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 قواعد النشر 

 
( موريددة ملموددة مح مددة   عر وددة مجلة جامعة اإلمام محمددب  ددو  ددعالم اإل ددعموة اا علددالم ا  

 تصبر مو ممامة ا بحث ا علمي  ا جامعة. وتُعنى  نشر ا بحالث ا علموة وفق ا ضالا ط اآلتوة :  

 يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة ::  أولا 

 جبة ا علموة وا منهجوة  و عمة االتجاه .أن يتسم  األصا ة واال ت ار  وا  -1

 أن يلتزم  ا مناهج واألموات وا ال ائل ا علموة ا معتبرة في مجا ه . -2

 أن ي الن ا بحث مقوقاً في ا تالثوق وا تخريج . -3

 أن يتسم  ا سعمة ا لغالية . -4

 أال ي الن قب  بق نشره . -5

 محددث نهسدده  أأال ي الن مستعً مو  حث أو ر ا ة أو كتاب   الاء أكان ذ ك  لبا -6

  غوره . 

ا : يشترط عند تقديم البحث :  ثانيا

مشددهالماً  سددورته ا ةاتوةامختصددرة( وًقددراراً   أن يقددبم ا باحددث ًلبدداً  نشددره -1

يتضمو امتعك ا باحث  حقالق ا مل وة ا ه ريددة  لبحددث كددامعً  وا تزامدداً  عددبم 

 نشر ا بحث  ًال  عب مالافقة خطوة مو هوئة ا تحرير .

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

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

 وأن ي الن تبامب ا مسافات  وو األ طر ا مهرم( .

مددم ملخددل  ددا لغتوو   ونسخة حا ال وة  مطبالمة مو ا بحث     ة نسخ   يقبم ا باحث  -4

 واحبة . أو صهحة  ا عر وة واإلنجلوزية  ال تزيب كلماته مو مائتي كلمة 
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ا: التوثيق :  ثالثا

 تالضم هالامش كل صهحة أ هلها ملى حبة .  -1

 تثبت ا مصامر وا مراجم في فهرس يلحق  آخر ا بحث .  -2

 تالضم نماذج مو صالر ا  تاب ا مخطالً ا محقق في م انها ا منا ب .  - 3

 ترفق جموم ا صالر وا ر المات ا متعلقة  ا بحث  ملى أن ت الن واضحة جلوة .  - 4

ا  : منب وروم أ ماء األمعم في مددتو ا بحددث أو ا برا ددة تددةكر  ددنة ا الفدداة  ا تدداري    رابعا

 ا هجري ًذا كان ا عَلَم متالفى .

ا  حددرو  : منب وروم األمعم األجنبوددة فددي مددتو ا بحددث أو ا برا ددة فبنهددا ت تددب    خامسا

مر وة وتالضم  وو قال وو  حرو  التونوة  مددم االكتهدداء  ددةكر اال ددم كددامعً 

 منب ورومه ألول مرة .

ا   تُح َّم ا بحالث ا مقبمة  لنشر في ا مجلة مو قبل اثنوو مو ا مح موو ملى األقل. :   سادسا

ا  ي أو تر ل ملى ا بريب اإل  تروندد  CDملى أ طالانة مبمجة   : تُعام ا بحالث معب ة  سابعا

  لمجلة .

 : ال تعام ا بحالث ً ى أصحا ها  منب مبم قبال ها  لنشر .ثامنا ا

ا   مو  حثه . تمستع مشرمو ا مجلة  و  نسختوو: يُعطى ا باحث   تاسعا

 عنوان المجلة :

 رئوس تحرير مجلة ا علالم ا عر وة جموم ا مرا عت  ا م 

 5701ص ب  -11432ا رياض  

 2590261نا الخ ا فاكس (   - 2582051هاتف : 

  www. imamu.edu.sa 

E.mail: Arabicjournal@imamu.edu.sa 
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 -دراسة تأصيليىة في ضوء النحو التحويلي -الكتاب لسيبويه اإلحالل في  

 د. عاطف طالب عبد السالم الرفوع 

 اللغة العربية  كلية – النحو والصرف وفقه اللغة قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

   هـ  1442 / 2 / 10: تاريخ قبول البحث هـ  1441  /7  /17: تاريخ تقديم البحث 

 
 : الدراسةملخص 

تُ ْعَنى الد ِّراسة ابلكتاب لسيبويه، وهو من أجل ِّ كتب النَّحو بال منازع، وأعالها منزلة وقدرا؛  
وهو مل يكن غفال عن كثري من املوضوعات واملكو ِّانت الَّيت طرقها تشومسكي يف نظريته، فما  

ا البحث  يسمَّى ابملكو ِّن التَّحويلي بعناصره املختلفة له حضور واسع يف الكتاب؛ لذا عين هذ
إببراز قضية اإلحالل ومعاجلتها يف الكتاب، وقد استوقفين ما يزيد على مئة موضع من خالل  
االستقراء غري التام، عاجل فيها سيبويه مسائل عدة قائمة على عنصر اإلحالل مبختلف صوره  

 وأنواعه.  
سيَّما  وال  النَّحوي  تراثنا  يف  اإلحالل  مصطلحِّ  أتصيلِّ  إىل  الد ِّراسُة  الكتاب    وتسعى  يف 

، وحتليل مسائل خمتارة جتل ِّي اإلحالل   لسيبويه، وذكرِّ املصطلحاتِّ املقاربة له يف الدَّاللةِّ واملفهومِّ
يف الكتاب، وذكر الفوائد اللُّغويَّة هلذا اإلحالل، معتمدا على الوصفِّ والتَّحليلِّ واالستقراء غري  

 حالل. التَّام ملا جاء يف الكتاب من مسائل تنتظم حتت عنصر اإل
وتوصلت الد ِّراسة إىل نتائج هامة من أبرزها أنَّ ما ذكره تشومسكي من عناصر التَّحويل  
جذوره وأسسه األوىل موجودة يف الكتاب، وتناوهلا سيبويه وال سيما اإلحالل، فقد ذكره سيبويه  
مبنزلة كذا، وما أجري جمرى كذا، وما جاء يف   حتت مسميات وتعبريات عدة، حنو: ما جاء 

وضع كذا...ومنها تعدد صور اإلحالل يف الكتاب كإحالل االسم مكان االسم، والفعل مكان  م
الفعل، والرتكيب مكان املفردات...ومنها أنَّ سيبويه يف معاجلته لصور   الفعل، واالسم مكان 
اإلحالل استحضر البنية العميقة واحلذف واالت ِّساع وهي عناصر أساسية يف النَّظرية التَّوليدية  

 لتَّحويلية. ا
 .الكتاب، تشومسكي، النَّظرية التَّوليدية التَّحويلية، اإلحالل سيبويه، :الكلمات املفتاحية



 

 

 

 Replacement in the Book of Seibaweihi. A Referential Study in the light of 

Transformational grammar 

 

Prof. Atef Taleb Al Rfou’  
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Abstract:  

This study is concerned with The Book, for Seibaweih which is regarded as 

one of the best books among all books of syntax since it early covered topics such 

as transformational grammar which is contemporarily discussed in Chomsky’s 

theories . 
 This study aims at: 1-revealing and clarifying the replacement as one of the 

transformational rules mentioned in the Book. I found more than a hundred 

examples in which Seibaweih discussed and explained many topics about 

Replacement. 2-clarifying the rooting of the term Replacement in our Arabic 

syntactic literature especially in the Book of Seibaweih with assigning the 

Replacement terms and synonyms. 3-analyzing and discussing the selected 

chapters and topics that included Replacement samples with identifying its 

linguistic characteristics depending on the descriptive, analytical, as well as the 

incomplete inductive approach . 
Findings:1-before Chomsky proposed transformations including the 

replacement, Seibaweih had discussed them under other terminologies. The 

samples of replacement included the replacement of a noun in the position of a 

noun, the replacement of a verb in the position of a verb, the replacement of a noun 

in the position of a verb, and the replacement of a structure in the position of 

vocabulary. 2-Seibaweih, when dealing with replacement, was aware of the deep 

structure, omission, and expansion which were essential in the Transformational- 

Generative Grammar. 

  

key words: Seibaweihi, the Book, Chomsky, Transformational- Generative 

Grammar. 
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 املقد ِّمة
سبل   به  ليدرك  ابلعقل  وكرَّمه  يعلم،  مل  ما  اإلنسان  علم  الَّذي  هلل  احلمد 

ملداده...والصَّالة  اهلداية،   نفاد  ال  محدا  والعلوم،  املعارف  حقول  به  ويسرب 
والسَّالم على أفصح العرب سيدان ونبينا حممد، وعلى آله األخيار، وصحبه 

  الكرام، صالة وسالما دائمني ما تعاقب األجدان.
القرن   منتصف  يف  التوليدية  التحويلية  للنظرية  األوىل  البداايت  ظهرت 

وقد مرت وآتت    املاضي،  بلغت نضجها،  املراحل حىت  بسلسلة من  النظرية 
النحوية"     ( syntactic structure )أكلها، بدأها تشومسكي بكتابه "البَن 

مرحلة  1957عام   من  اللُّغة  حقل  يف  التحول  نقطة  الكتاب  هذا  ويعد  م، 
الوصف إىل التفسري، مث مرحلة النظرية النموذجية اليت جتلت يف كتابه "جوانب  

م، مث أكملها مبرحلة النظرية النموذجية املوسعة اليت  1965النحو" عام    نظرية
م بعنوان "دراسات الداللة يف القواعد  1972جتلت يف أعماله اليت صدرت عام  

 التحويلية".
وقد ظهرت كثورة على املذهب السلوكي، وعلى التقليد اآليل البلومفيلدي  

وصفية جموفة ال تتجه إىل أي بعد  الَّذي جيعل دراسة األشكال اللُّغوية دراسة  
داليل، خاضعة للقواعد النظرية اجملردة القائمة على املثري واالستجابة، كذلك  
البنيوية اهليكلية؛ ألهنا تستبعد   التوزيعي أو  أنقاض املنهج  قامت نظريته على 

 املعَن، وال تطبق على مجيع أنواع اجلمل.
يسمى ابستيفاء التفسري،    لذا يهدف تشومسكي من نظريته الوصول إىل ما

لذا جتاوزت نظريته حدود الوصف كما هو يف املذهب السلوكي، والتصنيف  
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 -دراسة أتصيليىة يف ضوء النحو التحويلي  -اإلحالل يف الكتاب لسيبويه
 د. عاطف طالب عبد السالم الرفوع 

اجلوهرية   املهمة  حتقيق  إىل  وسعت  البنيوي،  أو  التوزيعي  املنهج  يف  هو  كما 
 للبحث اللساين احلديث وهي املتمثلة بتفسري حقائق عن اللغة.

تشومس لنظرية  البارزة  واملكوانت  العناصر  النحو  ومن  أو  املكون  كي 
اليت  Transformation Grammarالتحويلي ) القواعد  أو  التغيريات  وهو   :)

يدخلها املتكلم واملستمع على تركيب، فينقل أو حيول البنيات العميقة املولدة  
فيولد عددا كبريا من   الكالم،  بنيات ظاهرة على سطح  إىل  املعَن  من أصل 

صورة بنيات سطحية متعددة، ويشمل هذا  اجلمل انطالقا من البنية العميقة ب
والتأخري كالتقدمي  عدة؛  عناصر  واحلذف  (Permutationاملكون   ،)

(Deletion( والنقصان  والزايدة   ،)(Addition  )التعويض( واإلحالل   ،
(Replacement( )التوسيع(  والتوسعة   ،)Expansion  أو والتضييق   ،)

 االختصار. 
ف سيبويه كثريا،  استوقفين كتاب  م وقد  عن كثري  غفال  يكن  مل   نهو 

املوضوعات واملكوانت الَّيت طرقها تشومسكي، فما يسمى ابملكون التحويلي  
بعناصره املختلفة له حضور واسع يف الكتاب، وال عجب يف ذلك؛ فقد صرح  
تشومسكي ابطالعه على علوم العربية ال سيما النحو، فقال: "وكنت مهتما  

 .(1)ابلرتاث النحوي العريب والعربي"
البحث مبعاجلة عنصر اإلحالل يف الكتاب لكثرة املسائل اليت    لذا عين هذا

تعرضت ألداءات لغوية وتراكيب عوجلت تبعا لإلحالل، فقد استوقفين ما يزيد  

 
 .4هامش 6انظر توثيق هذا النص ص  .(1)
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موضع   مئة  التام -على  غري  االستقراء  خالل  هذه    -من  سيبويه  فيها  عاجل 
 صوره وأنواعه.   األداءات والرتاكيب معاجلة قائمة على اإلحالل مبختلف

املسائل   لسيبويه إضافة إىل كثرة  الكتاب  ومما دفعين لدراسة اإلحالل يف 
اليت تعرضت له، جتاهل بعض احملدثني جلهود القدماء وإغفاهلا، حقا لقد انربى  
طائفة من العلماء احملدثني األفذاذ وأنصفوا النحاة القدماء، لكن هناك طائفة  

تنسف ما جادت به عقول النحاة لريضوا  أخذت متجد ما جاء به الغرب، و 
 أكثر أن أساتذهتم املستشرقني، ولو تفكروا وتبصروا يف جهد أجدادهم ل "أيقنوا

 به يتفضَّل  أجدادهم  ومرياث  إليهم، ردت  قد بضاعتهم تشومسكي قاله  ما
 .  (1) عليهم" كما قال عبد هللا أمحد جاد الكرمي

 آلتيةِّ:وتسعى الد ِّراسُة إىل حتقيقِّ األهدافِّ ا
أتصيلِّ عنصر اإلحالل يف تراثنا النَّْحوي، وال سيَّما يف الكتاب لسيبويه،  -1

 وذكرِّ ما يوافقه ويقاربه يف الدَّاللةِّ واملفهومِّ من ألفاظ وتراكيب.
التحويلية   -2 التوليدية  ابملدرسة  تعر ِّف  مقتضبة  موجزة  مقدمة  إعطاء 

 ومؤسسها.
للمسا -3 الكتاب  من  خمتارة  مناذج  ودراسة  أداءات  حتليل  عاجلت  اليت  ئل 

 وتراكيب توضح عنصر اإلحالل مبختلف صوره وجتليه.  
 . ذكرِّ الفوائدِّ اللُّغويَّةِّ والنَّحوية الَّيت أدَّاها هذا اإلحالل -4

 
 مقال منشور على الشبكة العنكبوتية  .(1)
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 -دراسة أتصيليىة يف ضوء النحو التحويلي  -اإلحالل يف الكتاب لسيبويه
 د. عاطف طالب عبد السالم الرفوع 

الكشف عن مدى التقارب بني النَّحو العريب ممثال ابلكتاب وما جاءت   -5
 به النظرية التحويلية.

جاءت وقسمني،  وقد  مقدمة  يف  الدراسة  الدراسة    هذا  األول:  القسم 
مؤسسها   التوليدية،  التحويلية  النظرية  األول  مبحثني؛  يف  وجعلتها  النظرية، 

(، والقسم الثاين:  Replacementوأصوهلا، والثاين: بني يدي عنصر اإلحالل )
 الدراسة التطبيقية، مث ختمت الدراسة جبملة من أبرز النتائج اليت توصلت إليها. 

؛ وذلك من خالل االستقراء    الد ِّراسةِّ علىويقوُم منهُج   الوصفِّ والتَّحليلِّ
غري التام ملا جاء يف الكتاب من مسائل وأداءات وتراكيب تنتظم حتت عنصر  

 اإلحالل، وقد رتبت هذه املسائل يف الدراسة وفق جميئها أوال يف الكتاب. 
ايت اللُّغوية  أما عن الدراسات السابقة فكثرية الد ِّراسات الَّيت عنيت ابلنَّظر 

 احلديثة وتطبيقاهتا يف النَّحو العريب، ومن أبرز هذه الد ِّراسات ما أييت:
  : منهج االستبدال النَّحوي يف كتاب سيبويه"دراسة وحتليل". د. لطيف  أوالا

القادسية يف اآلداب والعلوم والرتبية، ج   الزاملي، حبث منشور يف جملة  حامت 
ع  11 سنة  2،  صفحاته  2012،  وعدد  الد ِّراسة  .  10م،  هذه  عنيت 

 الد ِّراسة  ابالستبدال مبفهومه الواسع وفق ما أفرزته املناهج احلديثة، وذكر منها يف
املنهج الوصفي الشكلي عند هاريس والبنيويني أو واملنهج التوزيعي أو التوزيعية،  

 .والوظيفية عند بلومفيد وكارتر 
النَّحوي يف كتاب سيبويه. عذراء سعيد عبد، املشرف:   اثنياا: االستبدال 

م،  2015د. لطيف حامت الزاملي. رسالة ماجستري، العراق، جامعة القادسية،  
، املشرف على هذه الرسالة د. لطيف حامت الزاملي،  156د صفحاهتا:  وعد
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وهو صاحب الد ِّراسة األوىل، وهذه الر ِّسالة امتداد لبحث املشرف، فقد اتبعت  
الباحثة طريقة املشرف ومنهجه، فدرست االستبدال وفق ما جاءت به املدرسة  

 اللُّغوية التَّوزيعية.
بني  النَّحوية  اكيب  الرتَّ سيبويه يف ضوء    اثلثاا:  والفرعية يف كتاب  األصلية 

اهلنداوي، رسالة ماجستري، جامعة طنطا،   التَّحويلية. جمدي  التَّوليدية  النَّظرية 
يف  2014 تناول  حيث  املتعددة،  التَّحويل  عناصر  الد ِّراسة  هذه  تناولت  م. 

)ص واإلحالل"  التَّعويض  "أمناط  اخلامس  فتحدَّث  152-139الفصل   ،)
و  مقتضب  استبعدت  بشكل  وقد  واإلحالل،  التَّعويض  فكرة  عن  مبسط 

  - 3ايء الن ِّداء.    -2التنوين.    - 1املوضوعات الَّيت ذكرها يف هذا الفصل وهي:  
إبدال ألف االستفهام من    -5كم.    -4إبدال هاء السكت من ايء املتكل ِّم.  

أتنيث الفاعل بدال من أتنيث   -6حرف القسم، وقد درسه يف ابب احلذف. 
 وقد درسه يف احلمل على املعَن. الفعل، 

رابعاا: جذور النَّظرية التَّوليدية التَّحويلية يف كتاب سيبويه. جابر عبداألمري  
م. عاجل الدَّارس معظم عناصر  2003التميمي، رسالة ماجستري، جامعة بغداد،  

 التَّحويل إال اإلحالل أو االستبدال مل يدرسه مطلقاا.
للجملة العربية يف كتاب سيبويه. البشري عبابة،    خامساا: القواعد التَّحويلية 

م، حتدَّث  2012  - 2011رسالة ماجستري، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة،  
صاحب الر ِّسالة عن االستبدال مبفهومه الواسع يف املبحث الرابع )من صفحة  

( فقط، حيث عاجل االستبدال معاجلة سطحية عامة دون حتليل،  135  - 128
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 -دراسة أتصيليىة يف ضوء النحو التحويلي  -اإلحالل يف الكتاب لسيبويه
 د. عاطف طالب عبد السالم الرفوع 

ن الكتاب وحده، ومل يعد ملصادر أخرى، وال يوجد تشابه مع  مكتفيا ابلنَّقل م 
 دراسيت يف املسائل املدروسة مطلقاا.  

أما موضوع هذا البحث؛ فقد تناولت اإلحالل وفق ما جاءت به النَّظرية  
التَّوليدية التَّحويلية لتشومسكي يف "الكتاب" لسيبويه؛ ألنَّ معظم الد ِّراسات  

تَّحويل يف النَّحو العريب ويف الكتاب لسيبويه معاجلة  عاجلت عناصر التَّوليد وال
عامة غري متعمقة، وبعضها كما يف الد ِّراسة األوىل والثَّانية واخلامسة عاجلت  
الد ِّراسة   هذه  أمَّا  املتعددة،  احلديثة  املناهج  عامة يف ضوء  معاجلة  االستبدال 

: متخصصة بدراسة اإلحالل فقط من   بني عناصر  فمتخصصة من جانبني؛ أوالا
التَّحويل يف نظرية تشومسكي. اثنياا: خاصة بكتاب سيبويه فقط؛ ألنَّه األصل  

الباحثون    التَّليد املقدَّم، علماا أنَّ هذه الد ِّراسة جتنبت املسائل واألمثلة الَّيت ذكرها
 يف تطبيقهم على النَّظرية التَّحويلية وال سيَّما يف الكتاب لسيبويه. 
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املبحث األول: النَّظرية التَّحويلية التَّوليدية،    راسة النَّظرية.القسم األول: الد ِّ 
 مؤسسها وأصوهلا: 

النظرية مؤسس   : نعوم :أوالا  Avram Noam) تشومسكي أفرام 

Chomsky)  فيالدلفيا يف  ولد  الداينة واألصل، اجلنسية، يهودي  ، أمريكي 
دراسته م،  1928عام   ديسمرب  من السابع  يف  بنسلفانيا بوالية  فيها  تلقى 

اللغة   علم  فيها  ودرس  بنسلفانيا،  جبامعة  التحق  مث  والثانوية،  االبتدائية 
الدكتوراه عام   م، وظل يرتقى يف  1955والرايضيات والفلسفة، وحصل على 

حياته العلمية حىت وصل إىل كرسي األستاذية يف علم اللغة واللغات احلديثة،  
ن عضوا يف مجعيات علمية ولغوية  وكا  وقد حصل على درجات فخرية عليَّا،

 ( 1)عدة.
أفاد تشومسكي من العربية وعلومها منذ بداية نشأته   صلته ابلعربية:اثنياا: 

العلمية، حيث درس مبادئ علم اللغة التارخيي على يد والده الذي كان عاملا  
العربية   أنَّ حناة  املعروف  السامية، ومن  اللغات  إحدى  وهي  العربية  اللغة  يف 

ن عاشوا يف كنف املسلمني يف األندلس ك :)سعداي الفيومي( و)مروان بن  الذي
اجلناح( قد أقاموا درسهم النحوي للغة العربية على طريقة العرب ومنهجهم يف  

 
(، حماضرات يف اللسانيات، فوزي الشايب  12-11ليونز )ص  .نظرية تشومسكي اللغوية، جون  (1)

)ص  369)ص   بوقرة  نعمان  املعاصرة،  اللسانية  املدارس  التوليدي  129-130(،  النحو   ،)
)ص   رمحي  شريفة  التطورات  252والتحويلي،  تشومسكي  عند  التحويلي  التوليدي  النحو   ،)
 (.68وعناصر التحويل، الرجويب )ص 
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 -دراسة أتصيليىة يف ضوء النحو التحويلي  -اإلحالل يف الكتاب لسيبويه
 د. عاطف طالب عبد السالم الرفوع 

العربية، من    (1) درس  وهو  رونتال(  )فرانز  يد  على  تشومسكي  درس  كذلك 
 فيها. ، وألفوا (2) املستشرقني الذين كانوا يعرفون العربية وآداهبا 

وقد صرَّح تشومسكي ابطالعه على علوم العربية وال سيَّما النَّحو، يقول:  
، وقال: "وقبل أن أبدأ بدراسة  (3) "وكنت مهتما ابلرتاث النحوي العريب والعربي"

اللسانيات كنت أشتغل ببعض البحوث املتعلقة ابللسانيات السامية، وما زلت  
لألجرومية" دراسيت  تشومسكي  .  (4) أذكر  اطالع  ويقول حلمي خليل حول 

فهو يؤكد   الرتجيح أو االستنتاج  إىل  العريب ودراسته: "لن حنتاج  النحو  على 
 ( 5) ذلك يف مقابلة له"

  

 
النحو التوليدي والتحويلي، شريفة رمحي    (،13-12لغوية، جون ليونز )ص  نظرية تشومسكي ال  .(1)

 (.  252)ص 
ليونز )ص.  (2) اللغوية، جون  تشومسكي  تشومسكي    (، 13نظرية  عند  التحويلي  التوليدي  النحو 

 (. 69التطورات وعناصر التحويل، الرجويب )ص
)ص  .(3) ليونز  جون  اللغوية،  تشومسكي  ت13  نظرية  نوام  مع  لقاء  الوعر  (،  مازن  شومسكي، 

اللسانية املعاصرة، نعمان بوقرة )ص(،  77)ص التحويلي عند  (،  130املدارس  التوليدي  النحو 
 ( 69تشومسكي التطورات وعناصر التحويل، الرجويب )ص 

)ص  .(4) ليونز  جون  اللغوية،  تشومسكي  الوعر  13  نظرية  مازن  تشومسكي،  نوام  مع  لقاء   ،)
لي عند تشومسكي التطورات وعناصر التحويل، الرجويب )ص  (، النحو التوليدي التحوي77)ص
69) 

 . (13نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز )ص  .(5)
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  النَّظرية التَّوليدية التَّحويلية:
كثورة    ظهرت حظيت النَّظرية التَّوليدية التَّحويلية بشهرة عاملية واسعة، وقد  

وعلى التقليد اآليل البلومفيلدي، فقد انتقد تشومسكي   على املذهب السلوكي
األشكال   دراسة  جيعل  الذي  السطح  حد  عند  بوقفهم  الوصفيني  نظر  قصر 
اللغوية دراسة وصفية جموفة ال تتجه إىل أي بعد داليل، خاضعة للقواعد النظرية  
على وصفية   فعل  ردة  نظريته  فكانت  واالستجابة،  املثري  على  القائمة  اجملردة 

   (1)أعمال بلومفيلد وأتباعه وسطحيتها.
كذلك قامت نظريته على أنقاض املنهج التوزيعي أو البنيوية اهليكلية، حيث  
تبنيَّ لتشومسكي أن هذه الطرائق التقليدية اليت متتعت بفعالية كبرية يف دراسة  

دراسة  األصوات والصيغ )الفونيمات واملورفيمات(، وال تتوافق بصورة جيدة مع  
اجلمل مبختلف أنواعها؛ ألهنا تستبعد املعَن، وال تطبق على مجيع أنواع اجلمل،  
النحوي   الرتكيب  لفهم  صحيحاا  منهجاا  وليست  التصنيف،  يف  منهج  فهي 

   (2) للجملة.
تشومسكي من نظريته يف االنتقال ابللغة من مرحلة الوصف    هدفويتمثل  

الوصول إىل ما يس التفسري، ويف  التفسري، ومل إىل مرحلة   يكن  مى ابستيفاء 
 الضوابط من نظام إىل  ابللجوء  الظواهر توصف أن  االستيفاء هذا اهلدف من
 عند يتوقف  أن  يريد ال عليه، كما هي  ما على هي ملاذا  يشرح  بل  فحسب،

 
فرخي)ص(1) احلديث،بدرة  العريب  الساين  الفكر  يف  التوليدية  التحويلية  (،اجلهود  12-11.النظرية 

 (. 28اللسانية عند مازن الوعر،عامر شتوح)ص 
 (. 110مدخل إىل املدارس اللسانية، السعيد شنوقة )ص .(2)
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 -دراسة أتصيليىة يف ضوء النحو التحويلي  -اإلحالل يف الكتاب لسيبويه
 د. عاطف طالب عبد السالم الرفوع 

تفسري  إىل يتعداه بل  اللغوي، الوصف  حدود   لكيفية دقيق علمي إعطاء 
   .(1) أينما كانت  البشرية الطبيعة  معرفة من  نتمكن حىت اللغوية الظاهرة حدوث 

حىت بلغت نضجها وآتت أكلها،   املراحل وقد مرت النظرية بسلسلة من  
النحوية"   "البَن  بكتابه  تشومسكي  عام   ( syntactic structure )بدأها 

م، ويعد هذا الكتاب أو املرحلة نقطة التحول اجلذرية واالنتقال ابللغة  1957
من مرحلة الوصف إىل التفسري...، مث مرحلة النظرية النموذجية اليت جتلت يف  

م، مث أكملها مبرحلة النظرية النموذجية  1965عام    كتابه "جوانب نظرية النحو"
صدرت اليت  أعماله  يف  جتلت  اليت  "دراسات  1972عام    املوسعة  بعنوان  م 

  (2) الداللة يف القواعد التحويلية" 
 وتقوم النظرية التوليدية التحويلية على األسس واملبادئ اآلتية:

 تتجلى إبداعي، مظهر  ذات فطرية   ملكة الفطرية اللغوية واإلبداعية: فاللغة  -1
مل،  اجل من يتناهى ال ما وبناء فهم األلسن على من بلسان الناطق قدرة يف

الصحيحة وغري  الصحيحة  اجلمل  بني  هذا (3) والتمييز  عن  انبثق  وقد   ،
 

(، املدارس اللسانية املعاصرة،  67.أصول تراثية يف اللسانيات احلديثة، كرمي زكي حسام الدين)ص(1)
(، حول لسانيات اجلملة،آراء ونظرايت نعوم تشومسكي،مريج نسيم  139-138نعمان بوقرة)ص

 (. 28ازن الوعر، عامر بن شتوح )ص(،اجلهود اللسانية عند م7ومكدود فريد)ص 
(، صور التحويل ابالستبدال  67أصول تراثية يف اللسانيات احلديثة، كرمي زكي حسام الدين )ص  .(2)

العربية   البقرة أمنوذجا-يف اجلملة  اللغوي بني القدمي  29، عائشة غريب )ص  -سورة  التفكري   ،)
 (. 156واجلديد، كمال بشر )ص 

(، صور التحويل  13لتوليدية يف الفكر اللساين العريب احلديث، بدرة فرخي )ص.النظرية التحويلية ا(3)
 (. 30ابالستبدال يف اجلملة العربية، عائشة غريب)ص
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واألداء   اللغوية  الكفاية  مها  أساسني  عنصرين  ظهور  األساس  أو  العنصر 
 الكالمي. 

، ( (Performanceواألداء الكالمي    (،(Competenceالكفاية اللغوية   -2
 : ابلكفاءةيعَن 

 لغته، حيث بقواعد الذهنية ملتكل ِّم اللغة املثايلالضمنية   اإلمكانية أو املعرفة
من هنائي عدد إنتاج متكنه   الفونيمات من حمدود عدد من اجلمل من ال 
حنوية وجهة  من يسمعها اليت اجلمل بصحة واحلكم الصوتية، تركيبية،   نظر 

 وربطها مجل، يف تنتظم مورفيمات  يف وجتمعها  املنتجة  بني األصوات  والربط
 . (1) حمدد  لغوي مبعَن

فيعَن به: الوجه الظاهر املنطوق للمعرفة اللغوية الكامنة    األداء الكالمي أما  
وفهمها،   اجلمل  إنتاج  يف  اللغوية  استعمال كفاءته  يف  الفرد  براعة  تظهر  اليت 

وقد انبثق عن  (2) فاألداء هو الصورة الواعية اليت متثل الصورة املعقولة من اللغة.
 ألداء تقسيم اجلملة إىل بنيتني عميقة وسطحية.ثنائية الكفاءة وا 

 
العربية،  61قضااي ألسنية تطبيقية، ميشال زكراي )ص    .(1) التحويل ابالستبدال يف اجلملة  (، صور 

)ص غريب  شريفة  30عائشة  والتحويلي،  التوليدي  النحو  )ص  (،  يف  253رمحي  حماضرات   ،)
(،  151(، املدارس اللسانية املعاصرة، نعمان بوقرة )ص  178اللسانيات، هويدي والطائي )ص  

الرتاكيب النحوية بني األصلية والفرعية يف كتاب سيبويه يف ضوء النظرية التوليدية التحويلية، جمدي  
 (.  8اهلنداوي )ص 

(، النحو التوليدي والتحويلي،  30العربية، عائشة غريب )صصور التحويل ابالستبدال يف اجلملة    .(2)
 (.178(، حماضرات يف اللسانيات، هويدي والطائي )ص  253شريفة رمحي )ص 
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العميقة   -3 السطحية    (Deep Structure)البنية   Surface)والبنية 

Structure)  :اليت للقواعد  الضمنية الذهنية الصورة  العميقة:  ابلبنية  يقصد 
املتكلم،   منها تصاغ الكامن يف نفس  الفكر واملعَن  اليت تعرب عن  اجلمل 

العالقات النحوية والوظائف الرتكيبية واملعلومات الداللية  وحتتوي على كل 
فهي تتابع   السطحية البنية  أما  الالزمة لتفسري اجلمل واستعماالهتا املمكنة. 

ابلفعل ليعرب   املتجسد الكالم املادي الكلمات اليت تصدر عن املتكلم، أو
نولوجية  ودة يف الذهن، وحتتوي على كل املكوانت الفو به عن املعاين املوج 

 ( 1) الالزمة للتفسري الصويت.
القواعدي   -4 التنظيم  أو  القواعد  التحويلية وهي نظام من  التوليدية  القواعد 

الكفاية   الفكرية والكامن ضمن  اللغوية ابلدالالت  الذي يقرن األصوات 
اللغوية، وهي قواعد علمية تتناول كفاية املتكلم اللغوية، فمتكلم اللغة ينتج  

ألنه اكتسب بصورة ضمنية قواعد اللغة الكامنة ضمن كفايته  مجل لغته؛  
اللغوية، وهذه القواعد تقود عملية التكلم وال ختضع للمالحظة مباشرة، بل  

 ( 2) تستنبط من اجلمل.
 

(، حماضرات يف اللسانيات، هويدي  158-157. املدارس اللسانية املعاصرة، نعمان بوقرة )ص  (1)
(، أصول  31ربية، عائشة غريب )ص  (، صور التحويل ابالستبدال يف اجلملة الع179والطائي )ص  

النظرية التوليدية يف الرتاث النحوي القدمي من خالل كتاب ملع األدلة البن األنباري، حدو حياة  
 (.44-43(، اجلهود اللسانية عند مازن الوعر، عامر بن شتوح )ص 37-36)ص 

العربية "اجلملة   .(2) اللغة  والتحويلية وقواعد  التوليدية  األلسنية  البسيطة"، ميشال زكراي )ص    انظر: 
(، اجلملة العربية بني النحو التوليدي التحويلي والنحو الوظيفي "مقاربة لسانية"، فاكية  21، 12

 (.22بن عبود ونسيبة بن حجام )ص 
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حنوي،   وداليل، فونولوجي،: مكوانت ثالثة  القواعد  وهلذه أو  وتركييب 
 فاملكون الصويت أو الفونولوجي

 (Phonological componen  البنية يف  منطوقا  يظهر  الذي  هو   )
السطحية، ويقوم بتخصيص كل تركيب لغوي بنطق خاص، انطالقا من لفظ  

 كل مورفام على حدة.  
فهو الذي يوضح البنية    (Semantic Component):أما املكون الداليل  

العميقة، ويعني معَن اجلملة وطريقة تفسريها.. وهذان املكوانن تفسرياين يقتصر  
 ( 1) عملهما على حتديد تفسري صويت وداليل.

( النحوي  أو  الرتكييب  املكون  فهو  الثالث  املكون   Syntacticأما 
Component  النظام، وهو هلذا  القلب عند تشومسكي  املكون هو  ( وهذا 

التوليدي   املكون  مها:  مكوانن  وله  للغة،  اإلبداعي  املظهر  يعكس  الذي 
 .(2) األساسي واملكون التحويلي 

( التوليدي  النحو  أو  األساسي  التوليدي   Generativeاملكون 
Grammar  هو طائفة من القواعد اليت تطبق على معجم حمدود من الوحدات :)

تالفات.. وتكسبه القدرة على  فتولد؛ جمموعة حمدودة أو غري حمدودة من االئ
 

(، النحو  35انظر: اجلملة العربية بني القدامى واحملدثني "دراسة موازنة"، حسني جزيري )ص    .(1)
التحويلي عن التحويل، الرجويب )ص  التوليدي  التطورات وعناصر  (، األلسنية  78د تشومسكي 

(، النحو  16-15التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية "اجلملة البسيطة"، ميشال زكراي )ص  
(، اجلهود اللسانية عند مازن الوعر، عامر  265  -264التوليدي والتحويلي، شريفة رمحي )ص  

 (. 51-48بن شتوح )ص 
  (، 55حنو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف اللغة العربية، مازن الوعر )ص  .(2)

(، اجلهود  78النحو التوليدي التحويلي عند تشومسكي التطورات وعناصر التحويل، الرجويب )ص  
   (. 50اللسانية عند مازن الوعر، عامر بن شتوح )ص 
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 -دراسة أتصيليىة يف ضوء النحو التحويلي  -اإلحالل يف الكتاب لسيبويه
 د. عاطف طالب عبد السالم الرفوع 

إنتاج وتوليد عدد ال حمدود أو ال متناهي من اجلمل، انطالقا من عدد حمصور  
أو متناه من قواعد اللغة وأنظمتها، وهو حصيلة مجيع القواعد الصوتية والصرفية  

 .(1) والرتكيبية والداللية
( التحويلي  النحو  أو  التحويلي   (:Transformation Grammarاملكون 

وهو التغيريات أو القواعد اليت يدخلها املتكلم واملستمع على تركيب؛ فينقل أو  
على سطح   ظاهرة  بنيات  إىل  املعَن  أصل  من  املولدة  العميقة  البنيات  حيول 
الكالم، فالقواعد التحويلية وهي اختيارية أو إلزامية تولد عددا كبريا من اجلمل  

بنيات   بصورة  العميقة  البنية  من  متعددةانطالقا  النحو  (2) سطحية  ويعتمد   ،
التحويلي مقدما على وجود قواعد توليدية؛ ألنه تطوير وامتداد هلا، فبإدخال  

 .  (3) عناصره على النحو التوليدي يصبح حتويلياا

 
(، األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد  84انظر: مدخل إىل اللسانيات، حممد حممد يونس )ص    .(1)

(، النحو التوليدي والتحويلي، شريفة )ص  16اللغة العربية "اجلملة البسيطة"، ميشال زكراي )ص  
ء  (، حول لسانيات اجلملة، آرا 10-9(، اللسانية التوليدية والتحويلية، عادل فاخوري )ص  265

(، النظرية التحويلية التوليدية يف  12ونظرايت نعوم تشومسكي، مريج نسيم ومكدود فريد )ص  
(،  178(، حماضرات يف اللسانيات، هويدي والطائي ) ص  16الفكر العريب، بدرة فرخي )ص  

 (. 29-28اللسانيات التوليدية، مصطفى غلفان )ص 
النحو الوظيفي "مقاربة لسانية"، فاكية بن عبود  اجلملة العربية بني النحو التوليدي التحويلي و   .(2)

(، حول لسانيات اجلملة، آراء ونظرايت نعوم تشومسكي، مريج نسيم  24ونسيبة بن حجام )ص  
)ص   فريد  "اجلملة  14-13ومكدود  العربية  اللغة  وقواعد  والتحويلية  التوليدية  األلسنية   ،)

بية حديثة لتحليل الرتاكيب األساسية يف  (، حنو نظرية لسانية عر 16البسيطة"، ميشال زكراي )ص  
 (.  55اللغة العربية، مازن الوعر )ص

 (. 17النظرية التحويلية التوليدية يف الفكر العريب، بدرة فرخي )ص  .(3)
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 أبرز عناصر النحو التحويلي أو قواعد التحويل:  
 (.  (ermutationالتقدمي والتأخري أو إعادة الرتتيب  -1
 (.  Deletionاحلذف ) -2
 . Addition)الزايدة والنقصان ) -3
 . ( Replacementاإلحالل )التعويض( ) -4
   (.Expansionالتوسعة التوسيع ) -5
 .(1) التضييق التقلص االختصار  -6

ويعَن هذا البحث بدراسة عنصر اإلحالل دراسة أتصيلية عند سيبويه يف  
اللغوية له،  الكتاب، وذكر أبرز صوره اليت جاءت يف الكتاب، وذكر الفوائد  

 ...وما له من ضوابطه وقيود
  

 
(،  13حول لسانيات اجلملة، آراء ونظرايت نعوم تشومسكي، مريج نسيم ومكدود فريد )ص    .(1)

(، النحو التوليدي التحويلي عند  104ستبدال، رابح بومعزة )ص  التوجيه اللساين للبَن احملولة ابال
(، صور التحويل ابالستبدال، عائشة  83تشومسكي التطورات وعناصر التحويل، الرجويب )ص  

 (. 148(، املدارس اللسانية املعاصرة، نعمان بوقرة )ص: 34غريب )ص 
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 ( Replacementاملبحث الثَّاين: بني يدي عنصر اإلحالل )
 نظرة نقدية عامة  

تعددت املصطلحات الَّيت ذكرها الدَّارسون والباحثون هلذا العنصر؛ فمنهم  
ابإلحالل  ترمجه  التَّعويض (1) من  ذكر  وبعضهم  اإلحالل  (2) ،  ذكر  وقسم   ،

واحدة لعملة  وجهان  ما  أهنَّ بعضهم  ويرى  معاا،  ذكر  (3) والتَّعويض  وبعضهم   ،
، وتواجهنا هنا مشكلة تعددت املصطلحات، وتداخل املفاهيم،  (4) االستبدال 

واخللط بني العلوم؛ ألنَّ جعل مصطلح االستبدال دون تقييد مرادفاا لإلحالل  

 
ر خليل أمحد عمايرة من خالل كتاب  دراسة يف فك  – االجتاه التوليدي يف النحو العريب احلديث    .(1)

(، النحو التوليدي التحويلي عند تشومسكي  107يف حنو اللغة وتراكيبها، زكموط بوبكر )ص:  
 (.  85التطورات وعناصر التحويل، الرجويب )ص 

(،  13حول لسانيات اجلملة، آراء ونظرايت نعوم تشومسكي، مريج نسيم ومكدود فريد )ص    .(2)
النظرية التوليدية التحويلية وتطبيقاهتا يف    (،265تحويلي، شريفة رمحي )ص  النحو التوليدي وال

املدارس اللسانية املعاصرة، نعمان  (،  330النحو العريب، أمحد املنصوري و أمسهان الصاحل )ص:  
(، حول لسانيات اجلملة آراء ونظرايت تشومسكي، مريج نسيم ومكدود فريد  148بوقرة )ص: 

 (. 13)ص 
الرتاكيب النحوية بني األصلية والفرعية يف ضوء النظرية التوليدية التحويلية، جمدي اهلنداوي )ص   .(3)

التقابلى، أمحد ايقوت (ص  (،  138-139 اللغة  التحويل يف شعر عبد هللا    (، 69علم  قواعد 
 (. 17الربدوين، عبري طاهري وصافيه تيطريي )ص 

احملولة ابالستب  .(4) للبَن  اللساين  التحويل يف اجلملة  107)ص    دال، رابح بومعزةالتوجيه  (، أمناط 
(، إبداعية  34(، صور التحويل ابالستبدال، عائشة غريب )ص  103الفعلية، هبة النعيمي )ص  

حتويل اجلملة العربية دراسة يف التوليد والتحويل يف سورة يوسف، سلوى فارح وبية ربيعي )ص:  
 (. 55مة عمايرة )ص االجتاهات النحوية لدى القدماء، حلي(، 12
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سك النص، وشتان ما بني يقود إىل اخللط بني عناصر التحويل وبني عناصر متا
العلمني؛ فاالستبدال دون تقييد من عناصر متاسك النص، أي: عنصر نصاين،  
واإلحالل من قواعد التحويل فهو عنصر حتويلي..وهذا مما قد يؤدي إىل اللبس  
وافية   أن يدرسا دراسة مستقلة  ينبغي  لذا  والعلمني،  املصطلحني  واخللط بني 

هما، وقد آثرت استخدام اإلحالل حىت ال  توضح حد املصطلحني والفرق بين
حيدث خلط بني قواعد التحويل وبني عناصر التماسك النصي علماا أنَّ أكثر  
التحويل   فقال  ابلتحويل  وقيَّده  قرنه  االستبدال  مصطلح  استخدم  من 

حىت مييزه عن االستبدال    (2) ، أو بوب له حتت قواعد التحويل (1) ابالستبدال
   عناصر االتساق.الذي يعد عنصراا من 

 لغة واصطالحا:  (Replacement) اإلحالل
اإلحالل لغة: ذكرت مصادر اللغة ومعامجها معاين كثرية وخمتلفة ل )حلل  
الد ِّراسة؛   مبوضوع  صلة  ماله  على  اقتصرت  وقد  منهما،  اشتق  وما  وأحلَّ( 

. (3) فاإلحالل مصدر أحلَّ. يقال: أحل فالن أهله مبكان كذا وكذا، إِّذا أنزهلم 
أنزله فنزل  أىنزله؛ أحلَّه فحلَّ أي:  لَُّه  . فمعَن اإلحالل هنا يتوجه حنو:  (4) وأىحى

 إنزال شيء مكان شيء، ووضعه يف مكانه.

 
(، إبداعية حتويل اجلملة العربية دراسة  103أمناط التحويل يف اجلملة الفعلية، هبة النعيمي )ص    .(1)

 (. 12يف التوليد والتحويل يف سورة يوسف، سلوى فارح وبية ربيعي )ص 
 (. 34صور التحويل ابالستبدال، عائشة غريب )ص  .(2)
 (.164/ 11(، لسان العرب، ابن منظور )284/ 3هتذيب اللغة، األزهري ) .(3)
 (. 79خمتار الصحاح، الرازي )ص  (،1294/ 3مشس العلوم، نشوان احلمريي ) .(4)
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 : اصطالحا  (Replacementاإلحالل )
فذكروا   العنصر،  هلذا  عدة  ترمجات  تقدَّم  والدَّارسون كما  الباحثون  ذكر 

ابلتَّحويل، والتَّعويض، ولكنَّهم يتَّفقون  اإلحالل وهو أدقها، واالستبدال مقروانا  
 على مفهوم واحد هلا كما يف البيان التَّايل:  

اإلحالل: هو إحالل عنصر جديد بدل الرتَّكيب األساسي للجملة، حبيث   - أ
ب، أو    <—   يكون داال  على وروده يف الذهن، ويعرب عنه رايضيا ب : أ 

ناا آخر  حيلَّ عنصر مكانهو منط من أمناط التَّحويل، ويتمثل يف أن    متضم ِّ
 .(1) جديدة معناه، مع إضافة داللة

ناا يكون آخر بعنصر اجلملة يف عنصر استبدال هو : اإلحالل - ب  معناه، متضم ِّ
جديدة، ويشار هلذا القانون ب :   داللة حيمل  أن الثَّاين ميكن أنَّ  على عالوة

 .(2) ب  < — أ
هو   عنصرا يعد الذي  يقصد ابالستبدال  - ت التَّحويل ابالستبدال:  أو  حتويليا 

 وحدة أو  لغوية  وحدة مقام  إسنادية  وحدة  أو  لغوية  وحدة  إقامة إمكانية

 
 (. 238 ، 55االجتاهات النحوية لدى القدماء يف ضوء املناهج املعاصرة، حليمة عمايرة )ص  .(1)
دراسة يف فكر خليل أمحد عمايرة من خالل كتاب    – االجتاه التوليدي يف النحو العريب احلديث    .(2)

راسة  (، اجلملة العربية بني القدامى واحملدثني "د107يف حنو اللغة وتراكيبها، زكموط بوبكر )ص  
 (. 43)ص  موازنة"، حسني جزيري
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داليل  إسنادية  لغرض  مكون  (1) أخرى  مكان  مكون  إحالل  أيضا  وهو   ،
 . (2) تركييب آخر 

 ويعرب ِّ  آخر، عنصر مكان عنصر هو إحالل  :(Replacement)االستبدال   - ث
 حملَّ  حلَّ  ب العنصر أي: أنَّ  ب؛  —  أ :اآلتية  ابملعادلة النَّحويون عنه

  .(3) العنصر أ 
له جانبان؛ جانب لفظي،    (Replacement)مما تقدم فعنصر اإلحالل  

أخرى، أو إحالل   مكان لفظة  وجانب معنوي داليل، اللَّفظي يتجلَّى إبحالل 
اجلزئية يطابق معناه اللغوي،  عنصر تركييب مكان مكون تركييب آخر، وهو هبذا  

واجلانب الثَّاين يتجلَّى فيما يتضمَّنه العنصر والرتَّكيب اجلديد من معاين وأغراض  
 داللية إضافية. 

 : -حملة اترخيية أتصيلية -اإلحالل عند القدماء  
ذكر اإلحالل عند النُّحاة يف القرن الثَّامن اهلجري وما بعده، وممن ذكره أبو  

، (4)  التذييل والتكميل يف ابب االستثناء إذا كان بدالا ه( يف745حيان )ت  
 

(، التحويل يف النحو العريب،  107)ص    التوجيه اللساين للبَن احملولة ابالستبدال، رابح بومعزة   .(1)
صورها وتوجهها البياين_، رابح بومعزة )ص  - اجلملة يف القرآن الكرمي (، 60رابح بومعزة، )ص: 

(، أمناط  109عبري طاهري وصافيه تيطريي )ص:    ، قواعد التحويل يف شعر عبد هللا الربدوين،(23
(، صور التحويل ابالستبدال، عائشة غريب  103التحويل يف اجلملة الفعلية، هبة النعيمي )ص  

 (. 52)ص 
 (. 103أمناط التحويل يف اجلملة الفعلية، هبة النعيمي )ص  .(2)
   (. 34صور التحويل ابالستبدال، عائشة غريب )ص  .(3)
 (. 222/ 8التذييل والتكميل، أبو حيان ) .(4)
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 -دراسة أتصيليىة يف ضوء النحو التحويلي  -اإلحالل يف الكتاب لسيبويه
 د. عاطف طالب عبد السالم الرفوع 

البدل761وابن هشام )ت   الذهب يف ابب  ، وانظر  (1) ه( يف شرح شذور 
، وخالد األزهري  (2) ( يف متهيد القواعد يف ابب عطف البيان778اجليش )ت  

ه(  1206، مث الصبان )ت(3) ه ( يف شرح التَّصريح يف ابب العطف 905)ت 
، ويقصد به إقامة شيء مقام شيء أو أن حيل شيء حمل  (4) الستثناءيف ابب ا

شيء آخر ويقوم مقامه، كإحالل البدل حمل املبدل منه، أو التابع حمل متبوعه، 
واإلحالل هبذا التَّوظيف يوافق معناه اللغوي الذي يتوافق إىل حد ما مع مفهوم  

 بقاا. اإلحالل عند التَّحويليني يف جانبه األول كما ذكر سا
النُّحاة واللُّغويون هذا العنصر   الثَّامن اهلجري فلم يذكر  أمَّا ما قبل القرن 

ألفاظاا ومصطلحات مرادفة له، وكذلك ذكر بعض العلماء    بلفظه، وإمنا ذكروا
الدالة على اإلحالل   أبني اإلشارات  العنصر، ومن  دقيقاا وشامالا هلذا  وصفاا 

 أييت:ومفهومه يف تراثنا النحوي ما 
: سيبويه: وهو حمور الد ِّراسة،   أبو بشر عمرو بن عثمان  ذكر سيبويه  أوالا

)ت  قنرب  مع  180بن  تتقاطع  لغوية كثرية  وأداءات  ونصوصاا  إشارات  ه( 
 اإلحالل ومفهومه عند التَّحويليني، وسيفصَّل القول الحقاا.

كبرياا    ه(، يعد ابن جين ِّ حقالا خصباا ومستودعاا392اثنياا: ابن جين ِّ )ت:  
ومن   عناصرها،  بكافة  التَّحويلية  التَّوليدية  ومنها  احلديثة،  النظرايت  ملعظم 

 
 (. 563شرح شذور الذهب، ابن هشام )ص  .(1)
 (.3383/  7متهيد القواعد، انظر اجليش ) .(2)
 (. 151-150/ 2شرح التصريح على التوضيح، خالد األزهري ) .(3)
 (. 215/ 2حاشية الصبان ) .(4)
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اإلشارات الدَّالة على عنصر اإلحالل قوله:" العرب إذا غريت كلمة من صورة  
إىل أخرى، اختارت أن تكون الثَّانية مشاهبة ألصول كالمهم ومعتاد أمثلتهم،  

عن شيء، فأوىل أحوال الثَّاين ابلصَّواب    وذلك أنَّك حتتاج إىل أن تنيب شيئاا
أن يشابه األول، ومن مشاهبته له أن يوافق أمثلة القوم، كما كان املناب عنه 

أيضاا " مثلهم  النَّص ِّ يشرح عملية اإلحالل  (1) مثاالا من  فابن جين ِّ يف هذا   .
يئا شرحاا وافياا ومفصالا وما تتطلبه من ضوابط وقيود، وكذلك قوله "أن تنيب ش

مفهوم اإلحالل، ويشي كذلك   مع  يتقاطع بشكل كبري  أنَّه  عن شيء" جند 
 مبصطلح النَّيابة وهو يف هذا املوضع مرادف لإلحالل. ويف موضع آخر عقد

بعض"، تكلَّم فيه عن   مكان بعضها احلروف استعمال يف وعنونه ب "ابب ابابا 
م  إحالل احلروف بعضها مكان بعض، قال:   تكون إىل  إنَّ  يقولون: وذلك أهنَّ

،   َّ حم جكمق  حق مف خف حف مظ ٱُّٱتعاىل: هللا بقول لذلك مع، وحيتجون مبعَن
 .(2) هللا مع ، أي:] 52سورة آل عمران:  [

ذكر أبو الربكات األنباري أنَّه "وقد يستغَن ابحلرف عن احلرف يف    اثلثاا:
 . (3)بعض األحوال إذا كان يف معناه"

"..قد يستغنون ببعض األلفاظ عن بعض، إذا كان    وقال يف موضع آخر: 
. فما ذكره األنباري يصنَّف  (4) يف امللفوظ داللة على احملذوف لعلم املخاطب"

 
 (.67  -2/66  اخلصائص، ابن جين ) (1)
 (.  315 - 2/306جين ) اخلصائص، ابن  .(2)
 . 68( مسألة : 2/396  اإلنصاف، أبو الربكات األنباري ) (3)
 . 13( مسألة :1/78)  اإلنصاف، أبو الربكات األنباري   (4)
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 -دراسة أتصيليىة يف ضوء النحو التحويلي  -اإلحالل يف الكتاب لسيبويه
 د. عاطف طالب عبد السالم الرفوع 

املفهوم  يف ابب اإلحال اإلحالل يف  مع  يتقاطع  فهو  التَّحويلي،  النَّحو  ل يف 
تقارب.   من  واالستغناء  اإلحالل  بني  ملا  :"قد  واملصطلح  السَّيوطي  وقال 

    .(1) هو يف معناه" ابلشيء عما   يستغنون
ابب التَّعويض. قال ابن فارس: من ُسنن العرب التَّعويض: وهو إقامة  رابعاا:  

 ٱُّالكلمة، فيقيمون الفعل املاضي مقام الرَّاهن، كقوله جلَّ ثناؤه:  الكلمة مقامى  

، املعَن: أم أنت  ]27سورة النمل:  [َّ مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث
،مبعَن:  ]143سورة البقرة:  [  َّ زن مب زب  رب يئ ىئ نئُّمن الكاذبني. ومنه:  

إقامة املصدر  ، وقد ذكر صوراا عدة للتَّعويض أو اإلحالل منها:  (2) أنتى عليها
وجتدر    مقام األمر، وإقامة الفاعل مقام املصدر، وإقامة املفعول مقام املصدر...،

اإلشارة إىل أنَّ مصطلح التَّعويض ظهر قبل ابن فارس، فقد ظهر يف مراحل  
مبكرة من نشأة النَّحو وال سيما يف ابب اإلعالل والتَّعويض عند احلديث عن  
وضعه   الَّذي  املفهوم  أنَّ  فارس  البن  يسجل  ما  لكن  احملذوف،  العلة  حرف 

عى لإلح الل يف النَّظرية التَّحويلية، أي أنَّ  للتَّعويض هو عينه املفهوم الَّذي ُوضِّ
ابن فارس سابق ومتقدم ملا جاءت به نظرية تشومسكي، فقد تقدَّم أنَّ بعض  

ابلتَّعويض، وهذا دليل واضح على   (Replacement)الباحثني ترجم مصطلح 
 سبق ابن فارس..

  
 

 (.1/78  األشباه والنظائر، السيوطي ) (1)
(، املزهر  179الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، ابن فارس )ص    .(2)

  (. 267/ 1يف علوم اللغة، السيوطي )
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 اإلحالل يف كتاب سيبويه  
وز لغوية نفيسة ال زالت  يزخر كتاب سيبويه بثروة فريدة غري مسبوقة، وكن

تؤيت أكلها على الرغم من تعاقب األزمان والقرون، ومن هذه النَّفائس والدُّرر  
الَّيت استوقفتين انتشار صور اإلحالل وأنواعه يف ثنااي صفحات الكتاب وأبوابه  
بشكل واضح، علماا أنَّ سيبويه مل يستعمل لفظ اإلحالل يف كتابه، بل استعمل  

الدَّاللة واملفهوم، واستعملألفاظاا ومصطلح له يف  تراكيب    ات أخرى مقاربة 
حتمل معَن اإلحالل ومفهومه بشكل دقيق، ومن أبرز الدالئل على    وأوصافاا 

معاجلة سيبويه ملسائل وأداءات لغوية توضح عنصر اإلحالل وما يتعلَّق به ما  
 أييت: 
: ذكر سيبويه  يء الَّذي أصله يف  أنَّ العرب "يستغنون ابلشَّيء عن الشَّ   أوالا

وأما استغناؤهم ابلشَّيء عن الشَّيء    كالمهم أن يستعمل حىت يصري ساقطاا...
ذلك   وأشباُه   ،) ب )ت ىرىكى عنها  استغنوا  وىدىعى،  يقولون:  وال  يىدىُع،  يقولون:  م  فإهنَّ

، فهذا النَّصُّ يتقارب مع فكرة اإلحالل من حيث املفهوم فما ذكر  (1) "كثري
  يشابه قول سيبويه "يستغنون ابلشَّيء عن الشَّيء".  عند التَّحويليني 

م مل يستعملوا عسى فعلك، استغنوا أبن تفعل  وقال سيبويه أيضاا: " واعلم أهنَّ
عن ذلك... واعلم أنَّ من العرب من يقول: عسى يفعل، يشبهها بكاد يفعل،  
أبؤساا. فهذا  الغوير    فيفعل حينئذ يف موضع االسم املنصوب يف قوله: عسى 

 
 (. 25/ 1  الكتاب، سيبويه ) (1)
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 -دراسة أتصيليىة يف ضوء النحو التحويلي  -اإلحالل يف الكتاب لسيبويه
 د. عاطف طالب عبد السالم الرفوع 

ذكر سيبويه يف هذا النَّص ِّ  .  (1)مثل من أمثال العرب أجروا فيه عسى جمرى كان"
فهم يستغنون عن العنصر )أ(، ثالث صور لالستغناء توضح اإلحالل الواقع؛  

؛ فقد  ويستخدمون مكانه العنصر )ب(، فالعنصر )ب( حل حمل العنصر )أ(
املؤول"أن   ابملصدر  عسى  اسم  ابب  يف  الصريح  استغنوا  املصدر  عن  تفعل" 

"فعلك"؛ ألنَّه حيلَّ حمل املفرد...، وقالوا: عسى يفعل؛ ألنَّ عسى جتري جمرى  
أو حتلَّ حمل كاد، كذلك أجروا عسى جمرى كان يف املثل، وجتدر اإلشارة إىل  
صور   على  فقد  هنا  اقتصر  وقد  جدا،  واسع  لالستغناء  سيبويه  توظيف  أن 

   رة اإلحالل وتوضحها.االستغناء اليت تتقارب مع فك
تتقاطع   عدة  وتراكيب  وأداءات  ألفاظاا  الكتاب  يف  سيبويه  ذكر  اثنياا: 
اكيب هلا   وتتقارب مع عنصر اإلحالل، علماا أنَّ هذه بعض هذه األلفاظ والرتَّ
دالالت أخرى، ولكنَّ الد ِّراسة اقتصرت على ما استخدم منها مقارابا وموافقاا  

 عليه ما أييت:  لعنصر اإلحالل، وممَّا وقفت 
مبنزلة كذا، جاء يف الكتاب: منذ مبنزلة من يف األايم، علمت مبنزلة عرفت،   -1

ال مبنزلة ليس، هل مبنزلة قد، أن مع الفعل مبنزلة املصدر، عسى مبنزلة لعلَّ،  
. وهذا التعبري )مبنزلة(  (2)ذا مبنزلة الَّذي، أسري مبنزلة سرت، إنه مبنزلة أجل...

لكتاب حيث وقفت على ما يزيد على مخسني موضعاا  له حضور واسع يف ا 
استعمل فيها هذا التعبري مبعَن اإلحالل، فقول سيبويه مبنزلة كذا مرادف  

 
 ( ذكر احملقق حمرى والصواب جمرى. 158/ 3الكتاب، سيبويه ) .(1)
 (  151، 24/ 3 ؛416، 2/375  ؛390 ، 100، 58، 40، 17/ 1الكتاب، سيبويه ) .(2)
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لإلحالل يف كثري من املواضع اليت ذكرت يف الكتاب، وبعضها خرج إىل  
 .دالالت أخرى ليست موطن الد ِّراسة

كتاب: ما أجري  جمرى كذا أو جيري جمرى أو ما أجري جمرى، جاء يف ال -2
الواو ومُثَّ، اجلمع جمرى الواحد، املؤنث جيري  جمرى ليس، حىتَّ جتري جمرى  

بكثرة، فما   . وقد استعمل سيبويه هذا التَّعبري وما اشتق منه(1) جمرى املذكر
 وقفت عليه يزيد على عشرة مواضع يف مسائل وأبواب خمتلفة من الكتاب.  

ا تريد معَن  معَن كذا، جاء يف الكتاب: أىعبد هللا -3  أنت الضاربُه؛ ألنَّك إمنَّ
معَن مع، جىعىلُت متاعىك، يدخله معَن أىلقيُت،    أنت الَّذى ضربه، الواو يف

 .(2) فيصري كأىنَّك قلت: أىلقيُت متاعىك، إال على معَن ولكن
يف موضع كذا، جاء يف الكتاب: رويد يف موضع الفعل، نفعل يف موضع   -4

 .(3) الفعل فقولك: مه، وصه فعلنا، وأما ما هو يف موضع 
تقوم مقامها أو مقام كذا، جاء يف الكتاب: أمساء األفعال عملت عملها   -5

 .  (4) فهي تقوم مقامها، وحده مقام واحده
على   -6 يقع  واحد  املذكر،  على  يقع  املؤنث  الكتاب:  على كذا، جاء يف  يقع 

 . ( 5) اجلميع 
 . ( 6) محدا بدل من أمحد هللا   جعل احلذر بدال من احذر، بدل، جاء يف الكتاب:   -7

 
 (. 351، 49/ 2/ 2؛ 96، 57/ 1الكتاب، سيبويه ) .(1)
 (. 325/ 2؛ 274، 157، 130/ 1الكتاب، سيبويه ) .(2)
 (. 229/ 4؛ 24/ 3؛ 252، 244-243/ 1الكتاب، سيبويه ) .(3)
 (.378، 243/ 1الكتاب، سيبويه ) .(4)
 (.582، 561/ 3الكتاب، سيبويه ) .(5)
 (. 353، 341، 312/ 1سيبويه ) الكتاب،  .(6)
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 -دراسة أتصيليىة يف ضوء النحو التحويلي  -اإلحالل يف الكتاب لسيبويه
 د. عاطف طالب عبد السالم الرفوع 

 .(1) مكان كذا، جاء يف الكتاب: أفعال مكان أفعل  -8
اإلحالل يف    اثلثاا: تعددت الصُّور واألنواع الَّيت ميكن أن تصنَّف حتت ابب
، وإحالل  (2) الكتاب، كإحالل االسم مكان االسم, حنو: اجلمع مكان الواحد 

، وإحالل االسم مكان الفعل،  (3) الفعل مكان الفعل، حنو: سرت مبنزلة أسري 
، وإحالل الفعل مكان احلرف، حنو: عسى مبنزلة  (4) كما يف إعمال املشتقات

, وإحالل احلرف  ( 6) ، وإحالل احلرف مكان احلرف، حنو: هْل مبنزلة قدْ (5) لعلَّ 
الفعل، حنو: ما منزلة ليس وهناك إحالل تركيب مكان مفردات،    ،(7) مكان 

، وهناك إحالل مفردات مكان تركيب، حنو: املصادر الَّيت  (8) املؤولة كاملصادر  
 .(9) تنوب عن أفعاهلا ك "سقياا" سقاك هللا

  

 
 (. 568/ 3الكتاب، سيبويه ) .(1)
 (. 49/ 2الكتاب، سيبويه ) .(2)
 (. 24/ 3الكتاب، سيبويه ) .(3)
 (. 181/ 1الكتاب، سيبويه ) .(4)
 (. 375/ 2الكتاب، سيبويه ) .(5)
 (. 100/ 1الكتاب، سيبويه ) .(6)
 (. 146/ 1الكتاب، سيبويه ) (7)
 (. 390/ 1الكتاب، سيبويه ) .(8)
 (. 341، 312، 353/ 1الكتاب، سيبويه ) .(9)
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 الثَّاين: الد ِّراسة التَّطبيقية  القسم
 إحالل اسم الفاعل حمل الفعل املضارع
الَّذى جرى جمرى الفعل املضارع ىف    قال سيبويه يف ابب من اسم الفاعل

نكرة    املفعول ىف )يىفعىُل( كان  أردت يف  ما  املعَن  من  فيه  أردت  فإذا  املعَن: 
ا، فمعناه وعمله مثل هذا يضرب   ا غدا ، وذلك قولك: هذا ضارب زيدا منوَّانا
ا، فإِّذا حدَّثت عن فعل يف حني وقوعه غري منقطع كان كذلك، وتقول:   ا غدا زيدا

ا الساعةى، وكان  هذا ضارب  عبدى هللا الساعةى، فمعناه وعمله مثل هذا يضر  ب زيدا
ا حُتد ِّث أيضاا عن ات ِّصال فعل ىف حال وقوعه، وكان موافقاا   زيد ضارابا أابك، فإِّمنَّ
ا، فهذا جرى جمرى   ا، فمعناه وعمُله كقولك: كان يضرب أابك، ويوافُق زيدا زيدا

 .(1) الفعل املضارع ىف العمل واملعَن منوَّانا 
اعل املنكر، وهذا عند التَّحويليني ما ذكره سيبويه يتعلق إبعمال اسم الف

يقوم على إحالل االسم )اسم الفاعل( حمل الفعل املضارع، وقد قيَّده سيبويه  
هنا بشروط، فال بدَّ حىتَّ يقع موقع )يفعل( أن يكون نكرة منونة داال  على  
احلال واالستقبال، وأن يعتمد..، فحينئذ جيري جمرى الفعل املضارع يف العمل  

يف العمل حيث يرفع الفاعل إن كان الزماا، وينصب املفعول متعداي، واملعَن،  
 .  (2) ويف املعَن للداللة على احلال أو االستقبال كاملضارع

 
 (. 26/ 2(، شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السريايف )164/ 1الكتاب، سيبويه ) .(1)
يبويه  مسألة إعمال اسم الفاعل املنكر فيها خالف بني البصريني والكوفيني وما ذكر ميثل رأي س  .(2)

(، التذييل والتكميل: أبو  103-99/  4والبصريني إال األخفش انظر: شرح املفصل: ابن يعيش )
 (. 444/  2(، حاشية الصبان )339 -337/ 10حيان )
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وما ذكره سيبويه تناوله ُجلُّ النُّحاةِّ من بعده، قال املرب ِّد: إِّن جعلت اسم  
، جرى جمرى  الفاعل يف معَن ما أىنت فيه ومل ينقطع، أىو ما تفعله بعد ومل يقع

أكل   زيد  قولك:  وذلك  معناه..  يف  ألىنَّه  وتقديره؛  عمله  يف  املضارع  الفعل 
ا، كما تقول:   طعامك السَّاعة، إِّذا كان يف حال أكل، وزيد آكل طعاماا غدا
إِّذا كان يف حال أكل، وزيد أيكل غدا، وتقول: مررت   السَّاعة،  زيد أيكل 

ا، فتصفه به؛ ألىنَّه نكرة   مثله، كما تقول: مررت برجل يضرب  برجل ضارب زيدا
ا, إذا أردت بضارٍب ما أنت  (1) زيدا . وقال ابن السَّرَّاج: تقول: هذا ضارب  زيدا

  .(2) فيه، أو املستقبل، كمعَن الفعل املضارع له
ي، وابن   وقد تكلَّم العلماء كابن السَّرَّاج، وأيب الربكات األنباري، والُعْكربى

هذا علة  عن  وغريهم،  هلذا    يعيش،  علتني  وذكروا  ومسوغاته،  اإلحالل، 
: أُعمل اسم الفاعل؛ ألنَّه جار على الفعل املضارع يف حركاته،   اإلحالل؛ أوالا
زنة   على  و)يُْكرِّم(  )يىْضرِّب(،  زنة  على  ف )ضىارِّب(  حروفه،  وعدد  وسكناته، 

فعال أال  )ُمْكرِّم(...والثَّاين: األىصل يف األىمساء أال تعمل، كما أنَّ األىصل يف األ 
تعرب، إِّال أنَّ املضارع أعرب ملشاهبة اسم الفاعل، فينبغي أال يعمل اسم الفاعل  

 
 (.  149/ 4املقتضب، املربد ) (1)
 (.125/ 1األصول، ابن السراج )  .(2)
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ا   إال ما أشبه منه املضارع يف احلال واالستقبال، حنو قولك: هذا ضارب  زيدا
ا، وُمكرِّم عمراا الساعة   . (1) غدا

يقع  وإضافة ملا تقدَّم فيعمل اسم الفاعل إذا اعتمد على شيء قبله، كأن  
  ، بعد االستفهام، حنو: أضارب زيد عمراا؟، أو حرف الن ِّداء، حنو: اي طالعاا جبالا
أو النَّفي، حنو: ما ضارب زيد عمراا، أو يقع صفة، حنو: مررت برجل ضارب  
، حنو: جاء زيد راكباا فرساا، أو إذا وقع خربا، وهذا يشمل خرب   ا، أو حاالا زيدا

رب انسخه، أو مفعوله، حنو: كان زيد ضارابا  املبتدأ، حنو: زيد ضارب عمراا، وخ
ا عمراا   ا ضارابا عمراا، وأعلمت زيدا عمراا، وإن زيدا ضارب عمراا، وظننت زيدا

 .(2) ضارابا بكراا
أمَّا الشَّواهد فقد ذكر سيبويه عدة شواهد شعرية حتت هذا الباب، ومنها  

عر منوَّانا من هذا الباب قو   ]من الكامل[ له:قال سيبويه: ومما جاء ىف الش ِّ
 (3) .. وبِّرِّيشِّ ن ىْبلِّكى رىائش  نىبلِّى .إّن  حبىْبلِّكى واصِّل  حىبلِّى

 
(، البديع  49(، أسرار العربية، أبو الربكات األنباري )ص  125،  123/  1. األصول، ابن السراج )(1)

(،  437/  1(، اللباب يف علل البناء واإلعراب، العكربي )1/506يف علم العربية، ابن األثري )
 (. 341/ 1اللمحة يف شرح امللحة، ابن الصائغ )(، 84- 82/ 4شرح املفصل، ابن يعيش )

(، البديع يف علم العربية، ابن األثري  282/  1التعليقة على كتاب سيبويه، أبو علي الفارسي )  .(2)
(، شرح  243/  1شرح املفصل، ابن يعيش )(،  150املقدمة اجلزولية يف النحو )ص  (،1/506)

 (. 3/107(، شرح ابن عقيل )74-72/ 3التسهيل، ابن مالك )
شرح أبيات سيبويه،    (،51/  5ذيب اللغة، األزهري )هت(مل ينسبه،  164/  1الكتاب، سيبويه )  .(3)

( نسبوه المرئ القيس،  135/  11لسان العرب، ابن منظور )  ( ،268/  1أبو حممد السريايف )
 (.144والبيت المرئ القيس يف ديوانه )ص  
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قال أبو حممد السَّريايف: "الشَّاهد فيه على تنوين )واصل(، وإعماله عمل  
 . (1) الفعل، ونصب )حبلي( به، وكذلك )رائش( منون، وقد نصب )نبلي("

،  مما تقدَّم فقد حل اسم الفاعل املنكر هاه نا حمل الفعل املضارع معَن وعمالا
أمَّا املعَن فيكون على معَن )يىفعىُل(، وأمَّا عمالا فريفع الفاعل..وينصب املفعول،  
الفاعل جار على   فاسم  أمَّا املشاهبة  بينهما من مشاهبة ومقايضة؛  ملا  وذلك 
الفعل املضارع يف حركاته، وسكناته، وعدد حروفه. وأما املقايضة فاألىصل يف  
األىمساء أال تعمل، كما أنَّ األىصل يف األفعال أال تعرب، إِّال أنَّ املضارع أعرب  
احلال   يف  املضارع  ملشاهبته  الفاعل  اسم  وعمل  الفاعل،  اسم  ملشاهبة 
واالستقبال..، فكل منهما أعطى صاحبه حكماا من أحكامه. ويلحظ كذلك  

لتحليل البنية السَّطحية    أنَّ هذا النَّمط من اإلحالل يعتمد على البنية العميقة
وتوجيهها وحتديد نوعها من اللزوم والتَّعدي، مما يدل على عمق التفكري النَّحوي  
عند سيبويه والنُّحاة من بعده، وهذا يعزز فكرة التَّأثر ابلنَّحو العريب وحماكاته  
  عند التَّحويلني وغريهم، فعند التَّحويليني حلَّ العنصر )أ( وهو اسم الفاعل حمل 

العنصر )ب( الفعل، وأدَّى وظيفته؛ فرفع الفاعل إن كان من الالزم، ونصب  
املفعول إن كان متعداي، وهذا اإلحالل كما تقدَّم ليس عشوائياا، بل له قواعد  
تضبطه، ليس فقط على مستوى اسم الفاعل املنكر، بل تنتظم مجيع املشتقات،  

 وكذلك املصدر...
  

 
 (. 268/ 1شرح ابيات سيبويه، أبو حممد السريايف ) .(1)
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 اجلميعإحالل الواحد موقع 
وأمَّا ثلُثمائٍة إىل تسعِّمائٍة فكان ينبغى أن تكون يف القياس  قال سيبويه: "

ُ به  ، حيث جعلوا ما يبنيَّ مئني أو مئات، ولكنَّهم شبَّهوه بعشرين وأىحىدى عىشىرى
ا؛ ألنَّه اسم لعدد كما أىنَّ عشرين اسم لعدد. وليس مبستنكر يف    العدُد واحدا

ا واملعَن مجيع،  كالمهم أْن يكون اللَّفظ و  عر من  احدا حىتَّ قال بعضهم يف الش ِّ
 .  (1)ماال يُْست ىْعمىُل ىف الكالم"  ذلك

 ]من الطويل  [وقال علقمة بن عبدة: 
يىُف احلىْسرىى فأمَّا عِّظاُمها ا جِّ ْلُدها فىصىلِّيبُ  ...هبِّ  ( 2) فىبيِّض  وأىمَّا جِّ

ا يريد جلودها فوحَّد؛   ألىنَّه قد علم أىنَّه ال يكون للجماعة  قال القرطيب: "إِّمنَّ
 ، فجلدها حل حمل جلودها؛ ألنَّ املعَن يدل على ذلك.  (3) جلد واحد"

 ]من الرجز   [وذكر سيبويه قول الشَّاعر: 
لقُِّكْم عىْظم /  ...ال تُنكُِّروا القىْتلى/ وىقىْد ُسبِّينا ينىا يفِّ حى  .(4)وىقىْد شىجِّ

 
 (.  209/ 1. الكتاب، سيبويه )(1)
الشنتمري )ص  (2) األعلم  الفحل،  بن  علقمة  ديوان  الكتاب، سيبويه )27. شرح   ،)1  /209  ،)

القرآن األخفش األوسط )173/  2املقتضب، املربد ) /  7( تفسري الطربي )245/  1(، معاين 
/  2السريايف )  (، شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد340/  1(، معاين القرآن وإعرابه الزجاج )558
ضرائر  (،  190/  1(، تفسري القرطيب )180(، ما جيوز للشاعر يف الضرورة، القزاز )ص  101

 . (252الشعر، ابن عصفور )ص 
 (. 190/ 1تفسري القرطيب ) .(3)
( ذكر اجلزء الثاين، معاين القرآن  44/ 2(، جماز القرآن، أبو عبيدة )209/ 1. الكتاب، سيبويه )(4)

/  2(ذكر تنكري مكان تنكروا، شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السريايف )83/  1)وإعرابه، الزجاج  
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حلوقكم،   يف  ابلواحد  يريد  اجلمعفاكتفى  حمل  (1) عن  هنا  املفرد  فحل   ،
 اجلمع، بداللة اإلضافة إىل اجلمع.

عر على لفظ الواحد يراد به اجلميع:   من    [قال سيبويه: ومما جاء ىف الش ِّ
 ]الوافر 

 (2) فإِّنَّ زمانىُكْم زىمىن  مخىِّيصُ  ... ُكُلوا يفِّ ب ىْعضِّ بىطنُِّكُم تىعِّفُّوا
أراد يف بعض بطونكم فاكتفى ابلواحد عن اجلمع؛ ألىنَّ إِّضافة اجلمع تدل   

  .( 3) على أىنَّ البطن مبنزلة البطون
 هئ  مئ خئ حئ ُّٱٱٱٱقوله تبارك وتعاىل:  وقال سيبويه: ومثل ذلك ىف الكالم 

 .(4)وقىرِّْران به عينا، وإن شئت قلت: أعينا وأنفسا  ، ]4سورة النساء:  [َّ حت خب حب جب

 
( ذكر اجلزء الثاين  87/  2، احملتسب، ابن جين )للمسيب بن زيد مناة الغنوي( نسبه  101-102

 . للمسيب بن زيد مناة( نسبه  423 /14ونسبه لطفيل، لسان العرب، ابن منظور )
(،  314/  1(، األصول يف النحو، ابن السراج )4/9؛  83/  1)معاين القرآن وإعرابه، الزجاج    .(1)

 (. 512علل النحو، الوراق )ص 
(، األصول يف النحو، ابن  93/  5(، معاين القرآن وإعرابه الزجاج )209/  1الكتاب، سيبويه )  .(2)

/  2(، احملتسب، ابن جين )2/104(، شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السريايف )313/  1السراج )
(، املفصل، الزخمشري )ص  34/  2آخذ على شراح ديوان أيب الطيب املتنيب، املهليب )(، امل87

جمهول القائل مل أقف على قائله على الرغم من    (،10/  4شرح املفصل، ابن يعيش )   (،268
 البحث اجلاد. 

 (. 516(، علل النحو، ابن الوراق )ص  2/104شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السريايف ) .(3)
 (. 210/ 1الكتاب، سيبويه ) .(4)
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هنا؛   النَّفس  فاكتفى  حيث وحَّد  يكون مجاعة،  واهلوى  اهلوى،  أراد  ألنَّه 
ابلواحد عن اجلمع لذلك، ومل يذهب الوهم إىل أنَّه ليس مبعَن مجع؛ ألنَّ قبله  

. قال ابن الوراق: "النَّفس والعني يراد هبما اجلمع، فاكتفى ابلواحد فيه،  (1) مجعا
رادة"لداللة الكالم عليه على   .(2) اإلِّ

املفرد موضع   أن نظري وضع  بداية نص سيبويه فذكر األخفش  أمَّا شرح 
، فجعله   ا هو تِّْسُع مئات أو مِّئنيِّ اجلمع يف الشَّواهد السَّابقة قوله: تِّْسُع مئة وإمنَّ
الثَّالثة يكون مجاعة، حنو: ثالثة رجال   العشرة اىل  ا، وذلك أنَّ ما بني  واحدا

اوعشرة رجال، مث جعلو  . وقال أبو سعيد السريايف: "ليس  (3) ه يف املِّئنيى واحدا
ا، ويكون عبارة عن مجيع، وال   مبستنكر يف كالم العرب أن يكون اللفظ واحدا

العدد" األنباري:  ،  (4) سيما يف ابب  الربكات  أبو  قالوا:  وقال  فىلِّمى  قيل:  "فإن 
م  ثالمثائة، ومل يقولوا ثالث مئني؟ قيل: كان القياس أن   يُقال: ثالث مئني إال أهنَّ

عن   الواحد  بلفظ  يكتفون  وهم  اجلمع،  على  تدل  ا  ألهنَّ املائة؛  بلفظ  اكتفوا 
 .(5) اجلمع"

تتجلى عملية اإلحالل عند سيبويه بوضع املفرد مائة موضع اجلمع مئني أو  
مئات، ويف بيت علقمة بوضع املفرد جلد موضع اجلمع جلود، ويف الثَّاين بوضع  

 
 (.7/559(، تفسري الطربي ) 245/ 1معاين القرآن، األخفش األوسط ) .(1)
 (.516علل النحو، ابن الوراق )ص  .(2)
 (. 249/ 1معاين القرآن، األخفش األوسط ) .(3)
 (. 102/ 2رح كتاب سيبويه، أبو سعيد السريايف )ش .(4)
 (. 223أسرار العربية، أبو الربكات األنباري )ص  .(5)
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ق موضع اجلمع حلوق، ويف الثَّالث بوضع املفرد بطن موضع اجلمع  املفرد حل
بطون، ويف اآلية الكرمية بوضع املفرد نفس موضع اجلمع أنفس، ويف قول العرب  
ا مفردات أما   بوضع عني موضع اجلمع أعني؛ فالبنية السَّطحية الظاهرة هلا أهنَّ

   البنية العميقة فهي تعرب عن اجلمع.
املفرد حمل اجلمع فالراجح أنَّه جائز يف الكالم نظماا  أما عن حكم إحالل  

ونثراا، وما ذكره سيبويه من شواهد قرآنية وشعرية وقول العرب دليل على جوازه،  
عر، وجاز التَّوحيد   وذهب الفرَّاء كذلك إِّىل أىنَّه جائز يف الكالم غري خمتصٍ  ابلش ِّ

"والعرب تضع  ل أبو عبيدة:  . قا(1) عنده؛ ألىنَّ أكثر الكالم يواجه به الواحد 
"..واحد يف معَن مجاعة، وهذا  وقال الزجاج:    .(2) لفظ الواحد ىف معَن اجلميع"

قال أيضا: "وإذا  ، و (3) جائز يف اللُّغة إذا كان يف الكالم دليل على اجلماعة"
 .(4) كان املوضع الذي ال يُ ْلبُِّس ذكُر الواحد فيه، فهو ينبئ عن اجلماعة" 

جين ِّ  ابن  اجلماعة...وهو :  وقال  موضع  يف  املفرد  وقوع  عنهم  شاع  وقد 
 وقد عده ابن فارس  .(5) كثري

 
 (.561/ 7خزانة األدب، البغدادي )(، 102/ 2معاين القرآن، الفراء ) .(1)
 (.  44/ 2جماز القرآن، أبو عبيدة ) .(2)
 (.340/  1معاين القرآن وإعرابه الزجاج ) .(3)
 (.74/  2معاين القرآن وإعرابه الزجاج ) .(4)
 (. 87/ 2احملتسب، ابن جين ) .(5)
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الثَّعاليب اجلميع  وتبعه  واملراد  الواحد  ذكر  العرب  ُسنن  أبو    .(1)من  وقال 
وهم يكتفون بلفظ الواحد عن اجلمع... والشَّواهد على هذا  الربكات األنباري:  

 .(2) النحو كثرية
املرب ِّد فقد محل هذا اإلحالل على اجلواز للضرورة الشعرية، وذكر شواهد  أما  

القزاز وابن عصفور الشعرية، وكذلك  الزَّخمشري يف املفصل    .(3) سيبويه  ومحل 
 . (4)هذا اإلحالل على الشاذ، وذكر الشاهد األول من شواهد سيبويه

وهذا عند " يف التذييل: أما أبو حيان فقد تباين موقفه وتناقض حيث قال
، وقال يف البحر:  (5) س من أقبح الضرائر، يريد: جلودها، وبطونكم، وحلوقكم"

الضَّرورة" إِّالَّ يف  سيبويه ال جيوز  عند  آخر يف  .  (6) "وهذا  موضع  ذكر يف  مث 
ويظهر من كالم س جواز ذلك  التذييل ما يعارض ويناقض ذين النصني فقال: "

 الكالم، قال س: ومثل ذلك ىف الكالم  ىف الكالم؛ ألنَّه شبه به ما جيوز يف
تبارك وتعاىل: عينا"  َّ حت خب  حب جب هئ  مئ خئ حئ ٱُّٱٱقوله  به  وقرران   ،(7) .

 
(، فقه اللغة وسر العربية، أبو منصور الثعاليب  161الصاحيب يف فقه اللغة العربية، ابن فارس )ص    .(1)

 (. 227)ص 
 (.  170أسرار العربية، ابو الربكات األنباري )ص  .(2)
(، ضرائر  180(، ما جيوز للشاعر يف الضرورة، القزاز )ص  170-169/  2املقتضب، املربد )    .(3)

 (.  252 - 251الشعر، ابن عصفور )ص 
 . (10/ 4(، شرح املفصل، ابن يعيش )268املفصل، الزخمشري )ص  .(4)
 (. 84/ 2التذييل والتكميل، أبو حيان ) .(5)
 (. 549/ 10تفسري البحر احمليط، أبو حيان )  .(6)
 (. 280/ 9التذييل والتكميل، أبو حيان ) .(7)
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فالتباين يف احلكم الذي ذكره أبو حيان واضح ومتناقض، ويبدو أنَّه استدرك  
التَّذييل وذكر الرأي الصَّحيح لسيبويه.   وممن وهم أيضاا  يف املوضع الثَّاين من 

 .(1) البغدادي فقال: "وظاهره أىنَّه غري ضرورة، ونص سيبويه على أىنَّه ضرورة"
لسيبويه من أنَّه من أقبح الضَّرائر    وما نسبه أبو حيان ومن بعده البغدادي

أو مقصور على الضَّرورة وهم ال يقوم على دليل قاطع، بل إنَّ قول سيبويه ليس  
عر والقرآن الكرمي وقول العرب ينقض ما   مبستنكر واحتجاجه بشواهد من الش ِّ
ذكراه، وكذلك فإنَّ أاب سعيد السَّريايف يف شرحه للكتاب وأاب حممد السَّريايف يف  

، وقول أيب  (2) شرحه ألبيات الكتاب مل يذكرا أنَّ سيبويه قصره على الضرورة
حيان يف املوضع الثَّاين من التذييل ميكن أن يدخل يف ابب االستدراك، فيكون  

   من ابب تصويب الوهم الَّذي وقع فيه.
  وقد تبني من خالل التَّحليل السَّابق أنَّ عملية إحالل املفرد أو جميء املفرد 

اللبس  مو  وقوع  عدم  فيشرتط  ومقيدة،  مضبوطة  بل  مطلقة؛  غري  اجلمع  ضع 
 والوهم، وأن يكون يف الكالم دليل لفظي أو معنوي على اجلماعة.

أمَّا الغرض والوظيفة من هذا اإلحالل الَّذي ُعدَّ من سنن العربية فهو مظهر  
مقام اجلمع ضرورة،  من مظاهر ات ِّساع اللُّغة، قال املهليب: "ليس إقامة الواحد  

، وكذلك أشار  (3) ولكن توسُّعاا، وقد جاء ذلك كثريا على غري وجه الضرورة"
 

 (.559/ 7. خزانة األدب، البغدادي )(1)
( شرح أبيات سيبويه، أبو حممد السريايف  104-101/  2شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السريايف )  .(2)

(1 /92- 93 .) 
 (.  34/ 2يب املتنيب، املهليب )املآخذ على شراح ديوان أيب الط .(3)



 

 

 
53 

 العربية جملة العلوم  
 هـ 1442  شوالستون  الو   احلادي  العدد

االتساع فائدة  إىل  لغوية  (1) القزاز  أداءات  ابستخدام  هنا  االتساع  ويتجلى   ،
مظاهر   من  مظهر  االستعمال  يف  االتساع  هذا  أن  وال شك  أخرى،  موضع 

يف التعبري واألداء، وال خيفى ملا هلذا  فصاحة اللغة وبالغته، دال على املرونة  
االتساع من درو يف حتديد الداللة وتوضيحها ابستعمال اللفظ املناسب ألداء  
النص وسياقه   املوجودة يف  اللفظية واملعنوية  بناء على اإلشارات  البعيد  املعَن 

على التفنن والتنويع يف أداء    كما يف هذه املسألة، وهذا يعطي املتكلم القدرة
ملعَن املطلوب أبلفاظ وعبارات متنوعة، ويسهم يف فهم األداءات والرتاكيب  ا

 واستنباط معانيها، وهذا املظهر يوافق مبدأ الكفاية عند تشومسكي. 
 إحالل اسم الفعل موقع الفعل

قال سيبويه: "ابب من الفعل مُس ِّي الفعُل فيه أبمساء مل تؤخذ من أمثلة الفعل  
الكالم األىمر والنَّهي، فمنها ما يتعدَّى املأمور إىل مأمور  احلادث، وموضعها من  

، ومنها ما يتعدَّى املنهيَّ إىل منهي عنه، ومنها   به، ومنها ما ال يتعدَّى املأمورى
 ما ال يتعدَّى ال منهيَّ. 

ا، ومنها   ا هو اسم لقولك: أىروِّد زيدا ا، فإمنَّ أىمَّا ما يتعدَّى فقولك: رويد زيدا
ا زيدا ُلمَّ  أبو  هى الثَّريدى. وزعم  ي َّهىلى  العرب: حى قول  ومنها  ا،  زيدا تريد هاتِّ  ا  إمنَّ  ،

ي َّهىلى الصَّالىة، فهذا اسُم ائتِّ الصالةى، أي:   اخلىطَّاب أنَّ بعض العرب يقول: حى
ائتوا الثَّريدى وأتوا الصَّالةى،... وأمَّا ما ال يتعدَّى املأمورى وال ال منهيَّ إىل مأموٍر به  

م إىل  أىشبه وال  وما  وإيٍه،  وآٍه  صه،  وصىْه  مىه،  مىْه  قولك:  فنحو  عنه،  نهي 

 
 (. 181- 180ما جيوز للشاعر يف الضرورة، القزاز )ص  .(1)
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. مث قال: وهي أمساء للفعل..مس ِّي به األمر والنَّهي..فهي تقوم مقام  (1) ذلك"
الباب وحتت هذا ابب  (2) فعلهما وقد ذكر سيبويه شواهد عدة حتت هذا   .

أنَّ   لك  ى  ت ىبىنيَّ "فقد  بقوله:  الباب  رويد...وختم  موضع  متصرَّف  ىف  ُروىْيدى 
 .(3) الفعل"

موقع    -اسم فعل األمر -يناقش سيبويه يف هذا الباب إحالل اسم الفعل  
الفعل، وقد جعلها يف قسمني؛ قسم يتعدَّى إىل مأمور به أو إىل منهي عنه، 

ال يتعدَّى املأمور أو املنهي، فالقسم األول: حيل حمل الفعل املتعدي،    وقسم
حم حيل  الثَّاين:  األمثلة  والقسم  ذكر  يف  سيبويه  توسع  وقد  الالزم،  الفعل  ل 

والشَّواهد على هذا اإلحالل، علما أنَّ مجيع األمثلة والشَّواهد اليت ذكرها تقع  
يف ابب األمر ال النهي، قال أبو سعيد السريايف يف توضيح هذا: "فإن قال  

شيء من    قائل: مل فصل سيبويه بني األمر والنَّهي يف أول هذا الباب، وليس يف 
هذه األفعال هني، بل ال جيوز أن يكون فيها هني؛ ألنَّه ليس شيء من هذه  
ا تقع موقع   املصادر الَّيت هي اسم الفعل يقدر فيها )ال( الَّيت هي للنَّهي، وإمنَّ
ا مساه هنياا ابملعَن، ال بدخول حرف هني؛ ألنَّه إذا   األمر احملض، قيل له: إمنَّ

 
 (.242 - 241/ 1الكتاب، سيبويه ) .(1)
 (.243 - 242/ 1الكتاب، سيبويه ) .(2)
/  2(، انظر تفصيل املسألة: شرح كتاب سيوبه، أبو سعيد السريايف )244/  1الكتاب، سيبويه )  .(3)

141- 145 .) 
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ملعتاد يف الكالم أن يقال هنى عنها، وإذا قال: صه  قال: اتركها، وامنعها، فا
 .(1) صه، فأمره ابلسكوت والكف، فقد هناه عن الكالم"

وقد تناول جلُّ العلماء قضية وقوع هذه األمساء موقع األفعال، فريى املرب ِّد،  
وأبو سعيد السَّريايف، وأبو حممد السَّريايف، وابن فارس، والشَّنتمري، وابن يعيش، 

ا تريد: أروْد زيدا وغريه ا، إِّمنَّ . وقال أبو سعيد  (2) م أىنَّك إِّذا قلت: رويدك زيدا
السَّريايف يف تعليقه وشرحه على هذا الباب: "واعلم أنَّ هذا الباب مشتمل على  

 .(3) أمساء وضعت موضع فعل األمر"
وقد فصل بعضهم القول يف أمساء األفعال كالزَّخمشري وابن مالك، وصريوها  

ثال مبعَن:  يف  وأوه  أتضجر،  مبعَن:  أف  حنو:  للمضارع،  أمساء  أقسام؛  ثة 
أتوجع... وأخرى للماضي، حنو: هيهات ذاك، أي: بعد، وشتان زيد وعمرو،  

يف ضربني متعد للمأمور وغري متعد    أي: افرتقا وتباينا... وأخرى لألمر؛ تقع 
ويقال:   وأمهله.  أروده  أي:  ا،  زيدا رويدا  قولك:  حنو  فاملعتدي  ا،  له.  زيدا تيد 

ا، أي: خذه، وحيهلَّ   ا، أي: قربه وأحضره.. وها زيدا مبعَن: رويد، وهلم زيدا

 
 (. 143/ 2شرح كتاب سيوبه، أبو سعيد السريايف ) .(1)
املربد)(2) املقتضب،  السريايف) 3/277.  سعيد  أبو  سيوبه،  أبيات  145/  2(، شرح كتاب  (، شرح 

(، النكت  73(، الصاحيب يف فقه اللغة العربية، ابن فارس)ص1/71سيوبه، أبو حممد السريايف)
 (.  3/28فصل، ابن يعيش )(، شرح امل1/451يف تفسري كتاب سيبويه، الشنتمري ) 

 (. 142/ 2شرح كتاب سيوبه، أبو سعيد السريايف ) .(3)
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ا، أي: دعه، وتراكها ومناعها، أي: اتركها وامنعها...  الثَّريد، أي: ائته، وبله زيدا
 ( 1) وغري املتعدي حنو قولك: صه، أي: اسكت، ومه، أي: اكفف.

ضية من ابب اإلانبة أو ما انب  وقد جعل بعض النُّحاة املتأخرين هذه الق
، كابن مالك، وابن النَّاظم، وابن هشام، واألمشوين،   عن الفعل معَن واستعماالا

 .(2) وغريهم
   ]من الرجز[قال ابن مالك:  

)صىْه( )مىْه(. ما انبى عن فِّعل كى )شتَّان( وى  ( 3).. هو اسم فِّعل وكذا )أىوَّه( وى
األفعال ألفاظ انبت عن األفعال معَن واستعماال،  قال ابن الناظم: "أمساء 

كشتان مبعَن: افرتق، وصه، مبعَن: اسكت، وأوه، مبعَن: أتوجع...واستعماهلا  
 (4) كاستعمال األفعال؛ من كوهنا عاملة غري معمولة".

ومما يدلك على أن هذه األمساء وضعت موضع األفعال وحلت حملها أهنا  
يح بنائها: "وأصل بناء هذا الكلم املوضوعة لألمر  مبنية، قال ابن جين ِّ يف توض

 
الزخمشري)ص(1) املفصل،  يعيش)193- 192.  ابن  املفصل،  شرح  الكافية  8-11/  3(،  شرح   ،)

 (.1385-3/1384الشافية، ابن مالك )
(،  91/  3(، شرح األمشوين )78/  4(، أوضح املسالك، ابن هشام )435شرح ابن الناظم )ص    .(2)

 (. 287/ 3شرح الصبان )
(،  3/302(، شرح ابن عقيل )4/78(، أوضح املسالك، ابن هشام )435. شرح ابن الناظم )ص(3)

ها:  منت ألفية ابن مالك، ضبطها وعلق علي(،  3/287(، شرح الصبان )3/91شرح األمشوين )
 . (41عبد اللطيف اخلطيب )ص 

)ص  .(4) الناظم  ابن  )435شرح  هشام  ابن  املسالك،  أوضح  انظر:  شرح  4/78-85(،   ،)
 (.287/ 3(، شرح الصبان)3/91األمشوين)
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ا تضمَّنت معَن الم األمر، أال ترى أنَّ )صىه( مبعَن: اسكت، وأصل   عندي أهنَّ
لتحذر،   احذر:  وأصل  احذر،  معناه:  )حذار(  وكذلك  لتسكت،  اسكت 
ا، وأصل انظر: لتنظر، فمعَن الم األمر   ا هو اسم: انظر زيدا وكذلك رويد زيدا

 .(1) مجيع ذلك، فهذه علة بنائها الصَّرحية" موجود يف 
تقدم   ملا  الباب إضافة  الَّيت ذكرها سيبويه يف هذا  األمثلة والشَّواهد  ومن 

الشَّاعر: فقول  تعدَّى  ومما  مبنزلته  وصار  للفعل  امساا  جاء  ما  مما  من  [  فقال: 
 ]الرجز

 (2) أىْرابعِّها.. أال ت ىرىى املْوتى لىدىى .مىناعِّها مِّن إبٍِّل مناعها
 .(3) قال سيبويه: "وهذا اسم لقوله لُه: امنعها"

 ]من الرجز [ قال الشَّاعر:
 (4) .. أال ترى املوتى لىدىى أىْوراكِّهىا .تىراكِّها مِّن إبٍِّل تىراكِّهىا

 .(5) قال سيبويه: "فهذا اسم لقوله لُه: اتُرْكها"

 
شرح املفصل،  (،  51/  3(، اخلصائص، ابن جين ) 15التمام يف أشعار هذيل، ابن جين )ص    .(1)

 (. 46/ 3ابن يعيش )
( نسبه  261/  2(مل ينسبه، شرح أبيات سيبويه، أبو حممد السريايف )1/242)الكتاب، سيبويه    .(2)

( قال الزبيدي: أنشد سيبويه لرجل  219/  22لراجز من بكر بن وائل، اتج العروس، الزبيدي )
م العرب: إنَّه لرجل من بين متيم.   من بكر بن وائل، وقال أىبو عبيدة يف كتاب أاي 

 (. 242/ 1الكتاب، سيبويه ) .(3)
(نسبه  405/  10(مل ينسبه، لسان العرب، ابن منظور )271/  3،  1/241الكتاب، سيبويه )  .(4)

 للطفيل بن يزيد احلارثي. 
 (. 242/ 1الكتاب، سيبويه ) .(5)
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 ]من الطويل   [قال اهلُذىيلُّ: 
 (1) .. إلينا ولكْن بُ ْغُضُهْم ُمتىمايِّنُ .ما ثىْدُي أُمَّهِّمْ ُروىْيدى عىلِّيًّا ُجدَّ 

 أي: أرود علياا، مبعَن: أمهل علياا. 
قال سيبويه: "ومسعنا من العرب من يقول: وهللا لو أردت الدَّراهم ألعطيتك  

عر، كقول القائل: لو أردت الدَّراهم   ، يريد: أىرود الش ِّ ْعرى ألىعطيتك،  ُروىْيدى ما الش ِّ
عر  . ف )رويد( حلت حمل )دع( و)ما( زائدة.  (2) " فدع الش ِّ

وبناء على ما تقدَّم فاإلحالل هنا له مظاهران؛ إحالل يف املعَن، وإحالل  
يف الوظيفة أو العمل، أما املعَن فهذه األمساء النَّائبة عن أفعاهلا تتضمن معَن  

سم فعل ماض، ومضارع،  الفعل الَّذي تنوب عنه لذا قسمت لثالثة أنواع؛ ا
أما   اسكت.  أتضجر، وصه مبعَن:  مبعَن:  بعد، وأف  فهيهات مبعَن:  وأمر؛ 
الوظيفة أو العمل فهي تعمل عمل فعلها الَّذي انبت عنه، فهي إما الزمة أو  

العميقة   البنية  أنَّ  ويلحظ  هلذا    - الفعل-متعدية.  رة  واملفس ِّ هة  املوج ِّ هي  هنا 
 والوظيفة أو العمل.   اإلحالل من حيث بيان املعَن،

  

 
( وروي ودهم متماين مكان بغضهم متماين، ونسب للمعطل وهو أحد  3/46. ديوان اهلذليني )(1)

شرح أبيات  ( نسبه للهذيل،  243/  1(، الكتاب، سيبويه )3/40بين رهم بن سعد بن هذيل)
( السريايف  حممد  أبو  اهلذيل،  71/  1سيبويه،  خالد  بن  ملالك  نسبه  تفسري كتاب  (  يف  النكت 

 .( نسبه للهذيل451/ 1سيبويه، الشنتمري )
 (. 243/ 1الكتاب، سيبويه ) .(2)
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 إحالل املصدر املنصوب حمل الفعل 
قال سيبويه يف ابب ما ينصب من املصادر على إضمار الفعل غري املستعمل  

ْيبةا، ودىفراا، وجىْدعاا، وعىْقراا، وبُؤساا، وأُفَّةا،  .إظهاره: ..سىقياا وىْرعياا، وحنو قولك: خى
ا، وُسْحقاا. ومن ذلك قو  ا  وتُ فَّةا، وبُ ْعدا لك: ت ىْعساا وت ىبًّا، وُجوعاا، وُجوساا،...وإمنَّ

ينتصب هذا وما أشبهه إذا ذُكر مذكور فدعوت له أو عليه على إضمار الفعل،  
كأىن ك قلت: سقاك هللا سقياا، ورعاك هللا رعياا، وخيبك هللا خيبةا، فكل هذا  

م جعلوه  ا اُخُتزل الفعل ها هنا ألهنَّ بدالا من    وأشباهه على هذا ينتصب. وإمنَّ
اللَّفظ ابلفعل، كما ُجعل احلذر بدالا من احذْر، وكذلك هذا كأىنَّه بدل من  

ي َّبىك هللا.    سقاك هللاُ، ورعاك هللاُ ، ومن خى
وما جاء منه ال يظهر له فِّعل  فهو على هذا املثال نصب، كأنَّك جعلت  

ا يدلُّك أيضاا على أنَّه على  هبراا بدالا من هبىىرىك هللاُ، فهذا متثيل وال يُتكلَّم به، وممَّ 
الفعل ُنصب، أنَّك مل تذكر شيئاا من هذه املصادر لتىبين عليه كالماا كما يبَن  
على عبد هللا إذا ابتدأته، وأىنَّك مل جتعله مبنيًّا على اسم مضمر يف نِّيَّتك، ولكنَّه 

ئل  . وقال يف موضع آخر: "أال ترى أنَّك تقول للسا(1) على دعائك له أو عليه
ا   ا: إمنَّ  عن تفسري سقياا ومحدا

ا بدل من أىمحد هللا، وسقياا   ا، وتقول: محدا هو سقاك هللاُ سقياا وأىمحُد هللا محدا
 .(2) بدل من سقاك هللاُ"

 
(1).  ( سيبويه  )ص  (،  313-311/  1الكتاب،  الزجاجي  الالمات،  شرح  (،  123-122انظر: 

 (. 226/ 5كتاب سيبويه، أبو سعيد السريايف )
 (. 1/353الكتاب، سيبويه ) .(2)
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ومن أبرز النُّحاة الَّذين عاجلوا هذه املسألة ابن السَّرَّاج، والزَّجَّاجي، وأبو  
وابن   السَّريايف،  حيان،  سعيد  وأبو  مالك،  وابن  يعيش،  وابن  الشَّجري، 

وعقراا،  (1) وغريهم وجدعاا،  ودفراا،  وخيبةا،  ورعياا،  سقياا،  السَّرَّاج:  ابن  قال   .
ا، وسحقاا، وتعساا، وت ىبًّا، وهبىْراا؛ ومجيع هذا بدل من   وبؤساا، وأفةا، وتفةا له، وبعدا

فليبينوا الفعل، كأنَّه قال: سقاك هللا ورعاك، وأمَّا ذكرهم   بعد )سقياا(   ) )لىكى
 .  (2) املعَن ابلدعاء

وقال أبو سعيد يف شرح قول سيبويه وإيضاحه: سقاك هللا سقياا، ورعاك  
رعياا، وخيبك هللا خيبةا، فهذا وما أشبهه ينتصب على الفعل املضمر، وجعلوا  
م    املصدر بدالا من اللَّفظ بذلك الفعل، ومعَن قولنا: بدل من ذلك الفعل أهنَّ

ومل   احلذر،  احذر  أي:  احلذر،  احلذر  قالوا:  إظهاره،كما  عن  بذكره  استغنوا 
وبعض   منه،  املأخوذ  الفعل  يستعمل  ال  املصادر  هذه  وبعض  احذر،  يذكروا 
يستعمل، فممَّا مل يستعمل قوهلم: هبراا، كأنَّك قلت: هبرك هللا، إذا دعا عليه، 

من جوساا وجوداا يف معَن:  وهذا متثيل وال يتكلم به، وكذلك ال يتكلم ابلفعل  
جوعا... وهذه املصادر مل يذكرها الذَّاكر ليخرب عنها بشيء كما خيرب عن زيد  
إذا قال: زيد قائم، أو عبد هللا قائم، وهذا معَن قوله: لتبين عليه كالمك كما  

 
، شرح كتاب  (123-122الالمات، الزجاجي )ص(،  252- 2/251. األصول، ابن السراج )(1)

شرح املفصل، ابن يعيش  (،  2/433(، أمايل ابن الشجري )5/226سيبويه، أبو سعيد السريايف )
(1/280( مالك  ابن  الشافية،  الكافية  شرح  حيان 1/131(،  أبو  الضرب،  ارتشاف   ،)  
(3/1360  .) 

 (.252-251/ 2األصول، ابن السراج ) .(2)
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تبين على عبد هللا، يعين: تبين عليه خربا، ومل جتعل هذه املصادر أيضاا خرباا  
وف فرتفعها، وهذا معَن قوله: إنَّك مل جتعله مبنيًّا على اسم مضمر  البتداء حمذ

يعين: خرباا السم مضمر، وإمنا هو دعاء منك إلنسان كقولك: سقياا ورعياا، أو  
دعاء عليه كقولك: تعساا، وتبًّا، وجدعاا، وتركوا الفعل استغناء بعلم املخاطب،  

فقالوا: سقاك هللا سقيا ا  توكيدا به  جاءوا  يعيش...فلو  (1) ورمبا  ابن  وأضاف   ،
ا، فيقول:   أظهرت الفعل صار كتكرار الفعل،... وبعضهم يظهر الفعل أتكيدا
ا  سقاك هللا سقياا، ورىعاك هللا رعياا، وليس ابلكثري،...وابب سقياا، ورعياا، ومحدا

 .(2) ال يطَّرد فيه القياس
املصدر عامل  حيذف  حيان  أبو  من  .وقال  بدال  لكونه  ؛  اللفظ  .وجوابا

ابلفعل؛ منها املصادر اليت تستعمل يف الدعاء لإلنسان، أو عليه، فإن كان له  
فعل انتصب به، وإن مل يكن له فعل قدر من معناه، فمن املتعدي سقياا ورعياا 
يف الدعاء،.. أي: سقاك هللا ورعاك،.. وجدعاا وعقراا يف الدعاء عليه، ومن  

ا، وسحقاا،   وتعساا، ونسكاا، وبؤساا، وخيبة، وجدعاا، الالزم يف الدعاء عليه بعدا
 .  (3)وتباا

 
متهيد القواعد، انظر  (، انظر أيضا:  205-204/  2شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السريايف )  .(1)

 (. 500/ 1، شرح التصريح، خالد األزهري )(1847/ 4اجليش )
/  4متهيد القواعد، انظر اجليش )(، انظر أيضا:  12/  2،  280/  1شرح املفصل، ابن يعيش )   .(2)

 (. 500/ 1شرح التصريح، خالد األزهري )(، 1847
 (. 7/189(، التذييل والتكميل، أبو حيان )1360/  3ارتشاف الضرب، أبو حيان ) .(3)
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عامل   حذف  مسألة  سيبويه  مقدمتهم  ويف  النُّحاة  أوضح  فقد  تقدَّم  مما 
املصدر يف ابب الدُّعاء له أو عليه حنو: سقياا ورعياا، وخيبةا وعقراا، وما جاء يف  

، أو رعاك هذا الباب مساعي ال يقاس عليه، وقولنا يف تفسري املصدر: سقاك هللا
هللا؛ هذا متثيل للتَّوضيح، وال يتكلَّم به، وهذا التَّفسري أو القول هو البنية العميقة  

رة هلذه املصادر اليت جعلت بدالا من اللفظ ابلفعل استغناء هبا عنه.  املفس ِّ
وجند يف نص سيبويه وأقوال النُّحاة من بعده نقاطاا مهمَّة تتصل ابلنَّظرية  

التَّ  بنية  التَّوليدية  بنيتني،  عن  الباب  هذا  يف  يتكلم  سيبويه  أنَّ  منها  حويلية؛ 
املتمثلة ابلدُّعاء   وأدى وظيفته  الفعل  فيها حمل  املصدر  منطوقة حلَّ  سطحية 
للمذكور له أو عليه، ومسيت فيما بعد مصادر انئبة عن أفعاهلا...، وبنية عميقة  

البنية السَّطحية، وقد  ال يتكلم هبا، توضح عملية اإلحالل الَّيت حصلت وتفسر  
بقي أثر هذا اإلحالل أو أثر البنية العميقة املتمثل بنصب املصدر، واإلحالل  
يتجلَّى هنا يف قيام العنصر )أ( وهو املصدر املنصوب مقام العنصر )ب( وهو  
الفعل املضمر املرتوك إظهاره، ومسوغ اإلحالل هنا أنَّ املصدر ُجعل بدالَّ من  

ن من ابب التكرار؛ لذا حذف للعلم به، وهذا اإلحالل  الفعل، فلو ذكر لكا
أدى الوظيفة والداللة املتمثلة يف الدعاء للمذكور له أو عليه ولكن إبجياز، وهذا  

 يدل على بالغة اللغة العربية، وفصاحتها. 
إذ قال ما معناه: واملصدر   الَّذي ذكره سيبويه هاهنا  البدل  أمَّا مصطلح 

و هبذا الوصف يتقارب مع عنصر اإلحالل ومفهومه  بدل من اللفظ ابلفعل، فه 
 عند التَّحوليني.
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وقضية أخرى مهمَّة أنَّ سيبويه جعل اإلحالل هنا مقيساا على إحالل آخر،  
فكما أنَّ االسم املنصوب يف ابب التَّحذير بدل من اللَّفظ ابلفعل، فكذلك يف  

أفعاهلا، فاإلحالل يف هذه املس  النَّائبة عن  له دور يف قياس  ابب املصادر  ألة 
 األحكام، وله دور يف التَّوجيه والتَّقعيد. 

أظهر معه   ذُكِّرى ابلرفع ، وبعضها  املصادر  أنَّ بعض هذه  وجتدر اإلشارة 
  الفعل؛ فال إحالل فيها يف ذين احلالتني..

 اإلحالل يف قول العرب "ما زاد إال ما نقص" 
ن:..ومثل ذلك أيضاا  قال سيبويه يف "ابب ما ال يكون إال على معَن ولك

من الكالم فيما حدثنا أبو اخلطاب: ما زاد إال ما نقص، وما نفع إال ما ضر،  
ما   قلت:  إذا  أنَّك  والضَّرر، كما  النُّقصان،  حنو:  اسم،  مبنزلة  الفعل  مع  فما 
ا، ولوال ما مل جيز الفعل بعد إال   ا، فهو ما أحسنى كالمى زيدا أحسنى ما كلَّم زيدا

ذا املوضع، ك قال: ولكنَّه ضر،  يف  بغري ما، كأنَّه  ما أحسنى  ما ال جيوز بعد 
 .(1) وقال: ولكنَّه نقص؛ هذا معناه"

اكيب الَّيت عنون هلا سيبويه حتت "ابب ما ال    يتجلَّى يف هذه األداءات والرتَّ
ولكن،   مبعَن  إال  إحالل  اإلحالل؛  من  منطني  ولكن"  معَن  على  إال  يكون 

م؛ فإال مبنزلة ولكن، وما والفعل مبنزلة االسم،  وإحالل ما والفعل مكان االس
وهذا النَّمط من   األول منهما إحالل حروف، والثَّاين إحالل تركيب حمل اسم،

الباب هذا  يف  الوارد  القرآن    اإلحالل  يف  الضَّرب  "وهذا  سيبويه:  قال  كثري، 

 
 (. 63/ 2(، انظر: شرح أبيات سيبويه، أبو حممد السريايف )326- 325/ 2الكتاب، سيبويه ) .(1)
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عر كثري" (1) كثري" عنوان    ، وقد نقل حرفيا (2) ، وقال أيضاا: "ومثل ذلك يف الش ِّ
 .(3) سيبويه كل من أيب سعيد السريايف، وأيب علي الفارسي، وأيب حممد السريايف

إال( يف  )  وقد تكلَّم ابن السَّرَّاح عن النَّمط األول من هذا اإلحالل فقال:
عند   سوى  ومعَن  البصريني،  عند  منقطعاا  االستثناء  إذا كان  )لكن(  أتويل 

ا ضارعت )إال( )لكن(.الكوفيني, ؛ ألنَّ )لكن( لالستدراك بعد النفي,  . وإمنَّ
فأنت توجب هبا للثَّاين ما نفيت عن األول, فمن ههنا تشاهبا، تقول: ما قام 

 . (4) أحد  إال زيد, فزيد قد قام 
ب    قدرها سيبويه  فقال:...  ل )ولكن(  اختيار سيبويه  يعيش  ابن  وقد فسَّر 

بعدها إال خمالفا لِّما قبلها، كما  )لكن(. وذلك من قِّبىل أنَّ )لكن( ال يكون ما  
 .  (5) أنَّ )إال( يف االستثناء كذلك

أمَّا النَّمط الثَّاين من اإلحالل يف هذه الرتاكيب فقال سيبويه: ما مع الفعل  
مبنزلة اسم، وهذا من إحالل الرتكيب حمل االسم، وهذا االحالل قيَّده سيبويه  

ا املوضع، كما ال جيوز بعد ما أحسنى  بقوله: فلوال ما مل جيز الفعل بعد إال يف ذ 
 بغري ما.

 
 (. 325/ 2الكتاب، سيبويه ) .(1)
 (. 327/ 2الكتاب، سيبويه ) .(2)
  (، 73-69/  3(، شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السريايف )327-325/  2الكتاب، سيبويه )  .(3)

 (. 63/ 2شرح أبيات سيبويه، أبو حممد السريايف ) ،( 57/  2التعليقة، أبو علي الفارسي )
 (.290/ 1األصول، ابن السراج ) .(4)
 (.54/ 2شرح املفصل، ابن يعيش )  .(5)
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قال أبو سعيد السَّريايف: وقوله: ما زاد إال ما نقص، وما نفع إال ما ضر؛  
فما مع الفعل مبنزلة املصدر، وكأنَّه قال: ما زاد إال النقصان، وال نفع إال الضرر،  

ر إال النُّقصان،  ويف )زاد( و)نفع( ضمري فاعل جرى ذكره، كأنَّه قال: ما زاد النَّه
وما نفع زيد إال الضَّرر، على معَن ولكنَّه نقص، ولكنَّه ضر، وتقديره: ما زاد  
ولكن النُّقصان أمره، وما نفع ولكن الضَّرر أمره، فالنُّقصان والضَّرر مبتدأ وخربه  

 .(1) حمذوف وهو: أمره، وهو حنو ما ذكره أبو بكر مربمان يف تفسري من فسره له
يع ابن  بعدها يف  وقال  الفعل  مع  الثَّانية  و)ما(  انفية،  األوىل  ف )ما(  يش: 

موضع مصدر منصوب، ويف )زاد( ضمري يعود إىل مذكور, وكذلك يف )نفع(،  
، أقام النُّقصان مقام   واملعَن: ما زاد النَّهر إال النُّقصانى، وما نفع زيد إال الضُّرَّ

ع زاد من ال زاد له، فهذا وأشباهه  الزايدة، والضَّرَّ مقام النَّفع، كما يقال: اجلو 
 .  (2) ال جيوز يف املستثَن فيه إالَّ النصب على لغة بين متيم وغريهم، لتعذُّر البدل

الكرمي وسبعة من   القرآن  أربعة من  فهي  الَّيت ذكرها سيبويه  الشَّواهد  أما 
عر، قال: فمن ذلك قوله تعاىل:    حصمس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حجُّالش ِّ

 .(3) أي: ولكن من رحم يعصم أو معصوم  ]43هود: سورة [،  َّ حط

 
/  1البديع يف علم العربية، ابن األثري اجلزري )  (، 72/  3شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السريايف )  .(1)

229.) 
 (.58/ 2)  شرح املفصل، ابن يعيش .(2)
(3).  ( سيبويه  )325/  2الكتاب،  السراج  ابن  األصول،  تفسري كتاب  291/  1(،  يف  النكت   ،)

 (. 238/ 2سيبويه، الشنتمري )
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قال أبو سعيد السَّريايف: "فمن رحم يعين: من رمحه هللا تعاىل، ومن رمحه  
هللا تعاىل معصوم، فكأنَّه قال: لكن من رحم هللا معصوم، وما بعد )إال( غري  
الَّذي قبله، ومثله من الكالم لو جاء سيل عظيم خياف منه الغرق أن يقول  

ل: ال عاصم اليوم من هذا السيل إال من أقام يف اجلبل، فاملقيم يف اجلبل  قائ
 .( 1)ليس بعاصم. ومعناه: ولكن املقيم يف اجلبل معصوم منه"

عر قول   عرية الَّيت ذكرها سيبويه قوله: ومثل ذلك من الش ِّ ومن الشواهد الش ِّ
 ]من الطويل[النَّابغة: 

تائِّبِّ .. هب.وال عيبى فيهْم غريى أْن سيوفىهم  (2) نَّ فلول  من قِّراعِّ الكى
 . (3) أي: ولكن سيوفهم هبن فلول 

أما حكم هذا النَّمط وما شاكله يف االستثناء فقد تعددت اآلراء يف خترجيه  
، ولكن أرجح ما  (4)وتوجيهه، وقد فصل أبو حيان القول وذكر آراء العلماء فيه

غناء املستثَن عن املستثَن  قيل نصه: وإذا كان االستثناء منقطعاا،..ومل يصح إ
منه حنو: ما زاد إال ما نقص، وما نفع إال ما ضر، ف في زاد ونقص ضمريان  

 
 (. 71/ 3شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السريايف ) .(1)
(، شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد  326/  2(، الكتاب، سيبويه )44ديوان النابغة الذبياين )ص    .(2)

(، النكت يف تفسري كتاب  64/  2(، شرح أبيات سيبويه، أبو حممد السريايف )70/  3السريايف )
 (. 239/ 2سيبويه، الشنتمري )

 (. 70/ 3 )(، شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السريايف326/ 2الكتاب، سيبويه ) .(3)
/  8للمزيد من الفائدة فقد فصل أبو حيان يف املوقع اإلعرايب ل "ما نقص" يف التذييل والتكمييل )  .(4)

القواعد، انظر اجليش )226  -224 (، شرح التصريح على  2151/  5(، وانظر أيضا: متهيد 
 (.  218-217/ 2(، حاشية الصبان )546/ 1التوضيح، خالد األزهري )
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فاعالن، فاملعَن: لكنه نقص, ولكنه ضر, وما مصدرية, كأنَّه قال: ما زاد إال  
الضرر؛ فهذا   نفع  النقص، وال  يقال: زاد  إذ ال  الضر,  نفع إال  النَّقص, وما 

ه عليه العامل أو يتسلط عليه، وال جيوز فيه تفريغ ما  الذي ال ميكن أن يتوج
قبل إال لالسم الواقع بعدها، ال يصح فيه عند مجيع العرب إال النصب، يتعني   

، وقد سبق بيان حكمه عند ابن يعيش يف شرحه  (1) فيه النصُب إمجاعاا واتفاقاا
اهه ال جيوز  لقوهلم: ما زاد إال ما نقص، وما نفع إال ما ضر، فقال: فهذا وأشب
   يف املستثَن فيه إالَّ النصب على لغة بين متيم وغريهم، لتعذُّر البدل.

العربية،   اإلحالل يف  مظاهر  من  مظهراا  املنقطع  االستثناء  فيعدُّ  تقدَّم  ممَّا 
فاالستثناء املنقطع له بنيتان؛ سطحية وعميقة، سطحية تتجلى إبال، وما ينوب  

ون مبعَن ولكن، وما عنون به سيبويه يشي  عنها كغري وسوى، وبنية عميقة تك
هبذا اإلحالل؛ فقال: ابب ما ال يكون إال على معَن ولكن، ويف الشَّواهد الَّيت  
ذكرها سيبويه إحالل آخر إضافة إىل هذا، بنيته السطحية ما والفعل، وبنيته 

 العميقة االسم. 

 
(،  225-224/  8والتكمييل، أبو حيان )التذييل  (،  1511/  3ضرب، أبو حيان ). ارتشاف ال(1)

(، أوضح املسالك، ابن  670/  2(، توضيح املقاصد، املرادي )515اجلَن الداين، املرادي )ص  
(، شرح  507/  1(، شرح األمشوين )2151/  5(، متهيد القواعد، انظر اجليش )229/  2هشام )

(، حاشية  257/  2(، مهع اهلوامع، السيوطي )546/  1زهري )التصريح على التوضيح، خالد األ
 (. 218-217/ 2الصبان )
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ابن أدَّاها هذا اإلحالل فقد ذكرها كل من  اليت  الوظيفة  يعيش وأيب    أمَّا 
حيان وهي تتمثَّل يف نصب هذا األداء على االستثناء املنقطع الذي ال ميكن  

 أن يتوجه عليه العامل أو يتسلط.
ويلحظ أنَّ سيبويه استحضر يف ذهنه ومل يكن غائبا عن فكره ما جاءت  

ميث ِّل عنصرين    سيبويه يف هذه املسألة   به النَّظرية التَّوليدية التَّحويلية، فما انقشه
والسطحية.   العميقة  البنية  أوال:  التحويلية؛  النظرية  مكوانت  من  مكونني  أو 
واثنيا:اإلحالل. ولكنَّ طريقة املناقشة والعرض خمتلفة، أمَّا اجلوهر فهو متقارب  
إىل حدٍ  ما، وبناء على هذا ال يستبعد أن يكون تشومسكي اطلع على الكتاب،  

رة أو غري مباشرة، وقد صرَّح تشومسكي ابطالعه وأتثر به سواء بطريقة مباش
 على علوم العربية وال سيَّما النحو كما ذكر سابقا.

 إحالل ذا حمل الَّذي: 
قال سيبويه يف ابب إجرائهم ذا وحده مبنزلة الَّذي: "وليس يكون كالَّذي  
حرف   ما  ويكون  الَّذي،  مبنزلة  ذا  فيكون  االستفهام،  يف  ومىْن  ما  مع  إال 

 .(1) االستفهام"
األصل يف )ذا( أنَّه اسم إشارة للقريب املذكر... وهذا النَّصُّ الَّذي ذكره  
سيبويه يعاجل مسألة إحالل ذا حمل الَّذي، أي: إحالل اسم اإلشارة حمل االسم  
املوصول، وال يكون هذا اإلحالل إال يف ابب االستفهام مع ما ومن خاصة،  

 
(، شرح أبيات  183/  3(، انظر: شرح كتاب سيبويه، السريايف ) 416/  2الكتاب، سيبويه )  .(1)

 (. 53/ 2سيبويه، أبو حممد السريايف )
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ان هذا اإلحالل، قال: "أمَّا إجراؤهم )ذا(  وقد ذكر سيبويه شاهدين يوض ِّح
 .(1) مبنزلة الَّذي فهو قولك: ماذا رأيت؟ فيقول: متاع  حسن " 

ف )ما( اسم استفهام مبين يف حمل رفع مبتدأ، و)ذا( اسم موصول مبين مبعَن  
تقديره   والعائد حمذوف  املبتدأ، ورأيت صلة املوصول  الَّذي يف حمل رفع خرب 

 رأيته. 
 ]من الطويل[الثَّاين قول الشَّاعر لبيد بن ربيعة: والشَّاهد 

ىْرءى ماذا حُياوِّلُ 
 ( 2).. أحنىْب  فيُ ْقضىى أىْم ضىالل  وابطلُ .أىال تىْسأىالنِّ امل

. مبتدأ، و)ذا( موصول مع صلته خربه، و حياول: صلته،  .ف )ما( استفهام
 ( 3) والعائد حمذوف، والتقدير: ما الشيء الذي حياوله؟.

سيبويه يف هذا الباب جممع عليه لدى العلماء والنُّحاة بال خالف؛    وما ذكره
فقد ذكروا ل )ماذا( عدة استعماالت من أبرزها: أن أتيت )ما( استفهاماا، وهي  
اسم اتم مرفوُع املوضع ابالبتداء، و)ذا( خربُه، وهي مبعَن الَّذي، وما بعده من  

 
(، شرح أبيات  183/  3(، انظر: شرح كتاب سيبويه، السريايف ) 417/  2الكتاب، سيبويه )  .(1  )

 (. 53/ 2سيبويه، أبو حممد السريايف )
العامري )ص    .(2) لبيد بن ربيعة  (، شرح كتاب سيبويه،  417/  2(، الكتاب، سيبويه )84ديوان 

(، املفصل، الزخمشري )ص  53/  2(، شرح أبيات سيبويه، أبو حممد السريايف )183/  3السريايف )
التذييل  (،  197/  1(، شرح التسهيل، ابن مالك )387/  2(، شرح املفصل، ابن يعيش )190

ختليص الشواهد وتلخيص    (،239اجلَن الداين، املرادي )ص  (،  44/  3ان )والتكميل، أبو حي
 (. 153الفوائد، ابن هشام )ص

املرادي )ص    .(3) الداين،  العيين )239اجلَن  النحوية،  املقاصد  التصريح على  1/406(،  (، شرح 
 (.  1/164التوضيح، الوقاد )
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قو  والعائد حمذوف، وهذا يف  والفاعل صلته،  ماذا  الفعل  أو  رأيت؟  لنا: ماذا 
واالستعمال الثَّاين: أن جتعل )ما( و)ذا( مجيعا مبنزلة )ما( وحدها،    صنعت؟.

من   وحنومها  ُثمىا،  ي ْ وحى إمنَّا،  حنو:  واحدة،  من كلمتني كلمة  ركَّبت  قد  وتكون 
". واالستعمال   املركبة، وتكون )ما( مع )ذا( يف موضعِّ نصب ب "رأيت/صىن ىْعتى

البقا على الثَّالث:  ذا    ء  من  حنو:  لإلشارة،  و)ذا(  استفهامية،  )ما(  األصل؛ 
 .(1) الذَّاهب؟ وماذا التَّواين؟

وما يعنيين هنا االستعمال األول فهو ميث ِّل صورة من صور اإلحالل؛ قال  
ابن مالك: "وكذلك )ذا( بعد استفهام ب )ما( أو )من( يقع موقع الَّذي، وموقع  

، حنو: ماذا علمت أخري أم شرٌّ؟ وماذا أنفقت  كل واحد من فروعه املبنية عليها
  أدرمهان أم ديناران؟ وماذا صليت أركعة  أم تسليمة ؟ ومن ذا خطبت أهند  أم 

 (2) دعد ؟".
تكون   ال  أن  أحدها:  الذي؛  موقع  ذا  جمليء  شروطاا  العلماء  وضع  وقد 

ا    لإلشارة، والثَّاين: أال تكون ملغاة، أي: أن جتعل مع )ما( أو )من( امساا  واحدا
على   ب )من(  أو  ابت ِّفاق،  ب )ما(  استفهام  يتقدمها  أن  والثَّالث:  به.  مستفهماا 

 
(، التعليقة، أبو  264-263  /2(، األصول، ابن السراج )417-416/  2الكتاب، سيبويه )  .(1)

(، البديع يف علم العربية، نشوان  191-190(، املفصل، الزخمشري )ص  118/  2علي الفارسي )
( مالك )241-240/  2احلمريي  ابن  التسهيل،  أبو  196/  1(، شرح  والتكميل،  التذييل   ،)

( املرادي )ص  44/  3حيان  الداين،  اجلَن  هشام )ص  239(،  ابن  اللبيب،  مغين   ،)395 -
397.)   

 (.196/ 1شرح التسهيل، ابن مالك ) .(2)
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، علماا أنَّ الكوفيني أثبتوا جميء ذا مبعَن الَّذي يف غري )ماذا(، وهذا  (1) األصح ِّ 
 . (2) شاذٌّ عند البصريني 

قلت:   إذا  األول:  ففي  والثَّاين  األول  االستعمالني  بني  الفرق  ماذا  أما 
صنعت؟، كانت )ما( مبتدأ، و)ذا( مبعَن الَّذي خربه،... وجوابه يف األفصح  
)خري( ابلرفع حىتَّ يطابق بني السُّؤال واجلواب؛ ألنَّ االستفهام حينئذ يكون 
جبملة امسية. ويف الثَّاين: ماذا؟ جبملته يف موضع نصب مفعوالا مقدماا ب )صنعت(  

قلت:  أي شيء صنعت؟ وجواب هذا يف    وال ضمري يف )صنعت(، وكأنَّك 
االستفهام   ألنَّ  واجلواب؛  السُّؤال  بني  يطابق  ابلنَّصب حىتَّ  )خرياا(  األفصح 
حينئذ يكون جبملة فعلية. ويظهر الفرق الثَّاين بينهما ابلبدل، فعلى االستعمال  
الثَّاين ابلَّنصب   األول رفع البدل؛ ألنَّه بدل من )ما( وهي يف حمل رفع، ويف 

بدلية من )ماذا(؛ ألنَّه يف حمل نصب ابملفعولية مقدماا، فجواُب األول  على ال
؛ ألنَّ اجلواب بدل  من السُّؤال  . (3) مرفوع ، وجواب الثَّاين منصوب 

وممَّا تقدَّم فما ذكره سيبويه، وأمجع عليه النُّحاة والعلماء من بعده من وقوع  
ية عليها ميثل صورة من صور  )ذا( موقع الَّذي، وموقع كل واحد من فروعه املبن

 
(1).  ( هشام  ابن  املسالك،  )164-163/  1أوضح  اجليش  انظر  القواعد،  متهيد   ،)2  /671  ،)

 (. 231/ 1(، حاشية الصبان )1/145(، شرح األمشوين )1/456املقاصد النحوية، العيين )
 (.429/ 2شرح املفصل، ابن يعيش )  .(2)
  ( 197-196/  1شرح التسهيل، ابن مالك )  (،387  -386/  2شرح املفصل، ابن يعيش )  .(3)

(،  1/145شرح األمشوين )  (، 62شرح ابن الناظم )ص    (،44/  3التذييل والتكميل، أبو حيان )
 (. 231/ 1حاشية الصبان )
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اإلحالل لدى التَّحويليني، وقد أدَّت )ذا( وظيفة االسم املوصول ومحلت داللته،  
 فما بعده من الفعل والفاعل صلته، والعائد حمذوف كما تقدم.

أمَّا مصطلح اإلجراء الَّذي ذكره سيبويه يف هذه املسألة فهو يقارب مفهوم  
لدَّاللة على قوع شيء موقع شيء، فسيبويه  عنصر اإلحالل، ويلتقي معه يف ا

 يف هذه املسألة عربَّ عن عنصر اإلحالل مبصطلح اإلجراء. 
 إنَّ مبعَن أجْل  

قال سيبويه يف هذا ابب آخر من أبواب إنَّ: "وأما قول العرب يف اجلواب  
 .(1) إنَّه، فهو مبنزلة أجل. وإذا وصلت قلت: إنَّ اي فىت، وهي الَّيت مبنزلة أجل" 

 ]من جمزوء الكامل [قال الشَّاعر: 
 .. حِّ ي ىُلْمنىينِّ وىأىلُوُمُهنَّهْ .بىكىر العىوىاذُل يف الصَُّبو
ْتى فقلُت: إنَّه ...وي ىُقْلنى شيب  قد عىال  (2) كى وقْد كىربِّ

 
/  1(، األصول، ابن السراج )162/  4(، انظر: الكتاب، سيبويه )151/  3الكتاب، سيبويه )  .(1)

السريايف )259 أبو سعيد  أبيات376/  3(، شرح كتاب سيبويه،  أبو حممد    (، شرح  سيبويه، 
 (. 323/ 2السريايف )

( نسبه لعبد هللا بن قيس  622( مل ينسبه، املنتخب، كراع النمل )ص  151/  3الكتاب، سيبويه )  .(2)
مىيتِّ مكان يف الصبوح يلمنين، األصول، ابن السراج ).الرقيات، وذكر ي ىب ْتىدِّرْ  (  383/  2.. نى مىالى

( نسبه البن قيس الرقيات،  31/  3القرآن، النحاس )  ذكر البيت الثاين فقط ومل ينسبه، إعراب
اللمع، ابن    ( ذكر البيت الثاين ونسبه البن قيس الرقيات،151/  2معاين القراءات، االزهري )

 ( مل ينسبه. 43جين )ص
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املعَن: يلمنين على اللهو والغزل، وألومُهنَّ على لومهنَّ يل، ويقلن يل: قد  
 . (1) يريد أنَّه أييت ما أييت على علم فيه أبمر نفسهشبت وقد كربت، فأقول: نعم.  

حمل   هنا حلت  ف )إنَّ(  )أجل(،  مبنزلة  )إنَّ(  مبجيء  هنا  اإلحالل  يتجلى 
قول العرب  - )أجل(، وأدت وظيفتها يف اجلواب، وقد ذكر سيبويه شاهدين  

عري الش ِّ اإلحالل؛    -والشاهد  األوىل:  املسألة  مسألتني؛  الشَّاهدان  ح  ويوض ِّ
نُ ز ِّلت )إنَّ( فيهما منزلة )أجل( يف اجلواب، واملسألة الثانية: إحلاق هاء    حيث 

   السَّكت الَّيت تبني احلركة..
قال ابن السَّرَّاج: "احلروف كلها لك أن تقف عليها على لفظها, فالصَّحيح  
فيها واملعتل سواء, وقد أحلق بعضهم اهلاء يف الوقف لبيان احلركة، فقال: إنَّْه, 

عري.(2))إِّنَّ( ومعناها )أىجىْل(" يريدون  , وذكر شاهد سيبويه الش ِّ
وقال أبو حممد السريايف: ذكر سيبويه قبل هذا املوضع من الباب أنَّ اهلاء  
اليت تدخل لبيان احلركة يف الوقف يف غري األشياء الَّيت حذف منها حروف املد  

امليم، و )هىلمَّْه( إذا وقفوا،    واللني كقوهلم: )مثَّْه( إذا وقفوا على اهلاء لبيان حركة
.. قول العرب: )إنَّْه( يف الوقف، وهذه )إنَّ( اليت مبنزلة )أجىْل(  .ومثل ما ذكران

 .  (3) يف اجلواب

 
 (. 324/ 2شرح أبيات سيبويه، أبو حممد السريايف ) .(1)
(، ذكر يريدون )أنَّ( والصواب يريدون )إنَّ( فاملكسورة أتيت  383/  2األصول، ابن السراج )  .(2)

 مبنزلة أجل. 
 (. 323/ 2شرح أبيات سيبويه، أبو حممد السريايف ) .(3)
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هذا   على  استعملت  ا  فإِّمنَّ )نعم(  مبعَن  الَّيت  )إِّنَّ(  "وأمَّا  الوراق:  ابن  قال 
حتقيق وإِّثبات، فلتضارعهما يف املعَن  الوجه؛ ألىنَّ )نعم( إِّجياب واعرتاف، و)إِّنَّ(  

 .  (1) محلت )إِّنَّ( على )نعم(
ومن اآلايت الَّيت تقع يف هذا الباب وتعددت توجيهات النُّحاة والعلماء  

سورة  [،    َّ جل حف جف مغ جغ ٱُّٱٱ:فيها قراءة املدنيني والكوفيني لقوله تعاىل

ما خيصُّ اإلحالل وهو  ، وما يعنينا هنا من هذه التَّوجيهات املتعددة  (2)]63طه:  
عندي   "والَّذي  بقوله:  الزَّجَّاج  ذكره  أعلم    - ما  على    - واَّللَّ  عرضته  وكنت 

ي ْنىا     - حممد بن يزيد وعلى إمساعيل بن إسحاق بن محاد بن زيد القاضي  -عالِّمى
فقباله وذكرا أنَّه أجود ما مسعاه يف هذا وهو أنَّ )إنَّ( قد وقعت موقع )نعم(، 

 .(3) ت موقعها، وأنَّ املعَن هذان هلما ساحران"وأنَّ الالم وقع 

الَّيت ذكرت هلذه القراءة أنَّ   التَّوجيهات  النَّحَّاس أنَّ من  أبو جعفر  وذكر 
)إنَّ( مبعَن )نعم(، قال: "حكى الكسائي عن عاصم قال العرب: أتيت ب )إنَّ( 

القول كان  مبعَن )نعم(، وحكى سيبويه أنَّ )إنَّ( أتيت مبعَن )أجل(. وإىل هذا  
حممد بن يزيد وإمساعيل بن إسحاق يذهبان. قال أبو جعفر: ورأيت أاب إسحاق  

 
 (.451علل النحو، ابن الوراق )ص  .(1)
أمجع القراء على تشديد نون )إن ( إال  ابن كثري وحفصا عن  وقد    قراءة املدنيني والكوفيني هذه    .(2)

(، احلجة يف القراءات السبع، ابن  2/30انظر: إعراب القرآن، النحاس )عاصم فإهنما خف فاها.  
 (. 242خالويه )ص 

(،  243احلجة يف القراءات السبع، ابن خالويه )ص  (، 363/  3معاين القرآن وإعرابه، الزجاج )  .(3)
(، حجة القراءات،  58/  2(، سر صناعة اإلعراب، ابن جين )151/  2ات، األزهري )معاين القراء

 (. 455ابن زجنلة )ص 
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. مث ذكر أبو جعفر النَّحَّاس شواهد  (1)وأاب احلسن علي بن سليمان يذهبان إليه"
عدة على جميء )إنَّ( مبعَن )نعم(، مث قال: "فعلى هذا جائز أن يكون قول هللا  

" مبعَن )نعم(": "إِّنَّ -عز  وجلَّ - رانِّ  .(2) هذانِّ لىساحِّ
   ]من الكامل  [ومن الشَّواهد على جميء )إنَّ( مبعَن )نعم( قول الشَّاعر:  

 (3) .. انلى الُعلىى وشىفىى الغىلِّيلى الغادِّرُ .قالوا: غىدىْرتى فقلُت: إنَّ وُرمبىا 
 .  (4)أي: نعم. قال ابن يعيش: "وقد جاءت )إنَّ( مبعَن )نعم( كثرياا"

ومن الشَّواهد النَّثرية الَّيت اُحُتج هبا على جميء )إنَّ( مبعَن )نعم( قول عبد  
البن الزَّبري األسدي ملا قال له: لعن هللا انقة    -رضي هللا عنه -هللا بن الزُّبري  

، ومما ذكر أيضا  (5) راكبها  محلتين إليك. فقال: إنَّ وراكبها. أراد: نعم، ولعن
العرب جتعل )إنَّ( يف معَن )نعم( كأنه أراد: نعم احلمد  قولنا: إن ِّ احلمد هلل؛ ف

 .  (6) هلل، وذلك أنَّ خطباء اجلاهلية كانت تفتتح يف خطبتها بنعم

 
 (. 124/ 1مشس العلوم، نشوان احلمريي )(، انظر: 3/31إعراب القرآن، النحاس ) .(1)
 (. 124/ 1مشس العلوم، نشوان احلمريي )(، انظر: 3/31إعراب القرآن، النحاس ) .(2)
الق  .(3) )إعراب  النحاس  الراغب  (،  3/31رآن،  والبلغاء،  الشعراء  وحماورات  األدابء  حماضرات 

(  38-37/  3( نسبه ملسعود األسدي، التذكرة احلمدونية، ابن محدون )358/  1األصفهاين )
 .(124/ 1نسبه ملسعود بن عبد هللا األسدي، مشس العلوم، نشوان احلمريي )

 (.358/ 2شرح املفصل، ابن يعيش )  .(4)
(5).  ( قتيبة  ابن  احلديث،  خالويه  538-537/  1غريب  ابن  السبع،  القراءات  يف  احلجة   ،)

 (. 1360/ 3متهيد القواعد، انظر اجلبش )(، 32/ 2شرح التسهيل، ابن مالك ) (،243)ص
 (.124/  1مشس العلوم، نشوان احلمريي )(، 3/31إعراب القرآن، النحاس ) .(6)
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والَّذي ذكره سيبويه من جميء )إنَّ( مبنزلة )أجل( أو )نعم( يف اجلواب قال  
به مجهور العلماء وال سيما املتقدمون وأخذوا به، وبعضهم زاد شواهد أخرى  

ضافة ملا ذكر سيبويه، ومن هؤالء العلماء األخفش، والكسائي، واملرب ِّد، وكراع  إ
يعيش،   وابن  والزَّخمشري،  اللُّمع،  يف  جين ِّ  وابن  والنَّحَّاس،  والزَّجَّاج،  النمل، 

، إال أاب عبيدة، فقد ذكر أبو حيان واملرادي  (1) وغريهم مما ال يتسع املقامة لذكره 
أن   أنكر  أاب عبيدة  املؤكدة واهلاء امسها،  أنَّ  تكون )إنَّ( مبعَن )نعم(، تكون 

 .(2) واخلرب حمذوف
أنكر أبو عبيدة أن تكون )إنَّ( مبعَن  -ولقد جهدت يف ختريج هذا الرأي  

الَّذي نصَّ على اإلنكار، فلم أقف عليه يف جماز القرآن، ومل أقف على    -)نعم(
املصادر من كثرة  الرَّغم  على  عبيدة هذه  أيب  إليها، وجل     مقالة  الَّيت رجعت 

املصادر الَّيت ذكرت رأي أيب عبيدة نقلت ما نصه "أىْي: إِّنَّه كان كما يقلن،  
قال أىبو عبيد: وهذا اختصار من كالم العرب يكتفى منه ابلضَّمري؛ ألىنَّه قد  

، ومل تزد على ذلك، ومل تذكر أنَّ أاب عبيدة أنكر جميء )إنَّ( مبعَن  (3) علم معناه"

 
/  3( ، معاين القرآن وإعرابه، الزجاج )622-621املنتخب من كالم العرب، كراع النمل )ص  .(1)

(، املفصل، الزخمشري  43  -42(، اللمع، ابن جين )ص  31/  3(، إعراب القرآن، النحاس )363
 (.  359-358/ 2(، شرح املفصل، ابن يعيش )397)ص 

 (. 399-398(، اجلَن الداين، املرادي )ص  1271/  3ارتشاف الضرب، أبو حيان ) .(2)
(، لسان العرب،  24(، خمتار الصحاح، الرازي )ص  2074-2073/  5الصحاح، اجلوهري )  .(3)

 (. 31/ 13ابن منظور )
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ا يف الشَّاهد املؤكدة، واهلاء امسها..ولكنه مل ينكر  )نعم (، فأبو عبيدة ذكر أهنَّ
 رأي سيبويه ومل يتطرق له.

وقال ابن عصفور معلقاا على قول ابن الزُّبري السَّابق: "ويف ذلك خالف  
بني النَّحويني فمنهم من ذهب إىل أهنا مبعَن )نعم(، كأنَّه قال: نعم وراكبها.  

 أن االسم واخلرب حمذوفان لفهم املعَن، وهذا أوىل عندي؛ ومنهم من ذهب إىل 
ا تنصب االسم وترفع اخلرب, ومل يستقر فيها أن تكون مبعَن   ألنَّه قد تقرر أهنَّ

 .(1))نعم("
أنكر بعض   فقال:  له،  وانتصر  فقد رجح مذهب سيبويه  مالك  ابن  أما 

ه.."وقد كربت فقلت:  العلماء كون )إنَّ( مبعَن )نعم(، وزعم أنَّ )إنَّ( يف قول
واخلرب حمذوفاا...  امسها،  اهلاء  للخرب، وجعل  رافعة  لالسم  مؤكدة انصبة  إنَّه" 
والَّذي زعم هذا القائل ممكن يف البيت املذكور، فلو مل يوجد شاهد غريه لرجح  
ودافعها   ظاهر،  مؤيدها  )نعم(  مبعَن  )إنَّ(  على كون  الشَّواهد  ولكنَّ  قوله، 

-د إليها، واالعتماد عليها. وذكر قول عبد هللا بن الزُّبىرْي  مكابر، فلزم االنقيا
البن الزَّبري األسدي السابق، وذكر ثالثة شواهد شعرية وجهها    -رضي هللا عنه

على جميء )إنَّ( مبعَن )نعم(، مث قال: ونبهت يف هذا الباب على ورود )إنَّ(  
عدم االختصاص، وعدم  ليعلم هبا، فتعامل مبا تعامل )نعم( من    مبعَن )نعم( 

 . (2)اإلعمال، وجواز الوقف عليها

 
   (. 444/ 1شرج مجل الزجاجي "الشرح الكبري"، ابن عصفور ). (1)
 (. 1361-1359/  3متهيد القواعد، انظر اجليش )(،  33-32  /2شرح التسهيل، ابن مالك )  .(2)
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بينما خالفه أبو حيان بقوله: مذهب سيبويه واألخفش أنَّ )إنَّ( ترادف  
)نعم(، فال إعمال هلا، واختاره ابن مالك، وزعم أنَّ الشواهد قاطعة بذلك من  
أبو عبيدة، وهو اختيار ابن عصفور، مث قال أبو   العرب، وأنكر ذلك  لسان 

يان: وما ذكروه ال ينهض أن يكون دليالا على مرادفة )إنَّ( ل )نعم( إذ حيتمل  ح
)إنَّ(   على  وجهها  مجيعاا  مالك  ابن  شواهد  ذكر  مث  العاملة،  هي  تكون  أن 
ا تنصب االسم وترفع   العاملة، وقال: وهذا املذهب أوىل؛ ألنَّه قد تقرر فيها أهنَّ

 .(1) ْم(اخلرب, ومل يستقر فيها أن تكون مبعَن )ن ىعى 
وبناء على ما تقدَّم فسيبويه ومجهور العلماء وال سيما املتقدمون يرون أنَّ  
)إنَّ( أتيت مبعَن )أجل( أو )نعم( يف اجلواب، أما أبو عبيدة فريى أهنا عاملة،  
ومل أقف على ما يثبت ما نسب أليب عبيدة من إنكار جميء )إن( مبعى )أجل(  

رأيني وأخذ ابلرأي الثاين معلالا ذلك، وأرى  أو )نعم(، أما ابن عصفور فذكر ال
أنَّ كال الرأيني صحيح، ولكل رأي ما يعضده من أدلة، فبأي الرأيني أخذت  
العربية   اللُّغة  سعة  على  يدلُّ  التَّوجيهات  وتعدد  العلماء  فاختالف  أصبت، 

 وقدرهتا التعبريية. 
من صورة  ميثل  )أجل(  مبعَن  )إنَّ(  جميء  من  سيبويه  به  وجه  صور    وما 

اإلحالل عند التَّحويلني؛ حيث حلَّت )إنَّ( حمل )أجل/ نعم(، وأدت وظيفتها،  
وأعطت داللتها ومعناها املتمث ِّل يف اإلجياب واإلثبات كما يف الشَّواهد السَّابقة،  

 
أبو حيان)  .(1) والتكميل،  أبو حيان)131  -128/ 5التذييل  الضرب،  ارتشاف   ،)3  /1271 ،)  

 (.57-1/56مغين اللبيب، ابن هشام )
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والعلة يف هذا اإلحالل كما ذكر ابن الوراق هي املضارعة يف املعَن؛ ف )نعم(  
يق وإِّثبات، وما ذكره سيبويه من توجيه أوىل عندي؛ إجياب واعرتاف، و)إِّنَّ( حتق

ألنَّه يقوم على تقدير واحد، وهذا اإلحالل قيده سيبويه أبن يقع يف اجلواب، 
أما إذا عددانها العاملة، فيلزم أن نقدر شيئني وأكثر؛ االسم، واخلرب، وما يتعلَّق  

 هبما من متم ِّمات.  
 إحالل املضاف إليه حمل املضاف

:  قال سيبوي ه يف ابب أمساء القبائل واألحياء وما يضاف إىل األب واألم ِّ
بنو   متيٍم، وهذه  قولك: هذه بنو  فنحو  اآلابء واألمَّهات  "أمَّا ما يضاف إىل 
ا تريد   ، فإمنَّ سلوٍل، وحنو ذلك. فإذا قلت: هذه متيم ، وهذه أسد ، وهذه سلول 

 رن ٱُّٱقال عزَّ وجلَّ:  ذلك املعَن، غري أنَّك إذا حذفت املضاف ختفيفاا، كما  

ا يريدون: أهل القرية، وأهل  ]82سورة يوسف:  [  َّ يي زن ، ويطؤهم الطَّريق، وإمنَّ
الطَّريق، وهذا يف كالم العرب كثري، فلمَّا حذفت املضاف وقع عل املضاف إليه 
ا؛   ما يقع على املضاف؛ ألنَّه صار يف مكانه فجرى جمراه، وصرفت متيماا وأسدا

ا منهما امساا للقبيلة؛ فصارا يف االنصراف على حاهلما قبل  ألنَّك مل   جتعل واحدا
أن حتذف املضاف، أال ترى أنَّك لو قلت: اسأل واسطاا كان يف االنصراف  
على حاله إذا قلت: أهل واسٍط، فأنت مل تغري ذلك املعَن وذلك التَّأليف، إال  

 . (1) أنَّك حذفت"

 
   (.247-246/ 3الكتاب، سيبويه ) .(1)
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العلماء عن هذا اإلح  إليه  حتدَّث كثري من  إقامة املضاف  املتمثل يف  الل 
مقام املضاف بعد حذفه، فال يكاد كتاب من كتب اللُّغة والنَّحو خيلو من هذه  

، وكالم سيبويه يف هذا الباب خيصُّ ما يضاف إىل األابء واألمَّهات  (1) املسألة 
، يقصد هبا: هذه   من أمساء القبائل، فقولنا: هذه متيم ، وهذه أسد ، وهذه سلول 

و متيٍم، وهذه بنو أسٍد، وهذه بنو سلوٍل، فحذف املضاف وأحل املضاف  بن
إليه حمله، فوقع على املضاف إليه ما يقع على املضاف؛ ألنَّه صار يف مكانه  
ا منهما امسا للقبيلة؛   ا؛ ألنَّك مل جتعل واحدا فجرى جمراه، وصرفت متيماا وأسدا

ف، وهذا ما فسره أبو  فصارا يف االنصراف على حاهلما قبل أن حتذف املضا 
سعيد السريايف، فحذف املضاف، وأقام املضاف إليه مقامه، فجرى لفظه على  
ما كان، وهو مضاف إليه، فيقال: هذه متيم  وهؤالء متيم ، ورأيت متيماا، ومررت  
بتميٍم، وأنت تريد هؤالء بنو متيم، فتحذف املضاف وتقيم املضاف إليه مقامه  

املض فإن كان  اإلعراب،  غري  يف  وإن كان  على صرفه  بقيته  منصرفاا  إليه  اف 
 .(2) منصرف منعته الصرف 

 
(، تصحيح الفصيح، ابن  255/  2(، األصول، ابن السراج )  3/230انظر: املقتضب، املربد )  .(1)

(، املسائل احللبيات، أبو  17/  3(، شرح كتاب سيويه، أبو سعيد السريايف )253درستويه )ص  
 (.968/ 2(، شرح الكافية الشافية، ابن مالك )188-187علي الفارسي )ص 

أبو سعي  .(2) السريايف )شرح كتاب سيبويه،  السريايف  17/  4د  أبو سعيد  القبائل  (، ذكر  آابء  أن 
وقد اقتصرت هنا على الوجه األول؛    وأمهاهتا إذا مل تضف إليها البنون، قد أتيت على ثالثة أوجه 

(، انظر  22-4/17ألنه هو الذي يفسر قول سيبويه يف املسألة املذكورة ملزيد من الفائدة انظر )
 (. 469-464/ 2تاب سيبويه، الشنتمري )أيضا: النكت يف تفسري ك
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وقد قصد بتميم وأسد وسلول أبناء القبيلة لذلك صرفه، ولو كان املقصود  
 القبيلة ملنع الصَّرف للعلمية والتَّأنيث؛ ألنَّ القبيلة مؤنثة.  

ومما يتَّصل هبذا اإلحالل أيضا عند سيبويه؛ فكما حذفت املضاف ختفيفاا  
وله عزَّ  فيما يضاف إىل األابء واألمهات من أمساء القبائل كذلك حذف يف ق

ا يريدون: أهل القرية، وأهل الطَّريق،   وجلَّ: "واسأل القرية"، ويطؤهم الطَّريق، وأمنَّ
 وهذا يف كالم العرب كثري؛ أي: حذف املضاف وإقامة املضاف مقامه كثري.

وقد جعل ابن السَّرَّاج وأبو علي الفارسي هذا احلذف واإلحالل من ابب  
"فأمَّا االت ِّساع يف إقامة املضاف إليه مقام املضاف  االت ِّساع، فقال ابن السَّرَّاج:  

فنحو قوله: "واسأل القرية"، تريد: أهل القرية، وقول العرب: بنو فالٍن يطؤهم  
. وقال أبو علي الفارسي: فأمَّا الَّذي فيه من  (1)الطَّريق, يريدون: أهل الطَّريق"

: الرُبُّ أرخص ما يكون  االت ِّساع فإقامة املضاف إليه مقام املضاف يف... قوهلم
قفيزان، والتَّقدير: أرخص أحواله بيع قفيزين، أو تسعري قفيزين، فأقيم املضاف  

 .(2) إليه مقامه لكثرة ذلك يف كالمهم والعلم ابملعَن 
وجعله ابن درستويه من ابب اإلجياز فقال: "من كالمهم أن حيذف املضاف  

مما ال يلبس، كما قال هللا عز وجل:  إجيازاا، أو يقام املضاف إليه مقامه إذا كان  
اليمامة،   اجتمعت  العرب:  تقول  وكما  القرية،  أهل  أي:  القرية"،  "واسأل 

 
 (.255/ 2األصول، ابن السراج ) .(1)
 (. 188-187املسائل احللبيات، أبو علي الفارسي )ص  .(2)
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يريدون: اجتمع أهل اليمامة، وذلك أنَّه قد علم أنَّ القرية ال تسأل، واليمامة  
ا االجتماع واملسألة ألهلهما، فلم يلبس"  .(1) ال جتتمع، وإمنَّ

اإلحالل يف اآلية الكرمية: "قد أعربوا املضاف    وقال ابن يعيش يف إيضاح
إليه إبعراب املضاف لوقوعه موقعه، ومباشرته العامل، حنو قوله تعاىل: "واسأل  
القرية"، فاألصل: فاسأل أهل القرية، فالقرية خمفوضة كما ترى إبضافة األهل  

تصب  إليها، فلمَّا حذف املضاف أقيم املضاف إليه مقامه، فباشره العامل، فان
ه يف احلقيقة،كذلك أعطوه حكمه يف غري   انتصاب املفعول به، وإن مل يكن إايَّ

 .  (2)اإلعراب من التَّأنيث والتَّذكري"
 : ]من الرجز[  قال ابن مالك:

 (3) .. عىنُه يفِّ االْعرىاب إِّذا مىا ُحذِّفا .وىمىا يىلِّي ال ُمضىاف أيىْيتِّ خلفاا 
املضاف إليه حمل املضاف وال سيَّما  مما تقدَّم فقد أمجع النحاة على إحالل  

يف ابب ما يضاف إىل األب واألم ِّ من أمساء القبائل واألحياء بعد حذفه لدليل  
ووظائف كإعراب وأتنيث    لفظي أو معنوي، وإعطائه ما يستحقه من أحكام 

وتذكري، والغرض والفائدة من هذا اإلحالل بيان مظهر من مظاهر االت ِّساع  
ة، ممَّا يعكس ما تتمتَّع به اللُّغة من إمكاانت يف توليد أداءات  واإلجياز يف اللُّغ

 جديدة، وما تتمتَّع به من فصاحة وبالغة تتجلَّى يف اإلجياز واحلذف.
 

 (. 253تصحيح الفصيح، ابن درستويه )ص  .(1)
 (.195/ 2شرح املفصل، ابن يعيش )  .(2)
ابن مالك، ضبطها وعلق عليها: عبد  (، منت ألفية  967/  2شرح الكافية الشافية، ابن مالك )  .(3)

 (. 27اللطيف اخلطيب )ص 
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 إحالل الواو مكان الباء يف ابب القسم 
قال سيبويه: "والواو الَّيت تكون للقسم مبنزلة الباء، وذلك قولك: وهللاِّ ال  

 .(1) أفعل"
اخلافضة  قال   ملا كانت هي  القسم  )واو(  أنَّ  "ذلك  السَّريايف:  أبو سعيد 

مكان )الباء(، جاز أن تدخل عليها حروف العطف فتقول: وهللاِّ، ووالرَّمحنِّ،  
. وقال ابن الورَّاق: "واخلفض يقع ابلواو دون الباء،  (2) ووهللاِّ مثَّ وهللاِّ ألخرجىنَّ"

ل على واو العطف، كم تدخل على الباء،  والدَّليل على ذلك أىنَّه حيسن أىن تدخ
ا مبنزلة الباء"  .(3) فتقول: وواَّللَِّّ ألىفعلىنَّ، كما تقول: وابَّللَِّّ، فدلَّ على أىهنَّ

، أمَّا واو القسم فحرف جير الظَّاهر دون  (4) إنَّ أصل حروف القسم الباء 
الباء  فرع  وهو  هنا يف(5) املضمر،  سيبويه  عند  اإلحالل  يتجلَّى  لذا  إحالل    ، 

حرف الواو مكان حرف الباء، ف )الواو( عنصر حتويلي يف البنية السَّطحية يوازي  
العنصر )ابء القسم( يف البنية العميقة، حيث يوازيه يف املوضع والعمل، فيقع  

ووضح  اخلفض كالباء.  ويعمل  به،  املقسىم  هذا    قبل  األنباري  الربكات  أبو 
 .(6) مقام الباء عملت عملها  اإلحالل فذكر أنَّ واو القسم..ملا قامت 

 
 (.  93/ 5(، انظر: شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السريايف )217/ 4الكتاب، سيبويه ) .(1)
 (. 230/ 3شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السريايف ) .(2)
 (.211علل النحو، ابن الوراق )ص  .(3)
(، اإليضاح  255ع الكبري يف التصريف، ابن عصفور )ص، املمت(384املفصل، الزخمشري )ص  .(4)

 (.2/154يف شرح املفصل، ابن احلاجب )
 (.154اجلَن الداين، املرادي )ص  .(5)
 (.  2/489اإلنصاف، أبو الربكات األنباري ) .(6)
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وقد فسَّر مجهور النَّحويني هذه اإلحالل من ابب البدل أو اإلبدال، فذهب  
املرب ِّد، وابن السَّرَّاج، والزَّخمشري، وابن الورَّاق، وأبو الربكات األنباري يف أحد  

الباء؛  رأييه، والعكربي، وابن عصفور، وكثري من النَّحويني إىل أن الواو بدل من  
  ألنَّ خمرجهما من الشَّفة، ومعَن الباء قريب من معَن الواو؛ ألنَّ الواو للجمع،

املعَن  القسم  (1) والباء لإللصاق، واإللصاق مجع يف  الزَّخمشري: و)واو(  قال   .
. .مبدلة عن الباء اإللصاقية يف أقسمت ابهلل، أبدلت عنها عند حذف الفعل،

ر واملظهر، فتقول: ابهلل، وبك ألفعلنَّ كذا،  فالباء ألصالتها تدخل على املضم
. وقال العكربي: و)واو(  (2) والواو ال تدخل إال على املظهر لنقصاهنا عن الباء

م أىرادوا التَّوسعة يف أدوات القسم لكثرته يف كالمهم،   القسم بدل من الباء؛ ألهنَّ
وال لإللصاق  الباء  أنَّ  أحدمها:  وجهني؛  من  الباء  تشبه  للجمع  و)الواو(  واو 

ال   بدالا  الواو  الشَّفتني..ولكون  من  مجيعاا  ما  أهنَّ والثَّاين:  متقارابن،  واملعنيان 
 . (3)تدخل على املضمر؛ ألنَّه بدل من املظهر فلم جيتمع بدالن

ا بدل من الباء، مث ذكرا  رأايا    بينما ذكر أبو الربكات األنباري وأبو الفداء أهنَّ
ا عوض عن الباء، قال أبو الربكات األنباري: أال ترى أنَّ واو القسم ملا    آخر أهنَّ

ألفعلنَّ،   وابهلل  يقال:  فال  بينهما؛  جيمع  أن  جيز  مل  الباء  عن  عوضاا  كانت 

 
(1).  ( املربد  السراج )1/40املقتضب،  ابن  االصول،  الوراق )ص  423/  1(،  ابن  النحو،  علل   ،)

(، اللباب،  2/491(، اإلنصاف، أبو الربكات األنباري )384(، املفصل، الزخمشري )ص  211
 (.255املمتع الكبري يف التصريف، ابن عصفور )ص (، ، 375/ 1العكربي )

 (. 384املفصل، الزخمشري )ص  .(2)
 (. 81/ 2(، الكناش، أبو الفداء )375/ 1) اللباب، العكربي .(3)
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. وقال  (1) وجتعلهما حريفى قسم...ألنَّه ال جيوز أن جيمع بني العوض واملعوض 
املقسم هبا، فال  أبو الفداء: "أم ا الواو فال تكون إال عند حذف اجلملة األوىل  

يقال: حلفت وهللا؛ ألنَّ الواو عوض عن الباء والفعل؛ ألنَّ الواو للجمع، والباء  
 . (2) "لإللصاق وما ألصق ابلشَّيء فقد جامعه

الباء، قال أبو   أمَّا أبو حيان فريى أنَّ الواو أصل، أي: ليست بدالا من 
لف به، والواو  حيان: "جتر يف القسم، وتدخل على كل مضارع ظاهر حيسن احل

أصل، وليست بدالا من الباء يف القسم، خالفاا لزاعمه، وال يصرح بفعل القسم  
 ". (3) معها، خالفا البن كيسان

أبو   اعرتض  النُّحاة وقد  قول كثري من  قلنا ابلبدل وهو  فسواء  تقدم  ومما 
ا أصل، أو قلنا ابلتَّعويض كما ذكر أب و  حيان على هذا القول؛ ألنَّه يرى أبهنَّ

الربكات األنباري وأبو الفداء، فالواو هاهنا يف ابب القسم مبنزلة الباء كما قال  
سيبويه، وهذا يف النَّحو التَّحويلي منط من أمناط اإلحالل، حيث حلت الواو  

العنصر )ب(، وأدت عملها ووظيفتها الباء وهي  العنصر )أ( حمل  جبر    وهي 
جيح قول من قال ابلتَّعويض، وهو يف هذه    الظَّاهر فقط، والقول األقرب إىل الرتَّ

 املسألة مصطلح مرداف لعنصر اإلحالل ومفهومه عند التَّحويليني.
وقد عرب سيبويه يف هذه املسألة عن عملية اإلحالل الَّيت حصلت بلفظة  
املنزلة، فقال: مبنزلة الباء، وقولنا مبنزلة يقارب معَن اإلحالل يف اللُّغة، ويقارب  

 
 (. 315 -1/314اإلنصاف، أبو الربكات األنباري ) .(1)
 (. 81/ 2الكناش، أبو الفداء ) .(2)
 (.1717/  4ارتشاف الضرب، أبو حيان ) .(3)
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حويليني وال سيَّما يف جانبه األول، أمَّا الغرض والفائدة من هذه  معناه عند التَّ 
اإلحالل فهي االت ِّساع يف أدوات القسم لكثرته يف كالمهم كما ذكر العكربي،  

 وقد تقدَّم احلديث عن فوائد االت ِّساع فيما سبق من مسائل. 
ا   إحالل قْد حمل رَّبَّ

 ]من البسيط[اعر اهلذيل:  قال سيبويه: "وتكون قْد مبنزلة رمبا، وقال الش
ُلهُ   ( 1) .. كأنَّ أْثوابىُه جُمَّت بفِّْرصادِّ .قْد أتْ ُرُك القِّْرنى ُمْصفىرًّا أانمِّ

. قال أبو حممد السَّريايف: الشَّاهد: )قد( مبنزلة )رمبا(، (2) كأنَّه قال: رمبا"
 .(3) يريد: رمبا تركت القرن مقتوالا 

.، .الشَّاهد مبنزلة )رمبا(؛ والتَّقدير: رمبا أتركُ يرى سيبويه أن )قد( يف هذا  
ومن العلماء الَّذين نصوا على هذا اإلحالل ووافقوا سيبويه فيما قال املرب ِّد، وابن  

 . (4) السَّرَّاج، واجلوهري، وابن سيدة، وغريهم

 
( نسبه  318-317/  2شرح أبيات سيبويه، أبو حممد السريايف )(،  4/224الكتاب، سيبويه )  .(1)

( نسبه لعبيد ابن األبرص، الشاهد يف: ديوان  522/  2لعبيد بن األبرص، الصحاح، اجلوهري )
: اْلب ىْيُت  ( ومل أجده يف ديوان اهلذليني؛ قال ابن منظور:  56عبيد بن األبرص )ص   قىالى اْبُن ب ىر ِّيٍ 

 . ( 347/ 3لسان العرب، ابن منظور ) لِّعىبِّيدِّ ْبنِّ األىبرص، 
(، شرح  100/  5(، انظر: شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السريايف )224/  4الكتاب، سيبويه )   .(2)

 (، 318/ 2أبيات سيبويه، أبو حممد السريايف )
 (. 318/ 2شرح أبيات سيبويه، أبو حممد السريايف ) .(3)
(،  522/  2(، الصحاح، اجلوهري )173/  3(، األصول، ابن السراج )43/  1املقتضب، املربد )  .(4)

 (. 248(، خمتار الصحاح، الرازي )ص 232/ 4املخصص، ابن سيدة )
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وأكثر العلماء يرون جميء )قد( مبنزلة )رمبا(، ولكن اخلالف وقع بينهما يف  
ا أنَّ سيبويه مل ينص على معَن حمدد هلا يف هذا الشَّاهد، وقد فهم  معناها، علما 

ا للتكثري، ومنهم الزَّخمشري، وأبو حيان، وابن هشام،   مجاعة من النَّحويني أهنَّ
 (1)وغريهم...

للدَّاللة على التَّكثري    ومن الشَّواهد الَّيت ذكرت على جميء )قد( مبنزلة )رمبا(
 إضافة لشاهد سيبويه ما 

سورة  [  َّ مص زيري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱ  ذكره الزَّخمشري قال: قال تعاىل:

، "قىْد نىرى": رمبا نرى، ومعناه: كثرة الرُّؤية كقوله وذكر الشَّطر األول  ]144البقرة:  
 .(2) من شاهد سيبويه

ا للتَّقليل كابن مالك، حيث قال: وإذا دخلت )قد( على    وفهم بعضهم أهنَّ
التَّقليل والصَّرف إىل معَن املضي، وهذا ظاهر قول  املضارع فهي   ك )رمبا( يف 

التَّقليل   ا مبنزلة )رمبا( تصريح ابلتَّسوية بينهما يف  سيبويه.. فإطالقه القول أبهنَّ
 .(3) والصَّرف إىل املضي 

 
(1).  ( الزخمشري  )202-201/  1الكشاف،  حيان  أبو  والتكميل،  التذييل  مغين  107/  1(،   ،)

 (. 231اللبيب، ابن هشام )ص 
(، مغين اللبيب، ابن  258(، اجلَن الداين، املرادي )ص202- 1/201لزخمشري ). الكشاف، ا(2)

 (. 231هشام )ص
 (.29/ 1شرح التسهيل، ابن مالك ) .(3)
 (.256-253/ 11* انظر تفصيل اخلالف يف هذه املسألة: خزانة األدب، البغدادي ) 
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مما تقدَّم نرى إمجاعاا على إحالل )قد( مكان )رمبا(، وقد ترتَّب على هذا  
توسُّع يف الدَّاللة واملعَن؛ فبعضهم ذهب إىل أنَّ هذا اإلحالل يومئ  اإلحالل  

ابلتَّكثري، وبعضهم يرى التَّقليل، وما ذكره كلُّ فريق يف إثبات معَن التَّكثري أو  
 التَّقليل ال مطعن فيه*.

يَّغ الصَّرفية ومعانيها   اإلحالل يف ابب الص ِّ
يَّغ الصَّ  رفية جند أكثر من صورة من صور  يف معاجلة سيبويه لباب معاين الص ِّ

االستغناء الَّيت ذكرت يف الكتاب وهي تقارب إىل حد كبري عنصر اإلحالل  
 عند التَّحويلني؛ منها:

قال سيبويه: "ورمبا استغَن عن انفعل يف هذا الباب فلم يستعمل، وذلك  
قوهلم: طردته فذهب، وال يقولون: فانطرد وال فاطرد، يعين أهنم استغنوا عن  

 . (1)فظه بلفظ غريه إذ كان يف معناه"ل
وممن ذكر هذا اإلحالل أو االستغناء ابن قتيبة، وابن السَّرَّاج، وأبو سعيد  
م استغنوا عن انطرد أو انفعل   السَّريايف، وابن يعيش، وأبو الفداء، إذ ذكروا أهنَّ

، استغَن به عن انطر (2) ب )ذهب( .  (3) "د . قال ابن السراج: وقالوا: "طردتُه فذىهبى

 
 (. 66/ 4الكتاب، سيبويه ) .(1)
شرح كتاب سيبويه،  (،  126/  3األصول، ابن السراج )(،  458أدب الكاتب، ابن قتيبة )ص    .(2)

، شرح املفصل، ابن يعيش  (308/  4املخصص، ابن سيدة )،  (445/  4أبو سعيد السريايف )
 (.69/ 2(، الكناش، أبو الفداء )440/ 4)

 (.126/ 3األصول، ابن السراج ) .(3)
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وقال أبو سعيد السريايف: "ورمبا استغين عن انفعل يف هذا الباب فلم يستعمل،  
 .(1) وذلك قوهلم: طردته فذهب، وال يقولون: انطرد، وال فاطرد "

حمل   فذهب حلت  اإلحالل؛  يرادف  االستغناء  مصطلح  أنَّ  هنا  نلحظ 
معَن انطرد    انطرد، ومسوغ اإلحالل أو االستغناء عند سيبويه أنَّ ذهب حتمل

ياق خاصة، وليس مبطرد، قال ابن قتيبة: "قال سيبويه: وليس هذا   يف هذا الس ِّ
 .  (2) وال اطرد" ُمط رداا يف كل شيء، تقول: طردته فذهب، وال تقول: فانطرد 

وهي   )انفعل(  انطرد  حمل  )أ(،  العنصر  وهي  ذهب  حلت  فقد  تقدَّم  ممَّا 
ياق؛    العنصر )ب(، ليس هذا فحسب بل أدت داللتها  ومعناها يف هذا الس ِّ

 فدلت على معَن املطاوعة. 
ومن صور االستغناء واإلحالل أيضا إحالل )أىفعل( حمل )ف ىعَّلى(، كما أنَّ  

 )فعَّل( حتل حمل )أفعل(.
قال سيبويه: وقالوا: أسقيته يف معَن سقَّيته، فدخلت على )فعَّْلت(، كما  

 .(3) )فرَّحت(، وحنوهاتدخل )فعَّْلت( عليها، يعين يف 
يف    - يعين على )ف ىعَّْلُت(    - قال ابن قتيبة: "وقد تدخل )أىفْ عىْلُت( عليها  

ما يشرتكان، كما دخلت )ف ىعَّْلُت( عليها، إال أنَّ ذلك قليل،   هذا املعَن؛ ألهنَّ
ُته، قلت له: سىْقياا"  .(4)قالوا: سقَّيتُه وأىْسقىي ْ
 

 . (308/ 4املخصص، ابن سيدة )(، 445/ 4شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السريايف ) .(1)
 .(458أدب الكاتب، ابن قتيبة )ص  .(2)
 (. 172/ 3(، النكت يف تفسري كتاب سيبويه، الشنتمري )58/ 4الكتاب، سيبويه ) .(3)
 (.462أدب الكاتب، ابن قتيبة )ص  .(4)
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السريايف: حممد  أبو  يف.قال  أسقيته  استعمل  .  أنَّه  يريد  سقَّيته..،  معَن   
 .(1) )أفعلت( يف موضع )فعَّلت( إذا أردت أن تقول لإلنسان: سقاك هللاى ورعاك

ُتهُ  ُتهُ .وقال اجلوهري: سىقَّي ْ  . (2). إذا قلت له سىقاكى هللا، وكذلك أىْسقىي ْ
تُه؛ أي: دعوت  وقال الرَّضي: "وقد جاء )أىفْ عىلى( مبعَن الدُّعاء، حنو:   أىْسقىي ْ

قال:   أي  وعىقَّرىه:  جىدَّعىه  )ف ىعَّل(، حنو:  الدعاء  واألكثر يف ابب  ابلسُّْقيا،  له 
)أىفْ عىلى( داخل عليه يف هذا املعَن"  . (3) جدَّعه هللا، وعقَّره، وى

وقد استشهد سيبويه بقول ذي الرُّمَّة على جميء أسقيته يف معَن سقيته، 
   ]الطَّويلمن [ قال ذو الرُّمَّة:

قىيتِّ  يَّةى انى ُه وأُخىاطُِّبهْ .وىق ىْفُت عىلىى رىْبٍع لِّمى  .. فىمىا زِّْلُت أىْبكِّي عِّْندى
ل ُِّمين أىْحجارُُه ومىالعُِّبهْ  ...وأُْسقِّيهِّ حىىتَّ كادى ممَّا أُبِّثُّه  (4) ُتكى

، فالشَّاهد جميء )أسقي( مبعَن )سقَّى(، (5)وأسقيه؛ أي: أدعو له ابلسُّقيا
 ما يشرتكان يف معَن الدُّعاء.  ألهنَّ 

 
 (. 314/ 2شرح أبيات سيبويه، أبو حممد السريايف ) .(1)
 (.391/ 14(، لسان العرب، ابن منظور )2380/ 6الصحاح، اجلوهري ) .(2)
 . (92-91/ 1شرح شافية ابن احلاجب، رضي الدين ) .(3)
(، شرح  59-58/  4( الكتاب، سيبويه )287ديوان ذي الرمة بشرح اخلطيب التربيزي )ص    .(4)

/  3يه، الشنتمري ) (، النكت يف تفسري كتاب سيبو 314/  2أبيات سيبويه، أبو حممد السريايف )
 نسبوه لذي الرمة.  ( 92-91/ 1شرح شافية ابن احلاجب، رضي الدين )(، 172

البطليوسي )  .(5) الكتاب،  ابن  289/  3االقتضاب يف شرح أدب  التصريف،  الكبري يف  املمتع   ،)
 (. 128عصفور )ص 
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فاإلحالل هنا يتجلَّى يف جميء أسقيته موضع سقَّيته، أمَّا الغرض والدَّاللة  
املستفادة من هذا اإلحالل فهي التَّعبري عن معَن الدُّعاء له، فصيغة )أىفْ عىلى(  

 هنا جاءت موضع صيغة )فعَّل(، وهي األكثر يف ابب الدُّعاء.
ة دالة على اإلحالل ذكرها سيبويه يف النَّص السَّابق؛  ويتصل هبذا صورة اثلث

فكما أنَّ صيغة أفعل )أسقى( حلت حمل صيغة فعَّل )سقَّى(؛ فكذلك صيغة  
حملها، وحتل  أفعل  على  تدخل  على    فعَّل  الشَّيء  جييء  "وقد  سيبويه:  قال 

قولك:  )فعَّلت( فيشرىك )أفعلت(، كما* أهنما قد يشرتكان يف غري هذا؛ وذلك  
فىرِّحى وفرَّحته، وإن شئت قلت أفرحته؛ وغىرِّمى وغرَّمته، وأغرمته إن شئت؛ كما  
يقول:   من  العرب  من  ومسعنا  وملَّحته؛  مىُلحى  وأفزعته..وتقول:  فزَّعته  تقول: 
أملحته، كما تقول: أفزعته... ومثل أفرحت وفرَّحت: أنزلت ونزَّلت، وكثَّرهم  

 .  (1) وأكثرهم، وقلَّلهم وأقلهم"
قال ابن السَّرَّاج: "وسىقَّيتُه، قلتى لىُه: حىيَّاكى هللاُ وسىقاك، وقالوا: أىسقيتُه يف  

 . (2)معَن سىقَّيُتُه؛ ودىخلى )أىفعل( علىى )ف ىعَّلى( كدخول )ف ىعَّلى( عليه"
اإلحالل   هذا  جتلية  ويف  سيبويه  قول  إيضاح  يف  السريايف  سعيد  أبو  قال 

أنَّ الباب يف نقل الفعل وتغيريه )أفعلت(، وقد  املتبادل بني الصيغتني: "يريد  
استعملوا فيه )فعَّلت(، كفرَّحت وفزَّعت... والباب يف الدُّعاء والتَّسمية أو فيما  
يدعى به له أو عليه )فعَّلت(، كقولك: جدَّعته وعقَّرته، أي قلت له: جدعك  

 
 (. 56-55/ 4الكتاب، سيبويه ) .(1)
 (.. 435/  4كتاب سيبويه، أبو سعيد السريايف )  *يف الكتاب )كها( والصواب ما أثبت، انظر: شرح 
 (. 3/126األصول، ابن السراج ) .(2)
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قَّيته؛ تعين به  هللا وعقرك، وقد أدخلوا عليه )أفعلت(، فقالوا: أسقيته يف معَن س
)فعَّلت(   تدخل  )فعَّلت(، كما  على  )أفعلت(  فدخلت  ابلسُّقيا.  له  الدُّعاء 

 .  (1)عليها"
إنَّ اإلحالل فيما تقدم كما وضَّح أبو سعيد السَّريايف يتجلَّى يف أنَّ الباب  
يف أداء معَن الدُّعاء أْن يكون بصيغة )فعَّل(، وقد حتل صيغة )أفعل( موضع  

داء معَن الدُّعاء؛ كما يف )سقَّيته وأسقيته(، حيث دخلىْت )أفْ عىْلت(  )فعَّل( يف أ
على )فعَّْلت( يف أداء معَن الدُّعاء، وحلت حملها، والباب يف نقل الفعل أو  
تغيريه أو ما يطلق عليه التَّعدية أن يكون بصيغة )أفعل(، وقد حتل صيغة )فعَّل(  

فرَّ  قالوا:  ؛ كما  )أفعل(  موضع  الفعل  أفرح  لتعدية  فيهما  واألصل  وفزَّع...  ح 
وأفزع... فصيغة )فعَّل( األكثر فيها الدُّعاء أو ابهبا الدُّعاء، وصيغة )أفعل( ابهبا  
األخرى   قد حتلُّ مكان  منهما  أنَّ كلَّ صيغة  فيهما  اإلحالل  التَّعدية، ومعَن 

يغة األوىل، أو الدَّاللة على ا لتَّعدية كما  للدَّاللة على معَن الدُّعاء كما يف الص ِّ
يغة الثَّانية.    يف الص ِّ

  

 
 (.  304/ 4(، املخصص، ابن سيدة )438/ 4شرح كتاب سيبويه، أبو سعيد السريايف ) .(1)
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 اخلامتة:
احلمد هلل الَّذي بفضلِّهِّ ومن ِّهِّ وإحسانِّهِّ أجنزت هذه الد ِّراسة، وقد بثثُت فيها  

 النَّتائج الَّيت توصلُت إليها، أمجل أمهها مبا أييت: 
الَّيت   • واملسائل  اكيب  والرتَّ األداءات  ابنتشار  وحافل  زاخر  سيبويه  كتاب 

ت عنصر اإلحالل عند التَّحويلني، علما أنَّ سيبويه مل يستعمل  تصنَّف حت 
لفظة اإلحالل يف كتابه، بل استعمل ألفاظاا ومصطلحات أخرى تقارب  

و  اإلحالل،  إنَّ عنصر  قلت:  إذا  أابلغ  به    ال  وأتثَّر  أصل،  هو  سيبويه 
 ال تعدو تعدد املصطلحات ال غري.  تشومسكي، والقضية 

تدلُّ ذكر سيبويه يف   • وتراكيب عدة  ألفاظاا  على عنصر اإلحالل    الكتاب 
منها:   واملفهوم،  الدَّاللة  يف  له  وتقاربه  مبنزلة(   ( التَّعبري  وهذا  مبنزلة كذا، 

حضور واسع يف الكتاب، حيث وقفت على ما يزيد على مخسني موضعاا  
يف  استعمل فيها هذا التَّعبري مبعَن يقارب اإلحالل، فقول سيبويه مبنزلة كذا  

نظر   وجهة  من  اإلحالل  به  ويقصد  يراد  الكتاب  من  مواضع كثرية 
التَّحويليني. وجمرى كذا، أو جيري جمرى، أو ما أجري جمرى، حيث استعمل  
يزيد على   ما  فقد وقفت على  بكثرة،  منه  اشتق  وما  التَّعبري  سيبويه هذا 

ل.  عشرة مواضع يف مسائل وأبواب خمتلفة من الكتاب دلَّ فيها على اإلحال
ومعَن كذا، ويف موضع كذا، وتقوم مقامها أو مقام كذا، ويقع على كذا،  
وبدل من..، ومكان كذا، جاءت كذلك مقاربة لإلحالل يف بعض املواضع  
يف   إذ كان  غريه  بلفظ  لفظه  عن  استغنوا  وقوله:  فيها..،  استعملت  الَّيت 

 ل.  معناه، هذا التَّعبري يقارب املفهوم الَّذي ذكره تشومسكي لإلحال
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الكتاب،   • اإلحالل يف  أن تصنَّف حتت عنصر  الَّيت ميكن  الصُّور  تعددت 
كإحالل االسم مكان االسم, وإحالل الفعل مكان الفعل، وإحالل االسم  
مكان الفعل، وإحالل الفعل مكان احلرف، وإحالل احلرف مكان احلرف،  
مفردات،   مكان  تركيب  إحالل  وهناك  الفعل،  مكان  احلرف  وإحالل 

 وإحالل مفردات مكان تركيب.
وجود بنيتني؛ سطحية    -ومل يكن غائباا عن فكره-   استحضر سيبويه يف ذهنه  •

تكلَّم سيبويه  وعميقة، ومها فكراتن أساسيتان يف نظرية تشومسكي؛ فعندما  
سطحية   بنية  بنيتني،  بوجود  صرح  أفعاهلا  عن  النَّائبة  املصادر  الباب  يف 

الفعل، وأدَّى وظيفته املتمث ِّلة ابلدُّعاء للمذكور  منطوقة حلَّ املصدر فيها حمل  
له أو عليه، ومس ِّيت فيما بعد مصادر انئبة عن أفعاهلا...، وبنية عميقة ال  
ر البنية السَّطحية،   يتكلَّم هبا، توضح عملية اإلحالل الَّيت حصلت وتفس ِّ

 در.  وقد بقي أثر هذا اإلحالل أو أثر البنية العميقة املتمث ِّل بنصب املص
ما عاجله سيبويه من صور اإلحالل يدلُّ على عمق التَّفكري النَّحوي عنده،   •

البنية   حتليل  يف  العميقة  البنية  على  يعتمد  فهو  بعده،  من  النُّحاة  وعند 
السَّطحية وتوجيهها؛ أي: مبدأ التَّأويل والتَّقدير، كذلك يوجد عالقة وثيقة  

من سيبويه  تناوله  فما  واحلذف،  اإلحالل  أربع    بني  على  يعتمد  مسائل 
واالت ِّساع،   واحلذف،  السَّطحية،  والبنية  العميقة  والبنية  اإلحالل،  ركائز؛ 
وهذه عناصر أساسية يف نظرية تشومسكي، بل هي جوهر النَّظرية التَّوليدية  

 التَّحويلية. 
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ما عاجله سيبويه من مسائل حتت اإلحالل مل يكن مطلقاا وغري مضبوط،   •
مقي سيبويه  جعله  املشتقات  بل  حتلُّ  فال  دقيقة،  وقواعد  بضوابط  ا  دا

تقع )إن( مبعَن   إال بشروط، وال  الفعل وال تعمل عمله  واألوصاف حمل 
 )نعم( إال يف حاالت خاصة... 

جعل سيبويه لإلحالل دوراا يف قياس األحكام، وله دور يف التَّوجيه والتَّقعيد؛   •
من اللَّفظ ابلفعل، فكذلك  فكما أنَّ االسم املنصوب يف ابب التَّحذير بدل  

 يف ابب املصادر النائبة عن أفعاهلا.  
أمهية االت ِّساع املتمث ِّل ابستخدام أداءات  جتلَّى من خالل معاجلة املسائل    •

لغوية موضع أخرى، وال شك أن هذا االت ِّساع يف االستعمال مظهر من  
التَّعبري   املرونة يف  دالٌّ على  اللُّغة وبالغته،  واألداء، وهذا  مظاهر فصاحة 

املعَن املطلوب أبلفاظ   أداء  التَّفنُّن والتَّنويع يف  القدرة على  املتكل ِّم  يعطي 
اكيب واستنباط معانيها،  وعبارات متنوعة، ويسهم يف فهم األداءات والرتَّ
وله درو ابرز يف حتديد الد ِّاللة وتوضيحها، وتفسري الوظيفة النَّحوية. وهذا  

 ية عند تشومسكي. املظهر يوافق مبدأ الكفا
ذكر ابن فارس مصطلح التَّعويض، وليس بسابق إىل هذا املصطلح، ولكنَّ   •

ما يسجل له أنَّ املفهوم الَّذي وضعه للتَّعويض هو عينه املفهوم الَّذي وضع  
لإلحالل يف النَّظرية التَّوليدية التَّحويلية، وما عاجله من مسائل حتته تعدُّ من  

أنَّ  أي:  اإلحالل؛  نظرية   جوهر  به  ملا جاءت  ومتقد ِّم  سابق  فارس    ابن 
اإلحالل   مصطلح  ترجم  الباحثني  بعض  أن  تقدَّم  فقد  تشومسكي، 
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(Replacement  فارس ابن  ذكره  عينه  واملفهوم  فاملصطلح  ابلتَّعويض،   )
 إضافة ملا عاجله من مسائل موض ِّحة له.

حاول  يف اخلتام ال يستبعد أن يكون تشومسكي قد اطَّلع على الكتاب، و  •
حماكاة ما جاء فيه، وأتثَّر به سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، علما أنَّ  

 تشومسكي قد صرَّح ابطالعه على علوم العربيَّة وال سيَّما النَّحو. 
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 ثبت املصادر واملراجع:  
  إبداعية حتويل اجلملة العربية دراسة يف التوليد والتحويل يف سورة يوسف. فارح، سلوى / ربيعي،  •

 م. 2017وبية. رسالة ماسرت، جامعة العريب التبسي/ تبسة، اجلزائر،  
 من خالل  عمايرة  أمحد  خليل  فكر  يف  دراسة  – احلديث  العريب  النحو  يف  التوليدي  االجتاه  •

وتراكيبها". بوبكر، زكموط. رسالة ماجستري، جامعة قاصدي مرابح/   اللغة  حنو  يف  "كتاب 
   م. 2012ورقلة، اجلزائر،  

 ، األردن،دار 1املعاصرة. عمايرة، حليمة.ط  املناهج  ضوء  يف  القدماء  لدى  النحوية  االجتاهات  •
 م. 2006وائل،  

ه (.  276أدب الكاتب )أو( أدب الكت اب. ابن قتيبة، أبو حممد عبد هللا بن مسلم، )ت:   •
   . حتقيق: حممد الدايل. )د.ط(، )د.م(، مؤسسة الرسالة، )د.ت( 

ه (.  745عرب. أبو حيان، حممد بن يوسف األندلسي ، )ت:  ارتشاف الضرب من لسان ال  •
، القاهرة، مكتبة اخلاجني،  1حتقيق: رجب عثمان حممد، مراجعة: رمضان عبد التواب. ط 

   م. 1998
ه (. حتقيق: حممد هبجة البيطار.  577أسرار العربية. أبو الربكات األنباري، كمال الدين، )ت:   •

   العلمي العريب، )د.ت(. )د.ط(، دمشق، مطبوعات اجملمع  
ه (.  911األشباه والنظائر يف النحو. السُّيوطي، ج الل ال دين عب د الرمحن ب ن أب ي بكر، )ت:  •

 م.  1990لبنان، دار الكتب العلمية،  - )د.ت(. )د.ط(، بريوت 
زكي. ط  • الدين، كرمي  احلديثة. حسام  اللسانيات  يف  تراثية  الرشاد،  1أصول  دار  القاهرة،   ،

   م. 2001
ه (. حتقيق: عبد احلسني  316األصول يف النحو. ابن السراج، أبو بكر حممد بن سهل، )ت:   •

   م. 1988، بريوت، مؤسسة الرسالة،  3الفتلي. ط 
أصول النظرية التوليدية يف الرتاث النحوي القدمي من خالل كتاب ملع األدلة البن األنباري.   •

 م.  2017  اجلزائر، بسكرة،    - حياة، حدو. رسالة ماسرت، جامعة حممد خيضر 
، بريوت، علم  3ه (. حتقيق: زهري غازي. ط 338إع راب القرآن. النحاس، أبو جعفر،)ت:   •

   م. 1988الكتب،  
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يد، )ت:   • االقتضاب يف شرح أدب الكتاب. البىطىْليىوسي، أبو حممد عبد هللا بن حممد بن الس ِّ
طبعة دار الكتب  م   ه (. حتقيق: مصطفى السقا وحامد عبد اجمليد. )د.ط(، القاهرة، 521

   م. 1996املصرية،  
، بريوت،  2األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية "اجلملة البسيطة". زكراي، ميشال. ط  •

 م.  1986املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  
ه (. ت: حممود  542أمايل ابن الشجري. ابن الشجري، هبة هللا ب ن علي ب ن حممد، )ت:   •

   م. 1992، القاهرة، مكتبة اخلاجني، مطبعة املدين،  1مد الطناحي. ط حم 
اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني. أبو الربكات األنباري، كمال   •

   م. 2003، )د.م(، املكتبة العصرية،  1ه (. ط 577الدين، )ت: 
الكرمي سورة آل عمران أمنوذجا.    أمناط التحويل يف اجلملة الفعلية دراسة تطبيقية يف القرآن  •

 م. 2009النعيمي، هبة موفق عبد احلميد. رسالة ماجستري، جامعة آل البيت، األردن،  
. ابن هشام، أبو حمم د عبد هللا مج ال ال دين األنص اري،  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك  •

وت: املكتبة  بري   - )د.ط(، صيدا    حممد حمي الدين عبد احلميد.   ه (. حتقيق: 761)ت:  
   م. 2001العصرية،  

ه(. حتقيق:  646اإليضاح يف شرح املفصل. ابن احلاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر، )ت:   •
   م. 1983موسى بناي العليلي. )د.ط(، بغداد، مطبعة العاين،  

البديع يف علم العربية. ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، )ت:   •
اململكة العربية    - ، مكة املكرمة  1قيق ودراسة: فتحي أمحد علي الدين. ط ه (. حت 606

 ه.  1420السعودية، جامعة أم القرى،  
ه(. حتقيق:  1205اتج العروس من جواهر القاموس. الزَّبيدي، السيد حممد مرتضى احلسيين، )  •

 جمموعة حمققني. )د.ط(، )د.م(، دار اهلداية، )د.ت(.  
 الكتب  ،األردن، عامل 1صوره". بو معزة، رابح. ط -أنواعه -"مفهومه العريب  النحو  يف  التحويل  •

 م. 2008 احلديث، 
ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد. ابن هشام، أبو حمم د عبد هللا مج ال ال دين األنص اري، )ت:   •

   م. 1986،)د.م(، دار الكتاب العريب،  1ه (. حتقيق: عباس مصطفى الصاحلي. ط 761
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صلية والفرعية يف كتاب سيبويه يف ضوء النظرية التوليدية التحويلية.  الرتاكيب النحوية بني األ  •
 م.  2014اهلنداوي، جمدي حسيين. رسالة ماجستري، جامعة طنطا،  

الدين،)ت:   • هباء  املعايل  أبو  محدون،  ابن  احلمدونية.  ط 562التذكرة  ،  1ه (.)د.ت(. 
   ه. 1417بريوت،دار صادر،  

التسهيل. أبو حيان، حممد بن يوسف األندلسي، )ت:  التذييل والتكميل يف شرح كتاب   •
م.  2000(،  5- 1، دمشق، دار القلم) من اجمللد  1ه (. حتقيق: حسن هنداوي. ط 745

السعودية 1ط  العربية  اململكة  من  - ،  األجزاء  )ابقي  إشبيليا  دار كنوز  (،  11- 6الرايض، 
   م. 2005

ه (.  347بن جعفر بن حممد، )ت:  تصحيح الفصيح وشرحه. ابن درستويه، أىبُو حممد عبد هللا   •
   م. 1998حتقيق: حممد بدوي املختون. )د.ط(، القاهرة، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية،  

ه (.  377التعليقة على كتاب سيبويه. أبو علي الفارسي، احلسن بن أمحد بن عبد الغفار، )ت:   •
 م. 1990، القاهرة، مطبعة األمانة،  1حتقيق: عوض بن محد القوزي، ط 

ه (. حتقيق: عادل  745تفسري الب حر احمليط. أبو حيان، حممد بن يوسف األن دلسي، )ت:   •
   م. 1993لبنان، دار الكتب الع لمية،    - ، بريوت  1أمحد عب د املوجود وآخرون. ط 

 م.  2005التفكري اللغوي بني القدمي واجلديد. بشر، كمال. )د.ط(، القاهرة، دار غريب،   •
ه (. حتقيق: أمحد  392يل. ابن جين، أبو الفتح عثمان، )ت:  التمام يف تفسري أشعار هذ  •

،  1انجي القيسي، وخدجية عبد الرازق احلديثي، وأمحد مطلوب. مراجعة: مصطفى جواد. ط 
   م. 1962بغداد: مطبعة العاين،  

  ه (. 749احلسن ب ن قاسم، )ت: املرادي:  .  توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك  •
   . م 2001، القاهرة: دار الفكر العريب ،  1ن علي سليمان، ط حتقيق: عبد الرمح 

ه(. حتقيق: عبد السالم حممد  370هتذيب اللغة. األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد، )ت:   •
   هارون وحممد علي النجار، وآخرون. )د.ط(، )د.م(، الدار املصرية للتأليف والنشر، )د.ت(. 

ربي. الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد، )ت:  جامع البيان يف أتويل القرآن، تفسري الط  •
   م. 2000، )د.م(، مؤسسة الرسالة، 1ه (، حتقيق: أمحد حممد شاكر. ط 310
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ه (.  671اجلامع ألحكام القرآن "تفسري القرطيب". القرطيب: أبو عبد هللا حممد بن أمحد، )ت:   •
   م. 1964ب املصرية،  ، القاهرة، دار الكت 2حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش. ط 

  اجلملة العربية بني القدامى واحملدثني.جزيري، حسني. رسالة ماسرت، جامعة أبو بكر بلقايد،  •
 م. 2017اجلزائر،  

اجلملة العربية بني النحو التوليدي التحويلي والنحو الوظيفي "مقاربة لسانية". عبود، فاكية/   •
   م. 2018أم البواقي،    - حجام، نسيبة. رسالة ماسرت، جامعة العريب بن مهيدي 

رسالن،   دار  البياين". بومعزة، رابح. )د.ط(، سوراي،  وتوجيهها  الكرمي "صورها  القرآن  يف  اجلملة  •
   م. 2008

ه (. حتقيق: فخر الدين  749اجلَن الداين يف حروف املعاين. املرادي، احلسن بن قاسم، )ت:  •
   م. 1992، بريوت لبنان: الكتب العلمية ،  1قباوة، حممد ندمي فاضل. ط 

اجلهود اللسانية عند مازن الوعر. شتوح، عامر. رسالة ماجستري، جامعة قاصدي مرابح/ ورقلة،   •
 م. 2014اجلزائر،  

. الصبان، حممد بن علي ، )ت:  حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك  •
لبنان، دار  - ، بريوت 1ط   ضبطه وصححه وخرج شواهده: إبراهيم مشس الدين.   . ه ( 1206

   م. 1997الكتب العلمية،  
ه (. حتقيق:  370احلجة يف القراءات السبع. ابن خالويه، أبو عبد هللا احلسني بن أمحد، )ت:   •

   ه. 1401، بريوت، دار الشروق،  4عبد العال سامل مكرم. ط 
ه (. حمقق الكتاب  403عة عبد الرمحن بن حممد، )ت: حوايل  حجة القراءات. ابن زجنلة، أبو زر  •

   م. 1982، بريوت، مؤسسة الرسالة،  2ومعلق حواشيه: سعيد األفغاين. ط 
حول لسانيات اجلملة: آراء ونظرايت نعوم تشومسكي. نسيم، مريج/ وفريد، مكدود. رسالة   •

 م.  2017جباية،    - ماسرت، جامعة عبد الرمحان مرية  
ه (.  1093ب لباب لسان العرب. البغدادي، عبد القادر بن عمر، )ت:  خزانة األدب ول  •

   م. 1997، القاهرة، مكتبة اخلاجني،  4حتقيق وشرح: عبد السالم حممد هارون. ط 
ه(. حتقيق: حممد علي النجار، دار  392اخلصائص. ابن جين، أبو الفتح عثمان، )ت:   •

   الكتب املصرية، املكتبة العلمية، )د.ت(. 
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، بريوت، دار  2م(. اعتَن به: عبد الرمحن املصطاوي، ط   545ئ القيس. )ت:  ديوان امرِّ  •
   م. 2004املعرفة،  

ط  • طراد.  جميد  التربيزي.  اخلطيب  بشرح  الرمة  ذي  العريب،  2ديوان  الكتاب  دار  بريوت،   ،
 م.  1996

املعرفة،  ، )د.م(، دار  1ه (. اعتَن به: محدو طم اس. ط 41ديوان لبيد بن ربيعة العامري، )ت:   •
   م. 2004

ط  • عدرة.  أمحد  أشرف  شرح:  األبرص.  بن  عبيد  العريب،  1ديوان  الكتاب  دار  بريوت،   ،
   م. 1994

   ، القاهرة، دار املعارف، )د.ت(. 2ديوان النابغة الذبياين. حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم. ط  •
القومية  • الدار  القاهرة،  )د.ط(،  الوفا.  أبو  حممود  حتقيق:  اهلذليني.  والنشر،    ديوان  للطباعة 

   م(. 1950/  48/  45م، )نسخة مصو رة عن طبعة دار الكتب يف الس نوات  1965
ه(. حتقيق: حسن هنداوي.  392سر صناعة اإلعراب. ابن جين، أبو الفتح عثمان، )ت:   •

   م. 1993، دمشق: دار القلم،  2ط 
ريايف، يوسف بن أيب سعيد،)ت:  • يق:حممد  ه(. حتق 385شرح أبيات سيبويه. أبو حممد الس ِّ

علي الريح هاشم.راجعه: طه عبد الرءوف سعد. )د.ط(، القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية،  
   م. 1974دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  

ه (.  900األمشوين على ألفية ابن مالك. األمشوين، أبو احلسن ن ور الدين علي، )ت:    شرح  •
   م  1998  لبنان، دار الكتب العلمية،   - ، بريوت 1)د.ت(. ط 

ه (. حتقيق:  769شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ابن عقيل، هباء الدين عبد هللا، )ت:   •
، القاهرة، دار الرتاث، دار مصر للطباعة: سعيد جودة  20حممد حمي الدين عبد احلميد. ط 

   م.   1980السحار وشركاه،  
ه (.  686ب در ال دين حممد، )ت:  شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك. ابن الناظم، أبو عبد هللا   •

   م. 2000، بريوت لبنان: دار الكتب العلمية ،  1حتقيق: حممد ابسل عيون السود. ط 
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ال دين   • مج ال  هللا  عبد  أبو  مالك،  ابن  املقاصد".  وتكميل  الفوائد  "تسهيل  التسهيل  شرح 
م(،  ، )د. 1ه (. حتقيق: عبد الرمحن السيد وحممد بدوي املختون. ط 672األندلسي،)ت:  

   م. 1990دار هجر،  
شرح التسهيل املسمى »متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد«. انظر اجليش، حمب الدين حممد   •

مجهورية    - ه (. دراسة وحتقيق: علي حممد فاخر وآخرون، القاهرة    778بن يوسف، )ت:  
   ه . 1428مصر العربية، دار السالم،  

مبضمون التوضيح. األزهري، خالد بن عبد هللا، )ت:  شرح التصريح على التوضيح أو التصريح   •
لبنان، دار الكتب العلمية، منشورات  - ،بريوت 1ه(.ت: حممد ابسل عيون السود.ط 905

 م. 2000علي حممد بيضون،  
ه (.  669شرح مجل الزجاجي "الشرح الكبري". ابن عصفور، علي ب ن مؤمن اإلِّشبيلي، )ت:   •

   محن النجدي(. اهليئة العامة ملكتبة اإلسكندرية. )رفع عبد الر   . حتقيق: صاحب أبو جناح 
شرح ديوان علقمة بن الفحل، األعلم الشنتمري. قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: حنا نصر   •

   م. 1993، بريوت، دار الكتاب العريب،  1احليت. ط 
ه(. حتقيق:  686شرح شافية ابن احلاجب. رضي الدين، حممد بن احلسن األسرتابذي )ت:   •

لبنان، دار  - احلسن وحممد الزفزاف وحممد حمىي الدين عبد احلميد. )د.ط(، بريوت حممد نور  
   م. 1975الكتب العلمية،  

شرح شذور الذهب من كالم العرب. ابن هشام، أبو حمم د عبد هللا مج ال ال دين األنص اري،   •
الدقر. ط 672)ت:   للتوزيع ،  - ، دمشق 1ه (. حتقيق: عبدالغين  سوراي: الشركة املتحدة 

   م. 1984
ه (. حتقيق: عبد  672شرح الكافية الشافية. ابن مالك، مجال الدين حممد بن عبد هللا، )ت:   •

   . م 1982  ، مكة املكرمة، جامعة أم القرى، دار املأمون للرتاث، 1املنعم أمحد هريري. ط 
ريايف، احلسن بن عبد هللا بن املرزابن، )ت:   • ق:  ه (. حتقي 368ش رح كتاب سيبويه. أبو سعيد الس ِّ

   م. 2008لبنان، دار الكتب العلمية،  - ، بريوت 1أمحد حسن مهديل، علي سيد علي، ط 
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ه (. قدم  643شرح املفصل. ابن يعيش، أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش املوصلي، ) ت:   •
لبنان، دار الكتب العلمية،    – ، بريوت  1له ووضع هوامشه وفهارسه إمييل بديع يعقوب. ط 

   م. 2001
ه (.  573اء كالم العرب من الكلوم. نشوان احلمريي، ابن سعيد اليمين، )ت:  مشس العلوم ودو  •

ط   حتقيق:  وآخران.  العمري  عبد هللا  بن  بريوت 1حسني  املعاصر،  - ،  الفكر  دار  لبنان: 
   م. 1999سورية: دار الفكر،  - دمشق 

 أمحد  الصاحيب يف فقه اللغة العربي ة ومسائلها، وسنن العرب يف كالمها. ابن فارس، أبو احلسني  •
 م.  1993، بريوت: مكتبة املعارف،  1ه(. حقَّقه: عمر الطباع. ط 395بن زكراي، )ت:  

ه(.  393الصح اح اتج اللغة وصحاح العربية. اجلوهري، أبو نصر إمساعيل بن محاد، )ت:  •
 م.  1987، بريوت: دار العلم للماليني،  4حتقيق: أمح د عبد الغفور عطار. ط 

العربية   • التحويل ابالستبدال يف اجلملة  البقرة أمنوذجا - صور  . غريب، عائشة. رسالة  - سورة 
 م.  2015الوادي،    - ضر  ماسرت، جامعة الشهيد محَّه خل 

ه (. حتقيق: السيد إبراهيم  669ضرائر الشعر. ابن عصفور، علي ب ن مؤمن اإلِّشبيلي، )ت:  •
   م. 1980، )د.م(، دار األندلس،  1حممد. ط 

ه (. حتقيق:  381علل النحو. ابن الوراق، أبو احلسن حممد بن عبد هللا بن العباس، )ت:   •
   م. 1999السعودية، مكتبة الرشد،  - ، الرايض 1حممود جاسم حممد الدرويش. ط 

 م. 1985 اجلامعية،  املعرفة  دار  سليمان. )د.ط(، )د.م،(  أمحد   التقابلي. ايقوت،  اللغة  علم  •
ه (. حتقيق: عبد  276غريب احلديث. ابن قتيبة، أبو حممد عبد هللا بن مسلم الدينوري، )ت:   •

   ه. 1397، بغداد، مطبعة العاين،  1هللا اجلبوري. ط 
ه (.  429اللغة وسر العربية. أبو منصور الثعاليب، عبد امللك بن حممد بن إمساعيل، )ت:  فقه   •

 م. 2002، )د.م(، إحياء الرتاث العريب،  1حتقيق: عبد الرزاق املهدي. ط 
   م. 1993لبنان، دار العلم للماليني،  - ، بريوت 1قضااي ألسنية تطبيقية. زكراي، ميشال. ط  •
الربدوين، مناذج خمتارة " دراسة لسانية". طاهري، عبري / تيطريي،    قواعد التحويل يف شعر عبد هللا  •

 م.  2017صافيه. رسالة ماسرت، جامعة العريب بن مهيدي/ أم البواقي، اجلزائر،  
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حتقيق: عبد السالم    . ه ( 180الكتاب. سيبويه، أبو بشر عمرو ب ن عثمان ب ن قنرب، )ت:   •
   . م 1988اب،  ، مصر: اهليئة املصرية العامة للكت 3هارون. ط 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التنزيل. الزخمشري، جار هللا أبو   •
، الرايض،  1ه (. حتقيق: عادل أمحد وعلي معوَّض و فتحي حجازي. ط 538القاسم، )ت:  

   م. 1998مكتبة العبيكات،  
ن علي بن حممود، صاحب  الكناش يف فين النحو والصرف. أبو الفداء، عماد الدين إمساعيل ب  •

لبنان،  - ه (. دراسة وحتقيق: رايض بن حسن اخلوام. )د.ط(، بريوت   732محاة، )ت:  
   م. 2000املكتبة العصرية للطباعة والنشر،  

، دمشق، دار  2ه(. حتقيق: مازن املبارك. ط 337الالمات. الزَّجَّاجي، أبو القاسم ، )ت:   •
   م. 1985الفكر،  

ه (. ت:  616راب. العكربي، أبو البقاء عبدهللا بن احلسني، )ت:  اللباب يف علل البناء واإلع  •
   م. 1995، دمشق، دار الفكر،  1عبد اإلله نبهان. ط 

اللسانيات التوليدية "من النموذج ما قبل املعيار إىل الربانمج األدنوي: مفاهيم وأمثلة". غلفان،   •
 م.  2010أربد، عامل الكتب احلديث،    - ، األردن 1مصطفى. ط 

 م.  1988لبنان، دار الطليعة،  - بريوت   2ة التوليدية والتحويلية. فاخوري، عادل. ط اللساني  •
لبنان: دار صادر،   - بريوت   ، 3ه(. ط 711لسان العرب. ابن منظور، مجال الدين، )ت:  •

   ه. 1414
ه (، حتقيق:  720اللمحة يف شرح امللحة. ابن الصائغ، أبو عبد هللا مشس الدين حممد ، )ت:   •

، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، عمادة البحث  1الصاعدي. ط   إبراهيم بن سامل 
   م. 2004العلمي ابجلامعة اإلسالمية،  

ه (. حتقيق: فائز فارس.  392اللمع يف العربية. ابن جين، أبو الفتح عثمان املوصلي )ت:   •
   )د.ط(، الكويت، دار الكتب الثقافية، )د.ت(. 

. املهليب، أبو العباس عز الدين أمحد األزدي، )ت:  املآخذ على ُشر اح ديوان أيب   • الطَّيب املتنيب ِّ
، الرايض، مركز امللك فيصل للبحوث  2ه (. حتقيق: عبد العزيز بن انصر املانع. ط 644

   م. 2003والدراسات اإلسالمية،  
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ه (. حققه وقدم  412ما جيوز للشاعر يف الضرورة. القزاز، أبو عبد هللا حممد بن جعفر، )ت:   •
ه وصنع فهارسه: رمضان عبد التواب وصالح الدين اهلادي. )د.ط(، الكويت، دار العروبة  ل 
 القاهرة، دار الفصحى، )د.ت(.   / 
، الكويت،  1منت ألفية ابن مالك. ضبطها وعلق عليها: عبد اللطيف بن حممد اخلطيب. ط  •

   م. 2006دار العروبة،  
(. عارضه أبصوله وعلق عليه:  210) ت:  جماز القرآن. أبو عبيدة، معمَّر بن املثَن التيمي،   •

   . ت(   . )د حممد فؤاد سزكني. )د.ط(، القاهرة، مكتبة اخلاجني ،  
حماضرات األدابء وحماورات الشعراء والبلغاء. الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد،   •

   ه . 1420، بريوت، شركة دار األرقم بن أيب األرقم،  1ه (. )د.ت(. ط 502)ت:  
   م. 1999حماضرات يف اللسانيات. الشايب، فوزي. )د.ط(، عمان، وزارة الثقافة،   •
حماضرات يف اللسانيات. هويدي،خالد خليل/والطائي،نعمة دهش.)د.ط(،بغداد،دار الكتب   •

   م. 2014والواثئق،  
احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها. ابن جين، أبو الفتح عثمان بن جين   •

ه (. حتقيق: علي النجدي انصف وعبد الفتاح إمساعيل شليب. أعده  392ي )ت:  املوصل 
اجمللس األعلى  - ، )د.م(، وزارة األوقاف 2للطبعة الثانية وقدم له: حممد بشري اإلدليب. ط 

   . م 1999للشؤون اإلسالمية،  
ي، )ت:  خمتار الصحاح. الرازي، زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنف  •

الشيخ حممد. ط 666 يوسف  بريوت  5ه (. حتقيق:  الدار    - ،  العصرية،  املكتبة  صيدا: 
   م. 1999النموذجية،  

ه(. حتقيق: خليل إبراهم  458املخصص. ابن سيدة، أبو احلسن علي بن إمساعيل، )ت:   •
   م. 1996، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب،  1جفال. ط 

 م.  2003نعمان. القاهرة، الناشر مكتبة اآلداب،    املدارس اللسانية املعاصرة. بوقرة،  •
لبنان، دار الكتب اجلديدة  - ، بريوت، 1مدخل إىل اللسانيات. علي، حممد حممد يونس. ط  •

 م. 2004املتحدة،  
 م.  2008، القاهرة، املكتبة األزهرية للرتاث،  1مدخل إىل املدارس اللسانية. شنوقة، السعيد. ط  •
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ه(. حتقيق:  911. السُّيوطي، عبد الرمحن جالل الدين، )ت:  املزهر يف علوم اللغة وأنواعها  •
   م. 1986حممد أمحد جاد املوىل وآخران. )د.ط(، صيدا ، بريوت: املكتبة العصرية،  

، دمشق،  1ه (. حتقيق: حسن هنداوي. ط   377املسائل احللبيات. أبو علي الفارسي ، )ت:   •
 م.  1987دار القلم، بريوت، دار املنارة،  

،  1ه (. )د.ت(. ط 370اءات. األزهري، أبو منصور حممد بن أمحد اهلروي، )ت:  معاين القر  •
   م. 1991جامعة امللك سعود،    - السعودية، مركز البحوث يف كلية اآلداب  

ه (. حتقيق: هدى حممود  215معاّن القرآن. األخفش األوسط، أبو احلسن اجملاشعي، )ت:   •
   م. 1990، القاهرة، مكتبة اخلاجني،  1قراعة. ط 

ه (. حتقيق: أمحد يوسف النجايت/  207عاين القرآن. الفراء، أبو زكراي حيىي بن زايد، )ت:  م  •
، مصر، دار املصرية للتأليف والرتمجة،  3حممد علي النجار/ عبد الفتاح إمساعيل الشليب. ط 

   )د.ت(. 
  ه (. حتقيق: عبد 311الزَّجَّاج، أبو إسحاق إبراهيم بن سهل، )ت:    . معاين القرآن وإعرابه  •

   م. 1988، بريوت، عامل الكتب،  1اجلليل عبده شليب. ط 
مغين اللبيب ع ن كتب األعاريب. ابن هشام، أبو حمم د عبد هللا مج ال ال دين األنص اري، )ت:   •

بريوت، املكتبة العصرية،    - ، صيدا 3ه (. حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد. ط 761
   م. 2003

ه (.  538ار هللا أبو القاسم حممود بن عمر، )ت: املفصل يف صنعة اإلعراب. الزخمشري، ج  •
   م. 1993، بريوت، مكتبة اهلالل،  1حتقيق: علي أبو ملحم. ط 

ه (. حتقيق: علي حممد،    855املقاصد النحوية. العيين، بدر الدين حممود بن أمحد ، )ت:   •
ر السالم  مجهورية مصر العربية، دا   - ، القاهرة  1وأمحد حممد السوداين، وعبد العزيز حممد. ط 

   م. 2010للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة،  
ه (. حتقيق: حممد عبد اخلالق. )د.ط(، بريوت، عامل  285املقتضب. املرب ِّد، أبو العباس، )ت:   •

   الكتب، )د.ت(. 
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 األصول الثالثية المهملة في الجمهرة المستعملة في القاموس 
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 د. عزيزة عطية هللا زاهر الشنبري 
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 الجمهرة المستعملة في القاموس األصول الثالثية المهملة في 

 – دراسة وصفية  -

 د. عزيزة عطية هللا زاهر الشنبري

 اللغة العربية  كلية –  والنحو والصرفاللغة قسم 
  أم القرى جامعة 

   هـ  1442 / 4 / 14: تاريخ قبول البحث  هـ  1442 / 1 /1: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة

الثالثية املهملة يف اجلمهرة، املستعملة يف القاموس _دراسة  موضوع البحث: األصول 
 وصفية_. 

أهداف البحث: يهدف البحث إىل توضيح أنواع املهمل وأضربه، والكشف عن أسباب  
اإلمهال، وإحصاء األصول الثالثية الصحيحة املهملة يف معجم اجلمهرة، وجاءت مستعملة يف  

 القاموس احمليط. 
 ث على املنهج الوصفي. منهج البحث: اعتمد البح 

أهم النتائج: كشفت الدراسة عن عدد اجلذور املهملة يف اجلمهرة واملشتملة على أصوات  
حمددة، ونسبة املستعمل يف القاموس مما أمهله ابن دريد، وتوضيح األساس يف تتبع املهمل  

 واملستعمل يف كالم العرب.  
 

 لقاموس احمليط.املهمل، املستعمل، اجلمهرة، ا :الكلمات املفتاحية



 

 

 

 The Three principles that are neglected in "Al-Jamharah", but used in 

"Al-Qamoos" 

 

Dr. Aziza Al shanbary  
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Abstract:  

This research aims to clarify the types and kinds of the neglected roots as 

well as revealing the reasons for neglect and listing the three sound fundamentals 

in Al-Jamharah Lexicon which have been used in Al-Qamous Al-Muheet 

Research Methodology: The Research employed the Descriptive Approach 

Significant Findings: The study revealed the numbers of neglects word roots 

in Al-Jamharah including specific sounds as well as the percent of the used roots 

which Ibn Duraid did not use, in addition to clarifying the principle for listing the 

neglected and the used in Arab tongue 
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 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد  

 وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد، 
ظهرت   حيث  اللغة،  يف  املهمة  الظواهر  من  املهملة  اجلذور  ظاهرة  فتعد 
بشكل واضح يف املعاجم اللغوية ال سيما معاجم التقليبات وعلى رأسها العني  

حتظ مبا حظي به نظراؤها من االهتمام، لذلك جاءت هذه  واجلمهرة، إال أهنا مل  
الدراسة ضمن األحباث اليت تسلط الضوء على تلك الظاهرة من حيث املقصود  
ابملهمل وأنواعه، وعلى سبب اإلمهال يف اللغة، كما جاءت موضحة ملنهج ابن  
دريد يف بيان املهمل، كاشفة عن األصول املهملة يف اجلمهرة وجاءت مستعملة  

 يف القاموس. 
 أهداف البحث: 

 يهدف هذا البحث إىل: 
 الكشف عن أسباب اإلمهال.  -1
إحصاء األصول الثالثية الصحيحة املهملة يف معجم اجلمهرة واملكونة من   -2

 ب ،ت، ث، ج، ح، خ (.)أصوات 
يف   -3 مستعملة  جاءت  واليت  اجلمهرة  يف  املهملة  األصول  على  التعرف 

 القاموس احمليط.
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   : حدود البحث
تتحدد مادة البحث يف:  األصول الثالثية املهملة يف اجلمهرة واليت جاءت  
مستعملة يف القاموس، والتعريف مبعىن املهمل، وتوضيح سبب اإلمهال، وأضرب  
يف   مستعملة  جاءت  و  اجلمهرة  يف  املهملة  األصول  وما  وأنواعه،  املهمل 

من )صوت الباء  القاموس، واالقتصار على اجلذور الثالثية الصحيحة املكونة  
تتبع   الثالثي؛ ألن  االقتصار على  (، فكان  واخلاء  واحلاء  واجليم  والثاء  والتاء 
تتناسب وطبيعة هذه   قد ال  إطالة  وفيه  ثقيل  أمر  واخلماسية  الرابعية  اجلذور 

اليت  (1) األحباث  التغريات  ، كما كان االقتصار على األصول الصحيحة لكثرة 
ذا البحث وقتا وجهًدا من حيث تتبع اجلذر  تطرأ على املعتل ، وقد احتاج ه

األصوات   على  املشتملة  اللغة  لكافة كلمات  الستة  وصوره  الواحد  الثالثي 
  -وهي مهملة يف اجلمهرة   - املذكورة، مث تقسيم اجلذور املستعملة يف القاموس

إىل حقول داللية تقريبية؛ حيث من املمكن أن يشرتك األصل الواحد يف أكثر  
د االشتقاقات من اجلذور، مث وضعها يف احلقل املتضمن أول  من حقل؛ لتعد

 آابدي.   معىن ذكره الفريوز

 
الثنائية تتصرف على  قال اخلليل: "اعلم أن    (1) وجهني حنو: قد، دق، شد، دش والكلمة  الكلمة 

الثالثية تتصرف على ستة أوجه، وتسمى مسدوسة وهي حنو: ضرب ضرب، برض بضر، رضب  
ربض، والكلمة الرابعية تتصرف على أربعة وعشرين وجًها وذلك أن حروفها وهي أربعة أحرف  

كتب مستعملها.  تضرب يف وجوه الثالثي الصحيح وهي ستة أوجه فتصري أربعة وعشرين وجًها، ي
ويلغى مهملها...والكلمة اخلماسية تتصرف على مائة وعشرين وجًها، وذلك أن حروفها، وهي  
مخسة أحرف تضرب يف وجوه الرابعي، وهي أربعة وعشرون حرفًا فتصري مائة وعشرين وجًها  

 (1/59يستعمل أقله ويلغى أكثره". العني )
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 منهج البحث:  
اعتمد البحث على املنهج الوصفي، وذلك ابلرجوع إىل معجم من معاجم  
وجاءت   املهملة،  اجلذور  وحتديد  دريد،  البن  اجلمهرة  معجم  وهو  التقليبات 

 ريوز آابدي.  مستعملة يف معجم القاموس احمليط للف
 خطة البحث: جرى تقسيم البحث إىل: )مبحثني وخامتة(:  

 املبحث األول: مقدمات متهيدية،  
 تعريف املهمل واملستعمل.   _
 أنواع املهمل. _
 أسباب اإلمهال. _
 منهج ابن دريد يف اإلشارة إىل املهمل.  _

احمليط:   القاموس  ما أمهل يف اجلمهرة وجاء مستعمال يف  الثاين:  املبحث 
الثاين - وهي: املطلب األول املطلب  ما دّل على صوت، املطلب    -األعالم، 

ما جاء على أكثر من    -املقرتض من اللغات األخرى، املطلب الرابع  -الثالث 
 يسمع عن  املشكوك يف أصله، أو مل -صورة ألسباب خمتلفة، املطلب اخلامس

السادس  املطلب  الفصحاء،  املطلب    -العرب  اللغويني،  بعض  به  تفرد  ما 
 أصول سها ابن دريد عن ذكرها ووردت يف القاموس.-السابع
 وفيها أهم النتائج اليت توصل إليها البحث.  اخلامتة:

 الفهارس.
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 الدراسات السابقة: 
وردت ظاهرة املهمل يف بعض الكتب القدمية، مثل كتاب الصاحيب البن  
فارس، واملزهر للسيوطي، واخلصائص البن جين، كما تتبعت كتب املعاجم هذه  
الدراسات احلديثة فهناك   أما  العني واجلمهرة والتهذيب والتاج،  الظاهرة منها 

 عدد منها حتدث عن ظاهرة املهمل مثل:  
لة بني معجم العني للخليل ومعجم لسان العرب البن  ظاهرة األصول املهم  -

منظور دراسة حتليلية وصفية: عبد الوهاب صابر عيسوي، منشور يف شبكة  
األلوكة. تناول فيه األصول املهملة بني العني واللسان مكتفًيا بتتبع هذه 

 ع، ح، هـ، خ، غ( .)الظاهرة على مجيع األصوات احللقية 
يف - املهملة  األصول  رسالة    ظاهرة  إبراهيم،  وعللها: كفاح  أبعادها  العربية 

ماجستري يف اللغة العربية وآداهبا، كلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح  
 م.  2009الوطنية يف انبلس، فلسطني. 

لفعل املمات: دراسة يف معجم اجلمهرة البن دريد: سيف الدين الفقراء،  ا -
وال للبحوث  مؤتة  جملة  الروابدة،  أمني  مج  حممد  ع 24دراسات،   ،4  ،

م . واستقصى هذا البحث األفعال املماتة اليت نص عليها ابن دريد،  2009
 واألسباب اليت أدت إىل فناء بعض األفعال من االستعمال. 

القادر   - عبد  املصطلح:  استثماره يف وضع  العريب وسبل  املعجم  املهمل يف 
رتاث األديب واللغوي  سالمي، حبث منشور يف الندوة الدولية الثانية )قراءة ال

يف الدراسات احلديثة( جامعة امللك سعود، كلية اآلداب قسم اللغة العربية  
 هـ. 1435/  4/ 27_25وآداهبا، 
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ظاهرة املهمل يف معاجم اللغة: عمر الكفاوين، جملة جسور املعرفة، جامعة   -
م  ، حتدث املؤلف  2016،  8حسيبة بن بوعلي، الشلف_ اجلزائر، العدد  

بع عشرة صفحة عن ظاهرة املهمل يف املعاجم اللغوية وتوضيح  يف حدود أر 
 مناهج أصحاب املعاجم يف إمهاهلم بعض األبنية واأللفاظ. 

: حيث  يف جمال التطبيقواختلفت هذه الدراسة عن غريها من الدراسات  
اقتصرت على املقارنة بني معجمني ومها مجهرة اللغة البن دريد والقاموس احمليط  

وهو عرض اجلذور اليت    يف طريقة التناول: دي، كما اختلفت أيًضا  للفريوز آاب
 أمهلت يف اجلمهرة وجاءت مستعملة يف القاموس ووضعها يف حقول داللية. 

القدمية   الظاهرة  هذه  عن  حتدث  حبثًا  أجد  مل  الدراسات  هذه  وابستثناء 
احلديثة، فهي قدمية من حيث وجودها يف املعاجم اللغوية، وحديثة من حيث  

 هنا مل أتخذ حقها يف البحث العلمي، ومن هنا أتيت أمهية الدراسة. إ
هـ( العتبارات  321وقد وقع االختيار على معجم اجلمهرة البن دريد )ت

 معينة منها:  
ِقَدم املعجم فهو من املعاجم األصول اليت اعتمد عليها مؤلفو املعاجم    -أوال 

متقدم   أحدمها  معجمني  بني  املقارنة  البحث  من  القصد  حيث كان  بعده، 
 واآلخر متأخر نسبًيا، حىت تتجلى املقارنة بصورة أوضح.  

يعد معجم اجلمهرة أحد معاجم التقليبات اليت تقوم حبصر ألفاظ    -اثنيًّا
 لغة، فيذكر اجلذر وتقليباته ويبني املستعمل منه واملهمل. ال

)ت آابدي  للفريوز  احمليط  القاموس  ملعجم  ابلنسبة  فاسم  817أما  هـ( 
الكتاب ابلكامل )القاموس احمليط والقابوس الوسيط ملا ذهب من كالم العرب  
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وا  مشاطيط( فهو من املعاجم الشهرية حىت إنه لكثرة استعمال الناس له أهنم أطلق
وهي جعل  - كلمة قاموس مرادفة لكلمة معجم، وقد اتبع طريقة مدرسة القافية

وهلذه الطريقة أثرها يف سهولة البحث    -احلرف األخري اباًب واحلرف األول فصاًل 
فيه، ومبالغًة من مؤلفه يف االختصار استعمل بعض الرموز لتدل على كلمات  

قرية، )ج( مجع، )جج(    معينه وهي: )م( معروف، )ع( موضع، )د( بلد، )ة(
مجع اجلمع، )و( املادة أصلها واوي، )ي( املادة أصلها ايئي. وهلذه األسباب  

 _سهولة البحث فيه، واالختصار_ وقع االختيار على هذا املعجم.  
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 املبحث األول: مقدمات متهيدية. 
 تعريف املهمل واملستعمل:  -أوال

ماله وشيوعه، فلم تشتق منه  املهمل هو الذي أمهله العرب وتركوه لقلة استع
كالمها، إما ألن العرب مل تستعمله أصالً أو لتنافر أصواته، فاملهمل اسم مفعول  
من )مهل(: قال ابن فارس:" اهلاء وامليم والالم: أصل واحد. أمهلت الشيء،  
إذا خليت بينه وبني نفسه. واهلََمل: السُّدى. واهلمل: املال ال مانع له. ومهلت  

ويقول اخلليل:" وما ترك هللا الناس    (1) مهرت. وهللا أعلم ابلصواب."  العني، مثل
مهال، أي: سدى بال ثواب وبال عقاب. وإبل هوامل مسيبة ال ترعى. وأمر  

 .  (2) مهمل، أي: مرتوك"
واملرتوك،   املهمل كاملمات  للفظ  املرادفة  األلفاظ  بعض  استعملت  وقد 

ما كان   أميت ابهلجر أو  فاملقصود ابملمات:"  اللغة، مث  ألفاظ  مستعمال من 
، قال ابن  (3) التطور اللغوي أو النهي عن استعماله فاستغنت عنه اللغة متاما."

، وأما  (4) دريد:"والبحن: فعل ممات ومنه اشتقاق البحون وهو الرمل املرتاكب"
ترك واستعمل  اللغات مث  ما كان قدميا من  استعماله وهو:"  ترك  ما    املرتوك: 

 
 ه م ل(.    67/ 6مقاييس اللغة، ابن فارس: ) (1)
 ه م ل(.    56/  4العني، الفراهيدي: ) (2)
 356موت األلفاظ يف العربية، الصاعدي:  (3)
 ب ح ن(  285/ 1مجهرة اللغة، ابن دريد: ) (4)
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، وجاء يف اللسان: "قال مشر: قرحان إن شئت نونت وإن شئت مل  (1)غريه."
 .( 2) تنون، وقد مجعه بعضهم ابلواو والنون، وهي لغة مرتوكة"

غريه" مع  أو  مفرًدا كان  لفائدة  وضع  ما  "هو  ما  (3) واملستعمل:  فهو   ،
ل  استعمله العرب من أصول واشتقت كالمها منه. والفرق بني املهمل واملستعم

فهم   املراد منه، فإن  اللفظ أو ذاك، ومدى فهم  السامع هلذا  تلقي  يظهر يف 
املقصود كان مستعمال، وإن كان ال فهو مهمل. يقول املرزوقي:" فإن قيل:  
فما الفرق بني املهمل واملستعمل؟ حينئٍذ قلت: الفرق بينهما أن احلكيم مىت  

مبا يقارنه من الدليل    تكلم بكالم مستعمل صح أن يعرف السامع لكالمه مراده
   (4)غري الكالم، ومىت تكلم بكالم مهمل مل جيز أن يعلم مراده."

 أنواع املهمل:   -اثنًيا 
 للمهمل ثالثة أنواع وهي:  

األول  • مع    -النوع  تؤلف  وذلك كاجليم  البّته،  ائتالف حروفه  "ما ال جيوز 
أو غني،  الكاف أو كاف تقدَّم على جيم، وكعني مع غني، أو حاء مع هاء  

أشبهه ال أيتلف" وما  توزيع أصواهتم  (5) فهذا  العرب خباصية  امتاز  فقد   ،

 
 175املزهر، السيوطي:  (1)
 ق ر ح(  559/ 2لسان العرب، ابن منظور: ) (2)
   71ري: الفروق يف اللغة، العسك (3)
   232األزمنة واألمكنة، املرزوقي:  (4)
 .  47/ 1الصاحيب يف فقه اللغة، ابن فارس:  (5)
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على مدارج النطق وفق نظام صويت منسجم خاٍل من التنافر املؤذي للسمع  
 يتلقاه السامع حبسن التلقي والقبول. 

"ما جيوز أتلُّف حروفه لكن العرب مل تقل عليه، وذلك كإرادة   - النوع الثاين •
ول: "عضخ" فهذا جيوز أتلفه وليس ابلنافر، أال تراهم قد قالوا  مريد أن يق

 .( 1) يف األحرف الثالثة: "خضع" لكن العرب مل تقل عضخ"
"وهو أن يريد مريد أن يتكلم بكلمة على مخسة أحرف ليس    -النوع الثالث  •

. وحروف الذلق معروفة وهي:  (2) فيها من حروف الذلق أو اإلطباق حرف"
وامليم وال الضاد  الفاء  أما حروف اإلطباق فهي:  والنون والالم،  والراء  باء 
 والطاء والظاء. 

 أسباب اإلمهال:   -اثلثًا 
 قرب خمارج األصوات:    -1

أن   يبني  املخارج، كما  بقرب  األصول  إمهال  يعلل  أمحد  بن  اخلليل  كان 
ائتالف صوت ما مع أصوات معينة ممتنع هلذا السبب، على النحو الذي فسر  

ائ امتناع  العني ال أتتلف مع احلاء يف  فيه  العني مع احلاء، بقوله: "إن  تالف 
خمرجيهما." لقرب  واحدة؛  األصوات  (3)كلمة  نطق  يف  أن  دريد  ابن  وبني   ،

املتقاربة املخارج ثقال ومشقة على اللسان فقال: " وأعلم أنه ال يكاد جييء يف  
يهم  الكالم ثالثة أحرف من جنس واحد يف كلمة واحدة، لصعوبة ذلك عل

 
 ينظر: السابق نفسه.  (1)
 ينظر: السابق نفسه.  (2)
 (. 60/ 1العني: ) (3)
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وأصعبها حروف احللق، فأما حرفان فقد اجتمعا يف كلمة مثل: أحد، أهل،  
. فهذا تصريح أبن قرب املخرج كان من أسباب إمهال بعض    ( 1) عهد ...."

 األبنية والكلمات.
الرتكيب يف بعض   أمهل مما حتتمله قسمة  ما  "إمهال  أن:  ابن جين  ويرى 
األصول املتصورة أو املستعملة فأكثره مرتوك لالستثقال وبقيته ملحقة به ومقفاة  
على إثره. فمن ذلك ما رفض استعماله لتقارب حروفه حنو: سص وطس وظث  

النفس    وثظ وضش وشض، وهذا حديث واضح؛ لنفور احلس عنه واملشقة على
، فابن جين يعلل االستثقال من جانبني جانب مسعي وهو "نفور  (2)لتكلفه."

 احلس عنه "، وجانب نطقي وهو" املشقة على النفس لتكلفه". 
وهذا دليل على أن االستعمال واإلمهال يعود إىل حاسة السمع لدى املتلقي  

خم متباعًدا  تستحسنه  ما  وجدت  استقبحته،  أو  شيًئا  استحسنت  ارج  "فإذا 
فسبب    (3) احلروف، فاستحساهنا واستقباحها إمنا قبل اعتبار املخارج ال بعده."

 االستثقال هنا مرده إىل تقارب خمارج أصوات الكلمة الواحدة. 
يقع  اخلفاجي:"  يقول  مهملة،  األبنية  من  جعلت كثريًا  الصعوبة  وهذه 

احلروف، فال  اإلمهال يف األبنية اليت يصعب النطق هبا؛ لضرب من التقارب يف  

 
 (. 9/ 1مجهرة اللغة، ابن دريد: ) (1)
 (.  55/ 1)اخلصائص، ابن جين:  (2)
 (. 173/ 4)الفلك الدائر على املثل السائر، عز الدين:  (3)
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واحدة   يف كلمة  واحد  جنس  من  أحرف  ثالثة  العرب  يف كالم  جييء  يكاد 
 (1) لصعوبة ذلك على ألسنتهم." 

 استعمال األصل وترك غريه:    -2
استعمل العرب األصل يف بعض الرتاكيب وتركوا غريه لعدم حاجتهم إليه، 
إنفاق   الكلم ابملال" ملقى بني يدي صاحبه وقد أمجع  حيث شبه ابن جين 
بعضه دون بعضه، فميز رديئه وزائفه، فنفاه البتة كما نفوا عنهم تركيب ما قبح  

اوله للحاجة إليه،  أتليفه، مث ضرب بيده إىل ما أطفَّ له من ُعرض جيِّده فتن
وترك البعض؛ ألنه مل يرد استيعاب مجيع ما بني يديه منه ملا قدمنا ذكره وهو  
أُخذ ألغىن عن صاحبه وألدى يف   ما  أْخذ  ترك مكان  ما  َأَخذ  لو  أنه  يرى 
احلاجة إليه أتديته، أال ترى أهنم لو استعملوا جلع مكان جنع لقام مقامه، وأغىن  

 ( 2) مغناه؟"
أصول اللغة كثرية تفيض عن حاجة املتكلم، فهو خيتار منها   فهذا يعين أن

ما ال   ويهمل  وتناسقها،  األصوات  بتناغم  االهتمام  مع  أغراضه  يعرب عن  ما 
 حيتاجه منها.

  

 
 .   168 :سر الفصاحة، اخلفاجي (1)
 (. 66/ 1اخلصائص ) (2)
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 خلو الرابعي واخلماسي من األصوات الذلقية واإلطباق:  -3
يكون مشتماًل على   أن  واخلماسي  الرابعي  استعمال  العرب عند  اشرتط 

أكثر من األصوات الذلقية، قال اخلليل: "فإن وردت عليك كلمة  صوٍت أو  
رابعية أو مخاسية معراة من حروف الذلق أو الشفوية وال يكون يف تلك الكلمة  
من هذه احلروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أن تلك الكلمة  
واجدا من يسمع من   العرب؛ ألنك لست  ليست من كالم  مبتدعة،  حمدثة 

الذلق  كالم   حروف  من  وفيها  إال  مخاسية  أو  رابعية  واحدة  العرب كلمة 
. وقال ابن دريد:" واعلم أن أحسن األبنية  (1) " والشفوية واحد أو اثنان أو أكثر.

رابعيًّا  بناء  جتد  أنك ال  ترى  أال  املتباعدة؛  احلروف  ابمتزاج  يبنوا  أن  عندهم 
جييئك ابلسني، وهو  مصمت احلروف ال مزاج له من حروف الذالقة إال بناء  

قليل جدا، مثل عسجد، وذلك أن السني لينة وجرسها من جوهر الغنة فلذلك  
جاءت يف هذا البناء، فأما اخلماسي مثل فرزدق وسفرجل ومشردل فإنك لست  

 (2) جتد واحدة إال حبرف وحرفني من حروف الذالقة."
الثي؛ ألنه  "وإذا كان كذلك فذوات األربعة مستثقلٌة غري متمكنة متّكن الث 

إذا كان الثالثي أخف وأمكن من الثنائي على قلَّة حروفه فال حمالة أنه أخّف  
وأمكن من الرابعي لكثرة حروفه، مث ال شك فيما بعد يف ثقل اخلماسي وقوة  

 
 ( . 52/ 1)العني  (1)
 ( .  49/ 1)اجلمهرة:  (2)
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الكلفة به فإذا كان كذلك ثُقل عليهم مع تناهيه وطوله أن يستعملوا يف األصل  
 .(1) تركيبه" الواحد مجيع ما تنقسم إليه به جهات

لذلك فالبد للرابعي واخلماسي املستعمل أن يكون مشتماًل على صوت  
أو أكثر من األصوات الذالقة؛ لتخفيف الثقل الناتج عن طوهلا وهو السبب  

 احلقيقي إلمهاهلا. 
 منهج ابن دريد يف اإلشارة إىل املهمل:    -رابًعا 

ملة بطرق خمتلفة، وهي  املتتبع لكتاب ابن دريد جيد أنه عرب عن اجلذور امله
 كاآليت:  

ويكتفي بذكر كلمة )أمهلت( فقط ،   يذكر األصل وال يذكر تقليباته،  -1
 كالم العرب  مما يدل على أن هذا األصل مل يستعمل ال هو وال تقليباته يف

 .  (3) ، ")ب ث ظ( أمهلت"(2) ومن أمثلة ذلك: ")ب ت ف( أمهلت" 
 يذكر األصل ويشري إىل املستعمل، وال يذكر ما أمهل منه؛ ألنه كثري -2

جبم" هو:  املستعمل  م(  ج  ")ب  املستعمل:  (4) مثال:  ظ(  ح  ")ب   ،
 . (5) حظب"

 
 (.  191/  1املزهر، السيوطي: ) (1)
 ب ت ف(.  255/ 1اجلمهرة:  ) (2)
 ب ث ظ(.  259/ 1السابق ) (3)
 ب ج م(.  270/ 1السابق ) (4)
 ب ح ظ(.  281/ 1السابق ) (5)
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يذكر اجلذر ويصفه ابملهمل، وإن كانت هناك كلمات مستعملة فهي    -3
مثل: ")ب ض ك( ]ضبك[ أمهلت إال يف قوهلم: ضبكت   لغة، أو معّربة

."]بذق[ أمهلت يف الثالثي  (1) "الرجل، وضبكته إذا غمزت يديه لغة ميانية 
. ")ج ص  (2)فليس بعريب"  وكذلك حاهلا مع الفاء والقاف. فأما البيذق

ع(]عصج[ رجل أعصج وهو األصلع لغة شنعاء لقوم من أطراف اليمن  
 .  (3) " ال يؤخذ هبا

مما يصل إىل   يذكر اجلذر وما بعده من اجلذور ويصفها ابإلمهال مًعا  -4
إمهال اثنتني وأربعني صورة أو اثنتني وسبعني صورة أو تسعني صورة، مثل:  
")ث ج ز( أمهلت وكذلك حاهلما مع السني والشني والصاد والضاد والطاء  

ني والشني والصَّاد    (4) والظاء"  .")ث َخ ز( أمهلت وكذلك حاهلما مع السِّ
. ")دذر(  (5) والفاء والقاف والكاف"والضَّاد والطاء والظاء والعني والغني  

والطاء   والضاد  والصاد  والشني  ني  والسِّ الزّاي  مع  أمهلت وكذلك حاهلما 
 .  (6) والعني والغني والفاء والقاف والكاف والالم وامليم والنون"

 
 ب ض ك(.  355/ 1السابق ) (1)
 ب ذ ق (.  304/ 1السابق ) (2)
 ج ص ع(.  479/ 1السابق ) (3)
 ث ج ز(. 414/ 1اجلمهرة ) (4)
 ث خ ز(.  418/   1السابق ) (5)
 د ذ ر(.  627/  2اجلمهرة ) (6)
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: مثل: ")ج ز ق( أمهلت وجوهها وكذلك  قد يذكر سبب إمهال اجلذور -5
بكر:   أبو  قال  الكاف  مع  مل  حاهلما  والقاف  اجليم  إن  قولنا:  تقدم  وقد 

. (1) جيتمعا يف كلمة عربية إال حباجز، وهي قليلة مع ذاك وكذلك الكاف" 
")ج ف م( ]فجم[ والفاء وامليم ال جيتمعان يف كلمة عربية إال حباجز بينهما  

 . (2) " فأما فم فناقص وله ابب تراه فيه إن شاء هللا
  

 
 ج ز ق(.  471/   1السابق ) (1)
 ج ف م(.  488/ 1السابق ) (2)
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 رة وجاء مستعماًل يف القاموس: ما أمهل يف اجلمه -املبحث الثاين
تتعدد املعاين للمدخل الواحد يف املعجم العريب، وهذا يرجع إىل استخدام  
املفردة الواحدة يف مواقف لغوية خمتلفة، فكان من الصعب تقسيم هذه األصول  
إىل حقول داللية، وإمنا جاء هذا التقسيم بشكل تقرييب هبدف حصر اجلذور  

 نحو اآليت:   وترتيبها، فكانت على ال
 األعالم:  -املطلب األول 

واملقصود هبا ما كان امسًا لرجل أو لقبيلة ما أو لقًبا أو كنية أو امسًا حليوان   
 أو طرٍي أو نبات: 

   أمساء الرجال والقبائل، حنو:  -1
أيب احلسن  رست) بن  بن عمر  الرمحن  لقب عبد  الراء:  "ُرْسَتُة، بضم   :)

(: "ُخناٌج، كغراب: قبيلة )ِبُفرَجة( .وكُقفل: د  خنج)،  ( 1)الزهرّي األصبهاين."
يدي: عمرو بن حممد، شاعر.  ترد. )(2)ة، َكُكوَرَجة: ة."بفارس. وُخوجنََ  (: "الرتَّ

املفسر." منصور  أبو  منها:  ببخارى  ة  ابلضم:  تُريد،  )(3)وما  "قُباٌذ،  قبذ.   :)
، وكأهنا  (4) كغراب: أبو كسرى. وقُباِذايُن: ع ببلخ. وحنطة قُباِذيٌَّة: عتيقة ردئية"

الباِذُش، كصاحب، والذال معجمة: هو أبو عبد  (: "بذش. )(5) من عهد قباذ

 
 ر س ت(  152/  1القاموس: ) (1)
 خ ن ج(  187/  1السابق: ) (2)
 ت ر د(  269/  1السابق: ) (3)
 ق ب ذ(  336/  1السابق: ) (4)
 ق ب ذ(.    455/ 9التاج، الزبيدي: ) (5)
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(: "ُختَُّش، بضم اخلاء وفتح التاء  ختش. )(1)هللا بن الباِذِش، من حناة املغرب"
، وأبو نصر أمحد بن علي بن َختَّاٍش،   املشددة: جّد ُرستم بن عبد هللا اأُلْشُروَسيِنِّ

ل بن رخش: حمّدث.  (: "إمساعيرخش. )(2)كَكتاٍن، الُبخارّي: من احملّدثني."
(: "َخَبٌك، خبك. )(3) وتـََرخََّش: حتّرك، واالسم: الرُّخشُة. وارََتََش: اضطرب."

ببلخ ة  .وَخبَـْنُك، كسمند:  احملّدث  املنذر  بن  وثري  جّد  . (5) ."(4) حمركة: 
احملّدث."خسك) امللك  عبد  والد  ابلضم:  "ُخسٌك،   :)(6)( (: خشك. 

د هللا الّنيسابورّي، ووالد داود املفّسر.  "ُخْشٌك، ابلضم: لقب إسحاق بن عب
ابلتقاء   واعظ. وخاشك،  ابن ُخشكان كعثمان ابلضم:  احلسني  بن  وإبراهيم 

(: "خاقاُن: علم، واسم لكل ملك َخقََّنُه الرتك  خقن. )(7) ساكنني: د مبكران."
، وقال األزهري: " وليس من العربية يف  (8) على أنفسهم، َأي: ملكوه ورأسوه"

 . (9) شيء"
  

 
 ب ذ ش(  584/  1القاموس احمليط: ) (1)
 خ ت ش(  592/  1القاموس: ) (2)
 ر خ ش(  594/  1السابق: ) (3)
 خ ب ك( . 135/ 27هي على نصف فرسخ منها، وتعرف خَبَوْرَنق، ينظر: التاج ) (4)
 خ ب ك(  938/  1القاموس: ) (5)
 خ س ك(  938/  1السابق: ) (6)
 خ ش ك(  938/  1القاموس: ) (7)
 خ ق ن(  1194/  1السابق: ) (8)
 خ ق ن(.  20/ 7التهذيب: )  (9)
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 أمساء النبات والطري واحليوان:  -2
املسغبة."بصغ) ْصَغَبُة: 

َ
وامل القملة.  بيض  ابلضم:  "الصُّغاُب،   :)(1)  .

الّصغار."طهب) األشجار  أمساء  من  حمركة:  "الطََّهُب،   :)(2)( (: لشب. 
الُب، كسحاب: عطر، أو الزعفران."ملب. )(3) "اللَّْوَشُب: الذئب."

َ
. (4) (: "امل

(: "الَبليُث: كأل عامني  بلث).  (5) (: "البَـْينيُث، على فيِعيل: مسك حبرّي."بنث)
(: جرث. )(6)أسود كالّدرين، وإتباع "َدِميٍث". وبلث: جّد مساك بن خمرمة."

"اجِلرِّيُث، كسّكيت: مسك. واجلَُرِثيُّ، كقرشّي: عنب .وجَتَْرَثى: نتأت ِجْرثِئَـُته،  
ع." ابلضم:  ُجَرْيٌث،  حنجرته.  )(7) أي:  حّية  حبث.  "احلَِبُث، ككتف:   :)

(: "التـَُّلُج،  تلج. )(9) ابلضم: ضرب من الطري."  :(: "التـُّْنِجيُّ تنج. )(8)برتاء."
ْدِسُج، كمحسن  دسج. )(10)كصرد: فرخ العقاب. وأتْـَلَجُه فيه: أدخله."

ُ
(: "امل

 
 ص غ ب(   105/  1القاموس: ) (1)
 ط ه ب(  110/  1السابق: ) (2)
 ل ش ب(  134/  1السابق: ) (3)
 م ل ب(  136/  1السابق: ) (4)
 ب ن ث(  165/  1السابق: ) (5)
 ب ل ث(  165/  1السابق: ) (6)
 ج ر ث(  166/  1السابق: ) (7)
 ح ب ث(  167/  1السابق: ) (8)
 ت ن ج(  182/  1السابق: ) (9)
 ت ل ج(  182/  1السابق: ) (10)
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،  (2) (: "ُمدٌَّج، كقرّب: مسكة حبريةمدج. )(1)وحمّدث: دويّبة تنسج كالعنكبوت."
املّشق." )(3) وتسّمى:  أشجاره.  (:  تفح.  منبت  َفَحُة:  َتـْ

وامل م.  "التّـّفاح: 
الوركني." يف  الفخذين  رؤوس  )(4)والتـُّفَّاَحتاِن:  حمركة،  ذمخ.  "الذََّمُخ،   :)

شجرة  مثرة  )(6)."  (5) وكعنب:  الكزبرة،  تقد.  وتفتح:  ابلكسر  "التِّْقَدُة،   :)
اجللبان، أو    ، أو الفول، أو(8) (: "اخلُلَُّر، كسّكر: نباتخلر. )(7) والكراوايء."

(: "التَِّقَرُة تقر. )(9)املاش. وُخالٌَّر، كرّمان: ع بفارس، ينسب إليه العسل اجليد."
(: "البَـْقُس، بقس. )(10)والتَِّقُر، ككلمة وكِلم: أحدمها الكرواي، واآلخر الّتوابل."

ْمشاذُ  الشِّ هو  أو  وحًبا،  ورقًا  شجر كاآلس  ِبَقِسيٌس:  قابض،    (11) ويقال:   ،
بّلة األمعاء ، ونشارته معجونة ابلعسل تقّوي الشعر ، وتغزره ، ومتنع    جمّفف، 

 
 د س ج(  188/  1القاموس: ) (1)
 ج د م(.   356/ 10" وأحسبه معراب." التهذيب ):قال األزهري (2)
 م د ج(  205/  1القاموس: ) (3)
 ت ف ح(  214/  1القاموس: ) (4)
 ذ م خ(.  253/  7اج )ُتشبه التِّني. ينظر: الت  (5)
 ذ م خ(  251/  1القاموس: ) (6)
 ت ق د( 269/  1السابق: ) (7)
 خ ر ل(.   167/ 5"أعجمي". احملكم ) :قال ابن سيده (8)
 خ ل ر(  387/  1القاموس: ) (9)
 ت ق ر(  357/  1السابق: ) (10)
غاِلقُ  (11)

َ
ب ق   416/ 15واألبواب، ملتانته وصالبته، ينظر: التاج ) منابته بالد الرُّوم، تتَّخذ منه امل

 س(.
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(: "التَُّخُس، كصرد: دابّة  ختس. )(2) ."(1) الّصداع ، وببياض البيض تنفع  الوثي
، الغريق  تنّجي  وتسمى    حبرية   ، السباحة  على  ليستعني  ظهرها  من  متكنه 

َهُن، كحيدر: النَّسرَتنهبن. )(3) الدُّلفني." . والبَـْهنانَُة: الطّّيبة النفس  (4)(: "البَـيـْ
والريح، أو الّلينة يف عملها ومنطقها، والّضّحاكة اخلفيفة الّروح. وهَباِن، كقطام:  

طلع جديد، وكبائس ُمبِسرة وأخر    امرأة. والباهني: متر، أو خنل ال يزال عليها
(:  جسن. )(5)مرِطبة ومثِمرة. والبَـْهَونِيَُّة من اإلبل: ما بني الكرمانّية والعربّية."

الضاربون   واجلُسَّان، كرّمان:  ُزابنَيان.  هلا  مستديرة  مسكة  ابلضم:  "اجلُْسَنُة، 
"الَقََتُ، حمركة: مسكة عريقنت. )(6)ابلدفوف. واجسأّن: صُلب." قدر  (:  ضة 

الَقّز املطبوخ األبيض، واملرأة، أو اجلميلة، والرجل، أو   . وكأمري:  راحة الكفِّ
والقراد، والرجل ال   والّدقيق من األسّنة،  الّذليل منهما، ضّد، والّرمح،  احلقري 
ْقََتُّ: املنتصب. وأسود  

ُ
ْقَتِئنُّ، كمطمئّن، وامل

ُ
طُعم له، وقد َقَُتَ، ككُرم، وأْقََتَ. وامل

قاِِتٌ. وَقََتَ املسك قـُُتوانً: يَِبَس، وزالت نُُدوَّتُُه. وأْقََتَ. قتل القردان، وحنل    قاتن:

 
 ب ق س(.  416/ 15أي: الكسر، ينظر: التاج )  (1)
 ب ق س(  533/  1القاموس: ) (2)
 ت خ س(  534/  1السابق: ) (3)
 ب ه ن(.  291/   34من الرَّايِحني، ينظر: التاج ) (4)
 ب ه ن(  1182/  1القاموس: ) (5)
 ج س ن(  1186/  1السابق: ) (6)
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الغبار." غراب:  أو  وكسحاب  "اهلَُبوُن، كصبور:    هنب).  (1)جسمه.   :)
 . (2)العنكبوت."

  أمساء املواضع والبلدان:  -3
بن حممد بن عقيل احملّدث    ، منه: حممد (3)(: "تِنٌَّب، كقنَّب: ع ابلّشامتنب)

الكاتب الفائق، وصاحل التِّنَّيبُّ، روى أيضاً. وكالتّـّنور: شجر عظام ابلروم، منه 
(: "َثْخٌب: جبل )بنجد( لبين كالب، عنده معدن ذهب  ثخب. )(4) الَقِطران."

. (6) (: "ِشْلٌب، ابلكسر: د غريّب األندلس."شلب. )(5) ، وَمعِدن َجزع أبيض."
م."(7) "ِطحاٌب، ككتاب: ع(:  طحب) يوم  وله   ، (8)( (: "طُوغاُب، طغب. 

الّروم." أِبَرَزن  د  )(9)ابلضم:  عنه بنت،  وبـَنََّت  ببلنسية.  ة  ابلضم:  "بـُْنُت،   :)
تَبنيًتا: استخرب، وأكثر السؤال عنه. وبـَنـََّته بكذا: َبكَّته. وبـَنـََّته احلديث: حّدثه  

 
 ق ت ن(  1223/  1القاموس: ) (1)
 ه ب ن(   1239/  1السابق: ) (2)
 ( 47/ 2قرية كبرية من قرى حلب، ينظر: معجم البلدان: ) (3)
 ت ن ب(  62/  1القاموس: ) (4)
 ث خ ب(  62/  1السابق: ) (5)
 ش ل ب(   102/  1السابق: ) (6)
وهو علم مرجتل مهمل يف لغة العرب، موضع كانت به وقعة ويوم من أايمهم، وهو يوم طحاب.    (7)

 ( 22/ 4ينظر: معجم البلدان: )
 ط ح ب(  109/  1القاموس: ) (8)
 ط غ ب(  109/  1السابق: ) (9)
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(: "ُسرُت  سرت. )(2) ُت: د بفارس" (: "َخسْ خست. )(1)بكّل ما يف نفسه."
.وُسْرَتُة: د جبوف األندلس، منها: قاسم بن أيب شجاع  (3) ابلضم: د ابملغرب 

. (6) (: "ُدبـَْيثى، بضم أّوله مقصورًا: ة بواسط."دبث. )(5) ."(4) السُّريت احملّدث
، ونبت ُمسبت م،  (7) (: "الِبْنُج، ابلكسر: األصل، وابلفتح: ة بسمرقند بنج)

والبثور  غري األورام  ألوجاع  ُمسّكن  جُمّنن،  للعقل،  خمّبط  احلرافيش،  حشيش   
ووجع األذن، وأْخبَـثُُه: األسود، مث األمحر، وأسلمه: األبيض. وبـَنََّجُه تـَْبِنيًجا: 
أطعمه إاّيه، وـ الَقَبَجُة: صاحت من جحرها. وانـْبَـَنَج انِْبناًجا: اّدعى إىل أصل  

 : ، منه(9) (: َشْلُج: ة ببالد الرّتك شلج. )(8)ىل بِْنِجه"كرمي. وبـََنَج، كنصر: رجع إ
(: "الَكرَُج، حمركة: بلد أيب ُدلف  كرج. )(10)يوسف بن حيىي الشلجي احملّدث."

 
 ب ن ت(  148/  1السابق: ) (1)
 خ س ت(  151/  1السابق: ) (2)
/  3دينة على حبر الروم بني برقة وطرابلس وأجدابية يف جنوهبا إىل الرب. ينظر: معجم البلدان: )م  (3)

207  .) 
.  وهي مدينة ابألندلس، وهي شرقي قرطبة منحرفة حنو اجلوف، بينها وبني طليطلة عشرون فرسخا   (4)

 ( 207/ 3ينظر: معجم البلدان: )
 س ر ت(  153/  1القاموس: ) (5)
 د ب ث(  169/  1القاموس: ) (6)
عبد هللا    (7) أبو  القرية كان  نواحي مسرقند، وهي قصة انحية روذك، من هذه  قرى روذك من  من 

 ( 498/ 1الّروذكي الشاعر. ينظر: معجم البلدان: )
 ب ن ج(  181/  1القاموس: ) (8)
 ( 358/ 3ينظر: معجم البلدان: )وهي بلد من نواحي طراز من حدود تركستان على سيحون.   (9)
 ش ل ج(   195/  1القاموس: ) (10)
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ابلّدينور وة  املخّنث.  (1) العجلّي،  والُكرَِّجيُّ:  معّرب: ُكرَّه.  املهر،  وكُقربٍَّ:   .
اخلبز، كفرح،  والَكرارَِجةُ  وَكرَِج  ِقصار، كالُكَرْيرِِج، كُقَذْعِمٍل.  ُخضر  مسك   :

ُخضرة." وَعَلته  فسد،  وَتَكرََّج:  وَكرََّج  )(2) واْكرَتََج  ة    (:زبح.  حمركة:  "زََبُح، 
(: أبد. )(4)، منها: أبو احلسن علّي بكر أيب بكر بن حممد احملّدث."(3) جبرجان 

، والّنسبة:  (6) (: "بـَْزَدُة: ة من أعمال نسفبزد. )( 5)"مأِبٌد، كمنزل: د ابلسَّراة."
َعمَّر منصور بن حممد بن قُرينة أو ُمزينة، وهو  

ُ
بـَْزِديٌّ وبـَْزَدِويٌّ، منها: ِدهقاهُنا امل

(: "ابْفُد، بسكون  بفد. )(7)الصحيح، آخر من حّدث ابجلامع عن البخاري."
التقى فيها ساكنان، معّرب: ابفت."(8) الفاء: د بكرمان َثْكٌد:  ثكد. )(9)،   )

 
معجم    (1) ينظر:  أقرب.  مهذان  وإىل  الطريق،  نصف  يف  وأصبهان  مهذان  بني  مدينة  وهي  الكرج: 

 ( 446/ 4البلدان: )
 ك ر ج(  203/  1القاموس: ) (2)
 ( 130/ 3قال أبو سعد: ظيّن أهّنا قرية بنواحي جرجان. ينظر: معجم البلدان: ) (3)
 ز ب ح(  222/  1القاموس: ) (4)
 د( أ ب  318/  1السابق: ) (5)
 ( 409/ 1وهي قلعة حصينة على سّتة فراسخ من النسف. ينظر: معجم البلدان: )  (6)
 ب ز د(  268/  1القاموس: ) (7)
 (1/326. ينظر: معجم البلدان: )بلدة بكرمان على طريق شرياز من البالد احلارّة (8)
 ب ف د(  268/  1القاموس: ) (9)
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(: "احلُُنُد، كُعنق: األحساء،  حند، )(2) ، وبضمتني: ماء آخر."(1) ماء لبين متيم 
 :  (4) (: "ساتيدا يف قول يزيد بن مفرغستد. )(3) الواحد: كَقبوٍل."

 فبصرى ... فحلوان املخافة فاجلبال  فدير سوى فساتيدا
، حذف الشاعر ميمه، فينبغي أن يذكر هنا،  (5) اسم جبل، أصله: ساتيدما 

(: "َشَبُذ، حمركة: ة أببِيورَد، منها: احلافظ رشيد  شبذ. )(6) وينبه على أصله."
الدين أبو بكر أمحد بن أيب اجملد إبراهيم اخلالدي الشبذي، وحفيده العالمة  

(:"تِعاٌر، ككتاب: تعر. )(7) إبراهيم بن حممد ، وابنه العالمة حيىي ."  مشس الّدين
تـَعَّاٌر، ككّتان: ال    :، ورجال . وتـََعَر، كمنع(8) جبل ببالد قيس  صاح. وجرح 

(: "التُّكَّرِيُّ والتُّكَُّر، بضم التاء  تكر. )(9)يَرقَأ. والتـََّعُر، حمركة: اشتعال احلرب."
فيهم املشددة  الكاف  وضم  وفتح  التاء  بفتح  والّصواب  النسخ،  يف  هكذا  ا، 

الكاف املشددة، كجّبل: للقرية اليت أبسفل بغداد، والقائد من قّواد الّسند، ج:  
 

 ( 2/82ماء بني الكوفة والشأم. ينظر: معجم البلدان: ) (1)
 ث ك د(  270/  1القاموس: ) (2)
 ح ن د( 279/  1السابق: ) (3)
 .28ص  : ينظر: ديوان يزيد بن مفرغ (4)
أصله مهمل يف االستعمال يف كالم العرب، فإّما أن يكون مرجتال عربّيا ألهّنم قد أكثروا من ذكره   (5)

. ينظر: معجم  يكون عجمّيا، قال العمراين: هو جبل ابهلند ال يعدم ثلجه أبدايف شعرهم وإّما أن  
 ( 3/168البلدان: )

 س ت د(  276/  1القاموس: ) (6)
 ش ب ذ(   334/  1السابق: ) (7)
من  تعار ماء، وهو    وتعار: جبالن عاليان ال ينبتان شيئا، فيهما النمران كثرية، وليس قرب  وبرمث  (8)

 (2/33ينظر: معجم البلدان: )  أعمال املدينة
 ت ع ر(  356/  1القاموس: ) (9)
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(: "اللَِّبريَُة، ويقال: األَْلبريَُة:  لرب. )(2)."(1) التَّكاِكَرُة. وُتْكروُر، ابلضم: د ابملغرب 
اللَِّبرِييُّ  صفوان  بن  حممد  منها  ابألندلس،  الِبرِييُّ."د  ويقال:  احملّدث،   (3)  .

(: "تِنِّيُس، كسّكني:  تنس. )(4)(: "ِبْطَياُس، كِجراَيل: ة بباب حلب."بطس)
الفاخرة الثّياب  إليه  تنسب  دمياط،  قرب  الّروم  حبر  جزائر  من  جبزيرة  .  (5) د 

أنقاض مدينة قرطاجّنة. وحممد بن   ُعمِّرت من  إفريقّية،  قاعدة بالد  وتُوِنُس: 
، حمركًة: إسكندرّي له نسل." (: "َخرَِك، كَعِلم: َلَّ.  خرك. )(6) حممد بِن التـََّنِسيِّ

فارس  ببحر  جزيرة  ببخاراء."(7) وخاَرُك، كهاجر:  حمّلة  حمركة:  وَخرَكاُن،   . (8) .
َُلوَُّث ابملعايب  -تعاىل -كِحذمي: ع. وكأمري: املتواضع هلل  (: "الرتْمَيُ،  ترم)

، وامل
َُم، حمركة: وجع اخلوران. وال تـََرما: السّيما. واتَرم، كهاَجر: كورٌة   أو ابلّدرن. والرتَّ

(: "بُتاٌن، كُغراب:  بنت. )(10)، ود يتاخم فـُرَج، وقد تسّكن راؤها."(9)أبذربيجان
، منها أبو الفضل البُتاينُّ الفقيه الزاهد، وابلكسر أو  (11) ة من عمل طَُريِْثيثَ 

 
ينظر:    بالد تنسب إىل قبيل من السودان يف أقصى جنوب املغرب، وأهلها أشبه الناس ابلزنوج.  (1)

 ( 2/33)معجم البلدان: 
 ت ك ر(  357/  1القاموس: ) (2)
 ل ب ر(  347/  1السابق: ) (3)
 ب ط س(  533/  1السابق: ) (4)
 ( 2/51. ينظر: معجم البلدان: )جزيرة يف حبر مصر قريبة من الرب ما بني الفرما ودمياط (5)
 ت ن س(  535/  1القاموس: ) (6)
 ( 2/337. ينظر: معجم البلدان: )وسط البحرجزيرة يف وسط البحر الفارسي، وهي جبل عال يف    (7)
 خ ر ك(  938/  1القاموس: ) (8)
.  كورة واسعة يف اجلبال بني قزوين وجيالن، فيها قرى كثرية وجبال وعرة وليس فيها مدينة مشهورة  (9)

 ( 6/2ينظر: معجم البلدان: )
 ت ر م(  1082/  1القاموس: ) (10)
منه  (11) طريثيث،  أعمال  من  نيسابور  قرى  البتاينمن  الفضل  أبو  البلدان  ا.  معجم  ينظر:   .(1  /

334.) 
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نّجم. وحممد بن املهىّن  (1) ابلفتح والشّد: ة حَبرّان
ُ
، منها أمحد بن جابر البَـتَّاينُّ امل

م املشّددة:  والنون  التاء  بكسر   ، الباِتينِِّّ مساٌع."  بن  )(2) له  "ابشان: (بشن.   :
، ويقاُل لألمة والبغّي: تـُْرََن،    (5) (: "تـَُرُن، كزُفر: ع ابليمن ترن. )(4) هبراة."(3) ة

كُحبـَْلى، وتـُْرََن وابن تـُْرََن: ولد البغّي، وجيوز أن تكون تـُْرََن من رُنَِيت، إذا أُدمي  
إليها." )(6) الّنظر  ج:  جزن.  جزل  جزن:  وحطب  ابليمن،  واد  "جازان:   :)

(: "رخان،  رخن، )(9) ببالد هذيل."(8) (: "ُحُثن، بضمتني: عحثن. )(7) أجزن."
(: "الضََّحن،  ضحن. )(11) ، منها احلسن بن قاسم الرَّخاينُّ."(10) كسحاب: ة 

حمركة: د، عن ابن سيده، وأنشد بيت ابن مقبل الذي أنشده اجلوهري يف ض  
 .(12) ج ن، فأحدمها مصّحف."

  

 
 (. 334/ 1). ينظر: معجم البلدان من نواحي حرّان، ينسب إليها حممد بن جابر البّتاين (1)
 ب ت ن( 1179/  1القاموس: ) (2)
ينظر: معجم البلدان  ، منها: أبو عبيد أمحد بن حممد اهلروي صاحب كتاب الغريبني.  من قرى هراة  (3)

(1 /322 .) 
 ب ش ن( 1180/  1القاموس: ) (4)
 (. 27/  2) ينظر: معجم البلدان    انحية بني مكة وعدن ويليها موزع، وهو املنزل اخلامس حلاّج عدن.  (5)
 ت ر ن(  1183/  1القاموس: ) (6)
 ج ز ن(  1186/  1السابق: ) (7)
ينظر:    موضع يف بالد هذيل، عن األزهري، وقال غريه: موضع عند املثّلم بينه وبني مكة يومان.   (8)

 (. 218/ 2معجم البلدان )
 ح ث ن(  1188/  1القاموس: ) (9)
 (.   38/  3من قرى مرو، على ستة فراسخ منها. ينظر: معجم البلدان ) (10)
 ر خ ن(  1200/  1القاموس: ) (11)
 ض ح ن(   1211/  1السابق: ) (12)
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 ّل على صوت: ما د -املطلب الثاين
(: "ثِهَت، كفرح، ثَهًتا وثُهااًت: دعا، وصّوت. والثَّاهُت: احللقوم، أو  ثهت)

ِجرابه." وهي  القلب،  فيها  ميوج  جليدة  أو  )(1)البَـْلَدم،  "ِجِطْح، جطح.   :)
على   استصعبت  إذا  للعنز  يقال  ِقّرِي،  أي:  السكون،  على  مبنية  بكسرتني 

(: "الزَّْقُح: صوت  زقح. )(2) يقال للعنز." حالبها، فتقّر، أو يقال للسخلة، وال
(: "ِشّطح، ابلكسر، وتشديد الطاء: زجر للعريض من أوالد  شطح. )(3)القرد."
)(4) املعز." إجاصة."لزح.  أو  رمانة  أكل  من  فيك  حتلُّب  "التـََّلزُُّح:   :)(5)  .

حكاية صوت  (: "َجَلْن:  جلن. )(6)(: "الشَّْبُخ: صوت احلَلب من اللنب."شبخ)
 .(7)ابب ذي مصراعني، يرّد أحدمها، فيقول: َجَلْن، ويرّد اآلخر، فيقول: بـََلْق."

  

 
 ث ه ت(  149/ 1القاموس: ) (1)
 ج ح ط(   215/ 1السابق: ) (2)
 ز ق ح(   222/ 1السابق: ) (3)
 ش ط ح(   226/ 1السابق: ) (4)
 ل ز ح(   239/ 1السابق: ) (5)
 ش ب خ(   253/ 1السابق: ) (6)
 ج ل ن(   1186/ 1السابق: ) (7)



 

 

 
140 

 – دراسة وصفية  -األصول الثالثية املهملة يف اجلمهرة املستعملة يف القاموس
 د. عزيزة عطية هللا زاهر الشنربي 

 املقرتض من اللغات األخرى:   -املطلب الثالث
(: "الدَّْسُت: الدَّشت، ومن الثياب والورق وصدر البيت، معّرابت.  دست)

وَدْستـَُوى، ابلقصر: ة ابألهواز، والّنسبة: َدْستـَُواينُّ وَدْسُتوائيَّ. وُدوْسُت، ابلضّم:  
لقب القاسم بن نصر بن العابد، وجّد جّد عبد الكرمي بن عثمان بن حممد بن  

.  (1)د بن حممد بن دوستويه: حمّدث."يوسف العاّلف، وذويه. وأبو زرعة حمم
مفاتيح."شحث) بال  األغاليق  هبا  تنفتح  سراينّية  "َشِحيثًا: كلمة   :) (2)  .
َثُة، ابلضمّ كنث) : نـَْوَرَدَجٌة تتخذ من آس وأغصان خالف، ينّضد  (3) (: "الُكنـْ

الّرايحني مث تطوى." ِبداَديْ بدج. )( 4) عليها  لِْبُد  الّسرج، ابلضم:  ِه، (: "أُْبدوُج 
أُْبُدود." )(5) معّرب:  والدُّنُُج،  دنج.  األمر.  إحكام  ابلكسر:  "الدِّانُج،   :)

فريوز   ابن  عبد هللا  ولقب  دااَن،  معّرب:  العامل،  والدَّاانج:  العقالء.  بضّمتني: 
(: اإِلْستاُج واإِلْسِتيُج، بكسرمها: الذي  ستج. )(6)البصري. وتراب داِنٌج: دارج."

عليه   لينسجيلّف  ابألصابع  ابملغرب."(7) الغزل  د  وأْسَتَجُة:   .(8)( (: شفج. 
الرُبْنوُف." (: "الصْوَبُج،  صبج. )(9)"الشَّافاَفُج: نبت، معّرب: شااببك، وهو 

 
 د س ت(   151/ 1السابق: ) (1)
 ش ح ث(   170/ 1السابق: ) (2)
 ك ن ث( .104/ 10" إعرابه: كنثجة، وابلنبطة: كنثا". ):ويف التهذيب (3)
 ك ن ث(   175/ 1القاموس: ) (4)
 ب د ج(   180/ 1السابق: ) (5)
 د ن ج(   189/ 1القاموس: ) (6)
ج س    303/  10قال األزهري:" تسميه العجم: استوجة وأسجوتة. ومها معرابن". التهذيب )  (7)

 ت(.  
 س ت ج(   193/ 1القاموس: ) (8)
 ش ف ج(   195/ 1السابق: ) (9)
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به خُيبز  الذي  معّرب."(1) ويضم:   ،(2)( ابلضمفذج.  "الُفوَذْنُج،  نبت،  (3) (:   :
. وكبَـقٍَّم: اتبعي، روى  (5) ُجُج الثقالء(: "الُفُنُج، بضّمتني: الفُ فنج. )(4) معّرب."

(:"الَقَبُج: قبج. )(7)."(6) عنه وهب بن منّبه، وحمَُدٌِّث. وكجبل: معّرب: فـََنك 
(: "الَكَذُج، حمركة:  كذج. )(9). والَقَبَجُة: تقع على الذّكر واألنثى."(8) احَلَجلُ 

معّرب: َكَدْه." )(10) املأوى،  وثالث، منج.  اثنتان  منه  جتتمع  التمر  ْنُج: 
َ
(:"امل

املاش األخضر.   َمْنك، حلّب ُمسكر، وابلضم:  يلزق بعضها ببعض، معّرب: 
(: "الطَّْرَخُة: شبه حوض كبري  طرخ. )(11)وَمُنوجاُن: د. وَمْنجاُن: ة أبصفهان."

فعله   وإن  وَطْرخاُن، ابلفتح، وال تضم وال تكسر،  القناة، دخيل.  عند خمرج 
نبات،  احمل والطَّْرخوُن:  َطَراِخَنٌة.  الّشريف، خراسانّية، ج:  للرّئيس  اسم  ّدثون: 

 
: ومل أيت على هاذا الوزن غريه  ويف التاج: " هو شي من خشب يبسط به اخلبازون اجلردق. قال  (1)

 ص ب ج(.  69/  6)وغري سوسن، وهو )معرب( " .
 ص ب ج(   196/ 1القاموس: ) (2)
الزبيدي  (3) بوذينه، وهو معروف عند األطباء، ويقال: فودنج، إبمهال  :قال  " )نبت، معرب( عن 

 ف ذ ج(.  142/ 6الدال". التاج )
 ف ذ ج(   201/ 1القاموس: ) (4)
 ف ن ج(.  163/ 6" ومع ذلك ال إخاله عربيًّا: فتأمل". التاج ):قال الزبيدي (5)
 ف ن ج( .  163/ 6" وهو دابة يفرتى جبلده، أي يلبس منه فراء". ينظر: التاج. ) (6)
 ف ن ج(   202/ 1القاموس: ) (7)
الكروان، معرب، وهو ابلفارسية كبج؛ معرب ألن القاف واجليم ال جيتمعان يف كلمة واحدة من    (8)

" وشاع حبيث إن كثريا من األئمة نقله  :( وقال الزبيدي  351/  2)كالم العرب"، ينظر: اللسان  
 ق ب ج(.  168/ 6كأنه عريب، واستعمله القدماء يف أشعارهم." التاج: )

 ب ج(   ق 203/ 1القاموس: ) (9)
 ك ذ ج(   206/ 1السابق: ) (10)
 م ن ج(  149/ 1القاموس: ) (11)
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معّرب، أصل عروقه العاقر قرحا، )قاطع شهوة الباه( . وكسّكني: مسك صغار 
ابمللح." )(1) تعاَل  الدَّيّوثكشخ.  ويكسر:  "الَكْشَخاُن،  وَكشََّخه  (2) (:   .

اي َكشْ  له:  قال  وَكْشَخَنه:  )(3)خاُن."َتْكشيخاً،  "الُبسَُّذ، كسّكر:  بسذ.   :)
"النَّواِخَذُة: ماّلك سفن البحر، أو وكالؤهم، معرّبة،  :(خنذ. )(4) املرجان، معّرب."

تـََنخََّذ، كرتأس." وقالوا:  الفعل،  منها  اشتقوا  انُخذاة،  )(5)الواحدة:  (:  مخز. 
كباج(6)"اخلاميزُ  (:  جمش. )(7)املربد املصّفى من الّدهن، أعجمّي."  : مرق السِّ

ماْه ُكوْن.   معّرب  ولقب،  مصّبغة،  وثياب  السفينة،  اجليم:  بضم  "املاُجُشوُن، 
ْنَجشانيَُّة: ع على أميال من البصرة، منسوب إىل َمْنَجٍش، موىل قيس بن 

َ
وامل

، معّرب، أصله:  (: "الرَبْينُّ: متر مبرن. )(8)مسعود، وهو من تغيريات الّنسب."
، وست   بَرِنِيْك، أي: احِلمل اجلّيد. وعلّي بن عبد الرمحن بن األشقر بن الرَبْينِّ
: َرَواي. والرَبْنِيَُّة: إانء من خزف، والديك الصغري   األدب بنت املظّفر بن الرَبْينِّ

ُة، ويكسر:  أّول ما يدرك ج: بَراينُّ. وَيرْبيُن أو أَْبريُن: ع حبذاء األحساء. وأَْبرِينَ 
صحايّب." الدارّي،  هند  أبو  هللا  عبد  ابلضم:  وبُرِيُن،  مبرو.  )(9)ة  (: طجن. 

وحيدر،   الطاجن، كصاحب  يف  املقلّو  َطجَُّن، كمعظّم: 
ُ
وامل القلو.  "الطَّْجُن: 

 
 ط ر خ(   256/ 1القاموس: ) (1)
 خ ك ش( .  545/ 4)" وهو دخيل يف كالم العرب ." احملكم:قال ابن سيده (2)
 ك ش خ(   258/ 1القاموس: ) (3)
 ب س ذ(   331/ 1السابق: ) (4)
 ن خ ذ(   339/ 1السابق: ) (5)
 خ ز م(.  212/ 4)قال اخلليل: " اخلاميز اسم أعجمي وإعرابه: عامص وآمص." العني:  (6)
 خ م ز(   510/ 1القاموس: ) (7)
 م ج ش(   605/ 1السابق: ) (8)
 ب ر ن(   1179/ 1السابق: ) (9)
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(: "الُكثْـَنُة، ابلضم: شيء يّتخذ من آس  كثن. )( 1)لطابق يقلى عليه، معّرابن."
تبسط،   خالف،  أصله: ُكْثناوأغصان  الّرايحني،  عليها  هي  (2) وينّضد  أو   ،

 .(3) نـََوْرَدَجٌة من القصب واألغصان الّرطبة الوريقة، حتزم، وجيعل جوفها الّنور."
  

 
 ط ج ن(   1212/ 1السابق: ) (1)
 ك ث ن(. 355/ 13قال ابن منظور: " وأصلها نبطية كثىن ." اللسان ) (2)
 ك ث ن(   1227/ 1القاموس: ) (3)
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 ما جاء على أكثر من صورة:   -املطلب الرابع
 أييت اجلذر الواحد على أكثر من صورة وذلك ألسباب عدة منها:  

 النمو اللغوي:  •
اللغة واتساعها القلب واإلبدال، فبهما تظهر ألفاظ جديدة  من عوامل منو  

هلا دالالهتا وتنتشر بني الناس وجتري على األلسنة مما يؤدي إىل التوسع اللغوي  
وتطور اللغة ومنوها، كما أن من أسباب النمو اللغوي االنقالابت الصوتية اليت  

ما يسمى يف اللغة  ال حتدث إال نتيجة ألخطاء السمع، واليت يرجع إليها معظم  
، فيأيت اجلذر الواحد  (1) العربية حباالت )تعاقب األصوات( كما ذكر عبد التواب 

 على أكثر من صورة وهي كاآليت:  
قاِثُب: العطااي."قثب)

َ
(:"خَلَب خلب. )(3) ، وقيل: هي لثغة مهملة (2) (: "امل

قل،    املرأََة، كمنع ونصر: نكحها، وـ فالان: لطمه. واللََّخُب، حمركة:
ُ
شجر امل

اخلصومات.   يف  َلطَُّم 
ُ
امل َلخَُّب، كمعظم: 

ُ
وامل أبني.  عدن  بظاهر  ة  وهباء: 

املالطمة." الَخَبُة: 
ُ
عن  (4)وامل "واملعروف  النكاح:  معىن  يف  سيده  ابن  قال   ،

العرب  : ، وقال مجاعة(5) يعقوب وغريه خنبها" لثغة لبعض  (: هسب. )(6) إهنا 

 
 187التطور اللغوي، عبد التواب:  (1)
 ث ق ب(  122/ 1القاموس: ) (2)
 قثب(  518/ 3)التاج: (3)
 ل خ ب(   134/ 1القاموس: ) (4)
 ل خ ب(   211/ 5احملكم: ) (5)
 ل خ ب(.  204/ 4التاج: ) (6)
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(: "بـََلَته يـَْبِلُته: قطعه، وكفرح ونصر:  بلت. )(1)الكفاية، كاحلسب." :"اهلَْسبُ 
. والِبلِّيُت: كِسكِّيٍت لفظًا ومعىن، والرجل العاقل اللَّبيب. وقد  انقطع، كانبلت

بـَُلَت، كَكرَُم. وأبـَْلَتُه ميينا: حّلفه. وَكُصَرٍد: طائٌر. وكَمْقَعٍد: ع. وكُمَعظٍَّم: احملسَّن  
ُتُه بـَْلتااًت: قطعته. وبـَْلٌت: اسم. وكُصَرٍد: طائٌر   من الكالم، واملهر املضمون. وبَلتَـيـْ

، قال ابن منظور: " زعم  (2) الرِّيش، إن وقعت ريشة منه يف الطري أحرقته.  حمرتق
عن مقلوب  بـََلَته،  أن  اللغة  ضربه، جلت).  (3)بـَتَـَله"  :أهل  جَيِْلُته:  "َجَلَته   :)

جلوت األَلَية: اخلَفيُفها. واجتَـَلَته: شربه، أو أكله أمجع. واجلَليُت:  
َ
كاْجتَـَلَته. وامل

الاّلم: ة ابلّنهروان.اجلليد. وجالوت: أعج  " ويف جلته  (4)مي. وُجَلْلَتا، وتضم 
األزهري قال  ضربه،  التاء"  : مبعىن:  يف  الدال  فأدغمت  جلدته،  .  (5) "أصله 

، وعلق الزبيدي  (6)بـََرأَ."  : (: "اْصخاتَّ  اجلرح: سكن وَرمه، وـ واملريضصخت)
يف   رأيته  هكذا  أشبه.  ني  ابلسِّ املاّدُة  "هذه  فقال:  ذلك  هتذيب  على  كتاب 

األفعال، البن القطاع، ويف الصَّحاح، وقد تقدَّم يف )سخت( اإلشارة إِليه عن 
أّن   وإذا فرض  يذكره يف حمله.  أن  للمصنف  ينبغي  فكان  منظور وغريه،  ابن 
من   هو  احمللني كما  يف  يذكرمها  أو  إليه  يشري  الّسني، كان  يف  لغة  الّصاد 

 
 ه س ب(   144/ 1)القاموس:  (1)
 ب ل ت(   148_ 147/ 1القاموس: ) (2)
 ب ل ت ( .  11/ 2)اللسان:   (3)
 ج ل ت(   149/ 1)القاموس:  (4)
 ج ل ت(.  6/ 11التهذيب: )  (5)
 ص خ ت(   155/ 1)القاموس:  (6)
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ٌت، أعهت. )(1)عادته" ، قال األزهري: (2) ي: ذو نيقة وتعّته."(: "رجل ُمتَـَعهِّ
ْفهوُت: املبهوت.فهت. )( 3)" وكأنه مقلوب عن املتعته."

َ
، قيل: الفاء  (4) "(: "امل

،  (6)(: "الُكْسُت، ابلضم: الُقسط."كست، )  (5) لثغة  :أبدلت عن الباء، وقيل
كّل ذلك: عن ُكراع ... والكاف والقاف يبدل    لغة يف الُكسط و )الُقسط( ،

(: خنت. )(8)(: "نَِثَت اللحم، كفرح: قلب ثَِنَت."نثت. )(7) أحدمها من اآلخر 
الّنقر، والّنتخ الوعاء مترة أو مترتني ، واستقصاء  (9) "النَّْخُت:  ، وأن أتخذ من 

جلوهري: "  ، قال ا(11) (: "النـَّْقُت: استخراج املخ."نقت. )(10) القول ألحد."
(: "مَهََت الثَّريُد:  مهت. )(12) لغة يف نقوته، إذا استخرجته. كأهنم أبدلوا الواو اتء"

، وقيل إن اهلمت من  (13)توارى يف الدسم. وأمَهت الكالم والّضحك: أخفاه."
 

 ص خ ت(.  586/ 4التاج: ) (1)
 ع ه ت(   156/ 1)القاموس:  (2)
 ع ه ت(.  100/ 1التهذيب: )  (3)
 ف ه ت(   175/ 1)القاموس:  (4)
 ف ه ت(.   33/ 5التاج: ) (5)
 ك س ت(   158/ 1)القاموس:  (6)
 ك س ت(   59/ 5ينظر: التاج: ) (7)
 ن ث ت(   161/ 1)القاموس:  (8)
 مقلوبه مبعناه.  (9)
 ن خ ت(   161/ 1)القاموس:  (10)
 ن ق ت(   161/ 1)السابق:   (11)
 ن ق ت(. 269/ 1الصحاح ) (12)
 ه م ت(   163/ 1)القاموس:  (13)



 

 

 
147 

 العربية جملة العلوم  
 هـ 1442  شوالستون  الو   احلادي  العدد

(: "الدَّْحُث: الرجل اجليد الّسياق  دحث. )(1)اهلمس، فالتاء بدل من السني 
مقلو (2) " للحديث. احلدث، كأنه  )(3) ب  الكثري  عفث.  الرجل  "اأَلْعَفُث:   :)

بنقطتني (4)التَّكشُّف." ابلتاء  والصواب   ، (5)( العني  عنث.  بفتح  ثـَُوُة،  "الُعنـْ  :)
عناثي كرتاقي.  ج:  مثلثة،  ثَة،  بلي، كالُعنـْ إذا  خاّصة  اخللى،  يبيس  وضّمها: 

كالعنفوة، وقيل: إن الثاء بدل  ، ويف التاج: العنثوة،    (6)وابَعْيناَثى: ة ببغداد."
الفاء )(7) عن  والَفِحُث،  فحث.  فحص، كافتحث،  عنه، كَمَنَع:  "َفَحَث   :)

(: "اْنَكَلَث: تقدم. واملِْكَلُث، كِمنرٍب: املاضي  كلث، )(9) ."(8) ككتف: احلَِفثُ 
، قال الزبيدي: وهو خطأ ؛ فإن املاضي يف األمور هو املكلت  (10) يف األمور."
اب الفوِقّيةاملصلت،  )(11) لّتاء  معنييه."لغث.  يف  الَغليُث  "اللَّغيُث:   :)(12) .

العطااي، كأّن  بنح) بضّمتني:  والبـُُنُح،  وقسمه.  قطعه  اللحم، كمنع:  "بـََنَح   :)
 

 ه م ت (.  144ـ/ 5التاج: ) (1)
 د ح ث(  169/ 1)القاموس:  (2)
 د ح ث(.  248/ 5ينظر: التاج ) (3)
 ع ف ث(   172/ 1)القاموس:  (4)
 ع ف ث(.    301/ 5ينظر: التاج ) (5)
 ع ن ث(   173/ 1)القاموس:  (6)
 ع ن ث(.   305/ 5ينظر: التاج ) (7)
 ف ح ث(.   321/ 5)وهو الِقبة ذات األطباق من الكرش ينظر: التاج  (8)
 ف ح ث(   174/ 1)القاموس:  (9)
 ك ل ث(   175/ 1)السابق:   (10)
 ك ل ث(.   5/335التاج: ) (11)
 ل غ ث(   175/ 1)القاموس:  (12)
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، يقول األزهري: " األصل فيها املنح مجع املنيحة فقلبت امليم  (1) أصله: ُمُنٌح."
، قال اخلليل:" العثج  (3)حمركة: اجلماعة يف الّسفر."(: "الثَـَّعُج،  ثعج. )(2)ابء"

أنسب"  واألول  )(4) والثعج  ابلصاد  ضلج.  والصواب  الفضَّة،  "الضَّْوََلُ:   :)
، وقال ابن منظور:  (6)(: "أْضَهَجِت الناقة: ألقت ولدها."ضهج. )(5) املهملة."

عن   لغة؛  وإما  مقلوب  إما  الناقة: كأضجهت،  أضهجت  .  (7) اهلجري"" 
خري  عبج) وال  يقول،  ما  يعي  ال  الذي  الطّغام،  البغيض  حمرّكة:  (:"الَعَبَجُة، 

العبكة:  (8)فيه." يقول:  السلمي  شجاعا  مسعت  الفرج:  بن  إسحاق  وقال   ،
الرجل البغيض الطغامة الذي ال يعي ما يقول وال خري فيه. قال: وقال مدرك  

(: "اللََّخُج،  خلج. )(9) كاف واجليم اجلعفري: هو العبجة، جاء هبما يف ابب ال
، قال الزبيدي:  (10)حمركة: أسوأ الغمص، وعنٌي خلََِجٌة أو الصواُب: ابملعجمتني."

 
 ب ن ح(   214/ 1)السابق:   (1)
 ح ن ب(  76/ 5التهذيب: )  (2)
 ث ع ج(   182/ 1)القاموس:  (3)
 ع ث ج(. 221/ 1العني: ) (4)
 ض ل ج(   197/ 1)القاموس:  (5)
 ض ه ج(   197/ 1)القاموس:  (6)
 ض ه ج(.   316/ 2اللسان ) (7)
 ع ب ج(   197/ 1)القاموس:  (8)
 ع ج ب(  248/ 1ينظر: التهذيب: ) (9)
 ل خ ج(   204/ 1)القاموس:  (10)
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قاله أبو منصور: خلخت عينه، )مبعجمتني( فإنه  (1)"الّصواب ما  أما األول   ،
شبيه ابلتصحيف، وكذا حلحت عينه، حباءين: إذا التصقت ابلغمص. قال:  

عرايب وغريه. وأما اللخج فإنه غري معروف يف كالم العرب، وال أدري  قال ابن األ
(: "التَّْشَحُة، ابلضم: اجِلدُّ، واحَلِميَُّة، واألصل: ُوْشَحٌة، قال  تشح. )(2) ما هو"
 :(3) الطرماح 

يٌَّة ... على ُتْشَحٍة من ذائد غري واهن  مال ابئصاً مث اعرتته محَِ
اجل وـ:  غضب،  يَِّة  محَِ على  النـَّْفس،  أي:  وُخبث  احلَرد،  أو  والفرق،  نب، 

أْتَشُح." الكل. ورجل  "أظن  (4) واحلرص، كالتََّشِح، حمركة يف  األزهري:  قال   ،
التُّْشحة يف األصل أُْشَحة، فقلبت اهلمزة واواً، مثَّ قُِلبت اتء، كما قالوا: تُراٌث  

(:  قشح. )(6) (: "الَفِثُح: كالفحث وزاًن ومعىن، ج: أفثاٌح."فثح. )(5)وتقوى"
كُغراب:   والُقشاُح،  قاِسح.  قاِشح:  وثوب  الضَّبع.  كَقطام:  َقشاِح، 

تركها  (7)اليابس." املادة  وهذه  ابلسني،  القشاح كالُقساح  الزبيدي:  ويقول   ،
(: "أْنَظَح السنبل: جرى الّدقيق فيه، كأَْنَضَح  نظح. )(8) اجلوهري وابن منظور.

 
 خ ل(   305/ 6) التهذيب:  (1)
 ل خ ج(.  187/ 6التاج: ) (2)
 .  279ينظر: ديوان الطرماح: ص  (3)
 ت ش ح(   214/ 1)القاموس:  (4)
 ح ش ت(.  105/ 4التهذيب: )  (5)
 ف ث ح(   133/ 1)القاموس:  (6)
 ق ش ح(   236/ 1)السابق:   (7)
 ق ش ح(.   60/ 7التاج: ) (8)
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األزهرّي وقال: "اّلذي حفظناه ومسعناه من الثِّقات نضح  ، ونقله  (1) ابلضَّاِد."
السُّنبل )كأَنَضَح ابلضَّاد( املعجمة. قال: والظّاُء هبذا املعىن تصحيٌف، إالّ أن  
املرأة   َبْضُر  قالوا:  لغاهتم، كما  من  لغة  فتكون  العرب  عن  حمفوظًا  يكون 

)(2)لبظرها" وطأ دبخ.  ظهره،  قّبب  َتْدبِيًخا:  "َدبََّخ  وكرّمان: (:  رأسه.  طأ 
االعرايب(3) لعبة." وابن  عمرو،  أىب  عن  مجيعا،  واحلاء  ابخلاء   ، (4)( (: مسخ. 

الزرع وـ  مِساَخه فعقره،  ماُخ. وكمنعه: أصاب  الصِّ ماُخ، ابلكسر:  : طلع  "السِّ
ماِخ: الِعفاص." مَخِة، ابلكسر: كأنَّه مأخوذ من السِّ .  (5)أواًل. وإنه حلسن السِّ

ْنُخ. وفم َصِنٌخ، ككتف: خرجت أصناُخه.  صنخ) السِّ ْنُخ، ابلكسر:  (: "الصِّ
الّدرن." حمركة:  والصََّنَخُة،  ضخم.  ُصناِخيٌَّة:  )(6) ورجل  "الطَّْلُخ: طلخ.   :)

فيه  (7) الغرين  تبقى  به، (8) الّدعاميص  الذي  والّلطخ  شربه،  على  يقدر  فال   ،
والّتسويد، وإفساد الكتابة، والّلطخ ابلقذر. والطَّلخاء: احلمقاء، وع مبصر على  

 
 ن ظ ح(   245/ 1)القاموس:  (1)
 ح ظ ن(.   264/ 4التهذيب: )  (2)
 د ب خ(   250/ 1)القاموس:  (3)
 د ب خ(.   420/ 1ينظر: الصحاح: ) (4)
 س م خ(   253/ 1)القاموس:  (5)
 ص ن خ(   255/ 1)القاموس:  (6)
/  8والغريل ما بقي يف أسفل القارورة من الثفل وأسفل الغدير من الطني. ينظر التهذيب: )الغرين   (7)

 غ ر ن(  108
دويبة    (8) هي  وقيل:  املاء،  مستنقع  يف  تكون  صغرية  دويبة  واجلمع  الدعموص:  املاء،  يف  تغوص 

 د ع م ص(  36/  7. ينظر اللسان: )الدعاميص والدعامص أيضا



 

 

 
151 

 العربية جملة العلوم  
 هـ 1442  شوالستون  الو   احلادي  العدد

، قال  (1)النيل املفضي إىل دمياط. واطَلخَّ اطِلخاًخا: تفرق، وـ دمعه: سال."
هنا مقلوبة.  ابن فارس:" الطاء والالم واخلاء ليس بشيء، وذكروا فيه كلمة كأ

أسفل   يف  يبقى  الذي  الغرين  ويقال:  ابلقذر.  اللطخ  الطلخ:  اخلليل:  قال 
(: "َحَكَد إىل أصله حَيِْكُد: رجع. وأْحَكَد عليه: تقاعس،  حكد. )(2)احلوض."

ْحِكُد: احملتد، وامللجأ.
َ
قال ابن فارس: "احلاء والكاف    ،( 3) واعتمد، كحاكد. وامل

اإلبدال.   ابب  من  حرف  احملكد"والدال  للمحتد:  "إبل  حلد).  (4)يقال   :)
ألباهنا. إبل  (5) "حَمالِيُد: ولَّت  بعينه:  املعىن  له هذا  تقدَّم  الزبيدي: "وقد  قال   ،

(: "رجل جضد. )(6) جَمالِيد. فإن مل يكن تصحيفاً من بعض الّرواة فال أدري"
الرَّْخَوَدُة: الّلني، والّنعومة،  (: "رخد. )(7) َجْضٌد: َجلد، يبدلون الالم ضاًدا ."

العظام   لنّي  هباء:  وهي  رِخَودٌّ، كإردّب،  وهو  العيش.  وسعة  واخِلصب، 
، قال أبو اهليثم: الرخود: الرخو. زيدت فيه الدال، وشددت _ كما  (8)مسني."

(: "لََثَد القصعة ابلّثريد يـَْلِثُدها: مجع بعضه على  لثد . )(9) قيل: ))فعم وفعمل((
 

 ط ل خ(   256/ 1)السابق:   (1)
 ط ل خ(   418/ 3مقاييس اللغة: ) (2)
 ح ك د(   278/ 1)القاموس:  (3)
 ح ك د(.   92/ 2املقاييس: ) (4)
 ح ل د(   278/ 1)السابق:   (5)
 ح ل د(.  38/ 8التاج: ) (6)
 ج ض د(   273/ 1)القاموس:  (7)
 ر خ د(   282/ 1)السابق:   (8)
 خ د ر( 7/121ينظر: التهذيب: ) (9)
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و  ال  بعض،  املقيمون  اجلماعة  ابلكسر:  واللِّْثَدُة،  رثده.  املتاع:  وـ  سوَّاه، 
(: "ال حُتَبِّْذين حتبيذا:  حبذ).  (2) ، قال األزهري: " فهو لثيد ورثيد "(1) "يظعنون.

، وهو من األلفاظ املولدة املنحوتة من قوهلم: حبذا، يف  (3)ال تقل يل حبذا."
وليس  ... الذم  يف  حبذا،  وال  يذكره    املدح،  مل  فلذلك  شيء  من  اللغة  من 

(: "الَبْضُر: نوف اجلارية قبل أن َُتفض،  بضر. )(4) اجلوهري وغريه من أئمة اللغة
، قال املفضل: من العرب من يبدل الظاء ضادا، فيقول: قد  (5)لغة يف الظاء."

بين   احلرب  قد عظت  فيقول:  الضاد ظاء  يبدل  ومنهم من  اشتكى ضهري. 
)(6) متيم الصواب    (:تغر.  أو  وَعِلَم،  والفعل: كَمَنَع  الغليان،  حمركة:  "التـََّغراُن، 

ابلنون، ومل يسمع: تـََغَر ابلتاء، وإمنا تصحَّف على اخلَليِل، وتبعه اجلوهري وغريه.  
اإِلجَّانَُة   والتـُُّغوُر: انفجار السَّحاب ابملاء، والكلب ابلبول . والتِّيغاُر، كِقيفاٍل:

الَعْدو، وتشتد، وال تنثين يف  تـََزبَُّد عند  وجرح تـَغَّاٌر: تـَعَّاٌر. وانقة تـَغَّارٌَة، أي: 
فيها." املاء من َخرٍق  الِقربة: خرج  انفجر، وـ  الِعرق، كَمَنَع:  .  (7) مرها. وتـََغَر 

واجلبل  هتر) الوادي  أعلى  بني  وما  األرض،  من  اطمأن  ما  التـَّْيهوُر:   :)

 
 ل ث د(   317/ 1)القاموس:  (1)
 د ث ل( 64/ 14) التهذيب:  (2)
 ح ب ذ(   332/ 1)القاموس:  (3)
 ح ب ذ(. 393/ 9ينظر: التاج: ) (4)
 (  ب ض ر 352/ 1)القاموس:  (5)
 ض ر ب(   23/ 12)ينظر: التهذيب:  (6)
 ت غ ر(   357-356/ 1)القاموس:  (7)
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، والرجل التائه املتكرب، وموج البحر املرتفع ، وـ من الرمل: ما له  (1) ماوأسفله 
،  (2)ُجُرف، ج: تَياهرُي وتـََياِهُر. والتَـْوَهرِيُّ: السنام الطَّويل. والتَّاهوُر: الّسحاُب."

والتيهور كما قال األزهري: "هو فيعول، أصله ويهور قلبت الواو اتء، كما قالوا:  
َعَرُة: خفَّة وطيش."خعر. )(3)من الوقار" تيقور أصله ويقور، يقول   ،(4)(: "اخلَيـْ

َعرَة: اخلفة والطيش، وهو عن ابن دريد، فلعل ما ذكره املصنف   الزبيدي: "اهلَيـْ
(: "خَبَز عينه، كمنع: فقأها. وأخباز: جيل  خبز. )( 5) هنا لغة فيه أو لثغة، فلينظر"

عي:"يقال: خبز عينه وخبسها _  ، قال األزهري نقال عن األصم(6) من الناس."
(" "احلاِقَزُة: اليت حَتِْقُز برجلها، أي: ترمح  حقز. )(7) إذا فقأها وخبصها كذلك"

ُز، ابلكسر: ركن اجلبل، واجلمل  طبز. )( 8)هبا، كأنه مقلوب القاِحزَِة." بـْ (: "الطِّ
للُمصنِّف ذكره يف  (9)ذوالسنامني." الزبيدي: "وقد تقّدم  موضعني يف  ، يقول 

(: "َفِخَز:  فخز. )(10) طرب ويف طري وهذا الثَّالث، فال أدري أّي ذلك تصحيف"

 
 ت ه ر( .  300/  10جنديّة هذلّية . ينظر: التاج ) (1)
 ت ه ر(   357/ 1)القاموس:  (2)
 ه ت ر(  129/ 6) التهذيب:  (3)
 خ ع ر(   386/ 1)القاموس:  (4)
 خ ع ر(.    204/ 11التاج: )(5)
 ب خ ز(   502/ 1)القاموس:  (6)
 خ ز ب( 98/ 7ينظر: التهذيب: ) (7)
 ح ق ز(   509/ 1)القاموس:  (8)
 ط ب ز(   515/ 1)السابق:   (9)
 ط ب ز(.   194/ 15)التاج:  (10)
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بَفْخزِِه وَفْخِز غريه، كاذاًب يف مفاخرته.  كفرح ومنع: تكرّب، كتَـَفخََّز، أو جاء 
والَفْخُز: الفضل، واإلفضال. والفاِخز: الّتمر الذي ال نوى له، أو هو ابلراء،  

، والعظيم الذّكر    (1) َخُز: اجلردان، والفرس الضخم اجلردان وهو الصحيح. والَفيْ 
واخليل." الناس  أرخصه."رخس).  (2) من  عر:  السِّ "أْرَخَس  قال  (3)(:   ،

" أرخصه  لغة يف  السعر  )(4) الصاغاين:"أرخس  اجللد، كمنع:  حمس.  (:"حَمََس 
احلاذق. الّداّبغ  واألحْمَُس:  ودبغه.  املعس،  (5) "دلكه،  وأصله  العني  ،  أبدليت 

.  (8) ، كأنه مقلوب فشخه(7)(: "َفَخَش األمر، كمنع: ضيَّعه."فخش.  )(6) حاء 
القوّي  كبص) وحنومها:  واحلمر  اإلبل  من  بضمهما،  والُكباصُة،  "الُكَباُص   :)

العمل." ابلنون(9) على  الصواب  أو   ، (10)( األْمُر، كمنع،  هبض.  "هَبََضيِن   :)
َفَدَحيِن،   أكثر."وأهْبََضيِن، أي:  جَيِْثُط:  جثط. )(11) وابلظاء  بغائطه  "َجَثَط   :)

 
 ( .  589/ 1ذكره ابن دريد هبذا املعىن يف اجلمهرة، ولكن يف مادة خ ر ف ) (1)
 ف خ ز(   520/ 1)س: القامو  (2)
 ر خ س(   548/ 1)السابق:   (3)
 ر خ س(. 261/ 3التكملة: ) (4)
 م ح س(   574/ 1)القاموس:  (5)
 م ح س( 496/ 16التاج: ) (6)
 ف خ ش(   600/ 1)القاموس:  (7)
 ف خ ش(.  299/ 17ينظر: التاج: ) (8)
 ك ب ص(   629/ 1)القاموس:  (9)
 ك ب ص(.  135/ 18ينظر: التاج: ) (10)
 ب ه ض(   637/ 1)القاموس:  (11)
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، قال الزبيدي: "وأان أخشى أن يكون مصحًفا من  (1) رمى به َرطباً منبسطًا."
(: "التـََّقُع، حمركة: اجلوع. وجوع َتِقٌع،  تقع. )(2)حبط، ابحلاء واملوحدة، فتأمل"

(: "ثـََلَع رأسه، كمنع:  ثلع. )(4) بدل من الدال   ،  ولعل اتءه (3) ككتف: شديد."
َشدَُّخ من الُبسر، أو الصواب ابلغني."

ُ
، وقد ذكر ابن  (5)شدخه. وكمعّظم: امل

(: "الُقْثُع  قثع. )(6) دريد هذا املعىن يف )ثلغ(، فقد يكون ابلعني تصحيف أو لغة
قـُْنعٍ  قـُْبٍع ابملوّحدة، وال  الشَّبُّوُر، وليس بتصحيف  ، "وأما (7) ابلنون."ابلضم: 

أثبته وقد أابه األزهري وكأنه من قثع مقلوب   الزاهد أنه  القثع فعن أيب عمر 
، وقال اخلطايب: مسعت أاب عمر الزاهد يقوله ابلثاء املثلثة، ومل أمسعه  (8) قعث"

(: "ثـُُروغ الّدالء: ما بني الَعراقي، الواحد: ثـَرٌْغ. وثَرَِغ زيد،  ثرغ. )(9) من غريه
،  (11) فروغ الدلو ... ويقال ثروغ   :، فعن ُكراع(10) : اّتسع مصّب دلوه."كفرح

 
 ج ث ط(   661/ 1)السابق:   (1)
 ج ث ط(. 186/ 19التاج ) (2)
 ت ق ع(   707/ 1)القاموس:  (3)
 (.    395/ 20تقع )التاج:  (4)
 ث ل ع(   708/ 1)القاموس:  (5)
 ث غ ل( . 428/   1):ينظر: اجلمهرة (6)
 ق ث ع(   748/ 1)القاموس:  (7)
 (.    228/ 3ينظر: الفائق: ) (8)
 (.  116/ 3) ينظر: غريب احلديث للخطايب:  (9)
 ث ر غ(   780/ 1)القاموس:  (10)
 ف ر غ(.  289/ 1ينظر: املنجد يف اللغة: ) (11)
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(: "َجَلَغ بعضهم بعضاً ابلسيف: َهرَبَ.وانٌب َجْلغاُء:  جلغفالثاء بدل من الفاء. )
جاَلَغُة: الضحك ابألسنان، وـ: املكافحة ابلسيف."

ُ
، يقول  (1)ذاهبة الفم. وامل

خلاْرزجني، ...، وهذا احلرف أشد شبها  " هكذا نقله الّصاغايّن عن ا:الزبيدي
(: زبغ. )(2) جِبلع، ابلعني املهملة، إن مل يصحفه اخلارزجني، وال أومن عليه ذلك"

، وهو تصحيف والصواب بربغه (3)"أخذه ِبَزبَِغه، حمرّكة، أي: جبملته وحداثنه."
: نقل القوائم بسرعة. ومجل أْشجُغ: ُمقِدٌم، عن  (: "الشَّْجغُ شجغ. )(4) ابلراء 

، والصواب ابلعني." (: "َزَخَف، كمنع، َزْخًفا وَزخيًفا: فخر،  زخف. )( 5)الُعَزْيزِيِّ
وتكرب، وهو زاِخٌف وِمْزَخٌف. والتـَّْزخيُف يف الكالم: اإلكثار منه، وأخذك من  

وتـَزَ  حَتَسََّن  وتـََزخََّف:  الشَّيَذَق.  أبصابعك  األزهري: (6)يََّن."صاحبك  قال   ،
فخز" عن  مقلواًب  زخف  )(7) "أظن  اهلارب، كاملاِلِخ."خمل.  اِخُل: 

َ
"امل  :) (8) .

الشمس: لفحته. والصَّْخماُء: احلَرَُّة املختلطة    (: "كاْصَطَخَم. وَصَخَمْتهُ صخم)
، ويف التهذيب:" واملصطخم مفتعل من صخم، وهو ثالثي،  (9) السهل ابلِغلظ."

 
 ج ل غ(   781-780/ 1)القاموس:  (1)
 ج ل غ( .  462/ 22التاج: ) (2)
 ز ب غ(   783/ 1)القاموس:  (3)
 ز ب غ(.  492/ 22التاج: ) (4)
 ش ج غ(   784/ 1)القاموس:  (5)
 ز خ ف(   815/ 1)السابق:   (6)
 خ ز ف( 97/ 7التهذيب: )  (7)
 م خ ل(   1057/ 1)القاموس:  (8)
 ص خ م(   1129/ 1)القاموس:  (9)
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العرب" أجد ل ))صخم(( ذكرا يف كالم  الزبيدي: "وكان يف  (1) ومل  ويقول   ،
،  (3) (: "اجِلْذُن، ابلكسر: اجِلْذلُ جذن. )(2) األصل مصتخم فقلبت التاء طاء"

واألصل، وَجْوَذنَُة: موالة أيب الطَُّفيل، أو هي َجْونَُة. وَجْوذاٌن، أو ابن َجوذاٍن:  
)(4)صحايب." النون  خذن،  وفتح  املعجمة  والذال  اخلاء  بضم  "اخلُُذنَّتاِن،   :)

احلاء." يف  لغٌة  األُذانن،  أو  اخُلْصيتاِن،  أو  اإِلْسَكتاِن،  وعّده  (5) املشددة:   ،
ال ابب  من  والصَّواب  األزهري  منكر،  تصحيف  "هذا  فقال:  تصحيف 

(: "الُعَُتُ، بضمتني: األشّداء، الواحد: َعتوٌن وعاِتٌن. وَعتَـَنُه  عنت. )(6)ابحلاء"
إىل السجن يـَْعِتُنه ويـَْعتـُُنه: دفعه شديدا عنيفا. وأْعََتَ على غرميه: آذاه، وتشدد.  

أن نون عتنه بدل من  ، وحكى يعقوب  (7) وِعتاٌن، ككتاب: ماٌء ِحذاَء خيرب."
 .(8) الم عتله

  

 
 ( .  74/ 7) التهذيب:  (1)
 ص خ م(  495/ 32التاج ) (2)
 ابدلت الالم نواًن.   (3)
 ج ذ ن(   1185/ 1)القاموس:  (4)
 خ ذ ن(   1193/ 1)السابق:   (5)
 خ ذ ن ( .  141/ 7التهذيب: )  (6)
 ع ت ن(   1214/ 1)القاموس:  (7)
 ع ت ن( 372/ 35)ينظر: التاج:  (8)
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 هلجات القبائل:  •
حيث أيخذ اجلذر أكثر من صورة الختالف استعمال القبائل العربية له،  

 وهي كاآليت:  
، وهي بلغة طيء كما قال  (1) ( "احلَِليُت: اجلليد والّصقيع، والربد"حلت)

سيده )(2) ابن  وبوزنه."مخت.  الّسمني،  "اخَلميُت:  األزهري  ،  (3)(:  وذكرها 
(: "َسِقَت، كَفرِح َسْقَتاً وَسَقتاً، فهو  سقت.)(4)أبهنا:" اسم السمني ابحلمريية"

بركة." له  تكن  مل  يف:  (5) َسِقٌت:  لغة  يكون  أن  ويشبه  الزبيدي:"  يقول   ،
اجلماعة" أمهله  )(6)سفت...وقد  ابلّسمن،  غبث.  األقط  لّت  "الَغْبُث:   :)
وهي كالعبي  الغبيثة،  اْغَبثَّ  واالسم:  وقد  األبغث.  واألغبث:  معانيها.  يف  ثة 

، رويت هذه الكلمة يف التهذيب ابلعني أيًضا وقال األزهري: "ومها  (7)اْغبثااثً."
(: "الرَّفوُج، كصبور: أصل كرب النخل،  رفج.)  (8) عندي لغتان ابلعني والغني "

 
 ح ل ت(. 150/ 1القاموس: ) (1)
 (. 271/  3حلت )ينظر: احملكم  (2)
 خ م ت(.  151/ 1القاموس: ) (3)
 (.  139/ 7مخت  ) التهذيب  (4)
 س ق ت(.  153/ 1القاموس: ) (5)
 س ق ت(.   558/ 4التاج. ) (6)
 غ ب ث(.  173/ 1القاموس: ) (7)
 ( .  104/ 8غبث )ينظر: التهذيب  (8)
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.  (2) أعريب أم دخيل"، وشك األزهري يف أصلها وقال: "وال أدري:  (1) أْزِديٌَّة."
هباٍء.  شبج) واحدها  األبواب،  أو  البناء،  العايل  الباب  حمركة:  "الشََّبُج،   :)

َردَّه." هذليَّة(3) وأْشَبَجه:  هي  وقيل   ، (4)( الثَـّْعُج،  عثج.  وحيرك:  "الَعْثُج،   :)
.  (6) ، لغتان، وَأصوهبما العثج"، قال اخلليل:" الثعج والعثج(5) اجلماعة من الناس"

الرَّدَُغ."ردخ) وابلتحريك:  الشَّدُخ،  "الرَّْدُخ:  عمانية(7) (:   ، (8)( (: مضخ. 
. (10) ، وهي لغة شنعاء يف الضمخ (9) "َمَضَخ، كمنع: لطخ اجلسد ابلطِّيب."

رقيقا."ثلد) سلح  يـَْثِلُد:  الفيل  "ثـََلَد  ثـََلط:  (11)(:  يف  "لغة  الصاغاين:  قال   ،
ل وأعِجل،  بشط. )(12) طاء"ابل ْط اي فالن تـَْبشيطاً، وأْبِشْط مبعىن: َعجِّ (: "َبشِّ

(: "املِْسَتُع، كِمنرَبٍ: الرجل السريع املاضي يف  ستع. )(13) لغة عراقيَّة مستهجنة."
 

 ر ف ج(.  190/ 1القاموس: ) (1)
 (.   35/ 11رفج )التهذيب  (2)
 ش ب ج(.  195/ 1القاموس: ) (3)
 ش ب ج(.   54/ 6ينظر: التاج ) (4)
 ع ث ج(. 197/ 1القاموس: ) (5)
 ع ث ج( .  221/ 1العني ) - (6)
 ر د خ(. 251/ 1القاموس: ) (7)
 خ د ر (.   121/ 7التهذيب ) (8)
 م ض خ(. 260/ 1القاموس: ) (9)
 خ ض د(   181/ 4)العني  (10)
 ث ل د(.  270/ 1القاموس: ) (11)
 ث ل د(.  467/ 7التكملة ) (12)
 ب ش ط(.  659/ 1القاموس: ) (13)
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ْنَسِتع."
ُ
هو لغة يف    :، ونقله ابن عباد أيضا هكذا، وقال(1)أمره، واملنكمش، كامل

، لغة يف البَـَثِغ  (3)البَـَثُغ، ابملثلثة حمركة: ظهور الدم يف اجلسد."(: "بثغ.)(2) املزدع 
املهملة )(4) ابلعني  فانـَْثدََغ."ثدغ.  شدخه،  رأسه، كمنع:  "َثدََغ  ويقول  (5) (:   ،

(: "الرََّثُغ،  رثغ. )(6)الزبيدي: "وهو لغة يف فدغه ابلفاء، مثل: جدث وجدف"
ِكَل عليه، كَفرِح: لغة يف اتََّكَل، ذكرته على  (: "تَ تكل ، )(7) حمركة: لغة يف اللَّثغ"

)(8) الّلفظ." يف  ذبن.  لغة  العطش،  من  الشفتني  ذبول  ابلضم:  "الذُّبْنُة،   :)
، قال  (10)(: "الشََّْتُ: النَّسج، واحلياكة، وهو شاِتٌن وَشُتوٌن."شنت. )(9) الذُّبلة."

 .(11) األزهري: " وهي لغة هذلية " 
 يف أصله أو مل يسمع عن العرب الفصحاء:   املشكوك  -املطلب اخلامس 

 
 س ت ع(.  272/ 1السابق: ) (1)
 س ت ع(.179/ 21ينظر: التاج ) (2)
 ب ث غ(.  779/ 1القاموس: ) (3)
   ب ث غ(197/ 4)ينظر: التكملة: (4)
 ث د غ(.  780/ 1القاموس: ) (5)
 ث د غ( 458/ 22التاج: ) (6)
 ر ث غ(.  782/ 1القاموس: ) (7)
 ت ك ل(  970/ 1السابق: ) (8)
 ذ ب ن(. 1/279القاموس: ) (9)
 ش ت ن(.  1208/ 1السابق: ) (10)
 ش ت ن(  225/ 11التهذيب ) (11)
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: (2) ، قال الزبيدي (1) (: "اخليعابَُة، ابلكسر: الرجل الرَّديء الدَّينء."خعب) 
 :(3) ومل يسمع إال يف قول أتبط شرا

 وال خرع خيعابة، ذي غوائل         هيام، كجفر األبطح املتهيل 
"الزِْدبُ زدب) اأَلْزداُب."(:  النَّصيب، ج:  الزبيدي(4) ، ابلكسر:  قال   ، :  

غريب" )(5) "وهو  من  زهب.  القطعة  ابلكسر:  والّزِْهُب،  ابلضم،  (:"الزُّْهَبُة، 
.  (7) ، وكثري من شيوخ اللغة يقولون: إهنا عامية ال تثبت عن العرب(6) املال."

ال زمخ) الشاِمخ، وـ من  والزاِمخ:  َزَمَخ، كمنع: تكرّب.  الوافر. وُعقَبة  (:  كيل: 
ببيهق." وكُقبـَّْيٍط: كورة  شديدة.  بعيدة  حمركة:   ، وَزَمٌخ  ابن  (8)َزُموٌخ  وقال   ،

أبنفه. :فارس الشامخ  الزامخ  اخلليل:  قال  أبصل.  ليس  واخلاء  وامليم  الزاء   "
الشني " مشخ   فيه  فاألصل  إن كان صحيًحا  الطوال. وهذا  الزمخ:  واألنوف 

، و" يف حديث عمر »إذا تركته  (10) ،  كفرح: سكن، وركد".(: "نَِثَد  نثد).  (9)"

 
 خ ع ب(  1/81القاموس: ) (1)
 خ ع ب( 363/ 1ينظر: التاج: ) (2)
 174ينظر: ديوانه:  (3)
 ز د ب(  1/93القاموس: ) (4)
 ز د ب(. 10/ 3التاج: ) (5)
 ز ه ب(  1/95القاموس: ) (6)
 ز ه ب(. 29/ 3)التاج:  (7)
 ز م خ(  1/252القاموس: ) (8)
 ز م خ(.   23/ 3مقاييس اللغة: ) (9)
 ن ث د(  1/321القاموس: ) (10)
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نثد« قال اخلطايب: ال أدري ما هو. وأراه »رثد« ابلراء. أي اجتمع يف قعر  
(: "اللَِّجُز، جلز. )(1) القدح. وجيوز أن يكون »نثط« فأبدل الطاء داال للمخرج"

، (2) ككتف: قلب الّلزج. واستشهاد اجلوهري ببيت ابن مقبل تصحيف واضح 
نونّية." والقصيدة  اللَّجن، ابلنون.  البيت  )( 3)والّصواب يف  "حَبَُشوا،  حبش.   :)

حَتَبَّشوا." الصواب:  أو  الّليث، وُخّطئ،  قاله  اجتمعوا.  ، وجاء يف  (4)كمنعوا: 
التهذيب:" قال الليث: هبش القوم وحبشوا: أي اجتمعوا. قلت: هذا عندي  

حتبشوا وهتبشوا: إذا اجتمعوا اهلاء واحلاء قبل الباء،  وهم، والذي أراده الليث:  
(: "التـَّْغِبيُض: أن يريد اإلنسان غبض. )(5)وال يعرف حبش يف كالم العرب."

. قال األزهري بعد أن نقل هذ املعىن عن اخلليل:  (6) بكاء فال جتيبه العني."
ما صحته." أدري  وال  لغريه،  أحفظه  مل  حرف  "نـَثَ نثم)  ( 7)"وهذا  يـَْنِثُم، (:  َم 

، وأورده األزهري فقال: "ال أدري: انتثمت ابلثاء،  (8) وانـْتَـَثَم: تكلم ابلقبيح."
ينثم ألنه أشبه ابلصواب وال أعرف   نثم  أنه من  انتتمت بتاءين، واألقرب  أو 

 
 (99/ 2غريب احلديث، اخلطايب ) (1)
البيت هو )يعلون ابملردقوش الورد ضاحية * على سعابيب ماء الضالة اللجز( ينظر: الصحاح    (2)

 ل ج ز(.  894/ 3)
 ل ج ز(  1/523القاموس: ) (3)
 ب ح ش(  1/584السابق: ) (4)
 ه ش ب(   57/ 6التهذيب: )  (5)
 غ ب ض(  1/648السابق: ) (6)
 غ ض ب(   56/ 8التهذيب: )  (7)
 ن ث م(  1/1161القاموس: ) (8)
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منهما." )(1) واحدا  اجلراد.  خفن.  واخلَْيفاُن:  البطن.  اسرتخاء  "اخلَْفُن:   :)
العباس _ عن ابن األعرايب  (2)."واخلَفَّاُن: احلَفَّانُ  . قال األزهري: "وروى أبو 

أمسعه   مل  غريب  حرف  وهو  قلت:  البطن.  اسرتخاء  اخلفن:  قال:  أنه   :_
الكالم:  صنت)  (3) لغريه". يف  له  نظري  وال  اتؤه،  وتفتح  "الصَُّوِتُن، كُعَلِبٍط   :)

  ( 4)البخيل."

 
 ت ن م(   217/ 14التهذيب: )  (1)
 خ ف ن(   1/1194القاموس: ) (2)
 خ ن ف(   185/ 7التهذيب: )  (3)
 ص ت ن(   1/1210القاموس: ) (4)
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   :ما تفرد به بعض اللغويني  -املطلب السادس
ذكر الفريوز آابدي أصوالً نقلتها املعاجم عن عدد من اللغويني، أو جاءت  

 مستدركة يف كتب اللغة وهي من األصول مهملة عند ابن دريد، وهي:  
القليل  جهب) واملِْجَهُب، كمنرب:  الثقيل.  الّسمج  الوجه  "اجلَْهُب:   :)
وجاهًيا(1) احلياء جاِهًبا  وأاته  عالنية."(2).  "ادكب.)(3) :  ْدكوبَةُ (: 

َ
:  ( 4) مل

القتال." من  )(5) املعضوضة  ابلفتحدهب.  "الدَّْهُب،  العسكر  (6) (:   :
ْذُكوبَةُ ذكب. )(7) املنهزم."

َ
(: "املساِطُب: سطب. )(9) : املرأة الصاحلة."(8) (: "امل

احلّدادين  السُّدم(10) َسنادين  واملياه  عليها(11) ،  يقعد  والدّكاكني  مجع  (12) ،   ،
وُتكسر )(13) ."َمْسطََبة،  وـ  ضنب.  ضرب،  يضنب:  األرض  به  "َضَنَب   :)

 
 ه ج ب(.   42/ 6رواه أبو العباس عن ابن األعرايب. ينظر: التهذيب ) (1)
 ه ج ب(.   42/ 6عن ابن مشيل . ينظر: التهذيب )  (2)
 ج ه ب(  1/70القاموس: ) (3)
 د ك ب( . 1/125عن ابن األعرايب، ينظر: التكملة )  (4)
 د ك ب(  1/84القاموس: ) (5)
 د ه ب( 1/126قاله الصاغايّن يف التكملة، ومل أجده عند غريه ) (6)
 د ه ب(  1/84القاموس: ) (7)
 ذ ك ب ( . 129/ 1ينظر: السابق نفسه: ) (8)
 ذ ك ب(  1/85القاموس: ) (9)
 س ط ب(.   239/ 12عن ابن األعرايب، ينظر: التهذيب ) (10)
 مقلوب طسب وهي املطاسب .  (11)
 س ط ب(.  239/  12قاله أبو زيد، ويقول مسعت ذلك عن العرب ، ينظر: التهذيب  ) (12)
 س ط ب(   1/97القاموس: ) (13)
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عليه قبض  طاِسبُ طسب)  ( 2)."(1) ابلشيء: 
َ
"امل الّسدم."(3) (:  املياه   :(4 )  

(:  هجب.)(6): ما به من الّلّذة والطّيب."(5) (: "ما به من الطَّْعب شيءطعب)
:  (9) اهلَْصبُ (:"هصب. )(8): الّسوق، والّسرعة، والضَّرب ابلعصا."(7) "اهلَْجبُ 
بَـقَُّت، كمعظم: األمحق(11) (: "بـََقَت األقط: خلطهبقت)  (10) الفرار."

ُ
،  ( 12) .وامل

. (13) ولقب عبد هللا بن معاوية بن أيب سفيان، وبكار بن عبد امللك بن مروان."
(: خنت. )(15): األبلق الفرد الذي بتيماء."(14) (: "اخلِلِّيُت، كسّكيتخلت)
وتر" على  ينام  ال  الذي  املنكمش  اجللد  والعيي  (16) اخلِنـَّْوُت، كسّنور:   ،

 
 ض ن ب(.  211/ 8) كالمها عن كراع ، ينظر: احملكم .   (1)
 ض ن ب(   1/108القاموس: ) (2)
 ط س ب(. 1/194)عن ابن األعرايب ، ينظر: التكملة . (3)
 ط س ب(  1/109القاموس: ) (4)
 ع ط ب( .  112/ 2قاله ابن األعرايب ، ينظر: التهذيب ) (5)
 ط ع ب(  1/109القاموس: ) (6)
 ه ج ب(.   288/ 1قاله الصاغاين يف التكملة، ومل أجده عند غريه ) (7)
 ه ج ب(   1/143القاموس: ) (8)
 ه ص ب(.  290/ 1)قاله ابن األعرايب ، ينظر: التكملة . (9)
 ه ص ب(   1/144القاموس: ) (10)
 ب ق ت(.  301/ 1ذكره الصاغاين يف التكملة، ومل أجده عند غريه ) (11)
 ب ق ت(.  446/ 4خملط العقل ، ينظر: التاج ) (12)
 ب ق ت(  1/147القاموس: ) (13)
 خ ل ت(.  312/ 1قاله الصاغاين يف التكملة ) (14)
 خ ل ت(  1/151القاموس: ) (15)
 خ ن ت(.  4/513) األعرايب ، ينظر: التاج   عن ابن  (16)
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حبرية(1) األبله ودابة  الشاعر."(2) ،  مضرس  بن  توبة  ولقب   ،(3)( (:  صحت. 
(: "الصَّْعُت: املربوع القامة. ورجل صعت  صعت. )(5) : استحيا."(4) "َتَصحَّتَ 

وُت، كسّفود: الّدوخّلة الصغرية،  (: "الصَّنُّ صنت. )(7) : لطيف اجلُفرة."(6) الرّبة 
. (8) أو غالف القارورة وطبقها، ج: َصنانِيُت. واإِلصنات: اإِلتراص، واإلحكام 

الّصنديد ْنِتيُت:  )والكتيبة(.والصُّنتوت (9) والصِّ احلريد."(10) ،  الفرد   : (11)  .
. (14) َكَنَت يف خلقه: قوي )كنت(:" .  (13) : القصري."(12) (: "اأَلْكَحتُ كحت)

َتيِنِّ  والكبري، كالُكنـْ الشديد،  ، ككرسي:  اخلضوع،  (15) والُكْنيِتُّ  وااِلْكِتناُت:   .
حشن." وقد َكِنت، كفرح:  مّسيك.  وسقاء َكنيٌت:  )(16)والّرضا.  (: هلت. 

 
 خ ن ت(.  1/312)قاله الصاغاين يف التكملة   (1)
 خ ت ن(.  7/132عن ابن األعرايب ، ينظر: التهذيب  ) (2)
 خ ن ت(  1/151القاموس: ) (3)
 ص ح ت(.    321/ 1)_ عن األصمعي ، نقله الصاغاين يف التكملة .(4)
 ص ح ت(   1/155القاموس: ) (5)
 ع ص ت(.   10/ 2قاله ابن مشيل ، ينظر: التهذيب . ) (6)
 ص ع ت(   1/155القاموس: ) (7)
 ص ن ت(  10/ 2قاله الصاغاين ) (8)
 ص ت ن(.   109/ 12نقله أبو عبيد عن األصمعي ، ينظر: التهذيب ) (9)
 ص ت ن(.    109/ 12عن ابن األعرايب، ينظر: التهذيب ) (10)
 ص ن ت(   1/155لقاموس: )ا (11)
 ك ح ت(.  333/ 1قاله الصاغاين يف التكملة ) (12)
 ك ح ت(  1/158القاموس: ) (13)
 ك ت ن( .  81/ 10عن ابن بزرج ، ينظر: التهذيب )  (14)
 ك ن ت(.  336/  1عن أيب زيد ، ينظر: التكملة ) (15)
 ك ن ت(  1/159القاموس: ) (16)
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القشر انسلت(1) "اهلَْلُت:  يعدو:  واهْنََلَت  نبت(2) .  واهلَْلىت، كسكرى:   .(3)  .
: اجلماعة يقيمون  (5) . واهلَْلتاتُ (4) داء من غرسه واهلالَتُة: غسالة الّسخلة الّسو 

".  (6)ويظعنون." والّضعف."(7) التَّْحتيثُ )حتث(:  الّتكّسر   :(8)( (: تلث. 
الّسباخ."(9) "التَِّليثُ  القميص  (11) : "الصَّْبثُ )صبث(.  (10): من جنيل  : ترقيع 
وطَلََّث على كذا َتْطليثًا:  .  (13) (: "طََلَث املاء طُلواًث: سال طلث. )(12) ورفوه."

ابلضم والطُّْلَثُة،  والبدن."(14) زاد.  العقل  الضعيف  اجلاهل   :(15)( (: كحث. 

 
 ه ل ت(.    144/ 5ينظر: التاج ) عن اللحياين ،  (1)
 ه ت ل(.    130/ 6قال: الفراء سلته وهلته ، ينظر: التهذيب )  (2)
 ه ت ل(.    130/ 6قاله أبو عبيد عن األصمعي ، ينظر: التهذيب )  (3)
 ه ل ت(.    346/  1ذكره الصاغاين يف التكملة )    (4)
مون ويظعنون؛ هذه رواية أيب زيد، ورواها ابن  قال ابن منظور:"اهللتاءة: اجلماعة من الناس يقي     (5)

 ه ل ت(.     105/ 2السكيت ابلثاء". اللسان )
 ه ل ت(   1/163القاموس: ) (6)
 ح ت ث(.  269/ 3عن ابن األعرايب، ينظر: احملكم ) (7)
 ت ح ث(  1/167القاموس: ) (8)
 ت ث ل(.   472/  9ذكره ابن سيده يف احملكم ) (9)
 ت ل ث(  1/165القاموس: ) (10)
 ص ب ث(.   112/  12قاله الفراء ينظر: التهذيب ) (11)
 ص ب ث(   1/171القاموس: ) (12)
 ط ث ل(.   215/ 13قاله أبو عمرو ، ينظر: التهذيب . ) (13)
 (.  ط ث ل 215/ 13طلث )التهذيب . :قاله ابن األعرايب ، ينظر (14)
 ط ل ث(  1/172القاموس: ) (15)
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املال، كمنع  له من  بيديه منه"(1) "كحث  له  (: "األَْلَفُث:  لفث. )(2): غرف 
. واستلفث ماعنده: استنبط واستقصى، وـ اخلرب: كتمه، وـ حاجته:  (3) األمحق 

الّرعي وـ  شيئا."قضاها،  منه  يدع  مل  أخذه،  نعث)  (4) :  "نـََعثَُه،  كمنعه:   :)
كانتعثه. وأنعث يف ماله: أسرف، وأخذ يف اجلهاز للمسري، وهم يف أنعاث،  

أمرِهم."(5) أي يف  دأبوا  "النـََّغثُ نغث)  (6) :  الشديد."(7) (:  الّدائم  الّشر   : (8) .
ابلكسرهرث) "اهِلْرُث،  وابلضم:  (9) (:  اخللق،  الّثوب  بواسط.":  . (10) ة 
فاخر، كبازجبزج) تفاخرا. (11) (:"بـَزََج:  وتبازجا:  حّرشه.  فالاًن:  علّي  وـ   ،

والتّـْبزِيُج: الّتحسني والّتزيني. والَبزيُج: املكافئ على اإلحسان. واملبارك بن زيد 
.  (12)بن بزج، حمركة: حمّدث. وبَوازيُج: د قرب تكريت، فتحها جرير البجلّي."

 
ح ك ث (  )ح ك ث( ، واملستعمل يف العني هو  60/   4ونسبه األزهري لليث، ينظر التهذيب )  (1)

 ح ك ث(.    61/ 3فقط ، ينظر: العني )
 ك ح ث(  1/174القاموس: ) (2)
 ل ف ث(.   384/  1ذكره الصاغاين يف التكملة  )  (3)
 ل ف ث(  1/175القاموس: ) (4)
 ن ع ث(.   391/ 1)ذكره الصاغاين يف التكملة. (5)
 ( 1/70القاموس: ) (6)
 غ ث ن(.   104/ 8قاله ابن األعرايب ، ينظر: التهذيب  ) (7)
 ن غ ث(  1/177القاموس: ) (8)
 ه ر ث(.   394/ 1قاله الّصاغاين يف التكملة ) (9)
 ه ر ث( 1/178القاموس: ) (10)
 ج ز ب(.  330/ 10بن األعرايب ينظر: التهذيب ) قاله ا (11)
 ب ز ج(  1/180القاموس: ) (12)
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(: مثج. )(2): مُحق. وثَفاَجٌة َمفاَجٌة، كسحابة: أمحق مائق."(1) ثـََفجَ (:"  ثفج)
ْثِمَجةُ 

ُ
ْثِمُج، كمحسٍن: الذي يشي الثّياب ألواان. وامل

ُ
:  (3) "الثَّْمُج: الّتخليط. وامل

ابلوشي." الّصناع  )(4) املرأة  ما  كثج.  منه  أكل  َيْكِثُج:  الطّعام  من  "كَثَج   :)
: شرب من  (8) (:" َكَدَج الرجلكدج. )(7)."(6) فأكثر  ، أو امتار منه  (5)يكفيه

)(9)الّشراب كفايته." وـ  مذج.  امتأل،  اإلانء:  وـ  نضج،  البطيخ:  "مَتَذََّج   :)
مَتِْذجياً  : (12) (: "َمَغجَ مغج. )(11) : وّسعه."(10) الشيء: انتفخ واّتسع. وَمذََّجُه 

وسار." )(13)عدا،  َمفاَجةٌ مفج.  ورجل  مَحَُق.  "َمَفَج:  زنة  (14) (:  : كثفاجة 

 
 ج ث ف(.  19/ 11عن ابن األعرايب ، ينظر: التهذيب ) (1)
 ث ف ج(  1/181القاموس: ) (2)
 ث م ج(.  409/ 1) قاله الصاغاين يف التكملة . (3)
 ث م ج(  1/182القاموس: ) (4)
 ك ج ث(.   5/ 10ينظر: التهذيب )  عن أيب عمرو ،  (5)
 ك ث ج(.     351/ 2اللسان ) :عن ابن السكيت ، ينظر (6)
 ك ث ج(  1/203القاموس: ) (7)
 ك ج د(.  5/ 10عن أيب عمرو ، ينظر: التهذيب )  (8)
 ك د ج(   1/203القاموس: ) (9)
/  1 التكملة: )ذ م ج( ،وقاله الصاغاين يف  205/  6ذكره الشيباين يف معجم اجليم ، ينظر: )  (10)

 م ذ ج(.  491
 م ذ ج(  1/205القاموس: ) (11)
 غ ج م(.   39/ 8نقله األزهرّي َعن َأيب عمرو، قال: ومل أمسع مغَج لغريه. ينظر: التهذيب )  (12)
 م غ ج(  1/206القاموس: ) (13)
 ج ف م( .  90/ 11عن الفراء ، ينظر: التهذيب  ) (14)
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(: دمح. )(3) "  : حتّرك، وأخذت احلياة فيه.(2) (: هَتَنََّج الَفصيلهنج. )(1) ".ومعىن
رأسه  طأطأ  تدميًحا:  امللملم."(4) "َدمََّح  املستدير  والدَّحَمَْمُح:   . (5)( (:  ذقح. 

يذنب ما مل  له: جتّرم، وجتىّن عليه  يفعل  "َتَذقََّح  والّشّد:  ُذقَّاحٌة، ابلضم  ه. وهو 
للّشرّ  وُمَتَذقٌِّح  له.(6) ذلك.  متلّقح   : " (7)( "الذُّالَُّح، كرّمانذحل.  الّلنب  (8) (:   :

(: "َشَدَح، كمنع: مِسن. ولك عنه ُشْدَحٌة، ابلضم،  شدح.)(9)املمزوج ابملاء."
أي: سعة ومندوحة. واأَلْشَدُح: الواسع من كل شيء. واْنَشَدَح:   وُمْشَتَدٌح ،

رجليه وفرّج  شادح:  (10) استلقى،  وكأل  األرض.  على  طويلة  َشْوَدٌح:  وانقة   .
شَدُح: احِلر."

َ
: الّطويلة على  (12) (: "الشَّْوذَُح من الّنوقشذح. )(11) واسع. وامل

َشفَُّح، كمعّظم شفح. )(13) وجه األرض."
ُ
: احملروم الذي ال يصيب  (14) (: "امل

 
 م ف ج(  1/206القاموس: ) (1)
 ه ن ج(.  510/ 1قاله الصاغاين يف التكملة ) (2)
 ه ن ج(   1/211القاموس: ) (3)
/  3عن أيب زيد ودمح: طأطأ ظهره وحناه، واخلاء لغة، كالمها عن كراع واللحياين. ينظر: احملكم )  (4)

 ح د م(.  268
 د ح م(  1/217القاموس: ) (5)
 ح ق ذ(.   4/24ذقح  )كما قال األزهري ، ينظر: التهذيب   استعملت يف نوادر األعراب (6)
 ذ ق ح(  1/218القاموس: ) (7)
 ذ ل ح(.  378/ 6عن أيب زيد ، ينظر: التاج ) (8)
 ذ ل ح(  1/218القاموس: ) (9)
 ح ش د(.    104/ 4رواه أبو عبيد عن الفراء ، ينظر: التهذيب ) (10)
 ش د ح(   1/226القاموس: ) (11)
 ح ش ذ(.   103/ 3)عن كراع حكاها يف ابب فوعل ، ينظر: احملكم . (12)
 ش ذ ح(   1/226القاموس: ) (13)
 ش ف ح(.  53/ 2قاله الصاغاين يف التكملة ) (14)
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)(1) شيًئا." "الشَّوَْكَحةُ شكح.  َشوَْكٌح."(2) (:  ج:  الباب،  راتج  شبه   : (3) .
ُطَبَُّح، كمعظّمطبح)

(: "قاَذَحُه: شامته. وتـََقذََّح  قذح. ) (5): الّسمني."(4) (: امل
، ورجل له ذكر يف  (8) (: "اللََّبُح، حمركة: الّشجاعةلبح. )(7)"  : تشّرر.(6) له بشرّ 

(: مشح)  (9)احلديث، والّشيخ املسّن. لََبح، كمنع، وأَْلَبَح ولَبََّح .وكغراب:ع."
الثوب.   خلشونة  الرُّكبة  ابطن  احرتاق  أو  الرَّبلتني،  اصطكاك  حمركة:  َشُح، 

َ
"امل

السماء وـ  وصعبت،  أجدبت،  السنة:  عنها  (10) وأْمَشحِت  تقّشع   :
، (13) ، أو نطفته  (12) ْلُخ: األصل، وجنل الرجل(: "الشَّ شلخ. )(11)الّسحاب."

املرأة.   عليه وَشَلَخُه  وفرج  ابراهيم،  جّد  وشاََل، كهاجر:  به.  هربه  ابلّسيف: 
َشنَُّخ ، كمعظّم،  شنخ. )(14) السالم."

ُ
وامل اجلبل.  أنف  ناُخ، ككتاب:  "الشِّ  :)

 
 ش ف ح(   1/226القاموس: ) (1)
 ش ك ح(.   54/ 2ينظر: السابق نفسه ) (2)
 ش ك ح(   1/227القاموس: ) (3)
 ح ط ب(.  247/  3)ينظر: احملكم .  عن كراع ، (4)
 ط ب ح(  1/231القاموس: ) (5)
" قال ابن الفرج: مسعت خليفة احلصيين يقول: املقاذحة واملقاذعة:املشامتة".التهذيب  :قال األزهري  (6)

 ح ق ذ(.    24/ 4)
 ق ذ ح(   1/235القاموس: ) (7)
 ل ب(.   ح  50/ 5نقله األزهرّي عن ابن األعرايّب، ينظر: التهذيب ) (8)
 ل ب ح(  1/239القاموس: ) (9)
 م ش ح( . 108/ 2قاله الصاغاين يف التكملة ) (10)
 م ش ح(  1/242القاموس: ) (11)
 خ ش ل(.    41/ 7عن أيب زيد ، ينظر: التهذيب ) (12)
 خ ش ل(.    41/ 7شلخ  )قاله األزهري يف التهذيب:  (13)
 ش ل خ(   1/254القاموس: ) (14)
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(: فصخ)   (2)."  ْشِنيًخا  : ما نـُّقح عنه ُسالَُّؤُه ، وقد َشنََّخ عليه خنله تَ (1) من الّنخل
، وـ يده: فسخها. وُفِصَخ، كُعين: ُغنِبَ يف البيع.   (3) "َفَصَخ عنه، كمنع: تغاىب

(:  فلخ. )(4) ورجل َفصيخ وَفصيَخة وفاِصَخة من َفواِصَخ: غري مصيب الرّأي."
َلُخ: الرحى، أو أحد رحيي املاء، واليد  (5)"فـََلَخُه، كمنعه: سلعه، وأوضحه .والَفيـْ

: تكرّب، ومشخ،  (7) (: "أْقَمخَ قمخ. )(6)السفلى منهما. وفـَلََّخُه تْفِليًخا: ضربه."
)(8)وجلس كاملتعظّم.." البعري، كمنع: سعى شديًدا، كأنذخ.  نذخ ،  "نذخ   :)

اجلبان."(9) والنـَّْوذَخُ   :(10)( املهملة،  نطخ.  وابلطاء  ابلكسر  شّر،  "ِنْطُخ   :)
الَفثاثيُد: َسحاِئُب بيض بعضها فوق  )فثد(: ".  (12) ."  : صاحب شرّ (11) أي

الَفثاِفيدُ  تـَْفثيًدا.  درعه  فّثد  وقد  الثّياب  وبطائن  الَفثاثيُد، (13) بعض،   :
َمَثَد بني احلجارة: استرت، ونظر بعينه من خالهلا  )مثد(: " .  (14) )كالثَّفافيِد(. "

 
 خ ش ن(.   42/ 7نقله األزهري عن أيب عمرو، ينظر: التهذيب ) (1)
 ش ن خ(   1/254القاموس: ) (2)
 خ ص ف(.   70/ 7قاله ابن مشيل، ينظر: التهذيب ) (3)
 ف ص خ(  1/257القاموس: ) (4)
 خ ل ف(.   167/ 7قاله مشر، ينظر: التهذيب ) (5)
 ف ل خ(  1/257القاموس: ) (6)
 خ ق م(.    22/ 7التهذيب )  قاله األصمعي ، ينظر:  (7)
 ق م خ(   1/285القاموس: ) (8)
 ن ذ خ(.   182/ 2ذكره الصاغاين يف التكملة ) (9)
 ن ذ خ(  1/261القاموس: ) (10)
 ن ط خ(.   182/ 2ينظر: التكملة للصاغاين ) (11)
 ن ط خ(  1/261القاموس: ) (12)
 ث ف د (.  478/  8)قاله أبو العباس، ينظر: التاج   الثفاثيد كالفثافيد  (13)
 ف ث د(  1/305القاموس: ) (14)
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أان وَمَثْدتُُه  للقوم.  يرأب  العدّو  أ(1)إىل  ماِثًدا،  جعلته  رَبيَئًة.":  )(2)ي:  (: خمد. 
ابلتحريك َخَدُة، 

َ
املعونة."(3) "امل  :(4)( عاهدهحند.  "انَحَدُه:  وهم  (5) (:   .

. ( 8) : شّدة احلّر."( 7) (: "احلَُماِذيُّ، )ابلضم(محذ. ) (6)يُناِحدوننا: يتعّهدوننا."
،  (9) الّشجاعوكسّنور: الّضخم     "البَـلُّوُر، كتّنور وسّنور وسبطر: جوهر م.  )بلر(:

اهلند." ملوك  "البَـُنورُ )بنر(.  (10) والعظيم من  الناس."(11) :  املخترب من   :(12 )  .
اجلالوزة."(13) التَّواِثريُ   )تثر( كحيدر  )جرت(:.  (14) :  الّرجل  (15) "اجلَْيرَتُ،   :

الّلحاحة. )جكر(( 16)القصري." ، وقد جِكر،  (17) : "اجلَُكرْيَُة، تصغري اجلكرة: 
 

 م ث د(.  150/  9عن أي عمرو، ينظر: التاج ) (1)
 م ث د(  1/318القاموس: ) (2)
 م خ د(.   340/ 2)نقلها الصاغاين عن ابن األعرايب، ينظر: التكملة . (3)
 م خ د(  1/318القاموس: ) (4)
 ن ح د(.  351/ 2قاله الصاغاين يف التكملة: )  (5)
 ن ح د(  1/322القاموس: ) (6)
 ح م ذ(.   396/ 9قاله ابن األعرايب كاهلماذي. ينظر: التاج ) (7)
 ح م ذ(  1/332القاموس: ) (8)
 ب ل ر(.   427/ 2ينظر: التكملة ) عن ابن األعرايب ،  (9)
 ب ل ر(  1/354القاموس: ) (10)
 ر ن ب(. 155/ 15قاله ابن األعرايب ، ينظر: التهذيب ) (11)
 ب ن ر(  1/354القاموس: ) (12)
 ت ث (.  189/ 14عن ابن األعرايب، ينظر: التهذيب ) (13)
 ت ث ر(  1/356القاموس: ) (14)
 ج ت ر(.   441/  2قاله الصاغاين يف التكملة ) (15)
 ج ت ر(  1/361القاموس: ) (16)
 ك ج ر(.   9/ 10قاله ابن اإلعرايب، ينظر: التهذيب ) (17)
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البيع."كفرح.   يف  أحل  وأجكر:  رجل.  اسم  )(1) وككّتان:  "اخلُْذرَُة،  خذر.   :)
واخلاِذرُ (2) ابلضم  اخلُْذروُف.  أو غرمي."(3) :  من سلطان  املسترت  :  )طرب( .  (4): 

واختبأ  قفز،  الفرس: ضرهبا(5) "َطرَبَ:  احلصان  وـ  ابلكسر: ركن  (6) ،  والطِّرْبُ،   .
. وَطرَبِيَُّة، حمركة: قصبة األردن، والّنسبة:  (8) ني . وكُرمَّاِن: شجر يشبه التِّ (7) القصر

والّنسبة:   بواسط،  وة  أمحد،  بن  سليمان  القاسم  أبو  احلافظ  ومنها  َطرَبَاينٌّ، 
. وَكْيَخارَاُن: ع ابليمن،  (10) (: الَكاِخَرُة: أْسَفُل من اجلاِعَرةِ كخر. )(9)َطرَبِيٌّ."

ُز، ابلكسرقبز. )(11)."  منه َعطاُء بُن يَعقوَب الَكْيَخارَاينُّ  : القصري  (12) ( الِقبـْ

 
 ج ك ر(  1/367القاموس: ) (1)
 خ ذ ر(.  140/ 7اليت يلعب هبا الصبيان، عن ابن األعرايب ، ينظر: التهذيب )  (2)
 خ ذ ر(.   140/ 7)رواه األزهري عن أيب عمرو ، ينظر: التهذيب . (3)
 خ ذ ر(  1/383القاموس: ) (4)
 ط ر ب(.  228/ 13)عن ابن األعرايب ، ينظر: التهذيب .(5)
 ط ب ر(.   86/ 3قاله الصاغاين يف التكملة ) (6)
/  2)" وهو تصحيف الظئر، ابلظاء املشالة مهموزا..، أو تصحيف الطبز". التاج  :قال الزبيدي  (7)

 ذ ك ب(.  435
 ط ر ب(.  228/ 13)التهذيب .:عرايب ، ينظرقاله ابن األ (8)
 ط ب ر(  1/430القاموس: ) (9)
التهذيب  (10) الفخذين  :ويف  الغرور، وهي غضون يف ظاهر  الفخذ  األنصاري: يف  زيد  أبو  قال   "

التهذيب )  واحدها، غر، وفيه الكاخرة، وهي أسفل من احلاعرة ينظر:  الغرور."  /  7يف أعايل 
 ك خ ر(. 23

 ك خ ر(  1/468القاموس: ) (11)
 ق ز ب(.  331/ 8قاله أبو عمرو ، ينظر: التهذيب  ) (12)
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)(1)البخيل." "الَقْخَزةُ قخز.  مبثله."(2) (:  ايبس  شيء  ضرب   : (3)( (: خلز. 
يـَْهِبُز ُهبوزًا وَهَبزاانً   )هبز(:.  (5): الّسّكني احملددة."(4) "اللَّْخزُ  : مات،  (6)"َهبَـَز 

واهلَبزُ  اهلرَُب."(7) أو فجأة.  الشائلة  (9) "البَـُعوُس، كصبور   )بعس(:.  (8):  الناقة   :
بـََعاِئُس وِبعاس." : اخُلصية،  (11) "التِّلِّيَسُة، كسّكينة  )تلس(: .  (10)املنهوكة.ج: 

(: "احلََنُس،  حنس، )(12)وهنة تسّوى من اخلُوص، وكيس احلساب، وال تفَتُح."
الورعون وبضمتني:  شجاعة،  املعركة  وسط  لزوم  قون.  املت  (13) ابلتحريك: 

حُيلحله   قام يف مكان، ال  وإذا  أحد،  يضيمه  الذي ال  واحلََونَُّس ، كعمّلس: 

 
 ق ب ز(   1/521القاموس: ) (1)
 ق خ ز(.    292/ 3)أمهله اجلمهور، وأورده الّصاغاين يف التكملة . (2)
 ق خ ز(   1/521القاموس: ) (3)
" أمهله اجلوهري، والصاغاين، وصاحبا اللسان واألساس، وكذا ابن  :أمهله اجلمهور ويقول الزبيدي  (4)

 ل خ ز(. 313/ 15القطاع". التاج )
 ل خ ز(  1/524القاموس: ) (5)
 ه ز ب(.   94/ 6التهذيب ):قاله أبو زيد ، ينظر  (6)
 ه ز ب(.    238/ 4ا حوله، والراء أعلى ، ينظر: احملكم )وهو ما اطمأّن من األرض وارتفع م (7)
 ه ب ز(   1/529القاموس: ) (8)
التكملة  (9) يف  الصاغاين  التاج    326/  3بعس  )أورده  ،ينظر:  عباد  ابن  إىل  الزبيدي  ونسبه   ،  )

 ب ع س(  15/460)
 ب ع س(  1/533القاموس: ) (10)
 ت ل س(.  15/483ينظر: التاج ) قاله ثعلب ،  (11)
 ت ل س(  1/535القاموس: ) (12)
 ح س ن(.  186/ 4قاله ابن األعرايب ، ينظر: التهذيب ) (13)



 

 

 
176 

 – دراسة وصفية  -األصول الثالثية املهملة يف اجلمهرة املستعملة يف القاموس
 د. عزيزة عطية هللا زاهر الشنربي 

املغريب."(1) أحد طارق  بن  َحنُّوُس  وكتَـنُّوٍر:   . (2)( "الطِّْخُس، طخس.   :)
(: "َبَكَش  بكش. )(4): األصل. وهو ِطْخُس شّر، أي: هناية فيه."(3) ابلكسر

: حلقه.واجلَِبيُش: ( 7) َجَبَش الّشعر جَيِْبُشهُ (: "جبش. )(6) : حّله."(5) عقال بعريه 
الرّكب احمللوق. وحممد بن علّي بن طرخان بن جّباش، ككّتان: حمّدث روى  

هللا." عبد  احلافظ  ابنه  )(8)عنه  الشيء  جدش.  أدار  إذا  جَيِْدُش:  "َجَدَش   :)
.  (9) ليأخذه. واجلدش، حمركة: األرض الغليظة ج: أْجداٌش. حكاه ابن القطاع."

البئرجنش) نزح  "اجلَْنُش:  القوم(10) (:  إىل  القوم  وأقبال  والغلظ،  (11) ،   ،
، وقبل الّصبح، أو آخر   ، والفزع، والقريب من األمكنة، كاجلاِنشِ (12) والّتوقان 

، وـ  (13) الّسحر، وبئر َجَنَشٌة: فيها حصباء. وَجَنَش املكان )جَيِْنُش(: أجدب
ْجنيُص، ابلكسر: من ال يربح من  (: اإلِ جنص. )(14) نفسه للموت: جاشت."

 
 ح ن س(.  343/ 3عن مشر ، ينظر: التكملة  ) (1)
 ح ن س(  1/540القاموس: ) (2)
 خ س ط(.    74/ 7عن ابن األعرايب،  ينظر: التهذيب ) (3)
 ( 1/70القاموس: ) (4)
 ب ك ش(.   456/  3عن الفراء ، ينظر: التكملة ) (5)
 ط خ س(  1/585القاموس: ) (6)
 ج ش ب(.  290/ 10) قاله املفضل، ينظر: التهذيب   . (7)
 ج ب ش(  1/586القاموس: ) (8)
 ج د ش(  1/587السابق: ) (9)
 ج ش ن(.  285/ 10عن ابن األعرايب، ينظر: التهذيب ) (10)
 ج ن ش(.  113/ 17قاله أبو فرج السلمي، ينظر: التاج ) (11)
 ج ن ش(.  113/ 17يف النوادر عن ابن عباد، ينظر: التاج ) (12)
 ج ن ش(.    461/   3قاله الصاغاين يف التكملة: )  (13)
 ج ن ش(  1/588القاموس: ) (14)
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األمور.  (1) موضعه كسال عن  املتباطئ  واملرعوب  ينفع،  وال  يضّر  ال  والفدم   ،
واجلنيص، كأمري: املّيت. وَجنََّص جَتْنيًصا: مات، وهرب فزعا، وـ البصر: حّدده،  

(: "َقَحَص، كمنع: مّر مرًّا  قحص)  . (2)أو فتحه فزعا، وـ بسلحه: رمى به."
.  (5) ، وـ برجله: ركض. وسبقين قحًصا، أي: عدوا(4) ، وـ البيت: كنسه(3) سريًعا

(: "خَنََص، كمنع  خنص. )(6) وأْقَحَصُه وَقحََّصُه تـَْقِحيًصا: أبعده عن الشيء."
ونصر: َتّدد، وهزل. وعجوز انِخص: خنصها الكرب وأخنصها. وخنص حلمه،  

ذهب، كانتخص(7) كفرح  :   " (8)( "اخلَريَضُة،  خرض.  اجلارية  (9) كسفينة(:   :
.  (10) احلديثة السن، احلسنة البيضاء، التارَُّة. عن الليث، ولعل الصواب ابلصاد."

الغّصةجرط) حمركة:  "اجلََرُط،  واجِلرواط،  (11) (:  ابلطعام، كفرح.  وجرِط   ،
الطويل." )(12) ابلكسر:  ولزم،  رثط.  ثبت،  قعوده:  يف  رثوطا  "رََثَط   :)

 
 ج ص ن(.   298/ 10لحياين وابن األعرايب، ينظر: التهذيب )عن أيب مالك وال  (1)
 ج ن ص(  1/614القاموس: ) (2)
 ق ح ص(.   87/ 18قاله أبو العميثل ، ينظر: التاج ) (3)
 ق ح ص( .  87/  18قاله ابن عباد، ينظر: التاج ) (4)
 ح ق ص(.   17/ 4قاله أبو سعيد ، ينظر: التهذيب )  (5)
 ( ق ح ص  1/626القاموس: ) (6)
 خ ص ن(.    68/ 7عن أيب زيد ، ينظر: التهذيب ) (7)
 ن خ ص(  1/632القاموس: ) (8)
 خ ض ر(.   52/ 7التهذيب: )  (9)
 خ ر ض(  1/641القاموس: ) (10)
   ج ر ط(. 269/  7اللسان ):عن ابن بري ، ينظر (11)
 ج ر ط(  1/661القاموس: ) (12)
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وركوبه.".  (1) كَأْرَثطَ  قعوده  يف  املسرتخي  ْرِثُط، كمحسن: 
ُ
)(2) وامل (:" حلط. 

(: "الَبذَُع،  بذع. )( 4). والتحط: غضب."(3) اللَّْحُط، كاملنع: الّرّش ابملاء، والزّبن 
أفزعه كأَْبَذَعه وَبَذَعه، كمنعه:  َُفزَّع. 

امل املذعور  ْبُذوُع: 
َ
وامل الفزع.  وـ  (5) حمركة:   ،

حمدِّث   َبِذيٍع، كأمرٍي:  بن  وصبح  َبذٌْع.  الَقطُر:  وذلك  املاء،  قطر  احُلّب: 
وسهم    (: "اجلُبَّاُع كرّمان: القصري، وهي ُجبَّاٌع وُجبَّاَعٌة ،جبع. )(6) ُخراساينٌّ."

. واجلَبَّاَعُة، مشددة: االست. وكرّمانة ورّمان: املرأة  (7) قصري يرمي به الصبيان
: (9) (: "ثَرَِع، كفرح ثرع. )(8) القبيحة املشية والّلبسة، ليست بصغرية وال كبرية."

(:"أنثع قاء كثريًا وخرج الدم من أنفه فغلبه والقيئ  نثع. )(10)طّفل على قومه."
الدم  خر (11) .وـ  )(12) جا.":  رأسه، كمنعفثغ.  "فـََثَغ  شدخه."(13) (:   :(14)  .

 
األزهري(1) قال  الليث.ويف  :_  أمهله  ورضم    : )النوادر(  "رثط:  ورطم  ورثط  قعوده.  يف  الرجل  أرثط 

 ط ث ر(.  214/ 13وأرطم. كله مبعىن واحد". التهذيب ) 
 ر ث ط(  1/668القاموس: ) (2)
 ح ط ل(.   222/ 4قاله ابن األعرايب ، ينظر: التهذيب ) (3)
 ل ح ط(  1/685القاموس: ) (4)
 ع ذ ب(.2/194ب )قال األزهري: "وما مسعت هذا لغري الليث". التهذي (5)
 ب ذ ع(  1/702القاموس: ) (6)
 ع ج ب(.  341/ 1" عن كراع. وال أحقها". احملكم ):قال ابن سيده (7)
 ج ب ع(  1/708القاموس: ) (8)
 ع ث ر(.   197/ 2_ قاله ابن األعرايب ، ينظر: التهذيب  )(9)
 ث ر ع(  1/708القاموس: ) (10)
 ع ث ن(.   199/ 2عن ابن األعرايب، ينظر: التهذيب ) (11)
 ن ث ع(  1/765القاموس: ) (12)
 ف ث غ(.   542/ 22قاله ابن عباد ، ينظر: التاج ) (13)
 ف ث غ(  1/786القاموس: ) (14)
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ًقا وتـَْثباقًا: أسرع جريه،  (1) (:" ثـََبَق العني تثبق: أسرع دمعها ثبق) ، وـ النهر ثـَبـْ
(: "انـْتَـَتَم فالن بقول  نتم. )(4) : صّب املاء."(3) (: "الدَّْثقُ دثق. )(2)وكثر ماؤه."
أي  ابلقول  (5) سوء،  انفجر  نـََتَم.":  من  افتعل،  كأنه  .  (6) القبيح، 

الوسخ."(7)(:"التـَّْفنُ تفن)  : (8)( اللُّبث،  تلن.  أوله:  ويفتح  بضمتني  (:"التـُّلُنَُّة، 
وتالن(9) واحلاجة  فيهما.  والتـُُّلونِة  اآلن."(10) ، كالتـُُّلوِن  مبعىن   :(11)( (:  هتن. 

: آذى  (14) (: "ثَرَِن، كَفرِحَ ثرن. )(13): انم."(12) "هتََِن، كفرح، فهو هتٌَِن، ككتف
وجاره." )(15)صديقه  الّرجل خسن .  "أْخَسَن  عّز."(16) (:  بعد  ذّل   : (17) .

 
(، ونسبها ابن منظور البن  1/88وردت الكلمة يف كتاب الشوارد = ما تفرد به بعض أئمة اللغة )  (1)

 ث ب ق(. 33/ 10اللسان ) الربي ، ينظر: 
 ث ب ق(  1/871القاموس: ) (2)
 ق د ث(.  37/ 9عن ابن األعرايب، ينظر: التهذيب: ) (3)
 د ث ق(  1/882القاموس: ) (4)
 ت ن م(.    217/ 14قاله األزهري عن أيب عمرو ، ينظر: التهذيب ) (5)
 ن ت م(  1/1161القاموس: ) (6)
 ت ن ف(.  210/ 14عن ابن األعرايب، ينظر: التهذيب ) (7)
 ت ف ن(  1/1183القاموس: ) (8)
 ت ل ن(.     201/ 14عن أيب  عبيد ، ينظر: التهذيب )  (9)
 ت ل ن(.     201/ 14قاله أبو عبيد عن األمحر ، ينظر: التهذيب ) (10)
 ت ل ن(  1/1183القاموس: ) (11)
 ه ت ن(.  130/ 6ب )عن ابن األعرايب ، ينظر: التهذي (12)
 ت ه ن(  1/1183القاموس: ) (13)
 ث ر ن(.  55/ 15عن ابن األعرايب ، ينظر: التهذيب ) (14)
 ث ر ن(  1/1184القاموس: ) (15)
 خ س ن(.   83/  7عن ابن األعرايب ينظر: التهذيب )  (16)
 خ س ن(   1/1193القاموس: ) (17)
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بـَْنُة، ابلضم: الّلقمة الكبرية دبن) .  (2). والدِّْبُن، ابلكسر: حظرية الغنم."(1) (:"الدُّ
. وأرض    (3) (: "الرَّاثُن، كسحاب: القطار املتتابعة من املطر بينهّن سكونرثن)

أصابتها وَمْرثونٌة:  ، كمعظمة،  بُغمرة."(4) ُمَرثَـَّنٌة  طلت وجهها  وتـََرثَـَّنْت:   . (5)  .
ابملثلثةطثن) الطَّْثُن،  والّتنّغم."(6)(:"  الّطرب،   :(7)( الّتشّبث  رجه.  الرَّْجُه:   ":)

 .(9) : أخر األمر عن وقته ."(8) ابإلنسان، والّتزعزع. وأرجه 
 

  

 
 د ن ب(.     100/ 14ينظر: التهذيب ) عن ابن االعرايب ،  (1)
 د ب ن(  1/1194القاموس: ) (2)
 ث ر ن(.   55/ 15نقله األزهري عن أيب زيد ، ينظر التهذيب ) (3)
 ث ر ن(.   55/ 15وهو من نوادر األعراب ، ينظر التهذيب ) (4)
 ر ث ن(  1/1199القاموس: ) (5)
 ط ث ن(.   347/ 35) قال الزبيدي: " أمهله اجلماعة "، ينظر التاج:  (6)
 ط ث ن(  1/1212القاموس: ) (7)
 ر ج ه(.   341/ 6عن ابن األعرايب، ينظر التكملة ) (8)
 ر ج ه(  1/1246القاموس: ) (9)
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 ول سها ابن دريد عن ذكرها ووردت يف القاموس:  أص -املطلب السابع
ابن دريد سها عنها ومل يذكرها، والذي   القول أبن  بعض األصول ميكن 
للخليل بن أمحد   القول وجودها يف كتب من سبقه: كالعني  محلنا على هذا 
واجليم للشيباين، مث ذكرها البقية يف معامجهم، وبعضها ورد يف كتب احلديث  

 أو شعر الشعراء.
ذلك األرنب،  :(1) (حشب)  :من  واحلَْوَشُب:  الغليظ.  الثوب  "احَلِشيُب: 

والعج، والثعلب الذكر، والضامر، واملنتفخ اجلنبني، ضّد، وموصل الوظيف يف  
رسغ الّدابّة، أو عظم يف ابطن احلافر بني العصب والوظيف أو عظم صغري بني  

الّرسغ، ورجل، واجل الوظيف ومستقر احلافر، أو عظم  ماعة، كاحلَْوَشَبِة،  رأس 
وخمالف ابليمن. وشهر بن َحْوَشٍب، وخلف بن َحْوَشٍب ، والعّوام بن َحْوَشٍب:  

أغضبه." وأْحَشَبه:  جتمعوا.  واْحَتَشُبوا:  )(2) حمدثون.  "مِشَت، كفرح،  :(مشت. 
ماُت: اخلائبون،  مشاات ومشاتة: فرح ببلّية العدّو. وأمشته هللا به. والشَّماتى والشِّ

واحد. والشَّواِمُت: قوائم الدابّة. والتَّْشميُت: التسميت، واجلمع، والتخييب.  بال  
وملك   غنيمة.  بال  خائبني  يرجعوا  أن  والتََّشمُُّت:  الّسمن.  أّول  واالشتمات: 

، وجاء يف كالم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قال أبو عبيد: يف حديث  (3) ُمَشمٌَّت: حميئ."
رجالن   عنده  عطس  أنه  السالم  عليه  يشمت  النيب  ومل  أحدمها  فشمت 

 
 ح ش ب(   97/  3وردت املادة يف معجم العني ) (1)
 ح ش ب( 74/ 1القاموس: ) (2)
 ش م ت(  154/ 1القاموس: ) (3)
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)(1)اآلخر... الّشعر."(2)(نغت.  جذب  النـَّْغُت، كاملنع:   "  :(3)( (: خرث. 
"اخلُْرِثيُّ، ابلضم: أاثث البيت، أو أردأ املتاع والغنائم. واخِلْراثُء ، ابلكسر: منل  

اللحم." املسرتخية  اخلاصرتني،  الّضخمة  املرأة  وابلفتح:  محرة،  ويف  (4)فيه   ،
َسيْبٌ   يقِسُمها؛  َغنيمٌة  يَدْيه  وبنَي  ملسو هيلع هللا ىلص  هللِا  رسوِل  عنَد  حنُن  بينا  احلديث 

وأسقاطه.(5) وُخْرثيٌّ." البيت  أاثث  اخلرثي:   ،(6)( الرّكوة  (7) (قرث.  "الَقْرُث:   :
اجلرّيث.   والِقرِّيُث:  األمر: كرثه.  وقـََرثَه  وكسب.  وقرث، كفرح: كّد  الصغرية. 

و  َقرااثُء  وخنل  وبسر،  بسًرا."  :َقرِيثاءُ ومتر،  الّتمر  أطيب  من  . (8) لضرب 
البطيء. وقد َلِعث، كفرِح.":(لعث) الثّقيل  . ذكر األزهري هذه  (9) "األَْلَعُث: 

 :(11) ، واستشهد ببيت أليب وجزة السعدي (10) املادة يف التهذيب 
 ونفضت عين نومها فسريتها           ابلقوم من هتم وألعث وان 

 
 (2991( برقم ) 2992/ 4(، ومسلم )6221( برقم )49/ 8أخرجه البخاري )(1)
 غ ن ت(.  397/ 4ذكرها اخلليل يف معجمه، ينظر العني. ) (2)
 ن غ ت(  162/ 1القاموس: ) (3)
 خ ر ث(  167/ 1القاموس: ) (4)
 (. 18602( برقم )564/ 30أخرجه أمحد يف املسند ) (5)
 (  271/  1)غريب احلديث البن اجلوزي:  (6)
 ق ر ث(.  136/ 5ذكرت هذه املادة يف العني ) (7)
 ق ر ث( 174/ 1القاموس: ) (8)
 ل ع ث(  175/ 1السابق: ) (9)
 ع ل ت( 198/ 2التهذيب: )  (10)
   69ينظر ديوانه:  (11)



 

 

 
183 

 العربية جملة العلوم  
 هـ 1442  شوالستون  الو   احلادي  العدد

جهدته، ومحلت عليه. واللََّكُث،    "اللَّْكُث: الضَّرب. ولَكثْـُتُه::(1) (لكث)
ابلتحريك: داء لإلبل شبه البثر يف أفواهها، كاللُّكاِث، كغراب. لكث، كفرح.  

الشديد البياض. وكرّمان:  واللُّكاُث، كغراب: حجر براق يف اجلص. واللُّكاِثيُّ:  
مسينة." َلِكَثٌة:  وانقة  لصق.  به، كفرح:  الوسخ  ولكث  اجلّص.  .  (2) صّناع 

"الرَّْمُج:(3)(رمج) اجلوارح.    :  به  يصطاد  ملواح  والرَّاِمُج:  ذرقه.  الّطري  إلقاء 
الرمح   والرَّماُج، كسحاب: كعوب  بعد كتابتها.  سطور  إفساد  ْميُج:  والرتَّ

)(4)وأانبيبه." وطأطأ  (5) (دبح.  ظهره،  بسط  تدبيحا:  دبح  َتدبيًحا:  َدبََّح   ":
رأسه، كاندبح، وذّل، وـ الكمأة: انفتح عنها األرض وما ظهرت، وـ يف بيته: 

ٌَة، بكسر الباء:    :لزمه فلم يربح. وما ابلدار ِدبِّيٌح، كسّكني  أحد. ورملة ُمَدحبِّ
الشُُّنُح، بضمتني: الّسكارى. والشَّناِحيُّ ، (: "شنح. )(6)حدابء، ج َمدابُح."

عليه   وشنَّح  خمففة.  الّشناِحية،  اإلبل، كالّشناح  من  الطويل  اجلسيم  ابلفتح: 
فيتٌّ." َشناح، كثماٍن:  وبكر  شّنع.  يف  (7)تشنيًحا:  املادة  هذه  اخلليل  ذكر   ،

 :  (8) معجمه، واستشهد ببيت من الشعر غري منسوب
 

 ك ل ث(.  349/ 5جاءت هذه املادة يف العني ) (1)
 ل ك ث(  175/ 1القاموس: ) (2)
 ج ر م(.  121/ 6هذه املادة ذكرها اخلليل بن أمحد )  (3)
 ر م ج(  191/ 1القاموس: ) (4)
 ح د ب(   187/ 3جاءت يف العني ) (5)
 د ب ح(  217/ 1القاموس: ) (6)
 ش ن ح(  227/ 1القاموس: ) (7)
 ح ش ن( 95/  3ينظر العني: ) (8)
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 .. وأعيس ابزل قطم شناحي أعدوا كل يعملة ذمول .
"النَّْسُح والنُّساُح، كُغراٍب: ما حتات عن التمر من قشره وفتات  :(1)(نسح)

أذراه. وكفرح:   الوعاء. ونسح الرتاب، كمنع:  أقماعه وحنومها مما يبقى أسفل 
طمع. واملِْنساُح: شيء ينسح به الرتاب، أي: يُذرى. وكسحاب وكتاب: واد  

َنِسيح: واد آخر هبا."ابليمامة، وله يوم م. و  : (3) (ثلخ. )(2) نَُسيٌِّح، كمصّغر 
"ثـََلَخ البقر، كمنع: رمى خثاه أاّيم الرّبيع. وثَِلَخ ، كفرح: تلّطخ. وثـَلَّْخُته تثليخا: 

: "َدنََّخ َتْدنِيًخا: خضع، وذّل، وطأطأ رأسه، وأقام يف  (5)(دنخ. )(4)لّطخته."
ج بعضها، وـ ذفراه: أشرفت َقَمْحُدَوتُُه عليها،  بيته، وـ البطّيخة: اهنزم بعضها وخر 

َدنُِّخ، كمحّدث: الفّحاش، ومن يف رأسه  
ُ
ودخلت هي خلف اخلُششاَوين. وامل

" َكَفَخُه  :(7)(كفخ. )(6) ارتفاع واخنفاض. والدَّخَنَاُن: الّتثاقل ابحلمل يف املشي."
اجملتمع الزُّبدة  والَكْفَخة:  وقفخه.  ضربه،  ورجل  ابلعصا، كمنعه:  البيضاء.  ة 

"تـََلمََّخ بكالم قبيح:    (9) (:ملخ. )(8)ِمْكَفٌخ ، وعمود ِمكَفٌخ ، كمنرب: قوي."
 

 ح س ن(.  145/ 3وردت هذه املادة يف معجم العني ينظر ) (1)
 ن س ح(  244/ 1القاموس: ) (2)
 خ ث ل( .247/  4ذكر اخلليل هذه املادة يف معجمه ، ينظر: العني ) (3)
 ث ل خ( 249/ 1القاموس: ) (4)
 خ د ن( .  233/ 4وردت هذه املادة يف معجم العني )  (5)
 د ن خ(  250/ 1القاموس: ) (6)
 خ ك ف(   156/ 4وردت هذه املادة يف العني ) (7)
 ك ف خ(  295/ 1القاموس: ) (8)
 خ ل م(   275/ 4وردت هذه املادة يف العني ) (9)



 

 

 
185 

 العربية جملة العلوم  
 هـ 1442  شوالستون  الو   احلادي  العدد

(:"الثُـّْنُدَوُة، ويفتح أوله: حلم  ثند. )(1)أتى به. والخمه مالخمة وملاخا: الطمه."
  (3)، ويف النهاية:" يف صفة النيب ملسو هيلع هللا ىلص »عاري الثندوتني«(2) الّثدي، أو أصله."

"الثَـّْوَهُد: الغالم الّسمني، التاّم  :(5) (ثهد. )(4) الثندواتن للرجل كالثديني للمرأة."
هباء." وهي:  املراهق،  )(6)اخللق،  اخلنذيذ،  (7) (خنذ.  ابلكسر:  "اخلِْنذيُذ،   :

َوِة، والفحل، واخلصي، ضّد،  ابلكسر: الطويل، ورأس اجلبل املشرف، كاخلُْنذُ 
والّسيد   البليغ،  والّسخّي، واخلطيب  الُبهمة،  املفلق، والشجاع  اجمليد  والشاعر 
احلليم، والعامل أبايم العرب وأشعارهم، والبذيء اللسان، كاخلِْنِذايِن ، واإلعصار 
من الريح، وفرس عقفان الضبايب. وَخْنَذى: خرج إىل الَبذاء. وذكره اجلوهري  

امل  خليعا  يف  صار  وََتَْنَذَذ:  واحد.  ابب  من  ومها  الظاء،  يف  وخنظى  عتل، 

 
 ل م خ(  259/ 1القاموس: ) (1)
 ث ن د(  270/ 1السابق: ) (2)
هذا األثر مشتهر يف كتب الغريب واملعاجم، ومل أجده هبذا اللفظ يف كتب السنة، والذي وجدته    (3)

أن جابر بن عبد هللا صّلى أبصحابِه يف بَيِته، فُقلنا له: َصلِّ بنا كما رَأيَت رسوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص ُيصلِّي،  
رَأيُت رسوَل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص ُيصلِّي، وهو  قال: فَصّلى بنا يف ِمْلَحفٍة َشدَّها حتت الثَّنُدَوَتنِي، وقال: هكذا  

 (، وقال حمققه: حديث صحيح.14695( برقم )47/ 23عند أمحد يف املسند )
 ث ن د( . 223/ 1النهاية: ) (4)
 ث ه د(.  109/ 1ذكرت هذه املادة يف اجليم ) (5)
 ث ه د(  270/ 1القاموس: ) (6)
 (.  خ ن ذ 4/244ذكر اخلليل بن أمحد هذه املادة يف معجمه ) (7)
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واجلزع."(2) (ثقر)  (1)فاتكا." الرّتّدد،  التـَّثـَقُُّر:   ": (3)( َعقد  :(4) (حنر.  "احلَِنريَُة: 
العريض،   بذلك  ليس  املضروب  والعقد  وتر،  بال  أو  والقوس،  املبيّن،  الطّاق 

  (5)احلِنـَّْورَُة، كسّنورة: دويّبة. وحّنرها: ثناها."وِمنَدفة للنساء يُندف هبا القطن. و 
، كما وردت يف حديث أيب ذر »لو صليتم حىت تكونوا كاحلنائر ما نفعكم  

، حمركة: نَت السفلة.  "اخَلَجرُ :(7)(خجر. )(6) حىت حتبوا آل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص « 
وكفلّز: الشديد األكل اجلبان ج: اخِلِجرُّوَن. واخلاِجُر: صوت املاء على سفح  

)(8)اجلبل." شيء،  :( 9)(خشر.  من كّل  الرديء  ضمهما:  واخلُشارَُة،  "اخلُشاُر 
وسفلة الناس، كاخلاِشر،  وما ال لّب له من الّشعري. وخَشر خيِشر: أبقى على  

، وـ الشيء: نّقى عنه ُخشارَته، ضّد، وشره. وكفرِح: هرب ُجبنا. املائدة اخلَُشارة
بن   أهلان  من  ابلفتح:  َخْشران،  وذو  بنيسابور.  سّكة  ابلضم:  وُخشاَورة، 

، استعملت هذه اللفظة يف حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله: »إذا ذهب    (10)مالك."

 
 خ ن ذ(  333/ 1القاموس: ) (1)
 ق ث ر(.  136/ 5وردت هذه املادة يف العني: ) (2)
 ث ق ر(  359/ 1القاموس: ) (3)
 ح ر ن( .  209/ 3ذكر اخلليل هذه املادة يف معجمه: ) (4)
 ح ن ر(  380/ 1القاموس: ) (5)
 ح ن ر(. 450/ 1النهاية: ) (6)
 ر(  خ ج  158/ 4وردت هذه املادة يف العني ) (7)
 خ ج ر(  383/ 1القاموس: ) (8)
 خ ش ر(.  167/ 4ذكر اخلليل هذه املادة يف معجمه العني: ) (9)
 خ ش ر( 485_384/ 1القاموس: ) (10)
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الّشعري«  ُخَشارَة َكُخَشارَِة  وبقيت  )(1) اخلِيار  ال (2) (فتش.  َفْتُش، كالّضرب،  :" 
"النَّْخُش: احلّث، والّسوق الشديد،  :(4) (خنش. )  (3) والّتفتيش: طلب يف حبث."

والتحريك، واإليذاء، والقشر، وأخذ نقاوة الشيء، واخلدش، والطائفة من املال.  
وخَنََش، كمنع وُعين، فهو َمْنُخوٌش ، وهي منخوشة: هزل، وكفرح: بلي أسفله. 

"َحَنَص الرجل: مات.  :(6) (حنص. )  (5) كذا: يتحرك إليه. "  وهو يـَتَـَنخَُّش إىل
الضعيف." الرجل  )(7) واحلِْنَصْأُو، كجردحل:  سالح    "الدَّْخُض::(8) (دخض. 

وقد دخض، كمنع." الّصبيان،  )(9) الّسباع وسالح  اجللد  :(10) (نتض.  "نـََتَض 
نتوًضا: خرج به داء، فأاثر القوابء، مث تقّشر طرائق. ومن معااية العرب: ظيب  
بذي تُناِتَضٍة ، يقطع ردغة املاء بعنق وإرخاء. يسّكنون الردغة يف هذه الكلمة  
أعاليه. وهو  من  يتقّشر  الكمأة،  من  العرجون، وهو ضرب  وأنـَْتَض  وحدها. 

، والّسن السن: إذا خرجت فرفعتها عن    ينتض عن نفسه كما تنتض الكمأة

 
 خ ش ر(.  2/33النهاية: ) (1)
 ش ت ف(   246/ 6وردت املادة عند اخلليل، ينظر العني ) (2)
 ف ت ش( 600/ 1القاموس: ) (3)
 خ ش ن(  171/ 4هذه املادة ذكرها اخلليل يف العني )  (4)
 ن خ ش(  607/ 1القاموس: ) (5)
 ح ص ن(.  120/  3جاءت هذه املادة يف العني: ) (6)
 ح ن ص(  616/ 1القاموس: ) (7)
 خ ض د(  175/  4جاءت هذه املادة يف العني: ) (8)
 د خ ض(  642/ 1القاموس: ) (9)
 ض ت ن(.   25/ 7جاءت هذه املادة يف العني ) (10)



 

 

 
188 

 – دراسة وصفية  -األصول الثالثية املهملة يف اجلمهرة املستعملة يف القاموس
 د. عزيزة عطية هللا زاهر الشنربي 

)(1)نفسها." أو هذه  (2)(مثع.  للنساء، كاملثعاء،  قبيحة  َثُع، حمركة: مشية 
َ
:"امل

ْثعاُء:  
َ
سقطة البن فارس، والصواب: املثع ال غري، والفعل: كفرِح ومنع ونصر. وامل

املنتنة." )(3) الّضبع  فمه    "َشَحكَ :(4)(شحك.  يف  جعل  اجلدي، كمنع: 
الرضاع." من  مينعه  فمه  يف  يعرض  عود  وهو  .  (5)الّشحاك، ككتاب، 

، كعثوّل زنة ومعىن، وعذق النخل الّضخم، والبضعة الكبرية  :(6)(قثل) "الِقثْـَولُّ
:" روى أبو عبيد عن أيب زيد: رجل  (8) . ويف التهذيب (7)من اللحم بعظامها."

 أنشدان: قثول، وهو العيي الفدم. و 
 ال جتعلين كفىت قثول       رث كحبل الثلة املبتل"

 
 ( 655_ 654/ 1القاموس: ) (1)
التهذيب ):قال األزهري  (2) معروف".  الليث وهو  ع ث م( وذُكرت يف معظم    203/  2" أمهله 

 معاجم اللغة. 
 م ث ع(  762/ 1القاموس: ) (3)
 ح ك ش(.  57/ 3وردت هذه املادة يف معجم العني ينظر ) (4)
 ش ح ك(  944/ 1القاموس: ) (5)
 ق ث ل(  137/ 5ذكرت هذه املادة يف العني ) (6)
 ق ث ل(  1047/ 1القاموس: ) (7)
 ق ث ل(   80/ 9التهذيب: )  (8)
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: مؤّخر السفينة، أو سّكاهنا، وقد تشّدد، ورجل ينسب  "الَكْوَثلُ :(1)(كثل) 
إليه ِسباع الشاعر. والَكْثُل: اجلمع، والصُّربة من الطّعام. وأكثال: ع. والَكواِثُل:  

 :(3) األعشى . كما جاءت يف ديوان(2)أرض، وليس بتصحيف الكواتل."
 من اخلوف كوثلها يلتزم 

والتاحِ ": (4) (حتم)  وّشاه.  الثوب:  واألحْتَِميَُّة  حَتََم  واألحْتَِميُّ  احلائك.  م: 
ْتَحَمُة ، كمكرمة ومعّظمة: برد م. والتُّحمة: شّدة السواد، وابلتحريك: الربود  

ُ
وامل

وأحتم:   الشُّقرة.  إىل  كمعّظم:  اللون،  ُمَتحَُّم  وفرس  ابلصفرة،  املخّططة 
 :(6) ، ويف شعر رؤبة (5) أدهم."

 أمسى كسحق األحتمي أرمسه
ومعّظمة:  :(7)(رتن) ، كمكنسة  واملِْرتـََنُة  ابلعجني.  الشحم  خلط  "الرَّْتُن: 

اخلبزة املشحمة. والراتني: صمغ مع الّصّفارين لإلحلام. ورََتن، حمرًكا: ابن كرابل  
بن رتن البرتندي، ليس بصحايّب، وإمنا هو كّذاب ظهر ابهلند بعد الستمئة،  

م مسعناها  أحاديث  وروى  وصدِّق،  الّصحبة،  أصحابه.  فاّدعى  أصحاب  ن 
 ( 8) بني املدينة وقبا." :ووادي راتوان، )صوابه: رانوان، بنونني(

  
 

 ك ث ل( 349/ 5ذكرت هذه املادة يف العني ) (1)
 ك ث ل(  1052/ 1القاموس: ) (2)
 39ينظر ديوانه: ص (3)
 ح ت م(  196/  3وردت هذه املادة يف العني ) (4)
 ت ح م(  1082/ 1القاموس: ) (5)
 149ينظر ديوانه:  (6)
 ت ر ن(   113/ 8جاءت هذه املادة يف العني ) (7)
 ر ت ن( 1199/ 1القاموس: ) (8)
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 اخلامتة 
يف هذه الدراسة ذكر اجلذور الثالثية املهملة يف اجلمهرة ومقارنتها مبعجم  
القاموس احمليط للفريوز آابدي هبدف التحقق من استعمال العرب هلا أو إمهاهلا،  

 وخلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج، أمهها:  
العربية ووردت عنه إشارات يف الدرس اللغوي   -1 ظهور املهمل يف املعاجم 

وقد نبه إليه أصحاب املعاجم كما فعل ابن دريد يف معجمه اجلمهرة،    قدميا 
تعرض كل   اليت  التقليبات  معاجم  يف  ظهورًا  أكثر  الظاهرة  هذه  فكانت 

 األوجه املمكنة اليت تتألف منها حروف اللغة العربية الثمانية والعشرين.  
مبا جاء  استقصت الدراسة األصول الثالثية املهملة عند ابن دريد وقارنتها   -2

 مستعمال يف القاموس احمليط هبدف التحقق من مدى استعمال العرب هلا. 
ب،  )بلغ عدد اجلذور الثالثية املهملة يف اجلمهرة واملشتملة على صوت   -3

 ( جذرا. 5046)ت، ث، ج، ح، خ ( ما يقارب 
بلغت ) -4 ابن دريد  أمهله  القاموس احمليط مما  املستعملة يف  (  332اجلذور 

 (.   %17) جذرًا، أي بنسبة 
حماولة اللغويني أن يبينوا سبب اإلمهال، وكانت ترجع يف الغالب إىل أسباب   -5

 صوتية، حيث تبني أن أكثر املهمل من األبنية اليت يصعب النطق هبا.  
 أوضحت الدراسة منهج ابن دريد يف اإلشارة إىل املهمل.  -6
  بينت الدراسة اختالف املعاجم يف حتديد املهمل، فما كان مهمال عند -7

 ابن دريد جاء مستعمال عند غريه.  
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 ما ال يكون جملة  

 د. سعود بن أحمد المنيع 

   التربية بالزلفي  كلية -ة العربية لغ قسم ال
  المجمعةجامعة 

   هـ  1442 / 3 / 29: تاريخ قبول البحث  هـ  1442 / 1 /1: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة

تقوم فكرة البحث على تتبع ما ال يكون مجلة من األبواب النحوية، ودراسةةةةةةة للظ والن ر  
فية،، وثةث مةا ورد فية، من بني  بن النحوين، ومةا  و اة، سمجةا ، سةةةةةةةةةةةةةةوا    ةان للةظ   

 الُعَمد اليت يسند سليها  م غري ا؟ 
النحوية وبنن ما ميتنع  ن  و ذا البحث سمنا  و سسةهام   دراسةة الملة، سل عرا األبواب  

 يقع منها مجلة، مع سيراد اخلني    للظ وترجيح ما ي هر للباحث صواب،.
 

 مجلة، مفرد، ال يكون، مرفو ، اإلسناد، اسم. :الكلمات املفتاحية



 

 

 

 That which cannot be a sentence 

 

Dr.Saoud Ben Ahmed Al Maneia 

Az-Zulfi College of Education 
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Abstract:  

This research investigates the Arabic syntax Abwab that do not constitute 

a sentence. It purports to explore these Abwab and find out the points of 

agreements and disagreements among grammarians on the matter, be it in 

the primary or the secondary sources  . 
In so doing, the research seeks to contribute to the study of the sentence 

by discussing the Arabic syntax Abwab and explaining those Abwab that 

can’t make a sentence. The research has also tried to look at the different 

explanations of these Abwab and make a synthesis out of it. 

  

key words: The sentence. Cannot be. The Inflected agent. Attribution. Noun.
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 :  املقدمة
رسول هللا وعلى آل، وصحب، ومن تبعهم  احلمد هلل والصنية والسنيم على  
 إبحسان سىل يوم الدين       ما بعد

الدراسات   العموم مل أتبذ حقها ونصيبها من  فدراسة الملة من حيث 
النحوية ال سيما   الدرس النحوي القدمي، ولكنها  انت حاضرة منذ نشأة  

ة مع  ن دراستها  النحو األوىل. ومؤ ند  ن دراستها مل تكن مبستوى دراسة املفرد
ال تق،  مهية عن دراسة املفردة، ولكن دراسة املفردات استحولت؛ لكوهنا اللبنة  
املهمة واألساسية   بنا  الملة، فكان النحويون يبنون دراستهم للجملة من  
دراستهم للمفردات، فحكموا على الم، ثسب وقوعها موقع املفردات، فك،  

 لها ا، من اإلعراب وما ال فني. مجلة صح وقو  املفردة موقعها ف
القدمي واحلديث وجدت  ن دراسة   الدرسن  تتبع دراسة الملة    وبعد 
على   ترت ز  الدراسات  تلظ  ولكن  املتأبرة،  العصور  تدرجيًيا    تزداد  الملة 
تقسيمات الملة الشهرية من حيث  وهُنا امسية  و فعلية، ومن حيث الها من  

فصنفت   ولعلما   اإلعراب وعدم،،  املن ومات،  ونُِ مت  املصنفات  للظ   
القرن السابع والثامن الِقْدح املعلنى   للظ؛ سل  فردوا دراسة الملة مبصنفات  
مستقلة،  ما فع، املرادي وغريه، ورمبا بَسطوا   دراستهم للجملة وتقسيماهتا  

بيان     مصنفاهتم النحوية  ما فع،  بو حيان، وابن  شام، وغريمها، وسيأيت
 للظ   الدراسة. 

و ذا البحث يدور   رحى الملة واملفردة مجيًعا؛ سل يبحث ما ميتنع  و  
يرتجح عدم وقوع، مجلة من  بواب النحو مما يستحق وظيفة حنوية،  املبتد ،  
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والفاع،، واملفاعي،، واجملرورات، وحنو للظ، ومل  ر من بصن للظ ببحث، فلم  
 شتات، ومجع متفرق،.

صنفات النحوين قدمًيا وحديثًا نفي ما يقع مجلة من  بواب النحو  جا    م 
مشتًتا مفرقًا مل جيمع ورمبا جا ت َعَرًضا    ثري منها، فجا   ذا البحث لِيجمع  
للظ الشتات، وجييب عن سؤال يكثر تداول، بن املختصن حول الوظائف  

 النحوية اليت ميتنع وقوعها مجلة.
ين ر فيما ال يكون مجلة   ضو   قوال العلما    ذا وقد جا   ذا البحث ل

والراجح من آرائهم، فيعرا  قواهلم    ، مسألة من مسائ،  ذا البحث، مث  
 يذ ر ما يراه راجًحا. 

 ويقتضي البحث أن يكون مقسًما على النحو اآليت: 
مقدمة تبن املراد من عنوان البحث، وتوضح  مهيت، وجدت،، مث مدب، حول  

 الملة لدى العلما  والدارسن.دراسة 
 مث بعد ذلك دراسة املسائل يف أربعة مباحث: 

 املبحث األول: ما ال يكون مجلة من املرفوعات. 
 املبحث الثاين: ما ال يكون مجلة من املنصوابت. 
 املبحث الثالث: ما ال يكون مجلة من اجملرورات. 

 املبحث الرابع: ما ال يكون مجلة من التوابع.
 لك خامتة تسفر عن أهم نتائج البحث. مث يلي ذ
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ووفًقا للخطة املوضوعة، فإن منهج البحث يقتضي استقرا  ما   الرتاث  
النحوي من  حكام وآرا ، واستخنيص ما فيها مما ميتنع وقوع، مجلة من  بواب  

 النحو.
 وهللا سبحان، وتعاىل  سأل  داية الصواب، وقبول العم،.
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 مدخل
ب الملة  دراسة  النحوين  مل حتظ  القدما - عناية   ما ح يت    -ال سيما 

املفردة،  فقد انصر  جّ، ا تمامهم سىل الن ر   املفردات وما هلا من  حكام  
سعرابية، فن روا فيها و   قسامها )اسم، وفع،، وحر (، و وغلوا  ثريًا   دراسة  

 يب،  العوام، أبقسامها وأتثري ا   حتديد سعراب املفردات اللغوية داب، الرت 
ومل تلق دراسة الملة تلظ العناية اليت نرا ا ظا رة   املفردات، ومل نر مصنًفا  
من مصنفاهتم خيتص ابلملة ابلرغم من  مهيتها و هنا ال تق، شأًًن عن املفردة،  
ولع، للظ يعود ألمور عامة وباصة، فأما العامة فإن مرحلة التقعيد والتأسيس  

ىل   الرت يب، واملفردة  ي لبنة بنا  الملة، مث  جيب  ن ترت ز على اللبنة األو 
والسعي   وتتبع،  اخلطأ  منيح ة  وثيًقا    ارتباطًا  ارتبطت  األوىل  املراح،  سن 
ملواجهت،، و انت األبطا   ثريًا ما ترتبط   سعراب املفردات فانصبت الهود  

 عليها لرصد ا وااولة تصحيحها.
 وأما اخلاصة فتعود ألمرين أساسيني:

دراسة  ا عن  النحوين  العامُ،  َشَغَ،  فقد  ابلعام،،  القدما   عناية  ألول: 
الملة؛ ل هور  ثره   املفردة   ثر من الملة، فكان تناوهلم للجملة مر وًًن    
حدود ارتباط، ابملفرد ووقعها موقع، من العوام، يقول ابن اخلشاب:" اعلم  ن  

لظ سال  هنا قد تقع موقع،     ص، الم، االستقنيل بنفسها، واملفرد ليس  ذ
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موضعها   عليها إبعراب    وحيكم  املستق،،  فتكون  غري  االستعمال،  بعض 
 .(1) ثسب سعراب املفرد الذي وقعت موقع،"

و ذا  و ما لفت انتباه بعض احملدثن   جعل، السبب األول   عدم عناية  
من   ال  عر   حًدا  املخزومي:"  مهدي  يقول  ابلملة،  ُعين  القدما   النحاة 

ابلملة و نواعها و قسامها قب، ابن  شام   )مغين اللبيب(، ولع، لذلظ سبًبا 
 و  هنم ُعنوا ب ا رة اإلعراب وتفسري ا، وفكرة العم، والعام،، وال ي هر    

. وجند السبب نفس،  (2) الملة  ثر العام،  ما ي هر   الكلمات العربية املعربة"
لدى امد محاسة سل يرى  نن:" من آاثر فكرة العام،  عائًقا عن دراسة الملة  

  النحو العريب  ن، شغ، النحاة عن دراسة الملة العربية، ب، تعلقت الدراسة  
واملنصوابت   ابملرفوعات  النحو  وا تمت  تب  العوام،...،  عن  ابلبحث 

 .(3) واجملرورات   ثر من ا تمامها ابلملة و نواعها"
ابلعنيمة اإلعرابية)احلر ات(؛ مما  دى سىل"  ن منيح ة  الثاين: عناية القدما   

احلر ة جعلت الدرس النحوي ين ر سىل الملة مفتتة وجمز ة. و ذا آبر ما ميكن  
 ن نقول عن، سن، وظيفة علم النحو األساسية و ي دراسة الرتا يب، فلم جند  

 .(4)عناية تذ ر ابلملة و مناطها، وال توفًرا مباشًرا على دراستها"

 
 .340املرجت،   (1)
 . 34  النحو العريب نقد وتوجي،   (2)
 . 182العنيمة اإلعرابية   (3)
 . 19الملة الشرطية   (4)
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و ول ما يلفت انتبا نا   تناول القدما  للجملة  و املصطلح، فمصطلح  
يرى   مصنفات النحوين األوىل، فسيبوي، مل يستخدم مصطلح    الملة ال يكاد 

، ول ر امد محاسة  ن، مل ير املصطلح    (1) الملة على  ن، مصطلح حنوي
والصواب  ن، ل ره ابملعىن اللغوي   تاب سيبوي، مبعنيي، االصطنيحي واللغوي.  

، وسن  ان سيبوي، مل يعرب مبصطلح  (2)     ثر من موضع بصورة اإلفراد والمع 
، (4) ، والكنيم (3) الملة مبعناه النحوي فقد عربن عنها مبصطلحات  بر،  الفع،

وال ضري   للظ  ل، سل سيبوي،  ينهج "  دراسة النحو منهج الفطرة والطبع،  
 ساليب الكنيم   األمثلة والنصوص؛ ليكشف عن الر ي فيها صحة  ويدرس  

يلتزم   معرفًا،  و  يعر   يكاد  وال  وقلة،  وقبًحا،  و  ثرة  حسًنا  وبطأ،  و 
الفلسفة   ازد ار  لعهد  اليت صنفت  الكتب  ما نرى    مصطلًحا...على حنو 

 .(5) واستبحار العلوم"
ن بعده من النحوين  الكنيم عند سيبوي، مقصود ب، الملة   مصطلح م 

 ما  فصح عن للظ ابن جين   قول،:"  ما الكنيم فك، لفظ مستق، بنفس،، 
مفيد ملعناه. و و الذي يسمي، النحويون الم،، حنو: زيد  بوك، وقام امد،  

 
،  1/ العدد8جملة الدراسات اللغويةج . ان ر: معامل التفكري   سعراب الملة ودواعي، عند سيبوي،   (1)

104. 
 . 3/119،208،4/193، 1/32الكتابان ر:    (2)
 . 3/64 ، 2/350الكتابان ر:    (3)
 . 78 ،1/25الكتابان ر:     (4)
 . 158سيبوي، سمام النحاة   (5)
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وضرب سعيد، و  الدار  بوك، وص،، وم،، ورويد، وحاِ  وعاِ    األصوات،  
، بنفس،، وجنيت من، مثرة معناه  وحس، ولب، و  ، و وه، فك، لفظ استق

 .(2) . وسن  ان ما ل ره ابن جين ليس ا، اتفاق بن النحوين (1) فهو  نيم" 
ًندٌر   للظ  ولكن  الملة  مصطلح  القرآن(  الفرا   )معاين  ويستخدم 

مقارنة ابلسابقن،   (4) ، وسمنا يكثر استعمال مصطلح الملة عند املربد (3) جًدا
وفشّوِه عند حناة القرن الرابع؛ لتوسعهم   ثر من سابقيهم  ويزداد ظهور املصطلح  

  دراسة الملة والن ر   تقسيماهتا من حيث ا، اإلعراب وعدم،،  ما وقع  
 ، وغري م.(7) ، وابن جين ( 6) ، والسريا (5) عند ابن السراج 

سىل  هنم    ننب،  القدما   ن  عند  الملة  نن ر   شأن  بنا وحنن  وجيدر 
مل يهملو ا مطلًقا، ب، سهنم درسو ا ولكن مل تكن تلظ الدراسة مبستوى  احلقيقة  

دراستهم للمفردات،   التحلي، والتفصي،، يقول متام حسان:" املعرو   ن 
 ذا الانب التحليلي من دراسة النحو ال ميس معىن الملة   عموم، ال من  

والتأ يد والشرط  والنفي  العامة  اإلثبات  الوظيفية  واالستفهام    الناحية 
 

 . 27ة، وان ر:   بنا  الملة العربي1/17اخلصائص   (1)
 .15، وسعراب الم، و شباه الم،2/391واألشباه والن ائر،  490ان ر: مغين اللبيب   (2)
 . 2/195ان ر: معاين القرآن  (3)
 . 193، 4/125، 279، 3/127، 64، 16، 2/12، 1/146ان ر: املقتضب  (4)
 . 276، 2/179، 1/58ان ر على سبي، املثال: األصول  (5)
 . 2/26، 1/61ان ر على سبي، املثال: شرح  تاب سيوي،  (6)
،  313، 1/277، وسر صناعة اإلعراب106، 31، 1/28ن ر على سبي، املثال: اخلصائص ا  (7)

2/288. 
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والتمين...، وال من ًنحية الداللة االجتماعية اليت تبىن على اعتبار املقام    
حتديد املعىن وسن  انت متس ًنحية من نواحي الرتابط بن  جزا  الملة بروابط  

 .   (1) مبنوية  و معنوية ل رو ا فرادى ومل يُعنوا جبمعها   ن ام  ام،"
ملة مل يكن ابملستوى الذي  ان علي، َمن  سن دراسة قدما  النحوين للج

تلظ   القدما   دراسات  نر    فلم  بعده،  وما  الرابع  القرن  علما   من  بعد م 
الدراسات املستقلة بشأن الملة وحتليلها  ما وقع   مصنفات املتأبرين؛ سل  
جعلوا الن ر   الملة قسيم املفردة   دراستها والن ر    نواعها وما تستحق،  

راب وغري للظ، وال سيما عند علما  القرنن السابع والثامن فلهم عناية  من سع
جلينة بشأن الملة مل تكن بذلظ ال هور واالستقنيل عند علما  القرن الرابع،  
فَأْوَلوا الملة عناية ع يمة  ما نراه عند  يب حيان وابن  شام  )مغين اللبيب(،  

تض مستقلة  مبصنفات  الملة  دراسة  فع،  و فردوا  املفردات  ما  دراسة  ا ي 
يعر    اليوم  الناس  يتداول،  معن  بن م  وبصها  للجملة  دراست،  املرادي   
بة)أببيات الم،( ل ر في، الم، اليت هلا ا، من اإلعراب، واليت ال ا، هلا  
من اإلعراب،  ما  فرد ا برسالة مستقلة ترمجها بة)رسالة   مج، اإلعراب(، 

الناس اليوم، والُعننايب   رسالت، )احلل،   الكنيم على    و ي مطبوعة ينتفع هبا
الم،( حتدث فيها ابلتفصي، عن الم، اليت هلا ا، من اإلعراب، واليت ال  

 ا، هلا، و ي مطبوعة أبيدي الناس اليوم.  

 
 . 16اللغة العربية معنا ا ومبنا ا  (1)
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وجتدر اإلشارة قب، اخلوا   مسائ، البحث سىل  ن األبواب النحوية،  و  
وظائف النحوية تنقسم ابعتبار اإلفراد والملة سىل  ما يسمي، بعض احملدثن ال

  قسام:
 ما يكون مفرًدا ومجلة  اخلرب وما  صل، اخلرب، واحلال، والنعت، وحنو للظ. -
ما ال يكون سال مجلة، ومح، علي،: جواب الشرط، وبعض  ببار النواسخ،   -

مضافًا سلي،، مث،: ) اد( و بواهتا، و) نن، و أنن( سلا ُبففتا، وبعض ما يقع  
  الذي أييت بعد )سل، وحيث(، وحنو للظ.

 ما يكون مفرًدا فقط، وال يكون مجلة، و ذا ما علي، مدار البحث.  -
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 املبحث األول: ما ال يكون مجلة من املرفوعات 
 أواًل: املبتدأ وما أصله املبتدأ

ويبتد  هبا الكنيم،  املبتد  وما  صل، املبتد  وظيفة مسند سليها   الملة العربية  
 واألص، في، اإلفراد؛ ألن، اكوم علي،، وابتلف   صحة جميئ، مجلة على  قوال: 

النحوين  مجهور  قول  و ذا  مطلًقا،  املنع  الفارسي (1)  وهلا:  وابتاره   ، (2) ،
، فاملبتد  عند م ال بدن  ن  (4) ، ونسب، ابن  شام لأل ثرين(3) وصرح ب، ابن جين 
؛ " ألن، ال يبتد  سال ابألمسا  املفردة، ويتعذر تقدير الم،    يكون امسًا مفرًدا

؛ سل املسند سلي، اكوم علي، وخمرب عن، و ذا ال يتأتنى مع الم، سال  (5) املفردات"
سن محلت على املفرد حنو: )ال سل، سال هللا  لمة التوحيد(، فالملة املكونة من  

احملذو    وامسها وبرب ا  للجنس  النافية  املفرد  ال  أتوي،  للظ    واتبع،،  ، 
احملدنث عن،، وسن  انت صورت، صورة الملة، فاإلسناد  نا ليس مراًدا لدى  
النحوي، ب، املراد اللفظ، فيعطى حكم اللفظ املفرد، قال ابن احلاجب:" مل 
يقع الفاع، وال املبتد  مجلة سال سل قصد ب، نفس اللفظ، فيكون حينئٍذ  املفرد  

 .(6)   احلكم"

 
 . 429، ونتائج الفكر1/55التذيي، والتكمي،ان ر:    (1)
 . 1/7التعليقة   (2)
 .1/373، وسر صناعة اإلعراب1/314اخلصائص   (3)
 . 187وان ر: مقومات الملة العربية، 559مغين اللبيب    (4)
 . 2/764. وقد عل، ابن احلاجب عدم وقوع، مجلة   سمني  مستق، ضمن  مالي،1/356الطراز   (5)
 . 2/540، وان ر: املقاصد الشافية2/882األمايل   (6)
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اثنيها: جواز جمي  املبتد  مجلة، وب، قال  شام الضرير، وثعلب، ومجع من  
املبتد  ما ال يرتبص ابلفاع،، وال  (1) الكوفين  ، و أن ابن جين  يرتبص   

 .(2) سيما  ن، قد ورد  ن الصفة)الملة(  قيمت مقام املوصو  )املبتد (
بد اللطيف من احملدثن،  اثلثها: الواز فيما مسع فقط، قال ب، امد محاسة ع

فر ى  ن املبتد  جا    مواضع من القرآن الكرمي مجلة على غري املألو  من  
 .(4) ، فيبقى وروده مجلة متفرًدا ال يقاس علي،(3)  مره

والذي ي هر  ن املبتد  ال يكون مجلة؛ لكون، اكوًما علي،، وخمربًا عن،، 
مسند سلي،، وال يكون اإلسناد لملة؛  واإلببار ال يكون سال عن االسم، فهو  

سل الم، نكرات؛ لوقوعها   موقع احلال وِلوصف النكرة هبا، واألوىل ابإلسناد  
 ن يكون ملعرفة سال سن قصد اللفظ دون املعىن، فحينها ميكن وروده مجلة    
ال ا ر؛" ألن املعىن معىن املفرد، حنو: سوا  علين  قمت  م قَةَعْدَت. و و  ثرٌي  
قياُمظ   تقدير:  قعدت(    ) قمَت  م  ألن  العريب؛  والكنيم  القرآن    

  .(5) وقُعوُدك"

 
معاين  . وقد ل ب الفرا  سىل عدم الواز، وأتّول ما جا  خمالًفا لذلظ. 1/55التذيي، والتكمي،   (1)

 . 2/323القرآن
 .1/288، وسر صناعة اإلعراب2/370اخلصائص   (2)
 يب  ىب  نب ٱُّٱ،  [24]الروم:َّ  جك مص خص   حص مس خس حس  ٱُّٱ:  مث، قول، تعاىل  (3)

 . [73 : القصص]  َّ ىث  ىت نت مت   زت رت

 . 70  بنا  الملة العربيةان ر:    (4)
 . 3/86. وان ر: شرح الكافية2/540املقاصد الشافية   (5)
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 اثنًيا: الفاعل وما ينوب عنه 
الفاع، وما ينوب عن، اكوم عليهما داب، الملة ومسند سليهما  ذلظ  
ويراد ب، عند   ، العربية "  ، اسم ل رت، بعد الفع، و سندت ونسبت للظ  

،  (1) االسم، و ن الفع، الواجب وغري الواجب   للظ سوا "الفع، سىل للظ  
و كذا ًنئب الفاع، فقد ينوب عن الفاع،: املفعول  و ال ر   و الار واجملرور  
 و املصدر  ، للظ امول على الفاع، حنوًًي وسسنادًًي وليس ًنئًبا عن الفاع،  

   املعىن. 
ني  احلاص،   املبتد ؛  اخلني    جمي  الفاع، وًنئب، مجلة قريب من اخل

ألنن  نًي من املبتد  والفاع، اكوم عليهما   الملة وادث عنهما ومسند  
 سليهما. 

 وقد جا  اخلني    الفاع، وًنئب، على  ربعة  قوال: 
،  (3) ، والسهيلي( 2)  وهلا: املنع مطلًقا، ول ب سلي، مجهور البصرين والفارسي

،  (7) وابن  شام  (6) و و الصحيح عند  يب حيان،( 5) ، وابن يعيش(4) وابن الشجري

 
 . 1/185اخلصائص   (1)
 .1/7، والتعليقة521، 2/496الشعران ر:    (2)
 . 429نتائج الفكران ر:  (3)
 . 2/37 مايل ابن الشجريان ر:    (4)
 . 4/86شرح املفص،ان ر:    (5)
 . 1/211البحر احمليطان ر: (6)
 . 223، وشرح شذور الذ ب755مغين اللبيبان ر:  (7)
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 . (3) ، و و ما يُةْفهُم من بعض  نيم سيبوي،(2)، واألصح عند السيوطي(1) والعنايب
 وقد أتولوا  ، ما جا  ظا ره  ن الفاع،  و ًنئب، مجلة بتأوينيت:

 .(4) األول:  ن يكون  ناك سابظ اذو ، و و ) ْن( وحد ا دون  بواهتا
 الثاين:  ن يكون الفاع،  و ما دل علي، ظا ر الملة. 

الثالث:  ن يكون الفاع، اذوفًا وسن مل يقم   اللفظ ما يقوم مقام،) 5(،  
ويقدرون   النائب ضمري املصدر، والملة بعده تكون مفسرة ل،،  ما    

، فجملة النهي  [ 11]البقرة:  َّمن يل ىل مل يك  ىك مك لكُّٱقول، تعاىل:
و ذا مردود بصحة وقو  الملة اكية   ا، املفعول  ما  مفسرة للضمري، 

 سيأيت)6(. 

 .(7) اثنيها: الواز مطلًقا، وممن قال ب،:  شام، وثعلب وبعض الكوفين 
سن   فيجيزون  النحوين،  من  ومجاعة  الفرا   سلي،  ول ب  التفصي،،  اثلثها: 

والفع، معلق   انت الملة   موضع فاع،  و ًنئب، لفع، من  فعال القلوب  
عنها، حنو: ظهر يل  قام زيد  م عمرو، وعلم  قام عبد هللا  م بكر. ومينعون:  

 
 .51الم،ان ر: احلل،   الكنيم على (1)
 . 2/45، واألشباه والن ائر2/272مهع اهلوامعان ر:    (2)
 . 1/23الكتابان ر:    (3)
 . 1/233، وشرح التسهي،4/155للقرا  السبعة  احلجةان ر: (4)
 . 1/56التذيي، والتكمي،ان ر: (5)
 . 525، ومغين اللبيب6/259التذيي، والتكمي،ان ر:    (6)
 .435/ 2، واخلصائص2/521الشعران ر:    (7)
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،  (1)يسرين خيرج عبد هللا، ويتأولون ما ظا ره للظ، ونسب  ذا القول لسيبوي،
حيَتِم،" سيبوي،  و نيم  حيان:"  والد (2) قال  بو  ابن  ل،  وانتصر  ب،    (3) ،  وقال 

 .(4) السريا 
، وابن  (5) رابعها: الواز   ضرورة الشعر فقط، و و ظا ر  نيم ابن جين

 .(6) عصفور
معلقة   الملة  تكون  و ن  قلبًيا،  الفع،  بشرط  ون  الواز  بامسها: 

ابن  شام القول  هبذا  قال  وقد  املعلقات.  سائر  دون  وحده  ، (7) ابالستفهام 
 .(8) وليس  و املشتهر عن،، وابتاره الدماميين 

بق يتبن  ن سسناد األفعال باص ابألمسا ، ال سيما  نا   ابب  ومما س
الفاع،؛" ألن، ُيْضَمُر، ويكىن عن،، ويثىن وجيمع. وال جيوز شي  من للظ    

، وما جا  على بني  للظ فمحمول على احلكاية؛ سل " الملة ال  (9) الم،"

 
 . .233، 195/ 2ومعاين القرآن، 3/110الكتاب. وان ر: 1/56ان ر: التذيي، والتكمي،   (1)
 . 559، وان ر: مغين اللبيب1/56التذيي، والتكمي،(2)
 . 187االنتصاران ر: (3)
 . 1/47ان ر: شرح  تاب سيبوي،(4)
 . 2/435اخلصائصان ر: (5)
 . 265ضرائر الشعران ر: (6)
. وسبق القول أبن ابن  شام صحح القول ابملنع مطلًقا، و ذا ال مينع  524اللبيبمغين ان ر: (7)

 من  ن يكون ل،   املسألة ر ًين. 
 . 4/218تعليق الفرائدان ر:    (8)
 . 2/293املقاصد الشافية   (9)
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  على  ن " منضي  ،  و يقتصر مبا ورد   السما (1) تقوم مقام الفاع، سال اكية" 
ل،   الذي قعد  اليت برجت عن مألو  االطراد    ربط  ، مجلة من الم، 
النحاة ابملوقف الذي ترد في،، وسياقها الذي يطلبها على النحو الذي جا ت  

، و ذا  (2) ب،، وين ر سليها على  هنا شوارد ندنت عن السمت العام لن ام الملة" 
 د ليست ابلقليلة ختالف للظ من القرآن   وىل من املنع املطلق مع وجود شوا

العرب، ومن مثن أتويلها على  وج، ال خيلو بعضها من تكلف   الكرمي و نيم 
 وشذول. 

 
 . 1/217شرح الكافية   (1)
 . 64  بنا  الملة العربية   (2)
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 املبحث الثاين: ما ال يكون مجلة من املنصوابت 
 أواًل: املفعول به 

، و ذا ظا ٌر،  (2) ؛ "ألن، خمرب عن،   املعىن" (1) املفعول ب، ال يكون سال امسًا 
الكا   :  فعمرٌ  والضمري  عن،،  خمرب  اسم  عْمًرا(  زيد  )ضرب  قولظ:  و   

)َبشنْرُتَظ( وقعت موقع االسم املفرد، وال يصح  ن يقع شي  من للظ موقع  
الم،، ويدب،    ذا احلكم املفعول األول من ابب ظن، واألول والثاين من  

و و املبتد  فلها  ابب علم و بواهتما، فهذه سمنا لزمت اإلفراد ابعتبار  صلها،  
، و ذلظ جيري حكم اإلفراد   املفعول  (3)  حكام،، ومنها  ن، ال يكون مجلة 

الثاين من ابب ) عطى و سا(، فإن، "ال جيوز  ن يكون املفعول الثاين في، سال  
 .(4) امسًا اًضا، وال جيوز  ن يقع موقع، فع، وال مجلة"

اللفظ واملعىن  ما  و    و ذلظ املنادى فإن، مفعول   األص، من جهة 
النحوين  ومجهور  سيبوي،  إبمجا   (5)عند  مفرًدا  امسًا  يكون  لزم  ن  ولذا  ؛ 

سال  (6) النحوين  ب، ال يكون  ب،، واملفعول  املنادى مفعول  الناظم:"  ابن  قال   ،

 
 .319/ 1ان ر: شرح املقدمة الزولية الكبريويعده النحويون من عنيمات األمسا .    (1)
 . 1/283توضيح املقاصد واملسالظ   (2)
 .4/342، وشرح الكافية 1/457ان ر: البديع   (3)
 .  389احلل،   شرح  بيات الم،   (4)
، والتذيي،  3/385وشرح التسهي، ،202/ 4، واملقتضب1/291الكتابان ر:    (5)

 . 1/52،13/219والتكمي،
 . 100اإلنصا ان ر: (6)
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ظا ره  ن املنادى مجلة  أن يدب،  ، وما  تى    (1) امسًا؛ ألن، خمرب عن،   املعىن"
حر  الندا  على فع، وحنوه فمؤول سما بكون املنادى اذوفًا، وسما على جع،  

 .(2) داة الندا  للتنبي،؛ ألن )ًي( تكون للندا  وتكون جملرد التنبي،
واالسم املنصوب على االبتصاص ليس مبنأى عن املنادى فهو مفعول    

،" فيجي  لف ، على  (3) ه على حد قول سيبوي،األص، لفع، ال يستعم، سظهار 
جمرا ا     األمسا   جتري  وال  نصب،  الندا   موضع  ألن  نصًبا؛  الندا   موضع 
الندا ؛ ألهنم مل جيرو ا على حرو  الندا ، ولكنهم  جرو ا على ما مح، علي، 
الندا ، وللظ قولظ: سًن معشَر العرب نفع،  ذا و ذا،  أن، قال:  عين، ولكن،  

 . (4)  ي هر وال يستعم،  ما مل يكن للظ   الندا "فع، ال
ول ر الفارسي:" سال  ن  ذا جيري على حر  الندا ، يعين  ن ما ابُتصن  
قد جيري على حر  الندا  حنو: اللهمن اغفر لنا  يتها العصابة، و ًن  فع،  ذا  

 .(5)  يها الرج،، ليس يُنادي نفس، سمنا خيصها" 
 مما  و   ا، املفعول ما أييت:  وسمنا يقع موقع الملة

 
 . 25شرح األلفية(1)
 .235/ 13، 1/52ان ر: التذيي، والتكمي،   (2)
 . 2/66، 1/291الكتابان ر:    (3)
 . 2/233الكتاب   (4)
(5)   1/261. 
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 واًل: املفعول الثاين من ابب)ظن(، والثالث من ابب)علم(، فهما   ا،  
اخلرب، فروعي األص،   للظ، فكان هلما ما للخرب من حيُث جواُز وقوعها  

 مجلة. 
اثنًيا: احملكية ابلقول  و مبرادف، فإهنا تقع مجلة، وتسمى: مقول القول؛ ألن  

 ل سلا وقعت بعده مجلة  ن حتكى.  من شأن القو 
و ذه الملة احملكية تقع   ا، النائب عن الفاع، السيما سلا  ريد لف ها  

، ومن ابب [11]البقرة:  َّ  من يل ىل مل يك  ىك مك لك ُّٱ ما   قول، تعاىل:  
 وىل وقوعها موقع املفعول؛ مع  ن "الملة اليت يراد هبا لف ها تنزل منزلة األمسا   

 . (1) املفردة"
املفعول   ب،  م  املفعول  احملكية ابلقول    ا،  النحويون    ابتلف  وقد 

 املطلق؟ 
ل ب المهور سىل  هنا   موقع املفعول ب، قال سيبوي،:" واعلم  ن )قلت(  
سمنا وقعت    نيم العرب على  ن حُيْكى هبا، وسمنا حَتِْكي بعد القول ما  ان  

 
 . 538مغين اللبيب   (1)
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قواًل" ال  وابتاره  (1)  نيًما  والرضي (2) السريا ،  عند  يب  (3) ،  األظهر  و و   ،
 .(6) ، والعنايب (5)، والصواب عند ابن  شام(4) حيان

سىل   القول  ونسب  املطلق،  املفعول  من  سىل  ن،  احلاجب  ابن  ول ب 
موضع  (7) احملققن  بعده    يذ ر  فالذي  متعٍد،  غري  القول  وحجت،  ن   .
، الرضي بذلظ فقال:(8) املصدر  " و ذه الملة احملكية منصوبة املوضع  ، وقد ومهن

بكوهنا مفعواًل هبا، ال مفعواًل مطلًقا، على ما و م املصنف؛ وللظ ألن معىن:  
 . (9) قلت زيد قائم: قلت  ذا اللفظ، فهو مقول"

العام، عنها  املعلنق  الملة  تعاىل:  (10) اثلثًا:    هئ مئ خئ ُّٱ،  قول، 

 [.  12]الكهف   َّ هب جب

 
 . 1/122الكتاب   (1)
 . 3/238شرح  تاب سيبوي،ان ر: (2)
 . 4/177شرح الكافيةان ر: (3)
 . 6/132التذيي، والتكمي،ان ر: (4)
 . 539مغين اللبيبان ر:    (5)
 .51ان ر: احلل،   الكنيم على الم،(6)
 . 1/191 مايل ابن احلاجبان ر:    (7)
 . 2/464ان ر: حاشية الدسوقي على مغين اللبيب   (8)
 . 4/177شرح الكافية   (9)
 . 236-1/235الكتابان ر:    (10)
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 ن املفعول ب، ال يكون مجلة سال ما وقع موقع اخلرب  املفعول  ويُةْعَلُم مما سبق  
الثاين من ابب ظن،  و املفعول الثالث من ابب علم،  و ما  ان اكًيا ويلحق  

 ب، املعلق فعلها، وما عدا للظ فاسم مفرد يقع علي، فع، الفاع،. 
  



 

  

 
219 
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 اثنًيا: املفعول املطلق 
؛  (1) مصدرًا  ان  و غري مصدر مما خيرب عن، من جهة املعىن املفعول املطلق  

،  (2)وعلي، فإن، ال يصح  ن يكون مجلة، و و ما  اد جُيَْمُع علي، عند النحوين 
، وللظ سلا  (3) وانفرد ابن احلاجب فذ ب سىل  ن املفعول املطلق قد يكون مجلة

وقعت بعد قول مث،: )قلت: زيد قائم(؛ ألن القول غري متعٍد سىل مفعول، فيلزم  
ا بعده مصدرًا، و أهنا مبنزلة: قلت قواًل  و قلت  ذا القول، وحنو   ن يكون م

للظ مما جيعلها مبح، املفعول املطلق. وقد مر بيان املسألة واخلني  فيها    
 )املفعول ب،(.

ول ب الرضي سىل  ن الملة تقوم مقام املصدر   مث،: )فا ا لفيظ(؛ 
،  (5)ب،، و و ما ل ب سلي، سيبوي،  . والصحيح  هنا مفعول(4) لقيامها مبعىن املفرد

وجع، ابن مالظ احلكم ابملصدرية على  ذه األمسا  خمالًفا للصواب، ومن قال  
 . (6) ب، فهو مبعزل عن الصواب

  

 
املفعول املطلق ال يكون سال مصدرًا، وتطلق عبارة غري املصدر على ما ًنب عن، من  لفاظ،     (1)

 وحنو للظ. و  رمت،  ، اإل رام، حنو: ضربت، سوطًا، 
 . 1/319ان ر: شرح املقدمة الزولية   (2)
 . 1/191ان ر: األمايل(3)
 . 1/232شرح الكافيةان ر: (4)
 . 316-1/315الكتابان ر:    (5)
 . 195/ 2شرح التسهي،ان ر:    (6)
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 اثلثًا: املفعول له 
يتوافق املفعول ل، مع املفعول املطلق   شرط املصدرية فيهما، وقد تضافرت  

املفعول ل،، وسن  ان  ناك من يرى  ن نصوص النحوين على اشرتاطها    
ما حكاه   للظ  من غري ا، ومن  فيجي   املصدرية  في،  يشرتط  ال  ل،  املفعول 
سيبوي، عن يونس"  ن قوًما من العرب يقولون:  ما العبيد فذو عبيد، و ما العبد  
م شّبهوه   قلي، ببيث. وللظ  هنن فذو عبٍد، جيرون، جُمرى املصدر َسواً . و و 

ل،:" و جاز بعضهم  ن يكون غري  (1) ابملصدر" املفعول  ، وقال  بو حيان   
مصدر، حنو: جئت للسمن، ولورود مث،  ذا وجب  ن يتأول على حذ   
علنًي   تكون  ال  الذوات  ألن  السمن؛  ابتغا   قال:  املضا ،  أن،  املصدر 

 .(2) لألفعال"
فع، من  املفعول ل، اسم خمرب عن، من جهة املعىن؛ سل سن، سببار عما وقع ال

 جل،، و ذا ال يتأتنى مع  ون، مجلة، فوجب  ن يكون امسًا ظا ًرا، و و على 
ا قبل، وال  

َ
حد سيبوي،" موقوٌ  ل،، ألنن، تفسرٌي ملا قبَل، ملَ  ان؟ وليس بصفٍة مل

 .(3)من،"
ويذ ب بعض احملدثن سىل  ن النحوين  مهلوا مجلة املفعول ل،، فأبذ يدرس  

لها من بعض  نيم املعاصرين وغري املعاصرين، وَيْشَتمُّ فيها  بعض الم، اليت است
معىن السببية وجيعلها مفعواًل ل،، و ي   حقيقتها ال خترج عن  وهنا حاليًة،  

 
 . 1/389الكتاب   (1)
 . 103النكت احلسان   (2)
 . 1/367الكتاب   (3)
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ويقول:" و انت الملة التعليلية اليت  طلقوا عليها حالية موضع مهي األ رب    
النحاة ل ر  هنا ت الدراسة؛ ألين مل  جد  حًدا من  عليلية   ا، نصب   ذه 

املفعول ل، من حيث الداللة واإلعراب...، و ظن  ن عدم تصنيفهم هلا   للظ  
املضمار ًنجم عن تدابلها العميق ابحلال" سىل  ن يقول:" ر يي بصوابية سعراهبا  

 .(1) مفعواًل ل،"
سال   يكون  ال  و و  ن،  ل،  املفعول  شرط    عن   م  يتغاف،  هبذا  و و 

وسمنا وجب  ن يكون مصدرًا؛ ألن، علٌة وسبب لوقو  الفع، وداٍ   ، "  (2) مصدرًا
وتنقضي؛   حتدث  معاٍن  واملصادر  عيًنا...،  ال  حداًث  يكون  سمنا  والداعي  ل،، 

. والن ر سىل معىن التعلي، وحده سيجرتًن سىل مح،  ثرٍي  (3) فلذلظ  انت علة"
لي، يدب، عرًضا  من الم، و شباه الم، سىل وظيفة املفعول ل،؛ سل معىن التع

   ثري من الرتا يب، و و   شب، الملة   ثر؛ ال سيما  ن حرو  الر ال  
ختلو من معىن السببية   غالبها، ومل يق،  حد من النحوين أبن شب، الملة    
بذلظ   وتبع،  تفسريه،  الزخمشري    يكون  سال  ن  ل،  مفعول  نصب  ا، 

م، على احمل، سمنا يكون لو  ان النصب  ، وال وج، ملا قااله؛ سل احل (4) العكربي

 
. والتداب، بن احلال واملفعول ل، وارد فيما لو  ان  ، منهما  12الملة الواقعة مفعواًل ل،   (1)

، و و ما بين، سيبوي، أبن   ،  مصدرًا، وال عكس، فاملصدر أييت حااًل، وال أييت املفعول ل، مجلة
 .1/385احلجاز قد ينصبون ابب املصادر ابأللف والنيم على  ن، موقو  ل،. الكتاب 

 .194/ 1، واألصول1/367الكتابان ر:    (2)
 . 2/138شرح املفص،   (3)
 .1155/ 2، والتبيان2/595الكشا ان ر:    (4)
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الر  و   "  ن حر   الصحيح  ب،  وليس  ذلظ،  األص،،  ل،  و  للمفعول 
، وقد جع، ابن احلاجب )النيم(   املفعول ل،  (1) األص،   املفعول من  جل،"

 .(2) مبنزلة ) (   املفعول في،
  

 
 .23/297، وان ر: البحر احمليط 1/468البسيط   (1)
 . 2/566األمايلر: ان    (2)
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 رابًعا: املفعول معه 
 ن، ال يكون سال    -ب املفعول مع، من األصول املقررة لدى النحوين   اب

امسًا، فليس من، الفع، املضار  املسبوق بواو مبعىن )مع( حنو: ال أت ، السمظ  
وتشرَب اللنب، وال الواو املتبوعة جبملة، حنو: سرت والشمُس طالعة، فإن الواو  

 .(1) دابلة   األول على فع،، و  الثاين على مجلة 
جييز جمي  املفعول مع، مجلة سال ما حكاه ابن  وليس  حد من النحوين  

 شام عن صدر األفاض، اخلوارزمي   حنو: )جا  زيد والشمُس طالعة( قال:"  
وقال صدر األفاض، تلميذ الزخمشري: سمنا الملة مفعول مع،، و ثبت جمي   

، قال السيوطي:" فرن من جعلها حااًل؛ ألهنا ال تنح، سىل  (2) املفعول مع، مجلة"
 .(3) رد يبن  يئة فاع، وال مفعول وال  ي مؤ دة" مف

والذي  تبين، مما بن يدي من مصادر  ن صدر األفاض، اخلوارزمي مل يق،:  
 سن املفعول مع، جيي  مجلة؛ ألمرين: 

األول:  ن صدر األفاض، ال يرى ابب املفعول مع،   األص،، و و عنده  
ا سها  اليت  الواوات  من  واوه  و ن  احلال،  ابب  عن  وهنا من  فيها  لنحويون 

 .(4) حالية 

 
 . 303 وضح املسالظان ر:    (1)
 . 606مغين اللبيب   (2)
 .  2/240مهع اهلوامع   (3)
 . 1/444التخمريان ر:    (4)
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الثاين: ما  ثبت، صدر األفاض، نفس،  ن الملة من ابب ال ر  قال:"  ما  
. و و ما حكاه  (1) ن الواو   قولظ: جئت والشمس طالعة، للمفعول في،"

 ابن  شام   )مغين اللبيب( عن ابن جين. 
 إلمجا . وهبذا نستطيع القول أبن وقو  املفعول مع، مجلة ممتنع اب

  

 
 . 1/444السابق   (1)
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 خامًسا: التمييز
، وسمنا  و اسم مفرد، وللظ  (1) يتفق النحويون على  ن التمييز ال يكون مجلة

 لوجهن:
 األول:    ون، يشب، املفعول الذي ال يكون سال مفرًدا. 

والثاين:  ن، قد يكون فاعنًي   املعىن، حنو: )طاب زيد نفًسا(  ي: طابت 
،  ي: وفجرًن  [12]القمر:     َّ  ىت نب مب زب ٱُّٱنفس،،  و مفعواًل،  قول، تعاىل:

، وقد تقرر من قب،  ن  نًي من الفاع، واملفعول ممتنع وقوع،  (2) عيوَن األرا 
 مجلة. 

، فذ ب  (3)  ن يكون للظ سبب لزوِم التمييز اإلفراد   وقد ضعف ابن سًيز
التمييز االمسية؛ ألن   اليت  لزمت  التمييز للمفعول ليست  ي  سىل  ن مشاهبة 

 الشي  سلا شاب، الشي  ال جيرى جمراه إبطنيق.  
واملتج،  نن مح، ابب التمييز على ابب املفعول ب، قوي؛ ملا بن البابن من  

ز مفعواًل   األص،  ما سبق   الوج، الثاين، واملقرر    شب،، ورمبا  ان التميي
العربية ما حكاه سيبوي، عن العرب  هنم" يشبهون الشي  ابلشي  وسن مل يكن  

 . (4) مثل،   مجيع األشيا "

 
 . 2/181، وان ر قب، للظ: شرح املفص،1/504حاشية اخلضري على ابن عقي، ان ر:    (1)
 . 209. وان ر: توجي، اللمع1/461الفصولاحملصول   شرح ان ر:    (2)
 . 183ان ر: قواعد املطارحة   (3)
 . 3/646الكتاب   (4)
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وميكن  ن خنلص من قضية املفاعي، سىل  ن"  ون الكلمة مفعواًل هبا  و فيها  
مطلقً  مفعواًل  ال يصح شي  من للظ  ل،      -ا و من  جلها  و معها  و 

الفع،، والعلة    ن  ، واحد من املفعوالت خمرب عن، من جهة املعىن أبن، فَةَع،  
، وال يصح شي  من للظ    (1)  و فع، ب،  و فع، في،  و فع، ل،  و فع، مع،"

 الملة  يًضا. 
  

 
 . 1/319شرح املقدمة الزولية الكبري   (1)
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 سادًسا: املستثىن
نا ، وليست األداة دابلًة  املراد جبملة املستثىن تلظ الواقعة بعد  داة االستث

فيها،  ما   الملة املستثناة ابلفع، )بني( و)عدا( و)حاشا( و)ليس( و)ال 
يكون(، فهذه ال ختلو سما  ن تكون من الم، اليت ليس هلا ا، من اإلعراب،  

 .(1)وسما  ن تكون حالية. وجهان حكامها ابن عصفور و بو حيان
 من النحوين  ن تدب، على االسم،  و ما )سال( فإن األص، فيها لدى  ثري

، ومع للظ  فما بعد )سال( ال خيلو من  (2) وسن وقع بعد ا فعٌ، فهو مؤول ابسم
 حاالت ثنيث: 

بارج   حكم،  حكم،  و ذا  املفرغ،  االستثنا   من  يكون  األوىل:  ن 
االستثنا ، فيجوز  ن يكون مفرًدا  و مجلة حسب ما تقتضي، العوام،، والملة  

غري  الها   تكون  وقد  حالية  تكون  فقد  )سال(،  تكن  مل  لو  سال  محلها  بعد 
 .(3) للظ 

الثانية:  ن يكون ما بعد )سال( متصنًي مبا قبلها، فهذا ال يكون سال مفرًدا  
عند مجهور النحوين، وال يصح وقوع، مجلة قال الرماين:" االستثنا  من موجب  

،  (4) ن سال مفرًدا، دون مجلة"مبنزلة مفعول)ضربت(، وما جرى جمراه مما ال يكو 
وعلة للظ عند سيبوي،  ن،" سمنا منع األب  ن يكون بداًل من القوم  نظ لو  

 
 . 8/321، والتذيي، والتكمي،2/265شرح الم،ان ر:    (1)
 . 2/138، وشرح الكافية275/ 2ان ر: شرح التسهي،   (2)
 .304/ 1القرآنان ر: دراسات ألسلوب    (3)
 . 533شرح  تاب سيبوي،   (4)
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قلت:  اتين سال  بوك  ان ُااال. وسمنا جاز ما  اتين القوُم سال  بوك ألن، حيسن لظ  ن  
اذو     . وسن ورد ما بعد ا مرفوًعا فني جيوز جعل، مبتد  ( 1) تقول: ما  اتين سال  بوك" 

 . ( 2) اخلرِب، ويكون املستثىن مجلة؛ سل ال دلي، على اخلرب    ثري من للظ 
، وقال ب، ابن  ( 3) و جاز بعض النحوين وقوع، مجلة، ونسب للظ البن برو  

مالظ، ومح، علي،  ثريًا من الشوا د وال سيما احلديثية اليت ورد فيها ما بعد )سال(  
مرفوًعا   استثنا  اتم مثبت  ما   قول، صلى هللا علي، وسلم:"  ،  ميت معاىف سال  

، وجعل، ابن  شام  و احلق قال   عدِّ الم،:" واحلق  هنا  ( 4) اجملا رون"، وحنو للظ 
، وانتصر ل، الدماميين، وقال فيها:"  مه،  ( 5) والذي  مهلوه الملة املستثناة..."   تسع، 

.  ( 6) األ ثرون َعدن  ذه الملة   الم، اليت هلا ا، من اإلعراب وينبغي  ن تُةَعّد" 
 ونسَب ابن مالظ  ذا القول للفرا  مستنًدا سىل ما وجن، ب، قول، تعاىل:  

 .  ( 8) على  ن، مبتد    ( 7) ، برفع )قلي،( [ 249]البقرة:    َّ  لك  ٌٍّّ   ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي ٱُّٱ
و ذا مردود عند المهور، ومحلوا ما جا  مرفوًعا بعد )سال(   استثنا  اتم  

 مثبت على وجوه عدة: 

 
 . 2/331الكتاب   (1)
، والبحر  8/204، والتذيي، والتكمي،3/322ان ر: شرح مج، الزجاجي، البن الضائع   (2)

 .3/75احمليط
 ، ومل  جد قول،   مصنفات، اليت بن يدي. 94شوا د التوضيح والتصحيحان ر نسبت، ل،  :    (3)
 . 94السابقان ر:    (4)
 . 558مغين اللبيب   (5)
 . 6/13تعليق الفرائد   (6)
 . 22ان ر: خمتصر   شوال القرآنواألعمش.   ،قر  هبا  يبي    (7)
 . 96والتصحيح وشوا د التوضيح 1/298، و 2/166معاين القرآنان ر:    (8)
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الوصف  يكون امواًل على  و وال ا ابلصواب،  ن  ، (1)  وهلا: و و  قوا ا 
ا يكون في، )سال( وما  و و ظا ر  نيم سيبوي،، وعقده بباب فقال:"  ذا ابب م

، و و ابتيار املربد قال:" َوتقول على َ َذا:  (2)بعده وصًفا  مبنزلة مث، وغري"
نعًتا" سالن  يكون  وال  زيٌد،  ِسالن  اْلَقْوم  السراج(3) َجاَ ين  ابن  قال  وب،   ، (4)  ،

، ( 7) ، وابن يعيش(6) ،  وقال ب، ابن برو    بعض ما ل ب سلي،(5) والفارسي
السمن و و   عند  املثبت  (8) الصحيح  التام  فأجاز    ل،  بو حيان  وانتصر   ،

النصب واإلتبا  على الوصف قال عن االستثنا :" وسلا مل يفرغ والكنيم موجب  
، (9) حنو: قام القوم سال زيًدا، فاألفصح النصب وجيوز رفع،، قالوا على النعت"

جائز، وللظ   االستثنا   و و ابتيار اإلمام الشاطيب سل يرى:"  ن غري النصب  
املتص،؛ فإنظ سلا قلت: قام القوم سال زيًدا. جاز لظ  ن تقول: سال زيٌد ابلرفع،  

 
سطنيق الوصف  نا خمتلف في،، فقي،: سن، الوصف الصناعي، وقي،: سن، الوصف النحوي، وقي،     (1)

للظ. والصواب  نا  ن املراد الصفة اليت  ي النعت. ان ر: شرح الم،، البن  غري 
 .  1/580، واملساعد3/1526، وارتشا  الضرب2/258عصفور

 . 2/331الكتاب   (2)
 .    4/411املقتضب   (3)
 . 1/301ان ر: األصول (4)
 . 229اإليضاحان ر:   (5)
 .2/961شرح مج، الزجاجيان ر:   (6)
 . 2/219املفص،شرح ان ر:   (7)
 . 1/469الدر املصونان ر:   (8)
 . 106النكت احلسان(9)
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الصفة، و ذلظ   سل  ان  صلها  )غري(؛  على  األول محنًي  على  فيجري صفًة 
زيٌد   سال  معنا  حٌد  لو  ان  ومن  نيمهم:  زيٍد،  سال  ابلقوم  مررت  تقول: 

 .(1)لغُِلْبنا"
ابن عصفور، ور ى  ن الوصف بة)سال( خيالف الوصف بغري ا    و كذا محل،

،  (2) من الصفات    ن، جيوز  ن يوصف هبا ال ا ر واملضمر واملعرفة والنكرة 
 .(3)وتكون " الصفة عارضة   )سال(، واالستثنا  عارا   )غري("

وعلى  ذا الوج، ميكن  ن حيم، الكثري من الشوا د اليت جا  فيها ما      
سال( مرفوًعا   استثنا  اتم مثبت من القرا ات القرآنية واألحاديث النبوية،  بعد )

 والشوا د الشعرية. 
اثنيها:  ن االستثنا    ظا ره مثبت، ولكن  و   احلقيقة امول على  

امول   [249]البقرة:  َّ  لك ٌٍّّ   ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱُّٱالنفي، فالرفع   قرا ة: 
، و و ابتيار ابن مالظ    (4) على: مل يطيعوه سال قلي،. قال بذلظ الزخمشري

ليس   قول   و و  املؤول،  النفي  من  جعل،  سل  قال  بو  التسهي،؛  بشي   ما 
 ، وال خيلو من ضعف؛ سل  ، مثبت ميكن محل، على ضده. (5) حيان

 
 . 3/346املقاصد الشافية(1)
 . 2/258شرح الم،ان ر: (2)
 . 711/ 2املقتصد   شرح اإليضاح(3)
 . 1/323الكشا ان ر:    (4)
 . 3/72البحر احمليط   (5)
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. و و بعيد؛ سل تقدير فع،  (1) اثلثها:  ن، مرفو  بفع، اذو . قال، العكربي
اذو  ميكن  ن يقال    ، ما  شك، أتويل،. والتقدير ال بد  ن حيكم، الفع،  

، املذ ور وسمنا  و شي  تكلنف،  و،  املذ ور، وما قدره العكربي ال يرتبط ابلفع
 .(2) وجع،  بو حيان  ذا القول من ختليط بعض املعربن 

الضائع ابن  ب،  قال  البدل  ، و ن )سال(  نا هلا  (3) رابعها:  ن، امول على 
حكم )غري(   جواز سبداهلا، وضعف القول ابلبدل   اإلثبات العكربي وابن  

 . (4) ح البدل؛ سل ال يصح تكرار العام،  ا  نايعيش، و بو حيان وبنن  ن، ال يص
الثالثة:  ن يكون ما بعد )سال( منقطًعا عما قبلها، و و ما  انت )سال( في،  

. والنحويون في،  (5) مبعىن )لكن(، فكأن ما بعد )سال( منقطع عما قبلها   املعىن
 على مذ بن: 

، ونسب، الرضي  األول:  ن، ال يكون مجلة، ومل يرد عند م   عداد الم،
 . (6) سىل سيبوي، قال:" وما بعد )سال( عنده مفرد سوا   ان متصنًي  و منقطًعا"

الثاين: صحة وقوع، مجلة، قال  بو حيان: "وقد زعم بعض النحوين    
االستثنا  املنقطع املقدر بة)لكن( سلا مل يكن بعده ما يصح  ن يكون بربًا،  ّن 

 
 . 1/85التبيانان ر:    (1)
 . 3/74احمليط البحر   (2)
 . 3/324الم،شرح ان ر:    (3)
 . 106، والنكت احلسان220/ 2، وشرح املفص،1/85التبيانان ر:    (4)
قال العكربي:" ومعىن املنقطع:  ن، ال يكون دابنًي   األول، ب، يكون   حكم املستأنف،     (5)

 .1/343وتقدر )سال( في، بة)لكن("التبيان
 . 2/82شرح الكافية   (6)
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، و و ما  (1)اخلرب اذو ، و ن،   موضع رفع؛ لرًين )سال( وتقدير ا بة)لكن("
مبعىن )لكن( على بني  ما    يفهم من بعض  نيم سيبوي،   االستثنا  املنقطع 

حكاه عن، الرضي قال:"  ذا ابب ما يكون مبتد  بعد )سال(. وللظ قولظ: ما  
مررت أبحد سال زيد بري من،،  أنظ قلت: مررت بقوم زيد بري منهم، سال  

 .(2) نظ  دبلت )سال( لتجع، زيًدا بريًا من مجيع من مررت ب،"
ا بعد )سال( مجلة فة)سال( مبعىن  وحكى الصبان عن الدماميين  ن، "مىت  ان م

 .(3) )لكن(، ولو  ان االستثنا  متصنًي"
ويتقرر على  ذا  ن االستثنا  املنقطع يكون مفرًدا ويكون مجلة، وللظ ألن  
ما بعد )سال(   االستثنا  املنقطع الذي مبعىن )لكن( ليس استثناً  حقيقًيا، "  

ما عناه سيبوي،  (4) وسمنا ل ر على سبي، االستدراك ال االستثنا " ، و ذا  و 
، (5) عندما ر ى  نن مح،  ذا النو  من األمثلة على االستثنا  يؤدي سىل احملال 

 وهبذا صح جميئ، مجلة  ما صح جميئ، مفرًدا. 
  

 
 . 16/668البحر   (1)
 . 2/342الكتاب   (2)
 . 2/142حاشية الصبان   (3)
 . 6/12تعليق الفرائد   (4)
 . 2/331الكتابان ر:    (5)



 

  

 
233 

 العربية جملة العلوم  
 هـ 1442  شوالستون  الو   احلادي  العدد

 املبحث الثالث: ما ال يكون مجلة من اجملرورات 
 اجملرور ابحلرف

سال مفرًدا، وال جيوز  ن  تقرر لدى النحوين  ن اجملرور ثر  الر ال يكون 
يكون مجلة، وعلى للظ بُِنَيْت قواعد اللغة عند م وبَةَنوا  حكامهم على للظ،  
ومن للظ  هنم حكموا بفتح مهزة )سنن( بعد حر  الّر   حنو: عجبت من  

 .(1)  ّنظ منطلق،  ي: من انطنيقظ؛ " ألن اجملرور ابحلر  ال يكون سال مفرًدا"
مل جيز  ن تكون الملة   موضع جر؛ ألن الم، ال    قال  بو حيان:" وسمنا

تدب، عليها حرو  الر   فصيح الكنيم، ال يقولون: عجبت من يقوم زيد،  
 . (2) وال: عجبت ِمن زيٌد قائٌم"

 ما عربن  –ومل أيت بني     ون جمرور احلر  مفرًدا سال بني  مل يشع  
   ن )حىت( سلا    (4) ، و و ما ل ب سلي، الزجاج وابن درستوي،-(3) ابن اخلشاب

 :(5) دبلت على مجلة فإهنا تكون   ا، جر هبا،  ما   قول جرير
 َوَما زَاَلِت اْلَقتةَْلى مَتُوُر ِدَماؤَ ا        ِبِدْجَلَة َحىتن َما ُ ِدْجَلَة َ ْشَك،ُ 

 
 . 2/32التصريح   (1)
 . 11/252التذيي، والتكي،   (2)
 .344املرجت،   (3)
 . 506ان ر: مغين اللبيب   (4)
 . 457ديوان،   (5)
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وقد ردن  ذا مجاعٌة من  فذ با سىل  ن مجلة)ما  دجلة  شك،(   ا، جر، 
 .(3) ، وابن اخلباز(2)، وابن اخلشاب(1) النحوين  الفارسي 

وحسب  ذا القول ضعًفا  ن في، تعليَق حرِ  الر عن العم،، و"حرو   
 . (4) الر ال تعلق"

وسلا تقرر للظ، فإن )حىت( تكون حر  ابتدا ، و)ما ( مبتد ، و) شك،(  
هلا من اإلعراب؛ ألهنا ابتدائية. قال سيبوي،:" برب ل،، والملة االمسية ال ا،  

والرفع جائز  ما جاز   الواو ومث، وللظ قولظ: لقيت القوم حىت عبُد هللا  
لقيت،، جعلت عبد هللا مبتد ، وجعلت )لقيت،( مبنًيا علي،  ما جاز   االبتدا   
القوم حىت زيد مسرح،   القوم حىت زيد ملقي، وسرحت   أنظ قلت: لقيت 

 .(5)  يكون في، سال الرفع؛ ألنظ مل تذ ر فعنًي"و ذا ال
  

 
 2/76ان ر: اإلغفال(1)
 . 344ان ر: املرجت،(2)
 . 244ان ر: توجي، اللمع(3)
 . 3/147الكتاب   (4)
 . 1/97الكتاب   (5)
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 املبحث الرابع: ما ال يكون مجلة من التوابع
 أواًل: عطف البيان

مل يذ ر  حد من مجهور النحوين جواز جمي  عطف البيان مجلة،  و اتبًعا  
هلا،  و  ن يكون فعنًي، و أهنم ال جييزون للظ، ونسب ابن  شام نفي وقوع،  

ر، ول ر من وجوه الفرق بن عطف البيان والبدل:"  ن، ال يكون  مجلة للجمهو 
 .(1) مجلة خبني  البدل"

وبالف مجهور النحوين   جواز جمي  عطف البيان مجلة الشلوبن؛ ألن،  
مح، الملة التفسريية اليت  ي عند المهور ال ا، هلا من اإلعراب على عطف  

املفسرة، فني تكون عنده ال ا، هلا من اإلعراب  البيان، ويرى التفصي،   الملة  
إبطنيق، ب، سهنا على حسب ما تفسره فإن فسرت ما ل، ا، فلها ا، وسال  

، وابتار السيوطي ر ي الشلوبن وقال: "والَقْول أِبَن املفسرة اَل  (2) فني ا، هلا
َا  َا، هَلَا  و اْلَمْشُهور. َوقَاَل الشلوبن: سِنن، لَْيَس على ظَا  ره، َوالتنْحِقيق: َ هنن

على حسب َما َ اَنت تَةْفِسريًا َلُ، فَِإن َ اَن اْلُمَفّسر َلُ، َموِضع َفَكَذِلظ ِ َي َوِسالن  
 مغ جغ مع  جع مظ حط مض ٱُّٱَفنَي، َوممنا َلُ، َموِضع قَةْول، تَةَعاىَل:

فَةَقول،: )هَلُم مْغفَرة( ِ  َموِضع نصب؛    [9]اْلَمائَِدة:      َّ مف خف حف جف
 خي حي ُّٱننُ، تَةْفِسري للموعود بِِ،، َوَلو صرح ابملوعود بِِ، َلَكاَن َمْنُصواًب وََ َذِلَظ  أِلَ 

َول،    [49]اْلَقَمر:    َّ  هئ مئ هي مي َشْي (  َعامنًي ِ  ) ،  فة)بلقناه( فسر 

 
 .263. وان ر: سعراب الم، و شباه الم،594مغين اللبيب   (1)
 . 526مغين اللبيبان ر نسبت، ل،  :    (2)
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اْلُمْخَتار   ُ َو  الشلوبن  قَاَل،  النِذي  َوَ َذا  أِلَننُ، برب إلنن.  للمفسر؛  َموِضع َ َما 
 . (1) ِدي، َوَعِليِ، تكون اْلُْمَلة عطف بَةَيان  َو َبَداًل"ِعنْ 

فأجاز وقو  عطف   سلي،،  ما ل ب  العكربي   بعض  للظ ل ب  وسىل 
يذ ر  مل  والبدل  البيان  عطف  بن  الفروق  عّدد  وملا  مجلة،   عادة  - البيان 

 .( 2)  ن، ال يكون مجلة-النحوين 
على بني  ما    ( 3) ابُن  شام   بعض ما ل ب سلي،  وابتار قوَل الشلوبن 

جا    )مغين اللبيب(؛ سل ل ر  ن النحاة مل يذ روا  ن الملة تقع عطف بيان، 
 وال مانع عنده من تسمية الم، املفسرة عطف بيان، فيكون هلا موضع. 

وما ل ب سلي، الشلوبن  و ما علي، بعض مفسري القرآن ومعربي، فيجيزون  
البيان مجلة، ومحلوا علي، بعض آًيت القرآن الكرمي، وقد جع،    وقو  عطف 

 حئ جئ  يي  ُّٱمن قول، تعاىل:    َّ هب مب خب ُّٱاإلمام الطربي مجلة:  
  [ 59آل عمران:    ]  َّ مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حبجب هئ مئ خئ
. ورمبا قصد بقول،:)بياًًن( املعىن اللغوي وليس املعىن الوظيفي. وقد جع،  (4)بياًنً 

 
 . 4/56مهع اهلوامع   (1)
 . 2/422.واملتبع 1120، 2/1043التبيان   سعراب القرآنان ر:    (2)
 . 321خمتصر التذ رةان ر:    (3)
 . 5/463البيانجامع ان ر:    (4)
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، ومن ل ب مذ بهما من املتأبرين عطَف البيان  (2) و بو حيان،  (1) الزخمشري 
 . (3) مجلةً 

ومن املمكن  ن خنلص مما سبق أبن نفي وقو  عطف البيان مجلة ليس  
سليها    قوال   اإلشارة  سبقت  حتتمل،  ما  الكرمية  اآلًيت  بعض  فإن  قطعًيا 

  األص، سجرا   املفسرين واملعربن، وسن  ان األشهر واأل ثر  ن، ال يقع؛ ألن،  
األمسا  الامدة جمرى املشتقة   التوضيح والتبين عندما يكون الثاين  ْبن من  

 األول و عر  من،.
  

 
 .157،4/109/ 2الكشا  ان ر: (1)
 . 25/169البحر احمليط ان ر: (2)
 . 23/14، 8/91، والتحرير والتنوير2/310الفتوحات اإلهلية ان ر:   (3)
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 اثنًيا: البدل
ابتلف النحويون   وقو  البدل مجلة من مجلة  برى، فذ ب مجهور م  

البدلية البدل مجلة من مجلة، ويرون هلا سعرااًب غري  ،  (1) سىل  ن، مل يثبت وقو  
وجعلوا مما يدل على مفارقة الصفة للبدل:  ّنظ تصف مبا ال جيوز في، البدل،  
حنو الفع، والفاع، واالبتدا  واخلرب، حنو: مررت برج، قام  بوه، وبرج،  بوه  
منطلق. ولو  ردت  ن جتع، شيًئا من للظ بداًل مل جيز، وتوسع  بو حيان    

بدال الملة من الملة ليس معهوًدا  نفي وقو  الملة بداًل من مجلة ور ى  ن س
  لسان العرب، واعرتا على القائلن بوقوع، مجلة أبن استدالهلم ال تقوم ب،  

 .(3) ، ول ر ابن الصائغ  ن:"  للنحاة   سبدال الملة من الملة بنيفًا"(2) حجة 
اخلباز ابن  مطلًقا  مجلة  برى  من  سبداهلا  والدماميين(4) و جاز   ، (5) ،

،  واشرتط بدر  (7) ، واشرتط ابن األثري  ن تتفق الملتان   املعىن(6) والسيوطي

 
 . 526مغين اللبيب، و 1/149ان ر: احلجة للقرا  السبعة   (1)
 . 1972/ 4الضربارتشا  ، و 13/305 ، 21/608احمليط البحران ر:    (2)
 . 1/343ان ر: حاشية الشهاب    (3)
 .4/1972ارتشا  الضربان ر نسبت، ل،  :    (4)
 . 4/180تعليق الفرائدان ر:    (5)
 . 5/221مهع اهلوامعان ر:    (6)
 . 1/352البديعان ر:    (7)
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، وابتاره ابن  (1) الدين ابن مالظ  ن تكون الثانية  َْوىَف بتأدية املقصود من األوىل
 .(2)  شام   )مغين اللبيب( 

الواز سال   بدل الك، من الك، فإن، ال   (3) وحكى األز ري عن التفتازاين
 يتحقق   الم،.

، و و األظهر؛ لكثرة وروده  (4) وحكى املرادي الواز عن  ثري من النحوين 
 .(5)   اللغة والقرآن 

و ما عن وقو  البدل مجلة من مفرد فمنع، بعض النحوين  ابن العلج      
م  ذا اإلمام،  ن، ال جيوز  ن  قال  بو حيان   بعض  نيم، عن،:" تبن من  ني

ثجة  ن الملة قد تقع   موضع البدل من    (6) تكون الملة بداًل من املفرد" 
، وألن "البدل   تقدير تكرير العام،،  (7) مفرٍد مسند سلي،، والم، ال يسند سليها

 .(8) والعام،   املفرد ال يعم،   لفظ الملة"

 
 . 563شرح األلفيةان ر: (1)
 . 596ن ر: مغين اللبيبا   (2)
 . 3/654التصريحان ر:    (3)
 .     1/640واملسالظ  توضيح املقاصد: ان ر  (4)
 .11/58ان ر: دراسات ألسلوب القرآن(5)
 . 23/256البحر احمليط(6)
 .51،  13/50ان ر: التذيي، والتكمي،(7)
 . 5/465بزانة األدب(8)
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ن مالظ وًنظر اليش وغري م سىل جواز  ول ب ابن جين وتبع، الزخمشري واب
. ولع،  ذا  و األوىل ابلصواب. والواب عن  ( 1) وقو  الملة بداًل من مفرد

 ون الملة البدلية تقع   موضع التابع ملسند سلي،  و حنو للظ  أن يكون  
-املفرد جمرورًا ثر  الر والملة ال جتر ب،؛ ألن حرو  الر ال تعلق عن العم، 

اعدة املقررة  ن، يغتفر   الثواين ما ال يغتفر   األوائ،، فيغتفر   التابع  فإن الق
 ما ال يغتفر   املتبو . 

و ما  ن البدل على نية تكرير العام، وعام، املفرد ال يعم، بلفظ الملة  
فهذا القول ليس موضع سمجا  بن النحوين، ب، ظا ر  نيم سيبوي،، واملربد  ن  

 .(2) و العام،   املبدل من، فهو  غريه من التوابعالعام،   البدل  
  

 
، ومتهيد  339/ 3وشرح التسهي،،  2/102،2/564، والكشا  2/166ان ر: احملتسب(1)

 . 7/3419القواعد
 .3/170، وشرح املفص،4/1961، وارتشا  الضرب3/330شرح التسهي،و ، 1/150الكتابان ر:    (2)
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 اخلامتة 
 بلص البحث سىل مجلة من النتائج منها:

  ن الوظائف النحوية تنقسم ابعتبار اإلفراد والملة سىل  قسام:  -
 منها ما يكون مفرًدا ومجلة  اخلرب وما  صل، اخلرب، واحلال والنعت.  -
علي، جواب الشرط، وبعض  ببار النواسخ  منها ما ال يكون سال مجلة، ومح،   -

 سلا بففت. 
 منها ما يكون مفرًدا فقط، وال يصح جميئ، مجلة.  -
ما  سند سلي، سسناًدا معنوًًي   الملتن الفعلية واالمسية فحق،  ن يكون مفرًدا   -

 ال مجلة  الفاع، وًنئب،، واملبتد  وما  صل، املبتد .
 املنادى واالبتصاص وحنو ا جيب  ال تكون مجلة،  املفاعي، وما  حلق هبا   -

 سال ما  ان  صل، بربًا،  و ما ُحِكي منها فحكم، حكم املفرد.
جًدا؛   - بعيد  مع، مجلة، و ذا  املفعول  األفاض، جواز جمي   لصدر  ينسب 

لكون صدر األفاض، ال يرى املفعول مع، مطلًقا، ويعد واوه من الواوات  
 هنا عنده حالية وما بعد ا حال.اليت سها النحويون فيها؛ أل

جرى اتفاق النحوين  على  ن التمييز ال يكون مجلة، وسمنا  و اسم مفرد،   -
 ومح، للظ على مشاهبت، للمفعول، وألن، رمبا  ان فاعنًي   املعىن. 

االستثنا  ال يكون مجلة سال سن  ان مفرًغا  و منقطًعا مبعىن )لكن(، فهي   -
 مجلة  برى،.

مجلة املستثىن، ويقصد هبا تلظ الواقعة بعد  داة االستثنا ،    يطلق القول على  -
وليست األداة دابلًة فيها،  ما   الملة املستثناة ابلفع، )بني( و)عدا(  
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 و)حاشا( و)ليس( و)ال يكون(. 
الصواب   جمرور احلر   ن، ال يكون مجلة، وما ورد في، من بني  من   -

خبني  شائع، وال مقبول؛ ألن  بعض النحوين  ابن درستوي، وغريه، فليس  
 الصحيح  ن احلرو  ال تدب، على الم،.
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 املصادر واملراجع 
امد،    - عثمان  رجب  د.  حتقيق:  حيان،  أليب  العرب:  لسان  من  الضرب  ارتشا  

اخلاجني مكتبة  التواب،  عبد  رمضان  د.  ط  -مراجعة:    - ة 1418،  1القا رة، 
 م. 1988

ي، حتقيق: عبد اإلل، نبهان، مطبوعات جممع اللغة  األشباه والن ائر   النحو، للسيوط  -
 بدمشق، دمشق، د. ط ، د.ت. 

األصول   النحو، البن السراج، حتقيق: عبد احلسن الفتلي، مؤسسة الرسالة، بريوت،    -
  ة. 1405، 1ط

ط  - حلب،  العريب،  القلم  دار  قباوة،  الدين  لفخر  الم،،  و شباه  الم،  ،  5سعراب 
 م. 1989 ة1409

الثقا ،  بو اإلغف  - اجملمع  سبرا يم،  عمر  هللا  عبد  حتقيق:  الفارسي،  علي  أليب  ال، 
  ة. 1424ظيب

 مايل ابن احلاجب، أليب عمرو بن احلاجب، حتقيق: فخر صاحل قدارة، دار الي،،   -
  ة. 1409، 1بريوت، ودار عمار، عمان، ط

مكتبة اخلاجني،     مايل ابن الشجري، هلبة هللا ابن الشجري، حتقيق: امود الطناحي،  -
  ة. 1413،  1القا رة، ط

االنتصار لسيبوي، على املربد، البن والد، حتقيق: د. ز ري سلطان، مؤسسة الرسالة،    -
  ة. 1416، 1بريوت، ط

اإلنصا    مسائ، اخلني ، أليب الرب ات األنباري، حتقيق: جواد مربوك، مكتبة    -
 ، د.ت.  1اخلاجني، القا رة، ط

 لفية ابن مالظ، البن  شام األنصاري، حتقيق/ امد اي الدين    وضح املسالظ سىل  -
  ة. 1376عبد احلميد، دار السعادة، مصر، 

الفارسي، حتقيق: د. حسن شاليل فر ود، دار العلوم    اإليضاح العضدي، أليب علي  -
  ة. 1408للطباعة والنشر
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البحر احمليط، أليب حيان، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرت ي، مر ز  جر للبحوث   -
 م. 2015 ة 1436،  1والدراسات، ط

معة  م  البديع   علم العربية، البن األثري، حتقيق: فتحي علي الدين وصاحل العايد، جا  -
  ة. 1421، 1القرى، مكة، ط

البسيط   شرح مج، الزجاجي، البن  يب الربيع، حتقيق: د. عياد الثبييت، دار الغرب   -
  ة. 1407، 1اإلسنيمي، بريوت، ط

التبيان   سعراب القرآن، للعكربي، حتقيق: علي بن امد البجاوي، دار الي،، بريوت،    -
  ة. 1407، 2ط

  ة. 1420،  1مؤسسة التاريخ، بريوت، ط بن عاشور، ال التحرير والتنوير، -
التخمري، لصدر األفاض، اخلوارزمي، حتقيق: عبد الرمحن العثيمن، مكتبة العبيكان،    -

 م. 2000- ة 1421،  1الرًيا، ط
التذيي، والتكمي،   شرح التسهي،، أليب حيان األندلسي، حتقيق: حسن  نداوي،   -

  ة.1418، 1دار القلم، دمشق، ط
ثريي    - الفتاح  عبد  د.  حتقيق:  األز ري،  بالد  للشيخ  التوضيح،  مبضمون  التصريح 

  ة. 1418، 1سبرا يم، الز را  لإلعنيم العريب، ط
ط    - املفدى،  امد  د.  حتقيق:  للدماميين،  الفوائد،  تسهي،  على  الفرائد  ، 3تعليق 

  ة. 1426
ا بن محد القوزي،  التعليقة على  تاب سيبوي،، أليب علي الفارسي، حتقيق: د. عو   -

  ة.   1410، 1مطبعة األمانة، القا رة، ط
متهيد القواعد بشرح تسهي، الفوائد: لناظر اليش، حتقيق: د. علي فابر وزمنيئ،، دار    -

  ة. 1428، 1السنيم للطباعة والنشر، القا رة، ط
 ة.   1428،  2توجي، اللمع، البن اخلباز، حتقيق: فايز دًيب، دار السنيم، القا رة، ط -
توضيح املقاصد واملسالظ بشرح  لفية ابن مالظ: للمرادي ابن  م قاسم، حتقيق: فخر   -

 م. 2007- ة 1428، 1الدين قباوة، دار مكتبة املعار ، بريوت، ط
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جامع البيان عن أتوي، آي القرآن، للطربي، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرت ي،    -
  ة. 1434، 1ط دار عامل الكتب للطباعة والنشر، الرًيا،

الملة الشرطية عند النحاة العرب، أليب  وس الشمسان، مطابع الدجوي، عابدين،   -
 م. 1981- ة1،1401ط 

-  ة11436الملة الواقعة مفعواًل ل،، لرًيا العثمان، دار الكتب العلمية، بريوت، ط  -
 م. 2016

دار الكتب  حاشية اخلضري على ابن عقي،: للخضري، تعليق: تر ي فرحان املصطفى،    -
  ة.1419، 1العلمية، بريوت، ط

الدسوقي، حتقيق: عبد    - للشيخ امد بن عرفة  اللبيب،  الدسوقي على مغين  حاشية 
  ة. 1421،  1السنيم  من، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
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 التربية واآلداب كلية – اللغة العربية قسم 
  تبوك جامعة 

   هـ  1441 / 4 / 12: تاريخ قبول البحث هـ  1441  /2  /29: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة

هتدف هذه الدراسة إىل مقاربة مظهر مجايل ابرز يف شعر أماين حامت بسيسو، هو وقوع  
املصدر    :" يف شعرها مع مصدرين تعود إليهما الشاعرة ومتتح منها يف إجياد التناص، وهي"التناص

الديين املتمثل يف آايت القرآن الكرمي، واملصدر األديب وهو الشعر العريب القدمي واحلديث منه،  
إذ يضفي التناص من خالل هذين املصدرين، زمخا وقوة على شعرها بشكل يكاد ميثل املظهر  

 يل األبرز فيه .  اجلما
التأكد إن كان هذان املصدران، مها الوحيدين اللذين تستمد منها   والدراسة هتدف إىل 
الشاعرة شواهد التناص يف شعرها ؟ فضال عن حماولة معرفة القانون األبرز يف التناص لديها،  

ذي أضافه  أهو "االجرتار" أم "االمتصاص" أم "احلوار" ؟، وكذلك البحث عن املظهر اجلمايل ال
 التناص على شعرها، يف مقدمة ومتهيد وحمورين وخامتة . 

 
 التناّص، شعر، أماين بسيسو، الشعر احلديث :الكلمات املفتاحية
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Abstract:  

     This study aims to approach the clear aesthetic appearance in Amani 

Hatem Bseisu's poetry. The intertextuality appears between her poetry and two 

sources she derives verses from it To accomplish intertextuality. it is: the 

religious source the verses of the holy Qur’an, the Literary source the verses 

from old and modern Arabic poetry, The intertextuality gives through these two 

sources momentum and strength to her poetry to become the most prominent 

aesthetic appearance on it    . 

The study aims to confirm whether these two sources, Is the only one from 

whom the poet derives the verses of intertextuality in her poetry? As well as 

trying to know the most prominent procedure in intertextuality, Is it “the 

rumination” or “the absorption” or “the dialogue”?, And what is the aesthetic 

appearance added by The intertextuality on her poetry, includes: Introduction, 

preface and three pivots, conclusion . 
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 قدمةامل
مسريهتا  أجنزت الشاعرة الدكتورة أماين حامت بسيسو، ديواين شعر خالل  

م و"اي طائر األيك"  2018"أموت وكفي ممسك قلمي"    :األدبية املاضية، مها
م، ومما يلفت انتباه املتلقي هلذين الديوانني قوة التعابري ومتانة اللغة لدى  2011

الشاعرة، اليت ترتافق مع إيقاعات موسيقية خارجية وداخلية فيها قدر ملحوظ  
ق ظين، التفاعل والتأثر الواضح من قبل  من االرتفاع، األمر الذي يفرضه، وف

الشاعرة مع قضااي األمة العربية اإلسالمية ومشكالهتا، يف حومة ما وصل إليه  
 حاهلا من سوء يف العصر احلديث .  

حيث تتبدى مسة فنية ابرزة للمتلقي لدى قراءته شعرها، وهي كثرة وقوع  
ة وحديثة، يف جو شجنها  التناص فيه مع آايت قرآنية أو أبيات شعرية عربية قدمي

وحزهنا حلال األمة العربية اإلسالمية. لذلك فستعمد هذه الدراسة إىل تناول  
شعر أماين بسيسو، من جانب "التناص" يف الديوانني، حماولة اإلجابة عن عدد  

 من األسئلة.  
أوهلا هل القرآن الكرمي والشعر العريب، مها املصدران الوحيدان اللذان متتح  

لشاعرة يف إجياد التناص يف شعرها، أم هل هناك مصادر أخرى؟ وإن  منهما ا
كان ذانك املصدران، مها الوحيدين اللذين يقع التناص بينهما وشعر الشاعرة،  
التناص   فما هي املواضع منهما )اآلايت القرآنية واألبيات الشعرية( اليت يقع 

آلية وقوع التناص    بني شعر الشاعرة وبينها؟ وما هي القوانني اليت غلبت على
يف شعرها، هل هي "االجرتار" أم "االمتصاص" أم "احلوار" ؟ وفقا للمسميات  
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املتفق عليها يف الدراسات النقدية احلديثة، مث ما املظهر أو املظاهر اجلمالية اليت  
 أضافها التناص على شعر بسيسو؟.

ن الكرمي،  ليأيت البحث يف مقدمة ومتهيد وحمورين: أوهلما التناص مع القرآ
والثاين التناص مع الشعر العريب القدمي واحلديث منه، فضال عن اخلامتة وقائمة  

 املصادر واملراجع.  
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 متهيد: 
بسيسو حامت  أماين  لشعر  القارئ  التأثر    (1) يلحظ  من  قدرا كبريا  فيه  أن 

بقضااي أمتها العربية اإلسالمية بوصفها فردا منها؛ األمر الذي يُلحظ من خالل  
ورود عبارات وصور حتمل من األحاسيس واملشاعر، ما ميكن وصفه ابلتأمل    كثرة

والتفجع حلال األمة العربية اإلسالمية يف العصر احلديث، والذي يُلحظ كذلك  
من خالل تعّمد الشاعرة اإلكثار من تقريع ضمري األمة، وحماولة بث روح العزم  

واضع، للعيش بوجداهنا الشعري  والبطولة فيها، األمر الذي يدفعها يف كثري من امل
يف سياق كثري من اآلايت القرآنية، وأبيات من الشعر العريب القدمي واحلديث  
"التناّص   بـ  احلديثة،  النقدية  الدراسات  يف  يُدعى  الذي  املظهر  هذا  منه، 

Intertextuality . " 

 
م يف مدينة جدة السعودية، حاصلة على شهادة  1979شاعرة أردنية من مواليد عام  (1)

م، ومن مث شهاديت املاجستري فالدكتوراه يف اجلامعة  2000البكالوريوس يف جامعة مؤتة عام 
م، وهي عضو سابق يف رابطة األدب اإلسالمي العاملية، فرع األردن، وقد  2010األردنية عام 

جها األديب يف صحف وجمالت أردنية ومصرية وكويتية، وهلا عدد من  نشرت بعضا من إنتا
كتاب "آفاق، قراءات نقدية ودراسات أدبية"، و"أموت وكفي ممسك قلمي"    :املؤلفات أبرزها

ديوان شعر، و"اي طائر األيك" ديوان شعر، وهو حائز على اجلائزة الثالثة ملسابقة رابطة األدب  
أماين   :حاليا معلمة يف وزارة الرتبية والتعليم األردنية . انظر اإلسالمي العاملية، وهي تعمل 

أموت وكفي ممسك قلمي، ديوان شعر، طباعة خاصة / املؤلف نفسه، عمان   :بسيسو
، مكتبة العبيكان،  1اي طائر األيك، ديوان شعر، ط : . أماين بسيسو 124م، ص 2018
 .  93، 92م، ص ص 2011الرايض،
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ليقع   معينهما،  من  تنهل  مصدرين  إىل  حني  تعود كل  الشاعرة  تظل  إذ 
  : شعرها من جهة، ومكنوانت هذين مصدرين من جهة اثنية، ومهاالتناص بني 

األديب   واملصدر  الكرمي خاصة،  القرآن  آايت  يتمثل يف  الذي  الديين  املصدر 
الذي يتمثل يف أبيات من الشعر العريب القدمي واحلديث منه، ويف ظين أن عودة  

معاين    الشاعرة إىل هذين املصدرين خاصة، انبع من رغبتها يف أن تستنهض
الراهن، ليعود   العزة اليت كانت لألمة، اليت هي يف أمس احلاجة هلا يف الزمن 

 لألمة جمدها التليد الذي كانت عليه .  
ولعل الفكرة الرئيسة للتناّص تتوضح من خالل قول رائدته األوىل جوليا  

خطابية    :Julia Kristevaكرستيفا   مدلوالت  إىل  الشعري  املدلول  حييل   "
شكل ميكن معه قراءة خطاابت عديدة داخل القول الشعري، هكذا  مغايرة، ب

يتم خلق فضاء نصي متعدد حول املدلول الشعري، تكون عناصره قابلة للتطبيق  
يف النص الشعري امللموس )...( من هذا املنظور، يكون من الواضح أنه ال  

ة شفرات  ميكن اعتبار املدلول الشعري انبعا من سنن حمدد، إنه جمال لتقاطع عد
" متبادلة  عالقة  يف  نفسها  جتد  اثنتني(  األقل  خالل  (1) )على  من  وكذلك   ،
: " Daniel Chandlerتعبريات آخرين غريها من النقاد، كقول دانييل شاندلر  

لكّن النصوص يف أية خانة كانت تندرج حتت نفس التصور حيث ميكن اخرتاق  
من النصوص" من  حدود النصوص، إذ يوجد كل نص يف وسط "جمتمع واسع  

 
، الدار البيضاء،  1علم النص، ترمجة فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، ط : كرستيفاجوليا   (1)

   78م، ص 1991
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؛ مبعىن أن هناك (1)األنواع وأشكال التواصل، فكل نص ال ميثل جزيرة منعزلة "
أو   اجرتارا  وأتثريا،  أتثرا  وحديثها  قدميها  النصوص  بني  تواصل  حالة  دائما 

 امتصاصا أو حماورة .  
  :وجتدر اإلشارة هنا كذلك إىل أن "التناص" يتوزع بني ثالثة قوانني، هي

لذي هو تكرار للنص الغائب من دون حتوير أو تغيري فيه، وبني "االجرتار" ا
"االمتصاص" الذي ينطلق أساساً من اإلقرار أبمهية النص الغائب وقداسته "  
فيتعامل وإايه تعاماًل حركياً حتويلياً ال ينفي األصل، بل يسهم يف استمراره جوهرا  

لغائب وال ينقده،  قابال للتجديد، ومعىن هذا أن االمتصاص ال جيمد النص ا
إنه يعيد صوغه فحسب على وفق متطلبات اترخيية مل يكن يعيشها يف املرحلة  

وبني "احلوار" الذي يتم فيه تغيري النص وقلبه وحتويله، من    (2) اليت كتب هبا "
القدمي،   النص  وذاك  اجلديد  نصه  بني  التناص  يوقع  الذي  الشاعر  ذاك  قبل 

 .  (3) انطالقا من القناعة أبن اإلبداع ال حدود له
الصعوبة   التناص ابستمرار، هي  دارس  نفسها على  تفرض  اليت  واحلقيقة 
واملشقة اليت تواجهه يف تبنّي مواضعه وأنواعه يف النصوص املدروسة، إذ " ال  
ميكن القبض على مجيع أنواع احلوارات اليت ميكن أن يقيمها خطاب املؤلف  

 
التناص، ترمجة إدريس الرضواين، جملة عالمات يف النقد األديب، جدة، العدد   : دانييل شاندلر (1)

 .  132م، ص 2008، 29
، دار التنوير للطباعة  2تفكيكية، طظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب، مقاربة بنيوية  : حممد بنيس (2)

 253م، ص 1985والنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 
 253املرجع السابق نفسه، ص  :انظر (3)
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ك راجعا إىل  وقد يكون ذل  (1) مع خطاب اآلخر، فهي متشعبة لدرجة كبرية "
أن " اللغة ليست وسطا حمايدا ينتقل بيسر وسهولة إىل ملكية املتكلم األصلية،  
ألهنا مأهولة وغامضة مبقاصد اآلخرين، ومتّلك شخص مآهلا وإخضاعه إايها  

 . (2) ملقاصده ونرباته عملية صعبة ومعقدة "
الذي يلحظه الدارس لشعر بسيسو أن القانون األكثر جرايان يف    واألمر 
مواضع التناص لديها، هو الثاين "االمتصاص" الذي تقوم فيه الشاعرة بتحوير  
النص األصلي واالستفادة من إمكاانته يف مقاربة الفكرة أو الشجن الذي هي  
فيه، األمر الذي سيلحظه القارئ فيما يلي من حديث عن مواضع التناص، 

نّي هنا طريقة تلقيها  مع آايت القرآن الكرمي مث مع األبيات الشعرية، وهي تب
للنصوص األدبية، بوصفها انقدة وشاعرة يف الوقت نفسه، يتسرب ما تقرأه يف  

قائلة )...(   :وجداهنا،  ويتناوله ابلقراءة  األديب  النص  الذي خيتار  وللقارئ   "
ويتحني حينا مواتيا ملداولته وإعادة أتمله، فرتاود ذاكرته أفكار معينة تكررت يف  

، األمر الذي يتوافق مع فكرة  (3) ح عليه مرارا أبساليب شىت "إبداع الكاتب، تل
 "االمتصاص" املشار إليها توا .

  

 
النظرية واملنهج، سلسة كتاابت نقدية تصدرها   التفاعل النصي، التناصية : هنلة فيصل األمحد (1)

 105م، ص 2010، القاهرة ، 1اهليئة العامة لقصور الثقافة، وزارة الثقافة املصرية، ط
 104املرجع السابق نفسه، ص  (2)
آفاق، قراءات نقدية ودراسات أدبية، طباعة خاصة / املؤلف نفسه، عمان،    :أماين بسيسو (3)

 7م، ص 2017
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 التناص مع القرآن الكرمي .  :أوال
من البدهي أن النص القرآين له طبيعته اليت ختتلف عن أي نص آخر من  
األدابء   نفوس  إليه  هتفو  الذي  املعني  يظل  فإنه  ذلك  ورغم  البشر،  وضع 

وا معانيه وصوره، لتنسرب من مث يف كتاابهتم، األمر الذي يُنظر إليه يف  ليستلهم
الدراسات النقدية احلديثة على أنه تفاعل " مع مضامينه وأشكاله تركيبيا ودالليا  
النوع جزءا مما يسمى ابلتفاعل مع   بواسطة آلية من آليات شىت، ويعد هذا 

 . (1) الرتاث الديين أبمناطه املتعددة "
د الشاعرة بسيسو يف صدر ديواهنا "أموت وكفي ممسك قلمي"،  إذ تنش

قصيدهتا "يف ذكرى املولد النبوي" اليت أتسى فيها حلال اهلوان اليت وصلت إليها  
األمة يف العصر احلديث يف مواجهة أعدائها، لذلك فهي تعمد إىل تقريع ضمري  

 :األمة بقوهلا
 (2) أاي دمعايت انسكيب ما يل أراكم تفّرقتم ومجعكم    أضحى شتاات !!

وهذا التقريع مبعثه السخط وال ريب، ولكن يظل حيدوها األمل يف أن أييت  
الوقت الذي يطرأ فيه التغيري املنشود، لذلك جندها تعيش بوجداهنا يف سياقات  
عدد من آايت القرآن الكرمي على التوايل، مستلهمة دالالت حتّول الضعيف  

 ته فيما بعد، يف ثالثة مواضع، تقول يف أوهلا:فيها من حال ضعفه إىل حال قو 

 
، دار غيداء للنشر  1التناص الرتاثي يف الشعر العريب املعاصر، ط  :فظ هللا واصلعصام ح (1)

 77م، ص 2011والتوزيع، عمان، 
 12أموت وكفي ممسك قلمي، ص  (2)
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 ( 1) )داود( يهزم )جالوت( الذي انصاعت    له املمالك يعلو دومنا سبب 
 زي  ٱُّٱليقع التناص هنا بني البيت السابق، وقول احلق جل وعال:  

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 مح  جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مبخب حب

، مستلهمة من هذه اآلايت حتول النيب داود عليه  (2) حس جس مخ جخ
السالم، من كونه جنداي يقاتل يف جيش العبد الصاحل )طالوت(، إىل نيب وملك  

 آاته هللا امللك واحلكمة.  

 وتقول يف املوضع الثاين:  
 ( 3) و)العنكبوت( يباري خيطه حشدا    هل ميلكون جناة منه ابهلرب

  رت يب ٱُّٱ  : يت وقول احلق جّل وعالإذ يقع التناص هنا بني هذا الب

 ىف يث ىثنث مث   زث رث يت  ىت نت مت زت
 َّ يك ىك مك لك  اكيق  ىق يف

، وكأن الشاعرة تريد من  (4) 
اإلنسان العريب املسلم، أن حييل ما بني يديه من ضعف إىل وسائل من أدوات  
القوة، كالعنكبوت اليت أحالت ضعف اخليوط ووهنها إىل بيت، وهذا البيت ال  

للعنكبوت وجاء وسكنا فحسب، بل هو األداة اليت تفتك بوساطته بعدوها  ميثل  
 الذي يهم هبا شرا . 

 
 12املصدر السابق نفسه،، ص  (1)
 251القرآن الكرمي، سورة البقرة، اآلية  (2)
 13أموت وكفي ممسك قلمي، ص  (3)
 41سورة العنكبوت، اآلية  (4)
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 : وتقول يف موضع اثلث من القصيدة
قضى والدة )أمحد( وسط اجلهل فاحتجبت    كل الشموس وتبت اي )أاب  

   (1) هلب(
ولد يف جو مكة الذي كان حمتقنا ابلشرك وعبادة   فالرسول الكرمي حممد  

ن، وكان النيب على ما كان عليه من حال الضعف إىل أن آاته هللا أسباب األواث
القوة، فقضى على البغاة الظلمة، ومن أبرزهم عمه أبو هلب، الذي ذكره احلق  

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ :يف آايت ال يفتأ اخللق يتلوهنا صباح مساء

 .  (2)  َّ يك ىك  مك لك اك

إىل   أوال  يعود  هنا،  اجلمال  فمبعث  سياق  إذن  يف  القريب  التوايل  هذا 
القصيدة نفسه مع هذه اآلايت الثالث، فضال عن تناص الشاعرة مع أبيات  
احملور   يف  إليها  اإلشارة  ستتم  نفسه،  السياق  ويف  ذاته  للغرض  أخرى  شعرية 

هو بث روح العزم يف ضمري األمة هبذا    -كما سلف القول    -القادم، والغرض  
 :ي تعرب عنه الشاعرة جبالء يف قوهلاالتناص واالستدعاء، األمر الذ

 ( 3) تذكران   أبن أسالفنا فخر لذي النسب –يوما   –اي ليت ذي الذكرى 
واألمر الذي جتدر اإلشارة إليه هنا يف هذا املوضع املتقدم من الدراسة، هو  
أن التناص لدى الشاعرة يقع يف شكلني، أحدمها التناص الذي يُطلق عليه يف  

الذي  citation" احلديثة  "االستشهاد الشعري أو التنصيص    الدراسات النقدية
 

 13أموت وكفي ممسك قلمي، ص  (1)
 2، 1سورة ااملسد، اآليتان  (2)
 13أموت وكفي ممسك قلمي، ص  (3)
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بني  قصائدها  متون  به يف  تشي  اليت  الكلمات  إىل وضع  الشاعرة  فيه  تعمد 
قوسني، أو تشري إليه يف اهلامش، كما يالحظ يف األبيات السابقة من خالل  

وضع كلمات قوسني،   : تعمدها  بني  )أمحد(  )العنكبوت(  )جالوت(  )داود( 
الذي " ال يكّلف  وكما س النوع  الدراسة، هذا  التالية من  يالحظ يف األمثلة 

القارئ والدارس أي عناء الستكشافه ومالحظته، فبمجرد قراءة بصرية وعمودية  
للنص املعارض نستكشف خيوط هذا احلوار ومكوانته، فهو يتكون من بنيتني 

يود شكلية،  لغويتني متجاورتني ومتآخذتني، إحدامها أصلية وجمردة من أي ق
واألخرى مسيجة هباللني تبدو وكأن هلا كياهنا اخلاص، لكنها يف احلقيقة ليست  

 . (1) سوى مكون من مكوانت النص املعارض "
فيه   يعتمد  الذي  "التناص اإلحايل"،  يُدعى  الذي  الثاين هو  أن  يف حني 

ت  القارئ على مهارته يف الربط بني دالالت األبيات ومفرداهتا من جهة، ودالال
بعض اآلايت القرآنية واألبيات الشعرية ومفرداهتا من جهة اثنية، حبيث ال تشري  
له الشاعرة صراحة ال يف املنت وال يف اهلامش، كما سيالحظ يف مواضع اتلية  
من الدراسة، فهو الذي " ال يعلن عن وجود ملفوظ حريف مأخوذ من نص  

يشري إليه وحييل الذاكرة    آخر، ويندرج يف بنيته بشكل صريح كلي ومعلن، وإمنا 
القرآنية عليه عن طريق دال من دواله، أو شيء منه ينوب عنه، حيث يذكر  

 .  (2) النص شيئا من النصوص السابقة أو األحداث "
 

 95التناص الرتاثي يف الشعر العريب املعاصر، ص  (1)
التناص يف اخلطاب النقدي والبالغي، دراسة نظرية وتطبيقية، د ط، إفريقيا   :عبد القادر بقشي (2)

 90م، ص 2007شرق، الدار البيضاء، ال
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وتعود بسيسو من جديد لتعيش يف سياق ثالثة مواضع من القرآن الكرمي،  
معها يف قصيدة "أهزوجة غزة" من الديوان ذاته "أموت وكفي ممسك    متناّصة

 ٱُّٱ  :قلمي"، حبيث تتناّص أوال مع قول احلق سبحانه وتعاىل يف سورة األحزاب

 هي ميخي حي  جي  ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم خم
َّ  مت هب مب هئ مئ

 :، ابلبيت الذي تقول فيه(1)

 هم )األنصار( ما وهنوا         تصدوا للملمـات 
   (2) ب قد حشدوا    لقهري كل ما حشدوا أرى األحزا

لتحّيي هبذا التناص الشرفاَء من األمة الذين وقفوا مع أهل غزة، يف واحدة  
حاهلم كحال   هنا  والشرفاء  الصهيوين؛  العدو  مع  املتوقفة  غري  مواجهاهتا  من 

يف موقفهم معه من وجوده وقيادته ليثرب عامة، ويف   )أنصار( النيب حممد  
ألحزاب خاصة اليت كانوا يف خضمها ويف الصميم منها، وال  أحداث غزوة ا 

يفوت الشاعرة طبعا هنا أن تعّرض ابملتخاذلني من أبناء األمة يف هذا املوقف،  
 :املتماهني مع موقف دولة الصهاينة، بقوهلا

 تصدرهم بنو قومي   وكنت أخاهلم عضدي 
 ( 3) لقد صاغوا إلسرائيـ    ل من أوطاننا سكنا

لتستمر يف خماطبة العدو الصهيوين الغاصب ألرض فلسطني، متحدية إايه  
 :بقوهلا يف نربة من التصميم

 
 22سورة األحزاب، اآلية  (1)
 46أموت وكفي ممسك قلمي، ص  (2)
 47املصدر السابق نفسه، ص  (3)
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 سآتيهم جبند هللا    أدّك صروحهم دكــــا 
 (1) لقد آليت أتركهم   هبا )عصفا( و)مأكوال(

قول   أوالمها  آيتني كرميتني،  مع  الثاين  املوضع  تتناص يف هذا  بذلك  فهي 
 مل خل حل جل  مك لك خك حكجكٱُّٱ  : ىل يف سورة الفجراحلق سبحانه وتعا

  َّ مم خم حم جم هل
، وكأهنا تستدعي يف البيت األول قوة هللا اجلبارة،  (2) 

لتهز قوى الطغيان يف مشهد يذكر بيوم القيامة الذي تدك فيه األرض دكا دّكا،  
  :وهذا التناص يف هذا املوضع يستشعره القارئ من خالل استخدامها لتعبري

 . الذي يشي أبهنا تعيش بوجداهنا يف سياق هذ اآلية . أدّك دّكـــا 

 ٱُّٱ  : يف حني تتناص يف البيت الثاين مع قوله سبحانه وتعاىل يف سورة الفيل

 رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
 يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن
َّجئحئ

، ليكون وجه الشبه املرتسم يف وجدان الشاعرة بني الصورتني، (3)
الظلمة الطغاة من الصهاينة، سيكون كمصري أهل الفيل الذين  هو أن مصري  

بني   الفارق  لكن  املعروفة،  الفيل  حادثة  يف  سجيل  من  حبجارة  هللا  أهلكهم 
الصورتني هو أن الطغاة هنا سيكون هالكهم بيدي جند هللا من اجملاهدين، يف  

ن تعمد  حني أن هالك أهل الفيل كان جبند هللا من الطري األاببيل، وال ريب أ
الشاعرة وضع كلميت )عصفا( و)مأكوال( بني قوسني، هو إحياء منها بل لفت  

 
 48املصدر السابق نفسه، ص  (1)
   23، 22سورة الفجر، اآليتان  (2)
 سورة الفيل .   (3)
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مباشر النتباه القارئ، إىل هذا التماهي يف الداللة بني بيت الشعر واآلية الكرمية  
 املشار إليها. 

وال خترج الشاعرة على سياق احلماسة واالنتماء ملشكالت األمة يف العصر  
ليت آلت إليها األوضاع يف سورية ومصر يف سياق  احلديث، إذ تبكي احلال ا 

الربيع العريب، والدمار والتشتت الذي حلق بسورية خاصة، يف قصيدة "آهات  
 :الشام"، قائلة يف صدرها

إذ   للنجب  ومن  النحيب،  ساد  تضطرب    القلب  يف  لوعة  اي  شام  اي 
 ( 1)غلبوا!

يتضمن إميان    ويف موضع اتل من القصيدة يرد املقطع التايل منها، الذي
الشاعرة حبق الشعب املغلوب على أمره يف أن حيكم نفسه، واستنكارها إرغامه 
على ما ال يريد ويرغب، األمر الذي يسوقها إىل متين الركون إىل جهة ذات قوة  

 :وأبس شديد، حيث تقول
 حق الشعوب حبكم هللا يف بلد    دوما لدين رسول هللا ينتسب

 رب     قد طاب مويت، خللد هللا أنتخب مكرا وقهرا وإرغاما على ج
 ( 2) )لو أن يل بكم قوة( ألرى      حشد الفلول قد ارتدوا قد انغلبوا

ليقع التناص بني البيت الثالث من هذا املقطع، وبني املوضع من القرآن  
الكرمي الذي جيأر فيه النيب لوط عليه السالم ابلشكوى إىل ربه، بعد أن أحس  

 
 55أموت وكفي ممسك قلمي، ص  (1)
 57املصدر السابق نفسه، ص  (2)
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، فالشاعرة  (1)  َّ مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱٱ  :مبكر قومه به
تتعمد وضع املقطع اللغوي ) لو أن يل بكم قوة ( بني قوسني، بشكل ظاهر  
جلّي لتبدي أن الذي يستدعي هذه القوة الغيبية هو عقلها الظاهر، فضال عن  
عقلها الباطن، وهي أتسى حلال الضعف والوهن اليت وصل إليها املغلوبون على  

هذه املطحنة، وإذن فالتناص مع هذه اآلايت يف هذه املواضع الثالثة  أمرهم يف  
 من القصيدة، يوّلد زمخا من اجلمال والقوة يف التعبري يف بناء القصيدة بال شك.

وكذلك يف ديوان "اي طائر األيك" يقع التناص بني بعض من أبيات بسيسو  
يف قصيدة "اللحن  الشعرية وبعض اآلايت القرآنية الكرمية، فهي تبث قراءها  

" وقفْت    :األخري" شيئا من شجن نفسها، متهد له بقوهلا نثرا بني يدي القصيدة
ويف قلبها ميوج األمل، ويف عينيها ترتاقص الدموع .. على شفا جرف هار .. 

    :، حبيث يقع التناص بني قوهلا يف سياق هذه القصيدة(2)تعزف حلنا حزينا .. "
 ( 3) متنني املنون وال حتني    وقد وىّل زمان كنت فيه   
 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ  يي  ىي مي خي حي ٱُّٱ  :وبني قول احلق جل وعال

التشابه بني موقف األمل والشجن  (4)  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ أن  ، ويبدو 
 الشخصي الذي تعيشه الشاعرة، واألمل واملشقة اليت كان يعيشها النيب حممد  

 
   80سورة هود، اآلية  (1)
 35اي طائر األيك، ص   (2)
 35املصدر السابق نفسه، ص  (3)
 143سورة آل عمران، اآلية  (4)
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  الالشعوري التناص  الذي استدعى هذا  وصحبه إابن غزوة األحزاب، هو 
كما    –بني بيت الشعر واآلية يف وجدان الشاعرة، استنادا إىل أهنا مل تتعمد  

ع أخرى من شعرها، أن تضع األلفاظ اليت توحي ابلتناص، بني تفعل يف مواض
 أقواس أو تشري هلا يف اهلامش .

مع   عالقته  يف  مزدوجا  دورا  مصدور"  "نفثة  قصيدة  يف  )الليل(  ويؤدي 
الشاعرة؛ فهو من جهة امليقات الزمين الذي تنفث يف حضرته شجوهنا ومهوم  

   :نفسها اليت تعتلج يف صدرها، إذ تقول يف ذلك
 ( 1)أرخى املساء على قليب جالئله   فكان للسهد واألشجان ميقاات

سياق   يف  حتاوره  الذي  املتخيل  اآلدمي  الشخص  اثنية،  جهة  من  وهو 
 :قصصي

 أطرقت أصغي له ابدلته النجوى   فبات صميت جوى، والبث إخباات
 (2) إين كذلك، إذ صوت يناجيين  مهس وهيمنة، أصغيت إنصاات

 :لنظم إىل موقع التناص، يف البيت الذي تقول فيهإىل أن يصل هبا ا 
   (3) )اقرأ( وربك يروي النفس إن ظمئت   يرد وهج الصبا، والعمر إن فاات 
 ٱُّٱ  :حبيث يقع التناص هنا بني هذا البيت، وبني قول احلق سبحانه وتعاىل

  َّ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى
التناص(4)  ومبعث  أن    ،  هو 

 
 41اي طائر األيك، ص   (1)
 41املصدر السابق نفسه، ص  (2)
 41املصدر السابق نفسه، ص  (3)
 2، 1سورة العلق، اآليتان  (4)
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الذي يكتنفها يف   الشجن  القراءة تسلية هلا خترجها من جو  الشاعرة جتد يف 
اآلية   هذه  ابستحضار  عنه  التعبري  على  قادرة  ذاهتا  جتد  الذي  األمر  الليل، 
القرآنية، ولعل هذا ما يدعوها إىل تعمد وضع كلمة ) اقرأ ( بني قوسني، فال  

اليت حض عليها القرآن يف أول آية    غرابة إذن أن تكون القراءة التسلية املثلى،
 نزلت من آايته الكرمية .   
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 التناص مع الشعر .  :اثنيا 
يتناص شعر بسيسو يف كثري من املواضع مع أبيات شعر لعدد من الشعراء  
أيضا   القارئ  يلحظ  حبيث  سواء،  على حد  منهم  واحملدثني  القدماء  العرب، 

أو   "التنصيص  تقنية  الشاعرة  تلك  توظيف  يف  بكثرة  الشعري"  االستشهاد 
املواضع اليت يقع فيها التناص، وذلك من خالل وضعها الكلمات اليت تشي  
ابلتناص بني قوسني، أو ابإلشارة إليه يف هوامش ديوانيها، متاما كما فعلت يف  
املواضع اليت يُلمس فيها التناص مع آايت القرآن الكرمي، كما يف احملور السابق  

من القصيدة تناّصات أدبية متنوعة يف أجزائها املختلفة، بسبب  إذ " قد تتض
حتمية اندماج املقروء الثقايف يف ذاكرة الشاعر، مث تسربه إىل عامل القصيدة من  

 .   (1) خالل اللغة أو الصور أو األسلوب أو الرؤية إىل غري ذلك "
  :فهي تقول يف مطلع قصيدهتا "أرجوك .. ريب، وحدك" يف صدر ديواهنا

 :"أموت وكفي ممسك قلمي"
هل أقبل العيد أم عادت يل النوب    ما يل إىل الدرب أسعى، والضىن  

 ( 2) شهب
  

 
م،  2000التناص نظراي وتطبيقيا، د ط، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان،  : أمحد الزعيب (1)

 153ص
 10أموت وكفي ممسك قلمي، ص  (2)
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 :متناصة بذلك مع بيت املتنيب 
 (1) عيد أبية حال عدت اي عيد   مبا مضى أم أبمر فيك جتديد

إذ تشاركه الشاعرة إحساسه الذي كان يكتنفه وقت قوله لتلك القصيدة  
ولذاك البيت فيها، وهو اخلوف مما ميكن أن أييت به الزمن املستقبل، يف سياق  
مناسبة كالعيد خُيشى أن تتفتح فيها جراح قدمية أو أال أتيت مبا يسر كما هو  

تودوروف   ستيفان  يقول  وكما  منها،  ففي    :ovTodor Tzvetanمرجو   "
العالقة التناصية يعترب امللفوظ كشاهد على حضور الذات املتكلمة )...( هبذا 
املعىن فإن لكل ملفوظ مؤلفا نلمس حضوره داخل امللفوظ ذاته ابعتباره مبدعه 

 . (2) األول، إن الفعل احلواري هو الذي حيدد وجود امللفوظ ويشخصه "
السابق من الدراسة، وهي قصيدة  ويف القصيدة اليت أشري إليها يف احملور  

"يف ذكرى املولد النبوي" من الديوان "أموت وكفي ممسك قلمي"، يقع التناص  
بني عدد من أبياهتا وعدد من آايت القرآن الكرمي، وزايدة يف رغبة الشاعرة يف  
فهي   هوان،  من  حاهلا  إليه  آلت  ما  بسبب  األمة  تقريع ضمري  تعمدها  بيان 

 موضعني منها مع أبيات شعرية؛ ذلك أهنا تتعمد اإلشارة  تتعمد إيقاع التناص يف

 
ديوانه، بشرح أيب البقاء العكربي، املسمى ابلبيان يف شرح الديوان، ضبطه   : أبو الطيب املتنيب (1)

مصطفى السقى وآخرون، د ط، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، د  وصححه ووضع فهارسه 
 .  39، ص 2ت، اجلزء 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية،   –التناص، ترمجة أنور املرجتي، جملة فكر : ستيفان تودوروف (2)
 108م، ص 2005، 1الرابط، العدد
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املفردات بني   القصيدة، بوضع  التايل من  البيت  التناص يف عجز  إىل موضع 
 : قوسني، وابإلشارة إىل البيت الذي يقع التناص معه يف اهلامش، بقوهلا

مهي  وما  اغرتايب،  )طال   ..  ! صدى  بغري  هتافات  ؟!  سنشكو  ماذا 
 (1) مبنقضب( 

 :والبيت الذي يقع التناص معه هو
 ( 2) طال اغرتايب، وما مهي مبنقضب   والدهر قد جد يف حريب ويف طليب

وهو للشاعر عصام العطار، ورغم أن الشاعر يقول هذا البيت يف سياق  
قصيدة يشكو فيها من الغربة وأشجاهنا، بوصفه غريب الدار، فإن بسيسو جتيز  

ل الشاعر  اقتباس صدر بيت  ما بني لنفسها  لبيتها هذا، بداعي  تجعله عجزا 
السياقني من شكوى وشجن، فالشاعر العطار يشكو الغربة وأملها، يف حني أن  
بسيسو تتحسس األمل والشجن والغربة بعيدا عن مآثر األمة وأسباب شجاعتها  

ففي " النسيج النصي    :اليت كانت هلا يف ماضيها، وكما يقول مصطفى السعدين
إىل   تشدان  أو خيوط  "األان"  أو  ابلذات  تفسريها  ميكن  وال  الذات    خلفية 

 
 12أموت وكفي ممسك قلمي، ص  (1)
شبكة العنكبوتية .   رابطة أدابء الشام عرب ال (2)

8%D7%A8%D1%B8%AA%D8%http://www.odabasham.net/%D
9%85D7%A8%D5%B8%D9%B8%%D-71013/9%85AC%D -

%71013-1B8%D7%A8%D7%B8%D9%B8%D9%84%D7%A8%D   

http://www.odabasham.net/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85/71013-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1-71013
http://www.odabasham.net/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85/71013-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1-71013
http://www.odabasham.net/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85/71013-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1-71013
http://www.odabasham.net/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85/71013-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1-71013
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االقتصار على وصف قوانني اللعبة الفنية، فإذا اجملتمع مبختلف رموزه ومؤسساته  
 ،  .(1) قابع يف النص "

 : أما املوضع الثاين، فهو الذي تقول فيه الشاعرة
 من خري أنساب أهل األرض أنت أاي   هادي اهلداة، ولكن جزت ابلرتب  

 (2) هال أجبتم ! فأنتم نسل من شرفا    حبا وبذال .. كذا جدي كذاك أيب
موجهة خطاهبا يف البيت األول منهما، إىل شخص الرسول الكرمي حممد  

    مفاخرة بنسبه الشريف، ويف الثاين إىل أبناء األمة العربية عامة، مذكرة إايهم
الضيم والذل، ليقع التناص    أبهنم من نسل عريب عريق يُفرتض يف أبنائه أال يقبلوا

هنا بني هذين البيتني وبعض أبيات قصيدة بشار بن برد، اليت ُصنفت على أهنا  
قيلت يف سياق النفس الشعويب املعادي للعرق العريب يف العصر العباسي آنذاك،  

 : اليت فاخر فيها بشار العرب بنسبه الساساين
 هل من رسول خمرب   عين مجيع العرب 

 (3) و به    كسرى وساسان أيب جدي الذي أمس 
إن كنت اي بشار بن برد تفاخر بنسبك    :وكأن لسان حال الشاعرة يقول

الساساين، فنحن نفاخر بعراقة نسبنا الذي تنتمي إليه الدرة املكنونة )الرسول  

 
رى لقضية السرقات، توزيع منشأة املعارف،  خالتناص الشعري، قراءة أ :مصطفى السعدين (1)

 86م، ص 1991اإلسكندرية، 
 14، 13أموت وكفي ممسك قلمي، ص  (2)
مجع وحتقيق وشرح حممد الطاهر بن عاشور، منشورات وزارة   ديوان بشار بن برد ، :بشار بن برد (3)

 389م، اجلزء األول، ص 2007الثقافة اجلزائرية، اجلزائر،
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(، فضال عن القبائل العربية األخرى ! ورغم ضعف احلال اليت فيها   حممد  
ن، إال أن روح العزة واإلابء تسري يف دمائنا، وستؤيت  األمة يف الظرف الراهن اآل
 أكلها عاجال أو آجال . 

ويف قصيدهتا "لو كنت من )مازن(" يقع التناص بني موضعني منها، وبيت  
 :للشاعر اجلاهلي قريط بن ظريف، هو قوله

 (1) لو كنت من مازن مل يستبح إبلي  بنو اللقيطة من ذهل بن شيباان

يتمىن يف بيته هذا، لو أنه كان واحدا من أبناء قبيلة )مازن( فالشاعر قريط  
ليذب األذى عن نفسه، لذلك فقد تعمدت الشاعرة وضع اسم القبيلة اليت  
يتحدث عنه قريط، بني قوسني يف عنوان قصيدهتا "لو كنت من )مازن(" فضال  

 عن قوهلا يف املنت: 
 ( 2) لكن أين هم قومي!  )لو كنت من مازن مل يستبح( ُحرُمي    ذوو اجلهالة، 

إذن فالتناص بني بيت شعر قريط بن ظريف وقصيدة بسيسو هذه، يقع  
أوال يف العنوان ومن مث يف منت بيتها الذي تقتبس فيه معظم صدر بيت قريط  
)بني قوسني(، وال ريب أن تعمد الشاعرة اإلشارة إىل موضعي التناص بوضعهما  

ما يف اهلامش من منت الديوان، هو أدعى  أوال بني أقواس، ومن مث ابإلشارة إليه 

 
شرحه  برواية أيب منصور موهوب بن أمحد اجلواليقي، ديوان احلماسة،  : حبيب بن أوس أبو متام (1)

م، ص  1998 -هـ 1418 ، دار الكتب العلمية، بريوت،1وعلق عليه أمحد حسن بسج، ط
11 

 22أموت وكفي ممسك قلمي، ص  (2)
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عن   املتخاذل  لألمة  اجلمعي  للضمري  الشديدين  ولومها  تقريعها  تغليظ  إىل 
 اسرتداد حقه .

وكما فعلت بسيسو يف قصيدة "لو كنت من )مازن("، فإهنا تتعمد الفعل  
ذاته يف قصيدة "السيف أصدق ..."، إذ التناص هنا واضح ومتعّمد بني عنوان  

 من جهة، ومطلعها من جهة أخرى، الذي هو قوهلا: القصيدة
   (1) )السيف أصدق إنباء من الكتب( استضعفوان ودالت دولة النجب 

 وبني بيت الشعر املشهور أليب متام يف مطلع قصيدته املشهورة:
 (2) السيف أصدق إنباء من الكتب   يف حّده احلّد بني اجِلّد واللعب 

"التنصيص يُدعى  الذي  النوع  الواحد"  هذا  جييز    (3) ابملصراع  الذي  وهو 
الشاعر لنفسه فيه أن يستعري شطرا من بيت لشاعر آخر، حبيث جيعله صدرا  
لبيته اجلديد أو عجزا له، بداعي ما بني البيتني من شبه يف الفكرة أو العاطفة  

 أو الصورة. 
فالشاعرة هنا تستدعي "السيف" الذي هو رمز من رموز القوة عند العرب  

لمني قدميا وحديثا، يف الوقت نفسه الذي تستدعي فيه روح النصر اليت  واملس
كانت لألمة يف يوم من األايم يف فتح عمورية، الذي قيلت قصيدة أيب متام يف  
جوه ممجدة له ولبطله األول اخلليفة املعتصم العباسي، وال شك أن التاريخ يظل  

 
 50املصدر السابق نفسه، ص  (1)
، دار  2مسر، طشرح ديوان أيب متام، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه راجي األ :اخلطيب التربيزي (2)

   32م، اجلزء األول، ص 1994  -هـ 1414 الكتاب العريب، بريوت،
 يف اخلطاب النقدي والبالغي، دراسة نظرية وتطبيقية .   التناص : من كتاب 92انظر ص  (3)
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رب مرتشحة ومصفاة،  " مركز جذب للشاعر احلديث، مبا يقدم من أمثوالت وع
املباشرة   عنه  تعجز  أثر داليل  هلا  خمتزلة يف حبكات  أو  مرمزة  هبيئات سردية 

 .   (1) والتقريرية والغنائية الصارخة " 
حبر   يف  هي  اليت  موسيقاها  ومحاسة  القصيدة  ألفاظ  جزالة  عن  وفضال 
املوضعني   متام هذه خاصة، يف  أيب  قصيدة  مع  الشاعرة  تناص  فإن  البسيط، 

ر إليهما من قصيدهتا، مينح القصيدة إيقاعا مضاعفا ليتفاعل معها املتلقي،  املشا
أن جتعل رويّها )الباء املكسورة(    –كما يبدو    –ال سيما أن الشاعرة قد تعمدت  

متوافقا مع روّي قصيدة أيب متام، وكأهنا أتيت هبذه القصيدة من ابب معارضة  
 عريب القدمي. قصيدة أيب متام اليت هي درة من درر الشعر ال

ويف جو آخر غري جو احلماسة واالنفعال لقضااي األمة ومهومها وأشجاهنا،  
النحوي" يف قصيدة "وبعض   املرحوم األستاذ "عدانن  الشاعرة صديقها  ترثي 

 العمر ابق ال يبيد" قائلة يف صدرها: 
فاملواجع   الشعراء( من ذكر األسى   ال،  ال    –يف حيايت    - )هل غادر 

 ( 2)تبيد
اصة بذلك بشكل واضح ومقصود، من خالل وضع عبارة )هل غادر  متن

 :الشعراء( بني قوسني، مع مطلع معلقة عنرتة بن شداد املشهورة

 
، دار كنوز املعرفة  1التناص يف الشعر العريب احلديث، الربغوثي أمنوذجا، ط : حصة البادي (1)

 54م، ص 2009 -هـ 1430 العلمية للنشر والتوزيع، عمان،
 93أموت وكفي ممسك قلمي، ص  (2)
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 (1) هل غادر الشعراء من مرتدم   أم هل عرفت الدار بعد توهم
وإذا كان عنرتة قال هذا البيت يف جو التأّسي لبعده عن حبيبته عبلة، األمر  

تعبري عن افتقاده لـ )معىن( ينظم يف جوه مأساته وأمله، بعد أن  الذي دعاه إىل ال
فيها حبسب   ينظم  أن  اليت ميكن  املعاين  الشعراء على كل  أتى من سبقه من 
زعمه؛ فإن بسيسو تقول بيتها هذا يف مطلع قصيدهتا، يف جو يتقاطع مع اجلو  

املرحو  صديقها  لوفاة  والشجن  األسى  وهو  بيته،  عنرتة  فيه  قال  ما  الذي  م، 
يدعوها ألن تعيش بوجداهنا يف سياق بيت عنرتة هذا، متسائلة إن كان من  
لوفاة   العظيم  فيه مشاعرها وحزهنا  لتنظم  تركوا هلا )معىن(  الشعراء  سبقها من 

 صديقها.
 ومن مث يقع التناص يف قوهلا يف موضع اتل من القصيدة نفسها، وهو قوهلا: 

   (2) بذكرك، إنه أجل جديد  أنت جماهد    ابق  - عماه  - ال، مل متت 
 :متناصة مع بيت سّيد قطب

 (3) فإذا انتهى أجل العظيـ   م، فذكره أجل جديد 
التناص  الذي تشري له بسيسو يف هامش القصيدة يف منت الديوان،    هذا 

متعمدة إيقاع هذا التناص، وواضح ما بني البيتني من متاه يف فكرة أن حيوات  

 
،  1شرح ديوان عنرتة بن شداد، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه جميد طراد، ط :اخلطيب التربيزي (1)

   147م، ص 1992 -هـ 1412 دار الكتاب العريب، بريوت، 
 93أموت وكفي ممسك قلمي، ص  (2)
، دار الوفاء للطباعة  1ديوانه، مجعه ووثقه وقدم له عبد الباقي حممد حسني، ط : سيد قطب (3)

   255م، ص 1989 -هـ  1409 ة،والنشر والتوزيع، املنصور 
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العظماء وأعمارهم، ال تقاس ابألايم واألعوام بل ابملنجزات اليت تبقي ذكرهم  
 خالدا على مر الدهر . 

بييت بسيسو مع بييت عنرتة بن شداد و  سّيد قطب، يضفي على  وتناص 
القصيدة جوا من احلزن والعمق الفلسفي األكثر غورا، ابتداء من فكرهتا اليت  
ذهبت فيها إىل أهنا ) تفتقر ملعىن تصوغ فيه مشاعرها جتاه الفقيد (، وانتهاء  
ابلفكرة العميقة وال شك، وهي أن أعمار العظماء تقاس مبدى إجنازاهتم اليت  

 ختلد ذكرهم . 
اعرة يف موضع اتل من ديواهنا يف قصيدة "طّب آهايت" إىل فكرة  لتنثين الش

إنسانية حساسة ومؤثرة، وهي تعاطفها وبكاؤها مع صديقتها اليت تورد امسها  
القصيدة يدي  بني  بقوهلا  الديوان،  منت  وحبيبيت    :صراحة يف  "إىل صديقيت، 

ن دون أن  م  ( 1)أمساء العزة، أوحت يل دمعاتك الغالية هذه األبيات"  :السيدة
 :تصرح الشاعرة بطبيعة املوقف وال سبب احلزن، حبيث يقع التناص يف قوهلا

 ( 2) )لكل شيء إذا ما مت نقصان(    كذا املصيبات إن حاقت ألشتات
 :والتناص هنا واضح بني بيتها هذا، والبيت املشهور أليب البقاء الرندي

 ( 3)لكل شي إذا ما مت نقصان   فال يغر بطيب العيش إنسان

 
 117أموت وكفي ممسك قلمي، ص  (1)
 119املصدر السابق نفسه، ص  (2)
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، حتقيق إحسان    :أمحد بن حممد املقري التلمساين (3)

 486، ص 4م، اجلزء1968عباس، د ط، دار صادر، بريوت، 
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والقاسم املشرتك بني البيتني بال شك، هو تعمد كال الشاعرين بث الصرب  
 والعزم يف نفس خماطَبه، تثبيتا له وشدا على يديه يف جو احلزن الذي هو فيه . 

وتعيش الشاعرة يف جو من الشجن وتعمُّد بث لواعج نفسها لقرائها يف  
روح شريد" يف ديوان "اي  كثري من املواضع يف ديوانيها، ومنها قوهلا يف قصيدة "

 :طائر األيك"
 وحيد   –رغم من حويل    – ما الذي أملك يف هذا الوجود ؟      حني قليب  

 ( 1) حني نبضي يف دجى الليل كما    خفق طري، متعب الروح، شريد
 : إىل أن تصل لقوهلا

 (2) ذاك صويت )عربة مهراقة(    هي شعري، وغنائي والقصيد 
عمد من الشاعرة من خالل وضع املقطع )عربة  والتناص هنا يقع بوضوح مت

 : بني بيتها هذا وبيت امرئ القيس -مهراقة( بني قوسني  
 (3) وإن شفائي عربة ُمَهراقة   فهل عند رسم دارس من معّول !

وإذا كان امرؤ القيس يبكي على أطالل أحّبته، الذين كانوا حيّلون يف يوم  
، فأورثوه األمل واحلزن والشجن برحيلهم  من األايم يف هذا املوضع مث ارحتلوا منه

هذا؛ فإن بسيسو تبكي يف هذا املوضع هلاجس يغالبها أبهنا تفتقد شيئا ما يف  

 
 39اي طائر األيك، ص   (1)
 39املصدر السابق نفسه، ص  (2)
ديوانه وملحقاته، بشرح أيب سعيد السكري، حتقيق أنور أبو   :جندح بن حجر امرؤ القيس (3)

م، اجمللد  2000، من إصدارات مركز زايد للرتاث والتاريخ، العني، 1سويلم وحممد الشوابكة، ط
 174األول، ص 
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احلياة، ال تعرّب عنه بشكل واضح وإمنا يستشعره القارئ املتذوق لشعرها واملتأمل  
  فيه، فال غرابة إذن أن حيضر يف ذهنا بيت كبيت امرئ القيس هذا، وبني البيتني 

 ما بينهما من توارد إحساس .
ويف جو دافق ابألحاسيس اإلنسانية املرهفة، غري البعيدة عن جو أبياهتا 
قصيدهتا السابقة؛ تتعّمد الشاعرة التغين حبّبها لطفلة صغرية وتعّلقها هبا، وذلك  

 : يف قصيدهتا "أنفاس عاشق"، حبيث متّهد بسيسو للقصيدة بقوهلا متسائلة نثرا
، لتصل  (1) ل اهلوى، إن كانت حبيبيت .. طفلة ذات عامني ؟! "" أيعذرين أه

 : إىل قوهلا يف أواخر القصيدة يف سياق
والريق عذب سلسل، سقيا شغاف مل تزل   )غرثى صواد( عودها قد جف  

 (2) حىت أحمال 
واإلنسان الغرث أو الغرثى هو ذاك الشخص النحيل اجلسم الضامر البطن،  

، حبيث تصف الشاعرة نفسها هباتني  (3) العطش مبلغاوالصادي هو الذي بلغ به  
الصفتني ومها الذبول والعطش لشدة تعلقها هبا، وحمبتها هلا احملبة الصوفية اليت  

بوجداهنا يف جو بييت الشاعر    –وهي تتحدث عن هذه احملبة   - جتعلها تعيش  
 :ابن الفارض، اللذين يقول فيهما

 سائق بفؤادي خفف السري واتئد اي حادي   إمنا أنت 
 

 73اي طائر األيك، ص   (1)
 74املصدر السابق نفسه، ص  (2)
)لفظة   511 م، ص 2004 - هـ 1425 رة، ، مكتبة الشروق الدولية، القاه4املعجم الوسيط، ط (3)

   )لفظة غرث(   648 ص  ،صدى(
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 ( 1) ما ترى العيس بني سوق وشوق   لربيع الربوع غرثى صوادي
وإذا كانت العيس يف بييت ابن الفارض تضمر ويدركها العطش يف سعيها  
الدؤوب والسريع حنو موطن الربيع، فإن الشاعرة يدركها ما يدرك تلك العيس  

يصال مستوى  من جراء تعلقها هبذه الطفلة وال ريب، فالشاعرة إذن تتعمد إ
حبها لطفلتها إىل مقام احلب الصويف، الذي فيه من السمو ما فيه وفيه من  
الرفعة ما فيه، حبيث يشكل هذا التناص مع بيت لشاعر صويف خاصة، ميزة  
مجالية تضفي على هذا القصيدة شكال من اجلمال، ُيضاف إىل ما فيها من  

 أشكال اجلمال األخرى وألوانه .
  

 
شرح ديوان ابن الفارض،    :بدر الدين احلسن بن حممد البوريين، وعبد الغين بن إمساعيل النابلسي (1)

مجعه رشيد بن غالب اللبناين، ضبطه وصححه حممد عبد الكرمي النمري، دار الكتب العلمية،  
   115، 114ص ص  بريوت، د ت، اجلزء الثاين،  
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 :خامتة
ناص ظاهرة فنية ملحوظة يف شعر الشاعرة أماين بسيسو، ذلك  يشكل الت

أهنا تعمد إىل العودة يف مواضع كثرية من ديوانيها "أموت وكفي ممسك قلمي"  
الدين واألدب، لتوجد التناص بني أبيات    :و"اي طائر األيك"، إىل مصدرين مها

ميه وحديثه، من شعرها مع آايت من القرآن الكرمي أو أبيات من الشعر العريب قد 
حبيث يضفي التناص مع مفردات من هذين املصدرين ومكوانهتما، قدرا من  

 اجلمال حُيسب للشاعرة يف هذين الديوانني . 
وكان أكثر ما مييز تناص بسيسو مع هذه املفردات من هذه املصادر،     

هو ما يُسمى يف الدراسات النقدية احلديثة، بـ "االمتصاص" الذي يتجسد يف  
سيسو هلذه اآلية أو ذاك البيت من الشعر والعيش يف جوه من جهة،  متثل ب

ومن مث توظيف لفظة أو شطر منه يف سياق شعرها، خدمة لغرضها الذي هي  
أو   احلديث،  العصر  يف  العربية  اإلسالمية  األمة  حبال  أتثرها  سياق  يف  فيه، 

ذي  مقاربتها لشجن من متعلقات نفسها وشخصها كما يبدو للقارئ، األمر ال
يوحي حبالة من التماهي بني بيت شعرها من جهة وذاك املصدر الذي تتناص 

 معه من جهة اثنية . 
من   حقه  أوفته  بدراسة  الشاعرة  شعر  أحاط  أنه  يدعي  ال  هنا  والباحث 
البحث، وإمنا تظل اآلفاق مفتوحة ملن يرغب يف دراسته من جوانب أخرى،  

 من حيث كثرة االستعارات فيه .يزعم الباحث أن منها تنوع املظاهر البالغية 
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 : قائمة املصادر واملراجع
 املصادر -أ

آفاق، قراءات نقدية ودراسات أدبية، طباعة خاصة / املؤلف نفسه،    :)بسيسو( أماين .1
 م. 2017عمان، 

أموت وكفي ممسك قلمي، ديوان شعر، طباعة خاصة / املؤلف    : """             .2
 م 2018نفسه، عمان 

ط  :"""                .3 شعر،  ديوان  األيك،  طائر  العبيكان،  1اي  مكتبة   ،
 م  2011الرايض،

 املراجع.  -ب
 القرآن الكرمي . .4
النظرية واملنهج، سلسة كتاابت نقدية    التفاعل النصي، التناصية  :)األمحد( هنلة فيصل .5

 م 2010، القاهرة ،  1تصدرها اهليئة العامة لقصور الثقافة، وزارة الثقافة املصرية، ط
ديوانه وملحقاته، بشرح أيب سعيد السكري، حتقيق   :)امرؤ القيس( جندح بن حجر .6

الشوابكة، ط أبو سويلم وحممد  خ،  ، من إصدارات مركز زايد للرتاث والتاري1أنور 
 م  2000العني، 

، دار كنوز  1التناص يف الشعر العريب احلديث، الربغوثي أمنوذجا، ط  :)البادي( حصة .7
 م  2009 -هـ  1430املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 

التناص يف اخلطاب النقدي والبالغي، دراسة نظرية وتطبيقية،   :)بقشي( عبد القادر .8
 م 2007 د ط، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء،

، دار  2ظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب، مقاربة بنيوية تفكيكية، ط  :)بنيس( حممد .9
 م  1985التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 

ديوان بشار بن برد، مجع وحتقيق وشرح حممد الطاهر بن عاشور،    :)ابن برد( بشار .10
 م2007منشورات وزارة الثقافة اجلزائرية، اجلزائر،



 

 

 
283 

 العربية جملة العلوم  
 هـ 1442  شوالستون  الو   احلادي  العدد

شرح    : )البوريين( بدر الدين احلسن بن حممد ، وعبد الغين بن إمساعيل النابلسي .11
ديوان ابن الفارض، مجعه رشيد بن غالب اللبناين، ضبطه وصححه حممد عبد الكرمي 

 النمري، دار الكتب العلمية، بريوت، د ت  
 شرح ديوان أيب متام، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه راجي  :)التربيزي( اخلطيب .12

 م 1994 - ه 1414، دار الكتاب العريب، بريوت، 2األمسر، ط
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  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

   هـ  1442 / 4 / 14: تاريخ قبول البحث  هـ  1442 / 1 /1: تاريخ تقديم البحث 

 : ملخص الدراسة
يسللط ه ا ا احث ا احءللن  جه  الد احالت احيلاا ى اطو اانالامل  االسلللاصمل اح  لل    
احيت دالمل بني اح للللللل لبد لهلللللللي م اللق فة،ني ين  احسللللللل التد   اي  نالامل  جسللللللللاصمل  
تللللالم هللللللللللللللاه اولن ا ألللله اح،لللل م  تلثة فواللللد اللل ا احث لللا جه  ص لللد انا للل   ف  الللل   

  احسلللل التد  احالن  اح يف تنه رالو لهللاللللنهللا م مللللطو م اطالو  خ للللنمللللالد ج ل  احيل لو   ان ين 
 نهللا جه ان ف ىل اح ن  خبصرد االسللللطاني   -لهللللي م اللق فة،ني- هللاللللطق   اخيلطح فملللل لبو

جه ب،اه  ال االللار ن ف  األ  لللللللللللللللي  دالمل اع هللاللللللللللللل التد ب  هللاللللللللللللللاا  احيت  ا ة ايللل 
اظالاد   دالحدات أتهللالالسلالد جلاد   جل ريل ع  اح ل لبد  نالامل  جسللاصمل فخ ملق مالادات خيلةالدات  

حمل االهللاليلهلللد  االهللاليلاال  الا  منحل اانادمل االهللودم  تيلاا ل األوالد احال الد   ا احث ا ه 
خ للنمللالد االللت احيلاا ى   هلايلو ائارايفالد ه دلاهللاللد ا ه احل للنة  حأثال،د ا ه األمناهللا احيت 

 ملليفلل يثيل ي نملللحل ا خر وور  يللو  مللللللللللللللالمل ه ج لل  الااهللا   نال  هللالللللللللللللل للهللا  ر لا  للن  لل  
 خالللاتو   ما اهللاللللللللليل،ال االيل لوثنن ه ا ا احتءلللللللللل  اا لاي جه احنهللالللللللللليفل ائمللاالد   جه  
جسلللللللللللللحد ت للللللللللللريح ج لمللللللللللللا اح نهللا  احيلناالو ا أله جل ييلال  تأثال  ا ا االللت  ائرلد  جه 

 احيلتلال اح نى اح يف جتلاالاو د ن هللالللللللللليفر االللات احل اي د   ةحد حأثال،د ا ألي احيلناملللللللللطي  
 اليلو ج لملللا االيل لوثني  ر امل األر،لهللا ائهلاي د بنملللتلل احر الئ  احريفالسلللد ه ا ه احالاهللالللد   
ا تيلث ة ج لمللا ا ه األر،لهللا  احفهللح اه  هالتيللل احيلنامللطال د  اال  للاي د      ل هللا احث ا الااات

جسلللللللللللث      ةحد جه  ا يلتو ول د ن ا حاللمل احيلاا حال د األخرى جه ج ل   هللالللللللللللالل   ار ا  
ل   األد امل احيت ميفه فن ي،لل  ولل ال ا ا أللي ه دلاهللاللللللللللللللللمل فخرى جفاطلد  ل ه احتفر م فجل 
األوالد احالحاد ريليلاا ل ه فن  ا ه احل للللللللللنة ةامل خ للللللللللنمللللللللللالد ه احلار اح،ره اح ا   حفن ل  

ح رآين  اح،ري  بط ليفلق   اق اح للللل لبد األاص   اح يه تهلللللث،نا   ألي ا  ر للللل ل ألانت جه  
ا   فريل  بو   ات    و لديا احرهللاللنهللا مللطو م اطالو  هللاللطقم  فلان فن فهللالح و ا احالت ااياات
ل   تلل  ظ لل ب،ا  جه  ح لدجني حال،أنا ا ه احل لللللللللللللنة    لل جه احل ا  احيل طالل  هللالللللللللللللال ال ف  

 فمص  احثل انيم
ج  لللللللللللللللايلد اح نهللا ف  األر،للهللا    -احيللاا حاللد -ين  احسلللللللللللللل التلد-ره ا أللبلد  الكلمات  افتااتة اة

 .األر،لهللا ائهلايد -احفصجالد
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Abstract:  

This research aims to highlight the discussion and the concise deliberations, which took place 

between the companions of the Prophet (PBUH), on Saqifa day, from a pragmatic perspective; which 

discussion and deliberations fall within the general discourse.  However, the importance of this research 

emanates from three aspects, namely the particularity of the discourse situation or site, which was the 

Saqifa day; the day on which Prophet Mohamed (PBUH) passed away, and his companions disagreed 

upon who would assume the caliphate after his death; the immigrants (Al-Muhajrun) or the “Ansar”, 

the supporters ? 
The companions of the Prophet met together in Saqifa Bani Sa’ida, and they conducted historic 

and great discussion and deliberation; which were of a unique constituent significance, which are often 

cited and invoked upon the occurrence of similar incidents م 
The second importance of this research is associated with the particularity of pragmatics, and its 

procedural efficacy with respect to studying literary texts; taking into account the special nature of the 

speeches which were delivered, in that situation involving argument and dialogue; where everyone 

was attempting to convince the others with his opinion and option.  During the deliberations and 

discussions, the participants resorted to various methods of persuasion, difference approaches of 

negotiation and multi-communicative techniques, leading to actual achievements which are the core 

issue of this study; with the purpose of applying such approach and making use of the concepts thereof, 

without relying on all other critical approaches; due to the nature of the communicative discourse and 

verbal interaction, revealed by the intentions of the persons who participated in the deliberations م 
This research attempts to reveal the actual achievements, which the core issue of this study, as 

well as investigating the communicative and purposive function of such intentions.  The research is 

limited to these pragmatic mechanisms, including situations, context and assumption, that may be used 

in other complementary studies to this notion م 
Thirdly, these literary texts have a particular significance in ancient Arabic prose; because they 

were produced by eloquent and fluent Arabs, were the honorable companions of the Prophet (PBUH), 

who were influence the eloquence of the Holy Quran and the Prophet’s sayings م 
The researcher is hopeful to produce a new breakthrough in order to instigate others to give due 

attention to these literary texts through delight criticism and analysis, particularly such texts have not 

been dealt with by researchers earnestly.  
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 مقدمة: 
اح،لالني  اح ص   احسص  اطو فشرف األ ثالل   االرهللاطني   ثاللل اااا هلل لي  

 حماا  اطو آحو  م ثو فة،ني  فجل ب،ا 
رالسطه ا ا احث ا احءن  اطو اانالامل  االسلاصمل اح     احيت دالمل  
بني اح  لبد لهي م اللق فة،ني ين  احس التد جه  الد احالت احيلاا ى   

هاه اولن ا أله اح،ل    حالسع خأثلات   اي  نالامل  جسلاصمل تلالم  
الن ع   ال  لات   ح حد  هللااليلثني  "ا أثد"   ال  ال أط   احيل لالسي   التلن  

 احث ا بللللل"خألبد ين  احس التد" انهلات اه " خأ  ين  احس التد"م 
االا  د   خ نمالد  ف  ال   ا لني   ال ثني  جه  احث ا  ا ا  فوالد   تلثة 

تد   ان احالن  اح يف تنه رالو لهللانهللا م مطو  اال يللل    اي جا  د ين  احس ال
 نهللا جه ان األ ىل    -لهي م اللق فة،ني -م اطالو  هللاطق   اخيلطح فم لبو

خبصرد االسطاني جه ب،اه  ال األ ىل ول االللار ن ف  األ  للي  ح ا ا اَّ ين   
ايلاة  احس التد ينجلات خلحااات ه  الل  االسطاني    لن ين  اخيلثلل اظالق  ق  نة ا

اطو اح  لبد ه ةحد احالن  ج الثيللن   رل  لهللانهللا م مطو م اطالو  هللاطق   
ااال     اٍا  ث    اال الثد    جه  ئٍن  اطو  تنهللالق  ةحد  جه  ا ،فن   جل 
األخرى خنرلق جه ا تراط ا ا االسطاني   هاللحل احايه  اند  اولاطالد  احيت  

 اريل لل احيل ربد  احساللهللاالد ه    يئاحنا مرييب الا ول   يءلف نىل التني احملليلني 
جميلاة االايلد مثل جمي  ائهللاص  نىل فاراف ندال  شؤ ن اافق  ت لحالا تاب   
احساللهللاد اح،لجد حطا يلاة خللم هللاالل  اح، ثالد  اح ثطالد ف  االطد احا النيف  راه  
مث فخ مل ا ه احملل لامل  االسلاصمل احيت دالمل ةحد احالن  اع هللا التد ب   
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ةالدات اظالاد   دالحدات أتهللاالسالد جلاد   جل ريل ع حمل االهللايلهللد  هللالاا  مالادات خيل 
  االهللايلاال  الا  منحل اانادمل االهلودم 

 فج ل األوالد األخرى   ا احث ا ريلفاه ه خ نمالد االللت احيلاا ى   تنمة  
هلايلو ائارايفالد ه دلاهللاد ا ه احل نة  حأثال،د ا ه األمناهللا احيت مالمل ه  

لهللا  ر ا  لن  ل  مليفل يثيل ي نمللحل ا خر وور  يلو  ج ل  اااهللا   نال  هللا 
احنهللاليفل   جه  اا لاي  احتءل   ا ا  ه  االيل لوثنن  اهللايل،ال   خالللاتو   ما 
ائمللاالد   جه جسلحد ت ريح ج لما اح نهللا  احيلناالو ا أله جل ييلال  حلل  
تأثال  ا ا االللت  ائرلد  جه جتلاالاو د ن هللاليفر جللات دلاهللاد احلار األده   

ل فن  ا ه احل نة  ل ع ةامل خ نمالد فخرى ه احلار اح،ره اح ا     ا
اح،ري  بط ليفلق  ر  ل   جه  ألانت  اح يه    حفن ل  األاص    اح  لبد   اق 

 م تهث،نا   ألي اح رآين  و لديا احرهللانهللا مطو م اطالو  هللاطق 
انا     رالو  األ هللا  ظريف    اهللايل،رهع  مساني   احث ا  ا ا   مس اع  

 النت االال ت   ا،طيللل فشثو  الللد حط سق احالين اح يف اشيلال  جلاد  جيل طد  
احيلأثال ي   تنا حل األ هللا ه  ص د حمل ل  األ هللا جللل اه آحاللمل   اطو اول   
جه   ا حاللمل  ا ه  اطو  احنمنف  فن   باا ى  احس التد   الا   ين   فخثلل  ل ايد 

فخثلل ين  احس التد  األوال د مبفلن   ةحد حطتر   احفث   احيت فحتاليللل ه ل ايد  
خ  ع   رط ا  اااياالد  احيلللةالد  احس ي د  األدبال د   اال يلطتد   اال لدل  بني 
ح حد جأطثاتل بال لع رالو ا ه االخيلصرلمل  جللاالل  جل باا ى جه  لايهتل   جل  
ترت   اطو ةحد جه اخيلصف ه احل نة  مث   لن احملنل احالين اه اني د ا ه  

د ألن  فمنلولل ال مل ا اللد بني ا أ   اانالامل  احل نة  ج  اي يللل   ةح
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 االسلاصمل  رفلن جه اح ،  ت لالتلل هاه الن  اريف  ا ا جه ا ه  
احنشليفت   اه  رفلن  احلظري د  احالاهللاد  حمل ل  جه  احالحا  احملنل  فج ل  األاللت  
احيلاا حال د بني اال  اي د  األر،لهللا ائهلاي د   ه ةحد بال لع ج لامل اخيلاللل االللت  

 احيلاا ى    اح ط د احيلنامطال د بني ج لما اح نهللا  األر،لهللا ائهلاي دم 
اح يف   االللت  ا ألبد  رل   ا ه  حيل طالل  ر ا خ  يلو  احالين  اح سق  فج ل 
اخ تو  رفلن اه اول   احيلأثال ي    ما مس ايل و نىل مخسد فائا   ر اتل ح،اد  

ن هللا هللا   ول  ال(  ان 1379األر،لهللا ائهلاي د الا  ل  جه انن ف هللايلني)مل
حاى   اح،ربالد  احلظريد  "األر،لهللا" ه  اح اميد ه  اح،ربالد  االاللهللالمل  ح ناين ونلا 
"ا     احت و ال  لات   الهللاالال ه  ي  فمنهللا  ف الات   حاى  اطال   احثص الني 
 ائ هل " الا احثص الني    ي "ائ هل   ر،ل األجر جلو خلمد" الا اطال   

احت و  اط(1) فمنهللا  اايلاامل  هللا هللا   اي      ما  الا  احيل سالق  جثلدئ  و 
ف الع  مث   ائخثللايمل  احيلنااللاللمل  االحيلئاجاللمل  احيل،ث ايمل  احيل رحياللمل  
احث ا خبلمتد ف ائمل راللل فاق  احليلليفت احيت تنمط ع نحاللل   تص ا لمتد رلرٌت  

 حطانهنالمل مث   ثٌع حطا لدل  االرااةم
اح،لحالد احيت تيلا ال ئ ول ا ه احل نة   فاار   ب،ا ر،طو احر ق جه اح الاد 

اطو في د دلاهللاد فاأيللل    لل األده   احل ايف    حسع فدليف  فةحد هتال     ه  
احل نة الل راللل جه مراحل بني االسطاني   جه مءلاي ج  يد  حلسثد نىل  ظل   

 
  ترةد اثا اح لدل  ني الح  ل ئ األشالل   حفص "  انن ف هللايل  – ظريد فر،لهللا احفص  اح،لج د    ا ظر   (1)

 م 7-6   1991 احاال احثالءل   احأث،د األ ىل  ماللال   دال نرري الل احهر  
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اافق  ف  هط ع ب،الا  اه فمص  احاالهللاني الصات ب الايلللي  نن  لع فلى فن  
 جسن غ حو  نة   تيللال  فمص  احاالهللاني ا ن  ه دلاهللاد اح رآن  احيل ير األ هللا ال 

احفر  تاا حاللات     آوني   أأ  احئحل ه أت يل حتظو  اطالل ج،لله  فجل  ال   
احالاهللالمل األدبالد احيت ا لع حنن   نة اوط د جه م لبد لهللانهللا م مطو  

ه    - رءصات اه ف     فاا   (1) م اطالو  هللاطق رلن فجر شلحل ة ره بني احثل اني 
فيف دلاهللاد جلل الد تاا حالد ا لع نىل االا  د االسيللارد   ال    -  ا د اطاي

جل  متع اطالو ممل ا و حنن   نة اح  لبد ال ةرم اه ةة خألبد ا طتل   
جءلجالللل  فشفل ل   اانجل   دلاهللاد  اح  لبد  خ نملات   ب الد  احراشايه 

الاهللالمل احساللمالد  اطو لفهللالل اال  ايد  دلاهللالمل  س الد  د ن االم اي جه اح
 احيلاا حالد احيت ير   ا ا احث ا اال له حنن  ريثللم 
  جل تنرال ي نال  هلل  اطالو تن طع  نحالو ف ال م 

 
فرل ي  فدبالد  فحبلمل ه األدي اح،ره اح ا   حبا "األاللت احلاريد  ا ظر ائشلل  نىل ةحد ه     (1)

احناالئ  حط  لبد"  اثا احفر  به اثا م اح،ثا احفر   جفيلثد ل ايفة االاطفد  احراي   احأث،د  
 فمطو حبا جلهنل ه جمطد اولج،د ائهللاصجالد ه االايلد احلثنيد     197   2019ال/1440األ ىل 

 هم 1433  159حل
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 أواًل: آل ت  رواية أخبتر يوم السق تة وةواراته: 
احس التد  ين   خميلطتد     (1) ل يع  نالامل  بأرايف   االللاريه  األ  لل  بني 

 ب الغ شىت ه اال لدل احيت تللمطيللل   اي جا انمل ااايا  احس    احيللليخ  
 جملجالة األدي   حفل فال ره ورايف لق ه مالل د احر ايد  مبل ييلنار  جة منااا  

احيللليخ  تنااللو    مرا    ه  ج اثلق  ف اللانات  يللهللا   رلص  رللق  فمنحو   مبل 
  د تيلنااو ج لدل شىت ةامل فب،لد خميلطتد  ورايف  تن ال  جيللناد  رفلن جه  االا

 
 بلن هللالاا     اي هللا التد ب  هللالاا    الايلد االلنل    اي ه ط د  ل نا جيطسنن ايللل الا ب ر بءلاد   (1)

اح يه فهالتع نحاللق احس التد اق  ي جه األ  لل  يليلسثنن حسلاا  به  ،  به ا ئلم به 
حد فن   لل د به  ،طثد به اار    جللق هللا،ا به اثلد  به دحالق به  لل د   ة ر االؤلخ ابه ا 

احليب مطو م اطالو  هللاطق مطو ه جس ا ب  هللالاا   اطن ه احس التد   شري رالللم  ما  
االايلد  ه   ن ل بااخل  ي نهللا  االؤلخني جه  اخيلطح ه   ال د جنهة هللا التد ب  هللالاا   راه 
النه ج ،ا ب   سني   جللق جه يرى ف ل خبللم هللانل االايلد مريثل جه ب ر بءلاد   لا  احرفيف  

الين  ا  ن  جللق ةلهللا احايه االأريف   احسالنديف اح يف فشلل نىل فن هللا التد ب  هللالاا   ل ع  اح
ه جلئهللا ب  هللالاا  احالحا  شلجي هللان  االايلد  مري ة يم  اثا اح ا ت األ  لليف ة ر فدحد  

تد   ا   اطو تراال  احرفيف احالين   حماداات جنمة احس التد اال،لمر   الئيا جه احيلت الل  نهللا احس ال
االايلد  حماا به ااسه به ا حد  ةة  تن ال   دلاهللاد   ا ظر  فخثلل   خيلةلل  جنم،لل االى  

اح،ئي اثا  به  احأث،د    ئمصح  االلنل    االايلد  حبنمل  دلاهللالمل  جر ئ  هللاصجد  
م     رل  احنرل وخثلل دال اال أتو  ا ال  حماا حمالي  148-147  2003ال/1424األ ىل 

   اال لمن االألبد ه  3/860  1955ال/1374دال احفيل  اح،طاالد  ب  مل احايه اثا اااالا   
  ا ال  محا اولهللار  جلهنلامل  يفج،ل  ولبد  جما احايه فه احألار حماا به ي، ني احت  اف د
احأث،د األ ىل  احراي    حطث ا  اح ةد  احلهر   احالالجد     182-181  1969ال/1389دال 

اث االلنل    االايلد  احأث،د   آاثل  االلنل    احسطتالد  الايلد  االفيلثد  األ  لليف   اح ا ت  ا 
 م157-155  1973ال/1393احالحاد 
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االسيل سه بسه اح نهللا ه تطد اال لدل   باللن جل تترد بو  ل  نحل جللل ه  
جث ا جسيل ل يسث  احيل طالل احيلاا ى حطلص     ف ه الل ب اد احيل  ال  ف   

 حفلو      -احنمنهللا نىل احلص األد   األم   ان فجر جسيل سه  حماند ر،طو 
 لمبل فهئه آخر ن ممه  ق جئيا الليد بيل ريت    - يفه ممل يلاف نحالو ا ا احث ا

اطو   احنمنف  الل  فلدمل  اااياالد  احيلللةالد  رراال  تن ال لل   نمنل  احل نة 
احيلاليئ  احيلال ل اح يف  تطع بو جا  د احس التد   باللن فيه تيلنارر تطد اانالامل  

   االسلاصمل ه اال ل  األ هللام 
رأمنهللا  نن اال لدل اااياالد فهللالامل األخثلل نىل اوطد جه م لبد لهللانهللا  
م مطو م اطالو  هللاطق ممه  ءر ا تطد احنمليفة    لن حث،ءلق جهلل د جؤ ر   

احس   احأث لمل  االؤلخني  ها  يللي  باللال  ااامل   نالاتو     -   حد- ه 
اايا    حيا نا هللااللململ  حالثلنا  احملا ني  مالغ  جه  تسلير    يلأط نن  نهلرلمل 

األدي   باللال جملجالة  األخثللينن الد    ف   احس   احيت يسطفلل  يللي  احأرايف  
لا ع ت الغ اانالامل بهفل هللارديف  حالفنن جسللاات هللاردايات م  اللات جيلفلجصات  
األدبالدم   جه  فدىن  رالءاه  اَّاات  حبامل   نال  ش  اللمل  اجلن  جفلن  

 الل  ب،ءلل تر يف ا    تلأط    ورايف  ل ايد احملا ني تا ل بني ائةلهللا  احيلت 
اح  لبد لهي م اللق بنرل  احليب مطو  ه هللارد ج اجلتو با اات جه اظد اطق 

  نىل اايلالحل األ  لل ه  (1) م اطالو  هللاطق  جل تصال جه ف اامل جتلا د  ق 
 

ا ظر احل لش اح يف دال بني م لبد لهللانهللا م  نهللا خ   رلتو   نمسل  اار لهي م الو و و     (1)
  حط لرظ فمحا  ميع   نمللحل فه بفر لهي م الو حو مبنتو ه  ريل  احثلليف بهرح م ال  احث لليف

احثلمي  دال احراين   به اطي به   ر اح،س صين  ا ال  حم  احايه ا أال   حماا رؤاد اثا 
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هللا التد ب  هللالاا  ه احالن   تسو  ان ين  ائ لني احالين اهر جه شلر لبالة  
االديد اهر  حطل ر    تاا  ق األجر بالللق ه اخيلاللل جه يطالو  األ هللا جه احسلد  

ات  جه تطد األ اامل جل فخراو ائجل  احث لليف ه   اصا ه ا صرد  راال  لد جم 
م ال و اه اليفهد لهي م اللل فن لهللانهللا م مطو م اطالو  هللاطق جلمل  

طو م اطالو   فبن بفر  حس ل   ر ل  اار ي نهللا   م جل جلمل لهللانهللا م م
 هللاطقم ملهللا   ملهللا اار   م جل  لن ي ة ه مطيب نال ةاك   حالث،الو م رطال أ،ه  

رفهح اه لهللانهللا م    -لهي م الو  -فيايف لالهللا  فلاطلقم ر ل  فبن بفر 
مطو م اطالو  هللاطق رَ ثَّطو  ر لهللا  وه  فجي  وثع  اللات  جاليللات   اح يف  تسي  

 فبااات  مث خرم ر لهللا  فيلل االحح اطو لهللاطدم  بالاه  ال ي ي د م االنتيلني 
احللت   رلهت  بفرمممملهللا   فبن  م  ر اا  اار   اطن  بفر  فبن  تفطق  رطال 
يثفنن   اايلا،ع األ  لل نىل هللا،ا به اثلد  ه هللا التد ب  هللالاا م ر لحنا   
جلَّل فج   جلفق فج   ر ا  نحاللق فبن بفر  اار به ا ألي  فبن اثالا  به  

ا  اار ييلفطق  رأهللافيلو فبن بفر    لن اار ي نهللا   م جل فلدمل  اوراح  ر 
ب حد نال فين االأمل  صجلات ما فا ث   خهالع فال يَلثلقط   و فبن بفر  مث تفطق  
فبن بفر  ريلفطق فبطغ احللت  ر لهللا ه  صجو  حنه األجرا   ف يلق احنالا م ر لهللا  

 م ر لهللا فبن بفر  ال    ثلي به االل ل  ال  م ال  ت،ل  جلل فج   جلفق فج 
 حفلل األجرا   ف يلق احنالا م اق ف هللاه اح،ري دالاات   فاروق ف سل ات  رثلي،نا اار  

 
األ ىل   احأث،د  اح لار    لمق  1986ه/1407حط امل   اح  لبد   ايا  رءليفل      يللي 

 م 7/22( 3667)
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رأ ع هللاالاان  خ ان   ف ع   بل  ثلي،د  ر لهللا اار   اوراحم  به  ف  اثالا   ف  
رثلي،و    ي،و  بالاه  رأخ  اار  نىل لهللانهللا م مطو م اطالو  هللاطق    ف ثلل 

 م  (1)ميلطيلق هللا،ا به اثلد م ر لهللا اار  ميلطو م"احللتم ر لهللا مليفل  
األخرى احيت تتالا ون اار به ا ألي   جال ةحد ممل اايلاا ائةلهللَا احر ايد   

لهي م الو اهللايل،ال ماللهللالات جءاراات  ني ة ََّر بيل ا  احليب مطو م اطالو  هللاطق  
ه  ايا  ف  بفر لهي م الو  ئجلجد   ةحد رالال فخراو ائجل  فمحا ج

اثا م به جس،ند لهي م الو ملهللا  الل م ثض لهللانهللا م مطو م اطالو  هللاطق  
األ  لل   ر لهللا  اي ج،هر  فج   رأخياق اار  فج   جلفق  جلَّل  األ  لل   ملحع 
فحسيلق ت،طانن فن لهللانهللا م مطو م اطالو  هللاطق ما فَجَر ف  بفر فن يَؤ َّ احللتي  

  بفري ر لحع األ  لل   ،نة  هلل فن  يل ا   رأيفق تأال   تسو فن ييل ا  ف
 م(2) ف  بفر"

 ممل  لد ه اال لدل اااياالد ج ت  صات تطد اانالامل ب  الئ ف ار اطو ب،ض  
احيلتلمالل احامال د أل اامل ةحد احالن   جيلءالد فمسل    نالامل  فمناالات فه ع  

 
 م 7/24( 3668-3667   يللي رءليفل اح  لبد   ايا لمق )اال ال احسلب  (1)
ائجل  فمحا  فمحا به  لثل  شر و  ملة رلللهللاو فمحا حماا شل ر  دال ااايا  اح لار      جسلا   (2)

األ ىل )1995ال/1416احأث،د  لمق  شل ر   1/223(  133    ايا  فمحا  احهالخ     ملهللا 
ماجني   فن ةطح  يأال   تسلات  فيفق  ر لهللا اار   االؤلخني ه ا ا "  "نهللاللده م ال "م  مالغ 

و  هللاطقممم" ا ظر  خيليخ احأ يف  خيليخ احرهللال  االطنك  حماا به ارير  ماجلال احليب مطو م اطال
   3/202احأ يف  ا ال  حماا فبن احتءل نبرااالق  دال اال،للف  اح لار   احأث،د احال الد  دممل 

 احفلجل ه احيللليخ  ائ احايه ابه األ    ا ال  اار اثا احسص  تاجريف  دال احفيللي اح،ره   
 م2/187  2012 ىل  ب  مل  احأث،د األ 
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ام  ال( جه  ايا اث256فجالالات     ال  جل ال  ه م ال  احث لليف)مل
به اثلت لهي م اللال رالال ير يو جه خأثد اار لهي م الو االهلنل   
احيت خأ  ول جرا،و جه اات ه آخر ااره   ممل ال  راللل منحو "  ن و ما  
 لن جه خ ان  ني تنَّفَّ م    ثاَلو مطو م اطالو  هللاطق  فن األ  لل خلحتنان  

خلحح الل اطيٌّ  احئب   جه ج،لال    اايلا،نا وهللاراق ه هللا التد ب  هللالاا     
 اايلاة االللار ن نىل فه بفر  ر طع  أله بفر  اي ف  بفر  ا أط  بلل نىل  
نخنا لل اؤال  األ  لل  رل أط لل  ريااق  رطال د نان جللق ح الَلَلل جللق لاصن  

ر  را جل متلأل اطالو اح ن   ر لال  فيه تريا ن اي ج،هر االللاريهي    ( 1)ملالن
ر طلل    ريا  نخنا َلل اؤال  جه األ  لل  ر لال  ال اطالفق فن ال ت ربناق  امءنا  
فجرَ قم ر طع   م حلأتااللَّلق  رل أط لل  ىت فتالللاق ه هللا التد ب  هللالاا   رإةا  
لاٌل ج ئجٌَّل بني هلرا اللق  ر طع   جه ا اي ر لحنا  ا ا هللا،ا به اثلد   ر طع   

 
ة ر ااد جه احملا ني   يللي احس  ا يه احراطني اح لاني األ  لليني   ه األلا  ف ال انمير    (1)

    س  اح نهللا  331/ 1به هللالاا   ج،ه به اايف لهي م اللالم ا ظر  جسلا ائجل  فمحا   
جلللم احسلد احلثنيد      مساللال نىل ائجل  جلحد به ف ن   فهلف  ول ممه شلا بالاات   ا ظر  

احأث،د   ائهللاصجالد   هللا،ند  به  حماا  ائجل   الج،د  وث،د  هللال    لشلد  حماا  ا ال   تالاالد   البه 
   احثاايد  احللليد البه  ا   ا ال  رؤاد احسالا  آخريه  دال  5/477  1991ه/1411احال الد 

احثل5/216   1408/1988احراين حط امل  اح لار   احأث،د األ ىل   ليف بهرح م ال      ريل  
اح،س صين     امسو  انمير) حرا (  ال ان ه جسلا ائجل  فمحا   37/ 7احث لليف  البه   ر 

   ه  2/188   احفلجل ه احيللليخ  ابه األ    3/206  لد ه  خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف 
   ان  ان  )با ن احرا (م 12/156جنهة آخر ه ريل  احثلليف 
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رأ ىن اطو م مبل ان   (1) ل اطسلل مطالص تهل َا خأالثلق جلحوي ملحنا  ي نَادم رطا
ائهللاص    ف يلق   م   يلالثد   ف  لل   رل ه   ب،ا  فجل  ملهللا   مث  ج،هر  -فاطو  

دارَّدٌ   - االللاريه در ع  ٌه   ما  اق  (2) َلاق رإةا  منجفق   فن    (3) جه  يريا ن 
جه األجرم رطال هللافع فلدمل  فن فتفطق     (5) جه فمطلل   فن حيءلنان  (4) ةيلئحنان 

  لع    -  لع ما ا لمل  ج لحدات فا ثيل  فليا فن فماجلل بني يايف أله بفر 
طادم  (6) فداليف جلو ب،ض اَاا ا    رطال فلدمل  فن فتفطق  ملهللا فبن بفر  اطو لاهللاق

رفراع  فن ف ءثو  ريلفطق فبن بفر  رفلن ان ف طق ج   ف مر   م جل ترك  

 
 ر اح،س صين و و لمبل يفنن اثبع به مالن به مشلت  رلن اح يف يااو الد   ة ر االرظ به    (1)

 م 12/157"خأال  األ  لل"  ا ظر  ريل  احثلليف  البه   ر  
ا نا     (2) احاَّار د   اح ن  جيابنن رالاأر ن  َدر نا يَاار ننم  درَّع دارَّد فيف فتو منٌ  جه فال احثلديد ما ف مق ا

اد جه احللت ت  ٍثل جه بطا نىل بطام ا ظر  حسلن اح،ري  البه جلظنل    ملهللا ابه دليا  اي اوال
اطي احفث    حماا فمحا  س  م   الشق احهلةى  احأث،د    وث،د دال اال،للف  ا ال  اثا م 

   ملهللا ابه   ر  " حااهللا االلاطد  احتل   فيف ااد مطالل   3/1396األ ىل  دممل  جلد  )درح(  
 م12/157حس  احثأي  ه ةلاد"  ريل  احثلليف  البه   ر   فمطو جه احاف   ان ا

مني االرظ به   ر اح،س صين ه ا ا االنهة جل ة ره ائجل  ابه جلاو جه فن ا ا اح نهللا    (3)
الل ح،ار به ا ألي بئايد  " ملهللا اار رإةا اق يريا نممم"  جؤ ااات فن ا ا  اٌق جه ابه جلاو   

 م 12/157ان  أال  األ  للم ا ظر  اال ال احسلب    فن احفص  الل حالن ح،ار  بل 
ةيلئحنان  ملهللا ابه   ر  "ي يلأ،نان اه األجر  يلترد ا بو د  لل   ملهللا فبن ايا  خئحيلو اه  لايلو     (4)

 انميلو اللل   االراد الل  ألمل  جل يسيل  ن و جه األجر" 
فيف ةرانان  ملحو فبناثالا   ان    حيءلنان  ةرانان  ملهللا ابه   ر  "   مة ه ل ايد االسيلاطي   (5)

  ال ي لهللا   ءلو  ا يلءلو اه األجر  فخراو ه ان الد الو  اهللايلثا بو ف   ثسو الو"م 
 ااا   اااا    اورف م  (6)
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جللل  ىت   فرءل  ف   جاطلل  بايليلو  ملهللا ه  نال  تئ يريف  جه  طاد فا ثيل  ه 
هللافَعم ر لهللا  جل ة رمت رالفق جه خٍ  رأ يلق حو فال   حه ي،رف ا ا األجر نال  
  ا ااي جه مريش  اق ف هللاه اح،ري  سثلات  دالااتم  ما لهالع حفق ف ا ا يه  
اوراح   ان   به  اثالا   فه  بالايف  بالا  رأخ   ش يلقم  فيَّلال  رثلي،نا  احراطني  
الحٌن باللللم رطق ف ره ممل ملهللا   ال   لن  م فن ف َما َ  ريلءري ال ي ال ي ر اب   

َر اطو منٍ  راللق فبن بفر  احطلقَّ نال فن ت سن اهللَا  ةحد جه نمٍث ف  َّ نىَّ جه فن فأتجَّ 
نىَّ  تسي الا االنمل شال لات ال فااه  ا نم ر لهللا مليفٌل جه األ  لل  فان ا َ يلقط لل  

  جلَّل فج   جلفق فج  اي ج،هر مريش  رفار  (1) اح اَ فَّد   ا َ ي  لل االراَّ  
ف  ر طع   ف بس هق ياك اي  احط ه   التت،ع األمنامل   ىت َررامقع  جه االخيلص

 
االل ل لهي م الو  ة ره ائجل  فمحا ه    (1) اح نهللا نىل اح  له اوطالل ااثلي به  يلس  ا ا 

ح احهالخ فمحا شل ر منهللا ااثلي به االل ل  ب نحو "     شر 1/331( 391االسلا   ايا لمق)
يَلد    او يل  اح،ند اح يف يل   حإلبل اوَرقََب حيل يلد بو   ان ت    ت،ظالق   احملفد  اح يف حي 
بو  ا اات  فلاد ف و يسيلهتو برفيو   ال تسيلهتي ائبل اورَب  ال يلفلك و ا اح،ند   مالل  فلاد ف و  

اح، َ ي   ان احل طد   االرا   جه َلَا  احل طد نةا ا ،ل  ل جل  شايا احثأت مط  االفسر    
- 1/327ت،يلاا  اطالو حفار  محطلل  ي،  ف و ي،يلاا اطالو حفتل تو  اند  لفيوم اال ال احسلب 

تالاالد 328 البه  احلثنيد   احسلد  جلللم  ا لجش  5/476م  ا ظر   ابه  3      احثاايد  احللليد  
ب5/216 ا   اار  ملهللا  اح اَ فَّد      رالو  ا  يط لل  فان  ي،    جل  اللحد   ر طع  ا ألي   ه 

اايد     2/191 ا  ي  لل االراَّ ي ملهللا   أ و ي نهللا  فان داااليلللم  ه احفلجل ه احيللليخ  ابه األ   
ه  ص  ااثلي اي  "فان فبن شثل ه اريلو األهللاا   م ح ه ش يلق حل،الا ل ا اد"   ا ظر  ريل   

به اثا م اااالايف     ئ    احيللليخ ائهللاصجي جنامح  ا   اثا اح،ئي12/158 احثلليف  ابه   ر
دال احاان  حطلهر  احيلناية  ائهللافلاليد   دال األ احن ا ءرا  حطلهر  احيلناية  اا   احأث،د  

 م 5/22   1998ه/1418األ ىل 
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ف  بفر  رثسه ياه  رثلي،يلو   ي،و االللار ن مث  يَ،يلقو األ  لل    ئ ان اطو  
هللا،ا به اثلد   ر لهللا مليفل جللق  ميلطيلق هللا،ا به اثلدهم ر طع  ميلل م هللا،ا  
به اثلد م ملهللا اار   نان  م جل  ااان رالال  ءران جه فجر فمنى جه جثلي،د  

ل نن رللملل اح ن     تفه بال،دات  فن يثلي،نا لاصات جللق ب،اان   فه بفر  خهالل
 م(1)رإجل  ي،للاق اطو جل ال  رهو   نجل فن خنلحتلق رالفنن رسلدااتممم"

 ختيلق  يل  ااايا فخثلل جل دال ه هللا التد ب  هللالاا  خبأثد فه بفر  
جل   ه  ول   ةحد  مثنحو  اااه   صرد   هللاث   حطللت  راللل  يثني  ل اه  احيت 

ال( ه جسيلال و إبهللاللده جه  ايا نبرااالق به اثااحرمحه به  405اال ق)مل
انف ملهللا  "مث مل  فبن بفر ر أ  احللت  اايل ل نحاللق   ملهللا   م جل  لع  
 ري لات اطو ائجلل  ينجلات  ال حالطد مه   ال  لع راللل لا ثلات  ال هللاأحيللل م ائ  

د  جلى ه ائجلل  جه لا د    ال ه هللار  اص الد   حف  فشت ع جه احتيلل
فجراات اظالالات جلى بو جه ولمد  ال يا نال بيل نيد م ائ  ال    مل ط اامل    حفه 
 حنددمل فن فمنى احللت اطاللل جفلين احالن ممم"   ا   اطالو اال ق ب نحو  
ةراله"   فمره   احهال ني      شرط  اطو  م ال   "ا ا  ايا 

 
لمق    (1) ااا د   ايا  البه   ر   يللي  احث لليف   م ال   بهرح  احثلليف  ريل  

   احطتظ حو    لد ه جسلا ائجل  فمحا بأنحو بيل ال  ه ب،ض اح الغ   12/148-149( 6830)
( لمق  احرهللال  االطنك   331- 1/327(391 ايا  خيليخ  ه   جيل للبد  ب الغ  بأنحد  م   لد 

 م 189-2/188   احفلجل ه احيللليخ  ابه األ   206-3/203حطأ يف 
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لل ب،ءلق هاه جل مالل ةحد احالن    ا ه ا أثد يالا  (1) ال(748اح ايب)مل
اع احس التد  ين  ائ لني    تفه ةامل مطد مبل مالل ه خأثد احالن  احيللى  

  الا احثال،د اح،لجدم 
باللال ها ب،ءلات جه  يل  احيللليخ ه ارهلل جل دال جه حمل لامل  هللا لالمل  
اع احس التد تر ئ اطو تتلمالل خيلةالد خللم نولل اانال اح يف دال   ت ا   

يلامال  ه جه خلحح جه األ  لل ف  جه االللاريه بال،د فه بفر  ف  أتخر  حط
     ا    (2) ال( االأنهللا اه ةحد 310اللل  ال ان االهللا ه  ايا احأ يف)مل 

ال( اه فخثلل ين  احس التد  جل هللاث و  جل تصه جه  630ج اجلمل ابه األ  )مل 
ب،ءلل  (3)   لشلمل ها  ف   احيللليخ   –   جه  - يل   دال  مبل   نالامل    ت طلل 

خب نة بال،د فه بفر ه احالن  احيللى   جه الل هلر شي  جه احيلااخل ه  
ابه   االرظ  ملالة  ةحد  االؤلخني   جه  ب،ض  الا  احئج   اح تال  

ال( لمحو م ه هللاالل   اياو اه نةلحل اح  لبد اطو بال،د فه  774 ا )مل
 م (4) بفر لهي م الوم

د مال لات  ا   ه  اياو اه ين   ال(  لن ما ف ل 774اطو فن ابه  ا )مل 
احس التد ااد احتنال  بني ين  احس التد  الا احثال،د ا لمد ين  ائ لني  ين   

 
األ     لاحلالسلبنليف  دلاهللاد  ا ال  ج أتو اثا اح لد  االسيلالك اطو اح  ال ني  ائجل  اال ق   (1)

 م 3/70   2002ال/1422دال احفيل  اح،طاالد  ب  مل  احأث،د احال الد 
 م 210-3/207ا ظر  خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف  (2)
 م 2/187ا ظر  احفلجل ه احيللليخ  ابه األ    ا ال  اار به اثا احسص  تاجريف   (3)
 218/ 5احللليد  ابه  ا  ا ظر  احثاايد    (4)
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احثال،د اح،لجد  ان احالن  احيللى فيف احاصاث   راه ةحد منحو  "مطع  لن ا ا ه  
ب الد ين  ائ لني رطال  لن اح ا مثال د ين  احاصاث  اايلاة احللت ه االس ا  

ثال،د جه االللاريه  األ  لل ملوثد    لن ةحد مثل  لالئ لهللانهللا م  ريلااع اح
   ه جنهة آخر ملهللا ج،ط ل اطو وري د جثلي،د ب،ض  (1) مطو م اطالو  هللاطق"

اح  لبد أله بفر "  رالو رليفا  اطالطد  اي جثلي،د اطي به فه ولح  نجل ه  
 م (2)ف هللا ين  ف  ه احالن  احالين جه احنرل ممم"

ؤلخنن بر ايد اانالامل احيت دالمل بني األ  لل ف تسلق هللانا  ف ل ع   تترد اال
مثالل  منهللا االللاريه نىل احس التد  ف  ب،ا  من ق  راال دال جه  نالامل ه  

ا أثد احيت فح لال  اللبد اه  - س  االؤلخني   –احس التد مثالل  منهللا االللاريه  
ا  ل ا   اطاللل ال  ل  احيت هللااليلفئ  ابلو   اي  به اثلد   ألدي  الج،نه   هللا،ا 

ال( ه خيلةو  " ملهللا فبن اار  األ  لليف الل  630 مال يللل الا ابه األ  )مل 
احليب مطو م اطالو  هللاطق  اايلا،ع األ  لل ه هللا التد ب  هللالاا     مثض 
 فخرانا هللا،ا به اثلد  حالنحنه األجر    لن جريءلات  ر لهللا ب،ا فن محا م  اي  

حالسع أل ا جه اح،ري  ننَّ حماااات مطو  ج،هر األ  لل  حفق هللالب ٌد   رءالطٌد  
م اطالو  هللاطق حَثاَا ه منجو بءقَة اهر  هللالدات يااناق  رال آَجَه بو نال اح طالل   
جل  ل نا ي ال َن اطو جل،و   ال اطو نائاا ديلو   ال اطو درة هالق   ىت نةا  

لَة حو  فلاد بفق احتءالَطَد هللالَ  نحالفق احفراجد   لامفق ائميلن بو  برهللانحو   اال
 

 م 5/217اال ال احسلب   (1)
    - لهي م الو-م  رالو لد اطو جئااق احرارءد اح يه يئاانن فن اطالَّلات 5/219اال ال احسلب   (2)

 يثلية ف  بفر اطللاتم 
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 ألم لبو   ائائاا حو  حايلو   اوللد ألااايفو  رفليلق فَشاَّ احللت اطو اا ه  
   ىت اهللايل لجع اح،ري ألجر م َونقالات  َ رقالات   فاأو احث،الا  االَ لَدَ  مل اراات    
يَلثاا  ا   راا ع حرهللانحو وهللااللرفق اح،ري    تنرله م  ان الفق لاٍ  مرير اح،ني  اهللاق

ر د ن احللت  رإ و حفق د َ قم رأالبنه وة،لق فن ما   ر ا قَع  فمثَع  و ا األج
 م(1)احرَّفيف   حنه  نح الد ا ا األجر  رإ د َج قلٌة  لهل حطاؤجلني"

ر ا    -لهي م الو- ال  لدمل  نالامل ال  د  أثد هللا،ا به اثلد   
   شفد ب،ض جه مسة  اياو ه مثنهللا االللاريه     ل بالللق ترداٌد حطفص

 فخٌ   األ   رفلن ا ا اانال اح يف ف لده االؤلخنن د ن هللانااق   ان ب الل د  
ابه األ   " مث ن ق تراد ا احفص  ر لحنا   فَب االللار ن جه مريش  ملحنا حنه  
االللار ن  فم لبو األ حنن  اه تو  ف حاللؤه! ر لحع وليفتد جللق  رإان   نهللا  

با   فج    حه  رهو  فج   جلفق  ف هللا  جلل  ا ا  هللا،ا   ر لهللا  فباااتم  ا ا  ن 
م  جه اانالامل احيت دالمل بني األ  لل ف تسلق ب،ا  منهللا االللاريه  (2) احناه"

نىل احس التد  تطد احيت دالمل بني األ ت  ا ئلم   ةحد  ني في ه األ ت فن  
ا ئلم لمبل ي اثنن  جملا اح،ظالق  ني تفنن ا صرد راللق  ررا نا ي اا،نن  

ابه األ  )ملاه أتيالا هللا، ال( "  الل لفمل  630ا به اثلد  ا ئلاي  ي نهللا 
األ ت جل ملة به   جل تأط  ا ئلم جه أتج  هللا،ا  ملهللا ب،ءلق حث،ض   

 
 م190-2/189احفلجل ه احيللليخ  ابه األ   (1)
 م 2/190اال ال احسلب   (2)
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 ق    (1)  راللق فهللاالا به  ء     لن   الثلات   م ح ه َ حاالَليلقلل ا ئلم جرَّ  ال ااحع 
اطالفق ب حد احتءالطد   ال ا،طنا حفق راللل   الثلات فبااات  ر نجنا رثلي،نا ف  بفرم  
رثلي،نه  رل فسر اطو هللا،ا  ا ئلم جل فة،نا اطالو   فمثل احللت يثلي،نن ف   

   (2) بفر جه  ل ال  "
ه  ني فن  يل  احس   احأث لمل لااع ةحد  اايلاع  حيل ايا احئج   

احالنجني ين  احيللى  حطت ل بني  احالن   بثال،د ا لمد   بال،د  ييل ل  احس التد  جل    
 الا بال،د اح،لجد ه جس ا لهللانهللا م مطو م اطالو  هللاطق   ال الا ابه  

 م(3) ال(م151نهللا ل  )مل 
 اايلاع  يل  احس   احأث لمل بث،ض احيلتلمالل االيل،ط د  ألمنا   اح ثليفل  

مل احيت دالمل بني االللاريه   جل ةيلئهللا ف اااثات جؤ ر  ه تناالو اانالامل  احس لال

 
االلهي جلتالل بلل "ال" اطو  او ائخثلل  احسرد   ان اهللايل،الهللا ما   ميفه فن  تسر بو   لد احت،ل    (1)

اناا فن يفنن ائخثلل  هللايل،الهللا "ال" جة االلهي   يفنن منحو ت،لىل ه هللانل  احثطا )رص اميل ق  
احث ريف خلمد   اح،ره  احل ن  ه  اهللايل رمل  احيت  اح لاا   فن  دال اتم  االهللا  نخثللا  حالن  اح، ثد( 

  فن يفنن دخنهللا "ال" اطو االلهي جتالاا حطاال  فيف ن هل ات نةا اهللايل،ال جر   ا ا       تنا
ي،أح اطالو جءللحل جلتي  رل ه احر ايد ميفه فن تاهللا اطو فن ا ا االهللايل،الهللا ح د جه ح لمل  

 اح،ري ه اا لا ه ةحد اح، رم 
احسلب    (2) احر 192-2/191اال ال  خيليخ  ه   تت الص  ف ار  ب الغ  هللال  االطنك   م  ا   

 م3/222احأ يف
ا ظر  احس   احلثنيد  ابه اهل   ا ال  اار به اثا احسص  تاجريف  دال احفيللي اح،ره  ب  مل     (3)

م اطالات ون ا ا احلص ف لده  ا  جه االؤلخني   312-311/ 4  1990ال/1410احأث،د احالحاد   
 ه ةحد االلهللا اطو ابه نهللا ل م م ةال،لق 3/210 جللق احأ يف  ا ظر  خيليخ احرهللال  االطنك  
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ال( ه وث لتو 230 األ  لل  نةا ها جالال اطو ةحد جل ف لده ابه هللا،ا)مل
ه  اياو اه بال،د فه بفر اح اي  لهي م الو ه منحو  "فن احليب مطو م  
اطالو  هللاطق الل تنه   اايلا،ع األ  لل نىل هللا،ا به اثلد   رأخياق فبن بفر  

راح  ملهللا   ر ل    ثلي  به االل ل   لن بالااي ات ر لهللا    اار  فبن اثالا  به او 
لَّل فجٌ   جلفق فجٌ   رإان  م جل  َلللقَتن  ا ا األجَر اطالفق فيلل احراه   حفلَّل   جا
خنلف فن يطاللل فمناٌ  ميلطلل آ  اق  نخنهتقم ملهللا  ر لهللا حو اار  نةا  لن ةحد  

جرا   ف يلق احنالا    ا ا األجر  را عق نن اهللايلأ،ع  ريلفطق فبن بفر ر لهللا  حنه األ
بالللل  باللفق   تني  َ ا  األ بلقط َاد  ي،  ا نمد  رثليَة ف هللا احللت به   به هللا،ا  

 م (1)فبن احل،الن"
ننَّ خ  ين  احس التد ي لغ  بأري د ختيلئهللا اانالامل   ت ا  ب،ض اال لامل  

جب،طلق  الا      حيل نف األ  لل جه نجلل  االللاريه  ق   فن ف  بفر فمل،لق
ال(  ت نل منألات جه ج  ايد  يللي  230 ا ه احأري د احيت هللاطفلل ابه هللا،ا)مل 

احس   ب،ض األخثلليني ه تناالو ا   حنن االسلل اح يف ةا  جلل الد احيلأحالح  
ال(   لن اايلالجو جل ثلات اطو فنَّ ختنف األ  لل    230حايلق   ابه هللا،ا)مل 

بل  لن ختنرلات جه لد د فر،لهللا اح، ثاللمل    يفه ختنرلات ج ط اللات ها االللاريه 
اح ثطالد احيت جل ااحع تسند ااالل  االايلالاالد ه اوئير  اح،ربالد  فيف ختنرلات جه   

لهي م  -تنى ب،ض اح ثليفل األجر د  ق     ا  اطو تنهال  جلئحد فه بفر  

 
احأث لمل احف ى  حماا به هللا،ا احئاريف  ا ال  اطي حماا اار  جفيلثد ا لهي  اح لار   احأث،د    (1)

 م167- 3/166   2001ه/1421األ ىل
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بني اح  لبد فة،ني  أت  ه احفث  اطاللق   اهللايل  لمو حط صرد  ب ض    -الو
حلظر اه تطد احيلتلمالل االؤ ر   اانالامل احأنيطد احيت هللالملل احملا نن خب نة  ا

ال( ه وث لتو الا  230ين  احس التدم  ممل يسيل سه ة ره الل فن ابه هللا،ا)مل 
ف لد ج أ،ل خميل راات رالو ااايا    -لهي م الو-  اياو اه هللا،ا به اثلد 

ه م ال  احث لليف    احأنيل اح يف ل اه اار به ا ألي لهي م الو احنالد
 خب نة جل دال ه هللا التد ب  هللالاا م

 يط ظ جه وري د هللارده ااياه احناه  ألاللهللاالد جل دال اع احس التد   
ب نحو "  بطغ ا   ف  بفر  اار  لهي م اللال  ر رال  ىت فتالللاق  ج،لال  

الل      رلن (1)انت جه االللاريه  ر رى بالللق  بني األ  لل  صٌ   حمل ل  ممم"
 حياد ون جل  امل بني احتري ني  لن  نالاات    يفه خأثلاتم 

فجل جا انمل األدي  جملجال،و ر اثع حيل اة ل اايمل احملا ني   يللي احس   
فدبالد جفيلاطد   ما    االؤلخني  ت نغ جللل هللارديد اايا   ه اال د   نة 

 احيلثالني" حط ل ظ  فمسيللل ب،ض تطد اال لدل خأثلات   ال ان االهللا ه " احثاللن  
ال(   "اح، ا احتريا" البه  276ال(   "االنن األخثلل" البه ميلالثد)مل255)مل  

ا ي  328اثالبو)مل ألمحا  اح،ري"  خأ   ال(   "ةلر  
ين   1345متنمل)مل جه هللا لالمل  حليلح  جه خصهللا  اال،لق  ال(   ةحد 

احس التد   نالاتو   ت اميلل ه شفل خأ  جؤحتد حلص جيلفلجل   أمنل اي  
ال( ف لد خأثد فه بفر ب ال د خميلطتد  نال جل  276 ا   رلبه ميلالثد)ملم د  ا

 
 م 3/569اال ال احسلب   (1)
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اال لدل  هللاليفر  اللك    -اه  ف   الل  فمطلل  اثا    - نن  لد  ابه  راللل    ار و 
ابه  328لبو)مل الا  ا أثد  يس     ص  احتريا"   خيلصف  "اح، ا  ه  ال( 
حنه  ال(  ان  "فلاد اار احفص   ر لهللا حو فبن بفر  اطو لهللاطدم  276ميلالثد)مل

ف سل ات   ف سللق   دالاات   ف رجلق  نهللاصجلات   ف هللاألق  احللت  ف هللا  االللار ن 
لات برهللانهللا م مطو م اطالو    انالات   ف ار  احللت  الد ات ه اح،ري   فجس لق َلمحا
احايه    ه  نخنا لل  رأ يلق  اطالفق   اح رآن  ه  مثطفق   م ا اجلل  فهللاطالل   هللاطق  

اح،ا   آ ييل ق   اهللَااللقيل ق  ر ئا ق م خ اات    شر لؤان ه احتي    ف  للان اطو  
حنه األجرا   ف يلق احنالا   ال تايه اح،ري نال   ا ااي جه مريش   ف يلق حم نمنن  

نحاللق" م  هللال   جل  االللاريه  جه  نخنا فق  اطو  تَلللقَتس نا  فال  
الا (1)  مباللال 

ي به االل ل  ما ما   ص  ااثل  (2)ال( ه "احثاللن  احيلثالني"255اول ظ )مل  
اح يف رالو " فان ا يطلل احملفدممم" اطو خأثد فه بفر  اطو فنَّ ال اال لدل  

 م  -لهي م الو-ما ف لدمل  ص  ااثلي ب،ا  ص  فه بفر
ال(   َّلات جلالات    يرد الا ف ا هللاناه   ان منحو " 255 ير يف اول ظ)مل

 م   فمري احللت  ممماالسو به يئيا ملهللا  ملهللا فبن بفر لمحو م  "حنه فال  

 
االنن األخثلل  ابه ميلالثد  شرح  ت،طال  ينهللاح اطي ونيل  دال احفيل  اح،طاالد  ب  مل  احأث،د    (1)

   اح، ا احتريا  ابه اثا لبو  شرح فمحا فجني  فمحا احئيه  2/254  1986ال/1406األ ىل  
-4/58  1965-1949 نبراالق األباللليف  جأث،د ولد احيلأحالح  اح ةد  احلهر  احأث،د األ ىل 

 م  59
ا ظر احثاللن  احيلثالني  اول ظ  ا ال   شرح اثا احسص  الل ن  جفيلثد ا لهي  اح لار   دمط     (2)

 م 297-2/296دممل  



 

 

 
308 

 دراسة تداول ة يف مقصدية القول واألفعتل اإلجنتزية  خطتبة يوم السق تة
 د. ةسن بن امحد النعمي

باليللات جه بالع م   فجسلق لمحلات برهللانهللا م مطو م اطالو  هللاطقم نن ا ا األجر  
ر   ر الو األ ت   نن تأل حع حو األ ت    ت    ا نن تأل حع حو ا ئلم    ت    ا
الو ا ئلمم  ما  لن بني ااالني ميلطو ال تل لقَسو   َارقَ و ال ت ااَ ىم رإنق  َلَ،َ   

اناٌ  ر ا اطن بني اَقاَليق فهللاا  َيءقَ او االللاريف    جير  و األ  لليف"    جلفق
 م(1) ملهللا ابه َدفٍي  ررجلاق  م  السفايلد"

به   هللا،ا  خأثد  مالغ  ف لدمل  األدي  جملجال،و  فن  يل   حطلظر   احصرع 
بني يايف جه  نحو جه األ  لل مثل  منهللا ا   نىل    -لهي م الو  -اثلد 

اح الغ احنالد  الا االؤلخني   حفه ال مل ه  يل  األدي  االللاريه   اي  
بيل،ايل  ث  ه اح الغ مبل ييلللهللا  جة وثال،د آتحالتلق   هللااللململ احسرد حايلق   
  ص خأثد هللا،ا به اثلد  احنالد ه "ةلر  خأ  اح،ري"  ان " الل م ثض  
ى   احليب مطو م اطالو  هللاطق اايلا،ع األ  لل ه هللا التد ب  هللالاا  ر لحنا  ل نَ 

ا ا األجر ب،ا حماا اطالو اح ص   احسص  هللا،َا به اثلد    فخرانا هللا،ااات نحاللق  
 ان جريض  رطال اايلا،نا ملهللا البلو ف  ب،ض ب  ااو  نين ال فمال حهفنايَف  
ييلفطق   رفلن  رأمسقا،قل ا نه   منى  ج   تَلَط َّ  اح ن   طلق  صجي   حفه  ف مسَة  فن 

الساة فم لبو  ر لهللا ب،ا فن محا م  ف ىن   حيتظ احرال منحو  ر رة منتو  ر
اطالو  اي ج،هر األ  لل  حفق هللالب ٌد ه احايه   رءالطٌد ه ائهللاص   حالسع  
حَثاَا بءقَة اهر  هللالدات ه   اح،ري  ننَّ حماااات اطالو اح ص   احسص   ح ثالطد جه 

 
   ارف اثا احسص  الل ن  به دفي   ة ر ف و  االسو به  298-2/297اال ال احسلب      (1)

به هللاص   يئيا به بفر به دفي   لن يءة ااايا  احه،ر  ف لديا احسار  ل ى الو حماا  
 م1/324اوا ي ا ظر  احثاللن  احيلثالني 
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منجو  منجو يااناق نىل اثلد  احرمحه   َخطةا األ اادا  األ اثن  رال آَجَه بو جه  
اطالو  ميل،نا لهللانهللا م مطو م  فن  اطو  ي ال َن  مطالل   جل  ل نا  لالهللٌا  نال 
 هللاطق   ال فن ي ،ائ  ا ديلو   ال فن يار،نا اه ف تسلق َهالقالات ا ا نا بو   ىت نةا  
فلاد بفق احتءالَطَد هللالَ  نحالفق احفراجد   خ فق  حل،اد  ررامفق م ائميلن بو 

ألم لبو   ائائاا حو  حايلو   اوللد ألااايفو  رفليلق فَشاَّ   برهللانحو   االلَة حو   
َونقالات  َ رقالات    اح،ري ألجر م  اهللايل لجع  اطو اا ه جه    ق   ىت  احللت 
بفق   حرهللانحو  ائَّ  الَّ  م  ف  َه  راات   ىت  داخا مل اراات  االَ لَدَ   احث،الا    فاأو 

 ان الفق لاٍ    بفق مرير   األلَ    دا ع وهللااللرفق حو  اح،ري    تنرله م  
م رأالبنه وة،لق   يَلثاا  ا و ا األجر د ن احللت  رإ و حفق د َن احللتا انٍي  اهللاق
فن ما   ر ا قَع ه احرَّفيف   فَمثقَع ه اح نهللا   حه  َل،قا َ  جل لَفَيقَع    نح االَد ا ا  

األ  لل ما  األجر   فتو ااَر ا     رأمثل نىل فه بفر ر لهللا  فجل اطاَع فنَّ  
اايلا،نا ه هللا التد ب  هللالاا   يريا ن فن ينحنا ا ا األجر هللا،َا بَه اثلد ي  
 ف قسلل ل قق ج لحدات جه ي نهللا  جالَّل فجٌ   جه مريٍش فجٌ م راءالل جسراني حنناق   
رط الل ف  اثالاَ  به اوراح ريلالَشنقا نحاللق  ص َليلل ل ق  ر ل  ا  اق جميلا،نن  ر لهللا  

 لع ا يع  صجل فلدمل فن فمن  بو راللق  رطال فن در،ع  اار  فتالللاق  ما  
نحاللق ةاثع ألبيلائ االلأ م ر لهللا ى فبن بفر  لَ يااات  ىت فتفطَّق  مثَّ ا أ   
بَل،قا  مبل ف ثَلثقَع  رلأ م ر لهللا اار  رال شيٌ   لع  فلدمل  فن فمنحو نال  ما  
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( مبل تفطق  ال1345م مث فا ثو فمحا ا ي متنمل)مل (1)فتو بو ف  ااد اطالوممم"
بفر فبن  الو-بو  م  ف  الد    -لهي  ه  جت ل  جأنهللا   باللن  جه  ايا 

 االللاريه  ألجر     ا جل حأل  لل جه رءلم  
 لد فمطو    -لهي م الو  -رلحلص و ه اح ال د جه  ايا هللا،ا به اثلد  

االؤلخني  لحأ يف)مل األ  )مل  (2) ال(310الا  ثلل    (3) ال(630 ابه 
 ختتو ألدىن  اطد   فيسر ج لل د  باللال   يرد ا ا احلص  بيل،ايصمل اناريد ال 

 ال   ه جه احل نة االهلود الا احملا ني  ال  يللي احس   احأث لمل  اح يه  
 ل نا يثَاؤ ن ل ايد فخثلل   نالامل هللا التد ب  هللالاا  جه اظد  منهللا فه  

ل  لد  نىل احس التد  ب  -لهي م اللق  -بفر  اار  جه ج،لال جه االللاريه
 ااايا اللل جماص   ال جر جه مثلم

احيت   -لهي م الو- ال يتنتلل الل ااايا اه ج نحد ااثلي به االل ل
هللاللمل ول احر ثلن   فه ع جاصات جه األجالهللا   دالمل بني اال لدل اال يلطتد  

منحو "   جيللناد   اي  اح اَ فَّد   ا َ ي  لل  إبهلرلمل  ا َ يلقط لل  "   االراَّ فان 
ال(  224ال( ف لده ه "جماة األجالهللا"   ف لهللا نىل فه اثالا)مل518رلالالااين)مل

نشللتو نىل فن ااثلي ان ف هللا جه ملحو  ب نحو  "ملهللا فبن اثالا  ا ا منهللا ااثلي  

 
ةلر  خأ  اح،ري ه ا نل اح،ربالد احئاار   فمحا ا ي متنمل  شر د جفيلثد  جأث،د ج أتو    (1)

 م 62-1/61  1352/1933احثله ااطيب  اح لار   احأث،د األ ىل   
 م219-3/218خيليخ األجق  االطنك  احأ يف  (2)
م  هللاث  نيراد  ص  ايا هللا،ا حأل  لل ه ا ا  190-189/ 2األ     احفلجل ه احيللليخ  ابه   (3)

 احث ا الا باللن جل متالئمل بو وري د ار  االؤلخنيم 
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   جر  (1) به االل ل به اوانح األ  لليف  ملحو ين  احس التد جل  بال،د فه بفر"
لف ه مالل د خ  ااثلي  صجل ب،ا االال  ان  بلل جه مثل فن ابه األ   فه 

   ال  (2) منحو  "فان فبن شثل ه اريلو األهللاا   م ح ه ش يلق حل،الا ل ا اد"
ال(  الا فهلف  صجل ونيصات حط ثلي  جلو منحو " اي 310هللاث و احأ يف)مل 

ج،هر األ  لل فجطفنا اطو فيايفق   ال تسا،نا ج لحد ا ا  ام لبو  رال اثنا  
ا ه  بل الث اه  رأاطناق  هللاأحيلانه  جل  اطالفق  فبنا  رإن  األجر   ا ا  جه  فق 

فان  يايه   يفه  ممه    دان   جه  احايه  دان   ا  وهللااللرفق  احثصدمممرإ و 
 الل ها الا األد   اايدامل جيللناد  تيلطن ج نحد ااثلي تطد    (3)ا يطللممم "

ير يلل اف ا "   اح ا َ احيت  امل جاص  رلول ظ  فَّد   ا َ ي  لل  فان ا َ يلقط لل 
االراَّ   نن ش يلق  رلانال ا ادممم رإن اال االللاريف  شال لات ه األ  لليف لدَّ  
اطالو  لدَّ  االللاريف  ه  شال لات  األ  لليف   اال  األ  لليف    نن  اطالو  ةحد 

 م(4) االللاريف" 
اح،ري"     احث ا اطو جا انمل األدي خبلمد "ةلر  خأ   ما اايلاا 

احلص   اهللايلالتليف احثل ا  ا اتا  ال يلالهللا  اطو  هللال طع  احيت  األدبال د  خ ليفص  و 
 

جماة األجالهللا  فبن احتءل االالااين  ا ال  حماا فبن احتءل نبرااالق  دال اوالل  ب  مل  احأث،د    (1)
 م 1/53  1987ال/1407احال الد  

 م  191/ 2  احفلجل ه احيللليخ  ابه األ  (2)
احأ يف   (3) احرهللال  االطنك   احأ يف ه  220/ 3خيليخ  اار يسد  3/223م  ل ايد  شثل ه  فبن  فان   " 

األهللااممم"   اي األمري حط ناي   ه االال   اثيل ي اح الا ه اريسد األهللاا   اح،رين  احه ر  
 االطيلح يفنن جأ ى حألهللاام 

 م297-2/296احثاللن  احيلثالني  اول ظ   (4)
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ه   احفلجلد  احيلاا حالد  ا  ال د  اه  ائهلاي د  احفهح  األر،لهللا  اهللايلفلله 
ا ه   بني  ه  االة  الا  جه  ا ي متنمل  فمحا  ب حو  الل  احل نة   ةحد 
األمناهللا  اانالامل احيت ال مل ش لامل الل  اللك   اثللامل جيللل ر  ه جا انمل  

ا احلص    حبس   احسلد   يل   نىل  ير يلل حبس   لايلو  حيللليخ  احس    لٌّ 
اح،ري"   األدي  الهللاالال "ةلر  خأ   باللال جا انمل  احيت ةيلللال   احنالد 
لااع اونا   األدبال د   ه اانالامل  االسلاصمل   اي احيت  تئمل احثل ا  

ا نىل مرا     ا ه  اطو خن  احيل ربد احيلاا حال د احيت يران ول فن يءالح ااياات
 األخثلل  اانالاملم 
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 مدونة يوم السق تة، هوية النص ومقصدياه:  :اثن تً 
جه األوالد مبفلن حمل حد ت لالح احلهلط اح نى اح يف متَّ ه جميلاة االايلد  
بني فرراد احأث د احملالأد  حرهللانهللا مطو م اطالو  هللاطق  اا   رلتو   ج،ررد فيه  
ميفللل فن   لئ هللا تطد اانالامل احيت دالمل بني االللاريه  األ  لل اع هللا التد  

ج جه  األ س   ل  االفلن  هللالاا    جل  احهتلي  احسطق  ب   اح نهللا   لجلمل 
األاللهللاي ه احلار اح،ره اح ا   أل و "ال ميفه رلق  ص فده رلالات   ال اللات  

   مب ل حد  (1) د ن ندلااو هاه دايفر  فاللهللاالد ج،اللد   ج للبيلو ج للبد فاللهللاالد"
األاللت   األ س  جه خللود  جفل ل  احس التد ه  ين   جا  د   هة   نة 

ح نهللا ون احالت احثص ي اح ا  ف  ااايا   ي   ر ه  األدبالد راه االللهللا  ا
االيل طد ول جه حمل لامل  جسلاصمل   اح نحالد  ااايا اه ا ألبد  األاللت 
 جللهرامل  جللررامل  باللن جل بالللل  بني احه،ر جه رنال      ا جل بالللل  بني  
األاللت األخرى جه مصمل  ل ابه  هاه احسطق احيل لالتي حألاللت    ر   

 (2) اال،لي  احيل لالتالد االيلااطد ه ج،اللل اح الل د  ج،اللل االءانن  ج،اللل اح  ال   
 ه  ظريف فن ا له هللا،الا ي أني ه اايا األاللت  األ ناحل األدبالد ان األمري  
نىل اح ايف د احل ايد اح،ربالد   ان ييللل ق ج،لل جه خصهللا ج نحد احلاه احيل لالتالد   

 
شثالل   طالد ا داي    ئاألاللت األدبالد ه اح امل احلاريف  ااحالد ااءنل  اح اللي  اثا اح،ئي   ظريد   (1)

 م 32  2001 اح،طن  ائ سل الد بسنهللاد  تن ن   دال حماا اطي االجي  متلمن  احأث،د األ ىل 
فهللان    (2) اح ا   ااايا     ا  ه  هنيفلل  اطو  األاللت  ت سالق  مت  احيت  األهللان  احلظريد  ا ظر 

األاللهللاالد اح ربالد ه  األاللت احناالئ  ه احلار اح،ره اح ا   ةالل به اطي   طالد ا داي  اح،طن   
 م45-42  2013ائ سل الد بسنهللاد  الج،د هللانهللاد  تن ن  احأث،د األ ىل 
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ج جل ان جه ك  اولن  نة هاَّللل  ل  احلظر اه  احفص  ب رف  ه متلمل 
 احلنحل    يسيلااي احثل ا جتلن  اح ال د   ول مال يللن" اح نهللا  ائخثلل"  
رلالرهللال ه مال د اح نهللا يثطغ مبل ه  تسو ف  يهرك اال لو  ه اح نهللا   ييل طو  
ةحد ه اال لوثلمل  احملل لامل  االراهللاصمل  ا أ   االسلاصمل  فجل ه مال د  

راليلق مبل  مة   ي ا ه    ائخثلل  اال لو   فجر ئاص   ف   ائبصغ اه شي  
 ا ا احلنحل جه اح نهللا اح يف بني فيايلل    ( 1) احنمليفة  اافلايمل  األخثلل  احيلناليخ

اح،ل  جه  الا ان خألبد   احس التد هللانا  ه شفطو  ين   ييل ل حبنالامل  ممل 
ف    حمل لامل  ان خألي  جه  الا  احتراي  السو  جه  الا  ف   جهلاريد  

لاصمل منحالد ف  جللهرامل جثلالد اطو تثلدهللا احرفيف بني رري ني جيل لا ني   جس
 ظل  خألي ي  ي  ا اات جه  ظل  ا أ  احيل طالايد االأحنرد  يه ك ج،لل ه  
جه   فهللالهللاي  جفنن  احهفل  ون  " نةا  لل    ر   فجنل   ه  اللل  فجنل  يت   

او رإن  اخيلصرلل  تلنالل   األدبالد اطو  األاللت  ةاتو  جفنانمل  لن ه  ا 
جتلن  جر   جلتيل   جل فة،ع احالاهللالمل اطو  ا د بال لد حو  بل نن احسالمل  
األاللهللاالد تيل   بيل   اح، ر  ختيلطح  خيلصف األ ر   ال شد ه فن جتلن   
اولن جيل ل بهفل احلص   هأتو   وري د تط الو  ت ثطو  رلولن األده حمفن   

ا بئجلن  احلهأ   جهر ط  جاطال ان جهر ط  إب راالمل اظد  حيلطتظ  ائ يللم  
ت ث ل حماد " بأ نت  ج،طنجد  وثال،د خلمد  حمفن   رص     (2)وال د  الل   جه 

 
احثالء  (1) احا له اح،ره  احاال  ل    ا ظر  احفص   ا    ج اجد حطسرد اح،ره  هللا،الا ي أني  االر ئ 

  190  1997ب  مل  احأث،د األ ىل 
 م 10األاللت احناالئ  ه احلار اح،ره اح ا   ةالل به اطي  (2)
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مسلال  ا  ن   االا  د   ىت  نن  تطد  اطو  ا أ   ج أط   نوص   ميفه 
اوئ  بيلسااليللل حمل لامل ف   نالامل  رال بني    -  حد -    جه اجمللارد(1) خأثلات 

خأل ات حو ج  اييلو ا لمد   جللااو االليل ل     لالسو  يايلل جه   نة متال  
ا لة   تطد اال لما ال تفلد خترم اه ج  ايه ليفالسني  ف  ال  االهللايلالحد  
 ائ را    اث اللال  ائمللحل  احردحل  احيللايا   األ هللا جللال ان اح لح    ول ه  

لاٌر بني    ول  ا ا احلنحل جه ا ألي اح يف بني فيايلل ه جا  د ين  احس التد ه
لهنان    - جلئالن مطالصات جل جييلا،لن  بل جه احللدل  ا مل ةحد  نة اح  لبد

االللاريه  األ  لل ه حمل لاهتق  هللا لالهتق ةحد    -م اطاللق احتري ني   جه 
جه   ميطد  مبل  يلا د   ةاتو  احنمع  ا خر   ه  جللال  يسيلاالل  لٌّ  احالن   لن 

ف   -ماميلات -  م ( يه 323لهللاأن)مل  ج نجلمل  رءليفل  جفل د   ما  ااان 
نىل فن ا ألبد  اي ج،لولمل جيللناد ه آن  ا ا   لمبل ت ند ب،ض  ط لهتل  
نىل ب،ض  رال نهللا " جلاد ا ألبد اي ج،لود جنهنالمل تسيلنا  االللمهد   
تيل ل   جنهنالمل  رلالد)اطاالد(   اي  منااا  اط لل  حالن  جنهنالمل  فيف 

ا ا لا      جه  اح الن   حلسثاللمل  االهلنلامل  ه  األجر  ان  حءر ليد   ال 
 االلأ   أل ل ت،ل  ا ه االنهنالمل فجل  ةة جه االسيلا،ني    ملدل اطو  
احث،الا   احاحالل  تيلثة  اطو  ملدل  ااط لمل       االيل ل  احيلالجيي  االهللايلاالهللا 

   ه احل ا اح،ره اح ا   ثو نىل ا ا جثفراات  ا  ن  جه فبرااق ابه  (2) االأخ "
 

 م 65-1/61جه اؤال  فمحا ا ي متنمل  ه  ةلر  خأ  اح،ري  (1)
    1959ا ألبد  أللهللاأن  ترةو  ما  حو        نمو نبرااالق هللاصجو  جفيلثد األهطن اال ريد   (2)

 م104
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ه( ب نحو  "  ا أ  تسيل،ال ه نمصح ةامل احثني  335لت )مل   ا  احف
 م(1)  نوتل  انيفر  ااريممم  ه اال يل لم اطو اال لحتنيممم"

اح ال د)اح نهللا  ائخثلل(   األاللهللاالد   جتلنجي  احلاه  ج نحد   جه خصهللا 
ه   احلظر  ااايا   تفرال  احطسلين  احالت  ه  احيلاا حالد  بيل،ريتلمل   لبألل 

اح، احامال  الالاا ل ه  تأثال لهتل  احيل ايا  ا يللبيللل اا   ه  احيت  ربالد هللانا  تطد 
ج لبل رر حل احطسل اللمل األخرى   يل،ريح حماا جتيللح  ني اررلل مبل بالللل  بني  
اا نهللا االايلالاالد جه تااخل  مليفص " احيلاا حالد تيللل هللا جظلار اايا  بناللمل  

االد ميللهللالل فانت ي،الهنن  ظر جيللناد   حفللل تفلد تيلت  اطو فن احط د اايلال
جر لاات  حيل،ريتلمل اح،ربالد احيت ت رول جه احيلتف  احيلاا ى اح ره     (2)ه جميلاةممم"

بربألل مبتلن  نح ل  اح نهللا   إب هل  اح نهللا  ف  احنهالتد ائ لحالد اح اتالد  ال ه  
  ص       منالات نىل احيل،ريتلمل احيت  ،ل احيلاا حالد( 3) اح لجنت االنهللاناي حطيلاا حالد

ج،ررالل يليلق  ار د احاالحالد احيت اا لل ا أل مل   اي انهللا احط د نىل فاالهللا  
منحالد حبس   لاد احيلنامل بني األرراد  اجملانالمل  جيلااطد ه اا ل اال،ره  
اح يف تلظر جه خصحو اطن  احطسلن الجد   احيلنامل  ا ألي خلمد نىل احط د  

 
الن ه  انه احثاللن  ابه  ا  احفلت   ا ال  فمحا جأطني   خاجيد اااياي  ط اح،لين   اح    (1)

 م 191   1967ب ااد 
اطالل ا ألي احه،ريف  نهللا اتال الد احيلللة  حماا جتيللح  االر ئ احا له اح،ره  احاال احثالءل      (2)

 م138-137  1992احأث،د احالحاد  
ا " احيلاا حالد  احطسلن  اح،ررلن" ت،ري  شفريف االث نمل  االر ئ اح لجنت االنهللاناي حطيلاا حالد  حب  (3)

 م 24  2010احنو  حط ةد  تن ن 
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د ين  احس التد جه خصهللا ج نالمل احيل لالن جا     ها فن  (1) مبل اي  هلط ر،طي 
اح،ربالد    ا اال نالمل احف ى حطيلاا حالد حاى حمل حد  ه،لل ه جفل ل احامال   
ا ألبالد   األاللت  جه  اي  ي لهللا  فن  رلألمري  األده   احيل لالن  خريأد  جه 
احف ى  ف  جه فاللت ا ألبد اجملطسالد  رل ألبد جل  فن رر   فلهللاأن بني  

اال ال تفلد خترم اه  ص د فاللت   ى  اي  ا ألبد اااطالد  ف ناالل  ج لم
 يللهللاثلل ه ا ألبد اح،ربالد مسق جه ا ألبد احساللهللاالد احيت اا اطو األر،لهللا   
ه   االهللايلاالحالد   يللهللاثلل  ا ألبد  ان  األاللت  ا ه  اوللد   اثين   خألبد 

للاي    ألبد احنرند   ا ألبد اح،ربالد مسق جه ا ألبد احساللهللاالد ةامل االلئحل ائم
ا ألبد   رلن  احالحا  اولن  األجنيني  ا نالم   فجل  بني  االللهرامل   خألبد 

رإن فمري     ح ا  (2) اح ءليفالد   اي ممل ال حمل حو ه االؤهللاسد ا ألبالد اح اميد 
األاللت احيت ميفه  ل فن تليلظق  نالامل ين  احس التد ان ا ألبد االهللايلاالحالد   
احيت تيل   ائمللحل جلئال  ل  نة ي ن  ا أال  ف  احملل ل  الللل بنهالتد احأثال   
ااطالد   احثني  ةامل  نمصح  خألبد  ه  اوالالمل  بني  رلئمصح  احلتسي  

خ ج لجالد  آحاللمل  تيلأط   نمللاالد   األ ناحل  تر يءالد  راللل  تهلل لل  ال  لمد  
األخرى   جه الل تتأه اح ااجو نىل جيلل د اح طد بني اح ر  اح نى )اال  ا(  

 
ا لديف لجءلن     (1) به  ائدلا الد  ملحل  نىل  احيلاا حالد  جه  األده  احيلنامل  تت الل ةحد ه   ا ظر 

احأث،د   احثالءل    احاال  اح،ره   احا له  األده  حراي    االر ئ  احللديف  األ ىل  جلهنلامل 
 م 31  2015ه/1435

ا ظر  احرهللاليفل األدبالد  د لال ه تأنير احلار اح،ره اح ا   ملحل به لجءلن   طالد ا داي  احتلنن    (2)
 م 283   2007 ائ سل اللمل  جلنبد  تن ن   دال احتللاه  ب  مل  احأث،د احال الد  
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الل( "  حالن  276 اح،ال اح نى االللهللا  حو ه جال ا ا  ي نهللا ابه ميلالثد)مل
جينا اله مل  ج لجلات ه اءالٍض اطو  ري ف  محلحد با   ف  مط  بني اهليفر  

  رلال ل  الل ه ةطد "مل  ج لجلات" الا ابه ميلالثد  (1)  ةيل رهممم"   فن يل َ ط اَل احفص 
ان األهللالت احملاد حط لن اح نى بل  االسالأر اطالو   بيلأجل اال نالمل احيلاا حالد  
اال،لمر   ها فن ج نحد اال ل  ا ه احيت ا أط  جللل ابه ميلالثد ه ج،ر   اياو 

 فاق دالجلهتل  رإن "ج نحد  اه ج لجلمل ا أال  تفلد تفنن اي فهللالت احلظريد  
جنحا  ح،لجد جسيلنايمل اطالل ا ألي     - ال الا ملحل به لجءلن  -اال ل 

احيلاا ى  رلي تللض اطو جتلن  جرات  احيل لو   فيف ف ناحل االيلفطاني ه  
اصملهتق و ناحل اال لوثني   اي ف ار جالصات   ئ الات نىل احثص د احيلتلاطالد اح ليفاد  

 بص د ةلهللا اح،ثلل   اخرف اح نهللا  رلال ل  ه فيف  نحل جه  اطو ائمللحل جللل نىل
ف ناحل ا ألي ان اح يف يارة  اليلفطق نىل اخيلاللل ا حاللمل  األد امل  احر ابه  
ه   اال لو   يل رط  احيلأ    االهللايلالام  ائمللحل   ةحد  ىت  اطو  اح،لجطد 

 م (2) "االايل لد ه ا لا  احيت ي،يل ا االيلفطق ف و يلث ي ائمللحل ولممم
رلال ل   اال  ايد مبل ف ال فهللالهللالن جيلالللن ه احتلق احيلاا ى   ول جلأط   
رلق ره ا ألبد ه اح ا  جل  االر طد األلهللاأالد   ااايا ه احثص د اوايا    
اح،ند  نىل ا ه   اح نى رإ ال ميف للن جه  اولن  تناررول ه ا ا  ب ال  رلال 

احيلاا حالد او- األد امل  احلاريد    - ايا مبسااللهتل  األدي  جا انمل  ب،ض  ح اللت 
 

ميلالثد  شرح  ت ا  اطي رلانل  وث،د    (1) احفلت   البه  احهؤ ن ائهللاصجالد  األ ملف  فدي   اال  
 م21   "اال اجد"  1987ه/1407 احاان   ائلشلد  احراي   احأث،د األ ىل  ج نل  اه وث،د  

 م27احيلنامل األده جه احيلاا حالد نىل ائدلا الد  ملحل به ا لديف لجءلن  (2)
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جه   اح را   نىل  ت ري  ف   ا حاللمل   تطد  اطاللل  تسطه  احيت    اح اميد   اح،ربالد 
   خص لم
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 اثلثًت: الوشتئج الاداول ة بني مقصدية القول واألفعتل اإلجنتزية:
بني  احيلنامطال د  اح،اطال د  ن  ن   احط د  دلاهللاد  ت،ريتلهتل اي  فبسه    احيلاا حال د ه 
االيل لوثني   تيلأحح ا ه احيلنامطال د جه ةطد ت لاللمل  أر،لهللا احفص   االميلءل   
 االهللايلطئا  ااناليف   جثلدئ احيل لو   ج،يل اامل االيلفطق  ج لماه    ال جه  
رلق   اطو  اال لو   ت،ني  ا ألي   احيت  آبحاللمل  االيلفطق  تررا  احيت  احيل لاللمل 

تلأنيف اطالو ج لما االيلفطق    االءانن   اطو االخنراط ه اللمل ائمللحل   جل 
 ه نولل اال،يل اامل  األاراف  احسله االه  د بالللالم  

 اال  ايد جملهللا جه جملالمل اايلال  احالت احيلاا ى ه جالهللاد رطستد احط د  
خلمد    فر،لهللا  و ستنلد  بلظريد  اال،ر رد  احيل طالطالد  احتطستالد  االالهللاد   اي 

"ي    فن  ،يل   ظريد فر،لهللا احفص     احفص    ما ما جلل اثا اح لدل ملال  ب نحو 
ه  يللبو  األلهللاأي  احأرح  تيل ل ا  حت،ل  الد    حمل حد  ف  هللا  أل هللايلني  اح،لجد 
ا ألبد حط نهللا ا أله  احالاهللاد احثص الد إبالد  تلظالق جلأ  احط د احأثال،الد اطو  

 م(1) "هن  احالاهللالمل احطسل الد اال،لمر 
 اي متا ل األهللالت ه ا ه اح،اطال د احيلاا حال د احيت ال تللض ول احط د   اال  
نة ن  و د ن ج،ررد اال لما ال ميفه فن يسيلاهللا  بفص  االيلفطق اطو جل يريا  ألن   

ا    –االناه،د       لرالد     - فيءل  -رلي   –  نن  ل ع هر لي د و،ل احفص  جتالاات
م اه  فيف  االيلفطق  اايلثلل  جه  البا   اح لار    نة  اثا  نحالو  فشلل  جل   اي 

 
اح،لج د    (1) احفص   فر،لهللا  ف هللايل  – ظريد  األشالل   حفص "  انن  اح لدل  ني الح  ل ئ  اثا  ترةد    

 م  6  ماللال 
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مبنامة  471اورالين)مل اطق  احلتن  ه  اال،لين  مبنامة  اح،طق  نن  ب نحو "  ال( 
  رلح  ا  جنامة اال،لين ه احلتن الا اطال   (1)األحتلظ احااحد اطاللل ه احلأ "

  رلح نهللا الااق مبراد  (2) اح،ربال د اح ااجو  احملا ني ي،ا  جه فاق  ج نجلمل احاالحد
   احفص    اه     لٍف حإلرلل   تثطالغ احرهللالحد  (3) يلفطق  م اه ال بطتظواال

ا ألبال د احيت يثيل اللل االيلفطق  بل خيل  ما ي تلق جلو خصف ج  ند االيلفطق   ما  
 شلحل بني احللت فنَّ  ا اات جه احملثد يءالة بني جلأن    ي  ا  ج  ند   يلأ م 
حط نهللا  تسو حبس  هللاالل    اح نهللا رالفنن   اال  ا ان اح يف ينا و دالحد 
احيل لو   احيلطت ظ  مب يلءو  الد اال  ا دالحيللن خميلطتيللن  دالحد نخثلل  دالحد  
ن هل   ر نحلل جاصات  نن ف  بفر  لن اثين ا لني  ميفه فن تفنن حو دالحد نخثلل  

 يد احيت  لد راللل ا ا ائخثلل   اله ال ي،رف احيللليخ  جه   ي رف فهللاثلي  ئ هللا ا 
 ما يفنن حو دالحد ن هل   ت،    ي،نا ف  بفر رلن ف    احللت خبصرد احرهللانهللا  

 مطو م اطالو  هللاطقم  
 

داليفل ائا لا  اثا اح لار اورالين  مرفه  اط  اطالو حماند حماا شل ر فبن رلر  جأث،د االاين   (1)
م  ا ظر تت الل دالالمل ةحد  54    1992ه/1413 ح لار   دال االاين جبا   احأث،د احالحاد 

   1محه  االر ئ احا له اح،ره   احاال احثالءل   طحطسلن  االالئان ف  احيلفن ر اح، طي  وو اثا احر ه  ا
   م250   1998

 اثا اح    ل    حنن أت يل  طي    -جثاف اح  ايد  احألبة احيلاا ى   ألي احهلويب األمنىا ظر     (2)
     9/7/2020  لابه شثفي حطانمة بيللليخ  19 هللاأالح/ اوئايفر –الج،د رر لمل اثلت 

rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/15159/01_Barra.p

df?1 

   1  ط اجل   احدال ابه اونايف  جهلنل  سه آهللا هللاطالن ابه مالق اونايد ا ال    ناص  االنم،ني (3)
 م 1/54 ال 1423
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الشنل)مل به  احألار  األاالهللا  1393 ي،ر ف  "اي  ل   و   اال  اي د  ال( 
ىت  ف    احيل ر رلمل اال  ند  ح اهتل   احيت تس،و احلتنت نىل ا الطلل مبسلحٍل ش

ممم" نحاللل جالالات احس،ي  رإن   الد  (1)ت،نهللا اطو  احيلاا ى  االتلن       ر اتل   ا 
م  ال  (2) اال،ىن ترتثه ب  ا االيلفطق   ا ا ان فهللالت ااطال د ائبصغ  احيلنامل

ل اي األهللالت ه    -تيل    اال  ايد  حط د احيت ينه تلل االيلفطق   اال جة ف  
ل ال  –اح،اطالد احيلنامطالد   با  جه األخ  ه ااسثلن جل باللو  بني االرهللال نحالو  نمن 

جه فاراف  ت لحالا  هللاله جه  د  مم ل يسل ل اطو االرهللال نحالو تط ي ا ألي  
اال لما   فن   ل أت  اات   فوالد  نىل  احهلريف    تتفالد شترتو  يه  اثاا لديف 

اه وري  احط د  ج،الللات "ه االرهللال نحالو )االيلط  ي(  ييلق  تنمالل اح  ا بني احأررني  
ه جسيلنايهتل اال،ر رد   جللل االسيلنى احاالى   ةحد مب،رريلو حط،صمد بني احا اهللا  

   ال شد  فن احط د اي  (3)  االاحنالمل    ا مب،رريلو ب نااا تر الثلل  هللااللملهتل"
االجل   ا ا ألي  حفل لل خيل  تفنن ملمر  د ن فدا  احرهللالحد اال  ند  جه  

يلفال االيلط ي رلاو جءانن ا ألي اهللايلللداتا نىل  االو  ا ألي   الايف  يس

 
 م 51   2007   2ج لما احهري،د ائهللاصجال د  احألار به الشنل  دال هللا لنن حطلهر  احيلناية  ط  (1)
هاه    خطالتد بنالديف    جهر حل حربه احثص د  الت لهللا    حنن جلظنل تاا ى حالاهللاد احثص د اح،ربالد   (2)

بفطالد احط د اح،ربالد  الج،د ائجل  حماا    هللا ل حبنمل  ا   "احالاهللالمل احثص الد  احنامة  االأجنهللا" 
 م 720به هللا،ند ائهللاصجالد  جألبة اولج،د  احراي    

  دال احفيللي اوايا  اثا ا لديف به هلرر احهلريف  لبد ح نيد تاا حالد ج ل  نهللا اتال اللمل ا ألي    (3)
 م 183   2004االيل ا   ب  مل  احأث،د األ ىل  
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احيت   االه  د  نحالو   ةحد  ر اتل حألاراف  احيل لحالا  يرجي  االيلفطق  جل  مب  ايد 
م     ،طلال جيلنار ني ه اح،اطالد احيلنامطال د لهللالحد  اهللايل ثلالات

مل نن   اال  اي د هاه جل مس له  االسا يف نىل ا ه  احسص   فشلل اثا   ما 
حاالى  االه ك  مليفصات  "  ،  بو فن   ل   طاد ةيلللال االيل ا مل ه  االخنراط ا

احيلئاجاتل باالحيللل احيل رحيال د  باالحيللل ائحيليفال د   ا ا يؤديف   هللاطسطد  صجو متا ل 
احنااي   األحتلظ  االحيلئا   جه  خنيللله  جل  احنااي  خيلاللل  احاالى  االحيلئا   نىل 

اح ل  خنيللله   ا ا  ال  اا ل  اطالل   ئارا   اطق  ه  يساو  جل  نىل  يراة  نن 
ا ألي مبثاف احيلانهة   ي،  فن  االيلفطق جل نن ييلتن ه بفصجو  ىت يفنن ما  

 م (1) اخت  جنه،و داخل ائ  جه فائا   صجو"
 ب،ا فن ارى اهللايل،را  فبرا ت،ريتلمل احيلاا حالد ه تأثال لهتل - احرفيف الايف  

اح ربالني  هللهللا   بر ادال  االيلأ ريه  اح،ره  اح،ل   ه  ل ادال  خصهللا  اح،ربالد  جه 
رلي جلال ةاثع ب،الااات رإ ل ت،ند    -جنلين  الك جنشصل  آن ليثنهللا    اق

ابه  ا    نحاللل  ماميل  فشلل  فلهللاأن  ا ألبد  فبن  فوط لل  احيت  اال  ايد  نىل 
   ميفه  -هللاث ع ائشلل  نحالو  ال( ال  لات ه احلظريد اح،ربالد  ال335احفلت )مل

 ( حمل حد جه احملل المل  1960اح نهللا ون  ظريد فر،لهللا احفص  اح،لجد أل هللايلني)مل
اولد  تيل ل ا  حت،ل احأرح األلهللاأي ه  يللبو ا ألبد حط نهللا ا أله  احالاهللاد  

 جال ملال،و هللاللمل فبرا احالاهللالمل    احثص الد إبالد  تلظالق جلأ  احط د احأثال،الد 
 

    ص اه   64    2010حنن  اي   له اايا  اثا احسص  االسايف  هللاطسطد ده احا لرالد     (1)
را   تاا حال د"   ،لل حماا   م  –احر ايد اال ربال د فمننةااتل    –  اي د ه ا ألي احسرديف اال،لمر  اال

 م 58   2013  فور  د د يلنلاه  اوئايفر  الج،د فه بفر بط ليا
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احيللظ يد  احيلأثال الد  االلأط د جه لؤى جالهللاد ف ستنلد احيت اايلاامل   احيلاا حالد
اطو اال  ايد   احيلهل ل اولجة   ترابه احفص  ل ق جل ي، هو جه ا  ألالمل  
   رامل  ال الا  راين  هللا هللا ه  يللبو "اال،ىن  احيل،ث   اال  ايد"  نة  ل ع  

 م  (1) هآحاللهتال  نارا اهتال احيلاا حالد جتالا  حطالت األد
فايا  لن احرفيف ه  ظريد فر،لهللا احفص  رإن  احهليفة ه فجرال ان فن  ف هللايلني    

ف  هللا جه فهللا ن حلظري يللل   ريل  ول احثلي  اهللا،اتل حنن احالاهللالمل احيلاا حال د  ألن   
األر،لهللا احفصجال د جه فاق  فل لن احطسل اللمل احيلاا حال د   فبرا جثل الل  بل اللك  

 (  1960لل جرادرد حألر،لهللا احفصجالد     ا ي،ا  ف هللايلني)ملجه ي،ا  احيلاا حالد  ط  
احيلاا حال د احفصجال د   هليفح  (2) في  األر،لهللا  "بيل طالل  هتيلق   ب،لجد  اي  احيت 

ال  " بناو  االت لهللا  ااطال لمل  ه  احط ني د   مسلهتل  جه  (3)االلأنململ  م  ةحد 
ئخثلل  ار   جلأط  فن   هالتد احط د الا االليلاني  حيلاا حال د ال تل  ر ه ا 

ل  هالتيللل اي ن هل  األشالل   حفطالمل  ( doing   in sayingاال،طنجلمل   نمن 
 م(4)  اي جل اامل جه ت ال   أت   ه جيلط  ي ا ألي 

 
 م 146اطالل ا ألي احه،ريف  حماا جتيللح ا ظر   (1)
    2002رل  اايا  ه احث ا احط نيف اال،لمر  حماند حنطد  دال اال،ررد اولج،الد  ج ر   ا ظر  آ  (2)

 م41
  احاال اح،ربالد حط،طن  انشر ن    جملالمل تأثال و  حماا األخءر اح ثال يجاخل نىل اطق احلص     (3)

 م 49ب  مل  دممل  دممل  
اح،لج د  ا ظر     (4) احفص   فر،لهللا    ترةد اثا  ني  انن ف هللايل-  الح  ل ئ األشالل   حفص   – ظريد 

 م 8-7  اح لدل ماللال 
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نماال   حالن  احط نيف   االهللايل،الهللا  فن   نىل  احفصجال د  األر،لهللا   تسيللا   ظريد 
ف اامل اايلالاال د  هللاطسطد جه األمنامل ر س   ف   ظالات حط ر ف  بل نهلا  

احنمع  تسو  -فيءاتل   -ج،اللد ان (1)ه  ت،ريح  فبسه  ه  احفصجي      احت،ل 
ب،اللو )فجر  وط   ت ري     احط د ر،صات  احيت بتءطلل ا     اح  رى  "احن ا  

ي راد بو  (2) ااممم(  لييلو ت ال   لهللا اال لوثني" احفصجي   احت،ل  رإن      و ا 
رد  أ و مبلأنململ ج،اللد   جه خصهللا جلظنجد  ائهلا اح يف يؤديو االيلفطق مب 

احت،ل   ميا ل  حي    جل  فبرا  احلأ ال د  ائهلايد  احيلأ  ي د   حفه  األر،لهللا  جه 
احفصجي  ان احت،ل ائهلايف  اح يف يفلد يسل يف احت،ل احفصجي   رفل  ر،ل  

احفصجال د األر،لهللا  حلظريد  وث اتل  ر،ل  صجي   ان  نهلايف  
جه (3)  رفا          ا 

احاالهللاني فوط نا اطو األر،لهللا ائهلاي د اهللاق األر،لهللا احفصجال د    آوني  حلناني  
 ا خريهم

 ائهلا "وث اتل حطا،ىن األمطي حطفطاد  ان نهلا احت،ل ه احسالل   نج ل  
مب ليايلو ح الامل االيلفطاني  فيف ج،رريللق  ناللجلق  ح نااا   نج ل بيلنا   ندجلم  

 ما رر   هللا هللا بني    (4)   ف ار تتل ااتل  لح ال  احيلنامطال د" احيلار ت احطسلين مبتلن 
 

دال    حب يف  سه  هللا،الا     ت،طال اطق احلص   جاخل جيلااخل االخيل لململ  رليه دايد  ترةد    (1)
 م130  2001   1ط اح لار   اح لار  حطفيللي 

  احاال اح،ربالد حط،طن   اللتهحي ا حماجل  ن ن  ترةد  د جلالد  اال أط لمل االتلتال  حيل طالل ا ألي  (2)
 م7  2008انشر ن  ب  مل  احأث،د األ ىل  

 م 72-69حنطد رل  اايا  ه احث ا احط نيف اال،لمر  حماند ا ظر  آ (3)
/  13  بيللليخ  4268احلظريد احيلاا حال د  االتلن   احيل نل  لهنان احرميب  م التد االا ح  اح،اد    (4)

 م 22   2018/ 5
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االثلشر   ةحد ون  "األر،لهللا ائهلاي د   االثلشر   األر،لهللا     ائهلاي د  األر،لهللا 
االثلشر  اي احيت تألب  من هتل ائهلاي د جراد االيلفط ق فيف يفنن جل ي نحو جألب اتل  

االثلشر  رلي احيت ختلحح راللل من هتل ائهلاي د   الل ي،لالو  فج ل األر،لهللا ائهلاي د    
   الشد  فن  احيل،ث   حت،ل ائهلايف     االثلشر ف ار ةلالات  (1) جراد االيلفط ق"

 أت  اتا ه االيلط ي   الهللاالال ه فر،لهللا احيلناالللمل  األر،لهللا احااحد اطو األ اجر  
ر  لن ف ار أت  اتا ه   احللي  رفط ال  لن احت،ل احفصجي االهه  ل    جثلش 

االيلط ي  ال ل ه ةحد جه مالق احيلأد ي  ا  ا  ا خر   جا ل هللا هللا حطت،ل ائهلايف  
   االثلشر ب نحو " نةا ملهللا لاٌل حررالٍ  حو اطو االليفا   ال تلل ح  االط ي رل ا  
ر،ل نهلايف    جثلشر  نة من تو ائهلاي د األمطال د تاهللا  اطو االهللايلتلل  اح يف  

لم نىل اناي   ان ج َ اَّل باحالل االهللايلتلل  "ال"  حفه  االهللايلتلل      حييل
حطايلفط ق  بل وط  جل  ي يؤديف ج،ىن ر،ل نهلايف  جثلشر ان  ان ح    جراد 

   ح،ل  ه احت،ل ائهلايف     االثلشر تفاه  اٌ  جه مالق احيلاا حال د    (2) االط "
احاال  جه أتدي  ت،ل ن  اهللايلليللم  ألن   احت،ل ال   جثلديفلل  ا ا  االثيل ل  ه  حد 

اراين    فمر ه  حنن  اطو  ااناليف  احيل،ل ن  تيلأط    ل  احطتظ   نمن  بظلار  ييل     
  نهللا اتال ال د االهللايلليللم  ال فشلل نىل ةحد  ا  جه احيلاا حالني  جللق هللا هللام  

ف هللايلني)مل انن  مس ق  من هتل  1960 ما  حبس   احفصجالد  األر،لهللا   ) 
   (3) األ فل    اح رالامل  احيل،ل ا  احسطنك  ائيءلحائهلاي د نىل مخسد فر،لهللا   

 
 م 50آرل  اايا  ه احث ا احط نيف اال،لمر  حماند حنطد  (1)
 م 51االراة احسلب   (2)
 م 46االراة احسلب   (3)
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بايصات  ل   ا،طلل   ما   هللا هللا  جيلااخطد  ىت  احيل سالالمل بامل  فن  ا ه     
مل   احيلنااللاللمل   االحيلئاجال لمل   احيل،ث ايمل   ائخثللاي  مخسد   حد   اي  

احيل رحياللمل ف   ت    (1)  ائاص ال لمل   اايلااهتل ه  احيت  االلل ال د اي  لل هللا   ا ه 
 األر،لهللا ائهلاي د ه ا ه احالاهللادم 

 اإلخبتراي  ومقتصد القول يف خطتبة السق تة: -أوالً 
ائخثللايمل و ل " األمناهللا احيت يفنن اح ر  ائهلايف    ي،رف احيلاا حالنن 

مءالد   خصهللا  جه  جيلتل تد   بالالمل  جل  االيلفطق  ام،د  ان   ل  راللل 
(proposition   ي،   ول اه ا ه احنام،د   فر،لهللا ا ا اح لح ايلال اح ا )

فن  (2) احف يممم" آخر  مب،ىن  ف   االيلفطق       ت،ل ا  األر،لهللا  ا ه  جه  ا اف 
بالالمل جلن اد بفنن شي  جل   ال د   ب ا  اح ءالد اال،   اللل   ةالة  

 م(3) فاءل  ا ه احت د ملبطد حطيل الالق ه  ا د اح ا   احف ي
 ما  لن حإلخثللاي مل ه األمناهللا ا أثالد احيت  ن ع خألبد احس التد  ءنل  

نيف ه اد ال  خ ي د اوالاد  فرءطال يللل اطو  الرع حطلظر   متال حميلناال اح ء
ا خريه   ال ةيلطح األجر هللانا  ف لن ا أال  جه االللاريه ف  جه األ  لل   

 
خب ن ا  (1)   ف هللايلني  اطو  هللا هللا  اا اهلمل  ه    ظر  راللل  احفصجالد   جلل اليلو  األر،لهللا  ت سالق  ة 

حيل طالل احط نيف  الا جالهللاد ف ستنلد  مصح نمسلاالل اثا اا   ب  مل  دال احيللنير حطأثلاد  ا
 م 229  1993  1 احلهر  ط

 م 79-78آرل  اايا  ه احث ا احط نيف  حماند حنطد  (2)  
 م233 نمسلاالل اثا اا  حيل طالل احط نيف  الا جالهللاد ف ستنلد  مصح   ظر  اا(3)  
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ق فرءل جه ا خريه     ا  لن اح ر    رفل  يا اي فن  منجو خ  احللت  ف  
     جه احت،ل احفصجي ان ف  ال د ا صرد اله ا أث  ف  مل  اطالو ا ا االدال م 

 تثا  ائخثللايمل  اه د ه خأثد هللا،ا به اثلد  جه جأطة خأثيلو  نة  
ي نهللا  "اي ج،هر األ  لل  حفق ه احايه هللالب د   رءالطد ه ائهللاص   حالسع  
ا حثا اطالو اح ص   احسص  بءة اهر  هللالد ه   اح،ري  نن  حما اات ح ثالطد جه 

آجه بو جه منجو  منجو يااناق نىل اثلد  احرمحه   خطة األ ااد  األ اثن  رال  
مطاللممم" لالهللا  مبلئحد  (1)نال  حطيل     هللارديد  مال د  ه  هللا،ا  ح ا  لد  ص     

اائن   حفه ا ا   احمللد   ب،ا ال   احملاايد ه هللالنامل  احاان   جه  األ  لل 
احيل      يفه اطو  او ائخثلل اا ال ي  ألن الجد احسلج،ني ي،طانن تطد  

يل،الهللا احسرد  ئ هل   امة اايا ان  اا ال د  رلال  ا حالن ائخثلل بل اهللا
ف  الد األ  لل   صردم  هللارديد اا لم ه ا ا احلنحل جه ج لجلمل اح نهللا اي  

     يرد هللا،ا به اثلد  جمرد تثاللن ةحد  (2) هللارديد ااال اطو ائمللحل ال ائخثلل
ل   حطللت اح يه ا يلها ا حسالحل ا ه االللهر  حط فق   صرد اله يسيل   لل   نمن 

ل هللا،ا به اثلد  جه منحو ا ا ر،صات  صجالال  لا ه جل ئ  ان اريض األ  لل  ا،
احايه  رءطلق ه ائهللاص    فهللاث اليللق ه  ييل ط نا اه      تطيلو  ق  فال  اطو 

 
لر  خأ      ة2/189   احفلجل ه احيللليخ  ابه األ    3/218خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف  (1)

 م 1/61   فمحا ا ي متنملاح،ري
ف هللا جه اايلق بسرديد ائخثلل ةيف اح الاد اا لاالد دم اثا م منحد ه حباو االنهللان  ي "  يللي    (2)

جلهنلامل    "  مللاد اال،ىن  أت يل احلص  " هاه فاالهللا  ا    "   االل  ل  األاي   حأو  سني خأل ات 
 م 300  1992   احأث،د األ ىل تن ن   طالد ا داي مبل نبد
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ن خ ال و جه مثل    - مطو م اطالو  هللاطق    - ات ثلالق احرهللانهللا      رهتق حو ن  
 احفا يهم

 جل ما جو األ  لل حطرهللانهللا مطو م  مث  يليل ل هللا،ا به اثلد  ه ج لل د بني 
ف هللا فجراق ج،و  رال نهللا   "    - ه اااو-اطالو  هللاط ق   جل ختلةهللا الو االللار ن

األ ااد   احرمحه   خطة  اثلد   نىل  يااناق  منجو  ه  هللالد  اهر   بءة  حثا 
 األ اثن  رال آجه بو جه منجو نال لالهللٌا مطاللممم رفليلق فشا  احللت اطو اا  ه  

احيلللةي       (1) جه    ق" احسرديف  اح نهللا  اريلفلك هللاطأد  نىل  ح ا هللا،و هللا،ا 
 ف شراي ا ا اح نهللا حبفق مءنيف رفل ع  اح ءالد اال،ر هد ه ا ا اح نهللا ان  
  - خ الن االللاريه احرهللانهللا مطو م اطالو  هللاطق    ر  األ  لل حو  رلالللار ن

  يل ر ه هللالاد احء،ح     ي  د ا الو  مع االاد     -ه ج يلءو  صجو
ل تر نه ييل أ تو  تلل مريش  ايللهتق  رصمو جللق  يصمٍل جه اح، اي  ال    نمن 

   ىت  الار نىل األ  لل رناا الااق احل ر   االل،د   (2) ان ج،ر ف ه احس  
رفل ع ج  اي د هللا،ا جه ا ا احت،ل احفصجي اي فن يؤهللان ه اال ل  األ هللا  

اليلفطق جه خصهللا ائ ثلخيمل  ح اتو شراالد اح نهللا  ر  جل مسله ف هللايلني ب امالد ا 

 
لر  خأ      ة2/189   احفلجل ه احيللليخ  ابه األ    3/218خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف  (1)

 م 1/61   فمحا ا ي متنملاح،ري
اثلد  ا ه  ل ع ج الاات جه اال لدل احيت اايلااال جا   ن احس    ب تيلو  بل ح،ل فمناهللا هللا،ا به  (2)

 شلاا االلن   هللاطأد منحالد خيلةالد  اليهع ا ر احرهللانهللا مطو م اطالو  هللاطقم 



 

 

 
330 

 دراسة تداول ة يف مقصدية القول واألفعتل اإلجنتزية  خطتبة يوم السق تة
 د. ةسن بن امحد النعمي

 اي فنَّ جه  لن ا ا شأ و ه احايه  خ ال و حرهللانحو حالن جه اا    (1) ا  يد
فن ييلن ىل فجر االسطاني   اح،فن م ال    ان فن  جه   ر احرهللانهللا مطو م  

 اطالو  هللاطق  آاله  آ اه ان ف    احللت خبصريلوم 
  "ه منجو"  اال  ا جلو   مثد ر،ل نهلايف آخر ه ا ه اح،ثلل    اي منحو

ان فن  االللاريه خ حنا لهللان ق جة ف  و جللق  ان ابللق  ر ا بىن هللا،ا ماللت  
نهالل جؤداه فن جه ختلةحنا اه   ر  ابللق  ختطنا الو  ال ي ط نن حناليد فجر  

 ا خريهم  
 اطو   الض ةحد يؤ ا هللا،ا به اثلد  ور،لهللا نهلايد فخرى من  األ  لل  

احرهللانهللا مطو م اطالو "االلة حو  ألم لبو   ائائاا حو  حايلو    اح يه  اا راللق 
األ  لل   ب ن    االد ال   اح ءنيف جه ا ا  ط و ان   اوللد ألااايفو"   احمليلنى 
 ش لايللق  نخصملق حطايه   ةحد جل يؤاطلق حط صرد احيت ايللم نىل متلمل  

 حد هللا،ا به اثلد   ائخصة  اح ن   االل،د  اح  د اه ا ا احايهم  ما فهئ ب 
ر،صات  صجالال م اييلو فن ا صرد ايللم نىل ش ،لن فر اة جيند ن و تسلق  ال  
ياخر ن  تالساتل ه محلييلو   حالن ف ا    األ  لل ي ط  ح حد   ر  جل يؤ  اه  
ب ن     احت،ل  احللت"   ما ال  ا ا  نهلايف آخر ه اثللتو "د ن  بت،ل  هللا،ا 

هانهللا   ما      ا ا احت،ل ج  اي د هللا،ا جه   رهالد فخرى تتالا احيل،االق  اح

 
  انن ف هللانت  ترةد اثا اح لدل  - الح  ل ئ األشالل   حفص    – ظريد فر،لهللا احفص  اح،لج د    ا ظر   (1)

 م 161  ماللال 
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جه ا ا احتءل اح يف    -  ف  ق االللار ن    – اح نهللا   ان نم ل  الج د احللت  
 تتر د بو األ  لل   ااقم  

 جاطال  ه ح ااالق األ  لل ائخثللايمل ه حميلناه اح ءنيف  ار  فور  يلو 
صرد  ر ا آ ر   حد  ه باللن فرءطال د منجو اطو االللاريه   جه مث  ف  ال ليللق    

االتفل  اطو ا ا احلنحل جه األر،لهللا     - لهي م الو-ااالق االللاريه فبن بفر 
احيت  اا راللل جلا  د حثاللن جفل د منجو االللاريه  جل  ق جه متلمل ت،طي  
مالاق  تررة شأ ق   حالسع اي حأل  لل ف  ح  اق جه بالنمل اح،ري   جه  

بف فه  ه  ايا  ائخثللايمل  احللت  منحور   شنااا  ف هللا  االللار ن    "حنه 
احللت   دالاتا   ف سللق  انااتل   ف ار  ف سل ات   ف هللاألق  نهللاصجاتل   ف رجلق 

   ما  (1) الد  ه اح،ري   فجس لق لمحاتل برهللانهللا م مطو م اطالو  هللاطقممم"
اهللايلن و فبن بفر ا ه ائخثللايمل جه فاراف خألبد االللررامل  االتلخرامل   

   حيل هللا  (2) ف رجلق" – ي احيلتءالل    ت احفالح" ف سللق   هللايل،الهللا فهللاطن 
فن يسرد جباطد جه األر،لهللا ائهلاي د فخثللاتا ما ييلت     -لهي م الو-فبن بفر

  -  ال  متلق    -ج،و االهر ن اع احس التد اطاللل ف  ةيلطتنن  رلالللار ن
  اق ف هللا احللت نهللاصجاتل   فشرف اح،ري  سثاتل  فيف اق جه خ  بأنن مثليفل

 
البه   ر   يللي  1/63اح،ري   ةلر  خأ    (1) احثلليف   ريل   احلص ه   ب،ض ةل  م   لدمل 

ف هللاه اح،ري دالاات     م  مال د احث لليف "7/24( 3668-3667رءليفل اح  لبد   ايا لمق )
 "م  فاروق ف سل ات 

  دلاهللالمل  تأثال لمل  اثا م منحد   ه  ظريد اا لميلظر ه خ نة   ت احفالح ف  احلنحل     (2)
 م 28    2011جسفالطاللين حطلهر  احيلناية  تن ن  احأث،د األ ىل  
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ق جه مريش   ااداق  سثلق نىل احرهللانهللا مطو م اطالو  هللاطق شرراتل    اح،ري  أل  
ق ف سه احللت  الاد   ف اراق ااداتا   ب حد يريا فبنبفر فن يه     ال ف  
نىل فن  منجو يثئ  ن احللت  اال   التلات     فن  ا ا  ط و حالن جثيل و فه بفر   

ل فلاد ا ه األر،لهللا احسرديد فر،لالات   حالل ئ ب ن هتل اح رهالد ااراتل ف   مماتل ي،رهو   نمن 
بيلتر د   االميلللحل  اطو  احسلج،ني  حيال  ب حد   لااتل  يريا  رلن  فخثلل   جه 
االللاريه  بئ اق   اق   ةحد جه خصهللا احمليلنى اح ءنيف   ه األر،لهللا  ان  
ب حد   يل ئ  مث   ملوثد   جه  احللت  اطو  االللاريه  فرءطاليللق  خ ي د  أت الا 

ق   صمد  نة ال ف ا يللاالق ا ه األاطال د احيت تنا  ا صرد  ق   ف  ال يلل
  احساللد  اطو احللت ملوثدم  

بت،ل   االللاريه   صرد  فبنبفر ور و  يؤ  ا داناه ه ف  ال د  يثسه  مث  
نهلايف  خ يف  آخر   ان ه منحو "ال تايه اح،ري نال   ا ااي  جه مريش"
(1)  

ا ملو،اتل    رأهللاطني ا   االيلءا ه حطلتي بل)ال(  االهللايلالل  )نال( يؤ  ا بو أت الاات
فن  ا صرد ال ميفه نال فن تفنن ح ريش  ح ص ختيلطح اح،ري  ته   ا ل احألاد  
اواطد ةا    االيلءاه ه ا ا  احفصجي   رلحت،ل  جللق   يفنن  اطو خطالتد ال 

نىل فجر    احتفر    يل ئ م ايد فه بفر جه ا ا ا أثد   اي تلثالو األ  لل
خأ  نن تنىل  ا صرد    مرشي   ان تتر   االسطاني  متر داق اطو اح اللد    

 
   ريل  احثلليف بهرح م ال  احث لليف   4/59   اح، ا احتريا 2/254االنن األخثلل  ابه ميلالثد   (1)

   جسلا ائجل  فمحا  شرح فمحا  12/149( 6830البه   ر   يللي ااا د   ايا لمق )
 م 1/63اح،ري  فمحا ا ي متنمل    ةلر  خأ  1/330(391شل ر  ايا لمق )
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 ال شد  فن  ةحد ال يرهو  ل  مل              ا احايه   ب حد حيال  
 فبنبفر احللت اطو فال يفنن ا طالتد نال جه مريشم 

يف   ر،ل نهلايف خ    -لهي م الو  - ه جسيللل   ايا فه بفر اح اي   
راللق   ب ،ا  االللاريه  اللال  فاطو  رالو  لهللا  ي ح  اح يف  منحو  اطالو  اشيلال 

" اق ي،ثا ن جه د  و آ د شىت    يئاانن    - مطو م اطالو  هللاطق    – احرهللانهللا  
ل  ق الاه شلر،د   ق انر،د"   رلحمليلنى اح ءنيف جه ا ا احت،ل ان باللن    (1) ف  

اه ديه آ يفلق  دخطنا ه      ق احيل ا يف اح يف  ااو االللاريه  اللال ختط نا
ق الاجل   ديه ائهللاص   ر ا  لن ه ةحد ا اللل جه  د اظالاد  خأر حم     أل  

المنا فحناانات    -  ما اظ ق اطو ف اراق فن يت،طنا ةحد    -ختطنا اه ديه آ يفلق  
 جه ائي ا   هر  ات جه اح، ايم 

نهلايف خ يف آخر   جل ة ره آ تاتل بت،ل    -لهي م الو- ما ف  ا فبن بفر 
   احمليلنى اح ءنيف جه ةحد  (2)  ان  "ر،ظق اطو اح،ري فن ي  نا ديه آ يفلق"

االللار ن مب لحتد   الانه  اح يف  االايلالاي  احلتسي  احيل ايف  اح راحل  ار  
حرهللان ق   ما جنال  احيت  احيلء اللمل  ائهللاص    اظق  ه  آ يفلق  دخن ق  ديه 

االلل رراد   فبنبفر  ب حد  حالل ئ  ي ن ي  احفر    مث   اريه  بئ اق   اق   جه 
االل ئ  جه ا ا ا ألي  ط و حنن م اي يلو األهللالت جه ا أثد  ط لل    احليلليفت 
 اي فن  ا صرد جي  فن تفنن حطاللاريه   ااقم   اه  جه  ص  فه بفر  

 
 م 62   ةلر  خأ  اح،ري  فمحا ا ي متنمل 3/219خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف  (1)
 م 63   ةلر  خأ  اح،ري  فمحا ا ي متنمل 3/219خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف  (2)
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ل اه االللاريه جللق خلم د  رط ا رإن    ف  و ال ييل ا مل اه مريش الج د   نمن 
فمنا ه  حيا ل  األجر  اح يف  لن  اثلد   به  هللا،ا  هللالمو  اا ل  خميلطح  احسرديد  حو 

حطاتلخر   ح ثالطد   ج لجاتل  اال ل   مريش   حالن  جه  االني   اق  االللاريه 
 اوالاد ب ال جل ان ج ل  جثلال   حيلء اللمل  جتلخر   الل ئامل   ةحد جل  

 ا،ل ف  بفر يليل ر ألور  يلو ه آخر األجرم
أرح  ط و مليفصات اه منجو االللاريه " رلق ف هللا   ما خطص فبنبفر جه ا ا اح 

ف حاللؤه  اه تو   ف      األل    آجه  هلل   حرهللانهللا   اق  جه اثا م ه 
  رأ حال د االللاريه ه اثلد  م   فهللاث اليللق ه  ( 1) احللت و ا األجر جه ب،اه"

،ل نهلايف   ائميلن   مط يللق برهللانهللا م مطو م اطالو  هللاطق  ن و جه اه هتق  ر
آخر ج يلءله اح ءنيف تتر د االللاريه  فاطاليللق حط صرد   جلو يتءي ااايا  
نىل  اني فن يفنن ا طالتد جللق ال جه من  هللانااق  رلق ف ىل احللت خبصريلو  
اوايا   احايه  ج،ررد  ه  فهللاث الد  تيلءاه  ائهللاص   دخنهللا  ه  األهللاث الد  ر  د 

 د ه ندال  األجدم   م ثد لهللانحو مطو م اطالو  هللاطق   األهللاث ال
 ح،ل  هللا،ا به اثلد  جل ا احأري  فجل  ا خريه جه خأثل  األ  لل ين   
احس التد حالسيل،رهنا انا   جه متلهتق ور،لهللا نخثللي د بطغ راللل ب،ءلق  ا   
اق " ف يلق  احيل ل ا  لاثلي ابه االل ل اح يف ملهللا جتيل راتا  أل  لل  خملوثاتل ناي 

ل يلظر  فال اح،ئ    احار     ف حن اح،اد  االل،د  احيل ر  بد   ة   احثأت  احل ا    نمن 

 
 م63   ةلر  خأ  اح،ري  متنمل  3/220خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف  (1)
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ق  ق  ل جما  (1) احللت نىل جل ت ل،نن"   رلن و ه األر،لهللا ائخثللي د يا اي ف  
 ائ    جفرجد  حالل ئ ب حد رءطلق اطو االللاريه   جه مث  جي  فن تفنن  
ا صرد راللق  ف  اطو فدىن ت اير فن تفنن مساد بالللق   ما اهللايل،ال ان  

ل اهللا    اولاطالد  اي  فيءل  االللررامل  االتلخرامل  تءاليللل  احيت  اا ت  جه 
  ت اح،اد   احفق احيت ال  اح رآن احفر  الللاءيللل     فن  جثلح د ااثلي  
به االل ل ه خألبو  بطن و  ا  احيل ريض  ب نحو  " رإن فبنا اطالفق جل هللاأحيلانه  

 م ف    و ا األجر   رأاطناق اه ا ه احثصد   تنح نا اطاللق ا ه األجنل رأ يلق 
جلو   ان  (2) جللق" ااثلي  فتو خبصف ج  اي د  اح لهللاي  نن  ا ا ا ألي    

خر م ب،ض ااال  األ  لل جه ا ه االناالد  تسطالالق ون تفنن ا صرد ه  
االللاريه   ثه  به هللا،ا اح يف ي نهللا لاداا اطو ااثلي  هللا،ا مثطو  " اي ج،هر  

ل ف ى رءالطد ه اللد  هللالب د ه احايه جل فلدان بو نال  األ  لل نان   م ح ه  ل  
لهل لب لل   ولاد  ثال لل   احفاح أل تسلل  رال يلث ي حلل فن  سيلأالل اطو احللت  

 م(3) ب حد"

 
 اال الان احسلب لن  اح ت لمل  تسللم (1)
 م64   ةلر  خأ  اح،ري  متنمل  3/220خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف  (2)
 ةلر  خأ     2/191   احفلجل ه احيللليخ  ابه األ    3/221خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف   (3)

 م 65اح،ري  متنمل 
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 الاوج ه ت  يف خطتبة السق تة:   -اثنً ت 
ت،  احيلنااللاللمل الا هللا هللا "حمل حد ا،ل االسيلاة ييل ر ف بأري د  ،ل  

جيلص حطيلناالو"جه ت ر رو  ا  يف  احمليلنى  جة  ائهلايف جه ا ه  (1)يفااتل   ا اف 
جل جسيل ثصات   جه   بت،ل شي   حال ن   االسيلاة  االيلفطق اطو  األر،لهللا ان أت   
فحيلان  فانشا    احلنحل  فوط   فلان  فهللاأهللا   احيت تلالم اع ا ا  األر،لهللا 
فدلاو   مم ل  ف      ب،ض  فمس    فش ة   فهللايل،أح   فتءر حل  

م  ما  ل ع  (2)  ( هاه جل مس له فر،لهللا احسطنك  جال فاا ى1960ف هللايلني)مل
مب،ىن االاللهللالمل احيلهري،الد   اي "تيل،ط   مباللهللاد احسطأد    -فيءلات   -الا ف هللانت 

 اح ل نن  احلتنة   فجاطد ةحد  احيل،الني ه االللم   اال يل ل مل  نماال األ اجر  
 ريثد جه احل    احيل  ير  احيلتس ي د ه اال  رامل  ناأل  احيلناالللمل احيللتال ي د اح

 م (3)   الممم"
 ال شد  ه فن  ا ه األر،لهللا الا هللا هللا بامل ف ار ا تيلل اتل مم ل  ل ع الا  
ف هللايلني  ر،لا هللا هللا فخ مل تسيلنا   ا اتا جه األر،لهللا احفصجال د احيت تيلتل مل  
حبس  من هتل ائهلاي د  ر ا تفنن حمل المٍل حال لد اااا  حنن  ف ريد ف  فم ح   

 م(4) ا تفنن الالتد اااا  جال  فمر  فن تت،ل   ا  م

 
احنام،ي(  انن هللا هللا  ترةد هللا،الا اح لمني  جلهنلامل  اح، ل  احط د  اجمليلاة )احتطستد ه اح،ل     (1)

 م218    2006  1االخيلصف  اوئايفر  ط
 م233 حيل طالل احط نيف  الا جالهللاد ف ستنلد  مصح نمسلاالل اثا اا   ظر  اا (2)
 م 174  ني الح  ل ئ األر،لهللا  حفطالمل  ف هللايل (3)
 م 233اثا اا    حيل طالل احط نيف  الا جالهللاد ف ستنلد  مصح نمسلاالل ظر  اا (4)
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 ال ل  لن اال ل  ج ل  اريض اطو األخ   ا  ه ا صرد  خبلمد ه خأ   
ااال  األ  لل   لن   ه األر،لهللا   ال   ارر جه فر،ل ق احفصجال د احيت ما جنا  

الثلشر   ول فور  يللق  ارهنا ول مءاليللق  خبلم د األر،لهللا احااحد اطو األجر ا
ا آجراتا   ال  ه تلل ااثلي به   ر ا  ه تلل ااالالق هللا،ا به اثلد  بنمتو هللاالاات
االل ل اح يف  لن ه ور و جسل ايات حس،ا ه االفل د  بل رلمو ه ااا    حرمبل  

 مرح مبل  ييلافه هللا،ا جه احيل ري  بو ف  منحوم 
ل يفنن احيلناالو ف ار  ا  بت،ل نهلايف جثلشر ه خأثد   ااثلي به   لمب 

اح يف باا ف ار جناالد  مراجد ه اريض األ  لل     -لهي م الو-االل ل
فجر ق" اطالفق  فجطفنا  األ  لل   ج،هر  "اي  نىل  (1) ب نحو   مرحيد  رلحاان     

احيلاس د   صرد احيت اي فجراق     لق  مث  ميءي جاح صات   ه االهر االد ور،لهللا  
ة رال آ تاتل  حميلناال اح ءنيف  االه  اطو    نهلايد فخرى جه الن ائخثللايمل جر

األ  لل   ا    ا    األ  لل  رال لق  هط لق   فن   فل   ه  ق  االللاريه  أل  
 جتيل راتا وقم 

 ال  فلد ها ر،صات نهلاايا جه الن األجر جثلشراتا ف     جثلشر ه خأ   
الو ا صف  االللاريه نال ه جنه،ني    صول  لن خللم اال ل  اح يف ةال ق اط

فن اافمل   ب،ا  احت،ل  االيلءاه   ا  ا ألي  نة  لن  احتري ني   بني   اح راحل 
احلتنت   هللاط ق األ  لل ون تفنن ا صرد ه االللاريه  رفلن االنهة األ هللا  
ه منهللا فه بفر جنا لاتل ااايا حطتري ني ون ةيللل ا حط صرد جه ير  و جللهللاثاتل  

 
 م 1/64م  ةلر  خأ  اح،ري  فمحا ا ي متنمل 3/220خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف  (1)
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اق " ا ا ا   (1) ار  ا ا فبناثالا   رأيلال ش يلق رثلي،نا" ل  ي نهللا خملوثاتل ناي 
را يلءو ا ا احيلناالو ان ترك األجر نىل االللاريه  األ  لل ون ةيللل ا جه  
ةحد   ا خر   ه  حرفيف  األدي  اال  ا   يسنده  خألي  ه  اطالو   جيا،نن 
تفرين جثاف االاا حد  هللااللهللاد احهنلى ه اخيلاللل ا طالتد ال حملحد   حالن رالو فيف  

ه فب،لد األجر  احيلناالو  ائل ل  اطو ر،ل شي   اطو حنن جل  لن ه  ب،ا ج
خأ  ااال  األ  لل  رط ا رإن  األجر الل اطو احر ق جه دالحيلو االثلشر  حبس   
دالحيلو االمأص الد  اال، االد     ف  و  ر  جتلنجو احفصجي ج يلءله احهنلى  

احيلنار    حالن رالو شي  جه االهللايل،ص  ف  محل  اال لو  اطو ر،ل     جثيل له 
 شي   ال ياهللا  اطالو  لح  األجرم   

فج ل االنهة ا خر حألجر ه خألي االللاريه ر ا  لن ه ةامل احسالل   
  - لهي م الو  - اطو فه بفر  -لهي م اللال -  اللال لد  اار  فبن اثالا   

  رلحت،ل الل   حد ياهللا  اطو األجر دالحد  (2)مليفطني "ممم ابسه ياك  ثلي،د"
شر   ر  دالحيلو اال، االد    ف  و حبس  ج  اي يلو ه احت،ل ائهلايف يهي  جثل

 حألاد  ائةالن  االتثلحل   ل ج،ىن جه اال،لين احيت تهيلال اطالو  طاد "االثلي،د"  
 احيت  لد جهيل لل ه اثلل  احت،ل احفصجي  تسلل "ممم  ثلي،د"م 

 
   مال د احث لليف "  149/ 12   ريل  احثلليف  البه   ر 3/221خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف   (1)

 م 1/65متنمل  ما لهالع حفق ف ا ا يه احراطني"   ةلر  خأ  اح،ري  فمحا ا ي  
احأ يف (2) احرهللال  االطنك   البه   ر 3/221خيليخ  احثلليف   خأ   12/149   ريل      ةلر  

  مال د  " ر ل   218/ 5   حاى ابه  ا   ه  احثاايد  احللليد1/65اح،ري  فمحا ا ي متنمل 
 اار ممم ملهللا " ا ا مل ثفق رثلي،نه"م  
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ر  د االللاريه   يط ظ احاالت ف  و الاجل ييل ن هللا ا ألي درلااتل اه فو 
 أت الا ف  ال يللق ه ا صرد ييل ن هللا ج،و احت،ل ائهلايف جه الن األجر نىل  
احللي  فايا  لن ا أال  هللانا  ف لن جه االللاريه ف  جه األ  لل   ح،ل  ةحد  
ف ه  ه خأ  االللاريه   ال ه خأثد فه بفر  "رص تلتسنا اطو نخنا فق  

رءطو" جه  م  جل لق  با هللا     من (1) جل  جه  ف  هللا  تفن نا  اثالا   "رص  فه  هللا 
"  ه اح،ثللتني ر،ل نهلايف مري  جه الن احللي "رص تلتسنا"   "ال    (2)     

تفن نا"   احللي  ال ان ج،طن  ييل و نىل خملو  فتو ر،صات جل ف   نى اطو فن  
   -لهي م الو-أييت ر،صات جلم  مثد ر،ل نهلايف    جثلشر ه خأثد اار

  فيف ال تللاانان ه ةحد   جاطو ه  (3)ا يللاالل هللاطألن حماا  نجللتو"" جه ة 
احا الل ارهاتل" بو جه  يريا ب حد  (4) خأثد به  به هللا،ا "  ال  ثيل ي     ان 

احلتي  ي منجو  فيف  ال تثيل نا مبل ما جيلق ه ائهللاص  ارهاتل جه احا الل   جة  
حط ألي رإن  اال  اي د    اخيلصف اح ن  اح رهالد احيت ار  ول احمليلنى اح ءنيف

 
 ةلر  خأ  اح،ري  فمحا    2/191ابه األ       احفلجل   3/221خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف   (1)

متنمل  ميلالثد 1/63ا ي  ابه  األخثلل   االنن  ه  اثا  2/254م   لد  ابه  احتريا      اح، ا 
 مال د "  ف يلق حم نمنن فال تلتسنا اطو نخنا فق جه االللاريه جل هللال  م نحاللق"    59-4/58لبو 

 ةلر  خأ  اح،ري  فمحا    2/191ه األ       احفلجل  اب3/221خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف   (2)
 م 1/65ا ي متنمل 

   رالو " جه يللاالل هللاطألن  2/191   احفلجل  ابه األ    3/220خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف   (3)
 م 1/64حماا  حنه ف حاللؤهممم"  ةلر  خأ  اح،ري  فمحا ا ي متنمل 

   رالو "  ال  ثيل ي بو احا الل"   2/191أل       احفلجل  ابه ا3/221خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف   (4)
 م 1/65 ةلر  خأ  اح،ري  فمحا ا ي متنمل 
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جه األر،لهللا ائهلايد اي احيل  ير جه جللااد االللاريه ا صرد  رطالن ةحد  
 جه ائهللاص  ه شي م 

  ا اتا جل ال  احت،ل ائهلايف  احأطيب جثلشراتا   ةحد ألن  اال ل  حييللم نىل  
لق  اح را د  احنهنح  رلحللت ه فاجد  هللانا  ف ل نا األ  لل اح يه ير ن فن      

ه ا صرد ارهد حطءاللحل  الل حطاللاريه جه جفل د   ظن  ه بالع احلثن   ف   
 ل نا االللاريه اح يه ير ن فن  ا صرد نن   تفه ه مريش اريلنت االسطانن  
 هلحل احايه     ا  لن احت،ل ائهلايف احأطيب االثلشر   ال هللاالال احللي خ   

جؤ  جل ئاتا  يليلظر  اح يف  ا ألي  حال رانا جه ا ه   لهه   ا  احللت    ل راتا ه 
األاجد  هللانا  ف لن اال يل لل جه  الد ااال  األ  لل ون تفنن ا صرد  ق   
مريش    ا صرد ه  تفنن  االللاريه ون  جه  الد  ف   لن  احاال   فال   اق 

 حالسيل الق األجرم
 جه ا ه األر،لهللا ائهلاي د احأطثالد احااحد اطو احللي دالحد جثلشر   جل ال   

اق ون ي،احنا    -لهي م الو-ه خأثد فه بفر خملوثاتل األ  لل انم اتل ناي 
جه   م  جل لق  جل  نخنا فق  اطو  تلتسنا  "رص  ب نحو   االألحثد   صرد  اه 

  رلن ه ةحد يل  لق ف ار جه ف  و يلللاق   اف ا ما بامل  فاد  (1) رءطو"
ه ا ه احمللد  رلن الل أيخ اق  ا لم اطو فن  جل   -لهي م الو-فه بفر

ل ان جل د جه م   اه  رلن   اطالو االللار ن جه رءل      ه ا صرد نمن 

 
 ةلر  خأ  اح،ري  فمحا    2/191   احفلجل  ابه األ    3/221خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف   (1)

 م 1/63ا ي متنمل 
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م  ماله ل ه جه  مال جه م   األ  لل ال حملحد يؤجلنن فن  احيلسطالق ب ءل   
فل لن ائميلن   ا ا فهللاطني جه األهللالحال  ا ألبال د احيت فرءع  أل  لل ه  

لهي م  -آخر اوااهللا نىل احيلسطالق ون تفنن ا صرد ه االللاريه  رأبنبفر
نىل فن ي، ف  ق    –ه ب،ض ج لدل ااايا    – محل ااالق األ  لل    -الو

ه بفر  رلن ه ر،ل نهلايف    جثلشر  ب حد مثل فن جياة احللت اطو خصرد ف
ا  اطو اح،ا هللا اه جنمتو    - لهي م الو-جه الن احيلنااللاللمل حيال هللا،اات

به  لثل)مل فمحا  حس،ا  "  ح ا  241نة ال  ه جسلا  بفر  فه  منهللا  ال( 
اطاَع اي هللا،ا فن لهللانهللا م مطو م اطالو  هللاطق ملهللا  ف ع ملاا  "مريٌش  

تثٌة حَ  اق   رلاراق تثة حتلاراق"  ملهللا  ر لهللا حو   ال  ا ا األجر رَ   احللت  
  ر ا ال  فبنبفر الل حب د مني د   (1) هللا،ا  مامع  حنه احنالا   ف يلق األجرا "

رالليلئحل جه هللا،ا به اثلد  ا ا االا اف  جنه تاتل احت،ل ائهلايف   " ف ع ملاا"  
ءنله  حال اطو جفرااتل اطو االا اف   احمليلنى اح ءنيف جه ةحد شلنده   

جمطن احليب مطو م اطالو  هللاطق  اللال ملهللا ةحد  حالليلئحل ب حد فبنبفر جلو  
حميلناه    آخر   نهلاايا  ر،صات  ا ا   حد  حالاال  "مامع"   ب نحو   االا اف 
اح ءنيف ائمرال  جل ئه جنار د فه بفر ه فور  يلو  رفل ع جنار يلو ه  دئ  

 
الا به اثا     اط  اطالو فمحا شل ر  ب نحو  مح1/176(   18جسلا ائجل  فمحا   ايا لمق )   (1)

احرمحه ااا يف احيللب،ي احا د ير يف اه فجالهللا فه ارير   فه بفر   ابه اار  ابه اثلت   ة ر  
ابه هللا،ا ف و ل ى اه اطي به فه ولح      ي رح الل مبه  ا و ا ا ااايا   هلار ف و    

حلص  لجص ه   يالك  رل  لهللانهللا م مطو م اطالو  هللاطق   ايا احس التد  بال،د فه بفرم   لد ا
 م3/203خيليخ احرهللال  االطنك  حطأ يف  
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احنالا    ر  جل  لد ه ا ه    األجر اطو فن يفنن االللار ن األجرا   األ  لل
 احر ايدم

الل باا جلو جه  ا   ه ا ألي    -لهي م الو- ح،ل  ااثلي به االل ل
جه ف اراق اخيلالللاتا حألر،لهللا االثلشر  جه االر،لهللا ائهلايد احااحد    -فيءاتل  - لن

احللي  ر لهللا مم ل ملهللا خملوثاتل منجو األ  لل  " ال ختيلطتنا رالتسا اطالفق   اطو 
   يفرل  الو ب ن   رهالد فخرى  مليفصات  ق بيل ريض جثلشر  مري    (1)ق"لفيف

  رلحمليلنى اح ءنيف ه  ل  ان احيل ريض  (2)" ال تسا،نا ج لحد ا ا  فم لبو"
اطو  ثلمل األ  لل اطو جألحثلق   اح، اللن الل ي،رهو فبنبفر   اح  ايد احيت  

 د ن االللاريهم   ي ثن نحاللل ااثلي اي فن تفنن ا صرد ه األ  لل  
االل ل به  ااثلي  الو- رإن  لن  ائهلاي د    -لهي م  األر،لهللا  اخيللل  ما 

- احااحد اطو احللي حطيل ريض اح ري  اطو احيلاسد   صرد رإن  به  به هللا،ا
الو ج ليراتا    ل ع    -لهي م  تنهالتاتل  حفل و  ه تلل  األر،لهللا  تسلل   اخيللل 

ا ل يألحثنن بو جه    لق ه ا صرد   ج  اي يلو جه ةحد اي  ح  األ  لل ا
تللااناق" رلت نا م  ال ختلحتناق  ال   " ةحد   يلللاق مرا د اه     (3)رلن 

رلحمليلنى اح ءنيف جه ا ه األر،لهللا  ط لل ان ا ير به  به هللا،ا منجو مم ل اق  

 
 ةلر  خأ  اح،ري  فمحا    2/191   احفلجل  ابه األ    3/220خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف   (1)

 م 1/64ا ي متنمل 
 اال لدل احسلب د  اح ت لمل  تسللم (2)
  ترد رالو"  ال تللااناق"       2/191   احفلجل  ابه األ    3/221خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف   (3)

 م 1/65 ةلر  خأ  اح،ري  فمحا ا ي متنمل 
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ر حد حبس     يلو اطاللق   حالن  ق   مبل  حطيلاس د  االألحثد  اطالو جه دان  
يتءي نىل ا صف  احيلللاحل   ا ا احأثة ال يرهله ف ا جه االسطاني   جه مث   
ي  ا االيلفطق جه ا ه األور  د  ط لل فن تؤ هللا ا صرد نىل االللاريه   ان  

لد ه اح رؤيدم  ح،ل  خأثد به  به  ب حد ه تنار  جة االللاريه ه احأرح  اا 
بني   اح راحل  االنمح  هتايفد  جؤ راتا ه  سق  د لاتا  فد مل  احيت  ا أ   جه  هللا،ا 
احأررني  نة فخ مل جل و خميلطتاتل اااتل  ل ع اطالو خأ  ةلايلو األ  لل   ال  
 لن خألبو  رلمالال حيال اطو احن ا  ه ل ح نهللاصجال د هللالجالد تاان نىل احيل ر د  

ه   االسل جد مبل ما جيلو اوالاد ف  احترد جه رءل  جفرجد    فران اح امل  اا  اال
 ه احايهم  

ي ح ه احأرف ا خر جنمتاتل جهلواتل حثه     -لهي م الو- ح،ل  ف  اثالا 
  رط ا  لن اخيلاللله حطت،ل ائهلايف احااهللا اطو احللي  -لهي م الو  - به هللا،ا 

 ا اح يف  لن يثيل الو   ان االثلشر اطو  رال جل ر،ل به    جنا لاتل ح امل اال  
 ي األ  لل اا ل اق اطالو جه جنمح  ي نهللا فبن اثالا  " اي ج،هر األ  لل   

"   رلن يللاق  الاتل  (1) ن  فق ف  هللا جه   ر  آال  رص تفن نا ف  هللا جه با هللا     
مرحياتل وال  يفن نا ف  هللا جه با هللا ديلو      جثافه  ج،يل اه   اح  اي د جه ا ا  

سطالق ون تفنن ا صرد حطاللاريه   ال شد  فن  اثلل  فه اثالا   اح نهللا اي احيل
اطو م رال محطع ن  لرلات  اهللايلتئاااتا حأل  لل ه احنمع ةاتو  ائ  لف جه  

 
     ترد رالو "  آال"  ةلر   191/ 2   احفلجل  ابه األ    3/221خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف   (1)

 م65/ 1خأ  اح،ري  فمحا ا ي متنمل 
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خصهللا اا ارو و حاليللق ه احايه   فج ل االهللايلتئاا رلن ه ا يراق وال يفن نا  
ل ال حملحد   فبناثالا  الل  ف الات ه اا    ف الات ه احثلول   خ  األجنل خناتالال

 ما ف ائ  ف ن  فهئم
ل  لن النمح اار به ا ألي االللدن  ا يلتليفو بيلااالل   -لهي م الو- لمب 

ه جناالد اح ن  نة آ ر فال يهللك خبأثد ونيطد ه    -لهي م الو-فه بفر
ه  حبا تو  ج،ر راتل  اار  ر ا  لن  اح راحل   حيل ،الا  ات  ل   االأا     االنمح    ا ا 

  ح،ل  حطسث   تسو باا  (1) ا ألي   ملهللا ان اه  تسو ا ا جثالللات  جنه لات 
اح طالل جه األر،لهللا احفصجال د ه ب،ض اثللاتو احيت شللك ول ه ا ا االنمح   
راه ةحد منحو  " جه ةا يللاالل هللاطألن حماا  نجللتو   حنه ف حاللؤه  اه تو 

هللٍا بثلول ف  جيل ل ح ئمث ف  جيلنل ط ه    رلحمليلنى اح ءنيف ه  (2)  اطفد"نال ج اق
ا ا احت،ل ان ن فلل اار اطو ب،ض األ  لل جللاايللق ا صرد   ر،ل نهلايف   
جهلبو الل اخيللله فبنبفر حطيل،ث  اه اال،ىن  تسو   ان منحو  "  ال يللاالق ةحد  

  رلح ن   اح رهالد ه  ص احت،طني  ا ا    اي احللي    االثلشر   (3) نال هل "
 

احس التد "   لع فداليف جلو ب،ض ااا "  ا ظر منهللا اار به ا ألي لهي م الو ه خ  ين     (1)
( لمق  فمحا   ايا  ائجل   جسلا  احرهللال  االطنك   331-1/327(391ه   م  خيليخ 

   ريل  احثلليف بهرح م ال   2/188   احفلجل ه احيللليخ  ابه األ   206-3/203حطأ يف 
 م 149/ 12( 6830احث لليف  البه   ر   يللي ااا د   ايا لمق )

احرهللال    (2) احأ يف خيليخ  األ    220/ 3 االطنك   ابه  رالو " نال جاهللا  2/191   احفلجل   ترد       
 م 1/64بثلولممم"   ةلر  خأ  اح،ري  فمحا ا ي متنمل 

   مال يلو " ال يللاالق نال  2/190   احفلجل  ابه األ    3/220خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف   (3)
 م 1/63هل "   ةلر  خأ  اح،ري  فمحا ا ي متنمل 
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بفر   ال   ا فه  منهللا  اطو  ا   اا    ا ا  تللاانان  ال  األ  لل  في لل  ال  ند  
تللاانان هللاطألن حماا  ال ملهللا اار     فن  اار باا ف ار  ا   اطو حنن جل  
ان ج،ر ف    ح،ط و حن اهللايلار  ه ا ألي حيل لاا االنمح  ا يلا  ا صف بني 

فيلح  ئشلل  نىل ف  ال يللق  احتري ني ف ار  نة ان ه ا ا احت،ل ائهلايف   ي
ل جءو     صرد ر س   ف   مح جه يللاالق  حظطق  ال ر،ل فبن بفر   نمن 
فب،ا جه ةحد  حال ر ل فن  جه يللاالق جاهللا  بثلول  آمث  الحد ال حملحد  رلي  
 ط لل فر،لهللا نهلايد لاداد اال األ  لل نىل  الا ي  ا اار  ان احيلسطالق  

 ريه شل  ا ف  فبنام ون  ا صرد     حطاللا
 االلازام ت  يف مقتصد خطتبة السق تة:  -اثلثًت 

ف هللايلني)مل احيلاا حالني  جللق  احيت  1960االحيلئاجاللمل الا  األر،لهللا   ( اي 
االسيل ثل حبالا   حطا لو  ه  جل  بت،ل شي   االيلفطق  تسو ونااتل  راللل  يطئ  

خصهللا احت،ل  يفنن االيلفطق خمط اتل ه  صجو ف  مب،ىن آخر فن يطيلئ  االيلفط ق جه 
ج،ني   ف   هلط  بيل رف  يلأ و  احيلنمالح  (1) اح يف  و ا  فا   هللا هللا     ما 

ف  و فخ  اطو فم لبو  جللق ف هللايلني )مل  ( ب،ض  1960 اا ه لايف،اتل     
اهللايلهللداتو احيت حالسع جه األر،لهللا ائحئاجال د ه شي   جال  هللانف   فم ا   

   (3) و احناا  احنمالد   ياخل ه ا ه األر،لهللا جل ياهللا  اط (2)  فريل      ةحد 
ائهلايد   اح ن   األر،لهللا جه  الا  رالو  تيلتل مل  ت لالتاتل  ف هللايلني   ما  هة  ل 

 
 174 ف هللايلني   -  الح  ل ئ األر،لهللا  حفطالمل- فر،لهللا احفص  اح،لجد د ا ظر   ظري (1)
 م234حيل طالل احط نيف  الا جالهللاد ف ستنلد  مصح نمسلاالل اثا اا   ظر  اا (2)
 م 50آرل  اايا  ه احث ا احط نيف اال،لمر  حماند حنطد ا ظر    (3)
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احت،ل  الد بت،ل فجر   حطت،ل  رالفنن فمناال  ح سق   ت اخو الاجل ال ي،ا  
    ا مم ل ميال ئ ا ا احلنحل جه األر،لهللا احفصجال د فن  اح  ا رالو ان ائخصة  (1) جل

 م  (2) نى اح ءنيف راللل دايفال ر،ل االيلفطق شال لات ه االسيل ثل"ه اح،ال   " احمليل
 ما ا يلنمل خأثد فه بفر ه  لييللل اطو ر،ل نهلايف     جثلشر  جفر هللااتل  
بو جثافات جه جثلدئ احيل،لا  االحيلئا   نة ي نهللا " رطالن ب،ا االللاريه األ حني  

يَللت   تل تق ال  احنالا    األجرا    ف يلق  رل ه  مبلئحيلفق   ت  ءو  الاان  مبهنل   ال  نن 
األجنل" االيلفطق  (3) د  فق  مب يلءله  يءة  مءنيف   حميلنى  اح نهللا  ا ا  رتي    

ماماليلو ه االالئان رلن ا ا فخصمي باللو  بني األوراف االيل لوثد ه ا ا اال ل    
ا هللااللهللاالال يريا تنمال،و ج،لق  رإن فد  ا احألاد    ان ف  و ي،ر  اطو األ  لل ا اات

ق هللاالفن نن شر ل  ه احسطأد  نة يفنن جللق    ار نا اطو خصرد   االللاريه رإ  
مرال   ةحد  جه  د  ق   االل ئ  األجنل  ت  ءو  ال  اح يه  احهنلى  احنالا   فال 
ا أ    ا ه  جه  ل   اح  ا  حملحد   ا اف  ليد  ال  االللاريه  ه  ا صرد 

  اانالاملم

 
دلاهللاد دالحال د  ج، ق هللااللمي  اطي  األر،لهللا     اح اةلتالدا ظر  ه    (1) اال،لمر    اح،ربال د  ائهلاي د ه 

 م47    2010 احأث،د األ ىل   حماند   ي اح راف  اح لار   جفيلثد ا داي 
آرل  اايا  ه      234  اا  حيل طالل احط نيف  الا جالهللاد ف ستنلد  مصح نمسلاالل اثا ظر  اا(2)

 م50  احث ا احط نيف اال،لمر  حماند حنطد
   2/190   رالو "  ال   ءي د  فق"   احفلجل  ابه األ    3/221خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف   (3)

 م1/63 رالو " ال تتل تنن مبهنل "  ةلر  خأ  اح،ري  فمحا ا ي متنمل 
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حمل حد اجيلصك اا    ح،ل  حأثال،د اال ل  اح يف خال اع اطالو ل ح اح راحل ه  
  يفه مثد جملهللا  ث  ئباا  شي  جه االحيلئا  ف  احيل،لا ف  فيف ر،ل جه األر،لهللا  

رإةا اهللايلالاللل ج نحد فه بفر  احسالل    احيت تلالم ه ا ا  لهي م  -ائهلاي د 
احسلب د احيت ت،ل ا راللل حأل  لل بهفل اح،صمد احساللهللاالد احيت هللايلؤو ر    -الو

اريه  األ  لل رص  فلد ها جه ا ه األر،لهللا نال مطالصات  جه  اح،صمد بني االلل
  " ف  م ال يراين م  -لهي م الو  - ةحد جل ال  ه خأثد به  به هللا،ا

ا"   رلن الل ينه ح ر،صات جه فر،لهللا اح، ند ائهلايد  (1) فاناالق ا ا األجر فباات
االحيلئا   احيل،لا  ال   اطو  جثلشر   دالحد  حطت،ل  احااحد  اح ءنيف  احمليلنى  يثايو 

اطو  تسو   احيلئاجاتل  ب حد  حالل ئ  اال طظ   اح ري   ائهلايف    ةحد  ح سق 
 لمطو ف  و جسط ق   صرد حطاللاريه   حه يللاالق ه ةحد احثيلد   ال شد   
فن  خألي به  به هللا،ا ف امل ان الات  ث اتا ه االنمح  نة ان هللا هللا،ا به  

ل   ا االخيلاللل احراشا  رسط انا جه ب،ا ون تفنن  اثلد   ااثلي  جه ج،لا
 ا صرد حطاللاريه   ي،نا ف  بفر لهي م الوم

ماللهللااتل            مطالطد  االحيلئا   اطو  احااحد  ائهلايد  األر،لهللا   ح ه  ل ع 
ل فهئمل ان الات  ث اتا ه جنمح األ  لل   ىت لهنا ون    ألر،لهللا احسلب د  نال ف  

جه    -لهي م الو-ه االللاريه  رلحراا  فن احيلئا  فه بفر   تفنن ا صرد
يه،ر ن  حرهل   ا،طلق  احهنلى  احنالا   فال  جللق  جي،ل  ون  مثل  ت،لاه 

 
   ةلر  خأ  اح،ري   2/191   احفلجل  ابه األ    221/ 3خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف   (1)

 م 1/65فمحا ا ي متنمل 
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 احأاأ اللد ون جفل يللق حه تءا ل ب،ا ل الل جه انمر ه  آ  ه  ف ثنه مط و  
ل  لن راللق شي  جه ا نف  اح ط  جه جآالمل األ جنل نةا  م اطالو  هللاط ق   لمب 

ا يل طع ا صرد نىل االللاريهم  ال فن  احيلئا  به  به هللا،ا  جل فبااه جه ت،لا  
 مسق مري  و  و حه يللاحل االللاريه ه ا صرد   لن جه فاق األهللاثلي احيت  
ه   ا صرد  تفنن  فن  مثنهللا  ه  ج،و  احيلالاي  اطو  األ  لل  ااال   محطع 

  حد  ا ا جه احئاال   هللاالا جه  االللاريه   ال هللاالال فن  به  به هللا،ا ان  
 احسلداملم 

   يفه ب،ا لهل اح ن    سالق فجر ا صرد ون تفنن ه االللاريه نال  
 ال تفنن    - ما فة،نا اطو فه بفر   -االثلي،د اله جيا،نن اطالو جه االللاريه  

االثلي،د نال بيل،لا  احيلئا    ييل،لهق ةحد الاجل يفنن مرحياتل  راه الل   ا ه 
ر،صات نهلاايا مرحياتل  ر لال أله بفر     -لهي م اللال -ار  فبن اثالا ااخيللل  

  لن ةحد ر،صات حميلناه اح ءنيف ائمرال    (1)"ال  م ال  يلنىل  ا ا األجر اطالد"
خ  جللق  ج ا   اطاللق ه ةحد   ج  اييلو   -لهي م الو   -ون  ف  بفر

 احثال،د  احنال   احألاد أله بفرم  
يط األر،لهللا    -لهي م الو- ظ اطو خأثد هللا،ا اثلد   مم ل  خطنال جه 

ا  لن يه،ر و  و جنتنل   ائهلايد احااحد اطو االحيلئا    ح،ل  جردَّ ةحد نىل فن  هللا،اات
ف  مل         ال باا ةحد  اه اتل جه     خألبو  راه مث  رطالن اللك  

 
   ةلر  خأ  اح،ري   2/191   احفلجل  ابه األ    221/ 3خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف   (1)

 م 1/65فمحا ا ي متنمل 
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حبس     –لق  رلق جل جي،طو جطيلئجاتل وجر ف  ييل،لا بهي   رإن آحع ا صرد نحال
فال      دال  راه مث حالن اللك جل يطئجو بهي  ف  جي ه اطو    –مللايلو  

  ت،ل ام  ما ف  ا ةحد ااثلي به االل ل اح يف  لن مرحياتل ه خأثيلوم
 الاعبرياي  يف مقتصد خطتبة السق تة:  -رابًعت 

 ( فر،لهللا احسطنك   الاه" ختيلص  مب اناد جه  1960يسااللل ف هللايلني)مل
احيت ال ميفه   ر فورارلل بسلنحد   حفل لل تلالم اع  ي احسطنك  األر،لهللا  

االايل الامل  احيلللين  احيل،لايف  اح سق  ف ناحل   اجمليلا،ال د   فجاطيللل    األاراف 
   ما تاهللا  ا ه األر،لهللا اطو "هللاطنك ا خريه   (1) احسثلي  اح  ف  احيل ا يف"

ط ف  ةحد احسطنك    اطو جل المنه جه هلح ف  رهل ه جئا حيللق ح حد احلهل 
 ال تيلءا ه فيءاتل االنامح  هر ي احيل،ث  اه ف هلحل احسطنك االلهالد مم ل مل   

   و ا رإن  األر،لهللا احيل،ث ي د     (2) بو ا خر ن ف  جل حييلال فن ي ة جه ت ررلهتق"
اي  "ت،ث  اه  لالمل  تسال د  ميفه  ل فن تيل   شفل اوال  ت،   اه  

   اي الا هللا هللا (3)  ئن ف  اا ل ان حمثني ف  مم نمل"هللار ل ف  ف  ف  ررح ف   
رلح ر  احريفالن    - ال بال لل آ تاتل  – التلن   تسو  حفه جة اخيلصف اال أط  

 
حيل طالل   ظر  ا   ا174  ني    ف هللايل- الح  ل ئ األر،لهللا  حفطالمل- ظريد فر،لهللا احفص  اح،لجد  (1)

 م223احط نيف  الا جالهللاد ف ستنلد  ة 
   احيل طالل احط نيف   182ني    ف هللايل- الح  ل ئ األر،لهللا  حفطالمل  - ظري د فر،لهللا احفص  اح،لجد  (2)

 م 223 الا جالهللاد ف ستنلد
  ترةد م ي اح،يلله  احاال اح،ربالد حط،طن  انشر ن  ب  مل  احأث،د األ ىل   احيلاا حالد  انلم بنهللا  (3)

 م 90   2010
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ان احيل،ث  اه  لحد هللاالفنحناال د حما د    فجاطد فر،ل ل     -حبس  هللا هللا    –جللل  
 م(1) فشفر   فالئ  فايل ل  فائ يف  فل    

ح، ال  اح يف مالطع رالو ا ه ا أ   ر ا  لن    ظراتا نىل اال ل  احلتسي ا
اجمللهللا جللهللاثاتل   ه األر،لهللا  راللل جل ال  ت،ث اتا اه  راجد اوالاد  االايلااد  
ول   جللل جل ال  ت،ث اتا اه  راجد ا خر  تطأالتاتل حلتسو  تأالالثاتل  لوره  فجصات  

فه بفر  ه فن يسط ق و  ال د ا صرد حآلخر  اطو حنن جل ها ا ا ه خأ   
 خلم دم 

ي،   اه اايلئااه  اجيللل و مبل خص  بو م    -لهي م الو-رس،ا به اثلد  
منجو األ  لل  مليفصات  " ىت نةا هللال  نحالفق احفراجد   خ  فق  حل،اد ررامفق  
حو  حايلو   اوللد   حو  ألم لبو   ائائاا  بو  برهللانحو   االلة  ائميلن  م 

احت،ل ائهلايف اال نغ ه ةل هللارديد    رل أال  الل  (2)ألااايفو" ي،   و ا 
ق جه متن     متالد اه  لحد  تسالد خلم د   اي اه اانه  ر ره  نا لبو و  
احللت  خلم د االسطاني  رص شد  فن  جه هللال  م نحاللق لهللانحو  خ  لق و ه  
  احل،اد  لاملق ائميلن بو  برهللانحو  ف  ه وق اا ه   ق خاللل احللت   جه مث  
اق ف    احللت خبصرد احرهللانهللا مطو م اطالو  هللاطق   ا ا اال  ا جه احت،ل  
 ائهلايف   نة ان ال يريا جمرد احيلثلاي  احئان  االريل لل و ه اال،لين  اح تلملم

 
 م 234 احيل طالل احط نيف  الا جالهللاد ف ستنلد  مصح نمسلاالل اثا اا (1)
   ةلر  خأ  اح،ري   2/191   احفلجل  ابه األ    221/ 3خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف   (2)

 م 1/65فمحا ا ي متنمل 
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 تئداد األر،لهللا ائهلاي د احااحد اطو احيل،ث  ه خأثد هللا،ا به اثلد  م،نداتا  
بت،ل  صجي آخر  ه منحو اه  لهللا   ه باللن رءل األ  لل اطو احللت ملوثد 

احرهللانهللا مطو م اطالو  هللاطق  منجو األ  لل  "تنر له م  ان الفق لاٍ    بفق  
انٍي" حالسع  (1) مرير  مءنيف    جه حميلنى  رالو  الل  ت،ث يف    نهلايف   ر،ل  رل ا    

دالحيلو هتل د اح ن    اف  احثهرى نحاللق ر س   بل دالحيلو ن ثلمل جل  ظنا بو  
احيلثلاي  االايلئاا مبل ر،طنه جة  جه لهللانهللا   م مطو م اطالو  هللاطق   جه مث  

احرهللانهللا مطو م اطالو  هللاطق  رص فاظق جه من  ييلنَّف لهللانهللا م مطو م اطالو 
 هللاطق  ان اللق لاٍ    اطالو رإن  ج  اي د ا ه األر،لهللا  ط لل اي فن تفنن  

احللت   صر ف     اق  األ  لل  فن   اطو  احااج د  ا ه  اا د  جه  الل  ق  د  
 احتءليفل احيت حالسع ح  اق  ف  حالسع حطاللاريه اطو  او احيل ايام  

 ه ح ا ا اولن جه األر،لهللا    -لهي م الو- نن  لن هللا،ا به اثلد 
ائهلاي د احسرديد ه احيل،ث  اه  لحد  تسالد خلم د بو  جبالايلو ر س     لن  
اح ص   احسص     اطالو  حرهللان ق  ما جنه  جل  اطو  منجو  هتل د  اح ءنيف  حميلناال 

الل حو جه  فاد    -لولهي م ا- االايلئاا وق  احئان ب لال،لق  رإن  ف  بفر
  لفد ه ندال  اانال  ه ح ا ا احت،ل ه ا لاني ج ليريه   لن األ هللا حيلأ الا  
اطن  جلئحد منجو االللاريه   هللاطأيلو ف  منلتو احيلأ  يد ف  جل يساو ه ا ألبد  

 
   رالو " مرير اح،ني"   ةلر   2/190   احفلجل  ابه األ    3/218خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف   (1)

 م65/ 1خأ  اح،ري  فمحا ا ي متنمل 
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   ا   اه ةحد ور،لهللا نهلاي د ةامل من    رهالد جت اد   (1) األلهللاأالد  ئييلنت
منحو  "حنه فال م     – جل  لد ه ن اى ل اايمل اول ظ  حبس     –جه ةحد  

اطالو  م  مطو  م  برهللانهللا  لمحاتل  م   فجس لق  بالع  جه  باليلاتل  احللت   فمري 
ق ة   خ نمالد  جفل د ال  (2)  هللاطق"   رلحمليلنى اح ءنيف جه ا ا اح نهللا ان ف  

االمسال ائخثلل  وال  اي  ةحد  ه  اح رهالد  ف ا   اح ن   راللل  د  ياا اللق 
احيلتءالطالد احيت اي ف ار من   ه فدا  اال،ىن جه اوال احت،طالد  مث  ن  و باف ناص   

ق ف الات )فال م ( مث  فال لهللانحو " فجس لق لمحاتل برهللانهللا م"  مث  ن  و  شأ ق و  
اال يلتل    ميفلو  نال اتل  اه اتل   لن  "م"  اوصحد  حتظد  تفرال  اطو  يط   

ا ةحد  نة احللت ه ا ا اال ل  حبلاد نىل خألوق   حءا    حفل و  لن ي  
جه    - لهي م الو-مبال ا ا ا ألي احر  ي    اال  اي د احيت يلهاال فبنبفر 

ق ف    احللت مبسؤ حالد ديه م  خصرد لهللانحوم   ا ا  ط و اي ف  
ا ه األر،لهللا    -لهي م الو- فج ل اال له احالين اح يف  ه ح رالو فبنبفر

هللااللهللاي  فالق يرجي نىل ن اامل تناان بني األوراف  نة رالو ت،ظالق    رلن اال 
د ل األ  لل  ت اير اطن   ،ثلق ه خاجد ائهللاص    ثالو اطالو اح ص   احسص    
احايه   ال   ه  رءطلق  ي لفر   ال  جه  األ  لل  ج،هر  ةحد "  ف يلق  ه  ي نهللا 

 
حطا لو   حفي   - التال  لن ملللللامو-  اطو االيلفطق فن يظلرال يراد ول  مسلمل ا ال د احيت جي  (1)

ائييلنت ه االهلللللللللللللر حل   دي ك حايو ا أثلالات  سلللللللللللللللاتم ا ظر  اطالل ا ألي اا لاي  ر  اهللاللللللللللللل اتال ال
 5  ااد  8احثص ي حملاا جهللللثلهللا   ل  اثااح للللاا  جمطد نشللللفلالمل ه احط د  األدي  اوئايفر  جمطا  

 م128-129    2009 
 م298-2/297احثاللن  احيلثالني  اول ظ    (2)
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و   ا،ل نحالفق  هللالب يللق اح،ظالاد ه ائهللاص   لهالفق م ف  للاتا حايلو  لهللانح
ط د فا ااو  فم لبو" رتي ا ا ن  لف حأل  لل   نمرال    (1)ا رتو   رالفق اا

 بتءطلق  اا اف بني ٌ مبلئحيللقم
 ه ر،ل نهلايف  آخر جه خأثيلو ي نهللا " رل ه االللار ن  ف يلق األ  لل   

  اهللااليلق    نخنا لل ه احايه   شر لؤان ه احتي    ف  لل اطو اح،ا     آ ييلق  
ه احمليلنى اح ءنيف حاال ملهللا    -لهي م الو-  رأبنبفر (2) ر ئا ق م خ اتا"

مبفل يللق  نا لي مبلئحيللق ه ائهللاص   حميلتالاتل   جلو  األ  لل ه اان  يل ح 
م   جؤاالهتق   اا   اطو  جه   رهتق  رءليفطلق  ما جنه   ج،ا داتا  جل  بفر  

،ل احفصجي ائهلايف  احيل،ث يف  "ائا ق  حطاللاريه  جناهللالهتق  قم مث  أييت احت
م خ اتا" داالات اطو احاال  ج،  اتا بو فبن بفر اه احرهل احيلل   مب ل ما جو األ  لل  
جه نيالل  تء الد  جؤاخل  ئخنا ق االللاريه  حالفنن احمليلنى اح ءنيف جه  

ب حنه    ا ه األر،لهللا ائهلايد  ط لل االا اف بتءل األ  لل  احهفر  ق اطو جل 
ه خاجد ائهللاص    ال شد  فن  االل ئ ب حد ه جليللو ا ألي ان تأالال   

رالال ي نهللا  احيلسطالق   -لهي م الو- تنت األ  لل   جه مث جأل اد فه بفر
 مبل يأرح   ا ا جل  لن ه ةاك احالن  اح، ال م  

 
ط د    حالن رالو "  2/190   احفلجل  ابه األ    3/220خيليخ احرهللالللللللل  االطنك  احأ يف   (1)  رالفق اا

 م1/63"   ةلر  خأ  اح،ري  فمحا ا ي متنمل فا ااو  فم لبو
ا احتريا  ابه     اح، 297- 2/296   احثاللن  احيلثالني  اول ظ 2/254االنن األخثلل  ابه ميلالثد   (2)

 م  1/63   ةلر  خأ  اح،ري  فمحا ا ي متنمل 59-4/58اثا لبو 
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لهي م  - ميفه فن يلالم اع ا ه األر،لهللا جل ة ره ااثلي به االل ل
ه هللاالل  اريءو منجو ح ص يترونا ه ا صرد  مليفصات  ق " رإن  احللت ه    -الو

  رلحمليلنى اح ءنيف   ا احت،ل ائهلايف  ان االه  اطو  (1)رال فق  ه هطفقممم"
ا   ملماات األ  لل   ل اق دخص  اطو  دايل   نمن  فال  حالسنا  بفن ق  االللاريه  

ق حبس  منح ل اق الحد اطو األ  لل   ب حد ااثلي نه،لف جنمتلق  أل   و نمن 
رال   فن يفن نا تث،اتل  ق ال ملد    جأجنليه ال آجريه  حمل الات ب حد ا ال   

 نم ل  ا صرد اللق    رال اطو األ  لل د ن جللاحلم  
 جه هاه األر،لهللا ائهلاي د احيل،ث يد ه ا ه ا أ   احملل لامل جل  لد ه  

اثالا  اار  فه  اللال-منهللا  تفنن    -لهي م  فن  اطو  اح ن    اللال  ار  
ا    -لهي م الو-ا صرد ه مريش   ارهلال فبنبفر  حال يللل اجمليلا،نن  ا اات

االللاريه    فرءل  رإ  د  األجر اطالد   ر لال " ال  م ال  يلنىل ا ا  جللال  
  رال ف لداه جه  (2) اثين ا لني نة ول ه اح لل   خطالتد لهللانهللا م اطو اح ص "

ئ ف  بفر اللال  "فرءل االللاريهممم" ه حميلناه اح ءنيف فرءطالد  متلمل متال  
فه بفر اطاللال   احت،ل االل ئ ه ا ا ا ألي ان تئ الد فه بفر  اال يلتل   
بو  ناص  ماله   ان اال هللااللهللاي رالو أت الا ف  و ال ف ا ياا الو ه ا ا احتءل   

 طقم   جه مث  ال خصرد ح  ه حرهللانهللا م مطو م اطالو  هللا
 

   مال يلو " رإن احللت ه  2/191   احفلجل  ابه األ    3/220خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف   (1)
 م 1/64هطفق"   ةلر  خأ  اح،ري  فمحا ا ي متنمل 

اثين ا لني نة       حالن رالو "  2/191أل       احفلجل  ابه ا3/221خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف   (2)
 م 1/65ول ه اح لل"   ةلر  خأ  اح،ري  فمحا ا ي متنمل 
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 ما  لد ه ف ار اال لدل جل يتالا ايل  ب،ءلق اطو هللا،ا به اثلد  ب،ا  
ر لهللا مليفل  ميلطيلق هللا،ا به اثلد م ر لهللا اار  ميلطو  فن ملل األجر نىل فه بفر   

   ميفه فن يلالم ا ا اع ا ه األر،لهللا احيل،ث ي د  الل رالو جه ت،ث  اه  (1)م"
اح يف جىن     –د   رنامل األجر اح،ظالق  جهلار اائن اطو جل آهللا نحالو هللا،ا به اثل

بو اح ءنيف جه ا ا    - تسو  رلحمليلنى  األر،لهللا   جل ت يلءالو ا ه  اطالو    ر  
احت،ل ائهلايف  ان ت رية هللا،ا به اثلده اطو تسراو ه أتحال  منجو األ  لل  
جللل   مث خر او  د  ق   االهللايل الل   صرد  االللاريه   حمل حيلو  نخنا ق  اطو 

اح ن  اح رهالد اي مال د ائخثلل "ميلطيلق"   دل اتا حطتيللد  ات ل   خلى احنرل     
مليفصات  "ميلطو م"  فيف فن ا ا فجر مءله م     -لهي م الو- ل فالي اار

احرهل   نىل  احاان   ائخثلل  حميلناه  اح رهالد  ب نتو  نهلايف   ر،ل  فيءاتل  ا ا   ه 
 ب ءل  م  مالهم

 بة السق تة: الاصرحي ت  يف مقتصد خطت  –ختمًست 
ف هللانت)مل مس لال  فم،   1960 ما   " ل   ن   ائيءلح   ي نهللا  فر،لهللا   ) 

األمللف احفصجال د ت،ريتاتل   حفل لل اانجاتل تثني   الح فن  اح،ثللامل االلأن  ول  
األحتلظ    ف  لل  سيل ا   تفهح  الح  اال يل لم  احل لش   ال  جمرى   ريف 

   ترةلل آخر ن الا هللا هللا  (2)  بناٍو ال   ي ط  ا ا اح لح حأري د اح،ر "
 

   اح ال د الاه " ر طع   2/189   احفلجل  ابه األ    3/222خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف   (1)
هللا،ااات"     م  احث لليفميلل  م ال   بهرح  احثلليف  لمق  ريل   اح  لبد   ايا  رءليفل     يللي 

 م 7/24( 3667-3668)
 م175  ف هللايلني - الح  ل ئ األر،لهللا  حفطالمل- ظريد فر،لهللا احفص  اح،لجد (2)
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األدا    فن   اي  احت د  احملا د    ه  "ا  ال د  ألن   ائاص اللمل   ةحد  مب،ىن 
احللا  أليف اءن جه فاءليفلل حيامل تللهراتا بني احمليلنيف اح ءنيف   احناند  
ا للاي  ممم رإةا فهئمل فان ب نل  انا د ر،ل تنهالتد ليفالساتل حط لد ج،اللد   

اح  ليفالن   ه  رأ ع  ناصن  لحد  نةن  ر،ل  ط لد   نةا فهئمل ب نل  انا د 
  رلئيءلح حبس  ف هللانت   احيل ري  ف  ائاصن  ( 1) ااري  نةن رلاري ج،ا  "

حبس  هللا هللا ان فن  ه  ل  ر،ل نهلايف  من   نهلايد  ،ل حميلنى احت،ل اح ءنيف  
 جسل ايات حطناند ا للاي  مب رد احلأ   حت،لم

ا األر،لهللا  ا ه  ه  رتي   ييلسل ى  اح رهالد   اح ءنيف  اح ن   حمليلنى 
اح رهالد  احمليلنى   اح ن   احيل رحيلمل  "ف ع جأر د"   "فان جسيل الل"  تسيلنيف 

  مب،ىن فن  االل ئ جه احت،ل األ هللا  احت ل اه اح،ال ال شي    ه   (2) اح ءنيف 
احالين  احيل ط ي  اح ك  امة ال حملحد   ال ت ال ا ه األر،لهللا      ا ه احت،ل 

 حو من  نهلايد فيف هللاطأد ر،طالدمااه حالن  
اا ت   تنهال    احلظر  ت ا   حيلتس   اللمل  ت ط   األر،لهللا   ا ه 

  يفه  ل    –  ال بالل ل آ تاتل    –     فن  حأثال،يللل اال، ا   (3) اهللايل،الالتلل حألحتلظ 
احتري ني جسفن د   احلتنت حاى  ل ألن    ظ   ارر ه ا ه االا  د ا ألبال د  لمب 

   اوالاد  ف  ح،ل ا ه احسطأد اح نحالد   تفه ما اهللايل رمل  بر ح احنرل    
 

 م235 احيل طالل احط نيف  الا جالهللاد ف ستنلد  مصح نمسلاالل اثا اا  (1)
   219 اح، ل  احط د  اجمليلاة )احتطستد ه اح،ل  احنام،ي(  انن هللا هللا  ترةد هللا،الا اح لمني  ظر ا (2)

 م 236احيل طالل احط نيف  الا جالهللاد ف ستنلد  مصح نمسلاالل اثا اا     
 م183 ني هللايلف   -  الح  ل ئ األر،لهللا  حفطالمل- ا ظر   ظريد فر،لهللا احفص  اح،لجد (3)
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ب،ا  الا ورف د ن آخر مب يلءو  ءنل احرهللانهللا مطو م اطالو  هللاطق بني  
يايلق  مل   احسطأد احر  الد اح،طالل   اساه احألار االس و مريثل جللق الل  

 لجدمينالى احارى ب،ا   فجل جل فبااه ب،ض ااال  األ  لل رلن ال ي،   اه اح،
  - لهي م الو- ميفه فن    لح ه ا ه األر،لهللا منهللا هللا،ا به اثلد  

ر،ل   رل ا  احللت"   د ن  حفق  رإ  و  احللت   د ن  األجر  و ا  "اهللايلثا  ا  ح نجو  
نهلايف     جثلشر جه الن احيل رحياللمل احملرهد اطو احيلاس د   صرد   ال ل  

احيلناالو جه هللاال ٍا  ااالق تسل ى ه ةحد احمليلنى   حطت،ل  من تو  لن  اح ءنيف 
احرَّفيف   فن ما   ر ا قَع ه  فالبنه " وة،لق  فن  اح ن   اح رهالد  رفلن لد  ر،ل 
لٌة    فمثع ه اح نهللا   حه  ،ا  جل لفيع    نح الد ا ا األجر  رإ د راللل َج ق

  رفلن منحو  ق فشثو إباصن مري   حالن جمرد تناالو (1)  ح لحل االؤجلني لهل"
 ال مل احليلال د االل ئ  جه احت،ل جألب د حو  ون  ار نه   نماال فجر  راه مث  

 احرفيف  فج لنا اطو فن يفنن األجر حو د ن   هم 
األخرى   ةحد   ماللهللااتل  ألر،لهللا  االا  د  األر،لهللا ه ا ه  ا ه  مط ع   ما 
حأثال،د األر،لهللا احيل رحيالد احيت ييلسل ى راللل احمليلنى اح ءنيف  اح ن  اح رهالد  مم ل  

ريلنهالح    - ب ض احلظر اال ت ت  اطالو جه  يلليفت    - ئاتا ال حملحد  جي،ل احت،ل جل
نىل ااري  االميليللهللا     -لمبل -ا ه األر،لهللا ي ، ا اح راحل بني احتري ني   ي ند 

خميلطح   بني  االلديف  حط راحل  ج اجد  يفنن  فن  ميفه  اح نى  اح راحل  فن  ةحد 

 
 مال يلو "    م190-189/ 2حفلجل ه احيللليخ  ابه األ      ا3/221 االطنك  احأ يف خيليخ احرهللال    (1)

 "مما   ر ا قَع  فمثَع احرَّفيف   حنه  نح الد ا ا األجر  رإ د َج قلٌة  لهل حطاؤجلني
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  لل اطو  االيلللااني   ا ا جل   يرده فيف  ا ا جه احأررني   ىت ااال  األ
اح يف باا   أ و   -لهي م الو-احر ق جه  ا هتق   يلا  اللق نال لفيف ااثلي 

ل ا اد"ي،طه اح يللهللا ب نحو جل    (1) ا داتا االللاريه  " فجل  م ح ه ش يلق حل،الا  
 ح،ل  ا ا احت،ل فمري   حد نىل ا ا اولن جه األر،لهللا ائهلاي د  رتالو هتايا  

لهي  -ها  حط ري   ما رلق احتلل   اار به ا ألي  ت ،الا   ناصن  
جل ي  اه ااثلي  ررد  اطالو  "نةن ي يلطد م  ر لهللا ااثلي  بل    -م الو

ك ي يلل"   رلاثلي يطن ح  اري بنمتلل بايصات ما يفنن  لهراتا ب نحو  "  (2) ناي 
جللااد  نن ش يلق"  حال ،ل األجر بالا االللاريه   جهال يللق ه ةحد تيلاا ل ه  

 ح،ل  ا ا جل ا،ل به  به    – حبس  ورح ااثلي    –األ  لل ه ا صرد  
ييلاخ ل ب نحو احنرلمي اح يف  سق فجر ا صرد ون تفنن    -لهي م الو-هللا،ا

ا  رلت نا   ه االللاريه ب نهللا مري  "  ف  م ال يراين م فاناالق ا ا األجر فباات
تللااناق" ختلحتناق  ال  بفر(3)م  ال  فه  نىل  ا ألي  رل يللو  لهي م  -  

   ول فة،ل اطو فن - لهي م اللال-ر    احللت بني اار  فه اثالا   -الو
 تفنن ا صرد حو د ن جللاحلم   

 ال ميفه فن ي الم هاه فر،لهللا احيل رحياللمل جل  لد ه ل اايمل االؤلخني   
أتج  هللا،ا  ملهللا    راللل "  الل لفمل األ ت جل ملة به   جل تأط  ا ئلم جه

 
  2/297م   لد منحو ا ا ه  احثاللن  احيلثالني  حط ل ظ   191/ 2احفلجل ه احيللليخ  ابه األ     (1)

  يلق  رلانال ا ادممم" ب ال د " نن ش
 م  191/ 2احفلجل ه احيللليخ  ابه األ    (2)
 اال ال احسلب   اح ت د  تسللم  (3)
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ب،ءلق حث،ض   راللق فهللاالا به  ء     لن   الثلات   م ح ه َ حاليلقلل ا ئلم جرَّ   
ال ااحع  ق اطالفق ب حد احتءالطد   ال ا،طنا حفق راللل   الثلات فبااات  ر نجنا  
رثلي،نا ف بفرم رثلي،نه  رل فسر اطو هللا،ا  ا ئلم جل فة،نا اطالو   فمثل احللت  

  رلحت،ل ائهلايف االيلءاه ه منهللا فهللاالا  (1) ر جه  ل ال  "يثلي،نن ف  بف
  " م ح ه  حاليللل ا ئلم جر ممم" ر،ل ت رحيي  نة  -لهي م الو-به  ء 

تسل ى رالو احمليلنى اح ءنيف  اح ن  ائهلاي د  رلأل هللا ر ناه احيل،ث  اح ري  اه  
ه هللا،ا به اثلد      ا أر اح يف هللاالألهللا األ ت نن آحع ا صرد نىل ا ئلم مماط د

 فج ل احالين )اح ن  ائهلاي د( مماطد ه اهللايل لبد األ ت الثلي،د فه بفر اح اي   
 لهي م الومم 

ه   - مماتل هللاث  ييلء  فن  احت،ل ائهلايف ه ا ا احلنحل جه األر،لهللا يفنن  
فشثو  حت،ل  لد احت،ل  ف     -جفن  و جه  الا حميلناه اح ءنيف  اح ن  اح رهالد  

آخر يفلد يفنن احالين ماى حأل هللا     ا  لن ا ا احلنحل مطالصات ماللهللااتل  مب،ىن  
  ألر،لهللا األخرىم

  

 
 م 192-2/191   احفلجل ه احيللليخ  ابه األ    222/ 3خيليخ احرهللال  االطنك  احأ يف    (1)
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 اخلتمتة:
تلل حع ا ه احالاهللاد ف هللا  ص خأله  ناليف ه خيليخ اح نهللا احساللهللاي  
ب،ا ائهللاص    اايلاع بر الئتني جه فاق ل ليفئ احا لرد احيلاا حالد ه خألبد ين   

اح نهللا  األر،لهللا ائهلاي د   ما  لن   ه ا ألبد مالاد  احس التد  ول ج  اي د  
ت نل   أتهللاالن  فال  جه  اح راحل  جظلار  ف ىل  اه  ت،   أل ل  الحالد   تاا حالد 
هللااللهللاي حط فق  ئدال  احهأن اح،ل  ه اجمليلاة اوايا  رلي حالسع فمناال ةامل  
    هالتد فدبالد  نجيللاالد رلالد ر س   بل اي فاالهللا منحالد ةامل  هالتد نهلايد

 اي جفنن جه جفنانمل احت،ل احساللهللاي    ربد احيلنامل  نهللا جتلاالق اافق  
 احسطنك االايلالايم  ما تنم طع احالاهللاد ه  لييللل نىل ةطد جه احليلليفت احيت  

 ميفه نةل ل ه ا يت  
 هتع احالاهللاد اال لالمل االيلثليلد اليللل ى فخثلل ين  احس التد   لٌّ حبس    -

حر ايد    س  اح نل  احيت فلاد فن يثلاللل ألوراف  ج  اي يلو   لييلو جه ا
اح راحل  ر ا جلهللا فال ااايا نىل نةلهللا احر ايد د ن تت الل   ح،ط لق    
ي،ثأ ا   ن  ه احيلتلمالل  ح اجد احر ا  جه اطد اح  لبد اح يه فخ مل  
جر ايهتق  حت ا اوطل مبنمل احرهللانهللا مطو م اطالو  هللاطق   باا ةحد  اه اتل  

 د احيت اهللايل اجنال ه ل ايد ا ه األخثلل  باللال لاح االؤلخنن   يللي  جه احط
احس  يسرد ن جل دال جه  نالامل با ن اتظ ف  ترتال   فجل فال االا  انمل  
األدبال د ر ا فخ  ا يت طنن احر اايمل حال،أنا ا ه احل نة ولب،اتل ن هليفالال 

ح،ل ةحد ممل  تئين االيلأخر ن جللق      الخيلاللل ا ه  خميلطتاتل   ال هللاال ال 
االا  د احيلللةال د  راه مث  اايلاامل اطو جا  انمل فال األدي اايلالداتا  ث اتا  
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جة ائرلد  جه اخيلصف احر اايمل  اللال فاا اثلل  الل ف  اللك جه ن د  
ب الاد تاا حال د ف  جيله د بت،ل  صجي  يسيلااي مرا تو  احنمنف الاه حثاللن  

فن  االا انمل األدبال د  تسلل اخيلطتع  ج  اي د اح نهللا جلو   مم ل جيال ة ره  
ف رى ا ه االخيلصف جلد    األخثلل   ما  تراتثالد ا ه  ه ل اايهتل  وري د 
 احث ا ن را   ث اتا  رأرلدمل احالاهللاد جه  ل   ص   ااتو ه اال لدل  طللم 

 ه ع احالاهللاد ا طه ه ب،ض احر اايمل  بالليلو  رترمع بني ا أ  احيت   -
ين  احس التد )ائ لني(  ا أ  احيت    -هي م الول -مل ل فبنبفر اح اي 

مل ل احالن  احيللى )احاصاث ( ب،ا تنحالو ا صرد   ةحد ألن  ب،ض ا ه ا أ   
اح راحل   ما   بنادل ا صف  جصج   راللل ب،ض  احس التد  ين   مالطع  احيت 

 ا صردم  -لهي م الو-اخيلطتع ا ه االهلار ب،ا تنى فه بفر 
االللت احيلاا ى  حأثال،د ا ألي احيلنامطي  احيلتلال اح نى    اخيلللمل احالاهللاد  -

اح يف  اليلو ج لما االيل لوثني  ر امل األر،لهللا ائهلاي د بنمتلل احر الئ   
األر،لهللا   ا ه  ج لما  تيلث ة  ا  الااات ر ل حع  احالاهللاد   ا ه  ه  احريفالسد 
ا حاللمل   د ن  احيلنامطال د  اال  اي د   ا يلتالع ول   احفهح اه  هالتيللل 

اا حال د األخرى جه ج ل   هللاالل   ار ا  جسث      ةحد جه األد امل  احيل
احيلاا حال د احيت ميفه فن ي،ل  ول ا ا ا ألي ه دلاهللالمل فخرى جفاطد  

   ه احتفر م
االثلشر  جللل       - احس التد ةطد جه األر،لهللا ائهلاي د   ه ح خألي ين  

مءنيف  اه    ج  اي د   حميلنى  اطو  جللل  اشيلال  ل   االثلشر    ما 
جليلللال اا لم مبهر اال د ا صرد ه ةلاد ا أال  د ن ا خريه   ما  
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تتل مل تنهالح ا ه األر،لهللا  حميلناال اح ءنيف  ج  اي يللل جه ورف نىل  
خر  راه مث   ل ع ائخثللايمل ف رر  ظال جه   ال مث  تطيللل احيلنااللاللمل  آ

ر،ل  جل   حأثال،د  ل   ةحد  رلحيل رحياللمل    لن  رلحيل،ث ايمل  رلالحيلئاجاللمل 
ميفه فن يؤد يو جه ج  ا  جثيل و رءصات اه فوال د اح ءالد احيت حياطلل ا ا  

 احت،ل مماطد ه حميلناه اح ءنيفم
 مل احأررني  االللاريه  األ  لل  الل تيلاال ئ بو  شلاع ائخثللايمل ه خأل  -

ا ه األر،لهللا جه آحاللمل احسرد  ااايا اه االلهي  احرمالا احسلب   جل  
متال ئمل ول   ا ألي جه متلمل  خ ليفص  فوراف  يا االو  ل  ورف جه 

    لن ةلايلو د ن األخرى     فن  احيلنهالح اخيلطح جه ورف نىل آخر   
ا اح،للمر  احيللليخ ائهللاصجي  ر     ل ورف ال راات جه  تاريف فمنهللا  حيت 

لهي م  -احث،اد  جل ارى راللل جه ف اامل   مليفة  رااصات هللا،ا به اثلد 
 ه ح ا ه األر،لهللا حطيل    مبلئحد األ  لل  جل ما جنه  اجد ائهللاص     -الو

ح امل    - لهي م الو- لهللانحو مطو م اطالو  هللاطق  باللال  هتلل فبنبفر
جل وات آخر   ح،ل  ةحد  لن جه األهللاثلي احيت محطع  اح ر  مث  حنل ول  

األ  لل اطو احيلسطالق ون تفنن ا صرد ه االللاريه  نة  ا و فبنبفر ا ه  
األر،لهللا حصا اف بتءل األ  لل    رهتق حطرهللانهللا مطو م اطالو  هللاطق  
احيت ال تايه   االللاريه     فن  ةحد ال يؤاطلق حط صرد   م لبيلو جه 

نال ح ريش  رلتء  جه ةحد ج  اي د فه بفر جه ا ه األر،لهللا  راللل اح،ري  
- ائهلاي د  رفلن اال  ا جللل ان محل اح ن  اطو احيلسطالق ون االللاريه 
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مريش جه  اطالو   - اق  اح رشي مطو م  احرهللانهللا  احللت خبصرد  ف ىل  اق 
  هللاطقم  

ا لاتل  اتء  حلل فن جلئحد ا أال   وثال،د احمليلنى اح ءنيف  لحثلات جل يفنن جن  -
ا  ااالااتل جال هللا،ا   الخيلاللل احت،ل ائهلايف   ر اللال يفنن ا أال  هللاالاات
به اثلد  ااالق األ  لل ي ث  جل ي نحو جه فر،لهللا فمري نىل احيلنااللاللمل  
 احيل رحيال لمل  ألن  االيلط ني جه ات ثلاو يتلانن فن  ا ا تناالو ئهلا فجر ف   

لهللا ه خألبد ااثلي به  حيللتال  ر،ل جل   ال يفنن جمرد اريض  ال ان اا
االل ل  ر،طو احر ق مم ل فبااه جه  ا   ه فر،لحو احيلنااللالد رإن ةحد ال ي،ا   

 فن يفنن ف ار جه ف  و اريٌض  درٌة حط ن  نىل االناالدم 
 هح ا أثل   االيل ل ل ن األر،لهللا احيلنااللالد بلسثد الحالد   ح،ل جل ملد نىل   -

اح نحال د الا ا أثل   االيل ل ليه ه  ةحد  اهللايلااله نمنل ان وثال،د اال لما  
حيل ريض   اال ل    سلهللااليلو  ر ا  ه تلل خأثل  األ  لل  احتري ني   ناالد 
اوالاد ب،ا  احيل طي اه    لق ه ا صرد  باللال  ه تلل خأثل  االللاريه  
 ب،ض خأثل  األ  لل حيلناالو االألحثني   صرد جه األ  لل نىل احفح   

االأط    اخيل اح ءنيف  اه ا ا  احيلناالو  خيلصف احمليلنى  طتع دلالمل 
حط ألي  جلئحد ا أال   ج  ا اح نهللا  رلحيلناالو جاصات جه ااالق األ  لل  
اجطفنا   "اهللايلثا  ا  ألجر   األجر  نىل  ج،و ال   ا اات  اثلد   جه  به  هللا،ا 
اطالفق فجر قمم" باللال الا فه بفر  جه  ار و ان جه الن احللي  جال "  

تفن  ال  تلتسنا   الا  ل    ال  احيل لو   ال ل   تللاانانمم"   ةحد  ال   نا  
رلأل هللا حمر    جألح   رلن أيجر فتثلاو ئهلا جثيل له   ا خر مل    
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    حبفق مربو  فااتل   سثاتل نىل احرهللانهللا مطو م اطالو  هللاطق  راه مث  ان  
 ي  د  ياارة اه ا ا اا    حللي  وط  احفح  اه االايلاا  اطالوم

لهللا االحيلئاجال د  ج لماال   يفه  أثل  األ  لل   ال  جللل   حأثال،د األر، -
خبصف االللاريه  خبلمد ف بفر اح يف  ه تلل تنهالتاتل حمتئاا ئمللحل األ  لل  
ون تفنن ا صرد ه االللاريه  نة ار  اطاللق احيلئاجاتل  ما    ق جالالماتل ون  

ا احنالا   فال  األ  لل  األجرا   جه  االللاريه  جه  ل  يفنن  حهنلى   لمب 
احيلئاجالال جه   ر،صات  االللاريه ه جثايفلق  ه ح  جة  به هللا،ا  التتل  به  

 الن اح سق حال،طه بو جنمتو اح ري  جه احيلسطالق خبصرد االللاريهم 
 حط انحد احلتسالد احيت تلأنيف اطاللل األر،لهللا احيل،ث يد  اا فبنبفر جلا  د   -

و احيلسطالق خبصرد االللاريه   حطيلأ   ول  ااا الال اطو األ  لل  ااطلق اط
  ط ع ج لماه اح نحالد ه االا اف بتءطلق ه االلهي  احهفر  ق اطو  
ةحد جه   ملال،لق  احاال   ق  ح ثنهللا الا م "ائا ق م خ اتا"     
احر  الد   احسطأد  ا طالتد  مل    منل   بفر  أله  مل،ع  احيت  األر،لهللا 

ه خملوثيللل ا ن ل  تر ع راللق  اوايا   خلوثع  تنت األ  لل ف ار ج
 األ ر احسل ر  مم ل محطلق اطو احيلللاهللا اه االألحثد ا صردم

  ظراتا حأثال،د األر،لهللا احيل رحيالد احيت تسيلطئ  تسل يف احمليلنى اح ءنيف  اح ن    -
اح رهالد  ل ع فمل   ءنلاتا ه ا ه االا  د ماللهللااتل جباالة األر،لهللا   ال  فلد  

 طالمل هللا،ا به اثلد   ااثلي به االل ل   ها  ل  ءنلاات نال ه ب،ض  
رالو    احيل ل ل  ي يلءي  جل  ي،ر   فخ   لد    ل   ه  االيل ل ليه  ألن   ل   لمب 

  االتتل  اطالو   يفه   ه األر،لهللا   ال   ارر ه ا ا ا أليم
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جه   بفا   ااخر   احس التد  فخثللال  ين   ال مل   نة  ر ا  ا ا   ب،ا 
يلالاالد   اي ال تئاهللا  حبلاد نىل دلاهللالمل  اح ءلاي  االنهنالمل احساللهللاالد  االا

احل اي د األخرى    االللات  احيلاا ى  تسو رءصات اه  االللت  آحاللمل  فخرى  ر  
االللت   آحاللمل  جه  ةحد  االسث   اال ل   احسالل       رلا لم  االر ا  
احيلاا ى   ط لل ميفه فن تفنن جااخل فخرى حطفهح اه  ا  مم ل ه ا ه  

مل خألبال د   حيلنهال  جصبسلمل اح، ر ائهللاصجي األ هللا  احل نة جه ج ن جل
ف    ائ هليفالد  ا  ليفص  آخر  ييللل هللا   ا  فن  ميفه  احيلأهللاالن   ال   اجه 
ا حاللمل احسردي د  حالث و ب حد احثلي  اهللا،اتل حفا  جه احالاهللالمل احيت هللايلاريف  

 ا ه احل نة احلاريد احتريا  ال حملحدم 
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 ثبت افصتدر وافراجع: 
احأث،د آاثل  -1 احسطتالد  الايلد االلنل    اح ا ت األ  لليف  االفيلثد  االايلد االلنل   اثا 

  م 1973ال/1393احالحاد 
األاللت احناالئ  ه احلار اح،ره اح ا   ةالل به اطي   طالد ا داي  اح،طن  ائ سل الد -2

  م 2013بسنهللاد  الج،د هللانهللاد  تن ن  احأث،د األ ىل 
فخثلل االايلد  حماا به ااسه به ا حد  ةة  تن ال   دلاهللاد مصح به اثا اح،ئيئ -3

  م  2003ال/1424هللاصجد  جر ئ حبنمل  دلاهللالمل االايلد االلنل   احأث،د األ ىل 
فدي احفلت   البه ميلالثد  شرح  ت ا  اطي رلانل  وث،د  اال  احهؤ ن ائهللاصجالد    -4

احر  وث،د   األ ملف  احاان   ائلشلد   اه  ج نل   األ ىل   احأث،د  اي   
  م 1987ه/1407

ح نيد تاا حالد  اثا ا لديف به هلرر احهلريف  دال    -5 نهللا اتال اللمل ا ألي  ج للبد 
  م 2004احفيللي اوايا االيل ا   ب  مل  احأث،د األ ىل  

ناص  االنم،ني  ابه مالق اونايد  ا ال  جهلنل  سه آهللا هللاطالن  دال ابه اونايف    -6
 الم1423جل   احأث،د األ ىل  احا

آرل  اايا  ه احث ا احط نيف اال،لمر  حماند حنطد  دال اال،ررد اولج،الد  ج ر     -7
  م 2002دمط  

احناالئ    -8 احلاريد  "األاللت  حبا  اح ا    اح،ره  األدي  ه  فحبلمل  فدبالد   فرل ي  
اال ل ايفة  جفيلثد  احفر    اح،ثا  اثا م  به  احفر   اثا  احراي    حط  لبد"   اطفد  

    فمطو حبا جلهنل ه جمطد اولج،د ائهللاصجالد ه  2019ال/1440احأث،د األ ىل 
 هم1433   159االايلد احلثنيد  حل

حط امل    -9 احراين  دال  احسالا  آخريه   رؤاد  ابه  ا   ا ال   االرظ  احثاايد  احللليد  
  م 1988/ 1408اح لار   احأث،د األ ىل 

ثاللن  ابه  ا  احفلت   ا ال  فمحا جأطني   خاجيد اااياي   اح الن ه  انه اح  -10
  م 1967وث،د اح،لين  ب ااد  احأث،د األ ىل 
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احثاللن  احيلثالني  اول ظ  ا ال   شرح اثا احسص  الل ن  جفيلثد ا لهي  اح لار      -11
 دمط  دمملم

احاان  حطلهر    احيللليخ ائهللاصجي جنامح  ا   اثا اح،ئيئ به اثا م اااالايف  دال-12
 احيلناية  ائهللافلاليد   دال األ احن ا ءرا  حطلهر  احيلناية  اا   احأث،د األ ىل  

   1998ه/1418
فبن    -13 احأ يف  ا ال  حماا  احأ يف(  حماا به ارير  احرهللال  االطنك )خيليخ  خيليخ 

 احتءل نبرااالق  دال اال،للف  اح لار   احأث،د احال الد  دمملم
ا  -14 ا ألي  حملاا  اطالل  احثص ي  االهر حل  ه  ائييلنت  اهللا اتال الد  ا لاي  ر  

  ااد  8جهثلهللا   ل  اثااح اا  جمطد نشفلالمل ه احط د  األدي  اوئايفر  جمطا  
  م 2009  هللالد 5
اطالل ا ألي احه،ريف  نهللا اتال الد احيلللة  حماا جتيللح  االر ئ احا له اح،ره     -15

  م 1992احاال احثالءل   احأث،د احالحاد   
احيل طالل احط نيف  الا جالهللاد ف ستنلد  مصح نمسلاالل اثا اا   ب  مل  دال   -16

  م 1993احيللنير حطأثلاد  احلهر  احأث،د األ ىل  
احيلاا حالد  انلم بنهللا  ترةد م ي اح،يلله  احاال اح،ربالد حط،طن  انشر ن  ب  مل     -17

  م 2010احأث،د األ ىل  
نىل ائدلا الد  ملحل به ا لديف لجءلن  جلهنلامل  احيلنامل األده جه احيلاا حالد    -18

األ ىل   احأث،د  احثالءل    احاال  اح،ره   احا له  األده  حراي    االر ئ  احللديف 
  م 2015ه/1435

ةلر  خأ  اح،ري ه ا نل اح،ربالد احئاار   فمحا ا ي متنمل  شر د جفيلثد    -19
  م 1352/1933  جأث،د ج أتو احثله ااطيب  اح لار   احأث،د األ ىل  

ا ألبد  أللهللاأن  ترةو  ما  حو        نمو نبرااالق هللاصجو  جفيلثد األهطن    -20
  م 1959اال ريد  دمط 

داليفل ائا لا  اثا اح لار اورالين  مرفه  اط  اطالو حماند حماا شل ر فبن رلر     -21
  م 1992ه/ 1413جأث،د االاين  ح لار   دال االاين جبا   احأث،د احالحاد  
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احرهللاليفل األدبالد  د لال ه تأنير احلار اح،ره اح ا   ملحل به لجءلن   طالد ا داي    -22
  م 2007 احتلنن  ائ سل اللمل  جلنبد  تن ن   دال احتللاه  ب  مل  احأث،د احال الد   

احس   احلثنيد  ابه اهل   ا ال  اار به اثا احسص  تاجريف  دال احفيللي اح،ره     -23
  م 1990ال/1410احالحاد   ب  مل  احأث،د

احأث لمل احف ى  حماا به هللا،ا احئاريف  ا ال  اطي حماا اار  جفيلثد ا لهي     -24
  م 2001ه/1421اح لار   احأث،د األ ىل 

اح، ا احتريا  ابه اثا لبو  شرح فمحا فجني  فمحا احئيه  نبراالق األباللليف  جأث،د    - 25
  م 1965-1949حأث،د األ ىل  ولد احيلأحالح  اح ةد  احلهر  اح لار   ا

اح، ل  احط د  اجمليلاة )احتطستد ه اح،ل  احنام،ي(  انن هللا هللا  ترةد هللا،الا اح لمني    -26
  م 2006جلهنلامل االخيلصف  اوئايفر  احأث،د األ ىل  

اطق احلَّص   جاخل جيلااخل االخيل لململ  رليه دايد  ترةد  ت،طال  هللا،الا  سه   -27
  م 2001لي  اح لار   احأث،د األ ىل   حب يف  دال اح لار  حطفيل

االنن األخثلل  ابه ميلالثد  شرح  ت،طال  ينهللاح اطي ونيل  دال احفيل  اح،طاالد     -28
  م  1986ال/ 1406ب  مل  احأث،د األ ىل 

ريل  احثلليف بهرح م ال  احث لليف  االرظ فمحا به اطي به   ر اح،س صين    -29
اثا   رؤاد  ا أال   حماا  احايه  حم   اح لار    ا ال   حط امل   احراين  دال  احثلمي  

  م1986ه/1407احأث،د األ ىل 
ه اح اةلتالد  األر،لهللا ائهلاي د ه اح،ربال د اال،لمر   دلاهللاد دالحال د  ج، ق هللااللمي     -30

  م 2010اطي حماند   ي اح راف  اح لار   جفيلثد ا داي  احأث،د األ ىل  
اثا م منحد  جسفالطاللين حطلهر  احيلناية  ه  ظريد اا لم  دلاهللالمل  تأثال لمل     -31

  م 2011تن ن  احأث،د األ ىل  
اح لجنت االنهللاناي حطيلاا حالد  حبا " احيلاا حالد  احطسلن  اح،ررلن" ت،ري  شفريف    - 32

  م 2010االث نمل  االر ئ احنو  حط ةد  تن ن 
احايه ابه األ    ا ال  اار اثا احسص  ت  -33 احيللليخ  ائ  اجريف  دال احفلجل ه 

  م 2012احفيللي اح،ره  ب  مل  احأث،د األ ىل  
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احاال   -34 اح،ره   احا له  االر ئ  ي أني   هللا،الا  اح،ره   حطسرد  ج اجد  احفص   ا    
  م 1997احثالءل   احأث،د األ ىل 

حسلن اح،ري  ابه جلظنل  ا ال  اثا م اطي احفث    حماا فمحا  س  م     -35
 ،د دال اال،للف  احأث،د األ ىل  دمملم  الشق احهلةى  وث

احاال    - 36 اح،ره    احا له  االر ئ  احرمحه   اثا  اح، طي  وو  احيلفن ر  ف   احطسلن  االالئان 
  م1998احثالءل   احأث،د األ ىل   

حنن أت يل  طي   اثا    -جثاف اح  ايد  احألبة احيلاا ى   ألي احهلويب األمنى  -37
  لابه شثفي حطانمة بيللليخ  19هللاأالح/ اوئايفر   –ت  اح    ل   الج،د رر لمل اثل 

9/7/2020   rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle    
جماة األجالهللا  فبن احتءل االالااين  ا ال  حماا فبن احتءل نبرااالق  دال اوالل     - 38

  م 1987ال/1407ب  مل  احأث،د احال الد  
األخءر اح ثال ي  احاال اح،ربالد جاخل نىل اطق احلص   جملالمل تأثال و  حماا    -39

 حط،طن  انشر ن  ب  مل  دمط  دممل
االسيلالك اطو اح  ال ني  ائجل  اال ق احلالسلبنليف  دلاهللاد  ا ال  ج أتو اثا    -40

  م 2002ال/1422اح لدل األ  دال احفيل  اح،طاالد  ب  مل  احأث،د احال الد  
و فمحا حماا شل ر  دال  جسلا ائجل  فمحا  فمحا به  لثل  شر و  ملة رلللهللا  -41

  م 1995ال/1416ااايا  اح لار   احأث،د األ ىل  
اال أط لمل االتلتال  حيل طالل ا ألي  د جلالد جل  ن ن  ترةد حماا حياللته  احاال   -42

  م 2008اح،ربالد حط،طن  انشر ن  ب  مل  احأث،د األ ىل  
احألار حماا به ي، ني احت  اف ديف  اال لمن االألبد ه ج،ل  ولبد  جما احايه فه  -43

ا ال  محا اولهللار  جلهنلامل دال احالالجد حطث ا  اح ةد  احلهر  احراي   احأث،د  
  م 1969ال/1389األ ىل 

ج لما احهري،د ائهللاصجال د  احألار به الشنل  دال هللا لنن حطلهر  احيلناية  احأث،د    - 44
  م 2007احال الد  
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مرا   تاا حال د    –احر ايد اال ربال د فمننةااتل    –ديف اال،لمر  اال  اي د ه ا ألي احسر   -45
  م 2013 ،لل حماا  فور  د د يلنلاه  اوئايفر  الج،د فه بفر بط ليا 

جلللم احسلد احلثنيد  البه تالاالد  ا ال  حماا لشلد هللال   وث،د الج،د ائجل  حماا  -46
  م 1991ه/1411به هللا،ند ائهللاصجالد  احأث،د احال الد 

ن جلظنل تاا ى حالاهللاد احثص د اح،ربالد  جهر حل حربه احثص د  الت لهللا  خطالتد  حن  - 47
بنالديف  هاه هللا ل حبنمل  ا   "احالاهللالمل احثص الد  احنامة  االأجنهللا" بفطالد احط د 
احأث،د   اح،ربالد  الج،د ائجل  حماا ابه هللا،ند ائهللاصجالد  جألبة اولج،د  احراي  

 هم 1432األ ىل  
 اايا  اثا احسص  االسايف  هللاطسطد ده احا لرالد  احأث،د األ ىل   حنن  اي   له  -48

  م 2010
اح،ئيئ   - 49 اثا  ااءنل  اح اللي   ااحالد  احلاريف   اح امل  ه  األدبالد  األاللت   ظريد 

االجي    اطي  حماا  تن ن   دال  بسنهللاد   ائ سل الد  ا داي  اح،طن   شثالل   طالد 
  م2001متلمن  احأث،د األ ىل  

  انن ف هللانت  ترةد  - الح  ل ئ األشالل   حفص    –ر،لهللا احفص  اح،لج د   ظريد ف  - 50
  م 1991اثا اح لدل ماللال   احاال احثالءل   دال نرري الل احهر   احأث،د األ ىل  
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 : ملخص الدراسة

ا،   نظم القرآن مليء ابألسرار البالغية، وللسياق أمهيته يف كشف هذه األسرار وتتبع مظاّنِه
جعلت اآلية ختتم هبذا االسم دون  ويُعىن هذا البحث ابلكشف عن أمهية السياق والقرائن اليت 

 ما سواه من أمساء هللا احلسىن، وعلى خالف ما يظنه املتلقي والقارئ هلذا القرآن العظيم. 
وملا كان للسياق دور فاعل يف توجيه املعىن الذي استدعى هذه اخلواتيم، كان هذا  

 البحث للكشف عن تلك األسرار. 
 

 ألسرار البالغية، النظم القرآين.التناسب، السياق، ا الكلمات املفتاحية:
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Abstract:  

Rhetoric of the Qur'an is replete with many eloquent secrets. The context has 

a very important role to do in revealing these secrets and identifying their 

positions. As such, this paper attempts to highlight the significance of the context 

and the reasons why these verses were concluded with a very specific Name, not 

any other Name else – an ending which might be unexpected by the reciter of 

and listener to this Great Qur'an . 
Out of the fact that context has an effective role in conveying the meaning that 

necessitates these very particular endings, this paper aims to reveal these secrets.  
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 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، احلق املبني، والصالة والسالم على  

 أبلغ اخللق وخامت املرسلني، وعلى آله وصحبه والتابعني، وبعد: 
يؤاته   دائم  زارع، وحصاده  لكل  أرض خصبة  الكرمي  القرآن  أسلوب  فإن 

اء هللا  الباحثون إبذن رهبم، وحملبة الباحث ألسلوب هذا القرآن العظيم، وألمس
احلسىن اليت من أحصاها دخل اجلنة، كان هذا البحث الذي يتغِيا فيه الباحث  
أن يظفر بسرٍّ من أسرار ختم اآلايت أبمسائه احلسىن، ومالءمة هذا االسم دون  
ما سواه، مع أنه يتبادر لذهن القارئ أنه لو كان اخلتم بغريه من األمساء لكان  

ن أمهية السياق والقرائن اليت جعلت  أنسب، ويُعىن هذا البحث ابلكشف ع
 هذا االسم خامتاً لآلية دون ما سواه وعلى خالف توقع املتلقي.

 وكان منهجي يف اختيار اآلايت يتم وفق ما يلي:  
أواًل: االستقراء، فقد استعرضت آايت القرآن كِلها، وما يسبق لفهمي أن  

من اآلايت  ختتم به اآلية، مث أييت اخلتم على خالف ذلك قِيدته؛ أل ن كثرياً 
يسبق للفهم أن ختتم بغفور رحيم، فتختم بذلك وهو ما أشار إليه علماء البالغة  
يف مبحث )مراعاة النظري(، أو حتت مسمَّى )تشابه األطراف(، كما يف قصة  

 األعرايب حول آية "والسارق والسارقة...".
بـ)عزيز حكيم(، ومل أتطرق  فهذه اآلية حبثها العلماء كثرياً ومناسبة ختمها  

إليها؛ ألّنا ال تدخل يف املنهج الذي رمسته، وأن اآلايت املقصودة يف حبثي هي  
 اليت ختتم خبالف ما يتبادر إىل ذهن القارئ.
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اثنياً: االستهداء بكالم العلماء حول اآلايت اليت اخرتهتا، وهل هي موافقة  
م  فإن وجدت  سننه،  على  الذي رمسته، وسرت  أثبت  للمنهج  ذلك  يقوي  ا 

 اآلية، وحبثت عن سر ذلك اخلتم.
وملا كان للسياق دور فاعل يف توجيه املعىن الذي استدعى هذه اخلواتيم،  
جاء هذا البحث؛ للكشف عن أسرار خامتة اآلايت هلذه األمساء، يف ضوء فهم  

 السياق.
 وأييت البحث يف مقدمة، ومبحثني: 
 لته، وأمهيته. املبحث األوَّل: السياق، معناه، ودال

 املبحث الثاين: مناسبة ختم اآلية أبمسائه احلسىن.  
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 السياق معناه، وداللته، وأمهيته  : املبحث األوَّل
 السياق يف اللغة: 

واحد، وهو حدُو   أصٌل  والقاف  والواو  "السني  أن  إىل  فارس  ابن  ذهب 
 .(1) ب"الشيء. يقال: ساقه يُسوقُه َسوقاً، والسَّيِهقة: ما استيق من الدوا

َسْوقاً   يُسوقها  وغريها  اإلبل  ساق  معروف.  "السَّوق:  منظور:  ابن  وقال 
ياقاً، وهو سائق وسوَّاق، ُشدِهد للمبالغة..."  .(2)وسه

بُل َتساوقاً إذا تتابعت، وكذلك تفاودت فهي   وقد انساَقت وَتساَوَقْت اإله
 ُمتقاودة ومتساوقة. 

َيُسوق أْعُنزاً ما تساوق، أي ما تتابع.  ويف حديث أم َمْعبد: فجاء زوجها  
 واملساَوقة: املتابعة كأنَّ بعضها يسوق بعضاً.

وساق إليها الصَّداَق واملهَر سياقاً وأساَقه، وإن كان دراهم أو داننري؛ ألن  
أصل الصداق عند العرب اإلبُل، وهي اليت ُتَساُق، فاستعمل ذلك يف الدرهم  

ياق  .  (3) : املهروالدينار وغريمها... والسِه
)ت  الزخمشري  أحسن  538وقال  احلديث  يسوق  هو  اجملاز:  "ومن  هـ(: 

سياق. وإليك سياق احلديث، وهذا الكالم مساقه إىل كذا، وجئتك ابحلديث  
 .(4) على سوقه أي َسْردهه"

 
   .   3/117معجم مقاييس اللغة:    (1)
   (.   10/166لسان العرب: مادة )سوق(، )   (2)
   (.   10/166ينظر: املصدر نفسه: مادة )سوق(، )    (3)
   .  314أساس البالغة:    (4)
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التوايل والتتابع كما يف قوله: "سرد احلديث والقراءة جاء   ويقصد ابلسرد 
 .(1) هبما على والء"

وللسياق حضوره يف الرتاث العريب هبذه الصيغة )السياق(، أو بصيغ أخرى  
تؤدي نفس املفهوم عند اللغويني، والبالغيني، واألصوليني، واملفسرين؛ كاحلال،  
والبالغيون يستخدمون كثرياً   واملقام، واملوقف،  والقرينة،  والدليل،  واملشاهدة، 

 .(2) مصطلحات احلال واملقتضى، ومقتضى احلال 
والسياق يطلق ويراد به السياق اللغوي وكان أوَّل من استخدمه هبذا املعىن  

هـ( حني عقد ابابً يف الرسالة أمساه )ابب الصنف يبني سياقه  204الشافعي )ت 
 . (3) معناه(

فيقول:   بعينه  املصطلح  يذكر  أن  دون  إليه  يشري  نراه  آخر  موضع  ويف 
لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ   "وتبتدئ العرب الشيء من كالمها، يبني أوَّل

 . (4)الشيء يبني آخر لفظها منه من أوله"
هـ( لفظ )املساق(، ويعين به السياق بنوعيه 790واستعمل الشاطيب )ت 

سياق النص، وسياق املوقف؛ إذ يقول: "املساقات ختتلف ابختالف األحوال،  
يكون على ابلٍّ  واألوقات، والنوازل، وهذا معلوم يف علم املعاين والبيان، والذي  

 
   .  392املصدر نفسه:    (1)
، وعروس األفراح:  33، وتلخيص املفتاح:  63،  61، ومفتاح العلوم:  192دالئل اإلعجاز:  ينظر:     (2)

(1/155 .) 
   . 62الرسالة:    (3)
   .  52املصدر نفسه:    (4)



 

 

 
379 

 العربية جملة العلوم  
 هـ 1442  شوالستون  الو   احلادي  العدد

وما   القضية،  حبسب  وآخره  الكالم  أوَّل  إىل  االلتفات  واملتفهم  املستمع  من 
اقتضاه احلال فيها، ال ينظر يف أوهلا دون آخرها، وال يف آخرها دون أوهلا...  
وال حميص للمتفهم عن رد آخر الكالم على أوله، وأوله على آخره، وإذ ذاك  

 .(1).."حيصل مقصود الشارع يف فهم املكلف.
وقال: وهو يعيب طريقة التوسع يف فهم ألفاظ القرآن الكرمي، مبا يتعدَّى  
أنه قول يف كتاب هللا ابلرأي،   من ذلك:  الداللة األصلية املقصودة، مستثنياً 

، "فإنه  (2)   َّ حك حض جض مص ٱُّٱوذلك خبالف الكناية يف مثل قوله تعاىل:  
 . (3) الكالم"شائع يف كالم العرب، مفهوم من مساق 

وللزركشي إشارة واضحة للسياق عندما أفرد عنواانً، أمساه: )داللة السياق(،  
بدأه ابلقول: "أنكرها بعضهم، ومن جهل شيئاً أنكره، وقال بعضهم: إّنا متفق  

 .(4)عليها يف جماري كالم هللا تعاىل"
آاثر  ويُشري السيوطي يف مواطن عِدة إىل السياق، وهو مطلع جِيد على  

من سبقه، وجامع ملا تفرق، يقول: "األمر الكلي املفيد لعرفان مناسبات اآلايت  
 .(5) يف مجيع القرآن: هو أن تنظر الغرض الذي سيقت له السورة"

 
 .  414 -3/413املوافقات يف أصول الشريعة:    (1)
 .  43سورة النساء:    (2)
 .  3/278املوافقات:    (3)
   . 6/52البحر احمليط يف أصول الفقه:    (4)
   .1/110اإلتقان:    (5)
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واحد، ورد يف سورة   تعبريين حول موضوع  الفرق بني  بيان  وقال بصدد 
)ف األعراف:  البقرة(، ويف  )يف  فانفجرت  األعراف؛  انبجست(؛  البقرة وسورة 

 .(1) "ألن االنفجار أبلغ يف كثرة املاء، فناسب سياق ذكر النعم التعبري به"
وقال وهو بصدد بيان أسباب اخلطأ يف التفسري ابلرأي: "وما جيوز أن يراد  

 .( 2) به، من غري نظر إىل ما يصلح للمتكلم وسياق الكالم"
الذي سيق  الكالم  نظم  مراعاة  املفسر  نظر  "ليكن حمط  وإن    وقال:  له، 

 . (3) خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز"
 .(4) قال السيوطي: "على املفسر مراعاة التأليف والغرض الذي سيق له"

ولقد كان املفسرون من أسبق العلماء الذين اهتموا ابلسياق، واستعانوا به  
والتفسري   احلكيم،  للشارع  املراد  املعىن  الكشف عن  من وسائل  مهمة  وسيلة 

تسوغ  مبفهو  معينة  مسات  ذي  خاص،  نص  على  ينصب  االصطالحي  مه 
خصوصيته، أو جتعله خمتلفاً عن بقية النصوص، لعلَّ من أهم هذه السمات  

صلى هللا    -اليت ميتاز هبا النص القرآين أنه: "كالم هللا تعاىل، املنزل على حممد 
 .(5) ، املتعبد بتالوته"-عليه وسلم

 
 . 1/115املصدر نفسه:    (1)
 .  1/178املصدر نفسه:    (2)
 . 1/186املصدر نفسه:    (3)
 .  1/185املصدر نفسه:    (4)
    .39التحبري يف علم التفسري:    (5)
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 بتالوته، أضفى عليه قداسة وجالاًل لدى  وهذا التنزل املبارك الذي تعبدان
املسلمني مل يكن لنص آخر، بـَْيَد أِن هذا اجلالل والتقديس للقرآن الكرمي مل  
يقف حائاًل دون دراسته أبشكال وألغراض ومبناهج خمتلفة، َفُدرس لغوايً يف  

أدائياً  ودرس  وإعرابه،  وغريبه  القرآن،  معاين  وكتابة   - كتب  يف كتب    -قراءة 
الفقهاء يف  القرا  وتناوله  املصحف ومجعه...،  ءات صحيحها وشاذها، ورسم 

 كتب األصول واألحكام، وتناوله البالغيون يف كتب اإلعجاز وبديع القرآن.
ابعتباره كتاابً   الكرمي كانت  القرآن  مع  التعامل  من  األشكال  هذه  وكل 

رس إمنا كان  مقدساً معجزاً، ومصدراً للتشريع، وكل من تناول القرآن الكرمي ابلد
يبحث عن املعىن على وجهٍّ من الوجوه، وللمفسرين يف البحث عن املراد أو  
املعىن يف القرآن الكرمي طريقان مها نوعا التفسري، ومها: التفسري ابملأثور، والتفسري  

 .(1) ابلرأي، فأمَّا التفسري ابملأثور فمعتمده القرآن، والسنة، وأقوال الصحابة 
للتفسري ابملأثور تعتمد يف معظمها على السياق بنوعيه، وهذه الطرق الثالثة  

فهي تعتمد استقراء النصوص )سياق القرآن( فإنه يفسر بعضه بعضاً، أو السنة  
وهي إن مل تكن فعاًل أو تقريراً فال شك هي قول أي نص، ففي هذين الطريقني  

 تناول للقرآن الكرمي ابلنصوص منه ومن السنة، وهذا سياق النص. 
سياق املوقف فيبدو يف أقوال الصحابة يف التفسري؛ ألّنم شاهدوا القرائن    أمَّا

من   فكثري  النزول،  أسباب  أواًل يف  تتمثل  واألحوال  القرائن  وهذه  واألحوال، 

 
   .  1/3ينظر: تفسري القرآن العظيم:    (1)
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اآلايت ارتبطت مبواقف وأحوال اقتضت نزوهلا، وسبب النزول معني على فهم  
 املراد من اآلية. 

النزول سبب  "ومعرفة  تيمية:  ابن  العلم    قال  فإن  اآلية؛  فهم  على  يعني 
 .(1) ابلسبب يورث العلم ابملسبب"

ويعِد الطربي مفسراً رائداً يف أتصيل قاعدة السياق القرآين، واستثمارها يف  
تفسري النصوص، وتتجلَّى هذه الرايدة أوَّل ما تتجلَّى يف صياغة قواعد السياق،  

، ومنها قوله: "رِد الكالم  واحلث على إعماهلا عند النظر يف كتاب هللا تعاىل
، وقوله: "غري  (2)على الذي أقرب إليه أوىل من رِده على الذي هو أبعد منه"

جائز صرف الكالم عمَّا هو يف سياقه إىل غريه، إالَّ حبجة جيب التسليم هلا،  
تقوم به حجة،    - عليه السالم  - من داللة ظاهر التنزيل، أو خرب عن الرسول 

 . (3) الدعاوى فال تتعذر على أحد"فأمَّا 
الرتجيح بني   السياق يف  الطربي داللة  والتنزيل يسرتفد  التطبيق  ويف جمال 
الروابط   واستجالء  ونظمه،  الكالم  ملساق  األنسب  املعىن  واختيار  الرواايت، 
األستاذ   املزية  هذه  إىل  أملع  وقد  اآلايت،  بني  واملقامية  واألسلوبية،  النحوية، 

شاكر يف حتقيقه لـ )جامع البيان(، حني قال: "مل يغفل عن هذا   احملقق حممود
الرتابط الدقيق بني معاين الكتاب، سواء كان ذلك يف آايت األحكام، أو آايت  
القصص، أو غريها من نصوص هذا الكتاب، فهو أيخذ املعىن يف أوَّل اآلية،  

 
   .  13/339فتاوى ابن تيمية:    (1)
   .  16/87جامع البيان:    (2)
     .6/31جامع البيان:    (3)
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ك لشيء منه، أو  مث يسري معه كلمة كلمة، وحرفاً حرفاً، مث مجلة مجلة، غري اتر 
 .(1) متجاوز عن معىن يدل عليه سياقها"

بداللة   الرتجيح  على  الغزيرة  الشواهد  يعدم  الطربي ال  تفسري  والناظر يف 
 السياق.

 جئ يي ىي ني مي زي ٱُّٱومثال ذلك ما قاله الطربي يف سورة األحقاف:  

َّ جخ جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ
من  (2) "والصواب   ،

القول يف ذلك عندان أن الذي قاله مسروق يف أتويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل؛  
يف سياق توبيخ هللا تعاىل ذكره    َّ جخ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٱُّٱألن قوله:  

 . (3)مشركي قريش"

واملتتبع البن جرير يف تفسريه يلحظ من تقعيداته يف التعامل مع السياق ما  
 يلي: 

 ى اتصال السياق ما مل يدل دليل على انقطاعه. أواًل: الكالم عل
 اثنياً: أوىل تفسري لآلية ما كان يف سياق السورة. 

 اثلثاً: النظر إىل ابتداء اآلايت معني على معرفة مناسبة خامتتها.  
 . (4) رابعاً: خيتار من املعاين ما اتسق وانتظم معه الكالم

 
   .   4/537ينظر: جامع البيان:    (1)
   .  10سورة األحقاف:    (2)
   .    11/12جامع البيان:    (3)
   .  111داللة السياق القرآين وأثرها يف التفسري:    (4)



 

 

 
384 

 أسرار تناسب اآلايِت املختومة أبمساء هللا احلُسىن مع السياق
 د. خالد بن حممد العثيم

عقلية فذة أسست للمفسرين  وكل قاعدة هلا شواهد يف تفسريه تبني عن  
 بعد أن يتأملوا كثرياً يف السياق ويعتنوا به يف تفاسريهم.

حيان وأاب  الزخمشري،  عطية (1) ولعلَّ  وابن  الذين    (2) ،  املفسرين  أبرز  من 
تعِددت   إذا  وكونه مرجحاً  املراد  املعىن  بيان  تفسريهم يف  السياق يف  اعتمدوا 

ية ما قاله الزركشي عن الزخمشري حني  األقوال، ولعلَّ أصدق وصف هبذه العنا
حتِدث عن منهجه وعنايته ابلسياق: "وهلذا ترى صاحب الكشاف جيعل الذي  

 . (3) سيق له الكالم معتمداً، حَّتَّ كأن غريه مطروح"
 وميكننا تقريب السياق القرآين من خالل تعريفه:  

القرآنية على  هو انتظام املعاين وتساوقها يف وعاء األلفاظ  السياق القرآين:  
 حنو يفيد الغرض املقصود دون انقطاع.  

 وحَّت جنلي هذا التعريف أمت اجلالء نقف عند كل مفردة من مفرداته: 
قولنا: )انتظام املعاين( أي: أّنا تنساب انسياابً منتظماً ال تستشعر فيه نبواً   - أ

 أو انثالماً. 
شِد املعىن الكلي  قولنا: )تساوقها( أي: أن املعاين اجلزئية تتابع وترتادف ل - ب

 يف سياق املقطع أو سياق السورة.
قولنا: )وعاء األلفاظ القرآنية( أي: أن األلفاظ حوامل املعاين، وخدم هلا،   - ت

 فهي مبثابة اللِهنب الذي يقيم البناء، وينشئ الصرح.
 

   .  1/107ينظر: البحر احمليط:    (1)
   .    1/360ينظر: احملرر الوجيز:    (2)
    .1/137الربهان يف علوم القرآن:    (3)
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قولنا: )الغرض املقصود( أي: املعىن الكلي الذي يفيده السياق القرآين،   - ث
مقاصد التنزيل، وال شكَّ أن املعاين املتساوقة املنتظمة تتناصر  وينزل منزلة  

 على إبراز هذا املعىن وجتليته للقارئ املتدبر. 
اآلايت، وال   - ج أجنيب بني  فاصل  يوجد  أنه ال  أي:  انقطاع(  قولنا: )دون 

فجوات تقطع أوصال املعاين القرآنية، فالنص القرآين سوراً، ومقاطع، وآايت 
 (. 1اماً وتالمحاً)كاآلية الواحدة تض

 والسياق القرآين من حيث العموم واخلصوص ثالثة أنواع: 
 سياق السورة. -1
 سياق املقطع.  -2
 سياق اآلية، وهو الذي سنبحر يف أسرار ختمها ابألمساء احلسىن. -3

ومناسبة هذا االسم دون غريه يف هذا السياق، ونرى بعض املفسرين أبعد  
ا جتاوزوا ذلك لتحليل النص الكامل لآلية  نظراً فلم يقفوا على معىن اللفظ، وإمن

نقله   فيما  ذلك  ويتضح  أبوهلا،  آخرها  وتعلق  وختامها،  مجلها  وتناسب 
 مص  خص  حص  مس خس حس ٱُّٱالسيوطي: حيكى أن أعرابياً مسع قارائً يقرأ:  

فأنكره، وقال: "إن كان هذا    (2)   َّ جع  مظ حط مض  خض حض جض
 . (3) كالم هللا فال يقول كذا، احلكيم ال يذكر الغفران عند الزلل؛ ألنه إغراء عليه"

 
   .  55نظرية السياق القرآين:    (1)
 .َّ جع  مظ حط مض خض  ٱُّٱ، وصحتها: 209سورة البقرة:    (2)
     .116، 115، وينظر: فوائد يف مشكل القرآن: 290التحبري يف علم التفسري:    (3)
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إن التناسب الذي حبثه املفسرون وبعض البالغيني، ليس إالَّ تنامياً ملا قاله  
عه  األعرايب، الذي ربط بني أوَّل اآلية وآخرها ربطاً جتاوز املعىن املعجمي يف موض

 إىل العالقة بني الكلمات معجمياً. 
هـ(: "املختار يف الصفات الواردة يف  660ويقول العز بن عبدالسالم )ت

، ويقصد العز تلك الصفات  (1)القرآن أن تكون مناسبة لسياق ما قرنت به"
  جه ين ىن ٱُّٱاليت ختتم هبا اآلايت الكرمية من حنو قوله تعاىل:  

َّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه ىه مه
(2). 

يشملها   خاصة  عناية  القرآنية  لآلايت  النهاايت  من  الضرب  هذا  ولقي 
 موضوع )التناسب(. 

أسلوب   مسات  من  ابرزة  مسة  اآلايت  خوامت  يف  ترد  اليت  النهاايت  وهذه 
القرآن، ووجهاً فائقاً من أوجه بالغته، والربط بني بدء اآلية وخامتتها يتأتَّى من  

ة أوهلا آبخرها، أو بعبارة أكثر وضوحاً  خالل دراسة نصية لسياق اآلية، وعالق
العالقة بني املفاهيم املصدرة هبا اآلية مع اخلامتة ممَّا هو من ابب املناسبة، هذه  
بعض   هبا  بلغ  وآخرها  اآلية  أوَّل  بني  الداليل  املنحى  ذات  السياقية  املناسبة 

بني اآلايت    املفسرين مبلغاً جتاوز عالقة التناسب بني اآلية وخامتتها إىل العالقة 
 وبني السور.  

 
   .   115فوائد يف مشكل القرآن:    (1)
   .  38سورة املائدة:    (2)
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تفاسري   هبا  ُومست  مث  املناسبات(،  )علم  فيما مسُِهي  بوضوح  ذلك  ويظهر 
تناسب   يف  الدرر  نظم  البقاعي:  التفسري؛ كتفسري  من  النوع  هبذا  اختصت 

 اآلايت والسور، وكتاب تناسق الدرر يف تناسب اآلايت والسور للسيوطي.
إليها الزركشي: "جعل أجزاء الكالم بعضها  وفائدة علم املناسبات كما يُشري  

آخذاً أبعناق بعض، فيقوي بذلك االرتباط، ويصري حاله حال البناء احملكم،  
 .(1) املتالئم األجزاء"

وسوف يكشف لنا املبحث الثاين مجال هذا التالؤم، وإحكامه، وأن ختم  
ادر لذهن  اآلايت أبمسائه احلسىن اليت وردت فيها هي األنسب واألبلغ، وإن تب

 القارئ غري ذلك، كما سيأيت يف عرض اآلايت واستجالء أسرارها وحكمها.

 
   .1/131املصدر السابق:    (1)
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 مناسبة ختم اآلية أبمسائه احلسىن: املبحث الثاين
أمجع علماء اإلعجاز على أن التناسب من أوجه إعجاز القرآن، غري أن  
  منهم من اهتم ابلتناسب اللفظي؛ كالرماين، وعقد له أبواابً يف رسالة )النكت 

يف إعجاز القرآن(، كلها تتصل هبذا الوجه من التناسب، وهي: ابب التالؤم، 
التجانس وابب  الفواصل،  إىل  (1)وابب  االهتمام  صرف  من  العلماء  ومن   ،

التناسب املعنوي؛ كشيخ البالغيني عبدالقاهر اجلرجاين، وهذا االهتمام يعكسه  
وتتابعها، يقول: "فقد   حديثه عن تالؤم األلفاظ وترتيبها حبسب ترتيب املعاين

هي   من حيث  تتفاضل  ال  األلفاظ  أن  جماالً  للشك  يدع  ال  اتضاحاً  اتضح 
ألفاظ، وال من حيث هي كلمة مفردة، وأن الفضيلة وخالفها يف مالءمة معىن  

 . (2) اللفظة ملعىن اليت تليها، وما أشبه ذلك مما ال تعلق له بصريح اللفظ" 
تتفاضل، وتتظافر وال تتنافر وكل منهم    وجهود العلماء يف ذلك تتكامل وال
 جمتهد يف سرب أسرار هذا القرآن املعجز. 

 .(3) واملناسبة يف اللغة: املقاربة، واملشاكلة، واالنسجام
 ويف االصطالح: هي الرابطة بني شيئني أبي وجه من الوجوه.

واملناسبة يف القرآن هي: علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البالغة  
 .(4) دائه إىل حتقيق مطابقته املعاين ملا اقتضاه من احلال أل

 
   .  88ينظر: ثالث رسائل يف إعجاز القرآن:    (1)
   . 50دالئل اإلعجاز:    (2)
   ينظر: الصحاح، مادة )نسب(، ولسان العرب، مادة )نسب(.    (3)
     .1/6نظم الدرر:     (4)
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وقد عرف اإلمام بدر الدين الزركشي املناسبة، فقال: "املناسبة: أمر معقول،  
إذا ُعرض على العقول تلقته ابلقبول، وكذلك املناسبة يف فواتح اآلي وخواتيمها،  

خاص، عقلي، أو  إىل معىن ما رابط بينهما: عام أو    - وهللا أعلم   - ومرجعها 
حسي، أو خيايل، أو غري ذلك من أنواع العالقات، أو التالزم الذهين؛ كالسبب  
اخلارجي؛   التالزم  أو  وحنوه  والضدين،  والنظريين  واملعلول،  والعلة  واملسبب، 
أجزاء   جعل  وفائدته:  اخلرب...  الواقع يف ابب  الوجود  ترتيب  على  كاملرتتب 

ف أبعناق بعض،  التأليف  الكالم بعضها آخذاً  االرتباط، ويصري  بذلك  يقوى 
 .  (1)حاله حال البناء احملكم املتالئم األجزاء..."

النيسابوري   بن حممد  أبو بكر عبدهللا  اإلمام  املناسبة:  أظهر علم  وأوَّل من 
 هـ(.  324)ت 

قال الشيخ أبو احلسن الشهراابين: "أوَّل من أظهر ببغداد علم املناسبة ومل  
غريه هو الشيخ اإلمام أبو بكر النيسابوري، وكان غزير العلم  نكن مسعناه من  

َ جعلت   يف الشريعة واألدب، وكان يقول على الكرسي: إذا قرئ عليه اآلية: مله
هذه اآلية إىل جنب هذه؟، وما احلكمة يف جعل هذه السورة إىل جنب هذه  

 السورة؟، وكان يزرى على علماء بغداد لعدم علمهم ابملناسبة.
 .   (2)لرازي: "أكثر لطائف القرآن مودعة يف الرتتيبات والروابط"وقال ا

 
   . 36 - 1/35الربهان يف علوم القرآن:    (1)
   .  1/36املصدر نفسه:    (2)
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هذه املناسبات، فقد روي أن بعض    -رضي هللا عنهم  -وقد أدرك الصحابة
الصحابة ابدر إىل ختم آية حني مسع أوهلا، فعن زيد بن اثبت، قال: )أملى  

  ام يل ىل مل ٱُّٱهذه اآلية:    -صلى هللا عليه وسلم  -على رسول هللا

َّ من زن رن مم
َّ مح هتمت  خت حت جت  ٱُّٱإىل قوله:    (1) 

، قال معاذ  (2)
صلى هللا عليه    -بن جبل: "فتبارك هللا أحسن اخلالقني"، فضحك رسول هللا

 .(3) ، فقال له معاذ: مم ضحكت اي رسول هللا؟، قال: هبا ختمت -وسلم 
 جض مص خص  حص مس خس حس ٱُّٱوحكي أن أعرابياً مسع قارائً يقرأ: 

ومل يكن يقرأ القرآن، فقال: إن كان هذا كالم    َّ جع    رحيم غفور  مض خض حض
هللا فال يقول كذا احلكيم، ال يذكر الغفران عند الزلل؛ ألنه إغراء عليه، فلمَّا  

القراءة:   إن  له:   مض خض حض جض مص خص   حص مس خس حس  ُّٱقيل 

 . (5) ، قال: بخ بخ، عز فحكم(4) َّ جع  مظ حط
،  (6) ويتعدد أنواع املناسبة يف القرآن، فمنها مناسبة السور، ومناسبة املعقد

هبذه   ختمها  ومالءمة  الواحدة،  اآلية  أجزاء  ومناسبة  املوضوعات،  ومناسبة 

 
   .   12سورة املؤمنون:    (1)
   .   14سورة املؤمنون:    (2)
   ، وفيه سنده جابر اجلعفي ضعيف. 4/137أخرجه ابن حجريف املطالب العالية:     (3)
   .   209سورة البقرة:    (4)
   .  2/101ينظر: اإلتقان:    (5)
توفيق حممد سعد،     (6) د. حممود  شيخنا  يرددها  ما  التسمية كثرياً  وهذه  اآلايت،  من  اجملموعة  هو 

      .78استنباط املعاين: ويسميه آخرون فصالً. ينظر: سبل 
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األمساء احلسىن دون غريها، وتعلقها الوثيق مبضمون اآلية وتناسبها مع سياق  
 نظمها.

اآلايت اليت يتبادر إىل ذهن املتلقي  والشواهد اليت سنعرض هلا ستكون من  
أن ختم اآلية سيكون بغري األمساء اليت ختمت هبا اآلية، لكن القرآن ال يعطي  

 أسراره إالَّ ملن سرب أغواره. 
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 أواًل: ما ختم بـ )العزيز احلكيم(:  
وردت عِدة آايت ختمت ابلعزيز احلكيم، والقارئ يظن أن ختمها ابلغفور  

؛ لتقدم طلب املغفرة يف اآلية، ومن أكثر اآلايت اليت  الرحيم أنسب للسياق
وقف عندها املفسرون الستجالء السر يف ختم اآلية ابلعزيز احلكيم آية املائدة،  

َّ حل  جل مك لك خك حك  جك مق  حقمف خف  حف جف ُّٱقال تعاىل:
(1) . 

أتباع عيسى على  نهعم هللا  بيان  سياق  وردت يف  السالم   - اآلية  ،  -عليه 
وتبكيت النصارى على لسان عيسى حني اختذوه وأمه    وإنزال املائدة عليهم،

إهلني من دون هللا، وبراءة عيسى ممَّا فعلوه وتنزيه هللا عن ذلك، وتفويض أمرهم  
 إىل هللا ابلعذاب أو الغفران.  

 َّ حف جف ُّٱٱوقوله: 
وجه   وقد  الشرك،  وهو  العذاب  يستوجب  ما  فعلوا  ألّنم  ابلعذاب؛  بدأ 
للذهن ختمها   يتبادر  أنه  مع  احلكيم،  اآلية ابلعزيز  مناسبة ختم  العلماء سر 

 ابملغفرة والرمحة، وممَّا قالوه:  
أنه لو ختم اآلية ابملغفرة والرمحة لكان التعلق ابلشرط الثاين، وال يكون له   - أ

، يف حني أن ختمه ابلعزة واحلكمة متعلق ابلشرطني،  تعلق ابلشرط األوَّل
فإن تعذيبه ومغفرته َمُنوطان بعزته وحكمته، "فكان العزيز احلكيم أليق هبذا  
املكان؛ لعمومه، وأنه جيمع الشرطني، ومل يصلح )الغفور الرحيم( أن حيتمله  

 ما احتمله العزيز احلكيم".
 

   .  118سورة املائدة:    (1)
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ابلشرطني ال ابلثاين فقط،  قال األلوسي: "وادعى بعضهم أّنما متعلقان  
 .(1) وحينئذ وجه مناسبتهما ال سرتة عليه، فإنَّ َمْن له الفعل والرتك عزيز حكيم"
 ومعىن ذلك أن اختيار )العزيز احلكيم( متعلٌق ابلثواب والعقاب مجيعاً.

على   القادر  القوي،  العزيز،  أنت  فإنك  هلم،  تغفر  "وإن  الزخمشري:  قال 
 الذي ال يُثيُب وال يعاقب إالَّ عن حكمةٍّ وصواب. الثواب والعقاب، احلكيم 

قال:   فكيف  للكفار،  تكون  املغفرة ال  قلت:  ؟،    َّ حك جك مق ُّٱٱفإن 
قلت: ما قال إنك تغفُر هلم، ولكنه بىن الكالم على إْن غفرَت هلم، فقال: إن  
عذبتهم عدلَت؛ ألّنم أحقاء ابلعذاب، وإن غفرَت هلم مع كفرهم، مل تعدم يف  

وجه حكمة؛ ألن املغفرة حسنة لكل جمرم يف العقول، بل مَّت كان اجلرم  املغفرة  
 .(2) أعظم جرماً كان العفو عنه أحسن"

على  - ب وليس  إليه  األمر  وتفويض  سبحانه،  هلل  التسليم  على  مبنية  اآلية 
 التعريض بطلب املغفرة. 

سبحانه، جاء يف )مالك التأويل(: "أمَّا آية املائدة فمبنية على التسليم هلل  
وأنه املالك للكل، يفعُل فيهم ما شاء، فلو ورد هنا عقب آية املائدة: )وإن  
املغفرة، ومل يقصد   بطلب  تعريضاً  لكان  الرحيم(  الغفور  أنت  فإنك  تغفر هلم 
ذلك يف اآلية، وإمنا قيل ذلك على لسان عيسى، تربايً وتسليماً هلل سبحانه، 

 صٌُّل من حاهلم، وتسليم هلل فيهم.وليس موضع طلب مغفرة هلم، وإمنا هو تَن

 
    .4/68روح املعاين:    (1)
   .  1/697الكشاف:    (2)
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الغزنوي  هللا  -قال  على  -رمحه  خمرجه  ألن  الرحيم(؛  )الغفور  يقل:  "مل   :
التسليم، وألن يف ذكر العفو تعريضاً للسائل، والكالم لتسليم األمرين، واحلكمة  

 .(1) تقتضيهما وكأنه قال: املغفرُة ال تُنقهُص من عهزِهَك، وال خَترُج عن حكمتك"
وقال ابن جزي: "يظهر يل أنه ملا قصد التسليم هلل والتعظيم له كان قوله: 

أليق، فإن احلكمة تقتضي التسليم له، والعزة تقتضي    َّ جل مك لك خك ُّ
التعظيم له، فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد وال يغلبه غريُه، وال ميتنع عليه  

ملغفرة هلم أو عدم املغفرة؛  شيٌء أراده، فاقتضى الكالم تفويض األمر إىل هللا يف ا 
 .(2)ألنه قادٌر على كال األمرين لعزته، وأيهما فعل فهو مجيل حلكمته"

ملن   - ح يغفر  "ال  أنه  وذلك  االحرتاس،  ابب  من  احلكيم(  )العزيز  ذكر  أن 
استحق العذاب إالَّ َمْن ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه، فهو العزيز، أي:  

يء يف حمله، وقد خَيْفى وجه احلكمة  الغالب، واحلكيم: هو الذي يضع الش
وليس   عنها،  خارج  أنه  فيتوهم  األفعال،  بعض  يف  الضعفاء  بعض  على 
كذلك، فكان يف الوصف بـ)احلكيم( احرتاٌس حسن، أي: وإن تغفر هلم  
مع استحقاقهم العذاب فال معرتض عليك ألحدٍّ يف ذلك، واحلكمُة فيما  

 . (3)فعلته"

 
   .   1/138مالك التأويل البن الزبري الغرانطي:    (1)
   .  195/ 1التسهيل لعلوم التنزيل:    (2)
    .3/352، واإلتقان للسيوطي: 1/89ينظر: الربهان للزركشي:    (3)
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ابب االحرتاس؛ ألن ترك عقاب اجلاين قد  قال األلوسي: "إن ذكرمها من  
 . (1) يكون لعجز يف القدرة، أو إلمهال ينايف احلكمة، فدفَع َتوهَُّم ذلك بذكرمها"

َب إليه، وليس مقام طلبه عفوٍّ ومغفرة، فال يصح   - خ أن املقام مقام َتربؤٍّ ممَّا نُسه
 يف هذا املقام الصفح واملغفرة.

َتربٍِّ  الزركشي: "وقيل ألنه مقام  املقتضيَة استمطاَر  قال  الصفَة  فلم يذكر   ،
العفوه هلم، وذكر صفة العدل يف ذلك، أبنه العزيز الغالب، وقوله: )احلكيم( 
يستحق   عمَّن  عفا  إن  عليه،  يعرتض  فال  مواضعها  يف  األشياء  يضع  الذي 

 . (2) العقوبة"
السالم   -فعيسى براءته،   -عليه  التهمة عن نفسه، وإثبات  يف مقام دفع 
ح أن يطلب العفو عن هؤالء اجلناة املفرتين؟، إنه اآلن يف موقفٍّ  فكيف يص

   حيتاُج إىل الشفاعة ال أن يشفع هو. 
أبلغ األدب مع هللا   الرحيم(، وهذا من  القيم: "ومل يقل )الغفور  قال ابن 
تعاىل، فإنه قاله يف وقت غضب الرب عليهم، واألمر هبم إىل النار، فليس هو  

اعةٍّ، بل مقام براءة منهم. فلو قال: )فإِنك أنت الغفور  مقاَم استعطافٍّ وال شف
. فاملقاُم  الرحيم( ألْشَعَر ابستعطافه ربَّه على أعدائه الذين قد اشتِد غضبه عليهم

فَعَدَل عن ذكر   الربُّ عليهم.  للرِب يف غضبه على َمن غضب  مقام موافقة 
العهزِة واحلكمة،  اللتني يسأل هبما عطَفه، ورمحَته، ومغفرتَه، إىل    الِصفتني  ذكر 

نتني لكمال القدرة وكمال العلم"   .(3) املتضمِه
 

   .  4/67روح املعاين:    (1)
   .  1/90الربهان:    (2)
   .  2/395مدارج السالكني:    (3)
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وكل هذه التوجيهات من العلماء تتظافر على بيان سر هذا اخلتم بـ)العزيز  
احلكيم(، فمنهم من استحضر عزِة اخلالق وحكمته، ومنهم من كان األدب مع  

عليه    - عيسىهللا مقصده، ومنهم من تغِيا التنزيه، ومنهم من استحضر حال  
حني الدعاء، وبراءته من عمل قومه، ولكل وجهة، وهذا التنوِع ولَّد    -السالم 

 ثراًء يف التنقيب عن سر هذا اخلتم.
التوبة   ىك مك لك ُّٱٱونظري آية املائدة قوله تعاىل يف سورة 

 ىن نن من  زن رن مم ام يل ىلمل يك
َّ هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني ميزي  ري ٰى ين

(1). 
 ممخم حم جم هل مل خل  حل جل مك ُّٱوقوله سبحانه يف سورة املمتحنة:

 .(2) َّ  هن من خن حن جن
تعليٌل للدعوات كلها، فإن    َّ جل مك لك خك ُّ  قال ابن عاشور: "

ذلك،   مبثل  يعامهل  مثله  إذ  )العزيز(،  تناسب صفة  واملصري  واإلانبة،  التوكل، 
وطلب أن ال جيعلهم فتنة ابختالف معانيه يناسب صفة )احلكيم(، وكذلك  
طلب املغفرة؛ ألّنم ملا ابتهلوا إليه أن ال جَيعلهم فتنة الكافرين وأن يغفر هلم رأوا  

 .(3)بها إجابة دعائهم ملا فيه من صالحهم، وقد جاؤوا سائلينه"أن حكمته تناس
  

 
    .71سورة التوبة:    (1)
   .  5سورة املمتحنة:    (2)
   .  149/ 28التحرير والتنوير:    (3)
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 اثنيًا: ما ختم بـ )العليم احلكيم(: 
 حل جل مكلك خك حك جك مق حق  مف خف حف ُّٱقال تعاىل:  

َّ  مل خل
 (1) . 

هذه اآلية وردت يف سياق املتخلفني عن اجلهاد يف غزوة تبوك، وهم: كعب  
 ىل مل خل ٱُّٱبن مالك، ومرارة بن الربيع، وهالل بن أمية، قال سبحانه:  

 جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل

َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه
(2) . 

املتسائلة مباذا  تشويق للنفس   َّ حق  مف خف حفُّٱٱويف قوله سبحانه:  
 حيدث هلم. 

تعاىل:   أخرب  السامع    َّ مكلك خك حك جك مقُّٱفلمَّا  ذهن  اشتغل 
الشك:   فاشتد    َّٱمقُّٱبلفظة  والرجاء،  اخلوف  املتلقي بني  حَّتَّ يكون حال 

تشوقه إىل اخلتام، ورمبا ظن أنه أييت يف آخر الكالم: )وهللا تواب رحيم(، أو:  
فزاد من رجائه واستعد اآلية  )وهللا غفور رحيم(،  اإلجابة، مث ختم  لتلقي  اده 

بصفيت: )العلم واحلكمة(؛ ألن أمرهم كان موكوالً إىل هللا، مل يعلموه ومل يعلمه  
الناس، وملا كان العلم مبىن كل خري، وكانت احلكمة اليت هي ّناية العلم وغاية  

، ال أيمر إالَّ مبا يكون ابلغ    َّ حلُّٱالقدرة جممع الصفات الُعلى، قال تعاىل:  
وينهى أيمُر  فيما  )حكيماً(  والدنيا،  للدين  مصلحاً  تذييل (3) احلسن  وهو   ،

 
   .   106سورة التوبة:    (1)
   .   118سورة التوبة:    (2)
     .2/261نظم الدرر:     (3)
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مناسب إلهبام أمرهم على الناس، أي: وهللا عليم مبا يليق هبم من األمرين، مبن  
يستحق العقوبة ممَّن يستحق العفو، حكيم مبا يفعله هبم ترهيباً، وترغيباً، وتبعيداً، 

تقريباً، وإمنا َعظُم ذنبهم واستحقوا عليه ذلك؛ ألن الشرع يطالبهم من احلد  و 
العقبة،   أهل  من  )كعب(  إذ كان  فيه،  وتقدمهم  منه  منازهلم  حبسب  فيه 

، والتعبري  َّ ٰذيي ىي مي خيُّٱ، لذا قال تعاىل:  (1) و)صاحباه( من أهل بدر
إلي  َّ خيُّٱبـ   ترقوا  وما  األهوال،  قاسوا من  ما  إىل عظيم  مراتب  إشارة  ه من 

. فوفقهم هللا تعاىل بعلمه  (2) اخلوف، وامتنان عليهم ابلتوبة من عظيم ما ارتكبوا
وحكمته للتوبة؛ لعلمه إبخالص النية، وصحة التوبة، وحكمته يف تربية عباده  

 وفيما حيكم فيهم ويقضي. 
ويف ختم اآلية هبذين االمسني )عليم، حكيم( سر يتناسب مع ما تضمنته  
اآلية الكرمية، إذ إن امسه )عليم( مناسب ملا تقدم فيها من جهالة أحوال هؤالء،  
إىل أين يصريون، أيغفر هلم أم يعذَّبون؟، إذ ال يعلم ذلك إالَّ ذو علم أبمرهم،  

يم( إشارًة إىل أِن أتخري حكم هؤالء  وهو هللاُ تعاىل، مث ذُكهَر امسه تعاىل )حك
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱإىل أن ينزل قوله تعاىل فيهم:  

 خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم

َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي
ليس عبثاً وإمنا حلههَكم كثرية،    (3) 

 
   .  3/93احملرر الوجيز:    (1)
   .  4/27نظم الدرر:     (2)
   .   118سورة التوبة:    (3)
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ومنها إاثرة اهلِم واخلوف يف قلوهبم لتصِح توبتهم؛ ألن التوبة عندما جتيء بعد  
 ، وأتديب نفسي تكون مرجِوة القبوله من هللا تعاىل.ندم شديد

 جم يل ىل مل خل ُّٱونظري هذه اآلية قوله تعاىل:  

 مه جه ينىن من  خن حن جن يم ىم مم خم  حم
َّ يي  ىي مي خي حيجي يه ىه

(1). 

؛ إلفادة أن هللا يعامل الناس مبا يعلم من  َّٱىي مي خيُّالتذييل جبملة  
 نياهتم. 

من يشاء من عباده الكافرين،  قال الطربي: "ومعىن الكالم: ومينُّ هللا على 
ُه، وهللا عليم بسرائر عبادهه وَمْن هو للتوبة أهٌل   فيقبل به إىل التوبة بتوفيقه إايَّ
فيتوب عليه، وَمْن منهم غرُي أهلٍّ هلا فيخذلُُه، حكيٌم يف تصريفه عبادههه مهْن  

"  .(2) حال ُكفرٍّ إىل حالٍّ
 مظ  حط مض خض حض جض ُّٱوقوله سبحانه يف سورة النساء:  

 . (3)َّ  مق  حق مف خف حفجف مغ جغ مع   جع

أي: كامل احلكمة، فمن علمه أن علمكم    ؛  َّ حق مف خف ُّ"وقوله:  
ما مل تكونوا تعلمون، ومنها هذه األشياء واحلدود، ومن حكمته أنه يتوب على  

 
   .  15 - 14سورة التوبة:    (1)
   .  11/371جامع البيان:    (2)
    .26سورة النساء:    (3)
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من اقتضت حكمته ورمحته التوبة عليه، وخيذل من اقتضت حكمته وعدله من  
 .(1) ال يصلح للتوبة" 

مناسب للبيان، واهلداية،    َّ حق مف خف ُّقال ابن عاشور: "وقوله:  
يب يف التوبة بطريق الوعد بقبوهلا، فإِن كِل ذلك أثر العلم واحلكمة يف  والرتغ

 .(2)إرشاد األمة وتقريبها إىل الرشد"
الذهن أن ختتم   بـ)العلم واحلكمة(، ويتبادر إىل  اليت ختمت  ومن اآلايت 

سبحانه:   قوله  عليم(  )واسع  أو  محيد(،   مه جه ين ىن ٱُّٱبـ)غين 

 ٍّ ٌّ ٰى  ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه

َّ مب زب رب يئ ىئ نئمئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
(3). 

اآلية يف سياق الرباءة من املشركني، ومنعهم من حج بيته احلرام، وملا كان  
سبحانه جتري حسب مقتضى علمه وحكمته فقد ُختمت اآلية بذكر    مشيئته

،    َّ زب رب يئ ىئُّيف قوله تعاىل:  َّ مب زب رب ُّامسه تعاىل  
وصفاً كاشفاً لتلك املشيئة، وأِّنا مشيئة    -وهللا تعاىل أعلم   - وهو تذييل ُأيت به

عليم، ال ختفى عليه خافية يف األرض وال يف السماء، يعلم من يليق به الغهىن،  
ن ال يليق، وهي مشيئُة حكيم أيضاً يضع األشياء مواضعها، وينِزهلا منازهلا،  ومَ 

وهللا تعاىل يعلم ما يصلح أحوال الناس، وهو تعاىل ال يعطي وال مينع إالَّ عن  

 
   .   1/17تفسري السعدي:    (1)
   .  5/20التحرير والتنوير:    (2)
 .  28سورة التوبة:    (3)
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من أن متكِهنوا املشركني بعد هذا العام أن    -أيها املؤمنون  -حكمة، فلمَّا منعكم
كم، فقدَّر غهناكم عنهم بوسائَل أخرى علمها  يدخلوا احلرم، مل يكن اتركاً منفعت

 وأحكم تدبريها.
انتثلها   اليت  ابملغامن  وأغناهم  الرزق،  أسباب  احلكيم  العليم  هلم  هيأ  وقد 

وقيصر  -أبيديهم إنزاهلا من كنوز كسرى  مل    -بعد حنو ثالث سنني من  غىن 
يطرق أوهامهم قط، مث جعل ذلك سبباً الختالط بعض الطوائف من مجيع  

اس ببعض، لصريورهتم إخواانً يف الدين الذي كان سبباً؛ ألن جيتمع يف سوق  الن
مىن وغريه يف أايم احلج كل عام من املتاجر مع الغرب والعجم ما ال يكون مثله  

 . (1) يف بقعة من األرض"
- سبحانه وتعاىل  - وبذلك يظهر سر ختم اآلية بصفيت )العلم واحلكمة( هلل

، فالعلُم يتناسب مع ما تضِمنته اآليُة من اإلخبار عن الغيب يف قوله تعاىل:  
، واحلكمُة تتناسب مع تدبري    َّ نئمئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ

 هللا تعاىل للمؤمنني ومن هتيئة أسباب رزقهم. 
  

 
   /10، والتحرير والتنوير: 8/434، ونظم الدرر:  11/405ينظر: جامع البيان:    (1)
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 اثلثًا: ما ختم بـ )الرمحة، والعفو، واملغفرة(:  
َّ  حن جن مم خم حم جم هل ملخل حل جل ُّٱٱٱقال تعاىل

(1). 

اليت وردت فيها مجلة تعاىل التأمل يف تركيب اآلايت   حل  جل ُّٱٱٱحني 

 ُّٱٱ،(2)   َّ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱنراها ختتم بوعيد وهتديد    َّ ملخل
 مي  زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رنمم  ام يل  ىل  مل يك

 .(3)  َّ يي ىي ني

نعتاً للفظ اجلاللة نراها ختمت    َّ رئ ُّٱوحني نقرأ اآلايت اليت وردت فيها  
َّ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّٱابلقهار، 

(4). 
ويتبادر إىل الذهن أن ختتم هذه اآلية ابسم من أمسائه اليت تتضمن العزة  
توجيهات   ومثة  واملغفرة،  ابلرمحة  ختمت  ولكنها  واجلربوت  القِوة  أو  والقهر، 

 وجيهة للعلماء، منها:  
قال الفخر الرازي يف سر اخلتم بـ)الرمحن الرحيم(: "إمنا خِص هذا املوضوع  

الصفتني؛ ألن ذك القهر والعلو، فعقبهما  بذكر هاتني  الفردانية يفيد  ر اإلهلية 

 
   .   163سورة البقرة:    (1)
   .  51سورة النحل:    (2)
   .  73سورة املائدة:    (3)
   .   16، غافر:  4، الزمر:  65، ص:  16، الرعد:  48، وينظر اآلايت: إبراهيم:  39سورة يوسف:     (4)
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للقلوب عن هيبة اإلهلية، وعزة الفردانية،   بذكر هذه املبالغة يف الرمحة، تروحياً 
 .(1)وإشعاراً أبن رمحته سبقت غضبه، وأنه ما خلق اخللق إالَّ للرمحة واإلحسان"

نه مبنية على  فالرازي يرى سر اخلتم بـ)الرمحن الرحيم(؛ ألن ألوهيته سبحا
الرمحة، ويرى أبو حيان أن السر يف ذلك هو استحقاقه للعبادة؛ ألنه رمحك  
ك، وختم لك حبسن العاقبة، يقول: "ذكر هاتني  وأنعم عليك من نشأتك، ورابَّ
الصفتني منبهاً هبما على استحقاق العبادة له؛ ألن من ابتدأك ابلرمحة إنشاء  

الدنيا موعوداً الوعد الصدق حبسن العاقبة يف    بشراً سواِيً عاقاًل، وتربية يف دار
اآلخرة، جدير بعبادتك له، والوقوف عند أمره وّنيه، وأطمعك هباتني الصفتني  

 .(2)يف سعة رمحته"
ويف وصف هللا بـ)الرمحن والرحيم( إغاظة للمشركني، وزايدة يف الرد عليهم؛  

بقو  عنهم  هللا  حكى  بـ)الرمحن( كما  هللا  وصف  أبوا    يق ىق ُّٱله:ألّنم 

 .(3)َّاك
وفيها أنه مجع بني الرتغيب والرتهيب، فوصف نفسه بعد )إله واحد( أبنه 
)الرمحن الرحيم(؛ ألنه ملا كان يف اتصافه بـ)إله واحد( ترهيب، وعلو، وقهر قرنه  
منه   الرهبة  بني  ليجمع يف صفاته  الرتغيب؛  من  تضمن  ملا  الرحيم(  بـ)الرمحن 

 
     .4/196مفاتيح الغيب:    (1)
   .   1/638البحر احمليط:    (2)
   . 2/76، وينظر: التحرير والتنوير: 60سورة الفرقان:    (3)
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 حل جل مك لك خك حك جك مق حق ُّٱوالرغبة إليه، كما قال سبحانه:  

 .(1) َّ حم جم هل مل  خل
 ومن شواهد ما ختم بـ)غفور رحيم(:

 ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه ُّٱقوله تعاىل:

 .(2)  َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ

اآلية يف سياق ذكر نهعم هللا على عبادهه، وأّنم ال يستطيعون هلا عداً فضالً  
 من خنحن جن  يم ىم مم خم ٱُّٱعن شكرها، ولذا نقرأ يف سورة إبراهيم:

 .( 3) َّ مه جه ين ىن

ومثة لطائف حول اخلتم هنا وهناك، ومناسبة كل ختم للسياق اليت وردت  
 فيه.

" ابن جرير:  ثناؤه  -يقول  ،  َّ مئ زئ رئ ُّّٰ قال  إنَّ هللا  -جلَّ 
لغفور ملا كان منكم من تقصريٍّ يف شكر بعض ذلك إذا تُبتم وأنبتم إىل طاعتهه  

 .(4) واتباع مرضاته، رحيم بكم أن يعذبكم عليه بعد اإلانبة إليه والتوبة"
استئناف ُعقب به تغليظ    َّ مئ زئ رئ ُّّٰٱوقال ابن عاشور: "

نهم من تدارك أمرهم أبن يقلعوا عن الشرك،  الكفر والتهديد عليه تنبيهاً على متكِ 

 
   .   1/139، وينظر: تفسري القرطيب: 50 -49سورة احلجر:    (1)
   .   18 -17سورة النحل:    (2)
   .   34سورة إبراهيم:    (3)
    .14/194تفسري الطربي:    (4)
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ويتأهبوا للشكر مبا يطيقون، على عادة القرآن من تعقيب الزواجر ابلرغائب  
 .(1) كيال يقنط املسرفون"

وأمَّا االختالف يف فاصلة اآلية، مع أنه املتحدث عنه واحد، فقد التمس  
 العلماء هلا أسراراً، منها:  

هيم يف وصف اإلنسان وما ُجبل عليه، فناسب  أن سياق اآلية يف سورة إبرا -
ذكُر ذلك التذييل بصفاته، وأمَّا آية النحل فسيقت يف وصف هللا تعاىل  

 .(2) وإثبات ألوهيته، وحتقيق صفاته، فناسب ذلك التذييل بصفات هللا تعاىل
يقول: إذا حصلت النعم الكثرية فأنت آخذها وأان    -هللا  -حني التأمل كأنه -

لك عند أخذها وصفان: كوُنك ظلوماً، وكوُنك َكِفاراً،    معطيها، فحصل
بغفراين،   أقابل ظلمك  أين غفور رحيم،  ويل عند إعطائها وصفان: ومها 

 .(3) وكفرك برمحيت، فال أقابل تقصريك إالَّ ابلتوفري 
اآلية   فيه: "وقد خولف بني ختام هذه  والبن عاشور ملمح لطيف قال 

 من خنحن جن  يم ىم مم خم ٱُّٱوختام آية سورة إبراهيم، إذ وقع هنالك  

َّ مه جه ين ىن
؛ ألن تلك جاءت يف سياق وعيد وهتديد عقب (4) 

 
   .  124/ 14التحرير والتنوير:    (1)
   . 18 -9، والنحل: 34 - 28ينظر: سورة إبراهيم:    (2)
   .  1/86، والربهان للزركشي: 19/99ينظر: مفاتيح الغيب:    (3)
   .   34سورة إبراهيم:    (4)
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، فكان املناسب  (1)  َّ يق  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱٱقوله تعاىل
 بنعمة هللا.هلا تسجيل ظلمهم وكفرهم 

وأمَّا هذه اآلية فقد جاءت خطاابً للفريقني كما كانت الِنعم املعدودة عليهم  
 منتفعاً هبا كالمها. 

مث كان من اللطائف أن قوبل الوصفان اللذان يف آية سورة إبراهيم لظلوم  
إشارًة إىل أن تلك الِنعم كانت سبباً لظلم   َّمك لك ُّكفار بوصفني هنا 

لغفران هللا ورمحته، واألمر يف ذلك منوط بعمل   اإلنسان وكفره، وهي سبب 
 .(2)اإلنسان"

  مي  خي حي جي يه ٱُّٱسورة سبأ:    وممَّا ختم بـ)املغفرة والرمحة( قوله تعاىل يف

 . (3) َّ نئ مئ زئ  رئ  ِّّٰ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي
 ويف هذه اآلية حماولة اإلجابة على سؤالني: 

بـ)عليم   الذهن أن ختتم  الغفور(، واملتبادر إىل  بـ)الرحيم  َ ختمت  األوَّل: مله
 خبري(؟ 

اآلية  الثَّاين: كل فواصل القرآن تقِدم فيه )الغفور( على )الرحيم( إالَّ هذه  
 تقدم )الرحيم( على )الغفور( فما سر ذلك؟ 

 
   .   28سورة إبراهيم:    (1)
   .   124/ 14التحرير والتنوير:    (2)
   .   2سورة سبأ:    (3)
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أمَّا ختمها بـ)الرحيم الغفور(، فإن السورة الكرمية افتتحت حبمد هللا تعاىل،  
وملا كان من مجلة   السماء واألرض،  مبا يف  ملكه، وعلمه  بسعة  والثناء عليه 
يعرج يف   الناس وأحواهلم من عقائد وسري، ومما  أعمال  أحوال ما يف األرض 

؛ َّمئ زئ رئ ُّلسماء العمل الصاحل والَكلم الطِيب أتبع ذلك بقوله:  ا
 أي: الواسع الرمحة والواسع املغفرة.  

وهذا إمجال قصد منه حث الناس على طلب أسباب الرمحة واملغفرة املرغوب  
فيهما، فإن من رغب يف حتصيل شيء حبث عن وسائل حتصيله وسعى إليها،  

 ( 1) ن الشرك فيغفر هلم ما قدموهوفيه تعريض ابملشركني أن يتوبوا ع
وقال ابن القيم: "مث ختم اآلية بصفتني تقتضيان غاية اإلحسان إىل خلقه  
ومها )الرمحة واملغفرة( فيجلب هلم اإلحسان والنفع على أمت الوجوه برمحته، ويعفو  

 رئزئ ُّعن زلتهم، ويهب هلم ذنوهبم، وال يؤاخذهم هبا مبغفرته، فقال:  

اآليَّمئ هذه  فتضمنت  وهو  ،  ومغفرته  وحكمه،  ورمحته،  علمه،  سعة  ة 
 .(2) سبحانه يقرن بني سعة العلم والرمحة"

 وأمَّا سر تقدمي )الرحيم( على )الغفور(، فثمة لطائف:  
يف عموم آايت القرآن يـَُقدَّم )الغفور( على )الرحيم(؛ ألن املغفرة سالمة،   -

 والرمحة غنيمة، والسالمة مقدمة على الغنيمة.

 
   .  138/ 22التحرير والتنوير:    (1)
     .1/80بدائع الفوائد:    (2)
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هذه اآلية انتظمت ذكر املكلفني وغري املكلفني، فالرمحة تشمل اجلميع،  
 ُّٱكما يف قوله تعاىل:    (1) واملغفرة ختص املكلفني؛ فقدم العموم على اخلصوص

 جئ  يي ىي ني  مي  زي ري ٰى ين ىن نن

َّ خئ  حئ
َّ حم جم هل مل خل ٱُّٱ، وكقوله تعاىل: (2)

 (3). 
للعباد، ح - رمحة  اإلنزال  ويف  العروج،  سبق  اإلنزال  من  أن  الرزق  ينزل  يث 

 .(4) السماء، غفور عندما تعرج إليه األرواح واألعمال 
 خم  حم  جم يل ىل مل خل ٱُّٱأن السياق سياق احلمد، ففي اآلية قبلها   -

َّ ىه ىنمن خن  حن  جن يم ىم مم 
، فناسب تقدمي الوصف املصاحب  (5) 

 للكمال على الوصف اجلابر للنقصان.
أن ما سبق يدل على ربوبية هللا وملكه، والربوبية وامللك ال تنتظم إالَّ ابلرفق،   -

 . (6) واإلصالح، والرمحة، فقدم الرمحة على املغفرة
للذهن )عزيز حكيم( قوله   - واملتبادر  بـ)غفور حليم(،  ما ختم  ومن شواهد 

 ىئ  نئ مئ  زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱتعاىل:
 يت  ىت نت مت زت رت  يب  ىب نب مب  زب ربيئ

 
   . 1/72ينظر: بدائع الفوائد:    (1)
   .   98سورة البقرة:    (2)
   .   68سورة الرمحن:    (3)
   . 1/72ينظر: بدائع الفوائد:    (4)
   .   1سورة سبأ:    (5)
   .  6/151، ونظم الدرر: 1/72ينظر: بدائع الفوائد:    (6)
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 يك  ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىث  نث  مثزث  رث

َّ ٰى ين ىن نن من  زن رنمم ام يل ىل مل
(1). 

اآلية يف سياق جواز خطبة املعتدة تلميحاً ال تصرحياً، والتحذير من جتاوز  
حدوده، وذلك ابلتصريح ابخلطبة ملعتدة الوفاة قبل انتهاء عدهتا، ومع ذلك  

 فإن هللا غفور ملن تعدى حدود هللا، وفرط ابرتكاب الذنب.
حيان: "وملا هددهم أبنه مطلع على ما يف نفوسهم، وحذرهم منه قال أبو 

والوعيد،   التهديد  روع  بعض  عنهم  ليزيل  اجلليلتني؛  ابلصفتني  ذلك  أردف 
هباتني  وختم  واخلوف،  الرجاء  يف  املؤمن  قلب  ليعتدل  عقابه،  من  والتحذير 

 إحسان  الصفتني املقتضيتني املبالغة يف الغفران واحلهلم؛ ليقوي رجاء املؤمن يف 
 .(2) هللا تعاىل، وطمعه يف غفرانه وحلمه إن زِل وهفا"

تعاىل:  ىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك ُّٱوقال 

َّ خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري  ٰى ين
(3). 

سياق اآلية يف تنزيه هللا تعاىل عن افرتاءات املشركني، حيث جعلوا له بنات،  
هذا االفرتاء من الشدة  وجعلوا له شركاء، ويتبادر إىل الذهن ختمها مبا يناسب  

عليهم، والعزة، والقهر، والقِوة؛ ألن افرتاءهم يقتضي إنزال أشد العقوابت هبم،  
يعاجلهم ابلعقوبة؛ ألنه حليم، ومع ظلمهم، وإجرامهم يف حقه   لكن هللا ال 

 سبحانه فإنه يفتح هلم ابب التوبة، وخيربهم أنه غفور؛ ليتوبوا وينيبوا إليه.
 

   .   235سورة البقرة:    (1)
   .   1/230البحر احمليط:    (2)
   .  44سراء: سورة اإل   (3)
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ستئناف يفيد التعريض أبن مقالتهم تقتضي  ا  َّ حئ جئ يي ىيُّومجلة  
تعجيل العقاب هلم يف الدنيا، لوال أن هللا عاملهم ابحللم واإلمهال، ويف ذلك  

 .(1) تعريض ابحلث عن اإلقالع عن مقالتهم ليغفر هللا هلم
وبدأ ابحللم؛ لدفع توهم غفلة هللا عمَّا يعمل الظاملون وعن افرتائهم عليه، 

 . (2)  ال ييأسوا من رمحة هللاوأتبع ابملغفرة حَّتَّ 
قال البقاعي: "ملا كان الغالب على أحوال البشر أن حليمهم إذا غضب  

ُمشرياً بصيغة املبالغة    َّ حئ ُّٱال يغفر، وإن عفا كان عفوه مكدراً، قال تعاىل
 .(3) إىل أنه على غري ذلك ترغيباً يف التوبة" 

  

 
   .  115/ 15التحرير والتنوير:    (1)
   . 22/329ينظر: املرجع السابق:    (2)
     .11/428نظم الدرر:     (3)



 

 

 
411 

 العربية جملة العلوم  
 هـ 1442  شوالستون  الو   احلادي  العدد

 رابعًا: ما ختم بـ)السميع البصري(:
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱتعاىل:قال  
َّ خي حي جي يه  ىه مهجه ين ىن من خن حن جن

(1). 
هذه اآلية افتتحت هبا سورة اإلسراء، واإلسراء من أعظم األحداث اليت  

للرسول  وسلم  -وقعت  عليه  هللا  املؤمنون  -صلى  إالَّ  يصدقها  مل  ومعجزة   ،
أن   الذهن  يتبادر إىل  العجيب  بـ  الراسخون، ولعظمة هذا احلدث  اآلية  ختتم 

 )على كل شيء قدير(، لكن اخلتم أتى بـ)السميع البصري( فما سر ذلك؟ 
الضمري   عود  يف  الرأيني    َّحي جي يه ىهُّٱللعلماء  وكال  رأاين، 

 يكشفان سر اخلتم بـ)السميع البصري(:
القول األوَّل: وهو قول مجهرة املفسرين أن الضمري عائد إىل هللا سبحانه، 

امل يقوله  ما  يسمع  الرسولفهو  تكذيب ملسرى  من  عليه    - شركون  صلى هللا 
 ، ويبصر أعماهلم، وسيجازي اجلميع مبا قدموه.-وسلم 

قال ابن جرير: "إن الذي أسرى بعبده هو السميع لهما يقول هؤالء املشركون  
مكة يف مسرى حممد أهل  وسلم   - من  عليه  بيت    -صلى هللا  إىل  مكة  من 

هم، البصرُي مبا يعملون من األعمال،  املقدس، ولهغري ذلك من قوهلم وقوله غري 
ال خيفى عليه شيء من ذلك، وال يعُزب عنه عهلم شيء منه، بل هو حميط  

 .(2) جبميعه عهلماً، وحمصيه عدداً، وهو هلم ابملرصاد؛ لهيجزي مجيَعهم مبا هم أهله"
،  -صلى هللا عليه وسلم  - القول الثاين: أن الضمريين عائدان إىل الرسول

 .(4) ، واستقرَبَه الطييب(3) ملفسرينقاله بعض ا
 

   .  1سورة اإلسراء:    (1)
   .   18 -15/17جامع البيان:    (2)
   .  8/15ينظر: روح املعاين:    (3)
   .9/242ينظر: فتوح الغيب للكشف عن قناع الريب:    (4)
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صلى هللا    -قال ابن عاشور: "والتعليل على اعتبار مرجع الضمري إىل النيب
وسلم ألنه حمقق  - عليه  تعاىل؛  فعل هللا  إسناد  تعليل  إىل  إذ ال حاجة  أوقع، 

معلوم، وإمنا احملتاج للتعليل هو إعطاء تلك اإلراءة العجيبة ملن شِك املشركون  
 ا له، ومن حيسبون أنه ال يطيقها مثله.يف حصوهل

على أِن اجلملة ُمشتملة على صيغة قصر بتعريف املسند ابلالم وبضمري  
الفصل قصراً مؤكداً، وهو قصر موصوف على صفة قصراً إضافياً للقلب، أي  
املتوهُم كما زعم املشركون، وهذا   الكاذهُب وال  املدرك ملا مسعه وأبصرُه ال  هو 

؛ ألنه املناسب للرد،  - صلى هللا عليه وسلم   -الضمري إىل النيب  القصر يؤيد عود
ينازع املشركون يف أن هللا مسيع وبصري إالَّ على أتويل ذلك أبنه املسمع   وال 

ر لرسوله الذي كذبتموه، فيؤول إىل تنزيه الرسول عن الكذب والتوهم.  واملبصه
مها على    -صلى هللا عليه وسلم   -مُثَّ إنَّ الصفتني على تقدير كوّنما للنيب

أصل اشتقاقهما للمبالغة يف قوة مسعه وبصره وقبوهلما لتلقي تلك املشاهدات  
َّ ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱاملدهشة، على حد قوله تعاىل:  

 مث ٱُّٱ، وقوله:  ( 1) 
َّ ىف يث ىث نث

 (2)" (3). 
مناسبة   سر  يُظهران  القولني  والقول  وكال  البصري(،  بـ)السميع  اآلية  ختم 

 األوَّل أظهر وعليه اجلمهور.  
  

 
   .   17سورة النجم:    (1)
   . 12سورة النجم:    (2)
   .   23 -22/ 15التحرير والتنوير:    (3)
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 خامسًا: ما ختم بـ)التواب(:
 .(1)  َّ  زث رث يت ىت نتمت  زت رت يب ٱُّٱقال تعاىل:  

هذه اآلية أتت يف سياق احلديث عن فتح مكة، يف سورة النصر، ويف هذه  
السور بشارة، وإشارة، بشارة بنصر هللا لرسوله ودخول الناس يف دين هللا أفواجاً،  

، فليحمد، ويستغفر،  -صلى هللا عليه وسلم  -وإشارة إىل دنو أجل رسول هللا
ان غفاراً، كما يف سورة نوح:  ويتهِيأ للقاء ربه، ومقتضى الظاهر أن يقال: إنه ك

َّ  جل مك لك خك حك جك مق ٱُّٱ
، فُيجرى الوصف على ما يناسب  (2) 

  -صلى هللا عليه وسلم  - ، فُعدل عن ذلك تلطفاً مع النيب  َّٱنتمت ُّٱقوله:
أبنَّ أمره ابالستغفار ليس مقتضياً إثبات ذنب له ملا علمت آنفاً من أن وصف  

 وفقه للتوبة إمياء إىل أن أمره  )تواب( جاء من اتب عليه الذي يستعمل مبعىن
يفعل   يُسأل عمَّا  فإنه ال  تعاىل،  التأدب مع هللا  مقام  إىل  إرشاد  ابالستغفار 
بعباده، لوال تفضله مبا بنيَّ هلم من مراده؛ وألن وصف )تِواب( أشد مالءمة  

؛ ألن حرف اجليم وحرف الباء  كليهما    َّ نب ُّٱإلقامة الفاصلة مع فاصلة  
احلروف املوصوفة ابلشدة، خبالف حرف الراء فهو من احلروف اليت  حرف من  

 . (3) صفتها بني الشدة والِرخوة
وقيل: إن يف اآلية احتباكاً، واألصل )واستغفره إنه كان غفاراً، وتب عليه 
إنه كان تواابً( فدل ابآلمر ابالستغفار على اآلمر ابلتوبة، وبتعليل اآلمر ابلتوبة  

  .  (4) الستغفار، فدلَّ ابملذكور على احملذوفعلى تعليل اآلمر اب
 

   .   3سورة النصر:    (1)
   . 10سورة نوح:    (2)
   .597 -3/596التحرير والتنوير:    (3)
   .  30/259ينظر: روح املعاين:    (4)
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 اخلامتة 
أن السياق اللغوي له حضور يف الرتاث العريب هبذه الصيغة منذ القرن    -1

 الثاين اهلجري. 
اليت تدور عليها مجيع    -2 القرآن يشمل األغراض واملقاصد  السياق يف  أن 

يشيع   معاين القرآن، إىل جانب النظم اإلعجازي، واألسلوب البياين الذي
 يف مجيع تعبرياته.

دون    -3 حائاًل  يقف  يكن  مل  املسلمني  لدى  وتقديسه  القرآن  جالل  أن 
دراسته، أبشكال، وألغراض، ومبناهج خمتلفة، وكل من تناوله ابلدرس إمنا  

 كان يبحث عن املعىن على وجهٍّ من الوجوه. 
أن التناسب وجه من أوجه إعجاز القرآن، وقد أواله العلماء اهتمامهم    -4

 سميه اللفظي واملعنوي، وكان الشيخ عبدالقاهر حيتفي ابلتناسب املعنوي.  بق
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