشخاص  مع  يتفاعل  من    ،لواقعيأبنه  ويف كثري 
الفوت الصور  استخدام  أييت  ما  اإلعالانت  أن  على  دليال  واملتحركة  وغرافية 

ابلفعل" وقع  قد  اإلعالن  يف  تُعّد    ،(2)يُعرض  املرئية  الصورة  أن  يعين  وهذا 
إليه   يستند  قد  الذي  )املادي(  احلجاجي  بالدليل  اإلنساين  أو  العقل  وعي 

 بدون يف حتديد خياراته احلياتية.
أو التلفزيون من    وال ختلو الصور التمثيلية الدرامية يف املسرح أو السينما

أثر حجاجي، وذلك أنا تقوم بتكرار صور معينة تدفعنا إىل االعتقاد بكونا 

 
 (1) Visual Rhetoric, Lester C. Olson, Cara A. Finnegan, Diane S. Hope, p 227. 

 (2) The Practice of Argumentation, David Zarefsky, p 229 . 
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اإل احلياة  لنا  تقّدم  الدراما  إن  اإلنسان،  حياة  من  أساسيا  على  جزءا  نسانية 
أو سلوكا ما  اذج مكّررة، وهو ما جيعل املتلقي يقبل أشكل ن و يرفض فعالً 

، كما يف طبيعة العالقات العاطفية أو العالقات  بناء على ما قّرره هذا النموذج
 . (1)بني اجلنسني مثالً 

أننا   لو  أمامنا كما  فنراها  الشخصيات  يستحضر  الدرامي  الشكل  إن 
هذا الشكل الدرامي ألن حنكم ابلصواب    احلياة الواقعية، حيث حيثّنانراها يف  

واملشاهدة    إننا نستخدم الرؤية ،  (2) اخلطأ من خالل ما تفعله الشخصياتأو  
خالل  مبوصفه ومن  احمليطة،  واألشياء  الذات  بني  العالقة  ملفاوضة  طريقة  ا 

و مرفوض، وهذا  ، وعما هو مقبول أ(3)هذه العالقة تنشأ تصّوراتنا عن ذواتنا
ان بوعي أو بدون  من صور يغدو هو احلجج اليت تدفعنا وحتفز   يعين أن ما نراه

 إىل فعل شيء أو تركه.
التفاصيل الدقيقة اليت يتضّمنها املشهد  ويذهب أحد الباحثني   إىل أن 

البصري )مثل مكان تصوير احلدث( ال ختلو من وظائف حجاجية كذلك،  
عي وتعّزز  للجمهور مدعومة حبجج تشّكل الو حيث تقوم إبيصال فكرة معينة  

حدى القنوات اإلخبارية االعرتاض على قراٍر أو  ، فعندما تبّث مثال إ (4) الفكرة
الشارع، فإن هذا املشهد قد يعّد حجة تّدعي هبا سلوٍك سياس ي معني من 

 
 (1) Look: Introduction to Rhetorical Theory, Gerard Hauser, p 227. 

 (2) Look: Introduction to Rhetorical Theory, Gerard Hauser, p 227. 

 (3) Reading Images, Julia Thomas, p 1. 

 (4) Look: Introduction to Rhetorical Theory, Gerard Hauser, p 282. 
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تلك القناة كون االعرتاض سلوكاً شعبياً عاماً وليس خاصاً بفئة حمدودة، وقد  
مث لثو ظهر  القنوات  بعض  تغطية  هذا يف  مظاهرات  ل  أو  العريب،  الربيع  رات 

 . ‰ على الرسوم املسيئة للرسولاالحتجاج 
رئية تعّد جمااًل جديداً وحديثاً، وهلذا يعّد  إن دراسات بالغة الصورة امل

اجلديدة يف   التوّجهات  أحد  املرئية  الصور  )علم  بالغة  الكالم عن حجاجية 
بال  االتصال( وحيتاج  أثر ،  جتّلي  موّسعة  دراسات  إىل  ودورها    شك  الصور 

ه السطور القليلة قد استطاعت إعطاء فكرة  احلجاجي، وأرجو أن تكون هذ
 يسرية عن ذلك. 

 
 * * * 
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 : اخلامتة
)علم   يف  )احلجاج(  إىل  النظرة  اختالف  عن  السابق  البحث  يكشف 
والبالغية،   اللغوية  الدراسات  )احلجاج( يف  لـ  املعروف  املنظور  االتصال( عن 

النتائج اليت  اإليف اخلتام  وميكن   اج( يف  اختص هبا حبث )احلجشارة إىل أهم 
 :دراسات )علم االتصال(، وهي

أشكال    ضمنه كل   ت اخلطاب اللغوي، بل دخلكراً على  مل يعد احلجاج ح •
املتحرّكة  نساينالتعبري واالتصال اإل أو  الثابتة  ، ويتضح ذلك من  كالصور 
 .كامالً   خالل املبحث الثاين

ا  وإن،  فحسب  العقل اإلنساينخماطبة  ناع املنطق و مل يعد احلجاج يهتم إبق •
،  بشكل واع أو غري واعالتأثري يف الفعل اإلنساين إن  ترّكز اهتمامه على  

 . وقد اتضح ذلك من خالل احلديث عن احلجاج ابلسرد
احلجاج   • يعد  على    إقناع  عملية   جمرد مل  املستقبل  محل  إىل  فقط  هتدف 

إليه   نظرت  وإنا  )علم التسليم،  من  بوصفه    االتصال(  بالغة  جمموعة 
  ، وقد ظهر ذلك ابلوجود والكينونة اإلنسانيةاملرتبطة  الوظائف  العمليات و 

 .مفهوم احلجاجيف احلديث عن 
صناعة   • إىل  هتدف  اتصالية  وسيلة  احلجاج  وخلق  أصبح  االنسجام  القرار 

االجتماعي، وليس من أجل غلبة رأي على آخر، ومن هنا جاءت فكرة  
أجل   من  ر احلجاج  والتعايش  التفاهم  يكفل  الذي  ابملوقف  غم  اإلقناع 

 .احلجاج، وقد ظهر ذلك من خالل احلديث عن وظائف فاالختال
هذه هي أبرز النتائج اليت ميكن اإلشارة إليها هنا، وال أجد يف اخلتام  
إال أن أسأل هللا أن جيعل ما كتبته هنا انفعاً ومفيداً للدارس والباحث العريب،  

 وسلم، لم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وصلى هللا وس
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