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 قواعد النشر

 
مجلة العلوم العربية مجلة علمية محكمة، تصدر عن عمادة البحث العلمي، بجامعة اإلماام  

 وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط اآلتية :    ، محمد بن سعود اإلسالمية 

 يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة ::   أولا 

 ة، وسالمة االتجاه .ة والمنهجيجدة العلميأن يتسم باألصالة واالبتكار، وال -1

 أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . -2

 أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج . -3

 أن يتسم بالسالمة اللغوية . -4

 أال يكون قد سبق نشره . -5

 محاث نسساه، أأال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو كتاب، سواء أكان ذلك للبا -6

 لغيره . 

ا : يشترط عند تقديم البحث :  ثانيا

مشااسوعاً بساايرته الةاتيةصمختصاارةا وًقااراراً  ،أن يقاادم الباحااث ًلباااً بنشااره -1

يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملكية السكرياة للبحاث كاامالً، والتزامااً بعادم 

 نشر البحث  ًال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير .

 ا .A  4ا صسحة مقاس ص50ص في حدود   البحث أن يكون  -2

ا 14ص حجام، والهوامش Traditional Arabicا 17المتن ص  حجمأن يكون  -3

 ا .اً وأن يكون تباعد المسافات بين األسطر ص مسرد 

  ًلااااااى منصااااااة المجااااااالت اإللكترونيااااااة يرساااااال الباحااااااث بح ااااااه   -4

العربياة واإلنجليزياة،  بااللغتين  مع ملخا     ا   https://imamjournals.orgص 

 . ال تزيد كلماته عن مائتي كلمة 
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ا: التوثيق :  ثالثا

 توضع هوامش كل صسحة أسسلها على حدة .  -1

 ت بت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث .  -2

 توضع نماذج من صور الكتاب المخطوً المحقق في مكانها المناسب .  - 3

 بالبحث، على أن تكون واضحة جلية .ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة   - 4

ا  : عند ورود أسماء األعالم في ماتن البحاث أو الدراساة تاةكر سانة الوفااة بالتااري    رابعا

 الهجري ًذا كان العَلَم متوفى .

ا  حارو  : عند ورود األعاالم األجنبياة فاي ماتن البحاث أو الدراساة فكنهاا تكتاب ب  خامسا

عربية وتوضع بين قوسين بحرو  التينية، مع االكتسااء باةكر االسام كاامالً 

 عند وروده ألول مرة .

ا   تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل.  :  سادسا

ا   ال تعاد البحوث ًلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر . : سابعا

 عنوان المجلة :

 رئيس تحرير مجلة العلوم العربيةع المراسالت باسم جمي

 5701ص ب  -11432الرياض  

 2590261ناسوخ ص فاكس ا   - 2582051هاتف : 

  www. imamu.edu.sa 
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 كاد( المنفية  )داللة 

 چ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چفي قوله تعالى: 

 اليمن تاج الدين الكندي النحوي البغدادي  ألبي

 هـ( 613)عام  المتوفى

 وتحقيق  دراسة
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اليمن تاج    ألبي   چ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چكاد( المنفية في قوله تعالى:  ) داللة  

 وتحقيق   دراسة   هـ(   613) عام    المتوفى   الدين الكندي النحوي البغدادي 

 بن عبد هللا الربيش  د رشي .د 

 العربية والدراسات االجتماعيةاللغة  كلية –اللغة العربية وآدابها قسم 
  القصيم جامعة 

  ç 1443/ 3/ 27تاريخ قبول البحث:    ç 1443/ 2/ 7تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

 ،البحث حتقيق ودراسة ملسألة حنوية ألفها أبو اليمن اتج الدين الكندي النحوي البغدادي
فاشتملت على   ،وقد اشتمل البحث على دراسة وحتقيق: أما الدراسة  ،(ç  613)املتوىف عام  

ومولده    ،من حيث امسه ونسبه  ،واحتوى التمهيد على تعريف ابملؤلف  ،ومبحثني  ،ومتهيد  ،مقدمة
واملبحث األول: عرض املسألة    ،ووفاته  ،وتالمذته  ،وشيوخه  ،وآاثره  ،ومكانته العلمية  ،ونشأته
علما  ،وحتليلها موقف  من  وتناول  والنحو  اللغة  النحوية()ء  وأحكامها  املنفية  واملبحث   .كاد 

املؤلف منهج  املؤلف  ،الثاين:  ألسلوب  تبيان  النحوية  ، وشخصيته  ،وفيه    ، ومصادره  ،وآرائه 
 . وشواهده ،ومنهجه يف النقل 
ووصف    ،فقدمت له بتوطئة موجزة عن توثيق نسبة النص املخطوط للمؤلف  ،وأما التحقيق
وقد ذيلت البحث بفهارس مشلت اآلايت القرآنية    ،ومنهجي يف التحقيق  ،حملققةنسخيت املسألة ا 

 . واملوضوعات ،واملصادر واملراجع   ،والشواهد الشعرية واألعالم الواردة يف النص احملقق
 

 .أفعال املقاربة ،نفي كاد  ،الكندي  الكلمات املفتاحية:
 



 

 

A Question in the Negation of kada by Abu al- Yumn Taj al- 

Din al -kindi, died in the year 613/ 1216 Studying and editing 

 

Dr. Rasheed Abdullah Alrubaysh 
Department Arabic language and literature 

Faculty Arabic language and social studies  

Qassim university 
 

Abstract:  

This research is a study and an editing work of a syntactic question 

writting by the Grammarian, who lived in Baghdad, Abu al- Yumn Taj 

al –Din al- Kindi, died in the Year 613/1216. 

 This research is divided into two parts : 

A study and editing work. The study includes an introduction, a 

preamble to the research and two minor discussions. 

The preamble comprises an identification of the author, which 

includes his name; lineage, birth, scholarly position, works, teachers, 

students and death.  

 As for the first minor discussion  : 

It also includes the opinions of the linguists and grammarians on the 

question of the negated Kada and its cases. 

The second discussion is about the methodology of the author, which 

includes an explanation of the author's style in writing, his personality, 

his syntactic opinion, his sources, his way of conveyance and his textual 

pieces of evidence. 

The editing part is preceded by a concise introduction, in which I 

authenticate the attribution of the manuscript to the author; and describe 

the two versions of the edited question. I also provide an illustration of 

my methodology in editing.  

I ended my research by providing an index that includes the Quranic 

verses, the poetic pieces of evidence, the names of scholars mentioned in 

the edited text, the sources and the subjects.  
  

key words: Al-kindi, Negation of kada, Approximating verbs. 
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العربيةجملة العلوم   
هـ4144 حمرموالستون  السادسالعدد   

 مقدمة
 ،وخامت النبيني  ،سيد املرسلني  السالم علىالصالة و و   ،العاملنياحلمد هلل رب  

 .وبعد  ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
النافع والعمل الصاحلعلى  ىل  انعم هللا تع  فإنه من  ،العبد أن يوفقه للعلم 

متام نعمة هللا علّي أن يسر يل احلصول  وإنه من    ، وييسر له السبيل إىل ذلك
وهي   ،ه(613ت  )  الكندياتج الدين  مسائل    مصورتني لبعضتني  على نسخ 

 .مسائل حنوية سئل عنها فأجاب
 املعارف اخلمسة( )سبق يل حتقيق أوىل هذه املسائل وهي مسألة عن  وقد  

 .ونشرها  ،قمت بدراستها وحتقيقها
بنفي )وهي مسألة متعلقة    ،وهأنذا أقوم بتحقيق مسألة أخرى من مسائله

َّ ىيني مي زي ري ٰى ين ٱُّ تعاىل:كاد( يف قوله 
 (1). 

الدراسات    من أمهية  خيفى على متخصص ما هلذه املسألةوال   يف ميدان 
 ،بني علماء العربيةعالية  وما للمؤلف من منزلة ومكانة علمية    ،والقرآنية  النحوية

 .األمهيةو  القيمة مزيًدا منالبحث ما أضفى على 
 : دراسة وحتقيق قسمني تقسيم هذا البحث إىلولقد عمدت إىل 

ترمجة الكندي   التمهيدتناولت يف    ،على متهيد ومبحثني   فاشتملت  أما الدراسة:
امسه حيث  العلمية  ،ونشأته  ،ومولده  ،ونسبه  ،من  وآاثره  ،ومكانته   ،وكتبه 

 .ووفاته ،وتالمذته ،وشيوخه

 

 . من سورة النور 40اآلية  من (1)
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اليمن اتج الدين الكندي النحوي   أليب  چ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ  داللة )كاد( املنفية يف قوله تعاىل:
 وحتقيق دراسة هـ( 613عام ) املتوىف البغدادي

 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

 وأقواهلم   آراء العلماءمبينا    ،دراسة ضافية للمسألة  املبحث األول يف  وقدمت  
  .يف ذلك الفهمتخاو يف نفي كاد 

 . املسألة تناوله للحديث عن منهج املؤلف يف  املبحث الثاين وجعلت
  ،توثيق نسبة النص إىل املؤلف  فقدمت بني يديه حديثًا موجزًا عن   وأما التحقيق

وبينت    وصفو  التحقيق  من    ،تحقيقالمنهجي يف  نسخيت  وأرفقت صورتني 
من واألخرية  األوىل  الفهارس   مث  ، النسختني  الصفحة  ببعض  البحث  ذيلت 

 .املهمة
وأن   ،انفعا لكاتبه وقارئه  ،لًصا لوجههأسأل أن جيعل هذا العمل خا  وهللا

وصلى    ،مد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلاتواحل  ،يغفر يل ولوالدي وللمسلمني 
  .أمجعني  على نبينا حممد وعلى آله وصحبههللا
 

*** 
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العربيةجملة العلوم   
هـ4144 حمرموالستون  السادسالعدد   

 (ç 613ت )  ترمجة الكندي: التمهيد
 : امسه ونسبه

اتج الدين أبو    (1)هو زيد بن احلسن بن زيد بن احلسن بن زيد بن احلسن 
 .(2)غوي األديب املقرئ احملدث احلافظاليمن الكندي النحوي الل 

 : مولده ونشأته 
قرأ عليهم    ،وتلقى العلم فيها على جلة املشايخ  ،ç(3)  520ولد ببغداد سنة

 . (4) وكان قد حفظ القرآن وهو ابن سبع سنني ،النحو واللغة واحلديث
وصحب واليها بدر الدين بن    ،ودخل حلب   ،افر عن بغداد يف شبابهوس 
 . (5)الداية
بن    شاه  فروخ  الدين  عز  األمري  وصحب  دمشق  إىل  ذلك  بعد  انتقل 

الدين  ،(ç  578ت  )  شاهنشاه السلطان صالح   ،(ç  589ت  )  ابن أخي 

 

البلغة    ،2/586معرفة القراء الكبار    ،3/353كذا يف بعض املصادر مثل: معجم األدابء  (1)
 .102يف تراجم أئمة النحو واللغة 

  ، 10/ 2وبعضهم يقتصر على تكرار زيد بن احلسن مرتني فقط ال ثالاًث مثل: إنباه الرواة   
 . 2/339ألعيان اوفيات 

ولعله   ،جبعل امسه زيد بن احلسن بن زيد بن احلسني  2/10يف إنباه الرواة    وتفرد القفطي
 .وهم أو خطأ أو حتريف من الناسخ

 .املراجع السابقة (2)
 . 10/ 2إنباه الرواة  (3)
 . 1/570بغية الوعاة  ، 2/586معرفة القراء الكبار ،10/ 2إنباه الرواة  (4)
 . 2/340وفيات األعيان  ،11/ 2إنباه الرواة  (5)
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اليمن اتج الدين الكندي النحوي   أليب  چ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ  داللة )كاد( املنفية يف قوله تعاىل:
 وحتقيق دراسة هـ( 613عام ) املتوىف البغدادي

 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

واتصل أبخيه تقي الدين عمر صاحب    ،وسافر يف صحبته إىل الداير املصرية
به  (ç  587ت  )  محاة استوطنها وتصدر    ،واختص  إىل دمشق  عودته  وبعد 

وقد قرأ   ،فقصده الناس ورووا عنه القراءة والنحو واللغة  ،لإلقراء والتدريس فيها
وانل يف دمشق    ،صاحب دمشق العربية  (ç  624ت  )   ك املعظم عيسىل عليه امل
 .(1)دنيا عريضةجاًها و 

 :مكانته العلمية
حيث تبني ذلك جلًيا من خالل وصف   ؛حظي الكندي مبكانة علمية عالية

   .من ترجم له
  ، متفنن   ،عروضي  ،حنوي   ،شاعر  ، عامل"  :(ç  646ت  )  القفطيقال عنه  
  .(2)"ابلنقدخبري  ، متقن لألدب

وانفرد   ،...شيخ القراء والنحاة بدمشق: "(ç  748ت  )  قال عنه الذهيبو 
متبحرًا يف عدة   ،كان حجة يف النقل،...يف الدنيا بعلو اإلسناد يف القراءات

 . (3)وانتهى إليه علو اإلسناد يف احلديث" ،...علوم
 . (4) ابلنحووكان أعلم أهل زمانه  (ç 643ت ) النجارعدَّه ابن و 
الصدر الكبري العامل اتج  "  :أبنه(  ç  665ت  )وصفه صاحب الروضتني  و 

 

وفيات األعيان  ، 2/587معرفة القراء الكبار  ،3/354معجم األدابء  ،2/11إنباه الرواة  (1)
2/340 . 

 . 12/ 2إنباه الرواة  (2)
الكبار    (3) القراء  الوعاة  و   ،588-2/586معرفة  والنهاية و   ،1/570،571بغية  البداية 

13/62 . 
   .22/36سري أعالم النبالء  (4)
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العربيةجملة العلوم   
هـ4144 حمرموالستون  السادسالعدد   

 .(1) وعالمة زمانه" ،وقريع دهره  ،ونسيج وحده ،أوحد عصره  ،الدين الكندي 
 ، وقد مدحه شعرًا غري واحد من العلماء والشعراء بقصائد تبني عظيم منزلته

 السخاويو   ،(ç  597ت  )  األصفهاينالعماد  و   ،(ç  592ت  )  ابن الدهان  مثل
 .(2) نيوآخر  ،(ç 643ت )

   آاثره:
يدور جلها يف فلك    ،آاثرًا علمية يف فنون خمتلفة  -  ¬-ترك الكندي  

وقد عزا بعض    ،ابلكثرة اليت توائم منزلته وعلو كعبه وهي ليست  ،اللغة واألدب
ومن سوء حظ أهل    ،( 3) الدارسني قلة إنتاجه إىل انشغاله ابلتدريس عن التأليف

 .العربية أن تلك املؤلفات معظمها مازال مفقوًدا
 :  وهي كاآليت  ،لك اآلاثر يف مظاهناوقد حاولت تتبع ت

واملسافر  -1 املقيم  وإطراف  الزائر  مفقوًدا   ،(4)إحتاف  الكتاب  هذا  ولكون 
 .فإنه ال يعرف موضوعه (5)حسب ما ذكره بعض الدارسني

 

 . 3/129عيون الروضتني يف أخبار الدولتني  (1)
النحو واللغة    (2) أئمة  تراجم  الوعاة    ،102البلغة يف  الدين    ،1/570بغية  آراء اتج  وينظر 

 .34النحوية والتصريفية ص الكندي
املتنيب  (3) شعر  معاين  يف  الصفوة  الكندي   ،1/48  ينظر  الدين  اتج  آراء  النحوية    وينظر 

 .39والتصريفية ص
 . 4/189معجم املؤلفني  ، 1/1كشف الظنون   (4)
حتقيق    (5) مقدمة  املتنيب وشرحه(  )ينظر  معاين شعر  الدين    ،  1/49الصفوة يف  وآراء اتج 

 .40النحوية والتصريفية ص الكندي
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اليمن اتج الدين الكندي النحوي   أليب  چ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ  داللة )كاد( املنفية يف قوله تعاىل:
 وحتقيق دراسة هـ( 613عام ) املتوىف البغدادي

 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

وهو مفقود   (1)قد وقف عليه غري واحد من العلماءو   ،ديوان شعر خبط يده  -2
 .(2)أيًضا

 . (3) وهالل انجي ما تبقى من شعره  ،سامي مكي العاين.وقد مجع األستاذان : د
ت حنو  )   كتاب الرد على أيب حممد األعرايب املعروف ابألسود الغندجاين  -3

430  ç)   الفارسي  لر على  التذكرة(  ç  377ت  )ده  وهو    (4)يف كتابه 
  .(5)مفقود

 .(6)وهي مفقودة أيًضا ،ين يف مناماتهوذكرها الوهرا ،رسائل الكندي -4
املتنيب  -5 ديوان  ديوان  حواش  وهو    ،(ç  354ت  )   شرح  على  وتعليقات 

الصفوة )وقد حققه الدكتور عبدهللا الفالح يف جزأين حتت عنوان    ،(7)املتنيب
   . 1430çطبعه النادي األديب ابلرايض سنة    ،يف معاين شعر املتنيب وشرحه(

 

 .4/189معجم املؤلفني  ، 1/289الطبقات السنية    ،97الذيل على الروضتني ص  (1)
 ص   ،خليل العطية.مسألة يف االستفهام بـ "أم" و" أو" أليب اليمن الكندي ( د)ينظر حبث    (2)

 . 41 النحوية والتصريفية ص وآراء اتج الدين الكندي ،134
 . 1/51ين شعر املتنيب وشرحه( الصفوة يف معا)ومقدمة حتقيق  ،املراجع السابقة (3)
 . 175/ 4إنباه الرواة  (4)
  وآراء اتج الدين الكندي   ،1/51الصفوة يف معاين شعر املتنيب وشرحه(  )ينظر مقدمة حتقيق    (5)

   .42النحوية والتصريفية ص
وينظر ينظر مقدمة حتقيق الصفوة يف معاين شعر املتنيب وشرحه   ،224منامات الوهراين    (6)

 . 42النحوية والتصريفية ص وآراء اتج الدين الكندي  ،1/51
 .1/571بغية الوعاة و  ،102البلغة ص و  ،3/355معجم األدابء  (7)
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العربيةجملة العلوم   
هـ4144 حمرموالستون  السادسالعدد   

 .(2)وهو مفقود أيًضا ،(1)ـ(ç 374ت )  ةشرح خطب ابن نبات -6
وبني إن دخلت الدار    ،دخلت الدار: طلقتك إن  الفرق بني قول القائل  -7

مشهورة  ،طلقتك فقهية  حنوية  مسألة  ورد كتبها    ،وهي  لسؤال  الكندي 
  .(4)وهو مفقود (3)عليه

  .(5)(ç 642ت ) خمتارات من شعر تقي الدين عمر بن شاهنشاه  -8
خمطوطة ضمن جمموع يف مكتبة    مسائل الكندي: وهي أربع مسائل حنوية  -9

ومنها هذه املسألة    ،واملخطوط بدون ترقيم   ،2891رقم  أسعد أفندي حتت  
 .اليت جرى حتقيقها

 .(7)مفقودوهو  (6)خرجها له ابن عساكر ،مشيخة الكندي -10
رد فيه على كتاب ابن دحية الكليب    ،كتاب نتف اللحية من ابن دحية  -11

 .(9) وهو مفقود ،(8)الصارم اهلندي يف الرد على الكندي() ،(ç 633ت )
 

 . 1/571بغية الوعاة  ،3/355معجم األدابء  (1)
 . 43النحوية والتصريفية ص آراء اتج الدين الكندي   :ينظر (2)
 . 1/571بغية الوعاة  ،3/355معجم األدابء  (3)
حتقيق    :ينظر  (4) وشرحه(  )مقدمة  املتنيب  شعر  معاين  الدين    ،1/50الصفوة يف  وآراء اتج 

  .43النحوية والتصريفية ص الكندي
  ،1/54،53معاين شعر املتنيب وشرحه(  الصفوة يف  )حتقيق    :وينظر  ،2/578خريدة القصر    (5)

  .43ص وآراء اتج الدين الكندي
 .1/570بغية الوعاة  ،2/340وفيات األعيان  ،10/ 2إنباه الرواة  (6)
   .45ينظر آراء اتج الدين الكندي   (7)
 . 1/572بغية الوعاة  ،3/355معجم األدابء  (8)
 . 45ينظر آراء اتج الدين الكندي   (9)
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اليمن اتج الدين الكندي النحوي   أليب  چ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ  داللة )كاد( املنفية يف قوله تعاىل:
 وحتقيق دراسة هـ( 613عام ) املتوىف البغدادي

 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

 :  شيوخه
ن ترجم له أبنه أخذ فقد ذكر م    ،فامتاز بكثرة مشاخيه  ر الكندي طوياًل عمّ 

 .(2) من املشايخوروى عن عامل   (1)وعن خالئق ،عن جلة العلماء
شيوخه أبرز  ذكر  على  أمحد    :وهم  (3)وسأقتصر  بن  هبة هللا  القاسم  أبو 
الطرب اببن  املعروف  احلريري  بن  و   ،( ç  531ت  )   البغدادي  حممد  بكر  أبو 
أبو احلسن حممد بن  و   ،(4) ه(535ت  )  عبدالباقي األنصاري قاضي املارستان

القاسم إمساعيل بن أمحد بن عمر بن  و   ،(5)(ç  535ت  )  أمحد بن توبة  أبو 
فقد ذكر   ،(ç  538ت  )  أبو القاسم الزخمشريو   ،(6)(ç  536ت  )  السمرقندي

واجتمع به عند شيخه أيب    ،ابن خلكان أن الكندي رأى أاب القاسم الزخمشري
عليه    -اجلواليقي  –مرتني قارًًئ    -تعاىل    ¬-(ç  540ت  )منصور اجلواليقي
عد ي    ،س علم على الزخمشري أكثر من مرةوجلوسه يف جمل   ،(7)بعض كتب اللغة

أبو منصور حممد بن عبد امللك و   ،وإن مل يعده أحد من شيوخه  ،تلمذةعندي  

 

 . 1/570بغية الوعاة  ،2/340وفيات األعيان  (1)
 . 10/ 2إنباه الرواة  (2)
وبغية    ،16/75انظر: سري أعالم النبالء    .كما ذكر الذهيب وابن العدمي جلة من شيوخه  (3)

   .4003 ،9/4002الطلب 
 . 5/55شذرات الذهب    ،2/586معرفة القراء الكبار  (4)
 . 2/586معرفة القراء الكبار  (5)
 . 2/586معرفة القراء الكبار  ،3/353معجم األدابء  (6)
 . 2/340وفيات األعيان  (7)



 

 
25 

العربيةجملة العلوم   
هـ4144 حمرموالستون  السادسالعدد   

أبو منصور  و   ،(1)تال عليه الكندي بـاملفتاح  ،(ç  539ت  )  بن خريون البغدادي
اجلواليقي بن  بن أمحد  اللغة وكان ابرعا    ،(ç  540ت  )  موهوب  أخذ  وعنه 

ت  )  منصور اخلياط  سبط أيبو   ،أبو حممد عبد هللا بن على بن أمحدو   ،(2) فيها
541  ç)،   أبو السعادات هبة هللا ابن الشجري الشريف و   ،(3)تال عليه الكندي  

  ، ( 5)بـ "الكفاية يف القراءات الست"  عليه قرأ  ،(4)قرأ عليه النحو  ،(ç  542ت  )
 . (6) قرأ عليه النحو ،(ç 567ت ) أبو حممد عبد هللا بن اخلشابو 

الكندي عدد    :تالمذته على  العلماءتلمذ  من  على    ،كبري  فقد كان حريصا 
  ومن أشهر   ،االشتغال ابلتدريس وشغله ذلك عن وضع املصنفات كما ذكر

  امللك املعظم  دمشق  صاحب  عيسىو   ،(8)(ç  619  ت)  األمناطي  ابن  :(7)تالمذته

 

 . 16/75سري أعالم النبالء  ،5/55شذرات الذهب    ،2/586معرفة القراء الكبار  (1)
 . 2/586معرفة القراء الكبار  (2)
شذرات الذهب   ،   2/586معرفة القراء الكبار    ،3/353معجم األدابء    ،2/10إنباه الرواة    (3)

5/55 . 
 . 2/586معرفة القراء الكبار   ،3/353معجم األدابء  ،10/ 2إنباه الرواة  (4)
 . 16/75سري أعالم النبالء  ،5/55شذرات الذهب    ،2/586معرفة القراء الكبار  (5)
 . 3/353معجم األدابء  ،10/ 2إنباه الرواة  (6)
  ، والربزايل  ،جلة من تالمذته غري ما ذكر: ابن نقطة  16/75كما ذكر الذهيب يف السري    (7)

والصاحب كمال الدين    ،والقاضي مشس الدين ابن العماد  ،واجلمال ابن الصرييف  ،واملنذري
 .بن عصرونوحميي الدين عمر  ،العدميي

 . 2/586معرفة القراء الكبار  (8)
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اليمن اتج الدين الكندي النحوي   أليب  چ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ  داللة )كاد( املنفية يف قوله تعاىل:
 وحتقيق دراسة هـ( 613عام ) املتوىف البغدادي

 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

حيىي بن  و   ،(2)(ç  626ت  )  ايقوت احلمويو   ،(1)قرأ عليه العربية  (ç  624ت  )
الفقيه   اهلمذاينجمنتو   ،(3)(ç  628ت  )  اللغويمعط  الدين   643ت  )  ب 

ç)(4)،   الدين و علم  السخاوي  احلسن  أخص   ،(ç  643ت  )  أبو  من  وهو 
املقدسيو   ،(5)تالمذته القفطي و   ،(6)(ç  643ت  )الضياء  الدين  ت  )  مجال 
646  ç)(7)،   األندلسي  و اللورقي  أمحد  بن  من    وهو  ،(ç  661ت  )القاسم 

ت  )  أبو الغنائم بن عالنو   ،(8) ومن أملى عليه مسائله النحوية  ،تالمذتهخاصة  
680 ç)(9)،  س أبو حفص بن القواو( 698ت ç)(10)،  أبو حفص العقيميو 

 .(11)(ç 699ت )
  

 

 . 2/586معرفة القراء الكبار  ،3/353معجم األدابء  (1)
 . 7/2891معجم األدابء  (2)
وحيىي بن معط الوجيه   ،كالسخاوي  ذكر ابن كثري أنه حيضر جملسه مجيع املصدرين ابجلامع (3)

 . 2/11 إنباه الرواة اللغوي والفخر الرتكي وغريهم
 . 2/586معرفة القراء الكبار  (4)
 . 1/570بغية الوعاة  ،2/586معرفة القراء الكبار  ،10/ 2إنباه الرواة  (5)
 . 2/586معرفة القراء الكبار  (6)
 . 11/ 2إنباه الرواة  (7)
 . 2/586معرفة القراء الكبار  (8)
 . 2/586معرفة القراء الكبار  (9)
 . 570/ 1بغية الوعاة  (10)
 . 570/ 1بغية الوعاة  (11)
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 : وفاته
وتسعني سنة ثالاث  عن عمر يناهز    ،ç  613كانت وفاة الكندي يف سنة  

حيث زعم أن وفاته كانت ومل خيالفهم إال ايقوت احلموي    ،(1)إبمجاع املؤرخني
وحتديد   ،بدليل اإلمجاع على سنة وفاتهكان ذلك ومها منه    رمباو   ،ç(2)  597سنة  

والشه واليوم  ابلساعة  وفاته  لزمن  معاصريه  وبعض  القفطي  والسنةتلميذه   ، ر 
أنه قرأ على  ما ذكره ابن العدمي من  ذلك  ويؤكد    ،(3)واختاره معظم الدارسني

 609و  ، 608و  ،603اره بدمشق سنة  الكندي كتب احلديث واألدب يف د
ç(4). 

من أن وفاة الكندي (  ç  1010ت  )وال عربة مبا تفرد به تقي الدين الغزي  
 .لتأخره وشذوذ رأيه ،ç(5) 603كانت سنة 

  .(6) عيان عن جنازته ودفن جببل قاسيونومل يتخلف أحد من األ 
  

 

 .1/571بغية الوعاة  ،2/339وفيات األعيان  ،12/ 2إنباه الرواة  (1)
 . 3/353معجم األدابء (2)
وآراء اتج الدين الكندي    ،  1/35وينظر الصفوة يف معاين شعر املتنيب    ،12/ 2إنباه الرواة    (3)

45 . 
 . 9/4004 بغية الطلب يف اتريخ حلب (4)
 . 1/288الطبقات السنية يف تراجم احلنفية  (5)
 . 2/342وفيات األعيان  (6)
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اليمن اتج الدين الكندي النحوي   أليب  چ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ  داللة )كاد( املنفية يف قوله تعاىل:
 وحتقيق دراسة هـ( 613عام ) املتوىف البغدادي

 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

 عرض املسألة وحتليلها : األولاملبحث 
معىن   عن  للحديث  املسألة  هذه  الكندي  الدين  اتج  املنفية)أورد   (كاد 

وأحكامها النحوية إثر سؤال ورده من سائل عن أقوال علماء العربية يف قوله 
َّ ىيني مي زي ري ٰى ين ٱُّتعاىل:  

ما مسعه من أقوال  ذلك السائل    مستشكاًل   (1)
فيها العربية    ، العلماء  علماء  أقوال كبار  فيها  مستعرضا  ضافية  إجابة  فأجابه 

وقد أعقب ذلك ذكر رأيه يف املسألة    ،مقتصرا عليهم خشية اإلطالة  ،بنصها
وما حيفظه من   ،النحوية  (كاد)معتمدا على ما ميلكه من معرفة اتمة أبحكام  

 . فيها شواهد قرآنية وشعرية لتأييد رأيه
أ مجل اآراء    ولعلي  يف  علماء  املنفية)لعربية  معناها  (كاد  يف   ، واختالفهم 
 .وبعض أحكامها

 أقوال:  ثالثةف النحويون يف داللة كاد على  اختل
وهذا   ،ونفيها نفي هلا   ،إثباهتا إثبات للمقاربة  ؛: أهنا كسائر األفعالاألولالقول  

سواء صرحوا    ،قول مجهور العلماء من النحويني وغريهم على اختالف مشارهبم
فهم   أم  الفراءذلك  بذلك  ما جاء من شواهد ومن هؤالء  ت )  من خترجيهم 

207  ç)،  واألخفش  (  215ت  ç)،  واملربد  (  285ت  ç)،  291ت  )   وثعلب  
ç)،  والزجاج  (  311ت  ç )،  والزجاجي   (  337ت  ç) ،  384ت  )  والرماين  
ç)،   واجلرجاين  (  471ت  ç)،  والزخمشري  (  538ت  ç)،  599ت  )  واحليدرة  
ç)،  وابن احلاجب  (  646ت  ç)،  وابن مالك  (  672ت  ç)،  ت  )  وابن إايز

681  ç)،  واإلسفراييين  (  684ت  ç)،  وابن القواس  (  698ت  ç)،  وابن مجاعة  
 

 . من سورة النور 40من اآلية  (1)
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ح  ،(ç  733ت  ) هشام  ،(ç  745ت  )  يانوأبو   ،(ç  761ت  )  وابن 
 . (1) وآخرون ،(ç 911ت )  والسيوطي

كما هو    ،يف النفي واإلثبات  إبقاء كاد على أصل وضعها   وحجتهم يف ذلك 
 ، فهي تدل على إثبات املقاربة إذا جتردت من النايف  ،الشأن يف سائر األفعال

قال ابن احلاجب: "والذي يدل عليه علمنا    ،وعلى نفي املقاربة إذا سبقت بنفي
فإذا    ،أبن كل فعل مل يدخل عليه حرف نفي فمعناه على حسب ما وضع له

وهذا معلوم   ،لذلك املعىن عمن نسب إليه  دخل عليه حرف النفي كان انفياً 
 .(2)يف هذا األمر العام املعلوم من لغتهم" (كاد)فوجب أن يندرج  ،من لغتهم

 

ومعاين القرآن لألخفش   ، 255  ،2/72  للفراء   انظر ختريج أقواهلم مرتبة يف: معاين القرآن  (1)
ومعاين   ،1/142وجمالس ثعلب    ،1/252والكامل    ،3/75واملقتضب    ،305  - 2/304

وإعرابه   التحقيق ص  ،202  -201واجلمل ص    ،4/48القرآن  ودالئل   ،  37ورسالة 
  ، 340وكشف املشكل ص    ، 3/69والكشاف    ،271واملفصل ص    ،213اإلعجاز ص

وشرح التسهيل البن    ،3/920وشرح املقدمة الكافية    ،2/93واإليضاح يف شرح املفصل  
ولباب اإلعراب ص   ،1/401واحملصول    ،1/92وشرح الكافية الشافية    ،1/399مالك  
واالرتشاف   ،206وشرح كافية ابن احلاجب ص    ،2/904وشرح ألفية ابن معط    ،428

احمليط    ، 3/1234 والتكميل    ،1/258والبحر  ص    ،4/367والتذييل    ،868واملغين 
   .1/423واهلمع  ،869

والكناش   ،2/904وينظر: شرح ألفية ابن معط البن القواس    ،3/920شرح املقدمة الكافية    (2)
 . 3/308وتعليق الفرائد  ،4/367والتذييل والتكميل  ،2/47
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 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

املعىنوخرَّجوا كل   القرآن من شواهد على هذا  قوله    ،ما جاء يف  ومن ذلك 
َّ ىيني مي زي ري ٰى ين ٱُّ  تعاىل:

إمجاع   (ç  745ت  )  فقد نقل أبو حيان  (1)
 .(2)املفسرين على أن معناه مل يرها

  ،وبنيَّ احملققون منهم أن املقصود بداللتها على اإلثبات يف حال اإلثبات
وليس إثبات    ،وعلى النفي يف حال النفي هو الداللة على إثبات القرب ونفيه

وهذا    ،معناه إثبات مقاربة اخلروج  (كاد زيد خيرج)اخلرب أو نفيه "فإن قوله:  
  ، وإمنا هو من قضية عقلية  ،وأ ْخذ  النْفي للخروج ليس من موضوعه  ،معىًن مثبت

وأما   ،جود ع لم أنه غري موجودوهو أن الشيء إذا كان حمكوما عليه بقرب الو 
ولو صح أن يقال يف مثل ذلك: إنه    ،وهو قرب اخلروج  ،فمثبت  (كاد)مدلول  

وهذا غري   ،للنفي  نفي لصح أن يقال: يف قولك: قـ ر ب  خروج  زيد إنه موضوع
 .(3)معلوم فساده" ،مستقيم
ألن قربك من الفعل ال   ؛يلزم من إثبات املقاربة عدم حتقق مضمون اخلربو  

كما أن نفي مقاربة الفعل نفي لوقوع ذلك    ،يكون إال مع انتفاء وقوع الفعل
 . (4) منفي على كل حال (كاد)فخرب  ،الفعل على سبيل املبالغة

 

 . من سورة النور 40من اآلية  (1)
وشرح اجلمل البن خروف   ،16/289وينظر: التفسري البسيط    ،496تذكرة النحاة ص  (2)

 . 2/973والتبيان يف إعراب القرآن  ،2/838
وشرح ألفية ابن معط    ،2/306وينظر: شرح الرضي    ،2/86اإليضاح يف شرح املفصل    (3)

 . 905/ 2البن القواس 
 . 308/ 3وتعليق الفرائد   ،869واملغين ص  ،2/306ينظر: شرح الرضي  (4)
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 ،ونفيها إثبات  ،فإثباهتا نفي  ،أتيت على عكس األفعالكاد    : أنالثاينالقول  
لكن بعد    ،دلت على وقوع الفعل  (كاد)فإذا نفيت    ،كان أو مستقبالً   ماضياً 

 .مشقة وبطء
 قائاًل:( ç 449ت )املعري العالء وقد اشت هر ذلك حىت ألغز هبا أبو 
ــر  مــا هي لفظــة    أحنويَّ هــذا العصــــــــــــ
 إذا است عملت يف صورة النفي أ ثبتت  

 

و ود     ج رهم   ــاين   ل ســــــــــــــــــ يف   جر ْت 
 (1)وإن أ ثبتـْت قـامـْت مقـام جحود  

 

 . (2) وغريه  (ç 672ت )  ابن مالكبعض النحويني ك وقد أجابه
النحويني كالعبدي من  طائفة  مذهب  القول  وابن    ،(ç  406ت  )  وهذا 

 ، (ç  616ت  )  والعكربي  ،(ç  610ت  )  وابن خروف  ،(ç  606ت  )  األثري
ون سب أيًضا إىل   ،(3)(ç  688ت  )  وابن أيب الربيع  ،(ç  643ت  )   وابن يعيش

 وقد عزاه غري واحد البن جين  ،(4)(ç  285ت  )  واملربد   (ç  207ت  )  الفراء
 .(5)(ç 392ت )

 

واألشباه والنظائر    ،1/176والدر املصون    ،868واملغين ص  ،1/92شرح الكافية الشافية  (1)
 . 1/414وشرح األمشوين  ،1/279والدرر اللوامع  ،1/423واهلمع  ،4/246

 .1/279والدرر اللوامع  ،4/246واألشباه والنظائر    ،1/414ينظر: شرح األمشوين  (2)
وشرح اجلمل البن خروف   ،486  2م  1والبديع يف علم العربية ج  ،1/401ينظر: احملصول    (3)

وشرح   ،1/195واللباب    ،974  -2/973  ،1/36والتبيان يف إعراب القرآن    ، 2/838
 . 3/679والكايف يف اإلفصاح  ،126 -7/124املفصل 

  ، 3/297ون سب يف تفسري البغوي  ،183/ 9وروح املعاين لأللوسي    ،6/462البحر احمليط    (4)
 .للمربد وحده 12/285والقرطيب  ،6/50وزاد املسري  ،6/53

والدر املصون    ،1/225والبحر احمليط    ،4/367والتذييل والتكميل    ،3/1235االرتشاف    (5)
   .1/424واهلمع  ،1/140
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 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

حيان أبو  للنحاس  (ç  745ت  )  وعزاه  االرتشاف   ( ç  338ت  )  يف 
 .(1)أيضاً 

فعل يدل على مقاربة وقوع الفعل   (يكاد)  ...قال العكربي يف التبيان: "
  ،وإذا دخل عليها حرف نفي دل على أن الفعل الذي بعدها وقع  ...بعدها

 . (2)ولكنه قارب الوقوع " ،الفعل بعدها واقعا حرف نفي مل يكن وإذا مل يكن
 .(3)وقد استدل أصحاب هذا القول ببعض الشواهد القرآنية والشعرية

اإلثبات:  يف  تعاىل  قوله  ذلك   خص حص مس خس حس جس ٱُّ  من 

تعاىل:    ،(4)َّمص َّ مض خض حض ٱُّوقوله 
اليت    ،(5) اآلايت  من  وحنوها 

منفية غري  مثبتة  فيها كاد  يفتنوه   ،جاءت  مل  األوىل  اآلية  يف  أهنم    ومعلوم 
فدل ذلك عندهم على أن إثباهتا    ،ويف الثانية زيتها مل يضيء  ،‰

 

(1) 3/1235 . 
الفارسي   ،1/195ومثله يف اللباب    ،974  -2/973وينظر:    ،  1/36  (2) وشرح إيضاح 

2/431 . 
خروف    (3) البن  اجلمل  شرح  يف  ذلك  القرآن    ،839  ،2/838ينظر  إعراب  يف  والتبيان 

املفصل    ،974  - 2/973 الكافية    ،7/124وشرح  املقدمة    ،923  -   3/920وشرح 
 ، 2/48والكناش    ،2/904وشرح ألفية ابن معط البن القواس    ،2/306وشرح الرضي  

 . 1/423واهلمع  ،308/ 3وتعليق الفرائد  ،370- 4/367والتذييل والتكميل 
 .من سورة اإلسراء  73من اآلية  (4)
 . من سورة النور 35من اآلية  (5)
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ومتسكوا يف اإلثبات أبنك إذا قلت: : "(ç  646ت  )  قال ابن احلاجب  .نفي
  .(1)فهذا معىن كوهنا نفيا يف اإلثبات"  ،فاخلروج غري حاصل ،خيرج كاد زيد 

َّ مب زب رب يئ ُّٱومن أدلتهم يف النفي قوله تعاىل:  
وقد   ،(2)

 : (3) واستدلوا بقول الشاعر  ،الذبح مثب ت  وفعل    ،يف اآلية منفية  (كاد   )  فـ  ،فعلوا
 دت  آئبــا  فــأ بـْـت  إىل فـ ْهم  ومــا كــ  

 

ْثل ها   ــوكم م  ت ها وْهي ت صــــ  ر  ف  القـ يـْ
 

املكان وما    ومثاله قوهلم: وصلت    ،والفعل معها مثبت  ،هنا منفية  (ك دت  )فـ
 .أجده املفقود وما كدت   ووجدت    ،أصل كدت  

مت  كما يقال: سل    ،واملراد ما كدت أؤوب: "(ç  643ت  )  قال ابن يعيش 
مث أخرب   -(4) وهي قبيلة-  أال ترى أن املعىن أنه آب إىل فهم  ،أ سلم  وما كدت  

 .أن ذلك بعد أن كاد ال يؤوب

 

 .2/93اإليضاح يف شرح املفصل  (1)
 . البقرةمن سورة  71 من اآلية (2)
شاهدا على    ،7/125وشرح املفصل    ،91وهو لتأبط شرا يف ديوانه ص  ،البيت من الطويل  (3)

  ،246والبيت مست شهد به على جميء خرب كاد مفردا يف املفصل ص    ،أن نفي كاد إثبات
  ، 2/305وشرح الرضي    ،1/293وشرح التسهيل    ،88/ 1الشافية    وشرح الكافية  ،270،

والتكميل  ،3/1226واالرتشاف   وقد    ،378-  374/ 8ة  واخلزان  ،4/367  والتذييل 
 .آيبا وآئبا()ومل أك( وبني  ،وما كنت ،كدت)اختلفت الرواية فيها بني 

وقيل:   ،أي: إىل عقل  ،قال البغدادي يف اخلزانة: "وقال ابن املستويف وغريه: قوله: إىل فهم  (4)
 . 8/376 .وهذا أوىل" .إىل قبيليت اليت هي فهم
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 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

وإذا اقرتن   ،هذه إذا استعملت بلفظ اإلجياب كان الفعل غري واقع  (كاد)فـ
هذا مقتضى اللفظ فيها وعليه    .هبا حرف النفي كان الفعل الذي بعدها قد وقع

 .(1) املعىن"
على    (2)(ç  144ت  )  اعرتاض ابن شربمة  ومن أدلتهم يف النفي أيضاً *  

 : (ç 117ت ) قول ذي الرمة 
ْد   بني مل ي كــ  ح 

 
 إذا غري النــْأي  امل

 

 (3)رســيس  اهل وى م ن ح بّ  م يَّة  ي رْب ح   
 

 . ففكر ذو الرمة ساعة مث قال: مل أجد .أراه قد برح ،فقال له: اي ذا الرمة
قوله:   ابن شربمة من  فهم  اهلوى)فقد  أنه يربح   (يربح  ...مل يكد رسيس 

ما اضطره إىل تغيري العبارة إىل "مل أجد"    ،وهذا خالف مراد الشاعر  ،ويزول
 

 . 7/125شرح املفصل   (1)
أليب جعفر املنصور   كان قاضياً   ،شاعر ،فقيه ،لغوي ،هو عبد هللا بن شربمة الضيب الكويف (2)

الكوفة يلحنهم  ،يف  للشعراء  التتبع  الرمة  ،والكميت  ،كالفرزدق  ؛وكان كثري  كان    ،وذي 
 . ه144تويف سنة  ،متنسكاً  ،عاقالً  ،صارماً  ،عفيفا

عساكر   البن  دمشق  اتريخ  النبالء    ،48/132ينظر:  أعالم  وشذرات    ،6/347وسري 
 .2/250الذهب 

حتقيق د: عبد   ،شرح أيب نصر الباهلي  ،يف ديوان ذي الرمة رواية ثعلب  ،البيت من الطويل  (3)
وهو   ،وال شاهد فيه  يكد(  مل)بدل    (أجد)  :والرواية فيه مل  ،2/1192القدوس أبو صاحل  

وهو يف شرح ديوانه البن خروف   ،44يف ديوانه عناية وشرح عبد الرمحن املصطاوي ص
املفصل ص    وهو  ،عندمها  509ص   إليه يف  املفصل    ،272منسوب    ،7/124وشرح 

والكناش   ،2/904وشرح ألفية ابن معط البن القواس    ،3/922وشرح املقدمة الكافية  
املصون    ،2/48 الفرائ  1/176والدر  بعض   ، 9/309واخلزانة    ،3/310د  وتعليق  ويف 

 .ألفاظ البيت اختالف يف الرواية
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 ينٱُّومثله قوله تعاىل:    ،املنفية تدل على إثبات الفعل  (كاد)فدل هذا على أن  

َّ ىيني مي زي ري ٰى
  .(2) واملعىن عندهم رآها بعد اجتهاد وأيس من رؤيتها  ،(1)

  ، نفيها نفي وإثباهتا إثبات  ؛: أن كاد يف املضارع كسائر األفعالالثالث القول  
وهو قول وسط بني القولني    ،إثباهتا نفي ونفيها إثبات  ؛ذلك  ويف املاضي عكس

والثاين ألحد   ،األول  عزوه  دون  النحويني  من  واحد  غري  نقله  القول  وهذا 
 . (3) بعينه

كما هو مقرر   (ç  613ت  )  وممن ذهب هذا املذهب اتج الدين الكندي
"واختصت كاد حبال ال تكون لغريها يف   حيث قال:  ؛(4) يف مسألة التحقيق

وذلك أهنا مادامت لإلثبات فماضيها ومستقبلها دال على املقاربة   ،كالم العرب
فإذا دخلها حرف    ،ويكاد يفعل  ،حنو: كاد يفعل  ؛املستحقة هلا أبصل الوضع

تقول: ما    ،النفي تغري معناها يف املاضي وبقي مستقبلها على أصل استحقاقه
 .تقاعد وإبطاء  إما بعد جهد وشدة وإما بعد  ،أي: قد فعلت  ،كدت أفعل

 زب رب يئ  ٱُّوعليه جاء قوله تعاىل:    ،هذا حكمها ومعناها يف املضي

َّ مب
 (5). 

 

 . من سورة النور 40من اآلية  (1)
 . 7/125شرح املفصل البن يعيش ينظر:  (2)
  ، 306/ 2وشرح الرضي    ،428ولباب اإلعراب ص    ،3/920ينظر: شرح املقدمة الكافية    (3)

القواس   البن  معط  ابن  ألفية  والتكميل    ،2/248والكناش    ،2/904وشرح  والتذييل 
 .3/308وتعليق الفرائد  ،334وشرح التسهيل للمرادي ص  ،4/367

  . 41سيأيت يف ص (4)
 . من سورة البقرة 71من اآلية  (5)
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 وقال يف شرح بيت املتنيب:
 وم ن اختذت  على الضـــــــــــيوف  خليفًة "

 
ــيّ ع    ثلــ ك ال يكــاد ي ضــــــــــــ ــاع وا وم   ضـــــــــــــ

 
وقد أتيت هذه الكلمة   .فهو حافظ هلم  ،ال يقارب أن يضيع  ،قوله: ال يكاد

فأما   ،وأكثر ذلك إذا كانت بلفظ املاضي  ،بعد النفي فيكون الفعل بعدها واقعا
 .(1)"لفظ االستقبال فال

يف (  ç  794ت  ) وحكى الزركشي    ،(2) وقد عزاه املرادي لصاحب البسيط
يف شرح اجلمل قال: "وهذا (  ç  688ت  )أنه اختيار ابن أيب الربيع    (3) الربهان

 . (4)"وقال: إنه الصحيح ،حكاه ابن أيب الربيع يف شرح اجلمل
 ( يكاد)األوىل دخل النفي فيها على    : واستدل أصحاب هذا القول آبيتني

والثانية دخل النفي فيها على    ،بلفظ املستقبل فدلت على النفي كسائر األفعال
فدل ذلك على التفريق بني الزمانني    ، بلفظ املاضي فدلت على اإلثبات  (كاد)

 . فيها
قال ابن احلاجب: "وأما من فرق بني املاضي واملستقبل فلما رأوه من قربه  

 

 . 2/412للكندي  الصفوة يف معاين شعر املتنيب وشرحه (1)
 .ويعين به ابن أيب الربيع ،335صشرح التسهيل للمرادي  (2)
(3) 4/136 . 
  ،فإن صح ذلك فمظنة وجوده يف اجلزء املفقود  ،ليس يف اجلزء املطبوع من كتابه البسيط  (4)

وليس يف موضعه من شرح اجلمل البن أيب   ،وهللا أعلم  ،املشتمل على ابب أفعال املقاربة 
 .525وهو شرح آخر له ص  ،الربيع
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َّ مب زب ربُّ"  :يف قوله تعاىل
 . ( 3)"(2)َّىيني مي زيُّ  :وبعده يف قوله  (1) 

 ، وقد فعلوا  َّ مب زب  ربُّمتسك هؤالء يف النفي بقوله تعاىل:    ..."فـ
 ُّٱومل يستمر هلم أن يقولوا مثله يف النفي على املستقبل ملا رأوه من قوله تعاىل:  

   .َّ ىيني مي زي ري ٰى ين
 . (4)فلو قال إبثبات الرؤية لفسد املعىن ،واملعىن فيه نفي مقاربة الرؤية

الرمة السابق على أهنا يف املستقبل كسائر  دكما است لوا أيضا ببيت ذي 
 .األفعال نفيها نفي

 :مجهور النحويني على أصحاب القولني الثاين والثالثرد  
 فمما  ،وقد رد مجهور النحويني القولني األخريين وأبطلوا حجج أصحاهبما

 599ت ) يف إنكار القول أبن كاد نفيها إثبات وإثباهتا نفي قول  احليدرةن قل 
ç)" :لـ أن إجياهبا نفي ونفيها إجياب فكالم ال   (كاد)فأما ختصيص بعضهم 

عليه" احلاجب  .(5) يعتمد  ابن  "(ç  646ت  )  وقال  به :  احتجوا  ما  وليس 
 .(6)بشيء"

 

 . من سورة البقرة 71من اآلية  (1)
 . من سورة النور 40من اآلية  (2)
 . 309/ 9وانظر: اخلزانة   ، 3/923شرح املقدمة الكافية  (3)
  ، 2/905وينظر: شرح ألفية ابن معط البن القواس    ،2/94اإليضاح يف شرح املفصل    (4)

وشرح التسهيل للمرادي    ،2/48والكناش    ،207وشرح كافية ابن احلاجب البن مجاعة ص
 .3/312وتعليق الفرائد  ،335ص

 . 340كشف املشكل ص   (5)
 . 3/922شرح املقدمة الكافية  (6)
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 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

  . (1)بقوله: "ومن زعم هذا فليس مبصيب"  (ç  672ت  )  ورده ابن مالك
 .(2) وجاء يف احملصول: "وهذا رديء"

أما أبو    .(3)أبنه ال دليل هلم فيما استدلوا به  (ç  733ت  )  ورده ابن مجاعة
  .(4) فوصف من ذهب هذا املذهب أبنه قد أخطأ( ç 745ت )حيان 

وهو أن كاد املثبتة يف حنو:   -  وا ما احتجوا به من دليل عقلي أبطل وقد  
وهذا معىن   ،فاخلروج غري حاصل  ،دم وقوع الفعلتدل على ع   (كاد زيد خيرج)

فهي تفيد إثبات    ،أبن كاد املثبتة هنا على أصلها  -(5) كوهنا نفيا يف اإلثبات
إثبات مقاربة اخلروج نفيه: "فإن قوله: كاد زيد خيرج معناه  وهذا   ،القرب ال 

  ، وإمنا هو من قضية عقلية  ،وأخذ النفي للخروج ليس من موضوعه  ،معىن مثبت
وأما   ،بقرب الوجود ع لم أنه غري موجودوهو أن الشيء إذا كان حمكوما عليه  

ولو صح أن يقال يف مثل ذلك إنه   ،فمثبت وهو قرب اخلروج  (كاد)مدلول  
وهذا غري   ،نفي لصح أن يقال يف قولك: "قرب خروج زيد" أنه موضوع للنفي

 .(6)معلوم فساده" ،مستقيم
كما ردوا ما استشهدوا به من شواهد يف اإلثبات بنفس ما ردوا به على    -

دلت   (كاد)دليلهم العقلي يف حنو: كاد زيد خيرج و يكاد زيد خيرج أبن  
 

 . 1/92شرح الكافية الشافية  (1)
(2) 1/401 . 
 . 208شرح كافية ابن احلاجب ص  (3)
  . 4/369التذييل والتكميل  (4)
  .2/93اإليضاح يف شرح املفصل  (5)
  .2/93اإليضاح يف شرح املفصل  (6)
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وإن  وإثبات القرب    ،وهذا إثبات للقرب ال نفي له  ،على قرب وقوع الفعل
   .ال خيرجها ذلك من اإلثبات على عدم حتققهدل 

استدالهلم    - النفي  يفوأما  النفي:    يف  تعاىل   زب رب يئ ُّٱبقوله 

َّمب
فعل  فإن وقوع    ، كاد املنفية  خرب  فليس فيه داللة على إثبات  (1)

وليس من  َّ يئ ُّٱالذبح منهم مستفاد من قوله تعاىل يف اآلية نفسها  
ولوال ما دل على الذبح من قوله    ،َّ مب  زب رب  ُّٱكاد املنفية يف قوله:  

 .مل يفهم من نفس الفعل إال نفي املقاربة َّيئ ُّٱتعاىل: 
يف:   أن  االستدالل  هذا  يف  عليهم  به  رد  عدم   َّ مب  زب رب  ُّٱومما 

الفعل الذبح  ، مقاربة  أسئلتهم   ،وهو  بكثرة  تعنتهم  م ن ال    ،بدليل  وهذا دأب 
هم الذبح بعد ذلك ألنه  وهذا املعىن ال ينايف فعل  ، يفعل وال يقارب أن يفعل

ن ذلك دأبه إىل  ألنه قد يلتجيء م    ،وقع يف زمن آخر بعد أن كادوا ال يقاربونه
إمنا و   ،النفي واإلثبات وقعا يف زمانني خمتلفني فال تناقضف  ،الفعل بعد ذلك

 .(2) ثبوت الشيء وانتفائه يف وقت واحدالتناقض بني 
َّ ىيني مي زي ري ٰى ينُّوأما قوله تعاىل:    -

فجمهور النحويني واملفسرين    ،(3)
ألن ذلك أبلغ من    ؛أي: مل يرها ومل يقارب رؤيتها  ،يرها ومل يكد  مل  على أنه

 

 . البقرةمن سورة  71من اآلية  (1)
وشرح التسهيل    ،2/94واإليضاح يف شرح املفصل    ،3/922ينظر: شرح املقدمة الكافية    (2)

الرضي  ،1/402واحملصول    ،1/400 ابن معط   ،2/203،2/306  وشرح  ألفية  وشرح 
القواس   والتكميل    ،2/904البن  املصون    ،4/369والتذييل  وتعليق    ، 1/177والدر 

 .9/310واخلزانة  ،1/422واهلمع  ،3/308الفرائد 
 . من سورة النور 40من اآلية  (3)
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اليمن اتج الدين الكندي النحوي   أليب  چ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ  داللة )كاد( املنفية يف قوله تعاىل:
 وحتقيق دراسة هـ( 613عام ) املتوىف البغدادي

 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

ونفي    ،إذ إن ذلك وإن كان فيه نفي الرؤية فيحتمل مقاربتها  ،قوله: مل يرها
  .(1)املقاربة أبلغ

لفهمها    ،بعد ختطئة ابن شربمة لهوعدوله    ،الرمة  ببيت ذي   أما استدالهلمو 
وهو إقرار    ، مل يكد يربح أنه يربح ويزول  أن نفيها يدل على اإلثبات فيكون معىن

 .!نا عدل عنهه ومن   ،مراد الشاعريناقض  وهذا معىن فاسد ،منه بزوال احلب
وال وجه لعدول ذي الرمة   ،فردوه أبنه ال وجه لتخطئة ابن شربمة لذي الرمة

أن حبها مل يقارب أن يزول فضال عن  إذ املعىن الذي يفيده البيت:    ،عن قوله
يزول الزوال  ، أن  نفي  يف  مبالغة  مستق  ... وهو  لتخطئة    ،يمفالبيت  وجه  وال 

ه إليه"بل هو  ،الشعراء إايه  .(2)أبلغ وأحسن مما غريَّ
بعضهم  و  قال  ذلك  بألجل  "أصابْت  الرمة:  ذي  وأخطأْت  عن  ديهت ه 
 .(3)رويت ه"

وخربه   ،(ç  117ت  )   على أن بعضهم شكك بصحة الرواية عن ذي الرمة
 .(4) وعدوله عن قوله ،(ç 144ت ) مع ابن شربمة

 

 .37ص ينظر:  (1)
الشافية    ينظر:  (2) الكافية  الكافية    ،1/93شرح  املقدمة  شرح    ،923- 3/922وينظر: 

والكناش   ،2/905وشرح ألفية ابن معط البن القواس    ،2/95واإليضاح يف شرح املفصل  
 .9/311واخلزانة    ،1/177والدر املصون    ،1286  ،1285/  3ومتهيد القواعد    ،2/48

 . 2/307شرح الرضي   (3)
املفصل    (4) املفصل  ،2/95ينظر: اإليضاح يف شرح  يعيش    وشرح  وثالث    ،7/126البن 

 . 45الرسالة األوىل: يف حتقيق وضع كاد ص  ،رسائل يف اللغة البن كمال ابشا
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يف املستقبل كسائر    (كاد)أبن    أما رد اجلمهور على أصحاب القول الثالث*  
ويف املاضي إثباهتا نفي ونفيها إثبات متسكا بقوله تعاىل يف املاضي:   ،األفعال

َّ مب زب رب  يئ ُّٱ
فعلوا  ،(1) املستقبل:    ،وقد  يف   ٰى ين ُّٱوقوله 

َّ ىيني مي زي ري
رؤيتها  ،(2) يقارب  ومل  يرها  مل  على  هو  ف  ، ومعناه  كردهم 

الثاين القول  آبية:  ال   ؛أصحاب  االستدالل  يف  معا   رب  يئُّشرتاكهما 

 .َّمب زب
لقوله    ،وأما الثالث فلم خيالف إال يف املاضي: "(ç  698ت  )  قال ابن القواس

 .(3) وجوابه ما تقدم" ،وقد فعلوا َّمب زب ربُّ تعاىل:
احلاجب ابن  "(ç  646ت  )  وقال  غري  :  املاضي  نفي  يف  ذكروه  وما 

نفي    ...مستقيم معناه  يكون  أن  املستقبل  على  النفي  دخول  وافقوا يف  وقد 
وال فرق يف قياس لغة العرب يف دخول النفي على    ،القرب على قياس األفعال
   .(4)"... املاضي أو على املستقبل

وال يستقيم هلم معها دليل وال   ،وعدوا استدالهلم آبية البقرة شبهة ال تصح 
  .(5)حجة

 

 . البقرةمن سورة  71من اآلية  (1)
  . من سورة النور 40من اآلية  (2)
 . 2/905شرح ألفية ابن معط  (3)
 .2/94اإليضاح يف شرح املفصل  (4)
وشرح التسهيل    ، 246وشرح الكافية البن مجاعة ص    ،2/307ينظر: شرح الكافية للرضي    (5)

الفرائد    ،335للمرادي ص   اللغة البن كمال ابشا   ، 3/312وتعليق  وثالث رسائل يف 
 . 49الرسالة األوىل: يف حتقيق وضع كاد ص 
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 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

وهو ما عليه اجلمهور    ،هو الرأي األول   األقوال إىل الصوابواحلق أن أقرب  
وال مزية هلا خترجها عن أصل وضعها    ،على أصلها كسائر األفعال  (كاد)لبقاء  

القرب  ،الذي وضعت له الداللة على   ،فإثباهتا يف حنو: كاد زيد خيرج  ،وهو 
الني خربها  ويف كال احل  ،نفي للقرب  ، ونفيها يف حنو: مل يكد خيرج  ، إثبات للقرب

ونفي القرب مبالغة يف نفي    ،إن إثبات القرب يقتضي عدم وقوعه  ؛غري واقع
  .( 1) وعلى هذا فخربها منفي دائماً  ،أي: مل يقع ومل يقارب الوقوع ،وقوعه

أصحاب هبا  استدل  اليت  الشواهد كلها  تعضد    هذه  وألن  قول  األقوال 
 . حجة ال تنتقض فيها وليس للمخالفني  ،اجلمهور

األول    ؛ومع ذلك فال يبعد ما أجازه بعض النحويني من اجلمع بني القولني
وال يكاد خيرج أنه    ،والثاين يف النفي حيث أجازوا يف حنو: ما كاد زيد خيرج 

وقد قال هبذا طائفة من   ،وإثباته بعد جهد ومشقة  ،حيتمل أمرين: نفي اخلروج
 285ت  )   واملربد  ،(ç  215ت  )  واألخفش  ،(ç  207ت  )  كالفراء  ؛النحويني

ç)، وأيب علي الفارسي ( 377ت ç)، وابن عطية  (  542ت ç)، وابن مالك  
 . (2) (ç  754ت  )  وابن الفخار  ،(ç  688ت  )  وابن أيب الربيع  ،( ç  672ت  )

 

 . 1/423واهلمع  ،3/308وتعليق الفرائد  ،869واملغين  ،2/306ينظر: شرح الرضي  (1)
للفراء    (2) القرآن  معاين  الطربي    ، 2/255ينظر:  للواحدي    ،150/ 18وتفسري  والبسيط 

وشرح   ،1/93وشرح الكافية الشافية    ،4/658والفريد يف إعراب القرآن اجمليد    ،16/289
الربيع ص  شرح مجل الزجاجي البن أيب    ، 3/679والكايف يف اإلفصاح    ،1/399التسهيل  

 . 8/418والدر املصون  ،2/113وشرح اجلمل البن الفخار   ،525
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بوقوع الفعل   يف التسهيل: "وتنفي كاد إعالماً   ( ç  672ت  )  قال ابن مالك 
(1)أو بعدمه وعدم مقاربته"  ،عسرياً 

يكد   حه بقوله: "وقد يقول القائل: مل ْ وشر    ،
وهو خالف الظاهر الذي   ،ويكون مراده أنه فعل بعسر ال بسهولة  ،زيد يفعل

  .(2) "يف قوله( ç 117ت )وإلمكان هذا رجع ذو الرمة  ،وضع له اللفظ أوال
 

*** 
  

 

  .60ص  (1)
  .1/93وينظر: شرح الكافية الشافية  ، 400- 1/399شرح التسهيل   (2)
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 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

 منهج املؤلف :املبحث الثاين 
 أسلوبه: : أوالا 

يف عرض املسألة واجلواب عنها ببعض    (ç  613ت  )  اتسم أسلوب الكندي
 أظهرها ما يلي:  ،السمات البارزة

تناول مسألة    ، بذكر تفاصيلها وتفريعاهتا  :عنايته إبيضاح الفكرة   -1 حيث 
َّ ىيني مي زي ري ٰى ين ُّٱكاد( يف قوله تعاىل:  )نفي  

ا أقوال سبعة موردً   (1)
علماء   املسألةمن كبار  يف  بعض  ،العربية  أقوال  بذكر  مكتف  أو   همغري 

فيها يراه الصواب  وذلك رغبة منه يف إيضاح املسألة    ،االقتصار على ما 
 . زالة ما استشكله فيهاإل ،للسائل
بتفاصيله   مع طوله  ه صاحبهذكر مفصال كما    بنصه  سؤال السائل  أوردكما  
العربية يف    ،وتفريعاته أقوال علماء  فقال يف مطلع املسألة: "سألين سائل عن 

إثبات أقواهلم  ،َّىيني مي زي ري ٰى ينُّقول هللا تعاىل:   وما املختار    ،وسأل 
وسألين أن أذكر ما عندي فيها    ،فقد أشكل علينا ما مسعناه عنهم فيها  ؟منها

  وهو   ،فأجبته مستمًدا من هللا سبحانه التوفيق واهلداية  ،خمالًفا كان أو موافًقا
 . بكرمه أكرم هاد وموفق"

ال جيد القارئ   ،حيث يعرض املسألة أبسلوب سهل رشيق  :سهولة عبارته  -2
موض  متجنبا الغ  ،منتخبا أيسر العبارات وأوضحها  ،ا يف فهمه واستيعابهعنتً 

شرحه يف  واملنطق  البيانو   ،والتعقيد  على  حرصه  لتلمح  قوله: مبثل    إنك 
عندهم" معلومو "قوله:  و   ."واملعروف  العربية"  ذلك  علماء  وقوله:   .عند 

 

 . من سورة النور 40من اآلية  (1)
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  ."...واإلابنة عن حقيقتها  ،"فحمدت هللا سبحانه على توفيقي للتنبه هلا
 .إذا خيرج يده ال يكاد يراها ملا بينا" ...اقوله: "فالتقدير إذً و 

( كما سيظهر من مثال  ...تريد)( و...ي أ)ا ما يفسر عبارته بنحو:  وكثريً 
 .الفقرة التالية

ا ال  واضحً هذا احلرص منه على اإلابنة وإزالة الغموض جعل أسلوبه سهاًل 
إيصال ذي يهدف إىل  هو أقرب إىل األسلوب التعليمي الو   ،لبس فيه وال تعقيد
 . الفكرة أبيسر طريق

يف أسلوبه على إيراد األمثلة   الكندي  : فقد حرصعنايته بضرب األمثلة  -3
مشكل  لتوضيح  حكم  ،املصنوعة  تقرير  حرف   ؛أو  دخلها  "فإذا  كقوله: 

تقول:    ،وبقي مستقبلها على أصل استحقاقه  ،النفي تغري معناها يف املاضي 
أفعل قد فعلت  ،ما كدت  بعد جهد    ،أي:  تقاعد   ،وشدةإما  بعد  وإما 

 . "...وإبطاء
وأن الفعل   ،إذا(: "ومن أجل تضمنها معىن الشرط واجلزاء) وقوله عن  *  

وكما تقول: إن   ،إْن() كما تكون يف    ،بعدها ال يكون إال من حيز االستقبال
تريد: إذا تقوم    ،كذلك تقول: إذا قمت  قمت    ،تريد: إن تقم أقم  ،قمت  قمت  

 . " ...أقوم  
ابلتعليل  -4 وإيراد عنايته  أمر ا  :  النحويني  عامة  عند  النحوي  للحكم  لعلة 

وىل العلة ممن أ    الكندي  وأبو اليمن  ،ذلكرغم تفاوهتم يف العناية ب  ،ظاهر
ذلك    منفقد دارت العلة مع احلكم النحوي يف مسألته هذه كثريا    ،عنايته

بـ   اجلزم  عدم  عن  إ)قوله  يليها  ال  هذه  إذا  أن  "وذلك  األفعال  إذا(:  ال 
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إال أهنا ملا تضمنت مع ذلك    ...لتضمنها معىن الشرط واجلزاء  ؛املستقبلة
 .معىن التوقيت مل جيزم هبا إال يف الشعر"

 ، عسى( مطالبة للفعل)وهي أشد من    ،وقوله: "كاد من أفعال املقاربة*  
الفعل يليها  أن(  )ووجب أن ال يدخل على فعلها    ...وحبسب ذلك لزم أن 

 . ى( ذلك ملا فيها من الرتاخي"عس )ووجب لـ 
وحصول    ، إْن( الرتفاع اللبس)إذا( و)وقوله: "وإمنا جاز وقوع املاضي بعد  *  

  .العلم أبن الشرط إمنا يكون ملا أييت من الزمن"
فقد حرص الكندي على إجابة السائل إجابة شافية    : حرصه على اإلجياز  -5

  (أكابر علماء العربية)ا بذكر أقوال  مكتفيً   ،كافية دون إطالة أو استطراد
سواهم   اإلجيازدون  على  منه  من   ،حرصا  نص كالم  "هذا  قال:  حيث 

 . وهم أكابر علمائها" ،ذكرت امسه من علماء العربية
   ."...ممن ذكرت نظروا وقال: "فإن العلماء املقتدى أبقواهلم* 

وقد اعتذر عن إجيازه اجلواب عن املسألة بقوله يف خامتتها: "وقد ذكرت  
ومل أستقص ذكر كل   ...وضمنوه كتبهم  ،آنفا ما قال فيها أماثل علماء العربية

 . ا لإلطالة"وحتاميً   ،هبؤالء األكابر قائل اكتفاءً 
 واكتفائه   وبيانه  ويظهر حرصه على اإلجياز يف جتنبه تكرار ما سبق ذكره

 .ابإلحالة عليه كما سيأيت
فقد حرص على ربط أفكار  ،إحالته على ما سبق ذكره يف املسألة نفسها -6

: "هذا نص كالم من كقوله  املسألة بعضها ببعض ابإلحالة على ما سبق
 . ذكرت امسه من علماء العربية"
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 ."فإن العلماء املقتدى أبقواهلم ممن ذكرت"* وقوله: 
ملا بيَّنا على األصل    ،خيرج يده ال يكاد يراهاإذا    ...ا"فالتقدير إذً   :* وقوله

 .املقدم ذكره فيها"
فعلى الرغم مما ظهر من حرص الكندي على اإليضاح   :التسامح يف العبارة  -7

  قد   التسامح يف العبارة ماأحياان على شيء من    والبيان إال أنك تقف عنده
القارئ من   ،فيحتاج معه إىل أتمل وتدبر  ،يوقع يف لبس وغموض لدى 

 : ذلك
عسى( مطالبة )وهي أشد من  ،"من أفعال املقاربة :كاد( إهنا)عن * قوله 

احلال"  ،للفعل من  ضرب  حىت كأهنا  الفعل  يليها  أن  لزم  ذلك    .وحبسب 
إذ الذي    ؛وهذا أدق وأبعد عن الغموض  (لزم أن يكون خربها فعال)ومقصوده:  

 .يليها حقيقة هو امسها
كاد( ) وقوله: "حىت كأهنا ضرب من احلال" فيه إيهام أبن ذلك حصل لـ    -

ومن أجل    ، والصحيح أن داللتها على احلال يف ذاهتا  ،من جميء خربها فعال
 ، أن( الدالة على االستقبال ألجل بقاء ذلك املعىن)ذلك جردوا الفعل معها من  

 . يف خربها يكسبها ذلكوليس جمرد جميء الفعل 
 .عسى( ذلك") أْن( ووجب لـ): "ووجب أال يدخل على فعلها ولهوق* 

  !(أنْ )كاد( يف وجوب جتردها من )عسى( مثل )والعبارة توهم أن 
وأبعد عن احتمال   ،كان أظهر  عسى(")قال: "ووجب عكس ذلك لـ    لو و 

 . وقوع اللبس
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 : موقفه من األصول النحوية:اثنياا 
  .(1) واالستصحاب ،واإلمجاع  ،والقياس  ،السماع  الغالبة:  النحو  أدلة  وهي

ال  ،كالمهيف   اً ظاهر بعضها   ففي حني جند ، ولقد تفاوتت عنايته هبذه األصول
 .اآلخر هاا لبعضجند أثرً 

 وسأتناول هذه األصول مبينا موقف الكندي منه:
و السماع  -أ وأقواهاهو  :  األصول  هذه  تعاىل    ،أول  هللا  يشمل كالم  وهو 

وكالم العرب املوثوق    ،‰  من كالم رسوله  وما صح  ،بقراءاته
 .(2)ا إىل زمن معنيا ونثرً هبم شعرً 

 : ما يلي ومن مظاهر اعتداده ابلسماع
ومن ذلك مذهبه يف   ،اعتماده على املسموع يف بناء األحكام النحوية -1

بقوله تعاىل:   الفعل مستدالً كاد( املنفية يف املاضي على وقوع  )داللة  
َّمب زب رب يئُّ

فاعتد   ،وليس له دليل إال هذه اآلية  ،(3)
 .يف مذهبهم واملفسرين هبا خمالفا مجهور النحويني

أن    هدااستشه -2 على  املستقبلة)ابلسماع  األفعال  إال  يليها  ال   ،إذا( 
سرتد   ،ا على ذلك بثالثة أبيات من الشعر يف موضع واحدمستشهدً 

  .عند ذكر الشواهد الشعرية

 

 . 27ظر: االقرتاح ص ين (1)
 . ينظر املصدر السابق (2)
   .من سورة البقرة 71من اآلية  (3)
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كاد( إذا كانت بلفظ املاضي فهي  )احتجاجه بلغة العرب على أن    -3
وهي يف النفي مثبتة لوقوع الفعل   ،مقاربة لوقوعه  ،لإلثبات انفية للفعل

 .ال غري
 :قرآن الكري شواهده من ال

واختصاصها يف مسألة حمددة فقد ألفيته استشهد  ،مع قصر هذه الرسالةف
 : بثالث آايت قرآنية
َّ ىيني مي زي ري ٰى ين ُّٱاألوىل قوله تعاىل:  

لة أسورودها يف امل  وقد تكرر  ،(1) 
 .سبع مرات

تعاىل:    والثانية: أربع   َّ مب زب رب  يئ ُّٱقوله  عنده  تكررت  وقد 
 .مرات

َّ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱوالثالثة: قوله تعاىل:  
وقد وردت يف    ،(2) 

 .موضع واحد فقط
 شواهده من الشعر: 

وذلك للداللة   ،استشهد الكندي بثالثة أبيات من الشعر يف موضع واحد
 ا عز   ،لتضمنها معىن الشرط واجلزاء  ؛إذا( ال يليها إال األفعال املستقبلة )على أن  

 . وترك اثنني منها دون نسبة ،ا منها للمتنيبواحدً 
لتضمنها معىن   ؛إذا( هذه ال يليها إال األفعال املستقبلة)قال: "وذلك أن  

 حنو قول الشاعر:  ،( الشرطيةإنْ )الشرط واجلزاء كما تتضمنه  
 

   .من سورة النور 40من اآلية  (1)
 .من سورة التوبة  117اآلية من  (2)
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 أصورًة   يضوع  املسك    إذا تقوم  
 

 ل  م ن أرداهنـــا مشـــ    والعنرب  الورد   
 

 وقول اآلخر: 
ــكــــون   تــ أ دعــــ    وإذا  ــة   ــهـــــ ــريــ ــا كــ هلـــــ   ى 

 

ــ    دعى ج  احل  اس   وإذا حيــ يــــ   ب   نــــد  يس  
 

 :(ç 354ت )  وقول املتنيب
 ن بعيـــد  ووجـــه  البحر ي عرف م  

 

 . و فكيف إذا ميوج "إذا ي ســج   
 

 .(1)كما يف ديوانه  (ç 7ت ) فاألول لألعشى
 وقد اختلف يف نسبته اختالفاً   ، (ç  180ت  )  والثاين من شواهد سيبويه

 .(2)كثرياً 
املتنيب ببيت  بعد    (ç  354ت  )  واستشهاده  من  وهو  على حكم حنوي 

فقد نقل السيوطي يف االقرتاح اإلمجاع على أنه    ،منهتسامح   عصور االحتجاج  
 . (3) كالم املولَّدين واحملد ثني  ال حيتج ب

بدعاً  ليس  الكندي  بعض    لكن  املولدين  بشعر  استشهد  فقد  ذلك  يف 
  ن يذل ال  ،(ç  538ت  )  الزخمشريو   ،(ç  377ت  )أيب علي الفارسي  النحويني ك
   .(4)بشعر أيب متام ااستشهد

 

 . 42سيأيت خترجيه يف ص (1)
 . 42سيأيت خترجيه يف ص (2)
 .70ص  (3)
 . 1/6واخلزانة  ،1/148و البحر احمليط   ،70االقرتاح ص(4)
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وإن كان من العلماء من أجاز االستشهاد بكالم من يوثق به منهم من  
بعض املولدين    ولعل كثريا من أولئك العلماء يستشهدون بشعر  .(1)أئمة اللغة
وال أدل على ذلك من أن الكندي أورد بيت املتنيب    ،ا وليس احتجاجااستئناسً 

 .عصور االحتجاجعر عقب استشهاده ببيتني من ش
أنه "إن استؤنس به ومل جيعل دليال مل يرد    (ç  1093ت  )  البغدادي  وذكر

   .(2) عليه ما ذ كر وال ما قيل"
خلت  * الكندي  وقد  الشريفمسألة  ابحلديث  االستشهاد  ومنثور    ،من 

  .كالم العرب
وهو األصل الثاين من األصول النحوية اليت بىن عليها النحويون    القياس:  -ب  

غري أهنا تدور يف فلك واحد   ،وقد اختلفت عباراهتم يف تعريفه   ،قواعدهم
  .(3)أو إحلاق الفرع ابألصل جبامع ،مؤداه أنه: محل فرع على أصل بعلة

فذاك   ،القياس يف النحو ومكانته عند النحوينيولست بسبيل بيان أمهية  
 ،(4)ويكفي من ذلك ما روي عنهم أبن النحو كله قياس  ،حديث يطول ذكره

  .(5) وأن من أنكر القياس فقد أنكر النحو

 

 . 120واإلصباح يف شرح االقرتاح ص ،1/6واخلزانة  ،70االقرتاح ص (1)
 .1/7اخلزانة  (2)
 . 94واالقرتاح ص ،45راب يف جدل اإلعراب صغواإل ،93انظر ملع األدلة ص  (3)
 . 95ملع األدلة ص   (4)
 .املصدر السابق (5)
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  ، مالمح القياس عند الكندي بصورة جليةمل تظهر  املدروسة  سألة  ولقصر امل
 ، يف خربمها  (أنْ )يف دخول    عسى()كاد( على  )ومما وقفت عليه عنده قياسه  

وهي أشد من   ،كاد( من أفعال املقاربة)فقال: "إن    ،كما قاس العكس أيضا
للفعل) مطالبة  فعلها    ...عسى(  على  يدخل  ال  أن  لـ  أنْ )ووجب  ووجب   )
وقد شبهت كل واحدة منهما ابألخرى   ،ملا فيها من الرتاخي  ؛عسى( ذلك )

 .يف الشعر خاصة"
إْن( يف اجلزم هبا مع تضمنها معىن الشرط )إذا( على  )والكندي أيىب قياس  

كم على ما جاء من  وح    ،إْن( الشرطية)وذلك لنقص إهبامها عن إهبام    ؛واجلزاء
غري أنه قال: "ومن   ،ملخالفته القياس  ،أي: ضرورة  ،لشعرابذلك أبنه خاص  

الشرط واجلزاءأ الفعل بعدها ال يكون إال من حيز    ،جل تضمنها معىن  وأن 
واملراد به    ،إن( جاز وقوع الفعل بعدها بلفظ املاضي)االستقبال كما يكون يف  
 . " ...إْن()االستقبال كما يقع بعد 

البلدين  اإلمجاع:    -ج   حنويي  إمجاع  هو  النحوي  ابإلمجاع  البصرة )املراد 
والسيوطي ابن جين  "وإمجاعهم حجة   ،(1) والكوفة( كما نص على ذلك 

 .(2)على من خالفهم"
ط حلجيته أال خيالف املنصوص   . (3)وال املقيس على النصوص  ،غري أنه اشرت 

 

 . 88واالقرتاح ص ، 1/188ينظر: اخلصائص  (1)
 . 175/ 2املقتضب  (2)
 . 1/189اخلصائص  (3)



 

 
53 

العربيةجملة العلوم   
هـ4144 حمرموالستون  السادسالعدد   

إال    ،به  وقد خلت مسألة الكندي من احلديث عن اإلمجاع أو االحتجاج
املتأمل   العرب  ل أن  احتفائه إبمجاع  على  تدل  منه  إشارات خافتة  على  يقف 

من ذلك قوله: "واملعروف عندهم يف لغة العرب أن    ،والنحويني على قول ما
للفعل مقاربة لوقوعه) إذا كانت بلفظ املاضي فهي يف اإلثبات انفية   ،كاد( 

  .وهي يف النفي مثبتة لوقوع الفعل ال غري"
 . " حيكي إمجاعهمله: "واملعروف عندهموكأنه بقو 

ووجب أن ال "كاد(:  )خر يف معرض كالمه عن خرب  آوقال يف موضع  *   
فعلها   على  الرتاخي)  لـ   أْن( ووجب)يدخل  من  فيها  ملا  ذلك  وقد    ،عسى( 

ك معلوم عند علماء  وذل  ،شبهت كل واحدة منهما ابألخرى يف الشعر خاصة
 . فكأنه حيكي إمجاعهم عليه .العربية"

وهو: "إبقاء حال    ،واملراد به استصحاب حال األصلاالستصحاب:    -د  
  .( 1) اللفظ على ما يستحقه يف األصل عند عدم دليل النقل عن األصل"

يسقطه من أدلة النحو    (ç  392ت  )  فابن جين  ،لف يف حجيتهوقد اخت  
الربكات األنباري    ،(2)وال يعتد به  يعتد به ويتخذه دلياًل (  ç  577ت  )وأبو 

 .(3) عن اإلمجاعبدياًل 

 

   .46جدل اإلعراب ص راب يف غاإل (1)
 . 27واالقرتاح ص ،1/189اخلصائص  (2)
األدلة ص  (3) ملع    ،27واالقرتاح ص  ،2/319  ،396  ،1/300واإلنصاف    ،141ينظر: 

172 . 
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وقد ظهرت عناية الكندي ابستصحاب حال األصل يف أثناء هذه املسألة 
الفتة ودلياًل   ،بصورة  اعتربه حجة  عليهحيث  االعتماد  ينبغي  به   ،  واالعتداد 
 .واختيار رأي  ،لتقرير حكم

لة وأتخر هذا الدليل عن بقية أدلة النحو يف الرتبة إال أسومع قصر هذه امل
  :أنه استعمله يف مخسة مواضع من كالمه

 ،حبال ال تكون لغريها يف كالم العرب  (كاد)فمن ذلك قوله: "واختصت  *  
ل على املقاربة املستحقة وذلك أهنا مادامت لإلثبات فماضيها ومستقبلها دا 

فإذا دخلها حرف النفي تغري   ،ويكاد يفعل  ،حنو: كاد يفعل  ،هلا أبصل الوضع
 . وبقي مستقبلها على أصل استحقاقه" ،معناها يف املاضي

وقال يف معرض رده على النحويني: "فإن العلماء املقتدى أبقواهلم ممن  *  
فحملهم    ... املبالغة يف ذكر الظلمات املضاعفةذكرت نظروا إىل ما يف اآلية من  
وملا تدبرت معىن اآليتني وكيف اجلمع بينهما    ...ذلك على خمالفة أصل وضعها

يف اآليتني    (كاد)ووجدت    ،وهو خالف آرائهم  ،وجدته جاراي على األصل
 .على أصلها اخلاص هبا مل تنتقل عنه"

ح الذي ال جيوز غريه  كاد ويكاد( على هذا التقدير الصحي) وقال: "فـ  *  
 .ابقيتان على األصل املقدم ذكره فيها"

   :ومصادره : منهجه يف النقل اثلثاا 
على نقل آراء طائفة من علماء اللغة والنحو    مسألتهلقد اعتمد الكندي يف  

 .والتفسري
 عنهم بسمات ظاهرة أبرزها ما يلي:  هقل نوقد اتسم 
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وأوضح أن سبب اقتصاره   ،على نقل آراء أكابر العلماء دون غريهم  اقتصاره -1
"هذا نص كالم من    حيث قال:  ،عليهم رغبة يف االختصار واكتفاء هبم

 .وهم من أكابر علمائها" ،ذكرت امسه من علماء العربية
وختم كالمه يف املسألة بقوله: "وقد ذكرت آنفا ما قال فيها أماثل علماء  

ومل أستقص ذكر كل قائل اكتفاء   ،ونقلت نصهم فيها   ، موضمنوه كتبه  ،العربية
 .وحتاميا لإلطالة" ،هبؤالء األكابر

دون تصرف بزايدة أو    ، بنصه ال مبعناهحرصه على التوثيق بنقل كالم العامل   -2
علماء    ،نقصان من  امسه  ذكرت  من  نص كالم  "هذا  قوله:  ذلك  ميثل 
 .العربية"
ونقلت    ،ا قال فيها علماء العربية وضمنوه كتبهمم  "وقد ذكرت آنفاً   وقوله:

   .نصهم فيها"
ذلك  -  ظهر  "انتهى    احلرص   كما  بقوله:  النقل  هناية  حتديد  يف  أيضا 

 . ل ما نقله عن أولئك العلماءكهذه العبارة تكررت يف  و  .كالمه"
 . يف عزو كل قول إىل صاحبه حرصه على التوثيق أيضاً  ظهر و  - 
 . ابإلحالة على سورة النور (1)َّني مي زي ُّٱوقد خرج آية:  - 
نقل كالمه وصرح ابمسه من   ممنف  ،بذكر مصادره من الرجال  ن ع  كما    -

أبو و   ،(ç  285ت  )  وأبو العباس املربد  ،(ç  207ت  )  الفراء  العلماء
ثعلب  الزجاج  ،(ç  291ت  )  العباس   ،(ç  311ت  )  وأبو إسحاق 
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 384ت  )  وعلي بن عيسى الرماين  ،(ç  377ت  )  وأبو علي الفارسي
ç)، وأبو الفتح ابن جين  ( 392ت ç). 

 ،يذكر لقب العامل مسبوقا بكنيته كأيب العباس ثعلبمعظم نقله  وهو يف  
 .وأيب إسحاق الزجاج ،وأيب العباس املربد

وقد يقتصر على ذكر    ،وقد يذكر اسم العامل فلقبه كعلي بن عيسى الرماين
 . لقبه كالفراء

الكتب  - من  مصادره  فهي:    وأما  عنها  ابلنقل  القرآن(  )اليت صرح  معاين 
للزجاج)و  ،للفراء القرآن(  للرماين)و  ،معاين  التفسري(  يف  التذكرة( ) و  ،اجلامع 

 .ألصحاهبا اوكل هذه الكتب اليت أحال عليها نسبه  ،للفارسي
على  مع حرصه  و   ،وتلك مصادره اليت اعتمد عليها  هذا منهجه يف النقل

اليت جتدر اإلشارة    بعض األمورعليه  حلظت  إال أنين    ،يف النقلته  التوثيق ودق
 وأبرزها: ،إليها
اجملاب    فقد ينقل لعامل يف تفسري اآلية  ،ما نقله عن العلماءبعض    التكرار يف  -1

 ، عن األول إال يسريا  مث ينقل نصا آخر لعامل آخر ال خيتلف عما نقله  ،عنها
  .ولعل حرصه على نقل كالم العامل بنصه أوقعه يف هذا التكرار

مل ):  َّىيني مي زي ٱُّوأبرز مثال على ذلك تكرار القول أبن تفسري قوله تعاىل:  
 ، والزجاج  ،واملربد  ،حيث تكرر ذلك عنده فيما نقله عن ثعلب  ؛ (ومل يكد  يرها

 .وابن جين ،والرماين
لحسن يف تفسري اآلية يف أكثر من موضع من  ل كما تكرر عنده نقل قول  

 .مواضع نقله
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وذلك    ،وال يف غريها  ،اعن احلسن مل أجده يف كتبهم  عزا لثعلب واملربد نقالً   -2
وحكيا    ،وأبو العباس املربد: مل يرها ومل يكد  ،يف قوله: "قال أبو العباس ثعلب

 .ذلك قوال للحسن البصري"
وال عند من نقل    ، ث وتتبع مل أقف على هذا العزو عندمهاوبعد طول حب 

ابلبناء    لحسن( لوح كي ذلك قوال  )ما جعلين أعتقد أن صواب العبارة:    ،عنهما
  . وهللا أعلم ،للمجهول

 . والتقصيالطويل هتد إليه رغم البحث أمل  ا طويالً نقل عن ابن جين نصً  -3
الفراء    -4 أنه اختصره حبذف   ،كالما ابلنصاملعاين(  )يف كتابه  نقل عن  إال 

و  املعىن دوهنا  ألفاظ  يستقيم  من  عبارات ال  ما حذفه  إمتام  إىل  دفعين  ما 
 .املعاين لتصح العبارة

  : شخصيته وآراؤه النحوية:رابعاا 
إن املتأمل يف املسألة حمل التحقيق والدراسة ليلحظ شخصية الكندي ماثلة  

فهو عامل حمقق   ، أو مذهب يتبناه  ،أو قول يعرتضه  ،رأي يعرضهأمامه يف كل  
ويناقشها ويذهب    املسألة  يعرض آراء العلماء يف  ،ذو شخصية مستقلة   ،متجرد

ينظر  مع ذلك  كنه  ول  ،بقه دون حتقيقسمن  ال يتابع فيه    ،فيها مذهبا خاصاً 
وال يكاد    ،نظرة إجالل وتقدير  -السيما األكابر منهم  –إىل العلماء املتقدمني  

 . خيرج عن إمجاعهم يف أصوهلم اليت بنوا عليها قواعدهم
وإجابته التفصيلية   ،الباحثة احملققة تصدره للفتيا تهشخصي بروز ومن مظاهر  -

العل  أبقوال  وإحاطة  وحتقيق  إبسهاب  عنه  سئل  يف   ،ماء عما  قال  حيث 
مطلع هذه املسألة: "سألين سائل عن أقوال علماء العربية يف قوله تعاىل: 
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َّ ىيني مي زي ري ٰى ينُّ
فقد   ؟وما املختار منها  ،وسأل إثبات أقواهلم  ،(1)

ا  وسألين أن أذكر ما عندي فيها خمالفً   ،أشكل علينا ما مسعناه عنهم فيها
 . ".. .سبحانه التوفيق واهلدايةا من هللا فأجبته مستمدً  ،كان أو موافقا

ومن مظاهر هذه الشخصية الباحثة حرصه على أتمل النصوص وتدبرها قبل    -
حيث أخذ على بعض العلماء تسرعهم يف احلكم دون إمعان    ،احلكم عليها

فقالوا ببادئ الرأي   ،النظر فقال: "فحملهم ذلك على خمالفة أصل وضعها
وملا تدبرت معىن اآليتني    ...الفكرة  ما قالوه من غري إنعام النظر وإعمال 

وهو خالف   ،وكيف وجه اجلمع بينهما وجدته واحدا جاراي على األصل
  ، ومل تنتقل عنه  ،كاد( يف اآليتني على أصلها اخلاص هبا)ووجدت  ،آرائهم

 . واإلابنة عن حقيقتها" ،فحمدت هللا سبحانه على توفيقي للتنبه هلا
انتج عن مذهبه يف داللة    أنه مل يسبق إليه  ذكرالذي    النورآلية    وهذا التخريج

وهو جواب لسؤال السائل:   ،كاد( وهو التفريق بني املاضي واملستقبل)نفي  
املنفية يف سورة النور وأن  كاد(  )كيف ميكن اجلمع بني تفريق العلماء بني داللة  

 ،ات الذبحكاد( يف سورة البقرة وأن معناها إثب)معناها نفي الرؤية وبني داللة  
 ؟ مع أن كال اآليتني يف نفي املاضي

 ، ليست لنفي املاضي  َّ ىيني مي زي ري ٰى ين ُّٱ  :أبن آية النور  فكان جوابه 
ألن األصل يف    ؛بل هي للمستقبل  ،إذا( داخلة فيها على املاضي)وإن كانت  

وجاز دخوهلا على املاضي كما يف اآلية   ،إذا( الشرطية دخوهلا على املستقبل)
 ،ألن الشرط يكون للمستقبل ال املاضي  ؛لزوال اللبس يف أن املراد هبا املستقبل
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اآلية جارية على أصل  ف  إذا خيرج يده( وعليه)فيكون التقدير الصحيح يف اآلية  
أن آية كما    ،كاد( املنفية يف املستقبل على نفي املقاربة)  وهي داللة  ،وضعها
 ، جاءت أيضا على أصل وضعها عنده   (1) َّمب زب رب يئُّالبقرة  

 .كاد( املنفية يف املاضي تدل على اإلثبات حسب مذهبه)وهي أن 
زعم أن ما توصل إليه  ن هنا  وم    ،بني اآليتني  فحصل يف خترجيه هذا اجلمع  

التأويل يف  : "وما علمت أن هذا  من التأويل يف هذه اآلية مل يسبق إليه قائالً 
 . ليل ظاهر على قوة شخصيته العلميةوهذا د ،هذه اآلية وقع لغريي"

وأقوال النحويني حني    ،إحاطته بكالم العرب  يف  كما تربز هذه الشخصية  -
"واملع العرب يقول:  لغة  يف  عندهم  علماء ...روف  عند  معلوم  "وذلك   "

  .العربية"
 .فيها وقد استعرض يف مطلع إجابته أقوال أكابر النحويني

  ،وهم من أكابر علمائها"  وتزكيتهم مبثل قوله: "  العربية  لعلماءوهو مع إجالله    -
األكابر"   ...ووصفه هلم بـ "العلماء املقتدى أبقواهلم" و"أماثل علماء العربية

ظهر خمالفتهم  بل ي    ،وال يتابعهم يف كل أقواهلم  ،سلّ م هلم كل آرائهم إال أنه ال ي  
 ين ُّٱ  فيقول: "فأما قوله تعاىل:  ،الصواب فيهوجه  أحياان فيما يراهم جانبوا  

فإن العلماء املقتدى أبقواهلم ممن ذكرت نظروا إىل    َّ ىيني مي زي ري ٰى
حملهم ذلك على  ف  ...ما يف اآلية من املبالغة يف ذكر الظلمات املضاعفة

وضعها أصل  النظر    ،خمالفة  إنعام  غري  من  قالوه  ما  الرأي  ببادئ  فقالوا 
إذا(  )وتركوا النظر يف    ،عوا هلا يف املاضي ما ال تستحقهوادَّ   ،وإعمال الفكرة
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واجلزاء الشرط  معىن  فيها من  اآليتني وكيف وجه   ،وما  معىن  تدبرت  وملا 
 ."...وهو خالف آرائهم ،اجلمع بينهما وجدته جاراي على األصل

وزعم أن تقديره هلا هو الصحيح   ،كما رد على بعض النحويني أتويلهم لآلية  -
 زي ري ٰى ين ُّٱفقال: "فالتقدير إذا يف قوله تعاىل:    ،الذي ال جيوز غريه

كاد ويكاد( على هذا )فـ    ، يكاد يراها ملا بيناإذا خيرج يده ال    َّ ىيني مي
  ... التقدير الصحيح الذي ال جيوز غريه ابقيتان على األصل املقدم ذكره 

مث ندعي هلا من   ،وال حاجة بنا إىل أن نعتقد أهنا يف اآلية من حيز املاضي 
رى بعد جهد أو تقاعد كما  وهبذا يبطل القول أبهنا ت    . التأويل ما ليس هلا

 .زعموا"
ومن مظاهر شخصيته النازعة حنو التحقيق واالستقالل انفراده برأي مل يسبقه    -

( املنفية    كاد  )وهو املذهب الثالث من مذاهبهم يف داللة    ، إليه أحد قبله
حبال    "اختصت  كاد( )ن  حيث ذهب إىل أ  ،لة الذي ذكر يف وصف املسأ

وذلك أهنا ما دامت لإلثبات فماضيها    ،ال تكون لغريها يف كالم العرب
 ، حنو: كاد يفعل  ،ومستقبلها دال على املقاربة املستحقة هلا أبصل الوضع 

يفعل املاضي  . ويكاد  يف  معناها  تغري  النفي  حرف  دخلها  وبقي   ،فإذا 
استحقاقه أصل  على  أفعل  ،مستقبلها  ما كدت  قد   ،تقول:  أي: 

 . "...فعلت
تعاىل:   قوله  بداللة  إثبات  املاضي  يف  نفيها  أن   زب رب يئ ُّٱأي 

َّ مب
فعلوا  ،(1) على  يف حني  ،وقد  املستقبل  نفيها يف  وضعه   أصل   بقي 
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َّ ىيني مي زي ُّٱبداللة قوله تعاىل:  
يف حني يرى    ،واملعىن مل يرها ومل يقارب  ،(1) 

أصل وضعها على  واملستقبل  املاضي  يف  أهنا  للمقاربة  ، اجلمهور  نفي   ،نفيها 
إثبات هلا ويرى طائفة من النحويني أهنا على عكس ذلك ماضيها    ،وإثباهتا 

وهذا الرأي الذي قال به الكندي مل   ،ونفيها إثبات  ،فإثباهتا نفي  ،ومستقبلها
إليه  نسبه  ،قبله  أحد  يسبقه  قبلهأحد    وال  النحويني    ،لعامل  بعض  ذكره  وإمنا 

يف شرح التسهيل    (ç  749ت  )  إال ما ذكره املرادي  ،املتأخرين غري منسوب
 ،(ç  688ت  )   ابن أيب الربيعبه    يعين  ،(2)بقوله: "وممن ذكره صاحب البسيط"

أبن هذا القول "حكاه ابن أيب الربيع   أيضاً   (ç  794ت  )  وما ذكره الزركشي
 .(3)صحيح"ال إنه  :وقال ،يف شرح اجلمل 

  ،ç  688يف  ابن أيب الربيع متأخر عن التاج الكندي حيث كانت وفاته  و 
 . فلعله حكاه عنه ç 613 يف  يف حني كانت وفاة اتج الدين الكندي

هو ابن    -حسب ما وقفت عليه    -دون نسبة    هذا القول نقل    وأول من
الكافية  :احلاجب يف كتابيه املقدمة  املفصل  ،(4) شرح   ،(5)واإليضاح يف شرح 

الكندي هو أول من ذهب  الظاهر أن  وعليه ف  ،ç  646وابن احلاجب تويف سنة  
 .هذا املذهب
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إذا( الظرفية ال يليها إال  )رأي اجلمهور ذهابه إىل أن  الكندي    ومما خالف به  -
واستدالله على ذلك أبكثر   ،لتضمنها معىن الشرط واجلزاء  ؛الفعل املضارع

حظ من كالمه معىن تل ل  وجعل جميء املاضي بعدها من اجلائز  ،من شاهد
ومجهور النحويني ينصون على   (ç  180ت  )   د سيبويهجنيف حني    ،القلة

بل إن سيبويه حني ذكر   ،إذا( بكثرة على السواء)أن وقوع الفعلني بعد  
واستشهد   .مثل هلا بقوله: آتيك إذا امحر البسرو   ،بعدها مل يعنيوقوع الفعل  

  .(1) هابعد هلا ببيت من الشعر جاء املاضي
 يي ىي ني مي زي ري ُّٱفأما قوله تعاىل:  : "(ç  643ت  )  قال ابن يعيش 

َّجبحب هئ مئ خئ حئ جئ
فشاهد على جواز وقوع كل واحد من املضارع   .(2)

بل إن ابن هشام نص على عكس ما    ،بينهماومل يفاضل    .(3)واملاضي بعدها"
ومضارعه دون    ،: "ويكون الفعل بعدها ماضيا كثريافقال  ذهب إليه الكندي

 .(4)ذلك"
  لكن اتج الدين الكندي خالفهم   ،واجلمهور  ظاهر مراد سيبويه هو  وهذا  

 . مجيعاً 

 

املقتضب    ،3/60الكتاب    (1) الكافية   ،2/144واألصول    ،2/55وينظر:  املقدمة  وشرح 
3/772.   

   .من سورة الليل 3 -1ا اآلية  (2)
   .96/ 4شرح املفصل   (3)
   .2/211وينظر: شرح التسهيل البن مالك  ،127املغين ص (4)



 

 
63 

العربيةجملة العلوم   
هـ4144 حمرموالستون  السادسالعدد   

األصل  - فهي  اجلمهور  لرأي  متابعته  لزوم جميء خرب   ،وأما  اتبعهم يف  فقد 
كما اتبعهم يف قياس    ،عسى()أْن( خبالف  )ووجوب جترده من    كاد( فعال)
 ، أْن( على خربمها وجترده منها)عسى( والعكس يف دخول  )كاد( على  )

  ، إْن( لنقص إهبامها عنها)كما جزم بـ  إذا(  )  واتبعهم يف علة عدم اجلزم ب
 . (1) ويف جواز اجلزم هبا يف الشعر خاصة

  

 

  .40 يف حتقيق املسألة كله  ينظر ختريج ذلك (1)



 

 
64 

اليمن اتج الدين الكندي النحوي   أليب  چ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ  داللة )كاد( املنفية يف قوله تعاىل:
 وحتقيق دراسة هـ( 613عام ) املتوىف البغدادي

 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

 [ مقدمة التحقيق]
 :توثيق نسبة النص للمؤلف: أوالا 

يدل    ، اتج الدين الكندي اثبتة الشك فيها  أيب اليمن  نسبة النص إىل مؤلفه
على ذلك ما ورد يف أول هذه املسائل اخلمس اليت نقلها من خطه أحد تالمذة  

-تلميذ الكندي حيث قال: "قرأت خبط اتج الدين الكندي  األندلسي  اللورقي
ما صورته: يقول زيد بن احلسن الكندي أبو اليمن: سئلت يف بعض    -¬

 . "...الليايل عن مسائل من العربية 
التحق الثانية  -يقكما قال يف مسألة  املسألة  : "مسألة من كالمه -وهي 

 . "...¬ قال الشيخ ،منقولة من خطه أيضا ...أيضا
وقال يف املسألة الرابعة أيضا: "مسألة أخرى من كالمه: حدثين اإلمام علم  

األندلسي النحوي قال: "أملى علينا شيخنا أبو اليمن زيد    ...الدين أبو القاسم
 . "...¬ ،بن احلسن الكندي

اجمليد هذه  القرآن  إعراب  الفريد يف  اهلمذاين يف كتابه  املنتجب  نقل  وقد 
 فقال: ،املسألة بنصها 

وقد أوضح شيخنا اإلمام العامل العالمة اتج الدين أبو اليمن زيد بن احلسن  "
: ¬  فقال  ...ورضي عنه معىن اآلية إيضاحا شافيا  ¬  بن زيد الكندي

 ىيني مي زي ري ٰى ين ُّ قوله تعاىل:  سألين سائل عن أقوال علماء العربية يف 

َّ
  .(2) "...واهلداية التوفيق سبحانه هللا من مستمداً   فأجبته ...(1)

 

   .من سورة النور 40من اآلية  (1)
(2) 4/657.   
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العربيةجملة العلوم   
هـ4144 حمرموالستون  السادسالعدد   

املعاصرين كالدكتور  الفالح  كما ذكرها بعض  يف مقدمة حتقيق    عبد هللا 
آراء اتج الدين  عبدهللا الوقيت يف رسالته ".و د  ،"شرح ديوان املتنيب" للكندي

  .(1) " يف رسالته للماجستريوالتصريفيةالكندي النحوية 
 : وصف نسخة التحقيق:اثنياا 

 كتبت  متأخرةعلى نسختني: األوىل نسخة  هذه املسألة  اعتمدت يف حتقيق  
 628والثانية نسخة قدمية كتبت سنة    ،(ب)ورمزت هلا ابلرمز    ،ç  1080سنة  
ç،    على النسخة    وقد عثرت عليها بعد فراغي من التحقيق  ،أ()ورمزت هلا ابلرمز
ما صورة طبق  كأهن   فوجدهتما متطابقتني متاما حىت بداتا  مهبين   فقابلت  ،ب()

انسخ  ،األصل أن  ينسخها    ويظهر  أن  على  األوىل كما املتأخرة حرص  من 
  ،عليها  والتصويبات  ،والتعليقات  ،وضبطه  ،وحجمه  ،اخلط  مرتمسا نوع  ،كانت

إال ما اضطر إليه من تقدمي وأتخري    ،ما أمكنه ذلك  ،وبداية كل سطر وهنايته
 .يسري

ضمن جمموع يف مكتبة فاضل أمحد كوبريلي    (أ)  وتقع هذه النسخة القدمية
برقم   أوله    ،1368برتكيا  يف  ابللغة  )حيوي  للعلماء  املذكورة  اجملالس  كتاب 

وعدد أوراقها مخس    ،الكندي ويليه مسائل    ،والعربية سوى أهل احلديث والفقه(
ونصف لوحات  سبع  يف  صفحة  بـ  95)  بـ بدأت    ،عشرة  وانتهت  /ب( 

نسخ مجيل مضبوط ابلشكل/ب(  102) مكتوبة خبط  عتيقة  نسخة    ، وهي 
التحقيق   مسألة  لوحة    نفي كاد()وابتدأت  بلوحة  98)مبنتصف  وانتهت  /أ( 

الصفحة    ،/أ(100) املخطوط يف وقد كتب على هامش  األعلى  األوىل من   
 

   .44و ص  ،1/52 (1)
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اليمن اتج الدين الكندي النحوي   أليب  چ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ  داللة )كاد( املنفية يف قوله تعاىل:
 وحتقيق دراسة هـ( 613عام ) املتوىف البغدادي

 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

ويف آخر صفحة من   ،ر الشهرزوريعبد القاه  بن  اسم انسخه حممد بن احلسن 
والصالة على نبيه حممد وآله   ،املخطوط كتب عبارة: "مت الكتاب حبمد هللا ومّنه

سنة  عظم هللا بركته من شهور    ،يف احلادي عشر من شهر هللا املبارك رمضان
 . ان وعشرين وستمائة"

وكان الفراغ   ،يساره يف اهلامش: "قوبل أبصله حبسب الطاقةكما كتب على  
 .منه يف العشر األواخر من ذي احلجة من سنة  ان وعشرين وستمائة هجرية"

ابلرمز  *   هلا  ورمزت  الثانية  النسخة  اليت )أما  الثانية  النسخة  فهي  ب( 
يبلغ مائة وعشر    ،وتقع يف جمموع خال من الرتقيم  ؛التحقيقيف  ا أصال  اعتمدهت 

برتكيا حتت رقم   حمفوظ يف مكتبة أسعد أفندي يف مدينة إسطنبول  ،صفحات
تب ( وقد ك  ...كتاب اجملالس املذكورة للعلماء)وقد بدأ اجملموع بـ    ،(2891)

بن    غري أنه زاد: "كتبه حممد بن احلسن  ،يف آخره ما كتب يف النسخة القدمية
تب يف أسفل الصفحة األخرية منه يف اهلامش  عبد القاهر الشهرزوري كما ك  

 . عبارة: "نقلته من خطه يف غرة حمرم سنة  انني وألف" ،ايسارً 
لوحات سبع  منه  اخلمس  املسائل  هذه  نصيب  من   ،وقد كان  بدأت 

 ./أ(91)/ب( وانتهت بــ84)
النص احملقق أربع صفحات وثالثة أسطر بدأت آبخر صفحة   ،وقد بلغ 

حوت كل صفحة منها تسعة عشر   ،/أ(89)/ب( وانتهت أبول صفحة  86)
وقد كتبت هذه النسخة خبط   ،ويف كل سطر ما يقارب ثنيت عشرة كلمة  ،سطراً 

  .أ( القدمية) نسخة  حاكى به انسخها ،نسخ واضح مجيل
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العربيةجملة العلوم   
هـ4144 حمرموالستون  السادسالعدد   

 ،مسيف ترتيب مسائله اخل   يف النسختني  وقد جاءت املسألة احملققة الثانية*  
واثنتني من إمالء تلميذه علم    ،وقد نقل جامعها ثالاث منها من خط الكندي

فيما    –ومل يظهر اسم جامعها غري أنه    ،ç  661الدين اللورقي األندلسي ت  
ه  حيث صرح يف مسألتني ابلسماع عنه ما أمال  ،أحد تالمذة األندلسي  -يبدو

الكندي  عليهم  القاسم  ،شيخه  أبو  الدين  علم  اإلمام  حدثين   "   ... قال: 
النحوي احلسن    ،األندلسي  بن  زيد  اليمن  أبو  شيخنا  علينا  أملى  قال: 

 . "...الكندي
من خط الكندي تلميذه علم الدين  زعم أن انقل هذه املسائل  من  وقد وهم  

  .(1)اللورقي األندلسي
اللورقي تالمذة  أحد  هو  الناقل  أن  من خط   ،والصواب  منها  ثالاث  نقل 

  .ا عن اللورقي األندلسي من إمالء شيخه الكنديواثنني مساعً  ،املؤلف
د وهم  املخطوط    .كما  انسخ  أن  ذكر  حني  العطية  هو    ب( )خليل 

سنة    وأنه  ،الشهرزوري حمرم  غرة  نسخها  من  فرغ  ألن   ؛للهجرة  1080قد 
وكان فراغه منها    ،أ( اليت مل يقف عليها)الشهرزوري هو انسخ النسخة القدمية  

األو   .ç  628سنة   الصفحة  هامش  على  امسه  املخطوطوقد كتب  من    ،ىل 
 .(2)  يقف على هذه النسخةويعتذر له أبنه مل

 

وآراء اتج الدين    ،1/52ينظر: مقدمة كتاب الصفوة يف معاين شعر املتنيب وشرحه للكندي    (1)
   .(44رسالة ماجستري ص )عبد هللا الوقيت  .الكندي النحوية والتصريفية د

  ، 17العراق( مج  )جملة املورد    ،أم و أو ( أليب اليمن الكندي  )مسألة يف االستفهام بـ    (2)
   .142- 132ص ،م1988سنة  ،1ع
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اليمن اتج الدين الكندي النحوي   أليب  چ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ  داللة )كاد( املنفية يف قوله تعاىل:
 وحتقيق دراسة هـ( 613عام ) املتوىف البغدادي

 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

إىل   أضفتها  اثلثة  التحقيقو ت نسخة  ما ورد يف كتاب    ،نسخيت  وهي 
حيث نقل املنتجب اهلمذاين   662  - 4/657"الفريد يف إعراب القرآن اجمليد"  

 .املسألة كاملة
 اثلثا: منهجي يف التحقيق: 

وخدمته مبا ييسر   ،لقد بذلت جهدي إلخراج النص سليما كما أراده مؤلفه
 فيه مبا يلي: غوامضه فالتزمت  ويزيل ،فهمه

قابلته مبا يف  ب( اليت اعتمدت عليها مث  )بدأت بنسخ النص من نسخة    -1
 . أ()النسخة 

 .وضعت عالمات الرتقيمو  ،ضبطت ابحلركات ما حيتاج إىل ضبط -2
وثقت ما نقله املؤلف من أقوال وآراء حنوية من كتب أصحاهبا ما أمكنين   -3

 . ومن كتب غريهم ،ذلك
 .والشعريةخرجت شواهده القرآنية  -4
أو   ،ويبأو تص  ،أو استدراكمن تفسري    علقت على ما حيتاج إىل تعليق   -5

 . حنو ذلك
 . وضعت بعض الفهارس املهمة للمسألة املدروسة -6
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العربيةجملة العلوم   
هـ4144 حمرموالستون  السادسالعدد   

 مناذج من النسخ اخلطية 

 
 أ()الصفحة األوىل من املخطوط , نسخة 
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اليمن اتج الدين الكندي النحوي   أليب  چ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ  داللة )كاد( املنفية يف قوله تعاىل:
 وحتقيق دراسة هـ( 613عام ) املتوىف البغدادي

 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

 
 أ()الصفحة األخرية من املخطوط نسخة 
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هـ4144 حمرموالستون  السادسالعدد   

 
 ب() الصفحة األوىل من املخطوط النسخة 
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اليمن اتج الدين الكندي النحوي   أليب  چ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ  داللة )كاد( املنفية يف قوله تعاىل:
 وحتقيق دراسة هـ( 613عام ) املتوىف البغدادي

 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

 
 ب() الصفحة األخرية من املخطوط النسخة 
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 ]حتقيق املسألة[
منقولة    .(2)َّىيني مي زي ري ٰى ينُّيف قوله تعاىل:  أيًضا  (1) مسألة من كالمه

: كالم يف قوله تعاىل يف سورة ¬  (4) قال الشيخ  ،/أ[87]  أيًضا:  (3) من خطه
 نن من زن رنمم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱالنور:  

 . (5)َّهب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى ين ىن
 زي ري ٰى ين ُّٱسألين سائل عن أقوال علماء العربية يف قول هللا تعاىل:  

أشكل علينا ما مسعناه   فقد  ؟ر منهاوما املختا   ،وسأل إثبات أقواهلم  ،َّ ىيني مي
فيها موافًقا  ،عنهم  أو  خمالًفا كان  فيها  عندي  ما  أذكر  أن  فأجبته    ، وسألين 

 .وهو بكرمه أكرم هاد وموفق ، واهلداية مستمًدا من هللا سبحانه التوفيق
وحكيا ذلك    .(6): مل يرها ومل يكدوأبو العباس املربد   ،أبو العباس ثعلبقال  

 

  .يعين أاب الي من اتج الدين الكندي (1)
 . من سورة النور 40من اآلية  (2)
 ¬  : "قرأت خبط اتج الدين الكندي أوىل مسائلهفقد جاء    ،خط اتج الدين الكندي  (3)

 ."ما صورته
 .الكندي (4)
 . من سورة النور 40اآلية  (5)
  .3/75واملقتضب  ،1/142هذا نص كالمهما من جمالس ثعلب  (6)

الكامل   ،و"مل يقرب من رؤيتها"  ،فسر املربد هذا التأويل بقوله: "أي مل يدن من رؤيتها"وقد  
1/252 . 

وقد وصف ثعلب هذا التأويل بقوله: "وهو االختيار" بعد أن أورد قبله أتوياًل آخر بدأ به 
 ،ومل أكد أن أقوم  ،أي مل أقم  ؛وقولك: كدت أقوم  ،فقال: "رآها بعد بطء  ،تفسري اآلية
قمت" سياقها  ،أي  يناسب  خاصاً  معىن  لآلية  جيعل  اختاره  الذي  برأيه  ما   ،وكأنه  غري 
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اليمن اتج الدين الكندي النحوي   أليب  چ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ  داللة )كاد( املنفية يف قوله تعاىل:
 وحتقيق دراسة هـ( 613عام ) املتوىف البغدادي

 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

 .(1)قواًل للحسن البصري
 ؛ وهو املعىن  .سرين: ال يراهاقال بعض املف":  املعاين  كتابهيف    الفراءال  وق
   ."ال يرى فيها الناظر كّفه (2)]هللا[  أقل من الظلمات اليت وصفها ألن

ولكنه ال يراها إال   ،فهو يراها  ، ]هللا  إمنا هو مثل ضرب ه":  (3)وقال بعضهم
  . ( 5)"وهو وجه العربية  .كما تقول: ما كدت أبلغ إليك وأنت قد بلغت  (4) [بطيئاً 

 .انتهى كالمه

 

 ، لذا قال الفراء: "واألول وجه العربية  ؛تقتضيه عنده "كاد" املنفية يف اللغة من إثبات الفعل 
  .16/313للواحدي  ،والتفسري البسيط ،2/255عاين الفراء م ،والثاين هو معىن اآلية"

ولعل صواب العبارة   ،امل ترد حكاية هذا التأويل عن احلسن عند ثعلب واملربد يف كتبهم  (1)
وقول احلسن يف: تفسري   ،وزايدة ألف التثنية خطأ من الناسخ  ،( ابلبناء للمجهوليك  وح  )

أما رأيت الرجل يقول: وهللا ما رأيتها وما  ...ودلل عليه بقوله: " .2/96احلسن البصري  
أراها" أن  احلسن  وينظر    ،كدت  والعيونيف  اأيضً قول  النكت   ،4/111للماوردي    ،: 

   .12/285والقرطيب  ،3/300وزاد املسري  ،16/313للواحدي  ،والبسيط
والتبيان يف إعراب    ،19/199ينظر: تفسري الطربي    .فسرين والنحوينيقول مجهور امل  ذاوه

وقد نقل أبو   . 6/210والدر املنثور    ،496وتذكرة النحاة أليب حيان ص  ،2/973القرآن  
  .إمجاع املفسرين عليه حيان يف تذكرته

 .وهو يف املعاين ،نسخيت التحقيقساقط من  (2)
هللا  (3) ضربه  مثل  "هو  اآليت:  وغريه...قوله  قتادة  عن  مروي  عبدالرزاق    ،"  تفسري  ينظر: 

والتفسري البسيط    ،2613/  8وتفسري ابن أيب حامت    ،19/196 الطربي  وتفسري  ،2/443
16/307-308.  

 .وهو يف املعاين ،نسخيت التحقيق من ساقط (4)
 . 2/72 :وينظر ،2/255معاين القرآن   (5)
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 .(1)معناه مل يرها ومل يكد": يف كتابه املعاين إسحاق الزجاجوقال أبو 
 .(2) ال يراها من شدة الظلمةأن  رآها من ب عد أن كادوقال بعضهم: 

املعىن هبذا  أشبه  األول  الظلمة    ؛والقول  هذه  دون  يف  ت رى ألن  ال 
 . انتهى كالمه .(3)"الكف  

قيل:   يقال: مل   ":  (4) يف كتابه اجلامع يف التفسري  لّي بن عيسى الرُّماينوقال ع 
  .ويف دون هذه الظلمة ال يراها  ،مل يكد يراها

 

نه رآها لكن بعد بطء ومشقة عزاه بعض املفسرين للمربد على خالف ما هو أبوالقول  
املقتضب   للمربد: و   ،1/252والكامل    ،3/7اثبت يف كتابيه  القول  هذا  عزو  ينظر يف 

الثعليب   املسري    ،6/53والبغوي    ،7/111تفسري  القرطيب    ،3/300وزاد  وتفسري 
وقد روي هذا القول غري معزو يف  ،54/ 8يط وعزي للفراء أيضاً يف البحر احمل ، 12/285

ص ثعلب  الطربي    ،33جمالس  القرآن  ،19/198وتفسري    ،4/48للزجاج    ،ومعاين 
 . 2/973للعكربي  ،والتبيان

   .9ص  سبق خترجيهوقد  ،وعليه مجهور النحويني ،هذا هو القول األول يف معناها  (1)
 . 38ص ينظر  (2)
(3) 4/48 . 
ثر عليه من تفسريه املطبوع يف دار الكتب العلمية بتحقيق  مل أقف على قول الرماين فيما ع   (4)

إعراب القرآن )ومل أقف عليه أيضا يف رسالة د: بدر اجلرب املعنونة بـ    ،د: خضر حممد نبها
وقد ذكر الباحث أن  . أبجزائها الثالثةيف املوجود من كتاب : اجلامع لعلم القرآن للرماين( 

 .معظم هذا التفسري مفقود
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  ، مل يقارب أن يراها  (ومل يكد يراها )  ،قارب أن يراها  (كاد يراها)  نَّ إ:  اجلواب
 .(1)فهو نفي مقاربة الرؤية على احلقيقة

 .(3) لصورهتا (2) ليُّ وحت   ة يّ يراها بعد ج ْهد وشدة رو وقيل:  
 . انتهى كالمه .(5) "وقال احلسن البصري: مل يرها ومل يكد: (4)قال

التذكرة الفارسي يف كتابه  علّي  أبو  يقرب من  ":  (6) وقال  مل  يراها  يكد  مل 
  .(7)فإذا مل يقارب رؤيتها فهو من أن يراها أبعد ،رؤيتها

 

معناها  (1) األقوال يف  أحد  هو  وعدم    ،هذا  الشيء  مقاربة  على  يدل  فعل  "كاد"  أن  وهو 
للمقاربة  ،حصوله إثبات  هلا  ،فإثباته  نفي  اإلثبات على  وهو هبذا جار     ،ونفيه  أصله يف 

املفصل ص   ، 201اجلمل للزجاجي ص    ،3/75ينظر: املقتضب    .والنفي كسائر األفعال
 .2/147اهلمع    ،3/920شرح املقدمة الكافية    ،2/94اإليضاح يف شرح املفصل    ،271

كل    ،لل والتحيُّ واالحتيال والتحوُّ   .: "ختيل"4/658ويف الفريد    ،نسخيت التحقيقكذا يف    (2)
ينظر: لسان العرب والقاموس   .والقدرة على دقة التصرف  ،وجودة النظر  ،ذلك: احلذق

أيضا:    ،حول()مادة  احمليط   حتتمل  يف   ،ل(ختيُّ )والعبارة  الشيء  خيال  تصوير  التخييل: 
 . 93ص التوقيف على مهمات التعاريف ينظر:  .والتخيل تصور ذلك ،النفس

 . 11  ينظر صهذا هو القول الثاين  (3)
 . فكأهنا زائدة يف النسختني ،ال أرى هلا وجها (4)
 . 37 خترجيه يف ص سبق (5)
 ، مبثوثة يف كتب العلماء  فيه  وأقواله  ،ال يزال مفقوداً   ،أليب علي الفارسي  ، كتاب التذكرة  (6)

د مجعها  بعنوان:  .وقد  للدكتوراه  رسالته  يف  النغيمشي  والتصريف )عبدهللا  النحو  مسائل 
  .وما بعدها 160ينظر: ص  ارسي(املنسوبة إىل كتاب التذكرة أليب علي الف

الفريد يف  )وورد كالم أيب علي الفارسي بنصه يف    ،هذا هو رأي اجلمهور كما سبق بيانه  (7)
 ، منتجب اهلمذاين نقاًل عن شيخه أيب اليمن الكنديل ل  ،4/658(  إعراب القرآن اجمليد

 .وهللا أعلم  ،والظاهر أنه نقله من هذه املسألة
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مل  )الكلمة وإن كانت اللغة قد جاء فيها  [  ب/87فهذا جاء على أصل ]
 ُّٱوعلى هذا قوله تعاىل:    ،(1) هد أو تقاعد عنهفعلته بعد ج    :معناه  (فعلأأكد  

َّ مب زب رب يئ
املعىن  ،(2) عنها   فهذا  ي ز ل  مل  الكلمة  دخل    الذي 

 . انتهى كالمه ".األصل الذي هلا
مل يرها    -يعين املربد-   العباسقال أبو  ":  (3)وقال أبو الفتح عثمان بن جين

 .(4)ومل يكد
تة  فاملقاربة مثب    ،فاملعىن قارب رؤيتها ومل يرها  ،اعلم أنك إذا قلت: كاد يراها

  .والرؤية منفية يف املعىن ،يف اللفظ
فاملقاربة مثب تة   ،وقد رآها فاملعىن قارب ترك رؤيتها ،يراها فإن قلت: كاد ال

اإلثبات من  عليه  ما كانت  ينفيها  ؛على  يلحقها شيء  مل  اليت   ،ألنه  والرؤية 
مثبتة املعىن  يف  منفية  نفيتها  ؛كانت  يوجبه  ،ألنك  النفي  انتهى    . (5)"ونفي 

 . كالمه

 

لكن بعد    ،وهو أن كاد املنفية تفيد إثبات الفعل بعدها  ،هذا أحد األقوال يف معاين "كاد"  (1)
ومشقة والتكميل    .جهد  التذييل  اجلمل البن خروف    ، 4/367ينظر:    ، 2/832شرح 

 . 7/125شرح املفصل  ،2/560املتبع يف شرح اللمع  ،1/195اللباب 
   .من سورة البقرة 71من اآلية  (2)
 !بعد طول حبث مل أقف على نص ابن جين يف كتبه (3)
 .37سبق ختريج قول املربد يف ص (4)
  ،(89املسألة  )  2/525اإلنصاف  ينظر يف هذه القاعدة:    على قاعدة نفي النفي إثبات  (5)

والتذييل والتكميل    ،2/306شرح الرضي على الكافية  و   ،1/146أمايل ابن احلاجب  و 
  .1/197التصريح و  ،25 ،24واملغين ص  ،4/369
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 .أكابر علمائهاهذا نص كالم من ذكرت  امسه من علماء العربية وهم من 
فقالوا: يف    ؛أمجع العلماء على مناقضة أقواهلم يف هاتني اآليتني  قال السائل: مل   
تعاىل:   همۗا﴾قوله  يـمرمىـٰ يمكمۡد  يكد  (1)﴿َلمۡ  ومل  ير ها  تعاىل:  ،مل  قوله   ُّٱ  وقالوا يف 

َّ مب زب رب  يئ
فعلوا  (2) بال    ،أهنم  للماضي  نفي  اللفظني  وكال 

بينهم اال  (مل )ن  أوذلك    ، خالف  املاضي بلفظ  تنفيه  تنفي   ( ما)ستقبال كما 
ضي

 
امل واحًدا   ،بلفظ  هبما  النفي  فيهما  افالو   ،وإذا كان  املعىن  يكون  أن  جب 
ذا كانت بلفظ املاضي فهي  إ  (كاد)  العرب أنواملعروف عندهم يف لغة    ،واحًدا

انفية   لوقوعه  ،للفعللإلثبات  ال   ،مقاربة  الفعل  لوقوع  مثبتة  النفي  يف  وهي 
تعاىل:  ،(3)غري قوله  مما كمادم  ﴿  فاإلثبات  بـمْعِد  فمرِيٍق   (4) زِيغ  تم ِمْن  قـ ل وب  

 

 حنو:   ،حمتجاً بتوكيد النفي ،أن هذه القاعدة ليست على إطالقها همورد بعض
 أخذت علي مواثقاً وعهودا  ال ال أبوح حبب بثنة إهنا

ينظر: اإلنصاف   .ألن ما استشهد به توكيد للنفي وليس نفياً له  ؛وال يسّلم له هذا االعرتاض
  .1هامش   2/525

 . النورمن سورة  40من اآلية  (1)
   .من سورة البقرة 71من اآلية  (2)
 ، واإلثبات يف النفي  ،القول أبن كاد إذا كانت بلفظ املاضي تدل على النفي يف اإلثبات  (3)

واإليضاح يف شرح   ،3/920نقله مجاعة من النحويني كابن احلاجب يف املقدمة وشرحها  
ص  ،2/93املفصل   اإلعراب  لباب  يف  الكافية   الرضيو   ،428واإلسفراييين  شرح  يف 

 ، 334واملرادي يف شرح التسهيل ص  ، 4/379وأيب حيان يف التذييل والتكميل    ، 2/306
 . وآخرين ،3/312والدماميين يف تعليق الفرائد 

القراءة    (4) التحقيق)هكذا وردت  الفريد    ،وهي قراءة اجلمهور  ،تزيغ( ابلتاء يف نسخيت  ويف 
ينظر: كتاب السبعة البن جماهد ص   .وهي قراءة حفص عن عاصم ومحزة   ،يزيغ( ابلياء)
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ه مْ   يئ ُّٱوالنفي قوله تعاىل:    ،فهذا مقاربة للفعل من غري وقوع  ،(1) ﴾ِمنـْ

 ؟فهذا إيقاع للفعل ، َّ مب زب رب
من أفعال املقاربة وهي أشد من   (كاد)  وابهلل التوفيق: أنقلت: اجلواب  

وحبسب ذلك لزم أن يليها الفعل حىت كأهنا ضرب من    ،مطالبة للفعل  (عسى)
 ؛ (3) ذلكـعسى  ووجب ل  ،على فعلها أن  [أ/88ووجب أن ال يدخل ]  ,(2)احلال

الرتاخي من  فيها  الشعر    ،ملا  يف  ابألخرى  منهما  واحدة  شبهت كل  وقد 

 

إحتاف فضالء و   ،2/281والنشر يف القراءات العشر    ،98والتيسري أليب عمرو ص    ،319
 .307ص  البشر

 .من سورة التوبة  117من اآلية  (1)
وداللتها   .وهذا أدق من تعبري املؤلف  ،لزم أن يكون خربها فعالً   :مرادهو   ،يف عبارته جتوز   (2)

وليس جملرد كون   ،االستقبالأْن( الدالة على  )لذا لزم جترد خربها من    ،على احلال يف ذاهتا
  ، 1/194واللباب يف علل البناء واإلعراب    ،129أسرار العربية ص  ينظر:    .خربها فعال

وشرح املقدمة   ،2/91واإليضاح يف شرح املفصل    ،7/119وشرح املفصل البن يعيش  
   .2/900لقواس بن اوشرح ألفية ابن معط ال ، 3/920الكافية 

ووصفه   ،ا شاذ أو ضرورةا صرحيً وجميئه امسً   ،ا هو األصل مضارعً فعاًل   (كاد )وجميء خرب  
 .بعضهم ابلقلة أو الندرة

 ،3/676والكايف يف اإلفصاح    ،305/ 2وشرح الرضي    ، 1/88ينظر: شرح الكافية الشافية  
   .1/416واهلمع  ،292/ 3وتعليق الفرائد 

هذا هو األصل    .يف خربها  (أنْ )وهو وجوب دخول    ،عكس ذلك(  عسى): ووجب لـ  مراده  (3)
الكتاب    .واألكثر يف االستعمال  ،فيها  ،75- 3/70واملقتضب    ، 3/159،160ينظر: 

يعيش   ، 194  -1/193واللباب    ،337  -336وكشف املشكل   املفصل البن  وشرح 
 .1/416واهلمع  ،3/1224واالرتشاف  ،1/390وشرح التسهيل   ، 121- 7/118
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واختصت كاد حبال ال تكون لغريها    ،وذلك معلوم عند علماء العربية  ،(1) خاصة
وذلك أهنا ما دامت لإلثبات فماضيها ومستقبلها دال على    ،يف كالم العرب

فإذا دخلها    ،ويكاد يفعل  ،حنو: كاد يفعل  ،املقاربة املستحقة هلا أبصل الوضع
  ، ( 2)حرف النفي تغري معناها يف املاضي وبقي مستقبلها على أصل استحقاقه

عد وإما بعد تقا  ،إما بعد ج هد وشدة  ؛أي: قد فعلت  ،تقول: ما كدت أفعل
  .وإبطاء

 

لف يف ذلك أهو خاص يف واخت    ،ذفت من خرب عسىوح    ،على خرب كاد  ( أنْ )فدخلت    (1)
أم هو جائز يف االختيار مع قلته كما يذهب   ،ضرورة الشعر على مذهب مجهور النحويني

النحويني ممتنع مطلقا  ،إليه طائفة من  فشاذ    ،أم هو  نثر  أو  وما ورد من ذلك يف شعر 
 .كمذهب بعضهم
  ، 337  -336وكشف املشكل    ،75-3/70واملقتضب    ،3/159،160ينظر: الكتاب  

وشرح التسهيل   ،121-7/118وشرح املفصل البن يعيش    ،194  -1/193واللباب  
 .1/416واهلمع  ،3/1224واالرتشاف  ،1/390

كتابه الصفوة يف معاين   ذكره أيضا يف  ،وهو رأي الكندي  ، هذا أحد األقوال يف معىن كاد  (2)
أنه حكاه ابن أيب الربيع    4/136وذكر الزركشي يف الربهان    ،2/412شعر املتنيب وشرحه  

وهو   ،ومظنة وجوده يف ابب أفعال املقاربة  ،وليس يف املطبوع منه  ،واختاره  ،يف شرح اجلمل
 .ورده بعضهم ،وذكره عدد من النحويني دون نسبة إىل معني ، من اجلزء املفقود

ولباب   ،95  -2/93واإليضاح يف شرح املفصل    ،3/920ينظر: شرح املقدمة الكافية  
وشرح ألفية ابن معط البن القواس   ،307  -2/306وشرح الرضي    ،428اإلعراب ص  

 . 3/308وتعليق الفرائد  ،4/370والتذييل والتكميل  ،2/905
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حكمها املضي  هذا  يف  تعاىل:    ،ومعناها  قوله  جاء   رب  يئ ُّٱوعليه 

َّ مب زب
(1) . 

َّ ىيني مي زي ري ٰى ين ُّٱ  فأما قوله تعاىل:
قتدى أبقواهلم    (2) 

 
فإن العلماء امل

وأن   ،ممن ذكرت نظروا إىل ما يف اآلية من املبالغة يف ذكر الظلمات املضاعفة
فحملهم ذلك على خمالفة أصل    ،املراد هبا عدم الرؤية يف مثل تلك الظلمات 

وادعوا    ،ةفقالوا ببادئ الرأي ما قالوه من غري إنعام النظر وإعمال الفكر   ،وضعها
وما فيها من معىن الشرط    (إذا)وتركوا النظر يف    ،(3)هلا يف املاضي ما ال تستحقه

وكيف وجه اجلمع بينهما وجدته واحًدا    ،وملا تدبرت معىن اآليتني  ،(4) واجلزاء
يف اآليتني على أصلها    (كاد)ووجدت    ،وهو خالف آرائهم  ،جاراًي على األصل

واإلابنة    ،  سبحانه على توفيقي للتنبه هلااخلاص هبا مل تنتقل عنه فحمدت هللا 

 

 . البقرةمن سورة  71من اآلية  (1)
 . من سورة النور 40من اآلية  (2)
ادعاء الكندي أن النحويني ذهبوا هذا املذهب دون نظر وتدبر وإنعام جسارة منه عفا هللا    (3)

   .وخالف ما عليه مجهورهم ،خاصة أنه قد تفرد هبذا الرأي  ،عنه
وخترج   ، وهو أن تكون ظرفا ملا يستقبل من الزمان متضمنة معىن الشرط  ،هاهذا أحد أقسام  (4)

وشرح املفصل البن   ، 202واألزهية ص  ،1/60ينظر: الكتاب    .عن ذلك إىل معان أخرى
مالك    ،7/46  ،4/95يعيش   البن  التسهيل  الرضي    ،4/81  ،2/210وشرح  وشرح 

 . 127واملغين ص  ،367واجلىن الداين ص ،4/1865واالرتشاف  ،2/108
ص   األضداد  التسهيل    ،119  -118ينظر:  واالرتشاف   ،212  ،2/210وشرح 

 ، 488وشرح التسهيل للمرادي ص    ،7/309والتذييل والتكميل    ،1410  -3/1409
   .438وجواهر األدب ص  ،129واملغين ص  ،371واجلىن الداين ص 
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ال يليها إال األفعال املستقبلة لتضمنها معىن   هذه  (إذا)وذلك أن    ،عن حقيقتها
 حنو قول الشاعر:   ،(1) الشرطية (إنْ )الشرط واجلزاء كما تتضمنه  
 أ ْصو رًة   إذ ا تق وم ي ض وع امل سك  

 

 (2)م ن أرد اهن  ا مش  ل    الورد    والع ْنرب    
 

 [:ب/88وقول اآلخر ] 
ا   ــ  هلـــــ ى  ــ  أ ْدعــ ة   ــ  ــهـــــ ر يــ ــ  ــون  كــ كــ ــ  تــ  وإذ ا 

 

 ( 3)وإذ ا حيـ  اس  احل ْيس  يـ ْدع ى ج نـْد ب   

 

 

 .بلفظ واملراد به االستقبال إذا() سيذكر املؤلف الحقا أنه جاز وقوع الفعل املاضي بعد (1)
ودخوهلا على الفعلني يف قوله تعاىل: ﴿و اللَّْيل    ،وقد ذكر كثري من النحويني أن ذلك كثري

من واحد  وقوع كل  على جواز  شاهد  جت  لَّى﴾  إ ذ ا  و النـَّه ار    * يـ ْغش ى  علىإ ذ ا  بعدها   هما 
 . ذلك يف الشعر أيضاكثر جميء وقد   ،السواء

وشرح املفصل   ،3/772وشرح املقدمة الكافية    ،2/55واملقتضب    ،3/60ينظر: الكتاب  
وشرح التسهيل للمرادي ص   ،2/211وشرح التسهيل البن مالك    ،4/96البن يعيش  

   .367واجلىن الداين ص  ،487
  ، 43والصبح املنري ص  ،105البيت من البسيط وهو لألعشى يف ديوان األعشى الكبري ص  (2)

  ،2/117واخلصائص    ،30وشرح القصائد السبع الطوال ص  ،1/262واملذكر واملؤنث  
 . 9/27واملقاصد الشافية  ،1/303واملنصف 

و  م أو ل الك  وهو أص   ، نواألردان مجع ر دْ   ،وهو الرائحة الطيبة  ،ر وص واراوأصورة: مجع ص 
 ،ينظر: اللسان  .أي: عّم ما حوله  ،ل: مبعىن عامومش     ،م كله وقيل: الك    ،أو أسفله   ،مقدمه
 . (صور ، مشل ،ردن)مادة 

وصفه امليمين يف ذيل الآليل بـ "   ،وقد اختلف يف نسبته اختالفا واسعا  ،البيت من الكامل  (3)
وقد استشهد سيبويه   ،وهو من أبيات سبعة أوردها شراح الشواهد وغريهم  ،اختالفا فاحشا"

وأشهر بيت فيها هو ما استشهد به النحويون على   ،منها ببيتني ليس منهما هذا البيت 
 وهو قوله: ، حمل ال النافية للجنس مع امسها علىالعطف ابلرفع 
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 :(ç 354ت )  وقول املتنيب
ه  الب ْحر  ي عر ف م ْن ب ع يـــد   ــْ    و و جـ

 

 (1)مي  وج    إذا ي سـْجو فك يف  إذا 
 

 

ْ  ال هذا ل ع ْمر ك م  الصَّغ ار  ب ع ْين ه    إ ْن كان ذاك  وال أ ب    أ مَّ يل 
 ،ولرجل من بين عبد مناف  ،سبكما ن    ،وقد نسبه سيبويه وآخرون إىل رجل من بين مذحج

ولعمرو  ،هلّمام بن مرة أخي جساسكما ن سب    ،ولضمرة بن جابر  ،وهليّن بن أمحر الكناين
جوين  ولعامر بن    ،وملنقذ بن مرة الكناين  ،ولعمرو بن احلارث الكناين  ،بن الغوث بن طيئ

  ، ونسبه ابن النحاس جلرير  ،وأنكره الغندجاين يف فرحة األديب  ،ولز رافة الباهلي  ،الطائي
قيل: قبل اإلسالم خبمسمائة   ،وقال بعضهم: إنه من الشعر القدمي جدا  ،وليس يف ديوانه

ومع ذلك كانت تؤثر عليه   ،وكان ابرا أبمه  –وقيل والديه    –مه  والشاعر خياطب أ    .سنة
 . فقال هذا الشعر ،ا له يقال له جندبأخً 
 . وأصل احليس اخللط ،يس: التمر واألقط خيلطان ابلسمنواحل  

الكتاب   سيبويه   ،1/386واألصول  ،291-2/292و  ، 1/319ينظر:  أبيات  وشرح 
  ، 210  -209وشرح شواهد اإليضاح البن بري ص    ، 54وفرحة األديب ص  ، 1/231

املفص يعيش  وشرح  البن  العرب  ،2/110ل  النحوية    ،(حيس)مادة    ،ولسان  واملقاصد 
  .7/257وشرح أبيات املغين  ،2/38واخلزانة  ،921/ 2وشرح شواهد املغين  ،2/797

وشرح   ،226ويف شرح ديوانه للواحدي ص    ،1/224وهو يف ديوانه ص    ،البيت من الوافر  (1)
  .ومعىن يسجو: يسكن ،1/224ديوانه للعكربي  
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ز م هبا إال   ،هذا حد الكالم إال أهنا ملا تضمنت مع ذلك معىن التوقيت مل جي 
تضمنها    (3) ومن أجل  ،(2)الشرطية  ( إنْ )لنقص إهبامها عن إهبام    ؛(1)يف الشعر

الشرط واجلزاء وأنَّ  بعدها ال يكون  معىن  االستقبال كما   الفعل  إال من حيز 
واملراد به االستقبال    ،جاز وقوع الفعل بعدها بلفظ املاضي   (إنْ )يف    (4) كوني

كذلك   ،تـ ق م أق م  تريد إنْ   ،قمت  قمت    تقول: إنْ   (5) وكما  ،نْ إكما يقع بعد  
فإذا أردت املخالفة بينهما قلت:   ،تريد إذا تق وم  أق وم    ،تقول: إذا قمت  قمت  

 

وأجاز بعضهم اجلزم بـ   ،هذا هو رأي مجهور النحويني من البصريني والكوفيني واملتأخرين  (1)
وعلل    ، وهو ظاهر كالم الفراء وأيب بكر األنباري  ،ون سب للكوفيني  ،يف السعة بقلة  (إذا)

 . واحتياجها إىل جواب  ،الداللة على االستقبال  الشرطية يف  (إنْ )بعضهم اجلزم هبا مبشاهبتها  
الكتاب   القرآن    ، 62  -  3/60ينظر:  واألضداد    ،2/55واملقتضب    ،3/158معاين 

وشرح املفصل   ،2/628مج  1  ج  والبديع يف علم العربية  ،216واجلمل ص    ،120ص
واجلىن الداين ص   ،4/1866واالرتشاف    ،4/82وشرح التسهيل    ،4/97البن يعيش  

وجواهر األدب يف معرفة كالم العرب    ،367واجلىن الداين ص    ،127واملغين ص    ،367
   .436ص

وخلص املربد هذه العلة بعبارة موجزة    ،هذه العلة ذكرها سيبويه واتبعه فيها معظم النحويني  (2)
منع  فق "وإمنا  هبا  (إذا)ال:  جيازى  مؤقتة  ؛أن  مبهمة"  ،ألهنا  اجلزاء  املقتضب   .وحروف 
 . وينظر أيضا مصادر احلاشية السابقة ،2/55

الفارسي علة أخرى لعدم اجلزم هبا فالفعل   ،تضاف إىل اجلمل  (إذا)  وهي أنَّ   ،وأضاف 
   .2/275التعليقة  .بعدها يف موضع اسم جمرور فال جيوز أن جيزم

 . الواو ساقطة من الفريد (3)
 .ويف نسخيت التحقيق: "تكون" ،وهو الصواب ، كذا يف الفريد  (4)
 .يف الفريد: "فكما" (5)
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  ، فقولك: مل أق مْ   ،أو امتنعت من القيام  ،تريد إذا قمت  قعدت    ،إذا قمت  مل أق م
  .كذلك  (ق مت  )ن أكما   ،ماض ال حمالة 
َّ ىيني مي زي ُّٱفقوله تعاىل:  

وإمنا   ،د عن مقاربة رؤيتهاج يده بـ ع  أي: إذا أخر   ؛(1)
الرتفاع اللبس وحصول الع لم أبن الشرط    (وإنْ   (2) اإذ)جاز وقوع املاضي بعد  

 ين ُّٱوله تعاىل:    فالتقدير إًذا يف ق  ،إمنا يكون ملا أييت من الزمان ال ملا مضى 

ر ج  يده ال يكاد يراها  َّ ىيني مي زي ري ٰى   ( كاد ويكاد)ـ  ف  ،(3) ملا بّينا  ،إذا خي 
املقدم ذكر ه على هذا التقدير الصحيح الذي ال جيوز غريه ابقيتان على األصل  

واستعمااًل  إخالل ابستحقاقهما وضًعا  غري  من  أن   ،فيها  إىل  بنا  وال حاجة 
وهبذا    ،مث نّدعي هلا من التأويل ما ليس هلا  ،نعتقد أهنا يف اآلية من حيز املاضي

 . وهللا أعلم ،( 4)د  كما زعمواجهد أو تقاع يبطل القول أبهنا ت رى بْعد
وقد ذكرت آنًفا ما   ،وما علمت أن هذا التأويل يف هذه اآلية وقع لغريي

ومل أستقص    ،ونقلت نصهم فيها  ،قال فيها أماثل علماء العربية وضّمنوه كتبهم
[ هبؤالء  اكتفاء  قائل  لإلطالة  ،األكابر[  أ/89ذكر كل  ويل    ،وحتامًيا  ]وهللا 

 .(5) التوفيق[
 .وصلواته على نبيه حممد وآله ،واحلمد هلل وحده

  

 

 . من سورة النور 40من اآلية  (1)
 . ما أثبتهوالصواب  ،إذ()نسخيت التحقيق يف و  ، كذا يف الفريد  (2)
 .من كون املاضي بعد إذا الشرطية داال على االستقبال (3)
 .39القول الثاين املنسوب البن جين وبعض النحويني كما سبق يف ص  م أصحابوه (4)
 .انتهى كالمه( وهبا انتهت املسألة فيه)وبعدها  ،4/662كذا يف الفريد    (5)
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 قائمة املصادر واملراجع
 . جامعة اإلمام   ، رسالة ماجستري : عبدهللا الوقيت( ) آراء اتج الدين الكندي النحوية والتصريفية    - 
  ، 3ط   ، لبنان   – دار الكتب العلمية    ، حتقيق: أنس مهرة   ، للدمياطي   ، إحتاف فضالء البشر   - 

   . م 2006
حيان   -  أليب  الضرب  د   ، ارتشاف  النّماس   . ت:  ط   ، مصطفى  ابلقاهرة  املدين    ، 1  مطبعة 

   . ه 1409
   . دمشق   ، مطبوعات اجملمع العلمي   ، حتقيق حممد البيطار   ، أسرار العربية البن األنباري   - 
ط جممع اللغة العربية بدمشق    ، ي ت: عبد املعني امللوح   ، للهروي   ، األزهية يف علم احلروف   - 

1413  ç . 
النحو   -  يف  والنظائر  مكرم   ، للسيوطي ، األشباه  العال  الرسالة ، ت:عبد    ، 1ط ، بريوت ، مؤسسة 

1406  ç .   
االقرتاح   -  الفجال   ، اإلصباح يف شرح  القلم   ، للدكتور حممود    ، ç  1409  1ط   ، دمشق   ، دار 

 . م 1989
 . ç  1407  ، 1ط   ، دار العلوم العربية   ، للدكتور حممد حنلة   ، أصول النحو العريب   - 
 . م 1987  ، 2ط   ، مؤسسة الرسالة   ، عبد احلسني الفتلي . حتقيق د   ، األصول يف النحو البن السراج   - 
  ، ç  1407  ، بريوت   ، املكتبة العصرية   ، ت حممد أبو الفضل إبراهيم   ، البن األنباري   ، األضداد   - 

 . م 1987
 . حتقيق د: أمحد حممد قاسم   ، للسيوطي   ، النحو االقرتاح يف علم أصول    - 
مكتبة اخلاجني    ، حممود الطناحي   . حتقيق: د   ، هلبة هللا بن علي العلوي   ، أمايل ابن الشجري   - 

   . ابلقاهرة 
 . القاهرة   ، دار الفكر العريب   ، ه 1406  ، 1ط   ، ت: حممد أبو الفضل إبراهيم   ، للقفطي   ، إنباه الرواة   - 
  ، 1ط   ، حيدر آابد   ، دائرة املعارف العثمانية   ، ت: عبد الرمحن املعلمي   ، للسمعاين   ، األنساب   - 

1382  ç . 
  - ç  1424  ، 1ط   ، املكتبة العصرية   ، اإلنصاف يف مسائل اخلالف أليب الربكات األنباري   - 

   . م 2003
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  1389  ، 1ط   ، مصر   ، دار التأليف   ، حتقيق حسن شاذيل فرهود   ، اإليضاح العضدي للفارسي   - 
ç . 
   . العراق   ، وزارة األوقاف   ، ت: موسى بناي العليلي   ، البن احلاجب   ، املفصل اإليضاح يف شرح    - 
 . ç  1420  ، بريوت   - دار الفكر   ، صدقي حممد مجيل   ، أليب حيان األندلسي   ، البحر احمليط   - 
دار إحياء الرتاث    ، ç  1408  ، 1ط   ، ت: علي شريي   ، أليب الفداء ابن كثري   ، البداية والنهاية   - 

 . العريب 
األثري   -  البن  العربية  علم  يف  د   ، البديع  أمحد . ت:  العايد . ود   ، فتحي  أم    ، صاحل  جامعة  م 

  1376  ، 1ط   ، ت حممد أبو الفضل إبراهيم   ، للزركشي   ، الربهان يف علوم القرآن   - ه  1420، القرى 
ç ، دار إحياء الكتب . 
دار    ، سهيل زكار   . ت: د   ، ابن العدمي   ، البن أيب جرادة العقيلي   ، بغية الطلب يف اتريخ حلب   - 

 . الفكر 
   . بريوت   ، املكتبة العصرية   ، ت . د   ، ت : حممد أبو الفضل إبراهيم   ، للسيوطي   ، بغية الوعاة   - 
   . الكويت   ، إحياء الرتاث اإلسالمي ، ه 1407  ، 1ط   ، ت حممد املصري   ، للفريوزآابدي   ، البلغة   - 
  -   ç  1415، دار الفكر للطباعة والنشر   ، ت: عمرو العمروي   ، البن عساكر   ، اتريخ دمشق   - 

 . م   1995
  ، 1ط   ، مركز البحث العلمي ج أم القرى   ، فتحي مصطفى . ت   ، للصيمري   ، التبصرة والتذكرة   - 

 ه 1402
عيسى البايب    ، دار إحياء الكتب العربية   ، ت:علي البجاوي   ، للعكربي   ، التبيان يف إعراب القرآن   - 

 احلليب  
 . الرايض   ، مكتبة العبيكان   ، ه 1421  ، 1ط   ، عبد الرمحن العثيمني   . ت: د   ، للخوارزمي   ، التخمري   - 
حيان   -  أليب  النحاة  د   ، تذكرة  الرمحن   . ت:  عبد  الرسالة   ، عفيف    ، 1ط   ، بريوت   ، مؤسسة 

 . ه 1406
  1418دمشق   ، دار القلم   ، حسن هنداوي . حتقيق د   ، التذييل والتكميل أليب حيان األندلسي   - 
ç . 
 . بريوت   - دار بساط   ، ه 1403  ، 1ط   ، ملفدى ت:حممد ا   ، تعليق الفرائد للدماميين   - 
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  ، وسليمان احلصني ، حتقيق د: عبد هللا املدمييغ   ، ط جامعة اإلمام   ، التفسري البسيط للواحدي   - 
1430  ç . 

البصري   -  احلسن  يوسف كمال   ، تفسري  دكتور عمر  ودراسة:  العربية   ، مجع وحتقيق    ، اجلامعة 
 . كراتشي 

 . م 1993دار الوفاء للطباعة والنشر    ، 1ط   ، حممد عطا . مجع ودراسة: د   ، تفسري السدي   - 
  1،1419ط   ، بريوت   – دار الكتب العلمية    ، حممود عبده   . ت: د ، للصنعاين   ، تفسري عبد الرزاق   - 
ç . 
 . ه 1428  ، 1ط   ، دار السالم القاهرة   ، ت: علي فاخر وآخرين   ، متهيد القواعد لناظر اجليش   - 
  1422  ، 1ط   ، دار الفكر العريب   ، الرمحن علي سليمان   عبد . حتقيق د   ، توضيح املقاصد للمرادي   - 
ç . 
 . م ç-1990  1410  ، 1ط   ، عامل الكتب   ، للمناوي   ، التوقيف على مهمات التعاريف   - 
  ، 1ط    ، دار الكتب العلمية   ، ت: أوتو يرتزل   ، أليب عمرو الداين   ، التيسري يف القراءات السبع   - 

1416  ç . 
 . م 1993  ، 1مكتبة لبنان ط    ، حتقيق د: حممدأبوالفتوح   ، البن كمال ابشا   ، ثالث رسائل يف اللغة   - 
  – دار الكتب املصرية    ، ت: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش   ، للقرطيب   ، اجلامع ألحكام القرآن   - 

 . م   ç   -  1964  1384  ، 2الطبعة   ، القاهرة 
  -   ç  1،1420ط   ، م/الرسالة   ، حتقيق: أمحد شاكر   ، للطربي   ، جامع البيان يف أتويل القرآن   - 

 . م   2000
 . ç  1404  ، 1ط   ، بريوت   ، مؤسسة الرسالة   ، حتقيق علي توفيق احلمد   . اجلمل للزجاجي   - 
  1413  ، 1ط   ، بريوت   ، دار الكتب العلمية   ، فخر الدين قباوة   . حتقيق: د   ، للمرادي   ، اجلىن الداين   - 
ç . 
  ، 1ط   ، بريوت ، دار النفائس   ، إميل يعقوب . د   ، لإلربلي   ، جواهر األدب يف معرفة كالم العرب   - 

1412  ç ،   
األدب   -  هارون   ، للبغدادي   ، خزانة  السالم  عبد  اخلاجني   ، حتقيق    ، ç  1408  ، 2ط   ، مكتبة 

   . م 1988
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  ، 3ط   ، بريوت   ، عامل الكتب   ، حتقيق: حممد علي النجار   ، أليب الفتح ابن جين   ، اخلصائص   - 
1403  ç . 

  1419  ، 1ط   ، بريوت   ، دار الكتب العلمية   ، حممد ابسل عيون السود   ، للشنقيطي   ، الدرر اللوامع   - 
ç .   
 ç  1414  ، 1ط   ، دمشق   ، دار القلم   ، حتقيق: د أمحد اخلراط   ، للسمني احلليب   ، الدر املصون   - 
 . بريوت   – دار الفكر    ، للسيوطي   ، الدر املنثور يف التفسري ابملأثور   - 
  1402  ، بريوت   ، دار املعرفة   ، ت السيد حممد رشيد رضا   ، لعبد القاهر اجلرجاين   ، دالئل اإلعجاز   - 
ç ،   
  1403  ، 7ط   ، بريوت   ، مؤسسة الرسالة   ، حممد حممد حسني   . حتقيق: د   ، ديوان األعشى الكبري   - 
ç ،   
  ، مؤسسة اإلميان   ، ت د: عبد القدوس أبو صاحل   ، شرح أيب نصر الباهلي   ، ديوان ذي الرمة   - 

1402  ç ،   
  ، ç  1427لبنان    ، بريوت   ، دار املعرفة   ، ديوان ذي الرمة عناية وشرح عبد الرمحن املصطاوي   - 

 . م 2006
   . م ç ،  1984  1404  ، 2ط   ، بريوت   ، لبنان   ، دار احلديث   ، لعبد العزيز امليمين   ، ذيل الآليل   - 
 . دار اجليل بريوت   ، م 1974  ، 2ط   ، أليب شامة املقدسي   ، الذيل على الروضتني   - 
دار الكتب العلمية    ، ت: علي عبد الباري عطية   ، لأللوسي   ، املعاين يف تفسري القرآن العظيم روح    - 
 . ç  1415  ، األوىل   ، 1ط   ، بريوت   – 
 . ç  1422  ، 1ط   ، دارالكتاب العريب بريوت   ، ت: عبد الرزاق املهدي   ، البن اجلوزي   ، زاد املسري   - 
 . ه 1413  ، 2ط   دمشق   ، دار القلم   ، ت : حسن هنداوي   ، البن جين   سر صناعة اإلعراب   - 
 . ç  1427  ، القاهرة   ، دار احلديث   ، لشمس الدين الذهيب   ، سري أعالم النبالء   - 
  ، 1ط   ، بريوت   ، دمشق   ، دار ابن كثري   ، ت: حممود األرانؤوط   ، شذرات الذهب البن العماد   - 

1406  ç .   
  ، ç  1394  ، 1ط   ، دار املأمون   ، ت: عبد العزيز رابح   ، للبغدادي   ، شرح أبيات مغين اللبيب   - 

 . دمشق 
 . دار إحياء الكتاب العربية ابلقاهرة   ، أليب احلسن األمشوين   ، على ألفية ابن مالك   شرح األمشوين   - 
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  1406رسالة دكتوراه جبامعة اإلمام    ، ت:عبد الرمحن احلميدي   ، شرح إيضاح الفارسي للعكربي   - 
 . ه 
دار هجر    ، ه 1410  ، 1ط   ، حممد املختون   ، ت:عبد الرمحن السيد   ، البن مالك   ، شرح التسهيل   - 

 . القاهرة 
 . ه 1427  ، 1ط   ، املنصورة   ، مكتبة اإلميان   ، ت: حممد عبد النيب عبيد   ، شرح التسهيل للمرادي   - 
 . دار الفكر   ، خالد األزهري   ، شرح التصريح على التوضيح   - 
  ، 1ط   ، الدمام   ، مكتبة املتنيب   ، ت: د خالد التوجيري   ، البن أيب الربيع   ، شرح مجل الزجاجي   - 

1439  ç .   
   . م 2013  ، 1ط   ، بريوت   – دار الكتب العلمية    ، روعة انجي   . ت: د   ، البن الفخار   ، شرح اجلمل   - 
 . ç  1419  ، مطبوعات جامعة أم القرى   ، حتقيق سلوى عرب   . شرح اجلمل البن خروف   - 
 . بريوت   ، دار املعرفة   ، وصاحبيه   ، ت: مصطفى السقا   ، للعكربي   ، شرح ديوان أيب الطيب املتنيب   - 
  ، 1ط    ، اندي املدينة املنورة األديب ، ت: عوض العولقي   ، شرح ديوان ذي الرمة البن خروف   - 

1440  ç ، 
 . ابلقاهرة   ، دار الكتاب اإلسالمي   ، حتقيق: فريدريخ ديرتيصي   ، للواحدي   ، شرح ديوان املتنيب   - 
  ، جممع اللغة ابلقاهرة   ، ت: عبيد مصطفى وحممد مهدي   ، البن بري   ، شرح شواهد اإليضاح   - 

1405  ç .   
 . بريوت   ، مكتبة احلياة   ، للسيوطي   ، شرح شواهد املغين   - 
 . دار املأمونة للرتاث   ، عبد املنعم هريدي   . حتقيق: د   ، البن مالك   ، شرح الكافية الشافية   - 
 . ç  1405  ، بريوت   ، دار الكتب العلمية   ، شرح كافية ابن احلاجب للرضي   - 
   . لبنان   – بريوت    ، دار الكتب العلمية   ، للرضي االسرتاابذي   ، شرح الكافية   - 
 . بريوت   ، عامل الكتب   ، شرح املفصل البن يعيش   - 
  1418  ، 1ط   ، مكتبة الباز   ، ت: مجال عبد العاطي خميمر ، شرح املقدمة الكافية البن احلاجب   - 
ç ،   
  ، دار الثقافة   ، حتقيق: حممد حسن النمر   ، اهلمذاين   للمنتجب   ، الفريد يف إعراب القرآن اجمليد   - 

 . ç  1411  ، 1ط   ، الدوحة 
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  ، 8ط   – بريوت    ، مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة   ، للفريوزآابدي   ، القاموس احمليط   - 
1426  ç   

  ، 1ط   ، مكتبة الرشد   ، ت: د فيصل احلفيان   ، الكايف يف اإلفصاح البن أيب الربيع األندلسي   - 
1422  ç 

   ، ç  1407  ، 1ط   ، دار الوفاء للنشر والتوزيع   ، ت: طارق جنم   ، البن احلاجب   ، الكافية يف النحو   - 
  ، ç  1413  ، 2ط   ، بريوت   ، مؤسسة الرسالة   ، حتقيق د: حممد أمحد الدايل   ، للمربد   ، الكامل   - 

 . م 1993
 . الطبعة الثالثة   ، عامل الكتب   ، حتقيق عبد السالم هارون   ، كتاب سيبويه   - 
  1400  ، 2ط   ، مصر   – دار املعارف    ، حتقيق: شوقي ضيف   ، البن جماهد   ، القراءات السبعة يف    - 
ç . 
   . بريوت   ، دار املعرفة   ، جلار هللا الزخمشري   ، الكشاف   - 
 . بغداد   ، مكتبة املثىن   ، م 1941  ، 1ط   ، ت . د   ، حلاجي خليفة   ، كشف الظنون   - 
  ، 1بغداد ط   ، مطبعة اإلرشاد   ، هادي عطية مطر   . ت : د   ، كشف املشكل للحيدرة اليمين   - 

 . ه 1404
  ، بريوت   ، املكتبة العصرية   ، ت:رايض اخلوام   ، الكناش يف فين النحو والتصريف لصاحب محاة   - 
 . 1ط 
  ، ç  1405  ، 1ط   ، دار الرفاعي   ، ت: هباء الدين عبد الوهاب   ، لإلسفراييين   ، لباب اإلعراب   - 

 . م 1984
 . بريوت   – الناشر: دار صادر    ، البن األثري   ، اللباب يف هتذيب األنساب   - 
   . بريوت   – دار صادر    ، للسيوطي   ، لب اللباب يف حترير األنساب   - 
  ، ط األوىل ، بريوت ، دارالفكر   ، ت غازي طليمات   ، اللباب ىف علل البناء واإلعراب للعكربي   - 

1422  ç .   
   . دار املعارف   ، ت : عبدهللا علي الكبري وصاحبيه   ، لسان العرب البن منظور   - 
 . ç  1377  ، مطبعة اجلامعة السورية   ، حتقيق: سعيد األفغاين   ، أليب الربكات األنباري   ، لة ملع األد   - 
  ، 1ط   ، بنغازي   ، جامعة قار يونس ، ت د: عبد احلميد الزوي ، للعكربي   ، املتبع يف شرح اللمع   - 

 . م 1994
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  1400  ، دار املعارف ابلقاهرة   ، حتقيق: عبد السالم هارون   ، أليب العباس ثعلب   ، جمالس ثعلب   - 
ç . 
 . خليل العطية . د   ç  1408سنة    1العدد    17جملة املورد جملد /   - 
  ، 1ط   ، دار عمار   ، شريف عبد النجار . ت د ، احملصول يف شرح الفصول البن إايز البغدادي   - 

 . ه 1431
  ، 2ط   ، بريوت   ، دار الرائد العريب   ، طارق اجلنايب   . ت: د   ، أليب بكر األنباري ، املذكر واملؤنث   - 

1406  ç ، 
  ، جملة املورد  ، خليل العطية . حتقيق د  . أليب اليمن الكندي  ، مسألة يف االستفهام بـ "أم" و" أو"   - 

 . م ç/ 1988  1408سنة    ، 1العدد    ، 1ع   ، 17مج    ، العراق 
الفارسي   -  علي  املنثورة أليب  د   ، املسائل  النجار   . ت:  دار عمار    ، ه 1424  ، 1ط   ، شريف 

   . األردن ، للنشر 
  1417  ، 4ط   ، دار طيبة ، حممد النمر وصاحبيه . تفسري البغوي( ت ) معامل التنزيل يف تفسري القرآن    - 
ç . 
 . ç  1412  ، 1مركز البحوث يف كلية اآلداب جامعة امللك سعودط   ، لألزهري   ، معاين القراءات   - 
 . م 1983  ، ه 1403الثالثة    الطبعة . عامل الكتب   ، للفراء   ، معاين القرآن   - 
 . ç  1405  ، 1ط   ، بريوت   ، عامل الكتب   ، عبد األمري الورد   . حتقيق: د   ، لألخفش   ، معاين القرآن   - 
  1408  ، 1ط   ، بريوت   – عامل الكتب    ، حتقيق: عبد اجلليل شليب   ، للزجاج   ، معاين القرآن وإعرابه   - 
ç . 
  ، ه 1411 ، 1ط   ، بدون حتقيق  ، دار الكتب العلمية بريوت   ، لياقوت احلموي   ، معجم األدابء  - 

 . م 1991
  ، ودار إحياء الرتاث العريب   ، بغداد   ، مكتبة املثىن   ، ط . د   ، ت . د   ، لعمر كحالة   ، معجم املؤلفني   - 

 . بريوت 
  ، مؤسسة الرسالة  ، ه 1404 ، 1ط   ، حققه : بشار عواد وآخران   ، للذهيب   ، معرفة القراء الكبار   - 

   . بريوت 
   . م 1985دمشق    - دار الفكر    ، 6ط ، ت د: مازن املبارك   ، البن هشام   ، اللبيب مغين    - 
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  1420  ، 1بريوت ط   ، دار إحياء العلوم   ، حممد عز الدين السعيدي   . تقدمي د   ، املفصل للزخمشري   - 
ç .   
مركز إحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة    ، عبد الرمحن العثيمني   . ت: د   ، املقاصد الشافية للشاطيب   - 

 . ه 1428  ، 1ط   ، أم القرى 
   . 1ط   ، طبعة بوالق   ، هبامش خزانة األدب للبغدادي   ، املقاصد النحوية للعيين   - 
 . ç  1415  ، وزارة األوقاف املصرية   ، حممد عبد اخلالق عضيمة   . حتقيق د   ، املقتضب للمربد   - 
   . م 1968القاهرة    ، ار الكاتب العريب د   ، ت: إبراهيم شعالن وحممد نغش   ، منامات الوهراين   - 
  1373  ، 1ط   ، دار إحياء الرتاث   ، حتقيق: إبراهيم مصطفى وعبد هللا أمني   ، البن جين   ، املنصف   - 
ç .   
 . دار الكتب العلمية   ، مراجعة: الشيخ علي حممد الضباع   ، البن اجلزري   ، النشر يف القراءات العشر   - 
   . بريوت   – دار الكتب العلمية    . حتقيق: السيد ابن عبد املقصود   ، للماوردي   ، النكت والعيون   - 
 . بريوت   ، دار الفكر   ، ط . د   ، إحسان عباس   . حققه: د   ، وفيات األعيان البن خلكان   - 
  . ç  1418بريوت   ، دار الكتب العلمية   ، حتقيق: أمحد مشس الدين   ، مهع اهلوامع للسيوطي   - 
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qAŶmħ AlmSAdr wAlmrAjς 

-  ĀrA' tAj Aldyn Alkndy AlnHwyħ wAltSryfyħ (rsAlħ mAjstyr : ςbdAllh 

Alwqyt) ، jAmςħ AlǍmAm. 

-  ǍtHAf fDlA' Albŝr ،  lldmyATy ،  tHqyq: Âns mhrħ ،  dAr Alktb Alςlmyħ – lbnAn  ،  

T3 ، 2006 m.  

-  ArtŝAf AlDrb lÂby HyAn ،  t: d. mSTfŶ AlnmّAs ،  mTbςħ Almdny bAlqAhrħ T 

1 ، 1409 h.  

-ÂsrAr Alςrbyħ lAbn AlÂnbAry ،  tHqyq mHmd AlbyTAr ،  mTbwςAt Almjmς 

Alςlmy ،  dmŝq.  

-  AlÂzhyħ fy ςlm AlHrwf  ،  llhrwy ،  t: ςbd Almςyn AlmlwHy ،  T mjmς Allγħ 

Alςrbyħ bdmŝq 1413hـ. 

-  AlÂŝbAh wAlnĎAŶr fy AlnHw،llsywTy ،  t:ςbd AlςAl mkrm ،mŵssħ 

AlrsAlħ ،byrwt،T1 ، 1406 h    .ـ

-  AlǍSbAH fy ŝrH AlAqtrAH ،  lldktwr mHmwd AlfjAl ،  dAr Alqlm ،  dmŝq ،  T1 

1409h 1989 ،ـ m. 

-ÂSwl AlnHw Alςrby ، lldktwr mHmd nHlħ  ، dAr Alςlwm Alςrbyħ ، T1 ، 1407 h ـ. 

-  AlÂSwl fy AlnHw lAbn AlsrAj ،  tHqyq d.ςbd AlHsyn Alftly ،  mŵssħ AlrsAlħ ،  

T2 ، 1987 m. 

-  AlÂDdAd ،  lAbn AlÂnbAry ،  t mHmd Âbw AlfDl ǍbrAhym ،  Almktbħ AlςSryħ  ،  

byrwt ،  1407 h 1987 ، ـ m. 

- AlAqtrAH fy ςlm ÂSwl AlnHw ، llsywTy ، tHqyq d: ÂHmd mHmd qAsm. 

-ÂmAly Abn Alŝjry  ،  lhbħ Allh bn ςly Alςlwy  ،  tHqyq: d. mHmwd AlTnAHy ،  

mktbħ AlxAnjy bAlqAhrħ.   

-  ǍnbAh AlrwAħ  ،  llqfTy ،  t: mHmd Âbw AlfDl ǍbrAhym ،  T1 ،  1406 h ،  dAr Alfkr 

Alςrby ،  AlqAhrħ. 

-  AlÂnsAb ،  llsmςAny  ،  t: ςbd AlrHmn Almςlmy ،  dAŶrħ AlmςArf AlςθmAnyħ ،  

Hydr ĀbAd  ، T1 ، 1382 hـ. 

-  AlǍnSAf fy msAŶl AlxlAf lÂby AlbrkAt AlÂnbAry ،  Almktbħ AlςSryħ ،  T1 ، 

1424h 2003  -ـ m.   

-  AlǍyDAH AlςDdy llfArsy  ،  tHqyq Hsn ŝAðly frhwd ،  dAr AltÂlyf ،  mSr ،  T1 ،  

1389hـ. 

-  AlǍyDAH fy ŝrH AlmfSl ،  lAbn AlHAjb ،  t: mwsŶ bnAy Alςlyly ،  wzArħ 

AlÂwqAf  ، AlςrAq.  

-  AlbHr AlmHyT ،  lÂby HyAn AlÂndlsy  ،  Sdqy mHmd jmyl ،  dAr Alfkr- byrwt ،  

1420hـ. 

-  AlbdAyħ wAlnhAyħ ،  lÂby AlfdA' Abn kθyr ،  t: ςly ŝyry ،  T1 ،  1408  h  dAr  ،ـ

ǍHyA' AltrAθ Alςrby. 

-  Albdyς fy ςlm Alςrbyħ lAbn AlÂθyr ،  t: d.ftHy ÂHmd  ،  wd.SAlH AlςAyd ،  m 

jAmςħ Âm AlqrŶ ،1420 h - AlbrhAn fy ςlwm AlqrĀn ،  llzrkŝy  ،  t mHmd Âbw 

AlfDl ǍbrAhym ، T1  ، 1376 h ،ـ  dAr ǍHyA' Alktb. 

-  bγyħ AlTlb fy tAryx Hlb ،  lAbn Âby jrAdħ Alςqyly ،  Abn Alςdym ،  t: d. shyl 

zkAr ،  dAr Alfkr. 

-  bγyħ AlwςAħ ،  llsywTy  ،  t : mHmd Âbw AlfDl ǍbrAhym  ،  d.t ،  Almktbħ AlςSryħ ،  

byrwt.   
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-  Alblγħ ،  llfyrwzĀbAdy ،  t mHmd AlmSry ،  T1 ،  1407 h،ǍHyA' AltrAθ 

AlǍslAmy ، Alkwyt.   

-  tAryx dmŝq ،  lAbn ςsAkr ،  t: ςmrw Alςmrwy ،  dAr Alfkr llTbAςħ wAlnŝr ،1415 h  ـ

- 1995 m. 

-  AltbSrħ wAltðkrħ ،  llSymry  ،  t.ftHy mSTfŶ ،  mrkz AlbHθ Alςlmy j Âm AlqrŶ ،  

T1 ، 1402 h 

-  AltbyAn fy ǍςrAb AlqrĀn  ،  llςkbry  ،  t:ςly AlbjAwy  ،  dAr ǍHyA' Alktb Alςrbyħ ،  

ςysŶ AlbAby AlHlby   

-  Altxmyr  ،  llxwArzmy ،  t: d. ςbd AlrHmn Alςθymyn ،  T1  ،  1421 h ،  mktbħ 

AlςbykAn ،  AlryAD. 

-  tðkrħ AlnHAħ lÂby HyAn  ،  t: d. ςfyf ςbd AlrHmn ،  mŵssħ AlrsAlħ ،  byrwt ،  T1 ،  

1406h. 

-  Altðyyl wAltkmyl lÂby HyAn AlÂndlsy ،  tHqyq d.Hsn hndAwy  ،  dAr Alqlm ،  

dmŝq1418hـ. 

- tςlyq AlfrAŶd lldmAmyny  ، t:mHmd AlmfdŶ  ، T1  ، 1403 h ، dAr bsAT- byrwt. 

-  Altfsyr AlbsyT llwAHdy ،  T jAmςħ AlǍmAm ،  tHqyq d: ςbd Allh 

Almdymyγ ،wslymAn AlHSyn ، 1430 h ـ. 

-  tfsyr AlHsn AlbSry  ،  jmς wtHqyq wdrAsħ: dktwr ςmr ywsf kmAl ،  AljAmςħ 

Alςrbyħ ،  krAtŝy. 

-  tfsyr Alsdy  ،  jmς wdrAsħ: d.mHmd ςTA ،  T1 ،  dAr AlwfA' llTbAςħ wAlnŝr 

1993m. 

-  tfsyr ςbd AlrzAq ،  llSnςAny،t: d. mHmwd ςbdh ،  dAr Alktb Alςlmyħ – byrwt ، 

T1،1419hـ. 

-  tmhyd AlqwAςd lnAĎr Aljyŝ ،  t: ςly fAxr wĀxryn ،  dAr AlslAm AlqAhrħ ،  T1 ،  

1428h. 

-  twDyH AlmqASd llmrAdy ،  tHqyq d.ςbd AlrHmn ςly slymAn ،  dAr Alfkr 

Alςrby ،  T1 ،  1422 hـ. 

- Altwqyf ςlŶ mhmAt AltςAryf ، llmnAwy ،  ςAlm Alktb  ، T1 ، 1410 h 1990-ـ  m. 

-  Altysyr fy AlqrA'At Alsbς ،  lÂby ςmrw AldAny  ،  t: Âwtw yrtzl ،  dAr Alktb 

Alςlmyħ ، T 1 ،  1416 hـ. 

-  θlAθ rsAŶl fy Allγħ ،  lAbn kmAl bAŝA ،  tHqyq d: mHmdÂbwAlftwH  ،  mktbħ 

lbnAn T 1 ، 1993 m. 

-  AljAmς lÂHkAm AlqrĀn ،  llqrTby  ،  t: ÂHmd Albrdwny wǍbrAhym ÂTfyŝ ،  dAr 

Alktb AlmSryħ – AlqAhrħ ،  AlTbςħ2 ، 1384 h  .m  1964 - ـ 

-  jAmς AlbyAn fy tÂwyl AlqrĀn ،  llTbry ،  tHqyq: ÂHmd ŝAkr ،  m/AlrsAlħ ،  

T1،1420h  .m 2000 - ـ 

- Aljml llzjAjy. tHqyq ςly twfyq AlHmd ، mŵssħ AlrsAlħ ،  byrwt ،  T1 ،  1404 hـ. 

-  AljnŶ AldAny ،  llmrAdy ،  tHqyq: d. fxr Aldyn qbAwħ ،  dAr Alktb Alςlmyħ ،  

byrwt ،  T1 ،  1413 hـ. 

-  jwAhr AlÂdb fy mςrfħ klAm Alςrb ،  llǍrbly ،  d.Ǎmyl yςqwb ،  dAr 

AlnfAŶs،byrwt ، T1 ، 1412 h    ،ـ

-  xzAnħ AlÂdb ،  llbγdAdy ،  tHqyq ςbd AlslAm hArwn ،  mktbħ AlxAnjy ،  T2 ،  

1408h 1988 ،ـ m.  

-  AlxSAŶS  ،  lÂby AlftH Abn jny ،  tHqyq: mHmd ςly AlnjAr  ،  ςAlm Alktb ،  byrwt ،  

T3 ، 1403 hـ. 
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-  Aldrr AllwAmς ،  llŝnqyTy ،  mHmd bAsl ςywn Alswd ،  dAr Alktb Alςlmyħ  ،  

byrwt ،  T1 ،  1419 hـ.  

-  Aldr AlmSwn ،  llsmyn AlHlby ،  tHqyq: d ÂHmd AlxrAT ،  dAr Alqlm ،  dmŝq ،  T1 ،  

1414h ـ 

- Aldr Almnθwr fy Altfsyr bAlmÂθwr ، llsywTy ، dAr Alfkr – byrwt. 

-  dlAŶl AlǍςjAz ،  lςbd AlqAhr AljrjAny ،  t Alsyd mHmd rŝyd rDA ،  dAr Almςrfħ  ،  

byrwt ،  1402 h   ، ـ

-  dywAn AlÂςŝŶ Alkbyr  ،  tHqyq: d. mHmd mHmd Hsyn ،  mŵssħ AlrsAlħ ،  byrwt ،  

T7 ، 1403 h    ،ـ

-  dywAn ðy Alrmħ  ،  ŝrH Âby nSr AlbAhly ،  t d: ςbd Alqdws Âbw SAlH  ،  mŵssħ 

AlǍymAn  ، 1402 h    ،ـ

-  dywAn ðy Alrmħ ςnAyħ wŝrH ςbd AlrHmn AlmSTAwy  ،  dAr Almςrfħ ،  byrwt ،  

lbnAn 1427 h 2006 ، ـ m. 

-  ðyl AllĀly ،  lςbd Alςzyz Almymny ،  dAr AlHdyθ ،  lbnAn ،  byrwt ،  T2 ،  1404 h   ،ـ

1984m.   

- Alðyl ςlŶ AlrwDtyn  ، lÂby ŝAmħ Almqdsy ، T2 ،  1974 m ،  dAr Aljyl byrwt. 

-  rwH AlmςAny fy tfsyr AlqrĀn AlςĎym  ،  llÂlwsy ،  t: ςly ςbd AlbAry ςTyħ ،  dAr 

Alktb Alςlmyħ – byrwt ، T1 ،  AlÂwlŶ ،  1415 hـ. 

-  zAd Almsyr  ،  lAbn Aljwzy  ،  t: ςbd AlrzAq Almhdy ،  dArAlktAb Alςrby byrwt ،  

T1 ، 1422 hـ. 

- sr SnAςħ AlǍςrAb lAbn jny ، t : Hsn hndAwy ،  dAr Alqlm ، dmŝq T2 ، 1413 h. 

- syr ÂςlAm AlnblA'  ، lŝms Aldyn Alðhby  ، dAr AlHdyθ ،  AlqAhrħ ،  1427 h ـ. 

-  ŝðrAt Alðhb lAbn AlςmAd  ،  t: mHmwd AlÂrnAŵwT  ،  dAr Abn kθyr ،  dmŝq ،  

byrwt ،  T1 ،  1406 h    . ـ

-  ŝrH ÂbyAt mγny Allbyb ،  llbγdAdy ،  t: ςbd Alςzyz rbAH  ،  dAr AlmÂmwn ،  T1 ،  

1394h  .dmŝq ،ـ

-  ŝrH AlÂŝmwny ςlŶ Âlfyħ Abn mAlk ،  lÂby AlHsn AlÂŝmwny ،  dAr ǍHyA' 

AlktAb Alςrbyħ bAlqAhrħ. 

- ŝrH ǍyDAH AlfArsy llςkbry ، t:ςbd AlrHmn AlHmydy  ، rsAlħ dktwrAh bjAmςħ 

AlǍmAm 1406 h. 

-  ŝrH Altshyl ،  lAbn mAlk ،  t:ςbd AlrHmn Alsyd ،  mHmd Almxtwn ،  T1 ،  1410 h ،  

dAr hjr AlqAhrħ. 

- ŝrH Altshyl llmrAdy ، t: mHmd ςbd Alnby ςbyd ،  mktbħ AlǍymAn ،  AlmnSwrħ ،  

T1 ، 1427 h. 

- ŝrH AltSryH ςlŶ AltwDyH  ، xAld AlÂzhry ، dAr Alfkr. 

-  ŝrH jml AlzjAjy ،  lAbn Âby Alrbyς ،  t: d xAld Altwyjry ،  mktbħ Almtnby ،  

AldmAm  ، T1  ،  1439 h    .ـ

-  ŝrH Aljml ،  lAbn AlfxAr ،  t: d. rwςħ nAjy ،  dAr Alktb Alςlmyħ – byrwt ،  T1 ،  

2013m.   

- ŝrH Aljml lAbn xrwf. tHqyq slwŶ ςrb ،  mTbwςAt jAmςħ Âm AlqrŶ  ، 1419 hـ. 

-  ŝrH dywAn Âby AlTyb Almtnby  ،  llςkbry ،  t: mSTfŶ AlsqA  ،  wSAHbyh ،  dAr 

Almςrfħ  ، byrwt. 

-  ŝrH dywAn ðy Alrmħ lAbn xrwf ،  t: ςwD Alςwlqy ،nAdy Almdynħ Almnwrħ 

AlÂdby ، T 1  ،  1440 h ،ـ  
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-  ŝrH dywAn Almtnby ،  llwAHdy ،  tHqyq: frydryx dytrySy ،  dAr AlktAb 

AlǍslAmy ، bAlqAhrħ. 

-  ŝrH ŝwAhd AlǍyDAH ،  lAbn bry ،  t: ςbyd mSTfŶ wmHmd mhdy ،  mjmς Allγħ 

bAlqAhrħ ،  1405 hـ.  

- ŝrH ŝwAhd Almγny ، llsywTy ، mktbħ AlHyAħ  ، byrwt. 

-  ŝrH AlkAfyħ AlŝAfyħ ،  lAbn mAlk ،  tHqyq: d. ςbd Almnςm hrydy ،  dAr 

AlmÂmwnħ lltrAθ. 

- ŝrH kAfyħ Abn AlHAjb llrDy  ، dAr Alktb Alςlmyħ ،  byrwt ، 1405 h ـ. 

- ŝrH AlkAfyħ ، llrDy AlAstrAbAðy ،  dAr Alktb Alςlmyħ ،  byrwt – lbnAn.  

- ŝrH AlmfSl lAbn yςyŝ ، ςAlm Alktb ،  byrwt. 

-  ŝrH Almqdmħ AlkAfyħ lAbn AlHAjb،t: jmAl ςbd AlςATy mxymr  ،  mktbħ 

AlbAz ، T1 ، 1418 h    ،ـ

-  Alfryd fy ǍςrAb AlqrĀn Almjyd ،  llmntjb AlhmðAny ،  tHqyq: mHmd Hsn 

Alnmr ،  dAr AlθqAfħ ، AldwHħ ، T1 ، 1411 hـ. 

-  AlqAmws AlmHyT ،  llfyrwzĀbAdy  ،  mktb tHqyq AltrAθ fy mŵssħ AlrsAlħ ،  

byrwt – T8  ، 1426  h  ـ 

-  AlkAfy fy AlǍfSAH lAbn Âby Alrbyς AlÂndlsy ،  t: d fySl AlHfyAn ،  mktbħ 

Alrŝd ، T1 ، 1422 h ـ 

-  AlkAfyħ fy AlnHw  ،  lAbn AlHAjb ،  t: TArq njm ،  dAr AlwfA' llnŝr wAltwzyς ،  

T1 ، 1407 h    ،ـ

-  AlkAml ،  llmbrd ،  tHqyq d: mHmd ÂHmd AldAly ،  mŵssħ AlrsAlħ  ،  byrwt ،  T2 ،  

1413h 1993 ،ـ m. 

-  ktAb sybwyh ، tHqyq ςbd AlslAm hArwn  ،  ςAlm Alktb  ، AlTbςħ AlθAlθħ. 

-  Alsbςħ fy AlqrA'At  ،  lAbn mjAhd  ،  tHqyq: ŝwqy Dyf  ،  dAr AlmςArf – mSr ،  T2 ،  

1400hـ. 

- AlkŝAf ، ljAr Allh Alzmxŝry ، dAr Almςrfħ  ، byrwt.   

-  kŝf AlĎnwn  ،  lHAjy xlyfħ ،  d.t ، T1 ،  1941 m  ، mktbħ AlmθnŶ ،  bγdAd. 

-  kŝf Almŝkl llHydrħ Alymny ،  t : d. hAdy ςTyħ mTr  ،  mTbςħ AlǍrŝAd  ،  bγdAd 

T1 ، 1404 h. 

-  AlknAŝ fy fny AlnHw wAltSryf lSAHb HmAħ ،  t:ryAD AlxwAm  ،  Almktbħ 

AlςSryħ  ، byrwt ، T1. 

-  lbAb AlǍςrAb ،  llǍsfrAyyny ،  t: bhA' Aldyn ςbd AlwhAb ،  dAr AlrfAςy ،  T1 ،  

1405h 1984 ،ـ m. 

- AllbAb fy thðyb AlÂnsAb  ، lAbn AlÂθyr ،  AlnAŝr: dAr SAdr – byrwt. 

- lb AllbAb fy tHryr AlÂnsAb ، llsywTy ، dAr SAdr – byrwt.  

-  AllbAb fŶ ςll AlbnA' wAlǍςrAb llςkbry ،  t γAzy TlymAt ،  dArAlfkr،byrwt،T 

AlÂwlŶ ،  1422 h    .ـ 

- lsAn Alςrb lAbn mnĎwr ، t : ςbdAllh ςly Alkbyr wSAHbyh ،  dAr AlmςArf.   

-  lmς AlÂdlħ ،  lÂby AlbrkAt AlÂnbAry  ،  tHqyq: sςyd AlÂfγAny  ،  mTbςħ AljAmςħ 

Alswryħ ،  1377 h ـ. 

- Almtbς fy ŝrH Allmς ،  llςkbry،t d: ςbd AlHmyd Alzwy،jAmςħ qAr ywns ،  

bnγAzy ، T1 ،  1994 m. 

-  mjAls θςlb  ،  lÂby AlςbAs θςlb ،  tHqyq: ςbd AlslAm hArwn ،  dAr AlmςArf 

bAlqAhrħ ،  1400 hـ. 

- mjlħ Almwrd mjld /17 Alςdd 1 snħ 1408h  ـd.xlyl AlςTyħ. 



 

 
98 

اليمن اتج الدين الكندي النحوي   أليب  چ ہۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ  داللة )كاد( املنفية يف قوله تعاىل:
 وحتقيق دراسة هـ( 613عام ) املتوىف البغدادي

 د.رشيد بن عبد هللا الربيش
 

-  AlmHSwl fy ŝrH AlfSwl lAbn ǍyAz AlbγdAdy،t d.ŝryf ςbd AlnjAr  ،  dAr ςmAr ،  

T1 ، 1431 h. 

-  Almðkr wAlmŵnθ،lÂby bkr AlÂnbAry  ،  t: d. TArq AljnAby  ،  dAr AlrAŶd 

Alςrby ،  byrwt ، T2 ،  1406 h ، ـ  

-  msÂlħ fy AlAstfhAm b " "Âm" w" Âwـ   ،  lÂby Alymn Alkndy. tHqyq d.xlyl 

AlςTyħ ، mjlħ Almwrd ، AlςrAq  ، mj 17 ، ς1 ،  Alςdd 1 ، snħ 1408h 1988ـ/   m. 

-  AlmsAŶl Almnθwrħ lÂby ςly AlfArsy ،  t: d. ŝryf AlnjAr  ،  T1 ،  1424 h  ،  dAr ςmAr 

llnŝr،AlÂrdn.   

-  mςAlm Altnzyl fy tfsyr AlqrĀn (tfsyr Albγwy) t.mHmd Alnmr wSAHbyh ،dAr 

Tybħ ،  T4 ،  1417 hـ. 

-  mςAny AlqrA'At ،  llÂzhry  ،  mrkz AlbHwθ fy klyħ AlĀdAb jAmςħ Almlk 

sςwdT1  ، 1412  h ـ. 

- mςAny AlqrĀn  ، llfrA' ، ςAlm Alktb.AlTbςħ AlθAlθħ 1403h  ، 1983 m. 

- mςAny AlqrĀn  ، llÂxfŝ ، tHqyq: d. ςbd AlÂmyr Alwrd ، ςAlm Alktb  ، byrwt ، T1 ،  

1405hـ. 

-  mςAny AlqrĀn wǍςrAbh ،  llzjAj ،  tHqyq: ςbd Aljlyl ŝlby ،  ςAlm Alktb – byrwt ، 

T1 ، 1408 hـ. 

-  mςjm AlÂdbA' ،  lyAqwt AlHmwy  ،  dAr Alktb Alςlmyħ byrwt ،  bdwn tHqyq  ،  T1  ،  

1411h ،  1991 m. 

-  mςjm Almŵlfyn ،  lςmr kHAlħ ،  d.t ،  d.T ،  mktbħ AlmθnŶ  ،  bγdAd ،  wdAr ǍHyA' 

AltrAθ Alςrby  ، byrwt. 

-  mςrfħ AlqrA' AlkbAr  ،  llðhby ،  Hqqh : bŝAr ςwAd wĀxrAn ،  T1 ،  1404 h ،  mŵssħ 

AlrsAlħ ،  byrwt.  

- mγny Allbyb ، lAbn hŝAm ، t d: mAzn AlmbArk ،T6 ،  dAr Alfkr - dmŝq 1985m.  

-  AlmfSl llzmxŝry ،  tqdym d. mHmd ςz Aldyn Alsςydy ،  dAr ǍHyA' Alςlwm ، 

byrwt T1  ، 1420 h    .ـ

-  AlmqASd AlŝAfyħ llŝATby ،  t: d. ςbd AlrHmn Alςθymyn ،  mrkz ǍHyA' AltrAθ 

AlǍslAmy bjAmςħ Âm AlqrŶ ، T1 ، 1428 h. 

- AlmqASd AlnHwyħ llςyny  ، bhAmŝ xzAnħ AlÂdb llbγdAdy  ، Tbςħ bwlAq ، T1.   

-  AlmqtDb llmbrd ،  tHqyq d. mHmd ςbd AlxAlq ςDymħ ،  wzArħ AlÂwqAf 

AlmSryħ ، 1415 hـ. 

-  mnAmAt AlwhrAny ،  t: ǍbrAhym ŝςlAn wmHmd nγŝ  ،  dAr AlkAtb Alςrby ،  

AlqAhrħ 1968m.   

-  AlmnSf ،  lAbn jny ،  tHqyq: ǍbrAhym mSTfŶ wςbd Allh Âmyn ،  dAr ǍHyA' 

AltrAθ  ، T1  ، 1373 h    . ـ

-  Alnŝr fy AlqrA'At Alςŝr ،  lAbn Aljzry  ،  mrAjςħ: Alŝyx ςly mHmd AlDbAς ،  dAr 

Alktb Alςlmyħ. 

-  Alnkt wAlςywn ،  llmAwrdy ،  tHqyq: Alsyd Abn ςbd AlmqSwd. dAr Alktb 

Alςlmyħ – byrwt.   

- wfyAt AlÂςyAn lAbn xlkAn ،  Hqqh: d. ǍHsAn ςbAs ،  d.T ، dAr Alfkr ،  byrwt. 

-  hmς AlhwAmς llsywTy ،  tHqyq: ÂHmd ŝms Aldyn ،  dAr Alktb Alςlmyħ  ،  

byrwt1418hـ. 

 

*** 
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 دراسة وموازنة بويه:يتعليقات إسماعيل القاض ي على كتاب س

 

 د.عبد املجيد بن صالح بن سليمان الجارللا 

 اللغة العربية  كلية  – النحو والصرف وفقه اللغةقسم 

  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة 
   هـ 1443 / 4 / 19: تاريخ قبول البحث   هـ  1443 /3 /1: تاريخ تقديم البحث 

 
 :  ملخص الدراسة

املوسوم البحث  هذا  دراسة    يهدف  سيبويه:  على كتاب  القاضي  إمساعيل  بـ)تعليقات 
وموازنة( إىل الكشف عن جهد إمساعيل القاضي يف التعليق على كتاب سيبويه وشرحه، وبيان 

 منزلة تعليقاته مبوازنتها مبا ذكره ُشرَّاح الكتاب.  
ترمج التمهيد ألمرين؛ أحدمها  ومبحثني وخامتة، عرضت يف  البحث متهيداً  ة تضّمن هذا 
الدراسة   يف  فجعلته  األول  املبحث  وأما  اللغة،  يف  مكانته  بيان  واآلخر  القاضي،  إمساعيل 
املنهجية للمأثور من تعليقات القاضي؛ فبينت فيه مصادرها، وجماالهتا، ومساهتا، وما انفرد به 
وتعليقاته   دراسة نصوصه  فكان يف  الثاين  املبحث  وأمَّا  التعليقات،  تلك  القاضي يف  إمساعيل 
جعلتها يف   نصاً  وأربعني  مثانية  املدروسة  النصوص  وبلغت  الكتاب،  ذكره شراح  مبا  وموازنتها 

 اثنني وأربعني موضعاً.
 مث كانت خامتة البحث اليت أودعت فيها أبرز ما وقفت عليه من نتائج.
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Abstract:  

This research, tagged with (Ismail Al-Qadi’s Comments on Sibawayh’s 

Book: Study and Balancing), aims to reveal Ismail Al-Qadi’s effort in 

commenting on Sibawayh’s book and explaining them; and clarifying the status 

of his comments by balancing them with what the book’s commentators have 

mentioned . 

This research included an introduction, two topics, and a conclusion. The 

research paradigm addressed two issues. One of them is a biography of Ismail 

Al-Qadi, and the other is for clarifying his position in linguistic research. As for 

the first topic, I dedicated it to the methodical study of Al-Qadi's found 

comments. It showed their sources, fields, features, and what Ismail Al-Qadi was 

characterized in those comments. As for the second topic, it was for the study of 

his texts, and comments, and balancing them with what the book’s commentators 

mentioned. The studied texts amounted to forty-eight texts that put them in forty-

two positions . 

Then comes the research's conclusion, which includes the most notable 

findings.   
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 اقدمة ا
هلل   العاملنياحلمد  واملرسلني  ،  رب  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة 
حممد   ا  نبينا  يوم  إىل  إبحسان  تبعهم  ومن  وصحبه  آله  أما لدينوعلى   ،

 بعد:
فممَّا ال ريب فيه أنَّ كتاب سيبويه من أعظم كتب العربية وأمتها، وألجل  

تك ومل  واملتأخرين،  املتقدمني  بعناية  حظي  على  ذلك  مقتصرة  به  العناية  ن 
ممن   غريهم  عند  واهتمام  حظوة  له  بل كانت  وحدهم،  واللغويني  النحويني 

 فسري والقراءات.كانت علومهم هلا صلة بعلم العربية كعلم الت
وممن عين به من هؤالء احملدِّث الفقيه املقرئ إمساعيل بن إسحاق بن محاد  

تر  سيبويه  من كتاب  نسخة  له  فقد كانت  حواشي دّ القاضي؛  يف  ذكرها  د 
والسريايف  السراج  ابن  ذكرها  كما  ابلقليلة،  ليست  مواضع  يف  الكتاب 

 والفارسي يف بعض كتبهم. 
ال األستاذ  عليَّ  أشار  عبدالعزيزوقد  بن  سليمان  بدراسة   دكتور  العيوين 

دراسة   ومنها  اللغوية،  القاضي  إمساعيل  إمساعيل  جهود  نسخة  تضمنته  ما 
جزاه -فكان نعم الناصح املعني  الكتاب،نصوص  القاضي من تعليقات على  

؛ لكون إمساعيل القاضي من  التعليقات، فعزمت على دراسة هذه  -هللا خرياً 
بويه  قرأ على املازين والزايدي، وله نسخة من كتاب سي  معاصري املربد، وممَّن

 .(1)ابن السراج فيما رواه قرئت على املربد
 

 . 3/202األصول  (1)
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وخامتة وتضمّ  ومبحثني  متهيداً  البحث  يفن  عرضت  ألمرين؛    ،  التمهيد 
 خر بيان مكانته يف اللغة.، واآلأحدمها ترمجة إمساعيل القاضي

يف   فجعلته  األول  املبحث  املنهجية  وأما  من لالدراسة    تعليقات  لمأثور 
فيه  القاضي فبينت  و امصادره ؛  ومساهت اجماالهت ،  إمساعيل  ا،  به  انفرد  وما   ،

 التعليقات.  القاضي يف تلك
ا  وموازنتها مبا ذكره   نصوصه وتعليقاتهلثاين فكان يف دراسة  وأمَّا املبحث 
الكتاب،   النصوص  وبلغت ُشرّاح  نصاً   تلك  اثنني  ، جعلتها  مثانية وأربعني  يف 

 يت: ، واتبعت يف دراستها املنهج اآلني موضعاً وأربع
 رتبت اجملموع وفق ترتيب أبواب الكتاب.  -
الت  املتعلق بهصدرت كل موضع بنص الكتاب   - معتمداً يف    عليقالشرح أو 

 .ذلك على طبعة )بوالق( مع اإلشارة إىل موضعه من طبعة )هارون(
وقفت مبا    القاضي، ووازنته  تعليقاتعليه    تاجتهدت يف بيان ما اشتمل   -

من كالم نفسه،    عليه  املوضع  يف  الكتاب    عندالراجح    وبّينتشراح 
القاضي يف  إمساعيل  انفراد  على  ذلك، ونصصت  أمكنين  ما   االختالف 

 .لتعليق عليهااباملواضع اليت انفرد 
واحلمد   وختمت البحث خبامتة أودعت فيها أبرز النتائج اليت ظهرت يل،

 وعلى آله وصحبه وسلم.   لى نبينا حممد، وصلى هللا عهلل أواًل وآخراً 
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 اليمه د: 
 أواًل: ترمجة إمساع ل القاضي:

 امسه ونسبه ومولده:
بن   إمساعيل  بن  إسحاق  بن  إمساعيل  أبو  هو  درهم  بن  زيد  بن  محاد 
، ولد سنة تسع (1) البصرة  إسحاق األزدي موىل آل جرير بن حازم من أهل

 .(3) ، وقيل: سنة مائتني(2) وتسعني ومائة
إىل   تهرواش القضاء قرابة أربعني سنة، ومل يزل قاضياً  ابلقاضي؛ ألنَّه ويل 

 .(4) ثنتني ومثانني ومائتنياأن تويف سنة 
 نشأته وعلمه:
الق علمنشأ  أسرة  يف  البصرة  يف  إسحاق  بن  إمساعيل  ه فجد  ،  (5) اضي 

 

،  164، وطبقات الفقهاء للشريازي  272/ 7، واتريخ بغداد  252رست ص  انظر: الفه  (1)
، وسري أعالم النبالء 647/  2، ومعجم األدابء  5/151 اتريخ امللوك واألمم  واملنتظم يف 

 .  1/106، وطبقات املفسرين للداودي 1/443، وبغية الوعاة 13/339
بغداد    (2) اتريخ  وا7/276انظر:  امللوك  اتريخ  يف  واملنتظم  أعالم 5/151ألمم  ،  وسري   ،

 . 13/339النبالء 
، ومعجم األدابء 5/151املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم  ، و 7/280انظر: اتريخ بغداد    (3)

 . 1/443، وبغية الوعاة 647/ 2
بغداد    (4) اتريخ  األدابء  278-7/277انظر:  ومعجم  املفسرين  647/  2،  وطبقات   ،

 . 1/106للداودي 
/ 2، ومعجم األدابء  164، وطبقات الفقهاء للشريازي ص  7/275اد  انظر: اتريخ بغد  (5)

 . 1/106قات املفسرين للداودي ، وطب647-648
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الفقيه محاد بن زيد القاضي عياض يف صدر ترمجته    (1)اإلمام احملدث  ، قال 
على    بن زيد    آل محادِّ   من خربِّ   بشيء    هذكرِّ   »ولنبدأ قبل    ل القاضي:إلمساعي
 . وىلاألُ  ، وجاللة أقدارهم، وقد ذكران قوماً منهم يف الطبقةِّ اجلملةِّ 

هذه   أجلِّّ -هاأعالمِّ   وشهرةِّ   ارجاهلِّ   على كثرةِّ -  البيتةكانت    بيوتِّ   من 
 م نشروا هذا املذهب  هو ،  والدنيا  يف الدينِّ   ؤددِّ ، وأرفع مراتب الس  ابلعراقِّ   العلمِّ 

   .بسهناك ومنهم اقتُ 
أئمةِّ  من  احلديثِّ   واملشيخةِّ   هِّ الفق  فمنهم  أجلّ   ةعدّ   والسننِّ   يف  ة، كلهم 

 ورجال سّنة. 
ع  أقطارِّ روي  يف  واناألرضِّ   نهم  ذكرُ ،  بني  تشر  ما   ، واملغربِّ   املشرقِّ   هم 

  محادِّ   مامِّ اإلهم  حنو ثالمثائة عام، من زمن جدِّ   همم وبيتِّ يف طبقاهتِّ   العلمُ   د  وتردّ 
 . (2) زيد« بن

 بغداد، وويل القضاء هبا حىت تويف.   إمساعيل القاضي مث استوطن
الصغر منذ  ابلعلم  على  (3)واعتىن  الفقه  فأخذ  مالك، ؛  اإلمام  مذهب 

وتقدم فيه حىت صار علماً من أعالمه، وصنف يف االحتجاج ملذهبه والشرح 
 .(4) يف العراقله، وكان له فضل كبري يف نشر مذهب اإلمام مالك  

 

 . 466-7/456سري أعالم النبالء انظر ترمجته يف:  (1)

 . 277-4/276ترتيب املدارك للقاضي عياض   (2)

 .  13/339انظر: سري أعالم النبالء  (3)
 .  647/ 2، ومعجم األدابء 7/275خ بغداد ، واتري252انظر: الفهرست ص  (4)
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وكان   احلديث،  علم  يف  برع  إذ  الفقه،  على  وتعلمه  طلبه  يف  يقتصر  ومل 
س إىل  وفاته  وأتخر  ومائة  وتسعني  تسع  سنة  مولده  ومثانني  لتقدم  اثنتني  نة 

وبلغ  من العمرِّ »، قال اخلطيب:  عنهومائتني أثر يف علو إسناده وأخذ الناس  
ألنَّ مولد ه كان  سنة  تسع  وتسعني    ما صار  واحداً يف عصرِّه يف علو اإلسنادِّ؛

 .(1)«عنه من احلديثِّ احلسنِّ ما مل ُُيمل عن كبريِّ أحد   ومائة ، فحمل  الناسُ 
ابع   له  ا  وكان  جليلة  يف  حمكمة  تصانيف  فيها  وصنف  وعلومه،  لقرآن 

وانضاف  إىل ذلك علُمه    »القدر، ومن ذلك ما رواه اخلطيب بسنده، قال:  
، فإنَّه ألَّ  تبِّ املصنفةِّ فيه؛ فمنها  ف  يف القرآنِّ كتباً تتجاوُز كثرياً من الك ابلقرآنِّ

(، وهو كتاب  مل يسبقه أحد  من أصحابِّ  ه إىل مثلِّه، كتابُه يف )أحكامِّ القرآنِّ
ه  ، ومنها كتابُ رِّ ط  (، وهو كتاب  جليُل القدرِّ عظيُم اخل  ومنها كتابُه يف )القراءاتِّ 

ش   الكتاابن  وهذان  القرآن(،  )معاين  ومن  بفضلِّ   د  هِّ يف  الزمانِّ  واحُد  فيهما  ه 
، وهو أبو العباسِّ حممُد بُن يزيد    انتهى إليه العلُم ابلنحوِّ واللغةِّ يف ذلك األوانِّ

 .(2)«املربد
العربية، وسيأيت تفصيل ذلك يف احلديث  علم  فيها  اليت برع  العلوم  ومن 

 عن مكانته يف اللغة ونسخته من كتاب سيبويه. 

 

 .  7/276اتريخ بغداد  (1)
 .  648/ 2. وانظر: معجم األدابء 276-7/275خ بغداد اتري (2)
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 ش وخه:
الشيو أخذ عن كثري  من  واللغة،   والقراءات واحلديث  الفقه  واألئمة يف  خ 

إبراهيم   بن  ومسلم  األنصاري،  عبد هللا  بن  حممد  عنهم:  أخذ  من  أبرز  ومن 
بن املعذل بن غيالن  د بن مسرهد، ونصر بن علي، وأمحد  يدي، ومسدالفراه 

املديين، كما أخذ عن نصر بن   ابن  املالكي، واحملدث علي  الفقيه  بن حكم 
 .(2) ، ومجاعة غريهم(1)اجلهضمي عن األصمعيعلي 

»أفخُر على الناسِّ برجلني  ونقل الشريازي عن القاضي إمساعيل أنَّه قال:  
« بنُ  املعذل يعلِّّمين الفقه ، وعلي   بنُ  : أمحدُ ابلبصرةِّ   .(3)املديين يعلِّّمين احلديث 

 . (4)وأخذ القراءات عن قالون عيسى، وتال عليه حبرف انفع
يف   فقرأوأمَّا  قال    اللغة  الزايدي،  إسحاق  وأبو  املازين  منهم  مجاعة  على 

)الوتر(:   يف  والكسر  الفتح  لغيت  يف  حسنتانِّ كما»النحاس  لغتانِّ   ولكنَّهما 
: قرأُت على أيب   ، قال  قرئ على إبراهيم  بنِّ موسى عن إمساعيل  بنِّ إسحاق 

  : قال  الزايدي عن األصمعي،  املازين وأيب إسحاق  أهُل  د و تر  كل  فر عثمان  ؛ 

 

 .  347، 216،  44/ 2، 434،  1/305انظر: الزاهر يف معاين كلمات الناس  (1)
بغداد    (2) امللوك واألمم  273-7/272انظر: اتريخ  ومعجم   ، 5/151، واملنتظم يف اتريخ 

النبالء  647/  2األدابء   أعالم  وسري  الوعاة  13/339،  وبغية  وطبقات ،  1/443، 
 .  1/106املفسرين للداودي 

 .  1/107. وانظر: طبقات املفسرين للداودي 164طبقات الفقهاء ص  (3)
 .  13/339انظر: سري أعالم النبالء  (4)
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الذَّْحل من  الوِّتر  ويكسرون  الو ْتر  يفتحون  قيس  (1)احلجازِّ  من  حتتهم  ومن   ،
 .(2)«  األصمعي أهنما لغتان ومتيم يسّوون بينهما. قال أبو جعفر: وقد بنّي 

التوزي )ت على  233وممن أخذ عنه  الكتاب تعليقاً  (، جاء يف حواشي 
 :(3) بيت الكتاب

َ  َيشاااَ  َوان  ماااَ و الَاااَ ر ْمَ ها وَأخاااا ن     ْأ َيصاااْ َد و َداد   وَيكااااااااااااا داً  بااَع ااااااااااااْ   (4)َأعااااااااااااْ
 إمساعيل: هذا البيُت يُروى: »
ْأ...ىت  ســــــــــاءِّ مــــــــــ  و النِّّ خــــــــــُ وأ     ي شــــــــــ 
 

 .........................  
وأصحابُنا:  التـَّوَّزِّي   نِّْيهِّ  أ ْنش د  جيوز،  هذا  مثل   أنَّ  لُيعلِّموا  جعلوه كذا  وإمنا 

ُه املازِّين  عن األ ْصم عي، هـ"وأخو النساء"، وأ نْ   . (5) «ش د 
»ومسعُت حممد  بن الوليد يقوُل: وممن قرأ عليه أيضاً املربد، قال النحاس:  

ا قرأ  عليَّ إمساعيُل بن إسحاق الشيء  من كالمِّ مسعُت أاب العبا س يقول: رمبَّ
 . (6) الفراءِّ فأستحسُنه فال ينتهي إىل آخرِّه حىت يفسد ه«

 

ُجنِّيتْ   (1) ن اي ة   جبِّ مكافأ ة   ط ل ُب  أو  الثأر  الوتر:    الذحل:  وقيل:  واحلقد.  والعداوة  ع ل ْيك، 
انظر: فيه.  الظلم  أو  عامة  العرب    الذحل  من كالم  اللغة  512/ 1املنتخب  وهتذيب   ،

 .4/268)ذحل( 

 .  5/218إعراب القرآن   (2)
 .1/28، )هارون( 1/10انظر: الكتاب )بوالق(  (3)
 . 60سيأيت خترجيه ص  (4)
 . 1/101يبويه /ب. وانظر: حواشي كتاب س5/ب، ب 5ج  (5)
 .  2/313إعراب القرآن   (6)



 

 
110 

 ويه: دراسة وموازنة تعل قامل إمساع ل القاضي على كياب س ب
 اجمل د بن صاحل بن سل مان اجلارهللاعبد د.

قاضي إمساعيل مل يقتصر يف طلبه علم اللغة السابق أنَّ ال  ويؤخذ من النصِّّ 
 والنحو على البصريني بل قرأ للكوفيني كالفراء. 

 مكانيه:
القاضي إمساعيل   الناس وطلبة  بلغ  بن إسحاق مكانًة عظيمًة عند عامة 

 العلم، وعند اخللفاء والوزراء، وعند من عاصره من أئمة العلم.
ل  فريق  علماً ال  يصريون إليه، فيقتبُس منه كقال اخلطيب: »وكان  الناُس  

، ومن قوم  ُيملون علم  القرآنِّ   يشارُكه فيه اآلخرون، فمن قوم  ُيملون احلديث 
 .(1)اتِّ والفقهِّ، إىل غري ذلك مما يطوُل شرُحه«والقراء

فبدأت من عصر اخلليفة املتوكل؛ فإنَّه ويل    اخللفاء والوالةوأمَّا مكانته عند  
، مث ويل  قضاء اجلانب الشرقي من بغداد سنة ست وأربعني ومائتنييف عهده  

بغداد أبسرها   له  ومائتني، مث مجعت  مثان ومخسني  سنة  منها  الغريب  اجلانب 
 .(2) سنة اثنتني وستني ومائتني، ومل يزل املقدم على القضاة حىت تويف

املعتضد جاء يف توقيعه إىل وزيره عبي  د  وذكر اخلطيب بسنده أن اخلليفة 
الفاضلني: إمس اعيل   هللا بن سليمان بن وهب: »واستوصِّ ابلشيخني اخلرّيين 

ما مم  إذا أراد   بن إسحاق األزدي، وموسى بن إسحاق اخلطمي خرياً، فإهنَّ ن 
 .(3)هللا أبهلِّ األرضِّ سوءاً دفع  عنهم بدعائِّهما«

 

 .  7/276اتريخ بغداد  (1)
 .  647/ 2، ومعجم األدابء 278-7/277: اتريخ بغداد انظر (2)
 .  13/341. وانظر: سري أعالم النبالء 7/279اتريخ بغداد  (3)
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ذكر  فتقضى، حىت  الناس  حوائج  وفيها  الرقاع  الوزراء  على  يعرض  وكان 
نَّ عرض يف جملس واحد على الوزير عبيد هللا بن سليمان حنواً من ستني  عنه أ
 .(1) قعة، فوقعها كلهار 

ثناء اإلمام ُيىي وأمَّا مكانته عند علماء عصره فلها شواهد ، فمن ذلك 
أكثم )ت    -بن  عصره  فقهاء  من كبار  روى   –هـ(  242وهو  فقد  عليه، 

قال: »د أنَّه  القاضي  إمساعيل  بنِّ  اخلطيب بسنده عن  على ُيىي  يوماً  خلُت 
ه قوم  يتناظرون يف الفقهِّ، وهم يقولون: قال  أهُل املدينة، فلمَّا رآين   أكثم  وعند 

: قد جاءت   . (2) املدينُة«مقباًل، قال 
وأكثر من احتفى به من أهل اللغة املربد، فمن ذلك قوله فيه: »ولقد كان  

عُ   -رمحه هللا- ولو  وأنفع .  أجنع   األمورِّ  لكان  يف كلِّّ  فيه  سقطة   ال  دَّ كامل  
هللا   لكن  ثناؤه -إايه،  ضعفاء ،   -جلَّ  وجعل هم   ، النقص  املخلوقني  يف  جعل  
م مل   لمِّ إال قلياًل. . . . مع ما مجع هللا فيه من حكم   يؤتوا من العوحكم  أبهنَّ

، وحلم  يريب   ، وتصرف  يف العلوم  ، ولب  انصع  ، وأدب  ابرع  ، ورأي فاصل  عادل 
 .(3) لوم«على احل 

بسنده عن نفطويه، قال: »كنُت عند  املربدِّ   اخلطيبومن ذلك ما رواه  
ه:  فمر به إمساعيُل بُن إسحاق  القاضي، فوثب  إليه وقبَّل  ه، وأنشد   يد 

 

 . 651/ 2انظر: معجم األدابء  (1)
 .  13/340. وانظر: سري أعالم النبالء 7/276اتريخ بغداد  (2)
 .  40-39التعازي واملراثي للمربد ص  (3)
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ــه ُمقـــــــــــــــــبالً  ران بـــــــــــــــ ا بصـــــــــــــــــُ ــَّ ــا احلــــــــــُ  وابتــــــــــدرْ    فلمـــــــــــــــ ل لنــــــــ ــاح    ان القيامــــــــ
ر نَّ قيــــــــــــــــــامي لــــــــــــــــــه ل  ال   فــــــــــــــــــال تـُْنكــــــــــــــــــِّ   .(1)« كِّرامـــــــافـــــــإنَّ الكـــــــر   جيـــــــِّ

إمساعيل   موت  هو  واملراثي(  )التعازي  املربد كتابه  أتليف  مبعث  وكان 
هذا أتليفِّ  إىل  »دعاان  مقدمة كتابه:  يف  قال  اجتالُب    القاضي،  الكتابِّ 

حماسنِّ م ْن تكلَّم يف أسبابِّ املوتِّ من املواعظِّ والتعازي واملراثي على قْدرِّ ما 
خ   غريِّ  عن  ابتدأانه  فإانَّ  اقتضبناه  ُيضُر؛  ا  وإمنَّ وكتب،  متييز  وال  بفكر   ْلوة  

اقتضاابً ثقًة ابهلل وتوكاًل عليه مصابُنا برجل  استخفَّنا لذلك، وبعثنا عليه، وهو  
بن  أب زيد  بن  بن محاد  إمساعيل  بن  إسحاق  بن  إمساعيل  القاضي  إسحاق  و 

ا نسبناه التماساً للتنويه ابسم سلفه الصاحلني«  . (2) درهم، وإمنَّ
لكتب ومجعها حىت قرن يف ذلك مع اجلاحظ، قال أبو هفان: باً لوكان حم

الفتحِّ بنِّ  »ثالثة مل أر  قّط وال مسعُت أبكثر  حمبًة للكتبِّ والعلومِّ من اجلاحظِّ و 
القاضي« إسحاق   بنِّ  وإمساعيل   خاقان  
القائل  ،  (3)  أن  املرتضى  أمايل  ويف 

»وأمَّا(4)املربد قال:  أنَّه  أيضاً  املربد  عن  وفيه  ما   ،  فإيّنِّ  إسحاق  بُن  إمساعيُل 
قط  إاّل وىف يدِّه كتاب  ينظُر فيه، أو يقّلُب الكتب  لطلبِّ كتاب   دخلُت عليه  

 

 .  280-7/279اتريخ بغداد  (1)
 . 39التعازي واملراثي للمربد ص  (2)
 .  5/2157معجم األدابء  (3)
 .  1/194انظر: أمايل املرتضى  (4)
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 .(1) ينظُر فيه«
 ه: تالم ذ

روى عنه مجاعة منهم: موسى بن هارون احلافظ، وعبد هللا بن أمحد بن  
يوسف   بن  حممد  عمر  وأبو  صاعد،  بن  وُيىي  البغوي،  القاسم  وأبو  حنبل، 

 .(2)القاضي
 وممن أخذ عنه من أهل اللغة:

 .(3)هـ(299أبو احلسن حممد بن أمحد بن كيسان )ت  -
 .(4) هـ(310أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج )ت  -
 .(5)هـ(323) ت  -نفطويه–أبو عبدهللا إبراهيم بن حممد بن عرفة  -
 .(6)هـ(328أبو بكر حممد بن القاسم األنباري )ت -

 

 .  1/195أمايل املرتضى   (1)
، ومعجم األدابء 5/151، واملنتظم يف اتريخ امللوك واألمم  7/273انظر: اتريخ بغداد    (2)

النبالء  647/  2 أعالم  وسري  الوعاة  13/339،  وبغية  املفسرين 1/443،  وطبقات   ،
 . 1/107للداودي 

 .  13/339انظر: سري أعالم النبالء  (3)
،  19،  2/6،  334،  217-216،  181-180،  1/126انظر: معاين القرآن وإعرابه    (4)

3/363  ،5/81 . 
 . 1/107وطبقات املفسرين للداودي ، 7/273انظر: اتريخ بغداد  (5)
 . 1/107فسرين للداودي ، وطبقات امل7/273انظر: اتريخ بغداد  (6)
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 اجمل د بن صاحل بن سل مان اجلارهللاعبد د.

 آاثره:
فات يف فنون شىت؛ فصنَّف يف الفقه والقرآن  ل القاضي مصنصنَّف إمساعي 

 والقراءات، والذي وقفت عليه منها ما أييت:
، وقــد وقــف د. عــامر (2)ه كتــاب كبــري، وذكــر النــد  أنــَّ (1))أحكــام القــرآن( -

ــة،  ــعاً وثالثــــني ورقــ ــاوز بضــ ــة يســــرية منــــه ال تتجــ حســــن صــــربي علــــى قطعــ
 .(3)فأخرجها بتحقيقه

(، وقد خرج مطبوعاً بتحقيـق احملـدث حممـد بـن لنيب)فضل الصالة على ا -
، مث خرجـــا مطبوعـــاً مـــرة أخـــرى بتحقيـــق عبـــداحلق (4)انصـــر الـــدين األلبـــاين

 .(5)الرتكماين
ــاً )جــــز  - ــام أيــــوب الســــختياين(، وقــــد خــــرج مطبوعــ ــه مــــن أحاديــــث اإلمــ ء فيــ

 .(6)بتحقيق د. سليمان بن عبدالعزيز العريين
بـــن أنـــس(، وقـــد خـــرج مطبوعـــاً  )اجلـــزء اخلـــامس مـــن مســـند حـــديث مالـــك -

 .(7)ق د. ميكلوش موراينبتحقي
 

الفهرست ص    (1) بغداد  252انظر:  األدابء  276/ 7، واتريخ  ، وسري 648/  2، ومعجم 
 . 1/107، وطبقات املفسرين للداودي 1/443، وبغية الوعاة 13/340أعالم النبالء 

 .  252ص  انظر: الفهرست (2)
 هـ.  1426طبعته دار ابن حزم ببريوت سنة  (3)
 هـ. 1383تب اإلسالمي بدمشق سنة  من منشورات املك (4)
 هـ. 1417طبعته دار رمادي للنشر ابلدمام سنة  (5)
 هـ.  1418طبعته دار الرشد ابلرايض سنة  (6)
 م.  2002طبعته دار الغرب اإلسالمي سنة  (7)
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 .(1))القراءات( -
إعرابـه(، وعـدد ، وذكر الداودي أنَّ امسه: )معـاين القـرآن و (2))معاين القرآن( -

 .(3)أجزائه مخسة وعشرون جزءاً 
وقال فيه: »وكتاب املعاين املذكور كان ابتدأه أبو عبيد القاسم بن سالم  

و األنبياء، مث تركه فلم يكمله؛ وذلك أنَّ اإلمام  أمحد  بن   بلغ فيه إىل احلج أ
أنَّك بلغين  إليه:  الفرّ   حنبل كتب   فيه  أقمت   القراءاتِّ  يف  وأاب تؤلُف كتاابً  اء  

فيه  وزاد   إمساعيُل  ه  فأخذ  تفعْل،  فال  القرآنِّ  معاين  يف  هبما  ُُيتج   أئمة  عبيد 
 .(4) زايدًة، وانتهى إىل حيث انتهى أبو عبيد «

املربد ابلفضل )القراءات( شهد هلما  القرآن( وكتاب  )معاين  كما   وكتاب 
 . (5)تقدم
 .(6))املسند( -

 

،  340/ 13، وسري أعالم النبالء  648/  2، ومعجم األدابء  7/276انظر: اتريخ بغداد    (1)
 . 1/107اودي وطبقات املفسرين للد

،  340/ 13، وسري أعالم النبالء  648/  2، ومعجم األدابء  7/276انظر: اتريخ بغداد    (2)
 .  1/443وبغية الوعاة 

 .  1/107انظر: طبقات املفسرين للداودي  (3)
   .1/108طبقات املفسرين للداودي  (4)
 من البحث.   8انظر: ص  (5)
واألمم    (6) امللوك  املنتظم يف اتريخ  األدابء  5/151انظر:  معجم  أعالم 647/  2،  ، وسري 

 .  1/443، وبغية الوعاة 13/340النبالء 
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 .(1))املوطأ( -
 .(2)د  أنَّه حنو ثالمثائة ورقة)أهوال القيامة(، وذكر الن -
 .(3))املبسوط يف الفقه( -
 (4))خمتصر املبسوط يف الفقه( -
 .(5))حجاج القرآن( -
 .(6))شواهد املوطأ( -
 .(8)، أو )األموال واملغازي((7)()املغازي -
ه - ، قــال الــذهيب: »يكــون (9)كتــاب يف الــرد علــى حممــد بــن احلســن، ومل يتمــّ

 .(10)حنو  مئيت جزء  ومل يكمل«
للقاض وذك الكتب  من  مجلة  الداودي  عند  ر  عليها  أقف  مل  إمساعيل  ي 

 

 .  1/107، وطبقات املفسرين للداودي 13/340انظر: سري أعالم النبالء  (1)
 .  252انظر: الفهرست ص  (2)
 . 1/107، وطبقات املفسرين للداودي 252ص انظر: الفهرست  (3)
 .  1/107ي انظر: طبقات املفسرين للداود  (4)
 .  252انظر: الفهرست ص  (5)
 .  252انظر: الفهرست ص  (6)
 .  252انظر: الفهرست ص  (7)
 .  1/107انظر: طبقات املفسرين للداودي  (8)
ت املفسرين للداودي  ، وطبقا13/340، وسري أعالم النبالء  252انظر: الفهرست ص    (9)

1/107  . 
 .  13/340سري أعالم النبالء  (10)
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، قال: »وكتابه يف )الرد على الشافعّي يف مسألة اخلمس وغريها(،. . . .  غريه
)الشفاعة(،   )الفرائض(  ....وكتاب  من    -جملد-وكتاب  اجلامع  و)زايدات 

أجزاء-املوطأ(   عشر  -أربعة  يف  املوطأ(  )شواهد  مسي  وله كتاب كبري   ،
سعيد  جم بن  ُيىي  )مسند  وكتاب  جزء،  مخسمائة  يف  أنه  وذكر  لدات، 

البناين(،   اثبت  حديث  و)مسند  أيب   ....األنصارّي(  حديث  و)مسند 
و)جزء )األصول(   هريرة(،  وكتاب  زرع(،  أم  )االحتجاج حديث  وكتاب   ،

ابلقرآن( جملدان، وكتاب )السنن(، وكتاب )الشفعة وما روي فيها من اآلاثر( 
 .(1)ين يصيب الثوب(«و)مسألة امل

 ومل أقف على شيء من كتبه السابقة مطبوعة عدا الكتب األربعة األول. 
تضمنته من شرح لبعض    وممَّا يتصل آباثره نسخته من كتاب سيبويه، وما

 الميذه عنه من آرائه ومروايته.مواضع الكتاب، وما نقله ت
 شعره:

ع  جارية  أبيات  وهي  شعره،  من  شيئاً  املصدر  بعض  نظم  ذكرت  لى 
 ، ومن ذلك قوله:  (2)الفقهاء

ـــمَّ ختطـــــــــــى إىل لبـــــــــــابِّ اللبـــــــــــابِّ    مهــــــــُم املــــــــوتِّ عاليــــــــات  فمــــــــن ثــــــــــــــ   ــــــــــ
 الفـــــــــراُق أخـــــــــو املـــــــــو وهلـــــــــذا قيـــــــــل  

 
 
 

  (3)ه علــــــــــى األحبــــــــــابِّ تِّ إلقدامــــــــــِّ  
 

 

 .  108-1/107فسرين للداودي طبقات امل (1)
 .  650-649/  2، ومعجم األدابء 7/276انظر: اتريخ بغداد  (2)
 .  649/  2، ومعجم األدابء 7/279انظر: اتريخ بغداد  (3)
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 وفاته:
سنة   سنة  (1)ه  282تويف  إسحاق   بُن  إمساعيُل  »وتويف  الند :  قال   ،

، وقيل: إنَّه (2)ليلة  األربعاء لسبع  بقني من ذي احلجة«اثنتني ومثانني ومائتني،  
فأدركه  أحد خفيه  فلبس  الناس،  فيحكم بني  اجلامع  إىل  ليخرج  لبس سواده 

 .(3)ل أن يلبس اآلخراملوت قب 
 اثن اً: مكانيه يف اللَة: 

أنَّه برع يف علوم عدة؛ منها   سبق يف ترمجة إمساعيل القاضي اإلشارة إىل 
إليه، فيقتبُس كل  فريق   الفقه واحلديث و  الناس يصريون  القراءات واللغة، وأنَّ 

 منهم علماً ال يشارُكه فيه اآلخرون.
اللغمل  أعرضأن  هنا  أود  و  ا منزلة عالية، ويشهد  ة؛ فقد بلغ فيهكانته يف 

 على ذلك أمور:
أنَّه قرأ على كبار األئمة يف اللغة، وممن قرأ عليهم التوزي واملازين األول:  

وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك يف احلديث عن  ،  (4)إسحاق الزايدي واملربدوأبو  

 

ص    (1) الفهرست  بغداد  252انظر:  واتريخ  وطبقات281/ 7،  ص    ،  للشريازي  الفقهاء 
األدابء  165 ومعجم  النبالء  647/  2،  أعالم  وسري  الوعاة 13/341،  وبغية   ،
1/443  . 

 .  5/153. وانظر: املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم 252الفهرست ص  (2)
 . 443/ 1، وبغية الوعاة 647/ 2انظر: معجم األدابء  (3)
 .  5/218، 2/313انظر: إعراب القرآن  (4)
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 . (1)شيوخه
ولهالثاين:   منه،  نسخة  له  فقد كانت  سيبويه،  بكتاب  فيها    عنايته 

يل فيه: »وكان  من نُظراء أيب  تعليقات على بعض املواضع من الكتاب، حىت ق
  تعليقاتهحلديث عن  ، وا(2)العباس حممد بن يزيد املربد يف علم كتاب سيبويه«

 الكتاب هو موضوع هذا البحث.  على
ثناء من عاصره أو أخذ عنه من كبار أهل العربية وإجالهلم له، الثالث:  

، (3)ديث عن مكانته أنَّ املربد كان شديد التوقري واالحرتام لهفقد سبق يف احل
 . (4) وسبق أن ممن أخذ عنه ابن كيسان والزجاج ونفطويه وابن األنباري

ا أثر عن املربد يف ثنائه على القاضي إمساعيل يف علم اللغة قوله: »لوال وممَّ 
 .(5) األدب«أنَّه مشتغل برايسة العلم والقضاء لذهب برايستنا يف النحو و 

الشاهد،  حممد  بن  طلحة  عن  بسنده  اخلطيب  رواه  ما  أيضاً  ذلك  ومن 
م»قال:   ومسعُته  الكتابني،  هذين  يصُف  جماهد  بن  بكر  أاب  ال ورأيت  رات  

مين   أعلُم  القاضي  يقوُل:  املربد  العباس  أاب  مسعُت  يقوُل:  أحصيها 

 

 من البحث.  10-9ر: ص انظ (1)
 .  165طبقات الفقهاء للشريازي ص   (2)
 من البحث.  13-12انظر: ص  (3)
 من البحث.  14انظر: ص  (4)
 .  165طبقات الفقهاء للشريازي ص   (5)
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 .(2)ملربد، وروي هذا القول يف كتب أخرى عن ابن جماهد ال ا(1) «ابلتصريف
املسائل   بعض  فيه  ا طرح  إمساعيل، ورمبَّ القاضي  املربد ُيضر جملس  وكان 

 .(3)الدقيقة يف تفسري كالم سيبويه
وثعلب املربد  وطال    واجتمع  مسألة،  يف  فتكلما  القاضي،  إمساعيل  عند 

ُيكم  أن  فسأاله  ابلقاضي،  رضينا  قد  لثعلب:  املربد  فقال  الكالم،  بينهما 
فقال هلما: بينكما؛    بينهما،  بعد أن مسع: "ال يسعين احلكم  قال  تكاملا، مث 

 . (4) ألنَّكما قد خرجتما إىل ما ال أعلم"
مي أهل البصرة والكوفة له، وعلى  واخلرب السابق فيه داللة على إجالل إما

وتواضعه   ،قبوهلم قوله يف اللغة، كما أنَّ فيه داللة على ورع القاضي إمساعيل
 ما فيما تكلما فيه. واعرتافه بقصور العلم عنه

عن توجيه وممن كان جيله ويقدره ابن كيسان، فقد سأله القاضي إمساعيل  
چەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ قوله تعاىل:  

 (6) (إنَّ )  بتشديد   ر السبعةمجهو   اءةقر يف   (5) 
: » ما أحسن  هذا لو تقدَّمك أحد   وقال لهفاستحسن القاضي ما أجاب به، 

 

 .  13/340. وانظر: سري أعالم النبالء 7/276اتريخ بغداد  (1)
 .  1/443، وبغية الوعاة 2/648انظر: معجم األدابء  (2)
 .  3/135انظر: أمايل ابن الشجري  (3)
 . 7/280انظر: اتريخ بغداد  (4)
 . 63من اآلية   طه: (5)

قرأ ابلتخفيف عاصم يف رواية حفص وابن كثري غري أنّه يشدد النون من )هذان(، وقرأ أبو    (6)
 .     419عمرو بن العالء: ﴿إّن هذين﴾، وقرأ ابقي السبعة بتشديد )إّن(. انظر: السبعة 
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كيسان: فقلُت له: فيقوُل القاضي به حىت ابلقولِّ به حىت يُؤنس به. قال  ابُن  
يُؤنس  به فتبسم«
، وقوله هذا فيه إجالل ملن تقدمه من العلماء، وحمبته أن  (1)

 ملتقدمني.قول اوتالمذته  فق قول معاصريهيوا
من   بطلب  احلسىن(  هللا  أمساء  )تفسري  ألف كتابه  فقد  الزجاج،  ومنهم 

وروى  (2)القاضيإمساعيل   طريقه،  ال  من  يفأكثر  القرآن    قراءة  )معاين  كتابه 
  نا هذا فهو عن أيب عبيد  يف كتابِّ   ما أرويه من القراءةِّ   »وأكثرُ ، قال:  وإعرابه(

 .(3)«الرمحن عن أيب عبيد   عن أيب عبدِّ  إسحاق   بنُ  إمساعيلُ  ا رواهممَّ 
وكان الزجاج يعرض عليه أحياانً بعض أقواله يف توجيه القراءات؛ ليطمئن  

  إن  ﴿  مجهور السبعة:قراءة     صدر قول اختاره يف توجيهل يفقا  إىل صحة قوله،

وكنُت عرضُته   -وهللا أعلم-: »والذي عندي  -(إنَّ )  بتشديد-  ﴾ لساحران  هذان
ع  زيد على  بن  محاد  بن  إسحاق  بن  إمساعيل  وعلى  يزيد  بن  حممد  املينا 

 .(4)وذكرا أنَّه أجوُد ما مسعاه يف هذا. . . « ،القاضي فقباله 
مروايت  أثر  ما    الرابع: من  ابلقبولعنه  األئمة  أعاريب  تلقاها  ومن   ،

چ  ے    ے        ۓچ  قوله تعاىل:  عنه يف  املاورديالقرآن، فمن ذلك ما نقله  
(5)، 

 

 .11/219. وانظر: اجلامع 3/46عراب القرآن  إ (1)

 .  21سىن ص انظر: تفسري أمساء هللا احل (2)
 .  181-1/180 معاين القرآن وإعرابه (3)
 . 3/363معاين القرآن وإعرابه  (4)
 .14الربوج: آية  (5)
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: حكاه املربد عن امساعيل بن إسحاق القاضي أن الودود  وفيه اثلث  »قال:  
 وأنشد قول الشاعر:  ،هو الذي ال ولد له

 نـــــــــــــــــــةً وأرْكـــــــــــــــــــُب يف الـــــــــــــــــــّرْوع ُعراي
 

ــول اجلنـــــــــــاح لقاحـــــــــــاً و ُدوداً    (1)ذلـــــــــ
 
 

  ولد    وليس    ه،لعباد  ه يغفرُ أنَّ   :معىن اآلية  ويكونُ ،  هلا حتن إليه  ال ولد    :أي
 . (2)«جزاء   متفضاًل من غريِّ  ابملغفرةِّ   ه، ليكون  ن أجلِّ هلم م يغفرُ 

السبعة: ﴿إّن هذان لساحران﴾    اءةقر وأثر عنه قول يف توجيه   -مجهور 
النحاس:  ،  -بتشديد )إنَّ( القراءُة األوىل للعلماءِّ فيها  »قال  أبو جعفر :  قال  

؛ منها: أْن يكون  )إنَّ( مبعىن )نعم( ....وإىل هذا القولِّ   كان  حممُد ستُة أقوال 
 .(3) «بُن يزيد  وإمساعيُل بُن إسحاق  يذهبان

 

القرآن    (1) ألحكام  اجلامع  انظر:  قائله.  على  أقف  مل  املتقارب،  والبحر  296/  19من   ،
 .15/302وروح املعاين  ، 10/446

 6/243النكت والعيون  (2)

 . 3/44إعراب القرآن   (3)
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 إمساع ل القاضي  تعل قاملاابحث األول: دراسة ااأثور من  
القاضي   نصوص  علىيف  بلغت  نصاً    التعليق  وأربعني  مثانية  الكتاب 

الكتاب األوىل من  جعلتها   أبواب  منها يف  أربعون  اثنني وأربعني موضعاً،  يف 
، (2)إىل "هذا ابب األمر والنهي"  (1)م ما الكلُم من العربية"ابب "هذا ابُب عل 

أن  إىل  له  سبيل  ألنه ال  االسُم  فيه  يُنصب  ما  "ابب  واألربعون يف  واحلادي 
 . (4)، والثاين واألربعون يف "ابب اهلمز"(3)كون صفة"ي

أنَّ  سبق  مما  الظن  على  علَّ   ويغلب  على القاضي  ابلشرح  نسخته  يف  ق 
كتاب سيبويه مث توقف، وهو أمر غري مستغرب جيري مثله    األبواب األوىل من

عند بعض العلماء، ورمبا كان النشغال إمساعيل القاضي ابلقضاء وأمور العامة 
 ه ابحلديث والفقه دور يف توقفه عن التعليق على ما بقي من الكتاب. وعنايت

 مطالب:  أربعةالقاضي يف  تعليقاتوسوف أتناول 
 . تعل قاتهمصدر األول: 
 . تعل قاتهجماالمل الثاين: 

 . تعل قاتهمسامل الثالث: 
 ما انحرد به. الرابع: 

 

 . 1/12، )هارون( 1/2انظر: الكتاب )بوالق(  (1)
 .1/137، )هارون( 1/69انظر: الكتاب )بوالق(  (2)
 . 2/60، )هارون( 1/247الكتاب )بوالق(  (3)
 . 547-3/546، )هارون( 2/166الكتاب )بوالق(  (4)
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 مصدر تعل قاته: األول ااطلب  
 علق ابلكتاب ونسخه ينقسم قسمني: ما ورد عن إمساعيل القاضي مما يت

، وهذا هو موضوع هذا تعليقه على نصوص الكتاب أو شرحه هلااألول:  
 البحث.

تاب وفرقها عن نسخ الكتاب األخرى ما يتصل بنسخته من الكالثاين:  
الضرب  هذا  يف  اجملموع  ولكثرة  املعروفة،  النسخ  فروق  من صور  أبي صورة 

" عنوانه:  جعلت  خاص،  ببحث  من كتاب  أفردته  القاضي  إمساعيل  نسخة 
 ".-دراسة مقارنة للمأثور منها-ويهسيب

البحث إىل   العلمية هلذا  املادة  حواشي كتاب  وقد رجعت يف سبيل مجع 
املتقدمة  سي خاصة  النحوية  والكتب  وأبنيته،  وأبياته  الكتاب  وشروح  بويه، 

له    تعليقات، لكين مل أقف على  منها؛ كاألصول البن السراج وكتب الفارسي
فقد ورد شيء  فروق نسخته  إىل  اإلشارة  أما  فقط،  الكتاب  إال يف حواشي 

 منها يف شروح الكتاب وبعض الكتب املتقدمة. 
الكتاب كان من  وما ورد من ذكر لنسخ القاضي يف حواشي  ة إمساعيل 

 طريقني: 
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القصري يف أصله األول،  األول: الق ْصري فقد    حاشية  الطيب  أبو  نصَّ 
على أنَّ ابن السراج عارض بنسخته نسخة إمساعيل    (1)وليف حاشية أصله األ

الع ْبدري(2)القاضي املنسوخة من نسخة أيب علي    (3)، جاء بعد هناية نسخة 
بنِّ  (4)الغسَّاين إمساعيل   نسخةِّ  من  الفارسي  عليّ   أيب  يف كتابِّ  »وكان    :

 

الطي  (1) عليه، أبو  سيبويه  قرأ كتاب  الفارسي،  تالميذ  من  الق ْصري،  طوسيّ   بن  حممد  ب 
ه(، ونسخ القصري نسخة من نسخة الكتاب 340تب الفارسي له إجازة خبطه سنة )وك

)األصل   أخرى  نسخة  منه  نسخ  مث  عليها،  واعتمد  الفارسي،  هبا  فأعجب  للفارسي، 
إضافات أخرى. انظر: حواشي كتاب الثاين( أدخل فيها أسئلته للفارسي وأجوبته عنها و 

، 6/2542ترمجته يف: معجم األدابء    . وانظر:131-1/130سيبويه )مقدمة التحقيق(  
 .  1/122وبغية الوعاة 

 .  1/157انظر: حواشي كتاب سيبويه )مقدمة التحقيق(   (2)
علماء    (3) ومن كبار  العبدري، حمدث،  عبدهللا  بن  بن عصفور  بكر  أيب  بن  أبو زكراي ُيىي 

هـ  646ام  هـ، لقيه الرعيين بتلمسان يف شهر ربيع االول ع646املالكية، كان حياً سنة  
نبله   فيه  ظهر  بذلك كتبا  وكتب  ُيمله،  ما  مجيع  هلم  فأجاز  ولبنيه،  لنفسه  واستجازه 

، ومعجم أعالم 172-171ومعرفته بطريقة التحديث. انظر: برانمج شيوخ الرعيين ص  
 .233اجلزائر ص 

عل  (4) أبو  احلديث هو  يف  إمام  األندلسي،  اجليَّاين  الغساين  أمحد  بن  حممد  بن  احلسني  ي 
وأربعمائة. من  وا مثان وتسعني  تويف سنة  واألنساب،  والشعر  ابلغريب  معرفة  وله  ألدب، 

اليت كتبها  الكتب  املشكل(، وصحَّح كتباً كثرية، ومن مجلة  املهمل ومتييز  )تقييد  كتبه: 
قرأه فقد  سيبويه،  سراج   وصححها كتاب  بن  عبدامللك  مروان  أيب  شيخه  عن  ورواه 
بن   حممد  بكر  أيب  وعن  األعيان  األموي،  وفيات  انظر:  املصحفي.  ،  180/ 2هشام 

 .137-1/135، وحواشي كتاب سيبويه )مقدمة التحقيق( 1/193والذيل والتكملة  
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بنِّ إسحاق   إمساعيل   بنسخته نسخة   أاب بكر عارض   القاضي؛ ألنَّ    إسحاق  
القاضي، وملَّا عارض  أبو عليّ  بنسخةِّ أيب بكر  أحلق  ما يف نسخةِّ أيب بكر  من  

 .(1) الزايدةِّ واخلالفِّ الذي وجد ه يف نسخةِّ القاضي«
هلا   يرد  فلم  الثاين  القصري  أصل  عن  الزخمشري  نقلها  اليت  احلاشية  وأمَّا 

ا منه  نقل  ما  على  اقتصر  ألنَّه  ذكرها؛  القصري  ترك  ورمّبا  لفارسي ذكر، 
 . (2)مباشرة

حاشية الزخمشري اليت علقها يف أول احلواشي؛ لبيان الرموز، قال: الثاين:  
 .(3) «بن إسحاق القاضي وما كان عالمته )ق( فإنَّه من نسخة إمساعيل»

من حواشي الكتاب    بتعليقاته وشروحهواعتمدت يف استخراج ما يتصل  
 على ثالث نسخ:

أربعة أجزاء؛  شاجوروم حسن اب: نسخة مكتبة  األوىل ، وهي نسخة يف 
 ( برقم  )2562األول  أوراقه  وعدد   ،)175( برقم  والثاين  ورقة،   )2563  ،)
( أوراقه  برقم 173وعدد  والثالث  ورقة،   )  (2564( أوراقه  وعدد   ،)185  )

 ( ورقة. 215(، وعدد أوراقه )2565ورقة، والرابع برقم )
 

 .  1/14حواشي كتاب سيبويه  (1)
 .  1/157انظر: حواشي كتاب سيبويه )مقدمة التحقيق(   (2)
إمساعيل    (3) نسخة  من  األوىل  الورقة  على  الرموز  بيان  يف  احلاشية  الرقم هذه  ذات  أفندي 

(634( الرقم  ذات  صوفيا  أاي  ونسخة  الرقم 4573(،  ذات  صوفيا  أاي  ونسخة   ،)
(،  5063(، ونسخة الفاتح ذات الرقم )5062(، ونسخة الفاتح ذات الرقم )4574)

 (.  1376ونسخة راغب ابشا ذات الرقم ) (،566ونسخة حالت أفندي ذات الرقم ) 
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معاىف البصري سنة   وهذه األجزاء األربعة، كتبها عبداحملسن بن مزروع بن
(، ويظهر أن  169احلواشي فيه عند لوحة )  هـ، لكنَّ اجلزء الرابع تنتهي647

ب آخر السقط دون أن  ما بعد هذه اللوحة سقط من النسخة، فأكمل كات
اللوحة   يضيف إليه احلواشي، ويف هذا اجلزء سقط مقداره عشر لوحات من 

(110( اللوحة  إىل  و 120(  حواش   منها  سقطت  يف ( كما  يسرية  فروق 
الرابعة  اللوحة  ظهر  يف  أشري  الكتاب  من  النسخة  وهذه  متفرقة،  مواضع 

ابن السراج، ة  واخلمسني منها إىل أنه من هذا املوضع قد نسخت من نسخ
 وقد رمزت هلذه النسخة ابلرمز )أ(. 

النسخ ذوات احلواشي اليت وقفت  أقدم  النسخة؛ لكوهنا  واعتمدت هذه 
 ، وقلة السقط فيها.عليها، ولضبطها وصحتها

):  الثان ة الرقم  ذات  عثمانية  نور  مكتبة  أوراقها  4628نسخة  عدد   :)
الرتقيم نسخها علي  ( ورقة، وهي نسخة كاملة يف أربعة أجزاء متصلة  554)

 هـ، وقد رمزت هلذه النسخة ابلرمز )ب(.1149ُيىي، وفرغ من نسخها سنة  
سـخ فيهـا، وكوهنـا واخرتت هذه النسخة؛ الكتمال احلواشـي وفـروق الن

، وقـــد متيـــزت نســـخه ابلصـــحة (1)علـــي ُيـــىي أجـــود النســـخ األربـــع الـــيت نســـخها
 .(2)والضبط واكتمال احلواشي

 

نسخة    (1) هي:  األخرى  الثالث  )والنسخ  الرقم  ذات  صوفيا  الفاتح 4574أاي  ونسخة   ،)
 (.  466(، ونسخة حالت أفندي ذات الرقم )5062ذات الرقم )

 . 45-1/44انظر: جهود الزجاج يف دراسة كتاب سيبويه  (2)
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إمسالثالثة:   مكتبة  )نسخة  الرقم  ذات  أفندي  أوراقها  634اعيل  (: عدد 
( ورقة، وهي نسخة كاملة يف أربعة أجزاء متصلة الرتقيم نسخها أمحد  445)

البحريي،   سليمان  سنة  بن  نسخها  من  هلذه  1151وفرغ  رمزت  وقد  هـ، 
 النسخة ابلرمز )ج(. 

أحل  معاىف، ومل  ابن  لكوهنا منسوخة من نسخة  النسخة؛  واخرتت هذه 
 يف املواضع اليت سقطت من نسخة ابن معاىف.إليها إال 

مان  وحني أوشكت أن أفرغ من هذا البحث أخرج األستاذ الدكتور سلي
من الكتاب    التعليقاتفأحلت إىل مواضع  ،  العيوين )حواشي كتاب سيبويه(

يف   إال  معه  أختلف  ومل  التوثيق،  زايدة  ابب  قراءة موضعنيمن  يف  أحدها  ؛ 
 .املتجه إليه شرح القاضي يف نص سيبويهواآلخر النص، 

 
*** 
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 جماالمل تعل قاته: الثاين ااطلب  
 تحسري عبارة الكياب:   -1

على   الغالب  هو  اجملال  بلغت  تعليقاتههذا  فقد  اليت؛  هبا  املواضع  فسر   
 .(1)موضعاً  سبعة وعشرينالعبارة 

الغامض   يفسر  مواضع  يف  فنجده  الكتاب،  عبارة  تناوله  صور  وتنوعت 
: إمنا هو لن ْصبِّ اللفظ، فال تنصب :  همنها، كتفسريه قول سيبوي   »فإْن قلت 

: )مرْرُت بزيد (...« ل  يف عبارة سيبويه غموضاً جاّله شرح إمساعي  فإنَّ   (2)بـ ْعد 
بل رمبا كان كالم    ، وجنده يف مواضع أخرى يفسر الظاهر الواضح،(3)القاضي

 .(4) سيبويه أوىف من تفسري القاضي وتعليقه
ماًل أكثر من وجه، فيذكر إمساعيل القاضي ما وقد يكون كالم سيبويه حمت

سيبويه:   قول  األقوى، كتفسريه  الوجه  خمتاراً  وفِّْعل ،  » ُيتمله  اسم ،  لُِّم:  فالك 
: "ليس ابسم   جوز يف مجلة  فإنَّه  ؛  (5) «فِّْعل    ف  جاء  ملعىًن ليس  ابسم  والوح رْ 

ال ورجح  للمعىن،  صفة  تكون  وأن  للحرف،  صفة  تكون  أن   " فِّْعل  وجه وال 

 

،  21،  20،  18،  17،  16،  15  ،13،   12،  11،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1هي:    (1)
23 ،25  ،29  ،30 ،31  ،32  ،33 ،35  ،37  ،39 ،40 . 

 .  1/97، )هارون( 1/50الكتاب )بوالق(  (2)
 (. 31انظر: املوضع ) (3)
 (. 37(، )23(، ) 19(، )12انظر: املوضع ) (4)
 . 1/12، )هارون( 1/2الكتاب )بوالق(  (5)
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 .(2) ، ورمبا اقتصر يف مثل هذه املواضع على ذكر أحد األوجه فقط(1)األول
لتفسريمها، كقول    ورمبا كانت هناك روايتان لعبارة الكتاب فيعرض القاضي 

يكون   سيبويه:   أن  ُيسُن  ما  إال  هبا  ُُيكى  أال  على  )قلت(  أ وقعت  »فلمَّا 
النَّا خرُي  عمر و  زيد :  قال   قوُلك:  وذلك  عبارة  (3)س«كالماً،  وجه  فإنَّه  ؛ 

 .(4)الكتاب على رواية النسخة الشرقية والرابحية يف هذا املوضع
عل  لألخفش  تعليق  ابلتفسري  له  عرض  وهو  وممَّا  الكتاب،  من  موضع  ى 

فالعامُل )اضرْب( هذه، »  قوله: فاضرْب(،  : )زيداً  إذا قلت  أبو احلسن:  قال  
قبل ها... مبا  معلَّقة  اختل   (5)«والفاُء  الكتاب يف  إذ  الالم من فت نسخ  ضبط 

معّلقة" "والفاُء  احلسن:  أيب  تعليقه وجه قول  القاضي يف  إمساعيل  بني  وقد   ،
 .(6)الفتح والكسر

 اب: الكي أمثلة -2
النحوية   املسائل  على  سيبويه  يذكرها  اليت  األمثلة  هنا  ابألمثلة  وأعين 

فيه  عرض  اليت  املواضع  وبلغت  يف كتابه،  هلا  عرض  اليت  إمساعيل  والقواعد  ا 

 

 (. 1انظر: املوضع ) (1)
 (. 23)(، 11انظر: املوضع ) (2)
 /أ. 1/40، املخطوط أ 1/62بوالق  (3)
 (. 35انظر: املوضع ) (4)
 /أ.35/أ، ب 1/47أ  (5)
 (. 40انظر: املوضع ) (6)
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 . (1)القاضي ألمثلة الكتاب عشرة مواضع
وتنوعت صور تناوله لألمثلة؛ فتارة يعرب كلمة يف مثال الكتاب كإعرابه 

م يف  الكتاب:)ظنك(  ؟(  ثال  ذاهب  ظ نَّك   زيد   منصوابً    ( 2) )مىت  أعربه  فإنَّه 
املصدرية  الكتاب:  (3)على  مثال  )الرجالن( يف  أخوك  وق دِّم  ، وإعرابه  "ذهب  

"ع   .(5)، فإنَّه أعربه خرباً ملبتدأ حمذوف (4)مر و الرجالنِّ احلليمانِّ
علةً  يذكر  املذكورة  واترة  األمثلة  املف(6)يف  جميء  يف ؛ كتعليله  الثاين  عول 

( و  مثايل أبنَّ    (7) )ر أ ْيُت زيًدا الصاحل (  الكتاب: )و ج د  عبُدهللاِّ زيًدا ذا احلِّفاظِّ
احلال    فعواًل اثنياً هلذه األفعال ال حااًل؛ ألنَّ أراد أن يُبنّي أهنا تعرب مسيبويه  

 .(8)ال تكون معرفة 
الع عن  حكاه  سيبويه  أورده  الذي  املثال  أنَّ  على  ينص  ففي واترة  رب، 

 

(،  41(، )38(، )34(، )33(، )27(، )24(، )21(، )19(، )10انظر: املوضع )  (1)
(42 .) 

 .1/124، )هارون( 1/63انظر: الكتاب )بوالق(  (2)
 (. 38انظر: املوضع ) (3)
 . 60/ 2، )هارون( 1/247انظر: الكتاب )بوالق(  (4)
 (. 41انظر: املوضع ) (5)
 (،  34(، )10انظر: املوضع ) (6)
 . 40-1/39، )هارون( 1/18انظر: الكتاب )بوالق(  (7)
 (. 10انظر: املوضع ) (8)
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قـ ْول     ذكر القاضي أنَّه  (1)«وكما قال: )من يقول ذاك؟ ت درِّي(»  قول سيبويه:
عادِّ  هذه  وأنَّ  هو،  سيبويه كما  حكاُه  الع ر ب،  من  من  مسموع   يف كثري   تُُه 

 .(2)األمثلة، مث بنيَّ معىن هذا القول املسموع وأصله

ألمثلة ترك سيبويه    هتعليقوممَّا يتصل هبذا املوضع إيراد إمساعيل القاضي يف  
(كتمثيله بـ  ،(3) التمثيل هلا (، و)قـ ْول  عدم قلب الواو ملا ذكره سيبويه من    )بـ ْيع 

مفت قبلها  وما  إذا كانت ساكنة  التمثيل  (4)وحوالياء  ترك سيبويه  أنَّ  ، وظاهر  
 يف هذا املوضع لظهوره.

 أب امل الكياب:  -3
، وكان تناوله  (5)عرض إمساعيل القاضي ألبيات الكتاب يف سبعة مواضع

 هلا على صور، هي:
 ، فسيبويه أورد بيت األعشى:  (6) رواية البيت األوىل:

رِّْمن هُ   ــْ ْأ ي صـــ ــ  ىت  ي شـــ و انِّ مـــــ  ــ  و الغـــ  وأ خـــــُ
 

د  وِّد ادِّ وي كـــــــــــــــــــُ   داًء بـُع يـــــــــــــــــــْ   (7)ّن أ عـــــــــــــــــــْ
 

 

 . 1/120، )هارون( 1/61الكتاب )بوالق(  (1)
 (. 33انظر: املوضع ) (2)
 (. 42(، )24انظر: املوضع ) (3)
 (.42.وانظر: املوضع )547/ 3، )هارون( 2/166انظر: الكتاب )بوالق(  (4)
 (. 28(، ) 26(، )22(، )18(، )14(، )9(، )8انظر: املوضع ) (5)
 (. 22(، )9انظر: املوضع ) (6)
 . 60سيأيت خترجيه ص  (7)
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على حذف   اكتفاء ابلكسرةشاهداً  )الغواين( ضرورة  ، وأورد (1) الياء من 
رواية   القاضي  فيإمساعيل  شاهد  ال  للبيت  يف أخرى  من كالمه  وظهر  ها، 

ت روايته ل  .(2)كون شاهداً حنوايً يالرواية أنَّ البيت ُغريِّّ
عليها   جاءت  رواية  آخر صحَّح  موضع  الكتاب،  ويف  نسخ   ه ألنَّ بعض 

 .(3) ذه الرواية يتسق كالم سيبويه ويطردهب 
النحوي؛ كذكره    الثان ة:  للشاهد  التعرض  دون  البيت  معىن  املهجو  بيان 

، أو ذكره أن البيت على رواية (5)، أو تفسري كلمة يف البيت(4)يف البيت وقومه
 .(6)أبلغ

جوه اليت خرج عليها  بيان الشاهد من البيت أو ذكر وجه من الو   الثالثة:
 . (7) البيت

 االنيصار لس بويه:  -4
يف   سيبويه  موافقته  يف  أحدمها  موضعني؛  يف  ذلك  خرب ووجدت  تقدير 

منصوابً  املرفوع    )الت(  االسم  ورد  أنَّ  إذا  يف  األخفش  مذهب  وردَّ  معها، 
 

 .1/28، )هارون( 1/10انظر: الكتاب )بوالق(  (1)
 (. 9انظر: املوضع ) (2)
 (. 22املوضع )انظر:  (3)

 (. 14انظر: املوضع ) (4)

 (. 26انظر: املوضع ) (5)

 (. 28ملوضع )انظر: ا  (6)

 (. 18(، )8انظر: املوضع ) (7)
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 .(1))الت( ال تعمل شيئاً؛ ألنَّ السماع جاء إبجراء )الت( جمرى )ليس(
مناصرته   يف واآلخر  )زيد(  رفع  سيبويه  إجازة  يف  األخفش  على  سيبويه 

عليه؟( ابـ ر   ُمك  أنت   و)أزيًدا  عليه؟(،  حم ُْبوس   أنت   )أزيًدا  ذهب  حنو:   إن 
 .(2)بوس( و)مكابر( مذهب االسم غري العامل حنو: )رجل(بـ)حم
 

*** 

 

 (. 16انظر: املوضع ) (1)

 (. 32انظر: املوضع ) (2)
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 .مسامل تعل قاته: الثالثااطلب  
ضرب من  هي  القاضي  إلمساعيل  وشرح  تعليقات  من  أثر  تعليقات    ما 

سبقت  اليت  واملازين  واجلرمي  األخفش  الكتاب؛ كتعليقات  على  املتقدمني 
وتلك   الكتاب،  شرح  يف  املفردة  هبا    ت ليقا التع املصنفات  ختتص  مسات  هلا 

شرح   مسات  من  يل  ظهر  وممَّا  والتفسري،  الشرح  يف  املفردة  الكتب  ختالف 
 إمساعيل القاضي ما أييت:

 االخيصار: -1
مواضع   غري    التعليقاتجل  االختصار  وهذا  أسطر،  ثالثة  تتجاوز  مل 

مستغرب؛ ألنَّ إمساعيل القاضي مل يؤلف كتاابً مستقاًل يف شرح الكتاب؛ وإمنا  
 انت هذه التعليقات يف حواشي الكتاب، وتلك طبيعة احلواشي. ك

، فعند (1) ومع غلبة االختصار فقد ظهر يف قليل من املواضع طول النفس
ال ينصرُف إذا أُدخل  عليه األلُف والالُم أو ُأضيف     ومجيُع ما »  قول سيبويه:

ا أمساء  أُدخل  عليها ما ي دخُل على املنصرف... « ؛ ألهنَّ اجنرَّ
علق إمساعيل    (2)

 .(3)القاضي على هذا املوضع بنحو عشرة أسطر
قوهلم:  يف  سيبويه  إليه  أشار  الذي  الشذوذ  وجه  القاضي  إمساعيل  وبنيَّ 

 

 (. 37(، ) 33(، )31(، )23(، )18(، )8(، )6انظر: املوضع ) (1)

 . 23-1/22، )هارون( 1/7الكتاب )بوالق(  (2)

 (. 6انظر: املوضع ) (3)
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ة ()هذه مِّْلح ف ة  ج دِّ   .(2)بنحو ستة أسطر (1)ْيد 
عنها  واإلجابة  األسئلة  افرتاض  أسلوبه  يف  ظهر  يف  -الفنقلة-وممَّا  وهو   ،

ح : »  ، من مثل قوله:(3)كتابهذا متأثر أبسلوب ال : فهل ي صِّ )ق(: فإْن قلت 
 )ما زيد  مِّن قـ ْومِّنا وال عندِّان(؛ ألنَّ )مِّن( ت ْدُخُل على )عند (؟ 

: )ما الشَُّر مِّن  قلُت: ال؛ ألنَّ )مِّن ( قد اخت لف  معناها، ولكْن إذا قلت 
 .(4) قومِّنا وال عندِّان( كان صحيًحا؛ التفاقِّ معناها، هـ«

يسل  أسلوبومل  املواضعم  بعض  يف  الغموض  من  وأ ْصُل  »  ، كقوله:(5)ه 
املخاطِّبِّ  عِّْلُم  فيما  هذا  حنوِّ  واستعماُل  ذاك"،  يقوُل  م ْن  "ت ْدرِّْي   : الكالمِّ

؟ ت ْدرِّْي( كان استفهاُمُه   واملخاط بِّ  ، فإذا أ خَّر  فقال: )م ْن يقوُل ذاك  يَّانِّ فيه سِّ
ه واستدال اًل بعِّْلمِّهِّ، فقوله: )ت ْدرِّْي( إثبات  بعد   استشهاًدا له على الثابتِّ عند 

ه،  .(6) «هــ االستفهام للدِّر ايـ ت نْيِّ يف املعىن، ال لدِّرايةِّ املْست ْشه دِّ وحد 

 

 .1/60، )هارون( 1/29انظر: الكتاب )بوالق(  (1)

 (. 18نظر: املوضع )ا (2)

 (. 34(، )21(، )6انظر: املوضع ) (3)

 /أ.16ب  (4)

 (. 33(، )13انظر: املوضع ) (5)

 /ب.29/أ، ب 1/39أ  (6)
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 الل:الع اية ابالسيد -2

إمساعيل القاضي على الكتاب    تعليقاتال خيفى على من ينعم النظر يف  
لسماع من القرآن الكر   عنايته ابالستدالل، فرتاه يف بعض املواضع يستدل اب

غري (1)والشعر يف  الغاية  البتداء  تكون  )مِّن(  أنَّ  من  ذكره  ما  ذلك  ومن   ،
، (2)من الشعر على ما ذكر  أن تكون للزمان، مث أورد آية وبيتاً   الزمان، وشذَّ 

وخرَّج يف موضع آخر كالم سيبويه على أنَّ )ال( فيه زائدة مث استدل لزايدهتا  
 .(3)شعرلقرآن الكر  والاب

على كالمه بعدم السماع؛ فقد ردَّ على األخفش مذهبه يف   ورمبا استدلَّ 
بقوله: يـ ثْـُبْت يف  وتقديرُه مرفوًعا ع م ل  على ما مل  »  أنَّ )الت( ال تعمل شيئاً 

 .(4)«السماع
تزيُغ   ويستدلّ  }كاد   قراءة:  سيبويه  ذكر  فقد  املعىن؛  على  ابحلمل  أيضاً 

نـُْهم{ ، واختلف شراح الكتاب يف تفسري كالمه فيها، فذهب (5)قـُُلوُب ف رِّيق  مِّ
)كاد( ضمري  اسم  مبجيء  الكتاب  نص  ظاهر  موافقة  إىل  القاضي  إمساعيل 

 

 (.35(، )32(، )11(، )8(، )5انظر: املوضع ) (1)
 (. 5انظر: املوضع ) (2)

 (. 11انظر: املوضع ) (3)

 (. 16/ب. وانظر: املوضع ) 1/18أ/ (4)

محزة وحفص عن عاصم، وقرأ ابقي السبعة  -ابلياء–، وقرأ )يزيغ(  117ية  التوبة: من اآل   (5)
 . 120، والتيسري 319ابلتاء. انظر: السبعة 
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ا ص حَّ  اإلضماُر يف اآليةِّ حل ْملِّ الكالمِّ على املعىن؛ إْذ ال    الشأن، مث قال: »وإمنَّ
فري قلوُب  )كادْت  وبني   منهم﴾  فريق  قلوب  تزيغ  ﴿كاد  بني   منهم  فـ ْرق   ق  

 .(1) «ت زيغ(، واحل ْمُل على املعىن غرُي عزيز  يف كالمهم، هـ
على   املعىن  بصحة  استدالله  بذلك  يتصل  على    وجه  ومما   الوجه وفساده 

إ قال  امتناع اآلخر،  من  سيبويه  ذكره  ما  على  تعليقاً  القاضي  مساعيل 
 نصب)شيء( يف قول جرير:

ََنْد   بَاْعَد  امَة  ِت  َى  ِح  يبا   شَ   وما   َأََبَْت  َت م اساْ  (2)ْيٌ  َِحَ اْ
 
  

( يق ُع إذ ذاك صفًة » د  املعىن إال بر ْفعِّ )شيء (؛ ألنَّ )مح  ْيت  )ق(: ال ي سِّ
( خربً  )مبستباحِّ فيق ُع  غري   له،   ) )مبستباحِّ قولُه  الكالُم وضاع   ل ت مَّ  ن ص ب ُه  ولو  ا، 

 ،   .(3) «هـمتعلِّّق  بشيء ، والنـْق ل ب  الرجُل احلامِّْي غري  حام 

من   بيت  على  تعليقاً  موضع  يف  قال  اللبس،  أمن  أيضاً  به  استدل  وممَّا 
، وهو )احل  »  أبيات الكتاب: م (، )ق(: الصحيُح أنَّه اقتصر  على ش ْطرِّ االسمِّ

ُعهم على حنوِّ ذلك   ُه للقافية، ُيشجِّّ ( واحدِّ )األ مْحاءِّ(، مث أطل ق  ميم  بو ْزنِّ )احل مِّ
، هـ   .(4) «أ ْمُنهم اللَّْبس 

ومن لطيف استدالالته استدالله على صحة تفسريه كالم سيبويه بكالمه 

 

 (.23/ب. وانظر: املوضع )16/ب، ب 1/22 (1)
 . 104سيأيت خترجيه ص  (2)
 (.30/ب. وانظر: املوضع )20/أ، ب 1/28أ  (3)
 /ب.5/أ، ب 1/7أ  (4)
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أخرى مواضع  سيبويه:(1)يف  قول  على  علق  فقد  وفِّْعل ،  »   ؛  اسم ،  لُِّم:  فالك 
فِّْعل  وح   وال  ابسم   ليس   ملعىًن  جاء   وال »بقوله:    (2)« ْرف   ابسم   "ليس   )ق(: 

لـ)معىًن( كما   ال   ،) لـ)ح ْرف  صفة    " رِّ  فِّْعل  آخِّ يف  قولِّهِّ  بدليلِّ  بعُضهم،  ظ نَّ 
: "وليس  ابسم  وال فِّ  "البابِّ  .(3)«ْعل 

ويف بعض تعليقاته ما يشري إىل تتبعه عبارات الكتاب من مثل قوله عن  
)ق(: كأنه قـ ْول  مسموع  من الع ر ب، حكاُه كما هو، وهذه عادِّتُُه  »  بويه:سي

مثلِّها يف عبارة سيبويه؛    ر ُب وقوعُ وال ُيْستـ غْ »  ، وقوله:(4) «يف كثري  من األمثلة
الفصاحة،  أهلِّ  سليقةِّ  على  الناطقني  املتقدمني  طِّرازِّ كالمِّ  مِّن  ألنَّ كالم ُه 

 .(5) «ر  هلا يف كتابه، هـواالستقراُء يُْطلُِّعك على نظائ 
 

*** 

 

 (.41(، )33)(، 13)، ( 6(، )1انظر: املوضع ) (1)

 . 1/12، )هارون( 1/2الكتاب )بوالق(  (2)

 (.1/أ. وانظر: املوضع )1/2أ  (3)
 (.33/ب. وانظر: املوضع )29/أ، ب 1/39أ  (4)

 (. 11/أ. وانظر: املوضع )1/12أ/ (5)
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 : ما انحرد به. الرابع ااطلب  
عليها    على بعض املواضع من الكتاب مل أقف  تعليقات إلمساعيل القاضي  

وهذا بعده،  الكتاب  شراح  وإفرادهم   عند  عنه،  أتخرهم  ألنَّ  مستغرب؛  أمر 
 الشرح مبصنف مستقل أمران داعيان إىل أن يعرضوا ملا عرض له. 

ال املواضع  انفرد بشرحهوبلغت  أحد عشر موضعا   ايت  عليها  ، (1)وتعليقه 
الكتاب    تعليقهأكثرها كان   عبارة  إيضاح  أثر يف  قليو ذا  منها  فسرها، ويف  ل 

؛ كتعليله تقد  فعل األمر على الفعل املضارع (2)وضع واضحاً ظاهراً كان امل
، واملضارع مشرتك بني احلاضر   يف كالم سيبويه أبن األمر خالص  لالستقبالِّ

إىل (3) واملستقبل تعود  ا  وأهنَّ سيبويه  عبارة  الضمري يف  مرجع  بيانه  مثل  ومن   ،
 . (4)فيه مثال ذكره مع أنَّ املوضع ظاهر ال لبس

الكتاب؛ كتصحيحه رواية بيت من   انفراداته ما كان متصاًل بنسخ  ومن 
سيبويه،   هبا كالم  يتسق  الرواية  هذه  ألنَّ  النسخ؛  بعض  يف  الكتاب  أبيات 

ال  معهويكون  قرنه  الذي  رواية (5) بيت كاملثال  على  سيبويه  عبارة  ، وكتوجيهه 

 

(1)  ( املوضع  )(2انظر:   ،10(  ،)20(  ،)21(  ،)22(  ،)24(  ،)27(  ،)29(  ،)34  ،)
(35( ،)36 .) 

 ( 20(، )2: املوضع )انظر (2)

 (. 2انظر: املوضع ) (3)

 (. 20انظر: املوضع ) (4)

 (. 22انظر: املوضع ) (5)
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 .(1) نسختني من نسخ الكتاب
الشرح مواضع  أغلب  الشُ   وأمَّا  هلا  عرض  مواضع  منفهي  بعده،   رَّاح 
 . (3)كان موضع اتفاق  اآلخر ، وبعضها(2) هموبعضها كان موضع خالف بين 

دون ذكر   (5)والصفار  (4)وأكثر الشراح موافقة إلمساعيل القاضي السريايف
الكتاب حواشي  على  الطالعهم  حمتمل  ذلك  يف  واألمر  له،  ومنها    ،منهما 

، كما هي  تفادهتم منها ومن غريها دون إحالةحواشي إمساعيل القاضي، واس
املوافقة،  ابب  من  ذلك  يكون  أن  وحمتمل  ذلك،  يف  املتقدمني  بعض  عادة 

 ووقوع احلافر على احلافر.  
 

*** 
 

 

 (. 35انظر: املوضع ) (1)

 (. 28(، )25(، )18(، )11(، )6انظر: املوضع ) (2)

 (. 31انظر: املوضع ) (3)

(،  30(، ) 26(، )25(، )23(، )21(، )19(، ) 15(، )7(، )5(، )3ر: املوضع )انظ  (4)
(32( ،)35 ( ،)37( ،)38 ( ،)39 .) 

(،  25(، )23(، )21(، )19(، )15(، )12(، ) 7(، )5(، )4(، )1انظر: املوضع )  (5)
(28( ،)30 ( ،)33( ،)35 ( ،)37( ،)39 ( ،)40 .) 
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 دراسة اليعل قاملاابحث الثاين: 
 ااوضع األول:
سيبويه جاء    ،وفِّْعل    ،اسم    :فالك لِّمُ »  :قال  ليس  ملعىًن   وح ْرف   وال   ابسم     

  .(1) «ل  عْ فِّ 
" على  اح الكتاب  رَّ اختلف شُ  يف تفسري قول سيبويه: "ليس ابسم  وال فِّْعل 

 قولني: 
ل  األول: اجلملة صفة  هذه  تكون  وهذا (حرفـ)أن  الذي   ،  هو  التفسري 

)ق(: "ل َس ابسم  وال  »:  ورد يف حواشي الكتاباره إمساعيل القاضي،  اخت
لا)معًًن( كما   لا)َ ْرٌف(، ال  " صحٌة  ر   ف ْعل  بدل ل  قول ه  يف آخ  َظنَّ بعضاهم، 

: "ول َس ابسم  وال ف   "الباب   .(2)«ْعل 
، ونقل الصفار عن ابن خروف أنَّ هذا (3)ذلك اجملريطي  وممن ذهب إىل

 .(4)صحيح الذي ال جيوز غريه، واتبعه يف ذلكالتفسري هو ال 
" بيان أنَّ هذا احلرف  »قال اجملريطي:   ليس من   قوله: "ليس ابسم  وال فِّْعل 

الفعلِّ   االسمِّ  االسمُ أو  إذ  يف   حرف    أيضاً   ؛  ملعىن  الكالم  يف  جيئ  مل  أنَّه  إال 

 

 . 1/12، )هارون( 1/2الكتاب )بوالق(  (1)

 . 1/39/ب. وانظر: حواشي كتاب سيبويه 1ب، ب//1/1أ  (2)

 . 9يبويه ص انظر: شرح عيون كتاب س (3)
 . 217-1/216انظر: شرح الصفار  (4)
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 .(1)«غريه، وكذلك الفعلُ 
يف   ذكر إمساعيل القاضي تفسري  ، وهذا اللـ)معىن(أن تكون صفة    الثاين:

راده إمساعيل القاضي  أنَّ بعضهم أخذ به، ومل أقف على من أ  حاشيته السابقة
 (.بقوله: )بعضهم

بعدُ و  السريايف  قال  ،ذكره  الكتاب،  عبارة  عليه  أن حتمل  ووجه »   :وجوَّز 
جاء ملعىن   : أي"؛  ل  عْ وال فِّ   ابسم     ليس  ملعىًن   وح ْرف  جاء  "قوله:    آخر، وهو أنَّ 

ليس    ؛املعىن ليس ابسم  ذلك فعل" أي:  بدالّ   أي:   بدالّ   عليه االسم، "وال 
 .(3) ، واتبعه يف ذلك األعلم(2) عليه الفعل«
سيبويه قال يف آخر   هذا التفسري خمتاراً األول؛ ألنَّ   إمساعيل القاضي  ودفع
ما جاء  »وأمَّ الباب:   فعل    ابسم    ملعىّن وليس    ا  ، (س ْوف) ، و(مُثَّ )فنحو:    ؛وال 

 .(4) او القسم والم اإلضافة، وحنوها«وو 
استدالله   القاضي وجه  قاله سيبويهومل يبني إمساعيل  الباب  مبا  ، يف آخر 

ابوبي  عنه  نه  الصفار  نقله  فيما  قال:أبن خروف  وال   ابسم    وليس  "  نَّ سيبويه 
  ومل جيعلها صفة   " فأدخل الواو على )ليس( وجعلها معطوفة على )جاء(،فعل  

أر  ولو  أهنَّ )ملعىن(،  صفةاد  على   ا  تعطف  ال  الصفة  ألن  العطف؛  جاز    ملا 

 

 .9شرح عيون كتاب سيبويه ص  (1)

 . 1/52شرح السريايف   (2)

 . 1/102انظر: النكت  (3)

 . 1/12، )هارون( 1/2الكتاب )بوالق(  (4)
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ا صفة يف املعىن وهي مجلة   ملا جاز ذلك؛ ملا    ةمستأنفاملوصوف، ولو أراد أهنَّ
 . (1) لشرط وجوابه ابجلملة األجنبيةافيه من الفصل بني 

ال والذي يظهر أنَّ ما ذكره إمساعيل القاضي يرجح التفسري األول لكنَّه  
بصحته كم نسخ  يقطع  بعض  ألنَّ  والصفار؛  ابن خروف  ذلك  إىل  ذهب  ا 

واو  دون  )ليس(  فيها  وردت  اعتمد  (2)الكتاب  اليت  النسخة  ومنها  عليها  ، 
  ابسم    ليس    ملعىنً   ا ما جاء  وأمَّ سيبويه: "  ا قولُ »وأمَّ ول:  السريايف يف شرحه، يق

 . (3) ها«أان أذكرُ  جتيء ملعان    احلروفِّ  مجلة    " فإنَّ وال فعل  
 الثاين:ااوضع  
بِّ وأمَّ »  سيبويه:  قال يـ    ناءُ ا  مل  آمِّرً قولُ   فإنّهُ   عْ ق  ما    ، ُتلْ واقْـ   ،ه بْ اذْ )  :اك 
  .(4) «(وُيضر بُ   ،ويـُْقت لُ  ،رِّبُ وي ضْ  ،ه بُ وي ذْ   ،يـ ْقُتلُ ) :اربًِّ وخمُْ  (،رِّبْ واضْ 

ورد يف حواشي الكتاب عن إمساعيل القاضي بيان العلة يف تقد  األمر 
املضارع مَ »:  على  ألنَّ )ق(:  اخَلََب ؛  قبَل  ابأَلْمر   لالسيقبال  ثََّل  خالٌص  ، ه 

 .(5) «واخَلََبا ماْشََتٌَك، ها
 أقف عليها عند أحد من شراح الكتاب.   إمساعيل القاضي مل العلة اليت ذكرها  و 

 

 . 217-1/216انظر: شرح الصفار  (1)

 /أ. 1: 2015فيض هللا  (2)

 . 1/60شرح السريايف   (3)

   .1/12، )هارون( 1/2الكتاب )بوالق(  (4)

 . 1/42وانظر: حواشي كتاب سيبويه /ب. 1، ب//ب1/1أ  (5)
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 ااوضع الثالث:
أنَّ   ،ر  ج    عةِّ املضارِّ   يف األفعالِّ   وليس  »  سيبويه:  قال  ه ليس يف األمساءِّ كما 

املضافِّ داخِّ   اجملرور    نَّ أل  ؛م  زْ ج   يف  للتنوينعاقِّ مُ   ،إليه  ل   يف    ،ب   ذلك  وليس 
 .(1)« هذه األفعالِّ 

)إليه( يف قول سيبويه السابق يعود  ي أنَّ مرجع الضمري  بنيَّ إمساعيل القاض
الكتاب:    إىل قوله:)اجملرور(، وأنَّه يريد ابجملرور املضاف إليه، جاء يف حواشي

)إل ه(  » الضمريا يف  عا إىل األلف والالم يف )ااضاف(، كما )ق(:  يَاْرج  ال 
ولك َّها  إل ه(،  ااضاف   يف  )اجلرُّ   : قول ك  يف  إل ه  عا  قول ه :   تَاْرج  إىل  راجٌع 

 .(2)« )اجملروَر(، ها
السريايففسَّ و  فسَّ   ر  ما  مبثل  املوضع  أنَّ هذا  وهو  القاضي،  إمساعيل    ره 

ير  إليهيسيبويه  املضاف  بـ)اجملرور(  داخلد  وهو  األول كبعض    ،  املضاف  يف 
التنوين تعاقب  فاإلضافة  السريايف:  ،  حروفه،  معىن قائل    قال    إنْ ف»قال  فما   :

؟ (إليه)يف    عادت اهلاءُ   إالم  و "؟  إل ه  ٌل يف ااضاف  داخ    اجملرورَ   نَّ أله: "  قولِّ 
 وترتيبه؟  هذا الكالمِّ  تلخيصُ  وكيف  
، يريد: املضاف إليه، وهو  "اجملرورَ   ألنَّ قوله: "  يف ذلك: أنَّ   اجلواب    فإنَّ 

إليه املضاف  يف  داخل  داخالً   ؛الثاين  األوّ   يعين:  قد    لِّ يف  إىل    ضيف  أُ   الذي 
فكأنَّ (اجملرور)إىل    تعودُ   واهلاءُ   ،اجملرورِّ  قال  ؛  ألنَّ ه  يف    داخل    اجملرور    الثاين    : 

 

 . 1/14، )هارون( 1/3الكتاب )بوالق(  (1)

 . 1/44وانظر: حواشي كتاب سيبويه /أ. 2، ب//أ1/2أ  (2)
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 . (1) «إىل الثاين، فاعرفه إن شاء هللا املضافِّ ل ِّ األوّ 
 . (2) واتبعه األعلم يف ذلك

 ااوضع الرابع:
سيبويه: ضار  »  قال    هللاِّ عبد    إنَّ )  :تقولُ   أنَّك    الفاعلني    أمساء    (3)تْ ع  وإمنا 

قول ك  (،لُ ع  ل يـ فْ  لفاعِّ زيدً   إنَّ )  :ت  لْ قُـ   حىتَّ كأّنك    (،ل  لفاعِّ )  :فيوافُِّق  فيما    (ل  ا 
املعىن  تُريدُ  الالمُ قُ ح  لْ وتـ    ،من  هذه  حل ِّ   ه  تـ    ،االسم    تِّ ق  كما   (فـ ع ل  )  قُ ح  لْ وال 
  .(4)«الالمُ 

" الالمُ   (فـ ع ل  )  قُ ح  لْ وال تـ  بنّي إمساعيل القاضي أن الالم يف قول سيبويه: "
هب  التيريد  الم  )إنَّ(،  ا  ابب  يف  تلحق  اليت  اليت  وكيد  أمثلته  يف  ذكرها  وقد 

" قوله:  ويف  العبارة،  هذه  الالمُ قُ ح  لْ وتـ  سبقت  هذه  فاأللف ه  ذلك  وعلى   ،"
 ." للعهد الذكريالالمُ  (فـ ع ل  ) قُ ح  لْ وال تـ   يف قوله: "والالم 

الكتاب:  حواشي  يف  قول  »  جاء  يف  الالما  )فاَ )ق(:  تَاْلَحقا  "وال  َعَل( ه: 
ه: "هذه الالما"، فما ف ها من َمعًن الَعْهد   د ، ماَشاٌر هبا إىل قول  الالما" للَعهْ 

  .(5) «ه: "هذه الالما"، ها.قائٌم َمقاَم اسم  اإلشارة  يف قول  

 

 . 1/100شرح السريايف   (1)

 . 1/109انظر: النكت  (2)

ا ضارعت األفعاُل املضارعُة أمساء   (3)   الفاعلني.يريد: وإمنَّ

 . 1/14، )هارون( 1/3الكتاب )بوالق(  (4)

 . 48-1/47وانظر: حواشي كتاب سيبويه  /أ.2، ب//أ1/2أ  (5)
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والصفاروق اجملريطي  بنّي  إمساعيل    د  بينه  ما  وفق  على  ابلالم  املراد 
 . (1)القاضي

 ااوضع اخلامس:
ا  ج رَّ   نْ م    يف  (ُمْنذُ ):  (2) فيها  م  ضَّ وال»قال سيبويه:   يف   (مِّنْ )  زلةِّ ـا مبنألهنَّ   ؛ هبِّ

 .(3)«األايم
بعدها  ما  وقع  إذا  )منُذ(  بـ  احلروف  يف  الضم  على  للبناء  سيبويه  مثَّل 

ا مبنـزلةِّ )مِّْن( يف األايم"، وتركيب كالمه هذا جم روراً، مث عّلل لذلك بقوله: "ألهنَّ
؛ لذا ايم" متعلق بـ)مِّن(، وأنَّ )مِّن( تدخل على الزمانقد يفهم منه أنَّ "يف األ

 جاء يف حواشي الكتاب عن إمساعيل القاضي تعليق على هذا املوضع: 
األايم  ")ق(:  » بقول    "يف  ألّنَّ   ؛"األّنَّ "  :همايعل  ٌق  األايم  أي:  يف   م ازلة    ا 
  ابيدا   سوى الزمان  كا)م ن(، و)م ن( عامٌَّة يف كل      ا لالبيدا   يعين أّنَّ   ؛)م ن(

 إال ما َشذَّ، م ن حنو  قول ه : 
  ..  .    ..  .  .  .    ..  .  .    
. 

ْهر  ..   ْن شااااااَ ْ  وماااااا  مااااااَ  (4).مااااااْن   

 
 

 .1/270شرح الصفار ، و 22شرح عيون كتاب سيبويه ص انظر:  (1)

 .«قوهلم: منُذ...  فيها م  لضَّ »واب: /1/3يف املخطوط أ  (2)

 . 1/17، )هارون( 1/4الكتاب )بوالق(  (3)

أ قْـو ْين     (4) احلِّْجرِّ      بُقنَّةِّ  الدِّايُر  )لِّم نِّ  وصدره:  ُسلمى،  أيب  بن  لُزه رْيِّ  وهو  الكامل،  من 
 .).... 

= 
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چ ڄ ڃ  ڃچ وقول ه :  
، "( نْ م  )م ازلة    "  : موم  َأْطَلَق قوَلها ، ولذلك م ن الع(1) 

 .(2)« ومل يااَق   ْد، ه
 ن: ريأمالسابقة  يف حاشيته إمساعيل القاضي بنّي و 

ا"أنَّ    األول: "ألهنَّ بقوله:  ُمتعلِّّق   األايم"  "يف  سيبويه:  وتقدير قول   ،
)مِّن(الكالم:   مبنـزلة  األايم  يف  ا  أي:  ألهنَّ مثل  )منذُ ؛  الزمان  يف  لالبتداء   )

 . ن()مِّ 
  "يف األايم  (مِّنْ )  زلةِّ ـا مبنألهنَّ وقوله: "»وهذا األمر أشار إليه الصفار، قال:  

يف )منُذ(  ألنَّ  )مِّنيريد:  مبنزلة  األايم  األايم"   "يف  يكون  أن  يتصوَّر  وال   ،)
بـ)مِّن(؛ ألنَّ )مِّن( ال تدخلُ  )عدة   يف اببِّ   على ما تبنّي    على الزمانِّ   متعلقاً 

 . (3) «(عليه الكلم  ما يكونُ 
تكون    الثاين: أن  وشذ  الزمان،  غري  يف  الغاية  البتداء  تكون  )مِّن(  أنَّ 

 أيب سلمى. للزمان كما يف اآلية وبيت زهري بن

 ـــــــــــــــــ 
= 

 (. وجاء يف رواية )ُمْذ( بدل )مِّْن( يف املوضعني، و)ش ْهرِّ( رواية ، واملشهور )د ْهرِّ 
،  1/166ايف  ، وشرح السري 478/  2، ومعاين القرآن وإعرابه  86انظر: شرح ديوان زهري ص  

املفصل  1/24والتعليقة   وشرح  والتكميل  4/93،  والتذييل  واملقاصد  11/119،   ،
   .9/439، وخزانة األدب  3/213النحوية 

   .108التوبة: من اآلية  (1)

 . 52-1/51ه وانظر: حواشي كتاب سيبويب. /2ب/أ، /1/3أ  (2)

 . 1/290شرح الصفار   (3)
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وأّول  ،  (1) وهذا املذهب الذي ذكره إمساعيل القاضي هو مذهب البصريني
التقدير يف بعضهم ما سبق من شواهد لتكون )من( فيها لغري الزمان؛ فجعلوا  

: " من أتسيس  چ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃچ اىل:  قوله تع
أول يوم" ويف بيت زهري: "من مّر حجج" مث حذف املضاف وأقيم املضاف 

 .(2) مقامهإليه 
الكوفيون النحويني  (3)وأجاز  من  يف   ( 4) ومجاعة  الغاية  البتداء  تكون  أن 

على  الزمان   اعتماداً  ومنها  أيضاً  مسموعة،  املذكورة شواهد كثرية   الشواهد 
 .آنفاً 

واخلالف صنيع  السريايف    وصنع )من(  حلكم  ذكره  يف  القاضي  إمساعيل 
 .(5) فيها عند شرحه هلذا املوضع من الكتاب

 لسادس: ضع اااو 
سيبويه:   ينصرفُ   ومجيعُ »قال  ال  أُ   ما  األلفُ   دخل  إذا  أو   والالمُ   عليه 

 

السريايف    (1) شرح  واإلنصا1/166انظر:  والتكميل  1/370ف  ،  والتذييل   ،11/120  ،
 . 3/592واملقاصد الشافية  

وإعرابه    (2) القرآن  معاين  السريايف  478/  2انظر:  وشرح  والتعليقة  1/166،   ،1/24  ،
 . 3/592اصد الشافية ، واملق11/120، والتذييل والتكميل  376-1/371واإلنصاف 

السريايف    (3) شرح  واإلنصاف  1/166انظر:  والتذ1/370،  والتكميل  ،  ،  11/120ييل 
 3/592واملقاصد الشافية  

 . 11/120، والتذييل والتكميل  478-477/  2انظر: معاين القرآن وإعرابه  (4)
 .  1/166انظر: شرح السريايف  (5)
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فيها    دخل  أُ على املنصرف، و   دخلُ عليها ما ي    دخل  أُ   ا أمساء  ؛ ألهنَّ اجنرَّ   ضيف  أُ 
التنوين  مِّ ، وأ  ذلك يف األفعالِّ   ، وال يكونُ يف املنصرفِّ   دخلُ كما ي    رورُ اجمل .  نوا 

له    ه ليس  ل ذلك به؛ ألنَّ عِّ ا فُ ه إمنَّ ألنَّ   ؛به الفعلُ   ع  ه مضار  فُ ك صر رتُْ ما يُ   فجميعُ 
 .(1)«االسمِّ  نُ له متك   ليس   الفعل   ه، كما أنَّ غريِّ  نُ متك  

: طويل إلمساعيل القاضي على هذا املوضعورد يف حواشي الكتاب تعليق  
 فلما كانَ   ،ا ما  َع هذه األمسا ا من الصرف لَشَبه ها ابلحعل  إّنَّ :  (2)إمساع ل  »

ث َقٌل، ث قَ   االسما قد يدخاله اجلرُّ وهو  أيضاً  الي وينا وهو  ما  َع    (3)لٌ ويدخاله 
 من ذلك.  

ألنَّ  - أخفَّ من اجلرْن مل يكن الرفعا وإ-ا خاصَّ اجلرُّ دوَن الرفع   وإّنَّ 
إّنَّ  ابلحعل  اا َع  َشَبه ها  أجل  من  َوَقَع  فإّنَّ ا  غري،  الحعلا ال  ُيا عا  ما  ما  َع  ، ا 

اا  على  َيدخالا  ما  دَخَل  ْ فَ و -   صرف  فإذا  أاض  أو  والالما،  األلفا    -هو 

 

 . 23-1/22، )هارون( 1/7الكتاب )بوالق(  (1)

أنَّ    (2) من  العيوين  سليمان  أ.د.  إليه  ذهب  ما  ال   هوهنا    مساعيلإباملراد  أوافق  القاضي، 
يدل  على ذلك أنَّ إمساعيل أنشد بيتاً عن  إمساعيل الورَّاق الذي عارض بنسخة الزجاج؛  

الكتاب »التوزي، جاء يف حواشي  التـَّوَّزِّي    :  نِّْيهِّ  أ ْنش د   .... يُروى  البيُت  هذا   إمساعيل: 
)ت والزجاج  الورَّاق -(  311وأصحابُنا«،  بنسخته  عارض  حم  -الذي  أاب  يدرك  مد مل 

القاضي233التـَّوَّزِّيَّ )ت ،  1/85انظر: حواشي كتاب سيبويه  .  (، وإمنا أدركه إمساعيل 
 (. 7ح )

اليت   (3) املخطوطتني  يف  الوارد  هو  أثبته  وما  )ثقيل(،  الكتاب:  حواشي  من  املطبوع  يف 
 اعتمدت عليهما. 
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أنَّ   عادَ  َأثْاَقلا  إىل  الي وين  عل ه وهو  ه ابالسم  أوىل، وأام َن مع ذلك دخولا 
 ش ئني، فلما أام َن هذا أاْجر َي عل ه الث  َقلا اآلَخر.  ال

اايمك ة ، فما تا كرا    فإن قال: َأَول س  رفا اجلر   َيدخالا على األمسا   
 األمسا   صار َفْت؟    أن تكوَن م  دخلْت على هذه

، ياريدا  "وَأم  اوا الي وينَ "ق ل له: قد أجاب س بويه عن هذا، وهو قوله:  
ن هذا ما أيم ون ف ه الي ويَن الذي هو األثقلا، والذي طالبَت  ا يَحعلوَ ه إّنَّ أنَّ 

 .(1) «َرفا لذلك، هابه ال يااْؤَمنا معه الي وينا، فال ياصْ 
 هي: ؛أربعة أمورتضمنت حاشية إمساعيل القاضي و 

أنَّ   األول: ما ذكره سيبويه من  علة منع مجيع األمساء من   التأكيد على 
ابلفعل  شبهها  هو  ومها الصرف  والكسرة  التنوين  يدخله  االسم  وملا كان   ،

 ثقيالن منع غري املنصرف منهما.
وإْن مل يكن  -منه  رفع يف منع غري املنصرف  أنَّ اختيار اجلر دون ال  الثاين:

علته أنَّ املنع لشبه الفعل فاختري له ما مينع منه الفعل   -الرفُع أخفَّ من اجلر

 

يف . وهذه احلاشية وقعت  86-1/85انظر: حواشي كتاب سيبويه  /أ. و 4/أ، ب  1/5أ    (1)
سيبويه: قوله  عند  الواحد   »   املخطوطتني  ألنَّ  اجلمع؛  مِّن  مت  ك ًنا  أ ش د   الواحد   أنَّ  واعلْم 

حنو:   للواحدِّ،  يكوُن  ليس  مثال   على  اجلمعِّ  من  جاء   ما  ي ْصرِّفوا  مل  مث َّ  ومِّن  األ وَُّل، 
د ( و)م ف اتِّيح («)م   سيبويه هذا  ، وقد قرهنا حمقق حواشي الكتاب هبذا القول، وقول  س اجِّ

قبل قوله املثبت يف املنت ببضعة أسطر، وظاهر أنَّ احلاشية ال عالقة هلا بشرح هذا القول،  
ا هي شرح للقول املثبت يف املنت.  وإمنَّ
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 وهو اجلّر. 

ف جير  ابلكسرة إذا أضيف أو دخلت عليه )أل(؛ أنَّ غري املنصر   الثالث: 
وين عليه،  مع أمن دخول التن  إىل االسم، ويقربه  ألنَّ ذلك يبعد شبهه ابلفعل

 ل من الكسرة.وهو أثق
عن    الرابع:  مفرتض  اإلجابة  على  سؤال  يدخل  اجلرِّ  حرف  أنَّ  وهو 

ر على  األمساء املتمكنة، وبناء عليه أال يصح أن يقال: إنَّ دخول حرف اجل
 األمساء غري املنصرفة جيعلها منصرفة؟

بقوله:   ذلك  عن  أجاب  سيبويه  أنَّ  القاضي  إمساعيل  ُنوا  "وذكر  وأ مِّ
فالكسرة عادت مع املضاف وما دخلت عليه )أل(؛ ألنَّ التنوين ال  "،  التنوين  

يصاحبهما، أمَّا دخول حرف اجلر وحده على املمنوع من الصرف فال يؤمن  
 معه التنوين.

أجوبة  وه  أجاب أبربعة  لكنَّه  السريايف  له  عنه عرض  السؤال واإلجابة  ذا 
 خمتلفة عما ذكره القاضي إمساعيل، وهي:  

األلف والالم ملا دخلت على االسم غري املنصرف   وأأنَّ اإلضافة    ول:األ
أخرجته عن شبه الفعل، فعمل فيه ما يعمل يف األمساء املنصرفة، وأما دخول  

االسم على  اجلر  على شيء    حرف  فهو دخول  املنصرف  للفعل؛    شبه  مُ   غري 
 . (2)والزجاج، وممن قال هبذه العلة املربد وابن السراج (1)فلم يكن له أتثري

 

 .2/52شرح السريايف انظر:  (1)

 .9، وما ينصرف وما ال ينصرف ص 2/79، واألصول 3/313انظر: املقتضب  (2)
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يوم   الثاين: "هذا  قوهلم:  حنو  يف  الفعل  إىل  تضاف  قد  الزمان  أمساء  أنَّ 
اجلر، ومل نر الفعل يضاف أو تدخل عليه    حروف  مبحلينفع زيد"، واإلضافة  

 .(1) إال يف الضرورة)أل( 
من  أنَّ    الثالث: األمساء  اجلر  فلو  عوامل  األفعال،  على  تدخل  ال  اليت 

جلر عليه لوجب أن يصرف يف كل حال؛  حرف ادخول  ُصرف االسم بعلة  
بد   ال  )إنَّ(  ألنَّه  حنو:  عليه،  األمساء  عوامل  من  عامل  دخول  من  لالسم 

مل لبطل منع الصرف و)كان( وأخواهتما، ولو صرف االسم ألجل هذه العوا 
 . (2) ألبتة

ا هو جواز اجلر والتنوين معاً يف االسم، وال ينفرد   الرابع: أن الصرف إمنَّ
التنوين    أحدمها مقام  يقومان  والالم  األلف  ودخول  واإلضافة  صاحبه،  عن 

اجلر   ألنَّ   فجاز  اجلر؛  حرف  دخول  مع  األمر كذلك  وليس  معه،  ابلكسرة 
 .(3) دخوله ال يقوم مقام التنوين

والرابع، وزاد وجهاً   والثاين  األول  فذكر  الصفار  األوجه  وممن عرض هلذه 
التنوين  آخر مل يذكره السريايف، وهو أن االس م غري املنصرف هو املمنوع من 

التنوين مع اإلضافة واأللف   خاصة، واجلر   للتنوين، فإذا أمنوا  إمنا ذهب تبعاً 

 

 . 53-2/52شرح السريايف انظر:  (1)

 . 10-9ما ينصرف وما ال ينصرف ص  . وانظر أيضا: 54-2/53انظر: شرح السريايف  (2)

 .2/54انظر: شرح السريايف  (3)
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 .(1)والالم عاد اجلر
أنَّه اعتلَّ   والظاهرُ »قال الصفار:   : قال    منها؛ أال تراهُ   ابألولِّ   من سيبويه 

املنصرف" ي دخُل على  ما  أُدخل  عليها  أمساء   ا  فيها جانبُ وِّ ق    :أي  ؛"ألهنَّ   ي 
منه هنا    نع  لوال ما م    ل  خُ دْ أن ي    جيبُ   نوا التنوين"؛ أي: كان  مِّ ه: "وأ  ، وقولُ االسمِّ 
  نوه ألجلِّ ، فأمِّ هُ ب  عنه الشَّ   قد خرج    م  هنا؛ ألنَّ االس  يدخلُ   ا كان  ممَّ ، فهو  مانع  
 .(2)«، ولوال ذلك ألدخلوهواإلضافةِّ  والالمِّ  األلفِّ 

سبق   ممَّا  يف اخلالف  ويظهر  ابلكسرة  للجر  االعتالل  يف  النحويني  بني 
خاصة، والالم  األلف  فيه  وما  سيبويه  يفو   املضاف  قول  "وأ مِّنوا  تفسري   :

 ويل تعليق على ذلك من وجهني:التنوين"، 
أنَّ اإلضافة واأللف والالم ملا دخلت أقوى العلل املذكورة هي    أنَّ   األول:

ش عن  أخرجته  املنصرف  غري  االسم  يف على  يعمل  ما  فيه  فعمل  الفعل،  به 
وهذه العلة هي الظاهرة من كالم سيبويه،  ؛  مع أمنهم التنوين  األمساء املنصرفة

 .وعليها تفسري إمساعيل القاضي
التنوين"سري الصفار لقول سيبويه:  أرى أنَّ تف  الثاين: بعيد؛ ألنَّه   "وأ مِّنوا 

بو  التسليم  مع  التنوين  أمنوا  أهنم  للنص على  جوب دخوله، واألقرب ال معىن 
مع املضاف وما دخلت  عاد  لكسرة  مساعيل القاضي، وهو أنَّ اجلر اب تفسري إ

أمَّا دخول  ،  معهما؛ والتنوين هو األثقل  التنوين  م أمنوا دخولعليه )أل(؛ ألهنَّ 

 

 .  353-1/351انظر: شرح الصفار  (1)

 . 353-1/352شرح الصفار   (2)
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فلم جيز جره   حرف اجلر وحده على املمنوع من الصرف فال يؤمن معه التنوين 
هذابلكسرة سيبويه  وقد كرر  آخر،  موضع  يف  العلة  قال:   ه  الكتاب،    من 

 عليه ه أو أدخلت  ه إذا أضفت  يدخلُ   اجلرَّ   فإنَّ   ال ينصرفُ   اسم    كلَّ   أنَّ   واعلمْ »
م أ  والالم    األلف   ه  وقد أوضحتُ   ،رى األمساء، وأجروه جمُ لتنوين  نوا امِّ ، وذلك أهنَّ

 .(1)«من هذا أبكثر   يف أول الكتابِّ 
ا نسخة  طلحة  ويف  يؤيدبن  إمس  تعليق  يف تفسري  ورد  القاضي،  اعيل 
:  (2))ط(»  حواشي الكتاب: : "وأ مِّنوا التنوين" فيه من البيانِّ أنَّ قائاًل لو قال 

يـ ُزْل  إذا دخ ل  على ما ال ينصرُف األلُف والالُم،   حنُو قولِّه: )األمحرِّ( فإنَّه مل 
؟  عنه بذلك ش ب ُه الفعلِّ وال الوزُن، فألي شيء  انصرف 

التنفيقاُل له: وه ا ر ج ع إليه   -الذي هو زايدة  -وين  ْل رأيت   ر ج ع  إليه؟ إمنَّ
إىل  ردِّّه  على  محل هم  التنوينِّ  من  فأْمُنهم  بزايدة ،  ليس   وذلك  اخلفُض، 

 

 . 3/221، )هارون( 2/13 الكتاب )بوالق( (1)

ابن طلحة، وهو يف احل  (2) واشي غري معني، وممن ُشهر هبذا )ط( رمز ملا أثبت من نسخة 
  القاسم علي بن طلحة بن كردان النحوي االسم وكانت له نسخة من كتاب سيبويه أبو  

وأبو  424)ت )تهـ(،  األندلسي  الياب ري  حممد  بن  طلحة  بن  عبدهللا  ه(، 518بكر 
ه يف بدر بن حممد اجلابري أن يكون املراد به اليابري؛ ألنَّ الزخمشري اجتمع ب  ورجَّح أ.د.

مكة، وقرأ عليه كتاب سيبويه، ولوجود حواش عن نسخة الزخمشري فيها النص على أّن 
وجزم   الرابحي،  نسخة  عن  ينقل  العيوين  )ط(  عبدالعزيز  بن  سليمان  به أ.د.  املراد  أبن 

انظر:   حواشي كتاب سيبويه ، و 2ح    20كتاب سيبويه. ص  مقدمة )خطبة(  اليابري. 
 . 75-1/74)مقدمة التحقيق( 
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 . (1) «اخلفضِّ 
 ع السابع:ااوض 

سيبويه:   د  »قال  واحِّ واملعىن  اللفظ نيِّ   ()ذ ه ب    :حنوُ   ، واختالُف 
()و  . (2) «اْنط ل ق 

: واخيالفا اللحظني واتحاقا ااع  ني  إمساع ل» تاب:  لكا  ورد يف حواشي
 . (3) كقولك: )َجَلَس وقَاَعَد(، و)ذ رَاٌع وساع ٌد(، ها«

إثباته الرتادف يف اللغة،   يف احلاشية متابعة من إمساعيل القاضي لسيبويه يف و 
مذهب   منهم  ،  اجلمهوروهو  العربية  أهل  من  مجاعة  األعرايب  وأنكره  ابن 

 .(4)ثعلبو 
ايف والرماين والصفار لشرح هذا املوضع من الكتاب، واتبعوا السري وعرض  

الكالم،   يف  اتساعاً  فيه  ألنَّ  أنكره؛  من  قول  وردِّّ  الرتادف  إثباته  يف  سيبويه 
فيه،   متكن  للرتادف ومزيد  النايف  وألنَّ  عنهم،  ورد  وما  العرب  قبائل  ولتعدد 

 . (5) سر وتعذريلزمه بيان الفروق بني األلفاظ املرتادفة، ويف ذلك ع 

 

 ب./4، ب ب/1/5أ  (1)

 . 1/24، )هارون( 1/8الكتاب )بوالق(  (2)
 . 1/89انظر: حواشي كتاب سيبويه /أ. و 5/أ، ب 1/6أ  (3)

 . 1/403، واملزهر 7انظر: األضداد البن األنباري ص  (4)

السريايف    (5) شرح  الرماين  74-2/71انظر:  وشرح  الصفار .ر.د(شيبة) 1/142،  وشرح   ،
1/374 . 
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 ااوضع الثامن:
سيبويه:   ُيُْ ذْ وح  »قال  ال  ما  ُحذِّ هُ بِّّ ش  يُ   ؛فُ ذ  فِّ  قد  مبا   ل  عمِّ واستُ   ف  ونه 

 :جَّاجُ كما قال الع    ،احمذوفً 
 (1)يْ ُوْرقِّ احل مـــــــــــــــــِّ  نْ ة  مـــــــــــــــــِّ كـــــــــــــــــَّ م   ق واطِّنـــــــــــــــــاً 

 .(2) «يريد: احلمام 
العجاج أنَّ  إىل  سيبويه  "  ذهب  قوله:  احل مِّيْ يف  اُوْرقِّ  من  حذف  لكلمة " 

ة تشبيهاً هلذا احلذف مبا جاز حذفه يف سعة الكالم، ولكنَّ سيبويه مل يبني  ضرور 
 احملذوف من الكلمة، وإلمساعيل القاضي حاشيتان يف التعليق على هذا املوضع:

إمساع ل: جيوزا يف الشعر ترخ ما غري  اا ادى، وال يااَرخَّما إال ما »   :األوىل
ال دا  يف  الَتخ ما  عل ه  ثالثة   يَاَقعا  من  أكثَر  إذا كان  الَعَلم   االسم   حنوا   ،  

، حنوا   )ايَ ار (.   :أ رف 

ولكن   ا )واْرق  احلَم ْي( إذا أراَد )احلََماَم( فإّنا مَجٌْع ال جيوزا ترخ ماه،فأمَّ 
 .  ابحلمام  رَجااًل جلاز ترخ ماهلو مسَّ تَ 

 

ورق مجع ورقاء، واحلمامة الورقاء هي اليت لوهنا لون الرماد. ويروى البيت:  من الرجز. وال   (1)
 )أوالفاً مكة(، وهي رواية الديوان.

العجاج   ديوان  )بوالق(  1/453انظر:  والكتاب  )هارون(  1/56،  واألصول  1/110،   ،
وشر 3/458 للنحاس  ،  سيبويه  أبيات  السريايف  41ح  وشرح  الرماين 2/144،  وشرح   ،
 . 53، وحتصيل عني الذهب  3/137، واخلصائص .ر.د(شيبة)1/166

 .27-1/26، )هارون( 9-1/8الكتاب )بوالق(  (2)
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، وهذا َخطَأٌ؛  قال: وَ َذَف اا َم من )احلََمام(، وأبدَل ال اَ  من األلف
األلف    من  وأَبَدَل   ، َ ْذف  موضَع  ل س  ما ال ألنه  فَحَذَف  ال اَ ،  الزائدة  

 جيَ با أن ُياَْذَف.
، ولك ه م   (1) "َدَرَس ااََ ا"و  .(3)«(2) "؟أاَل ات"ازلة  ل س بَتخ م 
 أمرين:تضمنت هذه احلاشية  و 

م ليس من ابب  اد احلما" إذا أر ُوْرقِّ احل مِّيْ التنبيه على أنَّ قوله: "  األول:
جيب فيه أن  ضرورة يف غري النداء الحذف الرتخيم؛ ألنَّ الرتخيم الذي جيوز يف  

 ( ليس بعلم. يكون ممَّا جيوز ترخيمه يف النداء كالعلم الرابعي، و)احلمام
 وممَّا مثل به على احلذف يف الشعر على غري جهة الرتخيم قول لبيد: 

الِّع  فـــــــــــــــــــأ اب   ا مبُتـــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــ 
 
 نِّ د ر س  امل

 
وابنِّ   ْبسِّ فالســــــــــــــ  ْت ابحلــــــــــــــ   فت قاد مــــــــــــــ 

والالم   ابأللف  القرتاهنا  الرتخيم  فيها  جيوز  ال  واملنازل  )املنازل(،  أراد: 
 . وليست علماً 
  يها مبنزلة احلذف يف قوهلم: " أال ات؟"، وأصله أنَّ احلذف ف  القاضي   وذكر

 

 :ومتامه، -رضي هللا عنه-جزء من بيت للب يد بن ربيعة  (1)

نِّ  فأ اب  مبُت الِّع    ن ا 
امل فالس وابنِّ فت قاد     د ر س   ابحل ْبسِّ    م ْت 

ديوانه ص  السريايف  138انظر:  وا2/141، شرح  العسكرية  ،  األلباب 217ملسائل  ولباب   ،
 .5/2243، وارتشاف الضرب 1/7

   .531/ 2، والكامل 3/321انظر: الكتاب )هارون( .  قول لبعض العرب سيأيت بيانه (2)

 . 1/96وانظر: حواشي كتاب سيبويه /ب. 5، ب /أ1/7أ  (3)
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فإذمن قول أخ أل اآلخر سنته،  ا حان  خيه كاان متهاجرين ال يكلم أحدمها 
لصاحبه أحدمها  قال  الرعي،  فا"؛   :وقت  "بلى  اآلخر:  فيجيبه  ات؟"،  أال   "
 .(1) يريدان: "أال تنهض" و"بلى فاهنض"

ذكره القاضي    وما  من  إمساعيل  مجاعة  فيه  منهم  وافقه  النحويني 
"(2)الفارسي يف  ابلرتخيم  قال  من  ختطئة  إىل  فذهب  احل مِّيْ ؛  أراد    "ُوْرقِّ  إذا 

إ ألنَّه  مل  )احلمام(؛  والالم  األلف  وفيه  رمخه  يدخل ن  ال  النداء  ألنَّ  يصح؛ 
 .(3)عليه؛ وإن رمخه بعد نزع الم التعريف منه مل جيز أيضاً؛ ألنَّه ليس بعلم 

املربد يف الثاين:   قول  "  رد  قوله:  احل مِّيْ توجيه  أنَّ    ؛"ُوْرقِّ  إىل  فإنَّه ذهب 
ف ايء؛ ألنَّ الياء من )احلمام( فصارت )احلما(، مث أبدل من األلحذفت  امليم  

، وردَّه القاضي أبنَّ هذا املوضع مها مكان اآلخرأخت األلف، وقد يبدل أحد
 ليس مبوضع حذف.

 

-1/62رابه  ، ومعاين القرآن وإع531/  2، والكامل  3/321انظر: الكتاب )هارون(    (1)
 .2/7، وخزانة األدب 63

 . 168-167انظر: املسائل العسكرية  (2)

،  604، وشرح ابن الناظم ص  1/78، واحملتسب  168-167انظر: املسائل العسكرية    (3)
 . 5/457، واملقاصد الشافية 5/2243وارتشاف الضرب 
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 ويه: دراسة وموازنة تعل قامل إمساع ل القاضي على كياب س ب
 اجمل د بن صاحل بن سل مان اجلارهللاعبد د.

 .(1) الزجاج ومجاعة من شراح الكتابوممن اتبع املربد 
 ويف بيان احملذوف من الكلمة قوالن آخران عند الشراح:

التقى حرفان  أن يكون حذف األلف من )احلمام(؛ لزايدهتا، ف  أ دمها:
الثان امليم  فأبدل   واحد،  جنس  أمليت،  من  )أمللت(:  يف  قيل  ايء؛ كما  ية 

 وكسر  ما قبل الياء؛ لتسلم من االنقالب إىل األلف.
، وجوَّزه السريايف والرماين وبعض  (2) وابن السراجوهذا الوجه اختاره الزجاج  

 .(3) شراح الكتاب
، ، فصار )احلم()احلمام(أن يكون حذف األلف وامليم معاً من    واآلخر:

 مث أجراه ابإلعراب، وأتى ابلياء إلطالق القافية.
القاضي إلمساع ل  الثان ة  الوجه  واحلاش ة  هذا  اختيار  يف  يف هي  ورد   ،

الكتاب وهو  )ق»:  حاشية   ، االسم  َشْطر   على  اقيصَر  أنَّه  الصح حا   :)
م أطَلَق  مث  )اأَلِْحا  (،  وا د    ) )احلَم  بَوْزن   عاهم )احلََم(،  ياشم   للقاف ة،   َمها 

 . (4) «على حنو  ذلك َأْم اهم اللَّْبَس، ها 
 

رماين ، وشرح ال2/144، وشرح السريايف  459-3/458، واألصول  /أ1/7أ  املخطوط    (1)
والنكت  .ر.د(شيبة)1/166 الذهب  1/142،  عني  وحتصيل  ولباب  53-54،   ،

 . 2/474، وشرح الصفار 1/5األلباب 

 .3/459األصول ، و /أ 1/7أ انظر: املخطوط  (2)

السريايف  انظر:    (3) الرماين  2/144شرح  والنكت  )شيبة.ر.د(1/166، وشرح   ،1/142  ،
 .474-2/471، وشرح الصفار 5-1/3، ولباب األلباب 53وحتصيل عني الذهب 

 . 1/96وانظر: حواشي كتاب سيبويه  /ب.5، ب /أ1/7أ  (4)
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وممن اختاره ابن عصفور معلاًل اختياره هذا الوجه أبنَّه ليس فيه إال تغيري 
، واقتصر عليه  (2)، واتبعه يف ذلك الصفار(1) والثايناألول  لوجه  واحد خبالف ا

 .(4) ن النحويني، وجوَّزه السريايف والرماين ومجاعة م(3)النحاس
القول حبذف األلف وحدها من )احلمام( هو األجود ؛ والذي يظهر أن 
احلرفني   من  الثاين  احلرف  وإبدال  زائد،  حرف  على  وقع  فيه  احلذف  ألنَّ 

أو احلر   املضعفني  من  الثالث  العرب؛ احلرف  يف كالم  مسموع   املضعفة  وف 
أمليت )أمللت(:  فقالوا يف  التضعيف،  ، ْصت(: قصَّيت، ويف )قصَّ لكراهتهم 

 . (5) ويف )تظنـَّْنت(: تظنَّيت
 

*** 

 

 . 2/574انظر: شرح مجل الزجاجي  (1)

 . 2/474انظر: شرح الصفار  (2)

 . 42-41انظر: شرح أبيات سيبويه  (3)

ا  (4) الرماين  2/144لسريايف  انظر: شرح  والنكت  .ر.د(شيبة)1/166، وشرح   ،1/142  ،
 . 1/7اب ولباب األلب

، وسر صناعة  1/200، واملقتضب  424/ 2، )هارون(  2/401انظر: الكتاب )بوالق(    (5)
 . 2/595. وانظر أيضاً: جهود الزجاج يف دراسة كتاب سيبويه 759-2/757اإلعراب 
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 اجمل د بن صاحل بن سل مان اجلارهللاعبد د.

 ااوضع الياسع:
 وقال األ ْعشى:»قال سيبويه:  

و رِّْمن هُ  وأ خــــــــُ ْأ ي صــــــــْ ىت  ي شــــــــ  و انِّ مــــــــ   الغــــــــ 
 

نّ   داًء بُـ  وي كـــــــــــــــــُ د  وِّد ادِّ أ عـــــــــــــــــْ  (2)«(1)ع يـــــــــــــــــْ
 :(3) إمساع ل: هذا الب تا ياروى » : يف حاشية الكتاب 

أْ وأخااااااا   ...و ال سااااااا   ماااااا  َيشااااااَ
 

 .........................  
الياَّوَّز يُّ   أَْنَشَدن ْ ه   جيوز،  هذا  مثَل  أنَّ  ل اعل موا  كذا  جعلوه  وإّنا 

 .(4) «ن اأَلْصَمعي، ها، وأَْنَشَدها اااز ينُّ ع"وأخو ال سا "وأصحابا ا: 
ضرورة )الغواين(  من  الياء  حذف  البيت  من  ابلكسرة،   الشاهد  اكتفاء 

ف والالم تعاقب التنوين فحكم هلا حبكمه فكما أبنَّ األل   ه بعضهم ذلكووجَّ 
 .(5) حتذف الياء مع التنوين حذفت مع األلف والالم

إىل أنَّه وهذا البيت مما اختلف يف كونه من الكتاب، فذهب ابن السراج  
 

الكبري،  (1) لألعشى  وهو  الكامل،  ص    من  ديوانه  واألصول  165يف:  شرح 3/457،   ،
ص   للنحاس  سيبويه  وشرح ك43أبيات  للرماين  ،  سيبويه  واخلصائص 1/164تاب   ،

واإلنصاف  3/135 األدب  1/387،  وخزانة  "وأخو 1/242،  الديوان:  ورواية   .
 النساء".

   .1/28، )هارون( 1/10الكتاب )بوالق(  (2)

الرواية يف.  الديوان  رواية  هي  (3) السريايف  :  وانظر  أبيات سيبويه البن  ولباب 1/59شرح   ،
 . 1/56األلباب 

 . 1/101وانظر: حواشي كتاب سيبويه  /ب.5ج  ،/ب5ب  (4)

 121-120انظر: ضرائر الشعر البن عصفور ص  (5)
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ليس هذا البيُت  قال أبو بكر:  »ليس من الكتاب، ورد يف حواشي الكتاب:  
الكتا ا(1)«بِّ من  وخالفه  إذ  ،  يف  لزجاج؛  عارضها  ورد  اليت  الزجاج  نسخة 

 .(2) «ق، هـ، خبطِّّ اس ر "هو من الكتابِّ "قال )ح(:»إمساعيل الوراق: 
ال للبيت  أخرى  رواية  إثبات  القاضي  إمساعيل  حاشية  شاهد   وتضمنت 

الديوان  ،فيها ا هي    ،وهي رواية  أهنَّ أيضاً  التوَّزي، وذكر  القاضي عن  أخذها 
 معي.رواية املازين عن األص

وإمنا جعلوه كذا لُيعلِّموا أنَّ مثل  هذا ويظهر من قول إمساعيل القاضي: "
ت روايته لكون شاهداً حنوايً، ورمبا كان إمساعيل القاضي  جيوز " أنَّ البيت ُغريِّّ
 اً ابملربد يف هنجه هذا النهج.متأثر 
ومن وقفت عليه من شراح الكتاب وأبياته ذكروا البيت، وعرضوا له على   
 .(3)ه من شواهد الكتاب عدا السريايفأنَّ 

وممَّا يقوي كون البيت مروايً ال من تغيري النحويني أن األعشى له أبيات  
 .(4)حذف الياء ابحلذف، ومنه خالف فيها القياس كثرية  أخرى

 

 ./ب5ج  /ب،5ب  (1)

 ./ب5ج  /ب،5ب  (2)

ص    (3) للنحاس  سيبويه  أبيات  شرح  للرماين  43انظر:  سيبويه  وشرح كتاب   ،1/164  ،
السريايف   البن  سيبويه  أبيات  ص  1/59وشرح  الذهب  عني  وحتصيل  ولبا57،  ب ، 

 . 607/ 2، وشرح الصفار 1/56األلباب 

 .  235-232يف شعر األعشى" حملمد البيطار ص  خُمال ف ُة القِّياسِّ الل غويِّّ انظر: " (4)
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 ويه: دراسة وموازنة تعل قامل إمساع ل القاضي على كياب س ب
 اجمل د بن صاحل بن سل مان اجلارهللاعبد د.

 ااوضع العاشر:
اه فعُله إىل مفعولني  هذا اببُ »قال سيبويه:   وليس  لك    الفاعلِّ الذي يتعدَّ

ت قتصر   املفعولني    أْن  أحدِّ  قوُلك:...على  وذلك  اآلخرِّ،  عبُدهللاِّ    )و ج د  دون  
. )  .(1)«.. )ر أ ْيُت زيًدا الصاحل (زيًدا ذا احلِّفاظِّ

املوضـع علـة جعـل سـيبويه بنيَّ إمساعيل القاضي يف حاشـيته علـى هـذا  
 املفعول الثاين معرفة ال نكرة يف األمثلة اليت أوردها ألفعـال القلـوب؛ إذ أراد أن
 يُبنّي أهنا تعرب مفعواًل اثنياً هلذه األفعال ال حااًل؛ ألن احلال ال تكون معرفة.

حواشي  يف  َمْعر فًة  )ق(:  »الكتاب:    ورد  ابخَلََب   جا   وهو  -إّنا 
(  )الصاحلَ( و)ذا الح ْعَل لو  ب اانً؛ ألنَّ   -احلحاظ  ه محعوٌل اثن  ال  اٌل؛ ألنَّ 

ًرا على ( حنوا )رََأْيتا -محعول  وا د     كان ماْقَيص  ( م ن راْؤيَة  الَبَصر ، و)َوَجْدملا
 .(2)« لكان  ااًل ال حَمالَة، ها  -من الو ْجدان

إمساعيل   ذكره  ما  إىل  أشار  الكتاب  شراح  من  أحد  على  أقف  ومل 
 ي.القاض
عزا الصفار إىل الفراء أنه يعرب  وما ذكره إمساعيل القاضي فيه نظر؛ إذ   

حااًل، وأنه ال يعرتض عليه مبجيء املفعول الثاين  املفعول الثاين يف هذا الباب  
، وجعل  أنَّ الذي جنعلُ   وزعم الفراءُ   »معرفة، قال:   ها حااًل  ه مفعواًل اثنياً حال 

" ؛ ظننُت زيداً القائم  ، وال تُعرتُض مبثل: "الالزمةُ   احلالُ   كرُ نْ : وال تُـ قال  ،  الزمةً 
 

  .40-1/39، )هارون( 1/18الكتاب )بوالق(  (1)
 . 1/124ر: حواشي كتاب سيبويه وانظ/ب. 8ب /ب، 1/11أ/ (2)
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ا يُرد  عليه  ذلك وصفاً   ه جيعلُ ها؛ ألنَّ تعريفُ   حااًل ملا جاز    : لو كانتْ فيقالُ  ، فإمنَّ
 .(1)« ه وصفاً "ظننُت زيداً عمراً"؛ ألنَّه ال يسُعه أْن جيعل  : مبثلِّ 

 ااوضع احلادي عشر:
اه فعُلُه إىل ثالثةِّ مفعولِّنْي  وال ابُب الفاعلِّ ا  »هذاقال سيبويه:   لذي يتعدَّ

ر  على مفعول  منهم واحد   وُز لك أْن تـ ْقت صِّ ؛ ألنَّ املفعول  ههنا  الثةِّ لثا  دون    جي 
املعىن قبله يف  الذي  الباب  قولُ كالفاعل يف  بشراً )ك:  ، وذلك  زيداً  أرى هللا 

 .(2)«(أابك
الفعل املتعدي إىل   قول سيبويه عن مفاعيلاختلف شراح الكتاب يف فهم  

ر  على مفعول  منهم واحد  دون   »)أعلم(:  ثالثة حنو:   وُز لك أْن تـ ْقت صِّ وال جي 
 :مذهبان، وهلم يف ذلك «ثةِّ الثال

أن سيبويه ال مينع االقتصار على املفعول األول يف هذا   األول:ااذهب  
الفاعل يف حنو: )ع   مبنزلة  منطلقاً(،  م  لِّ الباب؛ ألنَّه  قيل: )ع    زيد  عمراً    م  لِّ ولو 

 زيد ( اقتصاراً جاز ذلك. 
ظاهرها هو    وبناء على هذا املذهب ال بدَّ من ختريج عبارة سيبويه؛ ألنَّ 

 منع االقتصار مطلقاً، وهلم يف خترجيها وجهان: 
سيبويه: " وال   ما ذهب إليه إمساعيل القاضي من أنَّ )ال( يف قولاألول:  

 

فراء يف كتبه، وانظر عزو القول إليه وإىل  ، ومل أقف على مذهب ال696/  2شرح الصفار    (1)
 . 6/6، والتذييل والتكميل 2/821اإلنصاف الكوفيني يف: 

   .1/41، )هارون( 1/19الكتاب )بوالق(  (2)
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 اجمل د بن صاحل بن سل مان اجلارهللاعبد د.

لك..." وزايدة    جيوز  للتأكيد؛  ونثراً،  زائدة  شعراً  العرب  يف كالم  اثبتة  )ال( 
طرا من  ألنَّ كالمه  سيبويه؛  يف كالم  زائدة  تقع  أن  مبستغرب  ز كالم وليس 

 املتقدمني أهل الفصاحة.
الكتاب حواشي  يف  ماْقَحمًة »:  جاء  )ال(  ََتَْعَل  أْن  حَّي ه   َوْجها ص  )ق(: 

 ، ويف: (1)﴾لليأك د، حنوا ما يف قوله تعاىل: ﴿لئال يعلَم أهلا الكياب

 (2) ْئر  ال  اْور .................... ب  
ا ف ها يف كالم  . (3) العرب ويف مواضَع تَاْعثاارا على زايدِت 

ََْربا وقوعا مثل ها يف عبارة س بويه؛ ألنَّ كالَمها م ن ط راز  كالم    وال ياْسيَا
ياْطل عاك   واالسيقرا ا  الحصا ة،  أهل   سل قة   على  ال اطقني  على  اايقدمني 

  .(4) «نظائَر هلا يف كيابه، ها

فيما   هذا  خترجيه  يف  القاضي  إمساعيل  الكتاب  شراح  من  أحد  يتابع  ومل 
 ت عليه.وقف

 قول سيبويه: أن معىنما ذهب إليه السريايف واتبعه فيه األعلم من    :الثاين

 

   .29احلديد: من اآلية  (1)

،  1/20انظر: ديوان العجاج  "يف بِّْئر  ال ُحْور  س ر ى وما ش ع ْر".من رجز للعجَّاج، ومتامه:  (2)
   . 2/542، وأمايل ابن الشجري 154،  واألزهية 1/8 القرآن للفراء ومعاين

الكتاب    (3) ابن  151، واألزهية  1/47، واملقتضب  4/222انظر زايدة )ال( يف:  ، وأمايل 
   . 542-2/540الشجري 

 . 1/125ر: حواشي كتاب سيبويه وانظ/أ. 9ب ،  /أ1/12أ/ (4)
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 .(1): ال ُيسن" وال جيوز لك..."
ول واحد دون  لى مفعال جيوز أن يقتصر ع: "قول سيبويهِّ »  قال السريايف:

ألّن املفعول هاهنا كالفاعل  "أال ترى إىل قوله:    ؛ال ُيسنُ   :معناه  " فإنَّ الثالثة
 الذي قبله.  يف البابِّ  على الفاعلِّ  االقتصارُ  ". وجيوزُ الذي قبله لبابيف ا

مفسري كتابِّ   وكثري   ال   سيبويهِّ   من  قالوا:  رمبا  واملتأخرين،  املتقدمني  من 
  تفتيش    ظ سيبويه من غريِّ لف  من  ، تلّقناً من الثالثةِّ   واحد    على  االقتصارُ   جيوزُ 

 . (2) «تك بهما خربَّ  والصحيحُ ، وال حتصيل  
من املفاعيل الثالثة،   أن سيبويه مينع االقتصار على واحد    الثاين:  ذهباا 

 وعلى ذلك فالعبارة على ظاهرها. 
السراج والفارسي والرماين والصفار ابن  تبعهم  ، و (3)وممن ذهب إىل ذلك 
 .(4) يف عزو ذلك إىل سيبويه مجاعة من النحويني املتقدمني واملتأخرين

ال ترمجة  أنَّ  على  الصفار  و ونبه  غري  من  مشكلة  سيبويه  عند  جه، باب 
القاضي   إمساعيل  هلا  عرض  اليت  ابلعبارة  املتعلق  ظاهر  واإلشكال  هذه  أنَّ 

 

 .1/175، والنكت 2/331انظر: شرح السريايف  (1)

 . 2/331شرح السريايف   (2)

، .ر.د(شيبة )1/202، وشرح الرماين  72/ 1، والتعليقة  285-284/  2انظر: األصول    (3)
 . 717/ 2وشرح الصفار 

الكافية   ، وشرح1/313، وشرح مجل الزجاجي البن عصفور  350انظر: نتائج الفكر    (4)
 . 155/ 6، والتذييل والتكميل 145/ 4للرضي 
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»ألنَّ وهي قوله:    ملنع االقتصار بعلة توجب االقتصار،  سيبويه  اعتالل   العبارة
ههنا كالفا املعىن«املفعول   يف  قبله  الذي  الباب  يف  الباب  عل  يف  والفاعل   ،

يقتصر عليه، فينبغي أن يقتصر على املفعول   -و ابب )ظن(ه و -الذي قبله  
  أبنَّ قوله:  سيبويه، وبناء على ذلك خرَّج الصفار عبارة  األول يف هذا الباب
اه فعُلهُ   »لقوله:    تعليل  «...»ألنَّ املفعول  ههنا     هذا ابُب الفاعلِّ الذي يتعدَّ

األفعال تعدت إىل ثال«  إىل ثالثةِّ  أنَّ هذه  املفعول األول  ، واملعىن:  ثة؛ ألن 
 . (1) باب الذي قبلهمعها كالفاعل يف ال

بنيَّ الصفار أنَّ علة منع االقتصار على املفعول األول هنا هو اللبس؛ مثَّ  
ن تكون املتعدية إىل اثنني املنقولة من  أ( احتمل  ألنه إذا قيل: )أعلمت زيداً 
اقتصر على املفعول  وأن تكون املتعدية إىل ثالثة و   ،)علمُت( مبعىن: )عرفُت(

فيها،   بدَّ من دليل؛ ألنَّ احلديث هنا عن  األول  إنه ال  يقال:  أن  وال يصح 
  .(2)احلذف اقتصاراً ال اختصاراً 

ظ على  سيبويه  عبارة  محل  أنَّ  يل  أتويلها  ويظهر  تكلف  من  أوىل  اهرها 
 على ما ذكره إمساعيل القاضي أو السريايف؛ ألمور:

أتويله ما أمكن   على ظاهره وعدم تكلف  أن األصل محل الكالم  األول:
 ذلك. 

سيبويه  أتويلأنَّ    الثاين: منع  عبارة  بني  فيها  التناقض  دفع  لغرض   كان 

 

 . 717-716/ 2انظر: شرح الصفار  (1)

 . 719-718/ 2انظر: شرح الصفار  (2)
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وقد وجهها الصفار على  ،  يوجب االقتصاراالقتصار أواًل مث تعليله مبا    سيبويه
 وجه ال تناقض فيه.

قواًل    الثالث:  ليس  األول  املفعول  االقتصار على  القول مبنع  به  أن  انفرد 
بل   قوي  سيبويه،  قول  املتقدمني هو  النحويني  من  مجاعة  إليه  ذهب 

 .(1) واملتأخرين
 ااوضع الثاين عشر:
سيبويه: » إىل  املفعولِّ   ذا اببُ ه قال  فعُله  اه  ي تعدَّ مفعولني،الذي    وليس     

ك: )نـُبِّّْئُت زيًدا أاب  وذلك قولُ   ،دون  اآلخ ر  واحد  منهماعلى    ت قتصر    أنْ   لك  
 .(2) «تعدَّى املفعوُل إىل اثنني ىل ثالثة  إل مَّا كان الفاعُل يـ تـ ع دَّى  (؛فالن  

، َفَحَذَف ااضاَف؛ ألنه )ق(:  »يف حاشية الكتاب:   أي: ف ْعلا الحاعل 
 .(3) «ال يااْلب سا 
َلمَّا    إمساعيل القاضي تقدير مضاف حمذوف يف قول سيبويه:"  حاشيةيف  

الحاعلا  يف "،  كان  التقدير  تتضمن  سيبويه:"  ومل  إىل    قول  ااحعولا  تعدَّى 
 " وهو نظري األول.اث ني 

الصفار  إال  الكتاب  شراح  من  ذلك  إىل  نبَّه  من  على  أقف  مل  ولظهوره 

 

، وشرح 719-718/  2، وشرح الصفار  350، ونتائج الفكر  122/  3انظر: املقتضب    (1)
 . 155/ 6، والتذييل والتكميل  314-1/313مجل الزجاجي البن عصفور 

   .1/43، )هارون( 1/20اب )بوالق( الكت (2)

 . 1/127سيبويه  وانظر: حواشي كتاب /ب.9/أ، ب 1/13أ/ (3)
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ة الباب، مث كرر ذكره يف الشرح،  يف ترمج الذي وضع )الفعل( مكان )الفاعل(  
ثة تعدَّى أي: ملَّا كان الفعُل قبل بنائه للمفعولِّ يتعدَّى الفاعل  إىل ثال»  قال:

 .(1) «فعُل املفعولِّ إىل اثنني
 ااوضع الثالث عشر:

سيبويه: أسفيهاً وتقولُ »  قال  حليماً   :  أم  زيد   أم   وأ ر ُجالً   ؟ كان   زيد   كان 
ت ْسأ ل ه عن خربِّ م ن هو معروف    أنْ   ا ينبغي لك  ه إمنَّ ألنَّ   ،(زيدـ)، جتعلها ل؟صبّياً 
ثـْت ُه عن خ رب ِّ م ْن هو   عنده  .(2) «معروف  عندككما ح دَّ

رب ِّ"؛  ُه عــن خــ  ثـْتــ  يف عبــارة ســيبويه الســابقة إشــكال يف قولــه:" كمــا ح دَّ
ا ألنَّ املـــراد هنـــا اخلـــرب ال املخـــرب عنـــه، فكـــان ينبغـــي يف الظـــاهر أن يقـــال:" كمـــ

ثـْت ُه خب رب ِّ".  ح دَّ
إمساعيل    على  املتقدمني  من  ذكره  من  على  أقف  مل  اإلشكال  وهذا 

حاشي لكنَّ  سيبويه،  القاضي،  عبارة  تصحيح  تضمنت  القاضي  إمساعيل  ة 
ورد   اإلشكال،  هذا  عن  الكتاب:  واإلجابة  حاشية  اخلَبَ )ق(:  »يف    َجَعَل 

ثْايَ "للماْخََب  ع ه، فلذلك قال:    اً امس ْخََبا ع ه هو ، واا "ها عن خَب  كما َ دَّ
فا)م طلٌق(  ديثٌ  )زيٌد م طلٌق(  قلَت:  فإذا    االنطالقا والركوبا وحنوامها، 

 .(3) « الذي أراد س بويه، هاعن ف ْعل  زيد ، وهو اخلَبا 

 

 . 737/ 2شرح الصفار   (1)

   .1/48، )هارون( 1/22الكتاب )بوالق(  (2)

 . 1/129وانظر: حواشي كتاب سيبويه  /أ.11/أ، ب 1/15أ/ (3)
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، وهو من املتأخرين عن إمساعيل  ذهب إىل إشكال العبارة ابن طلحة   وممن
:  (1)ط»  جاء يف حواشي الكتاب:  القاضي، وذهب إىل أنَّ الصواب ابلباء، 

: "كما حدَّثت ه خبربِّ"؛ ألنَّك مل حُتدِّثه عن اخلربِّ  ؛ ألنَّ اخلرب   كان  ينبغي أن تقول 
حدَُّث عنه 

ُ
 .(2)«هو احلديُث ال امل
ذلك  اوتضمنت   إىل  ذهب  سيبويه كما  لعبارة  تصويباً  نفسها  حلاشية 

مباشرة: عقبها  جاء  ا  الصوابُ »  القاضي،  ألنَّ  عن    حلديث  )عن(؛  هو  ا  إمنَّ
ا أردت  ت لزيد  ر  ج    ك عن قصة  ثُ حدِّ : )أُ ، تقولُ اخلربِّ    رب  ختُ   أنْ   (، وكما قال؛ فإمنَّ

 .«املتقدمةِّ  يف املسألةِّ  ةِّ وَّ خُ عن األُ 
أو   املوضع  هذا  إشكال  إىل  أشار  من  على  الكتاب  شروح  أقف يف  ومل 

 شرحه مبثل ما تقدم.
امتها حبرف اجلر )عن(؛ ألن والذي يظهر يل صحة عبارة سيبويه واستق

 املراد وحديث سيبويه هو عن اخلرب.
 

*** 

 

 من البحث. 54انظر احلديث عن هذا الرمز ص  (1)

 . 1/129وانظر: حواشي كتاب سيبويه  /أ.11أ، ب /1/15أ/ (2)
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 ااوضع الرابع عشر:
 :(1) ريرل جوقاقال سيبويه: »

تيم  ع دِّيّ  ال أاب لكمُ  تيم    اي 
 

رُ   ــ  ْوء ة  ُعمـــــ نَُّكُم يف ســـــــ   .(2)«ال يـُْلقِّيــــــــ 
ورد يف حواشي الكتاب: إمساعيل القاضي املهجو وقومه يف البيت؛    بنيَّ  

َسْوَ ة ، )ق(:  » يف  ياوق َعهم  أْن  من  تَاْ م   بين  وُياَذ  را  جَلَأ ،  بَن  عاَمَر  َيهمو 
 .(3) «ها

، وجرير ُيّذر قومه بن أدّ   من بين تيم بن عبد مناة  مر بن جلأفاملهجو ع 
املكروه والشر؛ ألجل تعرضه له، فقد كانت بينه وبني  من أن يوقعهم عمر يف  

 جرير مهاجاة. 
 .(4) وابن خلف السريايف واألعلموممن أشار إىل ذلك ابن 

 
*** 

 

ديوان  (1) انظر:  البسيط.  واملقتضب  1/212جرير    من  واألصول  4/229،   ،1/343  ،
 .2/298، وخزانة األدب 2/307وأمايل ابن الشجري 

   .1/53، )هارون( 1/26الكتاب )بوالق(  (2)

 .1/131وانظر: حواشي كتاب سيبويه  ب./12ب /أ،  1/17أ/ (3)
سيبويه    (4) أبيات  شرح  الذهب  143-142/ 1انظر:  عني  وحتصيل  ولباب  78-79،   ،

 .1/161اب األلب
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 ااوضع اخلامس عشر:
سيبويه )  قال  » (التعن  تكونُ :  تضمرُ احلنيِّ   مع    الإ  (الت  )  ال  فيها    ، 

وتـ   ألنَّ احلني    صبُ نْ مرفوعاً  مفعول  ؛  متكَّ به  ه  ومل  ومل  متك    نْ ،  إال    وهاستعمل ي نها 
 .(1) «ن غائب  ع  واإلخبارِّ  يف املخاطبةِّ  (ليس  ـ)ك  ا ليستْ ؛ ألهنَّ مضمراً فيها

أنَّ مراد سيبويه ابإلضمار مع )الت( هو    إمساعيل القاضي  ت حاشيةبيَّن
ما يف معىن  لة جتوزه يف استعمال أحدمها مكان اآلخر هو اشرتاكهاحلذف، وع 
 اإلسقاط. 

الكتاب: فاسيَاْعَمَل )ق(:  »  جاء يف حواشي  م ها االسما،  أي: حمذوفًا 
؛ الشَتاك    .(2) «هما يف معًن اإلسقاط، هااإلضماَر يف موضع  احلَْذف 

ذلك، وهو  ، وزادا عليه بذكر علة  (3)وهذا التفسري ذكره السريايف والصفار
حر  )الت(  الصفار:  ف  أنَّ  قال  فيها،  يضمر  ال  واحلروف  إايه  »،  وت سميُته 

: ُُيذُف امسُها؛ فإْن   ُمضمراً جتّوز؛ ألنَّ احلرف  ال ُيضمُر فيه، وحتقيُقه أْن يقال 
 . (4) «فوعاً كان  اخلرُب حمذوفاً ذكرت ه مر 

 

   .1/57، )هارون( 1/28الكتاب )بوالق(  (1)

 .1/134وانظر: حواشي كتاب سيبويه  ب./13ب ب، /1/18أ/ (2)

السريايف    (3) شرح  الصفار  3/19انظر:  وشرح  والتكميل  94،  التذييل  أيضاً:  وانظر  أ.   /
4/290 . 

 / أ. 94شرح الصفار   (4)
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 ااوضع السادس عشر:
« سيبويه:  قرأو قال  بعض هم  أنَّ  م ناص    التو ﴿:  زعموا  وهي    (1)﴾حنُي 

 . (2) «قليلة 
تَاَبنيََّ ابنيصاب  )احلني( يف قوله تعاىل: )ق(:  »يف حاشية الكتاب:   قد 

َم اص  ﴿ الشائعةا -  ﴾والمَل  نَي  اللَةا  جماْ   -وهي  راٌة  جما )المَل(  َرى  أنَّ 
ًبا، ال بادَّ من ذلك،   )ل س(، فإذا َوَقَع )احلنيا( مرفوًعا قاد  َر احملذوفا ما يص 

 . (3) « لى ما مل يَاثْاباْت يف السماع، هاتقديراه مرفوًعا َعَمٌل عو 
 تضمنت حاشية إمساعيل القاضي أمرين: 

قراءة:  موافقة    األول: يف  منصوابً  )الت(  خرب  تقدير  يف  سيبويه  قول 
االسم ﴾َم اص     نيا   والمل﴿ ورد  وإذا  )ليس(،  جمرى  جتري  )الت(  ألنَّ  ؛ 

 املرفوع معها فهو امسها. 
 . (4) ايف والنحاس والزجاجي وكثري من النحوينييبويه السري وقد وافق س

 

اآلية    (1) من  عم.  3ص:  بن  وعيسى  السمال  أبو  من  قرأ  النون  بضم  أاب (حني)ر  لكنَّ   ،
 وعيسى بن عمر يفتح.  (، الت)السمال يضم معها التاء من 

   .7/384، والبحر 130بن خالويه القرآن الشواذ خمتصر يف  نظر: ا

   .1/58، )هارون( 1/28الكتاب )بوالق(  (2)

 .1/135وانظر: حواشي كتاب سيبويه  ب./13ب ب، /1/18أ/ (3)

السري انظر:    (4) القرآن  21-3/20ايف  شرح  وإعراب  واحملرر  3/451،  وشرح    14/8،   ،
 . 2/257، واملقاصد الشافية 488، واجلىن الداين 442الكافية الشافية 
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ذهب ممن    (2)كالزجاج والفارسي  ومن وافقه  (1) األخفشالرد على    الثاين:
 قراءة مرفوعاً على أنَّه مبتدأ احملذوف يف ال  رقدّ ، و ال تعمل شيئاً إىل أنَّ )الت(  

وتقدير   )ليس(،  جمرى  )الت(  إبجراء  جاء  السماع  ألنَّ  خرب؛  احملذوف أو 
 مرفوعاً خمالف ملا ثبت ابلسماع. 
الكتاب:   حواشي  يف  ا»ورد  )الت  قال  تعملُ ألخفش:  ال  يف    (  شيئاً 

ا ليستْ القياسِّ  فهو على االبتدابفعل    ؛ ألهنَّ فإذا كان  ما بعد ها رفعاً  ءِّ، ومل ، 
( يف شيء  ر فـ ْعت  أو ن ص ْبت    .(3)«تعمْل )الت 

إ  قال  »:  عن الزجاجها  وورد في  ( حنُي مناص    )الت    رفع    : منْ سحاق  أبو 
  أن يكون    ، وجيوزُ حمذوف    ابتداء    خرب    فيكونُ   (مناص    حنيُ   احلنيُ   الت  ):  يريدُ 
 .(4)«. خبط رقحمذوفاً  واخلربُ  ابتداءً 
والزجاج يف    (معاين القرآن)  ه أنَّ األخفش يف كتابهومما جتدر اإلشارة إلي 
وإعرابه)كتابه   القرآن  وافقا    (معاين  يفقد  عمل    (الت )إعمال    سيبويه 

 .(5)(ليس)
 

ح عيون  ب ، وشر 1/23، وشرح الرماين    3/22، وشرح السريايف  1/97األصول  انظر:    (1)
الصفار ، وشرح    2/197، وشرح الكافية للرضي  1/194، والنكت    54كتاب سيبويه  

 .4/293، والتذييل والتكميل أ 94

 .106املسائل املنثورة ، و ب/18 /1أ انظر:  (2)

 . 1/136وانظر: حواشي كتاب سيبويه  ب./13ب ، ب/18 /1أ  (3)

 . 1/136ب. وانظر: حواشي كتاب سيبويه /13ب ، ب/18 /1أ  (4)

 . 4/320ج ، ومعاين القرآن وإعرابه للزجا 2/492انظر: معاين القرآن لألخفش  (5)
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 ااوضع السابع عشر: 
النافية  قال سيبويه ( : »عن )ال(  مبنـزلة )الت  )ليس(، فهي  مبنـزلة  ج ع ل ها 

املو  هذا  هبا  جُياو ُز  الو ْجهِّ، وال  هذا  مت  كَُّن يف  يف  ، وال  ن ص ْبت  أو  ر فـ ْعت   ضُع، 
 .(1) «الكالم كت م ك نِّ )ليس(، وإمنا هي مع احلني

ترتيب لألحرف املشبهة بـ)ليس( من على هذا املوضع  يف حاشية القاضي  
العمل يف  القوة  على كل  ال    )ق(:»:  حيث  وتَاْ ص با  َترَفعا  )ل س( 

الثان ة؛أَلصالي  الدَّرَجة   يف  و)ما(  اارفوعا   ها،  كان  إذا  وتَاْ ص با  َترَفعا 
َتعَملا   الثالثة،  يف  و)ال(   ، ال ََّمط  على  ااعرفة،  واا صوبا  دوَن  ال كرة   يف 

 . (2) «عة ، َتعَملا يف األ  ان فقط، ها و)المَل( يف الراب
جعل  أنَّه  سبق  ممَّا  ألهنا    )ما(  وظاهر   الثانية؛  املرتبة  أال   تعمل يف  بشرط 

"، و)ال( يتقدم خربها أو معمو  له على امسها، وهو مراده بقوله: "على النَّم طِّ
كون معموليها نكرتني، و)الت( يف املرتبة   رطبش  تعمليف املرتبة الثالثة؛ ألهنا  

 الرابعة؛ ألهنا تعمل بشرط كون معموليها امسي زمان.
أيضاً  الرماين  ذكره  الرتتيب  )ال(:  وهذا  عن  قال  التاءُ » ،  حلقتها    وإذا 

ا مع  خاصةً   نيِّ عملت يف احل   مثَّ   ،)ما(  مثَّ   ،(؛ )ليس  الرابعةِّ   يف املرتبةِّ   التاءِّ   ؛ ألهنَّ
 . (3) «خاصةً  يف احلنيِّ  )الت( تعملُ  ، مثَّ املعرفةِّ دون    النكرةِّ  يف )ال( تعملُ 

 

   .1/58، )هارون( 1/28الكتاب )بوالق(  (1)

 . 1/136وانظر: حواشي كتاب سيبويه  ب./13ب ، ب/18 /1أ  (2)

 ..ر.د(شيبة)1/238شرح الرماين  (3)
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عمل )ليس(، وهذا الرتتيب مبين على القول أبن )ال( و)الت( تعمالن  
تعمل ال  )الت(  أن  رأى  النحويني  بعض  أن  سبق  قول  (1) شيئاً   وقد  وهو   ،

 . (3) ، واختاره الرضي(2) يف )ال( أيضاً  معزو إىل األخفش
 ر:ااوضع الثامن عش
 :-وهو الف ر ْزد قُ -قال وزعموا أن بعضهم قال سيبويه: »

 أعاد  هللاُ نِّْعم ت همْ   وا قدْ حُ ب  صْ فأ  
 

رُ   ثْـل ُهْم ب شــ  ر ْيش  وإِّْذ مــا مــِّ ْم قـــُ إْذ هــُ
(4) 

  وهذا  ...ال ي كاُد يُعرفُ   (5)﴾الت حنُي مناص  ﴿، كما أنَّ  وهذا ال ي كاُد يُعرفُ  
ة (كقول بعضهم: )هذه مِّْلح ف ة  ج دِّ   . (7) « يف القِّلَّة (6)ْيد 

 :إلمساعيل القاضي حاشيتان على هذا املوضع
ه  احلكااما عل ااه )ق(:  » :احلاشاا ة األوىل ( علااى هااذا الَوجااْ ل  ثااْ كاالُّ )م 

 

  من هذا البحث. 72انظر: ص  (1)

 . 284-4/283التكميل انظر: التذييل و  (2)

 . 293/ 1انظر: شرح الكافية للرضي  (3)

، وشرح 54، واالنتصار  4/191، واملقتضب  1/185نظر: ديوان الفرزدق  من البسيط. ا   (4)
)شيبة. ر.د(،   236، وشرح الرماين  3/26، وشرح السريايف  106أبيات سيبويه للنحاس  

، ولباب األلباب 80الذهب  ، وحتصيل عني  1/162وشرح أبيات سيبويه البن السريايف  
1/177 . 

 .72 وسبق ختريج القراءة ص. 3ص: من اآلية   (5)

 . 1/389، واملخصص 22/ 1انظر هذه العبارة يف: الزاهر  (6)
   .1/60، )هارون( 1/29الكتاب )بوالق(  (7)



 

 
178 

 ويه: دراسة وموازنة تعل قامل إمساع ل القاضي على كياب س ب
 اجمل د بن صاحل بن سل مان اجلارهللاعبد د.

 . (1)« ايمك  ن، وهو الكاف، هابلب ا  ؛ لواقاوع ه  موق َع غري  ا

بيت   ذكر  إذا تقدم خربها على امسها، مثيبطل  عمل )ما(  أنَّ  سيبويه  ذكر  
وعدَّ ذلك من قبيل  ،  (2) وجعل )مثل هم( خرب )ما( مع تقدمهالفرزدق السابق،  
 ".يـُْعر ف وهذا ال ي كادُ ، فقال عنه: "(3)الشاذ أو الضرورة

ج عليها  من الوجوه اليت خرِّ آخر    ه  وج  القاضي ذكرُ   حاشية إمساعيل ويف  
أن   وهو  م)مثل(  فتحة  البيت،  يف  وهو  إعراب،  ال  بناء  رفع،  فتحة  وضع 

 موقع احلرف )الكاف(. وسبب البناء وقوعها 
وممن قال هبذه العلة الرابحي، جاء يف حواشي الكتاب عند هذا املوضع: 

ا جاء  » إمنَّ الرابحي:  عبدهللا  أبو  يف ثْ املِّ   قال  منصوابً  البيتِّ ُل  هذا  املِّ     ل  ثْ ؛ ألن 
إال أنَّ   "رُ ريش  بش  وإذ ما كق":  قال    ه قدْ هنالك، وكأنَّ   ل  به معىن الكافِّ تاوَّ مُ 

 .(4)«ال تكاُد تستعمُل مع  املضمرِّ استغناًء ابملِّْثلِّ عنها  الكاف  

 

 . 1/139وانظر: حواشي كتاب سيبويه  .أ/14ب ،  أ/19/ 1أ  (1)

السريايف    (2) شرح  والت3/25انظر:  السريايف  1/95عليقة  ،  البن  سيبويه  أبيات  وشرح   ،
 . 1/177، ولباب األلباب 80، وحتصيل عني الذهب  1/162

-163/ 1)شيبة. ر.د(، وشرح أبيات سيبويه البن السريايف    1/240انظر: شرح الرماين    (3)
 /ب.95، وشرح الصفار 164

 .أ/14ب ،  أ/19/ 1أ  (4)
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وهذا القول من األقوال املذكورة يف ختريج البيت، لكن املشهور أن سبب  
 . (1)فته إىل مبينبناء )مثل( هو إضا

وأمَّا   عليه،  البيت  ُخرّج  ما  أحسن  )مثل( مها  ببناء  والقول  سيبويه  وقول 
ضعف؛  ا من  ختلو  فال  خترجيه  يف  األخرى  إليه  ألقوال  ذهب  فما 

فيه اخلرب احملذوف  حال،)مثل(    أنَّ   من  (3) واملربد(2)املازين : ، والتقدير والعامل 
فيضعفه أنَّ العامل يف احلال إذا    "روإذ ما يف الدنيا أو يف الوجود مثلهم بش"

 . (4)كان معىن كالظرف أو اجملرور فإنَّه ال جيوز حذفه
وإذ ما يف "أنَّ )مثلهم( منصوب على الظرفية، والتقدير:    ومن ذهب إىل  

بشر الرفعة  يف  مكاهنم  ويف  قوله (5) "حاهلم  أو    فيضعف  بزمان  ليس  ما  أنَّ 
 .(6)وف عند ما مسع منهمكان ال جيعل ظرفاً بقياس، وجيب الوق

 

، شرح مجل الزجاجي 4/351احلجة للقراء السبعة  ، و 5/54انظر: معاين القرآن وإعرابه    (1)
عصفور   الص  1/593البن  وشرح  األدب  95فار  ،  وخزانة   ، ،    137-4/136/ب 

 . 160-2/159وشرح أبيات مغين اللبيب 

 . 96-1/95، والتعليقة 114، وجمالس العلماء للزجاجي  54انظر: االنتصار  (2)

 . 192-4/191انظر: املقتضب  (3)

وش286  ايتالبغدادانظر:    (4) عصفور  ،  البن  الزجاجي  مجل  والتذييل  1/593رح   ،
 .4/267والتكميل 

شرح  و   ، 179-1/178، ولباب األلباب  1/196، والنكت  3/27ايف  انظر: شرح السري   (5)
 ./ب95الصفار 

 /أ.95انظر: شرح الصفار  (6)
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( معًن  ( أنه )َفع ْ لٌ مذهبا البصريني يف )َجد ْيد  )ق(:  »:  احلاش ة الثان ة 
َعز يْاٌز(، )فاع ل   فهو   ، )َعزَّ ْيٌد(، كقولك:  َجد  فهو   ، الثوبا )َجدَّ  تقول:   ،)

ْلَحَحٌة  )م   : ف قالا لليأن ث،  اليا ا  تلَحَقه  أْن  والق اسا  َذل ْ ٌل(،  فهو   ، و)َذلَّ
كقوهلمجديد اليا ،  ترك  على  َوَرَد  االسيعمال  ولكن   ()طام ثٌ   :ٌة(، 

عن  رْيٌ َكث  )و  (َقر ْيبٌ ) و  (طال قٌ )و شاذٌّ  جديدٌة(  ْلَحَحٌة  )م  فقوهلام:   ،)
 االسيعمال  وإْن طاَبَق الق اَس.  

ْيًدا( )َفع ْ ٌل( معًن )محعول(، حنو ، ()قَي ْ ل    :ومذهبا الكوف ني أنَّ )َجد 
وا )و  ،) شاذٌَّة  َكل ْ م  ع َدهم  فا)جديدٌة(  ااوصوف،  مع  اليا    َ ْذفا  لق اسا 

 .(2)، ها «(1) عن الق اس
من قبيل  بيت الفرزدق  يف  ويه جعل عمل )ما( مع تقدم اخلرب  ن سيبسبق أ
أ الضرورة،  الشاذ  قوهلم:  و  على  ة (وقاسه  ج دِّْيد  مِّْلح ف ة   ويف  )هذه  حاشية ، 
 ا القول عند البصريني والكوفيني.القاضي بيان وجه الشذوذ يف هذ إمساعيل

فقط دون  فالشذوذ عند البصريني يف القول السابق شذوذ يف االستعمال  
)فاعل مبعىن  )فعيل(  عندهم  )جديداً(  ألنَّ  يقال:  (القياس؛  الثوُب، ،  )ج دَّ 

(كما يقالفهو ج دِّْيد (،   ، فهو ع زِّيـْز  التأنيث، والقياس أن تلحقه  : )ع زَّ ،  اتء 
 ل ورد على ترك التاء.لكن االستعما

 

ل البن  ، وشرح املفص352األضداد البن األنباري    :مذهب البصريني والكوفيني يف  انظر  (1)
   .3/333، وشرح الكافية للرضي 5/102يعيش 

 . 1/140انظر: حواشي كتاب سيبويه و  .أ/14ب ،  /أ19/ 1أ  (2)
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واالستعمال؛   القياس  يف  شذوذ  فهو  الكوفيني  مذهب  على  ألنَّ وأمَّا 
)فعيل( مبعىن )مفعول(، والقياس فيه أال تلحقه اتء التأنيث؛   داً( عندهم)جدي

 ، و"كف خضيب". "مثل قوهلم: "امرأة قتيل
نقيض   البصريني: "صار جديدا"، وهو  قول  على  ومعىن: "ثوب جديد" 

ُه احلْ ائِّكُ   :يُراُد بِّهِّ "؛  مبعىن: جمدودق، وعلى قول الكوفيني  اخل ل   ني  ج دَّ  :أ ي  ؛حِّ
 . (1)"ق ط ع هُ 

يف    وما أب القاضي    حاشيةورد  ُيمل  يقضي  رأي   على   سيبويهمراد  ن 
الراجح يف تفسري  اوهو  البصريني،   ذكر  ي ذلك أنَّ سيبويه  يقوِّ و ،  مرادهلقول 

من ، كما أنَّ هذا التفسري يدفع  (2)(فاعل)يف موضع آخر أنَّ )جديداً( مبعىن  
يه على معىن )مفعول( زعم التعارض بني كالم سيبويه هنا إذا محل )جديد( ف

 .(3)داً( مبعىن )فاعل(وبني ذكره يف موضع آخر أنَّ )جدي
الكتاب فقد اختلفوا يف فهم   فالفارسيمراد سيبويهوأمَّا شراح   والرماين   ؛ 

تفسريه  اوافق يف  املراد ،  (4) القاضي  أن  على  ومحل كالمه  خالفه  والسريايف 
 .(6) معاً  الوجهني لىخرَّج مراده ع ، والصفار (5))فعيل( مبعىن )مفعول(

 

 . 111/ 3انظر: لسان العرب )جدد(  (1)

 . 638/ 3، )هارون( 2/209الكتاب )بوالق( انظر:  (2)

 . 5/107انظر: املخصص  (3)

 )شيبة. ر.د(. 241الرماين ، وشرح 585 ت، والبغداداي99-1/97انظر: التعليقة   (4)

 .3/27انظر: شرح السريايف  (5)

 /ب.95صفار انظر: شرح ال  (6)
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 ااوضع الياسع عشر: 
الرفُع أجوُد وإْن  قال سيبويه: » ن  زيد (،  حُمْسِّ وتقول: )ما زيد  ذاهًبا، وال 

مل يكن حدَّ الكالم،    (زيد    ما زيد  منطلقاً )  :ألنَّك لو قلت  ؛  األ وَّل    كنت  تريدُ 
ضعيفاً  ههنا  يكن كقولكوكان  ومل  منطلقاً )  : ،  زيد   قد  ألّنك    (؛هو  ما 

ا ينبغي لك أن ُتْضمِّر ه. أال  ترى أّنك لو قلت    ،نيت  عن إظهارهاستغ ما )  :وإمنَّ
زيد   أبو  ُمْنطلقاً  يكن كقولك  (زيد   منطلقاً )  : مل  زيد   قد  ألنَّ   (؛أبوه  ما  ك 

واستُـْؤنِّف     جُمرى األْجن يبِّّ   يظهار، فّلما كان هذا كذلك ُأجر إلاستغنيت  عن ا
 .(1) «فاً فيهاله حيُث كان هذا ضعييعلى ح 

الكتاب الرفعا أجودَ )ق(:  »:  يف حاشية  )زيٌد(    ؛إّنا كان  لو كان  ألنه 
غرَي ااذكور  مل جَياْز إال الرفعا وامي َع ال صبا ألبيَة، فإذا كان اارادا با)زيٌد( 

ااذ  أعين -كوَر  هو   ، وال صبا الرفعا  جائزين:  ف ه  الوجهان  )وال    :وكان 
ع  )زيد ( موقًعا كان الرفعا أجوَد ال حمالَة؛ لواقاو   -حمسً ا زيٌد، وال حمسٌن زيٌد( 

 .(2) «واقاوعا األج ب   ف ه ال جياَو  زا إال رَفْاَعه
سيبويه  القاضي    حاشيةيف   لكالم  وأتكيد  السابق  تفسري  النص  من يف 
 :  وجهني

ن     :"املثالأنَّه لو كان املراد بـ)زيد( الثاين يف    األول: ما زيد  ذاهًبا، وال حُمْسِّ
 ( إال الرفع. يد " غري األول مل جيز يف )حمسنز 

 

   .1/62، )هارون( 1/30الكتاب )بوالق(  (1)

 .1/143وانظر: حواشي كتاب سيبويه  .ب/14ب ،  أ/20/ 1أ  (2)
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فإنَّه جيوز يف املثال املذكور  إذا كان املراد بـ)زيد( الثاين هو األول    الثاين:
زيل )زيد( منزلة األجنيب يف )حمسن( الرفع والنصب، والرفع أجود؛ ألنَّ فيه تن

 من األول الذي ال جيوز معه إال رفع )حمسن(.
القاضي؛   حاشيةلى حنو أوىف مما ورد يف  ه سيبويه ع الثاين بينوهذا األمر  
أبن األوىل حينئذ  ذكر ضمري زيد ال إعادته  وجه ضعف النصب    فسيبويه بنيَّ 

جُمرى   يكذلك ُأجر   فّلما كان هذا  يف قوله:"بلفظه، وبنيَّ وجه رجحان الرفع  
 .القاضي حاشية، وهو ما نص عليه يف ..." الهي واستُـْؤنِّف  على ح األْجن يبِّّ 

السريايف الشراح  من  املوضع  هذا  لشرح  عرض  واألعلم    والرماين  وممن 
 . (1)؛ فذكروا جواز الوجهني مع اختيار الرفعوالصفار
 :اايمم للعشرينااوضع  

،  املوضع ال على االسم الذي قبله  على  جُتريهما    ابب  »هذاقال سيبويه:  
يالً )وذلك قولك:     ، (ب كيك وال صاحما زيد أبخ)، و( ليس زيد  جبب ان  وال خب 

؛ ألنَّك تريد أن ُتْشرِّك  بني اخلرب ْينِّ، وليس ينقض إْجر اُؤُه علي   ه والوجُه فيه اجلر 
أوىلفاملعىن،   أّوله  على  رُه  آخِّ يكون   )الباء(  ؛أن  يف  حاهُلما    سواءً   ليكون  

 .(2) كحاهلما يف غري )الباءِّ(، مع  قـُْربِّهِّ منه«
سي أراده  ملا  تفسري  القاضي  حاشية  "يف  بقوله:  غري    بويه  يف  كحاهلما 

 

السريايف    (1) شرح  الرماين  3/35انظر:  وشرح  ر.د(  247،  والنكت  )شيبة.   ،1/197-
 /ب.97ح الصفار ، وشر 198

 . 67-1/66، )هارون( 34-1/33الكتاب )بوالق(  (2)
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ل   »:  ")الباءِّ( َبك( إذا مل تاْدخ  )ق(: أي يف قولك: )ما زيٌد أخاك وال صا  
 .(1) البا «

سيبويه به    فإنَّ  ب ك(:  حنوأراد  صاحِّ وال  أخاك  زيد   العطف  رجَّ و   ؛)ما  ح 
اخلربعلى  ابجلر   العطف ما زيد أبخيك وال صاحبِّ )يف حنو:    لفظ  ك( على 

ال يتغري مع ما فيه   يف العطف على اللفظوضع؛ ألنَّ املعىن  ابلنصب على امل
على   منهما  فالعطف يف كل  التاء،  من  اخلايل  املثال  العطف يف  اتفاق وجه 

 لفظ اخلرب.
يبويه هبذه العبارة مل أقف عليه عند القاضي إىل مراد س  حاشيةواإلشارة يف  

 .ثال املشار إليه وضوح املراد وامل أحد من الشراح، ورمبا كان ذلك منهم؛ ل
املوضع   ومن هذا  يف  الشرَّاح  من  يف   تكلم  املماثلة  رجحان  وجه  بنيَّ 

أبو    قال  »   ، ومن ذلك قول السريايف:(2) العطف يف األمثلة اليت ذكرها سيبويه
يف   النصبُ   جاز    (وال خبيالً   جببان    زيد    ليس  ):  ك إذا قلت  سعيد: معىن ذلك أنَّ 

غري  أيضاً   واجلر    (خبيل) واحد    ألنَّ   ؛أجودُ   اجلرَّ   أنَّ   ،   اخلربِّ   ولفظُ   ،معنامها 
من    أفصح    كان    اللفظان مع تساوي املعنيني  ، وإذا تطابق  للفظ األولِّّ   مطابق  
والعربُ   ختالفِّ  وختتارُ   وحترصُ   ظِّ األلفا  مطابقة    ختتارُ   اللفظني،    محل    عليها، 

 

 .1/148وانظر: حواشي كتاب سيبويه /ب. 15ج ، /ب15ب  (1)

السريايف    (2) شرح  الرماين  3/52انظر:  وشرح  ر.د(  258،  والنكت  )شيبة.   ،1/205  ،
 /ب.103وشرح الصفار 
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 . (1) «هعلى ما جياورُ  الشيءِّ 
 ااوضع احلادي والعشرون:

سي النصُب   »ولوبويه:  قال  عند ان( كان  وال  قـ ْومِّنا  على  زيد   )ما   : قلت 
وال عل ى  ):  لو قلت    ك  أال ترى أنَّ (؛  على)ه ال جيوز مح ُْله على  ألنَّ ؛  ليس  غ رْيُ 
ُل إالَّ ظرفاً، وإمنَّ يُ ال    (عندان)ألّن  ؛  مل يكن  (عندِّان أستـ ْعم  أنَّ   أنْ   دتَّ ر ا  ه  خُتْربِّ  
 .(2) «كم عند    ليس  

)ما زيد  على  ه على وجوب العطف على املوضع يف حنو قوله:  سيبوينصَّ  
عند ان( وال  ال قـ ْومِّنا  و)عند(  )عند(،  على  دخوهلا  يصح  ال  )على(  ألنَّ  ؛ 
 ن على هذا املوضع:إلمساعيل القاضي حاشيتاو  تستعمل إال ظرفاً،

األوىل: )م ن( »  احلاش ة  إال  اجلر    م ن  روف  )ع َد(  َيْدخالا  ال  )ق(: 
 .(3) َده، ه«و 

وكون )عند( ال يدخل عليها من حروف اجلرِّ إال )من( وحده ذكره من 
 .(6)والصفار(5)والقرطيب (4) شراح الكتاب السريايف

 

 . 3/52شرح السريايف   (1)

 .  1/68ون( ، )هار 1/34الكتاب )بوالق(  (2)

 . 1/149وانظر: حواشي كتاب سيبويه /أ. 16/ب، ب 15ج  (3)

 .3/54ر: شرح السريايف انظ (4)

 . 61عيون كتاب سيبويه ص انظر: شرح  (5)

 /أ.104انظر: شرح الصفار  (6)
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حُّ: )»  :احلاش ة الثان ة ما زيٌد م ن قَاْوم  ا وال  )ق(: فإْن قلَت: فهل َيص 
 (؟ ان(؛ ألنَّ )م ن( َتْدخالا على )ع د  ع د  

)م   : ال؛ ألنَّ  اخَيلَف مع اه قلتا الشَّرا ن( قد  )ما  قلَت:  إذا  ا، ولكْن 
 .(1)ان( كان صح ًحا؛ التحاق  مع اها، ها«م ن قوم  ا وال ع د  

احلاشية   هذه  يفويف  سؤال  سيبويه    إيراد  وذلكمثال  عنه،    واإلجابة 
 ونتج عن ذلك مثاالن:إبدخال )من( على املعطوف عليه، 

)ما زيد  مِّن قـ ْومِّنا وال ال:  وضع )من( موضع )على( فقط؛ فيق  أ دمها:
، وحكم على ذلك بعدم صحة العطف على اللفظ؛ ألنَّ معىن )من( عندِّان(

 اختلف معناها.
ة البتداء والذي يظهر يل أنَّ مراده أن )من( يف األوىل للتبعيض ويف الثاني

 الغاية.
 تغيري املثال مبا جيعل معىن )من( متفقاً يف املوضعني، وهو قوله:   واآلخر:

، وحكم فيه جبواز العطف ابجلر على اللفظ؛ )ما الشَُّر مِّن قومِّنا وال عندِّان(
 ألنَّ معىن )من( واحد. 

 والذي يظهر يل أنَّ مراده أن )من( يف املوضعني البتداء الغاية.
 من ذكر هذا التفريع على مثال سيبويه من شراح الكتاب.  ومل أقف على

 

 . 1/149وانظر: حواشي كتاب سيبويه  /أ.16/ب، ب 15ج  (1)
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 ااوضع الثاين والعشرون: 
 ( إنَّ )يف    كاإلِّضمارِّ   (كان  )و  (ليس  )اإلضمار يف    هذا اببُ : »قال سيبويه

أمة هللا ذاهبة)، و(إنّه مْن أيتنا أنته)  إذا قلت:   قوُل بعضِّ   فمن ذلك    (،إنه 
 ال مُح ْيد  األْرق ُط:ق(...خ ل ق  هللاُ مثل ه  ليس  ): العربِّ 

هِّمْ      ُمع رَّسِّ عايْل  والنـَّو ى   فأ ْصب ُحوا 
 

لَّ النــَّ   ي اوليس  كـُ   (1)ملسـاكِّنيُ و ى تـُْلقـِّ
، (كلّ    )  وال إضمار  فيه مل يكن إال الرفُع يف  (ليس  )على    (كل  )فلو كان  

( وقد )املساكني( على )ليس    حتمل    أنْ   وال جيوزُ   ي(،قتـُلْ )على    ه انتص ب  ولكنَّ 
ُر يلي األوَّ ت لو  ،  سنُ ، وهذا ال ُي  ل  قدَّمت  فجعلت  الذي يعمُل فيه الفعُل اآلخِّ

زيدقلت   )كانت  أتخذُ   اً :  )أتخذُ   ،(احلمى  جي ُزْ   أو  مل  وكان احلمى(   ،
 .(2) «اً قبيح

مبعمول خربها    وامسهاأن يفصل بني )كان( أو إحدى أخواهتا  منع سيبويه  
تقدم سواء  شبهه،  أو  الظرف  قوله:   غري  حنو  أتخر،  أو  املعمول  مع  اخلرب 

، وقد خالفه الكوفيون  أتخُذ(  )كانت زيداً احلمى،  )كانت زيًدا أت ُْخُذ احلُمَّى(
البصريني(3) فيهما بعض  وخالفه  مع   (4)كالفارسي  ،  اخلرب  تقدم  حالة  يف 

 

وختليص الشواهد  ،  2/497أمايل ابن الشجري    من البسيط، حلُم ْيدِّ بن مالك  األ ْرق ط يف:  (1)
النحوية    ،246ص معزو و ،  2/82واملقاصد  املقتضب    غري  واألصول    ،4/100يف: 
 ويروى البيت )يلقي( يف بعض املصادر السابقة، وسيأيت بيان ذلك. . 1/86

  .1/70، )هارون( 36-1/35الكتاب )بوالق(  (2)
،  240/  4، والتذييل والتكميل  367/  1هيل  ، وشرح التس263انظر: املسائل احللبيات    (3)

 . 9/270، وخزانة االدب  2/630نحوية ، واملقاصد ال154وشرح ابن الناظم 

 . 106-1/105انظر: لتعليقة   (4)
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اخلرب متصل مبعموله  فمعموله؛ ألنه حينئذ مل يفصل بني الفعل وامسه أبجنيب؛  
 . (1)بني الفعل وامسه الذي فصل اخلرب هو  فكأنَّ 

، هاري الشأن هو امسر يف )ليس( ضموقدَّ ،  وأورد سيبويه قول محيد األرقط
 )كلَّ( مفعول )تلقي( الواقع خربا لـ )ليس(.و

، (2)طلحة ، ومنها نسخة ابن  -ابلياء –ويف بعض نسخ الكتاب: )يلقي(  
الفارسيأيضاً  وهي   عند  السري   ابلياء  وابن  واألعلموالرماين  ، ( 3)والصفار  ايف 
 .(4)ابلتاء السريايف فالروية عندهوأما 

حاشية يف  تص  وورد  لروايةالقاضي  ألنَّ  -ابلتاء–)تلقي(    حيح  هبذه ؛ 
بعد، وهو    هالرواية يتسق كالم سيبويه ويطرد، ويكون البيت كاملثال الذي أورد

 . أت ُْخُذ احلُمَّى( )كانت زيداً قوله: 
الكتاب:  جاء   حاشية  َصحَّ »يف  )تااْلق ي(  َيطَّر دا    )ق(:  وعل ه  ابليا ، 

كقوله:  -)ل س(، و)تااْلق ي( خَبَها    كالماه؛ ألنه إذا َجَعَل )ااساكنَي( اسمَ 
مل َيْسَيق ْم )تااْلق ي( إال على اليأن ث؛ ألنَّ ف ه    -)كانت زيدًا ََتْخاذا احلامَّى( 

 

 .240-4/239، والتذييل والتكميل 367/ 1انظر: شرح التسهيل  (1)

 /ب.16انظر: ب  (2)

التعليقة    (3) الرماين  1/104انظر:  وشرح  ر.د()ش  1/260،  سيبويه  يبة.  أبيات  وشرح   ،
 /أ.106 ، وشرح الصفار90، وحتصيل عني الذهب ص 1/175

 ، 3/62انظر: شرح السريايف  (4)
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 .(2) ، ها«(1) ىضمرَي )ااساكني(، كما أنَّ يف )ََتْخاذا( ضمرَي احلامَّ 
ومل أقف على من ذكر تصحيحا لرواية التاء من شرّاح الكتاب وأبياته، بل  

  هم أورد البيت برواية الياء كما تقّدم.  أكثر 

يف   البيت  رواية  الوهم    حاشيةوتصحيح  ويدفع  الصواب،  هو  القاضي 
  أنَّ   واظن  حني    (3)العيينكابن هشام و   الذي وقع فيه بعض النحويني املتأخرين  

ابلياء البيت  و رواية  تقدم    بهاالستشهاد    أنَّ ،  اجمليزين  الكوفيني  مذهب  على 
رواية )يلقي( على    -ه ال يصح  ألنَّ ؛  سهو أو وهم  لى االسم  معمول اخلرب ع 

أن    -ابلياء لوجب  لو كان كذلك  ألنه  )ليس(؛  اسم  )املساكني(  يكون  أن 
ل  (تلقي)، أو  (ونيلق)وجب أن يقال:  يكون )يلقي( خربها، "ولو كان خرباً 

املثناة من فوق- إال ابلياء  -ابلتاء  يرو  مل  فلما  احلروف-،  أن   -آخر  وجب 
 . (4)"مرتفًعا به( املساكني)من الضمري، و ن خالياً يكو 

هشامقال   أنَّ    ابن  ذكر  أن  الناظم بعد  ابن  على    استشهاد  البيت  هبذا 
 على إضمارِّ   اجلميعِّ   عند    حممول    بل هذا البيتُ ":  منه  سهو(5)مذهب الكوفيني

،  ( وهو فعل  يعلى )يـُْلق  فيها الشأنُ   مل يضمرْ   ( إنْ )ليس    لئال تدخل    ؛الشأنِّ 

 

 .250انظر هذا التوجيه يف: ختليص الشواهد ص (1)

 . 1/152وانظر: حواشي كتاب سيبويه  ./أ16، ج /ب16ب  (2)

 . 2/630، واملقاصد النحوية 249انظر: ختليص الشواهد  (3)

 . 2/630املقاصد النحوية  (4)

 . 154انظر: شرح ابن الناظم  (5)
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فإنْ على فعل    فعل     يدخلُ وال ( محاًل هلا على )ما(  ذلك يف )ليس    زت  جوّ   ، 
هلا وال    ال اسم    مهملة    حينئذ    (يس  ـلـ)(، فاحلجازيون )ما( على )ليس    كما محل  

: قّدر )املساكني( امسها، قلنا:  قيل    فيه البتة، فإنْ   نُ ا حنعمّ   البيتُ   خرب، وخرج  
)يلقفف يقال    ن جيبُ هم، فكا( حينئذ ضمريُ ياعل  )تلقأن  أو  )يلقون(،  (  ي: 

 . (1) "ابلتأنيث
يرده رواية البيت )تلقي( ابلتاء، وهي الرواية اليت   ابن هشاموما ذهب إليه  

وأرادها   سيبويه  إمساعيل على  أوردها  ذكر  سيبويه ؛  القاضي  ما  ليتسق كالم 
   ويتفق مع املثال الذي أورده سيبويه بعد البيت.

 :والعشرون الثالثااوضع  
سيبويه: » منهُ قال  أنت  خري   بعُضهم: كان   :وقال   قال   أنت     ؛ كأنَُّه  إنَُّه 
نـُْهم{خري  منُه، ومثُلهُ  ، وجاز  هذا التفسرُي ؛ ألنَّ  (2) : }كاد  تزيُغ قـُُلوُب ف رِّيق  مِّ

:  معناهُ  قلت   ، كما  تزيُغ  منهم  فريق   قلوُب  : كادْت  إال )  الطيُب  ما كان  
؛ إذ كان  ، فجاز  هذا  (ما كان  األمُر الطيُب إال املسكُ )على إعمالِّ    (املسكُ 

  .(3)« معناه : ما الطيُب إال املسكُ 

بكاد، وأنَّه   لذلك، مث نظَّر  نذكر سيبويه جميء اسم )كان( ضمري الشأ 

 

 . 250-249لشواهد ختليص ا (1)

محزة وحفص عن عاصم ، وقرأ ابقي السبعة    -ابلياء–، وقرأ )يزيغ(  117التوبة: من اآلية    (2)
 . 120، والتيسري 319ابلتاء. انظر: السبعة 

 .71، )هارون( 1/36الكتاب )بوالق(  (3)



 

 
191 

 العرب ةجملة العلوم 
 ها1444 حمرم والسيونالسادس العدد 

الشأن، واستدل بقوله تعاىل: }من بعد ما كاد  تزيُغ قـُُلوُب    يقع امسها ضمري
نـُْهم{.   ف رِّيق  مِّ

 :  قولني هذا املوضع على ح الكتاب يفواختلف شرا 
مبجيء    األول: القول   الكتاب  نص  ظاهر  ضمري موافقة  )كاد(  اسم 

خالفاً يف   واومل يذكر   ، (1)والصفاروالفارسي  ن، وإىل ذلك ذهب السريايف  الشأ
املو  يف ضعهذا  )كان(  ابب  ملشاهبتها  )كاد(  مع  الشأن  إضمار  وجاز   ،

 . (2)احتياجها إىل اخلرب
، جاء يف حواشي القول   إىل هذا  قد سبقهمإمساعيل القاضي    والظاهر أنَّ 

)ق(: الق اسا أْن ال جيوَز إضمارا الشأن  يف أفعال ااقاربة؛ ألنَّ  »  الكتاب:
  ) َْرابا تَا الشمسا  )كادمل   قلت:  إذا  من َغَرَضك  الشمَس  تااَقر  َب  أْن 

َأْضَمْرمَل ف ها الشأَن   رَّب  واااَقرَّب  والشَّأنا عبارٌة عن اااقَ -الَروب، فإذا 
 فكأنك قَارََّبَت الشأَن من نحسه، وهو فاسٌد.   -م ه مج ًعا

وإّنا َصحَّ اإلضمارا يف اآلية  حلَْمل  الكالم  على ااعًن؛ إْذ ال فَاْرَق بنَي  
ف قلوب  تزيغ  َتزيغ(،  ﴿كاد  م هم  فريق   قلوبا  )كادمْل  وبنَي  م هم﴾  ريق 

  .(3) مهم، ها«واحلَْملا على ااعًن غريا عزيز  يف كال

 

السريايف    انظر:  (1) العسكرية  236/ 4واحلجة  ،  65-3/64شرح  وشرح ،  147، واملسائل 
 /ب.106ر الصفا

  .250، واملسائل احللبيات 4/235احلجة انظر:  (2)

 .1/154وانظر: حواشي كتاب سيبويه  /ب.16/ب، ب 1/22أ  (3)
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 اجمل د بن صاحل بن سل مان اجلارهللاعبد د.

 السريايف والصفار: ما ذكره علىأمرين  وزاد إمساعيل القاضي 
أنَّه ال يسوغ يف القياس تقدير ضمري الشأن مع أفعال املقاربة؛   أ دمها:

ألن الشأن عبارة عن اسم )كاد( وخربها؛    لفساد املعىن املرتتب على تقديره،
 اسد. الشيء من نفسه، وذلك ف فكأنك إذا أضمرته قد قرَّبت

؛ فال فرق بني قوله  على املعىن  اإلضمار محالً   ها في أنَّ اآلية صحَّ    واآلخر:
)كادْت قلوُب فريق  منهم  وأن يقال:    ﴿كاد تزيغ قلوب فريق منهم﴾تعاىل:  
 كثري يف كالم العرب.، واحلمل على املعىن  ت زيغ(

 وهذا األمر ال جديد فيه؛ فقد نصت عليه عبارة الكتاب. 
ضمري   الثاين:القول   فيها  يضمر  أن  جيوز  ال  )كاد(  ألنَّ  املخالفة؛ 

فريق ذهب  ؛ ف، وهؤالء انقسموا فريقني يف موقفهم من هذا املوضع(1) الشأن
جميء  إىل الباب   تغليط  هذا  يف  وهذا  )كاد(  إحدى    املذهب،  نسخيت  يف 

الكتاب: حواشي  يف  ورد  ح  زايدة»   الزجاج،  وقع  (2)يف  )كاد(  يف  :  غلطاً   
 . (3) «؛ ألنَُّه للمقـاربةِّ )كاد ( ليس  هو مما ُيْضمُر فيه  ؛ ألنَّ الكتابِّ 

 . ( 4) اآلية ملحقة بنصِّّ الكتاب وليست منه أن    يرى   الفريق أنَّ هذا  والذي يظهر  

 

 . 4/235)شيبة. ر.د(، واحلجة  1/261شرح الرماين انظر علة ذلك يف:  (1)
رم  (2) األوىل  )ح(  الورقة  انظر:  خبطه.  املصل حة  الزجاج  نسخة  من  الفارسي  أثبته  ملا  من  ز 

 . (634نسخة إمساعيل أفندي ذات الرقم ) 

 /ب.16/ب، ب 1/22أ  (3)
وانظر: جهود الزجاج يف دراسة كتاب   )شيبة. ر.د(.  262-1/261شرح الرماين  انظر:    (4)

 . 106-1/105سيبويه 
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إىل محل   آخر   وفريق  على   ذهب  يق  اآلية  ال  الشأن،وجه  فيه ضمري   در 
 : أقوالوهلم يف توجيهها 

 .(1) دم عليهاقم اسم )كاد( )قلوب(، وخربها )تزيغ( أن :األول
املفهوم  أو احلزب أو الفريق  أن اسم )كاد( ضمري يعود إىل القبيل    الثاين:

  .(2)واملهاجرون واألنصار قبيل واحد مما تقدم؛ فإنَّ النيب 
كاد  زيُغ قلوبِّ فريق   )تزيغ(، والتقدير: "  تقدير )أن( قبل الفعل  الثالث: 

 ".منهم
نـُْهم{ اوأمَّ »وهذا القول اختاره الرماين، قال:    : }كاد  تزيُغ قـُُلوُب ف رِّيق  مِّ

رُه ما ففيه خالف   أنَّ يف كاد  ضمري  جمهول  يفسِّّ الكتابِّ على  ، وقد وقع  يف 
ه ، وخالف  يف هذا بعُض النحويني أبنَّ )كاد ( ال تدخ ُل على اجلملِّ ،  بعد 

ا يُقدَُّر معها )أْن( ، فكأنَّه قيل  : كاد    زيُغ قلوبِّ  فليست من هذا البابِّ ، وإمنَّ
 .(3)«ريق  منهم ، وهذا هو وجه الكالمِّ ف

والذي يظهر يل أنَّ سيبويه يرى جواز إضمار الشأن يف )كاد( ملشاهبتها  
، (4) من النحوينيابب )كان(، وقد وافقه وعزاه إليه مجلة من شراح الكتاب و 

 

 /ب.106الصفار ، وشرح 237-236/ 4 انظر: احلجة للقراء السبعة (1)

 . 236/ 4انظر: احلجة للقراء السبعة  (2)

 /أ. 1/27شرح الرماين  (3)

، والتذييل  951/  2انظر إضافة إىل ما تقدم عند عرض القول األول: ارتشاف الضرب    (4)
 .2/283والتكميل 
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 ويه: دراسة وموازنة تعل قامل إمساع ل القاضي على كياب س ب
 اجمل د بن صاحل بن سل مان اجلارهللاعبد د.

اآلية ملحقة بنص الكتاب    أنَّ أو ادعاء    ،ومن التكلف تغليط سيبويه يف ذلك
 ليست منه. و 

 والعشرون:  الرابع ااوضع  
: )ما زيداً عبُدهللا ضارابً(، و)ما زيداً أان  قال سيبويه: » وال جيوُز أْن تقول 

م  يف )كان( و)ليس( ما يـ ْعم ُل  أْن تـُق دَّ   ال ي ست قِّيُم، كما مل ي ستِّقمْ   قاتاًل(؛ ألنَّه
ُر«  .(1)فيه اآلخِّ

ل خرب )ما( احلجازية على امسها، ذكر سيبويه أنَّه ال جيوز أن يتقدم معمو 
لذلك مبثالني، وعلَّل ذلك بعدم جوازه يف )كان( و)ليس( دون متثيل،  ومثَّل  

)كان(  مع  املمنوع  اخلرب  معمول  لتقدم  ومتثيل  تفسري  القاضي  حاشية  ويف 
تقولا »:  س(و)لي ال  أي:  )كانَ )ق(:  ضارابً   زيداً   :  )ل س  عبداهللا  وال:   ،)
 .(2)أان قاتاًل(، ه« زيداً 

الفارسي   أنَّ  العجيب  سيبويهومن  عبارة  على  )  علق  زيداً فجّوز:   ليس 
قال:  ( هللا ضارابً عبدُ  الشأن،  قدر ضمري  يقول    : وال جيوزُ ال  ق»  إذا  ما ):  أن 
 (.عبُدهللا ضارابً  زيداً 

 على أن ُيضمر    (هللا ضارابً عبدُ   ليس زيداً ):  : من قال  بو علي: يريدُ أ  قال  
،  (هللا ضارابً عبدُ   ما زيداً ):  مل يقل يف )ما( احلجازيةِّ   يث  حلدوا  القِّصة    (ليس  )يف  
مثل  وإن ْ  أهنَّ )ليس    كانت  يف  تنصُ (  وترفعُ ا  يكونُ   الضمري    ألنَّ   ؛ب  يف    الذي 

 

   .1/71، )هارون( 1/36الكتاب )بوالق(  (1)

 .1/155حواشي كتاب سيبويه  وانظر: /ب.16/ب، ب 1/22أ  (2)
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)زيد  ما    : ه ال جيوزُ أال ترى أنَّ   ؛يف )ما(  فيه ال يسوغُ   رُ وأخواهتا ويقدّ   (ليس  )
فإذا مل جيز اإلضمارُ منطلقاً  )ليس    جاز    كمافيها    (  املسألةيف   ؛( مل جت ُز هذه 

 .(1)«منها للفصل بينها وبني امسها مبا هو أجنيب  
وما جّوزه الفارسي خيالف سيبويه وإمساعيل القاضي؛ ألنَّ اخلرب فيه مفرد، 

 الشأن، ومل يظهر يل وجه ما ذكره الفارسي، وقد وقع فال جيوز تقدير ضمري
  ليس  ):  قلت    لو  كذلك  و»سألة، قال:  منه يف كتابه اإليضاح ما يشابه هذه امل

ه ال  نَّ أمن    م  ملا تقدَّ   ؛مل جيز  (آكالً   ك زيد  ليس طعام  و)،  (آبكل    ك زيد  طعام  
يف    ،ألجنيبابه  وفاعلِّ   الفعلِّ   بني    فصلُ يُ  أضمرت  ازت  ج  (ليس  )فإن 

 . (2) «املسألةُ 
وذكر اجلرجاين أنَّه قد يظن أنه سهو من الفارسي؛ ألن )ليس( إذا قدر 

ا لشأن مل يصح أن يكون )آكل ( منصوابً، واألمر ليس كذلك ألن هذا ال فيه
 .(3)ى على مثله، ولكنه تسامح يف العبارةخيف

 

 . 1/107التعليقة  (1)

 .122اإليضاح العضدي ص  (2)

 .436-1/435انظر: املقتصد  (3)
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 ويه: دراسة وموازنة تعل قامل إمساع ل القاضي على كياب س ب
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 والعشرون: اخلامسااوضع  
 :ييل ق  العُ   زاحمُ وقال مُ قال سيبويه: »

ــ ــازل  فْ رَّ ع  الوا تـ  وقـــ ــا املنـــ ــِّ  هـــ  ىًن مـــــن مـــ
 

 (1)فُ ان عـــــارِّ  أ  ىًن واىف مـــــِّ  نْ مـــــ   لَّ ومـــــا كـــــُ  
 هم:بعضُ   وقال   

ىًن   ......................... ــِّ ْن واىف  مـــ ــ  ــا كـــــل  مـــ ــارِّفُ ومـــ   أان عـــ
فأضمر  اهلاء يف   (؛عبُد هللا أان عارِّف    ليس  ):  ه قال   اللغة  احلجازِّيَّة فرفع ، كأنَّ زِّم  ل   

الوجه  (،عارف  ) يـُْعم ْل    (،هعارفُ )  :وكان  مل  ، وكان هذا (كل ّ )يف    ( عارف  )حيث 
التقد ِّ  من  اهلاء    ؛ والتأخريِّ   أحسن   هذه  ي د ُعون  قد  م  الشعرِّ  يف كالمِّ   ألهنَّ ويف  هم 
 .(2) «هم وال يكاد يكون يف شعر  من كالمِّ  يف شيء   كثرياً، وذلك ليس  

مزاحم بيت  يف  )كّل(  رفع  رواية  سيبويه  من    العقيلي  أورد  موضعني  يف 
أحدمها   املوضعكتابه؛  رفع  ،  (3)هذا  فيه  ا  )كّل(ومحل  أهنَّ )ما(  اسم    على 

احلجازية وخربها )أان عارف(، والضمري العائد من مجلة اخلرب حمذوف، مث قال 
 ". وكان هذا أحسن  من التقد ِّ والتأخريِّ  عقب توجيهه هذا: "

 

،  44-1/43، وشرح أبيات سيبويه البن السريايف  3/66من الطويل يف: شرح السريايف    (1)
، وغري معزو 280، وختليص الشواهد  6/269، وخزانة األدب  1/279ولباب األلباب  

مع للفراء  يف:  القرآن  للنحاس  1/242اين  سيبويه  أبيات  وشرح  التسهيل 73،  وشرح   ،
 . 1/370ن مالك الب

  .1/72، )هارون( 37-1/36الكتاب )بوالق(  (2)
املوضع اآلخر يف:    (3) )هارون(  1/73)بوالق(  انظر  للرفع؛  1/146،  ، وفيه ذكر وجهني 

 يمية والرفع على االبتداء. أحدمها أنَّ)ما( حجازية وهو املختار، واآلخر أن )ما( مت
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القاضي  حاشيةويف   السابق:  قولعلى    تعليق  إمساعيل  )ق(: »  سيبويه 
احلمازية   اللَة  يف  واليأخري  اليقدمي  من  أ سنا  هذا  أنَّ  ق-يعين  لَت:  لو 

)كل ( بَ ْصب   عارفًا(  أان  م ًًن  واىف  َمن  )ما( ل َحْصل َك    -)وما كلَّ  بنَي 
ومعمول ه  معمول  خَب ه، ومل يار د  اليقدمَي واليأخرَي يف الب ت؛ ألنه ال َيسَيق ما  

  .(1) ( مرفوع، ها«ذلك و)عارف

 : وتضمنت احلاشية السابقة أمرين 
سيبويهتفسري    األول: على  ؛مراد  أحس   فالرفع  لو  توجيهه  النصب  من  ن 

(؛ ألنَّه يلزم منه أنَّك قدمت وما كلَّ م ن واىف مِّىًن أان عارفًا)قلت يف كالمك:  
 امسها، وذلك ال يسوغ يف الكالم.  وأخرتمعمول خرب )ما( احلجازية 

فيه التنبيه على أنَّه مل يرد التقد  والتأخري يف البيت؛ ألنَّ )عارف(    :الثاين
 . مرفوع ال منصوب

القاضي إمساعيل  مبين  وتفسري  )كّل(  تقديرعلى    السابق  و)ما(   نصب 
 حجازية.

السريايف   وابن خلف والصفار لكنهم مل  وشرح مراد سيبويه مبثل ما سبق 
 .(2)د  والتأخري ال ميكن أن يراد يف البيتعلى األمر الثاين وهو أنَّ التق ينبهوا

إىل   فذهب  املوضع  هذا  تفسري  الفارسي يف  سيبويه  وخالف  مراد  أن  أنَّ 
متيمية   )ما(  األخرى؛ ألنَّ  الرواية  )كلَّ(  والرفع أحسن من نصب )كل( يف 

 

 .1/156ويه وانظر: حواشي كتاب سيب /ب.16/أ، ب 1/23أ  (1)

 /ب.107، وشرح الصفار 1/280، ولباب األلباب 3/67انظر: شرح السريايف  (2)
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 منصوب بـ)عارف( على نية التقد  والتأخري.
السابق: قول سيبويه  على  تعليقاً  الفارسي  يريدُ   قال  »  قال   أنَّ   أبو علي: 

  من ن ْصبِّ   حسنُ مبتدأ أ  ه اسم  على أنَّ   يف )عارِّف( ورفع )كّل(  اهلاءِّ   إضمار  
وتقديرِّ )كلّ  ق دَّر  ألنَّ   ؛والتأخريِّ   التقد ِّ   (  ن ص ب   إذا  ، وجعل  اً مؤخر (  كالًّ  )ه 

 .(1)«)ما( متيمّية
سيب مراد  إىل  أقرب  معه  ومن  القاضي  تفسري  أنَّ  يل  يظهر  ويه؛  والذي 

 لسببني:  
أنَّ رواية سيبويه ابلنصب مضت يف كالمه قبل، مث عرض لرواية   األول:
و  العائد حمذوفأهنَّ الرفع  والضمري  )ما( حجازية  عليها    ،ا على جعل  وعقب 
 " وكان هذا أحسن  من التقد ِّ والتأخريِّ". بقوله: 

ُعون  ألهنَّ بعد العبارة املختلف يف تفسريها بقوله: "أنَّه عّلل    الثاين: م قد ي د 
وال هذه اهلاء  يف كالمِّهم ويف الشعرِّ كثرياً، وذلك ليس  يف شيء  من كالمِّهم  

شعر   يف  يكون  ألن  يكاد  الفارسي؛  تفسري  مع  يستقيم  ال  التعليل  وهذا   "
النصب مروي، وال قبح يف تقد  )كل( املنصوبة بعارف و)ما( متيمّية، وإمّنا 

هو   الكالم  يف  يرد  مل  الذي  )ما( القبيح  واخلرب  االسم  على  املعمول  تقد  
 حجازية.

 

 . 108-107/ 1التعليقة  (1)
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 والعشرون: السادسااوضع  
 رَّاُر األ س دي : ل اوقاقال سيبويه: »

 مل

ع ميًدا ه ًوى  الُفؤادِّ  على  ؤ اال   فـ ر دَّ  ـُن لنــا ســُ وئِّل  لــو يُبِّيــْ وســُ
(1)»(2).  
عميداً" "هوى  قوله:  معىن  بيان  يف  حاشية  القاضي  )ق(: »:  إلمساعيل 

َحةا العاشق، وهو الذي بَاَلَغ به ااََرضا أْن  العم دا ابلشديد، ولك َّ ل س   ه ص 
عا  )َجدَّ َضعاَف     قوهلم:  طريقة  على  اهلََوى  به  َف  فواص  ابلوسائد،  م د 

دُّ   .(3) «، ها ها(ج 
أنَّ  معني   وظاهر  ذكر  القاضي  حمتملنيإمساعيل  أحدمها ني  اختار  وقد   ،

أمَّا مراداً؛  اآلخر  يكون  أن  ابلعميد    ونفى  املراد  أنَّ  فهو  اختاره  الذي  املعىن 
ال يستطيع معه اجللوس حىت يعمد املريض الذي بلغ به املرض مبلغاً    :العاشق
الفعل إىل جوانبه ابلوسائدمن   ، ووصف اهلوى به من ابب اجملاز كما أسند 

د هُ على سبيل اجملاز العقلي يف قوهلم:" مصدره  ". ج دَّ جِّ
ذي نفى أن يكون مراداً فهو اهلوى الشديد البالغ، ومل  وأما املعىن اآلخر ال

 البيت.يبني سبب عدم احتمال املعىن له يف 

 

وعزي إىل  ،  152واحللل ص،  1/376شرح أبيات سيبويه البن السريايف  يف:    من الوافر   (1)
ف ، واإلنصا4/76: املقتضب وغري معزو يف، 96حتصيل عني الذهب أيب ربيعة يف:  ابن
1/85 . 

   .1/78، )هارون( 1/40الكتاب )بوالق(  (2)

 . 1/172وانظر: حواشي كتاب سيبويه  .أ/19، ب أ/1/25أ  (3)



 

 
200 
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 أو انفضخ   إذا نشدخالبعري(، ويراد به:    سنامُ   د  مِّ والعميد مأخوذ من )ع  
 .(1)سنامه من داخله

الكتاب، و  معاً، واملعنيان كالمها ذكرمها شراح  املعىن حمتمل هلما  أنَّ  أرى 
، يف حني اقتصر ابن السريايف (2) ز محل البيت عليهما معاً ابن خلفوممن جوَّ 

، واقتصر األعلم على املعىن (3) ي اختاره إمساعيل القاضيعلى املعىن األول الذ
 .(4) األخري

 والعشرون:  السابعااوضع  
« سيبويه:  يكونُ قال  ممَّا  جيري  ما  ابُب  اجملرى هذا  هذا  ظرفاً  وذلك     ،

اجلمعةِّ )قوُلك:   فيهيوُم  ألقاك  و(  فيه)،  ألقاك  ال  يوم   و(أقل   ال أق)،  يوم   ل  
فيه و(أصوُم  يوم   )،  فيه خطيئُة  أصيُد  و(ال  فيه)،  قمُت  فصارت  (مكاُنكم   ،

عليها   مبنياً  بعد ها  ما  وصار   عبدِّهللا،  ابالبتداءِّ كارتفاعِّ  ترتفُع  األحرُف  هذه 
على الفعلِّ  األوَّلِّ   كبناءِّ  قلت  االسمِّ  فكأنَّك  مبارك  يو ):  ،  اجلمعةِّ    ( ُم 

 .(5)«، وصار  الفعُل يف موضعِّ هذا(مكاُنكم حسن  )و
بيإمساعيل    حاشيةيف   اليت القاضي  األمثلة  يف  و)خطيئة(  )أقل(  أنَّ  ان 

 

، وحتصيل عني الذهب 2/512، والصحاح )عمد(  1/376انظر: شرح أبيات سيبويه    (1)
97 . 

 . 1/323: لباب األلباب انظر (2)

 . 1/376انظر: شرح أبيات سيبويه  (3)

 .97ل عني الذهب انظر: حتصي  (4)

   .1/84، )هارون( 1/43الكتاب )بوالق(  (5)
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قد أجريت جمرى النفي، ومثلها يف ذلك مثل قوهلم: "ق لَّ رجل  ذكرها سيبويه  
 و.يقوُل ذاك إال عمر و"، ومعناه: ما رجل يقول ذلك إال عمر 

َئٌة( جماَْرى كلمة   »الكتاب:  جاء يف حواشي   )ق(: أاْجر َي )َأَقلُّ( و)َخط  اْ
 ه(، أال ترى  كأنه ق ْ َل: )ما يوٌم ال َأص  دا ف ه(، و)ما يوٌم ال ألقاك فال حي،  

َأْخطََأها   )فالٌن  ويقولون:  عمٌرو(،  إال  ذاك  يقولا  رجٌل  )َقلَّ  يقولون:  أّنم 
ماَوفَّ  ل س  أْي:  قولا اليوف قا(،  وم ه  ْد،  َيص  مل  أْي:  الصَّْ دا(،  و)َأْخطََأها   ، ق 

عباس    ع ه-ابن   هللا  نَاْوَأها»:  -رضي  هللاا  ساق َ ْت، (1)« َخطََّأ  ال  أْي:   ،
 .(2) «ها

إمساعيل   ذكره  ما  على  املوضع  هذا  يف  الكتاب  شراح  من  أحد  ينبه  ومل 
 .القاضي

  : وتقولُ »  معىن النفي، قال:  يف   ن تكوان   و)قلَّ(   وقد نصَّ سيبويه على أنَّ )أقل( 
 . فيها إال زيد    حد  أ ما    : يف معىن   ه صار  ألنَّ   ؛ أ قل  رجل  يقوُل ذاك إالَّ زيد  

 

ن ابن عباس، يف رجل قال المرأته: أمرك بيدك، فقالت:  " ع  :مصنف ابن أيب شيبةيف    (1)
قالت: أان طالق ثالاث لكان كما أنت طالق ثالاث، فقال ابن عباس: "خطأ هللا نوأها، لو  

حني سئل عن   -رضي هللا عنه-بن عباس  ومنه قول ا  . وقال اجلوهري: "87/  4.  قالت"
رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقته ثالاث: " خط هللا نوأها، أال طلقت نفسها ثالاث ".  

املطر أخطأها  أي  ابهلمز،   " نوأها  هللا  "خطأ  أيضا:  )خطط(  ويروى  الصحاح   ."
سالم    . 3/1431 البن  احلديث  غريب  يف:  أيضا  األثر  يف 4/211وانظر  والنهاية   ،
 . 2/117ب احلديث واألثر غري

 . 1/180وانظر: حواشي كتاب سيبويه . /ب19، ب ب/26/ 1أ  (2)
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زيد    :وتقولُ  إالَّ  ذاك  يقوُل  رجل   يف    بدالً   (زيد  )فليس    ؛ق لَّ  الرجل  من 
 .(1)«ومعناه كمعناه (،رجل   أقل  ) :يف موضع (قلَّ رجل  )ولكن  (، قلَّ )

 والعشرون:  نالثام ااوضع  
، وال وال ُي ُْسُن يف الكالمِّ أْن جت ْع ل  الفعل  مبنّياً على اقال سيبويه: » السمِّ

، ومن حالِّ   رُج  من لفظِّ اإلِّعمالِّ يف األوَّلِّ ت ْذُكر  عالمة  إِّضمارِّ األوَّلِّ حىت خت 
يـ ْعم لُ  يكون   أْن  من  ميتنِّع   حىت  األوَّلِّ  بغريِّ  وت ْشغ ل ه  عليه،  االسمِّ  فيه،    بناءِّ 

عرِّ، وهو ضعيف  يف الكالمِّ  : أبو النَّْجمِّ العِّجْ  ، قالولكنَّه قد جيوُز يف الشِّّ  لي 
ت دَّعِّيْ  اخلِّي ارِّ  أُم   أ ْصب ح ْت   قد 

أ ْصن عِّ   مل  ُكل ُه  ذ نْـًبا   (2)عليَّ 
 .(3)«ه قال: ُكل ه غرُي مصنوع.... وكأنَّ  

ال الكتاب وأبياته يف معىن بيت أيب  الرفع، اختلف شراح  نجم على رواية 
 وهلم فيه قوالن:

داللته على العموم، وبراءة أنَّ رفع )كّله( يف البيت أبلغ؛ ل  األول:القول  

 

 . 2/314، )هارون( 1/361الكتاب )بوالق(  (1)

شرح الرماين  و ،  3/112، وشرح السريايف  256من الرجز، يف: ديوان أيب النجم العجلي    (2)
ر.د(  1/288 األدب  ،  )شيبة.  معاين1/359وخزانة  يف:  معزو  للفراء   .وغري  القرآن 
واالنتصار  142،  1/140 للفارسي  57،  واحلجة  الشجري  6/267،  ابن  وأمايل   ،
 .1/312، وشرح التسهيل 1/139

  .1/85، )هارون( 44-1/43الكتاب )بوالق(  (3)
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فلم تدل )كل(  النصب  الذنب، وأمَّا  ارتكاب شيء من  الشاعر من  ساحة 
 .فيه على العموم، واملعىن أنَّ الشاعر قد ارتكب بعض الذنب

)ق(: الذي َعَدَل    » :  اعيل القاضيوهذا القول هو الذي ذهب إليه إمس
رَْفع ه   إىل  )كالُّها(  َنْصب   عن  ال َّْمم   أبو  الثَُّمام  -  له  َطَرف   على   -(1)وهو 

الب ان  بع ْلم   تَايَاَعلَّقا  ارتَكَب  ،  (2) ناْكيٌة  أنه  ااعًن  لكان  َنَصَب  لو  أنَّه  وهي 
برا  على  َدلَّ  رََفَع  و نَي  يرتكْب كالَّها،  ومل  الذنب   من  بعَض  سا ي ه   ة  

  .(3) «ارتكاب  شي   م ه. ها

القول هذا  اختار  ابن   وممن  إىل  وعزاه  العافية  الصفار  و (4)أيب  أحد هو  ، 
ُي أن  جوز  اللذين  السريايف الوجهني  ابن  عند  البيت  عليهما  وابن    (5)مل 

 يف هذه الرواية.  (6) خلف
أنَّ  القول  هذا  السلب)كّل(    ومعتمد  عموم  أو   تفيد  اتبعة  وقعت  إن 

 

الذي  (1) اليسري  لألمر  ُيضرب  مثل  نبت ضعيف سهل   هذا  والثمام  ينال من دون مشقة. 
 .12/80ولسان العرب )مثم( ، 2/360التناول. انظر: مجهرة األمثال 

استعمال   (2) املتقدمني يف  والفصاحة كعادة  البالغة  على  الدال  العام  اللغوي  معناه  به  أراد 
ألنَّ   املتأخرين؛  عند  املعروف  البيان  علم  مصطلح  به  يرد  ومل  األلفاظ،  اليت هذه  النكتة 

 ذكرها متعلقة بعلم املعاين ال البيان.

 . 1/182وانظر: حواشي كتاب سيبويه  /أ.20/أ، ب 1/27أ  (3)

أ، وانظر رأي ابن أيب العافية أيضاً يف: ارتشاف  129  –ب    128انظر: شرح الصفار    (4)
 .4/1956الضرب 

 .1/15انظر: شرح أبيات سيبويه  (5)

األدب    (6) خزانة  األلبا  ،1/363انظر:  لباب  خمطوط  من  ساقط  املوضع  انظر  وهذا  ب. 
 .1/329 :تعليق حمقق لباب األلباب
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غريه    إن بنيت على اسم أوتفيد سلب العموم  و ،  كما يف رواية الرفع ،  مبتدأة
   .(1) النصبكما يف رواية 

تفيد   الثاين:القول   فال  املعىن؛  يف  النصب  رواية  مثل  الرفع  رواية  أنَّ 
 العموم، وُيتمل أنَّه صنع بعض الذنب.

 ، ( 3) وابن خلف  (2) وهذا الوجه هو الوجه اآلخر الذي جوزه ابن السريايف
 .(4) وعزاه الصفار إىل أيب علي الشلوبني

فرق   ال  أنَّه  إىل  السبكي  الدين  تقي  رواية  وذهب  بني  املعىن  الرفع يف 
، وأنَّ رواية النصب تفيد العموم كرواية الرفع، وجعل تقي  والنصب عند سيبويه

 الدين هذا القول أصح من قول البيانيني يف التفريق بني رواية النصب والرفع 
 ، وأن املعىن حضر عند سيبويه وغاب عنهم.ق ذكرهالساب

ه على  ، ومحل  ما قاله سيبويهِّ   صحة    لدُ الوا  قد اختار  و »  قال ابنه هباء الدين:
وعلّ ظاهرِّ  أبنَّ ه،  ب  له  ابتدئ  وم(كلّ )اللفظ  فعاملُ (فرد  كل  )  :عناها،  ها  ، 

عنها   املتأخر يف اخلرب  املعمول    السامع    ألنَّ   ؛معىن  إىل  إذا مسع  عامله  تشوق   
 

الضرب    (1) ارتشاف  اللبيب  1956/ 4انظر:  ومغين  األدب  ،  265-266،  وخزانة 
1/361 . 

 .1/15انظر: شرح أبيات سيبويه  (2)

األدب    (3) خزانة  انظ1/363انظر:  األلباب.  لباب  خمطوط  من  ساقط  املوضع  وهذا  ر  ، 
 .1/329تعليق حمقق لباب األلباب: 

الصفار    (4) شرح  وارتشاف    129انظر:  يف كتب  4/1956الضرب  أ،  عليه  أقف  ومل   ،
 الشلوبني. 
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 يف   سواء  ومرفوعاً   منصوابً   املبتدأ إىل اخلرب، فكان" كله مل أصنع"  سامعِّ   تشوق  
 .(1)« املعىن

السبكي يف تفسري  تقي الدين  صحة ما ذهب إليه    والراجح فيما يظهر يل 
 ؛ ألمور: كالم سيبويه، وأنَّه ال فرق بني رواية الرفع والنصب يف املعىن

ّل( يف البيت وأنّه ال خيل به، مث عقب أنَّ سيبويه ذكر نصب )ك  األول:
ا يقتضي أن رواية الرفع والنصب  "، وهذوكأنَّه قال: ُكل ه غرُي مصنوع  بقوله: "

 . (2)عنده مبعىن واحد
جعل    (كلّ ـ)قوة ما علل به تقي الدين السبكي وأنَّ ابتداء اللفظ ب  الثاين:
 عنها يف منزلة اخلرب. املتأخر عاملها 

الرواية على  أن نصب )كل  الثالث:  البيت، ويبعد محل هذه  ( رواية يف 
 معىن ضعيف ال يناسب مراد الشاعر. 

 
*** 

 

 . 361-1/360، وانظر: خزانة األدب 1/260عروس األفراح يف شرح املفتاح   (1)

 . 1/361، وخزانة األدب 1/260انظر: عروس األفراح يف شرح املفتاح  (2)
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 والعشرون:  الياسعااوضع  
 :  وقال  قال سيبويه: » 

داً  ُت ع مــــــْ نَّ قـ تـ لــــــْ الث  كل هــــــُ  ثــــــ 
 

أ ْخز ى  ْودُ  فــــــــــــــــ  ًة تـ عـــــــــــــــــُ  (1)هللاُ رابِّعـــــــــــــــــ 
النصُب،    األعرُف  األكثُر  والوجُه   ، ضعيف  شبَّهوُه  فهذا  بقوهلم: وإمنا 

أْيُت( هذا أحسُن؛ ألنَّ )ر   يفرأيُت فالن ( حني  مل ي ذكروا اهلاء، وهو    يالذ)
ي تِّم ، وليس خبرب  وال صفة   منه يف   وهو يف....  متاُم االسمِّ وبه  أمثُل   الوصف 

يف  ...اخلرب منه  وال  له  متاماً  يكْن  مل  وإْن  االسمِّ  متامِّ  من  يكوُن  ما  .فضارع  
 .(2) «البناءِّ 

سيبوي أنذكر  وبنيَّ  والصلة،  والصفة  اخلرب  مجلة  من  الضمري  حذف   ه 
الصلة مجلة  من  الضمري  ويتلوه  حذف  الصفة  أجودها،  مجلة  من  ،  حذفه 

حذف الضمري يف الضعف  وحذف الضمري فيها أضعف من إثباته، ودوهنما  
 .اخلرب من مجلة 

الصلة   اتصال  بني  الفرق  بيان  القاضي  إمساعيل  حاشية  ابملوصول  ويف 
ابملوصوفواتصال   أنَّ  »:  الصفة  َحة   والص   َلة   الص   اتصال   بنَي  الَحْرقا  )ق(: 
الصلة  من جهيني؛ أنَّ ااوصوَل ال يَي مُّ إال هبا، وأنَّ َوْضَع الواضع   اتصاَل  

 

خفش ويروى: )كلَّهن( ابلنصب. انظر: معاين القرآن لأل   مل أقف على قائله.  ،لوافرمن ا  (1)
واالنتصار  1/275 للنحاس  58،  سيبويه  أبيات  وشرح  السريايف  130،  73،  وشرح   ،
الرماين  1/120، والتعليقة  3/114 )شيبة. ر.د(، وحتصيل عني   289،  286، وشرح 

الشجري  100الذهب   ابن  وأمايل  ونتائج1/139،  التسهيل 436الفكر    ،  وشرح   ،
 /ب.129، وشرح الصفار 1/311

   .87-1/86، )هارون( 45-1/44الكتاب )بوالق(  (2)
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 على ذلك.  

َهة  َوْضع    َهة  متام ه  هبا ال غريا، ال من ج  واتصالا الصحة  اباوصوف من ج 
   .(1) د ثاها اايكل  ما إذا أراَدها، ها«الواضع، ولك ه شيٌ  ُياْ 

 وجهني:صلة ابملوصول أقوى من أنَّ اتصال الوتضمنت احلاشية السابقة 
 .احتياج املوصول للصلة وعدم متامه إال هبا :األول
 .الواضع وضع املوصول على هذه الطريقة كون  :الثاين

 غري.وأما احتياج املوصوف للصفة فمن جهة واحدة هي متامه هبا ال  
فضارع  والذي يظهر يل أنَّ حاشية إمساعيل القاضي شرح لعبارة سيبويه:"  

ي البناءِّ ما  يف  منه  وال  له  متاماً  يكْن  مل  وإْن  االسمِّ  متامِّ  من  األمر  كوُن  أما   "
املوصوف   مشاهبة  وهو  متام  للموصول األول  جهة  يتم  من  ابلصفة كما  ه 

كون الواضع وضع  لثاين وهو"  املوصول ابلصلة فظاهر من العبارة، وأما األمر ا
 ه: " البناء"." فهو شرح ملراد سيبويه بقولاملوصول على هذه الطريقة

ومل هذه العبارة فيما وقفت عليه،    عند أحد من شراح الكتاب    يقفومل  
القاضي،   إمساعيل  ذكره  ما  أحدهم  الشراح كالسريايف  يذكر  بعض  ذكر  ا  وإمنَّ

املشوالرماين والصفار   أوجه  من  املوصوف واملوصول،  اهبة واملخشيئاً  الفة بني 
يبويه مشاهبة املوصوف للموصول  واتفقوا على ذكر األمر األول الذي ذكره س

 .(2)من جهة متامه ابلصفة كما يتم املوصول ابلصلة

 

 .1/186وانظر: حواشي كتاب سيبويه  /ب.20/ب، ب 1/27أ  (1)
وشرح  ،  )شيبة. ر.د(  290  -289وشرح الرماين  ،  117-3/115انظر: شرح السريايف    (2)

 /ب.129الصفار 



 

 
208 

 ويه: دراسة وموازنة تعل قامل إمساع ل القاضي على كياب س ب
 اجمل د بن صاحل بن سل مان اجلارهللاعبد د.

 : ااوضع اايمم للثالثني 
، : »يف حذف الضمري من مجلة النعت  قال سيبويه فإْن حذفت  اهلاء  جاز 
عرِّ يف ذلك قوُل جرير  :وكان  أقوى ممَّ   ا يكوُن خرباً ، وممَّا جاء  من الشِّّ

هتِّ  محِّ ى  جن ْد  أ حب ْت   بـ ْعد    امة  
 

تباحِّ   ُســـــــــْ ت  مبِّ ْيء  مح  يـــــــــْ  (1)ومـــــــــا شـــــــــ 
 
 
 

   :وقال الشاعرُ يريد )اهلاء(، 

تـ ن اء   أ غ يَّـر ُهْم  أ ْدرِّْي   فما 
 
 

ابُوا  ــ  ــال  أ صـــ دِّ أ ْم مـــ ــْ وُل الع هـــ ــُ  (2)وطـــ
«صْ ألنَّه و   ؛ ت  اهلاء  كْ ر  تـ   وال سبيل  إىل النصب وإنْ  (،وهصابُ أ  ) يريدُ    .(3) ف 

وال سبيل  إىل النصب   "  :تفسري لقول سيبويهية إمساعيل القاضي  يف حاش
اهلاء ؛ ألنَّه و ْصف   تـ ر ْكت   العائد "  وإْن  الضمري  أورد شاهدين حلذف  أن  بعد 

دُّ ااعًن إال برَ »:  من مجلة الصفة ْفع  )شيٌ (؛ ألنَّ )َِحَْ َت( يَقعا  )ق(: ال َيس 
( خَبًا،    :ولو َنَصَبها لََيمَّ الكالما وضاَع قولاه  إذ ذاك صحًة له، ف َقعا )مسيبا  

 

، وسر صناعة  72، وشرح أبيات سيبويه للنحاس  1/89ظر: ديوان جرير  من الوافر. ان   (1)
، وشرح أبيات 1/397، ولباب األلباب  101، وحتصيل عني الذهب  1/402اإلعراب  

 ./أ7سيبويه للكويف 

السريايف    (2) أقوال؛ فعزي إىل احلارث بن كلدة يف: شرح  الوافر، اختلف يف عزوه على  من 
أب3/117 وإىل جرير يف: شرح  للكويف  ،  واملفصل  سيبويه  : الشاهد يف  انظر/أ.  7يات 

،  365-1/364سيبويه البن السريايف    ، وشرح أبيات131  شرح أبيات سيبويه للنحاس
الذهب  137زهية  واأل عني  وحتصيل  ا101،  ولباب  وشرح 398-397/ 1أللباب  ،   ،

    .4/60، واملقاصد النحوية /أ130الصفار 

   .1/87 ، )هارون(1/45الكتاب )بوالق(  (3)
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، ها ( غرَي ميعل  ق  بشي  ، والنْاَقَلَب الرجلا احلام ْي غرَي  ام   .(1) «)مسيبا  
ن صحيحاً  أنَّ املعىن ال يكو   ذكربيت جرير؛ إذ    اجته إىل وتفسري القاضي  

هلا صفة  )محيت(  وجعل  )شيء(  برفع  العائد  إال  الضمري  حذف  ، مع 
اخلرب،  و)مبستباح( يصح    هو  مل  بـ)محيت(  )شيء(  نصب  أحدهم  قدَّر  ولو 

ذلك؛ ألنَّه يلزم منه أن يكون قوله: )مبستباح( غري متعلق بشيء، ويلزم منه 
 أيضاً فساد املعىن وانقالبه إىل غري املدح.

  كالسريايف   وأبياته  ية القاضي ذكره بعض شراح الكتابوما ذكر يف حاش
 .(2)والصفار وابن خلف

 : احلادي والثالثون   ااوضع
: إمنا هو لن ْصبِّ اللفظ،  قال سيبويه: » )مرْرُت    :بـ ْعد    فال تنصبفإْن قلت 
ْب بـ ْعد   ؛ ألنَّ   كان    )إنَّ فيها زيًدا( وإنْ   :بزيد (، واْنصِّ ه يف معىن احلديثِّ األوَّل 

بـ ْعد   مفع تـ ْرف ْع  فال   ، )عبدهللاهللاِّ عبد)ول  قلت:  إذا  هُ بـ    إذا كان    (ض ر بـُْتهُ   (   : ْعد 
 .(3)«()وزيًدا مرْرُت به

وأن  كلمته(  وعمرا ً زيد   )قام  حنو:  االشتغال  مسائل  من  سيبويه  ذكر 
إذا كان  األوىل  واجلملة  فعل؛  صدرها  األوىل  اجلملة  ألنَّ  النصب؛  االختيار 

 

 .1/188وانظر: حواشي كتاب سيبويه  .ب/20، ب أ/1/28أ  (1)

السريايف  انظر  (2) شرح  األلباب  ،  3/117-118:  الصفار ،  1/397ولباب  وشرح 
 ب. /129

   .1/97، )هارون( 1/50الكتاب )بوالق(  (3)
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فاال فعاًل  النصب سواءً صدرها  املعطوفة  الثانية  اجلملة  الفعل    ختيار يف  عمل 
زي  )ضربت  حنو:  زيد   النصب،  )قام  حنو:  يعمل،  مل  أم  وعمراً كلمته(  داً 

كلمته(، وحنو: )مررت بزيد  وعمراً كلمته(  . (1)وعمرا ً
وذكر سيبويه أنَّ قولك: )هلك القوم حىت زيداً أهلكته( مبنزلة: )قام زيد   

كلمته(  .(2)وعمرا ً
سيبويهمث   "  أورد  اللفظ  عبارته:  لن ْصبِّ  هو  إمنا   : قلت  مفرتضاً  ..."  فإْن 

قائالً في أنَّ  إنَّ   ها  فيه    يقول:  االختيار  ليس  كلمته(  وعمرا ً زيد   )قام  مثل: 
 .مث نقض قول هذا القائلالنصب؛ ألنَّه ال منصوب قبله، 

القاضي شرح هلذا االفرتاض ولإلجابة عنه؛  حاشيةويف    يف ألنَّ   إمساعيل 
 ه إىل  م ظوٌر ف  )ق(: يعين: أنَّ ال صَب ع َدك»عبارة سيبويه غموضاً ظاهراً:  

بَاْعَد:   االبيدا    على  تَاْرَفَع  أْن  فعل ك  ذلك  َصحَّ  فإْن   ، م صوب  تَاَقدُّم  
)مرْرملا بزيد (؛ لَحْقد  اا صوب  ف ها، فيقوَل: )مرْرملا بزيد  وعمٌرو َكلَّْمياه(، 

 ، وقد ثَاَبَت أنَّ ال صَب أ سنا. ال َتاَو  ْز غريَها 

ف زيًدا(،  ف ها  )إنَّ  بَاْعَد:  َب  تَاْ ص  والوجها  وأْن  )وعْمًرا كلَّْمياها(،  يقوَل: 
 الرفعا ل س إ ال . 

األوَّل    مثلا  )ب َزْيد (  أنَّ  َزَعْمَت  يف -وإْن  اا صوَب  با)األول(  يعين 
، وعلَّْلَت أبنه يف َلز َمَك أْن    -معًن ااحعول  )َكلَّْمتا زيًدا(، فلذلك تَاْ ص با

 

 .1/92، )هارون( 1/48الكتاب )بوالق( انظر:  (1)

 .1/96ون( ، )هار 1/50الكتاب )بوالق( انظر:  (2)
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َب بَاْعَد: )عبداهللا  َضَربْاياها(؛ ألنَّ )    .(1) عبداهللا( يف معًن ااحعول، ها «تَاْ ص 

 والنقض هلذا القول أنَّ هذا القائل يلزمه أمران: اإلجابة ملخص و 
ليس    األول: قبله  ما  ألنَّ  وعمراً كلمته(؛  بزيد   )مررت  حنو:  ينصب  أال 

الرفع؛ فيقول: )مررت بزيد  وعمر و كلمته(، وقد ثبت عن  مبنصوب، والواجب  
 العرب أن النصب أحسن.

)بزيد( يف    فإن السابق؛ ألنَّ  املثال  النصب يف  أنَّ  إىل  القائل  ذهب هذا 
ضربته(   وعمراً  زيداً  مثل: )كلمت  فهو  املفعول؛  إليه   –معىن  أشار  ما  وهو 

" بقوله:  األوَّل  سيبويه  أن  -..."وإْن كان   )عمراً   للزمه  حنو: ينصب  يف   )
 ألنه يف معىن املفعول.)عبدهللا ضربته وعمراً كلمته( وإن كان )عبدهللا( مبتدأ؛ 

 ، والوجه فيه الرفع. (أن ينصب حنو: )إنَّ زيداً فيها وعمراً كلمته الثاين:
الكتاب على اختالف وقد عرض   شراح الكتاب لشرح هذا املوضع من 

، ومنهم من  (2)ملة كالسريايف واألعلم والصفاربينهم؛ فمنهم من شرح العبارة كا
 " قوله:  شرح  على  األاقتصر  قبلها  وَّل  وإْن كان   مما  غموضاً  أشد   ألهنا  ..."؛ 

والقرطيب مراد  (3)كالفارسي  شرح  يف  القاضي  إمساعيل  وافقوا  مجيعاً  لكنهم   ،
 سيبويه على اختالف بينهم يف العبارة.

 

 .1/194وانظر: حواشي كتاب سيبويه  /ب.23/ب، ب 1/30أ  (1)

السريايف  ان  (2) شرح  والنكت  148-3/147ظر:  الصفار 1/227-228،  وشرح   ،
 ب. -/أ137

 . 73-72، وشرح عيون كتاب سيبويه 127-1/126انظر: التعليقة   (3)
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 : والثالثون  الثاين ااوضع  
سيبوي »قال  عليه؟(، ه:  حم ُْبوس   أنت   )أزيًدا   : النَّْصبِّ يف  ذلك  ومثُل 

ُمك   أنت   وأ راد   و)أزيًدا  الفِّْعل   به  يُرِّْد  مل  وإْن  عليه؟(،  االسمِّ به  ابـ ر   و ْجه  
 .(1)«ر ف ع  

حنو:   االشتغال  مسائل  من  سيبويه  عليه؟(، ذكر  حم ُْبوس   أنت   )أزيًدا 
عليه؟( ابـ ر   ُمك  أنت   ا  و)أزيًدا  ألن    ؛إبضمار فعل  النصب  فيهما   الختيار وأن 

 .(2)اسم املفعول فيهما جيري جمرى الفعل
)  مث أن رفع  بـ)حمبوس( و)مكابر( ز ذكر سيبويه  إن ذهب  املثالني  يد( يف 

 )رجل(. :مذهب االسم غري العامل حنو
)مكابر(  الرفع؛ ألنَّ  إجازة  إليه سيبويه يف  ما ذهب  األخفش  يرتض  ومل 

جي أن  جيوز  ال  الكتاب:  وحنوه  حواشي  يف  ورد  عامل،  غري  امساً  قال    »عل 
( امس  إذا كان ممَِّّا و ْجُه االسمِّ ر ْفع     األخفش: ؛ ألنَّك  ال  اً جيوُز أْن يكون  )ُمكابـ ر 

وأشباه هما ال تكوُن إال    تقوُل: )أزيد  أنت  ر ُجل  عليه؟(؛ ألنَّ )عليه( و)به(
لَّ   اً ظُُروف يـُت ك  أنه ال  تـ ر ى  أال  ، حنو  للفِّْعل،  فِّْعل  إال وهو يف معىن  فيها ابسم   ُم 

عليه   أ ْكر ُم  أنت   )أزيد   ومل  قولِّك:  عليه؟(،  أنت  كر    و)أزيد   ع ْمر و؟(،  أم 
الفعل،    ؛يـُْنص بْ  إِّْعمال   تـُْعم ْل  مل  فهي  الفِّْعلِّ  معىن  وإْن كانْت يف  هذه  ألنَّ 

، حنو: )ما أ ْحس ن  زيًدا!(،  كما أنَّ مِّن الفِّْعلِّ ما ال يـ ْعم ُل إال يف و ْجه  واحد 

 

 . 1/109، )هارون( 1/55الكتاب )بوالق(  (1)
 .3/207يف انظر: شرح السريا (2)
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( و) (. و)أ ْكرِّْم به ر ُجاًل!(، و)نِّْعم ( و)بِّْئس   ل ْيس 
: أ ْجع ُل )مكابـ ر  عليه( امسفإْن قل  يف معىن فِّْعل  ال يـ ْعم ُل كما ال يـ ْعم ُل    اً ت 

 )ك ُرم ( وأشباُهه. 
من وأشباه هما  و)أ ْصن ُع(  )أ ْضرُِّب(  أنَّ  تـ ر ى  أال  جيوُز؛  ال  الفعلِّ   فهذا 

ُت م كِّنِّ ال جيوُز أْن جت ْع ل ُه مبنـز 
 . (1) «الفعل لة ما ليس ُمت م كًِّنا منامل

 .(2)ما ذهب إليه األخفش أبو عليّ وقد استحسن 
ومما ذكره األخفش يف سياق كالمه يف منع أن يكون )مكابر( يف املثال  

تعلق إال ابلفعل  امساً غري عامل أنَّه ذكر بعده اجلار واجملرور )عليه(، وهو ال ي 
 .يه؟()أزيد  أنت  ر ُجل  عل وما أشبهه من الصفات، وال جيوز أن يقال: 

يف حاشية   ويف حاشية إمساعيل القاضي انتصار لسيبويه فيما ذهب إليه؛
ر  كالم  س بويه أْن يقوَل: مل ييعلَّْق الظَّْرفا يف )ماكابَاٌر  »الكتاب:   )ق(: ل اص 

، كا)ابلرََّ ى( يف:عل ه( با)ماكاَبر(، وإّنا اْسياا    ْؤن َف للب ان 

.........................
... 
 

     

ى اااَيقااااااع سا أبَاعْ    (3)لاااااَي هاااااذا ابلرَّ اااااَ

  
 

 ./ب26/ب، ج 27ب  (1)
 ./ب26، ج /ب27انظر: ب  (2)

 وصدره:   من الطويل، (3)
بيمينِّها-تقوُل   ص ْدر ها   ............................... .......   -وص كَّْت 

من   وأعرايب  بدر،  بن  واحلارث  السَّعدي،  حُم لَّم  أبو  منهم  زيدعزي جلماعة  بن  من   بين سعد 
 .متيم
  ، واملقاصد الشافية 2/310احملتسب  و ،  3/264، وشرح السريايف  51-1/50  املالكانظر:  
 . 8/430، واخلزانة 3/178، والتذييل والتكميل 9/151، وشرح املفصل 1/470
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  .(2) ، ها«(1)و)ب ك( يف )َمْرَ ًبا ب ك(

بـ)مكابر(  متعلقاً  ليس  )عليه(  يكون  أن  القاضي  جوز  وإمنا فقد   ،
 له:  ، كما تعلق )ابلرحى( يف قو على التبيني مبحذوف

ْدر ها بيمينِّهـــــــا كَّْت صـــــــ   تقـــــــوُل وصـــــــ 
     

ــاعِّ   ُت قــــــ
ى امل ــ  ــذا ابلرَّحــــــ ــي  هــــــ  سُ أبـ ْعلــــــ

 

 
 

بقوله:  )ابلرحى(  يتعلق  أن  جيوز  وال  ابلرحى"،  أعين   " والتقدير: 
 .(3) )املتقاعس(؛ ألن )أل( فيه موصولة، وال يعمل ما بعدها فيما قبلها

  -فيما وقفت عليه  -وهذا املوضع من الكتاب مل يعلق عليه إال السريايف
 . (4)ووافق سيبويه فيما ذهب إليه من جواز الرفع

وأما اعرتاض   صحة ما ذهب إليه سيبويه من جواز الرفع؛  والذي يظهر يل
 األخفش فقد أجاب عنه القاضي إمساعيل مبا يدفعه.

 : والثالثون  الثالثااوضع  
الفعل امللغى  قال سيبويه التأخري أقوإمنَّ : »عن أتخري  ا ه إمنَّ ألنَّ   ؛وىا كان 
  وهو يريدُ   ي بتدئُ بعدما مي ْضِّى كالُمه على اليقني، أو بعدما ما    جييء ابلشكِّّ 

، كما تقولُ  وكما قال:    ،(عبُد هللا صاحُب ذاك بلغ ين) :  اليقني  مث يُْدرُِّكه الشك 

 

 .  1/52، والكامل 1/295انظر: الكتاب  (1)

 . 224-1/223وانظر: حواشي كتاب سيبويه  ./ب26، ج /ب27ب  (2)

البيت واملثال اللذان ذكرمها إمساعيل القاضي ذكرمها املربد  ، و 52-1/51انظر: الكامل    (3)
 يف موضع واحد.  

 . 208-3/207انظر: شرح السريايف  (4)
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ا ج ع ل  ذلك    ،هكالمِّ   لِّ أوّ   ، فأ ّخر  ما مل ي عم ْل يفي(ت درِّ   ؟من يقول ذاك) وإمنَّ
ما م ض ى كالُمه على اليقني وفيما ي ْدرِّيف  .(1) «يما بـ ل غ ُه بـ ْعد 

تعليق على ما مثل به سيبويه من إلغاء حاشيتان يف القاضي  مساعيل الإل
؟ ت ْدرِّْي(  : الفعل املتأخر، وهو قوهلم: )م ْن يقوُل ذاك 

كأنه قَاْوٌل مسموٌع من الَعَرب،  كاها كما هو،  )ق(:  »  احلاش ة األوىل:
َر  ، ونظائ  (2)"َمْش اوٌ  َمْن َيْش َاؤاكَ "عاد تاها يف كثري  من األمثلة، كقوله:    وهذه
 له. 

  : ، واسيعمالا حنو  هذا ف ما ع ْلما "َتْدر ْي َمْن يقولا ذاك"وَأْصلا الكالم 
، فإذا َأخََّر فقال: )َمْن يقولا ذاَك؟ َتْدر ْي(   ااخاط ب  وااخاَطب  ف ه س  َّان 

بع ْلم ه ، فقولهكان اسيحهاماها   الثابت  ع َده واسيدالاًل  له على   : اسيشهاًدا 
إثباملٌ  ل)َتْدر ْي(  ال  ااعًن،  يف  للد  رَايَاَينْي   االسيحهام  بعَد  ااْسَيْشَهد     د راية  

 .(3) و َده، هاا«
 وتضمنت هذه احلاشية أمرين:

أنَّ هذا قول مسموع عن العرب، وليس من األمثلة املصنوعة يف   األول:
 تاب. الك

 

 .  1/120، )هارون( 1/61الكتاب )بوالق(  (1)

الكتاب    (2) )هارون(  1/278)بوالق(  انظر:  أيضاً .  2/127،  احللبيات  :  وانظر  املسائل 
 . 3/273لتذييل والتكميل ، وا339 )شنأ( أساس البالغة، و 256

 .1/244وانظر: حواشي كتاب سيبويه  .ب/29، ب أ/1/39أ  (3)
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 ومل أقف على من أشار إىل ذلك من شراح الكتاب. 
املسموع وأصله؛ فأصله بتصدير الفعل القليب   بيان معىن هذا القول الثاين: 

واملتكلم   )الذي(،  مبعىن  بل  استفهاماً  ليست  حينئذ  و)م ْن(  )تدري(، 
فيه   فـ)من(  القليب  الفعل  أتخري  على  وأمَّا  ابلقائل،  علمهما  يف  كاملخاطب 

مية، والفعل املؤخر )تدري( فيه إثبات علم املخاطب واملتكلم كليهما  استفها
 عنه.عن املستفهم  

وال خيفى أن عبارة إمساعيل القاضي يف بيان هذا املعىن غامضة حتتاج إىل 
 أتمل وفسر.

الفعل   تقد   ابعتبار  )من(  نوع  اختالف  إىل  الشراح  من  أشار  وممن 
قال:   السريايف،  تقولُ ك »وأتخريه  )ما  مستفهماً :  ت ْدرِّْي(  ؟  ذاك  يقوُل  ،  م ْن 

 (تدري)مته لعمل  ، ولو قدَّ ىملغ  (تدري)خربه، و(  يقول)فريتفع ابالبتداء، و
، واتبعه (1) «، وخرجت عن االستفهام(الذي)مبعىن    (من)وصارت  (،من)يف  

 .(2)يف ذلك األعلم
وَّل  الكالم؛ أي: َأخََّر ما مل يَاثْاباْت يف ن  َّي ه  يف أ  )ق(:»  :احلاش ة الثان ة

َل الذي أََتى به بَاْعدا، مث  على الَبت   وال قني، غرَي ُماْط ر  ببال ه  الح عْ   ه ساَقها ألنَّ 
، ى به ع َد اعَتا   الشَّ أَتَ   .(3) ها«ك  

 

 . 3/235شرح السريايف   (1)
 . 1/253انظر: النكت  (2)

 . 245-1/244وانظر: حواشي كتاب سيبويه  .ب/29، ب أ/1/39أ  (3)
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فأ ّخر  ما مل ي عم ْل يف أول    شرح مراد سيبويه بقوله: "  وهذه احلاشية فيها
ليب )تدري( ومل يذكره يف أول كالمه؛  ، وخالصته أنَّه أخرَّ الفعل الق..."كالمه

نده، مث حني طرأ الشك عنده ذكره ألنَّ املتكلم ابتدأ كالمه مبا ثبت وتيقن ع 
 يف آخر كالمه.

قال:   ابختصار،  الصفار  له  عرض  املوضع  "»وهذا  مل وقوله:  ما  فأ ّخر  
مث جاء     ،والً مْله، بل ابتدأ أعْ الذي مل يُـ   الفعل    "؛ أي: أخَّر  ي عم ْل يف أّولِّ كالمِّه

 .(1)«بفعل  جلعلِّ ذلك احلرف فيما يعلم أو يظن 
 مساعيل القاضي أظهر وأوضح مما ذكره الصفار. وظاهر أنَّ تفسري إ

 والثالثون:  الرابع ااوضع  
« سيبويه:  عبد هللاقال  تـُر ى  )أين   زيداً قائم  وتقوُل:  تـُر ى  و)هل   اً ؟(، 

ابتداء  ؟(؛ ألنَّ )ه ْل( و)أين ( كأنَّك مل ت ذْ اً ذاهب كأ نك  ،  ُكْرمُها؛ ألنَّ ما بعدمها 
 .منطلقاً   عمراً ، وأت ُظن  قلت: أ تـُر ى زيداً ذاهباً 

قلت   وأنت  (أين  ):  فإِّن  مبنزلةِّ جتعل    أنْ   تريدُ   ،  هبا    ا(فيه)  ها  استغىن   إذا 
 .(2)«؟(أين تـُر ى زيداً )، و؟(ى زيد  ر  تُـ  أين  )االبتداُء، قلت: 

اإلعمال مسائل  من  سيبويه  قوهلم:    ذكر  عبد هللا واإللغاء  تـُر ى  )أين  
)أين( مل تُعلق مبحذوف يكون خرباً،    ؛ فالفعل القليب هنا عمل؛ ألنَّ قائماً؟(

متعلق   ملغى  ظرف  هي  ا  املعمولني،  بـالفعلوإمنَّ على  متقدم  فالفعل  وعليه   ،

 

 . 157 -156شرح الصفار   (1)

 .  1/121، )هارون( 1/62الكتاب )بوالق(  (2)
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 اجمل د بن صاحل بن سل مان اجلارهللاعبد د.

وجوَّز اإللغاء على تقدير تعليق )أين( مبحذوف هو اخلرب؛ ألنَّ الفعل حينئذ  
 .(1)قد توسط بني املعمولني يكون

اإلعمال   وجه  ذكر  حني  السابق  مثاله  على  سيبويه  آخر وعطف  مثااًل 
 مصدراً حبرف االستفهام )هل(.

حرف )هل(    مساعيل القاضي تعليل لذكره هذا املثال مع أنَّ ويف حاشية إ 
)ق(: إْن قلَت:  »:  أن تكون مستقراً ولغواً وال جيوز فيها  )أين(،    ليست مبنزلة

ًَْوا   فائدة  يف ذ ْكر ه  )هل( وااسألةا َمْب   ٌَّة على ما يكونا ماْسيَاَقرًّا اتأيُّ  رًة وَل
 أاْخرى وهو )أيَن(، و)هل( ل سْت بيلك ااَثَابة؟  

: أْن ل َسْت من   قلتا َ َ ْت كانْت نظريَة )هل( يف  أاْل هي أن  )أيَن( إذا 
 .(2) الكالم  يف شي ، هاا«

أنَّ  هو  املذكور  ابخلرب   والتعليل  متعلقة  غري  ملغاة  اإلعمال  حال  )أين( 
 مبنزلة )هل(.

للمثال الذي علق    -فيما وقفت عليه  -الكتاب  ومل يعرض أحد من شراح
 .  عليه إمساعيل القاضي

 والثالثون: اخلامسااوضع  
ا وقعْت على أن ُُيْكى   العربِّ   كالمِّ   يف  (قلتُ )  قال سيبويه: »واعلم أنَّ  إمنَّ

زيد  منطلق   :  قلُت  :  حنو  ،    بعد القول ما كان كالماً ال قوالً   ىك  ُيُْ ا  وإمنَّ ،  هبا
 

 237-3/236: شرح السريايف انظر (1)

 . 1/246 وانظر: حواشي كتاب سيبويه .أ/30، ب أ/1/40أ  (2)
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سنُ   ه ؛ أال ترى أنَّ  ، فلمَّا أ وقعت )قلت( على أال    زيد  منطلق  :    أن تقول    ُي 
، وذلك قوُلك : قال  زيد  : عمر و   ُُيكى هبا إال ما ُيسُن أن يكون  كالماً 

 .(1) «خرُي النَّاس
شرقية من الكتاب، ويف املوضع رواية أخرى النص السابق رواية النسخة ال

 على الروايتني. حواشي الكتاب  يف يف النسخة الرابحية، وقد علق القاضي
قوله   فهو  الشرقية  النسخة  رواية  على  تعليقه  الكتاب: أما  حاشية  يف 

)َلمَّا( » جوابا  يكوَن  أْن  حَّي ها  ص  فَوْجها  الروايةا  هذه  َصحَّْت  إْن  )ق(: 
قوله  حمذوفًا، كما  ا  يف  به﴾ :  --ذ َف  ذهبوا  أسلما﴾،  (2)﴿فلمَّا  ، (3)﴿فلمَّا 
فلمَّا   ، وحنوا  وتقديراه:  قااْلتا أو كاَن كَما  ذََكْرتاها،  ما  ( َصحَّ  )قااْلتا َأْوقَاْعَت 

 .(4) ذلك، ها«
اآليتني   يف  البصريني  مذهب  وهو  فيه،  إشكال  ال  )ملا(  جواب  وحذف 

 . (5) اللتني ذكرمها القاضي

 

 /أ.1/40، املخطوط أ 1/62بوالق  (1)

ارتشاف الضرب  :  قوهلم حبذف جواب )ملا( يف اآلية يف  . وانظر150  : من اآليةيوسف  (2)
 .596، واجلىن الداين 1897/ 4

القرآن  :  م حبذف جواب )ملا( يف اآلية يفقوهل  . وانظر103  : من اآليةالصافات  (3) معاين 
  .166، واجلىن الداين 393/ 4الكافية للرضي  ، وشرح311/ 4وإعرابه للزجاج 

 . 247-1/246وانظر: حواشي كتاب سيبويه /أ. 30/أ، ب 1/40أ  (4)

للرضي    (5) الكافية  شرح  الضرب  393/  4انظر:  وارتشاف  الداين  1897/  4،  واجلىن   ،
596 . 
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رواية   الرابحينسوأمَّا  عن  ابن طلحة  قوله  (1)خة  فهي  املوضع  هذا   : يف 
ه  ألنَّ ؛  زيد  منطلق  :  قلتُ :  حنو،  ما كان كالماً ال قوالً   بعد القول  ىك  ُيُْ ا  وإمنَّ »

سنُ  تقول    ُي  منطلق  :  أن  تدخلُ   .زيد   هكذا    (قلت)  وال  يكن  مل    سقط وما 
 .(3) «: إنَّ عمراً خرُي النَّاس: قال  زيد  وتقولُ . (2) عليهالقول 

قوله فهو  الرواية  القاضي على هذه  الكتاب:    وتعليق  )ق(: »يف حاشية 
َوقَ  أو أْي:  أو كالًما  َمقاواًل  )قاَل  ظاهًرا، كقولك:  نصًبا  فَاَ َصَبها  عل ه    َع 

 . (4)  ديثًا( أو ما َأْشَبَه ذلك، هاا«
السريايف   ذلكوالصفار  وفسرها  على  قال(5)أيضا  ما »يعين:  :  السريايف  ، 

 .(6)«ة حنو املصدر والظرف واحلال سقط القول عليه وعمل فيه مل تكن مجل 

 

 من البحث. 34( ص 4ظر: حاشية )ان (1)

هارون    (2) "  1/122يف  أسقط:  هكذا  يكن  مل  عنه  وما  األستاذ القول  تعليق  وانظر   ."
 عبدالسالم هاون على هذا املوضع. 

 . 3/239/أ. وانظر: شرح السريايف  30/أ، ب 1/40أ  (3)

 . 1/247وانظر: حواشي كتاب سيبويه  /أ.30/أ، ب 1/40أ  (4)

 /أ. 158، وشرح الصفار 3/239ايف انظر: شرح السري  (5)

 . 3/239شرح السريايف   (6)
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 ثون: والثال السادسااوضع  
﴿إْذ قالت املالئكُة ايمرُ  إنَّ هللا :  -ع زَّ وج لَّ -وتصديُق ذلك قولُُه  قال سيبويه: »

 . (2) «أ ّن هللا"ولوال ذلك لقال: "، (1)يبشرك﴾
الكتاب:   حاشية  ذلك  )ق(:  »يف  ساَغ  ا  على َأْعين  -إّنَّ الح ْعل   إيقاَع   

، ها  -)إنَّ( رَي م ن ابب  الَقْول   .(3)«ألنَّ الياَّْبش 
  الذي يظهر يل أن حاشية إمساعيل القاضي تعليق منه على جواز الفتح و 

لو قرئ به، ووجهه أن البشارة نوع من أنواع القول؛ فهي مبنزلة قوهلم:   يف اآلية
 "قال قواًل حسنا" وحنوه.
 ار إىل ذلك من شراح الكتاب. ومل أقف على من أش

 والثالثون: السابعااوضع  
: ول( من جعلها للحكاية كبقية تصاريف )قلت(مستثنياً )تق   قال سيبويه

يف   (أظن  )و  (يظن  ـ)، ومل جيعلوا ك(تظن  ـ)هوها ببَّ االستفهام، ش    يف(  قولُ )ت  إالّ    »
املخاط ُب عن ظنَّ  ألنَّ   ؛االستفهام ُيستفه ُم  ي كاُد  ُيستف هم هو    ،غريهه ال  وال 

ظنَّه عن  ُمنطلقً .... إالّ  زيًدا  تقوُل  )مىت  قوُلك:  ع ْمرًا وذلك  و)أتقوُل  ا؟(، 

 

 . 45 اآلية : منآل عمران (1)

)بوالق(    (2) طبعة  ،  1/62الكتاب  "1/122)هارون(  ويف  قوله  :  ذلك  جل -وتصديق 
لقال:  -ثناؤه ذلك  ولوال   ،﴾ اصطفاكِّ هللا  إن  ايمر   املالئكة  قالت  ﴿إذ  هللا):   ، "(أ ّن 

   ( من سورة آل عمران.42ي اآلية )واآلية املذكورة فيها ه

 . 1/248سيبويه  وانظر: حواشي كتاب /أ.30/أ، ب 1/40أ  (3)
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ذاهًبا؟(، و)أ ُكلَّ يـ ْوم  تقوُل ع ْمرًا ُمنطلًقا؟(، ال يـُْفص ُل هبا كما مل يـُْفص ْل هبا يف  
 .)أ ك لَّ يـ ْوم  زيًدا ت ْضرِّبُُه؟(

ل  بينه وبني حرف   ؛رفعت    ؟(نطلق  زيد  م  :أ أ نت تقولُ )فإِّن قلت:   ألنه ُفصِّ
 .(1)«االستفهام

 ان إلمساعيل القاضي:يف هذا املوضع حاشيت
( ال تكونا يف معًن الظَّن   إال  ماسيحَهًما »  احلاش ة األوىل: )ق(: )تقولا

تَل َي َ ْرَف االسيحهام  يف قول ك: )أَتقولا زيًدا ما طلًقا؟(،  ع ها، وذلك أْن 
َل ب  هما ما ال يااْعَيدَّ به فاصاًل، كالظَّْرف  يف قولك: )َأَكلَّ يَاْوم   أو أْن يَاْحص  

 قولا َعْمًرا ما طلًقا؟(. ت
َأْصل ها،  ف ه إىل  رََجْعَت  : زيٌد م طلٌق؟( فقد  تقولا )أَأَْنَت  فأمَّا قولاك: 

، فحاق دَ وَخَرَجْت م ن أْن تكوَن معًن الظَّن  ؛ ألّنا مل َتل  َ ْرَف االسيح مل  هام 
 .(2)الشَّر يطةا، ه« 
القول  السابقة    واحلاشية الظن  تفسري لكالم سيبويه يف إجراء  على  جمرى 

فإهنم   العرب غري بين سليم؛  الظن  جيرونه  مذهب مجهور  أبربعة شروط جمرى 
يكون    هي: ابستفهام،   ،وللمخاطب  ،مضارعاً الفعل  أن  مسبوقاً  يكون  وأن 

 رف أو جمرور أو معمول.وأال يفصل بني االستفهام والفعل بغري ظ 

 

   .123-1/122، )هارون( 1/62الكتاب )بوالق(  (1)
 . 250-1/249وانظر: حواشي كتاب سيبويه  /أ.30/ب، ب 1/40أ  (2)
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 .(1)يف هذا املوضع مزيد على ما ذكره سيبويه احلاشية وليس يف
الثان ة  يااَعدُّ  »  :احلاش ة  ال  أْي:   ،) يَاْوم  لا)كالَّ  )هبا(  يف  الضمريا  )ق(: 

يف:   )زيًدا(  على  داخاوهَلا   ) )تقولا على  لٌة  داخ  واهلمزةا  َفْصاًل،   ) يَاْوم  )كالَّ 
 .(2)َتْضر باها؟(، ها«)َأَكلَّ يَاْوم  زيًدا 

و)أ ُكلَّ يـ ْوم   "  ويف هذه احلاشية بيان مرجع الضمري )هبا( يف قول سيبويه:
زيًدا  يـ ْوم   )أ ك لَّ  يف  هبا  يـُْفص ْل  مل  هبا كما  يـُْفص ُل  ال  ُمنطلًقا؟(،  ع ْمرًا  تقوُل 

السابق:ت ْضرِّبُُه؟( سيبويه  مثال  الظرف يف  إىل  يعود  وأنَّه  يـ ْوم    "،  تقوُل    )أ ُكلَّ 
ُمنطلًقا؟(، الفعل  أنَّ و   ع ْمرًا  االستفهام  بني  وقع  إذا  يعتد    الظرف  به  فال   

 فاصال، وال مينع من العمل.
 . (3)وممن بني ذلك من شرح الكتاب السريايف والصفار

 والثالثون:  الثامنااوضع  
:  واعلْم أنَّ املصدر  قد يـُْلغى كما يـُْلغى الفعُل، وذلك ققال سيبويه: » وُلك 

 .(4)« (؟مىت زيد  ظ نَّك  ذاهب  )
القاضي   إمساعيل  حاشية  مثال يف  )ظنَّك( يف  زيد   سيبويه:    إعراب  )مىت 

ذاهب   إظهاره(؟ ظ نَّك   بفعل مضمر ال جيوز  املصدرية  وأنَّه منصوب على   ،، 

 

 /أ.185، وشرح الصفار 242-240/ 3انظر: شرح السريايف  (1)

 . 1/249وانظر: حواشي كتاب سيبويه /أ. 30ب  /ب،1/40أ  (2)

 /ب.158وشرح الصفار ، 3/242انظر: شرح السريايف  (3)

   .1/124)هارون( ،  1/63الكتاب )بوالق(  (4)
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 اجمل د بن صاحل بن سل مان اجلارهللاعبد د.

( ماْضَمر )ظَ َّ )ق(:  » الكتاب:    جاء يف حواشي سادٌّ    اً ك( م صوٌب با)ظَ َاْ تا
ا  يعمالاها معه وإظهاراه، كااصادر  ال َمَسدَّه، ال جيوزا اس يت جيَ با إضمارا أفعاهل 

حنو:  اً َ ْيم هللا (،  ومعاَذ  وال(1))ساْبحاَنك،  على   ،  يَ يصَب  أْن  حُّ  َيص 
وإلَاؤاها،  الظرف   إعمالاها  جاَز  الحعل    ث  موقَع  لوقوع ه   قولاك: ؛  وذلك 

)زيًدا يف ظَ   َك     أْن يقوَل:( و)زيٌد ظَ ََّك ذاهٌب(، وممي عٌ اً )زيًدا ظَ ََّك ذاهب
 .(2) «(، هااً ذاهب

 . (3)والرماين لسريايفوممن نص على ذلك من الشراح ا
سيبويه:  السريايف  قال   مثال  إعراب  وخربُ ابالبتداءِّ   يرتفعُ   د (زيـ)ف» يف  ه ، 

و(ذاهب  ) ،  ىملغ  مضمر    بفعل    منصوب    (كظنَّ )و  ،للذهابِّ   ظرف    (مىت)، 
االسمِّ إلغاؤه؛ ألنَّ   ، وجاز  ؟(ك ذاهب  ظنَّ   ن  تظ  مىت زيد  )  :ك قلت  كأنَّ   ه بني 
 .(4)«مبتقدم    وليس   ،واخلربِّ 

 والثالثون: الياسعااوضع  
:  قال سيبويه: » ، جتعل هذه اهلاء  (عبُدهللا أظن ُه منطلق  )وقْد جيوُز أن تقول 

  : (، كأنَّك  قلت  ،  ، ال جتعُل اهلاء  لعبدِّ هللا(زيد  منطلق  أظن  ذاكُ )على )ذاك 

 

الكتاب    (1) لألخفش    ،1/322انظر:  القرآن  والتكميل  1/397ومعاين  والتذييل   ،
7/170 . 

 . 252-1/251وانظر: حواشي كتاب سيبويه  /ب.30/ب، ب 1/40أ  (2)

 .ر.د(شيبة)1/354، وشرح الرماين 3/244انظر: شرح السريايف  (3)

 . 3/244شرح السريايف   (4)
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  : ، كأنَّه قال  . (ظن  ظينِّّ أ)  ، أو(أظن  ذاك  الظنَّ )ولكنَّك  جتعُلها ذاك  املصدر 
ا ي ضُعُف هذا إذا ألغيت؛ ألنَّ الظنَّ يُلغى يف مواضعِّ )أظن ( حىت يكون    وإمنَّ

أن يظهر  ما انتصب   بداًل من اللفظِّ به، فُكرِّه  إظهاُر املصدرِّ هاهنا، كما قُبح  
 .(1)«عليه )سقياً(
إمساعيل يف   سيبويه    حاشية  إليه  أشار  الذي  القبح  وجه  بيان  القاضي 
" عليه    بقوله:  انتصب   ما  يظهر   أن  قُبح  هاهنا، كما  املصدرِّ  إظهاُر  فُكرِّه  
 .(2) «)ق(: ألنَّ ااصدَر بدٌل من فعل ه ، فاجلَْمعا ب  هما قب ٌح، ها» ":)سقياً(

  انئب املصدر  ؛ ألنَّ   ظينِّّ منطلق (قبح أن يقال: )عبُدهللا أظن  ومراده أنَّه  
 : )سقاك هللا سقيا لك(. واجلمع بينهما قبيح، فلم يقولواعن فعله، 

 . (3)السريايف والصفاروممن بني ذلك من شرح الكتاب 
 : اايمم لألربعني ااوضع  

  قال  : » ، قال  ابب األمر والنهي كالم لألخفش جاء يف حواشي الكتاب يف 
: ) :  بو احلسن أ  قة مبا  معلَّ   هذه، والفاءُ   ( اضربْ )   ، فالعاملُ ( اضربْ ف   زيداً إذا قلت 
  زيد  ب ا  أمَّ ) :  ، كما تقولُ ( ر رُ فامْ   بزيد  ) ك:  قولُ   ى أنَّ هذه هي العاملةُ ك عل ها، ويدل  قبل  

 . ( 4) « ( الذي معه الفاُء إىل )زيد اآلخر     أضافت الفعل    الباءُ ، فهذه  ( فامرر 

 

 . 1/125)هارون( ،  1/63الكتاب )بوالق(  (1)

 . 254-1/253وانظر: حواشي كتاب سيبويه /ب. 30/أ، ب 1/41أ  (2)

 /ب.159، وشرح الصفار 3/242انظر: شرح السريايف  (3)

 /أ.35/أ، ب 1/47أ  (4)
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"؛  والفاُء معّلقة " أيب احلسن:  اختلفت نسخ الكتاب يف ضبط الالم من قول  و 
وابلكسر  ابلفتح  ضبطها  ورد  ويف  ( 1) فقد  لوجه  اعي إمس   حاشية ،  بيان  القاضي  ل 

)ق(: أي: الحا ا مايعل  قٌة ابلحعل اااْضَمر ، ومعًن ااكسورة  أّنا  »   الفتح والكسر: 
 . ( 2) « ماَعل  قٌة ل َما بعَدها ما قبلها، ها 

فيما يظهر  -اء متعلقة ابلفعل املضمر، ومراده أمَّا الفتح فوجهه كما ذكر أنَّ الف 
، فالفعل املضمر املشار إليه  ( 3) فاضرب زيداً نَّ أصل )زيداً فاضرب(: أتهب  أ   -يل 

الفاء تعلِّّق  والفاء عاطفة،  ،  هو )أتهب( وحنوه  فيه أن  الكسر فاملعىن  الفعل  وأمَّا 
 قبلها.   ابالسم الذي بعدها  الذي  

ه  األخفش يف  لكالم  ابن والد  )معلِّّقة( ابلكسر،  وعرض  وأورد  املوضع،  ذا 
الفعل اب أي: تعلِّّ   ؛ قة والفاء معلِّّ » قال:     ( 5) الفارسي ومثله  ،  ( 4) « السم الذي قبله ق 

الكالم  قوله: )والفاُء معلِّّ » :  الصفار   الصفار، قال و  قبل ها(؛ أي: تربط هذا  قة مبا 
 تفسري إمساعيل القاضي.   مياثل   م وتفسريه   ، ( 6) « بكالم آخر قبلها 

 

 /أ.35/أ، ب 1/47أ  (1)

 . 1/287ويه وانظر: حواشي كتاب سيب/أ. 35/أ، ب 1/47أ  (2)

 ،  11-4/10انظر: شرح السريايف  (3)

 . 78االنتصار  (4)

 . 1/136انظر: أمايل ابن الشجري  (5)

 /أ. 176شرح الصفار   (6)



 

 
227 

 العرب ةجملة العلوم 
 ها1444 حمرم والسيونالسادس العدد 

 : واألربعون  احلاديااوضع  
بُدهللا وذاك هذا ع )، و (هذا رجل  وامرأتُه منطلقان)وتقوُل:  قال سيبويه: »
الصاحلان واحد  (أخوك  وجه   من  ارتفعا  ما  ألهنَّ على ؛  يُبنيان  امسان  ومها   ،  

ومبتدأين الصاحلانانط)،  أخوك  ومضى  عبُدهللا  بفعلني  ؛(لق   ارتفعا  ما  ،  ألهنَّ
 .(1)«(الرجالن احلليمانذهب  أخوك وق دِّم  عمر و )و

يف   سيبويه  أمثلة  عمر و    :الصفةمن  وق دِّم   أخوك   الرجالنِّ  "ذهب  
  ،" املثال    والصفةاحلليمانِّ هذا  امل يف  قبيل  ،  اللفظيف  تحد  امل  تعددمن 
،  د جنسه وعمله واختلف لفظه ومعناه، والعامل فيه قد احتمتعدد    واملوصوف

فيو  النحويون  صفتهاختلف  هذه  فما كانت  هذا  ،  يف  سيبويه  سياق كالم 
ضاً املربد وابن السراج ، وقد عزا إليه ذلك أياملوضع يدل على أنه جييز اإلتباع

 .(2)والسريايف
السرا  وابن  املربد  اإلتباعوذهب  جواز  عدم  إىل  والرماين  ووجوب  ج   ،

 .(3)القطع
تعليق  و  الزجاج  نسخيت  وإحدى  القاضي  إمساعيل  نسخة  يف  على  ورد 

أبنَّ  )الرجالن(  ار   املثال  القطعتفاع  على  لتقدفيه  الرجالن"؛  "مها  »يف :  يره: 
تحسريا   و)رق(:  هذا  )ق(  غري   يف  قاَل  ؛ كما  الرجالن  مها  على:  هذا 

 

 . 2/60، )هارون( 1/247الكتاب )بوالق(  (1)

 . 6/146، وشرح السريايف 2/42صول ، واأل4/315انظر: املقتضب  (2)

 /ب. 163/ 1وشرح الرماين ، 2/42، واألصول 4/315انظر: املقتضب  (3)
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 اجمل د بن صاحل بن سل مان اجلارهللاعبد د.

، ول َس يف )س( وال ) (  .(2)«(1)ااوضع 
"    :يف التعليققوله  وأمَّا     أنَّ  فيه إشارة إىل ف"كما قال  يف غريِّ هذا املوضعِّ

د ذهب إىل ذلك يف غري هذا املوضع، ، وأنَّه قيهالقول ابلقطع مذهب سيبو 
، وهو ما عزاه ياق كالمه هنا أنه جييز اإلتباعس، و لكينِّّ مل أقف عليه يف مظانه
 . (3) ا سبقإليه مجاعة من النحويني كم

 : واألربعون  الثاين ااوضع  
عداً اثنيًة فصا  والواوُ   الياءُ   ت  بُ ثْـ تـ    نْ هم أكالمِّ   نْ مِّ   ليس    ه»ألنَّ قال سيبويه:  

ُ ،  ها السكونُ أصلُ   الياءُ   تكون    أنْ   إال  ها فتحة  وقبل     شاء    ه إنْ ذلك يف اببِّ   وسنبنيِّّ
 .(4) «هللا

إذا كانت ساكنة   الياءو القاضي متثيل لعدم قلب الواو    حاشية إمساعيليف  
(» وما قبلها مفتوح: (، و)قَاْول  : )بَاْ ع   .(5)«ق: حنوا

ذكره   التمثيل  أمَّ وهذا  الكتاب،  شرَّاح  املثالني  السريايف  ا  بعض  فذكر 
  هما السكونُ أصلُ  إذا كان   والواوُ  اءُ الي تُ بُ ثْـ ا تـ  وإمنَّ »:  للياء والواو، قال السابقني 

 

ملا  من البحث، و)س( رمز    57)رق( و)ح( رمزا نسخيت الزجاج سبق رمز )ح( يف ص    (1)
  . انظر: أثبته الفارسي حني عارض كتابه بنسخة ابن السراج اليت نسخها من نسخة املربد

 . (634وىل من نسخة إمساعيل أفندي ذات الرقم ) الورقة األ

 /أ. 123/ب، ب 1/168أ  (2)

 .  1/153انظر: جهود الزجاج يف دراسة كتاب سيبويه  (3)

 . 547-3/546، )هارون( 2/166الكتاب )بوالق(  (4)
 . 3/1381وانظر: حواشي كتاب سيبويه ،  أ/3/148أ  (5)
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) (، و)قـ ْول   . (1) «ا يف التصريفه، وذلك حكمُ كـ)بـ ْيع 
وأمَّا الفارسي فالتزم ابلتمثيل على ما نصَّ عليه سيبويه، وهو الياء، قال: 

 ". تكون  الياُء أصُلها السكونُ  إال أنْ  ."...قال:  »
أبو عليّ  الياءُ قال  السكونُ أصلُ   إذا كان    :  قبل    ها  تـ    ها مفتوح  وما  قلب نْ مل 

()، و()ع ْيب   :حنو  .(2) «بـ ْيت 
 

*** 

 

 ب. -/أ5/9شرح السريايف   (1)

 .4/47التعليقة  (2)
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 اخلامتة
 خلص البحث إىل نتائج من أبرزها:

سيبويه،    األول: من كتاب  نسخة  فله  سيبويه،  بكتاب  القاضي  إمساعيل  عناية 
، وبلغ شأنه  عليقات على بعض املواضع من الكتابتمنت  وهذه النسخة تض

 . إنه من نظراء املربد يف علم كتاب سيبويهمع الكتاب أن قيل فيه: 
بلغت نصوص القاضي يف شرح الكتاب والتعليق عليه مثانية وأربعني نصاً    الثاين:

، ومنها موضع يف اثنني وأربعني موضعاً، أربعون منها يف أبواب الكتاب األوىل
 على حاشية األخفش.

اب األوىل من كتاب  ق يف نسخته ابلشرح على األبو علّ يظهر أن القاضي    الثالث: 
أمر   وهو  توقف،  مث  عندسيبويه  العلماء  مألوف  ينشغل بعض  من  خاصة   ،

 أو علوم أخرى.مور العامة أب منهم
ك ، ومردَّ ذليتجاوز أكثرها ثالثة أسطرغلب على تعليقاته االختصار، فلم  الرابع: 

 يف حواشي الكتاب، وليست يف كتاب مستقل. التعليقاتأنَّ تلك 
ات أسلوبه الوضوح وإن مل يسلم من الغموض يف بعض املواضع،  من مس  اخلامس:

 . افرتاض األسئلة واإلجابة عنهاكما ظهر يف أسلوبه 
عنايته ابالستدالل؛ كاالستدالل ابلسماع،    وشروحه  تعليقاتهظهرت يف    السادس:

أمن اللبس، وكذا االستدالل على تفسريه يف موضع مبا ذكره سيبويه واملعىن، و 
 .خرىيف مواضع أ

،  هو الغالب على املأثور من تعليقاته  تفسري عبارة الكتاب والتعليق عليها  السابع:
 .ما كان متجهاً ألمثلة الكتاب وأبياته تعليقاتهومن 

املواضع تلك  وبلغت  ،  ابلتعليق على بعض املواضعانفرد إمساعيل القاضي    الثامن:
عبارة الكتاب، ويف   أثر يف إيضاح لتعليقه  كان  أكثرها  ويف  اً؛  أحد عشر موضع

 .قليل منها كان املوضع واضحاً ظاهراً 
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 ثبت ااصادر وااراجع 
 أواًل: ااخطوطامل:

• ( برقم  برتكيا  هللا  فيض  نسخة  عن  مصورة  للرماين،  سيبويه  ،  1984شرح كتاب 
 (. 1074خة مكتبة داماد إبراهيم برقم )(، ونس1987، 1986،  1985

ن • عن  للسريايف، مصورة  سيبويه  برقم شرح كتاب  القاهرة،  املصرية،  الكتب  دار  سخة 
( حنو، ومنه نسخ فلمية مبكتبة جامعة اإلمام حممد ابن 138( حنو، وبرقم )137)

( من  األرقام  حتمل  اإلسالمية  ومصورة 10300)   –/ف(  10296سعود  ف(، 
 (. 1113د عن نسخة املكتبة السليمانية برقم )جامعة امللك سعو 

)السفر   • للصفار  سيبويه  برقم  شرح كتاب  برتكيا،  مكتبة كوبريلي  مصورة  األول(، 
(1492 .) 

أربعة  • كتاب سيبويه، نسخة مصورة عن نسخة مكتبة جوروم حسن ابشا برتكيا يف 
( برقم  األول  )2562أجزاء؛  برقم  والثاين   ،)2563( برقم  والثالث   ،)2564 )  ،

 (. 2565والرابع برقم )
أفن • إمساعيل  مكتبة  نسخة  عن  مصورة  نسخة  سيبويه،  الرقم  كتاب  ذات  برتكيا  دي 

(634 .) 
 . (4628كتاب سيبويه، نسخة مصورة عن نسخة مكتبة نور عثمانية برتكيا برقم )  •

 اثن اً: الرسائل اجلامع ة:
ثىن احملمول على رح كتاب سيبويه للرماين من أول الكتاب إىل هناية ابب املصدر املش •

الة دكتوراه مقدمة إىل  الفعل املرتوك إظهاره، حتقيق د. حممد بن إبراهيم شيبة، رس
 هـ. 1415-هـ1414كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، 

لباب األلباب يف شرح أبيات الكتاب لسليمان بن بنني بن خلف، حتقيق إجنا بنت  •
إىل مقدمة  دكتوراه  رسالة  اليماين،  القرى، إبراهيم  أم  جامعة  العربية،  اللغة   كلية 

 هـ. 1417
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 اثلثاً: ااطبوعة
ال • عثمان  ارتشاف  رجب  د.  حتقيق  األندلسي،  حيان  أليب  العريب  لسان  من  ضرب 

 م. 1998-هـ  1418حممد، مكتبة اخلاجني، الطبعة األوىل، 
إرشاد األريب إىل معرفة األديب )معجم األدابء( لياقوت احلموي، حتقيق د. إحسان  •

 م.1993عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األوىل، 
طبوعات  ، م، حتقيق عبد املعني امللوحيروف لعلي بن حممد اهلروي األزهية يف علم احل •

 م. 1981 -هـ1401، جممع اللغة العربية بدمشق، الطبعة الثانية
ابسل   • حممد  حتقيق  للزخمشري،  البالغة  العلميعيون  أساس  الكتب  دار  ة، السود، 

 م. 1998 -هـ 1419بريوت، الطبعة األوىل، 
حتق • السراج،  البن  النحو  يف  الرسالة،  األصول  مؤسسة  الفتلي،  احلسني  عبد  د.  يق 

 م. 1987 -هـ 1407بريوت، الطبعة الثانية، 
يف  • اإلعالم  وزارة  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق  األنباري،  بكر  أليب  األضداد 

 م. 1986، الطبعة الثانية ، الكويت
مكتبة  • الكتب،  عامل  زاهد،  غازي  زهري  حتقيق  النحاس،  جعفر  أليب  القرآن  إعراب 

 م. 1988 -هـ1409لنهضة العربية، الطبعة الثالثة، ا
أمايل ابن الشجري، حتقيق د. حممود حممد الطناحي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة  •

 م. 1992 -هـ1413األوىل، 
، املؤسسة العربية احلديثة، القاهرة، الطبعة  أمايل الزجاجي، حتقيق عبد السالم هارون •

 هـ. 1382األوىل، 
لسيب • سلطان،  االنتصار  احملسن  عبد  زهري  د.  حتقيق  والد،  بن  ألمحد  املربد  على  ويه 

 م. 1996 -هـ1416مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
والبصريني   • النحويني  بني  اخلالف  مسائل  يف  الربكات  اإلنصاف  أليب  والكوفيني 

حت األنباري بريوت،  العصرية،  املكتبة  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  ، قيق 
 م. 1987 -هـ1407
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الفارسي  اإليضاح • علي  أليب  د.العضدي  حتقيق  املرجان،  حبر  الكتب،  كاظم  ، عامل 
 . 1996-هـ 1416، الثانية، الطبعة بريوت

الفض • أبو  للسيوطي، حتقيق حممد  اللغويني والنحاة  الوعاة يف طبقات  إبراهيم،  بغية  ل 
 املكتبة العصرية، صيدا، بريوت. 

للز  • القاموس  جواهر  من  العروس  اإلعالم، اتج  وزارة  احملققني،  من  جمموعة  بيدي، 
 الكويت.

 اتريخ بغداد للخطيب البغدادي، دار الكتاب العريب، بريوت.  •
لألعلم  • العرب  جمازات  علم  يف  األدب  جواهر  معدن  من  الذهب  عني  حتصيل 

. زهري عبد احملسن سلطان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  الشنتمري، حتقيق د 
 م. 1992، الطبعة األوىل

وت • الشواهد  مصطفى ختليص  د.عباس  حتقيق  األنصاري،  هشام  البن  الفوائد  لخيص 
 م. 1986  -هـ1406، الصاحلي، دار الكتاب العريب، لبنان، الطبعة األوىل

األندلسي، حتقيق د. حسن هنداوي،   التذييل والتكميل يف شرح التسهيل أليب حيان  •
 هـ. 1422-1417دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل، 

املسالك • وتقريب  املدارك  مطبعة    ترتيب  ومجاعة،  الطنجي  حتقيق  عياض،  للقاضي 
 هـ. 1965فضالة، املغرب الطبعة األوىل 

لنشر التعازي واملراثي للمربد، حتقيق إبراهيم حممد حسن اجلمل، هنضة مصر للطباعة وا •
 والتوزيع، مصر. 

د.   • حتقيق  الفارسي،  علي  أليب  سيبويه  على كتاب  مطبعة  التعليقة  القوزي،  عوض 
 م. 1990 -هـ1410األمانة، القاهرة، الطبعة األوىل، 

دمشق،  • العربية،  الثقافة  دار  الدقاق،  أمحد  حتقيق  للزجاج،  احلسىن  هللا  أمساء  تفسري 
 م. 1992-هـ1413الطبعة اخلامسة  

األمث • أيب  مجهرة  حممد  حتقيق  العسكري،  هالل  أليب  اجمليد ال  وعبد  إبراهيم  الفضل 
 م. 1988، الطبعة الثانية ر الفكر،، داقطامش

العلم   • دار  بعلبكي،  منري  رمزي  د.  حتقيق  دريد،  بن  حممد  بكر  أليب  اللغة  مجهرة 
 م. 1987للماليني، بريوت، الطبعة األوىل، 
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املعاين للحسن بن قاس  • الداين يف حروف  املرادي، حتقيق د.اجلىن  قباوة  م  الدين  فخر 
 -هـ 1413،  ريوت، لبنان، الطبعة األوىلوحممد ند  فاضل، دار الكتب العلمية، ب

 م. 1992
دار   • اجلارهللا،  صاحل  بن  عبداجمليد  للدكتور  سيبويه  دراسة كتاب  يف  الزجاج  جهود 

 م. 2014-ه1435التدمرية، الرايض، الطبعة األوىل 
، حتقيق بدر الدين القهوجي وبشري حوجيايت،  يب علي الفارسيللقراء السبعة أل   احلجة •

للرتا املأمون  األوىلثدار  الطبعة  دمشق،  -1984هـ/  1404-1419،  ، 
 م. 1999

حواشي كتاب سيبويه، حتقيق أ. د. سليمان بن عبدالعزيز العيوين، دار طيبة اخلضراء،  •
 م. 2021-هـ 1442الطبعة األوىل، 

ا • لسان  لباب  ولب  األدب  السالم خزانة  عبد  حتقيق  البغدادي،  القادر  لعبد  لعرب 
 م. 1989 -هـ1409ة، الطبعة الثالثة،  هارون، مكتبة اخلاجني، القاهر 

اخلصائص البن جين، حتقيق حممد علي النجار، اهليئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة  •
 م.1988-1986هـ/ 1408-1406الثالثة، 

العجلي، صنعه وشرحه عال • النجم  الرايض، ديوان أيب  النادي األديب ،  الدين أغا،  ء 
 م. 1981 -هـ1401

الكبري، • األعشى  حسني  ديوان  حممد  د.حممد  وتعليق  للنشر شرح  الشرقي  املكتب   ،
 ، بريوت.والتوزيع

ديوان الشماخ بن ضرار الذبياين، حققه وشرحه صالح الدين اهلادي، دار املعارف،   •
 م.1977مصر، 

د. عبداحلفيظ السطلي، مكتبة أطلس، ه، حتقيق  ديوان العجاج رواية األصمعي وشرح •
 م.1971، دمشق

 ، بريوت، دون اتريخ. ر صادر ق، داديوان الفرزد  •
أمني طه  • د.نعمان حممد  بن حبيب، حتقيق  املعارف،  ديوان جرير بشرح حممد  دار   ،

 الطبعة الثالثة. 
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الناس أليب بكر بن األنباري، حتقيق د. حامت الضامن، • دار   الزاهر يف معاين كلمات 
 م. 1987 -هـ1407الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الثانية، 

ة يف القراءات البن جماهد، حتقيق د. حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، الطبعة  السبع •
 م. 1993 -هـ1413الثانية، 

دمشـق،   • القلم،  دار  هنداوي،  حسن  د.  حتقيق  جين،  البن  اإلعراب،  صناعة  سر 
 م. 1993 -هـ 1413الطبعة األوىل، 

ؤسسة الرسالة، سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب، حتقيق شعيب األرانؤوط وآخرين، م •
 هـ.1401بريوت، الطبعة األوىل، 

شرح أبيات سيبويه أليب جعفر النحاس، حتقيق د. وهبة متويل عمر، مكتبة الشباب،   •
 م. 1985 -هـ 1405القاهرة، الطبعة األوىل، 

يوسف بن أيب سعيد السريايف، حتقيق د. حممد علي شرح أبيات سيبويه أليب حممد   •
 م. 1979دمشق،  سلطاين، دار املأمون للرتاث،

دار هجر،  ،  عبد الرمحن السيد ود. حممد بدوي  ، حتقيق د.شرح التسهيل البن مالك •
 م. 1990 -هـ1410، الطبعة األوىل

، دار اجليل  يق د. عبداحلميد السيد عبداحلميد،، حتقشرح ألفية ابن مالك البن الناظم •
 بريوت، دون اتريخ.

 ن عمر، جامعة بنغازي، ليبيا. شرح الكافية للرضي، تصحيح وتعليق د. يوسف حس •
 شرح املفصل البن يعيش، عامل الكتب، بريوت.  •
 ، حتقيق د.صاحب أبو جناح.شرح مجل الزجاجي البن عصفور •
 م. 1995شرح ديوان زهري لثعلب، دار الكتب املصرية، الطبعة الثانية  •
عباس ش • إحسان  حتقيق  العامري،  ربيعة  بن  لبيد  ديوان  وزار رح  واألنباء ،  اإلرشاد  ،  ة 

 م. 1962، الكويت
شرح عيون كتاب سيبويه أليب نصر القرطيب اجملريطي، حتقيق عبدربه عبد اللطيف عبد   •

 م.1984 -هـ1404ربه، مطبعة حّسان، القاهرة، الطبعة األوىل، 
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أجزاء مطبوعة بتحقيق د. رمضان عبد التواب شرح كتاب سيبويه للسريايف، خرج منه   •
العامة للكتاب، ود. حممود حجازي ود. حممد عوين عب اهليئة  الرؤوف وآخرين،  د 
 م. 2004-1986دار الكتب والواثئق القومية، القاهرة، 

شرح كتاب سيبويه للصفار، السفر األول منه بتحقيق د. معيض بن مساعد العويف،  •
 م. 1998 -هـ1419ورة، الطبعة األوىل، دار املآثر، املدينة املن

ي، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، طبعة الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية للجوهر  •
 م. 1982 -هـ1402السيد حسن عباس الشربتلي، الطبعة الثانية، 

الطبعة   • األندلس،  دار  حممد،  إبراهيم  حتقيق  األشبيلي،  عصفور  البن  الشعر  ضرائر 
 م.1980، األوىل

 ت الفقهاء للشريازي، حتقيق إحسان عباس، دار الرائد العريب، بريوت. طبقا •
 فسرين للداوودي، دار الكتب العلمية، بريوت. طبقات امل •
احلميد  • عبد  الدكتور  حتقيق  للسبكي،  املفتاح  تلخيص  شرح  يف  األفراح  عروس 

  1423لبنان، الطبعة األوىل،    –هنداوي، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، بريوت  
 م.  2003 -هـ 

العثمانية حبيدر  ،  غريب احلديث البن سالم • الدكنجملس دائرة املعارف  ، اهلند  ،آابد 
 . م 1964هـ /   1384وىل الطبعة األ 

الفهرست أليب الفرج الند  الوراق، حتقيق رضا جتدد احلائري املازندراين، دار املسرية،   •
 م. 1988الطبعة الثالثة، 

حمم • د.  حتقيق  للمربد،  بريوتالكامل  الرسالة،  مؤسسة  الدايل،  الثانية  د  الطبعة   ،
 م. 1993 -هـ1413

صنف يف األحاديث واآلاثر البن أيب شيبة، حتقيق كمال يوسف احلوت، الكتاب امل •
 هـ. 1409الرايض، الطبعة األوىل،   –مكتبة الرشد 

ة، الكتاب لسيبويه، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة الثالث •
 م. 1988 -هـ1408

 هـ. 1316الكتاب لسيبويه، مطبعة بوالق، الطبعة األوىل   •
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القاسم الزجاجي، حتقيق د. مازن املبارك، دار الفكر، دمشق، الطبعة  الال • مات أليب 
 م. 1985 -هـ1405الثانية، 

 م. 1990 -هـ 1410لسان العرب البن منظور، دار صادر، الطبعة األوىل،  •
لل • ينصرف  وما ال  ينصرف  اخلاجني،  ما  مكتبة  قراعة،  د. هدى حممود  زجاج، حتقيق 

 م. 2000 -هـ 1420القاهرة، الطبعة الثالثة، 
جمالس العلماء للزجاجي، حتقيق عبد السالم هارون، وزارة اإلعالم، الكويت، الطبعة   •

 م.1984، الثانية
علي  • حتقيق   ، جين  البن  عنها  واإليضاح  القراءات  شواّذ  وجوه  تبيني  يف  احملتسب 

األعلى  اجلن اجمللس   ، شليب  الفتاح  ود.عبد  النجار  الرحيم  ود.عبد  انصف  دي 
 هـ. 1386إلسالمية ، القاهرة ، للشؤون ا

العريب  • الرتاث  جملة  البيطار،  شفيق  حملمد  األعشى  شعر  يف  النحوي  القياس  خمالفة 
 (. 2008، )110، العدد 28الفصلية اجمللد 

، عين بنشره ج.برشرتاسر، عامل  خالويهآن من كتاب )البديع( البن  خمتصر يف شواذ القر  •
 ، بريوت. بالكت

خليل إبراهم جفال، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،   املخصص البن سيده، حتقيق •
 م.  1996الطبعة األوىل   

للسيوطي  املزهر  • وأنواعها  اللغة  علوم  حممد يف  وعلي  املوىل  جاد  أمحد  حممد  حتقيق   ،
ار اجليل ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  ، د البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم

 بريوت. 
 علي الفارسي، حتقيق د. حممد الشاطر أمحد، مطبعة املدين،  املسائل البصرايت أليب •

 م. 1985 -هـ 1405القاهرة، الطبعة األوىل، 
املسائل احللبيات أليب علي الفارسي، حتقيق د. حسن هنداوي، دار القلم بدمشق،  •

 م. 1987  -هـ1407وت، الطبعة األوىل، ودار املنارة ببري 
الفارسيامل • العسكرية أليب علي  الشاطر أمحد، مطبعة حت ،  سائل  قيق ودراسة د.حممد 

 م. 1982 -هـ1403، القاهرة ، الطبعة األوىل ، املدين



 

 
238 

 ويه: دراسة وموازنة تعل قامل إمساع ل القاضي على كياب س ب
 اجمل د بن صاحل بن سل مان اجلارهللاعبد د.

املعرو  • املشكلة  الفارسياملسائل  علي  أليب  ابلبغدادايت  حتقفة  الدين  ،  صالح  يق 
 م. 1983، ألوقاف والشؤون الدينية، بغدادهللا السكناوي، وزارة ا عبد

الفارسي،امل • املنثورة أليب علي  اللغة    سائل  احلدري، مطبوعات جممع  حتقيق مصطفى 
 م. 1986، العربية، دمشق

معاين القرآن لألخفش، حتقيق د. هدى حممود قراعة، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة  •
 م. 1990 -هـ1411، األوىل

للفراء • القرآن  يو ،  معاين  أمحد  بتحقيق  األول  علي اجلزء  حممد  والشيخ  جنايت  سف 
امل الكتب  دار  الثا1955  -هـ1374،  صريةالنجار،  واجلزء  الشيخ م.  بتحقيق  ين 

النجار علي  اتريخ  ،حممد  دون  والرتمجة،  للتأليف  املصرية  واجلزء  الدار  الثالث . 
 . م1972، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، بتحقيق د.عبد الفتاح شليب

، الطبعة  معاين القرآن وإعرابه للزجاج، حتقيق د. عبد اجلليل عبده شليب، دار احلديث •
 م. 1994 -هـ1414األوىل، 

الكافية  املقاصد • اخلالصة  شرح  يف  حتقالشافية  ومجاعة،  العثيمني  د.عبدالرمحن  ،  يق 
البحوث القرى، مكة املكرمة  معهد  ، العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم 

 م. 2007-هـ1428عة األوىل الطب
ال  • لبدراملقاصد  األلفية،  العيين، مطبوع هبامش    نحوية يف شرح شواهد شروح  الدين 

 م. 1299، خزانة األدب، بوالق، الطبعة األوىل
املرجان، وزارة  املقتصد يف ش • القاهر اجلرجاين، حتقيق د.كاظم حبر  لعبد  اإليضاح  رح 

 م.1982، الثقافة واإلعالم، العراق
األعلى املقت • اجمللس  منشورات  من  عضيمة،  اخلالق  عبد  حممد  حتقيق  للمربد،  ضب 

 هـ. 1399اإلسالمية، القاهرة، الطبعة الثانية، للشؤون 
مقدمة خطبة كتاب سيبويه للدكتور بدر بن حممد بن عباد اجلابري، جملة الدراسات   •

 هـ. 1438رمضان(  –اللغوية، اجمللد التاسع عشر، العدد الثالث، )رجب 
األوىل، امل • الطبعة  بريوت،  صادر،  دار  اجلوزي،  البن  واألمم  امللوك  اتريخ  يف    نتظم 

 هـ. 1385
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والتوزيع،  • للنشر  الرايض  دار  البنا،  إبراهيم  د.حممد  حتقيق  للسهيلي،  الفكر  نتائج 
 ، الطبعة الثانية. الرايض

النكت يف تفسري كتاب سيبويه لألعلم الشنتمري، حتقيق زهري عبد احملسن سلطان،  •
 م. 1987  -هـ1407هد املخطوطات العربية، الكويت، الطبعة األوىل، مع

والعيو ال • املاوردينكت  احلسن  أليب  بن  ن  املقصود  عبد  بن  السيد  عليه  علق   ،
 ، ومؤسسة الكتب الثقافية ببريوت. ، دار الكتب العلمية ببريوتالرحيم عبد

حممود  و   يأمحد الزاو   طاهرغريب احلديث واألثر البن األثري اجلزري، حتقيق    يفالنهاية   •
 .م 1979 -هـ 1399 ،بريوت ،املكتبة العلمية، حممد الطناحي
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θbt AlmSAdr wAlmrAjς 

ÂwlA:ً AlmxTwTAt : 

  •ŝrH ktAb sybwyh llrmAny  ،mSwrħ ςn nsxħ fyD Allh btrkyA brqm (1984  ،

1985 ،1986  ،1987 ) ،wnsxħ mktbħ dAmAd ǍbrAhym brqm   (1074 .)  

 •ŝrH ktAb sybwyh llsyrAfy  ،mSwrħ ςn nsxħ dAr Alktb AlmSryħ  ،AlqAhrħ  ،

brqm (137) nHw  ،wbrqm (138) nHw  ،wmnh nsx flmyħ bmktbħ jAmςħ 

AlǍmAm mHmd Abn sςwd AlǍslAmyħ tHml AlÂrqAm mn (10296/f) – 

(10300f)  ،wmSwrħ jAmςħ Almlk sςwd ςn nsxħ Almktbħ AlslymAnyħ brqm  

(1113 .)  

  •ŝrH ktAb sybwyh llSfAr (Alsfr AlÂwl)  ،mSwrħ mktbħ kwbryly btrkyA  ،

brqm  (1492 .)  

  •ktAb sybwyh  ،nsxħ mSwrħ ςn nsxħ mktbħ jwrwm Hsn bAŝA btrkyA fy 

Ârbςħ ÂjzA  ؛'AlÂwl brqm (2562)  ،wAlθAny brqm (2563)  ،wAlθAlθ brqm 

(2564)  ،wAlrAbς brqm  (2565 .)  

  •ktAb sybwyh  ،nsxħ mSwrħ ςn nsxħ mktbħ ǍsmAςyl Âfndy btrkyA ðAt 

Alrqm   (634 .)  

• ktAb sybwyh  ،nsxħ mSwrħ ςn nsxħ mktbħ nwr ςθmAnyħ btrkyA brqm 

(4628). 

 

θAnyA:ً AlrsAŶl AljAmςyħ: 

• ŝrH ktAb sybwyh llrmAny mn Âwl AlktAb ǍlŶ nhAyħ bAb AlmSdr 

AlmθnŶ AlmHmwl ςlŶ Alfςl Almtrwk ǍĎhArh  ،tHqyq d. mHmd bn 

ǍbrAhym ŝybħ  ،rsAlħ dktwrAh mqdmħ ǍlŶ klyħ Allγħ Alςrbyħ  ،jAmςħ 

Âm AlqrŶ  ،1414 h 1415-ـ hـ. 
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• lbAb AlÂlbAb fy ŝrH ÂbyAt AlktAb lslymAn bn bnyn bn xlf  ،tHqyq 

ǍnjA bnt ǍbrAhym AlymAny  ،rsAlħ dktwrAh mqdmħ ǍlŶ klyħ Allγħ 

Alςrbyħ ،jAmςħ Âm AlqrŶ   ،1417 hـ. 

 

θAlθA:ً AlmTbwςħ 

• ArtŝAf AlDrb mn lsAn Alςrby lÂby HyAn AlÂndlsy  ،tHqyq d. rjb ςθmAn 

mHmd  ،mktbħ AlxAnjy  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1418 h 1998-ـ  m. 

• ǍrŝAd AlÂryb ǍlŶ mςrfħ AlÂdyb (mςjm AlÂdbA') lyAqwt AlHmwy  ،

tHqyq d. ǍHsAn ςbAs  ،dAr Alγrb AlǍslAmy  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،

1993m. 

• AlÂzhyħ fy ςlm AlHrwf lςly bn mHmd Alhrwy  ،tHqyq ςbd Almςyn 

AlmlwHy  ،mTbwςAt mjmς Allγħ Alςrbyħ bdmŝq  ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،

1401h 1981  -ـ m. 

• ÂsAs AlblAγħ llzmxŝry  ،tHqyq mHmd bAsl ςywn Alswd  ،dAr Alktb 

Alςlmyħ  ،byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ ،  1419 h 1998  -ـ m. 

• AlÂSwl fy AlnHw lAbn AlsrAj  ،tHqyq d. ςbd AlHsyn Alftly ،  mŵssħ 

AlrsAlħ  ،byrwt ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1407 h 1987 -ـ m. 

• AlÂDdAd lÂby bkr AlÂnbAry  ،tHqyq mHmd Âbw AlfDl ǍbrAhym  ،

wzArħ AlǍςlAm fy Alkwyt ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،1986 m. 

• ǍςrAb AlqrĀn lÂby jςfr AlnHAs  ،tHqyq zhyr γAzy zAhd  ،ςAlm Alktb  ،

mktbħ AlnhDħ Alςrbyħ  ،AlTbςħ AlθAlθħ   ،1409 h 1988  -ـ m. 

• ÂmAly Abn Alŝjry ،tHqyq d. mHmwd mHmd AlTnAHy ،mktbħ AlxAnjy  ،

AlqAhrħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1413 h 1992  -ـ m. 

• ÂmAly AlzjAjy  ،tHqyq ςbd AlslAm hArwn  ،Almŵssħ Alςrbyħ AlHdyθħ  ،

AlqAhrħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1382 hـ. 
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• AlAntSAr lsybwyh ςlŶ Almbrd lÂHmd bn wlAd  ،tHqyq d. zhyr ςbd 

AlmHsn slTAn ،mŵssħ AlrsAlħ ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1416 h 1996  -ـ m. 

• AlǍnSAf fy msAŶl AlxlAf byn AlnHwyyn wAlbSryyn wAlkwfyyn lÂby 

AlbrkAt AlÂnbAry  ،tHqyq mHmd mHyy Aldyn ςbd AlHmyd  ،Almktbħ 

AlςSryħ ،byrwt  ،1407 h 1987  -ـ  m. 

• AlǍyDAH AlςDdy lÂby ςly AlfArsy  ،tHqyq d.kAĎm bHr AlmrjAn  ،ςAlm 

Alktb ،byrwt  ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،1416 h 1996-ـ  . 

• bγyħ AlwςAħ fy TbqAt Allγwyyn wAlnHAħ llsywTy  ،tHqyq mHmd Âbw 

AlfDl ǍbrAhym ،Almktbħ AlςSryħ ،SydA  ،byrwt. 

• tAj Alςrws mn jwAhr AlqAmws llzbydy  ،mjmwςħ mn AlmHqqyn  ،wzArħ 

AlǍςlAm  ،Alkwyt. 

• tAryx bγdAd llxTyb AlbγdAdy ،dAr AlktAb Alςrby  ،byrwt. 

• tHSyl ςyn Alðhb mn mςdn jwAhr AlÂdb fy ςlm mjAzAt Alςrb llÂςlm 

Alŝntmry  ،tHqyq d. zhyr ςbd AlmHsn slTAn  ،dAr Alŝŵwn AlθqAfyħ 

AlςAmħ  ،bγdAd  ،AlTbςħ AlÂwlŶ ،  1992 m. 

• txlyS AlŝwAhd wtlxyS AlfwAŶd lAbn hŝAm AlÂnSAry  ،tHqyq d.ςbAs 

mSTfŶ AlSAlHy  ،dAr AlktAb Alςrby  ،lbnAn  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1406 h   -ـ

1986m. 

• Altðyyl wAltkmyl fy ŝrH Altshyl lÂby HyAn AlÂndlsy  ،tHqyq d. Hsn 

hndAwy  ،dAr Alqlm  ،dmŝq  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1417-4221 h ـ. 

• trtyb AlmdArk wtqryb AlmsAlk llqADy ςyAD  ،tHqyq AlTnjy wjmAςħ  ،

mTbςħ fDAlħ ،Almγrb AlTbςħ AlÂwlŶ 1965hـ. 

• AltςAzy wAlmrAθy llmbrd  ،tHqyq ǍbrAhym mHmd Hsn Aljml  ،nhDħ 

mSr llTbAςħ wAlnŝr wAltwzyς ،mSr. 

• Altςlyqħ ςlŶ ktAb sybwyh lÂby ςly AlfArsy  ،tHqyq d. ςwD Alqwzy  ،

mTbςħ AlÂmAnħ  ،AlqAhrħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1410 h 1990  -ـ m. 
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• tfsyr ÂsmA' Allh AlHsnŶ llzjAj  ،tHqyq ÂHmd AldqAq  ،dAr AlθqAfħ 

Alςrbyħ  ،dmŝq ،AlTbςħ AlxAmsħ 1413h 1992-ـ  m. 

• jmhrħ AlÂmθAl lÂby hlAl Alςskry  ،tHqyq mHmd Âby AlfDl ǍbrAhym 

wςbd Almjyd qTAmŝ  ،dAr Alfkr ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،1988 m. 

• jmhrħ Allγħ lÂby bkr mHmd bn dryd  ،tHqyq d. rmzy mnyr bςlbky  ،dAr 

Alςlm llmlAyyn  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1987 m. 

• AljnŶ AldAny fy Hrwf AlmςAny llHsn bn qAsm AlmrAdy  ،tHqyq d.fxr 

Aldyn qbAwħ wmHmd ndym fADl  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،byrwt  ،lbnAn  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1413 h 1992  -ـ  m. 

• jhwd AlzjAj fy drAsħ ktAb sybwyh lldktwr ςbdAlmjyd bn SAlH 

AljArAllh  ،dAr Altdmryħ  ،AlryAD ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1435h-2014m. 

• AlHjħ llqrA' Alsbςħ lÂby ςly AlfArsy  ،tHqyq bdr Aldyn Alqhwjy wbŝyr 

HwyjAty  ،dAr AlmÂmwn lltrAθ  ،dmŝq  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1404-1419 h  /ـ

1984-1999 m. 

• HwAŝy ktAb sybwyh  ،tHqyq Â. d. slymAn bn ςbdAlςzyz Alςywny  ،dAr 

Tybħ AlxDrA' ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1442 h 2021-ـ   m. 

• xzAnħ AlÂdb wlb lbAb lsAn Alςrb lςbd AlqAdr AlbγdAdy  ،tHqyq ςbd 

AlslAm hArwn  ،mktbħ AlxAnjy  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlθAlθħ   ،1409 h   -ـ

1989m. 

• AlxSAŶS lAbn jny  ،tHqyq mHmd ςly AlnjAr  ،AlhyŶħ AlmSryħ AlςAmħ 

llktAb  ،AlTbςħ AlθAlθħ   ،1406-1408 h 1988-1986ـ/   m. 

• dywAn Âby Alnjm Alςjly  ،Snςh wŝrHh ςlA' Aldyn ÂγA  ،AlnAdy AlÂdby 

 ،AlryAD   ،1401 h 1981  -ـ m. 

• dywAn AlÂςŝŶ Alkbyr  ،ŝrH wtςlyq d.mHmd mHmd Hsyn  ،Almktb Alŝrqy 

llnŝr wAltwzyς ،byrwt. 
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• dywAn AlŝmAx bn DrAr AlðbyAny  ،Hqqh wŝrHh SlAH Aldyn AlhAdy  ،

dAr AlmςArf  ،mSr   ،1977 m. 

• dywAn AlςjAj rwAyħ AlÂSmςy wŝrHh  ،tHqyq d. ςbdAlHfyĎ AlsTly  ،

mktbħ ÂTls  ،dmŝq   ،1971 m. 

• dywAn Alfrzdq ،dAr SAdr  ،byrwt  ،dwn tAryx. 

• dywAn jryr bŝrH mHmd bn Hbyb  ،tHqyq d.nςmAn mHmd Âmyn Th  ،dAr 

AlmςArf ،AlTbςħ AlθAlθħ. 

• AlzAhr fy mςAny klmAt AlnAs lÂby bkr bn AlÂnbAry  ،tHqyq d. HAtm 

AlDAmn  ،dAr Alŝŵwn AlθqAfyħ AlςAmħ  ،bγdAd  ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،

1407h 1987  -ـ m. 

• Alsbςħ fy AlqrA'At lAbn mjAhd  ،tHqyq d. Hsn hndAwy  ،dAr Alqlm  ،

dmŝq  ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1413 h 1993  -ـ m. 

• sr SnAςħ AlǍςrAb  ،lAbn jny  ،tHqyq d. Hsn hndAwy  ،dAr Alqlm  ،dmŝ ـq  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1413 h 1993 -ـ  m. 

• syr ÂςlAm AlnblA' llǍmAm Alðhby  ،tHqyq ŝςyb AlÂrnAŵwT wĀxryn  ،

mŵssħ AlrsAlħ  ،byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1401 h ـ. 

• ŝrH ÂbyAt sybwyh lÂby jςfr AlnHAs  ،tHqyq d. whbħ mtwly ςmr  ،mktbħ 

AlŝbAb ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1405 h 1985 -ـ  m. 

• ŝrH ÂbyAt sybwyh lÂby mHmd ywsf bn Âby sςyd AlsyrAfy  ،tHqyq d. 

mHmd ςly slTAny  ،dAr AlmÂmwn lltrAθ  ،dmŝq  ،1979 m. 

• ŝrH Altshyl lAbn mAlk  ،tHqyq d. ςbd AlrHmn Alsyd wd. mHmd bdwy  ،

dAr hjr  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1410 h 1990 -ـ m. 

• ŝrH Âlfyħ Abn mAlk lAbn AlnAĎm  ،tHqyq d. ςbdAlHmyd Alsyd 

ςbdAlHmyd  ،dAr Aljyl  ،byrwt ، dwn tAryx. 

• ŝrH AlkAfyħ llrDy  ،tSHyH wtςlyq d. ywsf Hsn ςmr  ،jAmςħ bnγAzy  ،

lybyA. 
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• ŝrH AlmfSl lAbn yςyŝ ،ςAlm Alktb  ،byrwt. 

• ŝrH jml AlzjAjy lAbn ςSfwr ،tHqyq d.SAHb Âbw jnAH. 

• ŝrH dywAn zhyr lθςlb ،dAr Alktb AlmSryħ  ،AlTbςħ AlθAnyħ 1995m. 

• ŝrH dywAn lbyd bn rbyςħ AlςAmry  ،tHqyq ǍHsAn ςbAs  ،wzArħ AlǍrŝAd 

wAlÂnbA' ،Alkwyt  ،1962 m. 

• ŝrH ςywn ktAb sybwyh lÂby nSr AlqrTby AlmjryTy  ،tHqyq ςbdrbh ςbd 

AllTyf ςbd rbh ،mTbςħ HsAّn ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1404 h 1984 -ـ m. 

• ŝrH ktAb sybwyh llsyrAfy  ،xrj mnh ÂjzA' mTbwςħ btHqyq d. rmDAn ςbd 

AltwAb wd. mHmwd HjAzy wd. mHmd ςwny ςbd Alrŵwf wĀxryn  ،

AlhyŶħ AlςAmħ llktAb  ،dAr Alktb wAlwθAŶq Alqwmyħ  ،AlqAhrħ   ،1986-

2004m. 

• ŝrH ktAb sybwyh llSfAr  ،Alsfr AlÂwl mnh btHqyq d. mςyD bn msAςd 

Alςwfy  ،dAr AlmĀθr  ،Almdynħ Almnwrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1419 h   -ـ

1998m. 

• AlSHAH tAj Allγħ wSHAH Alςrbyħ lljwhry  ،tHqyq ÂHmd ςbd Alγfwr 

ςTAr ،Tbςħ Alsyd Hsn ςbAs Alŝrbtly  ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1402 h 1982 -ـ  m. 

• DrAŶr Alŝςr lAbn ςSfwr AlÂŝbyly  ،tHqyq ǍbrAhym mHmd  ،dAr 

AlÂndls  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1980 m. 

• TbqAt AlfqhA' llŝyrAzy ،tHqyq ǍHsAn ςbAs ،dAr AlrAŶd Alςrby ،byrwt. 

• TbqAt Almfsryn lldAwwdy ،dAr Alktb Alςlmyħ ،byrwt. 

• ςrws AlÂfrAH fy ŝrH tlxyS AlmftAH llsbky  ،tHqyq Aldktwr ςbd AlHmyd 

hndAwy  ،Almktbħ AlςSryħ llTbAςħ wAlnŝr  ،byrwt – lbnAn  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ   ،1423  h 2003 -ـ   m. 

• γryb AlHdyθ lAbn slAm  ،mjls dAŶrħ AlmςArf AlςθmAnyħ bHydr ĀbAd 

Aldkn ،Alhnd  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1384 h 1964ـ /   m. 
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• Alfhrst lÂby Alfrj Alndym AlwrAq  ،tHqyq rDA tjdd AlHAŶry 

AlmAzndrAny ،dAr Almsyrħ ،AlTbςħ AlθAlθħ  ،1988 m. 

• AlkAml llmbrd  ،tHqyq d. mHmd AldAly  ،mŵssħ AlrsAlħ  ،byrwt  ،AlTbςħ 

AlθAnyħ 1413h 1993 -ـ  m. 

• AlktAb AlmSnf fy AlÂHAdyθ wAlĀθAr lAbn Âby ŝybħ  ،tHqyq kmAl 

ywsf AlHwt  ،mktbħ Alrŝd – AlryAD  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1409 h ـ. 

• AlktAb lsybwyh  ،tHqyq ςbd AlslAm hArwn  ،mktbħ AlxAnjy  ،AlqAhrħ  ،

AlTbςħ AlθAlθħ  ،1408 h 1988  -ـ m. 

• AlktAb lsybwyh  ،mTbςħ bwlAq ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1316h ـ. 

• AllAmAt lÂby AlqAsm AlzjAjy  ،tHqyq d. mAzn AlmbArk  ،dAr Alfkr  ،

dmŝq  ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1405 h 1985  -ـ m. 

• lsAn Alςrb lAbn mnĎwr  ،dAr SAdr ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1410 h 1990 -ـ  m. 

• mA ynSrf wmA lA ynSrf llzjAj  ،tHqyq d. hdŶ mHmwd qrAςħ  ،mktbħ 

AlxAnjy  ،AlqAhrħ ،AlTbςħ AlθAlθħ  ،1420 h 2000 -ـ  m. 

• mjAls AlςlmA' llzjAjy  ،tHqyq ςbd AlslAm hArwn  ،wzArħ AlǍςlAm  ،

Alkwyt  ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1984 m. 

• AlmHtsb fy tbyyn wjwh ŝwAðّ AlqrA'At wAlǍyDAH ςnhA lAbn jny   ،

tHqyq ςly Aljndy nASf wd.ςbd AlrHym AlnjAr wd.ςbd AlftAH ŝlby   ،

Almjls AlÂςlŶ llŝŵwn AlǍslAmyħ   ،AlqAhrħ  ،1386 h ـ. 

• mxAlfħ AlqyAs AlnHwy fy ŝςr AlÂςŝŶ lmHmd ŝfyq AlbyTAr  ،mjlħ 

AltrAθ Alςrby AlfSlyħ Almjld 28 ،Alςdd 110 ،(2008). 

• mxtSr fy ŝwAð AlqrĀn mn ktAb (Albdyς) lAbn xAlwyh  ،ςny bnŝrh 

j.brŝtrAsr ،ςAlm Alktb  ،byrwt. 

• AlmxSS lAbn sydh  ،tHqyq xlyl ǍbrAhm jfAl  ،dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby ،

byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ  1996 m. 



 

 
247 

 العرب ةجملة العلوم 
 ها1444 حمرم والسيونالسادس العدد 

• Almzhr fy ςlwm Allγħ wÂnwAςhA llsywTy  ،tHqyq mHmd ÂHmd jAd 

AlmwlŶ wςly mHmd AlbjAwy wmHmd Âbw AlfDl ǍbrAhym  ،dAr Aljyl 

wdAr Alfkr llTbAςħ wAlnŝr wAltwzyς  ،byrwt. 

• AlmsAŶl AlbSryAt lÂby ςly AlfArsy  ،tHqyq d. mHmd AlŝATr ÂHmd  ،

mTbςħ Almdny  ،AlqAhrħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1405 h 1985 -ـ m. 

• AlmsAŶl AlHlbyAt lÂby ςly AlfArsy  ،tHqyq d. Hsn hndAwy  ،dAr Alqlm 

bdmŝq ،wdAr AlmnArħ bbyrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1407 h 1987 -ـ  m. 

• AlmsAŶl Alςskryħ lÂby ςly AlfArsy  ،tHqyq wdrAsħ d.mHmd AlŝATr 

ÂHmd ،mTbςħ Almdny  ،AlqAhrħ   ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1403 h 1982  -ـ m. 

• AlmsAŶl Almŝklħ Almςrwfħ bAlbγdAdyAt lÂby ςly AlfArsy  ،tHqyq 

SlAH Aldyn ςbd Allh AlsknAwy  ،wzArħ AlÂwqAf wAlŝŵwn Aldynyħ  ،

bγdAd   ،1983 m. 

• AlmsAŶl Almnθwrħ lÂby ςly AlfArsy  ،tHqyq mSTfŶ AlHdry  ،mTbwςAt 

mjmς Allγħ Alςrbyħ ،dmŝq  ،1986 m. 

• mςAny AlqrĀn llÂxfŝ  ،tHqyq d. hdŶ mHmwd qrAςħ  ،mktbħ AlxAnjy  ،

AlqAhrħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1411 h 1990  -ـ m. 

• mςAny AlqrĀn llfrA'  ،Aljz' AlÂwl btHqyq ÂHmd ywsf njAty wAlŝyx 

mHmd ςly AlnjAr  ،dAr Alktb AlmSryħ   ،1374 h 1955  -ـ m. wAljz' AlθAny 

btHqyq Alŝyx mHmd ςly AlnjAr  ،AldAr AlmSryħ lltÂlyf wAltrjmħ  ،dwn 

tAryx. wAljz' AlθAlθ btHqyq d.ςbd AlftAH ŝlby  ،AlhyŶħ AlmSryħ AlςAmħ 

llktAb  ،1972 m. 

• mςAny AlqrĀn wǍςrAbh llzjAj  ،tHqyq d. ςbd Aljlyl ςbdh ŝlby  ،dAr 

AlHdyθ ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1414 h 1994 -ـ  m. 

• AlmqASd AlŝAfyħ fy ŝrH AlxlASħ AlkAfyħ  ،tHqyq d.ςbdAlrHmn 

Alςθymyn wjmAςħ  ،mςhd AlbHwθ Alςlmyħ wǍHyA' AltrAθ AlǍslAmy  ،

jAmςħ Âm AlqrŶ ،mkħ Almkrmħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1428h 2007-ـ  m. 
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•  AlmqASd AlnHwyħ fy ŝrH ŝwAhd ŝrwH AlÂlfyħ  ،lbdr Aldyn Alςyny  ،

mTbwς bhAmŝ xzAnħ AlÂdb  ،bwlAq  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1299 m. 

• AlmqtSd fy ŝrH AlǍyDAH lςbd AlqAhr AljrjAny  ،tHqyq d.kAĎm bHr 

AlmrjAn  ،wzArħ AlθqAfħ wAlǍςlAm  ،AlςrAq  ،1982 m. 

• AlmqtDb llmbrd  ،tHqyq mHmd ςbd AlxAlq ςDymħ  ،mn mnŝwrAt Almjls 

AlÂςlŶ llŝŵwn AlǍslAmyħ ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1399 hـ. 

• mqdmħ xTbħ ktAb sybwyh lldktwr bdr bn mHmd bn ςbAd AljAbry  ،mjlħ 

AldrAsAt Allγwyħ  ،Almjld AltAsς ςŝr  ،Alςdd AlθAlθ  ،(rjb –rmDAn) 

1438hـ. 

• AlmntĎm fy tAryx Almlwk wAlÂmm lAbn Aljwzy  ،dAr SAdr  ،byrwt  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1385 h ـ. 

• ntAŶj Alfkr llshyly  ،tHqyq d.mHmd ǍbrAhym AlbnA  ،dAr AlryAD llnŝr 

wAltwzyς  ،AlryAD  ،AlTbςħ AlθAnyħ. 

• Alnkt fy tfsyr ktAb sybwyh llÂςlm Alŝntmry  ،tHqyq zhyr ςbd AlmHsn 

slTAn  ،mςhd AlmxTwTAt Alςrbyħ  ،Alkwyt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1407 h   -ـ

1987m. 

• Alnkt wAlςywn lÂby AlHsn AlmAwrdy  ،ςlq ςlyh Alsyd bn ςbd AlmqSwd 

bn ςbd AlrHym  ،dAr Alktb Alςlmyħ bbyrwt  ،wmŵssħ Alktb AlθqAfyħ 

bbyrwt. 

• AlnhAyħ fy γryb AlHdyθ wAlÂθr lAbn AlÂθyr Aljzry  ،tHqyq TAhr 

ÂHmd AlzAwy wmHmwd mHmd AlTnAHy  ،Almktbħ Alςlmyħ  ،byrwt  ،

1399h 1979 -ـ  m. 
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 ه( حياتُه وآراؤه النحويةُ 626عبدهللِا بن أبي غالٍب العبدرّي )ت أبو 

 

 د. مهدي بن حسين بن علي ذيب مباركي 

 العلوم واآلداب بسراة عبيدة كلية –اللغة العربية وآدابها قسم 
  الملك خالد جامعة 

  هـ 1443/ 5/ 9تاريخ قبول البحث:  هـ  1443/ 3/ 25تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

اترخيها  يف  األندلس  عرفتهم  اّلذين  الّنحاة  أعالم  من  بعلم  الّتعريف  البحث  هذا  حياول 
املشرق، عاش يف القرنني السادس والسابع، وخلف وراءه ثروة علمية عدت عليها عوادي الزمان،  

العبدري، الذي ظل مغموراً،  وطوهتا يد الليايل واألايم، إنه العامل اجلليل أبو عبدهللا بن أيب غالب  
غري معروف لدى كثري من املتأخرين، غري أنه كان مشهوراً يف زمانه وزمن من جاء بعده من  
األندلسيني، الذين نقلوا عنه، وضمنوا كتبهم آراءه اليت يستندون عليها يف تدعيم رأي أو أتييد  

 مذهب.
مث حتدث عن حياته، ومجع بعد    وقد تناول الباحث يف البداية عصر ابن أيب غالب خمتصراً،

ذلك آراءه النحوية وتوجيهاته واختياراته املتناثرة، فدرس املسائل اليت وردت عنه، وانقشها، وبنّي 
البحث خبامتة تربز أهم    األقوال، وختمأقوال النحويني وآراءهم يف كل مسألة، مث رجح بني تلك  

 النتائج. 
 

 العبدري، حناة األندلس، اآلراء النحوية، املذهب النحوي.ابن أيب غالب،    الكلمات املفتاحية:
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Abstract:  

This research attempts to introduce one of the famous grammarians who lived 

in Al Andalus in its bright history between the sixth and seven centuries.     He left 

behind him a wealth of knowledge that the old-time hid. The hand of nights and 

days has folded it.  He is the venerable scholar Abu Abdullah bin Abi Ghalib al-

Abdari, whom circumstances did not do justice to, but rather remained  unknown 

to many of the latecomers . 

The researcher initially dealt with the era of Ibn Abi Ghalib briefly, then 

talked about his life; and collected his grammatical opinions, recommendations, 

and scattered choices. Finally, it highlighted the most important results.   
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 املقدمة: 
وأصلي ،  وأمحده محد الشاكرين،  أذكره ذكر املوحدين،  احلمد هلل رب العاملني

،  وعلى آله وصحبه أمجعني،  رمحة للعاملنيوأسلم على سيدان ونبينا حممد املبعوث  
 وبعد: ، م الدينو ومن سار على هديهم واقتفى أثرهم إىل ي 

اجلوانب العلمية يف    واسعاً   فقد شهدت بالد األندلس ازدهاراً كبرياً وتطوراً 
ال ،  حفلت هذه الفرتة بعدد وافر من العلماء األفذاذ  إذ،  يف عصر املوحدين

العربية املضطر ،  سيما علماء  السياسي  العلمية ابلوضع  تتأثر احلركة  ب يف  ومل 
فظلت حركة التأليف مستمرة ومزدهرة رغم األجواء  ،  هذه املرحلة من هذا العصر

 السياسية املتقلبة.
، يف الدرس والتصنيف والبحث  وكانت علوم العربية من أوفر العلوم نصيباً 

إقباالً  ظهر ،  واهتماماً   وأكثرها  املربزين    وقد  العلماء  من  العلوم كثري  هذه  يف 
، هــ(609  لعل أشهرهم يف القرن السابع ابن خروف )ت،  واملشايخ األجالء
)ت   )ت  ،  هـــ(654والشلوبني  عصفور  )ت  ،  هــ(669وابن  الضائع  وابن 

 وغريهم.، هــ(688وابن أيب الربيع )ت  ، ه( 680واألبذي )ت ، هــ(680
الشهرة  ةحنا  بينهموكان   هلم صيت،  دوهنم يف  يذع  عندهم  ،  مل  يقف  ومل 

  أبو عبدهللا   ومن هؤالء،  عربيةوا يف دفع عجلة الدراسات المع أهنم سامه،  التاريخ
زدهار بعلومه هذا الرقي واال  الذي عاصر،  ه(626العبدري )ت    بن أيب غالب 

  فآثرت  ،  يف التأليف والتصنيف يف شىت العلوم  كان مشاركاً إذ  ،  البارزينوعلمائه  
عين إىل اختيار هذه الشخصية  وقد دف،  اختيار هذه الشخصية يف هذا البحث

لم يعطه الزمن  ف،  عامل اجلليل املغمورالتعرف على شخصية هذا ال  :أمهها،  أمور
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ومل نقف ،  مصنفاتهفقد عدت عوادي األايم على  ،  حقه الذي جيب أن يكون
الوقوف على    هذه الشخصية من خالل   فاستعنت ابهلل ألبرز  ،  على شيء منها

وأمر آخر أنه مل ،  املتناثرة املبثوثة بني ثنااي الكتب اليت نقلت عنه  وآرائه  حياته
ومل ،  فلم أقف على أي ابحث تناول صاحبنا ابلدرس،  حيظ  ابهتمام الباحثني

، ا العامل املغمورأردت أن أزيح اللثام عن هذف،  يشر إليه أحد ببحث مستقل
م خفي  ما  وآرائهوأكشف  حياته  أهل   إمياانً ،  ن  بواجب    وحفظاً   العلم   مين 

 لفضلهم. 
أ البحث  هذا  طبيعة  اقتضت  وثالثة وقد  ومتهيد  مقدمة  على  يشتمل  ن 

 وخامتة. مباحث
 وسبب اختياره.، املقدمة: تشتمل على أمهية البحث-
 عصر ابن أيب غالب وبيئته.التمهيد: عرض ل-
 املبحث األول: حياته وآاثره. -
 .املبحث الثاين: آراؤه النحوية-
 املبحث الثالث: مذهبه النحوي. -

  



 

 
255 

العربيةجملة العلوم   
هـ4144 حمرموالستون  السادسالعدد   

 التمهيد: 
 وبيئته:  عصر أيب عبدهللا بن أيب غالب

واشتهر  ،  عاش أبو عبدهللا بن أيب غالب العبدري يف عصر دولة املوحدين
فكانت الفوضى تتجاذب األندلس  ،  االستقرارهذا العصر ابالضطراب وعدم  

خمتلفة جهات  ازدهرت  ،  من  فقد  والفوضى  االضطراابت  تلك  رغم  ولكن 
 وعمرانياً. وحضارايً  وسياسياً  األندلس علمياً 

املوحدون    ففي اخللفاء  ورعاها  الثقافية  احلياة  ازدهرت  العلمية  الناحية 
للحياة اإلسالمية وما ،  وجمتمع اإلسالم،  واملوالون منهم. وذلك وضع طبعي 

وطلبه ابلعلم  االهتمام  من  لديهم  العلماء،  يغرسه  طلبة  ،  وإجالل  ومساعدة 
أنفسهم،  العلم هم  واألمراء  واحلكام  اخللفاء  من  وعلى    وقد كان كثري  علماء 

 . (1) مستوى عاٍل من املعرفة والعلم
العصر الذي أظل ابن أيب غالب والبيئة اليت احتضنته كاان مشجعني  إن  

إذ كانت مصدراً  ،  ب إليها مجاعة من أهل العلمس  ن    قدمدينته دانية  ف،  علملل 
دهره  ولعل أبرزهم عامل    العلماء الكبار الذين ذاع صيتهم يف اآلفاق  خصباً ألبرز 

له غبار الذي ال يشق  الداين  أبو عمرو  أهنا  ،  ووحيد عصره  وهذا يدل على 
 .مدينة زاخرة ابلعلماء مشهورة بطلب العلم 

فقد قامت الدولة املوحدية مستمدة وجودها من أما من الناحية السياسية  
الدولة وسياستها    وانبثقت منه أنظمة،  أصول سياستهاوعليه ارتكزت  ،  اإلسالم

 

 .501التاريخ األندلسّي  (1)
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والوالة  اإلدارية   اخللفاء  اهتم  العدلإبحيث  العبث،  قامة  على  ، والضرب 
 والتمسك بشريعة اإلسالم يف أمورهم وإدارهتم. 

والسياسية  احلربية  القوة  من  علياً  مكاانً  املوحدية  الدولة  بلغت  وقد 
للصداقة،  واحلضارية املوحدين  بالط  إىل  الوفود  حضرت  وعقد ،  حيث 

ث يف أواخر العصر املوحدي منصب وزاري حد  وأ  ،  املعاهدات وطلب املعونة
 .(1)ذلك يف عهد الناصر وكان، الهتمام أبمورهم يقوم ابستعمال السفراء وا

من    ابلغاً   فقد شهدت البالد اهتماماً ،  اجلانب العمراين واحلضاري  أما من
إذ أنشئت الكثري من املدن واملساجد ،  خلفاء املوحدين يف اإلنشاء والتعمري

البالدواحلدائق  والقصور   من  خمتلفة  أحناء  األقصى ،  يف  املغرب  ملوقع  وكان 
، والظروف اليت مر هبا دور واضح يف أتثره ابلطرق املختلفة يف التشييد والبناء

 .(2)فشيدت على نظام راق ال مثيل له
 

  

 

 .179، واتريخ املغرب واألندلس 465، 464و التاريخ األندلسّي  ،13جذوة املقتبس   (1)
 . 374، 373ينظر احلضارة اإلسالمية يف املغرب واألندلس  (2)
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 املبحث األول: حياته وآاثره.
 :ونشأته ونسبهامسه 

، (1)املشتهر ابلداين،  هو أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن أيب غالب العبدري
العبدري عائلة  أن  البحث  خالل  من  يل  غالب  ،  عامة  ويبدو  أيب  ابن  وآل 

 .بلدة دانية األندلسية وأصلهم منشؤهم، خاصة
ويغلب  ،  بتاريخ والدته وال مكاهنا  -اليت وقفت عليها-ومل تسعفنا املصادر

وفيها ولد ونشأ؛ ولذلك ن سب  ،  من بالد األندلس  ولد بدانية  على الظن أنه
ويعضد هذا القول أن من ترجم ألخيه  ،  (2)مث بعد ذلك سكن مراكش،  إليها

فهذا يؤيد  ،  (3) صرح أبنه من أهل دانية وسكن مراكش أيضاً ،  أيب الربيع سليمان
  .ما ذهبت إليه

وبداية ،  وطفولته،  غري أنين مل أقف على شيء ذي قيمة عن نشأته األوىل
كذلك شحت علينا  ،  ضنت املصادر عن نشأته ومكان والدته  ماوك،  حياته

إال أن مولده حتما  ،  ال يعلمه إال هللا تعاىل،  جمهوالً   إذ مازال،  تاريخ والدتهب
 كان قريباً من منتصفه.   ولعل ذلك، سكان يف القرن الساد

 حياته وتنقالته:
تتناول كتب   إذ مل،  بن أيب غالب كان مغموراً أاب عبدهللا    تبنّي مما سبق أن

  – وإمنا الذي وجد عنه  ،  واإليضاح  ابلشرح والتفصيلالرتاجم والطبقات حياته  

 

 .3/496، والذيل والتكملة 1/160، ومطلع األنوار 160ينظر أعالم مالقة  (1)
 ينظر املصادر السابقة. (2)
 .186ينظر حتفة القادم  (3)
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سوى   املصادر  ومل تذكر،  وإشارات قليلة،  ونزر يسري،  شذرات متفرقة  –رمحه هللا  
أنه  ،  عن حياته وأسرته  القليل املراتبمن  كان  إال  ، بيت مشهور بدانية نبيل 

كان أبوه أبو جعفر أمحد بن علي  و ،  ولبيتهم نباهة ،  وشعر  ومن بيت  علم وأدب
مث استقر ،  وقد انتقل أبو عبدهللا هذا إىل مراكش،  (1) مبالقة  بن أيب غالب قاضياً 

 رحل إليها من دانية  ولعله،  (3)ابن الزبري ذكر أنه من أهل مالقةإال أن  ،  (2) هبا
 . يف رحلته األخرية إىل مراكشانتقل مث ،  حينما ويل أبوه القضاء هبا

 :شيوخه
أاب عبدهللا بن أيب غالب بذكر شيوخه وأساتذته الذين    املصادر  تنصف مل  

وترمجت لشيخنا مل تتحدث  ،  فالكتب اليت وقفت عليها،  تلقى عنهم وأفاد منهم
فعامل مشارك يف شىت العلوم مثله  ،  كثر  -شكال  –وهم  ،   من شيوخهأيٍّ   عن

لينهل من علومهم  ،  ال بد أن يكون قد تتلمذ على شيوخ أفاضل،  ويف مستواه
والذي ال أشك فيه أبداً أنه حتما قد تعلم على يد والده وأخذ  ،  ويفيد منهم

أمحد   أبو العباس  هو  والدهو ،  وقاض جليل،  ال سيما أنه شيخ فقيه عامل،  منه
، كان مشهوراً ابلعفة واألدب والقصائد،  ه(  586)ت    بن علي بن أيب غالب

 ومنهم حممد أبو عبدهللا. ،  ومن الطبيعي أن يتأثر به أبناؤه،  (4)وكان قاضيا مبالقة

 

، والذيل والتكملة 160، وأعالم مالقة  123، واختصار القدح املعلى  186القادم  ينظر حتفة    (1)
3/497 . 

 . 3/497ينظر الذيل والتكملة  (2)
 ينظر السابق. (3)
 .186، وحتفة القادم 123ينظر اختصار القدح املعلى  (4)
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 تالميذه:  
إذ مل أقف على  ،  جادت املصادر اليت ترمجت لعاملنا بتلميذين من تالمذته 

 وهذان التلميذان مها:، الكتب اليت اطلعت عليهاغريمها فيما توفر يل من 
بن أمحد بن علي بن أيب غالب   سليمان  أو أبو داود  الربيعأبو  أخوه  -1
 . (2)روى عنه بعض شعره، (1)ه( 631)ت 

التطيلي )ت    عبدهللا بن إبراهيم بن حممد بن عمر األنصاريّ أبو حممد  -2
 .(3)وغريهروى عن أيب عبدهللا بن أيب غالب ، ه( 643

 مصنفاته:
 مها:، ذكر املرتمجون كتابني البن أيب غالب

 . (4) مساه: املنتخل يف شرح اجلمل، شرح مجل الزجاجي-1
 .(5) شرح كتاب املستصفى يف املنطق-2

 مكانته العلمية:
، حظه من الشهرة والذيوع مثلما حظي غريه  أيب غالب العبدريمل ينل ابن  

 وبراعته النحوية. ، وهذا ال يقدح يف مكانته العلمية
وإمنا هناك عوامل أخرى ،  ومسألة الشيوع وعدمه ال ترتبط ابلقيمة العلمية

أو ضياع ،  واالنشغال ابألحوال املعيشية،  قد يكون منها الفقرف،  تؤدي إىل ذلك
 

 ينظر السابق. (1)
 . 3/497، 2/164ينظر الذيل والتكملة  (2)
 السابق.ينظر  (3)
 . 3/496ينظر السابق  (4)
 . 3/497ينظر السابق  (5)
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أو عدم االتصال  ،  عدم االتصال ابملراكز العلمية  وأ ،  أو قلة االرحتال،  املؤلفات
 ابخللفاء واملشهورين.

وذلك هو  ، ويبدو أن ضياع املؤلفات هي سبب عدم شهرة ابن أيب غالب
الذين مل حيظوا ابلشهرة اليت حظي هبا  ،  العامل الرئيس يف كونه من املغمورين

 سواهم.
، من بيت  علم وأدبومع ذلك فقد كان أبو عبدهللا بن أيب غالب العبدري  

وايا ماهًرا،  كان أديًبا كاتًبا وشاعرًا مطبوًعاو  كة  شار كانت له م و ،  فقيًها حافظًا حن 
ونظرا ملكانته وفضله فقد ،  ذلك  يف فنوٍن من العلم كالفقه وأصول ه والعربية وغري

 .(1)ويل القضاء
، عظم مكانته العلمية من تناقل آرائه من قبل كبار النحاةوال أدل على  

،  وهم: أبو إسحاق الشاطيب،  شرقبعض علماء األندلس وامل   فقد اعتمد عليه
نقل    حيث،  وأبو الفرج بن لب،  صد الشافيةنقل عنه بعض اآلراء يف املقا  إذ

ورد أ  حيث،  والبغدادي يف خزانته،  ى اجلمل عنه كثرياً من اآلراء يف تقييده عل 
مزيد من بسط القول على تلك اآلراء وتوضيحها يف املبحث وسيأيت  ،  رأايً واحداً 

 القادم عند مناقشتها ودراستها.
 :وفاته

صدر يوم األربعاء لتسع خلون من  تويف أبو عبدهللا ابن أيب غالب مبراكش  
 .(2) رمحه هللا تعاىل، ه626سنة   رمضان

 

 . 397، 3/396، والذيل والتكملة 160، ومطلع األنوار 160ينظر أعالم مالقة  (1)
 .3/396، والذيل والتكملة 160، ومطلع األنوار 161ينظر أعالم مالقة  (2)
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 املبحث الثاين: آراؤه النحوية
  إذا كان العامل املتـأخر رافعا    يف االشتغال  : حكم االمسني املسألة األوىل-

أحدمها هنٌد  ،  االستفهام  تقدم   مع  لضمري  وأزيٌد  يضرهبا؟  هنٌد  أزيٌد  حنو: 
 تضربه؟

ذهب أبو عبدهللا بن أيب غالب إىل أن االسم الذي هو صاحب الضمري 
،  يفسره الفعل الظاهر،  بفعل حمذوف  فاعالً   املرفوع ابلفعل املتأخر يكون مرفوعاً 

بذلك   مفعوالً  واالسم اآلخر الذي هو صاحب االسم املنصوب يكون منصوابً 
 .(1).الفعل احملذوف أيضاً 

 مناقشة املسألة:
االمسني املشغول عنه مع تقدم   لضمري أحد   ر رافعاً إذا كان العامل املتـأخ

ففاعل )يضرهبا(    حنو: أزيٌد هنٌد يضرهبا؟ وأزيٌد هنٌد تضربه؟،  مهزة االستفهام
  للنحويني يف حكم ذينك االمسنيو ،  وفاعل )تضربه( ضمري )هند(،  )زيد(ضمري  

 أربعة أوجه: 
و)هند(  ،  فــ )زيد( مبتدأ أول،  : أن يكون االمسان مرفوعني ابالبتداءالوجه األول

هند( مع خربها يف موضع خرب  و)،  و)يضرهبا( يف موضع خرب )هند(،  مبتدأ اثن
، وتقول: أعبد  هللا أخوه ت ضربهقال: "،  الذي استحبه  وهو مذهب سيبويه ،  )زيد(

، (2) "ألن االسم هاهنا مبنزلة مبتدأ ليس قبله شيء،  كما تقول: أ أ نت زيٌد ضربت ه

 

 . 448ينظر تقييد ابن لب  (1)
 . 1/69ينظر الكتاب  (2)
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وأبو ،  (3)ريايفـــــــــــــ السقال    هوب،  (2)ر لهــــــــــــــابن والد وانتصده  أيّ و ،  (1)وأوجبه اجلرمي
وجنح  ،  (6) ورــــــــــــــــــواختاره ابن عصف،  (5) روفـــابن خ  واتبعهم،  (4)يعلي الفارس

الربيع أيب  ابن  حيان،  (7) إليه  القيم،  (8) وأبو  وخالد ،  (10)واألمشوين،  (9) وابن 
 .(11) األزهري

الثاين:   فاعالً الوجه  مرفوعاً  األول  املثال  من  )زيٌد(  يكون  لفعل حمذوف   أن 
والتقدير: ،  به لذلك الفعل املقدر  ويكون )هند( منصوابً مفعوالً ،  يفسره املذكور 

يكون تقديره بناء    املثال الثاين: أزيٌد هنٌد تضربه؟أيضرب  زيٌد هنداً يضرهبا؟ ويف  
التوجيه السابق: أتضرب زيداً هنٌد تضربه؟ وهذا الوجه نّص على جوازه  على  

"أأنت عبدهللا ضربته؟ النصب أجود؛ ألن  قال:  ،  واختياره أبو احلسن األخفش
وينبغي  ،  إذا كان له فعل يف آخر الكالم،  )أنت( ينبغي أن يرتفع بفعل مضمر

 

 .2/900رأي اجلرمي يف املسائل البصرايت ينظر  (1)
 .64ينظر االنتصار  (2)
 .1/421ينظر شرح كتاب سيبويه  (3)
 .901 ،2/900ينظر املسائل البصرايت  (4)
 .407ينظر شرح اجلمل  (5)
 . 1/370ينظر شرح اجلمل  (6)
 . 2/619ينظر البسيط  (7)
 .4/2175ينظر ارتشاف الضرب  (8)
 .1/333السالك ينظر إرشاد  (9)
 .1/432ينظر شرحه على األلفية  (10)
 . 1/448ينظر التصريح   (11)
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وإليه ذهب  ،  (1)("أن يكون الفعل الذي يرتفع به )أنت( ساقطاً على )عبدهللا
وصرح به ،  (5)يعيشواختاره ابن  ،  (4) وابن أيب غالب،  (3)وابن مضاء،  (2)املربد

مالك األبذي،  (6) ابن  احلسن  أبو  لتقدم  ،  واستحبه  األوىل؛  "وهو  قال: 
 . (7)االستفهام"

الثاين إبضمار ف عل  ،  : أن ي رفع االسم األول ابالبتداءالوجه الثالث  وي نصب 
املتأخريفسره   أ،  العامل  يضرهبا؟ز فتقول:  هنداً  مبتدأ  يٌد  )زيٌد(  و)هنداً( ،  فـــ 
فيكون التقدير: أزيٌد يضرب هنداً ،  به لفعل حمذوف يفسره )يضرهبا( مفعول  
 (8) يضرهبا؟

املتأخرالوجه الرابع العامل  الثاين بفعل حمذوف يفسره  ي نصب االسم  ،  : أن 
، يفسره الفعل احملذوف الناصب لالسم الثاينفع االسم األول بفعل حمذوف  ر وي  

فتقول: أزيٌد هنداً يضرهبا؟ على أن يكون )هنداً( منصوابً بفعل حمذوف يفسره 
والتقدير: أزيٌد يضرب هنداً يضرهبا؟ ويكون )زيٌد( مرفوعاً فاعاًل بفعل  ،  يضرهبا

 

والرد   ،1/420وينظر شرح كتاب سيبويه    ،1/105كالم األخفش على حواشي الكتاب    ينظر  (1)
 .104على النحاة 

 .64ينظر االنتصار  (2)
 .105ينظر الرد على النحاة  (3)
 . 448ينظر تقييد ابن لب  (4)
 . 4/321ينظر شرح املفصل  (5)
 .82تسهيل الفوائد  (6)
 . 1/938شرح اجلزولية  (7)
 . 449ينظر تقييد ابن لب  (8)
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والتقدير: أيضرب  ،  وهو الناصب لـــ )هند(،  آخر يفسره )يضرب( املقدر بعده
 (1) زيٌد يضرب هنداً يضرهبا؟

، بني سيبويه واألخفش اخلالف  انقش أبو احلسن األبذي هذه املسألة مبّيناً و 
متناقضاف "فقال،  ظهر كالمه مضطرابً  أتثري  :  ارتفع  ذلك  بغري  ف صل  ...فإن 

، كقولك: أأنت زيٌد ضربته؟ خيتار يف )زيد( االبتداء،  االستفهام عند سيبويه
فإن نصبت )زيداً( جاز أن يفسر انصبه  ،  يكون إذ ذاك )أنت( إال مبتدأ  وال

وقال آخرون ال خالف بني  .....وهو األوىل؛ لتقدم االستفهام،  رافعاً لــ )أنت( 
فإن أدخلت اهلمزة على قولك: أأنت ،  ولكنهما مقصدان،  سيبويه واألخفش

وإن أدخلت اهلمزة ،  مبتدأويكون )أنت(  ،  زيٌد ضربته؟ فتختار الرفع يف )زيد(
فينبغي أن يكون أنت  ،  على قولك: أأنت زيداً ضربته؟ يف حال نصبك لــــ)زيد( 

)زيد(مرفوعاً   لـــ  الناصب  املضمر  الفعل  يفسره  فعل  تقدير  ،  إبضمار  فيكون 
ألجل الكالم: أضربت  ضربت  زيداً ضربته؟ إال أن األخفش خيتار هنا النصب؛  

 .(2)"صوابوليس ب، تقدم االستفهام
 . (3) وغريه كثري ممن اضطرب يف هذه املسألة  تأمل قوله.لي  ف

وقّيد ابن أيب غالب إطالق سيبويه ابملنع فحمله على أن االسم الثاين ال 
وأما إن ،  إذا رفعت االسم األول ابالبتداء ،  خيتار فيه احلمل على إضمار الفعل

 .(4)على الفعل فلم ينفه سيبويه وال تكلم فيه محلتهما مجيعاً 
 

 ينظر السابق. (1)
 )الرسالة العلمية(. 1/938ينظر شرح اجلزولية لألبذي  (2)
 وما بعدها.  1/532وشرح الرضي على الكافية  ،104ينظر مثال الرد على النحاة  (3)
 . 449ينظر تقييد ابن لب  (4)
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، والذي يظهر للباحث أن مذهب سيبويه ومن اتبعه هو األقوى احتجاجاً 
وإن كان املذهب الذي اختاره ابن أيب غالب مذهباً له  ،  واأليسر أتوياًل وتقديراً 

إغفاهلا ميكن  ال  حبجة  له  حيتجون  الذين  ومناصروه  تقدم ،  مؤيدوه  وهي 
 االستفهام.

: عطف االسم املشتغل عنه على مجلة صغرى )اجلملة الفعلية  املسألة الثانية 
يف    املبتدأ  ذلك  ( مع عدم وجود ضمري عائد علىا للمبتدأ أوال  الواقعة خب  
 .حنو: هنٌد ضربتها وزيد كلمته،  أول اجلملة
الفارسي  حكى مع ،  أبو عبدهللا بن أيب غالب جواز ذلك عن أيب علي 

وذلك لعدم ظهور عمل املبتدأ يف اجلملة  ،  كون العطف على اجلملة الصغرى
بنفسها،  الواقعة خرباً  فجاز  ،  وإمنا هي موضوعة موضعه،  ومل تكن هي اخلرب 

 . (1).لذلك  العطف
 مناقشة املسألة:

على اجلملة الصغرى مع وجود ضمري يعود إذا ع طف االسم املشتغل عنه  
فال خالف ،  عندها  كلمته  اً : هنٌد ضربتها وزيدحنو،  على املبتدأ يف أول اجلملة

  ؛ الشتماهلا علىيف جواز أن تكون اجلملة بعد الواو معطوفة على )ضربتها(
، ا عائد على )هند(. لكن اخلالف عند غياب ذلك الضمري العائدضمري فيه

ففي جواز العطف ، كلمته  اً كما يف حنو: هنٌد ضربتها وزيد،  انعدم الضمريفإذا 
  مذاهب: رى للنحويني سبعةعلى اجلملة الصغ

 

 . 475 ،474ينظر السابق  (1)
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مطلقاً األولاملذهب   املنع  للمبتدأ،  :  خرباً  وقعت  الصغرى  اجلملة  ، ألن 
الواقعة خرباً البد من اشتماهلا على  ،  واملعطوف على اخلرب خرب مثله واجلملة 

فإذا عطفت مجلة االشتغال على )ضربتها( من مجلة:  ، يعود على املبتدأضمري 
ألنَّ  ،  عن )هند(  ل خرباً مجلة االشتغا  صارت أيضاً ، هند ضربتها وعمراً أكرمته

، املعطوف شريك املعطوف عليه. فلما كانت شريكتها احتيج فيها إىل رابط
خرباً عن زيٍد    (عمراً أكرمته)على أن تقدَّر  ،  فال جيوز: زيٌد ضربت ه  وعمراً أكرمته  

زيٌد ضربت ه وعمراً  فتقول:  ،  ملة ضمري يعود على زيد يربطه هباحىت يكون يف اجل
، (3)واملربد   (2) والزايدي،  (1) ل عنهق  فيما ن  ،  وهو مذهب األخفش،  أكرمته بسببه

 . (4)السريايف به قالو 
الذي ذهب إليه ليس  "  أنمبّيناً    ذهب إليه السريايف  ودحض ابن عصفور ما

 رث ُّٱ  ى نصب السماء من قوله عزَّ امسه:ألنَّ القراء قد أمجعوا عل ،  بشيء

مع أنّه ليس يف رفعها ضمري  ،  (5)َّيف ىف يث ىث مثنث زث

 

وشرح الرضي على الكافية   ،60واالنتصار لسيبويه    ،1/211ينظر رأيه يف املسائل البصرايت    (1)
  .6/333والتذييل والتكميل  ،1/465

غري أين وقفت له على نص صريح جبواز العطف على   ،إليههذا ما نقله النحويون عن األخفش وعزوه  
 وسيأيت بيانه عند احلديث عن املذهب الثاين بعد قليل. ،اجلملة الصغرى

  ، 60واالنتصار لسيبويه    ، 1/213واملسائل البصرايت    ،1/390ينظر رأيه يف شرح كتاب سيبويه    (2)
 . 6/333والتذييل والتكميل 

 .6/333والتذييل والتكميل  ،61واالنتصار لسيبويه  ،1/213املسائل البصرايت ينظر رأيه يف  (3)
 .1/391ينظر شرح كتاب سيبويه  (4)
 . 7الرمحن:  (5)
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يعود على النجم والشجر. فإمجاعهم على النصب دليل على بطالن قول من  
 .(1)"قال: إنَّ النصب يف هذا وأمثاله ضعيف

  :وذلك قولكقال: "،  وهو ظاهر كالم سيبويه،  اجلواز مطلقاً :  املذهب الثاين 
ن محلته على اآلخر إو ،  ن محلت الكالم على األولإ،  كلمته  عمرو لقيته وزيدٌ 

وقوله:  : " إذ قال،  وهو صريح كالم الفراء،  (2)"كلمته  عمرو لقيته وزيداً   :قلت
َّجغ مع ُّٱ

 حج  ٱُّٱ  :ألنه قال ،  الرفع ف يه  أعجب إيّل من النصب،  (3) 

َّ جح مج
، مث َّ جعل الشمس والقمر م تبع ني لليل ومها يف  مذهبه آايت مثله،  (4)

من    فرّده ع ل ى اهله اء،  كما فعلنا ابلشمس ،  ومن نصب أراد: وقدَّران القمر منازل  
ال أ نَّه  أوقع ع ل يهه  ما أوقع  ع ل ى الشمس. ومثله يف  الكالم:  ،  الشمس يف  املعىن

لذلك  ،  ى االسمفاجلارية مردودة على الفعل ال عل ،  يته يضرهبا يقوم وجار عبد هللا  
، احلسن األخفشونّص عليه أبو  ،  ( 5) "نصبناه ا ألن الواو اليت فيها للفعل املتأّخر

 نت ُّٱٱٱ:لهو وق،  (6)َّيف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ُّٱ:  وأما قوله"قال:  

 نئ ُّٱل:  وقا  (8) َّيل ىل مل يكٱُّٱ:مث قال،  (7)َّنث مثزث رث يت  ىت

 

 . 1/367ينظر شرح اجلمل  (1)
 . 1/91( الكتاب 2)
 . 39يس:  (3)
 . 37يس:  (4)
 .3/14وينظر أيضا  ،2/378معاين القرآن  (5)
 .31اإلنسان:  (6)
 .27النازعات:  (7)
 .30النازعات:  (8)
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َّ رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 ىف يث ىث ٱُّٱ:مث قال،  (1)

ن االسم أل  ؛وقد سقط الفعل على االسم بعده  منا ينصبإفهذا  ...  (2)َّيف
فأعملته فيه حىت يكون العمل من وجه   الذي قبله قد عمل فيه فأضمرت فعالً 

، ( 6)والرماين ،  (5)إليه ذهب أبو علي الفارسيو ،  (4)ومبثله قال النحاس ،  (3) "واحد
واختاره ،  (10)وابن عصفور،  (9)وابن مالك،  (8)واتبعهم ابن يعيش،  (7)وابن جين

 .(11) ابن أيب الربيع
الثالث مطلقاً املذهب  اجلواز  ه ،  :  إمنا  العطف  الكربى لكن  اجلملة  على  و 

هلا  وراعيت،  خاصة الصغرى جملاورهتا  املعطوفة واجلملة  اجلملة  ،  املشاكلة بني 
إن حلظت املشاكلة ف،  غري عطف وهذا من قبيل املشاكلة بني املتجاورين من  

وإن حلظت  ،  بني اجلملة الكربى ومجلة االشتغال كان املختار الرفع على االبتداء
احلمل على إضمار   املشاكلة بني اجلملة الصغرى وبني مجلة االشتغال فاالختيار

 

 . 4-1الرمحن:  (1)
 . 7الرمحن:  (2)
 . 1/85معاين القرآن  (3)
 .4/204ينظر إعراب القرآن  (4)
 .1/215واملسائل البصرايت  ،1/122ينظر التعليقة  (5)
 .152ينظر رأيه يف التعليقة على املقرب  (6)
 . 2/302ينظر احملتسب  (7)
 . 1/405املفصل ينظر شرح  (8)
 .81ينظر تسهيل الفوائد  (9)
 . 1/367ينظر شرح اجلمل  (10)
 .649/  2ينظر البسيط يف شرح اجلمل  (11)
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ونسبه أبو حيان إىل بكر بن  ،  (1)وهذا القول منسوب أليب علي الفارسي  فعل
اخلدب  ابن    .(2)طاهر  املذهب  هذا  أسّد   وارتضى  أنه  موضحاً  عصفور 

  .(3) املذاهب
الرابع املشروط أب:  املذهب  )مع(اجلواز  الواو جامعة مبعىن  تكون  فكأنه  ،  ن 

هو  وهذا  ،  مع إكرامي لعمروٍ   وهنٌد ضربتها ،  تكليمي لعمروٍ قال: زيٌد ضربته مع  
 .(5)خروف  احلسن بن وأيب، (4)مذهب ابن الطراوة

ألنَّ يونس وغريه مبيناً فساده؛  ،  واعرتض هذا املذهب ابن  عصفور أيضاً 
من أئمة النحويني حكوا أنَّ األمر يف الواو كاألمر يف غريها من حروف العطف  

 .(6) وإن خلت اجلملة من ضمري، النصبيف اختيار 
لكن ال على أهنا خرب  ،  : جواز العطف على اجلملة الصغرىاملذهب اخلامس

التغافل عن املبتدأ    ولكن ،  للمبتدأ األول كاملعطوف عليها العطف عليها مع 
ب احلمل  وكان هذا من اب ،  أهنا ليست خبربكأنه ت وهم فيها  ،  له  ووقوعها خرباً 

كأنك قلت:  ،  ضربته  فإذا قلت: زيدٌ ،  وعلى ما يصلح يف املوضع،  املعىنعلى  
زيداً  زيدٌ ،  ضربت   حنو:  وهنداً   ففي  )هنداً ،  أكرمتها  ضربته  أكرمتها(    يكون 

 

وشرح    ،936وشرح اجلزولية لألبذي    ،1/386ينظر رأي الفارسي يف شرح اجلمل البن عصفور    (1)
 . 474وتقييد ابن لب  ،474اجلمل البن الفخار 

 . 6/331والتكميل ينظر التذييل  (2)
 . 1/368ينظر شرح اجلمل  (3)
 . 937ينظر شرح اجلزولية لألبذي  (4)
 .474وتقييد ابن لب  ،301ينظر رأيه يف شرح اجلمل البن الفخار  (5)
   .1/368ينظر شرح اجلمل البن عصفور  (6)
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ضربته(. وهذا القول   معطوفاً على )ضربت  زيداً(؛ ألنه يصلح يف موضع )زيدٌ 
 . (1) م رتضى ابن أيب الربيع

 ؛ وإال فال،  ت املسألةاء جاز أو ابلف،  العطف ابلواوإن كان  :  لسادساملذهب ا
،  فيحتمل أن يكون الرابط يف اجلملتني بضمري واحد ،  ألن الفاء فيها تسبيب

  وهو مذهب هشام ،  والواو فيها معىن اجلمع. وإن كان العطف بغريمها مل جيز
 .(2)الكويف

بغري ذلك مل  وإن كان  ،  املسألة  ت: إن كان العطف ابلفاء جاز بعسااملذهب ال
 .(3) مذهب اجلمهور. قاله أبو حيان وهو، جتز

يتضح أن العطف على اجلملة الصغرى يف هذه  ،  تلك املذاهب  وبعد عرض
،  أو نصباً   سواء كان العطف رفعاً ،  املسألة جائز من خالل أكثر هذه األقوال 

 والذي يعضد هذا القول ما جاء يف التنزيل من نصوص تؤيده وتقويه. 
 .اسم كان نكرة وخبها معرفة: جميء املسألة الثالثة 

 : (4) ذهب ابن أيب غالب إىل جواز ذلك يف قول الشاعر
 ها عسٌل وماُء. مزاج   يكونُ  ٍ  رأس  من بيتِ  سبيئة   كأنّ 

 

 . 1/235ينظر امللخص  (1)
 . 6/334والتذييل والتكميل  ،4/2171ينظر ارتشاف الضرب  (2)
 . 6/334ينظر التذييل والتكميل  (3)
،  4/92، واملقتضب  1/49، والكتاب  71البيت من الوافر، وهو حلسان بن اثبت يف ديوانه    (4)

 . 1/305، وشرح كتاب سيبويه 1/67واألصول 
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وإن كان )عسل( نكرة عارية من  ،  و)مزاج ها( اخلرب،  فـــ )عسل( هو اسم كان
واسم اجلنس  ،  وهو كوهنا اسم جنس،  االسمففيها ما حيّسن جعلها  ،  التخصيص

 .(1) نكرته ومعرفته سواء
 مناقشة املسألة:

 :إىل أقوال  اختلف النحويون يف هذه القضية
وهو  ،  : عدم جواز اإلخبار ابملعرفة عن النكرة إال يف ضرورة الشعراألول  القول

النحويني "،  قول مجهور  البقال سيبويه:  إذا وقع يف هذا  أنه  نواعلم   كرة اب  
ن حليم أو  : كافإن قلتوقال: "،  (2)"ةاملعرف  (كان)به    ومعرفة فالذي تشغل

وليس هذا ،  عن املنكور  وال يستقيم أن خترب املخاطب،  رجل فقد بدأت بنكرة
 . (3)"وا ابب لبس بفكرهوا أن يقر ، ك يف املعرفةتلذي ينزل به املخاطب منزل اب

مرّد جوازه إىل مبتدأ واملعرفة خرباً فن ما جاء من ذلك من وقوع النكرة  وأ
 وهو قوله:، وجعل منه البيت حمل الشاهد، وضعف يف الكالم الضرورة

 اُء.ــــــيكوُن مزاج ها عسٌل وم كأّن سبيئــــــــــــة  من بيِت رأس ٍ 
 :(4) وقول األخر

 .ارُ ــــــــــــ ــِح ك أم  ــــ أ ظ ْْبٌ كان أُم ْولٍ ـــــــــد ح  ــايل بعـــك  ال تُبـــفإنّ 

 

 . 536ينظر تقييد ابن لب  (1)
 .1/47الكتاب  (2)
 .1/48السابق  (3)
، 1/48، والكتاب  66الوافر، وهو خلداش بن زهري األنصاري العامري. انظر شعره  البيت من    (4)

 . 156/ 1، وشرح أبيات سيبويه 1/305، وشرح كتاب سيبويه 4/94واملقتضب 
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 : (1) وقوله
 . ونُ ــ ك أ ْم ُجنــــٌر كان  ِطب  ـــــ ّنيأ ِسحْ ــــ ـــــان  عـــٌغ ح س  ــــأ الّ م ْن ُمْبلِ 

 : (2) وقوله
ِيما  جب ْوِف الشاِم أ ْم ُمت س  . اِكرُ ـــــــأ س ْكر اُن كان  ابن  امل ر اِغِة ِإذ ه جاَت 

فيجعلون  ،  مبّيناً أن ذلك من صنيع الشعراء حينما يضطرون،  املربد   قالوكذا  
اعتقادهم أن االسم واخلرب ،  االسم نكرة واخلرب معرفة وإمنا محلهم على ذلك 

 ونقل  عن املازين أنه كان يرويه:، شيء واحد
 . مزاجها عسال و م اءُ يكون   ....................... 

 . (3)واملعىن: وفيه ماء
ولست  آنس   ،  (4)املتأخرين نقلوا عن املربد خمالفته لسيبويهوإن كان بعض  

 أبقواهلم؛ ألنه صرح هنا برأيه دون إلباس. 
وإمنا جاء مع األشياء ،  هذا قلب ما وضع عليه الكالميرى ابن السراج أن  و 

الشاعر املبتدأ واخلرب فتعمل لضرورة  الذي قّوى جعل  ،  اليت تدخل على  وأن 

 

 ، وفيه: )داؤك( بدالً 91البيت من الوافر، وهو أليب قيس صيفي بن األسلت األوسي يف ديوانه    (1)
، وبال نسبة يف شرح الكافية الشافية 1/305  تاب سيبويه، وشرح ك1/49من )طبك(، والكتاب  

 .4/192، والتذييل والتكميل 4/2044
، وشرح كتاب سيبويه 4/93، واملقتضب  1/49البيت من الطويل، وهو للفرزدق كما يف الكتاب    (2)

 ، ومل أقف عليه يف ديوانه.1/305
 . 4/92ينظر املقتضب  (3)
 . 3/1178، وارتشاف الضرب 1/472العربية ينظر البديع يف علم  (4)
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نوع وليس كسائر    -أي )عسل(–النكرة )عسل( امساً لــ )كان( وحّسنه هو أنه  
 . (1) يعىن: أنه اسم جنس،  حنو: مترة وجوزة،  النكرات اليت تنفصل ابخللقة والعدد

يف   أو  ب عد  على  اتساعاً  العربية  يف  ذلك  جواز  إىل  خالويه  ابن  وذهب 
الفارسي  كذا  و   .(2) الضرورة علي  أبو  ابملعرفةمنع  النكرة  عن  يف   اإلخبار  إال 

 .(3)اضطرار الشعر 
وعده ،  (4)وصرح أبو البقاء العكربي أبنه جعل اسم )كان( نكرة للضرورة

، (7)ابن الصائغو ،  (6)أبو حيان  واتبع يف ذلك،  (5)ابن عصفور من أقبح الضرائر
 وأكثر النحويني. ، (8) يف قول له وابن هشام

النصب يف    فقد جّوز ،  الفراء  وهو مذهب،  لقاً ذلك مط: جواز  الثاين  القول
.  (9)وإن كان معرفة؛ كما أجاز الرفع، مؤكداً أن ذلك أبني  يف املعىن،  )مزاجها(

والذي ،  امساً لــ )كان( مع أنه نكرة غري خمتصةجاء  )عسل(    نأب  السريايف   صرحو 
:  فإن قلت،  وهو يفيد ذات املعىن معرفة ونكرة،  كونه اسم جنس سّهل ذلك  

 

 . 1/67ينظر األصول  (1)
 .227/ 1، وإعراب القراءات السبع وعللها 171ينظر احلجة يف القراءات السبع  (2)
 . 145 ،4/144، احلجة 98ينظر اإليضاح   (3)
 . 2/139ينظر شرح ديوان املتنيب  (4)
 . 1/411ينظر شرح اجلمل  (5)
 . 5/234والتكميل ينظر التذييل  (6)
 .2/582ينظر اللمحة يف شرح امللحة  (7)
 .591ينظر مغين اللبيب  (8)
 .3/215ينظر معاين القرآن  (9)
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 ه( حياتُه وآراؤه النحويةُ 626أبو عبدهللِا بن أيب غالٍب العبدرّي )ت 
 مباركيد. مهدي بن حسني بن علي ذيب 

وإىل هذا ،  (1) كان معنامها واحداً عند املخاطب،  وشربت  عسالً ،  شربت  العسل  
وما كان صالتـ هم  وجعل منه قراءة عاصم: )،  (2)أبو الفتح ابن جين  التعليل حنا

وتصديةٌ  مكاٌء  إال  البيت  الوراق  واتبعه،  (3)(عند  ابن  ،  (4)ابن  قال  وبه 
 ما ذهب إليه ابن أيب غالب.وهو ، (6) وابن يعيش، (5)خروف

واملعرفة خرباً؛ معلاًل أبن  ،  أن تكون النكرة اسم )كان(  جواز  املرزوقي  ويرى
  .(7)هبام احلاصل من التنكري يف هذا املوضع أبلغ يف املعىن املستفاداإل

بشرط اختياراً    جائز  اإلخبار ابملعرفة عن النكرة  على أن  ابن مالك  ونص
 واستشهد بقول حسان:، النكرة غري صفة حمضةوكون ، حصول الفائدة

 . يكون مزاج ها عسٌل وماءُ   .......................... 
خرب  (مزاجها)فجعل   معرفة  نكرة  (عسل)و،  (كان )  وهو  وهي  ، امسها 

لتمكنه من أن يقول: يكون مزاج ها عسٌل    ليس يف موضع اضطرار؛  القائلو 
مبتدأ وخرب يف موضع  ،  ومزاجها عسل،  فيجعل اسم كان ضمري سالفة،  وماء  

 (.كانــ )نصب ب

 

 .1/306ينظر شرح كتاب سيبويه  (1)
 . 1/279ينظر احملتسب  (2)
 .35األنفال:  (3)
 .252ينظر علل النحو  (4)
 .428ينظر شرح اجلمل  (5)
 . 7/94ينظر شرح املفصل  (6)
 .1098ينظر شرح ديوان احلماسة  (7)
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 :(1)ومثله قول اآلخر
 .واليُك موقٌف منِك الو داعا  اي ُضباعا التـ ف رُّقِ  فى قبل  قِ 

لتمكنه من  ،  ال مضطراً   أخرب ابملعرفة عن النكرة خمتاراً جماداًل أبن الشاعر  
معلاًل ،  موقفنا الوداعا  منك    أو: وال يك  ،  موقفي منك الوداعا  أن يقول: وال يك  

  . (2) ن هلذا مع حصول الفائدة شبه املرفوع ابلفاعل واملنصوب ابملفعولاحملسّ أن  
؛  (إنّ )و   (كان)مبيناً أن ذلك جائز يف ابيب  ،  أيضاً   الرضي  على ذلك نصّ و 

يف   اللبس  هنا،  النواسخلعدم  اجلزأين  إعراب  حنا    .(3)الختالف  ذلك  وإىل 
 .(4) حصول الفائدة شرطالشاطيب مع حتقق 

 (5)ج ابن عطية خرّ حيث  ،  وهنالك أقوال أخرى يف توجيه البيت حمل النقاش
وابن  ،  (7) وكذا قال الطييب،  بيت حسان على القلب ألمن اإللباس  (6)والزخمشري

 .(9)يف شرحه على املغين الدماميين وإليه جنح، (8) هشام يف أحد قوليه

 

، واألصول 4/94، واملقتضب 2/243، والكتاب 31البيت من الوافر، وهو للقطامي يف ديوانه  (1)
واللمع  1/83 املفصل  37،  وشرح  التسهيل  4/338،  وشرح  والتكميل 1/356،  والتذييل   ،
4/185 . 

 . 1/356ينظر شرح التسهيل  (2)
 . 2/1057الكافية ينظر شرح الرضي على  (3)
 .3/58ينظر املقاصد الشافية  (4)
 . 3/103ينظر احملرر الوجيز  (5)
 .351ينظر املفصل  (6)
 . 7/412ينظر فتوح الغيب  (7)
 .911ينظر مغين اللبيب  (8)
 . 2/568ينظر شرح مغين اللبيب  (9)
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 ه( حياتُه وآراؤه النحويةُ 626أبو عبدهللِا بن أيب غالٍب العبدرّي )ت 
 مباركيد. مهدي بن حسني بن علي ذيب 

وجها ذلك على    ونقل البغدادي عن ابن السيد وأيب البقاء العكربي أهنما
 . (1)على رواية رفع )مزاجها(،  )يكون( زائدة يف البيت أنّ 

، فنوى ابإلضافة االنفصال،  وذهب ابن خلف إىل أن التقدير: مزاجاً هلا
 . (2) فأخرب بنكرة عن نكرة

الدراسة والشواهد األخرى اليت تعضده الشاهد حمل  وكالم ،  وبعد عرض 
فإين أحسب أن اإلخبار ابملعرفة عن النكرة يف ابب  ،  النحويني يف هذه املسألة

األساس يف  الفائدة هو  الفائدة؛ ألن حصول  إذا حتقق شرط  النواسخ جائز 
الشرط  ،  الكالم حتقق  مع  ابلنكرة  االبتداء  جاز  هناوكما  فكذلك  ،  املذكور 

 والضابط يف هذه املسألة هنا هو الضابط هناك. 
هل تدل على احلدث والزمان    .(داللة األفعال الناسخة)  الرابعة:  املسألة 

 معا ؟ أم الزمان خاصة؟ 
ذهب أبو عبدهللا بن أيب غالب إىل أن األفعال الناسخة دالة على احلدث  

فمقتضى هذه اجلملة أخّوة ،  قلنا: زيٌد أخوكفإذا  ،  والزمان معاً كسائر األفعال
فاملعىن اإلخبار عن  ،  فإذا أدخلنا )كان( فقلنا: كان زيٌد أخاك،  زيد للمخاطب

 . (3)ذلك املعىن الذي هو األخّوة بكونه فيما مضى
 مناقشة املسألة:

 انقسم النحويون حول هذه املسألة فريقني:

 

 . 9/227ينظر خزانة األدب  (1)
 . 286 ،9/285وخزانة األدب  ،2/97ينظر إعراب القرآن للنحاس  (2)
 . 575ينظر تقييد ابن لب  (3)
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إذ األفعال كلها هلا  ،  خمالفة لسائر األفعال   الناسخة : يرى أن األفعال  الفريق األول 
  للداللة ،  وأفعال هذا الباب جمردة من الداللة على احلدث ،  داللة على احلدث والزمان 

وأّن  ،  فقد صرح بعدم داللتها على احلدث ،  مذهب املربد   وهذا ،  ن فقط ا على الزم 
،  ( 1) ىل غريك وليس بفعل وصل منك إ ،  )كان( دخلت لتخرب أن ذلك وقع فيما مضى 

مبّيناً أن األفعال الناسخة تفارق األفعال احلقيقية وختتلف    وإىل هذا جنح ابن السراج 
يدل على ما  ،  ( ضرب ) الفعل احلقيقي يدل على معىن وزمان حنو قولك:  ف ،  عنها 

إمنا يدل على ما مضى من الزمان    ( كان ) و ،  مضى من الزمان وعلى الضرب الواقع فيه 
فهي تدل على زمان  ،  تدل على ما أنت فيه من الزمان وعلى ما أييت   ( يكون ) و ،  فقط 
وابن  ،  ( 5) وابن جين ،  ( 4) وابن الوراق ،  ( 3) وعلى ذلك نّص أبو علي الفارسي ،  ( 2) فقط 

البقاء  ،  ( 9) وابن اخلشاب ،  ( 8) وعبد القاهر اجلرجاين ،  ( 7) وابن اببشاذ ،  ( 6) برهان  وأبو 
اخلباز ،  ( 10) العكربي  يعيش ،  ( 11) وابن  ابن  أيب  ،  ( 13) والشلوبني ،  ( 12) وهو قول  وابن 

 . ( 14) الربيع 
 

 . 3/97ينظر املقتضب  (1)
 . 1/82ينظر األصول  (2)
 .58واملسائل العسكرايت  ،211ينظر املسائل احللبيات  (3)
 . 248 ،141ينظر علل النحو  (4)
 .36ينظر اللمع  (5)
 .1/49ينظر شرح اللمع  (6)
 . 350، 2/349احملسبة ينظر شرح املقدمة  (7)
 . 1/398ينظر املقتصد يف شرح اإليضاح  (8)
 .125ينظر املرجتل يف شرح اجلمل  (9)
 . 1/107ينظر اللباب يف علل البناء واإلعراب  (10)
 .135ينظر توجيه اللمع  (11)
 . 7/90ينظر شرح املفصل  (12)
 .224ينظر التوطئة  (13)
 . 211، 1/210، وامللخص 2/664ينظر البسيط  (14)
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 ه( حياتُه وآراؤه النحويةُ 626أبو عبدهللِا بن أيب غالٍب العبدرّي )ت 
 مباركيد. مهدي بن حسني بن علي ذيب 

وقد احتج أصحاب هذا املذهب أبنه مل يوجد قط يف كالم العرب: كان  
،  ون سائر األفعال إليهكما يعدّ ،  وا )كان( إىل املصدرفلم يعدّ ،  زيٌد قائماً كوانً 
من أن )كان( ليست  ،  فقالوا: لوال أن األمر كما قلناه،  زيٌد قياماً فيقولون: قام  

لتعدت إىل احلدث الذي ، وإمنا هي دالة على الزمان خاصة، دالة على حدث
ولكنها دالة  ،  لكنها ملا مل تكن دالة على احلدث مل تنصبه،  هو املصدر ونصبته

عل إمنا يتعدى إىل على جمرد الزمان خاصة؛ فلذلك مل تتعّد إىل احلدث؛ ألن الف
فلما كانت أفعال هذا الباب ال تدل على احلدث مل تتعّد  ،  احلدث لداللته عليه

 .(1)إليه
يرى أن أفعال هذا الباب كسائر األفعال هلا داللة على احلدث    الفريق الثاين: 

قال:  ، مالكوصرح به ابن ، بن أيب غالبوا، (2)السريايف وهو مذهب، والزمان
،  ال ألهنا تدل على زمن دون حدث،  نواقص لعدم اكتفائها مبرفوعوتسمى  "

مث استدل على بطالن دعوى أصحاب  ،  (3) "ال ليسإصح داللتها عليهما  فاأل
اآلخر الفريق  قول  رأيه ودحض  لدعم  األول أبدلة عشرة ساقها  ، (4)املذهب 

جع إليها هنالك.  وإىل ذلك حنا أبو حيان مبيناً أن املشهور واملنصور داللتها    فلري 
 .(5)على احلدث والزمان

 

 . 2/664، والبسيط 1/385ينظر شرح اجلمل البن عصفور  (1)
 .1/301ينظر شرح كتاب سيبويه  (2)
 . 53، 52تسهيل الفوائد  (3)
 . 1/338ينظر شرح التسهيل  (4)
 . 4/133ينظر التذييل والتكميل  (5)
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أن )كان(   مؤكداً ،  أفعال مأخوذة من أحداثها  وذهب ابن خروف إىل أهنا
وكون زيد أخاك ،  أن قوهلم: زيٌد كان أخاكو)يكون( ليستا جملرد الزمان؛ بدليل  

 . (1) زمانال داللة فيهما على ، أو منطلقاً 
أهنا مشتقة من أحداث مل ينطق    فذهب اترة إىل،  ابن عصفور  وازدوج كالم

وبناء  ،  هم هباعلى أنَّ يف هذه األفعال معىن احلدث أمر    موضحاً أن الدليل ،  هبا
،  واألمر ال يتصور ابلزمان،  وأان كائٌن منطلقاً ،  حنو: ك نه قائماً ،  اسم الفاعل منها

واترة يرى أهنا للداللة على اقرتان ،  (2) الفاعل من الزمانوكذلك ال يبىن اسم  
 .(3) مضمون اجلملة ابلزمان

 ومما احتج به أصحاب املذهب الثاين أمور:
األول: أن يف قوهلم إبقاء يف الفعل على اببه من الداللة على احلدث والزمان 

ب )كان(  إلخراج اب   فال وجه،  إذ قد ثبت ذلك يف سائر األفعال ابالتفاق،  معاً 
 من القاعدة الثابتة لألفعال. 

، وال تكن قائماً ،  تقول: كن قائماً ،  الثاين: أن هذه األفعال تكون أمراً وهنياً 
، وكذلك النهي ال يكون هنياً إال عن حدث،  واألمر ال يكون إال أمراً حبدث

 وال يتصور األمر ابلزمان وال النهي عنه. 

 

 . 417، 415ينظر شرح اجلمل  (1)
 .386، 1/385ينظر شرح اجلمل  (2)
 . 1/92املقرب ينظر  (3)
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 ه( حياتُه وآراؤه النحويةُ 626أبو عبدهللِا بن أيب غالٍب العبدرّي )ت 
 مباركيد. مهدي بن حسني بن علي ذيب 

، فتقول: أعجبين كونك قائماً ،  عاماًل عملهاالثالث: أنه يستعمل مصدرها  
 . (1) واملصدر ال يدل على الزمان، ويعجبين كون زيٍد أخاك

واعلم  فمما يؤيد املذهب األول قوله: "،  ويف كالم سيبويه ما يدعم املذهبني
،  وأنت تريد: كنه عبد  هللا املقتول  ،  أنّه ال جيوز لك أن تقول: ع بهد  هللا املقتول  

 . (2) "وألّنك لست  تشري له إىل أحدٍ ،  فعاًل يصل من شيء إىل شيءألنه ليس  
الثايناملذ  ما يقوي جنوح سيبويه إىلما  أو  ما ذكره من قوهلم: ما ف،  هب 

ومل قال: "،  من ثريد  أنت وزيداً؟ وما أنت وقصعًة من ثريد؟ وكيف أنت وقصعةً 
الكالم على م الفعل،  ا وال كيفحيملوا  على شيء لو  ،  ولكنهم محلوه على 

ى ما  ما أرادوا من املعىن حني محلوا الكالم عل   ظهر حىت يلفظوا به مل ينقض
وما كنت  وزيداً؛ ألنَّ كنت  ،  نه قال: كيف تكون وقصعًة من ثريدكأ،  وكيف

 . (3)"ما تريد من معىن احلديث وال ينقضان وتكون  يقعان ها هنا كثرياً 
أيب غالب   بن  أبو عبدهللا  رّد  إىل احتجاج  وقد  تعديها  األولني من عدم 

إذا كان يف معناه،  املصدر الشيء  العرب قد تستغين ابلشيء عن  كما  ،  أبن 
فكذلك ههنا ملا كان نفس اخلرب ي فهم  ،  استغنوا بــ )ترك( عن )وذر( و)ودع(

استغين به عن  ،  والكون مبعىن الوجود وهو مصدر )كان(،  من كونه ووجوده
فعاقبوا بينه ،  وهو منصوب ابلفعل مثله،  معناه منهإذ قد حصل ،  ذلك املصدر

 وبينه وجعلوه عوضاً منه فلم جيمعوا بينهما.
 

، وتقييد ابن لب 6/256والتذييل والتكميل    ،386،  1/385ينظر شرح اجلمل البن عصفور    (1)
577. 

 .1/264الكتاب  (2)
 .303 -1/299السابق  (3)
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  هو املذهب   أبن مذهبه،  أن ما صرّح به سيبويه ظاهرغالب    ابن أيبأكد  و 
مبّيناً أن قوله: ما أنت وقصعًة من ثريد؟ وما أنت وزيداً؟ على إضمار  ،  الثاين

والتقدير: ما تكون  ،  الذي هو )قصعة(،  عهوهي الناصبة للمفعول م،  )كان(
وال ميكن  ،  مع قصعة من ثريد؟ فقد جعلها سيبويه عاملة يف غري امسها وخربها

،  مث بنّي ابن أيب غالب أن هذا من سيبويه ظاهر،  جعل )كان( املقدرة هنا اتمة 
 .(1)وأنه يؤكد أن مذهبه هو املذهب الثاين ال األول

وأن احلدث مفهوم من  ،  األفعال تدل على الزمانوالذي يظهر يل أن هذه  
منطلقاً ،  أخبارها زيٌد  قلنا: كان  الزمن ،  فإذا  وقع يف  قد  االنطالق  أن  علمنا 
منطلقاً ،  املاضي زيٌد  يكون  قلنا:  احلاضرع  ،  وإذا  الزمن  االنطالق يف  أن  ،  لم 

ا فإمن،  تقول: كان عبد  هللا أخاكإذ قال: "،  ولعّل هذا هو ظاهر كالم سيبويه
وهللا    .(2)"ذلك فيما مضى  لت جعل   ( كان)وأدخلت   ،  عن األ خّوة  أردت أن خترب

 أعلم 
اخلامسة مل    : ردُّ املسألة  الذي  للمفعول  الناسخة )كان وأخواهتا(  األفعال 

 هل جيوز أن يقال: كني ومكون؟ ، ُيسّم فاعله
مل   الذي  للمفعول  األفعال  هذه  رّد  غالب  أيب  بن  عبدهللا  أبو  ُيسّم  أجاز 

شريطة حذف اجلملة اليت هي االسم واخلب  ،  فيقال: ِكني  ومكون،  فاعله
 .(3) ويقام مقام الفاعل مصدر )كان( أو ضمريه...، معا  

 

 .578تقييد ابن لب  (1)
 .1/45الكتاب  (2)
 . 586، 585ينظر تقييد ابن لب  (3)
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 ه( حياتُه وآراؤه النحويةُ 626أبو عبدهللِا بن أيب غالٍب العبدرّي )ت 
 مباركيد. مهدي بن حسني بن علي ذيب 

 :املسألة ناقشةم
من قضااي اخلالف النحوي مسألة بناء هذه األفعال للمفعول الذي مل يسّم  

 للنحويني يف ذلك مذاهب:هل جيوز أن يقال: كني ومكون؟ ، فاعله
األول مطلقاً :  املذهب  السراج،  املنع  ابن  به  وابن  ،  (2)والفارسي،  (1)صرح 

مالك،  (6) والشلوبني،  (5)وابن خروف،  (4) والسهيلي،  (3)السيد وابن  ،  (7)وابن 
 .(9)واختاره أبو حيان، (8)أيب الربيع

حقيقي  (كان)  أنّ وحجتهم   غري  على  ،  فعل  يدخل  واخلربوإمنا  ، املبتدأ 
فليس  ،  واملفعول غري مفعول على الصحة،  فالفاعل فيه غري فاعل يف احلقيقة

مفعول الفاعل،  فيه  مقام  واخلرب،  يقوم  االبتداء  هبا  الكالم  أصل  وأن ،  وأن 
و)كان( ال ،  )مفعول( ال يبىن إال من كل فعل يصح أن يصاغ ملا مل يسّم فاعله

 .(10)جيوز فيها ذلك

 

 . 1/181ينظر األصول  (1)
 .233، 1/232املسائل البصرايت ينظر  (2)
 .178ينظر إصالح اخللل  (3)
 .589ينظر رأيه يف تقييد ابن لب  (4)
 .. 524 ،453 ،1/450ينظر شرح اجلمل له  (5)
 .588ينظر رأيه يف تقييد ابن لب  (6)
 . 2/129ينظر شرح التسهيل  (7)
 . 767 ،3/766ينظر الكايف يف اإلفصاح  (8)
 .3/1325الضرب ينظر ارتشاف  (9)
 1/232واملسائل البصرايت  ،1/181ينظر األصول يف النحو  (10)
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وهو ،  : جواز بناء األفعال الناسخة للمفعول الذي مل يسّم فاعلهالثاين املذهب  
كما تقول: ضارب  ،  قال: "فهو كائن ومكون ،  ما ي ستشف من كالم سيبويه

وذلك  . وعند حديثه عما ينتصب من األماكن والوقت قال: "(1)ومضروب"
فيها وم كون    موقوع  هفانتصب ألن،  وتكون فيها،  فيها األشياءألهنا ظروف تقع  

وال يستدعي أتوياًل أو تفسرياً؛ ألنه ،  وهذا املوضع األخري ظاهر جداً ،  (2) "فيها
ومن هنا يقوى  ،  فكذلك )مكون(،  قرن )مكوانً( بــ )موقوع( وهو اسم مفعول

 جتويز سيبويه ذلك االستعمال.
اليت جيوز هبا    قةولكنهم اختلفوا يف الطري،  كثري من النحوينيصراحة  وأجازه  

 :أقوال أربعة ذلك االستعمال على
الفراء   وهو قول،  : جواز ذلك مطلقاً قياساً على سائر األفعالالقول األول

، يف: كان زيٌد أخاك،  فكان جييز: كني أخوك  -فيما نسب له  - من الكوفيني
القياس ابلفاعل،  على  شبيه  ألنه  االسم؛  شبيه  ،  في حذف  ألنه  اخلرب؛  وي رفع 

فقولنا: كان زيٌد قائماً شبيه  ،  في جعل مبنزلة املفعول الذي مل يسّم فاعله،  ابملفعول
فكذلك ما  ،  فعند بنائه للمفعول تقول: ض رب  عمروٌ ،  بقولنا: ضرب زيٌد عمراً 

، وعلى هذا يقال: القائم  مكونٌ ،  فيقال: كني قائمٌ ،  أشبهه من األفعال الناقصة

 

 .1/46الكتاب  (1)
 . 404، 1/403السابق  (2)
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واستحسنه ابن  ،  (2)الزجاجي  وإىل ذلك جنح،  (1) تقول: عمرٌو مضروبٌ   كما
 .(3)أيب الربيع

وهذا القول منسوب  ،  شريطة أن يكون اخلرب فعالً ،  : جواز ذلكالقول الثاين
فتقول يف: كان  ،  وهشام  -يف قول آخر نسب له-الكسائي والفراء  :كوفينيلل 

 .(4) ويف: كان زيٌد يضرب عمراً: كني ي ضرب  عمروٌ ، زيٌد يقوم: كني ي قام
الثا  ا،  : جواز ذلكلثالقول  مث ،  السم واخلرب مجيعاً ولكن بشرط حذف 

مث  ،  إذا قلت: كان زيد منطلقا كوانف ،  املصدر أو ضمريه مقام احملذوف  يقام
 علت اجلملة تفسرياً وج،  أقمت الكون مقام الفاعل،  نقلته إىل ما مل يسّم فاعله

الكون؛ لداللة الفعل وجيوز إضمار  ،  كني الكون زيد منطلق  فقلت:،  للكون
وعليه  ،  (5)وهذا قول السريايف،  كني زيد منطلق  فتقول:،  إذ كان مصدراً ،  يهعل

سيبويه مذهب  القول،  محل  هذا  إىل  خروف  وجنح  غالب،  ابن  أيب  ،  وابن 
 .(7)وابن أيب الربيع يف أحد قوليه، (6) الشلوبنيو 

جمرور يقام أن يكون يف الكالم ظرف أو  على  ،  جواز ذلك:  القول الرابع
، يف الدار  فاألصل مثال: كان زيد قائماً ،  مقام احملذوف فتقول: كني يف الدار

 

 .535، 1/385، وشرح اجلمل البن عصفور 1/302ينظر شرح كتاب سيبويه للسريايف  (1)
 .65ينظر اجلمل  (2)
 . 2/775ينظر البسيط  (3)
 .3/8، واملقاصد الشافية 3/1326، وارتشاف الضرب 2/130ينظر شرح التسهيل  (4)
 .1/301ينظر شرح كتاب سيبويه  (5)
 .586، وتقييد ابن لب 3/1326ينظر ارتشاف الضرب  (6)
 . 2/775ينظر البسيط  (7)
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الدار)على أن يكون   املرفوع لشبهه ابلفاعل  ف،  (كان)بـ    متعلقاً   ( يف  حذف 
مث أقيم اجملرور مقام ،  وحذف حبذفه اخلرب إذ ال جيوز بقاء اخلرب دون خمرب عنه

وإذا قلت: كان زيد يوم اجلمعة  ،  فيها  وكذلك تقول: الدار مكون،  احملذوف
بــ )كان(،  قائماً  جاز أن تقول:  ،  على أن يكون )يوم اجلمعة( ظرفاً منصوابً 

اجلمعة يوم  مكون،  كني  اجلمعة  فيه،  ويوم  مكون  مذهب،  أو  ابن    وهذا 
 . (1) عصفور

ه إال أن،  ورغم كالم سيبويه اآلنف الذكر ووضوحه ال سيما القول األخري له
إىل خمارج    أخرجوهف،  واختلفوا يف أتويل مقصوده،  مشكاًل على النحوينيظّل  

 وأتويالت متباينة: ، خمتلفة
فقد أتول الفارسي واألعلم والشلوبني قول سيبويه )مكون( أنه من )كان( 

؛ ألن )كان( التامة فعل ومحله ابن السيد على ذلك احململ،  (2)التامة ال الناقصة
مثل: قام  ،  الصحيحة اليت ال تتعدى إىل مفعولصحيح جيري جمرى األفعال  

وأما السهيلي فزعم أن سيبويه مل يقصد بقوله: )كائن ومكون( اسم ،  (3)وقعد
،  وبــــ )مكون( اخلرب، وإمنا أراد بـــ )كائن( اسم )كان(، الفاعل وال اسم املفعول

 وأتوله ابن خروف ،  (4) و)مكون( عبارة عن املفعول،  و)كائن( عبارة عن الفاعل
على أن القصد من قوله )مكون( هو الداللة على أن )كان( فعل   وابن طاهر

 

 . 2/225ينظر شرح اجلمل  (1)
 .590وتقييد ابن لب  ،3/1326ينظر ارتشاف الضرب  (2)
 .180ينظر إصالح اخللل  (3)
 . 591ينظر تقييد ابن لب  (4)
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وقد ،  (1) ويستعمل منه ما ال يستعمل من األفعال إال إن منع مانع،  متصرف
أ مٌر   أبن مقصد سيبويه،  دحض الشاطيب حجة من تعلق بقول سيبويه املذكور

 .(2)بنّي ذلك األمرومل ي، آخر وراء ما يظهر منه لبادي الرأي
وأحسبه  ،  والذي يظهر يل جواز ذلك احتجاجا بكالم سيبويه اآلنف الذكر

والسريايف من خالل  ،  كما صرح بذلك ابن أيب غالب ،  صرحياً وال داعي لتأويله
 تفسريه لكالم سيبويه. 

تعاىل:   قوله  )ما( يف  نوع  السادسة:   زت رت اــ ــمـل ىب نب ٱٱُّاملسألة 

 .(3)َّمت
على  ،  ذهب أبو عبدهللا بن أيب غالب إىل أن )ما( موصولة يف اآلية املذكورة

 .(4)قراءة من خفف

 :املسألة مناقشة
املذكورة اآلية  من  )ما(  نوع  يف  واملعربون  النحويون  قراءة   اختلف  على 

 فتباينت توجيهاهتم على أقوال:، (5) التخفيف
  عرّب قد  و ،  وهو مذهب الفراء،  : أن )ما( على هذه القراءة موصولةالقول األول

" بقوله:  ذلك  للناسعن  امسًا  )ما(  الطربي كوهنا  ،  (6)"جعل  امساً  وصحح 
 

 .3/1326ينظر ارتشاف الضرب  (1)
 .3/9ينظر املقاصد الشافية  (2)
 . 111هود:  (3)
 . 679ينظر تقييد ابن لب  (4)
 . 350، وحجة القراءات  339قرأ بتخفيف )ما( أبو عمرو والكسائي. ينظر السبعة يف القراءات    (5)
 . 2/28معاين القرآن  (6)
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ا،  (1)موصوالً  ذلك  إىل  خالويهوجنح  عصفور  ،  (3)ومكي،  (2)بن  ابن  وأيّد 
، مث أورد على نفسه اعرتاضاً بكوهنا زائدة ،  املوصولية وأهنا يف موضع خرب )إن(

ذلك يؤّدي إىل دخول الم التوكيد لكنه انفصل عن ذلك االعرتاض معلاًل أبن  
  .(4) وذلك ال جيوز، على مثلها حىت كأّنك قلت: ل ل ي وف يـ ّنهم

مقاتل بن سليمان أول من حتدث عنها وذكر  ويعد  ،  : أهنا زائدةالقول الثاين
ن )ما( زائدة مؤكدة مل تغرّي  أب  وكذا قال الزجاج مصرحاً ،  (5) أي: زائدة،  أهنا صلة

، (7)وهو قول السريايف أيضاً ،  (6)وأن ختفيفها هو الوجه والقياس،  املعىن والعمل
مبّيناً    مواتبعه الفارسي  أهنا زائدة  وصرّح  ،  (8)أهنا حرف زائدأبو علي  األعلم 
 .(12)والرضي، (11)وأبو البقاء العكربي، (10)وكذا قال الزخمشري، (9) للتوكيد

 

 . 15/498جامع البيان ينظر  (1)
 .191ينظر احلجة يف القراءات السبع  (2)
 .5/3475ينظر اهلداية إىل بلوغ النهاية  (3)
 . 1/182ينظر شرح اجلمل  (4)
 .300/ 2بنظر تفسري مقاتل بن سليمان  (5)
 . 3/81ينظر معاين القرآن وإعرابه  (6)
 .3/319ينظر شرح كتاب سيبويه  (7)
 . 4/385، 3/66للقراء السبعة ينظر احلجة  (8)
 . 2/374ينظر النكت  (9)
 . 3/127ينظر الكشاف   (10)
 .2/716ينظر التبيان يف إعراب القرآن  (11)
 .4/359ينظر شرح الرضي على الكافية  (12)



 

 
288 

 ه( حياتُه وآراؤه النحويةُ 626أبو عبدهللِا بن أيب غالٍب العبدرّي )ت 
 مباركيد. مهدي بن حسني بن علي ذيب 

وهذا توجيه ،  (1) يذهب ابن برجان اإلشبيل هو مو ،  : أهنا انفيةالقول الثالث 
 غريب. 

  على ذلك  نصّ ،  أي: كوهنا موصولة أو زائدة،  : جواز الوجهنيالقول الرابع
 .(2) ابن احلاجب

أن تكون )ما( يف    إذ يرى جواز،  السمني احلليب: وهو مذهب  القول اخلامس
موصولة  الكرمية  العاقل   اآلية  على  واقعة  )الذي(  موصوفة،  مبعىن  نكرة  ،  أو 

وجواهبا القسمية  اجلملة  واَّللَّ   والتقدير،  وصفتها  لفريٌق  أو  خل لهٌق  وإنه كاًل   :
 .(3) جيء هبا للفصل بني الالمني إصالحاً للفظ أو مزيدة، ليوفّ يـ نَّهم

إىل  العبدري جينح  غالب  أيب  بن  عبدهللا  أاب  أن  العرض  هذا  من  ويظهر 
ورجحه أبن األصل عدم  ،  وهو القول أبن )ما( يف اآلية موصولة،  املذهب األول 

قسم؛ ألن الزائد يف وأبن ادعاء ذلك يلزم منه دخول الالم على الم ال،  الزايدة
السقوط. وإىل هذا القول أميل؛ لقوة احلجة اليت أوردها أصحاب هذا   تقدير

 املذهب.
 املسألة السابعة: نوع الالم الواقعة بعد )إْن( املخففة.-

( املخففة من  ذهب أبو عبدهللا بن أيب غالب إىل أن الالم الواقعة بعد )إنه
)إّن(  الثقيلة تدخل يف خرب  اليت  االبتداء  الم  زيداً ،  هي  إّن  قولك:  مثل  يف 
 . (4) لقائمٌ 

 

 .3/65ينظر تفسري ابن برجان ) تنبيه األفهام(  (1)
 .1/165ينظر أمايل ابن احلاجب  (2)
 .400، 6/399ينظر الدر املصون  (3)
 . 684ينظر تقييد ابن لب  (4)
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 :املسألة مناقشة
وللع ر ب يف  قال اخلليل: "،  إذا خ فّ فت )إّن( املكسورة جاز إعماهلا وإمهاهلا

إالّ أّن انساً من ،  فأّما من خّفف فإ نّه يـ رهف ع  هبا،  )إّن( لغتان: الّتخفيف والّتثقيل
خي  فّ فون   احلجاز  الثقيلة،  أهل  توّهم  على  ل مَّا   و إ نه )وق ر ىء :  ،  وينصبون  ك الا 

 .(1) "خّففوا ونصبوا )كالا(، (ل يـ و فّ يـ نـَّه مه 
واألقيس قال املربد: "،  فتقول: إنه زيٌد لقائمٌ ،  وهو األقيس  واألكثر إمهاهلا

وإمنا كثر ،  (2)"ىنعظ ال ابملفإ من ا أشبهت الهفعل ابلل   (إ نه )ن  دها ألعالرفع فيما ب
 . (3) إمهاهلا؛ لزوال اختصاصها

أنه مسع ،  وحدثنا من نثق بهقال سيبويه: "،  وقد ثبت إعماهلا عن العرب
وإنه ك اًل ل ما  )ون:  ؤ ل منطلٌق. وأهل املدينة يقر   عمراً   من العرب من يقول: إنه 

 .(5) وجاز إعماهلا استصحاابً لألصل، (4)"(أعماهل مل يوفيّنهم ربُّك  
( املخفف ؟ هل هي الم االبتداء،  ةواختلف النحويون يف الالم الواقعة بعد )إنه

 :أو الالم الفارقة؟ يف ذلك قوالن

 

 . 8/397العني  (1)
 .2/364املقتضب  (2)
 .1/352ينظر أوضح املسالك  (3)
 .2/140الكتاب  (4)
 .1/352ينظر أوضح املسالك  (5)



 

 
290 

 ه( حياتُه وآراؤه النحويةُ 626أبو عبدهللِا بن أيب غالٍب العبدرّي )ت 
 مباركيد. مهدي بن حسني بن علي ذيب 

( ،  : هي الم االبتداء اليت كانت مع املشددة القول األول لزمت للفرق بني )إنه
، ( 4)والزجاج،  (3)واملربد،  (2) واألخفش،  (1) سيبويهوهو مذهب  ،  املخففة والنافية

اجلرجاين،  (6)والرماين،  (5)والسريايف القاهر  البغداديني،  (7)وعبد  وابن  ،  وأكثر 
وابن  ،  (11) وابن يعيش،  (10)البقاء العكربي  وأيب،  (9) وابن ملكون،  (8) األخضر
 .(14) وابن أيب غالب، (13) وابن مالك، (12) عصفور

 

 . 140، 2/139ينظر الكتاب  (1)
 .1/390ينظر معاين القرآن  (2)
 . 2/363ينظر املقتضب  (3)
 . 3/81وإعرابه ينظر معاين القرآن  (4)
 .2/465ينظر شرح كتاب سيبويه  (5)
 . 2/1072 ينظر شرح كتاب سيبويه للرماين (6)
 . 491، 1/490ينظر املقتصد يف شرح اإليضاح  (7)
 . 5/135ذكر ذلك أبو حيان يف التذييل والتكميل  (8)
 .684ينظر رأيه يف تقييد ابن لب  (9)
 .2/716ينظر التبيان يف إعراب القرآن  (10)
 . 4/549ينظر شرح املفصل  (11)
 .432، 1/182ينظر شرح اجلمل  (12)
 . 2/35ينظر شرح التسهيل  (13)
 . 684ينظر تقييد ابن لب  (14)
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الثاين االبتداءالقول  ليست الم  الفارقة. ،  :  الالم  أخرى تسمى  بل هي الم 
الفارسي علي  أيب  مذهب  جين،  (1)وهذا  برهان،  (2)وابن  أيب ،  (3) وابن  وابن 

 . (4) وابن أيب الربيع، والشلوبني، العافية
)إّن( الثقيلة ال يعمل    الالم يف  واحتج أصحاب القول الثاين ملذهبهم أبن

مستدلني بقوله  ،  واملخففة يعمل ما قبلها يف ما بعدها،  ما قبلها يف ما بعدها
حيث نصب الفعل )وجد( مفعوله ،  (5)َّمخ جخ مح جح ٱُّٱتعاىل:  

الالم  ،  )فاسقني( سابٌق  املذكور  احتجو ،  والفعل  املاضي   اكما  على  بدخوهلا 
 والفعل ليس مبتدأً يف األصل. ، كما يف اآلية املذكورة،  املتصرف

حنو  ،  وال خرباً يف األصل  كما احتجوا أيضاً أبهنا تدخل على ما ليس مبتدأً 
كما أهنا تدخل على  ،  فقد دخلت على الفاعل هنا،  قوهلم: إن يشينك لنفسك

 املفعول يف حنو قوله:
 (6)حلْت عليك  عقوبُة املتعمدِ   سلما  مُ ـ  إْن قتلت  ل  ك  ميينُ  تْ ُشل  

 

 .56ينظر املسائل املشكلة  (1)
 . 1/366ينظر احملتسب  (2)
 .1/69ينظر شرح اللمع  (3)
 . 1/238ينظر امللخص  (4)
 .102األعراف:  (5)
الكامل، وهو لعاتكة بنت زيد العدوية امرأة الزبري بن العوام. ينظر شرح الكافية الشافية البيت من    (6)

 .1/328، والتصريح على التوضيح 2/753، واملقاصد النحوية 1/504
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وال  ،  فإذا مل تكن الم  االبتداء،  شيء من ذلك  والم )إنَّ( ال تدخل علي
 . (1)فلم يبق إال أن تكون الماً اجت لبت للفرق، هي الم القسم 

( أهي    الالم اختلف الفريقانهذه  على هذا اخلالف يف    وبناء  يف مهزة )إنه
" وسلم:  عليه  هللا  صلى  قوله  من  مفتوحة  أم  إن كنت مكسورة  علمنا  قد 

وقال  ،  فذهب أبو احلسن األخفش إىل أهنا ال تكون إال مكسورة،  (2)"ملؤمنا
بني حناة    وكذلك جرى هذا التخاصم،  إال مفتوحةأبو علي الفارسي: ال تكون  

وابن أيب العافية  ،  ألخفشا  ج منهجاألخضر هن  فأبو احلسن بن،  أيضاً   األندلس
 . (3)الفارسي قال بقول

،  على مجلة امسية كانت الم ابتداء لزمت للفرق  الالم  إن دخلت  :القول الثالث 
 .(4)دخلت على مجلة فعلية كانت غريها فارقة وإن

( انفية    ذهبوا،  : وهو قول الكوفينيالرابعالقول  إىل أن الالم مبعىن )إال( و )إنه
: تعاىل  قالوا: ومعىن قوله،  يف ذلك كله  وليست خمففة من الثقيلة،  مبعىن )ما(

 .(5): ما وجدان أكثرهم إاّل فاسقنيَّمخ جخ مح جح ٱُّٱ

 

 . 5/135ينظر التذييل والتكميل  (1)
املوطأ ، ومالك يف  1/48رواه البخاري يف صحيحه )ابب من مل يتوضأ إال من الغشي املثقل(    (2)

 . 24/115، والطرباين يف املعجم الكبري 1/188)ابب ما جاء يف صالة الكسوف( 
، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن 226،  225، واجلىن الداين  5/139ينظر التذييل والتكميل    (3)

 .1/380مالك 
 . 5/140، والتذييل والتكميل 3/1272ينظر ارتشاف الضرب  (4)
 . 2/119ينظر الالمات  (5)
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الفريقنيفإّن  ،  وبعد (   األولني  اخلالف بني  الواقعة بعد )إنه الالم  يف هذه 
وأما الغاية من هذه  ،  وحسب   إمنا هو خالف يف التسمية  املخففة من الثقيلة

وهي  ،  من املذهبني املذكور يهن  النحويني واملفسرين   فقد اتفق عليها أكثر  الالم
( النافية  ،  كوهنا فارقة ( املؤكدة املخففة من الثقيلة وبني )إنه أي: للتفريق بني )إنه

 ليت مبعىن )ما(.ا
إن كانت الم االبتداء وجب ف،  ظاهر  بني القولني األولني  ومثرة هذا اخلالف

، ليست لالبتداءوإن كانت  ،  لمنا إن كنت ملؤمًنايف مثل: قد ع   (إنّ )كسر مهزة  
 .(1) (إنّ )وجب فتح مهزة ، جاءت للفرق وإمنا

فإن كانت الم االبتداء فثباهتا  ،  أبو حيان أبن املذهبني متكافئان  وأوضح
 .(2)كان ثباهتا نوعاً من اجملاز والتوسع،  وإذا مل تكن الم االبتداء، واجب

 املسألة الثامنة: نوع )أْن( يف حنو قوهلم: )أما وهللا أْن لو فعلت  لفعلُت(.-
( يف   )أنه أّن  غالب  أيب  بن  عبدهللا  أبو  فعلت   يرى  لو  أنه  أما وهللا  حنو: 

؛  يف حنو: وهللا  لئنه فعلت  ألفعلنّ   كالالم يف )لئن(،  زائدٌة موطئة للقسم،  لفعلت  
( هذه، ألن الالم يف )لئن( هي الم التوطئة  .(3) فكذلك )أنه

 :املسألة مناقشة
( من قوهلم:  هنالك خالف بني النحويني   أما وهللا أنه لو فعلت  يف نوع )أنه

 وافرتقوا مذاهب: ، لفعلت  

 

 .3/1272ينظر ارتشاف الضرب  (1)
 . 5/140، والتذييل والتكميل 3/1272ينظر ارتشاف الضرب  (2)
 . 705ينظر تقييد ابن لب  (3)
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(أب  صرّحإذ  ،  وهو مذهب سيبويه،  : أهنا زائدةاملذهب األول يف هذا   ّن )أنه
حنو قولك ملّا    ووجه آخر تكون فيه لغواً فقال: "،  ه تكون زائدة لغواً حنو و   املوضع

  أنّ وذكر األخفش  ،  (1) "كألكرمت    وأما وهللا أن لو فعلت  ،  ا ذهبتو أن جاؤ 
  ) )لـ)أنه مع  زائدة  تكون  أاملربد    نصّ و ،  (2))لو(و  ا(مّ اخلفيفة  زائدة على  هنا 
و  وواَّللَّ أ نه ل،  ذهبت  أ نه جاء   الـمّ   :ككقول،  ة توكيداً ئداوتقع ز قال: "،  للتوكيد
ابملعىن،  لت  لفع  فعلت   ختلل  مل  أحد ،  (3)"فإ ن ح ذ فته  الزخمشري يف  واتبعهم 
، ( 8) والرضي،  (7) وابن مالك،  (6)وابن احلاجب،  (5)ابن يعيش  وإليه جنح،  (4) قوليه

 :(10)واستشهدوا بقوله، (9)وابن هشام
ُتمُ   .ل كان ل ُكْم يوٌم ِمن  الش ّر ُمْظِلمُ    فأُْقِسُم أ ْن ل ِو التـ ق ْينا و أ نـْ

 

 .3/152الكتاب  (1)
 .122، 1/121ينظر معاين القرآن  (2)
 .1/49املقتضب  (3)
 .424ينظر املفصل  (4)
 . 5/67ينظر شرح املفصل  (5)
 .54ينظر الكافية  (6)
 .4/5، وشرح التسهيل 3/1529ينظر شرح الكافية الشافية  (7)
 .4/434ينظر شرح الرضي على الكافية  (8)
 . 1/33ينظر مغين اللبيب  (9)
ديوانه    (10) يف  علس  بن  للمسيب  وهو  الطويل،  من  للرماين 125البيت  سيبويه  وشرح كتاب   ،

ح كتاب سيبويه ، وشر 3/107، وبال نسبة يف الكتاب  2/175، وشرح أبيات سيبويه  1063
 . 5/249، وشرح املفصل 3/314
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وبه قال ابن  ،  (1)ر كالم السريايفظاه هو  و ،  : أهنا موطئة للقسماملذهب الثاين
 . (2) أيب غالب وابن الضائع

يف    فقد جنح،  ذهب الرماينوهو م،  : أهنا بدل من الم القسم املذهب الثالث
قوليه الرأي  أحد  هذا  )لو(؛ كإىل  يف  الالمني  الجتماع  ( فأ،  راهة  )أنه بدلت 

 .(3)املخففة من الالم ألجل ذلك
يف قول    أيضاً   الرماين صرّح بذلك  ،  : أهنا جواب للقسم مع )لو(املذهب الرابع

 . (5) تبعاً لظاهر كالم سيبويه، (4)اثٍن له عند تعليقه على البيت املذكور
واتبعه  ،  (6) الواحدي  وبه قال،  : أن تكون خمففة من الثقيلةاخلامس  املذهب

من   واوجعل ،  (9) أبو حيانو ،  (8)أبو البقاء العكربيو ،  (7) يف قول اثن له  الزخمشري
َّ خي حي جي يه ىهُّٱله تعاىل: ذلك قو 

(10) . 

 

 .2/175ينظر شرح كتاب سيبويه  (1)
 . 705ينظر تقييد ابن لب  (2)
 . 1071/ 2ينظر شرح كتاب سيبويه للرماين  (3)
 . 1072/ 2ينظر السابق  (4)
 . 3/107ينظر الكتاب  (5)
 . 22/308ينظر التفسري البسيط  (6)
 . 7/159ينظر الكشاف   (7)
 .2/1244التبيان يف إعراب القرآن ينظر  (8)
 . 4/1776، وارتشاف الضرب  3/163ينظر التذييل والتكميل  (9)
 .16اجلن:  (10)
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ابملقسمالسادس  ملذهبا به  املقسم  يربط  حرف  أهنا  ابن  صرح  ،  :  بذلك 
 .(1)أي: أهنا هنا رابطة اجلواب ابلقسم، عصفور

يتبني أن أكثر النحويني حكموا ،  ومن خالل هذا العرض لألقوال يف املسألة 
( املخففة إذا وقعت بعد القسم دة  أكثرهم على أن تلك الزايونّص  ،  بزايدة )أنه

 وهو الراجح.، إمنا فائدهتا أتكيد ذلك القسم
 : (2) إعراب الفعل )يؤخذ( من البيت املسألة التاسعة:-

 .كأْن يؤخذ املرُء الكرمُي فُيقتال  ت سامى عند ابٍب دفاُعهُ  قرومٌ 
 وإنشاد املازين ابلنصب.، إنشاد سيبويه ابلرفع وتوجيهه
على أنه هو الصحيح يف  ،  عبدهللا بن أيب غالب إنشاد املازين ابلنصبمحل أبو  

  .(3)ال أنه خمالف لكالم سيبويه الذي أنشده برفع الفعل )يؤخذ(، القياس
 :املسألة مناقشة

 أن يكون يف املسألة رأاين:، يقتضي اإلنشادان
البيت املذكور آنفاً لالحتجاج على    أنشد  حيث،  الرأي األول: رأي سيبويه

وذلك حق كما  ،  كما أنه ال يعلم ذلك فتجاوز هللا عنهلغو يف حنو:    أن )ما(
فاحتج  ،  يف سعة الكالم  -وإن كانت لغواً –ولكن ال جيوز إسقاطها  ،  أنك ههنا

وسألته عن قوله: كما أنه  قال: "،  أن الشاعر إذا اضطر أسقطها،  على أهنا لغو
 

 . وله قول اثن يف كتابه شرح اإليضاح: أّن )أن( توطئة،1/529، وشرح اجلمل  279ينظر املقرب    (1)
 .3125 /6 لناظر اجليش، ومتهيد القواعد 1/370والتكميل كقول السريايف، انظر التذييل 

،  1/278، واألصول  143/ 1، والكتاب  136البيت من الطويل، وهو للنابغة اجلعدي يف ديوانه    (2)
 .6/86العربية  واملعجم املفصل يف شواهد

 . 721ينظر تقييد ابن لب  (3)
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فزعم أن العاملة يف  ،  هناوهذا حقُّ كما أّنك ه،   عنهتجاوز اَّللَّ ال يعلم ذلك ف
كراهية أن جييء   (هناه )ال حتذف من    (ما)إال أن  ،  لغو  (ما)الكاف و  (أنَّ )

لفظ   مثل  النون  ،  (كأنَّ )لفظها  ألزموا  قوهلم،  (ألفعلنَّ )كما  إن كان   :والالم 
 .(1)"كراهية أن يلتبس اللفظان،  ليفعل

ول  كما يف ق،  االضطرارالشاعر يسقطها عند واحتّج سيبويه لقوله هذا أن 
 النابغة اجلعدي:

 .ك أْن يـُْؤّخُذ املرء الكرمي فيقتال  ت سام ى عند ابٍب دِفاُعهُ  قرومٌ 
كما ال حتذف يف الكالم من  (هنا  ه من )ال حتذف    (ما)  سيبويه يرى أنف

الشع ،  (أنَّ ) يف  جاز  )يؤخذ (فأنشده  ،  رولكنه  الفعل  برفع  قدير الت،  سيبويه 
 . (2)(أن) وخفف (ما) فحذف، كما أنه يؤخذ  :عنده

، فقط بنصب )يؤخذ( نشد البيت: فهو يالرأي الثاين: رأي أيب عثمان املازين
دخلت عليها كاف ،  اليت تنصب األفعال  (أنه )  ألهنا؛  ومل ينشده ابلرفع إطالقاً 

 .(3)فنصبه لذلك (يقتل) عليه   حيث عطف، التشبيه
  : ألنّه أراد وصّحح أبو إسحاق الزجاج قول سيبويه مؤكداً أنه هو األصوب؛  

 . (4)ومىت أر دهت  التَّشبيه تنهصب ويزول املعىن، ومله ي ر د التشبيه  ، )كما أنّه يـ ؤهخ ذ (

 

 .3/140الكتاب  (1)
 . 141، 3/140ينظر الكتاب  (2)
 .127، واملسائل املشكلة 367، 3/366سيبويه ، وشرح كتاب 1/278ينظر األصول  (3)
 . 2/258ينظر التعليقة على كتاب سيبويه  (4)
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وكان ابن السراج يذهب إىل أن نصب )ي قتال( على قول سيبويه مثل نصب 
 :(1) قول الشاعر)أسرتحيا( من 

 وأحلق ابحلجاز فأسرتحيا.  سأترُك منزيل لبين َتيمٍ 
أي: دون تقدم طلب  ،  حيث نصب الفعل بعد الفاء )أسرتيح( يف اإلجياب

 أو نفي.
الناصبة للفعلم ستقي  إنشاد أيب عثمان  أنّ   يرى  لكنه عل  ( جت  ، ٌم ألّن )أنه

(منصوب بـــــــــــــ  )فيـ قهتال(    حينئذٍ   فيكون،  والكاف داخلة عليها عطفاً على    )أنه
أبو علي الفارسي إابن سؤاله ابن السراج وإجابته ذكر ذلك  ،  الفعل )يؤخذ(

 . (2) عنه
وقال أبو علي الفارسي أيضاً: "وقد كان أبو بكر ذكر لنا يف كتابه )ديوان 

ذكره: قال يقول: وهذا لفظ ما  ،  أنه رواه ابلنصب،  من رواية األصمعي ،  النابغة(
عطفاً على  ،  جعل )فيقتال(،  كأن يؤخذ املرء،  دفعه عند ذاك الباب ابخلصومة

 .(3) )يؤخذ("
( انصبة   وظاهر كالم السريايف موافقته للمازين على أن الكاف للتشبيه و)أنه

 .(4)للمضارع
 

اإليضاح    (1) شواهد  إيضاح  التميمي كما يف  حبناء  بن  للمغرية  وهو  الوافر،  من  ، 347/ 1البيت 
النحوية   املغين  4/1872واملقاصد  شواهد  وشرح  الكتاب  497/ 1،  يف  نسبة  وبال   ،3/39 ،

 . 1/247وشرح كتاب سيبويه  ،2/182واألصول 
 . 258، 257/ 2ينظر التعليقة على كتاب سيبويه  (2)
 .131املسائل املشكلة  (3)
 .366/ 3ينظر شرح كتاب سيبويه  (4)



 

 
299 

العربيةجملة العلوم   
هـ4144 حمرموالستون  السادسالعدد   

وإنشاد  ،  وعلق األعلم على الروايتني مصرحاً أبن كال القولني خارج منهما
والنصب ابلفاء ، ويف قول سيبويه ضروراتن: إسقاط )ما(، املازين أقرب وأسهل

 .(1) يف الواجب
وذهب أبو عبدهللا بن أيب غالب إىل أن مذهب املازين هو الصحيح يف 

فالرواية ابلرفع اثبتة  ،  وليس خالفاً لسيبويه،  وقد محل روايته على ذلك،  القياس
ولزوال الضرائر املالزمة  ،  من جهة القياسلكن رواية املازين صحيحة حسنة  ،  عنه

( املخففة  ،  لرواية سيبويه وهي: حذف )ما( الزائدة الالزمة ووالية الفعل لـــ )أنه
ووقوع  ،  والنصب بعد الفاء يف الواجب دون تقدم نفي أو طلب،  من غري فاصل 

، . فهذه أربع ضرائر يف البيت على رواية سيبويهالكاف خرباً للمبتدأ )دفاعه(
 أما على رواية املازين فال ضرورة. و 

ولكل منهما ،  هما اثبتليوأحسب  أنه ال ميكن دفع إحدى الروايتني؛ ألن ك
، هو سيبويه وهو ثقة صدوق  ألن الذي رواها  فرواية الرفع مقبولة؛،  ما يعضده

والسالمة من ،  صحة القياسل  أقوى؛  -وهي رواية النصب  -  إال أن رواية املازين
 ر والتوجيه.وسهولة التقدي، الضرائر

 .العامل يف الظرف واجملرور الواقعني خب ااملسألة العاشرة: -
حكى أبو عبدهللا بن أيب غالب عن األعلم أن العامل يف الظرف واجلار 

 .(2)املبتدأ  نفسه، واجملرور الواقعني خرباً 
 

 

 .438ينظر حتصيل عني الذهب  (1)
 .8، 7/ 2ينظر املقاصد الشافية  (2)
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 : املسألة مناقشة
  نيه الظرف واجلار واجملرور )شبه اجلملة( الواقع    يف  عاملاليف    اختلف النحويون

 على مذاهب:، خرباً 
وهو ،  معىن الكون واالستقراروهو  ،  حمذوفأن العامل فيهما  :  املذهب األول

البصريني أكثر  العامل احملذوف،  مذهب  تقدير ذلك  اختلفوا يف  فذهب ،  مث 
التقدير: كائن أو مستقر   بعضهم أو زيد يف  ،  فإذا قلت: زيٌد عندك،  إىل أن 

فالعامل هو اسم  ،  أو: زيٌد كائٌن يف الدار،  فالتقدير: زيٌد كائن عندك،  الدار
، فيكون حينئذ من قبيل اإلخبار ابملفرد،  أو اثبتٌ   كائن أو مستقر:الفاعل  

 رب أن يكون امساً واألصل يف اخل،  وحجتهم أن احملذوف هو اخلرب يف احلقيقة
اتبعه،  (1) مفرداً  ومن  األخفش  مذهب  هذا  ،  (2)وهو  عصفور  ابن  وصحح 

 .(3)مؤكداً أنه من قبيل املفردات؛ ألنه ال حيتمل الصدق والكذب، املذهب
إىل أن تقدير ذلك   (6)والزخمشري  (5)والفارسي  (4)والسريايف  وذهب األخفش

وحجتهم أن  ،  فيكون من اإلخبار ابجلملة،  : كان أو استقرالفعل  العامل هو 

 

مذاهب النحويني   ، والتبيني عن233،  1/232، وشرح املفصل  98،  1/97ينظر اإلنصاف    (1)
، والتصريح 8،  2/7، واملقاصد الشافية  35، وائتالف النصرة  1/298، وشرح التسهيل  376

 .375/ 1، ومهع اهلوامع 207، 1/206
 .394ينظر شرح اجلمل البن خروف  (2)
 .344/ 1شرح اجلمل  (3)
 .2/295ينظر شرح كتاب سيبويه  (4)
 .105ينظر املسائل احللبيات  (5)
 .44ينظر املفصل  (6)
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واألصل يف العامل ،  عامل النصب يف لفظ الظرف وحمل اجملرور  هو  احملذوف
 .(2) ونسب ابن األنباري هذا الرأي لسيبويه والبصريني، (1)أن يكون فعالً 
الثاين املبتدأ   :  املذهب  فيهما  العامل  سيبويه،  نفسهأن  ظاهر كالم  . (3)وهو 

ابن  و ،  ابن طاهر   وهو رأي  ،  (4)كالم سيبويهن ذلك ي فهم من  السريايف أذكر  و 
قال ابن خروف: "ومجيع هذه األخبار ،  وكأنه استنبطه من رأي سيبويه،  خروف

املبتدأ   فيها  الظرف نصباً   -يف قول سيبويه-العامل  كما عمل يف  ،  عمل يف 
ونص على ذلك يف  ،  وليس عمله النصب أببعد من عمله الرفع،  املفرد رفعاً 

، و)أنت الرجل علماً(،  وشبه عمله يف الظرف بــ)عشرين درمهاً(،  عدة مواضع
قال: "فصار )هو خلف ك(  ،  منها قوله يف )ابب ما ينتصب من األماكن والوقت(

والذي ،  والعامل يف )خلفك( الذي هو موضع له،  و )زيٌد خلف ك( مبنزلة ذلك
، فاآلخر قد رفعه األول،   أخوكبد  هللاكما أنك إذا قلت: ع ،  ضع خربههو يف مو 
وفائدة ذكر العامل  ، وكرر ذلك يف غري موضع، وبه استغىن الكالم،  وعمل فيه

ونسبه ابن أيب العافية إىل سيبويه  .  (5)"،  هنا أنه ال يضمر شيء لشدة بيان املعىن
 .(6)أيضاً 

 

 . 1/206ينظر التصريح   (1)
 . 76ينظر أسرار العربية  (2)
 . 406 -1/404ينظر الكتاب  (3)
  .2/295ينظر شرح كتاب سيبويه  (4)
 .394شرح اجلمل البن خروف  (5)
التسهيل    (6) الشافية  1/314ينظر شرح  واملقاصد  والتصريح  8،  2/7،  ، ومهع  207،  1/206، 

 .375/ 1اهلوامع 
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الثالث حقيقة  أن:  املذهب  اخلرب  هو  اجلملة  هو    وأن،  شبه  فيهما  العامل 
وكلُّ  ،  فالثاين هو األول،  ومعىن املخالفة أنك إذا قلت: زيد أخوك،  املخالفة

ويف الدار ليس زيداً يف احلقيقة من قولك: زيد يف  ،  واحٍد منهما يرفع  اآلخر
خالفه وكان غريه    لماف،  فاخللف ليس زيداً حقيقة،  وكذلك: زيٌد خلف ك،  الدار

 .(1) و هذا هو مذهب الكوفيني، انتصب بذلك املعىن
وهو قول ثعلب  ،  : أن العامل فيهما فعل حمذوف غري مطلوباملذهب الرابع

ي إىل أن التقدير: زيٌد حّل  ذهب العكرب ،  ففي حنو: زيٌد خلف ك،  من الكوفيني
 . (2) ك.خلف  

وأن العامل فيه هو  ،  برأسه: أن اخلرب شبه اجلملة هو قسم  املذهب اخلامس
السراج،  املبتدأ ابن  إىل  منسوب  القول  الفارسي،  وهذا  علي  أبو  إليه  ، نسبه 

 .(4) من النحويني مجاعةكما نسبه إىل ابن السراج ،  (3)وحّسن مذهبه

 

، والتبيني عن مذاهب النحويني 233،  1/232، وشرح املفصل  98،  1/97ينظر اإلنصاف    (1)
، والتصريح 8،  2/7، واملقاصد الشافية  35، وائتالف النصرة  1/298، وشرح التسهيل  376

 .375/ 1، ومهع اهلوامع 207، 1/206
 .35، وائتالف النصرة 377والتبيني عن مذاهب النحويني  ،1/97ينظر اإلنصاف  (2)
 .82ينظر املسائل العسكرايت  (3)
، ومهع اهلوامع 1/211، وشرح ابن عقيل على األلفية  1/344ينظر شرح اجلمل البن عصفور    (4)

1/376 . 
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فشبه اجلملة هو  ،  أيب علي الفارسي وابن جينب إىل  س  ن    : املذهب السادس
ون سب بعضهم إىل الفارسي قوله:   . (1) نسياً منسياً اخلرب حقيقة وأن العامل صار  

 .(2)" إظهار العامل يف الظرف شريعة منسوخة"
م ي ة الظّرهف  ،  وهو اخلرب يف احلقيقة،  : أن العامل حمذوفاملذهب السابع و أ ن ت سه

 .(3) ابهن م الك واختاره، وهو مذهب ابن كيسان، جم از خ رباً 
،  القول أبن شبه اجلملة قسم مستقل برأسه وأحسب أن أرجح األقوال هو  

على النحويني    ما ردّ عند  وقد أحسن ابن مضاء قوالً ،  وال حاجة إىل تقدير متعلق
متعلق مبحذوف   (يف الدار)  :زعم النحويون أن قولناإذ قال: "،  يف هذه القضية

الدار(  :تقديره يف  مستقر  أن  ،  )زيد  من  وضعوه  ما  ذلك  إىل  هلم  والداعي 
إذا مل تكن حروف اجلر الداخلة عليها زائدة فال بد هلا من عامل  ،  اجملرورات

  :كقولنا  ،كان مضمراً ،  )زيد قائم يف الدار(  :كقولنا،  ن مل يكن ظاهراً إيعمل فيها  
)زيد يف الدار(. وال شك أن هذا كله كالم اتم مركب من امسني دالني على  

نسبة بينهما  عليها،  معنيني  دلت  النسبة  إىل غري   وتلك  بنا  )يف( وال حاجة 
)رأيت الذي استقر   :ذلك. وكذلك يقولون يف )رأيت الذي يف الدار( تقديره

وكذلك ،  )كائن من قريش(  :وكذلك )مررت برجل من قريش( تقديره،  يف الدار( 
وهذا كله كالم ،  )كائناً يف السماء(  :)رأيت يف الدار اهلالل يف السماء( تقديره

 

 .1/376ينظر مهع اهلوامع  (1)
 .118ينظر توجيه اللمع  (2)
 .1/376، ومهع اهلوامع 1/318ينظر شرح التسهيل  (3)
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وإذا بطل العامل والعمل ،  له إىل الزايدة )كائن وال مستقر(اتم ال يفتقر السامع  
 .(1)"ملن يدعي هذا اإلضمار ىفال شبهة تبق 

 :(2)املسألة احلادية عشرة: التقدير النحوي لقول الشاعر -
 مْن لُد شوال  فإىل إتالئها.

وهو تقدير إعرايب؛  ،  يرى ابن أيب غالب أن التقدير: من لد  أن كانت شوالً 
األزمنةألن   معىن  يف  تستعمل  خربها  ،  املصادر  وبقي  )كان(  حذفت  مث 

 .(3) منصوابً 
 :املسألة مناقشة

فنصب )شواًل(؛ ألنه ،  ذهب سيبويه إىل أن التقدير: من لد  أنه كانت شوالً 
قال: "وإمنا تدخل )لد( على  ،  والشول ال يكون زماانً وال مكاانً ،  أراد زماانً 

،  فلما أراد الزمان،  فيقال: من لد  صالة العصر  إىل وقت كذا،  األزمنة واألمكنة
ومل حيسن  ،  ل يف الشولمحل الشول على شيء حيسن أن يكون زماانً إذا عم

حىّت أضمرت ما حيسن أن يكون    (إن)مساء بعد  إاّل ذا كما مل حيسن ابتداء األ
  من لد أن كانت شوالً   :كأنك قلت،  فكذلك هذا،  مساءيف األ  بعدها عامالً 

  وإمنا قدر هذا التقدير؛ ألنه ال يرى إضافة )لدن( إىل اجلمل.  .(4) "ىل إتالئهاإف
 فيكون من ابب حذف )كان( وامسها وبقاء خربها.

 

 .79الرد على النحاة  (1)
الكتاب    (2) يف  نسبة  بال  سيبويه  264/ 1الرجز  وشرح كتاب  اإل1/128،  صناعة  وسر  عراب ، 

 .1/365وشرح التسهيل ، 3/128، وشرح املفصل 2/198
 .2/206ينظر املقاصد الشافية  (3)
 . 245، 1/244الكتاب  (4)
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 ويرى السريايف أن هذه املسألة فيها وجهان:
والناقة تشول  ،  شالت بذنبها شوالً   أن يكون الشول مصدر  الوجه األول:  
وقت أن شالت    لد    ذه م  وصحة التقدير على هذا القول:  ،  بذنبها إذا لقحت

إىل وقت إتالئها؛ ألنه ال يصح أن تقول: مذ لد أن كانت الناقة يف وقت   شوالً 
فيكون البيت    .شوهلا إىل وقت إتالئها؛ ألن ظروف الزمان ال تتضمن اجلثث

 شاهداً على عامل املصدر املؤكد. 
لبنها وليس من   وهي اليت قلّ   ، أن يكون الشول مجع شائلالوجه الثاين:  

إىل   هذا: مذ لد وقت أن كانت النوق شوالً على  تقدير  الفيكون  ،  رفع الذنب
 أي إىل وقت أن ولدت وكثرت ألباهنا. ،  وقت إتالئها

" ذلك:  بعد  السريايف  قال  لألولمث  أصحابنا  عند  يعين: (1) "واالختيار   .
 اختيار البصريني.  التقدير األول هو

إذ جنح  ، موضع آخر ذهب مذهباً غري الذي اختاره مع أصحابهلكنه يف 
صلح أن يكون زماانً  ي  وهو ال،  وهو أن الشول مجع للناقة الشائل،  للقول الثاين

من لد زيد إىل دخول الدار ألنه ليس بزمان وال  وال جيوز أن تقول:  ،  وال مكاانً 
،  د أن كانت شوالً من ل  ان التقدير:فك،  فأضمر ما يصلح أن يقّدر زماانً   مكان؛

لد كوهنا شوالً و  إتالئها  من  وهو مصدر ،  (كوهنا)  :مبعىن  (ن كانت)أو،  إىل 
األزمنة معىن  يف  تستعمل  احلاجّ ،  واملصادر  مقدم  جئتك  وخالفة ،  كقولك: 

 

 .1/128ينظر شرح كتاب سيبويه  (1)
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وكذا قال أبو علي  ، (1)على معىن أوقات هذه األشياء، وصالة العصر، املقتدر
 . (2)الفارسي

،  كانت شوالً   من لد  إىل أن التقدير:    (4)الواحديو ،  (3) السرقسطي  وذهب
التق ابن    على هذا التقدير  ما واتبعه،  دير ابالستغناء عن )أن( املصدريةفهذا 

وقد أكد  ،  (6) والرضي،  (5) وابنه  وابن مالك  خروف وابن الضائع وابن عصفور
ويرى    .(7)كما يستغىن عنها بعد )مذ(،  تقدير )أن( مستغىن عنه  أنّ   ابن مالك

ومحله أكثر األندلسيني على    .(8)إعرابتقدير  أن هذا تقدير معىن ال    هؤالء
احململ عندهم:  ،  هذا  لد كانت شوالفالتقدير  يقدر ،  من  أن ونوال  لد  : من 

 . (9)من لد كوهنا؛ ألنه ال جيوز حذف بعض املوصول وإبقاء بعضه  وال،  كانت
واترة مستغنياً  ،  أن كانت شوالً فحيناً يقدر: من لد  ،  وازدوج تقدير ابن عقيل

 . (10) عن )أن(

 

 .2/164ينظر شرح كتاب سيبويه  (1)
 .69ينظر الشريازايت  (2)
 .2/395ينظر كتاب األفعال  (3)
 . 14/100ينظر التفسري البسيط  (4)
 .206/ 2، واملقاصد الشافية 101 رح ابن الناظم على األلفية، وش1/365ينظر شرح التسهيل  (5)
   .2/152( ينظر شرح الكافية 6)
 . 1/365ينظر شرح التسهيل  (7)
 .206/ 2، واملقاصد الشافية 1/365ينظر شرح التسهيل  (8)
 .231، 4/230ينظر التذييل والتكميل  (9)
 .1/274، واملساعد 1/295ينظر شرح ابن عقيل على األلفية  (10)
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التقدير لسالسة  ابالتباع؛  األوىل  هو  سيبويه  مذهب  احلجة ،  ولعل  وقوة 
 والتعليل. 

 لثالث: مذهب ابن أيب غالب النحوي املبحث ا
بن أيب غالب العبدري يتمتع    أن أاب عبدهللا  جيد  لمسائل السابقةإن املتتبع ل

فحيناً  ،  فهو ليس بتابع وال مقلد ،  واختياراته النحويةبشخصية مستقلة يف آرائه  
املسائل بعض  والبصريني يف  يتابع سيبويه  أيخذ  ،  واترة خيالفهم،  جنده  وطوراً 

 فمما،   آخريوافق حنوايً و   وقد ينازع سيبويه نفسه،  وحينا خيالفهم،  برأي الكوفيني 
 : بويه والبصرينيسيفيه وافق 
 احلدث والزمان.داللة األفعال الناسخة على -
فيجوز أن يقال: كني ،  بناء األفعال الناسخة للمفعول الذي مل يسّم فاعله-

 ومكون. 
( املخففة من الثقيلة هي الم االبتداء اليت تدخل   - الالم الواقعة بعد )إنه

 يف مثل قولك: إّن زيداً لقائٌم. ، يف خرب )إّن(
( يف حنو: أما وهللا أنه لو فعلت  لفعلت  -  ئدٌة موطئة للقسم. زا، )أنه
 املبتدأ  نفسه.، أن العامل يف الظرف واجلار واجملرور الواقعني خرباً  -
 التقدير النحوي لقول الشاعر:-

 مْن لُد شوال  فإىل إتالئها.
شوالً  أن كانت  لد   من  التقدير:  أن  يرى  ألن ،  فهو  إعرايب؛  تقدير  وهو 

األزمنة ،  ي خربها منصوابً مث حذفت )كان( وبق،  املصادر تستعمل يف معىن 
 وهو تقدير سيبويه. 
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 وافق املازين يف إنشاد البيت:و وخالف سيبويه 
 .كأْن يؤخذ املرُء الكرمُي فُيقتال  ت سامى عند ابٍب دفاُعهُ قروٌم 

 وأكد أن إنشاد املازين هو األصح يف القياس.، بنصب )يؤخذ(
السراج وابن جين يف مسألة   الفراء وابن  وخالف سيبويه واجلمهور ووافق 

على جواز ذلك بقول  ،  جميء اسم كان نكرة وخربها معرفة جواز   مستشهداً 
 الشاعر: 

 يكوُن مزاج ها عسٌل وماُء.  ٍ  كأّن سبيئة  من بيِت رأس 
عارية  وإن كان )عسل( نكرة  ،  و)مزاج ها( اخلرب،  فـــ )عسل( هو اسم كان

واسم  ،  وهو كوهنا اسم جنس،  ففيها ما حيّسن جعلها االسم،  من التخصيص
 اجلنس نكرته ومعرفته سواء. 

 نب ٱُّٱ:  وخالف سيبويه ووافق الفراء من الكوفيني يف نوع )ما( يف قوله تعاىل

، وذهب إىل أهنا موصولة ،  على قراءة التخفيف،  َّمت زت رت يب ىب
 وهو مذهب الفراء. 

يف   األخفش  ووافق  سيبويه  إذا كان  وخالف  االشتغال  يف  االمسني  حكم 
حنو: أزيٌد هنٌد يضرهبا؟  ،  العامل املتـأخر رافعاً لضمري أحدمها مع تقدم االستفهام

 وأزيٌد هنٌد تضربه؟
مرفوعاً   يكون  املتأخر  ابلفعل  املرفوع  الضمري  صاحب  هو  الذي  فاالسم 

واالسم اآلخر الذي هو صاحب  ،  اهر يفسره الفعل الظ،  فاعاًل بفعل حمذوف
  االسم املنصوب يكون منصوابً مفعواًل بذلك الفعل احملذوف أيضاً.
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الفارسي يف   املشتغل عنه على مجلة  وخالف سيبويه واتبع  االسم  عطف 
صغرى )اجلملة الفعلية الواقعة خربًا للمبتدأ أواًل( مع عدم وجود ضمري عائد  

 .حنو: هنٌد ضربتها وزيد كلمته، اجلملةعلى ذلك املبتدأ يف أول 
وحسبما  ،  لتفكريه وتقديره  ومناسباً   صحيحاً فابن أيب غالب يقرر ما يراه  

،  أو تبعية لرأي حنوي ،  أو تعصب ملذهب،  دون تقليد لشخصية،  يقتنع به هو
من   مواقفه  خالل  من  جلياً  ذلك  النحاةظهر  آلرائه ،  آراء  املتابع  أن  غري 

وأنه جينح للمذهب ،  لمس الطبيعة البصرية يف أكثرهاته أن يواختياراته تلك ميكن
من كونه    لكن ذلك ال يناقض ما ذكرته أوالً ، البصري يف أكثر آرائه واختياراته

،  واختيار ح رّ ،  وأن ذلك إمنا كان من اقتناع ذايت،  غري مقلد أو متعصب ملذهب
 وهذا يدل على استقالليته يف آرائه واختياراته.

 
*** 
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 اخلاَتة.
، بن أيب غالب العبدريرحليت البحثية مع عاملنا اجلليل أيب عبدهللا  من خالل  

 أمهها:، ظهرت يل بعض النتائج
أدت ،  سياسية مضطربة  يف زمن ميوج أبوضاععاش عاملنا ابن أيب غالب  -1

لكن احلركة العلمية  ،  إىل سقوط بعض احلواضر األندلسية يف يد النصارى
بالد األندلس فقد زخرت  ،  مزدهراً   راقياً   إذ بلغت مبلغاً ،  كانت نقيض ذلك

ومنهم عاملنا اجلليل  ،  وخمتلف الفنون،  يف شىت العلوملعلماء  يف هذه الفرتة اب
 ابن أيب غالب.

العلمية -2 النهضة  يف  الكبري  أثره  الفرتة  هذه  يف  اخللفاء  لتشجيع  كان 
 علماء البارزين. وكان كثري من هؤالء احلكام واخللفاء من ال، األندلسية

 إذ ،  عن عاملنا  شحت بذكر معلومات كافية  والطبقات،  أن كتب الرتاجم  -3
وإمنا الذي وجد عنه نزر يسري ونبذ  ،  ابلتفصيل واإليضاح  تهمل تتناول حيا

 خمتصرة.
أديًبا كاتًبا وشاعرًا    فكان،  أن ابن أيب غالب كان ذا مكانة علمية مرموقة  -4

وايا ماهرًا،  مطبوًعا وكانت له مشاركة يف فنوٍن من العلم  ،  فقيًها حافظًا حن 
 . ملكانته وفضله فقد ويل القضاء   ونظراً ،  كالفقه وأصول ه والعربية وغري ذلك

كالشاطيب وابن لب  ،  ونقلوا عنه،  الغزير  هأن كثرياً من النحاة انتفعوا بعلم  -5
 وغريهم.
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،  والشهرة لضياع مؤلفاته،  ن الذيوعمع عظم مكانه إال أنه مل ينل حظه م   -6
ومل يبق منها إال شذرات يف كتب من جاء بعده ،  فقدت عرب العصورفقد  

 ونقل عنه. 
أظهر البحث أن ابن أيب غالب العبدري كان مهتما أبيب القاسم الزجاجي    -7

 رحه. وانكّب على ش،  حيث اعتىن هبذا الكتاب، وكتابه اجلمل
قرر  وإمنا كان ي، أن ابن أيب غالب كان غري متعصب ملذهب وال اتبع لرأي-8

 وإن كان مييل إىل املذهب البصري. ، ما ميليه عليه رأيه واقتناعه
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني. 

 
*** 
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 ثبت املصادر واملراجع 
 القرآن الكرمي .

،  بريوت،  علق عليه: إحسان عباس،  حتفة القادم،  البلنسيحممد بن عبدهللا  ،  ابن األابر •
 م. 1986- ه 1406، 1ط، دار الغرب اإلسالمي

مكة ،  حتقيق سعد الغامدي،  شرح اجلزولية،  ه( 680علي بن حممد )ت  ،  األبذي •
 ه. 1406، جامعة أم القرى، املكرمة

قيق ه(. البسيط يف شرح مجل الزجاجي. حت 688عبيدهللا بن أمحد )،  ابن أيب الربيع •
بريوت  الثبييت.  عيد  بن  اإلسالمي،  لبنان- عياد  الغرب  - ه1407(.  1)ط،  دار 

 م. 1986
ه(. الكايف يف اإلفصاح عن مسائل كتاب 688عبيدهللا بن أمحد )،  ابن أيب الربيع •

الرايض احلفيان.  فيصل  الدكتور  حتقيق  الرشد.  ،  اإليضاح.  -ه1422مكتبة 
 م. 2001

ه(. امللخص يف ضبط قوانني العربية. حتقيق 688عبيدهللا بن أمحد )، ابن أيب الربيع •
 ه. 1405، (1علي بن سلطان احلكمي. )ط

ه(. معاين القرآن. حتقيق الدكتورة 215سعيد بن مسعدة البلخي )ت  ،  األخفش •
 م. 1990-ه 1411(.  1)ط ، مكتبة اخلاجني، هدى حممد قراعة. القاهرة

حتقيق عبدهللا ، مان تفسري مقاتل بن سلي، ه(150مقاتل بن سليمان )ت ، األزدي •
 ه. 1423، 1ط، دار إحياء الرتاث، بريوت، شحاتة

(. التصريح مبضمون التوضيح يف 905خالد بن عبد هللا بن أيب بكر )ت،  األزهري •
 م. 2000ه ـ 1421(.  1)ط ، دار الكتب العلمية،  لبنان،  النحو. بريوت

،  زهري سلطانحتقيق  ،  حتصيل عني الذهب،  ه(   476يوسف بن سليمان )،  األعلم •
 م 1994-ه1415، 2ط، مؤسسة الرسالة، بريوت
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) ،  األعلم • بن سليمان  تفسري كتاب سيبويه،  ه(   476يوسف  حتقيق ،  النكت يف 
 م. 1999-ه1420،  رشيد بلحبيب

الرمحن بن حممد )ت  ،  األنباري • اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني  577عبد  هـ(. 
   هـ.1424(.  1)ط ،النحويني: البصريني والكوفيني. املكتبة العصرية

، دار األرقم بن أيب األرقم،  هـ(. أسرار العربية577عبد الرمحن بن حممد )ت  ،  األنباري •
 م. 1999 - ه 1420، 1ط

، طاهر بن أمحد. شرح املقدمة احملسبة. حتقيق خالد عبد الكرمي. الكويت،  ابن اببشاذ  •
 م. 1977(.  1)ط، املطبعة العصرية

،  حتقيق حممد زهري الناصر ،  صحيح البخاري،  ه(   256حممد بن إمساعيل ) ،  البخاري •
   ه.1422، 1ط، دار طوق النجاة، بريوت

، حتقيق أمحد املزيدي، تنبيه األفهام،  ه(536عبد الرمحن بن حممد )ت  ،  ابن برجان •
 م.2014،  ه1434، دار الكتب العلمية، بريوت

اللمع. حققه ه(. شرح  456عبد الواحد بن علي األسدي )ت،  ابن برهان العكربي •
 . 1984، الدكتور فائز فارس

ه(. احللل يف شرح أبيات اجلمل.  521عبدهللا بن حممد بن السيد )  ،  البطليوسي •
لبنان مراد.  حيىي  الدكتور  عليه  وعلق  العلمية،  بريوت- قرأه  الكتب  (.  1)ط،  دار 

 م. 2003-ه1424
)  ،  البطليوسي • السيد  بن  بن حممد  اخل521عبدهللا  احللل يف إصالح  لل من ه(. 

 . 1980دار الرشيد للنشر.  ،  كتاب اجلمل. حتقيق سعيد عبد الكرمي سعودي. بغداد 
)،  البغدادي • عمر  بن  القادر  األدب،  ه(1093عبد  السالم ،  خزانة  عبد  حتقيق 

 م. 1997- ه1418، 4ط، مكتبة اخلاجني، القاهرة ، هارون
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)ت  ،  اجلرجاين • القاهر  اإليضاح.  471عبد  شرح  املقتصد يف  الدكتور ه(.  حتقيق 
منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ـ دار الرشيد  ،  كاظم حبر املرجان. اجلمهورية العراقية

 للنشر . 
،  دار صادر،  ديوان النابغة اجلعدي. حتقيق الدكتور واضح الصمد. بريوت،  اجلعدي •

 م.1998(ز 1)ط
 دار الكتب،  لبنان ،  هـ(. سر صناعة اإلعراب 392عثمان بن جين)ت  ،  ابن جين •

 م. 2000-ه1421، 1ط، العلمية
، اللمع يف العربية. حتقيق فائز فارس. الكويت  هـ(.392عثمان بن جين)ت  ،  ابن جين •

 دار الكتب الثقافية. 
القراءات392عثمان بن جين)ت  ،  ابن جين • ، هـ(. احملتسب يف تبيني وجوه شواذ 

 م. 1999- ه 1420، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ، وزارة األوقاف
ه(. أمايل ابن احلاجب. حتقيق الدكتور فخر  646عثمان بن عمر ) ،  ابن احلاجب •

 م. 1989  - ه1409دار اجليل. ، صاحل قدارة. بريوت
احلاجب • )،  ابن  عمر  بن  النحو646عثمان  علم  يف  الكافية  صاحل ،  ه(.  حتقيق 

 م.2010، 1ط، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، الشاعر 
علي،  احلجي • الرمحن  األن،  عبد  سقوط التاريخ  حىت  اإلسالمي  الفتح  من  دلسي 

 م.  1981- ه 1402، 2ط، دار القلم، دمشق، غرانطة
دار الكتب ،  بريوت،  حتقيق: عبد أمهنا،  ديوان حسان بن اثبت،  حسان بن اثبت •

 م. 1994-ه1414، 2ط، العلمية
علي،  حسن • حسن  واألندلس،  د.  املغرب  يف  اإلسالمية  مكتبة ،  مصر ،  احلضارة 

 م. 1980،  1ط، اخلاجني
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األندلسي • بن يوسف )ت،  أبو حيان  الضرب من لسان  745حممد  ارتشاف  ه(. 
التواب.  عبد  رمضان  الدكتور  راجعه  حممد.  عثمان  رجب  الدكتور  حتقيق  العرب. 

 م. 1998ه ـ  1418(. 1)ط،  مكتبة اخلاجني، القاهرة
ه(. التذييل والتكميل يف شرح كتاب 745حممد بن يوسف ) ،  أبو حيان األندلسي •

وابقي  ،  (5إىل    1)من    - دمشق دار القلم  ،  هيل. حتقيق: د. حسن هنداويالتس
 (.1األجزاء: دار كنوز إشبيليا )ط

حتقيق: د. عبد ،  )منسوب(  احلجة يف القراءات السبع،  احلسني بن أمحد،  ابن خالويه •
 ه. 1401، 4ط، دار الشروق،  بريوت، العال سامل مكرم 

حتقيق: د. عبد الرمحن ،  القراءات السبع وعللهاإعراب  ،  احلسني بن أمحد،  ابن خالويه •
 ه. 1413، 1ط، مكتبة اخلاجني، القاهرة، العثيمني

ه(. توجيه اللمع. حتقيق أ.د. فايز حممد دايب. 638أمحد بن احلسني ) ،  ابن اخلباز •
 م. 2007- ه 1428(. 2)ط،  دار السالم للطباعة والنشر ، مصر 

جممع اللغة  ،  صنعة د. حيىي اجلبوري،  العامريشعر خداش بن زهري  ،  خداش بن زهري  •
 م. 1986،  ه 1406، دمشق، العربية

حتقيق ،  ه(. شرح مجل الزجاجي. رسالة دكتوراه609علي بن حممد )،  ابن خروف •
 ه.1419سلوى حممد عرب. جامعة أم القرى. 

حتقيق علي ،  املرجتل يف شرح اجلمل،  ه(567عبدهللا بن أمحد )ت  ،  ابن اخلشاب •
 م. 1972- ه 1392، مكتبة جممع اللغة العربية،  شقدم، حيدر

،  القاهرة،  حتقيق إبراهيم األبياري،  اختصار القدح املعلى،  حممد بن عبدهللا،  ابن خليل •
 م. 1959  - ه1378، املطابع األمريية

تقدمي وختريج ،  مطلع األنوار ونزهة البصائر واألبصار،  أبو بكر بن مخيس،  ابن مخيس •
 م. 1999- ه 1420، 1ط، دار األمان، الرابط، رابط الرتغيوتعليق: د. عبدهللا امل
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اللبيب،  ه(  828حممد بن أيب بكر )ت  ،  الدماميين • الدماميين على مغين  ، شرح 
 م. 2007- ه 1428، 1ط، مؤسسة التاريخ العريب،  بريوت، حتقيق أمحد عزو عناية

الدكتور حسن حممد بن احلسن. شرح كافية ابن احلاجب. حتقيق  ،  اإلسرتاابذي  الرضي •
  (. 1)ط ،  إدارة الثقافة والنشر ابجلامعة،  والدكتور بشري مصطفى،  بن حممد احلفظي

 م. 1993ه ـ  1414
،  حتقيق د. سيف العريفي،  شرح كتاب سيبويه،  ( 384علي بن عيسى )ت  ،  الرماين •

 ه. 1418، جامعة اإلمام حممد بن سعود، اململكة العربية السعودية، الرايض
ه(. معاين القرآن وإعرابه. حتقيق عبد اجلليل   315السري )ت   إبراهيم بن،  الزجاج •

 م. 1988- ه1408(. 1)ط، عامل الكتب ، عبده شليب. بريوت
الرمحن بن إسحاق )ت  ،  الزجاجي • املبارك.  337عبد  الالمات. حتقيق مازن  ه(. 

 م . 1985 - هـ  1405  (.2)ط، دار الفكر ، دمشق
ه(. اجلمل يف النحو. اعتىن بتصحيحه  337عبد الرمحن بن إسحاق )ت  ،  الزجاجي •

 م. 1926، مطبعة جول كربونل، الشيخ ابن أيب شنب. اجلزائر 
هـ(. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. 538حممود بن عمرو)ت:  ،  الزخمشري •

 هـ . 1407  (.2)ط ، بريوت دار الكتاب العريب
قيق الدكتور ه( . املفصل يف صنعة اإلعراب. حت   538حممود بن عمر )ت  ،  الزخمشري •

 م . 1993(.  1)ط، مكتبة اهلالل، علي بو ملحم. بريوت
دار ،  القاهرة،  حتقيق سعيد األفغاين،  ه( 403عبد الرمحن بن حممد )ت  ،  ابن زجنلة •

 الرسالة.
هـ(. األصول يف النحو. حتقيق 316أبو بكر حممد بن السري)املتوىف:  ،  ابن السراج •

الرسالة مؤسسة  الفتلي.  احلسني  عبد  األوىل(.  ،  الدكتور/  ـ  1405)الطبعة  هـ 
 م. 1985
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،  حتقيق حسني شرف،  كتاب األفعال،  ه( 400سعيد بن حممد )ت  ،  السرقسطي •
 م1975- ه 1395، مؤسسة دار الشعب، القاهرة

احلليب • )ت  أمح،  السمني  يوسف  بن  الكتاب 756د  علوم  يف  املصون  الدر  ه(. 
دمشق اخلراط.  حممد  أمحد  الدكتور  حتقيق  والنشر،  املكنون.  للطباعة  القلم  ،  دار 

 م.2011(.  3)ط
مكتبة ،  عمرو بن عثمان. الكتاب. حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون،  سيبويه  •

 م . 2004ه ـ 1425 (.4)ط، اخلاجني ابلقاهرة
)املتوىف: ،  السريايف • هللا  عبد  بن  أمحد 368احلسن  حتقيق  سيبويه.  شرح كتاب  هـ(. 

 م. 2008 (.1)ط، دار الكتب العلمية، وعلي سيد علي. بريوت، حسن مهديل
الريح،  ه(385يوسف بن احلسن )ت  ،  السريايف • حتقيق حممد  ،  حتقيق حممد على 

 م. 1974-ه1394،  دار الفكر، مصر ، علي الريح
الرمحن بن أيب بكر )تعب،  السيوطي • وقف على ،  هـ(. شرح شواهد املغين911د 

 م. 1966 - ه1386، جلنة الرتاث العريب، طبعه أمحد كوجان
إبراهيم بن موسى. املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية. حتقيق د. ،  الشاطيب •

لطبعة )ا،  مركز إحياء الرتاث اإلسالمي،  إبراهيم بن سليمان العثيمني. جامعة أم القرى
 .  2007، 1428 األوىل(.

النصرة،  الشرجي • اجلنايب،  ائتالف  د. طارق  الكتب،  حتقيق:  ،  1ط،  بريوت،  عامل 
 م. 1987

الكويت،  الشلوبني • التوطئة. دراسة وحتقيق يوسف أمحد املطوع.  ، عمر بن حممد. 
 ه. 1401، مؤسسة الصباح 

الصائغ • امللحة،  حممد بن حسن،  ابن  الصاعديحتقيق  ،  اللمحة يف شرح  ، إبراهيم 
 م. 2004-ه1424،  1ط،  عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية،  املدينة املنورة
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،  حتقيق محدي عبد اجمليد،  املعجم الكبري ،  ه( 360سليمان بن أمحد )ت  ،  الطرباين •
 . 2ط، القاهرة مكتبة ابن تيمية

حتقيق: أمحد ،  القرآنجامع البيان يف أتويل  ،  ه(  310حممد بن جرير )ت  ،  الطربي •
 م. 2000،  1ط، بريوت، مؤسسة الرسالة، حممد شاكر 

الغيب،  ه(743احلسني بن عبدهللا )ت  ،  الطييب • الغوج ،  فتوح  ،  حتقيق إايد حممد 
 م. 2013- ه 1434،  1ط، جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي، ديب

تقدمي وختريج وتعليق: د. عبدهللا ،  أعالم مالقة،  أبو عبدهللا بن عسكر ،  ابن عسكر  •
 م. 1999- ه 1420، 1ط، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، املرابط الرتغي

عصفور • فواز ،  ابن  فهارسه  ووضع  له  قدم  الزجاجي.  مجل  شرح  مؤمن.  بن  علي 
لبنان ـ  الدكتور إميل بديع يعقوب. بريوت  العلمية،  الشعار. إشراف  الكتب  ،  دار 

 م . 1998هـ ـ  1419 )الطبعة األوىل(.
وعبد هللا ،  علي بن مؤمن. املقرب. حتقيق أمحد عبد الستار اجلواري،  ابن عصفور •

 م. 1972ه ـ 1392  (.1)ط، مطبعة العاين، اجلبوري. بغداد 
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب ،  ه(542عبد احلق بن غالب احملاريب )ت  ،  ابن عطية •

 ه. 1422،  1ط،  دار الكتب العلمية،  بريوت،  حتقيق عبد السالم عبد الشايف،  العزيز 
هـ(. شرح ابن عقيل على ألفية 769عبد هللا بن عبد الرمحن العقيلي ت) ، ابن عقيل •

الرتاث القاهرة دار  الدين عبد احلميد..  دار مصر  ،  ابن مالك. حتقيق حممد حميي 
 م.  1980  - هـ  1400( 20)ط،  سعيد جودة السحار وشركاه، للطباعة

ه(. التبيان يف إعراب القرآن. حتقيق علي 616احلسني )ت:  عبد هللا بن،  العكربي •
 حممد البجاوي. عيسى البايب احلليب. 

حتقيق ،  ه(. التبيني عن مذاهب النحويني616عبد هللا بن احلسني )ت:،  العكربي •
 م. 1986-ه1406، 1ط، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، د. عبدالرمحن العثيمني 
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حتقيق ،  )منسوب(  ه(. شرح ديوان املتنيب616:عبد هللا بن احلسني )ت،  العكربي •
 دار املعرفة.، بريوت ، مصطفى السقا وآخرين

ه(. اللباب يف علل البناء واإلعراب. حتقيق 616عبد هللا بن احلسني )ت:،  العكربي •
 م. 1995- ه1416(.  1)ط،  دار الفكر ، الدكتور عبد اإلله النبهان. دمشق

الفوائد. حتقيق وتعليق عبد هللا بن عبد  ،  ابن عقيل • املساعد على تسهيل  الرمحن. 
مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث ،  الدكتور حممد كامل بركات. جامعة أم القرى

 م. 1982ه ـ 1402(.  1)ط، اإلسالمي
هـ(. التعليقة. حتقيق الدكتور عوض 377احلسن بن أمحد )املتوىف  ،  أبو علي الفارسي •

 هـ.  1410القوزي. 
الفا • علي  )ت  ،  رسيأبو  الغفار  عبد  بن  أمحد  بن  للقراء  377احلسن  احلجة  ه(. 

قهوجي الدين  بدر  حتقيق  دمشق،  السبعة.  بريوت/  جوجياين.  املأمون ،  بشري  دار 
 م. 1993-ه1413(. 2)ط، للرتاث

د.  . حتقيق  املسائل البصرايت  هـ(.   377)ت    احلسن بن أمحد،  أبو علي الفارسي •
 .  1985  - هـ  1405.  (1)ط، املدين مطبعة. حممد الشاطر أمحد حممد أمحد 

. حتقيق الدكتور املسائل احللبيات  هـ(.  377)ت    احلسن بن أمحد،  أبو علي الفارسي •
 م.1987  - ه1407(. 1)ط، دار القلم، حسن هنداوي. بريوت

املسائل العسكرية. حتقيق ودراسة   ه(377احلسن بن أمحد )ت  ،  أبو علي الفارسي •
 م .1982ه ـ  1403(.  1)ط، أمحد. مطبعة املدين مبصر الدكتور حممد الشاطر 

قرأه وعلق عليه  ،  املسائل املشكلة  ه(.377احلسن بن أمحد )ت  ،  أبو علي الفارسي •
 م.  2003-ه 1424، 1ط، دار الكتب العلمية، بريوت، حيىي مراد 

الفخار • بن أمحد )ت  ،  ابن  بن علي  الزجاجي. رسالة  754حممد  ه(. شرح مجل 
 ه. 1409جامعة أم القرى. ، محاد بن حممد الثمايلحتقيق ، دكتوراه
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أمحد )ت  ،  العيين • بن  النحوية يف شرح شواهد شروح    855حممود  املقاصد  ه(. 
دار السالم ،  مصر   - أ. د. علي حممد فاخر. القاهرة  األلفية )الشواهد الكربى(. حتقيق

 . 2010- ه 1431(. 1)ط، للطباعة
قرآن. حتقيق أمحد يوسف النجايت وحممد هـ(. معاين ال207حيىي بن زايد )ت،  الفراء •

مصر  الشليب.  إمساعيل  الفتاح  وعبد  النجار  والرتمجة،  علي  للتأليف  املصرية  ، دار 
 (. 1)ط

، حتقيق: د. مهدي املخزومي،  كتاب العني،  ه(170اخلليل بن أمحد )ت ،  الفراهيدي •
 دار ومكتبة اهلالل.

دراسة ومجع وحتقيق: ،  األوسيديوان أيب قيس بن األسلت  ،  أبو قيس بن األسلت •
 القاهرة.، مكتبة دار الرتاث، د. حسن اب جودة

حتقيق: د. حممد  ،  إيضاح شواهد اإليضاح،  ه(  6احلسن بن عبدهللا )ت ق  ،  القيسي •
 م. 1987-ه1408، 1ط، دار الغرب اإلسالمي، لبنان ، الدعجاين

جمموعة رسائل ه(. اهلداية إىل بلوغ النهاية.  437مكي بن أيب طالب )ت  ،  القيسي •
الشارقة جامعة  والسنة،  علمية.  الكتاب  حبوث  -ه1429(.  1)ط،  جمموعة 

 م. 2008
ه(. إرشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك. 767إبراهيم بن حممد )ت،  ابن القّيم •

  1373(.  1)ط،  أسواء السلف،  حتقيق الدكتور حممد بن عوض السهلي. الرايض
 م. 1954 - ه

ه(. تقييد ابن لب على بعض مجل الزجاجي. 782فرج بن قاسم )ت  ،  ابن ل ب •
 م. 1986ه 1406، حتقيق حممد الزين زروق. جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه

ه(. تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد. حتقيق   672حممد بن عبدهللا )ت،  ابن مالك •
 م.1967-ه1387حممد كامل بركات. دار الكتاب العريب للطباعة والنشر.  
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هـ(. شرح التسهيل. حتقيق الدكتور/ 672حممد بن عبد هللا)ت  ،  ائيابن مالك الط •
ه  1410(.  1)ط،  عبد الرمحن السيد والدكتور/ حممد املختون. هجر للطباعة والنشر 

 م. 1990ـ 
ه(. شرح الكافية الشافية. حتقيق عبد املنعم  672حممد بن عبدهللا )ت  ،  ابن مالك •

املكرمة مكة  هريدي.  العل،  أمحد  البحث  القرى،  ميمركز  أم  (.  1)ط،  جامعة 
 م. 1982-ه1402

ه( املقتضب. حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة. عامل    285حممد بن يزيد )ت  ،  املربد  •
 بريوت. ، الكتب

،  حتقيق شوقي ضيف،  السبعة يف القراءات،  ه(324أمحد بن موسى )ت  ،  ابن جماهد •
 ه. 1400،  2ط، دار املعارف، مصر 

صححه وعلق عليه حممد فؤاد  ،  موطأ مالك،  ه( 179مالك بن أنس )ت  ،  املدين •
 م. 1985- ه1406، دار إحياء الرتاث، بريوت، عبد الباقي

هـ(. اجلىن الداين يف حروف املعاين. حتقيق فخر  749حسن بن قاسم )ت  ،  املرادي •
 هـ. 1413(.  1)ط ، دار الكتب العلمية، حممد ندمي فاضل. بريوت، الدين قباوة

ه(. الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة. 703)ت    حممد بن حممد،  املراكشي •
 م. 1965(.  1)ط، دار الثقافة، لبنان- حتقيق إحسان عباس. بريوت 

،  لبنان،  حتقيق غريد الشيخ،  شرح ديوان احلماسة،  ه(421أمحد بن حممد ) ،  املرزوقي •
 م.2003-ه1424،  1ط، دار الكتب العلمية

، دار الثقافة،  يق د. إبراهيم السامرائيحتق،  ديوان املسيب بن علس،  املسيب بن علس •
   م.1960،  1ط، بريوت

، القاهرة،  ه(. جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس  488حممد بن فتوح. )،  امليورقي •
 م. 1966،  الدار املصرية للتأليف والنشر 
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،  حتقيق: د. حممد البنا ،  الرد على النحاة،  أمحد بن عبد الرمحن اللخمي،  ابن مضاء •
 م. 1979- ه 1399، 1ط،  االعتصام دار 

هـ(. شرح ابن الناظم على ألفية ابن   686حممد بن حممد بن مالك )ت  ،  ابن الناظم •
  -هـ    1420  (.1)ط،  حتقيق حممد ابسل عيون السود. دار الكتب العلمية  مالك.

 م. 2000
ه(. إعراب القرآن. وضع حواشيه وعلق عليه  338أمحد بن حممد )ت  ،  النحاس •

 ه. 1421(.  1)ط، دار الكتب العلمية، يل إبراهيم. بريوتعبد املنعم خل
النحاس • احلليب،  ابن  الدين  املقرب،  هباء  على  د. مجيل عويضة،  التعليقة  ، حتقيق: 

 م. 2004-ه1424، 1ط ، وزارة الثقافة،  األردن- عمان 
ه(. أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك. 761عبدهللا بن يوسف )ت  ،  ابن هشام •

 الشيخ البقاعي. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. حتقيق يوسف 
اللبيب عن كتب األعاريب.   هـ(. 761عبد هللا بن يوسف )ت  ،  ابن هشام • مغين 

 . 1985 (.6)ط، دار الفكر، وحممد علي محد هللا. دمشق،  حتقيق د. مازن مبارك
.  ه(. التفسري البسيط. رسالة دكتوراه  468علي بن أمحد بن حممد )ت  ،  الواحدي •

 ه.1430(.  1)ط،  عمادة البحث العلمي،  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
الوراق • العباس )ت ،  ابن  النحو. حتقيق حممود  381حممد بن عبدهللا بن  ه(. علل 

 م. 1999- ه 1420(.  1)ط، مكتبة الرشد، السعودية، جاسم الدرويش. الرايض
التميمي،  ابن والد • ،  هري عبد احملسن سلطاندراسة وحتقيق: د. ز ،  أمحد بن حممد 

 م. 1996-ه1416، 1ط، مؤسسة الرسالة، بريوت
،  دار الكتب العلمية، بريوت،  املعجم املفصل يف شواهد العربية،  إميل بديع،  يعقوب •

 ه.1417، 1ط
يعيش • )  علي،  ابن  يعيش  يعقوب. 643بن  إمييل  د.  له  قدم  املفصل.  شرح  ه(. 

   م.2001،  هـ1422(.  1)ط ، دار الكتب العلمية، بريوت
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θbt AlmSAdr wAlmrAjς 

AlqrĀn Alkrym   .  

 • Abn AlÂbAr  ،mHmd bn ςbdAllh Alblnsy  ،tHfħ AlqAdm  ،ςlq ςlyh: ǍHsAn 

ςbAs ،byrwt  ،dAr Alγrb AlǍslAmy ،T1  ،1406 h-1986m . 

 • AlÂbðy  ،ςly bn mHmd (t 680h)  ،ŝrH Aljzwlyħ  ،tHqyq sςd AlγAmdy  ،mkħ 

Almkrmħ ،jAmςħ Âm AlqrŶ  ،1406 h . 

 • Abn Âby Alrbyς  ،ςbydAllh bn ÂHmd (688h). AlbsyT fy ŝrH jml AlzjAjy. 

tHqyq ςyAd bn ςyd Alθbyty. byrwt-lbnAn  ،dAr Alγrb AlǍslAmy  ،(T1). 

1407h-1986m . 

 • Abn Âby Alrbyς  ،ςbydAllh bn ÂHmd (688h). AlkAfy fy AlǍfSAH ςn msAŶl 

ktAb AlǍyDAH. tHqyq Aldktwr fySl AlHfyAn. AlryAD  ،mktbħ Alrŝd. 

1422h-2001m . 

 • Abn Âby Alrbyς  ،ςbydAllh bn ÂHmd (688h). AlmlxS fy DbT qwAnyn 

Alςrbyħ. tHqyq ςly bn slTAn AlHkmy. (T1)  ،1405 h . 

 • AlÂxfŝ  ،sςyd bn msςdħ Alblxy (t 215h). mςAny AlqrĀn. tHqyq Aldktwrħ 

hdŶ mHmd qrAςħ. AlqAhrħ ،mktbħ AlxAnjy ،(T1). 1411h-1990m . 

 • AlÂzdy  ،mqAtl bn slymAn (t 150h)  ،tfsyr mqAtl bn slymAn  ،tHqyq ςbdAllh 

ŝHAtħ  ،byrwt  ،dAr ǍHyA' AltrAθ ،T1   ،1423 h . 

 • AlÂzhry ،xAld bn ςbd Allh bn Âby bkr (t905). AltSryH bmDmwn AltwDyH 

fy AlnHw. byrwt ،lbnAn  ،dAr Alktb Alςlmyħ ،(T1). 1421h 2000ـ    m . 

 • AlÂςlm  ،ywsf bn slymAn (476 h)  ،tHSyl ςyn Alðhb  ،tHqyq zhyr slTAn ،

byrwt  ،mŵssħ AlrsAlħ ،T2   ،1415 h-1994m 

 • AlÂςlm  ،ywsf bn slymAn (476 h)  ،Alnkt fy tfsyr ktAb sybwyh  ،tHqyq rŝyd 

blHbyb   ،1420 h-1999m . 

 • AlÂnbAry  ،ςbd AlrHmn bn mHmd   ( t 577h  .)ـAlǍnSAf fy msAŶl AlxlAf byn 

AlnHwyyn: AlbSryyn wAlkwfyyn. Almktbħ AlςSryħ ،(T1). 1424h  .ـ 

 • AlÂnbAry  ،ςbd AlrHmn bn mHmd   ( t 577h  .)ـÂsrAr Alςrbyħ  ،dAr AlÂrqm bn 

Âby AlÂrqm  ،T1  ،1420 h- 1999m . 

 • Abn bAbŝAð  ،TAhr bn ÂHmd. ŝrH Almqdmħ AlmHsbħ. tHqyq xAld ςbd 

Alkrym. Alkwyt ،AlmTbςħ AlςSryħ  ،(T1). 1977m . 

 • AlbxAry  ،mHmd bn ǍsmAςyl (256 h)  ،SHyH AlbxAry  ،tHqyq mHmd zhyr 

AlnASr ،byrwt ،dAr Twq AlnjAħ ،T1   ،1422 h  . 

 • Abn brjAn  ،ςbd AlrHmn bn mHmd (t 536h)  ،tnbyh AlÂfhAm  ،tHqyq ÂHmd 

Almzydy  ،byrwt ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،1434 h  ،2014 m . 

 • Abn brhAn Alςkbry  ،ςbd AlwAHd bn ςly AlÂsdy (t456h). ŝrH Allmς. Hqqh 

Aldktwr fAŶz fArs  ،1984 .  

 • AlbTlywsy  ،ςbdAllh bn mHmd bn Alsyd ( 521h). AlHll fy ŝrH ÂbyAt Aljml. 

qrÂh wςlq ςlyh Aldktwr yHyŶ mrAd. lbnAn-byrwt  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،

(T1). 1424h-2003m . 

 • AlbTlywsy  ،ςbdAllh bn mHmd bn Alsyd ( 521h). AlHll fy ǍSlAH Alxll mn 

ktAb Aljml. tHqyq sςyd ςbd Alkrym sςwdy. bγdAd ،dAr Alrŝyd llnŝr. 1980 . 

 • AlbγdAdy  ،ςbd AlqAdr bn ςmr (1093h)  ،xzAnħ AlÂdb  ،tHqyq ςbd AlslAm 

hArwn  ،AlqAhrħ  ،mktbħ AlxAnjy ،T4  ،1418 h-1997m . 
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 • AljrjAny  ،ςbd AlqAhr (t 471h). AlmqtSd fy ŝrH AlǍyDAH. tHqyq Aldktwr 

kAĎm bHr AlmrjAn. Aljmhwryħ AlςrAqyħ  ،mnŝwrAt wzArħ AlθqAfħ 

wAlǍςlAm ـ   dAr Alrŝyd llnŝr   .  

 • Aljςdy  ،dywAn AlnAbγħ Aljςdy. tHqyq Aldktwr wADH AlSmd. byrwt  ،dAr 

SAdr  ،(T1)z 1998m . 

 • Abn jny  ،ςθmAn bn jny(t 392h  .)ـsr SnAςħ AlǍςrAb  ،lbnAn  ،dAr Alktb 

Alςlmyħ ،T1   ،1421 h-2000m . 

 • Abn jny  ،ςθmAn bn jny(t 392h  .)ـAllmς fy Alςrbyħ. tHqyq fAŶz fArs. 

Alkwyt  ،dAr Alktb AlθqAfyħ . 

 • Abn jny  ،ςθmAn bn jny(t 392h  .)ـAlmHtsb fy tbyyn wjwh ŝwAð AlqrA'At ،

wzArħ AlÂwqAf  ،Almjls AlÂςlŶ llŝŵwn AlǍslAmyħ   ،1420 h-1999m . 

 • Abn AlHAjb  ،ςθmAn bn ςmr (646h). ÂmAly Abn AlHAjb. tHqyq Aldktwr 

fxr SAlH qdArħ. byrwt ،dAr Aljyl. 1409h- 1989m . 

 • Abn AlHAjb  ،ςθmAn bn ςmr (646h). AlkAfyħ fy ςlm AlnHw  ،tHqyq SAlH 

AlŝAςr ،AlqAhrħ  ،mktbħ AlĀdAb ،T1   ،2010 m . 

 • AlHjy  ،ςbd AlrHmn ςly  ،AltAryx AlÂndlsy mn AlftH AlǍslAmy HtŶ sqwT 

γrnATħ  ،dmŝq ،dAr Alqlm ،T2  ،1402 h-1981m  . 

 • HsAn bn θAbt  ،dywAn HsAn bn θAbt  ،tHqyq: ςbd ÂmhnA  ،byrwt  ،dAr Alktb 

Alςlmyħ ،T2   ،1414 h-1994m . 

 • Hsn  ،d. Hsn ςly  ،AlHDArħ AlǍslAmyħ fy Almγrb wAlÂndls  ،mSr  ،mktbħ 

AlxAnjy ،T1   ،1980 m . 

 • Âbw HyAn AlÂndlsy  ،mHmd bn ywsf (t745h). ArtŝAf AlDrb mn lsAn Alςrb. 

tHqyq Aldktwr rjb ςθmAn mHmd. rAjςh Aldktwr rmDAn ςbd AltwAb. 

AlqAhrħ ،mktbħ AlxAnjy ،(T1). 1418h 1998ـ   m . 

 • Âbw HyAn AlÂndlsy  ،mHmd bn ywsf (745h). Altðyyl wAltkmyl fy ŝrH ktAb 

Altshyl. tHqyq: d. Hsn hndAwy  ،dmŝq dAr Alqlm - (mn 1 ǍlŶ 5)  ،wbAqy 

AlÂjzA': dAr knwz ǍŝbylyA (T1) . 

 • Abn xAlwyh  ،AlHsyn bn ÂHmd ،AlHjħ fy AlqrA'At Alsbς (mnswb) ،tHqyq: 

d. ςbd AlςAl sAlm mkrm  ،byrwt  ،dAr Alŝrwq ،T4  ،1401 h. 

 • Abn xAlwyh  ،AlHsyn bn ÂHmd  ،ǍςrAb AlqrA'At Alsbς wςllhA  ،tHqyq: d. 

ςbd AlrHmn Alςθymyn  ،AlqAhrħ ،mktbħ AlxAnjy ،T1   ،1413 h . 

 • Abn AlxbAz  ،ÂHmd bn AlHsyn (638h). twjyh Allmς. tHqyq Â.d. fAyz 

mHmd dyAb. mSr  ،dAr AlslAm llTbAςħ wAlnŝr ،(T2). 1428h-2007m . 

 • xdAŝ bn zhyr  ،ŝςr xdAŝ bn zhyr AlςAmry  ،Snςħ d. yHyŶ Aljbwry  ،mjmς 

Allγħ Alςrbyħ ،dmŝq   ،1406  h  ،1986 m . 

 • Abn xrwf  ،ςly bn mHmd (609h). ŝrH jml AlzjAjy. rsAlħ dktwrAh  ،tHqyq 

slwŶ mHmd ςrb. jAmςħ Âm AlqrŶ. 1419h . 

 • Abn AlxŝAb  ،ςbdAllh bn ÂHmd (t 567h)  ،Almrtjl fy ŝrH Aljml  ،tHqyq ςly 

Hydr ،dmŝq ،mktbħ mjmς Allγħ Alςrbyħ   ،1392 h -1972m . 

 • Abn xlyl  ،mHmd bn ςbdAllh  ،AxtSAr AlqdH AlmςlŶ  ،tHqyq ǍbrAhym 

AlÂbyAry  ،AlqAhrħ  ،AlmTAbς AlÂmyryħ  ،1378 h- 1959m . 

 • Abn xmys  ،Âbw bkr bn xmys  ،mTlς AlÂnwAr wnzhħ AlbSAŶr wAlÂbSAr  ،

tqdym wtxryj wtςlyq: d. ςbdAllh AlmrAbT Altrγy  ،AlrbAT  ،dAr AlÂmAn ،

T1  ،1420 h-1999m . 
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 • AldmAmyny  ،mHmd bn Âby bkr (t 828 h)  ،ŝrH AldmAmyny ςlŶ mγny 

Allbyb  ،tHqyq ÂHmd ςzw ςnAyħ  ،byrwt  ،mŵssħ AltAryx Alςrby  ،T1   ،1428 h-

2007m . 

 • AlrDy AlǍstrAbAðy  ،mHmd bn AlHsn. ŝrH kAfyħ Abn AlHAjb. tHqyq 

Aldktwr Hsn bn mHmd AlHfĎy  ،wAldktwr bŝyr mSTfŶ  ،ǍdArħ AlθqAfħ 

wAlnŝr bAljAmςħ  ،(T1). 1414h 3199ـ   m . 

 • AlrmAny  ،ςly bn ςysŶ (t 384)  ،ŝrH ktAb sybwyh  ،tHqyq d. syf Alςryfy  ،

AlryAD  ،Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ  ،jAmςħ AlǍmAm mHmd bn sςwd  ،

1418h . 

 • AlzjAj  ،ǍbrAhym bn Alsry (t315 h). mςAny AlqrĀn wǍςrAbh. tHqyq ςbd 

Aljlyl ςbdh ŝlby. byrwt ،ςAlm Alktb ،(T1). 1408h-1988m . 

 • AlzjAjy  ،ςbd AlrHmn bn ǍsHAq (t 337h). AllAmAt. tHqyq mAzn AlmbArk. 

dmŝq  ،dAr Alfkr  ،(T2). 1405h 1985  -ـ  m    .  

 • AlzjAjy  ،ςbd AlrHmn bn ǍsHAq (t 337h). Aljml fy AlnHw. AςtnŶ btSHyHh 

Alŝyx Abn Âby ŝnb. AljzAŶr ،mTbςħ jwl krbwnl  ،1926 m . 

 • Alzmxŝry  ،mHmwd bn ςmrw (t: 538h  .)ـAlkŝAf ςn HqAŶq γwAmD Altnzyl. 

byrwt dAr AlktAb Alςrby ،(T2). 1407h . ـ 

 • Alzmxŝry  ،mHmwd bn ςmr (t 538 h) . AlmfSl fy Snςħ AlǍςrAb. tHqyq 

Aldktwr ςly bw mlHm. byrwt ،mktbħ AlhlAl ،(T1). 1993m   .  

 • Abn znjlħ  ،ςbd AlrHmn bn mHmd (t 403h)  ،tHqyq sςyd AlÂfγAny  ،AlqAhrħ  ،

dAr AlrsAlħ . 

 • Abn AlsrAj  ،Âbw bkr mHmd bn Alsry(AlmtwfŶ: 316h  .)ـAlÂSwl fy AlnHw. 

tHqyq Aldktwr/ ςbd AlHsyn Alftly. mŵssħ AlrsAlħ  ،(AlTbςħ AlÂwlŶ). 

1405h 1985ـ ـ  m . 

 • AlsrqsTy  ،sςyd bn mHmd (t 400h)  ،ktAb AlÂfςAl  ،tHqyq Hsyn ŝrf  ،AlqAhrħ  ،

mŵssħ dAr Alŝςb  ،1395 h-1975m 

 • Alsmyn AlHlby  ،ÂHmd bn ywsf (t 756h). Aldr AlmSwn fy ςlwm AlktAb 

Almknwn. tHqyq Aldktwr ÂHmd mHmd AlxrAT. dmŝq  ،dAr Alqlm llTbAςħ 

wAlnŝr  ،(T3). 2011m . 

 • sybwyh ،ςmrw bn ςθmAn. AlktAb. tHqyq wŝrH ςbd AlslAm mHmd hArwn  ،

mktbħ AlxAnjy bAlqAhrħ  ،(T4). 1425h 2004ـ   m    .  

 • AlsyrAfy  ،AlHsn bn ςbd Allh    ( AlmtwfŶ:368h  .)ـŝrH ktAb sybwyh. tHqyq 

ÂHmd Hsn mhdly  ،wςly syd ςly. byrwt ،dAr Alktb Alςlmyħ ،(T1). 2008m  . 

 • AlsyrAfy  ،ywsf bn AlHsn (t 385h)  ،tHqyq mHmd ςlŶ AlryH  ،tHqyq mHmd 

ςly AlryH ،mSr ،dAr Alfkr  ،1394 h-1974m . 

 • AlsywTy  ،ςbd AlrHmn bn Âby bkr   ( t911h  .)ـŝrH ŝwAhd Almγny  ،wqf ςlŶ 

Tbςh ÂHmd kwjAn ،ljnħ AltrAθ Alςrby  ،1386 h- 1966m . 

 • AlŝATby  ،ǍbrAhym bn mwsŶ. AlmqASd AlŝAfyħ fy ŝrH AlxlASħ AlkAfyħ. 

tHqyq d. ǍbrAhym bn slymAn Alςθymyn. jAmςħ Âm AlqrŶ  ،mrkz ǍHyA' 

AltrAθ AlǍslAmy ،(AlTbςħ AlÂwlŶ). 1428  ،2007  .  

 • Alŝrjy  ،AŶtlAf AlnSrħ  ،tHqyq: d. TArq AljnAby  ،ςAlm Alktb  ،byrwt  ،T1 ،

1987m . 

 • Alŝlwbyn  ،ςmr bn mHmd. AltwTŶħ. drAsħ wtHqyq ywsf ÂHmd AlmTwς. 

Alkwyt  ،mŵssħ AlSbAH  ،1401 h . 
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 • Abn AlSAŶγ  ،mHmd bn Hsn  ،AllmHħ fy ŝrH AlmlHħ  ،tHqyq ǍbrAhym 

AlSAςdy  ،Almdynħ Almnwrħ  ،ςmAdħ AlbHθ Alςlmy bAljAmςħ 

AlǍslAmyħ  ،T1  ،1424 h-2004m . 

 • AlTbrAny  ،slymAn bn ÂHmd (t 360h)  ،Almςjm Alkbyr  ،tHqyq Hmdy ςbd 

Almjyd  ،AlqAhrħ mktbħ Abn tymyħ ،T2 . 

 • AlTbry  ،mHmd bn jryr (t 310 h)  ،jAmς AlbyAn fy tÂwyl AlqrĀn  ،tHqyq: 

ÂHmd mHmd ŝAkr  ،mŵssħ AlrsAlħ  ،byrwt ،T1   ،2000 m . 

 • AlTyby  ،AlHsyn bn ςbdAllh (t 743h)  ،ftwH Alγyb  ،tHqyq ǍyAd mHmd 

Alγwj  ،dby ،jAŶzħ dby Aldwlyħ llqrĀn Alkrym ،T1  ،1434 h-2013m . 

 • Abn ςskr  ،Âbw ςbdAllh bn ςskr  ،ÂςlAm mAlqħ  ،tqdym wtxryj wtςlyq: d. 

ςbdAllh AlmrAbT Altrγy ،byrwt ،dAr Alγrb AlǍslAmy  ،T1  ،1420 h-1999m . 

 • Abn ςSfwr  ،ςly bn mŵmn. ŝrH jml AlzjAjy. qdm lh wwDς fhArsh fwAz 

AlŝςAr. ǍŝrAf Aldktwr Ǎmyl bdyς yςqwb. byrwt ـ     lbnAn  ،dAr Alktb 

Alςlmyħ ،(AlTbςħ AlÂwlŶ). 1419h 1998ـ ـ  m   .  

 • Abn ςSfwr  ،ςly bn mŵmn. Almqrb. tHqyq ÂHmd ςbd AlstAr AljwAry  ،wςbd 

Allh Aljbwry. bγdAd  ،mTbςħ AlςAny ،(T1). 1392h 1972ـ    m . 

 • Abn ςTyħ  ،ςbd AlHq bn γAlb AlmHArby (t 542h)  ،AlmHrr Alwjyz fy tfsyr 

AlktAb Alςzyz  ،tHqyq ςbd AlslAm ςbd AlŝAfy ،byrwt ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،

T1  ،1422 h  . 

 • Abn ςqyl  ،ςbd Allh bn ςbd AlrHmn Alςqyly t (769 h  .)ـŝrH Abn ςqyl ςlŶ Âlfyħ 

Abn mAlk. tHqyq mHmd mHyy Aldyn ςbd AlHmyd.. AlqAhrħ dAr AltrAθ ،  

dAr mSr llTbAςħ ،sςyd jwdħ AlsHAr wŝrkAh ،(T20) 1400 h 1980  -ـ  m  . 

 • Alςkbry  ،ςbd Allh bn AlHsyn (t:616h). AltbyAn fy ǍςrAb AlqrĀn. tHqyq ςly 

mHmd AlbjAwy. ςysŶ AlbAby AlHlby  . 

 • Alςkbry  ،ςbd Allh bn AlHsyn (t:616h). Altbyyn ςn mðAhb AlnHwyyn  ،tHqyq 

d. ςbdAlrHmn Alςθymyn  ،byrwt ،dAr Alγrb AlǍslAmy ،T1  ،1406 h-1986m . 

 • Alςkbry  ،ςbd Allh bn AlHsyn (t:616h). ŝrH dywAn Almtnby (mnswb)  ،tHqyq 

mSTfŶ AlsqA wĀxryn  ،byrwt ،dAr Almςrfħ. 

 • Alςkbry  ،ςbd Allh bn AlHsyn (t:616h). AllbAb fy ςll AlbnA' wAlǍςrAb. 

tHqyq Aldktwr ςbd AlǍlh AlnbhAn. dmŝq  ،dAr Alfkr  ،(T1). 1416h-1995m . 

 • Abn ςqyl  ،ςbd Allh bn ςbd AlrHmn. AlmsAςd ςlŶ tshyl AlfwAŶd. tHqyq 

wtςlyq Aldktwr mHmd kAml brkAt. jAmςħ Âm AlqrŶ ،mrkz AlbHθ Alςlmy 

wǍHyA' AltrAθ AlǍslAmy ،(T1). 1402h 1982ـ    m . 

 • Âbw ςly AlfArsy  ،AlHsn bn ÂHmd    ( AlmtwfŶ 377h  .)ـAltςlyqħ. tHqyq 

Aldktwr ςwD Alqwzy. 1410h  .ـ 

 • Âbw ςly AlfArsy  ،AlHsn bn ÂHmd bn ςbd AlγfAr (t 377h). AlHjħ llqrA' 

Alsbςħ. tHqyq bdr Aldyn qhwjy  ،bŝyr jwyjAny. byrwt/ dmŝq  ،dAr AlmÂmwn 

lltrAθ ،(T2). 1413h-1993m . 

 • Âbw ςly AlfArsy  ،AlHsn bn ÂHmd   ( t 377 h  .)ـAlmsAŶl AlbSryAt. tHqyq d. 

mHmd AlŝATr ÂHmd mHmd ÂHmd. mTbςħ Almdny  ،(T1). 1405 h .  1985  -ـ    

 • Âbw ςly AlfArsy  ،AlHsn bn ÂHmd   ( t 377 h  .)ـAlmsAŶl AlHlbyAt. tHqyq 

Aldktwr Hsn hndAwy. byrwt ،dAr Alqlm ،(T1). 1407h- 1987m . 

 • Âbw ςly AlfArsy  ،AlHsn bn ÂHmd (t 377h) AlmsAŶl Alςskryħ. tHqyq 

wdrAsħ Aldktwr mHmd AlŝATr ÂHmd. mTbςħ Almdny bmSr ،(T1). 1403h  

1982ـ  m   .  
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 • Âbw ςly AlfArsy  ،AlHsn bn ÂHmd (t 377h). AlmsAŶl Almŝklħ  ،qrÂh wςlq 

ςlyh yHyŶ mrAd ،byrwt  ،dAr Alktb Alςlmyħ ،T1  ،1424 h -2003 m . 

 • Abn AlfxAr  ،mHmd bn ςly bn ÂHmd (t 754h). ŝrH jml AlzjAjy. rsAlħ 

dktwrAh ،tHqyq HmAd bn mHmd AlθmAly ،jAmςħ Âm AlqrŶ. 1409h . 

 • Alςyny  ،mHmwd bn ÂHmd (t 855 h). AlmqASd AlnHwyħ fy ŝrH ŝwAhd 

ŝrwH AlÂlfyħ (AlŝwAhd AlkbrŶ). tHqyq Â. d. ςly mHmd fAxr. AlqAhrħ- 

mSr  ،dAr AlslAm llTbAςħ  ،(T1). 1431h-2010 . 

 • AlfrA'  ،yHyŶ bn zyAd   ( t207h  .)ـmςAny AlqrĀn. tHqyq ÂHmd ywsf AlnjAty 

wmHmd ςly AlnjAr wςbd AlftAH ǍsmAςyl Alŝlby. mSr  ،dAr AlmSryħ 

lltÂlyf wAltrjmħ  ،(T1) . 

 • AlfrAhydy  ،Alxlyl bn ÂHmd (t170h)  ،ktAb Alςyn  ،tHqyq: d. mhdy 

Almxzwmy  ،dAr wmktbħ AlhlAl . 

 • Âbw qys bn AlÂslt  ،dywAn Âby qys bn AlÂslt AlÂwsy  ،drAsħ wjmς 

wtHqyq: d. Hsn bA jwdħ ،mktbħ dAr AltrAθ ،AlqAhrħ . 

 • Alqysy  ،AlHsn bn ςbdAllh (t q 6 h)  ،ǍyDAH ŝwAhd AlǍyDAH  ،tHqyq: d. 

mHmd AldςjAny ،lbnAn  ،dAr Alγrb AlǍslAmy ،T1  ،1408 h-1987m . 

 • Alqysy  ،mky bn Âby TAlb (t 437h). AlhdAyħ ǍlŶ blwγ AlnhAyħ. mjmwςħ 

rsAŶl ςlmyħ. jAmςħ AlŝArqħ  ،mjmwςħ bHwθ AlktAb wAlsnħ  ،(T1). 1429h-

2008m . 

 • Abn Alqymّ  ،ǍbrAhym bn mHmd (t767h). ǍrŝAd AlsAlk ǍlŶ Hl Âlfyħ Abn 

mAlk. tHqyq Aldktwr mHmd bn ςwD Alshly. AlryAD  ،ÂswA' Alslf  ،(T1). 

1373 h- 1954m. 

 • Abn lُb  ،frj bn qAsm (t 782h). tqyyd Abn lb ςlŶ bςD jml AlzjAjy. rsAlħ 

dktwrAh ،tHqyq mHmd Alzyn zrwq. jAmςħ Âm AlqrŶ  ،1406 h 1986m . 

 • Abn mAlk  ،mHmd bn ςbdAllh (t672 h). tshyl AlfwAŶd wtkmyl AlmqASd. 

tHqyq mHmd kAml brkAt. dAr AlktAb Alςrby llTbAςħ wAlnŝr. 1387h-

1967m . 

 • Abn mAlk AlTAŶy  ،mHmd bn ςbd Allh(t 672h  .)ـŝrH Altshyl. tHqyq 

Aldktwr/ ςbd AlrHmn Alsyd wAldktwr/ mHmd Almxtwn. hjr llTbAςħ 

wAlnŝr  ،(T1). 1410h 1990ـ   m. 

 • Abn mAlk  ،mHmd bn ςbdAllh (t 672h). ŝrH AlkAfyħ AlŝAfyħ. tHqyq ςbd 

Almnςm ÂHmd hrydy. mkħ Almkrmħ  ،mrkz AlbHθ Alςlmy  ،jAmςħ Âm 

AlqrŶ  ،(T1). 1402h-1982m . 

 • Almbrd  ،mHmd bn yzyd (t 285 h) AlmqtDb. tHqyq mHmd ςbd AlxAlq 

ςDymħ. ςAlm Alktb ،byrwt .   

 • Abn mjAhd  ،ÂHmd bn mwsŶ (t 324h)  ،Alsbςħ fy AlqrA'At  ،tHqyq ŝwqy 

Dyf ،mSr  ،dAr AlmςArf ،T2   ،1400 h . 

 • Almdny  ،mAlk bn Âns (t 179h)  ،mwTÂ mAlk  ،SHHh wςlq ςlyh mHmd fŵAd 

ςbd AlbAqy  ،byrwt ،dAr ǍHyA' AltrAθ   ،1406 h-1985m . 

 • AlmrAdy  ،Hsn bn qAsm   ( t 749h  .)ـAljnŶ AldAny fy Hrwf AlmςAny. tHqyq 

fxr Aldyn qbAwħ  ،mHmd ndym fADl. byrwt  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،(T1). 

1413h .ـ 

 • AlmrAkŝy  ،mHmd bn mHmd (t 703h). Alðyl wAltkmlħ lktAby AlmwSwl 

wAlSlħ. tHqyq ǍHsAn ςbAs. byrwt-lbnAn  ،dAr AlθqAfħ  ،(T1). 1965m . 
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 • Almrzwqy  ،ÂHmd bn mHmd (421h)  ،ŝrH dywAn AlHmAsħ  ،tHqyq γryd 

Alŝyx ،lbnAn  ،dAr Alktb Alςlmyħ ،T1  ،1424 h-2003m . 

 • Almsyb bn ςls  ،dywAn Almsyb bn ςls  ،tHqyq d. ǍbrAhym AlsAmrAŶy  ،dAr 

AlθqAfħ  ،byrwt ،T1  ،1960 m  . 

 • Almywrqy  ،mHmd bn ftwH. (488 h). jðwħ Almqtbs fy ðkr wlAħ AlÂndls ،

AlqAhrħ ،AldAr AlmSryħ lltÂlyf wAlnŝr   ،1966 m . 

 • Abn mDA'  ،ÂHmd bn ςbd AlrHmn Allxmy  ،Alrd ςlŶ AlnHAħ  ،tHqyq: d. 

mHmd AlbnA ،dAr AlAςtSAm ،T1  ،1399 h-1979m . 

 • Abn AlnAĎm  ،mHmd bn mHmd bn mAlk   ( t 686 h  .)ـŝrH Abn AlnAĎm ςlŶ 

Âlfyħ Abn mAlk. tHqyq mHmd bAsl ςywn Alswd. dAr Alktb Alςlmyħ  ،(T1). 

1420 h 2000  -ـ  m . 

 • AlnHAs  ،ÂHmd bn mHmd (t 338h). ǍςrAb AlqrĀn. wDς HwAŝyh wςlq ςlyh 

ςbd Almnςm xlyl ǍbrAhym. byrwt ،dAr Alktb Alςlmyħ ،(T1). 1421h . 

 • Abn AlnHAs  ،bhA' Aldyn AlHlby  ،Altςlyqħ ςlŶ Almqrb  ،tHqyq: d. jmyl 

ςwyDħ ،ςmAn-AlÂrdn  ،wzArħ AlθqAfħ ،T1  ،1424 h-2004m . 

 • Abn hŝAm  ،ςbdAllh bn ywsf (t 761h). ÂwDH AlmsAlk ǍlŶ Âlfyħ Abn mAlk. 

tHqyq ywsf Alŝyx AlbqAςy. dAr Alfkr llTbAςħ wAlnŝr wAltwzyς . 

 • Abn hŝAm  ،ςbd Allh bn ywsf   ( t 761h  .)ـmγny Allbyb ςn ktb AlÂςAryb. tHqyq 

d. mAzn mbArk  ،wmHmd ςly Hmd Allh. dmŝq  ،dAr Alfkr  ،(T6). 1985 . 

 • AlwAHdy  ،ςly bn ÂHmd bn mHmd (t 468 h). Altfsyr AlbsyT. rsAlħ dktwrAh. 

jAmςħ AlǍmAm mHmd bn sςwd AlǍslAmyħ  ،ςmAdħ AlbHθ Alςlmy  ،(T1). 

1430h . 

 • Abn AlwrAq  ،mHmd bn ςbdAllh bn AlςbAs (t381h). ςll AlnHw. tHqyq 

mHmwd jAsm Aldrwyŝ. AlryAD  ،Alsςwdyħ  ،mktbħ Alrŝd  ،(T1). 1420h-

1999m . 

 • Abn wlAd ،ÂHmd bn mHmd Altmymy  ،drAsħ wtHqyq: d. zhyr ςbd AlmHsn 

slTAn ،byrwt  ،mŵssħ AlrsAlħ ،T1  ،1416 h-1996m . 

 • yςqwb  ،Ǎmyl bdyς  ،Almςjm AlmfSl fy ŝwAhd Alςrbyħ  ،byrwt  ،dAr Alktb 

Alςlmyħ ،T1   ،1417 h . 

 • Abn yςyŝ  ،ςly bn yςyŝ (643h). ŝrH AlmfSl. qdm lh d. Ǎymyl yςqwb. byrwt  ،

dAr Alktb Alςlmyħ ،(T1). 1422h 2001ـ،  m  . 

 
*** 



 

 

 
 
 
 
 

أثر المكان المقدس في تشكيل الُهويَّة المكانية في شعر المرأة  

 السعودية 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 أ. د. ليلى شعبان رضوان
 اآلداب كلية –اللغة العربية قسم 
 اإلمام عبد الرحمن بن فيصلجامعة 

 د. منى صالح الرشادة 

 اآلداب كلية –قسم اللغة العربية 
 جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 المكانية في شعر المرأة السعوديةأثر المكان المقدس في تشكيل الُهويَّة 

 
  هـ 1443/ 4/ 9تاريخ قبول البحث:  هـ  1443/ 1/ 25تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

بعالقتها ابملكان  السعودية  اهلُويَّة  الشاعرة يف رسم  السعودية  املرأة  إسهام  البحث  يدرس 
املعرب فنياً عن انتمائها األصيل إىل أرض احلرمني، وهذ ما طبع ُهويَّتها  املقدس من خالل صوهتا  

 بطابع مكاين وروحي خاص جتاوز الذاتية إىل العموم من خالل ثبات املكان، وتفاعله مع اهلُويَّة. 
واملعريف،  اجلمايل  ببعدها  العالقة  تلك  تشكيل  الشاعرة يف  السعودية  املرأة  أسهمت  وقد 

 ها ابلثابت املكاين، فانعكس مجال املكان وجالله على تلك اهلُويَّة. وترسيخها ابرتباط 
وتتجلى أمهية املوضوع يف دراسة شعر املرأة، وإبراز دورها الفاعل يف إعادة إبداع العالقة 
بني املكان واهلُويَّة وصياغتها يف كل مرحلة من مراحل التطور اليت تشهدها اململكة. وتتحدد 

قراءة خطاب يف  واجلماعي،   غايته  الفردي  الوجود  إثبات  آليات  أهم  إحدى  بوصفها  اهلُويَّة 
وترسيخه يف الوعي عرب أتكيده يف الشعر بوصفه اخلطاب الفاعل يف تشكيل تصورات األفراد  

 لذواهتم.
ويهدف البحث إىل دراسة جتليات اهلُويَّة الوطنية السعودية يف تفاعلها مع املكان يف شعر 

 نبني دورها يف ترسيخ اهلُويَّة. الشاعرة السعودية، ل
وتتناول دراستنا أشعار شاعرات سعودايت رمسن معامل واضحة لعالقة اهلُويَّة ابملكان على  
اختالف الزمن، وأساليب التعبري وبنية التفكري؛ لنبني كيف جعلت من املكان املقدس أيقونة  

 اجلمايل هلا من انحية أخرى.للُهويَّة زادهتا رسوخاً من انحية، وأسهمت يف تنمية اإلدراك 
 

 اهلُويَّة، املكان املقدس، الشاعرة السعودية، العالقة بني اهلُويَّة واملكان.  الكلمات املفتاحية:

  د. منى صالح الرشادة
 اآلداب  كلية –اللغة العربية قسم 

 اإلمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة 
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The impact of the sacred place in the formation of the spatial 

identity in the poetry of Saudi women 

 

Abstract:  

The research studies the contribution of the poets' Saudi woman in shaping 

the Saudi identity with her relationship with the holy place through her voice, 

which artistically expresses her authentic belonging to the land of the two holy 

mosques. That marked her identity with a special spatial and spiritual character, 

which transcended subjectivity to the general, through the stability of the place 

and its interaction with the identity. 

The poets' Saudi woman has contributed to the formation of this relationship 

with its aesthetic and cognitive dimension, and its consolidation in its connection 

with the spatial constant. Therefore, the beauty and majesty of the place were 

reflected in that identity. 

The importance of the topic is evident in the study of women's poetry, 

highlighting their active role in re-inventing the relationship between place and 

identity and shaping it at every stage of development taking place in the Kingdom. 

Its purpose is to read the identity discourse as one of the most important 

mechanisms for proving individual and collective existence; and its consolidation 

in consciousness through its assertion in poetry as the effective discourse in 

shaping individuals' perceptions of themselves. 

Our study addresses the poetry of Saudi female poets' who drew clear features 

of the relationship of identity with the place in different times; styles of expression 

and the structure of thinking to show how they made the holy place an icon of 

identity and strengthened it on the one hand and contributed to the development 

of aesthetic awareness of it on the other hand.   

  

key words: Identity, the holy place, the Saudi female poet, the relationship 

between identity and place . 
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   املقدمة:
ويطبعها خبصائص ما خيتزنه من   ،احلياة اإلنسانّية  ُهويَّةيرسم املكان أبعاد  

السعودية ابملقدس    ويَّة ولعل ارتباط اهلُ   ،تسهم يف التمايز بني اهلوايت  أبعاد وقيم 
وقبل اخلوض يف الدراسة    .هذه  نتبينها يف دراستنا  عليها خصوصية  ىأضفقد  

الذي    ،الوطن لدى الشعراءيتداخل مع مفهوم    املكان  ن مفهومإالبد من القول  
إىل كونه مرجعية حياتية    ،اليت ميازجها احلب واحلنني  ،(1)  تطور عن الوقفة الطللية

الذي   ،وميثل املكان موضع الكون   .وانتماءه  ،وحياته ووالءه،    (2)تشكل انتماءه 
ومنح أشكال حمددة   ،يقوم بتحديد" نسق احلياة للكائنات احلية اليت تعيش فيه

ولعل اهتمام الشاعر ابملكان ينبع من حبه له نتيجة   ،8لألشياء املتموضعة فيه"
  ، النظر إىل املكان إال من خالل تفاعل اإلنسان معه   نال ميكلذا    ،معايشته له

األان  وذلك ألن   التفاعل بني  الذي حيتضن عمليات   " احليز    ، والعامل يشكل 
 . (3) وخالله نتكلم وعربه نرى العامل وحنكم على اآلخر"

أمهيته يف العالقة الروحية الثابتة    رما ذكواملكان املقدس يكتسب إضافة إىل  
  . وبسبب انتمائه املكاين إليه اثنياً   ،بينه وبني اإلنسان حبكم انتمائه العقدي أوال

وقد بينت األشعار املختارة للمرأة السعودية رؤيتها للمكان املقدس وعالقتها  
 .  فاستحضرته بوصفه اترخياً انبضاً ابحلياة على امتداد األجيال ،به

 
  .8:ص ،ت.د1ط ،سوراي  ،حلب ،املطبعة العربية ،احلنني إىل الوطن يف شعر املهجر ،( فريد جحا1)
   .55ص:  .2002 ،1ط ،لبنان ،دار اآلداب ،حتوالت الشعرية العربية ،: صالح فضلينظر( 2)

اجلديدة  ،خالد حسني(  3) الرواية  يف  املكان  الصحفية  ،شعرية  اليمامة  ط(  .د)  ، الرايض  ،مؤسسة 
 60ص: .ه1421
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 ، مكان املقدس بتفاعله مع الذاتلل  املرأة السعودية الشاعرة  صفجاء و لقد  
واقعاً   ،ُهويَّةفضاء و هلا الوطن   فكان ، خاصة ُهويَّةأدى إىل صياغة  األمر الذي

للسعودينيو   ،وإبداعاً  وروحياً  وفكرايً  مجالياً  عنواانً  أشعارها  وشكل    ، مثلت 
عن    اجلماعة  تلفت االنتباه من حيث دورها يف إرساء مفاهيم  شعرها ظاهرة

اآلخبذلك  وهي ال ختتلف    ، الوطنية  ويَّةاهلُ  الشعراء  التأثر  عن  رين من انحية 
امتزج يف   كوهنا امرأةبإال أهنا امتازت    ، إليه  النتماءوالتصريح اب  ،ابملكان املقدس

ابملوضوعي الذايت  اجلسد  ،خطاهبا  خارج  خطاابً  انتمائها    ،فكان  فيه  عربت 
يف لغتها إىل واحة تفيء إليها يف    فتحول املكان  ،وهويتها اخلاصة كالرجل متاماً 

 .أغنتها عن احلامي املستقر يف الذهن ،حياهتا
وانعكس والء   ،املكاينيف بعدها    ويَّةمما أثر كثرياً يف الوعي العام ملفهوم اهلُ 

 .ومتسكا ابلوطن على اختالف األزمنة
ولعل هذه الظاهرة يف شعر املرأة اليت مناها حضور فكري وعاطفي وطموح 

وبناء    .يف تفاعالهتا مع املكان العياين الشاهد   ويَّةدفع بنا إىل دراسة اهلُ   ،ثقايف
األسلوبية   البىن  إىل  الوصول  إمكانيات  من  تنبع  إمنا  الدراسة  أمهية  فإن  عليه 

وهنا    .مقرتنة ابملكان يف سياق مجايل وفين وفكري  ويَّةواملعرفية يف تشكيل اهلُ 
اللذين أسهما يف   ،مساءلة اجلانبني اجلمايل واملعريفأمهية البحث وهو    تكمن

نتاج املرأة الشاعرة   للوصول إىل رصد مساهتا يف ،السعودية الثابتة  ويَّة تشكيل اهلُ 
والتحول الظريف الذي جرته العوملة على اجملتمعات    ،يف عالقتها ابلثابت املكاين
  .وحاولت إلغاء خصوصيتها
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يف شعر الشاعرات   ويَّةالعالقة بني املكان املقدس واهلُ موضوع  ويطرح البحث  
 ، يطرحهاالبد من اإلجابة عن األسئلة اليت  ولكشف هذا املوضوع    ،السعودايت

 وهي:
 ؟استناداً إىل املكان ُهويَّةهل استطاعت الشاعرة إجياد مرجعية لل 

يف ظل ما يشتجر يف العامل   ويَّةوهل استطاعت أشعارها تصوير ثبات اهلُ 
 ؟ من صراعات وجتاذابت

   ؟ابرتباطها ابملكان  ويَّةوما األساليب اليت عربت من خالهلا عن اهلُ 
يف شعر   ويَّة وتفرتض اإلجابة عن هذه األسئلة توضيح تعيينات املكان واهلُ 

 ،ملكانوا  ويَّةوالكشف عن رؤيتها لثنائية العالقة اإلجيابية بني اهلُ  ،املرأة الشاعرة
 . واختالفها بني اإلظهار واإلضمار ،وأساليب التعبري عن هذا كله

عني  الذي يُ   املنهج الوصفي التحليليالبحث وفق مقتضيات    هذا  ويسري 
يف   اإلبداع الشعري  أثر ذلكوبيان    ، يف تتبع إبداعات الشاعرة يف هذا اجملال

 . السعودية ضمن مشروعها الشعري ويَّةبلورة اهلُ 
 : ثالثة حماور  يفانتظم  فقد ،ولتحقيق هدف البحث

 . املكان املقدس لدى الشاعرة السعودية  احملور األول:
 . ابملكان املقدس يف شعر املرأة السعودية  ويَّةعالقة اهلُ   احملور الثاين:

  ويَّةأساليب التشكيل الفين لصورة املكان املقدس مقرتان ابهلُ   : لثاحملور الثا
 . فنياً 

ضمنت أهم النتائج  وت   ،امتةاخلوتلتهما    ،قدمةامل   كذلكتمهيد وال سبقهما  
 . املصادر واملراجع ثبتمث   ،والتوصيات
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 : السعودية الشاعرة  لدى املقدس   املكان   األول  احملور
وهو احليز الذي   ، (1)   والبيت ومكان األلفة  املوضع واحمللهو  بعمومه  املكان  
 ، (2)األحياز لتشكل عالقة اإلنسان ابملكان"  ترتاتب هذهإذ    ،أشياء" حيتوي  

حيتوي كل   الذي  الفضاء  تشكيلأثر كبري  لمكان  ول  ،األمكنةوهو    ُهويَّة   يف 
  .آخراإلنسان ومتايزها مبا خيتص به من قيم ختتلف من مكان إىل 

 ، وقد حظي املكان املقدس بغري قليل من الدراسات على اختالف مفاهيمه
الثقافات   املقام   .واملعتقداتفكان له دالالت متعددة بتعدد  ويهمنا يف هذا 

ة يف ترسيخها نظراً وأثر املرأة السعودية الشاعر   ،السعودية  ويَّةاقرتان املقدس ابهلُ 
فيه الذي وجدت  املكان  يسبق    ،خلصوصية  مل  وأصيل  املوضوع طريف  وهذا 

  .-حسب علمنا-بدراسة 
املقدس حكراً على املرأة بل تناوله أيضاً شعراء    يكن البحث يف املكانومل

ولكن الشاعر السعودي كان أكثر تناواًل للموضوع    ،سعوديون وغري سعوديني
مكة املكرمة واملدينة  فربزت    ،وينتمي إليهما  ،ألنه يعيش يف بالد احلرمني  ؛نظراً 

  ُهويَّة وكّوان ومساً لل  ،امتزج فيها الوالء الوطين ابلديين  ؛جزءاً من االنتماء  املنورة
هذا األمر    الشعراء "وليس  غرضاً أساسياً من أغراض شعر  وشكل  ،السعودية

لكن    ،ا هو عند جل شعراء العربإمن  ،حكراً على الشعراء السعوديني حسب

 
املكان  ،غاستون ابشالر  (1) هلسا  ،مجاليات  والنشر  ،ترمجة: غالب  للدراسات  اجلامعية   ،املؤسسة 

 .39ص:  .1984 . ،2ط،لبنان ،بريوت

داللة املدينة يف اخلطاب الشعري العريب املعاصر دراسة يف إشكالية التلقي اجلمايل    ،( قادة عقاق2)
 .256ص:  . م 2001 ،ط(.د) ،سوراي ،دمشق ، احتاد الكتاب العرب ،ط.د ،للمكان
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فهم يشاركون اآلخرين    ،ابملكان الديين  أكثر التصاقاً   كانوا  الشعراء السعوديني
التقديس املشاعر  ، يف  للوطن  ،وتعظيم  التارخيي  ابالنتماء  عليهم    ،ويزيدون 

الواقعيبواالست اإلسالم  ،يستشعروهنا  فهم  ،طان  راية  ويذودون    ،وحيملون 
 ،الديينوقد وعى الشعراء السعوديون ثقل اململكة العربية السعودية    ،(1)"عنه

الوحي مهبط  املسلمني  ،فهي  أفئدة  االقتصادي   ،ومهوى  الثقل  إليها  مضافاً 
غنيا  ليكّوان مكاانً    ؛التالد والطريف  هلا  فرتاكم    ،بوأها يف العاملتواملكانة اليت ت 

 . واملعرفيةابلدالالت الدينية والثقافية 
املقدس   ابملكان  عالقتها  عن  السعودية  الشاعرة  عربت   ،وصفتهفوقد 

واسرتجعت   ،التاريخفلجأت إىل ذاكرة    ،يف لغتها  -بعالقتها به    -  وأعادت بناءه
مبا خيتزنه من ثقل وما   هوأحيته من خالل استحضار   ،حمطات منه ختدم غرضها

من   عليه  فكرة وصورة    ،روحانيةأضفت  إىل  املكان  ابلنفس    ترتبطان فتحول 
 ، انتماءكونه مجالية إضافة إىل كونه  ب وهو ما يوحي    ،والوجودوالتاريخ والثقافة  

ابلثبات    نعينو   .اجلمعية للسعوديني  ويَّة عن اهلُ عرّب   ،فأنتجت بذلك مكوان اثبتاً 
اهلُ  املقدس  ،السعودية  ويَّةأن  املكان  من  الثبات  مسة  األمكنة    ،أخذت  فكل 

إال هو والتغري  للتحول  اآلخر  ،ختضع  إزاء  االنغالق  ابلثبات  نعين  وإمنا   ،وال 
 . الرسوخ

املقدس بشكل   الباحثون والدارسون حول مفهوم  ويتفقون    ،عاموخيتلف 
"متحورت جغرافية اإلسالم    إذ  ،لكرمياعلى أماكن حمددة ورد ذكرها يف القرآن  

 
 ،ç  1417  ،2ط  ،الرايض  ، الشعر واجملتمع يف اململكة العربية السعودية  ،مسعد بن عيد العطوي  (1)

 .333ص: 
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يف وحدة روحية   ،وبيت املقدس  ،واملسجد النبوي  ،الروحية حول البيت احلرام
القدس كعناصر تكوينية داخل    ،املدينة  ،توحد بني املدن الثالث: مكة  ،شاملة

 .(1) اليت تشكل فيها مكة نقطة احملرق" ،قداستها
فقد   ،كتاب هللا  يفه  ماورد ذكر املقدس على    دراستنا يف حتديدوسنعتمد يف  

فمكة املكرمة" مكان مقدس حفر   ،القدسية على أماكن بعينها  ¸  هللا  أسبغ
وجوده يف أعماق التاريخ وتغلغل يف سويداء قلب كل مسلم واستقر يف وجدان 

على ما سواها   ة مكةعَلت مكان و   ،(2) اجلماعة اإلسالمية عرب اترخيها الطويل"
القرآن الكرمي    ́   بذكره هلا الَِّذي    بقوله:يف  اْلبَ ْيِت *  َهَذا  فَ ْليَ ْعُبُدوا َربَّ   ﴿

وقال تعاىل : ﴿ ُسْبَحاَن الَِّذي ،  (3) َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَ ُهْم ِمْن َخْوٍف ﴾
اأْلَْقَصى الَِّذي اَبرَْكَنا َحْوَلُه  َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم ِإىَل اْلَمْسِجِد  

كما أتيت املدينة املنورة بعدها يف    ،(4) لُِنرِيَُه ِمْن َآاَيتَِنا ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصرُي ﴾
وال قدسية خارج هذا النطاق ابملفهوم    ،احتوائها على املسجد النبوي الشريف

ثالثة مساجد يف    ل إىلعلى االرحتا   – ملسو هيلع هللا ىلص–وقد حث الرسول الكرمي    .الديين
فقال: الدنيا  ثالثة    "ال  هذه  إىل  إال  الرحال   ،هذامسجدي    مساجد:تشد 

 
الكيالين  (1) الدين  الروحية    ،مشس  القدس  العرب)رمزية  الكتاب  احتاد  منشورات  املكان(   ، قداسة 

 .19ص:  ،2005 ،ط.دمشق د
موسوعة مكة املكرمة اجلالل واجلمال قراءة يف   ،فلسفة املكان املقدس  ،جريدي سليم املنصوري  (2)

 ، 1ط   ،بريوت  ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،اجلزء األول( حمور الشعر)األدب السعودي  
 .25ص ،2005

 .4-3سور قرش: اآليتان  (3)
 . 1اآلية ،سورة اإلسراء (4)
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كر أن أول ما ظهر على وجه وقد ذُ   ،(1)  واملسجد احلرام واملسجد األقصى"
و  مكة  للمقدساألرض  ودنيوايً    ملا كان  دينياً  النفس  يف  منزلة  األمكنة  من 

 .(2) ملقدس كمقوم يف هويتهم"افباإلمكان للناس " أن يضموا صفة 
مرمي   املقدسة يف شعر  األماكن    من )  بقوهلا   (3)البغداديوقد جاء حتديد 

 : (4)الكامل(
 قِ نا اخلالربّ  رمحةِ  جباللِ  وكعبيت مزدانةً  فيكِ  فالبيتُ 

 يف إشراقِ   احلرمنيِ  هي اثينَ  قدسيةٍ  مبدينةٍ واملصطفى 
رحلة اإلسراء اليت ربطت " ما بني أطراف اجلغرافية   إىلفأحسنت يف إميائها  

   .(5)مكة واملدينة والقدس" ،اإلسالمية املقدسة

 
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل    ،أبو احلسن مسلم بن احلجاج النيسابوري  (1)

 ، 1397( حديث رقم:  1470  -1)1ج    ،حتقيق: أبو قتيبة نظر حممد الفالراييب  .‘  رسول هللا 
 .628ص:  ،الرايض ،دار طيبة ،1ط

املقدسة  ،اجلادرجيرفعة    (2) العريب  ، العمارة  الثاين مج    ،251العدد    . املستقبل  مركز    ، 22كانون 
 .33ص:  ،2000 .دراسات الوحدة العربية لبنان

هاشم    (3)  حممد  عام    ،البغداديمرمي  بباريس  السربون  جامعة  من  الدكتوراة  درجة  على  حاصلة 
امللك    ،العريبيف األدب    ،م1972 العزيعملت يف كلية اآلداب جبامعة  امللك   ،زعبد  وجامعة 

 عبد الكرمي   ،ينظر: معجم الشعراء السعوديني  ،(1400)إنسانية    مطبوع عواطفهلا ديوان    ،سعود
 .20ص  ،ن(. د) ،مç، 2003 1424 ،احلقيلبن محد بن إبراهيم 

 131ص:  ،1980 ،1ط .د ،الرايض ،الكتاب العريب ،عواطف إنسانية ،البغداديمرمي  (4)
 .23ص:  ،قداسة املكان()رمزية القدس الروحية  ،كيالينمشس الدين ال (5)
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الشاعرة   وعتها  إهلية  هبة  مفهوم    ، فأكربهتا  ،السعوديةوالقداسة  وحددت 
 :(2) من الكامل()(1)تقول الشاعرة إنصاف خباري ،املقدس وفقها

 فإذا الزماُن من اهلباِت غيورُ   املكاَن قداسةً  من وهبَ  بحانَ س
 كليهما لفخورُ   نّ إو  "فزها   به وإذا سناُم الفضل مقروٌن 

وكيف   ،املقدسابملكان    ويَّةفكيف عربت املرأة السعودية الشاعرة عن ارتباط اهلُ 
 ف ما سنقهذا    ؟السعودية ابقرتاهنا مع املكان يف شعرها  ويَّةرسخت صورة اهلُ 
 : احملورين اآلتينيعليه من خالل 

  

 
حاصلة على درجة الدكتوراه يف األدب العريب   ،مبكة املكرمة  ولدت  ،خباريإنصاف علي ذاكر    (1)

وأستاذ مساعد يف    ،وحماضر  ،معيدةعينت    ،م2001  -ه   1422من كلية الرتبية للبنات عام  
شاركت   ،هلا إنتاج شعري منشور يف صحف اململكة  ،حاصلة على العديد من اجلوائز  ،الكلية ذاهتا

الدار   ،الفرج  سعود عبد الكرمي  ،ينظر: شاعرات معاصرات من اجلزيرة واخلليج.  يف ملتقيات عدة
                  .14ص  ،مç - 2002 1423 ،1ط ،السعودية للنشر والتوزيع

 . 10024 ،العدد 1420ذواحلجة  ،اجلزيرة ،إنصاف علي ،خباري (2)
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  ابملكان املقدس يف شعر املرأة السعودية:   ويَّةعالقة اهلُ   :ثايناحملور ال
وأخالق   ،وتقاليد  ،وعادات  ،نتاج االشرتاك يف ممارسات اجتماعية  ويَّةاهلُ 

فتكون أمنت وشبه طبيعية يف تركيزها على االنفصال    ،مشرتكة مدة زمنية طويلة
اآلخرين وتنافس  ، عن  وتفاخر  حمل  اهلُ   ،(1)وتصبح  فضاء  الذي   ،ويَّةواملكان 

الذايت طابعها  إحساسً   ،مينحها  يثري  سواه  دون  ابملواطنة  ا  "واملكان  ما 
من  ءشي ثال حيدحىت لتحسبه الكيان الذي  ،آخر ابلزمن واحمللية ً وإحساساً 

  ،ته وانتمائهيَّ والشاعر حياول أن يربز األمكنة اليت متثل خصوصية هوُ   ،(2)دونه"
خصوصيته   ألن يفقد  قد  فهو  املكانية  يفتقد  حني  األديب  وابلتايل    ،"العمل 

اهلُ    اف  (3)أصالته" بني  درجاهتا    ويَّة "العالقة  أعلى  يف  متاه  عالقة  هي  واملكان 
  ، تتجسد وتتمفصل وترتاءى وتتمشهد يف صورة املكان دائماً   ويَّةفاهلُ   ،املمكنة

وال مكان    بال مكان  ُهويَّة ال  إذ    ،ته كي يعيش ويدومويَّ مثلما املكان يؤسس هُ 
فللمكان    ،(4)ة من طراز رفيع"ذات طبيعة ثقافي  بينهماولعل العالقة    ،ُهويَّةبال  

ويعمل    ، من خالل مكتسباته منهدور وظيفي يتمظهر يف تكوين اإلنسان ُخلقا  
 ،ألن املكان "يدرك إدراكاً حسياً يبدأ خبربة اإلنسان جبسده  ؛تهويَّ تثبيت هُ يف  

مكمن( القوى النفسية والعقلية والعاطفية  )نقل بعبارة أخرى  لاملكان( أو  )هذا  
 

وزارة الثقافة    ،جملة احلياة الثقافية  ،مفهوم اهلُويَّة يف مدلوله الفلسفي والديين  ،أبو يعرب املرزوقي(  1)
 5ص: .2001 ،مايو ،125عدد ،التونسية

 5ص: ت(.د)بغداد  ،دار الشؤون الثقافية العامة ،1ط  ،الرواية واملكان ،ايسني النصري (2)
 .6ص:  ،مقدمة املرتجم  ،غالب هلسا ترمجة: ،مجاليات املكان  ،جاستون ابشالر (3)

دار غيداء    ،1ط  ،رواية األرض والتاريخ واهلُويَّة يف رواية عمكا لسعدي املاحل  ،سهام السامرائي  (4)
 . 43ص: ،2005 ،األردن ،للنشر والتوزيع
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احلي" للكائن  واهلُ   ،(1)واحليوية  املكان  بني  بشكل    ويَّةفالعالقة  متحققة  البد 
العالقة يف  الشكل الذي تتخذه هذه  حتديد    يف  استدعى البحث  وهذا ما  ،عام

واالقتصار فيه على املكان املقدس بوصفه داللة على معاين  شعر املرأة السعودية  
   .السعودية ويَّةثرية تدخل مجيعها يف تكوين اهلُ ك

ي "مقدار وه   ،يف مواجهتها لآلخرهي الذات  :  يف أبسط تعريف هلا  ويَّةاهلُ و 
وأنه ذو كيان متميز عن    ،ما حيققه الفرد من الوعي ابلذات والتفرد واالس تقاللية

الزمن  ،اآلخرين عرب  واالستمرارية  والتماث ل  ال داخلي  ابلتكام ل   ،واإلح ساس 
ثقافت  ف ي  ال سائدة  والق يم  ابملثالي ات  "حالة  ،(2) ه"والتمسك  استقالل   وهي 

وتعد مطلباً    .وهي أيضاً حالة الشيء كونه متميزاً   ، الذات واالنتماء إىل الشيء
ع جزئياً على ع اتق املسؤولني  يق  ،وحتديدها واجباً حتمياً   ،أساسياً لكل البشر

اهلُ  وم ضمون  ش كل  أن  اعتبار  على  وتوجيهها  ضبطها  مهمة  م ن    ويَّة عن 
   .(3) الواجبات اليت ال ميكن جتاهلها أو التخلي عنها" 

يؤثر يف   هب   ،اإلنسان  ُهويَّةواملكان  الفين ألن    ؛اويتأثر  بعده  له   " املكان 
املتجانسة  احمل  أو مساحته اهلندسية  ،وحدوده اهلندسية ددة بناء على األشياء 

 
 ، دراسات يف األدب العريب  . مجاليات املكان يف قصص سعيد حورانية  ،آابديحمبوبة حممدي حممد    (1)

 .92ص:   ،2011 ،1ط ،دمشق ،وزارة الثقافة ،منشورات اهليئة السورية للكتاب
السيد    (2) اهلُويَّة اإليديولوجية واالجتماعية يف مرحليت   ،رمحنعبد اجلحممد  مقياس موضوعي لرتب 

 ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع  ،جامعة الزقازيق  ،كلية الرتبية  ،تأخرة والرشد املبكراملراهقة امل
 .400ص: ،1998 ،ط.د ،مصر ،القاهرة

 ، ط  .د  ،مصر  ،القاهرة  .ع امل الكت ب   .الرتبية وقضااي اجملتمع املعاصر  2003  ،أمحدحافظ فرج    (3)
 .165–164ص: 
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مألوفة بينها عالمات  تقوم  الذين    ،اليت  القدر  بنفس  البشر  يؤثر يف  واملكان 
  . (1) "يؤثرون فيه

هلا خصوصية يف شعر الشاعرة السعودية كوهنا    ويَّةعالقة بني املكان واهلُ ل ول
انتماء حىت ربطت األمكنة كلها ابملكان املقدس سواء أكان ارتباط احتواء أم  

وهنا البد من دراسة الطريقة اليت   ،غدا مكوانً أساسياً يف الشخصية وسلوكها 
 .السعودية ويَّةسلكتها الشاعرة يف تبينها أثر املكان املقدس يف تشكيل اهلُ 

أما املدينة    ،( طقوس العبادة قبل اإلسالم وبعدهاملكرمة  مكة)لقد شكلت  
اإلسال بعد  املكرمة  مكة  مع  تكاملت  الدينيةفقد  داللتها  يف    ةالشاعر و   .م 

عن كثب عالقة السعوديني    ت وعرف  ، تعايش  ،من املبدعني  اكغريه   ةالسعودي
ووعت    ،والعمرة  ،فريضة احلج  ةتأديل  ازحف اجلموع إليهم  توشاهد  ،ابملدينتني

لل  قدسيتهما    –  مدينتنيما  إىل  وثقايف  - إضافة  بعد اترخيي  أسهم يف   ،من 
ا  والشخصية  الكيان    و   ، اتهويَّ هُ وتشكيل    ، ئهاانتما  وحتديد  ،لسعوديةتكوين 

اهلُ أسهم يف   انعزال    –ابلثبات    ويَّة وسم  إزاء    -ثبات أصالة وعراقة ال ثبات 
من مرحلة  بلداً ما  ونعين التحوالت اليت تنقل    ،الذي يطرأ على كل بلد  املتغري

السعودية مبعزل عن االنكسارات اليت مرت هبا    ويَّةوهذا ما جعل اهلُ   ،مرحلة  إىل
تكون من أشكال الفكر ت اليت توايَّ نظراً ألهنا متينة اثبتة "وهذا حال اهلُ   األمة

 
مينا    ،عبيدمهدي    (1) البعيد()املكان يف ثالثية حنا  املرفأ  الدقل  العامة   ،1ط  .حكاية حبار  اهليئة 

 .33ص:  ،2011 ،1ط ،دمشق ،للكتاب
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الّشعور واإلرادة لتوجيه احلياة  ،والفعل وأشكال  ولعل هذا    ،(1)"وقدمت منطاً 
هو الذي  ،يةاالحتاد بني املكان اجلغرايف للمدينتني مع ما حيمالنه من رموز دين

  .أنتج شغفا ابالنتماء إليهما 
البناء   املشاركة يف  إىل  فاعلة  امرأة  السعودية بوصفها  الشاعرة  وقد سعت 

لوطنها والفكري  اهلُ   ،الثقايف  عالقة  توضيح  يف  الفاعل  دورها  هلا    ويَّة فكان 
 ، تتأسس على أبعاد معرفية  ،كعالقة عضوية متينة  ،السعودية ابملكان املقدس

 ؟فكيف تبدت هذه العالقة .الرتكيز عليهاالشاعرة حاولت 
املقدس السعودية متوضعات املكان  الشاعرة  العارف   ،تعي  وتبدأ بتساؤل 

إنصاف )فكل األمكنة تتزاحم على فم الشاعرة    ،أبي األمكنة ستفتتح حديثها
 :(2)خباري( يف قصيدهتا أم القرى

 !واألهدابُ  العنيُ  هو للصفيّ     ..أوى ارٍ         أعن غ  !؟أحكيها عن أي  
 !قابُ            واألح دُ          ها البيفتناولتْ     به تْ       قرأ( إذ نزلا)حرا( عن )عن  أمْ 

 !رابُ             ها أت( كلّ بِ احملصّ ) وعنِ    ِمىًن() ( أم عنكِ عرفاتُ )أم عنك اي 
 مآبُ  ( هي للشغوفِ مروةٍ )عن     صفا )وعن ( املقامِ )( عن احلطيمِ )وعن

 ركابُ  ( هي للعالءِ كعبةٍ ) عنْ     ة           أم رزَ أ            هللا( م بيتَ ) ك َ               أم عن
ا احلديث عن  استنهاض  فتختار  القادر على  املعريف  ببعده  املقدس  ملكان 
لتبقي    ؛حماولة اإلمساك ابللحظات الزمنية السابقة   ،الذاكرة عن جيوب املقدس

 
بعض فرضيات جدل الغريب واخلاص يف    -الثّقافة املختلطة واهلُويَّة الثّقافية    ،أوسفالد  ،شفامير  (1)

 .موقع احلوار املتمدن ،شباط .ترمجة: عبد احلكيم ،وحدة الثّقافة
(2) com/watch?v=leYErfz3TiQ.youtube.https://www 

https://www.youtube.com/watch?v=leYErfz3TiQ
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تثبت    ،األنف الذكرفهي يف قوهلا    .املاضي حياً يف الذاكرة على امتداد الزمن
 ،واقعيا أماكن انبثاق الدين احلنيف حماولة اإلمساك ابللحظات الزمنية السابقة

ة اليت اختزنت  اليت تصنعها صور املخيل   ،اإلنسانية  ويَّة املكان ذاكرة اهلُ   فجعلت
واقعية منها  ،صوراً  " ألن تقاومي    وأضفت عليها إحساسها حىت غدت جزءاً 

  .(1)"حياتنا قوامها الصور
إلمياهنا  األمكنة  أمساء  ذكر    جلأت إىل  (إنصاف خباري)الشاعرة  أن  ى  نر و 

بعث  بفعل  حب للمكان    ففي الذكر  ،اإلسالمية  ُهويَّةترسيخاً لل أن يف ذكرها  
القلب  ،الشعور هبا ت  ،ونقشها على صفحة  التعدد   يف قصيدهتالجأ  كما  إىل 

هلا  ،املكاين اجلغرايف  الوصف  عن  ابل   ،مبتعدة  عنه  التارخيي    وصف مستعيضة 
اإلسالم من   أضفى عليهمبا    شعرايً   ه لرتسخ  ؛مكاينسم  امستندة إىل    ،والديين
  غداوبذلك    ،هإحساسها إزاء  وصف  من خالل  لهها  ءعمق انتماتُ   كي  ،قدسية

 .الذاتية واجلمعية ُهويَّةاملكان تشخيصاً لل
الطاهرة  البقاع  وذكر  املكاين  التعدد  حبركة ها  وجتمعالشاعرة  تعود    ،وبعد 

املكان احلقيقي الواقعي الذي يشكل نقطة البداية   ( أم القرى)وختتصرها    ،دائرية
 .ورسالة اإلسالم اخلالدة – ملسو هيلع هللا ىلص–واخلامتة بذكر لسيدان حممد  

ال لقد   على  محّلت  تعلو  متعددة  املكان دالالت  تَ   ،املكانشاعرة  عد فلم 
دالة    ،شعاب مكة طرقا ومنحنيات حتيط هبا جبال بل حتولت إىل عالمات 

منه   أشرق  الذي  املكان  ذاكرة  الذي جعل    ،العظيماإلسالم  نور  على  األمر 
 

املكان  ،ابشالرغاستون    (1) هلسا  .مجاليات  غالب  الثقافية  ،ترمجة:  الشؤون   ، 2ط  ،بغداد  ،دار 
 .39ص:  ،1984
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  ، يةمكانية وثقافية واترخي  ُهويَّةفهو يعرّب عن    ،ثنائي الداللةيف األبيات  املكان  
 .ميالد وانتماء ُهويَّةو 

 ،اقتصر على ذكر االسم  الذي  ،وصف املكان   هو  ،ما يثري االهتمامولعل  
ه من حيث واستعاضت عن الوصف ابلرتكيز على العالقة السامية اليت تربطها ب

فضاء   مناسكإنه  واخليال على اتريخ    ،أداء  الذهن  تفتح  وهي عالقة مجعية 
فاقرتن وصف الشاعرة للمكان املقدس   .ما قبل اإلسالم  إىل  طويل من القدسية

ن  عالقة ذات الشاعرة ابملكامبا يشي ب  بصورة ذهنية يتقاطع فيها الديين ابلتارخيي
 ،لدعوةيف سبيل نشر ا  –ملسو هيلع هللا ىلص–ومعاانة سيدان حممد    ،املرتبط بنزول القرآن الكرمي

ورحلة   البعثة  من سرية  هلا  ال حصر  تتداعى صور  حراء"  غار  ذكر"  فمجرد 
على  ،اإلسالم اهلُ   تعمل  األصول    ويَّةتثبيت  إىل  بشدها  وذلك  وترسيخها 
بل رمست صوراً هلا    ،مل تعدد أمكنة جغرافية فحسبومع أن الشاعرة  ،  واجلذور

اليت    ،السعودية  ويَّةهلُ كما استقرت يف الالشعور اجلمعي لتشكل ا  بعدها الزمين
كان الذي يشكل  ابمل  ويَّةمن هنا كان ارتباط اهلُ   ،هي بدورها صورة عن الذات 

جتعل   ،الدينية إىل املرجعيات    فاإلحالة  ؛ء معرفيا يرتبط ابلوعي وأعماق النفسابن
و    ،مييز االنتماء الديين والروحي للجماعة يف الواقع    إطاراً   املقدس  ملكانمن ا

 ،األمكنةكيز الشاعرة على  فرت .  ظالاًل وأبعاداً دينية وثقافية داخل النصرسم  ي
ابلتقديس  تشع  اليت  املعاين  من  إراثً حمّ ف  ،ولد كثرياً  النص    دينياً   لتها  داخل 

املتلقي على استنطاق ذاكرته    ما محل  ،وجعلت منها بؤرة القصيدة  ،الشعري
ما وعته الذاكرة وما حواه إلعادة إدراكه له مرة أخرى من خالل املطابقة بني  

  .النص الشعري 
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لذلك نستطيع القول إن الشاعرة استطاعت أن جتعل من املكان مرجعية 
 . السعودية ويَّة اهلُ  وإليها تعود ،هلا صلة ابلتاريخ والواقع

املقدس   املكان  تداخل  ال نستطيع    بشكل  ويَّةاهلُ ( مع  مكة واملدينة)لقد 
بينهما  أشارت  ،الفصل  املكان  الشاعرة  فكلما  ما  ،إىل  أن  أوضحت   ميكن 

  ، يشي ابلعالقة اخلصبة بينهماما    ولعل هذا  ،يشكل للذات من عمق عاطفي
احلب ببواعث  العاطفة وميدها  بينهما حتمل    ،فاملكان خيصب  العالقة  وجيعل 

اخلصوصية من  واملكان  ،نوعا  ابلذات  وعيا  لهنظر   ،وتستبطن  ملعايشتها   ، اً 
 .ودخوله يف تفاصيل حياهتا 

  ، ويَّة ما مييز شعر املكان املقدس يف شعر املرأة السعودية كدليل على اهلُ إن  
وهذه حال مكة املكرمة واملدينة املنورة    ،حضور عياينين:  أن للمكان حضور 

وحضور يف الذاكرة كحضور املسجد األقصى فلكال   ،بكل إرثهما الديين األزيل
والشاهد العياين أكثر   ،وهذه اخلصوصية هي اليت متيزمها  ،املكانني خصوصية

تقول    ،للحساسية الشعرية يف قدرة املرأة يف تفعيل احليز املكاين  حضوراً إضافة
 :(1)  (ف خباريإنصا)

 كتابُ   منه مدى الزمانِ  احلرفُ    وخطابُ  عرٌ مشا هذا القصيدُ 
 ابُ     رايُن واألعصَ الشّ  هُ وقودُ             ف    ناالسَّ  أكنافَ  حني يرومُ  عرُ والشّ 
 ابُ                 يرت هُ انُ                  وبي  هُ ؤادُ             فف   القرى يف أمّ  يكونُ  حنيَ  عرُ والشّ 

 وى غالبُ                  واهل مكةَ  واكِ             هب     عٌ ول              ت غافِ ويف الشّ   ماذا يقولُ 
 بابُ              األس تكثرُ   مكةَ  فلحبِّ   ماداعي اهلوى إن مل يدرِ  والقلبُ 

 
(1) com/watch?v=leYErfz3TiQ.youtube.https://www 

https://www.youtube.com/watch?v=leYErfz3TiQ
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 يف احلشا منسابُ  وجهكِ  وجاللُ     ليب بنّيٌ             ق ول ورجفُ            ماذا أق
 واب                اجل هُ طرُ                  وع  تأن األمنُ    هُ اي إشراقَ  ..الكونِ هذا   ضوءَ  اي

فتبنيه    ،فتفرد له خطاهبا الذي رام وصف املقدسات  ،حتتفي الشاعرة ابملكان
املكان الفيزايئي أو  وهذا أحالنا إىل مكان يفارق   بعبارات تفيض حمبة ومشاعر
فأم   ؛مكان داخلي مبين يف الذات الشاعرة  إىل  ،املكان املعني مبساحة جغرافية

  ومن مث خترج  ،ومها سر نبضه وخفقانه  ،القرى ومكة مدينتان ماثلتان يف القلب
  .دايةلتعم الكون بنور اهل ؛إىل الكونية الذايت  من املفهومالقدسية الشاعرة 

اهلُ  ارتباط  الشاعرة عن  فجعلت من املكان    ،لذاهتابوعيها    ويَّةلقد عربت 
القار يف الذاكرة العربية والرتاث الديين بوصفها    املفهوم  ،ويَّةعلى اهلُ بؤرة الداللة  
املكان يتحول إىل فضاء أوسع مجع بني القدسية والرؤية   تجعل و   ، قبلة املسلمني

  .يف االنتماء
متتد إىل النفس   ،ارج مكانيةاخلويشكل املكان املقدس بنية مكتملة هلا أبعاد  

لذلك كان االنتماء    ،ومعتقداهتا وخلفياهتا الثقافية والدينية  ،والذات اإلنسانية
لشاعرة يف القصيدة ا  تقول  .ينية العلياإليها يتجاوز املكان اجلغرايف إىل القيم الد

   نفسها:
 وى وصحابُ            واهل ويَّةاهلُ  أنتِ   فصاحيت سر   وأنتِ  اجلذورُ  أنتِ 
 إايبُ  نيُ                   إذ حي  ةُ              أنت البقي  واحني           ج ستقرّ       م النزيلةٌ  أنتِ 

 شبابُ   سعدي حني حانَ  ايصفوَ     ااهلَ       مبا وجالصّ  أحالمِ  ايطيبَ 
 ابُ تنبيكم القصّ  تْ               إن شّرح   ملهجيت مايعطي اهلواءُ  أعطيتِ 
 طُعمي كذاك شرابُ    ٍ زم              من زم  عباءيت  الطهورِ  كعبتكِ   من لونِ 
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عرب املضمون الشعري الذي يبني عالقة الذات   ويَّةتنقل الشاعرة مفهوم اهلُ 
الذي يدل على    ،فمكة املكان املقدس هو أس كينونة الذات  ،ابملكان املقدس

وانتصاراته    فجر اإلسالم  لت هذه املدينةفقد مثّ   ،االنتماء والتاريخ العريب اجمليد
العظيمة الدينية  اليت    ؛ومآثره  املكانية  خصوصيتها  عن  الشاعرة  عربت  وهلذا 

وليست العباءة    ،العباءة تشاكل لون الكعبة (  )أسبغت على املرأة بعض مساهتا  
الذي يشري إىل أتثري املكان يف   ،بذاهتا هي املقصودة وإمنا احملمول الداليل هلا

كما يشري إىل   ،كااللتزام بقيم الدين حىت يف املظهر اخلارجي  ،السلوكيات العامة
 ويف هذا إمياء لتأثري املكان .االلتصاق وااللتحام من خالل االقتداء والتمثل به

مع   ،ومنحها بعض التميز عن سواها من النساء  ،على زي املرأة خباصة   املقدس
ولكن الشاعرة أرادت أن متيز النساء    ،خاصاً   وليس  ،عامعلمنا أن أتثري املكان  

  االرتباط   كان املقدس لوعيها أن املكان "يعينبسيط من ارتباطهن ابمل بشيء
  احلقائق  لفهم   ،للوجود  ،للعني  اليومية  الطقوس  ألداء  الكينونة  بفعل  اجلذري
  ضمن  اإلنساين  املشروع  لصياغة  واخلفية  املعقدة  للرتاكيب  ،الروح  لبناء  ،الصغرية
 . (1) "املهمة األفعال

خاصة    لونني وفق وجهة نظرأن الشاعرة أرادت إجياد صلة بني  واملرجح  
املكان   مع  التماهي  من  والعباءة كنوع  املكان  بني  املتشاهبات  تركيب  تعيد 

   .املقدس

 
  ، ط(.د)  ، بغداد  ،دار بيضون الثقافية  ،إشكالية املكان يف النص األديب  1986  ، ايسني النصري  (1)

 . 166-165ص:  ،1986
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اهلُ  تتالزم  املرأة    ويَّةومل  الدى  الديين  مع  اإلرث  مع  بل    ،وحسب إلرث 
على    وهذا ما أضفى  ،أيضاً   احلضاري الذي محله اإلسالم من مكة إىل العامل

ممتداً  اهلُ   ،املكان املقدس إراثً حضارايً  تقول    .ابلذات اعتزازاً    ويَّة انعكس على 
   :(2) سيدي التاريخ( )من قصيدة (1)( شريفة أبو مريفة)

 دِ حممّ  للقاصني دينَ  ومحلتُ    مشاعلي قد أضأتُ  مكةَ  بيدِ ب
 : (3) ( من قصيدة أرض احلجازإنصاف خباري)وتقول 

 من برِدها ولظاها  ..من ليِلها   صحراِء احلجاِز وتُرهِبامن قلِب  
  مشَلت مجيَع قُراها ةٍ وحضار    ةٍ                 هنضٍة وّهاجَ شبَّْت معاملُ 

الثقافة   (البغداديمرمي  )وحتاول   احلفر عميقا يف  األوطان"  يف قصيدهتا "جنم 
 ، وتالزم الثقايف والديين واحلضاري  ،لالطمئنان على امتالء الذاكرة بصورة املكان

 : (4) فتقول خماطبة وطنها ،مجيعا  وأتكيداً على ثباهتا
 القِ              ربنا اخل   مةِ     رح جباللِ    زدانةً           عبيت م             فيك وك فالبيتُ 

 
 ،تلقت تعليمها يف مدينة الرايض  ،ولدت يف مدينة رفح يف فلسطني  ،شريفة سالمة عودة أبو مريفة(1) 

 ه والدكتوراعلى درجة املاجستري  وحصلت    ،انلت بكالوريوس العلوم والرتبية من كلية الرتبية ابلرايض
 1417وجئت عينيك()هلا ديوان شعري مطبوع    ،مساعدتشغل وظيفة أستاذ    ،ختصص النبات

سعود   زعبد العزيمؤسسة جائزة    ،ينظر: معجم البابطني للشعراء العرب املعاصرين  .م1996-ه 
 .766ص ،3م ،البابطني

ص:   ،1996  ،1ط  ،النادي األديب ابلرايض  ،وجئت عينيك  ،مشس األصيل  ،شريفة أبو مريفة  (2) 
64 . 

 -2009  ،الرايض  ،1ط  ،فواز اللعبون  ،شعر املرأة السعودية املعاصر: دراسة يف الرؤية والبنية  (3)

 .260ص:  ،1430
 .131ص:  ،عواطف إنسانية ،البغداديمرمي  (4)
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 يف إشراقِ  رمنيِ              هي اثين احل     يةٍ                 قدس دينةٍ              طفى مب           واملص
 يف األعماقِ  احملمولِ  يف ركنكِ   قومي يف العال إال سبقُ  بقُ ما السَّ 

لول الديين  يدرك املرء خلفية األماكن املقدسة اليت يضمها فضاء الوطن واملد
ومجالية العالقات املرتبطة    ،ويدرك الصلة بني وصف املكان املقدس  ،املرتبط هبا

وهذا يعين أن املسميات املكانية    .هو مقدس  به من حيث االقرتان الوجودي مبا
تغادر نطاقها املادي الضيق إىل فضاءات روحية ونفسية ترتبط مبا هو أعمق  

مدينة   )كما يف امللفوظات التالية:  ،ترتبط أبجواء مقدسة و   ،املاديمكوهنا  من  
البيت ( وتبعاً هلذا   –كعبيت    الركن احملمول ابألعماق  –اثين احلرمني    -قدسية
 ، ‰  يات املكانية جبو من القدسية بذكر املصطفىاملسم   تزدهي

  ويَّة ما أضفى على اهلُ ابملكان  الوطنية ممتزجة    ويَّة وهذه القدسية تعود لرتسم اهلُ 
  ، دائمة التألق    ،فهي متجذرة راسخة اثبتة ثبات املكان املقدس  ،مسة الثبات

 الذي جيعل وعدم التأثر ابملتغري    ،وهذا ما جيعلها عصية على التبدل واالحنراف
  .(1)"" يف طور التشكل الدائم  ويَّةاهلُ 

 
ترمجة: شهرت العامل وهالة فياد وحممد   .مقاالت يف الثقافة والعوملة والنظام العاملي  ،كينجأنطوين    (1)

 .79ص:   ،2001 ،ط.د . القاهرة ،اجمللس األعلى للثقافة ،حيىي
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على هامش شعر   -بوصفه مكاان مقدسا    –ومل يكن املسجد األقصى  
يف    ُهويَّةبل كان حاضراً يف لغتها الستكمال التكوين الروحي لل   ،املرأة السعودية

 :(2) (1) ( هيام محاد)تقول الشاعرة  ،إطار املكان املقدس
 .. تدعوين فهذي األرضُ 

 أيتيين  األبعادَ حيرق ُ  نداءٌ 
  احلر   النداءُ  وما زالَ 

 ... جيري يف شراييين
 يف أرضي ولو عاشت أفاعي الغدرِ 

 ... فلن أركع
 هْ خمضر  األرضِ  جذوري يف عروقِ 

 على أرضي هنا أحيا 
 هْ واملدي مع الرشاشِ 
 األقصى وأمحي املسجدَ 

 عدو هللا ال تقربْ 
 إن أغضبْ  أان الربكانُ 

 أان املاضي 
 

عاش فرتة من    ، ومشاهلابني غرب اململكة    تانتقل   ،ç  1371من مواليد األردن    ،هيام عودة محاد   (1)
هلا ديواانن: حلن يف أعماق البحر مطبوع عام    ،مث استقرت يف منطقة تبوك  ،الزمن خارج الوطن

ينظر مقدمة ديوان حلن يف أعماق   .م1987-ه   1407قارب بال شراع عام    ، 1980  -1400
 . 5ص: ،البحر

 .29ص:  ،1987 ،1ط ،جدة ،مطابع املدينة ،قارب بال شراع ،محاد هيام (2)
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 أان االيت 
  هْ والثرو  أان التاريخُ 

إىل عملية حتويل وتبادل بينها وبني استدعاء    ويَّةفاملرأة هنا تنتقل يف أتكيد اهلُ 
فقد حولته إىل رمز حييل    ،القابع يف الذهن دائماً   ،املكان املقدس الغائب حسياً 

فشكلته يف داخلها من خالل الشعور مبسؤولية عميقة إزاء   ،عليه ذكر األرض
لذلك جند سيطرة الفعل    ،املقدس الذي ما زال حياً يف أعماقها بكل اترخيه

تعبريها   التأكيد على    جيري(  -أيتيين    –حيرق    -تدعوين  ) املضارع على  مع 
ابملكان ابإلشارة   ا ارتباطهعربت عن    كما  .يهادميومة هذا الشعور الذي يلح عل 

    .( وكأهنا تدل عليه يف داخلهاهذي)إىل 
 ، اترخيهاملكون يف الذاكرة بكل    –حسياً    -وتنحاز املرأة إىل املكان املفقود  

فنسبته إليها مؤكدة أنه جزء من انتمائها الروحي والثقايف    ،حمايدة  نلذلك مل تك 
   .تهاويَّ واملعريف الذي أنتج هُ 

يتسم خطاب املقدس احملمول ابلذاكرة مبا حييط به من ظروف أبعدته عن  و 
العياين واالسرتداد  ،احلضور  احلماية  الشاعرة ختاطبه خبطاب  ما جعل    ؛ وهذا 

هُ  مكوانت  ضمن  ابهلُ ليكتمل    ؛تهاويَّ لتضعه  لالرتباط  الذهين   ،ويَّةالتصور 
 .لتستكمل صورهتا ويَّةيف إطار احلماية اليت تلتزم هبا اهلُ وإدخاله 

وهو معراج السماء برحلة امتدت من املسجد   ،إن األقصى مكان مقدس
يربز االنتماء املمتد عرب الزمان   ،ولعل هذا االمتداد هو امتداد روحي  ،احلرام

واليقني ابسرتجاعه    لذا  ،واملكان ابلتحدي  اغتصبه  ملن  موجهاً  اخلطاب  كان 
وهذا ما حول املكان إىل   ،  ويَّةفأضمر بذلك الصراع اخلفي على اهلُ   ،ومحايته
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اوز املكان الداللة وجت  ،داللة عميقة متتد إىل فلسطني كلها من بوابة املقدس
ألن الفن ال يستنسخ الواقع كما هو بل يشيد واقعاً   ،داللة روحيةاحلسية إىل  

تسقط فيه الذات رؤاها وقيمها" فاإلنسان حيول معطيات الواقع    ،رمزايً موازايً له
 ،احملسوس وينظمها ال من خالل توظيفها املادي لسد حاجته املعيشية فقط  

   .(1)  بل من خالل إعطائها داللة وقيمة"
متصور املرأة حتويل املكان من مكان واقعي حسي إىل مكان    تلقد حاول

داخله التزام  ايف  على  ف  ،كقضية  لتضفي  الواقعي  املكان  مساحة  تجاوزت 
  الكينونة   ،فاألقصى رمز التاريخ  ،يرتبط ابملاضي واحلاضر  ،مساحته دفقاً روحيا

واملسجد   ،راماملسجد احل)عنه الستكمال ثالثية املكان    ال غىنالذي    ،واالنتماء
واملسجد األقصى( بفضل فائض القوة اليت أكدها اإلصرار على احلماية    ،النبوي

  .والتحدي
النص   يف  رمسه  وإعادة  املكان  اسرتجاع صورة  السعودية  الشاعرة  وحتاول 

ابلفقد والشعور  املعاانة  من  بكثري  مشوبة  األ  ،أبلوان  حال  إذ    ،قصىوهذه 
الشاعرة   تقول  االحتالل:  ظروف  من  يكتنفه  مبا  الشاعرة    ثراي )تستعيده 

  :(3)(2) قابل
 

جمموعة من   ،ضمن كتاب مجاليات املكان  ،ترمجة: سيزا قاسم   .مشكلة املكان الفين  ،لومتان  ،يوري(1)
 .64ص:  ،1988 ،2ط ،املغرب ،الدار البيضاء ،عيون املقاالت ،املؤلفني

هلا نشاط اجتماعي    ،حصلت على الثانوية العامة يف لبنان  ،ç  1359ولدت يف جدة    ،ثراي قابل  (2)
ينظر   . م1963ت    ç  1383األوزان الباكية( عام  )صدر هلا أول ديوان نسائي سعودي    ،متنوع

  .203ص:  ،عبد الكرمي احلقيل ،معجم الشعراء السعوديني
  .ç 1414/ 11/10 ،1298جملة اليمامة السعودية العدد  (3)
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 أقصى اي  بوركتَ 
 ..أعوام تعاقبتْ 

 .. أعوام بعدها من
 .. أعوام بعدها من

 مغتصباً  مازلتَ 
 فتفرد (1)القحطاين( وضحى) الشاعرة شعر يف  انزفاً   جرحاً  األقصى  ويبقى

 :(2)  فتقول ،بذكره  فيها هتلج ،القدس() قصيدة  للقدس
 األحداقِ  يف القدسِ  جراحُ  كانت     ناجسمِ  يف دتْ تعدّ  اجلراحُ  وإذا

 األوراقِ  ع         لى غ         صصٌ  وتناثرتْ     ناأس  معتَ  وقد أقصى اي  انديتُ 
 ،فتؤملها جراحه  ،ترتبط الشاعرة ابألقصى بوصفه أحد املقدسات اإلسالمية

 .فريتد نداؤها غصة يف قصيدهتا يف انتظار القادم  ،فتناديه بال جدوى
اهلُ  فضاء  يشكل  املرأة  شعر  املعين يف  املكان  أن  إىل  تقدم  مما    ويَّة خنلص 

 وقد عربت يف قصائدها   ،السعودية
العالقة املتالزمة   اهلُ   ،بينهماعن  القيمية   ويَّة فتححدت  من مجلة األنساق 

   .واخللقية اليت أضفاها املكان املقدس
 

ماجستري   ،حاصلة على بكالوريوس لغة عربية من كلية الدمام  ،وضحى مسفر حممد القحطاين  (1)
موقع   ،الذاتيةينظر: السرية    .م2018هلا ديوان فنن    ،ودكتوراه يف األدب والنقد جامعة الدمام

 . بن فيصل نعبد الرمحجامعة اإلمام 
arts-of-sa/ar/colleges/college.edu.uia.https://www 

القحطاين  (2) الكتاب  ،فنن  ،وضحى مسفر  السعودية  ،عامل  العربية  ص:    ،2018  ،1ط  ،اململكة 
76. 

https://www.iau.edu.sa/ar/colleges/college-of-arts
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  ويَّة أساليب التشكيل الفين لصورة املكان املقدس مقرتان ابهلُ :  لثاحملور الثا
 فنياً:

تقريرية يف الطابية  اخللغة  وال  عن املباشرة  السعودية االبتعاد  حاولت الشاعرة
املكان   العالقة بني  السردي  تجلأ  إذ  ويَّةواهلُ بناء  التصوير  يف    والوصف  ،إىل 
أساليب تشكيل املكان املقدس    بذلك  فتنوعت  ،املقدستصوير عالقتها ابملكان  

السرد  يب  إذ حضر املكان بصور متعددة تداخلت فيها أسال  ،املشكل هلويتها
تُ  اختالفها  على  لكنها  املكانشعر  والوصف  حسي    أبمهية  نصي  كمكون 

املسندة إىل أمساء    فتستحضره  ،ومعنوي الصفات   ، األماكنمن خالل جممل 
الذي جتاوزت    ،والسيما الوصف الوجداين  ،شكل الوصف  فيهاوأتخذ الّلغة  

فالشاعرة مل تكن    ،وانتقلت إىل داخلها وشعورها  ،فيه الشاعرة الظاهرة احلسية
  .انفسها ووجداهن مشهداً ممتزجاً بتأثريه يف    بل شكلت  ،تصف املشهد اخلارجي

الشاعرة   املاجد )تقول  لرتسيخ   (1)  (جناة  أدبياً  املكان  إنتاج  إعادة  حماولة 
 :(2)السعودية متوحدة مع املكان ويَّةاهلُ 

 
خصلت على بكالوريوس علوم املكتبات واملعلومات /كلية اآلداب / جامعة امللك   ، جناة املاجد  (1)

سابقاً   حجازية(جمسات  )معدة ومقدمة برانمج    ،شاركت يف أمسيات شعرية عدة  ،عبد العزيز جبدة
قصائد رمضانية ( عرب أثري إذاعة   )معدة ومقدمة برانمج    ،  ç  1429عرب أثري اإلذاعة السعودية  

صدر   ،  حاصلة على العديد من اجلوائز  ،حمررة سابقاً يف جوال بنات السعودية  ،  ç  1429جدة  
ينظر: جملة عاشقة   ،2010اجلرح إذا تنفس ( عن اندي اجلوف األديب عام  )هلا ديوان شعر بعنوان  

والفن  ،الصحراء واألدب  العربية  ملرأة  بقضااي  تعمي  نسائية   . جملة 
php?action=view&i.net/lovedesert/news.https://sha3erjordan

d=266 

 .85-83ص:   ،1431 ،ط.د ، النادي األديب ابجلوف .اجلرح إذا تنفس ،املاجدجناة  (2)

https://sha3erjordan.net/lovedesert/news.php?action=view&id=266
https://sha3erjordan.net/lovedesert/news.php?action=view&id=266
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 يف األرجاءِ  النورِ  انبالجُ  حيثُ    اهلدى القرى أرضُ  ومبوطين أمّ 
 ويف األحشاءِ  هُ مسكنُ  يف العقلِ   هُ املسلمني جتل   وكل   نٌ                      وط

 محاءِ ا السّ رهبِّ  وعلى شريعةِ     ت دولةٌ               قام ومبوطين للدينِ 
 راءِ                     اإلس ه يف ليلةِ ومقامُ     ضلهِ بف تسامى عن سواهُ   وطنٌ 

للمكان املقدس " أم القرى " داخل صورة الوطن  مركبة  تقدم الشاعرة صورة  
فاالحتواء اكتفت ابلداللة عليه   ،الكبري مبا يوحي ابالحتفاء أكثر من االحتواء

"حيث " بينما االحتفاء استغرق الداللة الدينية كرمز للمدينة املقدسة مث           ب 
" فأساس البناء الشعري هنا هو اندماج ءالديين" اإلسراانفتح املكان على النص  

الذي أتسس عليه    ،حية والثقافيةو اإلنسان مع املكان املقدس بكل دالالته الر 
القيم اإلسالمية تنتظم  لغوية مجالياً  ببىن  الوطين  الشعر  اوهذ  .االنتماء   ، حال 

حمسوس   فين  شكل  يف  وخواطره  وأفكاره  "أحاسيسه  يشكل  عادة  فالشاعر 
 . (1)رؤيته للوجود وللعالقات اخلفية بني عناصره" وبواسطتها يصور

وجتعل من املكان    ،ملحمة اإلسالم املكون هلويتها  (جناة املاجد)وحتكي  
 : (2)تقول ،خلفية اترخيية وفكرية له

 حرامِ   بيتُ  الكونِ  وبه لربّ    هدي حممدٍ  بنورِ  انل الوسامَ 
 اإلسالمِ  وفيها عزةُ  ،منها    هايفُ أل صارَ  هللاِ  أمانِ  أرضٌ 
 على إنعامِ  على نورٍ  نوراً  هبا  قد أضحى  يف البطحاءِ  واخلريُ 

 مِ العاّل  الواحدِ  لىب نداءَ     حنوها مَ هللا ميّ   ضيفُ  واليومَ 
 

 .65ص:    ،2002  ،الدمام  ،مكتبة الرشد  ،5ط  ،بناء القصيدة العربية احلديثة  ،علي  زايدعشري    (1)
 .70-69ص:  ،اجلرح إذ تنفس ،املاجدجناة  (2)
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تعبري   على  الوجداين  الوصف  حدود   ،الشاعرةيطغى  فيه  ختطت  الذي 
فينتقل املشهد من احلواس إىل النفس " بصورة إنسانية    ،الظاهرة إىل ماورائها

 .(1) وتتخذ منه وجوداً أو مفهوماً جديداً" ،تتحد به أ تنحل فيه ،حية
فالوطن متيز    ،اخلارجي  هال مبشهدفاملكان املقدس حيضر مبا يرتاءى للشاعرة  

 .واهلوىفغدا املقصد  ،فُعّز ابإلسالم ،ابلدعوة

لتأكيد الثبات والرسوخ   ؛يف التعبري  االمسيةولعل ركون الشاعرة إىل الصيغ  
فهيأت بذلك املتلقي الرتباطات دينية    ،للمكان يف الذاكرة كما هو يف الواقع

 . واترخيية ما جيعلها تستقر يف أعماق الوعي
اإلهلي   ختريه  خالل  من  للمكان  تعريفيا  دليال  الشاعرة  املرأة  قدمت  لقد 

من   ومهوى لألفئدة  ،فصار بذلك نوراً لإلميان من انحية  ،لبيت احلرامللوحي وا
بشكل منفتح على    ويَّةتقدميها اهلُ جتلت يف  ولعل براعة الشاعرة    .انحية أخرى

املرأة تنقل    وهكذا  .يرفض اآلخر  ال  –  "واليوم ضيف هللا ميم حنوها "-العامل  
 .اللغة اليت يفهمها اجلميع من خاللعرب الدالالت الشرعية   ويَّةوعيها ابهلُ 

تتحدد أبعاده ابحلب   ،رمسا للمكان املقدس  (إنصاف خباري)وتقدم الشاعرة  
مقيمة روحية  خبلفية  واجلمال  مكة "تلك    ،واجلالل  من  انطلقت  اخللفية 

 
 .1959  ،بريوت  ،دار الشرق اجلديد  ،1ط  ، الشعر العريب  وتطوره يففن الوصف    ،حاويإيليا    (1)

 .11ص:
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ومتلكت قوى اإلحساس    ،اليت عاشتها فيهاالطفولة    منذ  ةوترسخت يف الشاعر 
 :(2) تقول  ، (1)فأصبحت حتول بينها وبني رؤية اجلمال يف سواها" ،هاعند

 عنه إايب   وددت   كيف اخلالصُ    عٌ يب موجَ حُ  البطحاءِ  اي مكةَ 
 تابُ ينزو بروحي ليس عنك مَ    ك يف ضمريي راسخٌ لكن وجدَ 

 اب ُ مى أوّ                    ه إىل احل                  في   ه              قلب لَ         ملن تبت اجلمالُ  أنتِ 
 ها األحقابُ إليه تردّ  كِ                   من    ةٍ ببنس الكبريُ  الوطنُ  يتجملُ 

تلبث    خاصة ال  ُهويَّةالذي حيمل    ،ة النداءغتستدعي الشاعرة املكان بصي
اشجة بني مكة  رسم عالقة تفاعلية و   خالل   اجلامعة من  ويَّةأن تتماهى مع اهلُ 

 . والوطن
البطحاء( وهو وسيلة إبالغية وخطابية إلفادة   اي مكة)  هذا النداء الشجي
  .تستطيع الرجوع عنه  فال   ،فحب مكة قد استبد هبا  ، معىن التشوق والتبجيل

 وال   .طالق واملستقرناالفجعلت منها نقطة    ،نفسهافمكة قد استولت على  
 معه  للفضاء األكرب الوطن الذي ترتبطعجب بعد ذلك أن تتحول إىل مسة  

 بعالقة تفاعلية نسجتها الشاعرة لغواي بقوهلا: 
 ها األحقابُ منك إليه ترد       ةٍ ببنسالكبري ُ  الوطنُ  لُ يتجمّ 
التاريخإن   فالوطن    .اللغة حولت جغرافيا املكان إىل نسق معريف حيتضن 

الكبري يتألق مجاال بريح العبق املشحون حبموالت معرفية من اتريخ البعثة النبوية  
 

موسوعة مكة المكرمة الجالل   ،فلسفة المكان المقدس  ،جريدي سليم المنصوري   (1)

السعودي   األدب  في  قراءة  الشعر)والجمال  محور  األول(   41ص   ،الجزء 
 . بتصرف

(2) com/watch?v=leYErfz3TiQ.youtube.https://www 

about:blank
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فكل زائر للحمى يعرف معىن اجلمال واجلالل لدى انقطاعه للعبادة    .الشريفة
ليعود ويسرتجع فيما بعد   ،وكل شعرية يؤديها حتفر يف النفس عميقا  ،يف مكة

   .ذلك يف ذهنه مقرتان بتاريخ حدوثها
الشاعرة   خباري)وتعمد  خبلفيته    رسمإىل    ( كذلك إنصاف  لغواي  املكان 

تفاعل الذات مبا جيري فيه من مناسك  يبني لنا  مبا  به  لتبني ارتباطها    ؛الدينية
الروحي   بسياقه  الديين فتعيد  فتتأثر  البعد  خالل  من  املقدس  املكان  إنتاج 

 : (1)ابقوهل ،لهتبتعد عن التحديد اجلغرايف و  ،والتارخيي له
 واها اثبٌت وأثريُ                      أَرُض ه    ه          واٍد غري ذي َزرٍع ب            رىب ب

 ُض مين يف ُراَبه أسريُ               فالنب    قد هاَم يب َوجدي وعزَّ رجوعه
 لكبريُ م الِقرى إن الِقَرى                نِع   اي تلكم االرجاُء بُورَِك ضيُفها 

 ؟!وما يطيق صبورُ   ،كيف السلو    يب يف محاك ُموثَّقٌ              عرفاُت قل 
 . م الطهور هبا ونعم حبورُ                         نع   أرٌض هبا أِجُد املالِئِك ُحّوَماً 

به عالقتها  خالل  من  املقدس  املكان  الشاعرة  وعت  وإحساسها   ،لقد 
ف املكان من خالل  فالشاعرة تعرّ   .تها ويَّ ومن هنا كان وعيها له وعياً هلُ   ،جتاهه

ف  " رىب" على إطالقها ال حتتاج   "رىب بواٍد غري ذي َزرٍع به"  إاثرة الذاكرة بقوهلا:
َرب ََّنا ِإيّنِ َأْسَكْنُت ِمْن  ﴿   يستحضر املتلقي قوله تعاىل:بل إن يف ذكرها   ،تعريفاً 

َغرْيِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحرَِّم َرب ََّنا لُِيِقيُموا الصَّاَلَة فَاْجَعْل أَْفِئَدًة ُذرِّيَّيِت ِبَواٍد  

 
العظيم اجلزيرة  ،قصيدة: إىل عرفات  ،خباري  إنصاف  (1) الوقفة   ،العدد  ، 1420ذواحلجة    ،يف يوم 

1024 . 
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وتطلق العنان    (1)ِمَن النَّاِس هَتِْوي إِلَْيِهْم َواْرزُقْ ُهْم ِمَن الثََّمرَاِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن﴾
ومنها شع نور    -ملسو هيلع هللا ىلص  -لسيد اخللق للمتلقي ليتخيل تلك الراب اليت كانت مكاانً  

وتراكمت   ،نقطة البدء اليت تشكلت فيها قدسية املكان  عود إىلفي  ،اإلسالم
نظراً الرتباط املكان مبكوانته التارخيية    ،عنهايف سياق التاريخ    ليبحث  ،عرب الزمن

  .واملقدسة اليت احتفظت هبا الذاكرة اجلمعية
بوصفه مكوان نصياً مضمناً مبضامني اترخيية  املكان  لقد استحضرت الشاعرة  

أمنوذجاً    ،ودينية االنتماء والوالء  أعلىوجعلته  قيم  به  فهي مل تؤسس    .ترتبط 
أببعاد   مادي  البعد    ،هندسيةاملكان كمكوِّن  استنطاق  على  بناء  أسسته  بل 

قيم الوالء واالنتماء ممزوجاً مث ربطته ب  ،املعريف له مث وجهت املفهوم حنو املقدس
  .بعاطفة دينية حيركها شوق دائم لزايرته

ما يلحظه القارئ أن الشاعرة لدى ارتكازها على األبعاد املعرفية جعلت أول  
احلسي  ينقله الوصف    فاملكان املقدس ال  ،النص يرتاوح بني الشعري والواقعي

ما اإلاثرة  بقدر  فعل  أن  ،ينقله  ميكن  ذ   وما  يف  قرائن  يثريه  من  املتلقي  هن 
الذي   ،املكرمةمكة    وادي  فالوادي هو   ؛ارتبطت به كطيب املكان  وموجهات 

قريب من البيت احلرام الذي فضله هللا على غريه    وهو  ،سكنه إمساعيل وذريته
 ، فيها متوفرة  ولكن الثمار  ،للزراعة  حال يصل الذي  وهو الوادي    ،من األماكن

  .واألرزاق تتواىل إليها من كل جانب

 
 . 37اآلية  ،سورة إبراهيم (1)
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فقد اتبعت آلية توظيف لغة دينية للداللة   ،(البغداديمرمي  ) أما الشاعرة  
   :(1) تقول ،احلسي على املقدس بعيداً عن الوصف

 والقلُب ينزُف خوف طوِل بُعادِ    جدي قد تركُتك مرغًما ايدارَ 
 عزيت وعتادي اي سؤددي اي      جليلةً  دمتِ  البلدانِ  اي درةَ 

 الديطاريف وتِ  أحسنُ  وهواكِ      ا ديننَ  قبلةُ  وأنتِ  النعيمُ  أنتِ 
 نوَر بالدي م ِ على األايّ  بقيْ او     لةً          َيسقيَك ريب رمحًة منه 

 ، ابإلشارة إليه  ،يتشكل املكان املقدس يف قول الشاعرة فيما وراء كلماهتا
ألنه   ؛إشارة بلغة دينية " وأنت قبلة ديننا" كون هذا التعبري يغين عن الوصف

   .وثباته ورسوخه قبلة للمسلمني ،يشري إىل مركزية املكان املقدس
ذاته قيمة يف  املقدس حيمل  تشكيله  ،فاملكان  الشاعرة  تعيد   ال   ،وعندما 

ينبثق منه  ومبا    ،خارج املكانهو  بل تشكله مبا    ،تشكله بوصفه مكاانً حمدوداً 
وهنا يتحقق للشاعرة ترسيخه من   ،من مسات وخصائص هلا أتثرها على النفس

وما أضفى عليه التاريخ من    ،من خصوصية  ´خالل ما منحه رب العاملني  
   .أتكيد لتلك اخلصائص اليت اختذت مسة الثبات والرسوخ

املاجد)وتقدم   املقدس  (جناة  واالستق  ،املكان  األمان  منحها  رار الذي 
ويسهم يف حتقيق التواصل    ، احلج( الذي يوحد املسلمني)زماين  يف إطار    ،النفسي

وهنا يتالحم الذايت ابملوضوعي يف جتربة   ،اإلنساين روحياً مع شعوب األرض
فهي ما فتئت ترى وفود احلجيج    ،وهذا ما أثر يف تكوين ذات الشاعرة  ،ةمعاش

 
 .135ص:  ،عواطف إنسانية ،مرمي البغدادي (1)
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دايرها جعلها    ،تفد  ما  وطنها  وهذا  بنيل  ابلفخر  بفضل  تشعر  العليا  املرتبة 
 : (1)( يف قصيدة "اجلرح إذا تنفس"جناة املاجد)تقول  ،اإلسالم

 مقامِ  ه خبريِ ت مكانتُ جلّ  الذي   يف البيتِ  هللاِ   أهال ضيوفَ 
 حرامِ   بيتُ  الكونِ  وبه لربِّ    دٍ هدي حممّ  بنورِ  انل الوسامَ 

 اإلسالمِ  منها وفيها عزةُ     هافُ ألي صارَ  هللاِ  أمانِ  أرضُ 
 على إنعامِ  على نورٍ  نوراً  هبا  قد أضحى يف البطحاءِ  واخلريُ 

 م ِ العاّل  الواحدِ  لىب نداءَ    حنوها مَ هللا ميَّ   ضيفُ  واليومَ 
 بوائمِ  بشاشةٌ  وعلى الوجوهِ   اين هبا القاصي مع الدّ  وتعانقَ 

 يف األقالمِ  األحبارَ  ضَ لتحرّ   ت هاهنا قد تبدّ   التالحمِ  صورُ 
 نيا على األقدامِ هلا الد   وقفتْ   ها زهورِ  بعطرِ  إذا فاحتْ  صورٌ 

 األقوام ِ   فتأملوا اي سائرَ    موحدّ  لكلِّ   هبا عرَبٌ   صورٌ 
 ماؤه بغمام ِ   دَ دّ جُ  هرِ كالنّ     هانئاً  يف اجلوانحِ   يسكنُ  احلب  

 كالمِ   كلِّ   أكرب فوقَ  هللاُ   أميت وحدةِ  نسمو فيعلو صوتُ 
نصها على سياق مكاين جامع   -الذكر  يف األبيات اآلنفة  -شاعرةتؤسس ال

مرجعيات  إىل  فتستند    ،املكان والتاريخ والدين واملقصد  ،للملكة العربية السعودية
لتؤكد انتماءها املرتبط أبزلية القداسة من خالل التعبري عنها    ؛زمانية ومكانية

ليعطي للمكان    ؛نور ميتد وينتشرولكن ال  "بقوله:" انل الوسام بنور هدي حممد
الداين هبا" القاصي مع  أيضاً يف نصها" وتعانق  يفعل فعله يف   ،طابعاً مشولياً 

   .الوحدة اجلامعة للمسلمني
 

 . 70 -69ص:  ،اجلرح إذا تنفس ،املاجدجناة  (1)
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األمكنة من  حمايداً كغريه  ليس  املقدس  واهلوى  ،فاملكان  احلب  هو   ، بل 
  ، قوهلا السابق ( يف  إنصاف خباري)وهذا ما أشارت إليه الشاعرة    ،الدائمالشوق  و 

عاطفتها يستغرق  بساحاته  ، إنه  قلبها  مع كل    ،ويهيم  تطوف  روحها  وتكاد 
 :(1)(إنصاف خباري)تقول  ،طواف لذلك كان له انتماؤها

 واجلسُم مين حتتويِه الدورُ   القداسِة هائمٌ  قليب بساحاتِ 
 مسريُ  لكّن ديين يف احلياةِ   سالمةً  ما كنُت أرضى ابلقعودِ 

 مسريُ  وهلا مع الركِب احلجيجِ   وهي مشوقةٌ  النفسَ ريب كبحُت 
فقلبها    ،إليهالشاعرة    العالقة الوجدانية اليت تشداملكان من خالل  يتجلى  

إذ ال   ،وهذا هو االنتماء املكاين  ،وإن ابتعدت عنه جسدايً   ،يربح ساحاته  ال
  مبا يعدل إحساسهاصوهتا  وهذا ما أسهم يف إبراز    ،إزاءهصف مشاعرها  تفتأ ت

   .ابملكان
حينما نتفحص جممل العالقات الّلغوية املنصبة على   ،وتتواصل هذه احلال

وهلا يف هذا غاية    .فالصور املقدمة هنا مفعمة ابملشاعر واالنفعاالت  ،املكان
 ، (2)ولكن عن طريق الّتأثري"    ،متكني " املعىن يف الّنفس ال عن طريق الوضوح

 ، املتجسدة يف املشاعر اليت تركز على بنية املكانوهي طريقة يف وصف األفكار  

 
 . 1024 ،العدد  1420ذواحلجة  ،اجلزيرة ،إنصاف علي خباري (1)

htm.com/2000/20000309/cu2.jazirah-al.https://www 
 ،ط  .د  ،عمان  ،والّتوزيع  .دار الفكر للّنشر  ،الصورة يف شعر بشار بن برد   ،فعانعبد الّفتاح صاحل    (2)

 . 79ص: ،1983

https://www.al-jazirah.com/2000/20000309/cu2.htm
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وإمنا داللته الرمزية    ،تعني املظهر اخلارجي للمكان أببعاده اهلندسية  فالشاعرة ال 
 .  أقواهلاالسعوديني اليت شغلت يف إبرازها يف    ُهويَّةبعالقته ابلعاطفة للداللة على  

مرمي  )ة( يف قول الشاعرة  مكة املكرم)مرتبطة ابملكان املقدس    ويَّةوتتجلى اهلُ 
 : (1) ( البغدادي

 واألوالدِ  دادِ              األج اي بلدةَ    واألجمادِ  المِ               اإلس اي مكةَ 
 فؤادِ  كلِّ ل يف شوقٍ  والقلبُ      زائراً  كِ جئتُ   هرِ للط    ايمنبعاً 

 الر واد لةُ       قب روضٌ  كنُ والّر  ساطعٌ  كَ بيتِ  يف أركانِ  ورُ فالنّ 
 ادِ           ص  أو رمحةٍ  أيتيه طالبُ     متدفقٌ  اهرٌ                      ط نبعٌ  والبئرُ 

 الورَّاد  معظمِ               مَ فريى تزاح   هِ من حوضِ  حمبةً   يسقي اجلميعَ 
 أو ابدِ  من حاضرٍ  وتشو قاً    إىل ُرابك حمبةً  ميشي احلجيجُ 

 أعادي ترتُع الختافُ   األمنِ يف   حرةً  حىت الطيوُر حتوُم حولكَ 
املكرمة تنتظم كل مظاهر اجلمال واجلالل والتاريخ وهذا ما قدمته   ،مكة 

والرسوخ الثبات  إىل  حتيل  اليت  االمسية  الصيغ  من خالل  تردفها    ،الشاعرة  مث 
 ، أبفعال أوحت حبركة نتخيل من خالهلا الدور الذي تؤديه كل جزئية يف املكان

مث إن النداء   ،اليت عربت عنها أبفعال أفادت احلركة والتجديد لقاصدي مكة
حيمل دالالت التمجيد لتلك البقاع   -اي منبعا    ،اي بلدة  ،اي مكة-الذي تكرر  

 . الطاهرة اليت تتشوق القلوب إليها
وتضيفها إىل ما حيفظه التاريخ هلا من ماض    ،لشاعرة تناجي مكة املكرمةا
  ويَّةلتشكل اهلُ   ؛وبعد ذلك تبدأ بوصفها  ،مث تبني انتساب األجيال إليها  ،جميد

 
 .135ص: ،عواطف إنسانية ،البغداديمرمي  (1)
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ففي البداية ذكرت مكة اليت تشكل    ،يف الذهن من خالل اإلمجال والتفصيل
البئر( لتشكل الصورة   ،الركن  ،البيت)ومنها تتوالد األماكن    ،أيقونة للمقدس

 .الكلية للمكان مشحونة ابلعواطف اليت ال حتول وال تتغري
املشروع( أبهنا سعودية مكية)يف قصيدة    (البغداديمرمي  )وتفخر    ، الثأر 

  :(1)  تقولإذ بطريق احلكاية  ُهويَّةفتتجلى مكة وطنا و 
 ةْ نيّ سَ لي حَ إين يف أصْ  من أان لو تدري هل تعرفُ 
 وتقيةْ  حقاً  طاهرةٌ   لي أشرافٌ                  أه  ،من مكةَ 

 سعوديةْ  أين اي صب   ميين           لي  لكٌ                         م والعفةُ 
تصرح عن   اليت  لذاهتا  رؤيتها  ابملكان من خالل  الشاعرة عالقتها  تصور 

فالصفات    .ارتباطها ابملكان املقدس "من مكة " الذي خلع طهره على ساكنيه
وإمنا هي   ،العفة( ليست جمرد صفة ملوصوف  –التقوى    –الطهر  )اليت تذكرها  

وتقوي الوظيفة اإلحيائية املتداخلة بني    ،صفات توحي ابملعىن الداليل للمكان
الصورة رمست عرب  .معانيها السرد   إن  أن   ،لغة  إىل  ينصرف  الذهن  وجعلت 

مكية  هُ   ،الشاعرة  أظهرت  ما  سرعان  إىل  تويَّ ولكنها  ابالنتساب  املكانية  ها 
وهذا ما   ،وتوزع الطهر على ثراها  ،فاحتوت املكان   ،اململكة العربية السعودية

  ،تقبل الفصل والتجزئة  فكونت صورة ال  ،نصجعل املكان املعىن األساس يف ال
 .اجلمعية ويَّةوتشكل يف جمموعها اهلُ 

 
 .72ص: ،عواطف إنسانية ،البغداديمرمي  (1)
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ابلفضاء املكاين الذي خلع عليه اإلحياء  (1)  (هند العمرو)وحتاول الشاعرة  
 :(2) تقول  ،املقدس داللته القدسية حىت صارت مسة دالة عليه

 سواريهِ  هللا قد قامتْ  بشرعِ    نٍ                   يف وط أيغفو اجملدُ  العزيزِ  عبدَ 
 نزجيهِ   ابألحلانِ   املشاعرِ  سيلُ     انهل تكفي قصائدُ   العزِّ  اي موطنَ 

 أفديهِ  واألنوارِ  الرساالتِ  مهدُ   ي وقافييت          كف  مدحي وما ملكتْ 
حياً  مازال  بناه  ما  أن  لتخربه  املؤسس  امللك  الشاعرة  ويوقد    ،تستحضر 

البالد بشرع هللا من    اهلُويَّة املكونةصورة  والشاعرة توضح هنا    .جذوته حكم 
فالوطن مكان   ،جزئيات مكانية متصورة يف الذهن امتزج فيها اجلغرايف ابملقدس

فتصبح    ، حيكم بشرع هللا املستمد من القرآن والسنة الذي كان موئلهما  ،جغرايف
 .بفضل كوهنا مهد الرساالت  والتمايز  ،والتأسيس  ،حصيلة سريورة الوحي  ويَّةاهلُ 

السحيباين)الشاعرة  وتؤكد   السعودي   (بدرية  الوطن  فتذكر  ذاهتا  الفكرة 
ع يف نصها حاماًل رؤاها الثقافية والوجدانية  ويتموض  ، ابمتداده الديين واحلضاري

وهي   ،ابملكان املقدس والتاريخ واحلاضر  اً حمدد  ،اليت تنهل من زاد فكري وروحي
 :(3)تقول ،ويَّةابهلُ ال خيفى ارتباطها  موضوعات 

 
 

بكالوريوس لغة عربية من كلية الرتبية    ىحصلت عل  ،ولدت يف مدينة الرايض  ،هند انصر العمرو  (1)
: ينظر  ،وخمطوطةونصوص شعرية منشورة    ،أدبيةهلا إسهامات    ،معلمةتشغل وظيفة    ،ابلرايض

 .70ص: ،نوال الثنيان .د ،الفصيح لشاعرات من القصيممناذج من الشعر 
 ، 1ط  ، اململكة العربية السعودية   ،1ط  .مناذج من الشعر الفصيح يف منطقة القصيم  ،نوال الثنيان  (2)

 . 71ص: ،1419
 .17ص:  ،السابق (3)
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 ا تباركت اي وطنً 
 ت  رْ يف احلنااي جتذَّ 

 ا سواك أبعيننا  حبً   صادرتَ 
 النبوة  مهدُ  فيكِ 

 والفاحتون   الصحابةُ  منكِ 
 احلياض   محاةُ   ومنكِ 
 ...لمات رغم امل عن الدينِ 

 ...بنيكِ  قلوبِ  ك كل  يحتيّ 
 ...حمبيكِ 
 جئنا  وها حننُ 

 خطوكِ  نباركُ 
 حنيفاً   ديناً  عشقناكِ 

 ... عشقناك عهداً 
 ... أمينا والءً 

لل الشاعرة صورة  يتفاعل فيها وجدان اإلنسان مع املكان    ُهويَّة هنا ترسم 
مث تدمج التاريخ    ،مهد النبوة( الشتماله عليها مكانياً )الذي حيتضن املقدسات  

فغدت   ،ومنك محاة احلياض()منك الصحابة والفاحتون( مع اآلين  )ابلصورة  
والفداء   ابحلب  املتنامي  الشعور  مع  واحلاضر  للماضي  جامعة  بذلك  الصورة 

وهذا   ،يف سياق حضاري  ويَّةوهذه الصلة بني املاضي واحلاضر أخرج اهلُ   ،والوالء
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منت روابط السعودي ابلوطن  و   ،ما رفع مستوى التفاعل بني اإلنسان واملكان
 .فتشكلت هويته الوطنية  ،ومقدساته ورموزه

انتمائها حاولت  التعبري بلسان اجلماعة عن  الشاعرة عندما أرادت  ولعل 
لتأكيد الثبات    ؛وعانقت املاضي ابحلاضر  ،ضياً وحاضراً مجع بواعث الفخر ما

يدفع هبا حنو   اململكة بكل ما ختتزنه من إرث  عليه  قامت  الذي  املبدأ  على 
 . املضي بثبات إزاء كل ما ميكن أن يعوق هنضتها

السعودية   الشاعرات على ذكر عوامل اخلصوصية  إحلاح بعض  ورمبا كان 
ليها كطابع مميز يف ظل التحوالت احلضارية  انبع من شعورها بضرورة احملافظة ع

البالد من جهة هبا  تعصف   ،اليت متر  اليت  العوملة  دفاع تصد هبا رايح  وخط 
 .خبصوصيات البلدان

الصبيح هتاين  الشاعرة  الوطن   (1)وتفخر  إىل  املكاين  وانتمائها   ،أبرومتها 
 : (2) لفتقو 

 وجَنُْد يل تتزيَّنُ وأيب اجلنوُب     أان من بالد الطهِر أمي مكةٌ 
 نُ  َّ زٌع بِه أمتك            لو هّزين ج   وأان ابنُة األحساِء وابنُة خنلها

 عبٌق وأنفاٌس تظل  تدوزنُ    وأعوُد من رئِة الشماِل ويف دمي

 
األحساء  (1)  مبحافظة  والتعليم  الرتبية  بوزارة  ومعلمة  هجر  ،شاعرة  خبنساء  للشعر   ،لقبت  عاشقة 

 ديوان  ،هوية  مؤلفات: رواية بعنوان وجوه بالهلا  ومشرفة القسم النسائي بنادي األحساء األديب  
 .شاركت يف أمسيات حملية وعربية ،فسائل

com/post.https://almoterfy 
(2) sa.org.jafr-https://al 

 

https://almoterfy.com/post
https://al-jafr.org.sa/
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 فاألرُض داٌر واجملرُّة موطنُ     وهنا أرى كوانً يعيش بداخلي
 ، حساءاأل  ،اجلنوب  ،مكةٌ )السعودية على جزئيات املكان    لقد اتكأت املرأة

هُ   الشمال( حتديد  اجلامعةويَّ يف  بصورة    ،تها  اجلزئيات  تلك  قدمت  ولكنها 
وعواطفها   ،متشابكة ذاهتا  مع  النص    ،ومنصهرة  خيدم  فيما  فنياً  ووظفتها 
ولكن جتربتها يف هذا اجملال تتسم بكوهنا    ،وهي ليست بدعا يف ذلك  ،الشعري

اعتدان على مساعها كلما سنحت هلا فرصة    مهومها اليتة تكتب بعيداً عن  امرأ
  ، تهاويَّ وحبثت عن هُ   ،لقد استأثر املكان املمثل للوطن ابهتمامها  ،الكالم والتعبري

ومن هنا    ،لذلك اطمأنت نفسياً   ،فوجدهتا يف الثقافة والتاريخ ببعدمها املكاين
فكان تعبريها يف هذا كله   ،لضياعكان غياب أسئلة احلرية والشك والشعور اب

اليت تعد الوجه   ،فقدمته على أنه صانع كينونتها  ؛عن عالقة وجودية ابملكان  
للكينونة اجلمعية الكبري  اآلخر  الوطن  تنتمي إىل  تتداخل أطرافه   ؛اليت  لذلك 

 . ومن هنا كان اندماجها يف وطنها اندماجاً كلياً   ،كلها لتشكل فضاء انتمائها  



 

 
371 

العربيةجملة العلوم   
هـ4144 حمرموالستون  السادسالعدد   

قصيدة ب  ،(1) وفاء الغامديوكان اليوم الوطين حمطة توقفت معها الشاعرة  
مرور مثانية  اليت تتغىن من خالهلا ابململكة وأجمادها مبناسبة    ،شدو السراة"بعنوان  

 . (2) ومثانني عاما على التأسيس
 اي موطًنا حاز القداسة رائدا 

 يكفي املفاخر أن منك حممدا 
 انبضا وحضنَت بيَت هللا قلبا  

 أّموه كُل العاملني تعب دا 
 مهد اجلاللِة أنت اي أيقونة

 للمجد تشمخ يف الضياء تفر دا
 هذا الثرى فوق الرؤوِس حمله

 وَشم اجلباَه بنورِه وتوقدا
 والنخُل أقسَم أننا خبصالنا 
 حنكي األوائَل سريًة وجتددا 

 
 1441خصلت على لقب شاعرة جامعة امللك عبدالعزيز عام    ،أديبة سعودية  ،وفاء سامل الغامدي  (1)

ç،  كتاب مطبوعهلا    ،اإللكرتونية  مشرفة على الصفحة الثقافية يف صحيفة مكة  ، عن فئة الشعر 
لتظهر ملتابعيها يف كل   ، انضمت مؤخرا للقسم الثقايف بصحيفة خرب نيوز  ،التحليق بعيدا  بعنوان:

بعنوان زاويتها  يف  واملعريف"  أسبوع  واالجتماعي  الثقايف  ابلتنوع  مقاالهتا  عرفت   .هضيل" 

-https://khabar com.alshaamal.https://www
html.net/156747.ewsn 

(2) lhtm.net/5120846.makkahnews.https://www 

 

https://khabar-news.net/156747.html
https://khabar-news.net/156747.html
https://www.alshaamal.com/
https://www.makkahnews.net/5120846.html
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أهنا نداء نكرة ايموطناً( اليت توحي للحظة  )تنادي الشاعرة موطنها بقوهلا  
ودل    ،فاملوطن معروف  ،ولكن التنوين جاء للضرورة وإقامة الوزن  ،غري مقصودة

التبجيلالنداء   معىن  على  على    ،هنا  داللة  هنا  النداء  االفتخارففي    معىن 
 . ابالنتساب إىل الوطن

البالد خصوصية  بني  املقدس  للمكان  تصورها  يف  الشاعرة  حاز )   جتمع 
 ́   فاهلل  -‘  –تفرع إىل معاين بعثة الرسول الكرمي  القداسة( وما ميكن أن ت

ابالعتزاز كوهنا تنتمي    تولد شعورها ومن هنا    ،ألن تكون مهبط الوحي  خصها
بل أضافت ما ميكن أن تضفي عليه    ،هبذاومل تكتف الشاعرة    ،إىل ذلك الوطن

من    وجعلت  ،الوطنامتدت يف أبناء    اليت  ،واألصالة  األرومة  من كرمالقداسة  
كما تقدمها إثبااتً لوالئها للمكان    ،األصالة يف الفروع  النخل شاهداً على امتداد

 .الراسخ رسوخ النخل يف األرض
املمتدة  الصحراء  إىل  اإلمياء  النخلة  الشاعرة من خالل ذكر  أرادت  فهل 

وهذا   ،والنفسع الوطن يف الواقع  ا ن اتسع رمبا أرادت أن تعرب    ؟ امتداد الوطن
 .ابالغرتاب لديها   ورب الشعغيا  رما يفس

إن ما يلحظ على النماذج الشعرية اليت تناولناها الرتكيز على اسم املكان  
  ؟الذكرفما مقصديتها من هذا  ،املقدس بعيداً عن الوصف اجلغرايف

ل ذاكرة الوعي وحتمية  يمهمتها تشك   ،ةيلذكر االسم داللة عميقة ووظيفإن  
"فاألمساء حتفز الذاكرة    وذلك ألن االسم يرتبط ابلذاكرة املكانية  ،االستمرارية

  (1)".املكانية اليت تغرينا حبب األرض كل األرض
 

 . 129ص: ،2008 ،1ط ،األردن ،ورد األردنية  ،أدبيات املكان وذاكرته ، سلطان املعاين (1)
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 به   إحساسهافبدا    ،تها وانتماءها إىل املكان عرب اللغةويَّ لقد رمست املرأة هُ 
  على  املنصبة الّلغوية العالقات جممل تفحصناولعل هذا قد اتضح عندما  ،مميزا

نشعر معها بقداسة املكان   ،يف كل مرة حتيلنا إىل مكان ما  تفكان  .املكان
  هي   اللغة  وكأن  .واالنتماء إليه من خالل العالقة اليت نشأت بينها وبني املكان

" فاللغة هي املادة اخلام اليت   اجلمعية  ويَّةاهلُ   تكوين  يف  املكان  تشي أبثر   اليت
تتحد لتشكل بعداً دالليا   ،ويه من مكوانت فنيةيتشكل منها اخلطاب مبا حي 

مسكناً    ،(1)معينا" لديها  املكان  يكن  لتمظهر  بل كان    ،ومأوىفلم  ركيزة 
 .فهي منه وإليه ،كينونةوالالوجود بذلك   فشكل هلا ،وصورة هلويتها ،انتمائها
 تقدمي  يف  واالنفعاالت  ابملشاعر  احلافلة  الصور  على  الشاعرة  تعويل  كان  ورمبا

 ، التبادلية معهعالقتها    فأظهرت  ،سيف النف  هبفعل أتثري   قناعتها  من  انبع  ،املعىن
 إال   جبديد  أتت  مل  إن  وهي   ،ويَّةتصورها للمكان املقدس ابرتباطه ابهلُ أبرزت  اليت  

  جعلها أسرية مهومها الذاتية ومعاانهتا   الذي  ،ا عدلت عن خطاهبا النمطيأهن 
بل عمدت    ،فهي مل تنح منحى بكائياً يف وصفها للمكان  ،يف احلياة  اليومية 

 اخلارجي  ملظهراب  تعنأهنا مل  كما  ،  اعتزازفخر و بكل  ه  إزاءإىل إبراز أحاسيسها  
  لذلك   ، السعوديني  ُهويَّة  على  الرمزية  داللتهابلتحديد    عنيهاي  ماألن    ،للمكان

  تلك   جتلي  يف  السعودية  الشاعرة  اعتمدهتا  اليت  الوسائل   نبني  أن  البد  كان
  األبيات   داللة  ويف  ،الصورة  فيها  مبا  الفنية  الناحية  يف  كان حبثنا  هنامن  و   ،العالقة

  على   العتمادها  ، ُهويتها  إلبراز  املكان  على  معتمدة  الشاعرات   بعض  قالتها  اليت
 ، وعواطفها  أفكارها  بث  عرب  ،متلقيها  نفس  يف  تريده  ما  ترسيخ  يف  الفني ة  اجلوانب

 
 . 13ص، 2004 ،(ط.د)اجلزائر  ، دار املعرفة ،ثورة اللغة الشعرية ،عبد الوهاب بوقرين (1)
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لعل من أمهها أهنا ربطت املاضي   ،خمتلفة  ووسائل  متعددة  أبشكال  رمستها  وإن
املكان    ، ابحلاضر أزلية  استحضارها  من خالل  واحلياة  ابحلركة  انبضاً  وجعلته 

مبمارسة اجلميع لتلك الشعائر    ،املقدس واستمراره يف الواقع والذات اإلنسانية
الذاكرة اليت حتيل إىل املاضي  مل  لديها    مبعىن أن املكان  ،اليت ارتبطت به تبنه 

  ، وهذا ما أجج لديها شعور االنتماء  ،بل املاضي املستمر يف احلاضر  ،فحسب
 . (1)ولذلك ميكن القول " إن الوعي ابملكان جزء من فاعلية الوعي ابملواطنة"

وتدفعهم    ،الشاعرة السعودية الوطن بصور تعزز التحام األجيال به  لقد قدمت
 .فهو مصدر الوحي واألمان واجلمال واحلياة الرغيدة ،فيه للتمسك ابلعيش

ورسم   ،املقدس  املكان   لبناءأداة    اللغة  السعودية  الشاعرة  اختذت  قدلو 
  العوملة   حتدايت   ملواجهة  ،متيزه  اليت  اخلصائص  على  وركزت  ،الروحية  جغرافيته
  عن   ويَّةاهلُ   قوام  كوهنا  ابللغة  فاحتفت  ،القومية  وايتاهلُ   هلا  تتعرض  اليت  واالحّماء

  العيانية  الصورة  إىل  استناداً   النص  يف وعاطفياً   ووجدانيا  مجالياً   بناء املكان  طريق
 . الذاكرة يف  الراسخة أو

  

 
 ،وزارة الثقافة واإلعالم  ،الشؤون الثقافية العامة  دار  ،األديبايسني النصري: إشكالية املكان يف النص    (1)

 .8ص: .1989 ،1ط ،العراق
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 اخلامتة:
دورها يف ترسيخ   الذي جسد  بعد وقوفنا على مناذج من شعر املرأة السعودية

وخلصنا إىل    ،املكانالحظنا ارتباطها مبوضوعة    ،سبعالقتها ابملكان املقد   ويَّةاهلُ 
 النتائج اآلتية: 

 ، يف صور أوحت بدالالته الدينية والثقافية واحلضارية  الشاعرة املكان  شكلت  -
ه   مكوانت  أحد  واجلماعيةفكان  الذاتية  اتم  و   .ويتها  وعي  على  كانت 

الذي خيتصر رحلة الدين    ،كان املقدساملرتبطة ابمل  ويَّةبضرورة التمسك ابهلُ 
مع املكان    ابندغامه  ،اإلسالمي من االنبثاق إىل التمكني والتوسع واالنتشار

فتمازج بذلك املكاانن ليتحدا يف صورة مكانية    ،مثل ابلوطنتاجلغرايف امل
الشعري على عالقته بدالالت املكان    هافظل نص  ،ويَّةحددت اهلُ   ،واحدة
بروح اجلماعة  عربت عنها    ،هافكان للمكان خصوصية يف شعر   .املقدس

 ، مبعىن أهنا استطاعت تشكيل املكان وفقا لعالقتها به  ،بتفاعلها مع الفرد
واملعريف   ،لتصورات مجعية  افقو و  اجلمعي  املكان عن خمزونه  ينفصل  مل  إذ 

  ، للمقدس أبنواع املعرفة التارخيية والدينيةوالثقايف وهذا ما خصب وصفها  
ولذلك توزعت دالالت املكان بني الديين والتارخيي   ،اليت ارتبطت ابملكان

مقرتنة ابملكان يف شعر املرأة حماولة   ويَّةمن هنا كان البحث يف اهلُ  .والثقايف
 . شعرية بكل أبعادها الروحية واالجتماعية والثقافية  ُهويَّةلتأسيس  

  ، عرب منحنياته  ويَّة سم اهلُ تجبغرافية املكان كثرياً إال بقدر ما تر الشاعرة    غلتشمل  -
هذه العالقة هي اليت   ،تجاوزته إىل الرتكيز على العالقة اإلنسانية ابملكانف

 ،جيعل املكان معاداًل النتمائه  وهذا ما  ، لسعودينياباخلاصة    ويَّة تعرب عن اهلُ 



 

 
376 

 أثر املكان املقدس يف تشكيل اهلُويَّة املكانية يف شعر املرأة السعودية 
 أ. د. ليلى شعبان رضوان  د. مىن صاحل الرشادة

 

تنفك عن االرتباط    تتايل األجيال اليت الته اليت ترتسخ عرب  ويّ ومن مث هُ 
 .يطرأ على العامل من تغريات فرضتها العوملة  ابألماكن املقدسة على ما

لتشكل    ؛لقد أحسنت املرأة الشاعرة اجلمع بني املكان املقدس واملكان الوطن   -
من  ُهويَّةيشكل   فاملكان ال ،انتماءها معتمدة على مرجعية ثقافية واترخيية

 . إزاءهبل يعكس أيضاً الشعور الفردي واجلماعي  ،ب يعيش وحس
فمن خالل الصور    ،السعوديني  ُهويَّة شكل املكان املقدس أحد أهم مكوانت    -

ابهلُ  ابرتباطه  للمكان  الشاعرة  قدمتها  مرتبطاً    ويَّةاليت  معرفياً  بناء  شكل 
  املرتبطة   ويَّةفاستطاعت من خالل اللغة ترسيخ اهلُ   ،ابلوعي وأعماق الذات

على من خالل اعتمادها    ،واعتنت بتناوهلا املكان ابلوصف املباشر  ،ابملكان
الدينية خلفيته  على  دال  االسم  ذكر  جمرد  أن  ليقينها  املكان  اسم   ،ذكر 

  .ومدلوالته الوظيفية
الذي أدى إىل صياغة    ،لقد وصفت املرأة املكان املقدس بتفاعله مع الذات  -

خاصة جتاوزت الذاتية إىل العموم من خالل ثبات املكان وتفاعله مع   ُهويَّة
وقد أسهمت املرأة السعودية الشاعرة يف تشكيل تلك العالقة ببعدها    ،ويَّةاهلُ 

املكاين ابلثابت  ابرتباطها  وترسيخها  واملعريف  اجلمايل  فانعكس   ،الروحي 
 .ويَّةمجال املكان وجالله على تلك اهلُ 

ال  - املرأة  لذواهتم بدت  األفراد  تصورات  تشكيل  يف  فاعلة  الشاعرة  سعودية 
الذي أنتجته جزءاً   ويَّةفكان خطاب اهلُ   ،ولآلخرين ضمن اجملتمع السعودي

وللروابط الدينية والثقافية والتارخيية اليت   ،اجلماعية  ُهويَّةمن رؤيتها الفردية لل
ود الفردي وهو خطاب يوضح آلية إثبات الوج  ،جتمع أبناء الوطن الواحد
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فرؤيتها الفردية ذابت يف اجلماعة ليقينها أن اهلوايت ال تتكون    .واجلماعي
التوسط بني  من  فما قامت به يف خطاهبا    .إال يف سياق اهلوايت اجلمعية

وما يعج    ،خيتزنه املاضي من إرث ثقايف  اجلماعة واملاضي واحلاضر بكل ما
انفتاح على  انعكست  حتوالت حضارية  من  احلاضر  السعودية    ويَّةاهلُ   به 

  .وعدم انغالقها 
املكان  - بعناصر  املرأة  نص  الشخصية    ، احتفاء  تكوين  يف  ودوره  ودالالته 

 . السعودية
فكان وفق هذا التصور صورة تتفاعل    .حتول املكان املقدس إىل أيقونة للوطن  -

فتحول من مكان جغرايف إىل   ،فيها املعطيات اجلمالية التصورات الفكرية
 . ويَّةوإبراز اهلُ  ،يل أسهم يف إنتاج املعىنمعطى دال

ارتكاز صورة املكان املقدس على أبعاد وجدانية حددت العالقة احلميمية    -
واجلماعية الفردية  الذات  آنيا  ،هتوبين   ،بني  حضوره  يكن  جتاوز   ، ومل  إذ 

  .حضوره اآلين إىل احلضور السرمدي
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 :املصادر واملراجع
 املصادر: -أ

 .القرآن الكرمي - 
مريفة  -  األصيل  .م(ç   -1996  1417)  .شريفة  ،أبو  األديب    ،1ط  .مشس  النادي 

 .ابلرايض
  .الرايض ،الكتاب العريب ،1ط .د  .إنسانية  عواطف  .( 1980)  .مرمي ،البغدادي - 
   .جدة ،مطابع املدينة ،1ط .بال شراع  .(1987)  .هيام ،محاد  - 
 ،عامل الكتب  ،1ط  .فنن  .م(ç   -2018  1439)  .وضحى مسفر حممد  ،القحطاين  - 

 . اململكة العربية السعودية
 . النادي األديب ابجلوف ،ط.د  .تنفس اجلرح إذا .(2010) . جناة ،املاجد - 
 مصادر أخرى: -2
اململكة   ،1ط  .من الشعر الفصيح يف منطقة القصيم  مناذج  .(1419)نوال    ،الثنيان   - 

 .العربية السعودية 
  ، 1ط  .دراسة يف الرؤية والبنية   ،املرأة السعودية املعاصر   شعر   .(2009)فواز    ،اللعبون  - 

 . اململكة العربية السعودية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
https://www.al-jazirah.com/2000/20000309/cu2.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=leYErfz3TiQ 
https://www.makkahnews.net/5120846.html 
https://al-jafr.org.sa 

 
  

https://www.al-jazirah.com/2000/20000309/cu2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=leYErfz3TiQ
https://www.makkahnews.net/5120846.html
https://al-jafr.org.sa/
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 املراجع: -ب
 .املكان يف قصص سعيد حورانية  مجاليات  .( 2011)حمبوبة حممدي حممد    ،آابدي   - 

العريب للكتاب  ،1ط   ،دراسات يف األدب  السورية  اهليئة  الثقافة  ،منشورات   ، وزارة 
 . دمشق

 .ع امل الكت ب  ،ط  .د  .وقضااي اجملتمع املعاصر  الرتبية  .( 2003)حافظ فرج    ، أمحد  - 
 . مصر  ،القاهرة

العزيز    ،البابطني  -  املعاصرين  .(1995)  .سعود عبد  العرب  للشعراء  البابطني    .معجم 
 ،سعود البابطني لإلبداع الشعري  ز مجع وترتيب وتنفيذ مؤسسة جائزة عبد العزي  ،1ط
 . 3م

دار الشؤون   ،2ط  ،ترمجة: غالب هلسا  . مجاليات املكان   .( 1984)غاستون    ،ابشالر  - 
 . بغداد  ،الثقافية

 . اجلزائر  ،دار املعرفة ، ( ط.د ) .ثورة اللغة الشعرية  .(2004)  ،عبد الوهاب ،بوقرين - 
اململكة   ،1ط  .من الشعر الفصيح يف منطقة القصيم  مناذج  .(1419)نوال    ،الثنيان   - 

 .العربية السعودية 
املقدسة  . (2000)رفعة    ،اجلادرجي  -  العريب  ،العمارة  كانون    ، 251العدد    .املستقبل 

 . مركز دراسات الوحدة العربية لبنان  ،22الثاين مج 
  ،حلب  ،املطبعة العربية  ،1ط  .احلنني إىل الوطن يف شعر املهجر   .ت(.د )  ،فريد  ،جحا  - 

   .سوراي
يفالوصف    فن  .( 1959)  ،إيليا   ،حاوي  -  العريب  وتطوره  الشرق    ،1ط  .الشعر  دار 

 . بريوت ،اجلديد
مؤسسة اليمامة ط(  .د )  ،شعرية املكان يف الرواية اجلديدة  .(1421)  ،خالد  ،حسني  - 

 .الرايض ،الصحفية
بن    ،احلقيل  -  محد  بن  الكرمي  الشعراء    .(م ç،  2003  1424)  .إبراهيمعبد  معجم 

 . ن. د  ،1ط .السعوديني
والتاريخ واهلُ   .( 2005)سهام    ،السامرائي  -  يف رواية عمكا لسعدي   ويَّةرواية األرض 

 . األردن  ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،1ط .املاحل
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الرمحن  -  السيد    ، عبد  اهلُ   مقياس  .( 1998) حممد  لرتب  اإليديولوجية   ويَّةموضوعي 
جامعة   ،كلية الرتبية  .ط( .د )   .املبكرواالجتماعية يف مرحليت املراهقة املتأخرة والرشد  

 . مصر  ،القاهرة ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،الزقازيق
  .البعيد(حكاية حبار الدقل املرفأ )يف ثالثية حنا مينا  املكان .(2011)مهدي  ،عبيد - 

 .دمشق ،اهليئة العامة للكتاب ،1ط
  ، 2ط  .الشعر واجملتمع يف اململكة العربية السعودية  . (1417)مسعد بن عيد    ،العطوي  - 

 .الرايض
العريب املعاصر دراسة يف   . (2001)قادة    ،عقاق  -  داللة املدينة يف اخلطاب الشعري 

  .سوراي ،دمشق ،احتاد الكتاب العرب (ط.د ) ، إشكالية التلقي اجلمايل للمكان 
 .الدمام  ،مكتبة الرشد  ،5ط  .احلديثةبناء القصيدة العربية    .( 2002)عشري زايد    ، علي  - 
عبد    ،الفرج  -  اجلزيرة   .( م2002  -    1423)   . الكرميسعود  من  معاصرات  شاعرات 

 . الدار السعودية للنشر والتوزيع ،1ط .واخلليج
   .لبنان ،دار اآلداب ،1ط .حتوالت الشعرية العربية  .(2002)صالح  ،فضل - 
الدين    ،الكيالين  -  الروحية  .  ( 2005)مشس  القدس  املكان)رمزية   ،دراسة  .(قداسة 

 .دمشق ،منشورات احتاد الكتاب العرب ،ط( .د )
ترمجة: شهرت    .مقاالت يف الثقافة والعوملة والنظام العاملي  .( 2001)أنطوين    ، كينج  - 

  .القاهرة ،للثقافةاألعلى  اجمللس ،ط. د   ،العامل وهالة فياد وحممد حيىي

  ، 1ط  .دراسة يف الرؤية والبنية   ،املرأة السعودية املعاصر   شعر   .(2009)فواز    ،اللعبون  - 
 . اململكة العربية السعودية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

الفين  مشكلة  .( 1988)يوري    ،لومتان   -  قاسم  .املكان  سيزا    .كتابضمن    ،ترمجة: 
 .املغرب  ،الدار البيضاء  ،عيون املقاالت  ،جمموعة من املؤلفني  ،2ط  . املكان  مجاليات

جملة احلياة  .يف مدلوله الفلسفي والديين  ويَّة مفهوم اهلُ   .(2001)أب يعرب    ، املرزوقي  - 
   .2001 ، مايو ،125عدد  ،وزارة الثقافة التونسية ،الثقافية

   .األردن ،ورد األردنية ،1ط .أدبيات املكان وذاكرته . (2008)سلطان  ،املعاين - 
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سليم  ،املنصوري  -  املقدس  .(2005)  .جريدي  املكان  من   ،فلسفة  ابحثني  جمموعة 
اجلزء )موسوعة مكة املكرمة اجلالل واجلمال قراءة يف األدب السعودي    ،السعودية

 . بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،1ط .األول( حمور الشعر 
دار الفكر   ،ط.د   .الصورة يف شعر بشار بن برد   .(1983)عبد الّفتاح صاحل    ،انفع  - 

   عمان ، والّتوزيع .للّنشر 
 ،دار بيضون الثقافية  ،ط.د . املكان يف النص األديب  إشكالية  .( 1986)ايسني    ، النصري   - 

   .بغداد 
العامة  ،1ط  .واملكان   ةالرواي  .(ت   .د )ايسني    النصري   -  الثقافية  الشؤون  بغداد   ،دار 

 . (ت .د )
الصحيح املختصر بنقل    املسند  .(2006)أبو احلسن مسلم بن احلجاج    ،النيسابوري  - 

حتقيق: أبو قتيبة نظر    ،1397حديث رقم:    .‘  العدل عن العدل إىل رسول هللا
  .الرايض ،دار طيبة ،1ط ،(1470- 1) 1ج ،حممد الفالراييب
  :املواقع اإللكرتونية

https://sha3erjordan.net/lovedesert/news.php?action=vi
ew&id=266 
https://www.alshaamal.com  
https://khabar-news.net/156747.html 

https://almoterfy.com/post 
  

https://sha3erjordan.net/lovedesert/news.php?action=view&id=266
https://sha3erjordan.net/lovedesert/news.php?action=view&id=266
https://www.alshaamal.com/
https://khabar-news.net/156747.html
https://almoterfy.com/post
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AlmSAdr wAlmrAjς : 

Â- AlmSAdr: 

- AlqrĀn Alkrym. 

-Âbw mryfħ  ،  ŝryfħ.   (1417 h 1996-ـ   m ).  ŝms AlÂSyl. T1 ،  AlnAdy AlÂdby 

bAlryAD. 

-  AlbγdAdy ،  mrym. (1980). ςwATf ǍnsAnyħ. d.T 1 ،  AlktAb Alςrby ،  

AlryAD.  

- HmAd ، hyAm. (1987). blA ŝrAς. T1 ، mTAbς Almdynħ ، jdħ.  

-  AlqHTAny ،  wDHŶ msfr mHmd.   (1439 h 2018-ـ   m ).  fnn. T1  ،  ςAlm 

Alktb ، Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ. 

- AlmAjd ، njAħ. (2010). AljrH ǍðA tnfs. d.T ، AlnAdy AlÂdby bAljwf. 

2- mSAdr ÂxrŶ: 

-  AlθnyAn ،  nwAl (1419). nmAðj mn Alŝςr AlfSyH fy mnTqħ AlqSym. 

T1 ، Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ. 

-  Allςbwn ،  fwAz (2009). ŝςr AlmrÂħ Alsςwdyħ AlmςASr ،  drAsħ fy 

Alrŵyħ wAlbnyħ. T1 ،  jAmςħ AlǍmAm mHmd bn sςwd AlǍslAmyħ ، 

Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ. 

https://www.al-jazirah.com/2000/20000309/cu2.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=leYErfz3TiQ 

https://www.makkahnews.net/5120846.html 

https://al-jafr.org.sa 

 b- AlmrAjς: 

-  ĀbAdy ،  mHbwbħ mHmdy mHmd (2011). jmAlyAt AlmkAn fy qSS sςyd 

HwrAnyħ. drAsAt fy AlÂdb Alςrby ،  T1 ،  mnŝwrAt AlhyŶħ Alswryħ 

llktAb ، wzArħ AlθqAfħ ، dmŝq. 

-ÂHmd ،  HAfĎ frj (2003). Altrbyħ wqDAyA Almjtmς AlmςASr. d. T ،  

ςـAlm Alktـb. AlqAhrħ ، mSr. 

-  AlbAbTyn ،  ςbd Alςzyz sςwd. (1995). mςjm AlbAbTyn llŝςrA' Alςrb 

AlmςASryn. T1 ،  jmς wtrtyb wtnfyð mŵssħ jAŶzħ ςbd Alςzyz sςwd 
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مختارات المؤسسات الثقافية  المختارات القصصية في األدب السعودي:

 الحكومية أنموذجا  

 بن سعيد العدواني د. أحمد 

 اللغة العربية  كلية – األدب قسم 
  أم القرى جامعة 

  هـ 1443/ 4/ 3تاريخ قبول البحث:  هـ  1443/ 2/ 28تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة:  
املؤسسات الثقافية احلكومية، وصفاً  حاول البحث رصد مدونة املختارات القصصية الصادرة عن  

وحتلياًل ومقارنة، هبدف تفسري تلك الظاهرة، والتعرف على حتوالت القصة القصرية، ومالحظة التغريات  
املرحلية لتلقيها يف املشهد الثقايف احمللي، ودوافع إصدار ذلك النوع من املؤلفات اجلماعية. حيث متثلت  

وترسيخ القصة القصرية يف املشهد احمللي واالرتقاء بذائقة املتلقي، وتشجيع    أبرز غاايهتا يف الرصد والتوثيق، 
 املواهب، والتعريف أببرز كتاهبا، وقضااي اجملتمع احمللي. 

وقد رصد البحث ست عشرة مدونة، توزعت بني ثالثة أمناط، األول: خمتارات كتب دورية يف مخس  
دية، متزامنة مع مرحلة نضج القصة القصرية يف  مدوانت، ابتدأت منذ منتصف عقد السبعينيات امليال 

األدب السعودي، والثاين: خمتارات مشولية ظهرت مع بداية األلفية اجلديدة من خالل مخس مدوانت،  
جاءت األوليان منها ضمن سياق التعريف ابألدب السعودي عموماً، والبقية خمتصة ابلقصة القصرية.  

األندية األدبية، ُعنيت ابلقصة القصرية يف منطقة حمددة من مناطق  والثالث: خمتارات مناطقية صادرة عن  
اململكة، هبدف التعريف بكتَّاهبا ومناذجها املميزة، وتشجيع املواهب، وقد صدر معظمها متزامناً مع مرحلة  

 ازدهار الفنون السردية خالل العقدين األولني من القرن احلادي والعشرين. 
طردية بني ازدهار القصة وإصدار املختارات، إذ كانت ندرة إصدارات  وقد الحظ البحث وجود عالقة  

املختارات خالل عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، أما ازدهارها فقد كان يف العقد الثاين  
من األلفية اجلديدة. كما لوحظ خلو بعض املختارات من توضيح لطبيعتها ومنهجها وغايتها، يف مقابل  

 بعضها اآلخر ومشوليته، تبعاً لطبيعة اجلهة والشخصية املشرفة على املختارات.  دقة  
اإلصدارات   يف  الشعرية، خصوصاً  املختارات  أسبقية  البحث  هذا  سياق  يف  الالفتة  الظواهر  من 
  املناطقية، نظراً هليمنة الثقافة األدبية التقليدية. وقد بلغ متوسط حضور األصوات النسائية يف املختارات 

وفق التسلسل    - غالباً – حوايل الربع، مبا يتناسب مع طبيعة الوعي الثقايف اجلمعي. كما جاء ترتيب املختارات  
 اهلجائي لألمساء جتنباً ألي داللة تقييمية. 

االختيار، املختارات، القصةةةةةةةة القصةةةةةةةرية، املختارات القصةةةةةةةصةةةةةةةية، األدب   الكلمات املفتاحية:
 .  السعودي



 

  

Anthologies of short stories in Saudi literature : 

Anthologies of government cultural institutions as a model 
 

Dr. aladwani ahmad saeed 
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Abstract:  

This research study analyzes and compares the anthology of short stories 

issued by government cultural institutions. The research aims to understand the 

transformations of the short story, to note the phase changes to its reception in the 

local cultural scene, and the motives for issuing this type of collective literature. 

The goal of these anthologies was to document and consolidate the short story in 

the local scene, raise the taste of the recipient, encourage talent, and introduce its 

most prominent writers, and local community issues . 

The research studies sixteen anthologies, divided into three types. The first 

type and an anthology of five periodical books began in the mid-seventies, 

coinciding with the maturity stage of the short story in Saudi literature. The 

second: Five literary anthologies that appeared at the beginning of the new 

millennium, the first two came within the context of introducing Saudi literature 

in general. The rest are related to the short story. The third: a regional anthology 

issued by literary clubs concerned with the short story in a specific region of the 

Kingdom. With the aim of introducing the authors and their distinguished stories; 

and encouraging talent, most of which were issued in conjunction with the 

flourishing stage of narrative during the first two decades of the twenty-first 

century . 

The research notes that there is a direct correlation between the growth of the 

story and the issuance of anthologies, as the anthologies declined in the eighties 

and nineties of the twentieth century due to the weakness of the short story, and 

flourished in the second decade of the new millennium due to the growth of the 

Saudi short story. The research notes that some of the anthologies did not explain 

their approach and purpose, while others were accurate and comprehensive, and 

this is due to the editors of these anthologies . 

The research notes that poetic anthologies appeared before narrative 

anthologies, especially regional anthologies, due to the dominance of traditional 

poetic culture. The research also notes that the percentage of women's stories 

reached a quarter due to the nature of collective cultural awareness. The 

anthologies were- arranged, often, according to the alphabetical order of the 

authors' names.   

  

key words: Choice, Anthology, Short story, Anthology of short stories, Saudi 

literature . 
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 املقدمة: 
حتوالت ثقافية وظروفاً حضارية، يُعطي تتبعها صورة  تعكس الظواهر األدبية  

يف   األديب  للمشهد  ما.  واضحة  شهد  حقبة  قد  السعودي  األدب  وإذا كان 
العشرين، القرن  خالل  نوعية  مع    تطورات  العربية متزامناً  اململكة  أتسيس 

تسرتعي    الفتةفإن ظواهر    ،ة مؤسساهتا الثقافية وحتوالت اجملتمعالسعودية وهنض
يف العقود األخرية، ويف مقدمتها    ازدهار األنواع السردية  منهاالباحث،    انتباه

 القصة القصرية.
توجيه االهتمام  إىل    ،الكمي والنوعي   هتراكمالنوع األديب، و   ذلكبروز  أدى  

على مستوى املؤسسات الثقافية احلكومية، من خالل إصدار العديد من   به
ق أهداف عدة تتناسب  ختيار، وفمدوانت التأليف اجلماعي، القائمة على اال

والغاية من إنشاء تلك املؤسسات، وجمال رعايتها، سواء على مستوى املناطق  
 أو الوطن عموماً.
شغلت الشعري    لقد  االختيار  واحلديث–ظاهرة  القدمي  اهتمام   -يف 

  موضوعاً   ا عنايتهم بعد؛ ما جيعلهد  مل جت املختارات القصصية  ، لكن  الدارسني
يف األدب العريب عموماً. كذلك    بلبكراً، ليس يف األدب السعودي فحسب،  

فإن التتبع التارخيي لذلك النوع من املدوانت يعطي تصوراً أوضح لتطور املشهد 
السعودي،   املتعالقصصي  املميزة،أبجياله  اإلبداعية  وأعماله  يرصد  كما    اقبة، 

 .كةاململ جهود املؤسسات الثقافية الراعية لألدب يف 
املقارن،   املنهج الوصفي التحليلي  البحث يف دراسة تلك املدوانتسيعتمد  

األدبية  الظاهرة  هذه  مقاربة  يف  جناعة  األكثر  خالل  وتفسريها  بوصفه  من   ،
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ضمن  لصدورها  إىل أقسام ثالثة، مراعياً التسلسل التارخيي    تصنيف املختارات
ومقا على حدة،  مدونة  بتحليل كل  سيقوم  قسم. حيث  نتها ابألخرى ر كل 

وعدد كتاهبا األديب  وسياقها  أتليفها  دوافع  حيث  من  نفسه،  القسم  ، ضمن 
، وطبيعة النصوص فيها. مث سيحاول البحث مقارنة وجوانب التميز والقصور

تلك األقسام الثالثة ببعضها اعتماداً على التحليل اإلحصائي والرسوم البيانية  
 .اليت ميكن أن تعطي البحث نتائج أكثر دقة

 
*** 
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 : التمهيد
تطور    يُعد اليت تكفل  الفطرة  مبادئ  من  الطبيعي واحداً  االنتخاب  مبدأ 

رحلة   خالل  األفضل  استبقاء  يف  املبدأ  ذلك  مالحظة  وميكن   املعرفةاحلياة، 
، ويشرتط فعاليته يف احلاضر،  وانتخاب  ، فالرتاث خيضع لعملية اصطفاءالبشرية

من الضروري   "ألن العناصر املقومة للماضي ال توجد كلها يف احلاضر، وليس
 .  (1) أن يكون حضورها يف املستقبل هو نفس حضورها يف احلاضر"

 ، اللغةوإذا كانت البشرية قد ارتقت بتفكريها ونظام تواصلها فاهتدت إىل  
من احلاجة إىل الرتف، ومن    ثت أن تفننت يف االستعمال اللغويفإهنا ما لب

من خالل نصوص اإلبداع األديب. لكن فئاماً من    ، وذلكاإلفهام إىل التأثري
ارتقوا فوق تلك الغاية فذهبوا خيتارون من جيد اللغة أجودها  املهتمني ابألدب 

 ومن طريف اإلبداع أبدعه، وهكذا كانت املختارات األدبية.
منذ ثقافة العربية منذ وقت مبكر، فد كانت فكرة االختيار حاضرة يف اللق

القرن الثاين اهلجري اجته العلماء يف تصنيفه ثالثة   مراحل مجع الشعر العريب يف 
لكن منط املختارات    .اجتاهات: دواوين الشعراء، ودواوين القبائل، واملختارات

، بل كان يرى فيها جامعها طرازاً خمتلفاً ومنطاً  فقطمل تكن غايته مجع الشعر  
املعلقات تعد أول خمتارات الشعر العريب، أن    إىل  الباحثنيبعض    ويذهب .  ياً عال

 . (2) مها املثاليةي، ترسيخاً لقيمتها الفنية وق مجعها محاد الراوية وألف حكايتها
 

)بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية،    2( حممد اجلابري، الرتاث واحلداثة: دراسات ومناقشات، ط1)
 .37( ص1999

( عةةةةةةةةةز الدين إسةةةماعيل، املصةةةةةادر األدبةيةةةةةةة واللغةةةةةةةةوية يف الرتاث العريب، ط.د )بريوت: دار النهضة 2)
 .66 -62العربية، ت.د( ص 
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اب  يبتدئ  املختارات  لتأليف  الصريح  و العهد  اليت  األصمعيملفضليات  ات، 
وأتديبية،  وجهتها  تعليمية  أبو  غاايت  أشرع  جديداً    اجتاهاً حبماسته  متام    مث 

لكن "املالحظ   ، واملستندة إىل ذوق صاحبها،للمختارات القائمة على التبويب
أن أصحاب االختيارات القائمة على املوضوعات أو األغراض، مل يعريوا اهتماماً  

قياس إ لشعرائهم  إذ  الشعري؛  ابلغرض  الهتمامهم  يف اً  يدرجون  ما  هنم كثرياً 
 . (1)جمهولني ال لشيء إال جلودة شعرهم، ومناسبته ملوضوعهم"مصنفاهتم شعراء  

ما حدا ذلك  إىل    ولعل  الباحثني  القصائد    وصفأبحد  أو  ابلاختيار  رواية، 
اختيار املقطعات هو الذي يستحق    ، يف حني أنالتوثيقي  التارخيي  الختيارا
 .(2)نتيجة تفاعل الذات مع النصوص بوصفه، لح االختيار الفينطصم

عد تغريضي، حيث  عدها املرجعي إىل بُ فكرة االختيار من بُ لقد نقل أبو متام  
أبواب،   بسبعة  تفرد  حني  الشعر  ألغراض  النقدي  التصور   وابتدعخالف 
الشعرية  مصطلحاً مل يكن موجوداً قبله )احلماسة(، وتلقفه أصحاب املختارات 

مظهراً من مظاهر    اليت عكست،  العديد من املدوانتبعده فصنفوا يف ضوئه  من  
 حىت العصر احلديث.استمر ذلك التأثري وقد  .(3)لديهفعالية التغريض 

 
( سعيد صيدح، "االختيارات الشعرية حىت هناية العصر العباسي: أسباهبا وخلفياهتا"، جملة العلوم 1)

 .577، ص2018، ديسمرب 10واقي، عاإلنسانية، جامعة أم الب
اجمللة  2) أمنوذجاً"،  احلماسة  العريب:  الرتاث  النقدي يف  والتنظري  الشعري  "االختيار  العمري،  ( حممد 

 .154، ص1993، مارس 24، ع13العربية للثقافة، مج 
أيب ( إدريس ابملليح، املختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب: من خالل املفضليات ومحاسة  3)

 .414( ص1995)الرابط: كلية اآلداب،  1متام، ط
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مصةةةةنفيها، ابختالف أسةةةةسةةةةها    تصةةةةوراتالف اخت  يعكس تنوع املختارات
اسةةةةةةةةةةةتجابة مجالية  لذلك فقد نظر الباحثون إىل املختارات بوصةةةةةةةةةةةفها    وغاايهتا،

، ذلك أن "املختارات الشةةةةةةةعرية قد جتسةةةةةةةدت فيها هذه  منطاً من أمناط التلقيو 
تلقي النص الشةةةةةةةةةعري وفق ضةةةةةةةةةمان جودة النص اليت   بدأمالفكرة املنطلقة من 

فالغالب على جممل املختارات    .(1)ُتشيّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع توقع وأمزجة األفراد واجلماعات"
الشةةةةةعرية اتسةةةةةاق ذوق صةةةةةاحب االختيار مع أهل عصةةةةةره، وغلبة الذوق العام 

 .(2)ؤثر الشعر القدميالذي ي
حلها األوىل، وقد أسةةةةةةةةةةهمت املختارات يف تنشةةةةةةةةةةيط احلركة النقدية منذ مرا
، حىت وإن (3)فاالختيار نقد ضةةةمين أو شةةةبه ضةةةمين يعكس موقفاً نقدايً عملياً 

دوراً توجيهياً حنو إرسةةةةةةةةةةةةةةاء   مارسةةةةةةةةةةةةةةتبل إن املختارات قد   غاب عنه التعليل،
، أبن يكون شةةةاعراً  عختار صةةةحة الطبقواعد نقدية، خصةةةوصةةةاً حني يتوافر للمُ 

 أو انقداً. 
تُ  املختارة  اهلمّ ةفالنصوص  املنهاجي  جيب عن  أُلفت   للعصر  املعريف  الذي 

اسرتاتيجية  ،  فيه من  متام  أيب  اجلاحظ ومحاسة  مؤلفات  تعكسه  ما  على حنو 
جديدة ظهرت يف العصر العباسي، لثقافة قائمة على التأليف ابالختيار، يف  

امللك لتكوين  منهما  الفردية  حماولة  والعقلية  التعليمية  ة  متام  أيب  عند  )الفنية 
 

( مسعود وقاد وعلي كرابع، آليات التلقي يف نصوص املختارات الشعرية، جملة األثر، جامعة الشهيد 1)
 .116، ص2017، جوان 28محه خلضر الوادي، ع

ة موضوعية فنية، رسالة ( إبراهيم القحطاين، املرأة يف املختارات الشعرية حىت هناية القرن الثامن: دراس2)
 .311، ص1435دكتوراه، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، 

 .129( ص1992)بريوت: دار الثقافة،  4( إحسان عباس، اتريخ النقد األديب عند العرب، ط3)
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يف ظل    كما أهنما يعكسان مبؤلفاهتما ثقافة وسطية  اإلقناعية عند اجلاحظ(.
، بني الطبيعة والعقل والشرع عند اجلاحظ، واملكوانت  صراع التيارات الفكرية
 .(1)الشعرية عند أيب متام
األدبية  و احلضارية    القضاايختارات تكشف عن كثري من  من املؤكد أن امل

، على حنو ما يالحظ يف حضور املرأة ضمن املختارات الشعرية، فلم  والنقدية
مقطعات لبضع وثالثني  يكن للشواعر حضور قبل محاسة أيب متام، لكنه اختار  

)النسيب النساء(،    -شاعرة، وأفرد اببني متعلقني ابلنساء  وبذلك فقد  مذمة 
 . (2)لية حضوراً ملحوظاً للمرأةالتا رسخ يف سنن املختارات

نصوص  لتلقي  أمناط  ثالثة  رصد  إىل  ابملليح  إدريس  الدكتور  انتهى  وقد 
األول   واحملاكاة  قائم  مرجعياملختارات،  التوثيق  ما جنده يف    ،على  على حنو 

، على حنو ما تعكسه محاسة  على املوضوعات  تغريضي قائموالثاين  ،  املفضليات
نظمة فعله، أتمل املنت وحماولة الكشف عن أعلى    لي قائمأتوي أيب متام، والثالث  

وهذا   والشنتمري،ي  املعر ، إىل حد ما، مث  على حنو ما قام به املرزوقي والتربيز
 .(3)تا تلقي املختار مثل للتعبري عن ردة فعل مجالية يف عد األالنوع )الثالث( يُ 

استطاعت أن تفرض نفسها يف   متثل عالمات ثقافية،  النصوص املختارةف
جعلها يف أعلى مراتب القوة والنضج، ية   املشهد الشعري بكثرة تداوهلا، وهو ما

نظراً ملرورها عرب مرشحات ثالثة، فمبدع النص    ،)نص الواجهة(أو ما يسمى  

 
 .157، ص24، ع13( حممد العمري، اجمللة العربية للثقافة، مج1)
 .311ارات الشعرية حىت هناية القرن الثامن، ص( إبراهيم القحطاين، املرأة يف املخت2)
 546، 545( إدريس ابملليح، املختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب، ص3)
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قراءة   أكسبهنفسه كان متلقيه األول، وصاحب االختيار متلقيه الثاين الذي  
 . (1) قارائً للمختاراتضاعفة، مث يكون املتلقي الثالث م

طبيعة املرحلة احلضارية اليت   خمتارات البارودي  ويف العصر احلديث عكست 
، حيث مجعها البارودي يف فرتة كانت الطليعة  صاحبهاأُلفت فيها، وشخصية  

التغيري الشعراء،   كثري منتطبع فيها دواوين    ا، ومل)الرايدة(  املثقفة تقود حركة 
، وقبل ذلك  شهرة الشاعر واحداً من أهم معايري االختيار  البارودي  اعتمدقد  و 

تركيزه على اختيار األشعار السهلة، لتحقيق  كما كان  ،  شهرة العصر )العباسي(
الشع تقريب  يف  القدمي.غايته  خالل    ر  من  فيبدو  شخصيته  أثر  ذائقته  أما 

ابختيار أشعار األمراء    الباحثة عن النموذج، وذلكنظرته املثالية  االرستقراطية و 
املختارات،  الفرسان، و  أكثر من نصف  الذي شغل  املديح  ويف  طغيان ابب 

  .(2)ياتهقد مجع خمتاراته يف أخرايت حخصوصاً أنه إفراده ابابً للزهد، 
البارودي من خالل خمتاراته  ل تققد حرص  الشعر ميدعلى  لطبيعة   نظرته 

وبينما    .(3) حداث املزاوجة بينهاإلالة واملعاصرة،  ةةةةةةةووظيفته يف ظل معركة األص
املرزوقي   يف ضوء ما بينه -  ت أيب متام خمالفة ملذهبه الشةةةةعريهرت خمتاراةةةةةةةةةةظ

تارات البارودي  تبدو خم  -للشهوة(االختيار    /  للجودة  حول ثنائييت )االختيار
الذي جارى فيه القدماء. بل يذهب الدكتور    هنجه الشعري  أكثر انسجاماً مع

 
 . 118، 117، ص28( مسعود وقاد وعلي كرابع، جملة األثر، ع1)
مدرسة اإلحياء  ( إبراهيم السعافني، مدرسة اإلحياء والرتاث: دراسة يف أثر الشعر العريب القدمي على  2)

 .81 -73( ص1981)بريوت: دار األندلس،  1يف مصر، ط
( حامد كساب، "أسس االختيار ومنهجه وهدفه يف خمتارات البارودي"، حوليات اآلداب والعلوم  3)

 .56، ص2006(، جامعة الكويت، 246االجتماعية )الرسالة 
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  سبق استكمال ما    بعمله ذلكالسعافني أبعد من ذلك فريى أن البارودي قصد  
احلماسة،   وخباصة  القدماء،  خمتارات  الشعراء   اليتمن  على  اهتمامها  ركزت 

، لذلك قصر البارودي  (1)للعباسيني إال اندراً   عرضليني واإلسالميني، ومل ت اجلاه 
كما يتجلى وعي البارودي وأتثره أبيب متام يف    خمتاراته على شعراء ذلك العصر.

 مسايرته يف عناوين ستة من أبواب خمتاراته السبعة.
ت فاختلفقد بدت أكثر تبايناً من خمتارات القدماء، فاملعاصرين    خمتاراتأما  

األوروبية،   اآلداب  مبختارات  وأتثرهم  ثقافاهتم،  بروز و ابختالف  أسهمت يف 
وتربوية وفلسفية    بني مجاليةظاهرة الشعراء النقاد. وقد تنوعت أسس تصنيفها  

فجاءت   ستةوفق  وأيديولوجية،  الشعراء أنواع  وخمتارات  املوضوع  خمتارات   :
،  املفردين وخمتارات القصائد الواحدات وخمتارات من شعر الشاعر املختار نفسة

وخمتارات البيت املفرد والثانيات والثالثيات والرابعيات واخلماسيات وخمتارات  
دراسات الوقد انتهت إحدى    .(2)من خمتارات قدمية وخمتارات املدارس الشعرية

ختارات الشعرية يف العصر احلديث إىل  نسبة متثيل العصور األدبية يف امل  حول 
بنسبة   العباسي  العصر  من  االختيار  العصر %35غلبة  من  االختيار  يليها   ،

  ، %10بنسبة   األمويو ،  %17بنسبة   مث العصر اجلاهلي،  %21احلديث بنسبة  
 . (3)%4ة إلسالم بنسبصدر ا، وأخرياً %7، واململوكي %6بنسبة  لسياألندو 

 
 .69( إبراهيم السعافني، مدرسة اإلحياء والرتاث، ص1)
العابدين العواودة، خمتارات املعاصرين الشعرية: دراسة نقدية، رسالة ماجستري، جامعة الريموك، ( زين  2)

 . 280، ص 1995إربد، 
اجلامعة  3) دكتوراه،  رسالة  نقدية،  دراسة  احلديث:  العصر  يف  الشعرية  املختارات  اليتيمي،  أمحد   )

 .275 -274هة، ص1438اإلسالمية، املدينة املنورة، 
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غلب على  وكما يالحظ فإن خمتارات املعاصرين مشلت القدمي واحلديث، و 
وقد أخذت املختارات شكل حركة نقدية بصدور    مصنفيها اشتغاهلم ابلشعر،

خمتارات أدونيس )ديوان الشعر العريب(، حيث حفزت كثرياً من الشعراء حنو  
احلداثي  التيار  بني  املواجهة  أشكال  من  شكاًل  فكانت  االختيار،  صناعة 

اجلواهري الشاعر  رأسهم  وعلى  يف   العواودةالباحث    أكدوقد  .  (1) واحملافظ، 
إىل أخرى  الشعرية  دراسة  املعاصرين  خمتارات  تصنيف  يف  املعتمد  "أن  يف  - 

هو الرؤية األيديولوجية/ النقدية للمصنف أكثر من اخلضوع لتصور    -الغالب
املختاري لدى بعض  االختيار  أن طرائق  ن من  نقدي/ فين حمض ]...[ على 

تكام مثلت  قد  النقاد  وأساليبهم  الشعراء  املختارة  نصوصهم  بني  التوازي  ل 
 . (2) بية"الكتا

  

 
 . 10( زين العابدين العواودة، خمتارات املعاصرين الشعرية، ص1)
خمتارات  2) الشعرية:  املعاصرين  خمتارات  يف  النقدي  اخلطاب  "أيديولوجيا  العواودة،  العابدين  زين   )

مج لآلداب،  العربية  اجلامعات  احتاد  جملة  أمنوذجني"،  والعالق  ع11العلوي   ،1  ،2014 ،
 .319 -318ص
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 ا القصصية وطبيعته  مفهوم املختاراتأوال : 
 تعريف املختارات القصصية -1

حيةث يورد  تنةدرج كلمةة )خمتةارات( ضةةةةةةةةةةةةةةمن اجلةذر اللغوي ) ، ي، ر(،  
َلُه، واخَتارَُه:   ، َخارهُ (لسةةةةةةةةةةان العرب) َُه: َفضةةةةةةةةةةَّ ريًَة، وَخريَّ على صةةةةةةةةةةاحبه َخرًياً وخَّي

. ومن معةةةاين اخلَّيرُي: الكرم   انتقةةةاه، واالختيةةةار: االصةةةةةةةةةةةةةةطفةةةاء، وكةةةذلةةةك الّتَخري 
والشةةةةةةةةةةةةرف واهليئة واألصةةةةةةةةةةةةل، واخلَّييار: االسةةةةةةةةةةةةم من االختيار، وهو طلب خري  

خيَّيةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةُر: صار ذا  ابدي ضمن تلك املادة: "خارَ آيورد الفريوز . كما (1)األمرين
َُه، والشةةةةةةةةيَء: انتقاُه،   لُه، كَخريَّ رَيًَة: فضةةةةةةةةَّ رَياً وخَّي ريٌة وخَّي خري، والرجل على غريه خَّي

َُه" أن اخلاء والياء والراء أصةةله العطف    مقاييسةةهويذكر ابن فارس يف  .(2)كَتخريَّ
.  (3)وامليل، واخلرُي خالف الشةةةر، ألن كل أحد مييل إليه ويعطف على صةةةاحبه

 والشرف.  وامليل والتفضيليف فلك: االصطفاء   فداللة الكلمة تدور
أما يف اصةطالح دارسةي األدب فإن املختارات تتضةمن الدالالت السةابقة  

رد )معجم املصةةةةةةةةةةةةةةطلحةات العربيةة يف اللغةة يو قةل األدب، حيةث  وقةد اقرتنةت حب
: "جمموعة من القطع  أبهناضةةةمن مصةةةطلحاته معرفاً إايها    املختاراتواألدب( 

نثرية أو شةةةةةةةةةةةةعرية أو  ا معاً ملؤلف واحد أو أكثر يكون الغرض منها    املختارة
عةادة تعريف القةارئ خبري مةا كتةب مؤلف أو أكثر، أو مةا أنتجةه عصةةةةةةةةةةةةةةر من  

 
 ( مادة ) . ي. ر(1990)بريوت: دار صادر،  1، ط4ن العرب، مج( ابن منظور، لسا1)
 ( مادة ) . ي. ر(.1998)بريوت: مؤسسة الرسالة،  6( الفريوزآابدي، القاموس احمليط، ط 2)
 .232( ص1399، ط.د )بريوت: دار الفكر، 2( ابن فارس، مقاييس اللغة، ج3)
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(،  املنتخباتومع أن جبور عبد النور يسةةتعمل مصةةطلح ).  (1)عصةةور األدب"
تطلق عادة على  ": نتخباتفامل   ،إال أنه يكاد أن يتطابق مع التعريف السةةةةةةةةابق

من الةدواوين الشةةةةةةةةةةةةةةعريةة واملصةةةةةةةةةةةةةةنفةات النثريةة لتمثيلهةا أمجةل مةا يف    خمـتارةقطع  
قيات  صةةةفحات األدب القدمي أو احلديث، أو إلبرازها تياراً فنياً معيناً ]أو[ منت

من آاثر أحةد املؤلفني، تربز أفضةةةةةةةةةةةةةةةل مةا كتبةه، أو تعرب عن االجتةاه الفكري أو  
احلةال يف  )معجم املصةةةةةةةةةةةةةةطلحةات    وكةذلةك  .(2)الفين الةذي انتحةاه يف إنتةاجةه"

يكاد يفارق التعريفني السةةةةةةةابقني إال رشةةةةةةةارة طريفة   الذي ال  العربية املعاصةةةةةةةرة(
وهو مةةةا ،  (3)ترى يف املختةةةارات "قراءة أتويليةةةة، تعتمةةةد فرز األعمةةةال وترتيبهةةةا"

 يعين أن املختارات منط من أمناط القراءة مبفهومها األوسع.
أن لفظةةةةة  معةةةةاجم املصةةةةةةةةةةةةةةطلحةةةةات  مةةةةا ُيالحظ يف تعريفةةةةات  أهم  ولعةةةةل 

عريفات، ما يعين وجاهة تفضةةةةةةيل ذلك املصةةةةةةطلح  تتصةةةةةةدر مجيع الت )االختيار(
عدم   على غريه، فضةةةةةةةةةةةال عن رسةةةةةةةةةةةوخه يف الرتاث النقدي العريب. كما يالحظ

إىل طبيعةة مؤلف تلةك املختةارات، من حيةث كونةه فرداً أو    إشةةةةةةةةةةةةةةةارة التعريفةات
 جهة، وعدم تقييد التعريف جينس أديب حمدد. 

أبهنا: مدونة حتوي   املختارات القصــصــيةبناء على ما سةةةبق ميكن تعريف  
من قبل شةةةخص أو جهة،   من النصةةةوص القصةةةصةةةية القصةةةرية املختارة  جمموعة

 
)بريوت: مكتبة   2يف اللغة واألدب، ط  ( جمدي وهبه وكامل املهندس، معجم املصطلحات العربية1)

 .342( ص1984لبنان، 
 .268( ص1984)بريوت: دار العلم للماليني،  2( جبور عبد النور، املعجم األديب، ط2)
املعاصرة، ط3) العربية  املصطلحات  معجم  علوش،  سعيد  سوشربس،  1(  البيضاء:  ( 1985)الدار 

 .210ص
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تقدمي  وفق أسةةةةةةةةةس معينة )اترخيية أو فنية أو ذاتية(، هبدف    من الكتاب، لعدد
، وإبراز االجتاهات الفنية للكتاب، ومراحل  إىل القراء  أفضةل النماذج القصةصةية
 تطور القصة القصرية.

 املختارات وطبيعة األجناس األدبية  -2
اولة لتفسةةةةةةري تعدد واختالف أجناس يف حمنشةةةةةةأت نظرية األجناس األدبية 

ينةةةةدرج حتتهةةةةا من أنواع،    األدب لبنيةةةةة األدبومةةةةا    وقةةةةد أولةةةةت عنةةةةايةةةةة كبرية 
اليت  دراسةةةةةةةةةات  ال  العديد منأن هنالك  ومع والعالقات الداخلية لنصةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةه، 

، إال أن نظرية  عر وأخرى للرواية وغريهانظرية للشةةةةةةة ترسةةةةةةةي أصةةةةةةةوالً أن   حاولت
األنواع   دتً جَّي األنواع األدبية حرصةت على تقدمي إجابة لسةؤالني هامني: ملاذا وُ 

نظام   احيكمه  (2)فالنوع األديب )مؤسةةةةةسةةةةةة(.  (1)األدبية؟ وما أسةةةةةس تصةةةةةنيفها؟
فتتخلق أنواع ،  لمؤثرات اخلةارجيةةسةةةةةةةةةةةةةةتجيةب لا تلكنهةابلةدرجةة األوىل،    داخلي

يف    بنظريةة االرتقةاءوهي الفكرة اليت أدخلهةا برونتيري إىل األدب متةأثراً    جةديةدة،
 .(3)حقل البيولوجيا
  يف حتقيق درجة اإلشةةباع واالسةةتجابة للحاجات اجلمالية األجناس تتفاوت  

، كمةةا لتلف درجةةة احلةةاجةةة  فيختلف حضةةةةةةةةةةةةةةورهةةا بني عصةةةةةةةةةةةةةةر وآخر  اجلمعيةةة

 
للدراسات والنشر،  )بري   1( شكري ماضي، يف نظرية األدب، ط1) العربية  املؤسسة  ( 2005وت: 

 .81ص
( انظر: رينيةةةه وليك وآوسةةنت وآرن، نظةةةرية األدب، تر: عادل سةةةةةةةةالمة، ط.د )الريةةةةاض: دار املريةةةةةةةةخ،  2)

 .329 -313( ص1992
)الدار البيضاء: أفريقيا الشةةةةةةةةةرق،   1ةةةة، ط( انظر: رشةةةةةةةيد حيياوي، مقدمات يف نظرية األنةةةةةةةواع األدبيةةةةةةةة3)

 .104 -87( ص1991
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فالنوع األديب "يسةتمد مهمته من الوفاء حباجات   السةابقة،نصةوص الالسةتعادة 
مجةةةاليةةةة روحيةةةة وفكريةةةة واجتمةةةاعيةةةة عةةةامةةةة حيةةةددهةةةا ذلةةةك الوضةةةةةةةةةةةةةةع التةةةارخيي  
االجتمةاعي. كمةا أن لكةل نظةام اجتمةاعي نوعةه األديب أو أنواعةه األدبيةة اليت  

يةةدرك    اتريخ األدب العريباملتةةأمةةل يف  . ولعةةل  (1)لةةه اجلمةةايل األعلى"احتقق مثةة
، وغلبة الثقافة األجناسةةةةةةةةية له حىت ضةةةةةةةةمن بنية األجناس  منة الشةةةةةةةةعربداهة هي
)ثقةافةة   ، حىت غةدت الثقةافةة العربيةة عنةد بعض املهتمني ابلنقةد الثقةايفاألخرى

لذلك مل يكن غريباً أن حتفل املدونة اإلبداعية العربية ابلعديد من    متشةةةةةةةةةةعرنة(،
 املختارات الشعرية، سواء يف القدمي أو احلديث.

  وإذا كةةانةةت دراسةةةةةةةةةةةةةةةةة ظةةاهرة املختةةارات األدبيةةة ال ميكن أن تغفةةل طبيعةةة 
من    وغايته  -بوصةةةةفه مبدعاً يف درجة اثنية-جامعها، وموقعه يف سةةةةلم اإلبداع 

واألعراف األدبية اليت  تقدمي تلك املختارات، فإهنا أيضةةةةةةةةةةةةةاً ال تتجاهل متلقيها  
  مؤلف املختارات  وعن  ،، وتصوراته السابقة عن طبيعة النوع األديبتوجه ذائقته

. لكن احللقة األهم يف ذلك إنعام النظر يف النصوص املختارة نفسها من  نفسه
 حيث موضوعاهتا وأمناط تشكيلها وبنيتها، وعالقتها ابملكون الثقايف العام.

رسو  ذلك اجلنس  إن شيوع املختارات الشعرية يف الثقافة العربية عائد إىل  
مجال   األديب يف ظل ثقافة يشةةةةةةةكل اإلبداع اللغوي فنها األول، وهو فن يعتمد

اإلجياز والتصةةةةةةةةةةةةوير واإلحياء واإليقاع بوصةةةةةةةةةةةةفها خصةةةةةةةةةةةةائص    لتعبري من خاللا
رسةةةةيخ تلك  يضةةةةطلع بدور ت  تكوينية رئيسةةةةة، لذلك كان جتميع نصةةةةوص خمتارة

الثقافة وتشةةةاكل أجياهلما وحفظ هويتها. وقد سةةةاعد على ذلك طبيعة الشةةةعر  
 

 .134( ص2013)القاهرة: دار التنوير،   1( عبد املنعم تليمة، مقدمة يف نظرية األدب، ط1)
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املتمثلة يف قصةةةةر حجم النصةةةةوص الذي يسةةةةمح ابلتعدد والتنوع ضةةةةمن املدونة  
إال أن  الواحدة. ومع أن األدب العريب احلديث قد شةةةةةةهد ازدهار فنون السةةةةةةرد  

  . الفتةتشكل ظاهرة  ما تزال  املختارات الشعرية 
املتحقق يف الشةةةعر فقد كانت ومجالياته   طالقا من مبدأ االقتصةةةاد اللغويان

القصةةةة القصةةةرية أقرب األنواع السةةةردية إليه، لذلك كانت مالءمتها للتمثيل يف  
على التخوم بني    وقوع القصةةةةةةةةةةةة القصةةةةةةةةةةةرية يف يرى كثري من النقاد، إذ  خمتارات

ئية  االغنمن  الشةةةةةةةةةعر والسةةةةةةةةةرد مزية نوعية، حيث تسةةةةةةةةةتمد عالقتها مع الشةةةةةةةةةعر
موقف انفعةةايل، "ففي ة أو  حمةةدد  ةالتمحور حول الةةذات، وتعبريهةةا عن حلظةةو 

كل دراسةةةةةةةة لعنصةةةةةةةر من عناصةةةةةةةر القصةةةةةةةة القصةةةةةةةرية أو زاوية من زواايها الفنية  
بل حىت على مسةةةةةةةةةةةةةتوى جتربة اإلبداع فإن    .(1)سةةةةةةةةةةةةةنجد احلديث عن الغنائية"

كتةاهبةا تؤكةد وعيهم بةذلةك التقةاطع مع الشةةةةةةةةةةةةةةعر، حيةث "يرتدد يف    ممةارسةةةةةةةةةةةةةةات
كالمهم هذا التماس بني القصةةةةة القصةةةةرية والشةةةةعر من جهة الدافع اإلبداعي، 

دوافع  فبعض الكتةاب حتركهم ،والتعةامل مع اللغةة، ومراودة الصةةةةةةةةةةةةةةعوابت الفنيةة
 .(2)ذات طبيعة شعرية ذاتية"

عن غريها من األنواع هي صةةةةةةفة أن أهم ميزة لتلف هبا القصةةةةةةة القصةةةةةةرية  
الفكرة من خالل وحدة   ،)القصةةةر( اليت تربز يف تسةةةميتها وتنعكس على بنيتها

دودية زماهنا ومكاهنا وشةخصةياهتا، وهو ما جيعلها توطد صةلتها  وحم ،االنطباعو 

 
العامة 1) املصرية  اهليئة  )القاهرة:  د  القصرية، ط.  املصرية  القصة  األنواع يف  تداخل  دومة،  ( خريي 

 .89( ص1998للكتاب، 
 .87( املرجع السابق، ص2)
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وجود خمتارات قصةةصةةية على غرار    -يف الوقت نفسةةه-، ويسةةو   ابلشةةعر أكثر
عريب. واألمر نفسةةه جيعل القصةةة القصةةرية جدا تلك اليت اشةةتهرت يف األدب ال

 تندرج ضمن ظاهرة املختارات.قابلة ألن 
لكن أنواعاً سةةةةةةةردية أخرى مثل الرواية ال تشةةةةةةةكل حضةةةةةةةوراً ضةةةةةةةمن مدونة 

  املتسةةةةةةةةعة يف النصةةةةةةةةيةنظراً خلصةةةةةةةةائصةةةةةةةةها   ملختارات يف األدب العريب احلديث؛ا
القائمة على تعدد الشةةةةةةةةخصةةةةةةةةيات    ، وطبيعة تشةةةةةةةةكيلها)احلجم(  اللغوية  مادهتا

جيعل اجلمع كل ذلك  ، واعتمادها املبدأ احلواري،  واتسةاع فضةاء املكان والزمان
غةةايةةة مةةا تقةةدمةةه ن  إأمراً متعةةذراً، بةةل    عةةدة أعمةةال روائيةةة يف مةةدونةةة واحةةدةبني  

املؤلفةات األدبيةة التجميعيةة )أنطولوجيةا( مقةاطع أو فصةةةةةةةةةةةةةةول من بعض  بعض  
صةةةورة كاملة عن الرواية سةةةواء على مسةةةتوى  ال تعطي    الرواايت، وهي ابلتأكيد

وعليه ال نكاد جند مدوانت مسةةةةةةتقلة متثل خمتارات روائية   ؛شةةةةةةكل أو الداللةال
 على غرار تلك اليت جندها للقصة القصرية.

 يف األدب السعودي  دوافع االختيار القصصي -3
هبة بني القدمي متشامن املؤكد أن كثرياً من دوافع أتليف املختارات ستكون  

النوع    وطبيعةةةةوهي دوافع ميكن ربطهةةةا إمجةةةااًل مبؤلفي املختةةةارات    واحلةةةديةةةث،
حداثة القصةةةة   إنف  وبذلكاملرحلة احلضةةةارية من جهة اثنية.  و ، من جهة األديب

أسةةةةس تصةةةةنيف تلك  القصةةةةرية يف األدب السةةةةعودي سةةةةيكون هلا أثر يف توجيه  
 املختارات وأنواعها.

سةياق تطور القصةة القصةرية   القصةصةية يعكسختارات ظاهرة امل  ازدهارإن 
بدأ نشةةةةةةر املختارات مع نضةةةةةةج القصةةةةةةة القصةةةةةةرية يف منتصةةةةةةف   إذالسةةةةةةعودية، 
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مع ازدهار   متزامنة يدةدلفية اجليف األملختارات  ابالعناية  برزت  السةةةبعينيات، مث 
عموماً، واقتحام األصةةةةةةةوات النسةةةةةةةائية ذلك الفن، والتسةةةةةةةامح يف  فنون السةةةةةةةرد  

فاملختارات تعكس  على اخلارج.  واالنفتاحعن كثري من قضةةةةةةةةااي احمللي، التعبري  
االقتنةةةاع ابلتجربةةةة، والرغبةةةة يف إطالع القراء على منةةةاذج خمتلفةةةة ومتنوعةةةة من  "

جتربة القصةةة القصةةرية يف اململكة العربية السةةعودية على امتداد مراحلها، إضةةافة  
االنتةةةاج، وتنوع يف التجةةةارب، تتيح  إىل مةةةا توحي بةةةه املختةةةارات من غزارة يف  

 .(1)"واالختيار فرصة االنتقاء
دب السةةعودي،  ونظراً لكثرة ما رصةةده البحث من خمتارات قصةةصةةية يف األ

، حرصةاً على  احلكومية فإنه سةيقصةر اهتمامه على خمتارات املؤسةسةات الثقافية
عن   حتقيق وحدة البحث ومنهجيته، واخلروج بنتائج ذات قيمة علمية، فضةةةةةةةالً 

 هذا النوع من األحباث.   حجم املعايري العلمية يفمراعاة 
 دوافع أتليف املختارات القصصية: 

  اآليت:يف دوافع أتليف املختارات القصصية  رصدميكن  
مراحل واجتاهات    رصةةةةةدة والتعريف هبا، و ترسةةةةةيخ حضةةةةةور القصةةةةةة القصةةةةةري  -1

 .يف اململكة  كتاهبا
بعةةد نفةةاد   من النقةةاد والبةةاحثني،  ني،توثيق النصةةةةةةةةةةةةةةوص وتقريبهةةا إىل املهتم -2

 .طبعات بعض اجملموعات القصصية

 
( 2019)طنطا: دار النابغة،    1( حسن احلازمي، القصة القصرية يف اململكة العربية السعودية، ط1)

 .76 -75ص
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حتةذى، للمتعلمني وانشةةةةةةةةةةةةةةئةة املبةدعني، وحتفيز  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانتخةاب منةاذج مميزة تُ  -3
 د األديب السعودي.هالتجارب الشابة وتقدميها إىل املش

اب القصةةةةةة القصةةةةةرية وأهم أعماهلم، سةةةةةواء على املسةةةةةتوى التعريف أببرز كتَّ  -4
 املناطقي أو الوطين.

، يف ميزةتمرتقاء بذائقة املتلقي من خالل انتخاب مناذج قصةةةةةةصةةةةةةية  اال-5 -5
 معارض الكتب.و ظل اإلصدارات الكثرية اليت حتفل هبا أرفف املكتبات  

 وعاملياً،  عربياً   ، والتعريف رجنازاتهواألدب احمللي  األصةةوات القصةةصةةيةإبراز  -6
 .ترسيخاً ملبدأ التفاعل واحلوار احلضاري

تغيري الصةةةةةةةةةةةةةورة النمطية للمجتمع احمللي من خالل القضةةةةةةةةةةةةةااي اليت تعاجلها   -7
 النصوص القصصية.

 :ثالثةميكن تقسيم مدونة البحث، بشكل إمجايل، إىل أقسام و 
اليت صةةةةدرت على  ا تلك املختارات  : ويقصةةةةد هب الكتب الدوريةخمتارات  -1

 هيئة كتب ذات أجزاء متتابعة، لكنها توقفت عند حد معني.
: ويقصةةةةةةةد هبا تلك املختارات اليت تشةةةةةةةرف على إعدادها  خمتارات مشولية -2

فة، وهيئة األدب والنشةر  وتقوم بطباعتها مؤسةسةات كربى، مثل وزارة الثقا
 والرتمجة، وتستوعب كافة مبدعي الوطن.

ت ربداعات كتاب القصة القصرية : ولتص هذه املدوانخمتارات مناطقية  -3
حلركةةةة    وتوثيقةةةاً ابملواهةةةب  ، احتفةةةاء  يف منطقةةةة معينةةةة من منةةةاطق اململكةةةة

 القصة القصرية، ضمن مهام األندية األدبية فيها.
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 الكتب الدورية  خمتارات  اثنيا :
 (1)كتاب القصة: مناذج خمتارة من القصص السعودية   -1

يف األدب   القصةةةصةةةية للكتب الدورية  ختاراتاملابكورة  اإلصةةةدار ثل هذامي
م، 1978ه/  1398الطائف األديب عام  أصةةةةةةةةةةةدره اندي  حيث  السةةةةةةةةةةةعودي، 
"مرحلة  وهي  ،  وازدهار القصةةةةةةةةة القصةةةةةةةةرية السةةةةةةةةعودية  نضةةةةةةةةجمرحلة  متزامناً مع  

ات وحتديداً من عام  يجديدة يف رحلة القصةةةةة القصةةةةرية تبدأ من أواخر السةةةةبعين
 .(2)م("1977)

لة كان احلرص على تثبيت حضةةةةور القصةةةةة ضةةةةمن املشةةةةهد ففي تلك املرح
بدأت  اكتملت أدواهتا ونضجت جتربتها اليت    أن  ، بعدااألديب غاية يف حد ذاهت 

قد كان القائمون على ذلك العمل يدركون تفاوت املسةتوى الفين ف  عقود.منذ 
وهو ما يتأكد يف    رة، وعدم التزام بعضةةةةها ابملعايري،لألعمال القصةةةةصةةةةية املنشةةةةو 

ت تعريفاً للقصةةةةةةة  ضةةةةةةمنت حيثمقدمة املختارات املعنونة: )ما هي القصةةةةةةة؟(، 
، مع مالحظة ما يف تلك الشةروط من اجتهادات شةخصةية،  القصةرية وشةروطها

ل: )خالية من الغمز ين قبتعكس جدة القصةةةةةة القصةةةةةرية يف املشةةةةةهد األديب، م
  يراعيوهو تصةةةةةةور   ربية(،لكالم الذي يشةةةةةةبه اخلطب املنالية من اخ  -الصةةةةةةريح

   البعد األخالقي للمتلقي انطالقاً من الثقافة الشعرية املهيمنة يف تلك املرحلة.

 
( كتاب القصة: مناذج خمتارة من القصص السعودية، إعداد: حممد الشقحاء، إشراف: جلنة القصة  1)

 (. 1398األديب،  )الطائف: اندي الطائف  1بنادي الطائف، ط 
 .38( حسن احلازمي، القصة القصرية يف اململكة العربية السعودية، ص2)
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وأفكارها لقد كان جتذير القصةةةةةةةةةةة القصةةةةةةةةةةرية يف البيئة احمللية، مبوضةةةةةةةةةةوعاهتا  
وشةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةياهتا، واحداً من أهداف تلك املختارات، بعد أن حفلت كثري من  

عربية وإسةةالمية، على    وفضةةاءات ثقافيةالسةةابقة بشةةخصةةيات   قصةةص املراحل
يف "نطاق واحد  احنو ما تؤكده مقدمة تلك املختارات، اليت جتتمع قصةةةةةةةةصةةةةةةةةه

  ومسةة واحةدة ألهنةا متثةل واقع احليةاة وهلةا صةةةةةةةةةةةةةةلةة كبرية مبجتمعنةا الةذي نعي  فيةه
 .(1)"ويشيع فيه روح بيئتنا وتقاليدان

آنية فقط، بل كان على أن تلك املختارات مل تكن ردة فعل أو اسةةةةةةةةتجابة 
له، يسةةةعى إىل حتقيق السةةةبق واسةةةتقطاب كتاب القصةةةة القصةةةرية   اً خمطط  اتوجه

رسةةةةةةةةةالة األندية األدبية من رعاية   حملية، وفق ما تضةةةةةةةةةطلع به للنشةةةةةةةةةر يف منافذ
. حيث تضةةةةةةةةمنت املقدمة حرص النادي على مواصةةةةةةةةلة املختلفة لفنون األدب

الفكرة نفسةةةةها، على حنو ما يؤمل  مشةةةةروعه من خالل إصةةةةدارات أخرى تتب   
رئيس النادي قائاًل: "إذا ما جتاوب معنا كتاب القصةةةةةةةةةةة يف بالدان ولبوا دعوتنا  
هلم بتزويد اندينا بقصةةصةةهم اليت يرون صةةالحية نشةةرها يف كتاب آخر حنقق به  

العنوان من خالل  أيضةةةةةةةةةةةةةةةاً  وهو مةا يتةأكةد    .(2)هةدفةاً منشةةةةةةةةةةةةةةوداً وغةايةة مطلوبةة"
حيوي مناذج    دوريف الداخلي املدون عليها: )كتاب  الفرعي لصةةةةةةةةةةةةفحة الغال

تضةةةمني الصةةةفحة األخرية من الكتاب صةةةورة  من القصةةةة السةةةعودية(. وكذلك ب
 .من خطاب االستكتاب املوجه إىل املبدعني

 
القصة؟(،  1) ما هي  )املقدمة:  السعودية  القصص  مناذج خمتارة من  القصة:  العبادي، كتاب  ( علي 

 .4ص
 4دية )املقدمة: ما هي القصة؟(، صعلي العبادي، كتاب القصة: مناذج خمتارة من القصص السعو   (2)
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ذا اإلصةةةةةةةدار،  هللعل ما يسةةةةةةةرتعي االنتباه اختيار تسةةةةةةةمية )القصةةةةةةةة( عنواانً  
يةه الثةاين والثةالةث، وهي تسةةةةةةةةةةةةةةميةه تعكس حةداثةة جتربةة  يف عنوان جزأ  وامتةدادهةا

وهو ما    ،واضةةةةطراب املصةةةةطلح )قصةةةةة( عند القائمني عليهاأتليف املختارات،  
فيها  يتأكد يف اخلامتة اليت كتبها األسةةةةةةةةةةةةةتاذ الشةةةةةةةةةةةةةقحاء بعنوان )نقاط(، حماواًل 

صةةةةاًل هبم القصةةةةة تعليل هذا اإلصةةةةدار وأ يته وظروف أتليفه، وهو املسةةةةكون أ
ذلك "أن القصةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةعودية جمهولة يف األدب العريب   ه أحد كتاهبا،بصةةةةةةةةةةةةفت
]...[ فنحن نعرف القصةةةةةةةةةةةة املصةةةةةةةةةةةرية واملغربية والتونسةةةةةةةةةةةية واللبنانية،  احلديث 

 .(1)وعندما نبحث عن مقعد القصة السعودية جنده شاغراً"
عند صةدور  –ومع أن اتريخ القصةة السةعودية ميتد ألكثر من مخسةني عاماً  

ذلك،  سةةب مع اتني  مل يكن يف املشةةهد األديب  إال أن حضةةورها  -ذلك الكتاب
عدم توفر وسةةةةةةةةةيلة النشةةةةةةةةةر املالئمة، ما  ها  تراجعولعل واحداً من أهم أسةةةةةةةةةباب 

تعكس اسةةةةةةةةةةةةةتجابة النادي   جعل إجياد هذا املنفذ )املختارات( ضةةةةةةةةةةةةةرورة ملحة
حيث يقول: "إمنا وسةةيلة النشةةر كانت السةةبب ابإلضةةافة إىل  للمشةةهد الثقايف،

حبث كاتب القصةةةةة عن مكان بني كتاب الصةةةةحف األمر الذي جعل القصةةةةة 
تسةةةةةةليط الضةةةةةةوء   -كما يذكر الشةةةةةةقحاء-. فغاية هذه املختارات  (2)يف الذيل"

رار، ، ودعم الكتاب لالسةةةةةةةةةةةةتمودية وتقريبه للمهتمنيعلى فن القصةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةع

 
 .149)اخلامتة: نقاط(، ص كتاب القصة( حممد الشقحاء،  1)
 .150، صاملصدر السابق( 2)
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، والتشةةةةةةةةةةةجيع على إصةةةةةةةةةةةدار وعربياً وعاملياً   ب السةةةةةةةةةةةعودي حملياً واالرتقاء ابألد
 .(1)اجملموعات القصصية

قةةد كةةان مشةةةةةةةةةةةةةةروع الكتةةاب )املختةةارات( من أفكةةار القةةاص وكمةةا يبةةدو ف
، الذي كان أكثر اتصةةةةةةااًل بعامل القصةةةةةةة، •وعضةةةةةةو النادي األسةةةةةةتاذ الشةةةةةةقحاء

  ، واإلعالن ومراسةةةةةلة الكتاب،مما تنشةةةةةره الصةةةةةحف  بعضفحرص على اختيار  
كخطوة أوىل ينطلق منها مشةةةةةروع الكتاب، وفق ما صةةةةةرح به يف اخلامتة: "إنين 
  يف هذه اجملموعة اليت أختارها من خالل الصةةةةةةةةةةفحات األدبية والثقافية يف جملة

وجريةةةةدة املةةةةدينةةةةة وبعةةةةد قيةةةةام النةةةةادي ابإلعالن عن طريق    اليمةةةةامةةةةة وجملةةةةة اقرأ
 .(2)الصحف أو الرسائل اخلاصة"

صةةةةةةفحة، متضةةةةةةمناً إحدى وعشةةةةةةرين   ومائة  جاء الكتاب يف قرابة مخسةةةةةةني
قصةةةةةة، لثالثة عشةةةةةر قاصةةةةةاً سةةةةةعودايً، بينهم ثالث كاتبات، ميثلون أهم األمساء 

ات،  ياليت رسةةةةةخت القصةةةةةة القصةةةةةرية يف األدب السةةةةةعودي خالل عقد الثمانين
ليوي  ويكفي أن يكون بينهم حممةد علوان وحسةةةةةةةةةةةةةةني علي حسةةةةةةةةةةةةةةني وفهةد اخل

اختيار    . ولعلورقية الشةةةةةةةبيب  يوانصةةةةةةةر العديل   وسةةةةةةةباعي عثمان وخليل الفزيع
بطبيعةة املشةةةةةةةةةةةةةةهةد  عليةه  عكس وعي القةائمني  تلةك األمسةاء ضةةةةةةةةةةةةةةمن الكتةاب ي

، ممثلة يف عضةةةةةوي جلنة القصةةةةةة ابلنادي: حممد الشةةةةةقحاء اإلبداعي يف اململكة
. وال يكةاد يلفةت النظر بني تلةك األمسةاء إال اسةةةةةةةةةةةةةةم وعبةد   سةةةةةةةةةةةةةةعيةد مجعةان

 
 .150)اخلامتة: نقاط(، ص كتاب القصةحممد الشقحاء،   (1)
له.  1366أديب وقاص سعودي من مواليد      • هة، أسهم يف أتسيس اندي الطائف، وعني أميناً 

 صدرت له العديد من اجملموعات القصصية. 

 . 150الشقحاء، كتاب القصة )اخلامتة(، ص ( حممد2)
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ديق القرشي، صاحب القصة املعنونة  ام عبد   بن صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالكاتب أبو هش
)سةةةةةةةةةةةةةةليةةل األكةةارم( اليت جةةاءت يف قرابةةة أربعني صةةةةةةةةةةةةةةفحةةة، خمتلفةةة عن بقيةةة  

 القصص.
 (1)القصة: مناذج خمتارة من القصص السعودية )العدد الثاين( -2

، وقد صةةةةةةةدر يف العام وميثل هذا الكتاب اسةةةةةةةتكمااًل للمختارات السةةةةةةةابقة
(، من إعداد الشقحاء نفسه، وإشراف جلنة القصة م1979  /هة1399التايل )

ومع أن هذه املختارات مل تتضةةةةةةةةمن مقدمة إال أهنا تضةةةةةةةةمنت  بنادي الطائف.  
خامتة بقلم األسةةةةةةةةةةةةتاذ حممد الشةةةةةةةةةةةةقحاء على غرار الكتاب األول، مؤكداً مبدأ 
االختيار لبعض القصةةةةةةةص ومكرراً الدعوة لكتاب القصةةةةةةةة ابإلسةةةةةةةهام يف العدد 

ب، فهو "حيمةةل بني طيةةاتةةه خمتةةارات جةةديةةدة من القصةةةةةةةةةةةةةةةةة اجلةةديةةد من الكتةةا
عة جرى اختيارها من صةةةةةحفنا وخاصةةةةةة جملة  و السةةةةةعودية وإن كانت هناك جمم

 .(2)اليمامة اللتزام ملحقها األديب بنشر مناذج قصصية أسبوعياً"
متضةةةةةةمناً إحدى وعشةةةةةةرين  ، صةةةةةةفحةعشةةةةةةرين ومائة جاء الكتاب يف قرابة  

تكرر فيه النشةةةر لبعض األمساء مثل: حممد علوان وخليل الفزيع وانصةةةر  قصةةةة،  
وعبد العزيز    العديلي، لكن الكتاب تضةةمن أمساء جديدة مثل: إبراهيم الناصةةر

مشةةري وعبد العزيز الصةةقعه، وهي أمساء تُعد عالمات ابرزة يف مسةةرية القصةةة 
ات. وقد كان النمط الغالب  يقد الثمانينالسةةعودية، وسةةرتسةةخ املشةةهد خالل ع 

 
( القصة: مناذج خمتارة من القصص السعودية )العدد الثاين(، إعداد: حممد الشقحاء، إشراف: جلنة 1)

 (. 1399)الطائف: اندي الطائف األديب،  1القصة بنادي الطائف، ط
 .150( حممد الشقحاء، املصدر السابق )اخلامتة(، ص2)
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يف هذه املختارات نشةر قصةتني لكل كاتب. لكن املالحظ أن عدد األصةوات  
النسةةةةائية مطابق لعددها يف املختارات السةةةةابقة )ثالثة(، تكرار منها اسةةةةم رقية  
الشةةةبيب فقط، وكان االختيار لكل واحدة منهن قصةةةة واحدة فقط، كما كان  

 احلال يف السابق.
 (1)القصة: مناذج من القصص السعودية )العدد الثالث( -3

  صةةةةدر فيه الكتاب السةةةةابق  يصةةةةدرت هذه املختارات يف العام نفسةةةةه الذ
، وحرص معدو الكتاب على تدوين الشةةةةةةةةةةةةةهر ىانب العام على  )العدد الثاين(

هةةةةة(. وقد خلت املختارات هذه املرة من تقدمي  1399الغالف )مجادى الثانية  
املائة بقليل، متضمنة    عدبعدد صفحات يتجاوز اخلمسني باءت  وجأو خامتة،  

، لسةةةتة عشةةةر كاتباً، بينهم ثالثة أصةةةوات نسةةةائية، لكل  إحدى وعشةةةرين قصةةةة
  .، كما هو احلال سابقاً واحدة منهن قصة واحدة

وقةةةد امتةةةازت هةةةذه املختةةةارات ىةةةدة معظم األمسةةةاء، سةةةةةةةةةةةةةةواء الكتةةةاب أو 
الكةاتبةات، ومن أبرز األمسةاء اجلةديةدة: غلةب أبو الفرج وحممةد مليبةاري وعبةد   
ابقازي وحممد الصويغ وهند اب غفار وفوزية البكر، إضافة إىل عدد من األمساء 

 مل يكن هلا حضور ابرز يف املشهد القصصي الحقاً.
سةةةةةةةةتجد يف هذه املختارات عن سةةةةةةةةابقتيها التهمي  لثالث قصةةةةةةةةص ا اومم

هبدف توثيق نشةةةرها السةةةابق يف اجملالت، لكل من غالب أبو الفرج )جملة اقرأ( 

 
مناذج خمتارة من القصص السعودية )العدد الثالث(، إعداد: حممد الشقحاء، إشراف: ( القصة:  1)

 (.1399جلنة القصة بنادي الطائف، ط. د )الطائف: اندي الطائف األديب، 
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وحممةةةد مليبةةةاري )جملةةةة اقرأ( وفوزيةةةة البكر )ملحق جريةةةدة اليوم/ املربةةةد(. كمةةةا  
 إضافة رسومات مصاحبة لصفحة عنوان كل قصة.استجد يف هذه املختارات  
املختارات القصةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةية   همتضةةةةةةةةةةمنتالكتاب الذين  وهكذا فقد بلغ جممل  

ثالثةةة وثالثني كةةاتبةةاً، بينهم صةةان قةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةات. وكةةان عةةدد    أبعةةدادهةةا الثالثةةة،
القصةةةةةص املنشةةةةةورة يف كل واحدة منها متسةةةةةاوايً )إحدى وعشةةةةةرين(، مبجموع 

حيث جاء عدد األصةوات    منها تسةع قصةص نسةائية،،  قصةةوسةتني  يبلغ ثالاثً 
  ل واحةدة منهن ائيةة مطرداً يف املختةارات الثالثةة، بواقع ثالثةة أمسةاء، لكةالنسةةةةةةةةةةةةةةة

قصةةةةةةةةةةةةةة واحدة فقط، خبالف الكتاب الذين تكررت أمساؤهم، بني املختارات،  
وهو ما يعين أن إدراج األصةةةةةةةةةةوات النسةةةةةةةةةةائية كان    ،نملعظمهم قصةةةةةةةةةةتا  وُنشةةةةةةةةةةر

 مقصوداً لذاته.
، ولعل تسةةةةةةاؤاًل يطرح نفسةةةةةةه عن توقف النادي عن متابعة ذلك اإلصةةةةةةدار

انتفةةاء احلةةاجةةة اليت أوجةةدتةةه مسةةةةةةةةةةةةةةوغةةاً    يف  فهةةل رأى القةةائمون على املختةةارات
إليقافه؟ وهل شةةةكل حضةةةور الصةةةوت القصةةةصةةةي يف املشةةةهد األديب درجة من  

املبدعني واملتلقني؟ وهل كان توايل صةةةدور اجملموعات القصةةةصةةةية النضةةةج لدى 
هتمام الصةحف لذي اضةطلع به النادي؟ وهل كان ادليل اكتمال ذلك الدور ا

بنشةةةةةةةةر اإلبداعات القصةةةةةةةةصةةةةةةةةية واملتابعات النقدية قرينة قوة حضةةةةةةةةور القصةةةةةةةةة  
 القصرية؟.

إن اإلجابة على مجيع التسةةةةةةةةةةاؤالت السةةةةةةةةةةابقة تؤكد أن القصةةةةةةةةةةة القصةةةةةةةةةةرية 
عةةةدد  طفرة نوعيةةةة يف  ات امليالديةةةة(  يةةة)الثمةةةانينتحقق خالل العقةةةد التةةةايل  سةةةةةةةةةةةةةة

، حبسةةةةةب ما تؤكده الدراسةةةةةات اليت  الكتاب واملسةةةةةتوى الفين يرسةةةةةخ حضةةةةةورها
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رصةدت مراحل تطور القصةة القصةرية يف اململكة العربية السةعودية، وحبسةب ما  
 تؤكده شهادات كتاهبا أنفسهم.

اب  عة من الكت  و دية قصرية جملمأذرع الواحات املشمسة: قصص سعو  -4
 (1) والكاتبات

صةةةدرت هذه املختارات عن اندي القصةةةة السةةةعودي التابع جلمعية الثقافة 
يع ثقافية طموحة للنهضةةةةةةةة  ضةةةةةةةمن مشةةةةةةةار  ،م1978أتسةةةةةةةس عام  اليت  والفنون
تسةةةةةةةةةليط الضةةةةةةةةةوء على    -الحقاً –اجلمعية والنادي  حيث كان هدف   ،ابلثقافة

حلالة التهمي  اليت    املعنينيإدراكاً من    ،وجودهاالقصةةةةةةةةةةةة القصةةةةةةةةةةةرية وترسةةةةةةةةةةةيخ  
فن "ال يزال يقةابةل مبثةل هةذا العزوف من    فهي  تواجههةا يف الوسةةةةةةةةةةةةةةط الثقةايف،

القراء يف بالدان حىت إنه ميكن القول: إن القصةةةةة القصةةةةرية تُنشةةةةر يف الصةةةةحيفة  
 .(2)واجمللة فال جتد من أيبه هلا"

كانت فكرة إقامة مسةةةةةةةةةةةابقة، واسةةةةةةةةةةةتكتاب    ويف سةةةةةةةةةةةبيل حتقيق تلك الغاية
  املبدعني نقيح جتارب املبدعني املربزين، وجتميع النصوص، وتقريبها للمتلقي، وت

قد . فوتوجيه االهتمام النقدي إليهاالثقايف   الوسةةةةةةةةطأماًل يف حتريك  ونشةةةةةةةةرها،  
للتحكيم، ضةةةةةةمت يف عضةةةةةةويتها:  واملهتمني  كلت جلنة من املتخصةةةةةةصةةةةةةني  شةةةةةةُ 

الةدكتور عزت خطةاب والةدكتور منصةةةةةةةةةةةةةةور احلةازمي والةدكتور سةةةةةةةةةةةةةةعود زييةدي  
دي(، وبلغ عدد  واألسةةةةةةةةتاذ صةةةةةةةةال الصةةةةةةةةال )سةةةةةةةةكرتري النا)لصةةةةةةةةص إعالم( 

 
)الرايض:    1( أذرع الواحات املشمسة: قصص سعودية قصرية جملموعة من الكتاب والكاتبات، ط1)

 (. 1979اندي القصة السعودي، 
 . 5( صال الصال، املصدر السابق )املقدمة(، ص2)
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القصةةةةةةةص اليت اسةةةةةةةتقبلتها اللجنة مخس عشةةةةةةةرة ومائة قصةةةةةةةة، معظمها لكتاب  
تسةةع عشةةرة قصةةة فائزة لتكون    اختريتمل يكونوا معروفني وقتها، حيث  شةةباب  

ُةنةًَتخب
 .(1)ضمن هذا اإلصدار امل

تسةةةةةةع عشةةةةةةرة  جاء الكتاب يف صانني ومائة صةةةةةةفحة تقريباً، واشةةةةةةتمل على  
وعلي   فقط )حممد سةةةةةةراج بدوي انعشةةةةةةر كاتباً، تكرر فيه امس  قصةةةةةةة، لسةةةةةةبعة

مساء اليت نشةةةرت  فقط. ولعل أهم األ  نسةةةائية  ثالثة أصةةةوتاحملسةةةن(، وضةةةمت  
لكن   ،عبد العزيز مشةةةةةري وحممد الشةةةةةقحاءضةةةةةمن ذلك اإلصةةةةةدار قصةةةةةصةةةةةها 

ن يف املشهد  ثرياً من األمساء الواردة يف املختارات مل تكن ذات شأأن ك  الالفت
تبدو بعض القصةةص "وكأهنا حماوالت أوىل مبا فيها من  القصةةصةةي الحقاً، كما 

 . (2)سطحية التجربة وضعف املعاجلة وتفكك البناء"
 (3) )اجلزء الثاين(ذرع الواحات املشمسة أ -5

بعد م(،  1989هةةةةةةةةةةةةةةةة/ 1409يف عام )الثاين لنادي القصةة   صةدر الكتاب
من جهتني،    يسةةةرتعي االنتباه، وهو أمر  عشةةةر سةةةنوات من صةةةدور اجلزء األول

إحلةاق هةذا  ومن جهةة االصةةةةةةةةةةةةةةرار على    ين،االنقطةاع الطويةل بني اجلزأمن جهةة  
بعد ذلك  مل يُتبع   هأن  علماً ، بوصةفه اتبعاً له  -ابالسةم نفسةه-الكتاب ابلسةابق  

 .اء الحقةأبجز 
 

 . 5)املقدمة(، ص أذرع الواحات املشمسة، صال الصال (1)
)شوال    40( عبد الرمحن شل ، "أذرع الواحات املشمسة بني احلداثة والتقليد"، جملة الفيصل، ع2)

 .151( ص1980أغسطس/ سبتمرب  -1400
املشمسة: كت3) الواحات  أذرع  السعودي ابجلمعية (  القصة  اب دوري متخصص يصدر عن اندي 

 (. 1989)الرايض: اندي القصة السعودي،  1العربية للثقافة والفنون )اجلزء الثاين(، ط
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، وخصةةةةةةةوصةةةةةةةاً  محاس بعض أعضةةةةةةةاء النادي تعليل ما سةةةةةةةبق عائد إىل  لعل
، إلحياء املشةةةةةروع القدمي )الكتاب الدوري( ،•سةةةةةكرتريه آنذاك خالد اليوسةةةةةف

  إىل جملة بعنوان )الواحات املشةةةمسةةةة(  حتويله  سةةةتقر بعد ذلك علىلكن الرأي ا
االختيةار الةذي عليةه مةدار أ  ذات غةاايت وتبويةب خمتلف، ال يتحقق فيهةا مبةد

أنةه حىت تلةك الةدوريةة مل تسةةةةةةةةةةةةةةتمر طوياًل، حيةث كةانةت تبعيةة    علمةاً   البحةث،
النةادي جلمعيةة الثقةافةة والفنون يف ظةل وجود أنةديةة أدبيةة واحةدة من أسةةةةةةةةةةةةةةبةاب  

 تعثر النادي وإصداراته.
تضةةةةةةةةةةةةمن الكتاب مقدمة لألسةةةةةةةةةةةةتاذ حممد الشةةةةةةةةةةةةدي، رئيس مجعية الثقافة 

  اجة للعناية ابلقصةةةةةةةةةةةةةةة يف اململكة، ووضةةةةةةةةةةةةةةعها يفاحلهلا والفنون، أكد من خال
حيث خيتم قائاًل: "إنين متفائل أبن املسةةةةةتقبل   ،مكاهنا الالئق بني فنون األدب

األديب للقصةةةةةةةةةةةةةةةةة وأبن األدابء الةةذين جعلوا القصةةةةةةةةةةةةةةةةة يف آخر قةةائمةةة األدب  
سةةةةةةيعودون ويضةةةةةةعوهنا يف املكان املناسةةةةةةب حيث جيب أن تكون وكما هي يف  

 .(1)مكاهنا الالئق هبا بني آداب العامل"
مع طبيعة النادي متسةةقاً   يف سةةبع وسةةتني ومائة صةةفحة،  وقد جاء الكتاب

لدكتور حممد الشةةةةنطي  ااسةةةةُتهَّيل بدراسةةةةة فتضةةةةمن دراسةةةةتني نقديتني،  وأهدافه،  
: )القصةةةةةةةة القصةةةةةةةرية السةةةةةةةعودية والعودة إىل املنبع(، مركزاً فيها االهتمام  املعنونة

اب القصةةةة القصةةةرية خالل تلك املرحلة، من خالل  على ملمح جديد لدى كتَّ 
 

اشتهر أبعماله الببليوجرافية األدبية، أصدر جمموعات    1379أديب وقاص وروائي، من مواليد      •
وكان سكرترياً لنادي القصة لعدة سنوات، يتوىل حالياً  القصصية منذ بداية الثمانينات امليالدية،  

 رائسة حترير جملة )الراوي( الصادرة عن اندي جدة األديب.

 . 11ص ،2ج  )املقدمة(، ( حممد الشدي، أذرع الواحات املشمسة1)
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ضةةةةةةاري، واإلفادة من  ة بواقعها االجتماعي واحلاسةةةةةةتلهام البيئة احملليعودهتم إىل  
. مث جاءت الدراسةةةةة الثانية  (1)، والعودة اخلالصةةةةة إىل عامل القريةالرتاث الشةةةةعه

ومعقبة عليها   املختارة  القصةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةيةاتلية للنصةةةةةةةةةةةوص  للدكتور عبد   ابقازي  
بني القصةةةة والال قصةةةة(، وكان  ابلتحليل والنقد، حتت عنوان: )سةةةياحة قصةةةرية  

جتّوزاً يف تسةمية بعض النصةوص "قصةصةاً قصةرية إذ إن بعضةها جيانب هذا   يرى
بقت  لكن املالحظ أن دراسةةةةة الدكتور ابقازي سةةةةُ . (2)املفهوم بشةةةةكل أو آخر"

راسةتان خاصةتان ابلقصةص( يف  بعنوان حيدد طبيعة ذلك القسةم من الكتاب )د
حني أن دراسةةةةة الدكتور الشةةةةنطي جاءت يف البداية، ما يعين وجود اضةةةةطراب  

 .  رتيب الكتاب، قد يكون سببه طباعييف ت
يف اتريخ  كتةاب  الاشةةةةةةةةةةةةةةتمةل الكتةاب على صةان قصةةةةةةةةةةةةةةص جملموعةة من أملع  

وعلوي الصةةةايف وخالد اليوسةةةف   احلميدانملكة )إبراهيم  القصةةةة القصةةةرية يف امل
و و  الطيةةةةةةب  ووفةةةةةةاء  اجلةةةةةةار    وليلى فوزيةةةةةةة  العسةةةةةةةةةةةةةةريي  وتركي  عنقةةةةةةاوي    فؤاد 

املالحظ أن  للكاتب، لكن    ةتذييل كل قصةةةةةةةةةةةةة بسةةةةةةةةةةةةرية موجز األحيدب(، مع 
مل يرد امسه يف الكتاب السةةةةةةةابق )اجلزء  املختارة  أحداً من أصةةةةةةةحاب القصةةةةةةةص

 األول(.
 -بعد دراسةةةةةةةة الدكتور اب قازي–  كما تضةةةةةةةمن الكتاب يف قسةةةةةةةمه األخري

لكل من: )أنس زاهد   ت عنوان: )أصةةةةوات جديدة(،حت النشةةةةر ألمساء جديدة
ولطيفة الشةةةةعالن وحممد منقري(، وهي أمساء خمتارة من قائمة الفائزين العشةةةةرة 

 
 . 22ص،  2ج( حممد الشنطي، أذرع الواحات املشمسة)القصة السعودية القصرية والعودة إىل املنبع(،1)
 . 129( عبد   ابقازي، املصدر السابق )سياحة قصرية بني القصة والال قصة(، ص2)
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وقد كان لتلك األمساء  ،(1)هةةةةة1408يف املسابقة اليت أقامها اندي القصة عام  
ثقةايف الحقةاً، ممةا يؤكةد وعي القةائمني على تلةك  شةةةةةةةةةةةةةةأن متميز يف املشةةةةةةةةةةةةةةهةد ال

النصةةةةةةةةوص يف هذه   وبذلك فقد بلغ عدد  .، وطرافة ذلك اإلصةةةةةةةةداراملختارات
 اب كذلك.، وعدد الكتَّ املدونة أحد عشر

يه األول بةةةةةةةةجزأ ،كتاب )أذرع الواحات املشمسة(  يف  ومن أهم املالحظات
وضةةوح جتنيسةةه األديب )قصةةة قصةةرية(، سةةواء من خالل عنوانه الفرعي   ،والثاين

وجود نقاد أكادمييني    تج عنانالوضةةةةةةةةةوح يف الرؤية أو املقدمة، ويبدو أن ذلك  
على وعي هبذه القضةةةةةااي التفصةةةةةيلية من أمثال الدكتور عزت خطاب والدكتور  

 .  •ابقازيعبد   والدكتور  الشنطي  حممد احلازمي الدكتور  منصور  
 

  

 
 .113( ص1988نوفمرب/ ديسمرب    -1409)ربيع اآلخر    12، س 142( انظر: جملة الفيصل، ع1)
انظر: منصور احلازمي، فن القصة يف األدب السعودي احلديث. وحممد صال الشنطي، القصة     •

 اململكة العربية السعودية. وعبد   ابقازي، القصة يف أدب اجلاحظ.  القصرية املعاصرة يف
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 املختارات الشمولية   اثلثا :
موسوعة األدب العريب السعودي احلديث: نصوص خمتارة ودراسات   -1

 (1))القصة القصرية(
  ، وطنياً مشةةةةةةةروعاً ثقافياً    ابوصةةةةةةةفهيف جملدات تسةةةةةةةعة،   املوسةةةةةةةوعةصةةةةةةةدرت  

هةةةةةة(، واختيار  1419مائة عام على أتسيس اململكة ) رمتزامناً مع مناسبيت مرو 
للنشةةةر   حيث ابدرت دار املفردات  م(،2000ض عاصةةةمة للثقافة العربية )الراي

ان بن عبد  إىل تبين املشةةةةةروع، بدعم من مسو األمري سةةةةةلط والتوزيع والدراسةةةةةات
، فشةةةةةكلت له جلنة علمية من األكادمييني املتخصةةةةةصةةةةةني،  العزيز رمحه   تعاىل

واحد من الفنون  القيام أبمر   عضةةويل كل  سةةة الدكتور منصةةور احلازمي، وتو ائبر 
 .•األدبية، فكانت القصة القصرية من إعداد الدكتور معجب الزهراين

وقد أدرك القائمون على املوسةةةةةةةةةوعة أن طرافتها متأتية من "الكم الضةةةةةةةةةخم 
لنماذج  هلذه املختارات وتصةةةةنيفها إىل أجناس أدبية ]لتكون[ هذه املوسةةةةوعة/ ا

قسةةةةمت حيث  . (2)األدبية سةةةةجاًل تعريفياً للتطور الثقايف الذي عاشةةةةته بالدان"
)البةداايت والتةأسةةةةةةةةةةةةةةيس   ، متتةد كةل منهةا حوايل ربع قرن،زمنيةاً إىل أربع مراحةل

صةةةص لكل جنس أديب جملد خاص حيوي خمتاراته،  خُ والتجديد والتحديث(، و 
اللجنةة العلميةة حول تطور ذلةك اجلنس، "وقةد ال    عضةةةةةةةةةةةةةةومع مقةدمةة يكتبهةا  

 
( موسوعة األدب العريب السعودي احلديث: نصوص خمتارة ودراسات )القصة القصرية(، إعداد:  1)

 (. 2001)الرايض: دار املفردات،  1، ط4معجب الزهراين، مج
هة، صدرت له رواية  1374أكادميي ىامعة امللك سعود، متخصص يف األدب املقارن، من مواليد      •

 بعنوان )رقص(، وسرية بعنوان )خارج الوقت(، يعمل حالياً مديراً ملعهد العامل العريب بباريس.

 . 16، ص1( منصور احلازمي، موسوعة األدب العريب السعودي احلديث )التصدير(، مج2)
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يكون يف هةذه املقةدمةات جةديةد ال يعرفةه البةاحةث املتخصةةةةةةةةةةةةةةص، ولكن هةذه  
املوسةوعة ال لاطب املتخصةصةني فقط، بل لاطب أيضةاً كافة القراء من مجيع  

 . (1)املستوايت ويف كل بلد"
مقارنة أبجناس  يف األدب السةةةةةعودي، ونظراً حلداثة عهد القصةةةةةة القصةةةةةرية  

، فقد ارأتى الدكتور الزهراين دمج مرحليت البداايت والتأسةةةةةةةةةةةةةةيس،  أدبية أخرى
صةةةهم يف كتابة القصةةةة  معلاًل ذلك بقلة النصةةةوص، وعدم جدية الكتاب وإخال

من   انتماء أيعدم  راً النشةةةةةةةةغاهلم ابلشةةةةةةةةعر واملقالة، فضةةةةةةةةاًل عن  نظ  ؛القصةةةةةةةةرية
من خالل تينةك املرحلتني )  (2)النصةةةةةةةةةةةةةةوص املختةارة إىل جمموعةة قصةةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةيةة

دابء حيةث اختةار سةةةةةةةةةةةةةةبع عشةةةةةةةةةةةةةةرة قصةةةةةةةةةةةةةةةة لكبةار األ  م(.1953حىت  1902
، مثل: )فاليل والسةةةةةةباعي وسةةةةةةرحان والزخمشةةةةةةري  السةةةةةةعوديني من الرعيل األول

خمتةارات تلةك  الرفةاعي وعريف ضةةةةةةةةةةةةةةيةاء وفقي ومغريب(، ومل يكن بني  وغزاوي و 
 املرحلة نص نسائي واحد.

أغلةب    فتمتةد حىت السةةةةةةةةةةةةةةبعينيةات، وقةد حنةاأمةا املرحلةة الثةانيةة )التجةديةد(  
ثالثة  ها  ، حيث اختار من(3)كتاهبا حنواً احرتافياً فأصةةةةةدروا جمموعات قصةةةةةصةةةةةية

. وهي  لنجاة خياط فقط  نص نسةةائي واحد، بينها  نصةةاً قصةةصةةياً قصةةرياً   عشةةر
صةةةةةة القصةةةةةرية يف اململكة، مثل: )إبراهيم احلميدان  ألمساء رسةةةةةخت مسةةةةةرية الق

 
 . 25، ص1صور احلازمي، املصدر السابق )التصدير(، مج( من1)
 . 13، ص4( معجب الزهراين، موسوعة األدب العريب السعودي احلديث، مج2)
 ( السابق نفسه.3)
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ومحزة بوقري وخليل الفزيع وسةةةةةةةباعي عثمان وعبد   جفري وعبد   سةةةةةةةعيد  
 حممد مليباري(.و حممد زارع عقيل  مجعان وعلوي الصايف وغالب أبو الفرج و 

مث كانت املرحلة الثالثة )التحديث( حىت هناية األلفية الثانية )اتريخ صةدور 
وسةةةةةةةةوعة(، وجاء فيها ثالثة ومخسةةةةةةةةون نصةةةةةةةةاً خمتاراً، تقارب فيها النصةةةةةةةةوص  امل

نصةاً(، وقد بلغت فيها التجربة القصةصةية السةعودية درجة  18النسةائية الثلث )
ات، لدرجة يصعب ي، وخصوصاً يف عقد الثمانينمتقدمة من النضج والتجريب

ة القصةةرية معها حصةةر أمساء الكتاب، الذين ميثلون بطبيعة احلال مشةةهد القصةة
يز، كماً ونوعاً. ومن أبرز كتاهبا مثال: )جار  مما، حبضةةور نسةةائي  يف أوج ازهاره 

والنعمي واليوسةةةةةةةةةةةةف  وخال    احلميد وسةةةةةةةةةةةةعد الدوسةةةةةةةةةةةةري وعلوان واملليحان  
والعتيق واخلليوي وقدس والشةةةقحاء    والصةةةقعه والشةةةمري واملشةةةري وابخشةةةوين

واحمليميد وتراوري وأميمة اخلميس وبدرية البشةةةةةةةةةةةر وخريية السةةةةةةةةةةةقاف وشةةةةةةةةةةةريفة  
 الشمالن وليلى األحيدب ونورة الغامدي(

موع جاءت مدونة االختيار يف اثنني وثالثني وسةةةةةةةةةتمائة صةةةةةةةةةفحة، وبلغ جم
تبة  مر  لكل كاتب نص واحد فقط،  نصةةةةةةةاً،النصةةةةةةةوص املختارة ثالثة وتسةةةةةةةعني

معد   قدمةمب  مسةةةةةةبوقةحسةةةةةةب التسةةةةةةلسةةةةةةل اهلجائي للمبدعني يف كل مرحلة، و 
املقةدمةة غةايةة يف    كةانةت  وقةد، يف مخس وسةةةةةةةةةةةةةةبعني صةةةةةةةةةةةةةةفحةة تقريبةاً.  املختةارات

والنصةةةةةوص املختارة فحسةةةةةب، بل  األ ية والوعي والشةةةةةمول، ليس للموسةةةةةوعة  
تغين  ت مرجعاً ال يسةةةلرصةةةد جتربة القصةةةة القصةةةرية يف اململكة عموماً، حىت غد

 لدقة مالحظاهتا وعمق معاجلتها.  عنه الباحثون؛
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املختارة يف   النصةةةةةوصكتاب  انتماء  تلك املقدمة   من أهم ما أشةةةةةارت إليهو 
 ( غواية)بوصةةةةةةةةةفها    القصةةةةةةةةةريةمع القصةةةةةةةةةة تعاطيهم  و املرحلة األوىل إىل احلجاز، 

دون امتالك   النوع األديب اجلةةديةةدعةةابرة، يةةدفعهم إىل كتةةابتهةةا االنبهةةار ىةةاذبيةةة  
يف حني مثلت النصةةةةوص املختارة يف املرحلتني الثانية والثالثة   به.الوعي الكايف 

، مع مالحظةةة متلةةك الوعي األويل، من حيةةث  كةةافةةة منةةاطق اململكةةة وبيئةةاهتةةا
هم  وحتقيق انية )التجديد(لدى كتاب املرحل الث  مقومات القصةةةةةةةةةةةةةةة القصةةةةةةةةةةةةةةرية،

ة، اليت  جتربة بعض كتاب تلك املرحلة ابهلواي  تاتسةةةةمجناحات متفاوتة، حيث 
. سةةةةةةةعد البواردي ومجيل احلجيالن وعلوي الصةةةةةةةايفما لبثت أن انطفأت، مثل  

أمةةةةا كتةةةةاب مرحلةةةةة )التحةةةةديةةةةث( فقةةةةد تعمةةةةدوا البحةةةةث عن التفرد والتجةةةةاوز  
الوضةةةةةةةةةةةةع االجتماعي، الذي أوجد   ، نتيجة قلق الوعي الفردي وتوتروالتجريب

 .(1)ما يسميه النقاد )جيل الغرابء(
قيامها على أسةةةةةةةةةةةةس منهجية واضةةةةةةةةةةةةحة،   هذه املختاراتأن ما يؤكد أ ية 
حتةت عنوان: )عن املنت املختةار ومعةايري االختيةار(، حيةث    عرضةةةةةةةةةةةةةةتهةا املقةدمةة

املرحلتني  الةةدكتور الزهراين أن املعيةةار الفين مل يكن الفيصةةةةةةةةةةةةةةةةل يف منةةاذج    يؤكةةد
لذلك  على متثيل التجربة بشةةةةةةةةةةةكل أوسةةةةةةةةةةةع،    ففي األوىل كان احلرص،  األوليني

"فقد كنا نضةةةةةةةةةةةةطر جلمع أكرب قدر من النصةةةةةةةةةةةةوص ومن مث جنتهد يف انتخاب  
( ]...[ أمةا يف مرحلةة )التجةديةد( فال شةةةةةةةةةةةةةةةك أن الوفرة الكميةة  )أجود املوجود

. ومع (2)"يةةة هةةذه الفرتةكثرياً إال يف هنةةا  حتققةةت لكن النةةدرة النوعيةةة مل تتزحزح

 
 .31 -13، ص4( معجب الزهراين، موسوعة األدب العريب السعودي احلديث، مج1)
 .16( املصدر السابق، ص2)
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ذلك فإن منهجية االختيار اقتضةت تعويض ذلك مبعيار أخر، يتمثل يف "امليل  
جةانةب النصةةةةةةةةةةةةةةوص اليت نلمس فيهةةا تعبرياً قوايً عن جتربةة معةةاانة فرديةة أو    إىل

. أما اختيار  (1)ة اجلذور يف ثقافتنا أو الثقافة اإلنسةةةةانية عموماً"اجتماعية عميق
كما  ديث( فقد خضةةةةةةةةةةع للمعايري الفنية بشةةةةةةةةةةكل كبري.  نصةةةةةةةةةةوص مرحلة )التح

ت منهجية املدونة يف توثيق النصةةةةةوص املختارة عن مصةةةةةادرها اليت نشةةةةةرت  تبدَّ 
 فيها، سواء اجملموعات القصصية أو اجملالت أو غريها.

مبا يتناسةةةةةةب   على حتقيق الشةةةةةةمول والتوازن رصكان احلوبشةةةةةةكل عام فقد  
اب وذائقة القراء، أو ما يسةةميه ُمعد املوسةةوعي ومواقف الكتَّ   مع فكرة التأليف

املختارات )النسةةةةةةةق العام(، لكنه مع ذلك يدرك عدم جترد صةةةةةةةاحب االختيار  
متاماً مهما حاول ذلك، "فقد يكون للذات )املؤلفة( هلذا املنت حضةةةةةةةةةةةةور قوي 

 .(2)فرع عن تصور وذوق ما"  ه حبكم أن كل اختيار فردي هوتفيما اختار 
 (3)أنطولوجيا األدب السعودياألدب السعودي:  خمتارات من -2

داللة إىل الوارد يف العنوان الفرعي للكتاب    )األنطولوجيا(مصطلح    حيلةةةةةةةيُ 
منذ   ولكن ما هو موجود، من خاللعلم البحث يف الوجود فلسةةةةةفية بوصةةةةةفه  
وتصةةةةةةةةةةةةةةنيفهةةةا هبةةةدف    املعلومةةةاتتنظيم  باألنطولوجيةةةا    اقرتنةةةتالثورة املعلومةةةاتيةةةة  

تسةةةةهيل الوصةةةةول إليها. ويف األدب تعين األنطولوجيا: مقتطفات أدبية خمتارة،  

 
 .17، صاملصدر السابق (1)
 . 19، ص4ألدب العريب السعودي احلديث، مجب الزهراين، موسوعة امعج (2)
)الرايض:    1، ط4، ج3( خمتارات من األدب العريب السعودي: أنطولوجيا األدب السعودي، مج 3)

 (. 2011وزارة الثقافة واإلعالم، 
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تشةةةةةةةةةةرتك يف املوضةةةةةةةةةةوع أو اجلنس األديب أو األسةةةةةةةةةةلوب أو االنتماء إىل منطقة  
 .(1)واحدة

إىل أجزاء مخسةةةةةة حبسةةةةةب    مقسةةةةةمةجملدات،   ةيف ثالثتقع هذه املختارات 
عدد صةةةةفحات يتجاوز األلفني، حيث جاءت القصةةةةة رمجايل  ون األدبية، الفن

)القصــة القصــرية: مناذج  ، بعنوان  القصةةرية يف اجلزء الرابع، ضةةمن اجمللد الثالث
، من خالل  املختارات عن وزارة الثقافة واإلعالمهذه  . وقد صةةةةةةةةةةةةةةدرت  خمتارة(

رشةةةةةةةراف الشةةةةةةةاعر أمحد   جلنة علمية مكونة من عدد من املختصةةةةةةةني واألدابء،
لجزء اخلاص  والتقدمي لالنماذج    اختيار •وتولت الدكتورة كوثر القاضةةةةةةةةةةةةي ،انقرَّ 

 ابلقصة القصرية.
بكر ابقادر إابن أبو  الدكتور   انبثقت عنفكرة املشةةةةةةةةةةةروع    جدير ابلذكر أن

عملةه يف وكةالةة الوزارة لشةةةةةةةةةةةةةةؤون العالقةات الثقةافيةة الةدوليةة، وكةان الطموح أن  
ملختارات، لكن املشةةةةةةروع أخذ منحى آخر مبغادرة الدكتور ابقادر  ترتجم تلك ا
 ، فكان ما هو عليه.(2)ةأروقة الوزار 

كان اهلدف من أتليف هذه )األنطولوجيا( تقدمي صةةورة مشولية و"التعريف  
ابألدب السعودي داخلياً وخارجياً، واألمل أن حيقق األدب السعودي والثقافة  

 
. 2020/ 4/ 22( املوسوعة احلرة )ويكيبيداي(، مت االستدعاء هيئةبتاريخ 1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AB%D9%88%D9

%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7 
أكادميية ىامعة أم القرى، متخصصة يف جمال السردايت، صدر هلا كتاب )شعرية السرد يف القصة     •

 السعودية القصرية(.

 زارة الثقافة واإلعالم. ( أفادين هبذه املعلومة الدكتور أمحد قران الزهراين الذي كان يعمل حينها يف و 2)
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جوائز   املبدعني السةعودينيبعد أن حقق بعض  ف،  (1)السةعودية منجزات أخرى"
يف أعقاب أحداث   ةعربية مميزة، وأخذت األضةواء تسةلط على الثقافة السةعودي

على املشةةةةروع يف إعداد رأي القائمون  ،  م(2001) احلادي عشةةةةر من سةةةةبتمرب
هةةذه األنطولوجيةةا "فكرة جةةديةةدة وخمتلفةةة عن املختةةارات اليت سةةةةةةةةةةةةةةبق وأن مت  

 .  (2)إعدادها، من حيث تنوع األشكال األدبية اليت تضمنتها"
اليت أعدها   •بذلك )أنطلوجيا األدب السةةةةةةةةةةةةعودي اجلديد(لعل املقصةةةةةةةةةةةةود 

، وعليه فقد م2005  األديب اليمين املهاجر عبد الناصةةر جملي، وصةةدرت عام
كان اسةةةةةتشةةةةةعار املؤسةةةةةسةةةةةة الثقافية يف اململكة واجب إعداد مثل هذا العمل،  
ويتأكد هذا التعليل بتحديد اإلطار الزمين لألنطولوجيا يف العقدين السةةةةةةةةةةابقني  

لوجيا( عبد  و  تضةةمنها عنوان )أنط، مبوازاة )اجلديد( اليت•م(2011) إلصةةدارها
 

 .7، ص1، ج1( عبد العزيز خوجه، خمتارات من األدب السعودي )مقدمة األنطولوجيا(، مج1)
 . 8، ص1، ج1( أمحد قران، خمتارات من األدب السعودي )مدخل األنطولوجيا(، مج2)
)بريوت: املؤسسة العربية   1األدب السعودي اجلديد )خمتارات(، ط  عبد الناصر جملي، أنطلوجيا    •

 (. 2005للدراسات والنشر، 

اليت كتبها     • الزمين، لكن مقدمات األجزاء  لإلطار  العامة للمختارات حتديداً  املقدمة  ال تتضمن 
الق )التسعينيات من  املختارات  السابقني لصدور  العقدين  الرتكيز على  تؤكد  اللجنة  رن أعضاء 

العشرين والعشرية األوىل من القرن احلادي والعشرين(، حيث يذكر الدكتور سحمي اهلاجري يف 
مقدمة اجلزء اخلاص ابلرواية أن املختارات "تلقي نظرة ابنورامية علي املشهد الروائي، طيلة العشرين 

اص . وكذلك تتضمن األسطر األخرية من مقدمة اجلزء اخل17، ص1، ج1عاماً املاضية"، مج 
مج متميزة"،  أمساء  ظهرت  بعدها  وما  التسعينات  بداية  "يف  أنه  إىل  إشارة  ج2ابلشعر   ،3 ،

. كما تصرح الدكتورة القاضي يف مقدمتها للقصة القصرية أبنه "انطالقاً من هذه الفرضية 580ص
التسعينيات،  يف  وكاتباتنا  لكتابنا  القصرية  القصصية  النصوص  من  شواهد كثرية  هلا  اليت كان 

 .1546، ص4، ج3اول أن أقيم األدلة من النصوص نفسها"، مجسأح
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ن هذه املختارات اليت صةةةةدرت يف بداية العقد يبدو فإالناصةةةةر جملي. وعلى ما 
ما   عدم تكرار  علىهةةةةة( حرصت 1432م/  2011الثاين من األلفية اجلديدة )

هةةةةةةةةةةةةة(، 1422م/  2001سبقت إليه موسوعة األدب السعودي الصادرة عام )
 كبري.  معها بشكل  تقاطعال أو

مائة صفحة تقريباً،  ة القصرية من مخساجلزء اخلاص مبختارات القص  يتكون
  مركزة اهتمامها  ،ن صةةفحة بقلم الدكتورة القاضةةيمقدمة يف سةةت وعشةةريمنها  
األول من  و ات من القرن العشةةةةةةةرين  يعقدي التسةةةةةةةعين  النصةةةةةةةوص اليت متثل  على

،  عدة املقدمة مراتات امليالدية( يف يعبارة )التسةةةةةةةةةةةةعين  هاتكرار باأللفية الثالثة،  
 .ن ما يشغل االهتمام هو اجليل القصصي الذي حنا حنواً حتديثياً وتصرحيها أب

تلةك املقةدمةة أهنةا جةاءت مةأخوذة عن مقتطفةات  مةا يسةةةةةةةةةةةةةةرتعي االنتبةاه يف  
نفسةةةةةةةها، )شةةةةةةةعرية السةةةةةةةرد يف القصةةةةةةةة السةةةةةةةعودية    كتاب الدكتورة القاضةةةةةةةيمن  

ت  تضةةةةةةمن)دكتوراه(، حيث   ، الذي كان يف أصةةةةةةله رسةةةةةةالة علمية(1)(ةالقصةةةةةةري 
لكن    جوانب التحديث يف القصةةةةة السةةةةعودية،عرضةةةةاً لبعض    مقدمة املختارات

اب الذين تناولت املقدمة إحدى قصةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةهم مل يكونوا  املفارقة أن بعض الكتَّ 
وشةةةةةةةةريفة   حسةةةةةةةةن النعميعبد العزيز مشةةةةةةةةري و ضةةةةةةةةمن قائمة االختيار، مثل: )

مل تكن هي  قصةصةية األخرى اليت مت حتليلها  الشةمالن(، يف حني أن األعمال ال
قصةةة )قبور أيب( لعبد احلفيظ الشةةمري، ، مثل:  ضةةمن املدونة  كتابل املختارة ل

 
(. 1430)الرايض: دار املفردات،    1( كوثر القاضي، شعرية السرد يف القصة السعودية القصرية، ط1)

التالية: ص للمختارات من صفحات كتاهبا   -350، ص328  -327حيث نقلت مقدمتها 
 .508 -502، ص455 -444، ص410 -403، ص352
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وقصةةةةةةة )الذي أهدر الوردة( حملمود تراوري، وقصةةةةةةة )األنت( لليلى األحيدب،  
   وقصة )الولع( لرتكي العسريي.

مة متاماً من أي إشةةةةةةةةةةةةةةارة إىل منهج التصةةةةةةةةةةةةةةنيف وأسةةةةةةةةةةةةةةس  وقد خلت املقد
  عددمن حيث   فضةةةةال عن تفاصةةةةيل املدونة املختارة  االختيار وحدوده وغايته،

ذلك مما يقتضةةةةيه مثل هذا العمل    غري أو االجتاه الفين أو  ،النصةةةةوص والكتاب
 .خلل منهجي -دون شك-الشمويل )األنطولوجي(، وهذا 

قاصةةةةةاً، وكان شةةةةةر ومائة نص، خلمسةةةةةني  انية ع املدونة صنصةةةةةوص   بلغ عدد
(، وهو مةا يعكس  24/  26تقريبةاً لعةدد الكةاتبةات )  مسةةةةةةةةةةةةةةةاوايً   عةدد الكتةاب
حيةث يالحظ كثةافةة حضةةةةةةةةةةةةةةور األمسةاء   للقةائم على االختيةار.  •اهلويةة اجلنةدريةة
ابتةداء من حرف الفةاء، حىت إهنةا    املرتبةة هجةائيةاً   االختيةارقةائمةة    النسةةةةةةةةةةةةةةةائيةة يف

متةةامةةاً يف األحرف اهلجةةائيةةة األربعةةة األخرية.   خةةاليةةة من أمسةةاء الكتةةابلتكون  
وقد غاب عن املختارات الكثري من األمساء املربزة يف كتابة القصةةةةةةةةةةة القصةةةةةةةةةةرية 

وعواض   وشةةةةةريفة الشةةةةةمالن وحسةةةةةن النعميعبده خال  يوسةةةةةف احمليميد و مثل  
الزهراين وعبد   السةةةفر  وطاهر  يمة الشةةةمري وشةةة  وصةةةالح القرشةةةي العصةةةيمي

 ن املختارات ضمت كتاابً ينتمون إىل اجليل نفسه.وغريهم، مع إ

 
( أو اجلنوسة مفهوم متحورت الدراسات النسوية بوصفه عامالً حتليلياً يكشف  genderندر )اجل    •

الفرضيات املتحيزة املسبقة يف الثقافة عموما، فالتميز النوعي بني اجلنسني )ذكر / أنثى( تركيب 
الطرفني وحتييد  دون مساواة  للسلطة حيول  واحتكاراً  اجتماعية  طبقية  يعكس  ثقايف  مؤسسايت 

يمنة الذكورية، كما حتاول احلركة النسوية، وعليه فإن الطبيعة البيولوجية ليست هي اليت تضع اهل
حمددات على طريقة التفكري واإلبداع والسلوك. انظر: ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد 

 .154 -149( ص2002)الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب،  3األديب، ط



 

 
427 

العربيةجملة العلوم   
هـ4144 حمرموالستون  السادسالعدد   

شةةرين ورقة، تفاوتت املسةةاحة املخصةةصةةة لكل كاتب بني مخس ورقات وع 
كةان الغةالةب اختيةار نصةةةةةةةةةةةةةةني اثنني لكةل منهم، مع و   تتصةةةةةةةةةةةةةةدرهةا نبةذة تعريفيةة،

ما ورد مثاًل  قصةرية جداً، على حنو  مالحظة أن بعض النصةوص كانت قصةصةاً  
يفاء  ه وطاهر الزارعي وحممد النجيمي و  وتركي السةةةةديري  أميمة اخلميس)عند:  
إىل حد يصةةل    النصةةني، لذلك كان االختيار يكسةةر العرف فيتجاوز  (1)(الفريح

. على أن  مثالً  إىل سةةةةت قصةةةةص ألميمة اخلميس، وصان قصةةةةص هليفاء الفريح
قصةةةةةرية جداً قد يصةةةةةل أحياانً إىل سةةةةةطر واحد فقط، الحجم بعض النصةةةةةوص  

 على حنو ما يرد يف قصة )فخور وعارم( ألميمة اخلميس.
لقةد كةان الطموح أن تصةةةةةةةةةةةةةةةدر طبعةات الحقةة هلةذه )األنطولوجيةا(، أكثر 

واسةةةةةتدراكاً ملا فات، ومواكبة ملسةةةةةتجدات املشةةةةةهد األديب السةةةةةعودي،  تنقيحاً،  
حيث يذكر املشةةةةةةةةةرف على املشةةةةةةةةةروع: "أبن هذا العمل ما هو إال خطوة أوىل  

.  ( 2) حتتاج إىل التطوير واإلضةةةافة، وهذا ما  مل أن نفعله يف الطبعات القادمة"
توزيع    لكن ذلةك مل يتحقق بعةد مرور عقةد كةامةل من الزمن، فضةةةةةةةةةةةةةةاًل عن عةدم

تلةك املختةارات ابلشةةةةةةةةةةةةةةكةل املنةاسةةةةةةةةةةةةةةب، وعةدم توافرهةا لةدى كثري من املهتمني  
 والباحثني.
 

 
، السديري:  1633  -1627، اخلميس: ص4، ج3ارات من األدب السعودي، مج( انظر: خمت1)

ص1647ص الزارعي:  النجيمي:1767  -1765،  الفريح: 1929  -1927ص  ،   ،
 .2039 -2035ص

 .10، ص1، ج1( أمحد قران، خمتارات من األدب السعودي )مدخل األنطولوجيا(، مج2)
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 (1) ةالسعودي القصة القصريةخمتارات من  :أصوات قصصية -3
ضمن    ،عن وزارة الثقافة واإلعالمهةةةةة، 1433عام  صدرت هذه املختارات 

وبشةةةكل خاص  مشةةةروع ترمجة اإلبداع السةةةعودي إىل أشةةةهر لغات العامل احلية، 
الذي تبنته   التوجه االسرتاتيجيبناء على  ، التعارف والتقارب  دفهب ، اإلجنليزية

، وإمةةةداد البةةةاحثني  لةةةدعم احلوار احلضةةةةةةةةةةةةةةةةاري  اململكةةةة مطلع األلفيةةةة اجلةةةديةةةدة
  يف سةةةةةةةةبيل،  (2)ة السةةةةةةةةعوديةاألجانب مبادة ثقافية للتعرف على تفاصةةةةةةةةيل الثقاف
محالت التشةويه اليت   ومواجهةتصةحيح الصةورة النمطية عن اجملتمع السةعودي،  

 أحداث احلادي عشر من سبتمرب. حلقت به عقب
، مشةةتملة  •ملشةةروع من بنات أفكار القاص والروائي يوسةةف احمليميداكان  

حيث تشةةةةةةكلت جلنة القصةةةةةةة القصةةةةةةرية من    عرية وقصةةةةةةصةةةةةةية،على خمتارات شةةةةةة
والقةةاص جبري املليحةةان،    الةةدكتور حسةةةةةةةةةةةةةةن النعمي والةةدكتور معجةةب العةةدواين

، ومت االتفاق على منح القاص نفسةةةةةةةةةةةةةةه أو ورثته حق  الكتابأمساء لرتشةةةةةةةةةةةةةةيح  
  ة النظر يف مدى مالءمتها للرتجةةةةةةةةةةةةةةةةمة، ترشيح أربعة نصوص، ملنح املرتجم فرص

تقدمي املختارات يف    -ةيف مرحلة اتلي–  رأوا روعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة على املشالقائمني  لكن
نسةخة عربية، خدمة لطالب اللغة العربية يف اجلامعات العاملية وأقسةام الرتمجة،  

 
 (. 1433)الرايض: دار املفردة،  1ية، ط( أصوات قصصية: خمتارات من القصة القصرية السعود1)
 .7، 6( انصر احلجيالن، أصوات قصصية )التصدير(، ص2)
م، 1989هة، صدرت له العديد من اجملموعات القصية منذ عام  1383قاص وروائي من مواليد      •

وبرز امسه واحداً من أشهر كتاب الرواية السعودية، حائز على عدد من اجلوائز، من أ ها جائزة  
 أيب القاسم الشايب.
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األدب    ، يف ظل قلة خمتاراتوالعريب إضةةةةةافة إىل قراء القصةةةةةة يف املشةةةةةهد احمللي
 .(1)السعودي

، مع مراعةةاة "متثيةةل األمسةةاء لألجيةةال  مبةةدعةةاً وقةةد مت اختيةةار اثنني وأربعني  
واملنةةاطق واجلنس والتيةةارات الفنيةةة املختلفةةة، وقةةد حظيةةت أمسةةاء أربعةةة وثالثني  

. وقد توىل  (2)قاصةةةةةةةةةةةةةةاً ]ابإلمجاع[ بينمةا مت النقةاش واالتفةاق حول بقيةة األمساء"
السةةةةةةةبيل، الذي كان مسةةةةةةةؤواًل عن  كتابة مقدمة املختارات الدكتور عبد العزيز 

، حتةدث فيةه عن  •الرتمجةة إىل اإلجنليزيةة مبعيةة املرتجم الربيطةاين أنتوين كةالةدرابنةك
، مثل اهلوية  يف األدب السةةةةةعودي  وقضةةةةةاايهاطبيعة القصةةةةةة القصةةةةةرية ومراحلها  

  ، والكتةابةة النسةةةةةةةةةةةةةةةائيةة  ،واخلربة القرائيةة للمبةدعني  ،النوعيةة للقصةةةةةةةةةةةةةةةة القصةةةةةةةةةةةةةةرية
 .يف اجملتمع وحرية التعبريواملسكوت عنه  

وكمةةا يالحظ فةةإن مقةةدمةةة املختةةارات كةةانةةت على قةةدر كبري من املنهجيةةة، 
  وتنوع س االختيار وعدد القصص  وأس  من حيث وضوح دوافع أتليفها وغايتها

والتخصةةةةةةةةةةص الدقيق، ومشولية املقدمة اليت كتبها   ، بني اإلبداعأعضةةةةةةةةةةاء اللجنة
النسةةةوية ال    تاألصةةةواعدد  لالنتباه أن  الالفتلكن الدكتور السةةةبيل وعمقها.  

  "عدد وهويف مقابل اثنني وثالثني صواتً للكتاب،    (عشرة أمساءالربع )  تجاوزي

 
 .8( يوسف احمليميد، أصوات قصصية )إشارة ال بد منها(، ص1)
 .8ت قصصية )إشارة ال بد منها(، صيوسف احمليميد، أصوا (2)
على الصفحة اخللفية للمختارات وضعت صورة غالف النسخة اإلجنليزية متضمناً كلمة )أنطولوجيا(     •

 بعنوان:
 NEW VOICES OF ARABIA: THE SHORT STORIES 

AN ANTHOLOGY FROM SAUDI ARABIA 
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. (1)مل تنجح هةذه املختةارات يف منحةه التمثيةل احلقيقي يف السةةةةةةةةةةةةةةةاحةة األدبيةة"
إىل ما أشار له البحث سابقاً عن أتثري اجلنوسة    حيلالسابقة تُةةةةةةعل املالحظ ول

 يف االختيار.
، واسةةةةةةةةةةتغرق  مائة صةةةةةةةةةةفحة وأربعوقعت هذه املختارات يف حوايل مخسةةةةةةةةةةني

 ها سةةةةةةةةةةرد التصةةةةةةةةةةدير واملقدمة حوايل مخس عشةةةةةةةةةةرة صةةةةةةةةةةفحة، مث أعقبو الفهرس  
ملحق  مث  ،  للكتاب  النصةةةةةوص، اليت جاءت مرتبة حسةةةةةب التسةةةةةلسةةةةةل اهلجائي

عناوين جمموعاهتم    مع الرتكيز على تدوينللتعريف ابملشةةةةةةةةةةةةاركني،   موجز سةةةةةةةةةةةةري
وقد تفاوت عدد النصةةةةةوص املختارة يف الغالب بني اثنني وأربعة،   القصةةةةةصةةةةةية.
اء رج مع  بسةةةةةةةةةةةبب طوله، واحد فقطنص  ختيار  كان ا  حالتني اثنتنيولكن يف 

زايدة  ، يف مقابل  الذي يصةةةةةل نصةةةةةه إىل عشةةةةةر صةةةةةفحات  وظافر اجلبريي ،عامل
وعلى ما   فر،التعزي ومخسةةةةةة لعبد   السةةةةة  سةةةةةبعة لعبد  عدد النصةةةةةوص إىل 

ة لكل كاتب  تحقيق توازن بني املسةةةةةةةةاحة املخصةةةةةةةةصةةةةةةةةليبدو فقد كانت حماولة  
الدوسةةةةةةري الذي سةةةةةةعد حت للكن املسةةةةةةاحة األوسةةةةةةع ُمن .(2)وعدد النصةةةةةةوص

 . (3)اختريت له ثالثة نصوص ممتدة على صان عشرة صفحة
  خطأ إدراج نصةةةةةوص قصةةةةةرية جداً ضةةةةةمن املختارات، وهو  كذلك يالحظ 

خيل أبسةةةةةةةس االختيار، وكان يف األمر مندوحة عنه، على   -يف رأيي–منهجي  
حنو ما جند عند حسةني جفال وعبد   التعزي وعبد   السةفر، بل إن بعض  

 
 .14( عبد العزيز السبيل، أصوات قصصية )املقدمة(، ص1)
- 287  ، السفر: 286  -275:  ، التعزي211ص  اجلبريي:،  149ص  عامل:  ( أصوات قصصية،2)

294. 
 .182 -165( املصدر السابق، ص3)
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لكتاب يصةةةةرح معنوانً )قصةةةةص قصةةةةرية جداً(، كما عند ليلى األحيدب وهيام  ا
بقولةةه: إن بعض    يف املقةةدمةةة  الةةدكتور السةةةةةةةةةةةةةةبيةةل إىل ذلةةك  وقةةد نبةةه  .(1)املفلح

النصةةوص "يصةةعب تصةةنيفها على أهنا تنتمي إىل فن القصةةة القصةةرية. ابلتأكيد  
 .(2)هي كتابة أدبية حمدودة الكلمات"

املختارة أبرز كتاب القصةةةةةةةة القصةةةةةةةرية من اجليل املرسةةةةةةةخ هلوية  متثل األمساء 
مثل  ات خصةةةةةةةةوصةةةةةةةةاً،  يالثمانينو   اتيأواخر السةةةةةةةةبعين  القصةةةةةةةةة السةةةةةةةةعودية خالل

واملليحان والشةةةمالن والنعمي  احلميدان ومشةةةري وعلوان وحسةةةني علي حسةةةني  
منصةةةةةور  سةةةةةناً   وقد كان أحدث الكتابواألحيدب واليوسةةةةةف وخال وغريهم.  

، ولعل إدراجهما يف  (1978احلرب  )مواليد   (، وعدي1982  العتيق )مواليد
املختارات بسةةةةةةةةةةبب حصةةةةةةةةةةوهلما على جوائز إبداعية. يليهما يف املرحلة العمرية  
حممد البشةةةةةةةةةةةةةةري وحممد النجيمي، من مواليد ما قبل منتصةةةةةةةةةةةةةةف السةةةةةةةةةةةةةةبعينيات  

  األحدثامليالدية. أما البقية فما قبل السةةةةةةةةةبعينيات. وبشةةةةةةةةةكل عام فإن اجليل  
 التجارب الناشئة مل يكن هلم حضور يف املدونة.  وأصحاب

  

 
، 294  -287، السفر: ص286  -275، التعزي: ص119  -113، جفال: صاملصدر السابق  (1)

 .419 -418، املفلح: ص370 -369األحيدب: ص
 .14)املقدمة(، ص أصوات قصصية( عبد العزيز السبيل، 2)
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 (1)قرية سعودية: قصص قصرية -4
،  م 2020هيئة األدب والنشةةةةةةر والرتمجة عام  عن  صةةةةةةدرت هذه املختارات  

)جمموعة    مقرنة العنوان يف صةةفحته الداخلية بعنوان فرعي:يف تسةةعني صةةفحة، 
ونةةة من أي تقةةدمي أو توضةةةةةةةةةةةةةةيح  وقةةد خلةةت املةةد  من املؤلفني السةةةةةةةةةةةةةةعوديني(،

، فبعةد العنوان الةداخلي جيةد القةارئ النص األول. كمةا خال الكتةاب  لطبيعتهةا
عني، فهو عبارة  من التعريف ابملبدأو حىت  من الفهرسة وبياانت واتريخ النشر،  

 نصوص متعاقبة.جمموعة  عن  
انطالقًا من دور هيئة األدب والنشةةةةةةةةةةةر والرتمجة على  "إلصةةةةةةةةةةةدار  أييت هذا ا

تشةةةةةةةةةةةةةجيع وحتفيز املبدعني؛ انطلقت منصةةةةةةةةةةةةةة أدب الُعزلة اليت هتدف إىل منح  
 ، (2)"الفرصةةةةةةةةةةةةةةةة أمةةام حمه الكتةةابةةة للمشةةةةةةةةةةةةةةةاركةةة رنتةةاجةةاهتم األدبيةةة واإلبةةداعيةةة

تفاعل  عكس  ت  ،إىل نزالء العزل ابلتعاون مع وزارة الصةةةةةةةةةةةةةةحة  فاملختارات إهداء
مع إحةةةدى املبةةةادرات اليت نتجةةةت عن ظروف جةةةائحةةةة كوروان،    الثقةةةافةةةة  وزارة

وقد اختريت نصوص هذا الكتاب من وحي    دب العزلة(،مبادرة أحتت شعار )
 .(3)القرية السعودية

جملموعة من أبرز حديثة يف معظمها،   نصةوص عشةرةاشةتملت املدونة على  
مرتبة حسةةب تسةةلسةةل  يف اململكة، والشةةباب    املعاصةةرين كتاب القصةةة القصةةرية

 
 (. 2020( قرية سعودية: قصص قصرية، ط. د )الرايض: هيئة األدب والنشر والرتمجة، 1)
 .2020/ 4/ 26( موقع هيئة األدب والنشر والرتمجة، مت االستدعاء بتاريخ 2)

https://engage.moc.gov.sa/isolation  
 .2020/ 4/ 26( موقع وكالة األنباء السعودية )واس(، مت االستدعاء بتاريخ 3)

 https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2090120   

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2090120
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وحممد  -رمحه  –ليس بينهم غري عبد العزيز مشةةةةةةةةةةةةري  الكتاب،  أمساء  هجاء  
مع أن النص املختار لعلوان من  من جيل الوسةط، إن صةحت التسةمية، علوان  

  أما بقية األمساء فهي: )حسةةةةةةةةةةةةةن حجاب(.  2014 -اهلاتفجمموعة حديثة )
وعلي زيلع  وعلي اجملنوين   الشةةةةةةةةةةةةدوي  وعبد   سةةةةةةةةةةةةاعد املالكي وعلي احلازمي

وحيي امقاسةةةةةم(، وهي أمساء ترد للمرة األوىل    ومنصةةةةةور العتيق  وحممد الراشةةةةةدي
 .، لكن املالحظ خلوها متاماً من الصوت النسائييف مدونة خمتارات قصصية

القرية السةةةةةةةةعودية، حول  حورها اجلامع بني النصةةةةةةةةوص املختارة مت انكلقد   
ولعل ذلك ما يعلل انتماء أمساء   وعاداهتا وشةةةةةةةةةةخوصةةةةةةةةةةها وفضةةةةةةةةةةائها،بثقافتها  

الكتةاب يف هةذه املةدونةة إىل املنطقةة اجلنوبيةة والغربيةة من اململكةة، بوصةةةةةةةةةةةةةةفهةا  
منةةاطق ريفيةةة زراعيةةة تغلةةب عليهةةا ثقةةافةةة القريةةة على ثقةةافةةة البةةاديةةة واملةةدينةةة يف  

 يف  متوسةةةةةط طول النصةةةةةوص صان صةةةةةفحات تقريباً   جاءقد و ماضةةةةةي األزمان. 
)قلب امرأة( للشةةةةةةدوي يف صةةةةةةفحات    نص  قصةةةةةةراأل  أربع قصةةةةةةص، حيث كان

 يف مخس عشرة صفحة. اجلمالة( لزيلع ع)شار   األطول نصأربع، و 
وهكةةذا فةةإن هةةذه املةةدونةةة تعكس منطةةاً مغةةايراً من املختةةارات بقيةةامهةةا على  

ة آنية تالمس شةةةةةةةةرائح القراء عموماً،  أسةةةةةةةةاس املوضةةةةةةةةوع، وصةةةةةةةةدورها عن حاج
من خالل فكرة  تفاعل املؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات الثقافية مع الشةةةةةةةةأن العاموتعكس حالة  

املبادرات اليت جتعل املتلقي صةةةةةةةةةانعاً للمحتوى الثقايف، كما تسةةةةةةةةةتجيب لطبيعة  
بتوفريها نسةةةةةةخة رقمية على موقع اهليئة تسةةةةةةهل   ،وتكنولوجيا املعلومات  عصةةةةةةر

وقد تضةةةةةةةةةةةمن   جلميع القراء احلصةةةةةةةةةةةول عليها وقراءهتا عرب الوسةةةةةةةةةةةائط املختلفة.
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رمزية  لغالف اخلارجي رسةةةةةةةةةةوما موحية تتناسةةةةةةةةةةب مع طبيعة املدونة من خالل  ا
 النخلة وإبريق الشاي ودلة القهوة.

  - مع حتفظي على ذلةةك–ورمبةةا كةةان خلو هةةذه املختةةارات من أي تقةةدمي  
القائمني عليها يف وضةةةةةةةع القارئ مباشةةةةةةةرة أمام النص اإلبداعي، دون  رغبة من  

أتثري على ذائقته، واالبتعاد عن رطانة التنظريات  ممارسةةةةةةةةةةةة أي فعل توجيهي أو 
..إخل. .اليت ال تعين معظم القراء، حول فن القصةةةة القصةةةرية واترخيها وقضةةةاايها

كما يتناسةةةب حجمها الصةةةغري نسةةةبياً، ومقاس الصةةةفحات، مع طبيعة القارئ 
يف ظل عصةةةةةةةر املعلومات السةةةةةةةريع، لذلك كانت القصةةةةةةةة القصةةةةةةةرية دون غريها  

 مستهدفاً للنشر.
 (1) قصص سعودية -5

هيئة األدب والنشةةةر  صةةةدار ابلسةةةابق يف جهة وزمن صةةةدوره )يرتبط هذا اإل
  يف الظروف واملربرات نفسةةها، إذ يتجاوران ضةةمن قائمة إصةةداراتو ، (والرتمجة

لكرتونية، حىت إنه ليكاد أن يكون جزءاً الكتب على صةفحة اهليئة يف نسةخة إ
خلوه  املالحظات السابقة نفسها حول   تقد تكرر و   .من الكتاب السابقآخر  
 .•والتعريف ابلكتاب  مة والفهرسة وبياانت النشرداملقمن 

 ،يف صةةفحة الغالف الداخلي العبارة الواردة  لكن ما يسةةرتعي االنتباه تلك
نشةةةةةةةةةةةةةةرت هةةذه القصةةةةةةةةةةةةةةص عةةام  )  من اجلهةةة اليسةةةةةةةةةةةةةةرىحتةةت عنوان الكتةةاب،  

 
 (.2020( قصص سعودية، ط. د )الرايض: هيئة األدب والنشر والرتمجة، 1)
اعتماداً على قرينة تسلسل (، وقد جعلت هذا الكتاب اث2020صدر الكتاابن متزامنان )    • نياً 

 الفهرسة اخلاصة برقم اإليداع لدى مكتبة امللك فهد الوطنية. 
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إذ يتعةذر الربط بني طبيعةة اإلصةةةةةةةةةةةةةةةدار املرتبط ىةائحةة كوروان اليت    ،م(2018
م، وكان  2018م، واختيار تلك القصةةةةةةةةةةص الصةةةةةةةةةةادرة عام  2020بدأت عام  

 ظر الناتج عن اجلائحة. احلاألجدر أن تكون تلك القصص نتاج مرحلة  
، وانتماء هانصةوصةداثة حب  امتازتو تقع املختارات يف أربع وسةتني صةفحة،  

ب إىل اجليل املعاصةةةةر، وذوي التجارب اجلديدة، ولعل فهد العتيق  معظم الكتا
وعمر العامري  ا أقدم تلك األمساء، حيث ضةةةةمت املختارات أيضةةةةا: )أميمة 
اخلميس وسةةاعد اخلميسةةي وفهد ضةةيف وظافر اجلبريي وعبد الواحد اليحيائي  

 وهند الغريب وطارق اجلارد ووفاء احلريب(. 
يةاة  احلإيقةاع  لةب على نصةةةةةةةةةةةةةةوص املختةارات حول  يرتكز احملور الةداليل الغةا

تلك الداللة من خالل صةةةةةفحة    وترتسةةةةةخ، املعاصةةةةةرة وشةةةةةواغل اإلنسةةةةةان  املدني
  مبةان متطةاولةة تتزاحم فيمةا بينهةا. وكةأن هةذه املختةارات   تتضةةةةةةةةةةةةةةمنالغالف اليت 

يف الثقافة السةةةةعودية بني القدمي واحلديث.   انصةةةةنو )القرية(   وسةةةةابقتها )املدينة(
من  نصةةةةةوص نسةةةةةائية، فيما خلت سةةةةةابقتها    وقد ضةةةةةمت هذه املختارات ثالثة

فنقةابةل بني  أي قصةةةةةةةةةةةةةةة نسةةةةةةةةةةةةةةائيةة، فهةل ميكن أن نةذهةب بعيةداً يف أتويةل ذلةك  
 ية وثقافة التمدن؟.و ثقافة القر البني    حضور املرأة السعودية

نصةةةةوص يف صةةةةفحتني، يف حني  اخلميسةةةةي األقصةةةةر بني ال  سةةةةاعد  نص يُعد
  وقد جاءبلغ األطول نص القاص طارق اجلارد يف سةةةةةةةةةةةةبع عشةةةةةةةةةةةةرة صةةةةةةةةةةةةفحة، 

أن أطول    لكن املالحظمتوسةةةةةط طول النصةةةةةوص يف حدود سةةةةةبع صةةةةةفحات.  
ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةَّ ه املختارات وسةةابقتها مرتبطة مبواهب جديدة، رمبا أهنا ملالنصةةوص يف هذ

  تتملك أدواهتا القصصية بعد.
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 قية خمتارات مناط رابعا :
 ( 1) مسابقات القصة للنادي األديب جبازان قصص من اجلنوب: بواكري  -1

النةادي األديب ىةازان، حيةث جةاء   بواكري مطبوعةاتميثةل هةذا اإلصةةةةةةةةةةةةةةةدار  
يعكس وعيةاً    مبةا،  ه، يف العةام التةايل لتةأسةةةةةةةةةةةةةةيس النةادي1396صةةةةةةةةةةةةةةدوره عةام  

بفن القصةةةةةةةةة على مسةةةةةةةةتوى املؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات الثقافية يف اململكة، إذ يعد  متقدماً 
 .  املختارات القصصية ىميع أمناطهااألقدم بني 

تستهدف "تنمية الرباعم املتفتحة، مسابقة للقصة القصرية  النادي  أقام    فقد
واألخذ بيد الشةبيبة الناشةئة، وتشةجيع اجليل الصةاعد، واحرتام، واحتضةان نتاج  

]...[ يف القصةةةةةةةةةةةةةةةة القصةةةةةةةةةةةةةةرية اهلةادفةة ملعةاجلةة بعض القضةةةةةةةةةةةةةةةااي    الفتوة النةاميةة
ونظراً لطبيعةة املرحلةة التةارخييةة وخصةةةةةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةةةةةيةة اجلهةة املنظمةة    .(2)"االجتمةاعيةة

فقد كان من البدهي أن حُيدد جمال املسةةةةةةةةابقة يف   ،واملرحلة العمرية املسةةةةةةةةتهدفة
قصةة عكس توازي الوفق تصةور ي  لألدب  موضةوعات تع  ابلوظيفة االجتماعية

 .والواقع
ن عماًل، وكان غالب  ريبلغت حمصةةةةةةةلة القصةةةةةةةص املتقدمة للمسةةةةةةةابقة عشةةةةةةة

املتقةدمني من جيةل الشةةةةةةةةةةةةةةبةاب، وطالب املراحةل الةدراسةةةةةةةةةةةةةةيةة املتقةدمةة، حيةث  
بعد إحالتها "إىل اللجنة األدبية واشةةةرتك   خضةةةعت األعمال املشةةةاركة للتحكيم

ذة معهةةةةا بعض األدابء من ذوي االختصةةةةةةةةةةةةةةةةةاص املعروفني وبعض األسةةةةةةةةةةةةةةةةةاتةةةة

 
: بواكري مسابقات القصة للنادي األديب ىازان، ط.د )جازان: النادي األديب قصص من اجلنوب  (1)

 (.1396ىازان، 
 .3)املقدمة(، ص قصص من اجلنوب (2)
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وانتهت اللجنة إىل ترشةةةةةةةةةةةةةةيح أربع قصةةةةةةةةةةةةةةص فائزة على التوايل:  ،(1)املتعاقدين"
)القشةةور( لعمر طاهر زيلع، و)الضةةحية الربيئة( حلسةةن حممد عامري، و)هكذا  

 حتطم األمل( لعثمان حممد خويل، و)رمحاك اي رب( حملمد علي عثمان.
، حةمتثل القصةةةةص األربع صةةةةفحات الكتاب الواقع يف أربع وتسةةةةعني صةةةةف

ونظراً حلداثة التجربة القصةةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةية عند أولئك الكتاب فقد كان من البدهي  
التباس القصةةةةةةةةة القصةةةةةةةةرية ابلقصةةةةةةةةة اليت متثل حجماً وامتداداً أكرب، إذ يتفاوت  

يتأكد ذلك االلتباس    حجم القصص بني إحدى عشرة صفحة وسبع وثالثني.
هةةةةةةةةةةةةةةةة،  1403عام مسةتقل    كتاببعد ذلك يف  أوىل القصةص الفائزة يف صةدور 

أخرياً  موسةةةومة أبهنا قصةةةة طويلة، مث صةةةدرت    سةةةنوات احلرية(بعنوان )القشةةةور:  
هةةة عن  1441عام   حيوي عدداً من أعمال املؤلف،  كتابضمن  يف طبعة اثلثة  

زيلع نفسةةةةةةةةةةةةةةةةه يف    يؤكةةدكمةةا    اندي جةةازان األديب بعنوان: )البيةةداء وأخواهتةةا(.
ايةةة مل تكتمةةل بعنوان: )نصةةةةةةةةةةةةةةف إحةةدى اللقةةاءات أهنةةا كةةانةةت فصةةةةةةةةةةةةةةاًل من رو 

كذلك فإن يف اختيار تسةمية )قصةص( يف العنوان ما يؤكد ذلك    .(2)الشةمس(
 التأرجح وااللتباس النوعي الذي يرافق القصة القصرية يف معظم البداايت.

خلت املدونة من أي تعريف ابلشةةةةخصةةةةيات نظراً حلداثة عهدها ابلسةةةةاحة  
عمر طاهر    يُعدتجارب اإلبداعية األوىل. و األدبية، وانتماء تلك األعمال إىل ال

بني األربعة الذي اسةةةةةةةةةةةةتطاع أن يرسةةةةةةةةةةةةخ امسه بني كتاب القصةةةةةةةةةةةةة   الوحيدزيلع  
بوصةةةةةةةةةةةةةفها جتربته األوىل يف   ذكرلآنفة ا  يف جتربتهالقصةةةةةةةةةةةةةرية منذ مرحلة مبكرة، 

 
 .السابق نفسه (1)
 2021/ 5/ 5اإلسالمي، مت االستدعاء بتاريخ  رابطة األدب  (2)

https://www.adabislami.org/magazine/2017/10/3167/169 
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الكتابة، حيث يقول عنها: "شاركت يف أول مسابقة لنادي جازان األديب عام  
صةةةةةرية أو قصةةةةةة طويلة بعنوان: )القشةةةةةور( حازت الدرجة هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة برواية ق1395

األوىل، ونشةةةةةةةةرت مطبوعة عن طريق النادي نفسةةةةةةةةه مع القصةةةةةةةةص املختارة من  
النصةةةةةةةةةةةوص املشةةةةةةةةةةةاركة بعنوان: )قصةةةةةةةةةةةص قصةةةةةةةةةةةرية( يف كتيب يعد أول مطبوع  

   .(1)للنادي"
ها تلك املختارات القصةةةصةةةية أن يكون صةةةدورها عن  ري إن أهم مالحظة تث

اندي جازان بثقافته الشةةةةةعرية العريقة عراقة بيئته وأعضةةةةةاء جملس إدارته، لتكون  
ابكورة إصةةةةةداراته مقدمة القصةةةةةة على الشةةةةةعر، ولعل اسةةةةةتشةةةةةعار القائمني على  

، ورغبتهم يف أتكيد انفتاح  السةةةةةةعوديالنادي تعايل صةةةةةةوت القصةةةةةةة يف األدب 
، هو مةا دفعهم إىل ى كةافةة فنون األدب، إىل جةانةب محةاس البةداايتالنةادي عل 

أن تسةةبق القصةةة الشةةعر، على حنو ما نقرأ يف  إذ مل تكن حمض مصةةادفة   ذلك،
مقدمة ذلك اإلصةةةةةةةةدار األول: "وسةةةةةةةةيلي ذلك حبوله تعاىل نشةةةةةةةةر املسةةةةةةةةابقات  

. وهكذا فقد حرص النادي على التأسةةةةةةةةيس  (2)الشةةةةةةةةعرية يف كتاب كهذا قريباً"
 ن القصة يف بيئة إبداعية مل يكن هلا طويل عهد به.لف

 

  

 
(1( ونصوص  شهادات  السعودية:  القصرية  القصة  ضمن كتاب  زيلع،  عمر  خالد  1(  إعداد:   ،)

 .121 -120( ص2013لرايض: جامعة امللك سعود، اليوسف، ط. د )ا
 .4( قصص من اجلنوب، )املقدمة(، ص2)
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 (1) قصص قصرية من منطقة تبوك -2
هة(،  1415)  يُعد النادي األديب مبنطقة تبوك من األندية املتأخرة يف نشأهتا

وقد جاء هذا اإلصةةةةةةةةةةةدار ضةةةةةةةةةةةمن بواكري مطبوعاته، حرصةةةةةةةةةةةاً من النادي على  
"إظهار أدب املنطقة هبذا اإلصةةةةدار اجلديد )قصةةةةص قصةةةةرية من منطقة تبوك(  
لقاصةةةةةةةةةةةةني وقاصةةةةةةةةةةةةات من منطقة تبوك، وأييت هذا اإلصةةةةةةةةةةةةدار واحداً من أهم  

بوك تزخر  اإلصةةةةدارات، وذلك ملا يتميز به من داللة واضةةةةحة على أن منطقة ت
 .(2)ربداعات مجيلة احتضنها النادي ووعد رظهارها"

  هةةةةةةةةةةةةةةةةة، وقد سةةةبقها إصةةةداران شةةةعراين 1419صةةةدرت هذه املختارات عام 
ضةةةةةةةةةمن مطبوعات النادي، وهذا أمر مقبول يف جمتمع ثقايف انشةةةةةةةةة     •مشوليان
وجاءت يف أربع  ن قصةةةةةةةةةةةةة، وقد تضةةةةةةةةةةةةمنت املختارات مخس وعشةةةةةةةةةةةةريحمافظ. 

عشةةةةةةر صةةةةةةفحات للدكتور   صةةةةةةفحة، يسةةةةةةبقها تقدمي نقدي يفوسةةةةةةبعني ومائة  
حملة عن نشةةةةةةأة القصةةةةةةة  عرض فيه، املشةةةةةةرف على إعدادها، •موسةةةةةةى العبيدان

 
( قصص قصرية من منطقة تبوك، إعداد: د.موسى العبيدان وغرامة العمري، ط. د )تبوك: النادي  1)

 (. 1999األديب مبنطقة تبوك، 
 .3( حممد عرفه، قصص قصرية من منطقة تبوك )توطئة(، ص2)
ضمن سياق العناية ابملواهب األدبية يف املنطقة كتاب )شعراء من منطقة تبوك( عام   أصدر النادي    •

هة، من أعداد انيف اجلهين. كما أصدر كتاب )شدو على أغصان الوطن(، جملموعة من 1418
 شعراء تبوك، من إعداد موسى العبيدان وغرامة العمري. 

هة، عمل عميداً لكلية املعلمني بتبوك وانئباً لرئيس اندي تبوك  1373أكادميي وشاعر، من مواليد       •
 األديب، صدر له ديوان شعر، والعديد من الكتب املتعلقة ابألدب واللغة العربية. 
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القصةةةةةةةةةةةةةةرية يف اآلداب األوربيةة واجتةاهةاهتةا، مث انتقةاهلةا إىل األدب العريب، وتنةامي  
 االهتمام هبا يف األدب السعودي. 

احلركة اإلبداعية للقصةةةة القصةةةرية   الدكتور العبيدان يف تقدميه على  ركزكما 
رايدة القصةةةةةة القصةةةةةرية ل يؤر يف مشال غرب اململكة حتديداً )منطقة تبوك(، إذ 

م، حيث ُنشةةةةةةةةةةرت أول جمموعة قصةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةية للقاص علي عبد  1990عام يف "
وقد جاءت املختارات  .  (1)الفتاح السعيد حتمل عنوان )الولوج من ثقب إبرة("

الف مسةةةةةةةةةةةةةةتوى جتارهبم، "منهم املتمرس ومنهم  املنطقة، ابختمبدعي  لعدد من 
املبتدئ، ومنهم من له جمموعة قصةةةةةصةةةةةية مطبوعة، ومنهم من له جمموعة حتت 
الطبع، ومنهم من له حماوالت منشةةةةةةةةورة يف الصةةةةةةةةحف احمللية والدورايت ومنهم  

 .(2)من فازت قصصه يف مسابقات أدبية"
، الةةةذي يُع  التحليليوقةةةد غلةةةب على تلةةةك القصةةةةةةةةةةةةةةص االجتةةةاه الواقعي  

ابملشةةةةةةةةةةةكالت االجتماعية، من عادات وسةةةةةةةةةةةلوكيات ومشةةةةةةةةةةةكالت يومية، مما  
يعايشةةةةةه اجليل اجلديد، ويعكسةةةةةه الفن القصةةةةةصةةةةةي، حىت إنه ميكن "القول أبن  
هؤالء الشةةةباب يشةةةكلون مالمح الفن القصةةةصةةةي يف مشال غرب اململكة وأهنم  

 .(3)األديب يف املنطقة" هم املستقبل الواعد بنتاج قصصي يتكامل مع اإلبداع
جيل  عشةةةةةةر مبدعاً من   قصةةةةةةصةةةةةةاً قصةةةةةةرية ألحدلقد مشلت تلك املختارات  

هلا حضةور يف املشةهد القصةصةي السةعودي، لكن    مل يكنالشةباب، وهي أمساء 

 
 .9( موسى العبيدان، قصص قصرية من منطقة تبوك )تقدمي(، ص1)
 .11ص منطقة تبوك )تقدمي(،صص قصرية من موسى العبيدان، ق (2)
 .14، صاملصدر السابق (3)
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غاية االختيار تقدمي نتاج ذلك اجليل من أبناء املنطقة وتشةةةةةةةةةةةةةةجيعهم والتعريف  
لسةبعة من الكتاب هم: علي    ،بني قصةتني وثالث  االختيار  تو تفاحيث   هبم.

عبد الفتاح وعلي هوسةةةاوي ويوسةةةف العطوي وحسةةةن األمسري وغرامة العمري 
وحممد القحطاين ومطلق البلوي، يف حني اقتصةةةةةر النشةةةةةر على عمل قصةةةةةصةةةةةي 
واحةد لبعض األمسةاء اليت يبةدو أهنةا كةانةت يف مراحلهةا األوىل، وهم: فيصةةةةةةةةةةةةةةةل  

 سني ومحاد العطوي.سعود اليف وسناء مكي وأمساء عبد العزيز ح
بع ملسةةةةةرية تلك األمساء اإلبداعية اجنذاب بعضةةةةةها إىل الشةةةةةعر ويالحظ املتت

علي هوسةةةةةةةاوي، مع أن الثاين أصةةةةةةةدر جمموعة قصةةةةةةةصةةةةةةةية و مثل غرامة العمري 
املشةهد السةردي   رسةخا امسني  أهم  هةةةةةةةةةةةةةةة، ولعل1420بعنوان )لغة اآلخر( عام  

الذي صدرت له جمموعتان    علي عبد الفتاح سعيد  :يف منطقة تبوك  ا  عموماً 
  النادي  نشةةةةةةةر، )الولوج من ثقب إبرة( و )يف هدأة ليل األنفاس(  قصةةةةةةةصةةةةةةةيتان
هةةةةةة، بعد وفاته، ومطلق البلوي الذي أصدر رواية )ال 1419عام    الثانية منهما

ا واحةةةةةدة من  بوصةةةةةةةةةةةةةةفهةةةةةا  تبوك(  ينةةةةةام يف  الرواايت  أحةةةةةد  املميزة بني  لرواايت 
 .(1)السعودية

  

 
 .2021/ 5/ 5( موقع اجمللة العربية، مت االستدعاء بتاريخ 1)

 http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails.aspx?Id=5582 
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 (1)قصص قصرية من عسريبيدر النص:  -3
من  عدداً جاءت هذه املختارات القصةةةصةةةية عن اندي أهبا األديب لتشةةةمل  

وكةان أهم مةا امتةازت بةه    يرعى فيهةا النةادي احلركةة األدبيةة،مبةدعي املنطقةة اليت  
، وهو ما  )مجاعة السةةةةةةةةرد(املختارات صةةةةةةةةدورها عن مجاعة أدبية متخصةةةةةةةةصةةةةةةةةة  

أخذت تتصةةةةةةدر املشةةةةةةهد األديب يف   يعكس تنامي الوعي ابحلركة السةةةةةةردية اليت
 ، 2005األلفيةة اجلةديةدة. فقةد صةةةةةةةةةةةةةةدرت تلةك املختةارات عةام    خاللاململكةة  

لتقدم "هذه الباقة القصةةةةصةةةةية لبعض أعضةةةةائها، وثيقة إبداع عن مجاعة السةةةةرد 
تؤكد حرص اجلماعة على إثبات الوجود، والداللة على تنامي اإلبداع السردي  

على أن النادي سةةةةةةةةةةةةةبق وأن أصةةةةةةةةةةةةةدر   .(2)اً"ابململكة، ومنطقة عسةةةةةةةةةةةةةري أمنوذج
ة  خمتارات شةةعرية ملبدعي املنطقة بعنوان: )قصةةائد من اجلبل(، منذ مرحلة مبكر 

وهو ما يؤكد أتخر ازدهار فن القصةةة  هةةةةةةةةةةةةةةةة،1404لتأسةةيسةةه، وذلك يف العام 
مقارنة ابلشةةةةةةةةةةةةةعر الذي تصةةةةةةةةةةةةةدر اهتمامات النادي، مثلما هو احلال يف معظم  

 األندية األدبية ابململكة.
تقع هذه املختارات يف مخس وصانني صفحة، تقدمتها قراءة نقدية موجزة،  

بعنوان: )أمناط من القص يف   •، للدكتور عاطف الدرابسةةةةةيف صةةةةفحات مخس
، يؤكد فيها تنوع التجارب من خالل اسةةةةةةةةةةتجابة النصةةةةةةةةةةوص املختارة  عسةةةةةةةةةةري(

 
،    ( بيدر النص: قصص من عسري، إعداد: مجاعة السرد يف عسري، ط. د )أهبا: اندي أهبا األديب1)

2005 .) 
 .5بيدر النص )املقدمة(، صإدارة النادي، ( 2)
املعلمني أبهبا بني عامي  1964أكادميي وانقد أردين، من مواليد      • و   2002م، عمل يف كلية 

 م، له العديد من الدراسات األدبية واملشاركات الثقافية.2009
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للتيارات املختلفة يف الكتابة القصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةية، فمع غلبة الواقعية االنتقادية على  
إال أن قصةةصةةاً أخرى ذات طابع رمزي وجتريه، "وليس من   املختاراتقصةةص  

دابء يف منطقةة عسةةةةةةةةةةةةةةري، يبةدون من أشةةةةةةةةةةةةةةد قبيةل املبةالغةة أن نةذهةب إىل أن األ
 .(1)املبدعني السعوديني أتثراً بتلك الرؤى واألفكار"

وقد عكسةةةةةةةت تلك النصةةةةةةةوص املختارة جتارب انضةةةةةةةجة تؤكد مترس كتاهبا  
بفنون السةةةةرد، على حنو ما يتضةةةةح يف التعريف املصةةةةاحب ألمسائهم، املتضةةةةمن  

هو مةا يؤكةده الةدكتور  و موعةاهتم القصةةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةيةة،  أمسةاء جماهتمةامةاهتم الثقةافيةة و 
قد متكن    -خصةوصةاً يف منطقة عسةري–إن القاص السةعودي الدرابسةة بقوله: "

من أدواته، فبدأ يطور طرائق جديدة يف التعبري، ويكشةةف عن تقنيات وآليات  
يف السةةةرد جتسةةةد جوهر وعيه بذاته وجمتمعه وواقعه احلضةةةاري من حنو، واآلخر 

 .(2)من حنو آخر"
ين قصةةةةةةة، لكل كاتب قصةةةةةةة واحدة  ت أربعاً وعشةةةةةةر تتضةةةةةةمن هذه املختارا

  . ، واقتصةةر فهرس احملتوايت على عناوين القصةةص دون ذكر ألمساء كتاهبافقط
جم القصةةةة القصةةةرية املألوف،  ملتزمة حبظمها متقاربة يف طوهلا، وقد جاءت مع

ب،  كل كاتكما تضةةةةةةمنت تعريفاً موجزاً جداً ل  وقضةةةةةةاايها.  اجتاهاهتامتنوعة يف 
 وفق منوذج مكرر البياانت.يسبق نصه املختار، 

مل يكن هةدف تلةك املختةارات تقةدمي أمسةاء إبةداعيةة جةديةدة فقط، بةل كةان 
اب القصةةة يف منطقة عسةةري ممن جتاوزت جتارهبم عقدين من  التعريف بكتَّ   أيضةةاً 

 
 .7، ص)أمناط من القصة يف عسري( ( عاطف الدرابسة، بيدر النص1)
 .السابق نفسه (2)
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اؤهم يف املشةةةةةةةةةهد  الزمن، وصةةةةةةةةةدرت هلم جمموعات قصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةية، رسةةةةةةةةةخت أمس
ات، ومنهم مثال: حسةن النعمي الذي صةدر  يالقصةصةي السةعودي منذ الثمانين

الذي أصةدر عدداً  إبراهيم شةحه و ،  نفسةه جمموعتان قصةصةيتان  له عن النادي
الذي نشةةةةةةرت  وتركي العسةةةةةةريي  من اجملموعات القصةةةةةةصةةةةةةية واألعمال الروائية، 

واحات املشةةةةةمسةةةةةة(، )أذرع ال الثاين لنادي القصةةةةةةكتاب  البعض قصةةةةةصةةةةةه يف 
وإبراهيم مضةةةواح األملعي الذي أصةةةدر عدداً ممن اجملموعات القصةةةصةةةية، وظافر  

 .وغريهم  اجلبريي وعبد الرمحن البارقي
أمساء نسةةةةةةةائية كانت وما تزال حاضةةةةةةةرة يف   وقد تضةةةةةةةمنت املختارات ثالثة

املشةةةةةةةةةةهد القصةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةي والثقايف، هن: نورة الغامدي اليت أصةةةةةةةةةةدرت جمموعتان  
تسةةةةعينات ورواية )وجهة البوصةةةةلة( يف مطلع األلفية اجلديدة، قصةةةةصةةةةيتان يف ال

ونورة األمحري القةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةة واإلعالميةةة اليت أصةةةةةةةةةةةةةةةةدرت جمموعةةة )انعتةةاق( عةةام  
هةةةةةةةةةةةةةةةةةة، وسةةةامية الربيدي اليت كانت وقتها تُعد لطباعة جمموعتها )رحيل  1424

 وبرز امسها يف اجملال اإلعالمي.الشفق(، 
انتمةةةاء قرابةةةة نصةةةةةةةةةةةةةةف األمسةةةاء   ظةةةات يف تلةةةك املختةةةاراتمن أهم املالح

جال أملع التابعة ملنطقة عسةةةةةةةري،  ر القصةةةةةةةصةةةةةةةية الواردة يف املختارات إىل حمافظة  
وهي حمةافظةة عرفةت منةذ القةدم ببيواتت علم مشةةةةةةةةةةةةةةهورة وحركةة ثقةافيةة مزهرة، 

وخصةةةةةةوبة    سةةةةةةاعدها على ذلك اسةةةةةةتقرار احلياة فيها وحصةةةةةةانة موقعها اجلغرايف
 ها االقتصادي. أراضيها واكتفاؤ 
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 (1) سنابل جبلية: مخس وعشرون قصة من حائل -4
م، وهي 2010ل األديب عةةام  صةةةةةةةةةةةةةةةةدرت هةةذه املختةةارات عن اندي حةةائةة

احلركة السةةةةةةةةةةردية ازدهاراً كبرياً يف األدب السةةةةةةةةةةعودي،   افيه حققتاملرحلة اليت 
  -ي حةةائةةلوخصةةةةةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةةةةةةاً اند-ت فيهةةا إصةةةةةةةةةةةةةةةدارات األنةةديةةة األدبيةةة  وتتةةابعةة

، وكذلك ترمجة بعض اجملموعات  للمجموعات القصةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةية واألعمال الروائية
من   عددفضاًل عن متيز   .األدبيةاجلوائز    ، ولصيصإىل لغات أخرى  القصصية

ب املنطقة يف جمال القصةةة القصةةرية، وأتسةةيسةةهم وعياً إبداعياً قصةةصةةياً منذ  كتا
وانصةةةةةةةةةةر  وجبري املليحان  وجار   احلميد  عاشةةةةةةةةةةق اهلذالمثل:  مرحلة مبكرة،

 .العديلي وسعود اجلراد وعبد احلفيظ الشمري وفارس اهلمزاين
 تقع هذه املختارات يف تسةةةةةةةةع وصانني صةةةةةةةةفحة، من إعداد عبد   الزماي

، و ا من األصةةةةةةةةةوات القصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةية اجلديدة يف املنطقة. وقد  •جار   العميمو 
، بينهم أربع  إبداعياً من اجليل الناشةةةةةةةةةةةةةة  تضةةةةةةةةةةةةةةمنت املدونة أربعة عشةةةةةةةةةةةةةةر امساً 

وفيما يبدو   قدمي أعماهلم إىل السةةةاحة األدبية.قاصةةةات، هبدف التعريف هبم وت
 فإن أحداً من تلك األمساء مل تكن قد صدرت له جمموعة قصصية.

 
 1( سنابل جبلية: مخس وعشرون قصة من حائل، إعداد: عبد   الزماي وجار   العميم، ط1)

 (.2010)حائل: النادي األديب حبائل، 
عبد   الزماي، كاتب ومرتجم وقاص، صدر جمموعته القصصية األوىل )الوقت أصفر أحياانً(      •

عام   حائل  اندي  عام 2009عن  الشمالية  احلدود  اندي  عن  ألحد(  ينتمي  ال  و)الفضاء   ،
. أما جار   العميم 2016، وترجم )حياة الكتابة: مقاالت مرتمجة عن الكتابة( عام  2016

 .2008فصدرت جمموعته القصصية األوىل )ضوء يشري إىل اصبعني( عن اندي حائل عام 
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)مخس   ومع أن العنوان الفرعي يتضةةةمن حتديداً لعدد القصةةةص املضةةةمنة يف
( 29فيصةةةةةةةةل إىل )  س املدونة يتجاوز ذلكهر وعشةةةةةةةةرون( إال أن عددها وفق ف

نظراً  ، ة القصةرية مع القصةة القصةرية جداً تداخل القصة  عائد إىل، والسةبب  قصةة
من خالل هةذا  حلةداثةة التجربةة عنةةد أولئةةك الكتةةاب، والرغبةةة يف تشةةةةةةةةةةةةةةجيعهم  

، على حنو  ري والقيمة الفنية لتلك الكتاابتبصةةةةةرف النظر عن املعاياإلصةةةةةدار،  
فرح  مل  )اجلثةث واجملنون( القصةةةةةةةةةةةةةةرية جةداً   قصةةةةةةةةةةةةةةيت )الزمن القةادم( ومةا يبةدو يف 
 . الرشيدي

  نص   على  يقتصةةةةةةةةةةةرجاء متوسةةةةةةةةةةةط االختيار يف نصةةةةةةةةةةةني لكل كاتب، وقد  
سةتة نصةوص لنوال   إىل، بينما يصةل  خضةري الشةريهي وسةعود العليواحدة عند  

)ذات مطر(، أما نصةةةةةةةها   قصةةةةةةةة قصةةةةةةةرية بعنواننصةةةةةةةها األول   جاء إذ، الزيدان
لقصةةةص قصةةةرية   انه )قصةةةص ليسةةةت قصةةةرية أبداً( بعده أربعة عناوين فعنو الثاين

ُمعَدًي املختارات اختاراها بوصةفها نصةاً واحداً، هو متام مخسةة   جداً، يبدو أن
 وعشرين، كما ورد يف العنوان.

مةةا يالحظ على تلةةك املختةةارات خلوهةةا من أي تقةةدمي أو بيةةان لطبيعتهةةا  
ف الداخلي فهرس احملتوايت  صةةةةةةةةةفحة الغالوغاية إصةةةةةةةةةدارها، حيث أييت بعد  

ما يؤكد طبيعة تلك املدونة    متضةةةةةمنا أمساء الكتاب وعناوين قصةةةةةصةةةةةهم. ولعل
عدم  ، ضمن مهام النادي األديب،  الراصدة واحملفزة للمواهب القصصية اجلديدة

ها ، أو حىت إقداميف املشةةةةةةهد القصةةةةةةصةةةةةةي حىت اآلن  من تلك األمساء  بروز أي
 ية.على طباعة جمموعة قصص
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وعلى حنو ما سةةةةبقت العناية ابلشةةةةعر خمتارات القصةةةةة يف إصةةةةدارات اندي 
الذي أصةةةةةدر قبل خمتاراته القصةةةةةصةةةةةية  أهبا، كان األمر كذلك يف اندي حائل،  

وإن مل يكن خمتارات شعرية   وهو ،(1)كتاب )شعراء اجلبل(حبوايل عشر سنوات  
 .لشعرية املهيمنةيؤكد طبيعة الثقافة ا خالصة إال أنه

 (2)معجم السرد: معجم كتاب السرد يف األحساء -5
من يُعةد اندي األحسةةةةةةةةةةةةةةةاء األديب، إىل جةانةب اندي احلةدود الشةةةةةةةةةةةةةةمةاليةة،  

هةةةةةةةةةة، حيث كان النادي األديب 1428يف العام   أحدث األندية األدبية أتسيساً 
وأتكيداً  ابملنطقة الشةةةةةرقية يضةةةةةطلع خبدمة األدب والثقافة يف املرحلة السةةةةةابقة. 

اند مسةةةةةةةةةةةةةةتقةل مبحةافظةة األحسةةةةةةةةةةةةةةاء فقةد حرص النةادي على توثيق  ربر وجود  مل
لتعريف  بكتاب السةةةةةةةةةرد، لبية يف احملافظة من خالل إصةةةةةةةةةدار خيتص  داحلركة األ

هبم وبنماذج من إبداعاهتم، "وأوىل عناية خاصةةةةةةةة ابلشةةةةةةةباب والشةةةةةةةاابت، فركز 
 .(3)على األدابء واألديبات الواعدين والواعدات من أبناء األحساء"

، •النادي جلنة من أدابء احملافظة، برائسةةةةةة الدكتور نبيل احملي  فقد شةةةةةكل
االختيار وجود إصدار  أدرجت ضمن املعجم ثالثة ومخسني كاتباً، وكان معيار

حيث كان التعريف ابلشةةةةةخصةةةةةيات وفق منوذج مكرر ال يتجاوز   أديب مطبوع،
الصةةةفحة الواحدة، يتعلق ابلبياانت الشةةةخصةةةية واملشةةةاركات األدبية ومعلومات  

 
 (. 1999)حائل: النادي األديب حبائل،  1شعراء اجلبل، ط ( عبد الرمحن السويداء،1)
 (.2014،  )األحساء: اندي األحساء األديب  1( معجم السرد: معجم كتاب السرد يف األحساء، ط2)
 .9)تقدمي(، ص املصدر السابق( ظافر الشهري،  3)
من      • العديد  له  األديب،  األحساء  اندي  فيصل، عضو  امللك  ىامعة  وانقد  الدراسات  أكادميي 

 واملشاركات األدبية، وصدرت له بعض اجملموعات القصصية واألعمال الروائية.
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إضةةافة إىل منوذج   رات األدبية،عن جتربة األديب وعنوان التواصةةل وأهم اإلصةةدا
مع   سةةردي من اختيار املبدعني أنفسةةهم، جاء يف غالبه قصةةصةةاً قصةةرية، تناسةةباً 

 طبيعة املعجم، واملساحة املخصصة لكل أديب.
واشةةتمل على ثالث  ،  2014صةةدر معجم كتاب السةةرد يف األحسةةاء عام  

ائة صةةةفحة، متضةةةمناً وفق  يف حوايل مخس ومخسةةةني وثالصومخسةةةني شةةةخصةةةية، 
عنوانه الفرعي )سةةةةةةرياً ونصةةةةةةوصةةةةةةاً وشةةةةةةهادات(، وإذا كان حجم الشةةةةةةهادات مل 
يتجاوز أربعني صفحة، والسري يف حوايل مخسني صفحة، فإن حجم النصوص  

نسةةةةةةةةةةةبة تتجاوز ثلثي احلجم  ب أييف املعجم يتجاوز مخسةةةةةةةةةةةني ومئيت صةةةةةةةةةةةفحة، 
ه املةدونةة )املعجم( ضةةةةةةةةةةةةةةمن  (، وهو مةا يربر إدراج هةذ%70اإلمجةايل للمةدونةة )

 نطاق البحث.
 أسةةةةةةةةةةةبقيةوعلى غرار ما لوحظ يف إصةةةةةةةةةةةدارات األندية األدبية األخرى من 

دمة املعين خب  ،الشةةةةةةعر على السةةةةةةرد فقد كان احلال كذلك مع اندي األحسةةةةةةاء
، حيث "قام النادي قبل سةنوات بطباعة )معجم األدب يف بيئة مفعمة ابلشةعر

عرف بشةةةةةةةةعراء األحسةةةةةةةةاء ويعرض مناذج من  شةةةةةةةةعراء األحسةةةةةةةةاء املعاصةةةةةةةةرين( لي
اب القصةةةةةةةةةةةةةةةةة والروايةةة يف  أشةةةةةةةةةةةةةةعةةارهم. مث جةةاءت فكرة إصةةةةةةةةةةةةةةةةدار معجم لكتةةَّ 

. وقد انعكس ذلك على غلبة األصوات الشبابية يف هذا املعجم، (1)األحساء"
وتنوع جتارهبم بني القصةةةةة القصةةةةرية والرواية واخلاطرة واملقالة واملسةةةةرحية والسةةةةرية  

سةةةةةةةةةةةةةةب مع طبيعة املدونة اليت هتدف ابلدرجة األوىل إىل التوثيق  ا يتنامبأحياانً،  

 
 .11( نبيل احملي ، معجم السرد يف األحساء )مقدمة(، ص1)
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وتكريس األصةةةةةةةوات اإلبداعية والتعريف هبا، أما اختيار النصةةةةةةةوص ففي درجة 
 اتلية.

من أهم كتاب الرعيل األول املشةةةةةهورين، الذين وردت أمساؤهم يف املدونة: 
املصةةةةةةبح   غازي القصةةةةةةيه وخليل الفزيع وهبية بوسةةةةةةبيت وعبد   السةةةةةةفر وفهد

وحسةن الشةيخ وانصةر اجلاسةم. كما تضةمن املعجم أمساء شةخصةيات اشةتهرت  
يف األوسةةةةةةةةةةاط األكادميية والنقدية واإلعالمية أكثر من شةةةةةةةةةةهرهتا األدبية، مثل:  
سةةةةةةةةةلطان القحطاين ونبيل احملي  وعبد   الشةةةةةةةةةباط وحممد البشةةةةةةةةةري. ومع أن  

البعض اختار  غالب النصةةةةةةةةةةةوص املختارة كانت من القصةةةةةةةةةةةة القصةةةةةةةةةةةرية إال أن 
من رواية، بوصةةةةف املدونة شةةةةاملة فنون السةةةةرد مجيعها،    اً للتعريف ربداعه جزء

 : أمحد السعد وأمحد املغلوث وهتاين الصبيح وغازي القصيه. مثل
من املؤكد أن ازدهار فنون السةرد، وخصةوصةاً الرواية، يف العقدين األخريين  

النصةةوص املختارة كانت  غالب  كان حافزاً وراء إصةةدار هذا الكتاب، ومع أن  
روائية إىل   قصةصةية إال أن قائمة املؤلفات األدبية للشةخصةيات تضةمنت أعماالً 

يف  د اقتصةةةةةةةر ب التجربة القصةةةةةةةصةةةةةةةية، وهذا أمر بدهي، بل إن بعضةةةةةةةهم قنجا
الوارد يف املختارات قصةةةة قصةةةرية، مثل: أمحد   ه، مع أن نصةةةوايةعلى الر النشةةةر 

العيثةان والعنود بو هنيةة وأمةل املطري وبشةةةةةةةةةةةةةةرى السةةةةةةةةةةةةةةنيين ونةدى النجةار. ولعةل  
املالحظ أن معظمها أمساء نسةةةائية تعكس تنامي الكتابة النسةةةائية للرواية لدى  

ية. وبشةةكل عام  ائالنسةةه قوائم النشةةر دتؤكما    وفقاجليل اجلديد من األديبات، 
(، %33.9فقد بلغت نسةةةةةةبة متثل األصةةةةةةوات النسةةةةةةائية يف املعجم الثلث متاماً )

 بواقع صانية عشر شخصية.
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على   مإصةةةداراهت  تر اء اقتصةةةأمسإدراج يف  جلنة اإلعداد توسةةةعكما يالحظ  
مسةةرحية واحدة )خالد الغازي(، أو جتنيس بعض اإلصةةدارات ضةةمن نصةةوص  

)رابب النمر(، أو مقاالت وخواطر )عادل القرين(، أو مؤلفات أدبية    سةةةةةةةةةردية
اترخيية )عبد   الشةةةةةباط(، أو قصةةةةةص وخواطر )وفاء السةةةةةعد(. وميكن تعليل  
ذلك التوسةةةةةع اسةةةةةتناداً إىل معيار االختيار الذي حددته اللجنة بوجود إصةةةةةدار 

قبةال رغبةات  أديب مطبوع، وآليةة عملهةا املرنةة جةداً، من خالل اإلعالن واسةةةةةةةةةةةةةةت
اب، وفق مةةةا يؤكةةةده رئيس اللجنةةةة بقولةةةه: "قةةةامةةةت اللجنةةةة ابإلعالن عن  الكتةةةَّ 

املعجم يف الصةةةةحف واملواقع اإللكرتونية وموقع النادي على اإلنرتنت، وطلبت  
 . (1)اب السرد يف األحساء التواصل معها"من كتَّ 

  

 
 .11( نبيل احملي ، معجم السرد يف األحساء )مقدمة(، ص1)
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 (1): قصص من عسري 2بيدر النص -6
امتةةداداً للجزء األول الةةذي   2016ادرة عةةام  صةةةةةةةةةةةةةةةةاملختةةارات الهةةذا    متثةةل

، مبا يؤكد اسةةةةةتحسةةةةةان  (2005)سةةةةةنوات تقريباً    قبل عشةةةةةرأصةةةةةدره اندي أهبا 
،  النادي جتربة نشةةةر املختارات األوىل، واحلرص على ترسةةةيخ األمساء القصةةةصةةةية

فقةد كةان    نصةةةةةةةةةةةةةةوص إبةداعيةة متميزة لكتةاب املنطقةة.و   وتقةدمي أمسةاء جةديةدة،
ت اجلماعية يف هذا اإلصةةةةةةةةدار عالياً جداً من قبل القائمني  الوعي أب ية املؤلفا

شةةةةةةبيه "ابأليقونة برغم ضةةةةةةإلة مسةةةةةةاحتها إال أن قدرهتا على    فهوعلى النادي،  
اإلشةةةةارة والتبئري واسةةةةعة وكبرية. فهذه النصةةةةوص املتجاورة تكشةةةةف عن مشةةةةهد  

 .(2)متنوع غين ابجتاهاته وأدواته وموضوعاته ورؤاه"
 الةةذي كتبةةه(  بوضةةةةةةةةةةةةةةوح كبري من خالل )املفتتحكمةةا يتجلى ذلةةك الوعي  

هذه املختارات، حيث  )إبداع( اليت أشةةةةرفت   جلنة  رئيسالقاص ظافر اجلبريي،  
ذهب بعيداً يف مناقشةةةته فكرة املختارات القصةةةصةةةية يف األدب السةةةعودي، من  

ة  التسةةةةةةةاؤل عن أ يو   خالل اإلشةةةةةةةارة إىل شةةةةةةةيء من مراحلها وبعض مدوانهتا،
"ويبقى األمةل الةدائم معقوداً على اسةةةةةةةةةةةةةةتمراريةة خمتةارات القصةةةةةةةةةةةةةةةة القصةةةةةةةةةةةةةةرية.  

]...[    املختارات السةةةةةةةةةةةةردية متوهجة من خالل احملاوالت املتالحقة هنا وهناك
حماولة أخرى إلضةةافة املزيد إىل املشةةهد األديب   ويعد النشةةر اجلماعي )املشةةرتك(

املرة األوىل اليت وهةةذه    .(3)اب ربةةداعةةاهتم فرادى ومجةةاعةةات"الةةذي يغةةذيةةه الكتةةَّ 

 
 (.2016)أهبا: اندي أهبا األديب ،  1: قصص من عسري، ط2( بيدر النص1)
 .9)كلمة رئيس النادي(، ص 2د آل مريع، بيدر النص( أمح2)
 .9أول احلصاد(، ص -)املفتتح املصدر السابق( ظافر اجلبريي، 3)
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ما يؤكد نضةج  طرياً نظرايً خاصةاً ابملختارات،  إحدى املدوانت أتسةتدعي فيها  ت
 الوعي ووضوح الرؤية بعد ذلك الرتاكم من اإلصدارات.

، بني العتيق  تضةةةةةةةةةةةةةةمن املفتتح توضةةةةةةةةةةةةةةيحاً لطبيعة األمساء املشةةةةةةةةةةةةةةاركةحيث  
عند حتقق احلد األدىن من السةةةةةةةردية ومتاسةةةةةةةك    والواعد، واملعيار الفين لالختيار

، واإلشةةةةةةةةارة إىل أتثري الفضةةةةةةةةاء ر اللجنة يف تنقيح بعض املشةةةةةةةةاركاتاللغة، ودو 
اإللكرتوين على كتابة القصةةةةةة القصةةةةةرية، وخصةةةةةوصةةةةةاً منصةةةةةة تويرت. إضةةةةةافة إىل 

ايتهما "يف احلث على مزيد  كيد توحد غ مقارنة هذا اإلصةةةةةةدار بسةةةةةةابقه، مع أت
واصةةةل بني األجيال يف املنطقة، وعلى مسةةةتوى اململكة، وصةةةواًل  اء والتمن العط

إىل ما يرسةةةةةخ التجربة الفنية لكل كاتب وكاتبة، ويعمق القدرة على التعبري عن  
 .(1)الذات واإلنسان واملكان"

، نصةاً صانية وعشةرين    ضةمنتتقع هذه املختارات يف حوايل مئيت صةفحة، وت
يسةةةةةةةةةةةةةةبقهةا  ،  للمبةدعني  الرتتيةب اهلجةائيوفق  ، فقط لكةل كةاتةب قصةةةةةةةةةةةةةةة واحةدة
أمساء كما هو احلال يف اجلزء األول، وقد تكررت  تعريف شةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةي موجز،  

هم أمساء ابرزة يف املشةةةةةةةهد  ،  السةةةةةةةابقو اإلصةةةةةةةدار  بني هذا  الكتابمن  تسةةةةةةةعة  
: إبراهيم مضةواح وحسةن النعمي وظافر اجلبريي وأمحد ، مثلالثقايف والقصةصةي
ي العلكمي. ولعةةةل حممةةةد علي علوان هو  وحي  السةةةةةةةةةةةةةةلمي،    آل مريع وعبةةةد

الوحيد الذي أضةيف إىل هذا اإلصةدار الثاين، إذ يُعد من رواد القصةة القصةرية 
 يف اململكة.

 
 .17 -16أول احلصاد(، ص -)املفتتح املصدر السابقظافر اجلبريي،  (1)
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فة تقريبا بني  ةةةةةةةةمن اجليل اجلديد مناصماء فجاءت غالباً  ةةةةةةةةةةةةةةةةة األسةةةةةةةةيأما بق
صية، ، بعضهم مل يصدر بعد جمموعة قص(9/  10)  اتباتةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب والكتَّ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةالك
ما يسةةةةةرتعي االنتباه نسةةةةةبة التمثيل العالية    لكن  لبعض اآلخر طبع له النادي،وا

لألصةةةةةةوات النسةةةةةةائية اليت تبلغ الثلث، وهي ظاهرة يفسةةةةةةرها الشةةةةةةكر املوجه يف  
)املفتتح( للدكتورة إميان العسةةةةةريي واألسةةةةةتاذة كفى عسةةةةةريي، على تعاوهنما يف  

م يف اسةةةةةةةةةةةةةةتقطةةاب األقال  اً ابرز   اً إعةةداد هةةذا العمةةل، إذ من املؤكةةد أن هلمةةا دور 
 .  النسائية الواعدة وتشجيعها

وهكذا فقد حقق النادي جتربة مميزة من خالل هذا اإلصةةةةةةةةةدار الثاين،  
، فضةةةةةةاًل عما  مسةةةةةةتثمراً جتربته األوىلالذي مازج فيه بني األجيال القصةةةةةةصةةةةةةية، 

بظاهرة االختيار يف حد ذاهتا، مما مل تعرض    تضةةةةةةةمنته هذه املختارات من وعي
ا  ة أخرى غريهةا، وهو مةا يؤكةد ُمكنةة التجربةة السةةةةةةةةةةةةةةرديةة يف اندي أهبةلةه مةدونة

خالل العقدين  يتأكد ذلك الوعي السةةةةردي  األديب يف العقدين األخريين. كما 
يف سةةبق املختارات القصةةصةةية على الشةةعرية يف نسةةختها الثانية، وفق  األخريين  

اعي شةةةةةةةةعري ما يرد يف تقدمي رئيس النادي بقوله: "وسةةةةةةةةيتبعه قريباً إصةةةةةةةةدار مج 
(. وال شةةةةةك أبن املسةةةةةافات  2يقرتض اسةةةةةم سةةةةةلفه بعنوان قصةةةةةائد من اجلبل )

الزمنية اليت تفصل بني كل إصدار من اإلصدارات املشرتكة تعطي املسو  الفين 
إلعةادة االحتفةاء رصةةةةةةةةةةةةةةدار حةديةث يزف جةديةداً من األمسةاء أو من  والتةارخيي  
  .(1)التجارب"

 
 .10 -9)كلمة رئيس النادي(، ص 2( أمحد آل مريع، بيدر النص1)
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 ومية  كاحلالثقافية   املختارات القصصية للمؤسساتمدونة 
عنوان   م

 املختارات 
جهة 
 اإلصدار 

املشرف 
 عليها 

 اتريخ
 صدورها

عدد  
 الصفحات 

إمجايل   النصوص 
 الكتاب 

 نسبتهن  الكاتبات 

 خمتارات الكتب الدورية 

كتاب  1
 القصة 

اندي 
 الطائف 

 حممد 
 الشقحاء 

1978 150 21 13 3 23% 

 2القصة ع 2
اندي 
 الطائف 

حممد  
 %27 3 11 21 120 1979 الشقحاء 

اندي  3القصة ع 3
 الطائف 

حممد  
 الشقحاء 

1979 150 21 16 3 19% 

4 
أذرع  
 الواحات 

اني 
 القصة 

صال  
 %18 3 17 19 180 1979 الصال 

5 
أذرع  

الواحات  
 2ج

اندي 
 القصة 

خالد  
 %22 4 11 11 167 1989 اليوسف 

 املختارات الشمولية 

1 
موسوعة  
األدب  
 السعودي 

دار 
 املفردات

معجب 
 الزهراين 

2001 632 73 73 19 26% 

2 
خمتارات من  
األدب  
 السعودي 

وزارة 
 الثقافة 

كوثر 
 %48 24 50 118 500 2011 القاضي

3 
أصوات  
 قصصية 

وزارة 
 الثقافة 

يوسف  
 %24 10 42 126 450 2012 احمليميد 

قرية  4
 سعودية 

هيئة  
 األدب

 %0 0 10 10 90 2020 بدون 

5 
قصص  
 سعودية 

هيئة  
 %30 3 10 10 64 2020 بدون  األدب

 املختارات املناطقية 

1 
قصص من  
 اجلنوب 

اندي 
 %0 0 4 4 94 1976 بدون  جازان

2 
قصص  
قصرية من  

 تبوك 

اندي 
 تبوك 

 العبيدان 
 %18 2 11 25 174 1999 العمري 
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 بيدر النص 3
اندي 
 %13 3 24 24 85 2005 بدون  أهبا

سنابل   4
 جبلية 

اندي 
 حائل

 الزماي 
 العميم و 

2010 89 25 14 4 29% 

5 
معجم  
 األحساء

اندي 
 األحساء

نبيل  
 %34 18 53 53 355 2014 احملي  

بيدر النص   6
2 

اندي 
 أهبا

ظافر 
 اجلبريي 

2016 200 28 28 9 32% 

 مدونة  16 اجملموع 
10 

 %28 108 387 589 3500 عاماً 43 12 جهات

 
 

 
:حتليل الرسم البياين  

املختارات القصصية ست عشرة مدونة، صادرة عن عشر جهات  بلغ عدد   -1
اثنحكومية  ثقافية إعدادها  على  وأشرف  عاماً،  وأربعني  ثالثة  ا  ت، خالل 

 عشرة شخصية من املبدعني واألكادمييني.
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الدورية  الأسست   -2 األدب  ل كتب  يف  القصرية  القصة  مبختارات  لعناية 
 . النصف الثاين من سبعينيات القرن العشرين خاللالسعودي 

القصصية   -3 املختارات  إصدار  يف  ندرة  الثمانينهنالك  عقدي  ات  يخالل 
القرن    تعاقب بشكل مطرد  هاتتابع إصدار ات، لكن  يوالتسعين  بداية  منذ 

 احلادي والعشرين. 
 عدد املختارات. يفرن احلادي والعشرين األوفر ميثل العقد الثاين من الق -4
غابت األندية األدبية يف املناطق الرئيسة مثل )الرايض وجدة ومكة والدمام(  -5

فيها،  السرد  وارتفاع صوت  لشهرة كتاهبا،  قصصية  خمتارات  إصدار  عن 
 وحتقق غاايهتا من خالل املختارات الشمولية. 

 

 
 حتليل الرسم البياين:

توقفت خمتارات الكتب الدورية أواخر الثمانينات، حيث ظهرت الدورية   -1
املتخصصة، مثل: الواحات املشمسة والراوي وبروق، إىل جانب لصيص  

1978 1979 1979 1979

1989

2001

2011 2012

2020 2020
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1999

2005

2010

2014
2016
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1980

1990

2000

2010
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اتريخ املختارات حبسب أمناطها

خمتارات الكتب الدورية  املختارات الشمولية  املختارات املناطقية
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معظم اجملالت مساحة مالئمة للقصة القصرية، مثل: الفيصل واجمللة العربية،  
وبياد قوافل  مثل:  األدبية،  األندية  عن  الصادرة  الدورايت  عن  ر فضاًل 

 واآلطام واجلوبة.
من  -2 الثاين  النصف  يف  املناطق  خمتارات  مع  الدورية  الكتب  تزامن صدور 

 سبعينيات القرن العشرين.
زمنية   -3 فجوة  املناطقية  هنالك  املختارات  عاماً بني  عشرين  بني  تتجاوز   ،

 . متقارب، لكنها توالت بعد ذلك بشكل اإلصدار األول
آخرها  ،  تصدرها األندية األدبية مستمرةما تزال املختارات املناطقية اليت   -4

 وهي األوفر عدداً بني األنواع األخرى )ست خمتارات(. عن اندي أهبا،
تعد جتربة اندي أهبا أجنح جتارب األندية يف إصدار املختارات القصصية،  -5

 كماً ونوعاً ومنهجية. 
تواىل صدورها بعد   حيثأتخر صدور املختارات الشمولية مقارنة بغريها،   -6

مرحلة    الثاين من القرن احلادي والعشرينالعقد    وكانإنشاء وزارة للثقافة،  
 أحدث املختارات صدوراً.وتعد  ،ازدهارها
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:حتليل الرسم البياين  

لطبيعة املدونة  حتوي )موسوعة األدب السعودي( أكرب عدد للكتاب، نظراً   -1
ويتطابق عدد الكتاب مع   الشمولية، واتباعها منهجاً اترخيياً يُع  ابلرصد.
 عدد النصوص يف سبع من مدوانت االختيار.

الكتاب   -2 يف  املختارات  بقية  بني  عدداً  األكثر  الشمولية  املختارات  تُعد 
 والنصوص، وهذا بدهي الحتوائها كافة كتاب القصة القصرية يف اململكة.

املختارات  أي -3 بني  حجماً  األكرب  األحساء  يف  السرد  معجم كتاب  يت 
على اقتصاره  لعدم  نظراً  القصرية،    كتاب   املناطقية،  دراج ر   وتزيدهالقصة 

 . والباحثني  املثقفني بعض
أقل املختارات عدداً أقدمها اترخياً )قصص من اجلنوب( يف أربعة نصوص  -4

العدد  يف  يليها  التارخيي،  املرحلة  وعي  مع  يتناسب  مبا  ألربعة كتاب، 
قصص سعودية(، اليت راعت   –املختارات األحدث صدوراً )قرية سعودية  

 طبيعة التلقي يف زمن إيقاع الثقافة التكنولوجية، فكانت األقل حجماً.
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إال   يف معظم املختارات  هنالك تناسب بني عدد الكتاب وعدد النصوص -5
قصصية(،   و)أصوات  السعودي(  األدب  من  )خمتارات  اثنتني:  حيث  يف 

ز عدد النصوص ضعف عدد الكتاب، مع مالحظة وجود تقارب  و يتجا
وانتمائهما إىل  ،  هماالكتاب وعدد النصوص واترخي   بني املدونتني يف عدد

 النمط نفسه. 
 

 
:حتليل الرسم البياين  

أصوات(،   3يالحظ اطراد عدد األصوات النسائية يف املختارات األوىل ) -1
، ما جعل النسبة متقاربة  وكأن حضور تلك األصوات هدف يف حد ذاته

 . بينها
 .%28اب املختارات نسبة  سائية من جممل كتَّ األصوات الن  متوسط  شكلي -2
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( يف اثنتني من املختارات، وقد يكون لذلك ما  %0)  الكاتبات  نسبةتبلغ   -3
ه يعكس خلاًل يف اإلصدار ، لكن)قصص من اجلنوب(  يربره يف أول إصدار

 .)قرية سعودية( 2020عام   األحدث
النسائية، حيث ي  نسبة  للهوية اجلندرية أثر واضح يف -4 بلغ  متثيل األصوات 

خصية نسائية، شرف على املختارات شأعلى درجاته حني تكون املالرسم  
 ( %50مبا يقارب )

اليت تصدر   يف املختارات الشمولية   متثيل لألصوات النسائيةأعلى  يتحقق   -5
، أما أقل نسبة فتكون  (%30)  متوسطها   بلغيو ن اجلهات الثقافية العليا،  ع 

مبا  للمختارات،  األوىل  اللبنات  اليت شكلت  الدورية  الكتب  خمتارات  يف 
( النسبة  % 21نسبته  تكون  حني  يف  املناطقية  متوسطة  (،  املختارات  يف 

(27% .) 
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 خالصة البحث ونتائجه 
حيث  -1 مبكرة،  مرحلة  منذ  املختارات  رصدار  األدبية  األندية  اضطلعت 

هة، مث اندي الطائف عام  1976جازان أقدمها، عام  كانت خمتارات اندي  
)وزوارة الثقافة( يف إصدار   الكربىبينما أتخرت جهود املؤسسة    ،هة1978

ية  تبع  سباب ذلكأهم أاملختارات بعد ذلك أبكثر من ثالثني عاماً، لعل  
 .لرعاية الشباب يف املرحلة السابقةالثقافة 

ات والتسعينيات من القرن  يالثمانين ندرة إصدارات املختارات خالل عقدي   -2
ات )أربع يالعشرين )اثنتان فقط(، مقارنة ابلنصف الثاين من عقد السبعين 

الثاين من  العقد  فقد كان يف  القصصية  املختارات  ازدهار  أما  خمتارات(، 
 األلفية اجلديدة )صان خمتارات(. 

ة، فقد القصة القصري   رهنالك عالقة طردية بني إصدار املختارات وازدها -3
الفنون السردية يف األلفية اجلديدة، إىل جانب الثورة املعلوماتية    حضوركان  

رصدار  االهتمام  توجيه  يف  سبباً  سبتمرب  من  عشر  احلادي  وأحداث 
إبراز أهدافها    أهم وكان من    ، خصوصاً الشمولية منها،املختارات القصصية

 .جيةاخلار قاومة محالت التشويه الثقافة واألدب السعودي مل
)الكتب   -4 األوىل  املختارات  بنماذج  الراصدة  التوثيقية  الغاية  ارتبطت 

مرتبطاً   القصصي  املشهد  ورعاية  املواهب  حتفيز  بينما كان  الدورية(، 
التنوع،  ابملختارات )املناطقية(، أما املختارات الشمولية فقد غلب عليها 

 وكانت األقرب إىل حتقيق مبدأ االختيار الفين. 
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تارات من توضيح لطبيعتها ومنهجها وغايتها )قصص  خلت بعض املخ -5
خمتارات من األدب السعودي(، يف مقابل دقة   -قرية سعودية  -سعودية

السعودي األدب  )موسوعة  اآلخر ومشوليته  قصصية(،    -بعضها  أصوات 
 تبعاً لطبيعة اجلهة، وشخصية املشرف على املختارات.  

كانت األصوات النسائية متحققة يف مجيع املختارات عدا )قصص من  -6
حجم  مع  متناسبة  متثيلها  نسبة  وقد كانت  سعودية(،  و)قرية  اجلنوب( 
حضورها يف املشهد القصصي بزايدة مطردة، لكنها نسبة ال تتجاوز الثلث 

( 394يف أفضل األحوال، حيث بلغ جمموع الكتاب يف جممل املختارات )
وهو ما يتسق مع بنية    ،(%27(، أي ما نسبته )108)اتبات  يشكلن الك

 الوعي اجلمعي.
اليت يالحظ   -7 النسائية  )النسائية( يف نسبة األصوات  اجلندرية  اهلوية  أتثري 

املختارات )خمتارات من   النصف يف واحدة فقط من مدوانت  تصل إىل 
 األدب السعودي( اليت أعدهتا الدكتورة كوثر القاضي.

م رصدار املختارات القصصية حبماس بعض املنتسبني إىل ارتبط االهتما  -8
اجلبريي، و احمليميد  و اليوسف  و املشهد القصصي السعودي مثل: الشقحاء  

القاضي  و ، مثل: الزهراين  األكادمييني يف اإلعداد واإلشرافإضافة إىل جهود  
 الدرابسة.و العبيدان و العدواين و النعمي و 

يف   -9 األكادميي  املنهجي  البعد  املختارات  انعكس  إعداد  على  اإلشراف 
خاللالشمولية من  )د.  منوذجني،  ا:    ،  السعودي  األدب  موسوعة 

 الزهراين(، وأصوات قصصية )د. السبيل ود. النعمي ود. العدواين(. 
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يكون ترتيب النماذج املختارة غالباً وفق تسلسل هجاء األمساء، جتنباً  -10
التأسيس )ما ألي داللة تقييمية لالختيار. وال ترد خمتارات   جليل مرحلة 

فنصوص  السعودي،  األدب  موسوعة  يف  إال  امليالدية(  السبعينيات  قبل 
 منتصف السبعينيات امليالدية هي مبتدأ االختيار. 

حفلت الكثري من املختارات بتداخل نوعي بني القصة القصرية واألنواع  -11
يف مدوانت  حجماً  األكرب  القصصية  اجملاورة، حيث يربز التداخل مع األنواع  

املختارات األوىل يف السبعينيات، يف حني كان التداخل مع القصة القصرية 
 داً يف خمتارات األلفية اجلديدة.ج
تجلى أثر الذوق الفردي يف بعض املختارات، مثل كتاب القصة )حممد ي -12

الشقحاء(، وموسوعة األدب السعودي )معجب الزهراين(، وخمتارات من  
يف )أذرع فيتجلى  الذوق اجلماعي    أماوثر القاضي(،  األدب السعودي )ك

. بينما يكون  (2و)بيدر النص  الواحات املشمسة( و)قصص من اجلنوب(
الختيار   قصصية(  )أصوات  يف  صفرايً  أنفسهمكتَّ االختيار  القصة    اب 

 املنشورة يف املختارات.  النصوص
القصصية  معظمسبقت   -13 معها،  ،املختارات  تزامنت  ة خمتارات شعري  أو 

بدأت  وخمتاراته  تعكس هيمنة الثقافة الشعرية )التقليدية(، لكن ثقافة السرد  
الحظ يف خالل العقد الثاين من األلفية اجلديدة، على حنو ما يُ   الربوزيف  

 (.2الثاين لنادي أهبا )بيدر النص اإلصدار
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 املراجعاملصادر و 
 أوال : املصادر 

قصرية جملموعة من الكتاب والكاتبات، أذرع الواحات املشمسة: قصص سعودية   .1
 (. 1979)الرايض: اندي القصة السعودي،  1ط

القصة  .2 اندي  عن  يصدر  متخصص  دوري  املشمسة: كتاب  الواحات  أذرع 
)الرايض: اندي    1السعودي ابجلمعية العربية للثقافة والفنون )اجلزء الثاين(، ط 

 (. 1989القصة السعودي، 
السعودية، طأصوات قصصية: خمتارات من   .3 القصرية  دار    1القصة  )الرايض: 

 (.1433املفردة، 
د )أهبا:   إعداد: مجاعة السرد يف عسري، ط.  بيدر النص: قصص من عسري، .4

 (. 2005 ،اندي أهبا األديب
 (. 2016 ،)أهبا: اندي أهبا األديب 1: قصص من عسري، ط2بيدر النص .5
 الزماي وجار    سنابل جبلية: مخس وعشرون قصة من حائل، إعداد: عبد   .6

 (. 2010)حائل: النادي األديب حبائل،  1العميم، ط
والرتمجة،   قرية سعودية: قصص قصرية، ط. .7 والنشر  األدب  هيئة  )الرايض:  د 

2020 .) 
حممد  .8 إعداد:  الثالث(،  )العدد  السعودية  القصص  من  خمتارة  مناذج  القصة: 

ف: اندي الطائف د )الطائ  الشقحاء، إشراف: جلنة القصة بنادي الطائف، ط.
 (.1399األديب، 

حممد  .9 إعداد:  الثاين(،  )العدد  السعودية  القصص  من  خمتارة  مناذج  القصة: 
)الطائف: اندي الطائف  1الشقحاء، إشراف: جلنة القصة بنادي الطائف، ط

 (.1399األديب، 
 (. 2020قصص سعودية، ط.د )الرايض: هيئة األدب والنشر والرتمجة،  .10
ت .11 العمر قصص قصرية من منطقة  العبيدان وغرامة  ي، بوك، إعداد: د.موسى 

 (. 1999د )تبوك: النادي األديب مبنطقة تبوك،  ط.
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للنادي األديب ىازان، ط.  قصص من اجلنوب: بواكري مسابقات .12 د   القصة 
 (. 1396)جازان: النادي األديب ىازان، 

كتاب القصة: مناذج خمتارة من القصص السعودية، إعداد: حممد الشقحاء،  .13
الطائف، طإش بنادي  القصة  الطائف األديب،   1راف: جلنة  )الطائف: اندي 

1398 .) 
السعودي، مج  .14 أنطولوجيا األدب  السعودي:  العريب  األدب  ، 3خمتارات من 

 (. 2011)الرايض: وزارة الثقافة واإلعالم،  1، ط4ج
ط .15 األحساء،  يف  السرد  معجم كتاب  السرد:  اندي   1معجم  )األحساء: 

 (. 2014 ،األحساء األديب
موسوعة األدب العريب السعودي احلديث: نصوص خمتارة ودراسات )القصة  .16

مج الزهراين،  معجب  إعداد:  ط4القصرية(،  املفردات،   1،  دار  )الرايض: 
2001 .) 

 اثنيا : املراجع
إبراهيم السعافني، مدرسة اإلحياء والرتاث: دراسة يف أثر الشعر العريب القدمي   .17

 (. 1981)ب.د: دار األندلس،  1على مدرسة اإلحياء يف مصر، ط
إبراهيم القحطاين، املرأة يف املختارات الشعرية حىت هناية القرن الثامن: دراسة  .18

 . 1435امعة اإلسالمية، املدينة املنورة، موضوعية فنية، رسالة دكتوراه، اجل
الثقافة،   4اتريخ النقد األديب عند العرب، ط  إحسان عباس، .19 )بريوت: دار 

1992) . 
احلديث أمحد   .20 العصر  الشعرية يف  املختارات  نقدية اليتيمي،  دراسة  ، رسالة : 

 هة.1438دكتوراه، اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، 
ابملليح، .21 خالل   إدريس  من  العرب:  عند  تلقيها  وأجهزة  الشعرية  املختارات 

 (. 1995)الرابط: كلية اآلداب،   1املفضليات ومحاسة أيب متام، ط
 (. 1984)بريوت: دار العلم للماليني،    2املعجم األديب، ط  النور،جبور عبد   .22
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البارودي"،   حامد كساب، .23 خمتارات  يف  وهدفه  ومنهجه  االختيار  "أسس 
)الرسالة   االجتماعية  والعلوم  اآلداب  الكويت،  246حوليات  جامعة   ،)

2006 . 
ر )طنطا: دا  1القصة القصرية يف اململكة العربية السعودية، ط  حسن احلازمي،  .24

 (.2019النابغة، 
خريي دومة، تداخل األنواع يف القصة املصرية القصرية، ط.د )القاهرة: اهليئة   .25

 (.1998املصرية العامة للكتاب، 
)الدار البيضاء:   1مقدمات يف نظرية األنةةةةةةةواع األدبيةةةةةةةةةةةة، ط  رشةةةةةةةيد حيياوي، .26

 (. 1991أفريقيا الشةةةةةةةةةرق، 
و  .27 وليك  وآرن،رينيةةةه  ط.د   آوسةةنت  سةةةةةةةةالمة،  عادل  تر:  األدب،  نظةةةرية 

 (.1992)الريةةةةاض: دار املريةةةةةةةةخ، 
العواودة، .28 العابدين  املعاصرين   زين  خمتارات  النقدي يف  اخلطاب  "أيديولوجيا 

العرب اجلامعات  احتاد  جملة  أمنوذجني"،  والعالق  العلوي  خمتارات  ية  الشعرية: 
 . (2014) 1، ع11لآلداب، مج

العواودة، .29 العابدين  رسالة   زين  نقدية،  دراسة  الشعرية:  املعاصرين  خمتارات 
 .  1995ماجستري، جامعة الريموك، إربد، 

صيدح، .30 أسباهبا   سعيد  العباسي:  العصر  هناية  حىت  الشعرية  "االختيارات 
 . (2018)ديسمرب    10نسانية، جامعة أم البواقي، عوخلفياهتا"، جملة العلوم اإل

ع .31 ط   لوش،سعيد  املعاصرة،  العربية  املصطلحات  البيضاء: 1معجم  )الدار 
 (. 1985سوشربس، 

)بريوت: املؤسسة العربية للدراسات   1يف نظرية األدب، ط  شكري ماضي، .32
 (.2005والنشر، 

شل ، .33 الرمحن  جملة    عبد  والتقليد"،  احلداثة  بني  املشمسة  الواحات  "أذرع 
 (.1980سبتمرب أغسطس/  -1400)شوال  40الفيصل، ع

تليمة، .34 املنعم  ط  عبد  األدب،  نظرية  يف  التنوير،   1مقدمة  دار  )القاهرة: 
2013 .) 
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املصةةةةةادر األدبةيةةةةةةة واللغةةةةةةةةوية يف الرتاث العريب، ط.د   عةةةةةةةةةز الدين إسةةةماعيل، .35
 .د( )بريوت: دار النهضة العربية، ت.

(، 1صوص )ودية: شهادات ونعمر زيلع، ضمن كتاب القصة القصرية السع .36
 . (2013د )الرايض: جامعة امللك سعود،  إعداد: خالد اليوسف، ط.

 (. 1399د )بريوت: دار الفكر،  ، ط.2مقاييس اللغة، ج  فارس،ابن  .37
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" أزين نساء  العباس بن األحنفشعرية االنزياح التركيبي في قصيدة 

 العالمين" 

 مصطفى جابر  ةد. هب

 كلية التربية واآلداب  – قسم اللغة العربية
  الحدود الشماليةجامعة 

  هـ 1443/ 4/ 3تاريخ قبول البحث:  هـ  1443/ 2/ 28تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

تسعى الدراسة إىل استقراء ابئية العباس بن األحنف، بوجود االنزايح الرتكييب املندرج من  
التعبريية اليت تعزز التشكيل الصياغي، وتكشف عن   املنهج األسلويب، وحماولة تبصر الظواهر 
النص   مجاليات  ُتظهر  اليت  النصية  اإلشارات  على  ابالعتماد  حمبوبته  جتاه  الشاعر  خلجات 

 نة مبالمح االنزايح، الذي متتلئ به القصيدة كلها.ابالستعا
وكشفت الدراسة عن ظواهر االنزايح الرتكييب: التقدمي والتأخري، واحلذف، وااللتفات،     

واالعرتاض، وما تتضمنه هذه الظواهر من فعالية أسلوبية تفضي إىل خلق االنسجام الشعري يف  
 القصيدة من وجهة نظر حداثية. 

ال      النقدي  فخلصت  للدرس  وتطويعها  القدمية  النصوص  اخرتاق  إمكانية  إىل  دراسة 
وجود األثر األسلويب لتلك الظواهر وبيان أثرها يف خدمة الفكرة اليت    وأثبتت ابالنزايحاحلداثي،  

 تسيطر على الشاعر وهي فراق حمبوبته فوز. 
 

 االلتفات.  -التقدمي -احلذف -الرتكييباالنزايح   -العباس بن األحنف  الكلمات املفتاحية:
 
 



 

The Poetics of Structural Significance In AL-Abbas Ibn Al-

Ahnaf “Azain Nisaa Al-Almeen” 

 

Dr. Heba Mustafa Jaber 
Department Arabic language  kuliyat altarbiat waladab 

Northern Boarder university 
 

 

Abstract:  

Al-Ahnaf, with the presence of the structural shift that falls from the stylistic 

approach.  An attempt to see the expressive phenomena that enhance the formative 

formation, and reveal the poet’s feelings towards his beloved by relying on textual 

signs that show the aesthetics of the text using the features of the shift that fills the 

whole poem... 

The study revealed the phenomena of structural deviation: introduction, delay, 

omission, attention, and objection, and the stylistic effectiveness of these 

phenomena that leads to creating poetic harmony in the poem from a modern point 

of view. 

The study concluded with the possibility of penetrating the ancient texts and 

adapting them to the modern critical lesson and proved by shifting the existence 

of the stylistic impact of these phenomena and showing their impact in serving the 

idea that dominates the poet, which is the separation of his beloved, Fawz .   

  

key words: Al-abbas Bn Al-Ahnaf, Structural Significance ,Displacement, 

Deletion, Advancing, Turning. 
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 املقدمة: 
يعد االنزايح وصفا أسلوبيا يتميز خبروجه عن السمت التقليدي يف الوصول  
إىل الفكرة املرادة يف النص، وشعرايا يتخفى وراءه فيستدعي مهارة فك الرموز 

ة  واستشعار القيمة اجلمالية؛ اليت صبغ هبا النص الشعري بوجود اللغة الشعري
القادرة على خلق إبداع خاص تتمرد فيه اللغة على نفسها، وحتاول إعادة خلق  
الفكرة بقالب مستحدث غري مباشر، فاالنزايح "استعمال املبدع للغة مفردات 
وتراكيب وصورا استعماال خيرج به عما هو معتاد ومألوف حبيث يؤدي ما ينبغي  

الطريق    (1) له أن يتصف به من تفرد وإبداع وقوة جذب وأسر" إنه ميهد  بل 
القابعة يف كنه   الرموز  ليتتبع هو اآلخر  فيه،  فاعال  للقارئ أبن يكون شريًكا 
األبيات الشعرية، وحياول من خالهلا الوصول ملبتغى الشاعر الذي أراده منها، 

 منزاحا يف ذلك األسلوب عن الوصف والقراءة العادية.
جند أهنا تندرج حتت مادة وبتتبع األصل الذي جاءت منه كلمة االنزايح  

( إذ Ecart، وهي ترمجة تنسجم مع معىن كلمة )(2))زيح(، أي ذهب وتباعد
، وهذا يعين أهنا ابتعاد عن املسار الطبيعي يف  (3) إهنا تعين يف أصل اللغة )البعد(

 الطريق املكشوف من الدالالت املتعددة يف القراءة أو االحتماالت. 
 

، 1ويس، حممد، االنزايح يف منظور الدراسات األسلوبية، مؤسسة اليمامة الصحفية، الرايض، ط (1)
 8ص

، 6، ط2ابن منظور، أبو الفضل، مجال الدين اإلفريقي املصري، لسان العرب، مادة )زيح(، مج (2)
 .470م، ص1997دار صادر، بريوت، 

، اجمللس الوطين للثقافة والفنون 3، ع25جويس، حممد، االنزايح وتعدد املصطلح، عامل الفكر، م (3)
 .65م، ص1997واآلداب، الكويت، 
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لغواي  فارقا  االنزايح  وجود  ويكون  على  خصوصيته  يف  يعتمد  أسلوبيا   
األسلوب؛ الذي يبثه الشاعر يف القصيدة، حياول فيه التفلت من النظام اللغوي 
التقليدي؛ الذي من شأنه تقييد الفكرة الشعرية، فيتوسل الشاعر ابالنزايح بغية  
التقريرية   التمرد على  اليت تلح عليه أبسلوب مجايل قوامه  الفكرة  الوصول إىل 

أن وا "تستهدف  نظرية  بوصفها  اجلمالية  لفكرة  القارئ  يوصل  وهذا  ملباشرة، 
الفين والقيمة اجلمالية هي   الغرض الوحيد للعمل  يكون اجلمال الشكلي هو 
اليت هتتم، وأن هذه النظرية تتطلب معىن، هو أن اجلمال يف العمل الفين هو  

نه يستعني ابملواربة ، أي أ(1)مسألة تعبري كامل ووحدة مطلقة للشكل واحملتوى"
النص، فيكون االستتار خلف معاين  القيمة اجلمالية يف هذا  ليعزز  واالكتناه 

 القصيدة، بغية جتلية املعىن املقصود يف كلماهتا جمتمعة.  
وأما عن فكرة االنزايح األسلويب، فإن هلا جذورا يف الدراسات القدمية تنبه  

العدول، وهو "على صيغة الفعل مثل "عدل" و    إليها القدماء جاءت ابسم 
، أي حتقيق مبدأ التغيري  (2)"يعدل" ، كما جاءت على صيغة االسم العدول"

 والعدول عن الشيء لغريه، ولعل ذلك حيقق مبدأ اجلذب ولفت االنتباه للفكرة. 
ومن أبرز هؤالء الذين ركزوا على فكرة االنزايح والتفتوا إىل مجالية وجوده 

هـ(؛ الذي الحظ مجالية  471-400قاهر اجلرجاين)يف النص الشعري عبد ال
النص األديب الذي خيتزن الصور البالغية، بوجود مبدأ التحول يف القراءة من 

 

، 4احلفيظ حممد، دراسات يف علم اجلمال، دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط  .عبد (1)
 .6م، ص2001

، مؤتة للبحوث والدراسات، مج   (2) ، جامعة 4، ع10راببعة، موسى، االحنراف مصطلًحا نقدايا
 . 136م،ص1995مؤتة، األردن، 
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التقريرية املباشرة إىل ما وراء الكلمة، ابالستعانة ابللغة اليت تتحول لتخدم النص  
ود هذه  الشعري بوجود الرموز فيها فتصبح أكثر قدرة على التعبري واجلذب بوج

الرموز، وخترج عن النظام املتعارف عليه يف القراءة، فظاهرة االنزايح عند عبد  
القاهر اجلرجاين حتقق املتعة يف قراءة النص وتكون أكثر انسجاما مع األسلوب  
اخلاص ابملبدع، ويبني ذلك حني يعلق على أبيات شعرية بقوله "فإذا رأيتها قد  

اهت هلا  ووجدت  عندك،  وكثرت  األمر  راقتك  يف  فانظر  فعد  نفسك،  يف  زازا 
واستقص يف النظر، فإنك تعلم ضرورة أن ليس إال أنه قدم وأخر، وعرف ونكر،  
وحذف وأضمر، وأعاد وكرر، وتوخى على اجلملة وجها من الوجوه اليت يقتضيها  
علم النحو، فأصاب يف ذلك كله، مث لطف موضع صوابه، وأتى مأتى يوجب  

 أن عبد القاهر اجلرجاين قد كشف عن االنزايح الرتكييب ، وهذا يعين(1)الفضيلة"
استمتاع  الشعري وما حتققه من  النص  أثر وجودها يف  املتنوعة، وبني  بصوره 

 وفائدة.  
وأما حديثًا، فقد تعددت األمساء اليت رافقت فكرة وصف االنزايح، وظهر  
عند  التجاور(  أو  ")االنزايح  فهو  مسماه  يف  االختالف  من  نوع 

عند سبيتزر)  Valerieي)فالري  و)االنتهاك(  Spitzer(، و)االحنراف(   ،  )
( كوهن  تودروف    Kuhnعند  عند  السنن(  خرق  أو  و)اللحن   ،)

(Todrov( أراغون  عند  و)العصيان(   ،)Aragoniae )و)التحريف  ،)
(، و)املخالفة( عند Bart(، و)الشناعة( عند ابرت )moعند مجاعة مو )

 

، 3حتقيق: حممود حممد شاكر، مطبعة املدين، القاهرة، طاجلرجاين، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز،   (1)
 . 85م، ص1992
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و)االختالل(ut sisثريي)  ، وويليك)   (  وارين   Warren andعند 
Willick (ابتيار عند  و)اإلطاحة(   ،)Batyar  عند االنتظار(  و)خيبة   ،)
حتوم  (1)("  Jacobsonجاكبسون) عدة  معايَن  للمصطلح  أن  يعين  وهذا   .

هذه   تكون  تكاد  بل  املباشر،  املسار  على  والتمرد  التغيري  فكرة  حول  كلها 
النفعي  اللغوي  "الطفرة االصطالحية تكشف نسبية املفهومني: مفهوم الواقع 
ومفهوم الواقع اللغوي املكرس، ال فقط بعضهما إىل بعض بل كذلك نسبية  

املو  إىل  منهما  والسوسيولوجية"كل  التارخيية  لطيف  (2) اضعات  شذوذ  وهي   ،
مقبول يكشف عن رؤية املبدع الذي يعتقد أن إبمكانه التصرف ابللغة بطريقة  
منسجمة مع أفكاره مسموحة له وممنوعة على غريه، "فالشاعر ال يتحدث كما 
يكسبها   الذي  هو  الشذوذ  وهذا  شاذة،  لغته  إن  بل  مجيعا  الناس  يتحدث 

خاصا به وحده، وهذا كله يعيد القارئ إىل القوة الكبرية اليت متتلكها    (3)أسلواًب"
ابستخدامها  املنوط  املعىن  يف  التغيري  على  قدرهتا  مدى  عن  وتكشف  اللغة، 
خالل  من  املعىن،  مع  يتماهى  الذي  املفاجأة  فتعززعنصر  السياق،  ضمن 

 األسلوب الذي يقدمه الشاعر يف النص.
االنزايح النحوية    ويعد  الرتاكيب  بناء  على  ترتكز  أسلوبية  الرتكييب ظاهرة 

النص،   قراءة  التقليد يف  النص األديب، واحنرافا واضحا عن طريق  الشعرية يف 
 

املسرية، األردن، ط (1) دار  والتطبيق،  الرؤية  العدوس، يوسف مسلم، األسلوبية  م،  2016،  4أبو 
 .177ص

 101، ص3املسدي، عبد السالم، األسلوبية واألسلوب، الدار العربية للكتب، ط (2)
لشعرية، ترمجة: حممد الويل وحممد العمري، دار توبقال للنشر، املغرب، كوهن، جان، بنية اللغة ا (3)

 15م ص1986، 1ط
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وخمالفة واضحة للنسق املألوف يف القراءة، فاللغة هنا تتمرد على ذاهتا، وحتاول  
مثال تعتمد على  اهلروب من نفسها، فهي يف النظام النحوي الرتكييب املباشر  

البناء اللغوي التقليدي بغية إيصال الفكرة من اجلملة النحوية برتكيبها أبقل قدر  
ممكن من التعقيد واملراوغة األسلوبية، يف حني جيد القارئ ذلك ممكنا يف املنهج  
األسلويب الذي يتكئ على وجود االنزايح يف هذه الرتاكيب النحوية، من خالل  

الغية. فالبالغيون يف نظرهتم للنص الشعري إمنا حيرصون "على  القراءة النقدية الب
العكس من النحاة واللغويني على رعاية صفة خمالفة يف االستخدام للغة، هذه 
الصفة هي املغايرة أو االحنراف على حنو معني من القواعد واملعايري املثالية اليت  

انزايًحا مسموًحا يعمل  ، فيتلقاها القارئ وقد أخذت    (1)حتكم اللغة العادية"
على شحن النص ابلسمة األسلوبية اجلمالية؛ اليت تعزز الفكرة فيه وتقويها أكثر 

 من جميئها على أصل تركيبها.
وهذا النوع من االنزايح ينصرف إىل تركيب اجلملة خارًجا به عن أصله؛  

يفة  فيتضمن التقدمي والتأخري وااللتفات واحلذف واالعرتاض، فتكّون جمتمعة وظ
مجالية للنص الشعري، وهو بذلك خيالف الرتتيب املتعارف عليه يف قراءة اجلملة  
لإلشارات  اخلطية  السياقية  "ابلسلسلة  يتصل  مفهوم  فهو  ذاته،  النص  ضمن 
ترتيب   يف  االختالف  مثل  والرتاكيب  النظم  قواعد  على  خترج  عندما  اللغوية 

شعري مسة مجالية تتعدى  ، وهذا االختالف من شأنه منح النص ال(2) الكلمات"

 

م،  2003،  1راضي، عبد احلكيم، نظرية اللغة يف النقد العريب، اجمللس األعلى للثقافة، مصر، ط (1)
 .209ص

 . 211م، ص1998،  1صالح فضل، علم األسلوب ومبادئه وإجراءاته، دار الشروق،القاهرة، ط (2)
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مجالية النص يف حال وجدت كلماته مرتبة ترتيبا مألوفا، فيعمل االختالف على  
 إبراز السمات األسلوبية يف القصيدة.

بعنوان:  النعيمي  مرمي  للباحثة  دراسة  منها  فإن  السابقة،  الدراسات  وأما 
احثة فيه  ظواهر من االحنراف األسلويب يف شعر العباس بن األحنف، وتدرس الب

بعضا من ظواهر االحنراف األسلويب يف شعر العباس بن األحنف، ومدى ذلك  
يف خلق عالقات لغوية جديدة جتعل القارئ يتأمل موقف الشاعر و رؤيته من  

 .الكون و احلياة بشكل أقوى مما لو استخدم الشاعر لغة تقريرية مباشرة
اجملازي؛ ألهنما ظاهراتن    كما يركز البحث على ظاهريت: التضاد و اخلطاب

شديدات اإلهبار و التأثري يف املتلقي، لكن هذه الدراسة جاءت عامة ودرست  
الظواهر األسلوبية يف شعر العباس بن األحنف، ومل تركز على قصيدته البائية  

 حتديدا، كما مل حتدد االنزايح الرتكييب بصفة خاصة.
روث الديين يف شعر العباس ودراسة للباحثة ليلى سعد الدين بعنوان: املو 

بن األحنف، دراسة مقارنة، وقد اعتمدت الباحثة فيها على الدراسة املقارنة، 
واشتملت الديوان كله وركزت على الغزل واملوروث الديين يف شعر العباس بن  
األحنف، ومل حتدد هي األخرى االنزايح الرتكييب بشكل خاص، بل كانت يف 

و  عامة،  األسلوبية  الديوان كله الظواهر  مشلت  بل  فقط  البائية  على  تركز  مل 
 ابلدراسة.
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االنزايحية يف ابئية   الرتاكيب  تتبع  الدراسة اخلاصة ابلبحث على  وستقوم 
األحنف بن  القراءة (1) العباس  عن  بعيدا  واستنطاقه  النص  استقراء  وحماولة   ،

ل من  السطحية اليت تبتعد يف مدولوهلا عن فكرة االنزايح، ابالعتماد على ك
التقدمي والتأخري، وااللتفات، واحلذف، واالعرتاض، بغية فهم الفكرة اليت ختتلج  
 يف أعماق الشاعر، وتتبع دالالت االنزايح اليت ستقوم الدراسة ابستعراضها.  

وقد اختريت هذه العينة من الدراسة حتديدا ملا تتضمنه من ظواهر انزايحية  
إىل تسليط الضوء على احلالة النفسية    أسلوبية الفتة جديرة ابالهتمام، إضافة

اليت تعتلي الشاعر، وقد حاول الكشف عنها من خالل انتخاب لغة شعرية 
مميزة تُفصح عن حالته الشعورية، وتبني كنه عالقته ابحملبوبة اليت تُعد طرفًا أساسياا 
  يف هذه التجربة الشعرية، فهي تثبت خروج الشاعر عن اللغة التقريرية املباشرة، 

 واستجالء االنزايح الرتكييب وكشف دورها الداليل يف أبيات القصيدة.
  

 

. العباس بن األحنف شاعر الغزل، انظر خربه يف: األندلسي، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد  (1)
(، مجهرة أنساب العرب،حتقيق: عبد السالم هارون، مصر: دار املعارف، 456-384بن حزم )

، األحنف، العباس، الديوان، شرح وحتقيق: عاتكة اخلزرجي، مطبعة 310م، ص1982،  5ط
 م، 1954 1صرية، القاهرة، طدار الكتب امل
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 نص القصيدة:
 ُدعاَء َمشوٍق اِبلِعراِق َغريبِ   أََزيَن ِنساِء العاَلمنَي َأجييب

ِة ِإعوايل َوطوِل حَنييب   َكَتبُت ِكتايب ما أُقيُم ُحروَفُه  ِلِشدَّ
 ِبَعربٍَة َتُسحُّ َعلى الِقرطاِس َسحَّ ُغروبِ َأُخطُّ َوَأحمو ما كتبُت 

 َأاي َفوُز َلو أَبَصرِتين ما َعَرفِتين   ِلطوِل حنويل بَعدَُكم َوُشحويب
 َوأَنِت ِمَن الُدنيا َنصييب فَِإن أَُمت    فـََليَتِك ِمن حوِر اجلِناِن َنصييب 

 شَهدي َوَمغييبَسَأحَفُظ ما َقد كاَن بَيين َوبَيَنُكم  َوأَرعاُكُم يف مَ 
ُلُكم َعنُه َوذاَك ُمذييب  وَُكنُتم َتزينوَن الِعراَق َفشاهَنرَُتَحُّ

 وَُكنُتم وَُكّنا يف ِجواٍر ِبِغبَطٍة    ُُناِلُس حَلَظ الَعنِي ُكَل َرقيبِ 
 فَِإن َيُك حاَل الناُس بَيين َوبَيَنُكم فَِإنَّ اهلَوى َوالِودَّ َغرُي َمشوبِ 

 شوَن اي َفوُز بَعدَُكم    َوال مَجََدت َعنٌي َجَرت ِبُسكوبِ َفال َضِحَك الوا
 َوِإيّن أَلَسَتهدي الرايَح َسالَمُكمِإذا أَقبَـَلت ِمن حَنوُِكم هِبُبوبِ 

 َوَأسَأهُلا مَحَل الَسالِم إِلَيُكُمَفِإن ِهَي يَوماً بـَلََّغت فََأجييب
 أَرى الَبنَي َيشكوُه األحبة ُكلُُّهمَفيا َربُّ قـَرِّب داَر ُكلِّ َحبيبِ 

 َوأَبَيَض َسّباٍق َطويٍل جِناُدُهَأَشمَّ َخصيِب الراَحَتنِي َوهوبِ 
 َأانَف ِبَضبَعيِه ِإىل َفرِع هاِشٍم   جَنيٌب مَناُه ماِجٌد لَِنجيبِ 

 ى يل موَجعاً ِلُكرويبحَلاين فـََلّما شاَم بَرقي َوأَمَطَرجُتفوين َبك
 فـَُقلُت َأَعبد اَلَلُ َأسَعدَت ذا َهوًى حُياِوُل َقلباً ُمبَتاًل بُِنكوبِ 

 َسَأسقيَك َندماين ِبَكأٍس ِمزاُجها أَفاننُي َدمٍع ُمسَبٍل َوَسروبِ 
 أمََل تـََر َأنَّ احُلبَّ َأخَلَق ِجدَّيت   َوَشيََّب َرأسي قَبَل حنِي َمشييب 
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 الباكوَن ِمن أملَِ اهلَوى   َأظُّنُكُم  أُدرِكُتُم  ِبَذنـوبِ  َأال أَيُّها
 َتعاَلوا نُداِفع ُجهَدان َعن قُلوبِنا فَيوِشُك َأن نَبقى ِبَغرِي قُلوبِ 

 َكَأن مَل َتُكن َفوٌز أِلَهِلَك جارًَة  أبَِكناِف َشطٍّ أَو مبذنِب سيبِ 
 أَقوُل َوداري اِبلِعراِق َوداُرها  ِحجازيٌَّة يف َحرٍَّة َوُسهوبِ 

 وَُكلُّ َقريِب الداِر ال بَُد َمرًَّة   َسُيصِبُح َيوماً َوهَو َغرُي َقريبِ 
 َسقى َمنزاًِل َبنَي الَعقيِق َوواِقٍم  ِإىل ُكلِّ أُطٍم اِبحِلجاِز َولوبِ 

 جَيوُد ِبُسقيا مَشَأٍل َوَجنوبِ  َأَجشُّ َهزمُي الَرعِد داٍن َراببُُه  
 أَزّواَر بَيت اَلَلَ ُمّروا بَِيثِرَب   حِلاَجِة َمتبوِل الُفؤاِد َكئيبِ 

 ِإذا ما أَتَيُتم يَثراًِب فَِابَدؤوا هِبا بَِلطِم ُخدوٍد أَو ِبَشقِّ ُجيوبِ 
 بِ َوقولوا هَلُم اي َأهَل يَثِرَب َأسِعدوا    َعلى َجَلٍب لِلحاِداثِت َجلي

 فَِإاّن تـَرَكنا اِبلِعراِق َأخا َهوًى تـََنشََّب َرهناً يف ِحباِل َشعوبِ 
داويَن ِعلُمُه  ِسوى ظَنـَُّهم ِمن خُمِطٍئ َوُمصيبِ 

ُ
 ِبِه َسَقٌم َأعيا امل

 ِإذا ما َعَصران املاَء يف فيِه جَمَُّهَوِإن حَنُن انَدينا فـََغرُي جُميبِ 
 سَبتيِلَيعَلَم ما َتعنوَن ُكلُّ َغريبِ ََتَنَّوا فـََبّكوين ُصراحاً بِنِ 

هاِة َلعوبِ 
َ
 فَِإنَُّكُم ِإن َتفَعلوا ذاَك ََتِتُكم    أَميَنُة َخوٍد َكامل

اََنَت َوبَناُت الَدهِر ذاُت ُخطوبِ   َعزيٌز َعَليها ما َوَعت َغرَي َأهنَّ
 َجَسٍد ال َروَح فيِه َسليبِ  َفقولوا هَلا قويل لَِفوٍز تـََعطَّفيَعلى

ا َلو َتعَلموَن طَبييب  ُخذوا يلَ ِمنها ُجرَعًة يف ُزجاَجٍة   َأال ِإهنَّ
 َوسريوا فَِإن أَدرَكُتُم يب ُحشاَشًةهَلا يف نَواحي الصدِر َوجُس َدبيبِ 
 فـَُرّشوا َعلى َوجهي أُِفق ِمن بَليَّيت    يُثيُبُكُم ذو الَعرِش َخرُي ُمثيبِ 



 

 
484 

 شعرية االنزايح الرتكييب يف قصيدة العباس بن األحنف " أزين نساء العاملني"
 د. هبة مصطفى جابر

 

 ِإن قاَل َأهلي ما الَّذي ِجئُتُم هِبَِوَقد حُيِسُن الَتعليَل ُكلُّ أَديبِ فَ 
 ِبَذنوبِ  -لَِنشفيِه ِمن داٍء ِبهِ  -َفقولوا هَلُم ِجئناُه ِمن ماِء َزمَزٍم 

 َوِإن أَنُتُم ِجئُتم َوَقد حيَل بَيَنُكم  َوبَيين بَِيوٍم لِلَمنوِن َعصيبِ 
 ِر ُحفَرٍة    َحليَف َصفيٍح ُمطَبٍق وََكثيبِ َوِصرُت ِمَن الُدنيا ِإىل َقع

 (1) فـَُرّشوا َعلى َقربي ِمَن املاِء َواِنُدبوا   قَتيَل َكعاٍب ال قَتيَل ُحروبِ 

 ظاهرة التقدمي والتأخري.  -أوال
تعد ظاهرة التقدمي والتأخري ذات قيمة أدبية كبرية؛ ذلك ملا تضطلع به من  

الشعرية، وملا تتضمنه من اهتمامات بالغية؛ فالبالغيون  مكوانت اجلملة األدبية  
يرون أمهية فكرة التقدمي والتأخري يف اجلملة؛ ملا ترتكه من أثر بالغي مجايل يثري  

 املتلقي وحيفزه للنص األديب كله.
االنزايح   ظاهرة  ضمن  والتأخري  التقدمي  ظاهرة  تتبع  يف  القارى  ويرى 

قق هبا فكرة التبادل املستحب بني تركيبات  األسلويب، دالالت فنية بالغية تتح
اجلملة الواحدة، كأن يتقدم املفعول به على الفاعل، أو أن يتقدم اخلرب على  
املبتدأ، أو يتقدم شبه اجلملة على مكوانت اجلملة الفعلية أو االمسية من مفعول  
بن   العباس  الشاعر  ابئية  يف  الظاهرة  تلك  جتلت  وقد  مبتدأ،  أو  خرب  أو  به 

أبيات  األ نسجت  الذي  السبب  مبعرفة  يغري  للنظر،  الفت  بشكل  حنف 
 القصيدة عليه.

ومدى  اجلملة،  يف  والتاخري  التقدمي  ألمهية  القدماء  البالغيون  تنبه  وقد 
فعاليتها وما تكسبه للنص من مسة أسلوبية بالغية مجالية تتحقق من خالل  

 

 .9-6. املرجع السابق، ص (1)
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ب كثري الفوائد واسع  هذا التقدمي والتأخري، فعبد القاهر اجلرجاين يرى أنه "اب
التصرف، بعيد الغاية، ال يزال يفرت لك عن بديعه، ويفضي بك إىل لطيفه، وال  
تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه، مث تنظر فتجد سبب أن  

اللفظ عن مكان إىل مكان" ُقِدم شيء وحول  ، (1)راقك ولطف عندك، أن 
 الشعرية اليت يريدها الشاعر يف النص. فتغيري الرتتيب جييء منسجما مع الغاية 

وابلعودة إىل قصيدة العباس بن األحنف، ميكن تتبع ظاهرة التقدمي والتأخري 
ذات السمة األسلوبية االنزايحية مبا حتتويه من إحياءات بالغية، يتكئ عليها  
العباس حىت يستثري املتلقي وجيذبه لفهم املكنون من لغته الشعرية، ومن ذلك  

 قوله:
 (2) َزيَن ِنساِء العاَلمنَي َأجييب   ُدعاَء َمشوٍق اِبلِعراِق َغريبِ أَ 

ميثل البيت السابق العتبة النصية يف القصيدة، ومبا أن الشاعر قد استهله  
ابلتقدمي والتأخري بعد النداء، فذلك بسبب الفكرة اليت تلح عليه فقد قدم شبه 

يكشف عن أمهية املكان  اجلملة )ابلعراق( على الصفة )غريب(، وهو بذلك  
وخصوصيته، اليت تستدعي منه تقدمي ذكره والتعجل يف ذلك، ولعل السبب  
هو َتريق الفكرة، فاملكان هنا شاهد ضمين على الفراق بينه وبني حمبوبته اليت 
ابتعدت وأصبحت ابحلجاز، وتقدميه يعين التذكري حبجم األمل الذي يتقاطع مع 

ا منسجما مع أمر االهتمام والرتكيز على احلالة  بعد املسافة، فجاء التقدمي هن
 النفسية للشاعر.

 

 .106اجلرجاين، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ص (1)
 .6الديوان، ص (2)
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 وكذلك األمر يف قوله: 
 (1) َأُخطُّ َوَأحمو ما كتبُت ِبَعربٍَة    َتُسحُّ َعلى الُقرطاِس َسحَّ ُغروبِ 

يف البيت السابق يقدم الشاعر شبه اجلملة )على القرطاس( على املفعول  
أن   واألصل  )سحَّ(،  ولعل  املطلق  القرطاس(،  على  )تسح سح غروب  يقول 

ذلك يعود إىل نية الشاعر يف الكشف عن شدة األمل واحلزن وحالة عدم الرتكيز 
والشرود الذهين إىل احملبوبة، فيكون التقدمي هنا منسجما مع فكرة التعبري؛ اليت  
تقتضي وجود قرطاس خيط عليه الشاعر ما خيتلج يف أعماقه جتاه هذا الفراق  

 املربر يف نظره.غري 
 وأما يف البيت:

 (2) َوأَنِت ِمَن الُدنيا َنصييب فَِإن أَُمت    فـََليَتِك ِمن حوِر اجلِناِن َنصييب
ينضوي البيت السابق على تقدمي وَتخري يف الشطر األول يتمثل يف )أنت  
من الدنيا نصييب(، ويف الشطر الثاين )فليتك من حور اجلنان نصييب(، واألصل  

كيب النحوي للجملتني أن يقول ) أنت نصييب من الدنيا(، و)فليتك  يف الرت 
الرتكيب  على  تغلب  قد  األسلويب  االنزايح  لكن  اجلنان(،  حور  من  نصييب 
النحوي ليجيء متضامنا مع احلالة الشعورية للعباس؛ فهو يركز على شدة تعلقه 

 انزايحياا، يشري  بفوز يف الدنيا واآلخرة، فتكون فكرة التقدمي والتأخري هنا أسلوابً 
هبا، فقدم شبه اجلملة )من الدنيا(   إىل االختصاص يف ذكر احملبوبة وشدة التعلق 

القيمة الزمانية احلالية عنده، وقدم شبه اجلملة  على اخلرب )نصييب(؛ لتكثيف 

 

 .6. السابق نفسه، ص (1)
 .6السابق نفسه، ص (2)
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)من حور اجلنان( على خرب ليت )نصييب( يف الشطر الثاين من البيت ذاته، 
 وجود فوز، اليت هي مبتغاه يف حياته وبعد مماته.ليحصر القيمة الزمانية ب

 ويف قوله: 
 (1)فَيا َربُّ قـَرِّب داَر ُكلِّ َحبيبِ   أَرى الَبنَي َيشكوُه األحبُة ُكلُُّهم 

يقدم الشاعر املفعول به )اهلاء( على الفاعل )األحبُة(، وابلعودة إىل الرتكيب 
البني(، لكن احلالة الشعورية  النحوي للجملة فاألصل أن يقول )يشكو األحبة  

تستلزم منه تقدمي املفعول به على الفاعل؛ فحالة الفراق وأثر أمله حالة مجاعية  
ال ختص فردا بعينه، وهي حالة متثل الالشعور اجلمعي الذي يشري إليه الشاعر،  
وكأننا أمام عامل يعرض أمامنا يف املرآة ويعكس دواخلنا من خالهلا، "واعيتنا  

صورة من العامل اخلارجي، لكن من العامل الداخلي أيًضا، ابعتبار أن    تعرض لنا
اخلارجي" العامل  عن  املرآة  يف  تعويضية  صورة  العامل  حياول    (2)هذا  به  وكأنه 

، فيتمىن   التخفيف عن أمل الفقد، أبن ما مير به هو أمر مجاعي ومل يكن مها فردايا
 بوبته.على أثر هذا اهلم زواله واخلالص منه بلقاء حم

 وتستمر ظاهرة التقدمي والتاخري يف القصيدة، كقول العباس:
 (3)أبَِكناِف َشطٍّ أَو مبذنب سيبِ  َكَأن مَل َتُكن َفوٌز أِلَهِلَك جارًَة 

يتقدم شبه اجلملة )ألهلك( على خرب تكن )جارًة(، واألصل يف الرتكيب  
دمي هنا يكشف  النحوي القول )كأن مل تكن فوز جارة ألهلك(، لكن هذا التق

 

 6السابق نفسه، ص (1)
هناد خياطة، املؤسسة  يونغ، كارل، دور الالشعور ومعىن علم النفس لإلنسان احلديث، ترمجة:   (2)

 .24م، ص1992، 1اجلامعية للدراسات والنشر، بريوت، ط
 .7. الديوان، ص (3)
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عن الصفة اليت ختتص هبا فوز وهو القرب، رغم البعد احلايل الذي مينعها من  
أن تكون قريبة منه، وهذا يدل على قمة املعاانة من حرمان اللقاء هبذه احملبوبة  

 وعدم قدرته للوصول إليها، فقرهبا من أهله مل مينع حرمانه منها. 
يف القصيدة بوجود التقدمي والتأخري، كما يف   ويستمر األسلوب االنزايحي 

 قول العباس: 
 تـََنشََّب َرهناً يف ِحباِل َشعوبِ  فَِإاّن تـَرَكنا اِبلِعراِق َأخا َهوىً 

داويَن ِعلُمهُ 
ُ
 (1)ِسوى ظَنـَُّهم ِمن خُمِطٍئ َوُمصيبِ  ِبِه َسَقٌم َأعيا امل

ثالن احلالة الشعورية  يعمد العباس إىل التقدمي والتأخري يف بيتني متواليني، مي
القلقة اليت تلف الشاعر وحتيط به، ففي البيت األول يقدم شبه اجلملة )ابلعراق( 
على املفعول به )أًخا(، واألصل أن يقول )فإان تركنا أًخا ابلعراق(، لكن املكان  
ميثل النسق اللغوي القلق ويفرز الفكرة امللحة عليه، وهي بعد احملبوبة، ويدل  

بذ  ذلك  اليت  على  نفسيته  على  شاهدا  وظل  ابلبعد،  املرتبط  املكان  اسم  كر 
 أججت مشاعره وأنطقها شعرا. 

ويف البيت الذي يليه يقدم شبه اجلملة )به( على املبتدأ )سقم(، واألصل  
لشدة صعوبتها   الشعورية  احلالة  لكن  به(،  )سقم  القول  النحوي  الرتكيب  يف 

وبثه يف البيت، وكذلك األمر يف  مسحت ابلتقدمي والتأخري لتصوير حجم األمل  
الفاعل )علمه(، بدال من قوله )أعيا علمه   تقدمي املفعول به )املداوين( على 
املداوين(، تعجيال للحديث عن العمل اجلماعي؛ الذي على الرغم من كثرته  

 إال أنه كان عاجزًا أمام ما يشعر به العباس.
 

 .8املرجع السابق، ص (1)
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 وكذلك األمر يف قوله:
 (1)َوَقد حُيِسُن الَتعليَل ُكلُّ أَديبِ   الَّذي ِجئُتُم ِبهِ فَِإن قاَل َأهلي ما 

يقدم املفعول به )التعليل( على الفاعل )كل(، واألصل أن يقول )حيسن  
كل أديب التعليل(، لكن تقدمي املفعول به إمنا جاء ألمهية ذكره، ولبيان أثره  

ق فوز وبعدها  النفسي على الشاعر، فهذا العجز إمنا يبني عن شدة َتثره بفرا
به على   ليدل  التقدمي والتأخري؛  الشعورية مستعيًنا أبسلوب  عنه، فبث طاقته 

 أمهية احلديث الذي يعيشه.
إن ورود ظاهرة التقدمي والتأخري يف القصيدة على هذا النحو، إمنا يشري إىل 
أن هذا الرتكيب النحوي ضمن احليز االنزايحي يتسم بسمة "أسلوبية وتقبلية  

آٍن،   إنعاش مكوهنا  يف  بقصد  املبتكرة  العالقات  بذكاء  توحي  ما  بقدر  فهي 
الداليل، إال أهنا حتيل املتلقي إىل تنشيط حسه اجلمايل يف إدراك الصورة املتغرية 

، وهي أساسية يف العملية األسلوبية ذات الدالالت (2)واستيعاب فارق التغري"
 والصيغ التعبريية املتعددة. 

  

 

 .9. السابق نفسه، ص (1)
محرة العني، خرية، شعرية االنزايح "دراسة يف مجال العدول"، مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية   (2)

 . 38م، 2001، 1والنشر والتوزيع، األردن، ط
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 احلذف. ظاهرة  -اثنًيا
ذلك   يكون  وال  اللغوي،  الرتكيب  عناصر  أحد  إبسقاط  احلذف  يُعىن 
اإلسقاط سلبيا يف اجلملة بل إن وجوده يعزز الفكرة اليت تنضوي عليها األبيات  
الشعرية، ويكون متمما أسلوبيا يف النص الشعري ابالعتماد على القدرة اللغوية  

اب احلذف   ويكون  النص،  املبدع يف  هبا  أحد ركين اليت خيتص  الستغناء عن 
اجلملة اليت تعد من الناحية الرتكيبية النحوية متممة للجملة يف تركيبها، فال يؤثر  
يعتمد  أسلوبيا  اجلملة  متام  به، ألن  املفعول  أو  الفاعل  أو  مثال  اخلرب  حذف 
ابلدرجة األوىل على فكرة التأويل، اليت تفصح لقارئها  مبكنون املعىن املراد من 

ن احلذف يف االنزايح الرتكييب استغناء من جهة ومتمما من جهة  النص، فيكو 
 أخرى. 

االستغناء  بفكرة  املتعلقة  ألمهيتها  أسلوبياا  انزايًحا  احلذف  ظاهرة  وتعد 
والغياب، فاحلذف "من أهم مظاهر تقييم العمل األديب وتبدو مقدرة القدماء  

اللغوية يربز دورها األسلويب  بغياهبا أكثر من يف إدراكهم، أن بعض العناصر 
، مما يعين أن احلذف جيّود النص الشعري وجيعله قاباًل لالكتناه،  (1)حضورها"

الفنية املطلوبة، فهو "ابب دقيق   وال يضعفه أو يبعده عن الظاهرة األسلوبية 
املسلك لطيف املأخذ، عجيب األمر، شبيه ابلسحر فإنك ترى به ترك الذكر 

فادة، أزيد لإلفادة، وجتدك أنطق ما تكون  أفصح من الذكر، والصمت عن اإل

 

للنشر، ط (1) العاملية  املصرية  الشركة  والرتكيب،  اإلفراد  املطلب، جدلية  عبد  م، 1995،  1حممد، 
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، مما يعين حتقق الفصاحة اللغوية  (1)إذا مل تنطق، وأمت ما يكون بيااًن إذا مل تنب"
املطلوبة، وإعطاء للنص فائدة تتجلى من خالل إظهار االنزايح الرتكييب املتمثل  

 بوجود احلذف.
ا على حساب  وميكن للمبدع يف نصه أن "يتجاوز عن أمر أو يعظم أمرً 

النقد   التفت  وقد  النص،  من  الغائب  إىل  املتلقي  انتباه  يلفت  أو  احملذوف، 
، وهذا يعين أن للمتلقي  (2)احلديث إىل ذلك ضمن ما يسمى ابحلضور والغياب"

اليت  اإلبداعية؛  العملية  املبدع يف  التدخل وَتويل احملذوف ومشاركة  احلق يف 
 مات يف النص.تتأرجح بني التجلي واخلفاء لبعض الكل 

 ويظهر احلذف يف القصيدة يف جمموعة أبيات، منها قول العباس:
 (3) فَِإن ِهَي يَوماً بـَلََّغت فََأجييب  َوَأسَأهُلا مَحَل الَسالِم إِلَيُكمُ 

(، يتضمن البيت السابق حذفني يف الشطر الثاين يف مجلة ) بلغت فأجييب
وَتويلها )بلغتكم سالمي أو السالم فأجييب(، وهو حذف ينسجم مع معىن 
الشاعر،   لدى  املقصودة  للفكرة  وجيذبه  املتلقي  ذاكرة  ينشط  الذي  البيت، 
املكان،   لبعد  واملعاانة  والشوق  احلزن  يبث  إمنا  الشاعر  من  املقصود  فالسالم 

ي على صيغة اجلمع وللهفة التواصل املفقود مع احملبوبة فوز، وهو حذف ينضو 
البيت ذاته،   للضمري )كم( منسجًما مع لفظة )إليكم( يف الشطر األول من 

 

 .146اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص (1)
الرواشدة، سامح، قصيدة إمساعيل ألدونيس صور من االنزايح الرتكييب ومجالياته، جملة دراسات   (2)

 .472م، ص2003، 3، ع30، اجلامعة األردنية، مجالعلوم اإلنسانية واالجتماعية
 .6الديوان، ص (3)
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ولعل الشاعر هنا مل يلتفت لذكره؛ لرتكيزه على فكرة اإلجابة املتعلقة ابحملبوبة  
 الغائبة البعيدة. 

 وكذلك األمر يف قوله:
 (1) جَنيٌب مَناُه ماِجٌد لَِنجيبِ    َأانَف ِبَضبَعيِه ِإىل َفرِع هاِشٍم 

يتضمن البيت السابق حذفًا للمبتدأ الذي ميكن تقديره بـ )هو( يف )جنيب( 
فاألصل القول )هو جنيب(، وذلك الستمرارية فكرة الوصف اليت تستدعي هذا 

والرتكيز عليها لبيان    احلذف؛ الذي من شأنه العمل على إعالء قيمة املوصوف 
فيه وال ميزة،   الكالم مباشرًا ال جرس  الضمري )هو( لكان  أمهيتها، فلو بقي 
وسيظل يدور ضمن إطار الفكرة النثرية؛ اليت تبتعد عن السمة اإلبداعية اليت 

 تقتضيها عملية احلذف يف النص الشعري حتديًدا. 
ماسك التعبريي وتستمر ظاهرة احلذف االنزايحي للحفاظ على خاصية الت

 يف األشطر الشعرية، كقول العباس:
 (2)ُجفوين َبكى يل موَجعاً ِلُكرويب حَلاين فـََلّما شاَم بَرقي َوأَمَطَرت

يتضمن الشطر الثاين من البيت حذفًا يف مجلة )بكى يل موجًعا لكرويب(، 
وأصل الرتكيب النحوي املناسب هو )بكى يل حايل موجًعا لكرويب(، مما يعين  

املتعدي )بكى(، ان للفعل  به  املفعول  الرتكييب هنا على حذف  االنزايح  طواء 
والرتكيز على احلال )موجًعا(؛ اليت تكشف بدورها عن نفسية العباس اليت تندرج 

 ضمن التوجع واألمل لشدة ما أصابه، وما مير به حىت وصل إىل هذه احلال.
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)وأمطرت جفوين( وأصل قوله  أيًضا حذفًا يف  يتضمن  أن   كما  الرتكيب 
املرتبطة   الكثرة  ليعزز  جاء  هنا  احلذف  لكن  دمًعا(،  جفوين  )وأمطرت  يقول 
نزول   يكون  أن  إىل  أفضت ابلشاعر  اليت  احلزن  قمة  الدالة على  مطر  بلفظة 
بلفظة   املتعلقة  احلركة  على  وركز  دموًعا  لفظة  فحذف  للمطر،  مماثال  دموعه 

 أمطرت.
 وكذلك يف قوله: 

 (1)َوِإن حَنُن انَدينا فـََغرُي جُميبِ    يف فيِه جَمَّهُ ِإذا ما َعَصران املاءَ 
جميب(،  فغري  )اندينا  الثاين  الشطر  يف  السابق  البيت  يف  احلذف  يظهر 
واألصل الرتكييب أن يقول )اندينا العباس فهو غري جميب(، مما يعين وجود حذفني  

دأ )فهو(، تعلق األول منهما حبذف املفعول به )العباس(، والثاين حبذف املبت
مجلة   يف  املوجود  اجلمعي  الفعل  على  للرتكيز  جتيء  إمنا  احلذف  هذا  وداللة 
والكثرة وهي   اجلمع  على  للداللة  هنا  الشاعر  يستخدمه  فعل  وهو  )اندينا(، 
مناداة العباس، ما يعين وجود قلق حول حالته اليت ال تستجيب ألي عالج 

 وال أية حماولة إنعاش.
نص الغائب، أو اللفظة اليت تنحرف عن مسار  وتتطلب عملية استحضار ال 

وحماولته   للنص،  املتلقي  فكر  حضور  يتطلب  ذهنياا  جهًدا  األخرى  األلفاظ 
الدائمة لسرب أغوار الشطر الشعري لإلمساك ابللفظة اليت تتفلت عن نظامها،  
وحماولة تقدير قريب هلا لتماهي النص مع القارئ ضمن أسلوب فين أساسه  

 

 8السابق نفسه، ص (1)



 

 
494 

 شعرية االنزايح الرتكييب يف قصيدة العباس بن األحنف " أزين نساء العاملني"
 د. هبة مصطفى جابر

 

حيدث يف تتبع ظاهرة احلذف يف أبيات العباس بن األحنف،   احلذف، وهذا ما
 ومن ذلك قوله: 

ا   (1) ََنَت َوبَناُت الَدهِر ذاُت ُخطوبِ  َعزيٌز َعَليها ما َوَعت َغرَي َأهنَّ
يعمد الشاعر إىل حذف املبتدأ يف )عزيز عليها(، وتقدير احلذف أن يقول  
)هو عزيز(، فجاء حذف املتبدأ للرتكيز على اخلرب الذي هو مقصد الشاعر،  
وفيه اختصار وحصر للصفة املكثفة يف لفظة عزيز، ليجد القارئ نفسه أمام  

كذلك يف حذفه داللة املبتدأ احملذوف )هو( ضمن سياق مجلة )عزيز عليها(، و 
حرف اجلر )عين( يف قوله )َنت(، فالفعل َنى يتعدى حبرف اجلر )عن(، مما  
يعين أن التأويل املناسب للحذف الرتكييب هو حذف حرف اجلر واإلبقاء على  
الفعل؛ لتكثيف احلالة الشعورية اليت تتمركز يف فكر الشاعر فال يؤثر ذلك على  

)َنت(، فالداللة تنزاح حنوه ليصبح الرتكيب   القدرة التعبريية  املوجودة يف الفعل
 ذا قيمة مجالية خاصة.

 ظاهرة االلتفات.  -اثلثًا
يفرز  الذي  االنزايحي؛  الرتكيب  االلتفات ظاهرة أسلوبياة يقع ضمن  يعد 
النحوي داخل اجلملة، فهو أسلوب لطيف   اللغوي  التحليل  نوًعا خاصاا من 

ا بغية  الضمائر،  بني  املراوحة  فيه  املبدع تظهر  يتعمد  مدلوالت  عن  لكشف 
إظهارها ابلشكل املضطرب املقبول داخل النص؛ حيث يقوم  بتسيري اخلطاب  
بشكل تظهر فيه فلسفة خرق القوانني يف اجلملة، فهو "الرجوع من الغيبة إىل 
اخلطاب، ومن اخلطاب إىل الغيبة... وفيه فوائد كثرية، ألن الكالم إذا نقل من  
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ن أحسن تطرية لنشاط السامع، وإيقاظًا لإلصغاء إليه، أسلوب إىل أسلوب كا
، فاألصل أن يظل الرتتيب اخلطايب املتعلق  (1) من إجرائه على أسلوب واحد"

ابلضمائر ضمن حمور منظم، لكن اخللخلة الواقعة يف ترتيب اجلملة إمنا تضفي  
 عليها مجالية خاصة ووقعا خاصا يف املتلقي.

لتأثري الذي يرتكه يف السامع؛ بنقله من فكرة ويظهر أثر االلتفات بوجود ا
إىل فكرة بوجود االنتقال احلاصل بني الضمائر العائدة على الذات الواحدة،  
وهو هنا يعمل على تنشيط ذاكرته ولفته للنص وتتبع أجزائه للتوصل إىل فكرة 
املبدع منه، وهو بذلك خيرج عن النمط املعروف يف قراءة اجلملة  أي االرتكاز 

لى مبدأ " العدول عن النمط املألوف، على حسب مفهوم أصحاب اللغة  ع 
يف   اإلحيائية  الطاقات  ميثل  العدول  وهذا  الكالم،  صناعة  يف  وتقاليدهم 

العدول  (2)األسلوب" لفكرة  واضحا  منطا  يعد  الذي  االلتفات  بوجود  ممثلة   ،
 واالحنراف عن الرتتيب القائم يف اجلملة.

ابستخدام   )النوعي(  بقسميه  القصيدة  نص  يف  االلتفات  تتبع  وميكن 
الضمائر ومراوحة العدول من الغائب إىل املخاطب أو العكس أو املخاطب، 
و)العددي( الذي يعين االنتقال من املفرد إىل اجلمع أو العكس هبدف اإلابنة  

 

ابن األثري، ضياء الدين، اجلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور، حتقيق: مصطفى  (1)
 .98م، ص1956سعيد، بغداد: مطبعة اجملمع العلمي العراقي، جواد ومجيل 

للكتاب،   (2) العامة  املصرية  اهليئة  القاهرة:  واألسلوبية،  البالغة  حممد،  املطلب،  م، 1984عبد 
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. ومن (1)ًبا" "عن معىن على قدر كبري من اخلفاء، وبدون إدراكه يظل املعىن غائ
 االلتفات النوعي قول الشاعر:

 أََزيَن ِنساِء العاَلمنَي َأجييب   ُدعاَء َمشوٍق اِبلِعراِق َغريبِ 
ِة ِإعوايل َوطوِل حَنييب  َكَتبُت ِكتايب ما أُقيُم ُحروَفهُ   ِلِشدَّ

 (2) َأُخطُّ َوَأحمو ما كتبُت ِبَعربٍَة    َتُسحُّ َعلى الُقرطاِس َسحَّ ُغروبِ 
يلتفت العباس هنا من ضمري الغائب يف )دعاء مشوق( إىل ضمري املتكلم  
لرتكيز   وذلك  والثالث؛  الثاين  البيتني  يف  وأحمو(  )أخط  و  و)أقيم(  )كتبت( 
احلديث عن نفسه وبث حالته الشعورية القلقة اليت تستدعي منه االلتفات بني  

 الغائب يف البيت  هذين الضمريين، ولعله هنا يريد إثبات حالته احلزينة فضمري
ليؤكده  عاد  الذي  لندائه؛  استجابتها  احملبوبة وعدم  غياب  مع  ينسجم  األول 
ملتفتا لنفسه يف البيت الثاين فيكثف الفكرة املضطربة من أثر ذلك الغياب،  

 فيلتفت القارئ معه إىل معاانته يف حماولة التواصل معها والوصول إليها.
 :وأما االلتفات العددي فهو يف قوله

 ِلطوِل حنويل بَعدَُكم َوُشحويب   َأاي َفوُز َلو أَبَصرِتين ما َعَرفِتين 
 فـََليَتِك ِمن حوِر اجلِناِن َنصييب  َوأَنِت ِمَن الُدنيا َنصييب فَِإن أَُمت

 َوأَرعاُكُم يف َمشَهدي َوَمغييب  َسَأحَفُظ ما َقد كاَن بَيين َوبَيَنُكم  
ُلُكم َعنُه َوذاَك ُمذييب  هُ وَُكنُتم َتزينوَن الِعراَق َفشانَ   تـََرحُّ

 

إمساعيل، عز الدين، مجاليات االلتفات، حبث ضمن كتاب: قراءة جديدة لرتاثنا النقدي، النادي   (1)
 .905م، ص1990ة، األديب الثقايف، جد
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 (1)ُُناِلُس حَلَظ الَعنِي ُكَل َرقيبِ   وَُكنُتم وَُكّنا يف ِجواٍر ِبِغبَطٍة    
الضمائر،  بني  واالنتقال  االلتفات  يف  السابقة  األبيات  يف  الشاعر  يراوح 
كاشفا عن ظاهرة االلتفات العددي؛ الذي يركز على االنتقال من املفرد إىل 

 - عرفتين( إىل )بعدكم(، وينتقل من )أنت  -مع؛ فهو ينتقل من )أبصرتيناجل
وكنتم(، وكلها مفردات    - ترحلكم  -وكنتم   -سأحفظ( إىل ) أرعاكم  -فليتك

املوحد  االستخدام  منطية  من  عليه  املتعارف  الرتتيب  مسة  عن  منحرفة  ترتبت 
 لسمة الضمري، فتكون بذلك قد كشفت عن فكرة الشاعر دون إحداث أي 

خلل قد ميس بؤرة احلدث الذي تدور حوله فكرة القصيدة، فالعدول من املفرد 
إىل اجلمع حيقق التفنن البالغي الذي يكشف بدوره عن عظمة أو أمهية احملبوبة  
وبيان املساحة اليت حتتلها يف قلب الشاعر، وهي الدالة على الكثرة والعظمة  

يستدعي خماطبتها مما  تتناسب    ألثرها ووجودها يف حياته  اليت  اجلمع  بصيغة 
 ومقامها الرفيع يف قلبه. 

وتستمر ظاهرة االلتفات العددي يف القصيدة فيعود من ضمري اجلمع إىل 
 املفرد يف قوله:

 (2) فَِإن ِهَي يَوماً بـَلََّغت فََأجييب   َوَأسَأهُلا مَحَل الَسالِم إِلَيُكمُ 
إىل   اجلمع  من  السابق  البيت  يف  العباس  يف يلتفت  الضمائر  بني  املفرد 

)إليكم( إىل )فأجييب(، وهو هنا يريد ترسيخ قيمة احملبوبة وتكثيف املعىن احملصور 
العباس  اليت يهتم  الوحيدة  الضوء على خصوصية ذكرها؛ فهي  فيها وتسليط 

 

 .6املرجع السابق، ص (1)
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لوصول السالم إليها دون غريها  فهو سالم خاص هلا، وهذا ما جعله يعدل  
 فكرته عليها فقط. عن فكرة اجلمع ويلتفت لريكز

 وال يزال االلتفات النوعّي حاضرًا يف جسد القصيدة، وذلك يف قول العباس: 
 ِحجازيٌَّة يف َحرٍَّة َوُسهوبِ   أَقوُل َوداري اِبلِعراِق َوداُرها 

 (1)َسُيصِبُح َيوماً َوهَو َغرُي َقريبِ   وَُكلُّ َقريِب الداِر ال بَُد َمرًَّة  
داري(، إىل   -ينتقل الشاعر يف البيتني السابقني من ضمري املتكلم يف )أقول

الدار قريب  )وكل  يف  الغائب  ويزيد    -سيصبح  -ضمري  قريب(،  غري  وهو 
االلتفات هنا من قيمة الفكرة اليت تلح على املبدع ؛حيث يعمل هذا االنتقال  

من هذا االلتفات، فهي للداللة على احلكم املطلق املعمم   على كشف احلكمة
الذي يصيب اجلميع وال ينحصر ابلشاعر وحده، فينقل السامع من التخصيص  

 إىل التعميم، من خالل هذا االلتفات الوارد يف البيتني. 
 ويظهر االلتفات كذلك يف قوله:

 ال َروَح فيِه َسليبِ َجَسٍد   َعلى  َفقولوا هَلا قويل لَِفوٍز تـََعطَّفي      
ا َلو َتعَلموَن طَبييب   ُخذوا يلَ ِمنها ُجرَعًة يف ُزجاَجةٍ        َأال ِإهنَّ

 هَلا يف نَواحي الصدِر َوجُس َدبيبِ   َوسريوا فَِإن أَدرَكُتُم يب ُحشاَشةً 
 (2) فـَُرّشوا َعلى َوجهي أُِفق ِمن بَليَّيت    يُثيُبُكُم ذو الَعرِش َخرُي ُمثيبِ 

يتغري استخدام الضمائر يف األبيات السابقة من الغيبة إىل املتكلم؛ يف سبيل  
اإلفصاح عن القلق النفسي الذايت الذي حييط ابلشاعر، فهو ينتقل من ضمري  
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خذوا يل  ( إىل  فيه(،  الروح  جسد  )على  يف   -وجهي- يب  -طبييب  -الغيبة 
ذي يعود أبكمله  بلييت(، فيعمل هذا االلتفات على كشف االرتداد الشعوري ال

على ذات واحدة هي الشاعر، فهو هنا مل يقتنع بصفة احلديث الغيبية، فعاد 
وكرر الصفة احلضورية وخصَّ هبا نفسه؛ ليكون وقعها مدوايا يف نفسه أوال وعلى  
ابملشاركة   تسمح  اليت  اخلاصة  ابحلالة  النص  ملء  على  فتعمل  اثنًيا،  القارئ 

في الراسخ  القلق  هلذا  من  الوجدانية  القارئ  نقل  االلتفات يف  فعالية  وتبنّي  ه، 
 الغيبية والتقدير الغييب، إىل املتكلم احلاضر يف النص. 

الشاعر مبحبوته بل وهوسه  اليت تبث شدة تعلق  ولعل الشحنة الشعورية 
املخاطب   ضمري  من  نفسها  األبيات  يف  يلتفت  أن  إىل  السبب  هبا، كانت 

(، فيبني هبذا االلتفات قوة حضورها يف  هلا  -إهنا  - )تعطفي( إىل الغائب )منها
نفسه وتعظيم شأهنا عنده، وتقرير مصريه املتعلق هبا ومنها، فكل ما مير به من  
أمل وحزن ومشقة ال سبب له إاّل فراقها وال مسبب فيه إاّل هي وبعدها عنه، 
فأصبح يتوسل بكل شيء قد جيعلها حاضرة يف حياته، فهي الطبيب الذي 

العباس، وخطابه هلا بتعطفي إمنا جاء ليؤكد رسوخ حبها    يعرف وحده عالج
يف قلبه، فهي املتحكمة الوحيدة به، والقادرة _ بعد التدخل اإلهلي_ أن تكون  
حالة   على كشف  هنا  الضمائر  فتعمل  وسقمه،  آالمه  من  شفائه  يف  سببا 

 التعطف اليت يتوسل هبا الشاعر حمبوبته. 
عن  السابقة  الشعرية  املقطوعة  الشاعر    وتكشف  بني  الثنائية  التقابلية 

وحمبوبته، بتبادل األدوار بني أان وأنت وتؤكده الضمائر اليت مت حصرها وإيرادها، 
فيكون   أجلها،  من  ُصِنعت  اليت  القصيدة  وحمور  احلديث  حمور  أهنا  ومرّده 
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االلتفات قد حقق بث احلالة الشعورية للشاعر فمحبوبته تسيطر على خلجاته،  
الغائبة، وال فصاحبت ظاهرة   االلتفات بني املخاطب والغائب فهي احلاضرة 

 ميكن ألي شيء أن خيفيها من حياته.
ويستمر االلتفات النوعي يف استكمال اللوحة الشعرية، ابالنتقال من ضمري 

 املتكلم إىل ضمري الغائب حيث يقول:
  َعصيبِ َوبَيين بَِيوٍم لِلَمنونِ   َوِإن أَنُتُم ِجئُتم َوَقد حيَل بَيَنُكم 

 َوِصرُت ِمَن الُدنيا ِإىل َقعِر ُحفَرٍة    َحليَف َصفيٍح ُمطَبٍق وََكثيبِ 
 (1)قَتيَل َكعاٍب ال قَتيَل ُحروبِ  فـَُرّشوا َعلى َقربي ِمَن املاِء َواِنُدبوا  

قربي(،    -صرت  -ينتقل الشاعر يف األبيات السابقة من ضمري املتكلم )بيين
  -قتيل حروب(، فهي  - قتيل كعاب  -)حليف صفيحإىل الضمري الغائب يف  

التعبري الوصول إىل    -إن جاز  الذي يشهد  الداخلي؛  ميكن تسميتها ابحلوار 
املرحلة النهائية وهي املوت، فنهاية االضطراب الذي بينه االلتفات يف القصيدة 
أهناه الشاعر اباللتفات بكشف عن هناية صراعه مع البعد املكاين الذي حرمه 

بوبته، فأكد من خالل االلتفات احلالة النهائية اليت وصل هلا أن هنايته من حم
ستكون بسبب هذا احلرمان واالضطراب؛ الذي أفضى يف هناية األمر إىل املوت  

 والرحيل عن احلياة اليت ال مكان له فيها بعد فقده فوز. 
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 ظاهرة االعرتاض.  -رابًعا
جتيء ظاهرة االعرتاض يف النص مبثابة الشحنة التفريغية للمبدع؛ فهو رغم  
الذي يلح عليه غري مرة،  إمكاانته األدبية يضطر إىل إظهار الشعور املضمر 
وحياول البوح به ابالتكاء على فكرة االعرتاض اليت تعمل بدورها على كشف 

االعرتاض الذي يسرّي  ما يدور يف خميلته، والنص حبضوره قد يستند إىل ظاهرة  
عملية التعبري املكثف، ويعده مبثابة التفريغ النفسي والفضفضة اليت خترج من 
الالوعي إىل احلضور، فال ميكن السيطرة عليها؛ إذ تتفلت من الذات الشاعرة 

 وتقحم نفسها يف النص حتبباا وتوسال لكشف املخفي من هذا الشعور.
ض تعين أن "أييت يف أثناء كالم أو بني  ويرى البالغيون أّن ظاهرة االعرتا

كالمني مّتصلنين معىن جبملة أو أكثر ال حمل هلا من اإلعراب لنكتة سوى رفع 
، إذ يعد زائًدا على اجلملة اليت تتكون منها  (1)اإلهبام، ويسمى احلشو أيًضا"

أهنا حتمل يف   إال  الزائد  لكنها رغم وصفها ابحلشو  الشعري،  البيت  عبارات 
القلق، وتعمل    طياهتا الشعور اخلفي  الشاعر لكشف  معاٍن كثرية، يتوسل هبا 

 على التنبيه ألمهية احلالة اليت وردت هبذا االعرتاض. 
اجلمل،  يف  احلاصل  االعرتاض  وصف  يف  البالغيني  مع  النحويون  ويتفق 
فريون "أن هذا القبيل من العلم كثري قد جاء يف القرآن وفصيح الشعر، ومنثور  

وه  وال الكالم،  عليهم،  يشنع  ال  فلذلك  التأكيد،  جمرى  العرب  عند  جار  و 
يستنكر عندهم أن يعرتض بني الفعل وفاعله، واملبتدأ وخربه، وغري ذلك مما ال  

 

. اجلرجاين، حممد السيد شريف، معجم التعريفات، حتقيق: حممد صّديق املنشاوي، دار الفضيلة   (1)
 29م، ص2004القاهرة،للنشر والتوزيع، 
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، وهذا يعين أن االعرتاض جائز  (1)جيوز الفصل فيه بغريه إال شاذاا أو متأوال"
 غري مستقبح يف النص األديب.

للقصيدة وجود ظ القارئ  تنزاح ابلنص عن  ويلحظ  اليت  االعرتاض،  اهرة 
مساره العادي، فتعمل على إعالء القيمة الشعورية اليت يريد الشاعر إظهارها،  

 ومثال ذلك يف قوله:
 (2) َوال مَجََدت َعنٌي َجَرت ِبُسكوبِ  َفال َضِحَك الواشوَن اي َفوُز بَعدَُكم 

البيت   األول من  الشطر  فوز(  النداء )اي  السابق، يف داللة تعرتض مجلة 
واضحة على تفلت اسم احملبوبة من خلجات الشاعر إلحلاحها يف الظهور يف  
فكره واستحضارها الذي يلح عليه، فما كان منه إال أن استنطق ذلك احلضور  
ابالعتماد على االعرتاض اإلنشائي؛ الذي أفضى بدوره إىل َتكيد أخذها حيزا  

يف البيت األول ومل يكتف بقول )فال كبريا من تفكريه، مما جعله يستحضرها  
ضحك الواشون بعدكم(، بل زاد على الشحنة الشعورية أبن أورد امسها صراحة  

 ليعزز قيمتها اليت تشغل تفكريه.
قول   يف  الزمنية كما  الداللة  بوجود  القصيدة  يف  االعرتاض  ظاهرة  وَتيت 

 العباس:
 وماً بـَلََّغت فََأجييب فَِإن ِهَي يَ  َوَأسَأهُلا مَحَل الَسالِم إِلَيُكمُ 

 (3)وَُكلُّ َقريِب الداِر ال بَُد َمرًَّة  َسُيصِبُح َيوماً َوهَو َغرُي َقريبِ 
 

ابن جين، أبو الفتح عثمان، اخلصائص، حتقيق: حممد علي النجار، دار اهلدى للنشر والطباعة،  (1)
 .335، ص1، ج2بريوت، ط

 .6. الديوان، ص (2)
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تظهر لفظة )يوًما( يف البيتني السابقني معرتضة صلب البيت الشعري يف 
الشطر الثاين منه، وهذا يعين أن الداللة الزمينة ذات رمز قلق لدى الشاعر، فـ  

رة للداللة على األمل املفقود يف البيت األول، وعلى َتكيد  )يوما( جاءت مكر 
هناية األشياء يف البيت الثاين ويتبعها الضمري الغائب )وهو( ليؤكد حالة الفراق 
يف البعد الزمين الذي تعززه لفظة يوما، فيكون اعرتاض الكالم بـ )يوم( للداللة 

فراق وغياب أمل مفقود ودميومة  ، وتذكري مبآل كل  على دميومة احلدث بني 
 شيء، ويعمل الضمري معها على التذكري والتنبيه إىل غياب األشياء. 

وكذلك األمر يف ورود لفظة )مرة( يف الشطر األول من البيت الثاين، فهي  
عامل   عن  والتشظي  االنفصال  فعل  على  القائمة  الشعورية  احلالة  تؤكد  هنا 

ة حياته بسلسلة الفراق والغياب  احملسوسات، وأنه البد أن مير اإلنسان يف مسري 
حىت لو مرة واحدة،  مما يعين أن األمر ال يتعلق ابلشاعر وحده، وهذا يفضي 
إىل فكرة املواساة واملؤازرة النفسية لذاته، فالفراق مل خيتص ابلعباس وفوز، بل  

 هو فعل يتعرض له الناس كافة. 
 ول الشاعر: وأما يف البيت اآليت، فإن االعرتاض جاء مجلة كما يف ق 

 (1) ِبَذنوبِ  –لَِنشفيِه ِمن داٍء ِبِه  -َفقولوا هَلُم ِجئناُه ِمن ماِء َزمَزٍم 
تعرتض مجلة )لنشفيه من داء به( الشطر الثاين من البيت لتسويغ السلوك  
الذي يقوم به من عاين حالة العباس، وكشف عن سبب علته اليت جتلت بغياب  
فوز عنه، فجاءت اجلملة املعرتضة لتوضح السبب من اإلتيان مباء زمزم، فلم 

، بل اعرتضت  يكتف الشاعر بقول )فقولوا هلم: جئناه من ماء زمزم بذنوب(
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احلالة   وصف  إىل  يفضي  مسموحا  اخرتاقا  واخرتقته  الشعري  البيت  اجلملة 
الشعوية، وتسويغ جلب ماء زمزم بوصف حالته اليت يعجز عن مداواهتا األطباء، 
فكان اللجوء إىل ماء زمزم هو السبيل األخري لتفادي الضرر الواقع عليه، وكأن 

 االعرتاض هنا جاء ليطمئنه ويهدئه.
 عني االعرتاض على وصف احلالة الشعورية العميقة، ومثاله قول العباس:ويُ 

 ِحجازيٌَّة يف َحرٍَّة َوُسهوبِ   أَقوُل َوداري اِبلِعراِق َوداُرها 
 َسُيصِبُح َيوماً َوهَو َغرُي َقريبِ  وَُكلُّ َقريِب الداِر ال بَُد َمرًَّة 

 (1) أُطٍم اِبحِلجاِز َولوبِ ِإىل ُكلِّ   َسقى َمنزاًِل َبنَي الَعقيِق َوواِقٍم 
الشاعر   يؤّوهلا  متالحقة،  اعرتاضية  السابقة جبمل  الشعرية  األبيات  تكتنز 
بغية زايدة األثر النفسي ووصفه وصفا ال يتعارض مع حبه لفوز؛ فهو بعد كلمة 

وكل    -أقول يعرتض األبيات بـ )وداري ابلعراق ودارها حجازية يف حرة وسهوب
رة سيصبح يوما وهو غري قريب(، ليصل ابلقارئ إىل اجلملة قريب الدار ال بد م

الدعائية وهي مجلة القول )سقى...( فهو بعد التدقيق يف وصف البعد املكاين 
دعائية   خربية  جبملة  االعرتاض  ذلك  بعد  يعود  وتسميتها،  األماكن  وحتديد 

صًفا  تفضي إىل التعبري عن احلالة الشعورية لديه، فيدعو لذلك املكان ويصفه و 
 دقيقا للداللة على شدة تذكره، وعدم قدرته على النسيان ال لفوز وال ملكاهنا. 

 وقد أييت االعرتاض فاصال بني الشرط وجوابه كقول الشاعر:
 َوبَيين بَِيوٍم لِلَمنوِن َعصيبِ   َوِإن أَنُتُم ِجئُتم َوَقد حيَل بَيَنُكم 
 َحليَف َصفيٍح ُمطَبٍق وََكثيبِ    َوِصرُت ِمَن الُدنيا ِإىل َقعِر ُحفَرٍة  
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 (1) فـَُرّشوا َعلى َقربي ِمَن املاِء َواِنُدبوا   قَتيَل َكعاٍب ال قَتيَل ُحروبِ 
الشرط  الشرط، ويفصل بني  السابقة يف مجلة  األبيات  يقع االعرتاض يف 

أنتم جئتم( وبني )فر  شوا  على قربي(، واالعرتاض هنا  وجوابه أي بني )وإن 
عليه،   مستحيال  ابت  الذي  فوز  للقاء  انتظاره  هناية  يف  العباس  حالة  يشرح 
فيكشف أن لقاء املوت والقرب أسرع من لقائها، مما يعين استحالة اللقاء بينهما،  
فيفصل بني شيئني متالزمني ومها جميء القوم إىل قربه مما يعين حتقق فعل املوت  

ه، وبني رش املاء على القرب، أي التأكيد على النهاية وهي توسده  ووقوعه علي
القرب بعد معاانته الطويلة مع أمل االنتظار الزائف، فيحقق االعرتاض هنا القيمة  
الوزن   يف  احلاصل  التوازن  على  وحيافظ  الشعرية  لألبيات  اإليقاعية  اجلمالية 

 العروضي، ويبث الفكرة املنشودة يف إطار مجايل خالق.
 

  

 

 .9. السابق نفسه، ص (1)
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 اخلامتة:
بعد استقراء القصيدة، والوقوف على أبرز مالمح االنزايح الرتكييب أمكن  

 القول ابلنتائج واخلالصات اآلتية:
ميكن للنص الشعري القدمي استيعاب املناهج النقدية احلديثة يف الدراسة؛   •

ويف ذلك داللة واضحة على مرونة النص القدمي وإمكانية اكتناهه وسرب 
مبا  الرتكييب  االنزايح  فكرة  تطبيق  الدراسة  هذه  يف  ذلك  وداللة  أغواره، 

 اشتملت عليه من تقدمي وَتخري، وحذف، والتفات، واعرتاض. 
جاءت ظاهرة التقدمي والتأخري يف القصيدة بعدة وجوه، أمكن حصرها بتقدمي  •

قدمي شبه اجلملة على املبتدأ والصفة واملفعول املطلق واملفعول به واخلرب، وت
املفعول به على الفاعل، وكلها ترتيبات ذات منط َتثريي من شأنه إحداث 

 جذب انتباه وحتقيق أسلوب فين انزايحي على مستوى القصيدة كلها. 
ظهر احلذف فنا مجاليا يعرب عن احلالة الشعورية املختبئة وراء الذات الشاعرة،   •

أدت اليت  التأويل  فكرة  يف  إشراكه  بغية  للقارئ  مجاليا    وانتقلت  ملمحا 
بسمة  موسوما  احلذف  وجعل  حبذفها  الكلمة  يف  ابالنزايح  متثل  أسلوبيا 

 إبداعية، وظهر يف القصيدة حبذف املبتدأ واملفعول به.
عمل االلتفات يف القصيدة على الكشف عن تلك املراوحة بني استخدام   •

وأثرها يف كش واجلمع  املفرد  على  والداللة  واملخاطبة،  الغيبية  ف الضمائر 
خصوصية القصيدة وما يلح على فكر الشاعر، فاظهر االنزايح عدم االلتزام 

 يف استخدام الضمائر، على إبراز الفكرة املرادة وتعزيزها يف ذهن السامع. 
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النص الشعري، وحاول الشاعر   • أما ظاهرة االعرتاض، فقد اعرتضت مجل 
از املعىن بوجودها الكشف عن الشحنات الشعورية اليت كان هلا دور يف إفر 

احلقيقي لشدة حبه وتعلقه بفوز، فجاء منسجما مع رؤية الشاعر اليت أحلت 
 عليه غري مرة يف أبيات القصيدة.

 

*** 
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