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قواعد النشر
مجلة جامعة اإلمام محمد ندس ودعاإل اإلود ماة لامعلدام امعرنادة) إلوريدة للمادة محةمدة
تص ر لس لماإلة امبحث امعلمي نامجامعة .وتُعنى ننشر امبحاث امعلماة وفق امضاانط اآلتاة :
أوالً  :يشترط في امبحث ماقبل ملنشر في اممجلة :
 -1أن يتسم ناألصامة واالنتةار وامج ة امعلماة واممنهجاة وو مة االتجاه .
 -2أن يلتزم ناممناهج واألإلوات واماوائل امعلماة اممعتبرة في مجامه .
 -3أن يةان امبحث إلقاقاً في امتاثاق وامتخريج .
 -4أن يتسم نامس مة املغاية .
 -5أال يةان ق وبق نشره .
 -6أال يةان مست ً مس نحث أو روامة أو كتاب وااء أكدان لمدل ملباحدث نسسده
أم مغاره .
ثانااً  :يشترط لن تق يم امبحث :
-1

أن يق د م امباحددث ًلب داً ننشددره مشددسالاً نسددارته امةاتاةلمختصددرة) وًقددراراً
يتضمس امت ك امباحث محقاق امملةاة امسةرية ملبحث كام ً وامتزاماً نعد م
نشر امبحث ًال نع ماافقة خطاة مس هائة امتحرير .

-2

أن يةان امبحث في ح وإل ل )50صسحة مقاس ل. )A 4

-3

أن يةدان حجدم اممدتس ل  Traditional Arabic )17وامهداام

حجدم ل)14

وأن يةان تبال اممسافات ناس األوطر ل مسرإل) .
-4

يق د م امباحددث نسددخة مطبالددة مددس امبحددث ونسددخة حاودداناة مددم ملخدد
ناملغتاس امعرناة واإلنجلازية ال تزي كلماته لس مائتي كلمة أو صسحة واح ة .
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ثامثاً :امتاثاق :
 -1تاضم هاام

كل صسحة أوسلها للى ح ة .

 -2تثبت اممصاإلر واممراجم في فهرس يلحق نآخر امبحث .
 - 3تاضم نمالج مس صار امةتاب اممخطاط اممحقق في مةانها اممناوب .
 - 4ترفق جمام امصار وامروامات اممتعلقة نامبحث للى أن تةان واضحة جلاة .
رانع داً  :لند وروإل أوددماء األلد م فددي مددتس امبحددث أو ام راوددة تددةكر وددنة امافدداة نامتدداري
امهجري ًلا كان امعَلَم متافى .
خامس داً  :لن د وروإل األل د م األجنباددة فددي مددتس امبحددث أو ام راوددة ف نهددا تةتددب نحددرو
لرناة وتاضم ناس قاواس نحرو التاناة مدم االكتسداء ندةكر االودم كدام ً
لن وروإله ألول مرة .
واإلواً  :تُحةَّم امبحاث اممق مة ملنشر في اممجلة مس قبل اثناس مس اممحةماس للى األقل.
وانعاً  :تُعاإل امبحاث مع مة للى أوطاانة م مجة  CDأو ترول للى امبريد اإلمةتروندي
ملمجلة .
ثامنا ً :ال تعاإل امبحاث ًمى أصحانها لن ل م قبامها ملنشر .
تاوعاً  :يُعطى امباحث نسختاس مس اممجلة ولشر مست ت مس نحثه .
لناان اممجلة :
جميع المراسالت باسم رئيس تحرير مجلة العلوم العربية
الرياض  -11432ص ب 5701
هاتف  - 2582051 :ناسوخ ( فاكس ) 2590261

www. imamu.edu.sa
E.mail: Arabicjournal@imamu.edu.sa
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د .علي بن موسى بن حممد شبري
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معــاني القــول وأثرهــا يف ام ــم النحــوي يف كتــاب معــاني القــرآن
305
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د .علي حييى حممد السرحاني
أخالقيات اخلطاب يف النقد العربي القديم  -عبـدالقاهر اررجـاني
أمنوذجاً

383

د .حممد بن سعد الدكان
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الواو يف ضوء تراجِم القرآن اإلجنليزية
"دراسة إعرابية مقارِنة"
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ملخص الدراسة:

تاريخ قبول البحث1440 /3 /10 :هـ
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املقدمة:

الـحمد هلل محـداا كاـاج يلكـع هعمـيض وك ـاهل يلكـع ه،سوـم،يض وال ـ
والس م على عبده ورسولي مـحمد وعلى آلي وصحبي أمجعنيض وبعدُ:
فإنَّ حروف املعـاهل لــ ا اا ـال شـدكد الوو اهـة بمل ـى املعــى دهــ ا اـدل
على معـىا ج غريها( )1من عـاصر الـجملة ولذا «جنـد الـحـا هـد عوـدوا لــ ا
ج م ـَّملااـ ى ف ولًا خاصَّةً بـ ا»( )2وكتباا مستولَّة.
ومن أهىِّ حروف املعاهل :حروف العطف ل،ـموـا للعطف مـن اـري ري ديلـل
وحنــو ج أيــلاـ الـــجملة كتبــدَّ ج أهــي «اــاب مو ــود بالـســبة مـ متبوعــيض
كتوسَّ ـطُ بيـــي وبــني متبوعــي أحــد اشــروف الع ــر »()3ض وأهــى الـــ الـــحروف
العاطملة هل الـواو دهــ ا-كمــا ككـر الـحوكـون -هـل ادصـع ج العطـف()4ض
ودهـ ا أك اا حمتملة لدييت عدكد ُم ْوزوعةً ج أبواب الـحو املختلملةض كاشاليَّة
وايستئـافيَّة وغريها.
وي كرمل هذا البحث إىل دراسة أحاام الواو حنوكاـا مـن اناهـ الـظـر ض
ف ــذا املوعــو هــد وكرو فيــي البــاحثون وبــاعواض ولاـَّــي كرمــل إىل دراســة الــواو
دراس ًة اطبيويَّةً ج الـصِّ الورآهل الاركى مـطلوًا ج كلـ مـن التحليـع ارعرابـل
بوصـــملي أحـــد أدوات اــــمييل العـاصـــر اللملظيَّـــة للجملـــةض واــــحدكد ع و ـــا
الرتكيبيَّةض رابطًا كلـ برتمجت ا إىل اللغة ارجنليلكة.

( )1كـظر :اململ َّع.379 :
( )2أ ر الديلة الـحوكة واللغوكة ج استـباط ادحاام من آكات الورآن الت ركعية.46 :
( )3الاافية ج الـحو.30 :
( )4أمالل ابن ال جر 126/3 :ض وانـى الداهل.158 :
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والتحليع ارعرابل و يق ال ُعرو برتمجة الورآن الاركى من ي تنيض الـج ة
ادُوىل :أنَّ ارمجة الوـرآن هـل املسـري لـي دهــ ا ها مـة ج ادصـع علـى بيـان
معاهل الا م بلغة أخر ض والـج ة الثاهية:أنَّ الرتمجة اــمر إيرا ياـا اراحـعض
ومـ ا :مرحلة فَ ْىِ الـصِّ املراد ارمجتيض وي كاون كلـ إلَّا من خ ل اـحليلي
وكؤكدُ كلـ هـا أنَّ دراسة حروف املعاهل -ومـ ا الواو -هل دراسـة
إعرابيًّا()1ض ِّ
للرتكي الذ كاون فيي الـحرف املردواايض وع هااي ادخر (.)2
وكـ دف هذا البحث إىل ي ،ـ الو اكا اآلاية:
 إك اح الع هة بني الـحو عامَّ ًة وارعـراب خاصَّـ ًة والرتمجـةض وبيـان أ ـرإعراب الورآن الاركى ب ملتي ال ُورو التطبيويَّة للـحو ج ارمجتي.
 معرفة مد إملام املرتمجني بدييت الـواو الـن هـصَّ علي ـا الـحوكـونضوالن اوت ي ا احتمـايت املعـى وال ـاعة.
 الوهوف على بعض طرا ـق املرتمجـني ج هوـع وئـا ف الـواو مـن الــصِّالعربل إىل ما كـائرهـا ج الــصِّ ارجنليـل ولـذا كاـن عوـد هـذا البحـث مـن
الدراسات املوارِهـة ( )Contrastive Studiesبـني العربيـة وارجنليلكـة ج مــجال
الروابط(.)Conjunctions
 اووكى اراي،ى الورآن الاركى ج موعو الواو من ي ة مطابوت ا ملعطيوـاتالتحليع ارعرابل.
وكووم البحث ج مجلتي على املـ ج التحليلل للويوه ارعرابية للـواو ومـا
كرابط بــ ا مـن عـاصـر لملظيـة مطبِّوًـا كلــ علـى ه ـوم تـار مـن الوـرآنض
وربط ،ا برتاي،م ا املختلملةض وحماولة املرايوحة بيـ ا ما أمان إىل كلـ.
( )1كـظر :اعدد ارايى معاهل الورآن باللغة ارجنليلكة ج عوـ ارعراب.237 :
( )2كـظر :الـحو والديلة.53 :
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الواو ج عوـ اراي،ى الورآن ارجنليلكة (دراسة إعرابية موارِهة)
د .خالد بن سليمـان بن عبد العلكل املليملل

وهو جير ج ة مباحث:
املبحث ادول :الواو بني مُطلَق الـجم وإفاد الرتاي .
املبحث الثاهل :معاهل الواو ج عوـ اعدد التوييي ارعرابل لـ ا.
صوور الـخطري أو عدم الدِّهَّة ج ارمجة الواو.
املبحث الثالث :من ُ
ولـمَّـا كان هذا املوعـو كــج،ع أن كُــحاط بـي ج وـث واحـد لسـعتيض فوـد
رأكتُ اوييـد حـدوده ج بعـض اـراي،ى الوـرآن الاـثري ولـذا اكتمليـتُ بريهـمِّــ ا
وأعظم ا أ رااض وهل ج هظر إحد ع ر ارمجة(:)1
( )1بني ك ود ْ اوعداد هذه الرتاي،ىض أود أن أشري إىل ما كريال:
 هد حروصتُ ج اختيار لـ ذه الرتاي،ى أن ااون مـن خلمليَّـات دكـيَّـة وعلميَّـة و وافيَّـةوفرتات زمـيَّة مـختلملة هدكة وحدكثـةض كـل كعطـل هـذا البحـث أو كاـاد صُـو ور مسـتغرهة
لواه ارمجة الورآن ج عوـ الو يَّة حمعِّ البحث.
 بعض هذا الرتاي،ى هد كبدو للـائر أهـ ا متواربة لاوهـ ا من مدرسة واحد ض أو لتري ربع ا ببعضض كرتمجة يورج سيع ورودوكعض أو ارمجة اهل لل وحمسن خان وارمجة
ت كلـــ لبيــان بعــض الملروهــات بــني هــذه الرتاي،ــىض
صــحيا اهرتهاشــيوهالض وهــد اعمَّــد ُ
وسيتَّ ا شلـ من كلـ ج بعض املواع التطبيويَّة من هذا البحث.
 هد التلمتُ الرتاي و التارخيلَّ عـد ايست اد بـ ذه الرتاي،ـى علـى ه ـية معيَّــةض وهـدأخالف هذا الرتاي ج بعض املواع

فريهـدِّم الرتمجـة املتـريخر زمـياـا إكا كاهـت أصـد

ديل ًة على الو يَّة حمعِّ البحث مـمَّـا سولَمل ا من الرتاي،ى.
 ي كعـ شُـمول البحـث هلــذه الرتاي،ـى أهـل سـوف أست ـ د بــ ا كُلِّ ـا ج كُـعِّ ه ــيَّةع البحثض وإمنـا سوف أختار مـ ا ما أراه مـاسباا للو يَّة
أككرهاض فإنَّ هذا مـمَّـا كُثوع كاه و
املـا َه ةض وخاصَّ ًة إكا كاهت الـ الرتاي،ى كُغـ بع ـ ا عـن بعـض لاوهــ ا متمــا لة أو
متواربة.
جملة العلوم العربية
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 -1ارمجة يورج سيع ).(George Sale-1763

-2
 -3ارمجة يون رودوكع ).(J.M. Rodwell-1900
 -4ارمجـــة مــــحمد مامرمـــادو باثـــال (Muhammad.M. Pickthall-
).1936
 -5ارمجة مـحمد حبي شاكر ).(Muhammad.H. Shakir-1939
-6ارمجة عبد اهلل كوسف علل ).(Abdullah Yusuf Ali-1953
 -7ارمجة آر ر يون آربر ).(Arthur.J. Arberry-1969
 -8ارمجة مـحمد اهل لل ) (Muhammad.T. Al-Hilali-1978ومــحمد
حمسن خان (.(Muhammad.M. khan
 -9ارمجة مـحمد أسد (.) Muhammad Asad-1992
 -10ارمجة صحيا اهرتهاشيوهال ).(Saheeh International
 -11ارمجة عبد الـحليى ).(M. A. S. Abdel Haleem
وهد كُت ج موعو الواو بني العربية وارجنليلكة بعضُ البحوثض ولاـَّ ا
اُباكن هذا البحث ج هطا الدراسةض واملـ جض وأسلوب املعانة.
ومن الـ البحوث الن وهملتُ علي ا:
ارمجة إدوارد باملر ).(E.H. Palmer-1882

- Abdul Muttalib, Najat. "The Translation of al-Waaw & al-Faa
in a Translated Text of the Holy Qur’an of Palmer & Ali." Journal
of the Faculty Arts 98 (2001): 1-31. Print.
- Fareh, Sheheh. "The Functions of AND and WA in English
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and Arabic Written Discourse." Papers and Studies in Contrastive
Linguistics 34 (1995-1996): 303-312. Print.
-

Dendenne,

Boudjemaa.

The

Translation

of

Arabic

Conjunctions into English and the Contribution of the Punctuation
Marks in the Target Language: the Case of Wa, Fa and Thumma in
Modern Standard Arabic. 2011. U of Mentouri, M.A. Thesis. Print

سـطي مـن البحـثض ولاــِّ هـد،وأخريااض فإهل ي أدَّعل أنَّ هذا املوعو أوفيتُي ه
ي ــد وعُ لتــي وهــو يُ ــد املوــعِّض رايياــا أه ـل اوخيَّ ـتُ ويــوه
ُ بــذلتُ في ـي بُداه ـ َة
.ت وريَّحتُض والـحمد هلل ربِّ العاملني
ُ الـحقِّض واـحرَّكتُ مـاهج الرشد فيمـا هل

*
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املبحث ادول :الواو بني مُطلَق الـجم وإفاد الرتاي .
الواو هل أم باب حروف العطف ()1ض وهـد اختلـف الـحوكـون ج ديلت ـا
فذه مج ور الـحوكني( )2إىل أهـ ا ادل على مُطلَق الـجم ض من غـري إشـعار
خب وصيَّة املعيَّة أو الرتاي ض ف ل ادل على الت ركـ بني املعطـوف واملعطـوف
عليي ج الـحُاى الذ أُسـ ود إلي مـا من غري أن كدلَّ على أهـ مـا معاا ج اللمانض
أو أنَّ أحدهـمـــا متوــدِّم علــى اآلخوــر( )3إلَّــا اعوهــة هركـــة اوت ــل أحــد هــذه
املعاهل(.)4
ت
هال سيبوكي« :فالواو الن ج هولــ( :مـررت بعمـرو وزكـد) .وإمنــا يئـ و
بـــالواو لت ـــىَّ اآلخوــر إىل ادول واـجمع مـــاض ولـــيي فيـــي دليـــع علـــى أنَّ
أحدهـمـا هبع اآلخور» (.)5
وبـــاـا علــى كلـــض «اوــول( :هــام زكــد وعمــرو) فيحتمــع ــة معــان:
( )1كـظر :رصف املباهل473 :ض والـجـى الداهل158 :ض واملواصد ال افية.70/5 :
( )2كـظــر :الاتــاب216 /4 :ض واملوت ـ 10/1 :ض وادصــول ج الـحــو55/2 :ض
والـــجمع31 :ض والـــخ ا ص320/3 :ض وشــرح اململ ــع90/8 :ض وشــرح الاافيــة
ال ــافية1205- 1203/3 :ض وشــرح الاافيــة للرعــل- 2 :ج1303/2ض ومغـ
اللبي .463 :
وهــد حُاــل إمجـــا الب ــركني والاــوفيني علــى كلـــض وي ك ،ــا .كـظــر :شــرح الاافيــة
للرعـــل- 2 :ج1303/2ض والمل ـــول اململيـــد ج الـــواو امللكـــد 73 :ض واملواصـــد
ال افية.70/5 :
( )3كـظر :المل ول اململيد ج الواو امللكد .67 :
( )4كـظر :موصع الط ب إىل هواعد ارعراب.148 :
( )5الاتاب.216/4 :
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أحدها :أن كاون هاما معاا ج وهت واحد .والثاهل :أن كاون املتودِّم هـام أولًـا.
والثالث :أن كاون املتريخِّر هام أولًا»(.)1
ومــن شــواهد الــواو الــن يــاـت علــى الرتايـ الــلم وعاســي هــول اهلل
اعــاىل :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ()2ض وهــول اهلل اعــاىل :ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ ()3ض ومــن شــواهد ايهــرتان الــلم بــني املتعــاطملَني
بالواوض أ ( :املعيَّة) هول اهلل اعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ(.)4
وكه ـ بعــض الـحــوكني إىل أنَّ الــواو اُمليــد الرتاي ـ ( )5دنَّ الرتاي ـ ج
اللملــي كســتدعل ســببااض والرتايــ ج الويــود صالـــا لــي فويــ الـــحمع
عليي()6ض وهُس هذا الوول إىل بعض الاوفيني(.)7
( )1ارا اف ال رب.1982/4 :
( )2الـحدكد.)26( :
( )3ال ور .)3( :
( )4العـابوت .)15( :اـظر هذه ال واهد وغريها ج :مغـ اللبيـ 463 :ض واملواصـد
ال افية.70/5 :
( )5وهو مـوـول عـن هُطـربض وادخملـص ادصـغرض وه ـام ال ـركرض وغريهـى .كـظـر:
إعراب الورآن للـحاس185- 184/4 :ض وارا ـاف ال ـرب1982- 1981/4 :ض
والـجـى الداهل.159- 158 :
( )6كـظر :هـم الـ وام .224/5 :
( )7اـظر هذه الـسبة ج :شرح ابن الـائى على ادلمليـة375 :ض وهـد هُـصَّ ج هسـبة هـذا
الوول على الاسا لض والملرَّاـض و عل من الاوفيني.
كـظر :الـجـى الداهل159- 158 :ض ومغ اللبي  .464 :وي ا ،ا هسبتي إىل الملرَّاـ
و عل

فود صرَّحا برينَّ الواو امليد الرتاي .
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ولععَّ ويي الرأ ج هذه املسريلة هو أنَّ الواو هركــة مـن الوـرا ن اللملظيَّـة ج
الرتكي ض اُؤدِّ وئيملت ا فيي بالربط بني املتعـاطملَنيض ولاـ ـا هركــة مُب موـة مـن
حيثُ اللم ُن ف ل ج حاية إىل هرا ن أخر ُا ،ع ْي ُن على ف ى اللمن.
وبـا اـ على كلـض فإنَّ الـحوكني الذكن هالوا بديلـة الـواو علـى مُطلَـق الــجم
كاهوا على صواب دهـ ى اركوا لورا ن السيا وئيملة حتدكد زمن الواو(.)1
ولــيي مــن مو ــد هــذا املبحــث ح ــر مجيـ أهــوال الـحــوكني ج ديلــة
الواوض وي استو اـ أدلَّة كُعِّ هولض وي اململاعلة بيـ ا()2ض وإمنـا املراد مــي هـو
معرفة أ ر ديلة الواو ج ارمجة الـ وم الورآهية.
ومن ادمثلة على كلـ:
 -1ج هـــــول اهلل اعـــــاىل :ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﮊ( )3اختُل،ف ج معـى الـواوض فويع:إهــ ا اـدل علـى مُطلَـق
الـــجم وكرتاَّ ـ عليــي أنَّ للــلوج ايكتملــاـو بإحــد العووبــات أكَّــا كاهــت ج
ارايب اض ولي الـجم و بيـ اض وهيع :إهـ ا ادل على الرتاي ض وكُبــى علـى كلــ
ويوب مراعا اللوج للرتاي ج الـ العووبـاتض أ  :الـوعيض ُـىَّ اهلجـرض
ُىَّ ال رب (.)4
كـظــر :معــاهل الوــرآن396/1 :ض وجمــالي علـ 386/2 :ض وهــد هبَّــي إىل بعــض كلـــ
ال اطيب .كـظر :املواصد ال افية.70/5 :
( )1كـظر :كتاب أسالي العطف ج الورآن الاركى.52 :
( )2اـظر اددلة مبسوط ًة ج :المل ول اململيد ج الواو اململيد .88- 73 :
( )3الـساـ.)34( :
( )4كـظر :أ ر الديلة الـحوكة واللغوكة ج استـباط ادحاام من آكات الورآن الت ـركعية:
177ض واملسري آكات ادحاام.285 :
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ى اآلكةض حيثُ كه بع ـ ا إىل هـول موـن،وهد بدا أ ر هذا اخل ف ج اراي
:يعول ا ممليد للرتاي ض ومن كلـ
:ارمجة عبد اهلل كوسف علل
As to those women on whose part ye fear disloyalty and illconduct, admonish them (first), (Next), refuse to share their beds,
(And last) beat them (lightly).

:ومـحمد أسد
And as for those women whose ill-will you have reason to fear,
admonish them [first]; then leave them alone in bed; then beat
them.

:وصحيا اهرتهاشيوهال
But those [wives] from whom you fear arrogance - [first] advise
them; [then if they persist], forsake them in bed; and [finally],
strike them.

:وعبد الـحليى
If you fear high-handedness from your wives, remind them [of
the teachings of God], then ignore them when you go to bed, then
hit them.

ى اآلكـة مـن غـري ا ـمنيِ مـا كُ ـري إىل الرتايـ بـني،وهد هولت بعض الرتاي
:املتعاطملاتض ومـ ا
:ض والتحركــر والتـــوكر25/5 :ض وروح املعــاهل73/10 :  املســري الــراز:وكـظـر أك اــا
.116/4
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:ارمجة يورج سيع
But those, whose perverseness ye shall be apprehensive of, rebuke;
and remove them into separate apartments, and chastise them.

:وباملر
But those whose perverseness ye fear, admonish them and
remove them into bed-chambers and beat them.

ورودوكع
But chide those for whose refractoriness ye have cause to fear;
remove them into beds apart, and scourage them.

:وباثال
As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and
banish them to beds apart, and scourge them.

أ أنَّ امل ـرو هـو الــجم
ىُ الوـار و،ى أهـ ا هـد اُـوه،ع على هذه الرتاي،وكُ ْا
 مـن غـري: بني هذه العووباتض وي اُمليد على سبيع الوط إط الـجم ض أ
اوييد و ولي من املعطوف واملعطوف عليي ج زمانض أو بسبق أحدهـمــا علـى
.ى صادهة لديلة الواو ادُوىل ج اآلكة،اآلخور ولذا ي أراها اراي
) ج اللغة ارجنليلكـة اـحتــمعand( َّ «على سبيع الوط » دن:ُوإمنـا هلت
.)Sequence(  الرتاي:وئا ف ديلية عدكد ض ومـ ا
:) الر يسةand( ( ج سيا بيان وئا فQuirk et al) هال
"The second clause is chronologically sequent to the first, but
without any implication of a cause-result relationship.")1(

)1( A Comprehensive Grammar of the English Language: 930.
)ى الورآن ارجنليلكة (دراسة إعرابية موارِهة،الواو ج عوـ اراي
 خالد بن سليمـان بن عبد العلكل املليملل.د
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وبـاـا على كلـض فرُبَّمـا احتملت ( )andج الـ الرتاي،ى الرتاي .
والــذ أميــع إليــي أنَّ «فحــو اآلكــة كــدل علــى الرتايـ »( )1بوركـــة دخــول
الواو على أيلاـ مـختلملة ج ال ،دَّ وال عف مرتاِّبة على أمر مُدرَّج(.)2
 -2ج هول اهلل اعـاىل :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮊ ﮊ( )3اختلف املعربون ج اعيني املعطوف عليي بالواو ج (وشـ دوا)ض
فويع :إهي مجلة (كملروا)ض وإليي كه الـحووج()4ض وابن عطيَّة(.)5
وهد مـ مالٌّ( )6هـذا الويـي لملسـاد املعــى عليـي وكلــ دهـي ف ِـى مـن
الواو الرتاي بني الاملر وال اد ()7ض وش اداـ ى هذه لـى اان بعـد إكـاهــ ىض
بع معي أو هبلي(.)8
وبسب هذا ارشاال املعـو ()9ض كه أكثر املعـربني( )10إىل ويـي إعرابـل
آخورض وهو أن ااون مجلة (وش دوا) معطوفة على امل در (إكـاهـ ى)ض ولانْ
( )1املسري الراز .73/10 :
( )2كـظر :روح املعاهل.25/5 :
( )3آل عمران.)86( :
( )4كـظر :البحر احمليط.541/2 :
( )5كـظر :احملرر الوييل.468/1 :
( )6كـظر :الـ داكة.1068/2 :
( )7كـظر :الدر امل ون.301/3 :
( )8كـظر :حاشية السيوطل على املسري البي او .550/2 :
( )9كـظر :حاشية الطِّييب على الا اف.172/4 :
( )10كـظـــــر :الوطـــ ـ واي تــــــاف141 :ض والتملســـــري البســـــيط412- 411/5 :ض
والا اف381/1 :ض إعراب الورآن املـسوب إىل اللياج630/2 :ض والتبيان ج إعراب
جملة العلوم العربية
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ُك ْـ ـا،ع علـــى كلــــ التخـــالف بـــني املعطـــوفَنيض حيـ ـثُ إنَّ املعطـــوف ،فعْـــعض
واملعطوف عليي اسى ولذا لـجؤوا لتسوكغ العطف إىل أحد اريوكلني:
ث ُك حوـي الملعـع الـذ ا ـمَّـي
ادول :أهي «عطف علـى املعــى»()1ض حيـ ُ
امل ــدر (إكـاه ــ ى) دهــي كـحــع إىل مجلــة فعليَّــةض والتوــدكر :بعــد أن آمـــوا
وش دوا.
الثاهل :اريوكع (ش دوا) باسى لي ،ـاَّ العطـفض وكاـون كلــ بتوـدكر (أنْ)
امل ــدركَّة بعــد الــواو العاطملــة فتاــون (أنْ) مــ صــلت ا ج اريوكــع م ــدر
معطوف على (إكـاهـ ى).
ي ورتْ أكثر الرتمجات على معـى هذا ارعرابض ومـ ا:
وهد و
ارمجة باملر:
How shall God guide people who have disbelieved after
believing and bearing witness that the Apostle is true….

وباثال:
How shall Allah guide a people who disbelieved after their
belief and (after) they bore witness that the messenger is true….

وحممد شاكر:
How shall Allah guide a people who disbelieved after their
believing and (after) they had borne witness that the Apostle was
true….

وعبد اهلل كوسف علل:
الورآن278/1 :ض والملركد ج إعراب الورآن اجمليد 89/2 :ض والبحر احمليط.541/2 :
( )1التملسري البسيط.411/5 :
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How shall Allah Guide those who reject Faith after they
accepted it and bore witness that the Messenger was true….

:واهل لل ومـحسن خان
How shall Allah guide a people who disbelieved after their
belief and after they bore witness that the Messenger (Muhammad)
is true….

:ومـحمد أسد
How would God bestow His guidance upon people who have
resolved to deny the truth after having attained to faith, and having
borne witness that this Apostle is true….

:وعبد الـحليى
Why would God guide people who deny the truth, after they
have believed and acknowledged that the Messenger is true….

:ى أمران،وكُلحوي ج هذه الرتاي
) بــني هوســني للـــصِّ علــى عطــفafter(  إعــافة بع ـ ا لالمــة:ادول
.)(وش دوا) على (إكـاهـ ى
 علـى- لتسوكغ التخالف بني املعطوفَني من حيثُ الــو-ْي ورت
 أهـ ا و:الثاهل
)ضbearing( التــريوكلني املــذكوروكنض فمثلًــا اــريى بــاملر (وشـ دوا) إىل امل ــدر
وهو موت وى ما فعلي املعربـون عــدما هـدَّروا (أن) هبـع (شـ دوا)ض كـل كوسُـو و
) علـــى امل ـــدر ال ـــركاInterpreted Original( عطـــف امل ـــدر املـــؤوَّل
.)Explicit Original(
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ج حني أنَّ عبد اهلل كوسف علل مثلًا اريى امل ـدر (إكـاهــ ى) إىل مجلـة:
they accepted it
believed

afterض ووافوـي عبـد الــحليىض فرتمجـي إىل:

after they

haveض وهــو شــبيي بوــول الـحــوكني :إنَّ امل ــدر ال ــركا كـحــع

لـحرف م در وفععض حنو :عجبتُ من هيام زكدض أ  :من أن هام زكد(.)1
ولععَّ ادسدَّ ج اوييي هذه اآلكـة أنَّ (وشـ دوا) معطـوف علـى (كملـروا)
دهي الظاهرض ولس متي من التريوكع الـذ ا ـمَّـي ارعـراب اآلخوـرض ومـا أُورِدو
عليي من إشاال الرتاي بني الاملر وال اد مدفو برينَّ الواو ي اُمليد الرتاي .
 -3ج هــــول اهلل اعــــاىل :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ()2ض
ادل الواو علـى مجـ املثــى والـث ث والربـا ج كوهــ ا حماوماـا علي ـا وُاـى
واحد وهو الـااحض ولاـَّ ا ي اـوجم هذه اشايت ج زمن واحد ض ف ل اُؤدِّ
وئيملة مج الـجل يات حتت حُاى كُلِّلض ولانَّ كلـ انم مُويَّد ب رط اعـدد
اللمن(.)3
هال أبـو حيَّـان« :والـواو اـدل علـى مُطلَـق انمـ

فيريخـذ الــاكحون موـن

أرادوا هااح ــا علــى طركــق انم ـ إن شــا وا ــتلمل،ني ج الـــ ادعــدادض وإن
شا وا متملو،ني في ا حمظوراا علي ى ما زاد»(.)4
( )1كـظر مثلًا :ارا اف ال رب2255/5 :ض والدر امل ون.296/5 :
( )2الـساـ.)3( :
( )3كـظر :كتاب أسالي العطف ج الورآن الاركى .57 :وكـظر ج مـاه ة الواو باآلكـة:
الا ـــاف499- 498/1 :ض والملركـــد ج إعـــراب الوـــرآن اجمليـــد205/2 :ض والبحـــر
احمليط.171/3 :
( )4البحر احمليط.171/3 :

30

الواو ج عوـ اراي،ى الورآن ارجنليلكة (دراسة إعرابية موارِهة)
د .خالد بن سليمـان بن عبد العلكل املليملل

وهد ف ِى بعض مون اــاول اآلكـة مـن كـون الـواو اوت ـل الــجم أهـي جيـوز
()1

انم بني أكثر من أرب زويات

()2

ولذا ختلَّـص بعـض املعـربني واململسِّـركن

من هذا ارشاال بــحمع الـواو علـى معــى( :أو)()3ض أ  :مثــى أو ـ ث أو
رُبا .
يروتْ أكثر الرتاي،ى على هذا الوولض ومـ ا:
وهد و
ارمجة يورج سيع:
take in marriage of such other women as please you, two, or
three, or four.

وباثال:
marry of the women, who seem good to you, two or three or four.

وعبد اهلل كوسف علل:
marry women of your choice, Two or three or four.

ومـحمد أسد:
then marry from among [other] women such as are lawful to
you - [even] two, or three, or four.

( )1كـظــر :معــاهل الوــرآن وإعرابــي10/2 :ض وغرا ـ التملســري282/1 :ض والـــجام
دحاام الورآن17/5 :ض والبحر احمليط.171/3 :
( )2كـظر :ادزهية233 :ض والا ـف والبيـان118/9 :ض وشـواهد التوعـيا175 :ض
ومغ اللبي . 857 :
( )3جملـ الواو اعـى( :أو) هول لبعض الـحوكني .كـظر :البحر احمليط88/2 :ض وشـرح
ادمشوهل دلملية ابن مالـ.382/2 :
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وصحيا اهرتهاشيوهال:
then marry those that please you of [other] women, two or three
or four.

وعبد الـحليى:
you may marry whichever [other] women seem good to you,
two, three, or four.

واستعمـال هؤيـ املرتمجني لـ( )orبـدلًا مـن ( )andي حايـة لـي ج ئـِّـل
دنَّ إشاال اهت اـ الواو لــجواز الــجم بـني أكثـر مـن أربـ زويـات مـدفو
بريمورض ومـ ا:
 أنَّ الـــخطاب ج اآلكــة لـــجمي ادمــةض بوركـــة (فــاهاحوا)ض أ  :اُوــرِّرالت ــرك للجمـــاعة ارس ـ ميةض ولــيي للملــرد املســلى الواحــد ولــذا فاآلكــة
حرك ة على جتوكل الـجم بني اشايت الث ث للمجتم ارس مل(.)1
 أهي لو ياـ بالمة ( أو ) لاان كلـ كوت ـل أهـي ي كــجوز كلــ إلَّـا علـىأحد هذه ادهسامض وأهي ي كـجوز هلى أن جيمعوا بـني هـذه ادهسـامض اعــى أنَّ
بع ـ ى كــريال بالتثـيــةض والــبعض اآلخوـر بالتثليــثض والملركــق الثالــث بــالرتبي ض
فلمَّـا ياـ ورف الواو أفاد كلـ أهي كـجوز لاُـعِّ طا ملـة أن كــختاروا ه،سمـاـا مـن
هذه ادهسام(.)2
 أهي لو كان املو ود هو الـجم لويع :فاهاحوا اسعاا بدلًا مـن ككـر هـذهادعـــداد دنَّ «العـــرب ي اوـ ـ ود ُ أن اوـــول :اســـعةًض واوـــول :ا ــــني و ـــة
وأربعــةض وكــذلـ اســتوبا م،ـمَّ ــن كوــول :أع ـط ،ف هاـا أربع ـةً ســت ًة ث ــاهيةًض وي
( )1كـظر :كتاب أسالي العطف ج الورآن الاركى.52 :
( )2كـظر :التملسري الابري.143/9 :
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كوول :ثـاهية ع ر»(.)1
ع :أو ُ ث أو رُبا دهي ليي معـى (مثـى) :ا ـتني فُيوْ ،هىُ
 أهي لـى وكوُ ْكلـ الـجم ض ولاـنَّ معــاه :ا ــتني ا ــتني وكـذلـ معــىُ :ـ ثض ورُبـا (.)2
هال العُابور ....« :وهذا املعـى كدل على التخيريض ي الـجم »(.)3
ومـ مَّـا ي املوت م حظتـي هــا ج صــي مرتمجـل اآلكـة أنَّ أكثـرهى اـريى
مثـى و ث ورُبا وكريهـَّ ا أعداد مُجـرَّد ض أ  :ا ــتني و اـا وأربعاـاض وكـان
ادحق أن اُرتيوى إىل twos, threes, fours :ض وهو ما أخذت بي ارمجة باملر:
then marry what seems good to you of women, by twos, or
threes, or fours.

وكاـن ارمجت ـا أك اـا إىل:

twos and twos, threes and threes, fours

and fours

وأئــن أنَّ ا ــحيا ارمجــة هــذه الالمـــات كـملــل مظوـذــة الـــجم الــذ هــد
كُتوهَّى من الواو.
 من الورا ن الـخاريية على أهي ي كُراد بالواو ج اآلكة الـجم أنَّ هيي بنالـحارث رعل اهلل عـي كان اـحتي ثــان هسـو ض فلـمَّــا هللـت هـذه اآلكـةض هـال
الـيب صلى اهلل عليي وسلَّى« :طَلِّقْ أربعااض وأمسـ أربعاا»(.)4
وهد اهملرد حممد شاكر برتمجة الواو إىل (and):

( )1الـجام دحاام الورآن.17/5 :
( )2كـظر :درْج الدرر.464- 463/1 :
( )3التبيان ج إعراب الورآن.329/1 :
( )4كـظر :معامل التـلكع.206/2 :
جملة العلوم العربية
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then marry such women as seem good to you, two and three and
four.

ومـَّـا كـجدر ككره أنَّ آربر هد أغملع إكراد حرف العطف ج ارمجتي:
marry such women as seem good to you, two, three, four.

وهذا هد ُكبْ ِىُ ارمجتوي يحتمـالـ ا أن كاون العاطف ()andضأو (.)or
وهد كُستدول بـظـا ر اآلكـة للدِّيلـة علـى إفـاد الـواو للرتايـ

فياـون مـن

هبيــع :املســري الوــرآن بــالورآنض ومــن ال ــواهد علــى كلـــ هــول اهلل اعــاىل:
ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ()1ض فإهــي هــد يــاـ
لـ ذه اآلكة هظريض ولا ْن وـرف العطـف (ُـىوذ) بـدلًا مـن الـواوض وكلــ ج آكـة:
ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ()2ض فاسـُتد،لَّ بـــ ا علــى
أنَّ الــواو ج اآلكــة ادُوىل اُمليــد الرتاي ـ  .هــال أبــو حيَّــان« :يــاـ هـــا (ُ ـىَّ) وج
السورواني( :ودصلبـَّاى) بالواو فدلَّ على أنَّ الواو أُركدو بـ ا معـى (ُىَّ) مـن
كون ال ل بعد الوط »(.)3
ولذا اريى بعض املرتمجني الواو ج اآلكة اـا كُمليد الرتاي ض ومـ ى:
آربر :
I shall assuredly cut off alternately your hands and feet, then I
shall crucify you upon the trunks
of palm-trees.

( )1طي.)71( :
( )2ادعراف)124( :ض وال عراـ.)49( :
( )3البحر احمليط.365/4 :
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وعبد الـحليى:
I shall certainly cut off your alternate hands and feet, then
crucify you on the trunks of palm trees.

ابوَّى يستيملاـ هذا املبحث ه يتان كوـحْ ُسنُ ارشار إلي مـا:
الو ية ادوىل :مـجلـ الواو دالَّةً على أحد ال يئني أو ادشياـض أو بعبـار
أخــر جميئ ــا اعـــى( :أو) ج إفــاد التوســيى أو التخــيري أو ارباحــة()1ض وهــذا
ُويداا بالرتاي .
كـاج ديلتـ ا على الـجم ض سواـا أكان مُطلَوًا أم م َّ
وهذه مسريلة خ ف بني الـحوكنيض فود كه الل ر ( )2إىل يواز جمـلـ
الواو اعــى ارباحـةض حنـو هـوهلى« :يـاليْ الــحسن وابـن سـريكن»ض أ  :أو
أحدهـمـاض وخالملي بعض الـحوكنيض ومن أش رهى ابن ه ام(.)3
وهد بدا أ ر هذه الديلة للواو ج ارمجة بعض اآلكاتض ومـ ا:
 -1هــول اهلل اعــاىل :ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ()4ض فوــــد كهــ ـ بعــــض املعــــربني إىل أنَّ الــــواو ج
(وم اتي وكتبي ورسلي ويربكع ومياال) اعـى( :أو) ( )5دنَّ معادا واحـد

( )1كـظر :انـى الداهل.166 :
( )2كـظــر :الا ــاف269/1 :ض ومغ ـ اللبي ـ  .90 :وكـظــر أك اــا :كتــاب املــدارس
الـحوكة.352- 351 :
( )3كـظر :مغ اللبي .90 :
( )4البور .)98( :
( )5كـظر :التملسـري البسـيط179/3 :ض وغرا ـ التملسـري160/1 :ض ومعـامل التـلكـع:
125/1ض وب ا ر كو التمييل.147/5 :
جملة العلوم العربية
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هو معادا للجمي (.)1
وإىل هذا املعـى كه يورج سيع ج ارمجتي:
whosoever is an enemy to God, or his angels, or his Apostles, or
to Gabriel, or Michael, verily God is an enemy to the unbelievers.

ووافوي رودوكع:
Whoso is an enemy to God or his angels, or to Gabriel, or to
Michael, shall have God as his enemy: for verily God is an enemy
to the Infidels.

 -2ج هول اهلل اعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ()2ض ككر ابن عاشـور(َّ )3
أن
الــواو ج (و والًــا) عاطملــة رحــد ال ــملتني علــى ادخــر للتوســيى ف ــل
اعـى( :أو).
وهد كهبت بعض الرتاي،ى إىل هذا املعـىض ومـ ا:
ارمجة عبد اهلل كوسف علل:
Go ye forth, (whether equipped) lightly or heavily.

وحممد أسد:
Go forth to war, whether it be easy or difficult [for you].

وصحيا اهرتهاشيوهال:
Go forth, whether light or heavy.

وأبوت أكثر الرتاي،ى الواو على ئاهرهاض ومـ ا مثلًا ارمجة يورج سيع:
( )1كـظر :البحر احمليط490/1 :ض والدر امل ون.122/2 :
( )2التوبة.)41( :
( )3كـظر :التحركر والتـوكر.104/10 :
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Go forth to battle, both light, and heavy.

 -3ج هـــول اهلل اعـــاىل :ﮋ ﯘ ﯙ ﮊ()1ض يـــلـ بـــالواو بـــني هـــااني
ال ملتني دون سـا ر ال ـملات الـن هبلـ ا( )2لتــاج صـملتول الثيوبـة والباـار ()3ض
وهل ممليد للتوسيى( )4ولذا ارمج ا عبد اهلل كوسف علل إىل (أو):
….previously married or virgins.

ووافوي حممد أسد:
….be they women previously married or virgins.

وارمج ا بويَّة املرتمجني إىل الواوض ومـ ى مثلًا حممد شاكر:
….widows and virgins.

وهــذا ي إشــاال فيــي دنَّ املعـــى :أنَّ الـســاـ الســالملة صملااـــ ن بع ـ ن
يِّبات وبع نَّ أباار فاملراد الـجم بني يـسني من الـساـ()5ض ولععَّ ارمجـة
صحيا اهرتهاشيوهال كاهت من أكثر الرتاي،ى جتليةً لـ ذا املعـى:
Perhaps his Lord, if he divorced you [all], would substitute for
him wives better than you - submitting [to Allah ], believing,
]devoutly obedient, repentant, worshipping, and traveling - [ones

( )1التحركى.)5( :
( )2وكلـ ج هول اهلل اعاىل :ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ.
( )3كـظر :الدر امل ون.369/5 :
( )4كـظر :احملرر الوييل332/5 :ض والتس يع لعلوم التـلكع.132/4 :
( )5كـظر :كتاب الواو ومواهع ا ج الـظى الورآهل.113 :
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previously married and virgins.

الو ية الثاهية :وهل أنَّ بعض الـحوكني واملعربني هد أيازوا محع (ُـىَّ)ض
والملاـ على الواو ج الديلة على مُطلَـق الــجم ()1ض وكلــ ج شـواهد عدكـد
من الورآن()2ض وهد بدا أ ر كلـ ج ارمجت ا.
فم،ن شواهد (ُ وىذ):
 -1هــول اهلل اعــاىل :ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ()3ض فوــد حُاــل عــن
الملرَّاـ أهي هالُ( :ىَّ) هاهـا اعـى الواوض ومعـاه :واوبوا إليي( )4دنَّ التوبـة ي
ارتاخى عن ايستغملارض بع هل مُودَّمة عليي(.)5
وهد اهملردت ارمجة صحيا اهرتهاشيوهال بـوع (ُىَّ) إىل ):(and
And [saying]: Seek forgiveness of your Lord and repent to Him.

( )1كه ادخملص إىل يواز جملـ (ُىَّ) اعـى الواوض وهُس إىل الملرَّاـض وهُطربض وإىل
الاـــوفيني .كـظـــر :معـــاهل الوـــرآن 321/1 :ض وشـــرح الاتـــاب334/2 :ض وارا ـــاف
ال ــرب1988/4 :ض والبحــر احملــيط108/2 :ض والـــجـى الــداهل406 :ض واملواصــد
ال افية.87/5 :
وكه الملرَّاـ إىل يواز جملـ الملاـ اعـى الواو .كـظـر :معـاهل الوـرآن372/1 :ض وشـرح
الاتاب332/2 :ض ومغ اللبي .214 :
( )2اـظر بعض ال واهد على كلـ ج :إعراب الورآن املـسوب إىل الليـاج- 95/1 :
105ض ودراسات دسلوب الورآن117- 116/2 :ض .226- 225
( )3التوبة.)41( :
( )4كـظر :املسري البسيط.345/11 :
( )5كـظر :شرح الاتاب.334/2 :
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ج حني أنَّ بويَّة الرتاي،ى أبوَت (ُىَّ) علـى ديلت ـا مـن الرتايـ والرتاخـلض
ومن الـ الرتاي،ى مثلًا:
ارمجة آربر :
and: 'Ask forgiveness of your Lord, then repent to Him.

وهد أياب بعض املعربني واململسِّركن( )1عن سـب استعمــال (ُـىَّ) ج اآلكـة
برييوبةض ولعـعَّ أشـ رها أنَّ املو ـود بالتوبـة الريـو بالطاعـةض هـال الطـرب :
«....دنَّ (التوبة) معـاها الريو إىل العمع بطاعـة اهللض وايسـتغملار :اسـتغملار
من ال ر الذ كاهوا عليي مويمني»(.)2
وهـد ألـــىَّ بــ ذا املعــى بعــض املرتمجـني الــذكن أبوَــوا (ُـىَّ) علــى ديلت ــاض
ومـ ى مثلًا:
عبد الـحليى:
Ask your Lord for forgiveness, then turn back to Him.

ورودوكع:
And that ye seek pardon of your Lord, and then be turned unto
Him.

 -2هـــــول اهلل اعـــــاىل:ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ()3ض

( )1كـظر :الويوه والـظـا ر دبـل هـ ل57 :ض وإعـراب الوـرآن املـسـوب إىل الليـاج:
104/1ض وأهوار التـلكع.127/3 :
( )2يام البيان .313- 312/12 :وكـظر أك اـا :معـامل التـلكـع156/4 :ض والبحـر
احمليط.202/5 :
( )3الرعد.)2( :
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وﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮊ()1ض أ :
واستو دنَّ ايستواـ على العرش هبع رف أو خلق السموات(.)2
ولذا يعع بعض املرتمجني (ُىَّ) ج اآلكة اعـى الواوض ومـ ى:
حممد شاكر:
and He is firm in power.

وعبد اهلل كوسف علل:
and is firmly established on the throne.

ومن شواهد الملاـ الن حُملت على معـى الواو :هول اهلل اعـاىل :ﮋ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ()3ض «واريوكــع الاــ م :وكــى مــن
هركة أهلاـاهاض وياـهـا بريســا بياااـا»( )4دنَّ ارهـ بعـد مــجلـ البـريس أو
معيض ي أنَّ مـجلـ البريس مُراَّ على اره (.)5
وهد ياـت ارمجة باملر على كلـ:
how many a town have we destroyed, and our violence came
upon it by night.

وكُلحوي أنَّ بعض املرتمجني هد اـخلَّص من هذا ارشاالض وكلـ بــحذف
ما كوابع الملاـ ج الرتمجةض ومـ ى:
( )1كوهي.)3( :
( )2كـظر :دراسات دسلوب الورآن.114/2 :
( )3ادعراف.)4( :
( )4يام البيان.60/10 :
( )5كـظر :املواصد ال افية .81/5 :وكـظر أك اا :ادزهية254 :ض وارا اف ال ـرب:
1985/4ض والبحر احمليط.269/4 :
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:عبد اهلل كوسف علل
How many towns have We destroyed (for their sins)? Our
punishment took them on a sudden by night.

 حممد شاكر:أو جبعع الملاـ سببيَّةض مثع
And how many a town that We destroyed, so Our punishment
came to it by night.

*
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املبحث الثاهل :معاهل الواو ج عوـ اعدد التوييي ارعرابل لـ ا(.)1
املعـى ادول :واو الـحال ( .)2()Wãw of state or conditions
عُرِّف الـحال بريهي ووصْف ف لةض أ  :واه بعد اـمـام انملـة وإن اوهملـت
الملا د علييض ومسُو ج الا م لبيان هيئة صاحبيض أ  :كيملية وهو الملعـع
مـي أو عليي(.)3
واملو ود بواو الـحال هل الواو الداخلة علـى مجلـة الــحال لتـدلَّ علـى
أنَّ ما بعدها هيد للملعع السابق علي ا(.)4
وهــل اُ ْ ـب،ي الظــروفض «وُكؤكِّ ـد ال ــبيو أهـــ هــد ُاعبِّ ـر عــن ال ــحال بلملــي
الظرفض أي ار أنَّ هولـ( :ياـ زكد عـاحاًا) ج معــى :يـاـ زكـد ج حـال
عحايض وعلى حال عـحايض فاستعمــالـ هــا لملـي (ج) و(علـى) كُ ْؤ،هسُــ
بالوهت والظرفيَّة»(.)5
وهد شبَّ ا سيبوكي()6ض وبعض الـحـوكني( )7بالمـة (إك) دهــ ا اتعلَّـق اــا
( )1سوف أُغملع ككر واو العطف عمن أهوا الواو دنَّ ارشار إلي ا كااد كُـجلِّع عامَّة
البحث ف داعل أن كُملرود لـ ا حدكث مستوع.
( )2كـظرArabic Grammar (Part II):333 :

( )3كـظر :شرح كتاب الـحدود ج الـحو224 :
( )4كـظر :معجى م طلحات الـحو وال رف249 :ض وكتـاب دييت الـواو ج الــص
الورآهل .275 :وكـظر :هـم اهلوام .49/4 :
( )5سر صـاعة ارعراب .645/2 :وكـظر أك اا :ارك اح الع د .220 :
( )6كـظر :الاتاب .90/1 :وكـظر أك اا :معـاهل الوـرآن وإعرابـي479/1 :ض والــحجة
للملارسل.156/1 :
( )7كـظر :املوت
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هبل ا من الا م كمـا اتعلَّـق (إك)()1ض ودنَّ (إك) مـ ـوبة املوعـ اــا هبلـ ا أو
بعدها كمـا أنَّ الواو مـ وبة املوع ج اشالض بارعافة إىل أنَّ ما بعـد (إك) ي
كاون إلَّا مجلة كمـا أنَّ ما بعد واو اشال ي كاون إلَّا مجلة(.)2
وهــذه الــواو اــربط مجلــة جبملــة هبل ـ اض وكلـــ أنَّ مجلــة اشــال مســتولَّة
وف لة فاحتيج إىل ربط ا اـا هبل ا برابطض وهـو الـواوض خبـ ف مجلـة اخلـرب
فإهي ي كت،ى الا م إلَّا بـ ا(.)3
وليي من عمن وئا ف كلمـة ( )andج اللغـة ارجنليلكـة مـا كوابـع ديلـة
واو الـــحال( )4ولــذا ايت ــد مرتمجــو الوــرآن ج إكـــجاد موــاب ت لـــ اض أو
دسلوب الـحال امل تمع علي اض ومن الـ املواب ت الن وهملتُ علي ا:
أولًا.)While( :
اهياا.)When( :
وهذان اللملظان من أكثر املواب ت اللملظيَّة الن استعمـل ا مرتمجو الوـرآن
ملوابلة واو الـحالض وكلـ أنَّ الواو اُمليد اولـبي مجلـة الــحال بعـدها اــا هبلـ ا
وُاى املوارهة بني هيئة اشال وصاحب ا ج زمن الوهو ض وهـذا مـا اُؤدِّكـي كلمتـا
()Whileض و( )Whenج ارجنليلكة(.)5
الثاا.)Although( :
( )1كـظر :أمالل ابن ال جر 11/3 :ض وشرح املودمة احملس،بة.256 :
( )2كـظر :سر صـاعة ارعراب.645/2 :
( )3كـظر :شرح الاافية- 1 :ج673/2ض وكتاب الواو ومواهع ا ج الـظى الورآهل:
.549
( )4كـظرA Comprehensive Grammar of the English Language: 930-932:
( )5كـظرPractical English Usage: 67:
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وهذا اللملي كـاس موابلة مجلة الـحال الن كُؤاوى بـ ا للديلة على إبـراز
التـاهضض أو أنَّ ما بعدها ئاهر معلوم أو أمـر مسـتور هبـع الــحدث امل ـاح
لي(.)1
رابعاا .)With( :والـجام بني هذا اللملي وواو الـحال امل بسة واملواروهة.
ومن شواهد هذه املواب ت ج اراي،ى الورآن الاركى(:)2
 - 1ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ()3ض حي ـثُ إنَّ مجلــة (وأهــتى
اعلمون) ج مـحعِّ ه ـ حـال مـن فاعـع (اــجعلوا)()4ض وهـد كهـ مرتمجـو
اآلكة إىل موابلة واو الـحال في ا بـ()Whileض و(.)When
ومن ادمثلة على كلـ:
ارمجة باملر:
!so make no peers for God, the while ye know

وحممد شاكر:
therefore do not set up rivals to Allah while you know.

واهل لل ومـحسن خان:
Then do not set up rivals unto Allah (in worship) while you

( )1اـظر دييت مجلة اشال ج :معاهل الـحو.267/2 :
ت عن إكراد الرتاي،ى اخلاطئة دسـلوب الــحال
( )2ومـمَّـا كـجدر ككره هـا أهل سوف ألتمل ُ
أو الـمُغمل،لة لواو الـحال دهل سريدِّخر اشدكث عن بع ا ج املبحث املتعلِّق ب ور اخلطري
ج ارمجة الواو.
( )3البور .)22( :
( )4كـظـر :م ــاع إعـراب الوــرآن83 :ض والتبيــان ج إعـراب الوــرآن39/1 :ض والبحــر
احمليط.240/1 :
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know (that He Alone has the right to be worshipped).

وصحيا اهرتهاشيوهال:
So do not attribute to Allah equals while you know [that there is
nothing similar to Him].

وباثال:
And do not set up rivals to Allah when ye know (better).

وعبد اهلل كوسف علل:
Then set not up rivals unto Allah when ye know (the truth).

ومـحمد أسد:
claim that there is any power that could rival God, when you
know [that He is One].

وهد كُ ْا،ع على يعع الـواو حالًـا أنَّ املعــى عليـي :ي جتعلـوا لـي أهـداداا ج
ع ادهـداد حمظـور ج كُـعِّ حـالض
يعْـ و
حال علماىض وكلـ غـري صـحيا دنَّ و
وهد أُيي و عـي أنَّ كلـ اـبيي على هُبا فعل ى دنَّ مراا الوبـيا مـ علمـي
بوبحي أعظى يرماا من غريه(.)1
ولــذا أر أنَّ استعمـــال ( )Althoughج هــذه اآلكــة موابلًــا لــواو الـــحال
ع ربراز اـاهض أولئـ الوومض والتعج  ،من صــيع ى جبعلـ ى هلل اعـاىل
أَ ْموث ُ
أهدادا والـحال أهـ ى من ص،حَّة التمييل واملعرفة اـللة(.)2
ث ااملق املعربون على أنَّ
 - 2ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ()3ض حي ُ
( )1كـظر :املسري الراغ .114/1 :
( )2كـظر :حاشية الطِّييب على الا اف.311/2 :
( )3البور .)91( :
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الــواو ج مجلــة (وهــو الـــحق) هــل واو الـــحالض والـــجملة بعــدها ج مـــحعِّ
حال (.)1
ه
وهد هابلت أكثر الرتاي،ـى الـواو هــا بــ( )Althoughو()Whileض ومـن
ادمثلة على كلـ:
ارمجة يورج سيعض ورودوكعض ومـحمد أسد:
….although it be the truth….

وارمجــــة اهل لــــل ومـــــحسن خــــانض وحممــــد شــــاكرض وصــــحيا
اهرتهاشيوهال:
….while it is the truth….

واستعمـع آربر الرابط ( )yetربراز التـاهض:
….yet it is the truth….

- 3

ﮋ ﭑﭒﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ()2ض فود كه بعض املعربني( )3إىل أنَّ واو
مجلة (وكاهوا من هبع كستملتحون) حاليَّةض ومجلة الـحال ممليد لامـال
ماابر أهع الاتاب من الي ود وعـادهى()4ض وربراز مد اـاه ى دهـ ى
من هبع أن كـجيئ ى الـيب صلى اهلل عليي وسلَّى كاهوا كوولون :سياون لـا
( )1كـظر :التبيان ج إعراب الورآن92/1 :ض والبحر احمليط475/1 :ض والدر امل ون:
.515/1
( )2البور .)89( :
( )3كـظر :البحر احملـيط471/1 :ض والـدر امل ـون505/1 :ض وحاشـية ال ـ اب علـى
املسري البي او .201/2 :
( )4كـظر :مـحاسن التريوكع.349/1 :
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 إهي سُيبعوث:الملتاض والـ ر على الاملَّار وهى سا ر العرب فااهوا كوولون
هيبٌّض وسـتَّبعي وســت ر علي ىض ولانْ لـمَّـا ياـهى ال لـ الذ كعرفوهي
.)1(كملروا بي
:)ض ومـ ىAlthough( ولذا ف َّع كثري من مرتمجل اآلكة استعمـال
:يورج سيع
And when a book came unto them from God, confirming the
scriptures which were with them, although they had before prayed
for assistance against those who believed not….

:وباملر
And when a book came down from God confirming what they
had with them, though they had before prayed for victory over
those who misbelieve….

:وعبد اهلل كوسف علل
although from of old they had prayed for victory against those
without Faith….

:وصحيا اهرتهاشيوهال
And when there came to them a Book from Allah confirming
that which was with them - although before they used to pray for
victory against those who disbelieved….

:وئاهر ارمجة عبد الـحليى أنَّ الواو عاطملة
When a Scripture came to them from God confirming what they

.236/2 : يام البيان:) كـظر1(
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already had, and when they had been praying for victory against the
disbelievers….

يعْلَ ـا حاليَّـةً أوفـق معــىا
وهذا هـول أيـازه بعـض املعـربني()1ض ولعـعَّ و
دهـ ا اُ عر بانم بني املتـاه وني وج كلــ اريكيـد لكهاـار علـي ىض خبـ ف
واو العطف الن هد اُمليد مـُجرَّد اوعداد ما كاهوا عليي.
- 4ﮋ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼ
ﭽﭾﮊ()2ض فـجملة (وهد أُخريـا) حال والعامع في ا (هوااع)ض يلـ بـ ا
لتعليع ويي ارهاار وهد التبسوا على هذه الـحال( )3دهـ ى حيـئذ أبعدُ
الـاس عن ار الوتال لاون أسباب حُ ِّ اشيا او عف ج حالة ال رِّ(.)4
وهد هابع أكثر املرتمجني( )5واو الـحال ج اآلكة بـ()Whenض ومـ ى:
باثال:
Why should we not fight in Allah's way when we have been
?driven from our dwellings with our children

وصحيا اهرتهاشيوهال:
( )1كـظر :الدر امل ون.505/1 :
( )2البور .)246( :
( )3كـظـــر :التبيـــان ج إعـــراب الوـــرآن197/1 :ض والبحـــر احملـــيط265/2 :ض والـــدر
امل ون.518/2 :
( )4كـظر :التحركر والتـوكر.464/ :
ح ُسنُ ارشار إليي ج اريـمة بع ى هلذه اآلكة أهـ ى يعلوا كلمـة (أبـا ــا)
( )5ومـمَّـا اـو ْ
ج
وكريهـ ا معطوفة على عمري الرف ج (أُخريــا)ض فياـون املعــى عليـي :أُخريــا وأُخـر و
أبـا هاض وهذا خطري حمضض وسيريال ملكد بيان لذلـ ج مبحث( :اعيني املعطوف عليي).
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And why should we not fight in the cause of Allah when we
?have been driven out from our homes and from our children

وعبد الـحليى:
How could we not fight in God’s cause when we and our
?children have been driven out of our homeland

وهابل ا اهل لل ومـحسن خان بـ (:)While
They said, "Why should we not fight in Allah's Way while we
?have been driven out of our homes and our children

 - 5ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ()1ض فوــــد
كهـ ـ املعربـــون إىل أنَّ مجلـــة (وهـــى كلعبـــون) حـــال مـــن عـــمري الرفـ ـ ج
(استمعوه) ()2ض وهل حال يزمة دهي لويها ل ار الا م ـاـا علي ى(.)3
وهد اهملرد مـحمد أسد اوابلة أسلوب الـحال بالمة ):(With
but listen to it with playful amusement.

وكه أكثر املرتمجني إىل موابلة الـحال بـ)(Whileض ومـ ى:
باملر:
No reminder comes to them from their Lord of late, but they
listen while they mock….

( )1ادهبياـ.)2( :
( )2كـظر :معاهل الورآن للملراـ198/2 :ض ومعاهل الورآن وإعرابي383/3 :ض والملركـد
ج إعراب الورآن اجمليد473/1 :ض والبحر احمليط275/6 :ض ومغ اللبي .537 :
( )3كـظر :التحركر والتـوكر.10/17 :
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:وحممد شاكر
There comes not to them a new reminder from their Lord but
they hear it while they sport….

:وصحيا اهرتهاشيوهال
No mention comes to them anew from their Lord except that
they listen to it while they are at play….

:واهل لل ومـحسن خان
Comes not unto them an admonition (a chapter of the Quran)
from their Lord as a recent revelation but they listen to it while they
play….

)ض1( ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﮊ- 6
: ) حاليَّـة مـن لملـي ان لـةض وهـل مؤكِّـد لكهاـارض أ.. ..فجملة (ولي أسـلى
.)2(كيف كبغون وكطلبون غري دكـيض واشالة هذه
(ض وكلـــ رك ــاح مــدAlthough) وهــد اختــار مـــحمد أســد كلمــة
:التـاهض
Do they seek, perchance, a faith other than in God, although
it is unto Him that whatever is in the heavens and on earth
surrenders itself….

:(When)وكه باثال إىل موابلة أسلوب الـحال بـ
.)83( :) آل عمران1(
ض والـــدر538/4 : البحـــر احملـــيط: وكـظـــر أك اـــا.213/3 : روح املعـــاهل:) كـظـــر2(
.296/3 :امل ون
)ى الورآن ارجنليلكة (دراسة إعرابية موارِهة،الواو ج عوـ اراي
 خالد بن سليمـان بن عبد العلكل املليملل.د
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Seek they other than the religion of Allah, when unto Him
submitteth whosoever is in the heavens and the earth….

:(ض وهل ارمجةWhile) ى اآلكة على،ي ورتْ بعض اراي
وو
:عبد اهلل كوسف علل
Do they seek for other than the Religion of Allah?-while all
creatures in the heavens and on earth have, willing or unwilling,
bowed to His Will (Accepted Islam)….

:واهل لل ومـحسن خان
Do they seek other than the religion of Allah (the true Islamic
Monotheism worshipping none but Allah Alone), while to Him
submitted all creatures in the heavens and the earth….

:وصحيا اهرتهاشيوهال
So is it other than the religion of Allah they desire, while to
Him have submitted [all] those within the heavens and earth….

)ض حيثُ ياـت مجلـة (وأهـتى1( ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ- 7
 املعلــون كلـــ علـا ـا كُب ــر بع ــاى: اُب ــرون) حاليَّــة للكــاد الت ـــي ض أ
بع ااض فإنَّ التجاهر باملع ية مع ية دهي كدل علـى استحساهــ اض وج كلــ
.)2(استخملاف بالـواهل
:)ض وهىWith(وهد هابع أكثر املرتمجني الواو بـ
.)54( :) الـمع1(
ض والبحــر378/3 : الا ــاف: وكـظــر أك اــا.279/19 : التحركــر والتـــوكر:) كـظــر2(
.216/19 :ض وروح املعاهل83/7 :احمليط
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:رودوكع
And Lot, when he said to his people, "What! proceed ye to
such filthiness with your eyes open?

: وآربر
And Lot, when he said to his people, 'What, do you commit
indecency with your eyes open?

:ومـحمد أسد
AND [thus, too, did We save] Lot, when he said unto his
people: “Would you commit this abomination with your eyes open.

:وعبد الـحليى
We also sent Lot to his people. He said to them, ‘How can you
commit this outrage with your eyes wide open?

:)ض وهىWhile(وكه بعض املرتمجني إىل موابلة الواو بـ
:حممد شاكر
And (We sent) Lut, when he said to his people: What! do you
commit indecency while you see?

:واهل لل وحمسن خان
And (remember) Lout (Lot)! When he said to his people . Do
you commit AlFahishah (evil, great sin, every kind of unlawful
sexual intercourse, sodomy, etc.) while you see (one another doing
evil without any screen, etc.)?"

:وصحيا اهرتهاشيوهال

)ى الورآن ارجنليلكة (دراسة إعرابية موارِهة،الواو ج عوـ اراي
 خالد بن سليمـان بن عبد العلكل املليملل.د
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And [mention] Lot, when he said to his people, "Do you
?commit immorality while you are seeing

وعمد يورج سيع إىل استعمـال (:)Though
And remember Lot; when he said unto his people, do ye
?commit a wickedness, though ye see the heinousness thereof

وبعــض الـــجمع املســبوهة بــالواو الــن محلـ ا مرتمجــو الوــرآن علــى ويــي
الـحال-ابعاا لبعض املعربني -لـى اوسلى من بعض ايعرتاعات.
وهــذه ايعرتاعــات كاــن اوســيم ا إىل هســمني :اعرتاعــات معـوكَّــةض
وأخر صـاعيَّة.
ومن أمثلة ايعرتاعات املعـوكة:
 - 1ﮋ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﮊ()1ض
فود كه بعض املعربني( )2إىل أنَّ مجلة (وهى راكعون) مجلة حاليَّة من
(كؤاون اللكا )ض اعـى :كؤاوهـ ا حال ركوع ى ج ال .
وبذلـ أخذ حممد شاكر ج ارمجتي
those who keep up prayers and pay the poor-rate while they
bow.....

وكُ ْـا،ع علــى هــذا ارعـراب الــذ يوـروتْ عليـي ارمجتــي أنَّ اللكــا ي
اُؤاى ج حال الركو ()3ض هال ابن كثري« :ولو كـان هـذا كـذلـض لاـان دوفـ ُ
( )1املا د .)55( :
( )2كـظر :م اع إعراب الورآن230 :ض والتبيان ج إعراب الورآن446/1 :ض والملركد
ج إعراب الورآن اجمليد.459/1 :
( )3كـظر :التحركر والتـوكر.138/5 :
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اللكا ج حال الركو أف ع مـن غـريه دهـي مــمدوحض ولـيي ادمـر كـذلـ
عـد أحد من العلمـاـ م،ـمَّن هو ْعلُمي من أ مة الملتو »(.)1
وهد أكَّد بع ى هذا الويي خبرب اعدَّدت رواكااي()2ض وهو أنَّ هـذه اآلكـة هـد
هللــت ج علــل رعــل اهلل اعــاىل عـــي دهــي ا ــدَّ بـخاا ــومي وهــو راك ـ ج
أن هذا اخلرب ي ك ،ا ل عف إسـاده وي الة
ال ()3ض ولانْ كُ ْ ،عفُ كلـ َّ
ريالي()4ض بع حُال ارمجا على وععي(.)5
وكوظ ورُ أنَّ هذا ارشاال كـان حاعـراا لـد بويَّـة املرتمجـني ولـذا محلـوا
الواو على العطف ج اراي،م ىض وبي هال بعض املعربنيض وهو ما استظ ره أبـو
حيَّانض هال« :والظاهر من هولي( :وهى راكعون) أهــ ا مجلـة اييَّـة معطوفـة
على انمع هبل ا»(.)6
ومن أولئـ املرتمجني:
يورج سيع:
Verily your protector is God, and his apostle, and those who
believe, who observe the stated times of prayer, and give alms, and
who bow down to worship.

وباثال:
( )1املسري ابن كثري.138/3 :
( )2كـظر :م اع إعراب الورآن.230 :
( )3كـظر هذا اخلرب ج :يام البيان.531- 530/8 :
( )4املسري ابن كثري.138/3 :
( )5كـظر :مودِّمة ج أصول التملسري يبن ايمية.36 :
( )6البحر احمليط525/3 :ض ووافوي السمني ج الدر امل ون.314/4 :
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Your guardian can be only Allah; and His messenger and those
who believe, who establish worship and pay the poordue, and bow
down (in prayer).

:وعبد اهلل كوسف علل
Your (real) friends are (no less than) Allah, His Messenger, and
the (fellowship of) believers, those who establish regular prayers
and regular charity, and they bow down humbly (in worship).

: وآربر
Your friend is only God, and His Messenger, and the believers
who perform the prayer and pay the alms, and bow them down.

:وصحيا اهرتهاشيوهال
Your ally is none but Allah and [therefore] His Messenger and
those who have believed - those who establish prayer and give
zakah, and they bow [in worship].

وكان إبواـ الواو على الـحاليَّةض ولاـ ْن ب ـرف معــى الركـو عـن اهليئـة
الــن ج ال ـ إىل معـــى اخل ــو واخل ــو دوامــر اهلل اعــاىلض وهــو هــول
:ارمجة اآلكة- بـاـا عليي-) فتاون1(لبعض أهع التملسري
….while humble themselves before Allah's Commands.

.ًوبذا كـدف ارشاال املعـو املرتاِّ على يعع الواو حاليَّة

.525/3 :ض والبحر احمليط561/1 : زاد املسري:) كـظر1(
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 - 2ﮋ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ث أُيي ول أن ااون الواو ج (وهى) للحالض أ  :وكتْلُو ون حالة
ﯛ ﮊ()1ض حي ُ
كوهـ ى سايدكن(.)2
ولععَّ أهرب الرتاي،ى إىل الـحال ارمجة باملر:
They are not all alike. Of the people of the Book there is a
nation upright, reciting God's signs throughout the night, as they
adore the while.

وصحيا اهرتهاشيوهال:
.They are not [all] the same; among the People of the Scripture
is a community standing [in obedience], reciting the verses of Allah
during periods of the night and prostrating [in prayer].

وكُ ْا،ع على هذا ارعراب أنَّ الت و ي ااون ج السجود()3ض وهـد صـاَّ
الـ ل عن كلـ(.)4
وهد ختلَّص بعض املعربني من هذا ارشاال بريمورض مـ ا:
ادول :أنَّ مجلة (وهى كسـجدون) ليسـت حالًـا مـن (كتلـون)ض وإمنــا هـل
( )1آل عمران.)113( :
( )2كـظر :معاهل الورآن للملراـ 231/1 :وهو مُؤدَّ ك ميض وم اع إعـراب الوـرآن:
170ض واحملــرر الــوييل493/1 :ض والتبيــان ج إعــراب الوــرآن276/1 :ض والملركــد ج
إعراب الورآن اجمليد112/1 :ض والبحر احمليط.38/3 :
( )3كـظر :يام البيان698/5 :ض وأحاام الورآن45/2 :ض وم اع إعـراب الوـرآن:
17ض والتملسري البسيط.518/5 :
( )4كـظر :مـحاسن التريوكع.389/2 :
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حال من ال مري ج (ها مة)(.)1
الثاهل :أنَّ املراد بالسـجود هـو ال ـ هملسـ اض ولـيي حويوـة السـجود ج
ال ()2ض واملعـى :كتلون آكات اهلل اعاىل وهى كُ َّلون(.)3
الثالث :أنَّ املراد بالسجود هو اخل و واخل و (.)4
الرابـ  :أنَّ مجلــة (وهــى كســجدون) ج موعـ ال ــملة لالمة(أُمَّــة) وهــل
معطوفة على (كتلون)ض أو أنَّ الواو استئـافية(.)5
وهد فطن أكثر املرتمجني إىل هـذا ارشـاال فرتمجـوا الــجملة علـى غـري
معــى الــحالض وئــاهر اـراي،م ى أنَّ الــواو عاطملـةُ مجلـة علــى أخـر ض ومــن
أمثلت ا على كلـ:
ارمجة رودوكع:
all are not alike: Among the people of the Book is an upright
folk, who recite the signs of God in the night-season, and adore.

وحممد شاكر:
They are not all alike; of the followers of the Book there is an
upright party; they recite Allah's communications in the nighttime

( )1كـظر :الملركد ج إعراب الورآن اجمليد112/1 :ض والبحر احمليط.38/3 :
( )2كـظـر :معــاهل الوــرآن للملــراـ231/1 :ض ومعــاهل الوــرآن وإعرابــي459/1 :ض وزاد
املسري.317/1 :
( )3كـظر :يام البيان.698/5 :
( )4كـظر :املسري الراز .165/8 :
( )5كـظــر :م ــاع إعــراب الوــرآن170 :ض والبحــر احملــيط38/3 :ض والــدر امل ــون:
.357/3
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and they adore (Him).

وعبد اهلل كوسف علل:
Not all of them are alike: Of the People of the Book are a
portion that stand (For the right): They rehearse the Signs of Allah
all night long, and they prostrate themselves in adoration.

وكُلحوي ج ارمجة باملرض ورودوكعض وشاكر لآلكة موابلة فعـع السـجود ج
اآلكة بالمة ()adoreض وهل اع -كمـا ج هاموس (املورد)( :-كعبد)()1ض وهـذا
هركـ مــن هــول موــن فسَّــر الســجود اعـــى الـــخ و والـــخ و ض وبــذا كراملـ
إشاال ارمجة الواو إىل معـى الـحال.
والذ أميع إليي أنَّ املراد بـ(كسجدون) هو حويوة السجود دنَّ فيي محلًـا
للالمة على ئاهرهاض وعليي ليست الـواو للحـالض وإمنــا هـل عاطملـ مة لــجملة
على مجلةض كريهـي هـال :كتلـون آكـات اهلل اعـاىل وهـى مـ كلــ كسـجدون()2ض
لاوهـي أدلَّ علـى كمــال
وخت يص السجود بالذكر مـن سـا ر أركـان ال ـ
الـخ و (.)3
ومن أمثلة ايعرتاعات ال ــاعيَّة هـول اهلل اعـاىل :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔﯕ
ﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤ

( )1كـظر :املورد.29 :
ومـمَّـا ي املوت م حظتي  -بعد ايستوراـ  -أنَّ باملر هد هابـع لملـي السـجود ج الوـرآن بالملعـع
ـد ديلـة السـجود .كـظـر
ت علي ـا مـا ك ِّ
( )adoreض ولـى أيد ج الوواميي ارجنليلكة الن وهملـ ُ
مثلًا آكة )206( :من ادعرافض وآكة )15( :من الرعدض وآكة )24( :من الـمع.
( )2كـظر :التملسري البسيط518/5 :ض وهو ما ريَّحي الطرب ج يام البيان.689/5 :
( )3كـظر :روح البيان.81/2 :
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ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ()1ض فوــد اــريى شــاكر مجلــة (وارغبــون أن
اـاحوهى) اعـى الـحال:
And they ask you a decision about women. Say: Allah makes
known to you His decision concerning them, and that which is
recited to you in the Book concerning female orphans whom you
do not give what is appointed for them while you desire to marry
them….

خ ُذ عليي أنَّ الـجملة الـمُ ْثوبتة امل ـدَّر
وهو هول بعض املعربني()2ض ولانْ كُؤ و
بملعع م ار إكا وهعت حالًا ي اودخع علي ا الواو.
وهظــري كلـــ هــول اهلل اعــاىل :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ(.)3
ت :الـواو ج (واــُخملل ج هملســ واــخ ى اهلل
هال اللمـخ ر « :فإن هلـ و
ت :واو اشـالض أ  :اوـول للكد:أَ ْمس،ــ عليــ
أحق أن اـخ اه) ما هل؟ هلـ ُ
زويـــ مليا ـا ج هملســـ إراد أن ي كُمســا اض وا ــُخملل خاش ـياا هالــة الـــاس
واـخ ى الـاسض حويوًا ج كلـ برين اـخ ى اهلل»(.)4
وهد أخذت بـ ذا الوول ارمجة صحيا اهرتهاشيوهال:

( )1الـساـ.)127( :
( )2كـظــر :التبيــان ج إعــراب الوــرآن394/1 :ض والملركــد ج إعــراب الوــرآن اجمليــد:
351/2ض والدر امل ون.105/4 :
( )3ادحلاب.)37( :
( )4الا اف.543 / 5 :
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And [remember, O Muhammad], when you said to the one on
whom Allah bestowed favor and you bestowed favor, "Keep your
wife and fear Allah ," while you concealed within yourself that
which Allah is to disclose.

وكرتاَّ على كلـ ايعرتاض السابقض وهو أنَّ مجلة الـحال فعع م ـار
مُثبوت ف ادخع عليي واو الـحال(.)1
وهــد اختلــف الـحوكــون ج حُاــى اهــرتان مجلــة ال ــحال بــالواو إكا كاهــت
مُ دَّر بملعع م ار مُثبوتض وكلـ على هولني:
الوول ادول :عدم الـجواز.
وهو هول الـجم ور(.)2
الوول الثاهل :الـجواز على ه،لَّة(.)3
واــخلَّص أصـحاب الوـول ادول مـن ال ــواهد الـن اسـتدلَّ بــ ا اجمليــلون
بتوــدكر مبتــدأ هبــع الملعــع امل ــار فتــدخع الــواو حيـئــذ داخلــة علــى مجلــة
اييَّةض أو بـجعع الواو عاطملةً.
وإكا أردها اطبيق هذكن التخرجيني على اآلكة ادُوىلض فإهـي كاـون التوـدكر -بــا اـ
على التخركج ادول :-وأهتى ارغبون()4ض وعليي كـجوز اعتبار الواو للحال.
( )1كـظر :البحر احمليط.227/7 :
( )2كـظر :معـاهل الوـرآن لألخملـص469 / 2 :ض واملوت ـ 66- 65 / 2 :ض وشـرح
اململ ـــع 69 / 2 :ض وشـــرح الاافيـــة- 1 :ج677 / 2ض واوعـــيا املواصـــد/ 2 :
719ض ومغ اللبي .789 :
( )3كـظر :شرح املودمة انلولية735 / 2 :ض وشرح التس يع.367 / 2 :
( )4كـظر :التبيان ج إعراب الورآن394/1 :ض والملركد ج إعراب الورآن اجمليد.351/2 :
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وعلى التخركج الثاهلض اـحتمع الواو أن ااـون عاطملـ ًة للملعـع (ارغبـون)
على ال لة (ال ال )....عطفو مجلة مُثبتوة على مجلة مـمليَّةض واملعـى :ال اـل
ي اؤاوهـ ــ ن وال اـــل ارغبـــون أن اـاحـــوهنض واــــحتمع أك اـــا أن اوعط،ـــف
(ارغبون) على الملعع املـملل بـ(ي)ض أ  :ي اُؤاوهـ ن وي ارغبون(.)1
يروتْ أكثر الرتاي،ى على هذا التخركجض ومــ ى :يـورج سـيع مثلًـاض
وهد و
فود اريى اآلكة ووفق ايحتمـال الثاهل للواو:
They will consult thee concerning women; answer, God
instructeth you concerning them, and that which is read unto you in
the book of the Koran concerning female orphans, to whom ye give
not that which is ordained them, neither will ye marry them….

وأشار ج الـحاشية إىل ايحتمـال ادولض هال(:)2
". Or the words may be rendered in the affirmative, and whom

"ye desire to marry

ومن الظواهر الن ي املوت م حظت ـا جتـاكبُ الـواو ج كـثري مـن املواعـ
بني الـحاليَّة وغريهاض وهذا داخع ج ئـاهر التعـدد التوييـي ارعرابـل آلكـات
الورآن الاركى.
ولذلـ أسبابض ومـ ا :ايخت ف ج املسري اآلكةض ومن أمثلتـي :هـول اهلل
اعــاىل :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ()3ض فوــد ككــر أبــو حيَّــان أنَّ
الواو ج (ورفعـا) هل «واو العطف :على املسري ابن عبَّاس دنَّ أخـذ امليثـا
( )1كـظر :الدر امل ون.105/4 :
( )2كـظرThe Koran: 75 :

( )3الـحدكد.)8( :
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كان متودِّ اماض فلمَّـا هو وه بايمتـا من هبول الاتاب رف علي ى الطورض وأمَّـا
على املسري أبل مسلى :فإهـ ا واو الــحالض أ  :أنَّ أخـذ امليثـا كـان ج حـال
رف الطور فوه ى»(.)1
وهد أخذت أكثر الرتاي،ى اوت وى التملسـري ادولض وهـو أنَّ الـواو عاطملـةض
ومن كلـ مثلًا:
ارمجة حممد شاكر:
And when We took a promise from you and lifted the mountain
over you….

وصحيا اهرتهاشيوهال:
And [recall] when We took your covenant, [O Children of
Israel, to abide by the Torah] and We raised over you the mount….

وئاهر ارمجة مـحمد أسد على معـى الـحاليَّة:
AND LO! We accepted your solemn pledge, raising Mount
Sinai high above you

والواو سواـا أكاهت عاطملة أم حاليَّة اُ عر باستو ل الـجملة ج إفاد معـىا
مُورَّر غري أهـ ا اُمليد م الـحاليَّة زكاد البي مجلة الـحال بالــجملة هبلـي وُاـى
املوارهة بني هيئة اشال وصاحب ا ج زمن الوهو .
خب ف الـواو العاطملـةض فإهــ ا ي اوت ـل اوييـد املعطـوف واملعطـوف عليـي
بالوهو ج زمن واحد كمـا أهـ ا وُاى وعع ا ي اوت ل ارايباـا وعليـي فإهــ ا
عاطمل ـةً أدل علــى ايســتو ل وإفــاد حُاــى آخوــر غــري املعطــوف عليــي مــن واو

( )1البحر احمليط.406/1 :
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الـحال .فإن هُ د الديلة على التعدد وايستو ل كان العطـف بـالواو أيـدرض
وإن هُ د إئ ار املعـيني ج صُو ور معـىا واحد كاهت الـحاليَّة أبلغ(.)1
ومن ال واهد املوعِّحة لذلـ:
 -1ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ()2ض فجملــة (واـســون أهملســاى)
كـجوز أن ااون حالًا من عمري (أاريمرون)ض وكاـون مــحع التـوبي والتعجـ
هو أمر الــاس بـالب،رِّ مُويَّـداا باوهـي ج حـال هسـيانض وكــجوز أن ااـون الــجملة
معطوفــة علــى (أاــريمرون) فتاــون هــل املو ــود مــن التــوبي والتعج ـ ض
وياـت مجلة (أاريمرون الـاس) اـم يداا لـ ا على معـى أنَّ مـحعَّ الملظاعة هـل
جممو ادمركن(.)3
وهد ياـت ارمجتان على معـى الـحالض وهـمـا ارمجة:
باثال:
Enjoin ye righteousness upon mankind while ye yourselves
?)forget (to practise it

ومـحمد أسد:
Do you bid other people to be pious, the while you forget your
own selves…..

وئاهر بويَّة الرتاي،ى على معـى العطفض ومـ ا ارمجة:
باملر:
?Will ye order men to do piety and forget yourselves

( )1كـظر :كتاب الواو ومواهع ا ج الـظى الورآهل.559 :
( )2البور .)44( :
( )3كـظر :التحركر والتـوكر.460/1 :
جملة العلوم العربية
العدد الثالث واخلمسون شوال 1440هـ

63

واهل لل ومـحسن خان:
Enjoin you Al-Birr (piety and righteousness and each and every
act of obedience to Allah) on the people and you forget (to practise
it) yourselves….

وعبد اشليى:
How can you tell people to do what is right and forget to do it
yourselves….

وإمنـا هلتُ( :ئـاهر) دنَّ اسـمية هـذه الـواو باشـال ي كــُخري ا عـن أن
ااــون جمتلَبــة ل ــىِّ مجلــة إىل أخــر كالعاطملــةض ولاــنَّ ثَّــة فروهًــا دهيوــة
بيـ مـا()1ض وكلمة ( )andوإن كاهت اُؤدِّ الغـرض العـام وهـو عـى مجلـة إىل
أخر ض ولاـَّ ا ي اُمليد الغرض الدهيق لواو الـحال.
 -2ج هــــــــول اهلل اعــــــــاىل :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ()2ض حيثُ حتتمع أن ااون مجلة (أارفـا) معطوفـةض أو
حاليَّة بتودكر (هد)ض وهل أبلغ معــىا رفاداــ ا ارسـاـ إىل موـن أحسـن وهـو
أهو ج الذمِّ(.)3
وهد اهملردت ارمجة صحيا اهرتهاشيوهال بويي الـحال:
And the eminent among his people who disbelieved and denied
the meeting of the Hereafter while We had given them luxury in the
worldly life said….

( )1كـظر :معاهل الـحو.259/2 :
( )2املؤمـون.)33( :
( )3كـظر :حاشية ال اب على املسري البي او 330/6 :ض وروح املعاهل.29/18 :
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ى من الرتاي،ى الن يعلت الواو عاطملةًض مثع:
وهذه الرتمجة أهو معـ ا
ارمجة رودوكع:
And the chiefs of His people who believed not, and who
deemed the meeting with us in the life to come to be a lie, and
whom we had richly supplied in this present life, said

وآربر :
Said the Council of the unbelievers of his people, who cried lies
to the encounter of the world to come, and to whom We had given
ease in the present' life….

وعبد اهلل كوسف علل:
And the chiefs of his people, who disbelieved and denied the
Meeting in the Hereafter, and on whom We had bestowed the good
things of this life, said…..

وكلـ دنَّ يو ْععو الواو عاطملـةً ي اـدل علـى سـبق اراـراف للاملـرض فلـمَّــا
يُعلت حاليَّة أشعرت بسبق إاـراف اهلل اعـاىل لــ ى علـى كملـرهىض وامتـدَّ هـذا
اراراف إىل اللمن الذ هالوا فيي كلمة الاملـر ليت ـا كيـف أسـا وا إىل موـن
كاهوا وي كلالون كتولبون ج هعمتي(.)1
 -3ج هـول اهلل اعــاىل :ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﮊ( )2اختُل،ــف
ج مجلة واو (وي خيافون) علـى هـولني :ادول أن ااـون هـذه الـواو للحـالض
( )1كـظر :كتاب الواو ومواهع ا ج الـظى الورآهل.559 :
( )2املا د .)54( :
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فإنَّ املـافوني كاهوا كراهبون الاملار وخيافون لوم ىض فبيَّن اهلل اعاىل ج هذه اآلكة
أنَّ ومن كان هوكًا ج الـدكنض فإهـي ي خيـاف ج ه ـر دكـن اهلل اعـاىل لومـة ي ـى.
الثاهل :أن ااون هذه الواو للعطفض واملعـى :أنَّ من شريهـ ى أن كــجاهدوا ج
سبيع اهللض ي لغرض آخورض ومن شريهـ ى أهـ ى ي كبالون بلومة ال مني(.)1
ولععَّ أهرب الرتاي،ى إىل معـى الـحاليَّة ارمجة عبد الـحليى مستعملًا لـذلـ
كلمة ( )withoutلتدلَّ على أنَّ ما بعدها هيد للملعع السابق علي ا:
….and who strive in God’s way without fearing anyone’s
reproach.

والي ا ج ئـِّل ارمجة آربر :
men who struggle in the path of God, not fearing the reproach
of any reproacher.

وئاهر أكثر الرتاي،ى لآلكة على معـى العطفض ومـ ا:
ارمجة يورج سيع:
They shall fight for the religion of God, and shall not fear the
obloquy of the detracter.

ومـحمد أسد:
….[people] who strive hard in God's cause, and do not fear to
be censured by anyone who might censure them.

وصحيا اهرتهاشيوهال:
They strive in the cause of Allah and do not fear the blame of a critic.

( )1كـظر :املسري الراز 22/12 :ض وأصلي ج :الا اف.681/1 :
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فإكا كاهت الواو حالًاض كان الغرض متج اا حنو بيان هو ي ادهى وااِّسـامي
بارخ م وال ِّد ض وج كلـ اعركض باملـافوني الذكن كاهوا كلحظون ي مـة
الاملارض وإكا كاهت عاطملة كان الغـرض هـو إ بـات وصـملني للاملـار :اجملاهـد
وعدم الـخوف من لوم ال مني(.)1

*

*

*

( )1كـظر :كتاب الواو ومواهع ا ج الـظى الورآهل.561 :
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املعـى الثاهل :الواو اللا د (.)1( )Redundant or augmentative Wãw
كُو ودُ باللا د ج اصط ح الـحوكني مـا كـان زا ـداا مـن ي ـة ارعـرابض ي
من ي ة املعـى()2ض أو بعبار أخر ما كـان غـري مـرابط وُاـى إعرابـلض ي أهـي
لـى كُـؤودِّ معــىا ج الــجملة()3ض ولـو حُـذف اللا ـد لبوـل أصـع اركيـ الــجملة
اامااض كمـا أنَّ أصع املعـى ي كتغيَّر بدخولي وخرويي()4ض والغرض مـن ارايـان
بي التووكة والتوكيد(« )5دن زكاد اشرف اـللة إعاد انملة اهياا»(.)6
واُعد اللكاد من ئواهر التريوكع الن لـجري إلي ا الـحوكون عامَّةً()7ض ومعربو
الورآن الاركى خاصَّةً( )8ج اوييي بعض عـاصر الـجملة.
وي خ ـ ف ج أنَّ اللكــاد ويــي عــعيف ج الرتاي ـ فــ كُـــحموع عليــي
الا م إلَّا عـد اعذر غريه مـن ويـوه التريوكـع ادخـر ض كالــحذف والتوـدكرض
والتودكى والتريخريض وغري كلـ(.)9
وااــاد اتملــق كلمــة الـحــوكني واملعــربني علــى وهــو اللكــاد ج الـــحروفض
( )1كـظر :معجى العركف41:ض ومعجى م طلحات ارعراب والبـاـ.104 :
( )2كـظر :الربهان ج علوم الورآن.72/3 :
( )3كـظر :ع هة الظواهر الـحوكة باملعـى.55 :
( )4كـظر :وث اللكاد ج الورآن الاركى.20 :
( )5الربهان ج علوم الورآن.73/3 :
( )6مغ اللبي .238 :
( )7كـظر :التريوكع الـحو ج الورآن الاركى.1277 :
( )8هد اختُل،ف ج إط

وصف اللكاد على ما ج الورآن الاركى .كـظر :موصع الط ب

إىل هواعد ارعراب.172- 169 :
( )9كـظر :هواعد الرتييا عـد اململسركن.385/2 :
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ولاـَّ ى اختلملوا ج اديـاـ وادفعال()1ض ومن الـحروف الن ه ـوا بلكاداــ ا
ج بعض املواع بعضُ حروف العطف.
وُاعود الواو من أكثرها زكاد ً ج الورآن()2ض وزكاداـُ ا -بـاـا على ايستوراـ-
مـح ور ج مواع ض وكعـيـا ج هذا املوام ما كان لي اـري ري ج ارمجـة الوـرآنض
ومن الـ املواع :
أولًا :ج يواب ال َّرط.
ومن شواهده:
()3
 -1ج هــــول اهلل اعــــاىل  :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ
اختلــف املعربــون ج اعــيني يــواب ال ــرط بـ(لـمَّـــا)ض فــذه بع ـ ى إىل أهــي
مجلة (والَّي)ض أو مجلة (وهادكـاه)ض وكلـ ي كاون إلَّا بـحمع الواو هبع أحد
الملعلني على اللكاد ()4ض وهذا مـسوب إىل الاوفيني(.)5
وهد أخذت بالوول ادول ارمجة رودوكع:
And when they had surrendered them to the will of God, he laid
him down upon his forehead.

يروتْ على الوول الثاهل أكثر الرتاي،ىض ومـ ا:
وو
( )1كـظر :اراوان ج علوم الورآن.220/3 :
( )2كـظر :التريوكع الـحو ج الورآن الاركى.1329 :
( )3ال افات . )104- 103( :
( )4كـظـــر  :معـــاهل ا لوـــرآن للملـــراـ  108 / 1 :ض  390 / 2ض واملوت ــ 80/2 :ض
وإعراب الورآن للـحـاس 433 / 3 :ض وشـرح الاتـاب311/3 :ض والبحـر احملـيط 7 :
355/ض ومغ اللبي . 474 :
( )5كـظر :م اع إعراب الورآن 617 :ض والتبيان ج إعراب الورآن.1092/2 :
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ارمجة يورج سيع:
And when they had submitted themselves to the divine will, and
Abraham had laid his son prostrate on his face, we cried unto him,
O Abraham….

وعبد اهلل كوسف علل:
….We called out to him "O Abraham!....

واريى حممد شاكر اآلكة حرفيًّا:
So when they both submitted and he threw him down upon his
forehead and we called out to him saying: O Ibrahim!...

وي شـــَّ أنَّ هــذه الرتمجــة م ــالة علــى الوــارأ دهـــ ا اــُخلل الـــجملة
ال رطيَّة من الـجواب ج الظاهر.
وكه مج ـور املعـربني( )1إىل إبوـاـ الـواو هبـع الملعلـني علـى أصالت مــاض
واوــدكر يــواب لل ــرط فياــون مثلًــا :ئ ــر صربهـمـــاض أو أيللـــا لـ مـــا
اديرض أو غري كلـ من التودكرات املـاسبة.
ولـى أهف على ارمجة أخذت بــمُوت وى هـذا ارعـرابض علـى الـرغى مـن
أهي أسد صـاع ًة من الوول باللكاد دنَّ مـن الوواعـد املوـرَّر أهـي إكا دار ادمـر
بني الـحذف واللكاد حُـمع على الـحذف لاوهي أكثر ج ك م العرب(.)2

( )1كـظــر :إعــراب الوــرآن للـحــاس433/3 :ض ومعــاهل الوــرآن وإعرابــي311/4 :ض
وم ــاع إعــراب الوــرآن617/2 :ض وإعــراب الوــرآن املـســوب إىل الليــاج27/1 :ض
والتبيان ج إعراب الورآن1902/2 :ض والبحر احمليط .355/ 7 :
( )2كـظر :هواعد الرتييا عـد اململسِّركن.385/2 :
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 -2ج هـــــول اهلل اعـــــاىل  :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﮊ

()1

اختلف املعربون ج اعيني يواب (إكا) على ة أهوال:
الوول ادول :أنَّ الـجواب مجلة (وفُتحت).
الوول الثاهل :أنَّ الـجواب مجلة (وهال).
وي كاون هذان الووين إلَّا على زكاد الواو املؤكِّد فياون التوـدكر :إكا
يا وها فُتحت أبوابـ اض أو إكا يا وها وفُتحت أبوابـ ا هال لـ ى خلهت ا.
وهذان الووين مـسوبان إىل الاوفيني()2ض وهـال بـادول مـ مــا الملـرَّاـ()3ض
وأياز الثاهل ادخملص()4ض وبي فسَّر الـحسن الب ر اآلكة(.)5
ض الرتاي،ىض ومـ ا:
وهد أخذت بالوول ادول بع ُ
ارمجة رودوكع:
But those who feared their Lord shall be driven on by troops to
Paradise, until when they reach it, its gates shall be opened, and its
keepers shall say to them….

ومـحمد أسد:
But those who were conscious of their Sustainer will be urged

( )1اللمر. )73( :
( )2كـظر :إعراب الورآن للـحـاس22/4 :ض واهلداكـة6389 /10 :ض والــخ ا ص:
462/2ض وإعراب الورآن املـسوب إىل اللياج38/1 :ض والبحر احمليط.287/5 :
( )3كـظر :معاهل الورآن.108- 107/1 :
( )4كـظر :معاهل الورآن.497/2 :
( )5كـظر :معاهل الورآن لألخملص.132/1 :
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on in throngs towards paradise till, when they reach it, they shall
find its gates wide- open; and its keepers will say unto them….

وعبد الـحليى:
When they arrive, they will find its gates wide open, and its
keepers will say to them….

وزكــاد الــواو هبــع (فُتحــت) أهــو مــن زكاداـــ ا هبــع (هــال) دنَّ يــواب
ال َّــــرط ج آكــــة ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ( )1هــو مجلــة (فُتحــت) ب ـ خ ـ فض فتُحموــع اآلكــة مـــحع
البحــث علي ــا دنَّ الوــرآن -كمـــا هــو مُوــرَّر -كُملسِّــر بع ُــي بع اــاض وك ــُحموع
بع ي على بعض(.)2
ولعع هذا هو سب التملات املرتمجني عن ارمجة اآلكة على الوـول بلكـاد
َّ
الواو الثاهية.
ع هــذا
الوــول الثالــث :أنَّ الـــجواب مـــحذوف دنَّ «العــرب اــرت ج م،ثْ ـ ِ
اخلرب الـجوابو ج ك م ى لع،ل ِى املخرب د شلـ وُعـ هـذا الاـ م»()3ض وهـد
اختُل،ف ج اودكر الـجوابض فويع :اطمريهواض أو سُـعدواض أو طـابواض أو عرفـوا
صحَّة ما وعدواض أو غري كلـ(.)4
( )1اللمر. )71( :
( )2اـظر هذه الواعد ج :البحر احمليط144/2 :ض .263/5
( )3الاتاب.103/3 :
( )4اـظــر هــذه التوــدكرات وغريهــا ج :إعــراب الوــرآن للـحــاس22/4 :ض واملوت ـ :
81- 80/2ض ومعاهل الورآن وإعرابي364/4 :ض واللبـاب ج علـع البــاـ وارعـراب:
420/1ض واملسري ابن كثري121/7 :ض والبحر احمليط.425/7 :
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وهـــذا إعـــراب الــــخليع()1ض وهُسـ ـ إىل الب ـــركني()2ض وبـــي هـــال أكثـــر
املعربني(.)3
وهد ياـت ارمجة صحيا اهرتهاشيوهال موافوة لـ ذا الوول:
when they reach it while its gates have been opened and its
keepers say, "Peace be upon you; you have become pure; so enter it
to abide eternally therein," [they will enter].

ومـمَّـا ي املوت م حظتي ج هذه الرتمجة ارمجة الواو هبع (وفتحـت) إىل
()whileض وهذا يار على رأ مون كه إىل أنَّ الواو هـا حاليَّـة ي عاطملـة()4ض
وهل لملتة دهيوة ج هذه الرتمجة دنَّ واو الــحال اوت ـل أهــ ا كاهـت مُملتَّحـة
هبع مـجيئ ى()5ض وهذا من اتمَّة إكـرام أهـع الــجـَّة أن اُملـتوا لــ ى أبوابــ ا هبـع
وصوهلى إلي اض خب ف أبواب الـار فإهـ ا ي اُملتوا إلَّا عــد وصـول أصحابــ اض
وج كلـ ملكد إكيل لـ ى(.)6
وهذه الرتمجة ج ئـِّل أريا من الرتاي،ى السابوة لألسباب اآلاية:
( )1كـظر :الاتاب.103/3 :
( )2كـظر :انـى الداهل.166 :
( )3كـظــر :معــاهل الوـــرآن لألخملــص497 / 2 :ض ويــام البيـــان 572 / 5 :ض / 9
347ض وم اع إعراب الورآن633 :ض والتبيان ج إعراب الورآن1114 / 2 :ض والملركد
ج إعراب الورآن اجمليد472 / 4 :ض وغريها من امل ادر املذكور هـا.
( )4كـظــر :الملركــد ج إعـــراب الوــرآن اجمليـــد472 / 4 :ض والــدر امل ـــون448/9 :ض
والتحركر والتـوكر.137/34 :
( )5كـظر :الا ف والبيان.257/8 :
( )6كـظر :المل ول اململيد ج الواو امللكد .158 :
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أولًا :أهــ ا ها مـة علـى حـذف يـواب ال ـرطض وهـد اوـرَّر هبـعُ أنَّ الوـول
بالـحذف والتودكر أس ع من الوول باللكاد .
اهياــا :أنَّ حــذف الـــجواب ج حنــو هــذه املواع ـ أفخــى دنَّ املخاطَ ـ
ك رب ج كُعِّ ئنض فإكا كُكر شلـ مُعيَّن ح ره ف ميض واكتُملل بي(.)1
الثاا :أنَّ يزم الوول بلكاد الواو ج (وفُتحت) أنَّ أبواب الـجـة ي اُملتوا إلَّا
عـد مـجلـ الداخلنيض وليي ادمر كـذلـ فإهــ ا مُتودِّمـة الملـتا بـدليع هـول اهلل
اعــــــــاىل :ﮋﮍﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ()2ض أ :
حالة كوهـ ا مُملتَّحةً(.)3
وكظ ــر لــل أنَّ بعــض املرتمجــني اآلخــذكن بوــول اللكــاد كــاهوا مست ــعركن
هلـذا امللحـي ولـذا عـمَّـوا اـراي،م ى لآلكـة مـا كـدل علـى أنَّ ادبـواب كاهـت
مُملتَّحة ادبواب هبع وصول أهل اض فمثلًا مـحمد أسد أعاف كلمة (:)find
….they shall find its gates wide- open….

علــى الــرغى أنَّ ارمجتــي ها مــة علــى التوييــي الوا ــع بلكــاد الــواوض وهــذا
التوييي -كمـا اودَّم -كوت ل أنَّ ادبواب ي اُملتوا إلَّا عـد وصولـ ى.
وبسب ارشاال الذ ا مَّـتي اآلكةض وهو أنَّ الظاهر كون يواب ال رط
هو مجلة (وفتحت)ض أو (وهال) -ولانْ كـ كلـ ويودُ الواو -أغملع يـورج
سيع ج ارمجتي ديلة أدا ال رط:
But those who shall have feared their LORD shall be conducted
by troops towards paradise, until they shall arrive at the same: and

( )1كـظر :التعليوة على الاتاب.211/2 :
( )2م.)50( :
( )3كـظر :الا اف150/4 :ض وشرح هواعد ارعراب.154 :
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the gates thereof shall be ready set open; and the guards thereof
shall say unto them….

ولاـَّي لـى كُغمللـ

ا ج ارمجـة آكـة :ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ

ﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜ ﮝ ﮊ

()1

وكلـ يراملا ارشاال السابق:

And the unbelievers shall be driven unto hell by troops, until,
when they shall arrive at the same, the gates thereof shall be
opened….

 -4ج هــــول اهلل اعــــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ()2ض اعـــدَّدت أهـــوال املعـــربني ج بيـــان
يواب ال رط دنَّ الظاهر هو أهي مجلة (وأمجعـوا)ض أو مجلـة (وأوحيــا)ض
ولاــنَّ ويــود الــواو كعارعــي ولــذا كه ـ بعــض املعــربني إىل محــع إحــد
الـــواوكن علـــى اللكـــاد ض أ  :فلمـَّــــا كهبـــوا بـــي أمجعـــواض أو فلـمَّــــا كهبـــوا
بي....أوحيـا إليي(.)3
وهد مالت بعض الرتاي،ى إىل هول مون يعـع الـواو هبـع (أمجعـوا) زا ـد ًض
ومـ ا:
( )1اللمر . )71( :
( )2كوسف.)15( :
( )3وهو مـسوب إىل الاـوفيني .كـظـر :معـاهل الوـرآن للملـراـ50/2 :ض ويـام البيـان:
30/13ض والا ف والبيـان201/5 :ض والتملسـري البسـيط41/12 :ض وإعـراب الوـرآن
املـســوب إىل الليــاج28/1 :ض والملركــد ج إعــراب الوــرآن اجمليــد 556/3 :ض والبحــر
احمليط287/5 :ض والتحركر والتـوكر.32/12 :
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:ارمجة رودوكع
And when they went away with him they agreed to place him at
the bottom of the well. And We revealed to him….

:واهل لل ومـحسن خان
So, when they took him away, they all agreed to throw him
down to the bottom of the well, and We inspired in him….

:ومـحمد أسد
And so, when they went away with him, they decided to cast
him into the dark depths of the well. And We revealed [this] unto
him….

:)واهملرد باثال برتمجة اآلكة ووفق هول مون يعع الواو زا د ً هبع (أوحيـا
Then, when they led him off, and were of one mind that they
should place him in the depth of the pit, We inspired in him:…

) ج اوييي اآلكـةض1(وهد أخذ يورج سيع ج ارمجتي بوول مج ور املعربني
وهــو أنَّ يــواب ال ــرط مـــحذوف علــى خ ـ ف بيـــ ى ج اوــدكر الـــجواب
:فتاون الواو ج املوععني حيـئذ على بابـ ا من ادصالة
And when they had carried him with them, and agreed to set
him at the bottom of the well, they executed their design: And We
sent a revelation unto him….

 اـظــر امل ــادر الســابوة املــذكور ج ارعــراب ادولض.) وهــو مـســوب إىل الب ــركني1(
ض725/2 :ض والتبيـــان ج إعـــراب الوـــرآن424 ض389/2 : الا ـــاف:وُك ـــاف إلي ـــا
.382/1 :والتس يع لعلوم التـلكع
)ى الورآن ارجنليلكة (دراسة إعرابية موارِهة،الواو ج عوـ اراي
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ولـى كـظر بعض املرتمجني إىل ويي ارشـاال امل ـار إليـي ولـذا بـدا علـى
اراي،ـم ى مسحة الـحرفيَّةض ومـن أولئــ املرتمجـني علـى سـبيع املثـال مــحمد
شاكر:
So when they had gone off with him and agreed that they
should put him down at the bottom of the pit, and We revealed to
him: You will most certainly inform them of this their affair while
they do not perceive.

وهــد حــاول بع ـ ى أن كتخلَّ ــوا مــن ارشــاال بإغملــال أســلوب ال ــرط
يروتْ عليي اآلكةض وم،ـ ى:
الذ و
عبد اهلل كوسف علل:
So they did take him away, and they all agreed to throw him
down to the bottom of the well: and We put into his heart (this
Message):….

واابعي ج كلـ عبد الـحليى:
Then they took him away with them, resolved upon throwing
him into the hidden depths of a well- We inspired him, saying….

اهياا :اودم الواو على يم التعليع.
مــن الظــواهر ادســلوبية ج الوــرآن الاــركى اوــدم الــواو علــى يم التعليــع
الداخلة على الملعع امل ار من دون أن كتودَّم -ج الظاهر -ما ك ،ا أن كُعطَف
عليي الملعع()1ض وهد اختلف الـحوكون ج اوييـي هـذا ادسـلوبض وااـاد اتملـق

( )1وهد وصف الملرَّاـ كلـ بريهي كثري ج الورآن .كـظر :معاهل الورآن.173/1 :
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كلمت ى على ة اويي ات()1ض وهل:
ادول :حوـ ْمعُ الواو على اللكاد فياون الملعع بعدها علَّة ل،ـمـا هبل ا.
الثاهل :يو ْععُ الواو عاطملةً للملعع بعدها على علَّة حمذوفة متودِّمة.
الثالث :اودكر فعع متريخِّر هو املعلَّع بتلـ العلَّة.
وهد كان لتويي ات املعـربني لــ ذه الظـاهر ادسـلوبية اـري ري إىل حـدذ مـا ج
اعدد بعض اراي،ى اآلكات املت مِّـة لـ ا.
ومن الـ اآلكات:
 -1ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﮊ()2ض فوـــد أيـــاز بعـــض املعـــربني( )3أن ااـــون الـــواو هبـــع
(لـجعلـ) زا د ض «كريهي هال :بع لبثتو ما ة عام لـجعلـ آكة للـاس»(.)4
وهد ياـت ارمجة باملر ووفق هذا الوول:
for we will make thee a sign to men.....

وارمجة آربر أك اا:
….So We would make thee a sign for the people

وكه ـ الملــرَّاـ إىل أنَّ ال ـ م متعلِّوــة بملعــع مـــحذوف بعــدهاض هــال« :إمن ــا
أُدخلت فيي الواو لـيَّـة فعـع بعـدها مُ ـمورض كريهـي هـال :ولـجعلــ آكـة فعلــا
( )1كـظر :الربهان ج علوم الورآن93/3 :ض ودراسات دسلوب الورآن.490/2 :
( )2البور .)259( :
( )3كـظر :الا ف والبيان249/2 :ض وغرا ـ التملسـري229/1 :ض ومعـامل التـلكـع:
320/1ض والتبيــان ج إعــراب الوــرآن210/1 :ض والبحــر احملــيط305/2 :ض وغرا ـ
الورآن22/2 :ض وحاشية ال اب على املسري البي او .239/2 :
( )4التملسري البسيط.393/4 :
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كلـ»()1ض ووافوي الطرب (.)2
ولعع أَ ْشوب وي الرتاي،ى بـ ذا الوول ارمجة مـحمد أسد:
And [We did all this] so that We might make thee a symbol
unto men.

وارمجة يورج سيع:
And this have we done that we might make thee a sign unto men.

وارمجة اهل لل وحمسن خان:
And thus We have made of you a sign for the people.

وكه الباهولل()3ض وغريه( )4إىل أنَّ الواو أصليَّة ض والملعـع معطـوف علـى
مـحذوف هبليض اودكره :لتستيون أو لـُركـ هدراـا أو غري كلـض ولـجعلـ آكة
للـاس.
وبســـب إشـــاال ويـــود الـــواو والـ ـ م ختلَّ ـــت مــــي ارمجـــة صـــحيا
اهرتهاشيوهال بإغملال معـى التعليع الذ ادل عليي ال م:
and We will make you a sign for the people.

وختلَّص مـي رودوكع بإغملال معـى التعليع والواو:
we would make thee a sign unto men.

واابعي ج كلـ عبد الـحليى:
( )1معاهل الورآن.173/1 :
( )2كـظر :يام البيان.614- 613/4 :
( )3كـظر :إعراب الورآن املـسوب إىل اللياج.23/1 :
( )4كـظر :زاد املسري235/1 :ض والتحركر والتــوكر .37/3 :واـظـر :م ـادر التوييـي
ادول.
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We will make you a sign for the people.

وي شـَّ أنَّ هذه الرتاي،ى في ا بعض التعدِّ على واه الـصِّ ادصلل.
 -2ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ()1ض فوــد كه ـ ماــل( )2إىل أنَّ
الواو ج (ولتُ وـ ) زا د ض وال م متعلِّوة بالملعع (وألويـتُ)ض واملعــى :ألويـتُ
عليـ احملبَّة لُت ـ عع عي .
وأياز عبد الوـاهر الــجرياهل( )3أنَّ زكـاد الـواو علـى اعلاـق الـ م بالملعـع
(أوحيـا) من هول اهلل اعـاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ( )4دنَّ كلــ اراـاـ
كان من أسباب اربية موسى على ما أراد اهلل اعاىل.
وهد ير ئاهر بعض الرتاي،ى على الوول باللكاد ض ومـ ا:
ارمجة اهل لل وحمسن خان:
And I endued you with love from Me in order that you may be
brought up under My Eye.

وصحيا اهرتهاشيوهال:
And I bestowed upon you love from Me that you would be
brought up under My eye.

ومـ ا أك اا:
ارمجة يورج سيع:
and I bestow on thee love from me that thou mightest be bred up

( )1طي.)39( :
( )2كـظر :الـ داكة.4636/7 :
( )3كـظر :التملسري البسيط.399/14 :
( )4طي.)38( :
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under my eye.

وباثال:
And I endued thee with love from Me that thou mightest be
trained according to My will.

وكه ـ أكثــر املعــربني إىل أنَّ الملعــع «معطــوف علــى علَّ ـة حمذوف ـةض أ :
ليتلطَّـف بـــض ولتُ ـوـ ض أو متعلِّوــة بملعــع متــريخِّر اوــدكره :فعل ـتُ كلـــ»()1ض
وعلى ك الوولنيض ااون الواو أصليَّة.
ومن أهرب الرتاي،ى إىل الوول الثاهل ارمجة عبد اهلل كوسف علل:
and (this) in order that thou mayest be reared under Mine eye.

ومـحمد أسد:
and [this] in order that thou might be formed under Mine eye.

وعبد الـحليى:
I showered you with My love and planned that you should be
reared under My watchful eye

وبعض الرتاي،ى هد التلمت بظاهر اركي الــصِّ مـمَّــا يعلـ ا (أهـرب) إىل
الـحرفيَّةض ومن كلـ ارمجة آربر :
And I loaded on thee love from Me, and to be formed in My sight.

-3ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﮊ()1ض فود هُسـ إىل ادخملـص( )2أنَّ الـواو هبـع
(ليُـذوروا) زا د فتاون ال م حيـئـذ متعلِّوـة بــ(ب )ض واملعــى :وهـذا بـ
ليُـذوروا بي.
( )1البحـــر احملـــيط .227/6 :وكـظـــر أك اـــا :الا ـــاف65/3 :ض وشـــرح التسـ ـ يع:
381/3ض والدر امل ون.36/8 :
جملة العلوم العربية
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وعلى هذا الوول ياـ ئاهر بعض الرتاي،ىض ومـ ا:
ارمجة باثال:
This is a clear message for mankind in order that they may be
warned thereby.

واهل لل وحمسن خان:
This (Quran) is a Message for mankind (and a clear proof against
them), in order that they may be warned thereby

وعبد الـحليى:
This is a message to all people, so that they may be warned by it.

ومن ال فت للـظـر أنَّ بعـض الرتاي،ـى يعلـت الـ م ج (وليُــذوروا) لألمـر
وليست للتعليعض ولععَّ باعث هذا هو التخلاص من إشاال اهـرتان الـواو بـ م
التعليع من دون اودم ما ك ،ا أن كُعطَف عليي ج الظاهر.
ومن الـ الرتاي،ى:
ارمجة عبد اهلل كوسف علل:
Here is a Message for mankind: Let them take warning
therefrom.

وارمجة مـحمد أسد:
THIS IS A MESSAGE unto all mankind. Hence, let them be
warned thereby.

( )1إبراهيى.)52( :
( )2كـظر :البحر احمليط 429/5 :هولًا عن املاورد .
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وهول هـول لـبعض املعـربنيض ولاـ ْن هـد كـدف كلــ مــجلـُ الملعـع بعـده
(وليــذكَّر) مــن هــول اهلل اعــاىل :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ( )1مـ ــوباا فــدلَّ أنَّ
ال م للتعليع وليي لألمر.
وهــد أُيي ـ و عــن هــذا ايعــرتاض بــرينَّ (وليــذكَّر) لــيي معطوفًــا علــى مــا
اودَّمــيض بــع هــو متعلِّ ـق بملعــع مُوــدَّرض أ  :وليــذكَّر أهللـــاه وأوحيـــاه( .)2هــال
متعوباا« :وي خيملى أهي االاف»(.)3
اآللوسل ِّ
والذ أهرتح أن اُرتيوى عليي اآلكة هو:
This [Qur'an] is notification for the people, and [it has been
revealed] that they may be warned.

وهذا كـجر على هول مون أبوى الواو على أصالت اض ويعوع الـ م متعلِّوـة
بملعــع مـــحذوف هبل ـ اض والتوــدكر :هــذا ب ـ للـــاس وأُهــلل ليُـ ـذوروا بــي()4ض
وكوــوِّ هــذا ارعــرابو والرتمجـةَ ا،لـووه أهـــ ا اتــوخى أســلوباا وهــولو اهلل اعــاىل:
ﮋﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ()5ض ومــــن
الوواعد املورَّر أنَّ الورآن كُملسِّر بع ُي بع ااض وكـُحموع بع ي على بعض(.)6

( )1إبراهيى.)52( :
( )2كـظــر :غرا ــ التملســري548/1 :ض والبحـــر احملــيط429/5 :ض والــدر امل ـــون:
.134/7
( )3روح املعاهل.258/13 :
( )4كـظر :الملركد ج إعراب الورآن اجمليد.53/4 :
( )5ادعراف.)2( :
( )6اـظر هذه الواعد ج :البحر احمليط144/2 :ض .263/5
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 -4ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﮊ()1ض فوــــد أيــــاز بعــــض
املعربني أن ااون الواو هبع (ولتطمئنَّ) زا د ض فيــ«كاـون التوـدكر :ومـا يعلـي
اهلل إي ُب ْرو لاى لتطمئنَّ هلوباى بي»(.)2
وهد ياـ ئاهر بعض اراي،ى اآلكة على الوول باللكاد ض ومـ ا:
ارمجة يورج سيع:
And God made it only as a glad tidings so that your hearts
might be at rest.

وعبد الـحليى(:)3
God made this a message of hope to reassure your hearts.

وهد اريى عبد اهلل كوسف علل اآلكة إىل:
Allah made it but a message of hope, and an assurance to your
hearts.

وكريهي كر أنَّ (ولتطمئن) معطوفة على (ب ر )ض وهو هول أيـازه بعـض
املعــربني()4ض وســوَّ عطــفو الملعــع علــى ايســى أنَّ الملعــع مـ ــوب بـــ(أنْ)
مُ مور ً ف و ج اريوكع م در.
ولانْ كُؤخوذ على ارمجتي إغملالي لديلة ال م وهل التعليعض علمـاا أنَّ موـن
( )1ادهملال.)10( :
( )2التملسري البسيط .579/5 :وكـظر أك اا :املسري الـراز 198/8 :ض والبحـر احملـيط:
55/3ض والدر امل ون.389/3 :
( )3ومـمَّـا هد كُؤخوذ على ارمجتي إغملالُي لديلة اش ر الذ أفاده ايستثـاـ.
( )4كـظر :التملسري البسيط579/5 :ض وهد هولي عن علل انرياهلض وئـاهر ك مـي أهـي
خيتارهض والملركد ج إعراب الورآن اجمليد125 /2 :ض والبحر احمليط.389/3 :
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هال بالعطف من املعربني هد يعوع (ب ر ) مملعولًا ديليض واملعـى :وما يعلي
اهلل إلَّا للب ر ويطمئـان الولوب ولذا أهـرتح -رصـ ح ارمجتـي ووفـق هـذا
ارعراب -أن ااون:
Allah only made this for it to be a message of hope, and an
assurance to your hearts.

الثاا :بعد هـمل ايستمل ام.
يــاـت بعــض اآلكــات وهــد اوــدَّمت في ــا هـــمل ايســتمل ام علــى حــروف
خ َّت الـ مل بتودم ا اـبي اـا علـى أهــ ا
العطف :الواوض والملاـض و(ُىَّ)ض و ُ
أصع أدوات ايستمل ام دنَّ ايستمل ام لي صدر الا م(.)1
هال سيبوكي« :وهذه (الواو) الـن دخلـت علي ـا ألـف ايسـتمل ام كـثري ج
الوــرآن» ()2ض ومــن أش ـ ر شــواهدها هــول اهلل اعــاىل :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ()3ض وهــــد اختلــــف الـحوكــــون ج اويي ــــا علــــى ــــة
اويي اتض وسريكتملل ج هذا املوع بإكراد اويي نيض وهـمـا:
التوييي ادول:أهـ ا زا د ض والتودكر :أكُلَّمـا عاهدوا.
وهذا هول ادخملص(.)4
( )1كـظــر :الاتــاب190- 189/3 :ض وشــرح الاتــاب446- 445/2 :ض وشــرح
اململ ع150/8 :ض وشواهد التوعيا والت حيا64 :ض والـجـى الداهل31 :ض ومغ
اللبي .22 :
( )2الاتاب .189/3 :وكـظر :معاهل الورآن لألخملص.147/1 :
( )3البور .)100( :
( )4كـظر :معاهل الوـرآن لألخملـص .147/1 :وكـظـر أك اـا :إعـراب الوـرآن للـحـاس:
252/1ض ويــام البيــان307/2 :ض واحملــرر الــوييل184/1 :ض والتبيــان ج إعــراب
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وهد يوـروتْ أكثـر الرتاي،ـى ووفـق هـذا الوـول()1ض وكلــ بإغملـال الـواو وهـو
مُوت وى الوول باللكاد ض ومن الـ الرتاي،ى:
ارمجة يورج سيع:
?Whenever they make a covenant, will some of them reject it

وباملر:
Why, whensoever they have made a covenant, does a party of
?them reject it

وحممد شاكر:
What! whenever they make a covenant, a party of them cast it
?aside

والـ لل وحمسن خان:
Is it not (the case) that every time they make a covenant, some
?party among them throw it aside

وعبد الـحليى:
How is it that whenever they make a covenant or a pledge,
?some of them throw it away

وكُ ْ ،عفُ الوولو بلكاد الواو أمورض ومن أهـمِّـ ا أمران:
جريُ إليـي مـ
ادول:أنَّ اللكاد  -من حيثُ الـجملةُ -ويـي عـعيف فـ كُلــ و
إماان غريه ولذا هال الراز اعويباا على هذا الوول« :وليي ب حيا دهـي

الورآن97/1 :ض والدر امل ون24/2 :ض والتس يع لعلوم التـلكع.92/1 :
( )1م اباكـ ى ج ارمجة ديلة ايستمل ام.
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م صحَّة معـاه ي كـجوز أن كُـحواى باللكاد »(.)1
الثاهل:أنَّ هذا الوول كُسوِّ بني الواو والملاـ ج اللكاد بعـد الــ مل ج حنـو
آكة املسريلةض كوـول اهلل اعـاىل :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ()2ض ولـو
كان كذلـ لَـموـا كان جملـلـ الـواو ج مـواطن ومــجلـ الملـاـ و(ُـىَّ) ج مـواطن
أخر فا د دهـ ا كُلَّ ا زا د ض فدلَّ التغاكُر ج العاطف علـى ايعتـداد بــ اض
وأهـ ا مو ود بديلت ا(.)3
ومـمَّـا هد كوـحْ ُسنُ ارشار إليي هـا أنَّ باملر -وهو مـمَّن اريى آكة (أوكُلَّمــا)
بإغملال الواو كمـا سبق بياهي -هد اـريى آكـة (أفاُلَّمــا) بإ بـات )(andض ورُبَّـمــا
كان كلـ مـي ملوابلة الملاـ ج اآلكة:
and whensoever there came to you a Messenger with that your
?souls had not desire for did you become arrogant
ج حــني أنَّ بعــض املرتمجــني هــد هابلوهــا بـــ)(Thenض أو )(So

مل حظــة

معـى التعوي ض أو السببيَّة الذ ادل عليي الملاـ.
التوييي الثاهل:أنَّ الواو ج (أوكُلَّـمـا) عاطملة.
وهــذا هــول مج ــور املعــربني()4ض ُــىَّ اختلملــوا ج بيــان املعطــوف عليــيض
فويع:إنَّ الواو عطملت ما بعدها على مـا هبـع همـل ايسـتمل امض وهيـع :إهــ ا
( )1كـظر :املسريه.182/2 :
( )2البور .)87( :
( )3كـظر :رسالة ما أعربي الاسا ل من الورآن.225 :
( )4كـظر :الاتـاب189/3 :ض ومعـاهل الوـرآن وإعرابـي181 / 1 :ض وم ـاع إعـراب
الورآن105 :ض والا اف197 / 1 :ض والتبيان ج إعراب الوـرآن  97 / 1 :ض والملركـد
ج إعراب الورآن اجمليد 343 / 1 :ض والبحر احمليط.492 / 1 :
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عطملت ما بعدها على معطوف مُودَّر بني اهلمل والواو.
ولععَّ أئ ر الوولني هو ادول لعدم ويود دليع علـى الــحذف ج الوـول
الثاهل.
وكبوـــى أمـــر اعـــيني املعطـــوف عليـــيض وج كلــــ خـ ـ ف بـــني اململسِّـــركن
واملعــربنيض والــذ كهـ إليــي الطــرب  -وحوسْـبُـ بــي -أنَّ املعطــوف عليــي هــو
مجلــة :ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ()1ض وكــرينَّ املعـــى :وإك أخــذْها ميثــاهَ ى هــالوا
يعـــا وع ــيـاض وكُلَّمـــا عاهــدوا ع ـداا هبــذه فركــق مـــ ىض ُــىَّ أدخــع همــل
ايستمل ام(.)2
وكان ارمجة اآلكة ووفوَي:
[recall when we took your covenant; They said: "we hear and
disobey"] and is it not (the case) that every time they make a
?covenant, some party among them throw it aside

وكؤكِّـــد هـــذا الوـــو ول والرتمجـ ـةَ ج ِإ ْـ ـرِه -علـــى الـــرغى مـــن التباعُـــد بـــني
املتعــاطملَني -أهــي مـــذ أن هــال اهلل اعــاىل ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ( )3وأكثر اآلكات بعـدها معطوفـة علي ـا ج ككـر هعـى
اهلل اعــــاىل وأخ ه ــــى وأعمـــــاهلىض وكلـــــ يلــــل ج (وإك جنَّيـــــاكى ....وإك
فرهـــــــا....وإك واعــــــدها....وإك هلــــــتى....وإك أخــــــذها ميثــــــاهاى.....أو كُلَّمـــــــا
عاهدوا.....ولَـمَّـا ياـهى رسول.)4().....
( )1البور .)93( :
( )2كـظر :يام البيان.307/2 :
( )3البور .)47( :
( )4كـظر :رسالة ما أعربي الاسا ل من الورآن.222 :
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خامساا :دخول الواو على حرف الـجرِّ.
ومــن شــواهد كلـــ :هــول اهلل اعــاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮊ()1ض فوـــد أشـــاع علـــى املعـــربني بيـــان
مُتعلَّق (من) بسب ويود الواوض وج كلـ ة أهوال(:)2
الوول ادول :أنَّ (من) متعلِّوـة بــ(جنَّيــا)ض وي كتـرياَّى هـذا الوـول إلَّـا علـى
زكاد الواوض واملعـى :جنَّيـا صالـحاا والذكن معي من خل كومئذ.
الوول الثاهل:أنَّ (من) مُتعلِّوة بملعع معطـوف عليـي مــحذوفض والتوـدكر:
جنَّيـا صالـحاا والذكن معيض وجنَّيـاهى من خل كومئذ.
ُوـدرااض أ  :جنَّيــاهى مـن
الوول الثالث:أنَّ (من) مُتعلِّوة اعمول (جنَّيـــا) م َّ
العذاب الذ أصاب هومي ومن خل كومئذ.
وبالـظر إىل اراي،ى اآلكةض جند أنَّ بعض املرتمجني هـد ارمجـوا اآلكـة إىل مـا
هو أَ ْشبويُ بويي اللكاد ض ومـ ى:
باملر:
And when our order came we saved Zalih, and those who
believed with him, by our mercy from disgrace upon that day.

ورودوكع:
And when our sentence came to pass, we rescued Saleh and
those who had a like faith with him, by our mercy from ignominy
on that day.

( )1هود.)66( :
( )2كـظر :التملسري البسيط460/11 :ض وغرا

التملسـري510/1 :ض واملسـري الـراز :

18/18ض والبحر احمليط.241/5 :
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:وعبد الـحليى
by Our mercy We saved Salih and his fellow believers from the
disgrace of that day.

ى إىل الوـول الثـاهلض وكلــ بإعـاد ارمجـة الملعـع،وهد مالت بعض الرتاي
:ى،(جنَّيـا) بني معووفنيض ومن الـ الرتاي
ارمجة مـحمد أسد
And so, when Our judgment came to pass, by Our grace We
saved Salih and those who shared his faith; and [We saved them,
too] from the ignominy of [Our rejection on] that Day [of
Resurrection]. :

:وحممد شاكر
So when Our decree came to pass, We delivered Salih and those
who believed with him by mercy from Us, and (We saved them)
from the disgrace of that day.

:واهل لل وحمسن خان
And when Our Commandment came, We saved Hood and those
who believed with him by a Mercy from Us, and We saved them
from a severe torment.

:وصحيا اهرتهاشيوهال
So when Our command came, We saved Salih and those who
believed with him, by mercy from Us, and [saved them] from the
disgrace of that day.

)ى الورآن ارجنليلكة (دراسة إعرابية موارِهة،الواو ج عوـ اراي
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ولععَّ ارمجة اآلكة ووفق الوـول الثـاهل أريـا ل ـعف اللكـاد كمــا اوـرَّر
غري دوفعةض ولظ ور الملعع ج آكة هظـري ض وهـل هـول اهلل اعـاىل :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ()1ض والوـــــرآن كُبـــــيِّن
بع ي بع اا.
وكبوى الوول الثالـثض وكُ ْـع،ملُي أهـي ي دليـع علـى احملـذوفض ورُبَّـمــا كـان
هذا سب اه راف املرتمجني عن إيراـ اآلكة عليي.
وهد عمدت بعـض الرتمجـات إىل عـدم مراعـا ادهـوال السـابوة ج حتليـع
الـص فبدت لل وكريهـَّ ا ارمجة حرفيَّةض ومن كلـ مثلًا ارمجة آربر :
ِّ
And when Our command came, We delivered Salih and those
who believed with him by a mercy from Us, and from the
degradation of that day.

وهذه الرتمجة هـد اُـ ْوه،ىُ أنَّ (ومـن خـل كومئـذ) معطـوف علـى (م،ـَّـا) ج
(برمحة ،مـَّا) فياون املعـى :أنَّ إهـجاـهى كان بسب رمحـة مـَّـا ومـن خـل
كلـ اليومض وهذا ي ك ،ا معـىا.

*

*

*

( )1هود.)58( :
جملة العلوم العربية
العدد الثالث واخلمسون شوال 1440هـ

91

املعـى الثالث :واو املعيَّة ( .)1()Wãw of accompaniment or concomitance
اململعـول معــي هــو «اســى ف ــلةم بعــد واوض أُركـدو بـــ ا التـ ــيص علــى املعيَّــة
مسبوهةً ب ،ملعْعض أو ما ج حروفي»()2ض حنو هولـ ى :سرتُ والومروض وما صـعتو
وأبا ض وغري كلـ.
وواو املعيَّـــة ج ادصـــع للعطـــفض ولاـَّــــ ا خُ َّـــت بـــبعض أحـــوال واو
العطفض وكلـ أنَّ املعطوف هـد كاـون هبـع املعطـوف عليـي ج الويـودض وهـد
كاون بعدهض وهد كاـون معـيض فخُ َّـت واو الــجم اــا كاـون اعــى( :مـ )
ايسى بعدها اـبي اا لذلـ(.)3
فوطض وهُ
وهد هُوبلت واو املعيَّة ج اللغة ارجنليلكة بريلملائ()4ض ومـ ا:
 )(alongض مثع:I walked along the river.

 )(byض مثع:I walked by the mountain.

 )(together withض مثع:سرتُ وإكاه.
I went together with him.

( )1كـظرArabic Grammar (Part II): 8 :

( )2شرح هطر الـد  .231 :وكـظر أك اا :الاافية ج الـحو23 :ض وارا ـاف ال ـرب:
1483/3ض وشرح كتاب الـحدود.221 :
( )3كـظر :خلاهة اددب.575/8 :
( )4كـظـر:

The Functions of And and Wa in English and Arabic: 310, Arabic

Grammar (Part II): 83-84
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 )(withض مثع:ـ وال حَّا َ سـيف م ـَّـد.
فحو ْسبُ َ

A sword of steel is enough for you

with ad-Dahhak

وككــر ابــن ه ــام أنَّ واو املعيَّــة لـــى او ـرِدْ ج الوــرآن بــيوني( )1ولــذا اراــبط
أسلوبـ ا ج الورآن بتعدد التويي ات ارعرابيـة للرتكيـ الـذ يـاـت فيـي()2ض
وئ ر أ ر كلـ ج ارمجة آكااـ ا من خ ل اعدد اراي،م ا.
ومن ال واهد على كلـ:
 -1ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ()3ض فوــــد يــــاـ ج اوييــــي ه ــــ كلمــــة
(شركاـوكى) اويي ان:
التوييي ادول :أنَّ (شركاـوكى) مـ وبة على الـمعيَّة ض واملعـى« :أمجعوا
أمركى ومعاى شركا كى الـذكن استـ ـرون بــ ى»( .)4وهـذا التوييـي مـسـوب
للمحوِّوني()5ض واختاره بعض املعربني(.)6
وهد اهملرد آربر برتمجة الواو ووف وق هذا التوييي:
so resolve on your affair with your associates.

( )1كـظر :مغ اللبي .471 :
( )2كـظر :كتاب دييت الواو ج الـص الورآهل.254 :
( )3كوهي.)71( :
( )4التحركر والتـوكر. 140 / 11 :
( )5كـظر :الـات ج الورآن.244 :
( )6كـظر :الاامـع ج اللغـة واددب836 / 2 :ض ومعـاهل الوـرآن وإعرابـي- 27/2 :
28ض والا اف .346 / 2 :
جملة العلوم العربية
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التوييـــي الثـــاهل :أنَّ (شـــركاـوكى) مـ ـــوب بملعـــع مــــحذوف دلَّ عليـــي
السيا ض والتودكر :فريمج،عوا أمـركى ض وادعـوا أو وامجَعـوا شـركاـكى .وهـذا
اوييي مج ور املعربني(.)1
وهد ياـت بعض الرتاي،ى على غ،رار هذا التويييض ومـ ا:
ارمجة يورج سيع:
Therefore lay your design against me, and assemble your false
gods.

وحممد شاكر:
resolve upon your affair and (gather) your associates.

ومـحمد أسد:
Decide, then, upon what you are going to do [against me], and
[call to your aid] those beings to whom you ascribe a share in God's
divinity

وصحيا اهرتهاشيوهال:
So resolve upon your plan and [call upon] your associates.

واريى رودوكع اآلكة إىل:
Muster, therefore, your designs and your false gods.

يموعوا) بوصـع ادلـف وفـتا املـيى( )2مـن
وهذه الرتمجة اـاس هراـ (فا ْ
( )1كـظر :معـاهل الوـرآن للملـراـ 471 / 1 :ض ويـام البيـان 231 / 12 :ض والــحجة
للملارسل288 / 4 :ض وم اع إعراب الورآن350 :ض والتبيان ج إعـراب الوـرآن/ 2 :
681ض والبحر املـحيط 177 / 5 :ض والدر امل ون .241 / 5 :
( )2وهل هراـ ادعمص والـجحدر وكعووب وهاف ج رواكـة شـاك ض وغريهـى .كـظـر:

94

الواو ج عوـ اراي،ى الورآن ارجنليلكة (دراسة إعرابية موارِهة)
د .خالد بن سليمـان بن عبد العلكل املليملل

الملعــــع (مجَــ ـ ) الث ــــل إكا عــــىَّ ال ــــلـ إىل ال ــــلـ اعـــــى :مجعــــيض
(وشركاـكى) على هذه الوراـ ك ،ا عطمل ا على (أمروكى) (.)1
وارمج ا باثال إىل:
so decide upon your course of action you and your partners.

وهذه الرتمجة جتر على معـى هراـ (وشركا كى)( )2بـالرف عطملًـا علـى
واو الـجمـاعةض وليي على هراـ الـ .
واابعي ج كلـ اهل لل وحمسن خان:
So devise your plot, you and your partners.

وعبد الـحليى:
-Agree on your course of action, you and your partner-gods

ورُبَّـمـا كان سب الوهى ج ارمجة اآلكة كعود إىل أمركن:
ادول :عــدم التملركــق بــني ديلــة (أمجـ )ض و(مجَـ )ض فــإنَّ «(أمجـ و) ي
كتعلَّق بالذوات ض بع باملعاهل....خب ف (مجَ ) فإهي م رت »(.)3
الثاهل :أنَّ كثرياا من اململسِّركن عـد اـاوهلى لآلكة كاهوا كُوردون هراـااـ ا م
اويي اض فرُبَّمـا أدَّ كلــ إىل الــخلط بـني ديلـة هـراـ امل ـحف والوـراـات
ادخر لد بعض أولئـ املرتمجني.
معجى الوراـات الورآهية.591/3 :
( )1كـظــر :الـــحجة للملارســل287/4 :ض واحملــرر الــوييل131/3 :ض والبحــر احملــيط:
178/5ض والدر امل ون.242/6 :
( )2وهل هراـ الـحسن وعيسى وغريهى ورواكة عن كعووب وأبل عمرو .كـظر :معجـى
الوراـات الورآهية.590/3 :
( )3مغ اللبي .472 :
جملة العلوم العربية
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 -2ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮊ()1ض فوـــد اختُل،ـــف
ج مـحعِّ ايسى املوصول (مون) على هولنيض فويـع :إهـي ج مــحعِّ رفعاـا عطملًـا
علــى واو الـجمـــاعة ج (كودخلوهـــ ا)ض وهيــع :إهــي ج مـــحعِّ ه ــ مملعــول
معي(.)2
وهد مالت أكثر الرتاي،ى إىل معـى املعيَّةض ومـ ا:
ارمجة رودوكع:
Gardens of Eden - into which they shall enter together with the
just of their fathers, and their wives, and their descendants.

وباملر:
gardens of Eden, into which they shall enter with the righteous
amongst their fathers and their wives and their seed.

وباثال:
Gardens of Eden which they enter, along with all who do right
of their fathers and their helpmeets and their seed.

وحممد شاكر:
The gardens of perpetual abode which they will enter along
with those who do good from among their parents and their spouses
and their offspring

( )1الرعد.)23( :
( )2كـظــر :م ــاع إعــراب الوــرآن398 :ض والتملســري البســيط341/12 :ض وغرا ــ
التملسري568/1 :ض والتبيان ج إعـراب الوـرآن757/2 :ض وشـرح التسـ يع373/3 :ض
والبحر احمليط378/5 :ض والدر امل ون.44/7 :
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وصحيا اهرتهاشيوهال:
Gardens of perpetual residence; they will enter them with
whoever were righteous among their fathers, their spouses and their
descendants.

وهد هابع يورج سيع الواو بـ)(andض وهـذا كـاسـ التوييـي ادولض وهـو
العطف:
gardens of eternal abode, which they shall enter, and also
whoever shall have acted uprightly, of their fathers, and their
wives, and their posterity.

ووافوي آربر :
Gardens of Eden which they shall enter; and those who were
righteous of their fathers, and their wives, and their seed.

وعدَّ السمني ويـي املعيَّـة مريوحاـا()1ض وكلــ أهـي متـى أماـن العطـف مـن
دون ععف ج ي ة اللملي أو املعـىض فإنَّ العطف مُودَّم على املعيَّة()2ض وهـذان
امل عِّملان مـتمليان عن عطف (مون) على واو الـجمـاعة.
ومـمَّـــا هــد كُوــوِّ العط ـفو أنَّ املعــربني ج هــول اهلل اعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﮊ( )3هد ااملوـوا
على أنَّ الواو ج (ومون) عاطملة( )4فتُحموع آكة املسـريلة علي ـاض والوـرآن -كمــا
( )1كـظر :الدر امل ون.44/7 :
( )2اـظر أحاام اململعول معي ج :ارا اف ال رب.1489- 1485/1 :
( )3غافر.)8( :
( )4كـظر :معاهل الورآن للملراـ5/3 :ض ومعاهل الورآن وإعرابـي368/4 :ض والتبيـان ج
جملة العلوم العربية
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هو مُورَّر -كـُحموع بع ي على بعض.
ى دنَّ في ا زكـاد إكـرام
ي ْععو الواو للمعيَّة أهو معـ ا
والذ أميع إليي أنَّ و
برين كاون أصول املؤمن وفروعي وأزوايي ج معيَّتي عــد دخـول الــجـَّةض وهـذا
ما ي اُمليده الواو على سبيع التعيني يحتمـال أن كاون دخوهلى للجـَّـة علـى
الوول بـ ا متريخراا عـي.
 -3ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ()1ض فوـــد دارت الـــواو عــــد املعـــربني
بني :العطفض واملعيَّةض أ  :م ال ياطني الذكن أعلوهى(.)2
وهد وهحوتْ أكثر الرتاي،ى إىل معـى املعيَّةض ومـ ا:
ارمجة اهل لل وحمسن خان:
So by your Lord, surely, We shall gather them together, and
(also) the Shayatin (devils) (with them).

ومـحمد أسد:
And so, by thy Sustainer, [on Judgment Day] We shall most
certainly bring them forth together with the satanic forces [which
impelled them in life].

ورودوكع:
And I swear by thy Lord, we will surely gather together them
and the Satans.

إعراب الورآن.1116/2 :
( )1مركى.)68( :
( )2كـظـــر :معـــاهل الوـــرآن وإعرابـــي338/3 :ض وإعـــراب الوـــرآن للـحـــاس23/3 :ض
والا ــاف34/3 :ض واملســري الــراز 206/21 :ض والملركــد ج إعــراب الوــرآن اجمليــد:
380/4ض والبحر احمليط195/6 :ض وغرا
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وعبد اهلل كوسف علل:
So, by thy Lord, without doubt, We shall gather them together,
and (also) the Evil Ones (with them).

وأخذت بعض الرتاي،ى بوول العطفض ومـ ا:
ارمجة آربر :
Now, by thy Lord, We shall surely muster them, and the Satans.

وباملر:
And, by thy Lord, verily We shall assemble them and the
devils.

ولععَّ الرتاي،ـى الـن مالـت إىل ويـي املعيَّـة أهـو دنَّ معــى اآلكـة علي ـا
أوه ـ ض أ  :أنَّ الــذكن ئلمــوا كُـــح ورون م ـ هرهــا ى مــن ال ــياطني الــذكن
أغووهى فيُورون كُع كافر م شيطان ج سلسلة()1ض وج كلـ ملكد حتوري لـ ى.
لـ ى.
-4ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ()2ض فوــد كه ـ ابــن عاشــور( )3إىل أنَّ واو (ومــا
كملــرتون) هــل واو املعيَّــةض أ  :دع ــى م ـ «مــا خيتلوــون مــن إفـــ وزُور»()4ض
وأيازه العابور (.)5
وعلى هذا املعـى ياـت بعض الرتاي،ىض ومـ ا:
ارمجة باملر:
( )1كـظر :الا اف.34/3 :
( )2ادهعام.)112( :
( )3كـظر :التحركر والتـوكر.9/7 :
( )4يام البيان.503/9 :
( )5كـظر :التبيان ج إعراب الورآن.532/1 :
جملة العلوم العربية
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so leave them with what they do devise.

وباثال:
so leave them alone with their devising.

واهل لل وحمسن خان:
so leave them alone with their fabrications.

و وويْيُ العطف أئ ر ج ديلـة الـرباـ مـن ال ـياطني وف،ـراهى دنَّ التوـدكر
عليي :دع ى ود ما كملرتوهي فمليي م بسة معـى العامع باملعطوف واملعطـوف
علييض بارعافة إىل أهي أَوْفَقُ من حيثُ ال ـاع ُة ولذا ريَّحي السمنيض هـال:
«....دهي متى أمان العطف من غري ععف ج الرتكي ض أو ج املعـى كان أَوْلَى
من اململعول معي»(.)1
وهو ما كه إليي بعض املرتمجنيض ومـ ى:
يورج سيع:
Therefore leave them, and that which they have falsely imagined.

ومـحمد أسد:
aloof from them and from all their false imagery.

وصحيا اهرتهاشيوهال:
so leave them and that which they invent.

 -5ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ()2ض فوــد أيــاز بعــض املعـــربني

( )1الدر امل ون.117/5 :
( )2امللمع.)11( :

100

الواو ج عوـ اراي،ى الورآن ارجنليلكة (دراسة إعرابية موارِهة)
د .خالد بن سليمـان بن عبد العلكل املليملل

محـــع الـــواو علـــى العطـــفض وعلـــى املعيَّـــة( )1فياـــون املعــــى «أ  :مـ ـ
املاــذِّبني....كم ــا اوــول :دع ـ وإكــاه فإهــي كامليـــ مــا كـــلل بــي م ـ ض وهــو
اـ دكد»(.)2
وهد اختار املـتجو الـ مداهل( )3العطف دنَّ شـرط بـاب اململعـول معـي أن
كاون فعلي يزماا.
اللرْك ل()4ض فمـ العطف دهي كوللم مـي أن كاون اهلل اعـاىل هـد
وخالملي َّ
أمر هبيي صلى اهلل عليي و سلى أن كرتكيض وكريهي هال :اارك واار املاـذبني
فيتعيَّن أن ااون الواو للمعيَّة.
ووافوي ابن عاشورض فوال« :والواو :واو املعيَّـة ومـا بعـدها مملعـول معـيض
وي ك ،ا أن ااون الواو عاطملة دنَّ املو ود :اارك مع ى»(.)5
وهد ياـت بعض الرتاي،ى على معـى املعيَّةض ومـ ا:
ارمجة يورج سيع:
And let Me alone with those who charge the Koran with
falsehood.

ورودوكع
And let Me alone with the gainsayers.

( )1كـظــر :م ــاع إعــراب الوــرآن867 :ض وغرا ـ التملســري1268/2 :ض والتبيــان ج
إعراب الورآن1247/2 :ض والملركد ج إعراب الورآن اجمليد253/6 :ض والـدر امل ـون:
523/10ض والتس يع لعلوم التـلكع.158/4 :
( )2الـات ج الورآن.522 :
( )3كـظر :الملركد ج إعراب الورآن اجمليد.253/6 :
( )4كـظر :الربهان ج علوم الورآن.198/2 :
( )5التحركر والتـوكر.94/29 :
جملة العلوم العربية
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وصحيا اهرتهاشيوهال:
And leave Me with [the matter of] the deniers.

ويــاـت اــراي،ى أخــر مراعي ـةً لتملســري معـــى اآلكــة دون م حظــة املســري
ارعراب لـ ا الـذ كراعـل املعــى الـوئيملل للالمـة بالـسـبة جملاورااــ اض ومـن
كلـ:
ارمجة باثال(:)1
Leave Me [to deal] with the deniers.

ف ذه الرتمجة هركبة إىل معـى املعيَّةض ولاـَّ ا ليست ه ًّـا فيـيض وهـد كُ ْـا،ع
في ا أنَّ املرتيـى -وهـد هابـع(الواو) بالمـة ( -)Withكريهـي يعلـ ا صـلة لعامـع
مُودَّر هبل اض وهذا ي اُؤكن بي هواعد التحليـع ارعرابـل للــصِّ الورآهـلض الـن
كـبغل على مرتيى الورآن للوصول إىل ارمجة دهيوة أن جياكب الـظـر إلي ـا مـ
املســري املعـــى دنَّ ارعــراب وإن كــان متوهملًــا علــى املعـــى فــإنَّ املعـــى أك اــا
كتوهف على ارعرابض ومن وىَّ عُدَّ معرفة املعـى من أهىِّ فوا د معرفـة إعـراب
الورآن(.)2

*

*

*

( )1ووافوي ج كلـ بعض املرتمجني مثع :اهل لل وحمسن خانض وحممد أسدض وغريهى.
( )2كـظر :كتاب ادصول ج إعراب الورآن.63 :
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املعـى الراب

 :واو ايستئـاف ( Wãw of commencement or inception

.)1()or resumption
من أهوا الواو :واو ايستئـاف()2ض وهد عُرِّفت بريهـ ا« :الواو الـن كاـون
بعدها مجلة غري متعلِّوة اـا هبل ا ج املعــىض وي م ـاركة لـي ج ارعـراب»()3ض
وي كوللم أن ااون الالمة بعدها مرفوعةض بع كاملـل ألَّـا ااـون معمولـة ل ـلـ
ج انملة السابوةض فود ااون مـ وبة بملعع مُودَّر مـن مجلـة أخـر ( )4ولـذا
أُطل ،وق علي ا واو ايبتداـض والوط (.)5
وي كع كلـ اهوطا ما بعدها عن انملة الن هبل ا باامل اض وإلَّـا كيـف
كان استئـاف ك م اُو َط ُ صلتي اـا هبلي وفيـي أحياهاـا عـمري عا ـد عليـي؟ ولـذا
عدَّها بعض الـحوكني عاطمل ًة ل،ـموـا بعـدها عطـفو الــجمعض ي عطـفو اململـرودات
الذ كوت ل الت ركـ ارعرابل(.)6
وُك ْا،ع ج ارمجة الواو ايستئـافية إىل ارجنليلكة مـا ككـره بعـض البـاحثني
مــن أنَّ ( )andي اــريال ج الغال ـ مُســتملوتحاا بـــ ا الـــجمع إكــذاهاا بريهـــ ا مجلــة
مستولَّة عمـَّـا هبل ا ولـذا حـاول بعـض املرتمجـني موابلت ـا بـبعض ادسـالي
املواربة لوئيملت ا(.)7
( )1كـظرArabic Grammar (Part II):333:

( )2كـظر :ادزهية231 :ض ومغ اللبي 470 :ض وانـى الداهل163 :ض والربهـان ج
علوم الورآن.437/4 :
( )3انـى الداهل.163 :
( )4كـظر :معجى م طلحات الـحو وال رف.46 :
( )5كـظر :كتاب دييت الواو ج الـص الورآهل.192- 190 :
( )6كـظر :كتاب الواو ومواهع ا ج الـظى الورآهل.429 :
( )7كـظرThe Functions of And and Wa in English and Arabic: 309 :

جملة العلوم العربية
العدد الثالث واخلمسون شوال 1440هـ

103

وكهـ ـ بعـــض البـــاحثني إىل أنَّ الـــواو ايســـتئـافية اعـــادل ج ارجنليلكـــة
(’:(additive ‘and

to the

)(1

"The inception waaw is suitably an equivalent

"additive ‘and’.

وباستوراـ اراي،ى الورآن مـحعِّ الدراسـةض كاـن ح ـر أهـىِّ الطرا ـق الـن
اختذها أصحابـ ا لرتمجة واو ايستئـاف فيمـا كريال:
 إغملالـ ا بعدم موابلت ا ب لـ (.)2( (replaced by zero ايبتداـ بـ( )Andج مجلة يدكد مستولَّة. موابلت ا بالرابط ( )Butالذ كُمليد ايستدرا (.)adversativeوشواهد الورآن على واو ايستئـاف كـثري ()3ض بع ـ ا متعـيِّن الويـي علـى
ايســتئـاف وهــذا هليــعض وبع ـ ا اآلخو ـرُ مـــحتمع لــي ولغــريه مــن الويــوهض
وسوف أُوردُ شيئاا مـ ا رك اح مواهف املرتمجني اُجاه هذه الواو:
 -1ج هــول اهلل اعــاىل :ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﮊ( )4ااملوــت كلمــة املعــربني علــى أنَّ الــواو ج (وكعلــىُ)
)1(The Translation of al- Waaw & al-Faa in a Translated Text of the Holy Quran
of Palmer & Ali:27

وكـظر الملـر بـني

( )andباعتبارهـا ()additiveض و( )andباعتبارهـا ((coordinator

جCohesion in English: 234 :

( )2كـظــر:

The Translation of Arabic Conjunctions into English and the

Contribution of the Punctuation Marks in the Target Language: 39

( )3كـظر :دراسات دسلوب الورآن.508/3 :
( )4آل عمران.)29( :
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()1

استئـافية

ولذا ارامل الملعع بعدهاض وي جيوز يلمـي بـالعطف علـى يـواب

ال ــرط (كعلمْــي اهلل) «دنَّ ،علـ وى اهلل ا ــا ج السمــاوات ومــا ج ادرض ابــت
مُطلَ ًوا غري مُعلَّق على إخملاـ ما ج هملوس ى وإبدا ي»(.)2
وبـــالـظر إىل اـــراي،ى اآلكـــةض كُلحوـــي أنَّ بعـــض املرتمجـــني هـــد هـــابلوا واو
ايستئـاف وذف ا للديلة على أنَّ ما بعدها مجلة مستولَّةض ومـ ى:
باثال:
Say, (O Muhammad): Whether ye hide that which is in your
breasts or reveal it, Allah knoweth it. He knoweth that which is in the
heavens and that which is in the earth.

وآربر :
Say: 'Whether you hide what is in your breasts or publish it, God
knows it. God knows what is in the heavens and what is in the earth.

وهــد اهملــردت ارمجــة صــحيا اهرتهاشــيوهال بايبتــداـ بــــ( )Andج مجلــة
يدكد :
Say, "Whether you conceal what is in your breasts or reveal it,
Allah knows it. And He knows that which is in the heavens and that
which is on the earth.

( )1كـظــر :معــاهل الوــرآن للملــراـ206/1 :ض والتبيــان ج إعــراب الوــرآن915/3 :ض
وإعراب الورآن املـسوب إىل اللياج222/1 :ض 915/3ض والتملسري البسيط177/5 :ض
والملركد ج إعراب الورآن اجمليد35/2 :ض والدر امل ون.113/3 :
( )2التحركر والتـوكر.76/3 :
جملة العلوم العربية
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وكُلحوــي أك اــا أنَّ بعــض الرتاي،ــى هــد حوَّلــت الـــجملة إىل معـــى التعليــعض
وكلـــ باستعمـــال كلمــة ()forض أو الملاصــلة املـووطــة )(casual semicolonض
ومن الـ الرتاي،ى:
ارمجة يورج سيع:
Say, whether ye conceal that which is in your breasts, or whether
ye declare it, God knoweth it for he knoweth whatever is in heaven,
and whatever is on earth.

وحممد أسد:
ay: "Whether you conceal what is in your hearts or bring it into
the open, God knows it: for He knows all that is in the heavens and
all that is on earth.

وعبد الـحليى:
Say [Prophet], ‘God knows everything that is in your hearts,
whether you conceal or reveal it; He knows everything in the
heavens and earth.

ولعلَّ ى أخذوا التعليع مـمَّـا ككره بعض مون فسَّـر اآلكـة مـن أهـي إكا كـان ي
خيملـى علـى اهلل اعـاىل شـلـ ج الســموات وادرضض فايـف خيملـى عليـي مــا ج
عمـا رهى؟!(.)1
ني عليـي هواعـد ال ــاعة ولـذا
وهذا املعـى وإن كان صحيحاا إلَّا أهي ي ُا ،ع ُ

( )1كـظر :يام البيان321/5 :ض والوييل.206 :

106

الواو ج عوـ اراي،ى الورآن ارجنليلكة (دراسة إعرابية موارِهة)
د .خالد بن سليمـان بن عبد العلكل املليملل

ف و أهرب إىل املسري املعـى مـي إىل املسري ارعراب.
 -2ج هول اهلل اعـاىل :ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ( )1اختلف املعربـون ج اوييـي الـواو هبـع (هطمـ ُ) علـى
أعارك ض ومـ ا:
ارعــراب ادول :أهـــ ا واو اســتئـافية فتاــون الـــجملة «اســتئـاف إخبــار
مـ ى بريهـ ى طامعون ج إهعام اهلل اعاىل علي ى بإدخاهلى م ال الـحني»(.)2
وهد أخذت ارمجة صحيا اهرتهاشيوهال بـ ذا ارعراب:
And why should we not believe in Allah and what has come to
us of the truth? And we aspire that our Lord will admit us [to
Paradise] with the righteous people.

وهل متري ر ج كلـ برتمجة اهل لل وحمسن خان:
And why should we not believe in Allah and in that which has
come to us of the truth (Islamic Monotheism)? And we wish that
)our Lord will admit us (in Paradise on the Day of Resurrection
along with the righteous.

حق
ارعراب الثاهل :أهـ ا واو الـحالض واملعـى« :كيـف هـرت اركــان بالــ ِّ
وهـــد كــــا مـــن هبـ ـعُ طـــامعني أن كـ ــجعلـا ربــــا مـ ـ الوـــوم ال ـــاشني م،ثْـ ـع
اشواركني؟!»(.)3
( )1املا د .)84( :
( )2البحر احمليط .8/4 :وكـظر أك اا :درْج الدرر580/1 :ض والدر امل ون.401/4 :
( )3التحركر والتـوكر .188/5 :على خ ف بني املعربني ج اعيني صاح الــحال .كـظـر
هــذا الوــول ج :إعــراب الوــرآن للـحــاس37/2 :ض واهلداكــة1844/3 :ض والا ــاف:
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وعلى معـى هذا ارعراب ياـت بعض الرتاي،ىض ومـ ا:
ارمجة يورج سيع:
And why should we not believe in God and in the truth which
has come to us, while we earnestly wish that our Lord should
'?include us among the righteous people

وحممد شاكر:
And what (reason) have we that we should not believe in Allah
and in the truth that has come to us, while we earnestly desire that
?our Lord should cause us to enter with the good people

ومـحمد أسد:
And how could we fail to believe in God and in whatever truth
has come unto us, when we so fervently desire that our Sustainer
?count us among the righteous

ارعراب الثالث :أهــ ا عاطملـةض ُـىَّ اختُل،ـف ج بيـان املعطـوف عليـي علـى
هولني(:)1
الوول ادول :أنَّ (هطم ُ) معطوف علـى (هـؤمن) فياـون معمـول الـملـل
أمركن :اركـانو والطم وض واملعـى :وما لـا ي هؤمنض وي هطم .

703- 702/1ض والتبيان ج إعراب الورآن456/1 :ض والبحر احمليط.8/4 :
( )1كـظر :درْج الـدرر580/1 :ض والا ـاف703/1 :ض والتبيـان ج إعـراب الوـرآن:
456/1ض والبحر احمليط8/4 :ض والدر امل ون401- 400/4 :ض والتحركر والتـوكر:
.188/5
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الوول الثاهل :أنَّ (هطم ُ) معطوف على (ي هؤمن).
وهــد مـ ـ ابــن عاشــور( )1الوــول ادول دهــي لــيي املعـــى علــى مــا لـــا ي
هطم حيثُ إنَّ الطم ج اخلري ي كُرتدَّدُ فيي وي كُ م عليي حتى اتاج صاحبي
إىل ايحتجاج لـملسي بـ(ما لـا ي هملعع).
ورمـى الســيوطل( )2الوـول الثــاهل بملسـاد املعـــى دهـي ك ــري التوـدكر عليــي
إهاار عدم اركـان وإهاار الطمـ ولـيي كـذلـض وإمنــا املـراد هـو إهاـار عـدم
الطم أك ااض وكلـ بالعطف على (هؤمن) املـملـل فياـون الـملـل متعيـاـا علـى
املعطوف عليي.
وهد ياـت ارمجة باملر صراةً على الوول ادول من هذا ارعراب:
Why should we not believe in God and the truth that is
given to us, nor desire that our Lord should make us enter with the
'?upright people

ومثل ا ارمجة باثال:
How should we not believe in Allah and that which hath come
unto us of the Truth. And (how should we not) hope that our Lord
?will bring us in along with righteous folk

وهو ئاهر ارمجة رودوكع:
And why should we not believe in God, and in the truth which
hath come down to us, and crave that our Lord would bring us into
?Paradise with the Just

( )1كـظر :التحركر والتـوكر.188/5 :
( )2كـظر :حاشيتي على املسري البي او .269/2 :
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وارمجة آربر أك اا:
Why should we not believe in God and the truth that has come
to us, and be eager that our Lord should admit us with the righteous
?people

 -3ج هــــــول اهلل اعــــــاىل :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆ ﮊ ()1ض اااد اُـجم كلمة املعربني على أنَّ الواو هبـع (كـاُ) اسـتئـافيةض
والملعع بعدها مرفو فياون متـام الا م عـد كلمة (هلبـ)ض وكلــ دنَّ اهلل
اعاىل كحو الباطع مُطلَوًا علـى كُـعِّ حـالض ودهـي لـو كـان الملعـع جملوماـا لَـمــوا
اهعطف عليي الملعع (وكُـح،ق) الذ بعده مرفوعاا(.)2
وُك ْا،ع علـى الوـول بايسـتئـاف حـذف الـواو ج (كـاُ) دهـي كُـ ْؤك،نُ بـرينَّ
الملعع جملوم ي مرفو ض وهد أُيي و عـي برينَّ الواو هد حُذفت ريــاا ج أغلـ
الـم احف وكلـ اب اعا لـحذفـ ا ج اللملي يلتواـ الساكـنيض كمـا ج هول اهلل
اعـــاىل :ﮋ ﯮ ﯯ ﮊ()3ض وكـــان الويـــاس إ بااـــ ا ج الرســـىض لاـــنَّ رســـى
امل حف ي كوللم يركي على الوياس(.)4
( )1ال ور .)24( :
( )2كـظر :معاهل الورآن للملراـ206/1 :ض 426ض 23/3ض ويام البيان504/20 :ض
وإك اح الوهـف وايبتـداـ268/1 :ض وإعـراب الوـرآن للـحـاس81 /4 :ض والتبيـان ج
إعـــراب الوـــرآن1132/2 :ض والبحـــر احملـــيط495/7 :ض والتسـ ـ يع لعلـــوم التـلكـــع:
248/2ض والربهــان ج علــوم الو ـرآن398/1 :ض 498/2ض وحاشــية زاد علــى املســري
البي او .424/7 :
( )3العلق.)18( :
( )4كـظر :روح املعاهل.34/25 :
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:وهد اريى بعض املرتمجني اآلكة على معـى ايستئـافض ومـ ى
:يورج سيع
If God pleaseth, he will seal up thy heart: And God will
absolutely abolish vanity, and will establish the truth in his words.

:باثال
If Allah willed, He could have sealed thy heart (against them).
And Allah will wipe out the lie and will vindicate the truth by His
words.

:وعبد اهلل كوسف علل
What! Do they say, "He has forged a falsehood against Allah"?
But if Allah willed, He could seal up thy heart. And Allah blots out
Vanity, and proves the Truth by His Words.

:واهل لل ومـحسن خان
Or say they: "He has invented a lie against Allah?" If Allah
willed, He could have sealed your heart (so that you forget all that
you know of the Quran). And Allah wipes out falsehood, and
establishes the truth (Islam) by His Word (this Quran).

:وصحيا اهرتهاشيوهال
Or do they say, "He has invented about Allah a lie"? But if
Allah willed, He could seal over your heart. And Allah eliminates
falsehood and establishes the truth by His words.

.ى أنَّ الواو عاطملةض وما كلي ا داخع ج يواب ال رط،وئاهر بعض الرتاي
:ى،ومن الـ الرتاي
:ارمجة حممد شاكر
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Or do they say: He has forged a lie against Allah? But if Allah
pleased, He would seal your heart, and Allah will blot out the
falsehood and confirm the truth with His words.

وارمجة آربر :
But if God wills, He will set a seal on thy heart, and God blots
out falsehood and verifies the truth by His words.

وارمجة عبد الـحليى:
How can they say, ‘He has invented a lie about God’? If God so
willed, He could seal your heart and blot out lies.

وي أر ماهعاا معـوكاا من يلم الملعع (كاُ) بالعطف على (خيتىْ) فياون
ت ختى على هلبـ وحما الباطع اململـرت ض وبـي هـال مــحمد بـن
املعـى :إن افرتك و
سعدان()1ض وأبو علل الـجُبَّا ل(.)2
ولانْ كُ ْـع،ملُي مــجلـ الملعـع بعـده (وكُــحق) مرفوعاـاض وهـذه هركــة اؤكِّـد
كون (وكاُ) مرفوعاا على ايستئـافض ي جملوماا بالعطف على يواب ال ـرط
هبليض وكع د كلـ إعاد ُ لملي ان لة( )3إكذاهاا برينَّ الـجملة مستولَّة.
وهــد عمــد بعــض املرتمجــني إىل هوــع معـــى ايســتئـاف باستعمـــال الــرابط
()Butض ومـ ى:
رودوكع:
If God pleased, He could then seal up thy very heart. But God

( )1كـظر :إك اح الوهف وايبتداـ.269/1 :
( )2كـظر :غرا

التملسري.1052/2 :

( )3كـظر :الربهان ج علوم الورآن.104/4 :
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will bring untruth to nought, and will make good the truth by his
word.

وباملر:
But if God pleased He could set a seal upon thy heart, but God
will blot out falsehood and verify truth by His word.

ادهـع دهـي
ِّ
وأئن أنَّ هااني الرتمجتني هد جتاهملتـا ال ـواب أو الدِّهَّـة عـع
ليي من معاهل الواو ايستدرا ض وي كوت يي أو كدل عليي سيا اآلكة.
 -4ج هــول اهلل اعــاىل :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ( )1اختُل،ف ج الواو هبـع (خيملـى) :هـع هـل اسـتئـافيةض
أو عاطملة؟
ومبـى هذا ايخت ف ها ى على الـخ ف ج ها ع مجلة( :وما خيملى علـى
اهلل من شلـ)ض هع هو اهلل اعاىل؟ فتاون الواو استئـافيةًض أو هو إبراهيى عليـي
الس م؟ فتاون الواو عاطملـة( .)2هـال أبـو الطيـ الو،ـَّـوويل مُلخِّ اـا لـذلـ« :
هال مج ور اململسِّركن هو من ك م اهلل سبحاهي ا ـدكواً ل،ـموــا هالـي إبـراهيى مـن
أهي سبحاهي كعلى اـا خيمليي العباد وما كُعلـوهي....واتمع أن كاـون هـذا مـن هـول
إبراهيى حتويوًا لوولي ادولض واعميماـا بعد التخ يص»(.)3

( )1إبراهيى.)38( :
( )2كـظـــــر :الا ـــــف والبيـــــان323/5 :ض وغرا ــــ التملســـــري582- 581/1 :ض
والا اف526/2 :ض واملسري الراز 109/19 :ض والبحر احملـيط422/5 :ض وحاشـية
الطِّييب على املسري الا اف60/8 :ض وروح املعاهل.241/13 :
( )3فتا البيان ج مواصد الورآن.128- 127/7 :
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وهد اري رت اـراي،ى اآلكـة بــ ذا اخلـ فض فـذهبت بع ـ ا إىل ايسـتئـافض
وهذا ئاهر ج ارمجة:
باثال:
Our Lord! Lo! Thou knowest that which we hide and that which
we proclaim. Nothing in the earth or in the heaven is hidden from
Allah.

واهل لل ومـحسن خان:
"O our Lord! Certainly, You know what we conceal and what
we reveal. Nothing on the earth or in the heaven is hidden from
Allah.

وكهبت حممد شاكر ج ارمجتي إىل الوول بالعطف:
Our Lord, indeed You know what we conceal and what we
declare, and nothing is hidden from Allah on the earth or in the
heaven.

ووافوتي ارمجة صحيا اهرتهاشيوهال:
Our Lord, indeed You know what we conceal and what we
declare, and nothing is hidden from Allah on the earth or in the
heaven.

ولا الوولني ما وكعْ ُدُهض فيع د الوولو بالعطف أنَّ فيي إيراـا لآلكة علـى
كــ م واحـــدض وبيـــان كلــــ أنَّ مجلـــة ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮊ هد اكتـملت ا مـن هبلـ ا ومـن بعـدها مجلتـان ي خـ ف ج أهـ مــا مـن
موالة إبراهيى عليي الس مض وهـمــا مجلـة ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮊ()1ض
( )1إبراهيى.)38( :
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ومجلــــــــــــــــة ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﮊ( )1فـاس أن ااون الــجملة الـن بيـ مــا مـن موالتـي عليـي السـ مض
طرداا لآلكة على هـ ج واحد.
وكو ْع ُدُ الوـولو بايسـتئـاف أهـي لـو كــت الــجملة مـن موـال إبـراهيى عليـي
الس م لويع :وما خيملى عليي من شلـ ج ادرض والسمــاـ دنَّ ادصـع أهـي
إكا كُكر ايسى الظاهر ألَّا كُعـاد لملظـي إلَّـا ب ـمريه اسـتغـاـا عــي بايسـى الظـاهر
السابق (.)2
وكان الــجواب عــي بـريَّن وعـ الظـاهر موعـ امل ـمور يـا لض وأكثـرُ مـا
()3
كاون ج سيا التملخيىض وهد ياـت عليي شواهد كثري من الوـرآن وغـريه
ولذا كرتيَّا لل الرتاي،ى الن ياـت ووفق الوول بالعطف.
ومـَّـا ي املوت م حظتي أنَّ بعض املرتمجـني هـد أحـالوا الــجملة إىل معــى
التعليعض ومـ ى على سبيع املثال يورج سيع:
O Lord, thou knowest whatsoever we conceal, and whatsoever we
publish; for nothing is hidden from God, either on earth, or in heaven.

ورُبَّمـا استوحى هو وغـريه التعليـع مـن أنَّ هـذه الــجملة يـوابض وإخبـار
من اللَّي اعاىل بريهي ي خيملـى عليـي مـا ي أمـرو فيـي وي هــ لو وي يـلاـو ج السمــاـ
وادرض فايــف ختملــى عليــي ادعم ــال الــن علي ــا انــلاـ وادمــر؟ فاــرينَّ
الـجملة ادوىل مرتاِّبة على الثاهية(.)4
( )1إبراهيى.)39( :
( )2فتا البيان ج مواصد الورآن.128/7 :
( )3كـظر :الربهان ج علوم الورآن.482/2 :
( )4كـظر :اريوك ت أهع السـة (املسري املااركد ).405/6 :
جملة العلوم العربية
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ومن ادسالي املطَّرد الن جتر ج مسـا الــحدكث عـن واو ايسـتئـاف
أهي إكا عُطف فعع م ـار علـى يـواب ال ـرط اجملـلوم بـالواو أو الملـاـض فإهـي
جيوز ج الملعع ة أويي :الـجلم والرف والـ (.)1
ومن أش ر شواهد هذا ادسلوب ج الورآن هـول اهلل اعـاىل :ﮋﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮊ ()2ض
فود هُرأ برفـ الملعلـني (فيغملـرُ) و(وكعـذِّبُ) وهـل هـراـ امل ـحوفر ض وهُـرأ
أك اا جبلم مـا وه ب مـا(.)3
أمَّا الــجلمض ف ـو للعطـف علـى يـواب ال ـرطض وأمَّـا الـ ـ ف ـو علـى
إعمـار (أنْ) الـاصبةض وأمَّا الرف  -وهو مـحع البحث -فعلى ايستئـاف(.)4
وعدم اـمييل املرتيى بني هذه الويوهض وما وُيِّ تْ بي هد كُـؤدِّ إىل اخللـط
بــني ارمجــة الـــصِّ ووفــق اوييــي الرفـ ض واوييــي الـــجلم دنَّ الملــر بيـ مـــا
دهيق.
وهــد أشــار إىل كلـــ وليــام راكــت ) (W. Wrightعـــد حدكثــي عــن هــذا
ادســلوبض فوــد أورد اآلكــة الســابوةض ُـىَّ ســا اــرمجتنيض إحداهـمـــا لوــراـ
الـجلمض وادخر لوراـ الرف .
( )1كـظر :الاتاب90/3 :ض واملوت

.22/2 :

( )2البور .)284( :
( )3هرأ بانلم من السبعة :هاف وابن كثري وأبو عمرو ومحـل والاسـا لض وهـرأ بـالرف
عاصى وابن عامر .ورُو الـ

عن غري السبعةض ومــ ى :انحـدر وابـن حمي ـن ج

رواكة وغريهى .كـظر :معجى الوراـات الورآهية.430- 429 /1 :
( )4كـظر :معاهل الورآن لألخملص68- 67/1 :ض والا ف ملال323/1 :ض والبحـر
احمليط.376/2 :
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أمَّا هراـ الـجلمض فود ارمج ا إىل:
and if ye disclose what is in your souls or conceal it, God will
reckon with you for it, and will forgive whom He pleases, and
punish whom He pleases.

وأمَّا هراـ الرف ض فرتمج ا إىل:
and He will forgive (and will punish).

ُىَّ هال اعويباا على هذه الويي والرتمجة:
«على ايستئـاف .)1(»as beginning a new preposition
املبحث الثالث :من صور الـخطري أو عدم الدِّهَّة ج ارمجة الواو.
ال ور ادوىل :الـخطري ج اعيني املعطوف عليي.
هد وه بعض املرتمج ني ج أخطـاـ مـن ي ـة اعـيني املعطـوف عليـيض ومـن
ال واهد على كلـ:
 -1ج هـــول اهلل اعـــاىل :ﮋﭰ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﮊ()2ض ي خــ ف
بني املعربني أنَّ كلمة (أبـا ـا) معطوفة على (دكارِها)(.)3
وهد وه،ى بعـض مرتمجـل اآلكـةض فرتمجوهـا وكـرينَّ الالمـة معطوفـة علـى
عمري الرف ج (أُخريـا)ض ومـ ى:
رودوكع:
They said, "And why should we not fight in the cause of God,

( )1كـظرArabic Grammar (Part II):40 :

( )2البور .)246( :
( )3كـظـــر :التبيـــان ج إعـــراب الوـــرآن197/1 :ض والبحـــر احملـــيط265/2 :ض والـــدر
امل ون.518/2 :
جملة العلوم العربية
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?since we and our children are driven forth from our dwellings

وحممد أسد:
They answered: "And why should we not fight in God's cause
?when we and our children have been driven from our homelands
?our homeland

ولععَّ الذ يـا بـ ى إىل هذا الـخطري هو أنَّ عوطفو (أبـا،ـا) علـى (دكارِهـا)
كوت ــل ج الظــاهر إخــراج موــن غُل ـ عليــي مــن الريــال والـســاـ مــن كوات
ادبـاـض وهذا ي كاون من حيثُ املعــى ولـذا لــجري بعـض املعـربني إىل اوـدكر
م اف ك ،ا بي العطفض وهو :من بني أبـا ـا(.)1
 -2اــريى باثــال هــول اهلل اعــاىل :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮊ( )2إىل:
Then will the believers say (unto the people of the Scripture):
are these they who swore by Allah their most binding oaths that
?they were surely with you

وكظ ر أنَّ املرتيى ئنَّ أنَّ الملعع (كوولُ) معطوف على (في بحوا) ج هـول
اهلل اعـــاىل :ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ( )3بـــدليع استعمــــالي
)(Thenملوابلة للملاـ ج إفاد التعوي .

( )1كـظر :التبيان ج إعراب الورآن.197/1 :
( )2املا د .)53( :
( )3املا ـد  .)52( :وهـد ارمج ـا إىل" :

"Then will they repent them of their secret

thoughts.
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ض وهد وُيَّ ت هـذه الوـراـ

وهذا ي ك ،ا إلَّا على هراـ (وكوولو) بالـ
يروتْ عليي هذه الرتمجة(.)1
بريويي أحدها ما و
 -3ج هــول اهلل اعــاىل :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ( )2ئــنَّ باثــال أنَّ كلمــة
(وشــركاـكى) معطوفــة علــى واو الـجمـــاعة ج الملعــع (فــريمجعوا) فرتمج ــا
إىل:
so decide upon your course of action you and your partners.

وهذه الرتمجة اـاس معـى هراـ (وشركا كى)( )3بالرف عطملًـا علـى واو
الـجمـاعةض وليي هراـ الـ .
وهد اابعي ج هذا اخلطري اهل لل وحمسن خان:
So devise your plot, you and your partners.

ال ور الثاهية :اغيري ديلة الواو:
وكلـ من خ ل الويوه اآلاية:
الويي ادول:يوعْعُ الواو ايستئـافية عاطملةً.
ومن ادمثلة عليي:
 -1ج هــول اهلل اعــاىل :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ( )4كوت ــل كســر هـــمل (إنَّ) ج (وإن كــثرياا )....أن ااــون
( )1وهل هراـ أبل عمرو من السبعة .كـظر :معجى الوـراـات الورآهيـة .293/2 :وكـظـر
اوييــي الوــراـ ج :معــاهل الوــرآن للملــراـ313/1 :ض واشجــة للملارســل229 /3 :ض
والا ف ملال.412/1 :
( )2كوهي.)71( :
( )3كـظر ختركج الوراـ ج :مبحث واو املعية.
( )4املا د .)49( :
جملة العلوم العربية
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الواو هبل ا استئـافية ض أو عاطملة مجلـة علـى مجلـةض وهـد راعـى كلــ بعـض
املرتمجني من خ ل إسواط ى للواو من الرتمجة كل ي ُكتوـوهَّى أنَّ مـا بعـدها
معمــول للملعــع (فــاعلى)ض أو مــن خ ـ ل ايبتــداـ بـــ( )Andج مجلــة يدكــد
مستولَّة.
ومن ادمثلة على كلـ:
ارمجة باملر:
verily, many men are evildoers.

وآربر :
surely, many men are ungodly.

واهل لل وحمسن خان:
And truly, most of men are Fasiqoon (rebellious and
disobedient to Allah).

وصحيا اهرتهاشيوهال:
And indeed, many among the people are defiantly disobedient.

وهد ارمج ا حممد شاكر إىل:
Then know that Allah desires to afflict them on account of some
of their faults, and most surely many of the people are
transgressors.

وهذه الرتمجة هـد اوت ـل أن ااـون الـواو ج اآلكـة عاطملـة فتاـون (إنَّ)
بعدها مملتوحـة اهلمـل وهـل وصـلت ا ج مــحعِّ ه ـ مملعـول بـي عطملًـا علـى
مملعول (فاعلى)ض وكرينَّ املعـى :فاعلى أنَّ اهلل اعاىل كركـد إصـابت ى بذهوبــ ىض
واعلى أك اا ،فسْقو كثري من الـاس .وهذا خ ف واه اآلكة.
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 -2ج هــول اهلل اعــاىل :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ( )1ي خ ف بني املعـربني علـى أنَّ الـواو اسـتئـافيةض ومـا بعـدها
مبتدأ وخرب(.)2
وهد ارمجت صحيا اهرتهاشيوهال اآلكة وكرينَّ الواو في ا عاطملـةض وايسـى
بعدها مـ وب بالعطف على (أيلًا):
It is He who created you from clay and then decreed a term and
a specified time [known] to Him.

واهتدت بـ ا ارمجة عبد اشليى:
He is the one who created you from clay and specified a term
[for you] and another fixed time known only to Him.

وليي هذا هولًا دهيوًا لآلكة.
الويي الثاهل:يوعْعُ الواو العاطملة استئـافيةً.
ومن ادمثلة على هذا الويي:
 -1ج هـــول اهلل اعـــاىل ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ( )3ي خــ ف علــى أنَّ الـــواو ج (وأنَّ اهلل ييــ
علــيى) عاطملــة ل،ـموـــا بعــدها علــى مجلــة (أنَّ اهلل لـــى ك ــُ مغ ـرياا  )....فتاــون
داخلة ج حيِّل التعليعض أ  :كلـ بسب أنَّ اهلل لـى كـُ مغريااض وبسـب أنَّ اهلل

( )1ادهعام.)2( :
( )2كـظــر :التبيــان ج إعــراب الوــرآن479/1 :ض وأهــوار التـلكــع153 /2 :ض والبحــر
احمليط77/4 :ض واراوان ج علوم الورآن.305/2 :
( )3ادهملال.)53( :
جملة العلوم العربية
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.)1(يي كسم ما كوولوهي وعليى كعلى ما كملعلوهي
وهد ياه غـري واحـد مـن املرتمجـني الدِّهَّـة فرتمجـوا اآلكـة وكـرينَّ الـواو
:استئـافيةض ومـ ى
:اهل لل وحمسن خان
That is so because Allah will never change a grace which He
has bestowed on a people until they change what is in their
ownselves. And verily, Allah is All-Hearer, All-Knower.

:وصحيا اهرتهاشيوهال
hat is because Allah would not change a favor which He had
bestowed upon a people until they change what is within
themselves. And indeed, Allah is Hearing and Knowing.

:وعبد الـحليى
[He did] this because God would never change a favour He had
conferred on a people unless they changed what was within
themselves. God is all hearing, all knowing.

:وهرك من ايستئـاف ارمجة حممد أسد
This, because God would never change the blessings with
which He has graced a people unless they change their inner selves:
and [know] that God is all-hearing, all-seeing.

َّ[ بني معووفنيض وكريهَّي كر أنknow] وكُلحويُ ج ارمجتي أهي أعاف الملعع
.20/10 :ض وروح املعاهل196- 195/5 : فتا البيان:) كـظر1(

)ى الورآن ارجنليلكة (دراسة إعرابية موارِهة،الواو ج عوـ اراي
 خالد بن سليمـان بن عبد العلكل املليملل.د
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مجلة (وأنَّ اهلل يي عليى) معمولة لملعع أمر حمذوفض اودكره :اعلى.
وهذا يا ل من حيثُ التحليعُ ارعرابلض ولاـِّل لـى أهـف علـى أحـد هـال
بيض والواو-بـا اـ علـى ارمجتـي-كــجوز أن ااـون اسـتئـافيةًض أو عاطملـ ًة لــجملة
فعليَّي على مجلة اييَّة.
وهــد أصــابت بعــض الرتاي،ــى حمــلَّ ال ــواب بـوــع وئيملــة الــواو ج اآلكــةض
ومـ ا:
ارمجة يورج سيع:
This hath come to pass because God changeth not his grace,
wherewith He hath favoured any people, until they change that
which is in their souls; and for that God both heareth and seeth.

وباثال:
That is because Allah never changeth the grace He hath
bestowed on any people until they first change that which is in their
hearts, and (that is) because Allah is Hearer, Knower.

وآربر :
That is because God would never change His favour that He
conferred on a people until they changed what was within
themselves; and that God is All-hearing, All-knowing.

 -2ج آكـــــــــــة ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ( )1ااملق املعربون على أنَّ امل در املؤوَّل من (أنَّ) ومـا
بعدها ج (وأنَّ اهلل ي كـ د الووم الاافركن) معطوف على مدخول الباـ هبلـ ا
( )1الـحع.)107( :
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ج (بريهـ ى استحبوا  )....فياون عدم هداكة اهلل اعاىل لـ ى سبباا اهياـا للغ ـ
والعذابض أ  :كلــ بسـب استحبابــ ى للحيـا الـدهياض وبسـب حرمـان اهلل
اعاىل لـ ى من اهلداكة(.)1
وهد ووه ،وى باملر فرتيى (وأنَّ اهلل ي كــ د الوـوم الاـافركن) وكـرينَّ الـواو
اســـتئـافيةض والــــجملة بعـــدها مســـتولَّة عمـــَّا هبلــ اض وليســـت معمولــةً للبـــاـ
بالعطف:
but, verily, God guides not the unbelieving people.

ع واو الـحال عاطملةً أو استئـافيةً.
يعْ ُ
الويي الثالث :و
لـى كان بعض املرتمجني دهيوًـا ج هوـع وئيملـة واو الــحالض وهـل الديلـة
على أنَّ ما بعـدها هيـد للملعـع السـابق علي ـا()2ض وكلــ بـولـ ى لــ ا إىل ديلـة
العطفض أو ايستئـاف.
وهذا ئاهر ج بعض ال واهدض ومـ ا:
()3
 -1ج هول اهلل اعاىل :ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣﮊ
ي خــ ـ ف ج أنَّ مجلــــة (وكـــــتى أمواااــــا) حــــال مــــن عــــمري اخلطــــاب ج
(ااملرون)( )4لتريكيد ارهاار علي ى.
ف بـحمع الواو على العطفض أو ايستئـاف.
وهذا كـتملل أو كو ْ ُع ُ

( )1كـظر :التحركر والتـوكر 239 / 13 :ض واعدد ارايى معاهل الورآن باللغة ارجنليلكـة
ج عوـ ارعراب.10 :
( )2كـظر :معجى م طلحات الـحو وال رف.249 :
( )3البور .)128( :
( )4كـظر :معاهل الورآن للملراـ370/1 :ض والتبيان ج إعراب الورآن45/1 :ض والبحـر
احمليط.275/1 :
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وبالـظر إىل بعض اراي،ى اآلكةض جند أنَّ رودوكع هد اـريى الـواو إىل معــى
ايستئـاف:
How can ye withhold faith from God? Ye were dead and He
gave you life

وارمج ا حممد شاكر وكريهـ ا عاطملة:
?How do you deny Allah and you were dead and He gave you life

 -2ج هــول اهلل اعــاىل :ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﮊ

()1

ياـت مجلة (وهى كعلمون) حالًا من مجلة (ارِّفوهي)(.)2
وهد ارمج ا رودوكع إىل ما هو أشبي بواو العطف:

and then, after they had understood it, perverted it, and knew
that they did so.

ومن املعلوم أنَّ اشال هيد ج عاملـيض أ  :ارَّفوهـي حالـة كوهــ ى كعلمـون
أهـ ى ارِّفون()3ض وهذا املعـى غري واعا إكا يُعلت الواو عاطملةً.
وهذه الرتمجة وحنوها وإن كاهت موبولة من حيثُ العمومُ إلَّـا أهــ ا ي ُاعوـد
هولًا دهيوًا لوئيملة الواو ج اآلكة.
 -3ج هـــول اهلل اعـــاىل :ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﮊ( )4ااون الواو ج (واهلل ش يد) حاليَّةض «واملعـى :ل،ـ وى ااملـرون بوكـات

( )1البور .)75( :
( )2وهيــع :مــن (عولــوه) .كـظــر :التبيــان ج إعــراب الوــرآن80/1 :ض والبحــر احملــيط:
.439/1
( )3كـظر :التحركر والتـوكر.550/1 :
( )4آل عمران.)98( :
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اللَّي الن دلتاى على صد حممد صلى اللَّي عليي وسلى؟ واشال أنَّ اللَّي ش يد
على أعمـالاىض فمجازكاى علي ا» (.)1
وهد أحال بعض املرتمجني معـى الـحال إىل ما هو أشبي اعـى ايسـتئـافض
ومـ ى:
رودوكع:
SAY: O people of the Book! why disbelieve ye the signs of
God? But God is witness of your doings.

وحممد شاكر:
Say: O followers of the Book! why do you disbelieve in the
communications of Allah? And Allah is a witness of what you do.

 -4ج هــول اهلل اعــاىل :ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮊ( )2يــاـت مجلــة (وهــو مــؤمن) حالًــا مويِّــد لعموــع ارهســان دهــي لــو
عم،ع ما عم،ع من ادعمـال ال الـحةض فإهي ي كـملعي كلـ ما لـى كان مؤمـاا(.)3
ولعـــعَّ أصـــد الرتاي،ـــى ج هولـ ـ ا لوئيملـــة الـــواو هـــل ارمجـــة صـــحيا
اهرتهاشيوهال:
And whoever does righteous deeds, whether male or female,
while being a believer…..

وئاهر أكثر الرتاي،ى على أنَّ الواو عاطملةض ومـ ا:
ارمجة يورج سيع:
( )1حاشية الطِّييب على الا اف.195 /4 :
( )2الـساـ.)124( :
( )3كـظر :البحر احمليط.372/3 :
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but whoso doth good works, whether he be male or female, and
is a true believer….

:وباملر
But he who doeth good works,- be it male or female,- and
believes….

:وباثال
And whoso doeth good works, whether of male or female, and
he (or she) is a believer….

:وعبد اهلل كوسف علل
If any do deeds of righteousness,- be they male or female - and
have faith….

 ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ: ج هـــول اهلل اعـــاىل-5

) كه املعربون إىل أنَّ مجلة (وهى معرعون) حال من عـمري1(ﯙ ﮊ
:)ض وهد أحسن بعض املرتمجني هووعو ديلة الـحالض ومـ ى2()(اولوا
:حممد شاكر
And if Allah had known any good in them He would have made
them hear, and if He makes them hear they would turn back while
they withdraw.

:وصحيا اهرتهاشيوهال
Had Allah known any good in them, He would have made them
hear. And if He had made them hear, they would [still] have turned

.)23( :) ادهملال1(
.66/9 :ض والتحركر والتـوكر314 : م اع إعراب الورآن:) كـظر2(
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away, while they were refusing.

وآربر :
If God had known of any good in them He would have made
them hear; and if He had made them hear, they would have turned
away, swerving aside.

وهوع بعض املرتمجني الـجملة وكرينَّ الواو عاطملة ي حاليَّةض ومـ ى:
باملر:
Had God known any good in them, He would have made them
hear; but had He made them hear, they would have turned back and
have swerved aside.

ورودوكع:
Had God known any good in them, he would certainly have
made them hear. But even if He had made them hear, they would
certainly have turned back and withdrawn afar.

ي ْععُ مجلة الـحال ممليد ً للتعليع.
الويي الراب  :و
ادخع واو الـحال دغراضض ومـ ا :أن كُؤاى بــ ا للتـ ـيص علـى إراد
اشــال ي التعليــعض وكلـــ كوولـــ« :يئتــي أهــي أمــري »ض و«يئتــي وإهــي أمــري»
فادول لتعليع اجمللـض والثاهية معـاها يئتي وهذه حاليض أ وهت هو أمري.
ومن كلـ هول اهلل اعـاىل :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﮊ()1ض ولـو
هــال :مــا كــان اهلل ليعذِّب ــ ى أهـــ فــي ى لاــان املو ــود بــي التعليــعض أ بيــان
السب (.)2
( )1ادهملال.)33( :
( )2كـظر :معاهل الـحو.267 /2 :
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ومـمَّـا ي املوت م حظتي ج صـي بعـض مرتمجـل الوـرآن الاـركى حتوكـع
بعض انمع الـحاليَّة إىل مجع اعليليةض وهد أشرتُ إىل شلـ من كلــ ج ،ـْـل
دراسة أهوا الواو.
ومن ال واهد ادخر الن هد كوـحْ ُسنُ إكرادها:
 -1ج هـــــــــــول اهلل اعـــــــــــاىل :ﮋ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﮊ()1ض أُعربــت مجلــة (وأهــتى ادعلَــون) مجلـةً حاليَّــة مــن (اـــ ِـوا)ض أو
(وي حتلهوا)(.)2
وهد حوَّهلا أكثر املرتمجني إىل مجلة ممليد للتعليعض ومـ ى:
باملر:
Do not give way nor grieve, for ye shall have the upper hand if
ye but be believers.

وعبد اهلل كوسف علل:
So lose not heart, nor fall into despair: For ye must gain mastery
if ye are true in Faith

وحممد أسد:
Be not, then, faint of heart, and grieve not: for you are bound to
rise high if you are [truly] believers.

وهذا صحيا من حيثُ املعـى فود هال أبو علـل الملارسـل ج آكـة هظـري ض
وهـــل هـــول اهلل اعـــاىل :ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

( )1آل عمران.)139( :
( )2كـظر :أهوار التـلكع39/2 :ض والدر امل ون.401/3 :
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ﮦ ﮊ(« :)1املعـى :ي او ْدعُوا إىل السِّلىض ي اوادعوهى وي ارتكـوا هتـاهلى
حتــى كُسْ ـ ،لموا دهاــى ادعلــونض ف ـ عــعف باــى فتــدعوا إىل املوادعــة»(.)2
ولانَّ ارعراب ي ُك ،ع ْينُ على هذا املعـى.
 -2ج هـــول اهلل اعـــاىل :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ( )3يــــاـت
مجلة (وهو مُليى) حالًا من مجلة (فريخذهاه)ض أو (فـبذهاهى) (.)4
وهد يعل ا بعض املرتمجني مجلة معلِّلةض ومـ ى:
باملر:
;And we seized him and his hosts and hurled them into the sea
for he was to be blamed.

ورودوكع:
So we seized him and his hosts and cast them into the sea; for
of all blame was he worthy.

ولععَّ أهرب الرتاي،ى إىل معـى الـحال ارمجة اهل لل وحمسن خان:
So We took him and his hosts, and dumped them into the sea,
while he was to be blamed.

وهظري هـذه اآلكـة هـول اهلل اعـاىل :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ()1ض فوـد اـريى
يـورج سـيع مجلــة الــحال إىل مجلــة ممليـد للتعليــع بـدلًا مــن أن ااـون هيـداا
لعامل ا:
( )1سور حممد صلى اهلل عليي وسلى.)35( :
( )2الـحجة للملارسل.199/6 :
( )3الذاركات.)40( :
( )4كـظر :الدر امل ون.55/10 :
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And the fish swallowed him; for he was worthy of
reprehension.

وهـد حــذا حــذووه مرتمجــون آخوـرونض ومـــ ى :رودوكــعض وبــاملرض وحممــد
أسدض وعبد الـحليى.
ال ور الرابعة :ارمجة اآلكة على غري ووفق هراـ امل حف.
هد وه ،وى بعض املرتمجني فرتمجوا اآلكة على غري ووفـق هـراـ امل ـحفض
ولععَّ مردَّ كلـ ج ئ إىل أسبابض ومـ ا:
ادول :الـخطري ج التوييي ارعرابل لآلكة.
الثــاهل :أن ااــون الوــراـ الــن حُملــت علي ــا الرتمجــة هــل هــراـ أكثــر
الوُرَّاـض وخاصَّةً السبعة مـ ى.
الثالث :أن ااون الوراـ موافوةً ج الظاهر ملذه املرتيى العود .
ت علي ا لذلـ:
ومن ال واهد الن وهمل ُ
 -1اــريى يــورج ســيع هــول اهلل اعــاىل :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﮊ( )2إىل:
and rub your heads, and your feet unto the ankles.

وهذه الرتمجة اـاس هراـ (وأريل،اى) بالـجرِّض وهد هرأ بــ ا مـن السـبعة
ابــن كــثري ومحــل وأبــو عمــرو وعاصــى ج رواكــة أبــل باــرض وهــرأ بـــ ا عــري
السبعة(.)3
وهد وُيِّ ت ج أش ر الوولني بالعطف على (بر وس،اى) فتاون ادريع
( )1ال افات.)142( :
( )2املا د .)6( :
( )3كـظر :معجى الوراـات الورآهية . 232 - 331/ 2 :
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داخلة ج حُاى ما هبل ا ج املسا(.)1
ولعــعَّ باعــث هــذا اخلطــري هــو أنَّ «ادكثــر ج كـــ م العــــــــرب أن كُـــحموع
العطف على ادهرب من حروف العطـــف»( )2فظُـنَّ أنَّ الالمـة (وأريلَاـى)
معطوفة على (بر وس،اى).
بالـ
وهد اهتد جبورج سيع ج ارمجتي غريُ واحد من املرتمجنيض ومـ ى:
باملر:
and wipe - your heads, and your feet down to the ankles.

وحممد شاكر:
and wipe your heads and your feet to the ankles.
()3

ومـمَّـا كـجدر ككره هـا أنَّ ارمجة حممد شاكر للورآن فيـ ا هملي شـيعل
ــجر ده ــ ا هــصٌّ-ج
فلــيي مــن الغرك ـ أن كرتيــى هــذه اآلكــة ووفــق هــراـ الـ ِّ
الظــاهر -علــى مــذه ال ــيعة ج أنَّ حــقَّ ادريُــع عـــد الوعــوـ هــو املســاض
وليي الغوسع(.)4
 -2ج هــــول اهلل اعــــاىل :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮊ( )5كه أكثر املعربني إىل أنَّ (يـَّات) مـ وبة بالعطف على
( )1كـظـــر :معـــاهل الوـــرآن لألخملـــص277/1 :ض ويـــام البيـــان200- 198/8 :ض
وم اع إعراب الورآن.219 :
( )2الا ف ملال.407/1 :
( )3كـظـر:

A Thematic Comparative Review of Some English translations of the

Qur'an: 61-62

( )4كـظر :البحر احمليط509/1 :ض .452/3
( )5ادهعام . )99( :
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(هبــاتو)ض أو (خ ،ــراا)()1ض واملعـــى« :وأخريْـــا أك اــا يـَّــات مــن أعـــابض
كع  :بساانيو من أعـاب»(.)2
وهــد هــد كــان بعــض املرتمجــني دهيوًــا ج هوــع هــذا املعـــى الــذ كوت ــيي
التحليع ارعرابلض ومن أولئـ املرتمجني:
باثال:
He it is Who sendeth down water from the sky, and therewith
We bring forth buds of every kind; We bring forth the green blade
from which We bring forth the thick-clustered grain; and from the
date-palm, from the pollen thereof, spring pendant bunches; and
(We bring forth) gardens of grapes….

وصحيا اهرتهاشيوهال:
And it is He who sends down rain from the sky, and We
produce thereby the growth of all things. We produce from it
greenery from which We produce grains arranged in layers. And
from the palm trees - of its emerging fruit are clusters hanging low.
And [We produce] gardens of grapevines….

وهُر ت كلمة (يــات) بـالرف ( )3ض وهـد وُيِّ ـت ج أئ ـر اويي ااــ ا بـرينَّ
( )1كـظر :معاهل الورآن لألخملـص 308 / 1 :ض ومعـاهل الوـرآن وإعرابـي276 / 2 :ض
وم ــاع إعــراب الوــرآن264 / 1 :ض والملركــد ج إعــراب الوــرآن اجمليــد 655 / 2 :ض
والبحر احمليط.193 / 4 :
( )2يام البيان. 448 / 9 :
( )3وهل هراـ عاصى ج بعض الرواكات والـحسن وادعمـص وغريهـى  .كـظـر :معجـى
الوراـات الورآهية. 500 / 2 :
جملة العلوم العربية
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كلمة (يـَّات) مبتدأض والـخرب مـحذوفض والتودكر  :وـمَّـةَ يـات(.)1
وهد كاهت ارمجة عبد اهلل كوسف علل لآلكة أشبيو بـ ذه الوراـ :
... with it We produce vegetation of all kinds: from some We
…produce green .... and (then there are) gardens of grapes

أن الوــراـ ال ـ ري هــل بــالرف ض وهــو مــا كُمل و ـىُ مــن صـــي
ورُبَّـمـــا ئــنَّ َّ
اللمـخ ر فود هال السمني الـحليب« :ك مي أ  :اللمـخ ر ر كُمل ِىُ أنَّ
الوراـ ال ري عـده برف (يـَّات)ض والوراـ بـ ب ا شاكَّ ض فإهـي أو ول مـا ككـر
اويييُ الرف ُ....ىَّ هال :وهرأ (ويـَّات) بالـ »(. )2
واابعي ج ارمجتي عبد الـحليى:
It is He who sends down water from the sky. With it We
produce the shoots of each plant, then bring greenery from it, and
from that We bring out grains, one riding on the other in closepacked rows. From the date palm come clusters of low-hanging
dates, and there are gardens of vines….

 -3هرأ بعض الوُرَّاـ ومـ ى :ابن عـامر وهـاف ج رواكـة هـالون وأبـو يعملـر
هول اهلل اعاىل :ﮋ ﯗ ﯘ ﮊ( )3بإساان الواو على أهـ ا (أوْ) العاطملة(.)4
وهد اريى حممد شاكر هذه اآلكة ووفق هذه الوراـ :
( )1كـظر  :الدر امل ون . 76 / 5 :
( )2الــدر امل ــون . 77 / 5 :اـظــر هــذه اآلكــة ج :اعــدد اــرايى معــاهل الوــرآن باللغــة
ارجنليلكة ج عوـ ارعراب.107- 106 :
( )3ال افات.)17( :
( )4كـظر ختركج الوراـ ج :معجى الوراـات الورآهية .17- 16/8 :
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الواو ج عوـ اراي،ى الورآن ارجنليلكة (دراسة إعرابية موارِهة)
د .خالد بن سليمـان بن عبد العلكل املليملل

?Or our fathers of yore

ولععَّ سب هذا اخلطري مـي هو إشاال اوييي أسلوب هراـ انم ورض وهـو
أن اتوــدَّم همــل ايســتمل ام علــى حــرف العطــف الــواو أو الملــاـ()1ض ،مثْــعو:
ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ(.)2
وكاـن أن كاـو ن املرتيـى أخـذ بوـول الاسـا ل ج اوييـي هـذا ادسـلوبض
وهو أنَّ الواو هل واو (أوْ) الساكـةض ُىَّ حُرِّكت اس يلًا .ولاـَّي هول ععيف ي
هياس لي دهي لـى ُكعْ ودْ ج واو (أوْ) حتركـ واوها(.)3
()4
 -4ج هـــول اهلل اعـــاىل :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ
هرأ الـجم ور (وأنَّ) بملتا اهلمل ض وهرأ الـحسن وزكد بن علل بالاسر(.)5
وهد اختُل،ف ج اوييي هـراـ الملـتا علـى أهـوالض ومـ ـا أنَّ امل ـدر املـؤوَّل
مــن (أنَّ) ومــا بعــدها ج حمــعِّ ه ــ مملعــول بــي بملعــع حمــذوفض اوــدكره:
اعلموا(.)6
وهد أخذت بعض الرتاي،ى بـ ذه التويييض ومـ ا:
ارمجة حممد شاكر:
( )1وهد ألمومْـا ب لـ من هذا ادسلوب ج مبحث الواو اللا د .
( )2البور .)100( :
( )3كـظر او يق هسـبة هـذا الوـول ومـاه ـتي ج :رسـالة مـا أعربـي الاسـا ل مـن الوـرآن:
.225
( )4ادهملال.)14( :
( )5كـظر :معجى الوراـات الورآهية.273- 272/3 :
( )6كـظر :معاهل الورآن للملراـ405/1 :ض ويـام البيـان74/11 :ض وم ـاع إعـراب
الورآن.313 :
جملة العلوم العربية
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This-- taste it, and (know) that for the unbelievers is the
chastisement of fire.

وحممد أسد:
]This [for you, O enemies of God]! Taste it, then, [and know
that suffering through fire awaits those who deny the truth.

وباثال:
That (is the award), so taste it, and (know) that for disbelievers
is the torment of the Fire.

وي خ ف ج اوييي هراـ الاسر على ايسـتئـاف()1ض وهـد كاهـت ارمجـة
صحيا اهرتهاشيوهال أشبيو الرتاي،ى بـ ذه الوراـ :
That [is yours], so taste it." And indeed for the disbelievers is
the punishment of the Fire.

ولععَّ الذ يـا بــ ذه الرتمجـة إىل هـراـ الاسـر أنَّ هـراـ الملـتا ي ختلـو
من بعض ارشاال ولذا اختُل،ف ج اويي اض وبعض ما وُيِّ ـت بـي كسـتللم
اودكراا من مبتدأ أو خـرب أو فعـعض خبـ ف هـراـ الاسـر فإهــ ا هـراـ ئـاهر ي
إشاال في ا ولذا ااَّملَقو اويي ا على ايستئـاف.
وهـا آكات هُر ـت بـوي ني :إ بـات ،الـواو وحـذف ،ا()1ض وهـد يحظـتُ أنَّ
بعض الـ اآلكات هد اُرمجت ووفـق هـراـ حـذف الـواوض وهـل خـ ف هـراـ
امل حوفض ومن ادمثلة على كلـ:

( )1كـظر :الدر امل ون.582/5 :
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الواو ج عوـ اراي،ى الورآن ارجنليلكة (دراسة إعرابية موارِهة)
د .خالد بن سليمـان بن عبد العلكل املليملل

 -1هــراـ ابــن عــامر ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮊ( )2وــذف الــواو()3ض
وهد وُيِّ ت على استئـاف الا مض أو على حذف حرف العطف وهـو مُـراد
اكتملاـا بال مري عن الربط بالواو(.)4
ويــاـت بعــض الرتاي،ــى موافو ـةً لـــظاهر هــذه الوــراـ فريســوطت الــواوض
ومـ ا:
ارمجة باملر:
'They say, 'God takes unto Himself a son.

وعبد اهلل كوسف علل:
"They say: "Allah hath begotten a son.

وعبد الـحليى:
’They have asserted, ‘God has a child.

وج املوابعض جند أنَّ مُعظَى الرتاي،ى هد التلمت إ بـاتو الـواوض ومـن ادمثلـة
علي ا:
ارمجة رودوكع:
"And they say, "God hath a son.

( )1يُـمعت الوراـات الن هُر ـت بـالوي ني ودُرسـت ج غـري وـث علمـلض ومـن الــ
البحــوث( :الــواو ج هــراـات الوُــرَّاـ ورســى امل ــحف)ض وهــو مـ ــور ج جملــة انامعــة
ارس ميةض ج18 :ض 1 :ض م.248- 211 :
( )2البور .)116( :
( )3كـظر :معجى الوراـات الورآهية.180/1 :
( )4كـظر :البحر احمليط.532/1 :
جملة العلوم العربية
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ومـحمد أسد:
And yet some people assert, "God has taken unto Himself a
"!son

 -2هراـ
ﭫ ﮊ( )1بـحذف الواو()2ض وهل ياركة على ايستئـاف(.)3
وهد اريى باملر اآلكة إىل:

ابن كثري هـول اهلل اعـاىل :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

Moses said, 'My Lord knows best who comes with guidance
from Him,

ووافوـــي عبـــد اهلل كوســـف علـــلض واهل لـــل وحمســـن خـــانض وصـــحيا
اهرتهاشيوهالض وعبد اشليى.
وأ بت غريهى الواوض ومـ ى:
يورج سيع:
And Moses said, My Lord best knoweth who cometh with a
direction from Him.

ومـحمد أسد:
And Moses replied: “My Sustainer knows best as to who comes
with guidance from Him

( )1الو ص.)37( :
()2كـظر :معجى الوراـات الورآهية.46/7 :
( )3كـظر :الا ف ملال.174/2 :
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الواو ج عوـ اراي،ى الورآن ارجنليلكة (دراسة إعرابية موارِهة)
د .خالد بن سليمـان بن عبد العلكل املليملل

ال ور اخلامسة :إعافة الواو على الـرغى مـن عـدم ويودهـا ج الــصِّ
الورآهل.
وهــد وهمل ـتُ علــى كلـــ ج موع ـ واحــدض ورُبَّـمـــا كاهــت هـــا مواع ـ
أخر لــى كعم ـا اسـتورا لض وهـذا املوعـ هـو هـول اهلل اعـاىل :ﮋ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ()1ض فوـــد أشـــاع
علــى بعــض موــن اـــاول هــذه اآلكــة عــدم عطــف كلمــة (الســجود) علــى كلمــة
(الر َّك ) كمـا عُطف ما هبل ا.
وهد أُيي و عـي برينَّ «الركَّ هى السـجودض وال ـلـ ي كُعطَـفُ بـالواو علـى
هملسيض ولملا د أخر ض وهو أنَّ ( السـجود) ج ادغلـ عبـار عـن امل ـدرض
واملراد بي هاهـا انم ض فلو عُطملت بالواو لتُـوُهِّ وى أهـي كركـد السـجود الـذ هـو
امل ــدر دون ايســى الــذ هــو الـعت.وفا ــد الثــةض وهــو أنَّ الراك ـ إن ل ــى
كسجد فليي براك ج حُاـى ال ـركعةض فلـو عُطملـت بـالواو لتُـوُهِّى أنَّ الركـو
حُاى جير على حيالي»(.)2
ف لـئ كُتوـ ووهَّى أنَّ كُـعَّ واحـد مـ مــا
وهال أبو حيَّـان« :فـاسـ ألَّـا كُعطَـ و
عباد على حياهلاض وليستا جمتمعتني ج عباد واحد ض وليي كذلـ»(.)3
ولذا اُر العاطف(.)4
وهيع :إنَّ الركو والسجود كـاكة عن ال
وهـــد أعـــاف أكثـــر املرتمجـــني ()andض وهـــذا كُــوْ ،هىُ أنَّ كُـــعَّ واحـــد مـــن
( )1البور .)125( :
( )2هتا ج الملار.274- 273 :
( )3البحــر احملــيط .554/1 :وكـظــر أك اــا :كتــاب الــواو ومواهع ــا ج الـــظى الورآهــل:
.104
( )4كـظر :روح املعاهل.381/1 :
جملة العلوم العربية
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املتعــاطملَني عبــاد مســتولةض وهـم ــا ج اشويوــة كـاكــة عــن عبــاد واحــد وهــل
.ني بـ مـا فركوان تلملان،ىُ أك اا أن الوا م،ال ض وُكوْه
:ومن أولئـ املرتمجني
:باملر
and covenanted with Abraham and Ishmael, saying, 'Do ye two
cleanse my house for those who make the circuit, for those who
pay devotions there, for those who bow down, and for those too
who adore.'

:وباثال
And We imposed a duty upon Abraham and Ishmael, (saying):
Purify My house for those who go around and those who meditate
therein and those who bow down and prostrate themselves (in
worship).

:وحممد شاكر
And We enjoined Ibrahim and Ismail saying: Purify My House
for those who visit (it) and those who abide (in it) for devotion and
those who bow down (and) those who prostrate themselves

: وآربر
And We made covenant with Abraham and Ishmael: 'Purify My
House for those that shall go about it and those that cleave to it, to
those who bow and prostrate themselves.

:وحممد أسد
And thus did We command Abraham and Ishmael: "Purify My
Temple for those who will walk around it, and those who will abide
)ى الورآن ارجنليلكة (دراسة إعرابية موارِهة،الواو ج عوـ اراي
 خالد بن سليمـان بن عبد العلكل املليملل.د
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near it in meditation, and those who will bow down and prostrate
themselves [in prayer].

وهد ارمج ا عبد اهلل كوسف علل إىل:
and We covenanted with Abraham and Isma'il, that they should
sanctify My House for those who compass it round, or use it as a
retreat, or bow, or prostrate themselves (therein in prayer).

وهــذه الرتمجــة أكثــر المل ـ ًة مـمَّـــا ســبق ملوابلــة (الــواو) ج (والطــا ملني
والراكع،ني) بـ(أو)ض وإعافة ( )orبدلًا من (.)and
ومـمَّـا هد كـبغل ككره ج هذا املوام أنَّ بعض املعربني هدَّروا الـواو ج بعـض
اآلكاتض وهذا داخع ج مسريلة حُاى حذف حرف العطـفض وج كلــ خـ ف
بني الـحوكنيض فمـ ى مون أياز الـحذفض ومــ ى موـن مـعـيض ومــ ى موـن عـدَّه
شاكًّاض ومـ ى مون ه ره على ال ِّعر(.)1
وهد بدا أ ر اودكر الواو عـد الوـا لني بـي ج صــي بعـض املرتمجـنيض ومـن
ادمثلة على كلـ:
 -1ج هــول اهلل اعــاىل :ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ُوــدراا هبــع:
ﯙ ﮊ( )2كهــ الـــجرياهل( )1إىل أنَّ ثَّــة حــرف عطــف م َّ
(هلتو)ض أ  :وهلتو.

( )1كـظر :اخل ا ص291- 290/1 :ض وسر صـاعة ارعـراب635/2 :ض وإعـراب
الوــرآن املـســوب إىل الليــاج 803/3 :فوــد أفــرد باباــا لــيض وشــرح التسـ يع380/3 :ض
وشرح الاافية ال افية1260/3 :ض ومغ اللبي .831 :
( )2التوبة.)92( :
جملة العلوم العربية
العدد الثالث واخلمسون شوال 1440هـ

141

وهد اريى عبد اهلل كوسف علل هذه اآلكة ووفق هذا الوول:
Nor (is there blame) on those who came to thee to be provided
with mounts, and when thou saidst, "I can find no mounts for
you,"….

واابعي عبد اشليى.
وج املوابع جند أن بعض املرتمجني لـى كُثبت اض ومـ ى يورج سيع:
Nor on those, unto whom, when they came unto thee,
requesting that thou wouldest supply them with necessaries for
travelling, thou didst answer, I find not wherewith to supply you….
 -2ج هــول اهلل اعــاىل :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﮊ كه بعض املعربني إىل أنَّ كلمة (رابع ى) معطوفة بـواو موـدَّر ض أ :
ورابع ىض و ،مثْلُ ا كلمة (سادس ى)(.)2
وهد اريى باملر اآلكة بإ بات الواو املودَّر :
'They will say, 'Three; and 'their dog was the fourth of them.
They will say, 'Five; and their dog was the sixth of them….

وج املوابع جند أنَّ أكثر الرتاي،ى لـى اُثبت اض ومن كلـ مثلًا ارمجـة صـحيا
اهرتهاشيوهال:
;They will say there were three, the fourth of them being their dog
and they will say there were five, the sixth of them being their dog….

( )1كـظر :البحر احمليط88/5 :ض والدر امل ون .100/6 :ولـى أيده ج :املسريه درْج
الدر.
( )2كـظر :غرا
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وأيــاز بعــض الـحــوكني كــابن ال ــجر ()1ض وابــن مالـــ()2ض وغريهـمـــا
حذف الواو م املعطوفض وعليي محلوا هـول اهلل اعـاىل :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮊ()3ض والتودكر :اوياى اشرَّ (والربد).
وهد أخذ بـ ذا الوول اهل لل وحمسن خان ج ارمجت مـا لآلكة:
….and has made for you garments to protect you from the heat
(and cold)….

و مـحمد أسد أك اا:
…. and has endowed you with [the ability to make] garments to
protect you from heat [and cold]….

*

*

*

( )1كـظر :أمالل ابن ال جر .218/2 :
( )2كـظر :شرح التس يع.379/3 :
( )3الـحع.)81( :
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اخلامتة:

الـحمد هلل بدـاا وعاهبةً على هعمي العظام وأكادكي الـجسام كملاـ ما أمـدَّهل
بي من عظيى عوهيض وهملح من حُسن اوفيوي راـمـام هذا البحث.
هـذه أهـى الـتــا ج الـن اــمخَّض عـ ــا البحـثض رايياـا أهــل اــ دَّكتُ فيـــ ا
ملواطئ ال وابض وحترَّكتُ بـ ا مـحازَّ الـحقِّ:
 -1كـج على املرتيى أن كُحيط إحاطةً اامَّـةً بـدييت حـروف املعـاهل
عامَّــةًض ويسيَّمـــا حــرف الــواو لاثــر دوراهــي ج الـ ــومض ويحتمـــالي
دييت عدكد ً ُم ْوزوعةً ج ادبواب الـحوكَّة.
 -2اتجلَّى أهـميَّة معرفة املرتيى بدييت الواو وغريها من الـحروف ومـا
كــرابط بـــ ا مــن ه ــاكا صـــاعيَّة أنَّ ارمجــة الوــرآن مــا هــل إلَّــا هــل املســري لــي
فالـخطري ج ف م ا كُمل ل إىل خطري الرتمجة.
 -3حتتمع الواو ج الـصِّ الورآهل دييت كثري ض وهد ئ ـر كلــ يليًّـا ج
اخت ف اململسِّركن واملعربني ج ه وم كثري ا مَّـ ا هذا البحثض وسر أ ـر
كلـ ايخت ف إىل املرتمجني.
 -4من أسباب اعدد الرتاي،ى لديلة الواو ج الوـرآن ومـا كتعلَّـق بــ ا مثـع
اعــيني املعطــوف عليــي :ايخــت فُ ج املســري اآلكــةض وايخــت ف ج التحليــع
ارعرابل للـصِّ الذ اُبـى عليي الرتمجة.
 -5اململاعوــلة ج اــراي،ى الــواو عـــد احتمـــاهلا دكثــر مــن ديلــة كعــود ج
ادصع إىل املرايوحة بيـ ا من خـ ل التحليـع ارعرابـل لــ ا ج الــصِّ الورآهـل
من حيثُ ال ـاعةُض واملعـى.
 -6لععَّ ال حيا ج ديلة الـواو أهــ ا اـدل علـى مُطلَـق الــجم مـن غـري
إشعار خب وصيَّة املعيَّة أو الرتاي إلَّا بوركــةض وج املوابـع جنـد أنَّ مـن وئـا ف
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( )andالديلةَ على الرتاي (.)1()Sequence
 -7اـملرد الواو بـدييت ختلـو مـ ـا ()andض كديلـة ايسـتئـاف والــحال
واللكاد .
 -8هد هابع بعض املرتمجني الواو ج كثري من ديلت ا بـ()andض وهـل وإن
كاهت اُؤدِّ أحياهاا املعـى العامَّ للواوض إلَّا أهـ ا ي اُمليد املعـى الدهيق لـ ا.
ُ -9اعوــد واو ايســتئـاف والـــحال والــواو اللا ــد ج عــوـ املــاد اجملموعــة
أكثر الواوات إشاالًا لد املرتمجني من حيثُ الوهـوفُ علـى حويوـة ديلت ـاض
ث عن موابع هلا.
والبح ُ
 -11ايت ــد مرتمجــو الوــرآن ج موابلــة دييت الــواو الــن اـــخلو مـ ــا
ت بعض طرا و ى ج كلـ.
()andض وهد أوعح ُ
 -11محَع بعض املرتمجني (ُىَّ) والملاـ على الـواو ج الديلـة علـى مُطلَـق
الـجم ج غري موع من الورآن.
 -12اراَّــ علـــى اخلــ ف ج دييت الـــواو ويـــوه مـــن التريوكـــعض ومـــن
أهـــمِّ ا :الـــحذف والتوــدكر ( )Structural Elisionض واللكــاد ()Augmentض
وكان لـ ذا اري ري ج ارمجة اآلكات.
 -13من ادخطاـ املـ جيَّة لد بعض مرتمجل الورآن اعتمـادُ املسري املعــى
دون املسري ارعرابض وادصع أن ك حظ مــا املرتيـى علـى حـد سـواـ دنَّ
ارعراب وإن كان متوهملًا على املعـى فإنَّ املعـى أك اا كتوهـف علـى ارعـرابض
وهد أُش وري إىل كلـ ج غري موع من هذا البحث.
 -14هد امـع املعـرب  -وكتبعـي املرتيـى -الـواو علـى معــىا هـو ض ولاـَّـي

( )1كـظرA Comprehensive Grammar of the English Language: 930 :
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ععيف من حيثُ ال

ـاعةُض كحمع الـواو ج آكـة :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮊ( )1على املعيَّةض وهـل ويـي مريـوح دهـي متـى أماـن
الوول بالعطف من دون ععف لملظًا أو معـىاض فإنَّ العطف مُودَّم على املعيَّة.
 -15هــد كلجــري مرتيــى الوــرآن ابعاــا للمعــرب إىل إعــافة بعــض ادلملــائ
لت حيا العطفض وَأحْ وسنُ هذه التودكرات ما وافق آكات أخـر دنَّ الوـرآن
ُكووعِّاُ بع ي بع اا.
 -16اختذ خطري املرتمجني (أو عدم دهَّت ى) ج ارمجة الـواو ومـا كت ـع بــ ا
صُووراا عدكـد ًض ومـ ـا :اخلطـري ج اعـيني املعطـوف عليـيض وإغملـال ديلـة الـواو
بـحذف ا أو اغيري ديلت ا إىل غري ديلت ا ال ـحيحةض وارمجـة اآلكـة علـى غـري
ووفق هراـ امل حفض وإعافة الواو على الرغى من عـدم ويودهـا ج الــصِّض
وحذف بعض عـاصر انملة.
 -17عــدم معرفــة بعــض املرتمجــني لديلــة الــواو ج اآلكــة أدَّ إىل حتركــف
مج ىض ومـن كلــ إغملـال أسـلوب ال ـرط ج آكـة:
أسلوب اآلكة ج بعض ارا ،
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﮊ( )2كل كستويى ويود الواو ج (وأمجعوا)ض و(وأوحيـا).
 -18من أسباب ا رف بعض املرتمجني ج الـجملة املت ـمِّـة للـواو ا ـرفًا
كُمل ل إىل عدم صد الرتمجة :عدمُ اودم الواو ما ك ،ا أن كُعطَـف علي ـا ج
الظاهرض كمـا ج آكـة :ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ()3ض حيثُ كه بعـض املرتمجـني إىل إهـمــال يم
( )1الرعد.)23( :
( )2كوسف.)15( :
( )3البور .)259( :
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شـ أنَّ هذا ايرتاـ على الـصِّ ادصلل.
التعليع ليستويى العطفض وي َّ
 -19ليست هـا ارمجة كان ادَوْ ُ إلي ا ج صحَّة ارمجة دييت الواوض
وإنَّ الوط بذلـ كــحتاج ج ئـ إىل دراسـة أرحـ و كراعاـا مـن هـذه الدراسـة
وأكثر استغراهًاض ولانْ ج الوهت هملسي كان أن كُوـال :إنَّ الرتاي،ـى متملاواـة ج
هــذا املوعــو اوارُباــا واباعُ ـدااض ولعــعَّ أهربـــ ا إىل الدِّهَّــة هــل ارمجــة صــحيا
اهرتهاشيوهال.
وأخ ـريااض فــإنَّ مــن املوعــوعات البحثيــة املورتحوــة الــن جتلَّــت عــن هــذه
الدراسةض وأراها يدكر ً بالبحث:
 املوارهــة بــني ارمجــة (ُــىَّ) والملــاـ ج الوــرآن الاــركى مــن حيـثُ الرتاخــلوالتعوي ُ.
 أ ر التـاوُب بني حروف العطف ج اعدد اراي،ى الورآن الاركى.والـحمد هلل ربِّ العاملني.

*

*

*
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قائمة املصادر واملراجع.
أولًا :امل ادر واملراي العربية:
 اراوـان ج علـوم الوـرآن :السـيوطلض اـــحويق :مــحمد أبـو المل ـع إبــراهيىضاهليئة امل ركة العامة للاتابض الواهر ض ط1ض  1349هـ.
 أ ر الديلة الـحوكة واللغوكة ج استـباط ادحاـام مـن آكـات الوـرآن الت ـركعية:الدكتور عبد الوادر السَّعد ض دار عـمَّـارض ادردنض ط1ض 1421هـ.
 ارا اف ال رب مـن لسـان العـرب :أبـو حيَّـان ادهدلسـلض اــحويق :الـدكتورري عثمـان مـحمدض ماتبة الـخاجنل ض الواهر ض ط1ض 1418هـ.
 ادُز ،هيَّــة ج علــى الـــحروف :علــل الـــ رو ض اـــحويق :عبــد املعــني امللــوحلضمطبوعات مـجم اللغة العربية بدم قض ط1ض  1402هـ.
 أســالي العطــف ج الوــرآن الاــركى :الــدكتور م ــطملى محيــد ض ماتبــة لبـــانوال ركة العاملية للـ رض بريوتض الواهر ض ط1ض  1999م.
 ادصول ج إعراب الورآن :الدكتور هاهل الملرهواهلض دار الوفاـض ارساـدركةضط1ض  2006م.
 ادصــول ج الـحــو :أبــو باــر بــن الســرَّاجض اـــحويق :عبــد الـــحسني الملتلــلضمؤسسة الــرسـالةض بريوت ض ط 3ض1420هـ.
 إعراب الورآن املـسوب إىل الليَّاجض دراسة واــحويق :إبـراهيى اربيـار ض دارالاتاب الـم ر ض الواهر ض ودار الاتاب اللبـاهلض بريوتض ط4ض 1420هـ.
 إعــراب الوــرآن :أبــو يعملــر الـحَّــاسض اـــحويق :الــدكتور زهــري غــاز زاهــدضعالـى الات ض بريوتض  1409هـ .
 أمالل ابن ال جـر ض اـحويق :الدكتور مــحمود الطــاحلض ماتبـة الــخاجنلضالواهر ض ط1ض 1413هـ.
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 اره ـاف ج مسـا ع الـخـ ف بني الـحـوكني الب ركني والاوفيني :أبو الربكاتادهبار ض دار إحياـ الرتاث العربل ض م رض ط 4ض 1380هـ.
 ارك اح الع د  :أبو علل الملارسلض اـحويق :الـدكتور حسـن فرهـودض دارالعلومض الركاضض ط 2ض  1408هـ.
 إك ــاح الوهــف وايبتــداـ ج كتــاب اهلل :أبــو باــر ادهبــار ض اـــحويق :مـــحيلالدكن رم انض مطبوعات مـجم اللغة العربيةض دم قض دطض  1390هـ.
 البحــر الـــمحيط :أبــو حيَّــان ادهدلســلض اـــحويق :عــادل أمحــد عبــد املويــودوآخركنض عالـى الات العلميةض بريوتض ط1ض 1413هـ .
 الربهــان ج علــوم الوــرآن :مـــحمد بــن بـــ ادر املعــروف باللَّرْك ــلض اـــحويق:مـحمد أبو المل ع إبراهيىض دار املعرفةض بريوتض ط1ض  1391هـ.
 ب ا ر كو التمييل ج لطا ف الاتاب العلكـل :الملريوزأبـاد ض حتويـق :مــحمدعلل الـجارض نـة إحياـ الرتاث ارس ملض الواهر ض ط3ض  1416هـ.
 التريوكع الـحو ج الورآن الاركى :الدكتور عبد الملتاح الـحموز ,ماتبة الرشـد,الركاض ,ط1404 ,1هـ.
 اريوك ت أهع السـَّة :أبو مـ ور املااركد ض دار الات العلميةض حتويق :جمدباسلومض بريوتض ط1ض  1426هـ.
 التبيان ج إعراب الورآن :أبو البواـ العارب ض اـحويق :مــحمد البجـاو ض دارالـجيعض بريوتض ط2ض 1407هـ.
 التحركــر والتـــوكر :ابــن عاشــور التوهســلض مؤسســة التــارك ض بــريوتض ط1ض 1421هـ.
 -التســ يع لعلــوم التـلكــع :ابــن يُــ ول الالــيبض اـــحويق  :الــدكتور عبــد اهلل
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الـخالد ض دار ادرهىض بريوتض ط 1ض  1416هـ.
 اعدد اراي،ى معاهل الورآن باللغة ارجنليلكة ج عوـ ارعراب :الدكتور خالد بنسليمـان املليمللض مركل املسري للدراسات الورآهيةض الركاضض ط1ض  1436هـ.
 التعليوــة علــى كتــاب ســيبوكي :أبــوعلل الملارســل ,اـــحويق :الــدكتور عــوضالووز  ,مطبعة ادماهة ,الواهر  ,ط1410 ,1هـ .
 املسري ابن كثري= املسري الورآن العظيى. التملسري البسيط  :الواحد ض اـحويق :مـجموعة من الباحثنيض عمـاد البحـثالعلمل جبامعة ارمام مـحمد بن سعود ارس ميةض الركاضض ط1ض  1430هـ.
 املسري البي او (أهوار التـلكـع وأسـرار التريوكـع)ض دار إحيـاـ الـرتاث العربـلضبريوتض ط1ض  1418هـ.
 املسري الراغ ادصمل اهل (املودِّمة والملاحتة والبور )ض حتويق ودراسة :الدكتورحممد عبد العلكل بسيوهلض كلية اآلدابض يامعة طـطاض ط 1ض 1420هـ.
 املسري الورآن العظيى  :ابن كثري ض دار طيبة ض الركاض ض ط 2ض 1420هـ. التملســري الاــبري أو مملــاايا الغيـ  :فخــر الــدكن الــراز ض دار الاتـ العلميــةضبريوتض ط1ض 1421هـ.
 املســري آكــات ادحاــام :مـــحمد الســاكيض حتويــق :هــايل ســوكدانض املاتبــةالع ركةض صيداض بريوتض دطض  2002م.
 اوعيا املواصد واملسالـ ب رح ألملية ابن مالـ  :الـحسن الـمُراد ض اـحويق:الدكتور عبد الرمحن علل سليمـان ض دار الملار العربل ض ط1ض 1428هـ.
 يام البيان عن اريوكع آ الورآن :أبو يعملر الطرب ض اــحويق :الـدكتور عبـداهلل الرتكلض دار عالـى الات ض الركاضض ط1ض  1424هـ.
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 الـــجام دحاــام الوــرآن :أبــو عبــد اهلل مـــحمد الوــرطيبض دار إحيــاـ الــرتاثضبريوتض ط 1ض 1405هـ .
 الـجمع ج الـحو :أبو الواسى الليَّايل ,اـحويق :الدكتور علل اوفيق الـحمد,مؤسسة الرسالة ,بريوت ,ط1417 ,5هـ.
 الـجـى الداهل ج حروف الـمعاهل :الـحسن الـمُراد ض اـحويق  :الدكتور فخرالدكن هباو ومـحمد هدكى فاععض دار الات العلميةض بريوتض ط1ض 1413هـ.
 حاشية ال اب على املسري البي ـاو ض دار صادرض بريوتض دط ض دت . حاشية مـحيل الدكن شي زاد على املسري البي ــاو ض اــحويق :مــحمد عبـدالوادر شاهنيض دار الات العلميةض بريوت ض ط1ض 1419هـ .
حجَّـة للوُرَّاـ السبعة أ مة ادم ار بالـحجاز والعرا وال ام الذكن ككرهى أبو
 الـ ُبار بن مـجاهد :أبو علل الملارسل ض اـحويق :بـدر الـدكن ه ـويل وب ـري حوكــجاالض
دار الـمريمون للرتاثض دم قض ط 3ض  1413هـ.
 خلاهة اددب ول لباب لسان العرب :عبـد الوـادر البغـداد ض اــحويق :عبـدالس م هارونض ماتبة الـخاجنل ض الواهر ض ط 4ض 1418هـ.
 الـخ ا ص :ابن يـِّلض اـحويق :مـحمد علل الـجارض الـماتبة العلميةض دطض1371هـ.
 الدر امل ون ج علوم الاتاب الـماـون :السـمني الــحليبض اــحويق :الـدكتورأمحد الـخراطض دار الولىض دم ق ض ط1ض 1411هـ.
 دراسات دسلوب الوـرآن الاـركى :الـدكتور مــحمد عظيمـة ض دار الــحدكثضالواهر ض دطض دت.
 -درْج الدرور ج املسري اآل والسوور :عبد الواهر الـجرياهلض حوَّق الوسى ادول
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طلعــت الملرحــانض وحوَّــق الوســى الثــاهل :مـــحمد أدك ـ ض دار الملاــرض عـمَّـــانض ط1ض
 1430هـ.
 دييت الواو ج الـص الورآهلض الدكتور عيسى شـحااةض دار اآلفـا العربيـةضالواهر ض ط1ض  2011م.
 رصف املباهل ج شـرح حـروف الــمعاهل :أمحـد الـمــالول ,اــحويق :الـدكتورأمحد الـخراط ,مطبوعات مـجم اللغة العربية بدم ق ,دط ,دت .
 روح املعــاهل ج املســري الوــرآن العظــيى والســب املثــاهل :حممــود ادلوســلض دارالملارض بريوتض دطض دت.
 زاد املســري علــى التملســري :ابــن انــوز  ,الـــمات ارســ مل ,بــريوت ,ط,41407هـ.
 اللكاد ج الورآن :س ري إبراهيى أمحد سيفض وث مودَّم يستامـال متطلباتاش ول على درية املايستريض كليات الدراسات العلياض انامعة ادردهيةض  2000م.
 ســر صـــاعة ارعــراب :ابــن يـِّــلض اـــحويق :الــدكتور حســن هـــداو ض دارالولىض دم قض ط2ض  1413هـ.
جلُولية :أبو علل ال َّلوبنيض اـحويق :الدكتور اركل العتييبض
 شرح املودِّمة الـ ُمؤسسة الرسالةض بريوتض ط2ض  1414هـ.
 شرح ادمشوهل على ألملية ابن مالـ :علـل ادمشـوهلض دار الاتـ العلميـةضبريوتض ط1ض  1419هـ.
 شرح التس يع :ابن مالـض اـحويق :الدكتور عبـد الـرمحن السـيِّدض والـدكتورمـحمد بدو الـمختونض دار هجرض م رض ط1ض 1410هـ.
 -شــرح الرعــل لاافيــة ابــن الـــحاي ض حوَّــق الوســى ادول الــدكتور حســن بــن
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مـحمد الـحملظلض وحوَّق الوسى الثاهل الدكتور كـحيى ب ـري م ـر ض مطبوعـات يامعـة
ارمام مـحمد بن سعود ارس مية ض الركاضض ط1ض 1414هـ.
 شرح الاافية ال افية :ابن مالـض اـحويق :الدكتور عبد املـعى أمحد هركد ضمطبوعــات مركــل البحــث العلمــل وإحيــاـ الــرتاث ارسـ مل ج يامعــة أم الوــر ض ماــة
الـمارمةض دطض دت.
 شرح الاتـــاب :أبو سعيد السرياجض اـحويق :أحـمد حسن م دلل وعلل سيِّدعللض دار الات العلميةض بريوتض ط1ض  1429هـ.
 شرح اململ َّع :ابن كعيصض عالـى الات ض بريوتض دطض دت.حس،بة :ابــن باب ــاك ,اـــحويق :خالــد عبــد الاــركى ,الـــمطبعة
 شــرح املودَّمــة الـــ ُم ْالع ركةض الاوكت ,ط1976 ,1م .
 شرح هطر الـد وبع ال د  :ابن ه امض حتويق :مــحمد مــحيى الـدكن عبـدالـحميدض الواهر ض ط1ض  1383م.
 شــرح هواعــد ارعــراب يبــن ه ــام :حممــد الوُويوــو شــي زاده ض اـــحويق:إيـاعيع مرو ض دار الملار املعاصرض بريوتض دم قض ط1ض  1416هـ.
 شرح كتاب الــحدود :عبـد اهلل الملـاك لض حتويـق :الـدكتور املتـولل الـدمري ضماتبة وهبةض الواهر ض ط2ض  1414هـ.
 شواهد التوعيا والت حيا مل ا ت انام ال حيا :ابن مالـض اــحويق:طي حمسنض ماتبة ابن ايميةض بريوتض ط 1ض  1405هـ.
 العركــف (معجــى ج م ــطلحات الـحــو العربــل) :بــيري كاكيــا ض ماتبــة لبـــانضبريوتض لوجنمـانض لـدنض ط1ض  1973م.
 -ع هة الظواهر الـحوكة باملعـى :الدكتور مـحمد أمحـد خ ـريض ماتبـة ادجنلـو
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امل ركةض الواهر ض دطض 2001م.
 غرا ـ التملســري وعجا ـ التريوكــع :مـــحمود الارمــاهلض اـــحويق :مشــرانالعجللض دار الوبلة :يد ض مؤسسة علوم الورآن :بريوتض ط1ض  1408هـ.
 -غرا

الورآن ورغا

الملرهان :هظام الدكن الــحسن ال ُومِّـل الـيسـابور ض دار

الات العلميةض بريوتض ط1ض  1416هـ.
 فتا البيان ج مواصـد الوـرآن :أبـو الطيـ حممـد ال ،وـَّـويلض املَاتبـة الع ـركةضصيداض بريوتض  1412هـ.
 فتوح الغي ج الا ف عن هـا الرك (حاشية الطِّييب على الا اف) :شرفالدكن حسني الطِّييبض حتويق :جمموعة من الباحثنيض يا ل دبل الدولية للوـرآن الاـركىض
ط1ض  1434هـ.
ج الـ مــداهلض اــحويق :مــحمد
 الملــــركد ج إعراب الوـرآن الــمجيد :الــمُـت وهظام الدكن الملتوـيذ ض دار اللمانض الـمدكـة الـمـور ض ط 1ض  1428هـ.
 المل ــول اململيــد ج الــواو امللكــد  :أبــو ســعيد خليــع بــن كيلالــد ض اـــحويق:الدكتور حسن موسى ال اعرض دار الب ري ض ادردنض ط 1990م.
 ج أصول إعراب الورآن :الدكتور هاهل الملرهواهلض دار الوفاـض ارسـاـدركة ضدط ض دت.
 الوطــ واي تـــاف :أبــو يعملــر الـحَّــاسض اـــحويق :الــدكتور عبــد الــرمحناملطرود ض دار عالـى الات ض الركاضض ط1ض  1413هـ.
 هواعـــد الرتيـــيا عــــد اململسِّـــركن (دراســـة هظركـــة اطبيويـــة) :الـــدكتور حســـنيالـحربلض دار الواسىض الركاضض ط1ض 1417هـ.
 -الاافيــة ج الـحــو :ابــن اشاي ـ ض حتويــق :صــام ال ــاعرض ماتبــة اآلدابض
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الواهر ض ط1ض  2010م.
 الاامع ج اللغة واددب :أبو العباس مـحمد املربِّد ض اـحويق :الدكتور مــحمدالدالل ض مؤسسة الرسالةض بريوتض ط 3ض  1418هـ .
 الاتاب :سيبوكيض اـحويق :عبد السـ م هـارونض ماتبـة الــخاجنلض الوـاهر ضط3ض 1408هـ.
 الا اف :اللمـخ ر ض دار الاتاب العربلض بريوتض ط3ض  1407هـ. الا ف عن ويوه الوراـات السب وعلل ا وحجج ـا :ماِّـل بـن أبـل طالـ ضمؤسسة الرسالةض بريوتض ط1ض  1418هـ.
 الا ـــف والبيـــان ج املســـري الوـــرآن :أبـــو إســـحا الـــثعليبض اــــحويق :ابـــنعــــاشورض دار إحياـ الرتاث العربلض بريوتض ط 1ض  1422هـ.
 مــا أعربــي الاســا ل مــن الوــرآن الاــركى  ,إعــداد  :الــدكتور سليمـــان العيــوهل,(رســالة مايســتري) مُودَّمــة إىل كليــة اللغــة العربيــة ج يامعــة ارمــام مـــحمد بــن ســعود
ارس مية ,الركاض1419 ,هـ.
 جمالي عل ض اـحويق :عبد الس م هارونض دار املعارفض ط2ض دت. مـــحاسن التريوكــع :مـــحمد الوــايلض دار الات ـ العلميــةض بــريوتض ط1ض 1418هـ.
 احملرَّر الوييل ج املسري الاتاب العلكل :ابن عطيةض اـحويق  :عبـد السـ م عبـدال اج مـحمدض دار الات العلميةض بريوتض ط1ض 1413هـ.
 املدارس الـحوكة :الدكتور شوهل عيفض دار املعارفض الواهر ض ط7ض دت. م اع إعراب الورآن :ماِّل بن أبل طال ض اـحويق :الدكتور حامت ال امنضمؤسسة الرسالة ض بريوتض ط4ض 1408هـ.
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 معالــــى التـلكـــع :البغـــو ض اــــحويق :مــــحمد الـمـــر وآخوـ ـركنض دار طيبـــةضالركـاضض ط1ض 1423هـ.
 معاهل الورآن وإعرابي :الليَّاجض اـحويق :الدكتور عبد الـجليع عبـده شـليبضعــــالـى الات ض بريوت ض ط1ض 1408هـ.
 معـاهل الوـرآن :ادخملـص ادوسـطض اـــحويق :الـدكتور هـد هرَّاعـةض ماتبــةالـخاجنلض الواهر ض ط1ض 1411هـ .
 معــاهل الوــرآن :الملــرَّاـض حوَّـق الـــجلـ ادول :أحـــمد كوسـف جنــاال ومـــحمدالـجارض وحوَّق الـجلـ الثاهل :مـحمد الـجارض وحوَّق الـجلـ الثالث :عبد الملتـاح شـليب
ض دار السرورض دط ض 1955م.
 معاهل الـحو :الدكتور فاعع السامرا لض دار الملار للطباعة والـ ر والتوزك ضادردنض ط1ض  1420هـ.
 معجـى الوــراـات الورآهيـة :الــدكتور عبـد اللطيــف الــخطي ض دار ســعد الــدكنللطباعة والـ رض دم قض ط1ض 1422هـ .
 معجـــى م ـــطلحات ارعـــراب والبــــاـ ج هواعـــد العربيـــة العامليـــة :أهطـــوانالدحداحض ماتبة لبـانض بريوتض ط1ض  1988م.
 معجــى م ــطلحات الـحــو وال ــرف والعــروض والوافيــة :الــدكتور حممـــدإبراهيىض ماتبة اآلدابض الواهر ض ط2ض  1983م.
 مغ اللبي عن كت ادعاركـ  :ابـن ه ـام اده ـار ض اــحويق :الـدكتورمازن الـمبار و مـحمد علل محد اهلل ض دار الملارض بريوت ض دط ض 1405هـ .
 -اململ َّع :الل

ر ض حتويق :علل أبو ملحىض ماتبـة اهلـ لض بـريوتض ط1ض

 1993م.
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 املواصد ال افية ج شرح اخل صة الاافية :أبو إسحا إبراهيى ال اطيبض مركلإحياـ الرتاث ارس مل ج يامعة أم الور ض ماة املارمةض ط1ض  1428هـ.
 املوت و  :أبو العباس مـحمد املربِّدض اـحويق :الدكتور مـحمد عظيمـةض عالــىالات ض بريوتض دطض دت.
 مودمة ج أصول التملسري :ابن ايميَّةض دار ماتبة اشيا ض بريوتض ط1ض  1980م. املورد (هاموس اهاليل عربل) :مـري البعلبالض دار العلى للم كنيض بريوتضط3ض  1970م.
 موصع الط ب إىل هواعد ارعراب :خالد ادزهر ض اـحويق  :الـدكتور عبـدالاركى مـجاهدض مؤسسة الرسالةض بريوتض ط1ض  1416هـ.
 الـحـــو والديلـــة :الـــدكتور مــــحمد عبـــد اللطيـــف محــــاسةض دار ال ـــرو ضالواهر ض ط1ض  1420هـ.
 الـات ج الورآن الاركى :علل بن َف َّال اجملاشعلض اـحويق :الدكتور عبـد اهللالطوكعض دار الات العلميةض بريوتض ط1ض  1428هـ.
 هواهد ادباار وشوارد ادفاار (مـن 21ر مـن سـور البوـر إىل آكـة 211ر مـنسور البور ) :السيوطلض دراسة واـحويق :حممد كمـال عللض رسالة (دكتوراه) مُودَّمـة
إىل كلية الدعو وأصول الدكن ج يامعة أم الور ض ماة املارمةض  1424هـ.
 الـ داكة إىل بلو الـ اكة ج علـى معـاهل الوـرآن واملسـريه وأحاامـي ويــمع مـنفـون علومي :ماِّل بـن أبـل طالـ ض مــجموعة رسـا ع يامعيـة باليـة الدراسـات العليـا
والبحث العلمل ج يامعة ال ارهةض ط1ض  1429هـ.
 هوـ ْم الــ وام ج شـرح يــم الــجوام  :السـيوطلض اــحويق :الـدكتور عبـدالعال موارومض دار البحوث العلميةض الاوكتض دط ض 1397هـ .
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The Letter Waw in the English Translations of Al-Qur’an: A Comparative
Parsing Study
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Abstract:
This research investigated the Arabic letter Waw in the English translations
of the Holy Qur’an. The research depended on the syntactic parsing (i‘rab) which
is one of the tools of understanding the Qur’anic text because it is a method for
analyzing discourse and explaining its elements, and a basic stage in text
translation. The research aims at investigating the following three issues: a)
explaining the relationship between syntax in general and parsing and translation
in particular; b) exploring how the translators are aware of what grammarians
mentioned about the semantics and uses of the Waw letter, which interact with
the context of the text; and c) identifying the methods used by the translators in
converting the functions of the Waw letter. The research paper includes 3 parts
titled: the Waw letter: absolute generalization and order indication, the meanings
of the Waw letter in light of its multiple syntactic parsing aspects, and types of
errors or inaccuracy in translating the Waw letter. The results of the research
include: a) preferences in translating the Waw letter where there is more than one
semantic possibility basically stems from its most preferred syntactic parsing in
the Qur’anic text; b) for translators, the most problematic semantic types of the
Waw letter are the recommencing waw (al-waw al-isti’nafiyyah) and the
additional waw (al-waw az-za’edah); and c) a translation strategy causes making
mistakes in Qur’anic translation is translators’ main dependence on interpreting
the meaning of the text without giving attention to its syntactic parsing.
Keywords: Qur’anic translation; syntactic parsing; conjunction translation;
syntax
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كتاب (املُ ْفرَد وَاملؤلَّف) ألبي القاسِم الزّمَخ َشرِيّ
" دراسةً وحتقيقًا "

د .علي بن موسى بن حممد شبري
قسم النحو والصرف وفقه اللغة  -كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

كتاب (املُفْرَد وَاملؤلَّف) ألبي القاسِم ال ّزمَخشَ ِريّ

" دراس ًة وحتقيقًا "
د .علي بن موسى بن حممد شبري
قسم النحو والصرف وفقه اللغة  -كلية اللغة العربية -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث1440 /4 /12 :هـ

تاريخ قبول البحث1440 /7 /7 :هـ

ملخص الدراسة:
كتابُ (الْمُفرَدِ والْمُؤلَّفِ) ،ألبي القاسم الزخمشريُّ (ت 538هـ) ،مـٌ وـُّيُّّ ،لهفـ
مبكهــا اركرمــا ،يف ــ  ،أوــماّ ،وفرمــا ل مفــرد مــر الك ــم ،وا َــر ل مؤلهــف مــر
ارفردات ،ففي أوم ارفرد ذكر ّنُّاع الك م ارفرد الثالثا :االسم والفيفل واحلرف متناوال
حتت كل نُّع ّأوامَ  ،وّحُّالَ ّ ،مفا القوـم الثـاني فـ كر فتـ َوـيفاَ ُـروبِ ل مؤلهفـات:
ارؤلهف مر الفيفل واالسم ،ومر احلرف واالسـم ،ومـر احلـرف والفيفـل ،ومـر حـرفا،
ومر ارفرد وارؤلهف ،وارؤلهف مع ارؤلهف ،وارفرد مع ارؤلهفَا ،وارؤلهف مع ارؤلهفَا.
ي سـ َ
حقهقت ع ى مخس نوخ طهتا ،وأـّفمتُ لـ بّ اسـا َناولـت فت ـا الزخمشـر ت
ت  ،الّ اسا من جَ الكتاب (الْمُفرَدِ والْمُؤلَّفِ) ومادفَ  ،ومـن جَ الزخمشـري
وحتاَ  ،وبتفن ُ
وم هبَ النحُّيف فت .

املقدمة:

احلمــد ر ا العــاوال والوــسال والســسم نلــم ٍ يعلــا همــد ونلــم ل ـ
وأصحاب والتابعا هلم بإحسانل أمعا بعد:
فهذا أحدُ مؤلفات أبـ الاامـم الشريـر عل مـٌ وـو ل ابت ـر ياسـيم ل
فوزعع نِلم العربية في نلم بابال أوعهلما للمفرد من ال لمل واآلخر للمؤلّـ
من اوفردات.
ت نلي ل بتحايق الدكتو ن د احللـيم اورصـف ل ق ـق ناـدزنل زمـن
وقف ُ
نلازيت مبتون اللحـول قـراًالو ويت عـا وماا ٍـةل وقـد كـان لايـق الـدكتو مـا
زُالّـــق مـــن قيمـــة ال تـــاال وّ زريوـــي مؤلّفــ ل وكاٍـــت لــ نليــ يعـــاليق
وامتد اكات ويوحيحاتل ثم ييسعر ل الوقـو نلـم لايـق خـر للـدكتو ال
ت لاياهـا خل،لوـال ونن كـان دون
بهيجة احلسينل يادعم زماٍـ دـد،ال وحلُـ ُ
ت نلم ننادال لايا ونخراد ل خدمـ وة
خلق لايق الدكتو ن د احلليمل فعشم ُ
خ ٍفائِس
للعلم وأهل ل مُحاوِّ اواا ب ،ة والتسدزدل وقد زسعر ار ل مخس ٍس ٍ
لل تاال ملهنع ثسث مل يتيسعر لِمن يادعمين.
وقد اقتوت ط يعة ال حث أن ز ـون نلـم قسـمال قسـ ٍم للد امـة و خـر
للتحايق.
أمعا الاسم األوعل (الد امة) فاد داً م حـثال أوعهلمـال يرهتـ بــ(أبو
الاامــم الشريــر عل حملــة نــن حيايـ ومــهي )ل وفيـ حــدزث مــودش نــن أبـ
الاامم الشرير عل حياِي ومهِي .
أمعـــا او حـــث الثـــاٍ  :فحمـــق نلـــوان (كتـــاا (اوفـــرد واوؤلّــ ) نر ــا
ود ام وة )ل يلاولـتُ فيـ مـلها ال تـاا ومادعيـ ل ومـا وقفـتُ نليـ مـن شـرو
لل تاال وملها الشرير ِّ ومذه اللحو ع في .
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ودـــاً الاســـم الثـــاٍ (التحايـــق)ل أ بعـــة م احـــثل أوعهلـــا :ورادعـــة
ق زســتود ننــادال لايــق
التحاــياا الســاباال ب يــان مــا وقــم فيهمــا مــن خل،ـ ٍ
ال تــاال واو حــث الثــاٍ  :لاي ـقُ ٍس ـ ة ال تــاال واو حــث الثالــث :وــلها
التحايقل واو حث األخه :للُسخ كتاا (اوفرد واوؤّل )ل بيعلـتُ فيـ وصـ
ت مناذج موو وال لللسخ.
اللسخ اخلمس اوعتمدالل ونر ُ
ر أمـ ُل أن زوفالـا
وبعدُل فهذا دهْد ل صواب من ارل وخل،لـ مـينل وا ،
وز ا ك أنماللال وزرزقلا اإلخسصل وأن زتاعللا وزا ق ملال نٍ مسيم جمي .

*
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كتاا (اوُفْرد واوُؤلَّ ) ألب الاامِم الشعرْيرِ ع  -د امةو ولاياوا
د .نل بن مومم بن همد ش ه

الاسم األوعل(:الد امة)
او حث األوعل :أبو الاامم الشرير عل حملة نن حياي ومهي .
او حث الثاٍ  :كتاا (اوفرد واوؤّل ) نر ا ود امة.
او حث األوعل :أبو الاامم الشرير عل حملة نن حياي ومهي (.)1

( )1يرهتُ لسهال الشرير بإجيازل فاد أفا ـت موـاد ود امـات مـاباة يرهتـ
ونرض حياي ومهي و ثا هل ومي ن أن يُولع يلك األنمال الساباة ثسثة ،أصلا :
ق
أوهلا  :مواد يراثيةل يلاولت حيايـ ومـهي وشـيما مـن أخ ـا ه ومؤلفايـ ل مـا بـا مُاـ ع
ومُ ثرل ومن يلك اوواد  :األٍساا 315/6ل الوديش ذكـر ااـاز واايـش 93ل ٍشهـة
األل اً 290ل معجم ال لدان 147/3ل معجم األدباً 2687/6ل نٍ ـاه الـرواال 265/3ل
وفيــات األنيــان 168/5ل جممــم اآلداا معجــم األلاــاا 193/3ل نشــا ال التعــيا
345ل ميــــشان اّنتــــدال 78/4ل مــــه أنــــسم اللــ ـ سً 151/20ل يــــا زخ اإلمــــسم
697/11ل الــــوا بالوفيــــات 133/25ل مــــر ال اجللــــان 269/3ل اجلــــواهر اووــــية
448- 447/3ل ال لغة يرادم أئمـة اللحـو واللغـة 220ل العاـد الـثما - 137/7
150ل لســان اويــشان 8/8ل اللجــوم الشاهــرال 274/5ل يــاج الجادــم 291ل بغيــة الونــاال
279/2ل ط اات اوفسعـرزنل للسـيوط 120ل ط اـات اوفسـرزنل للـداوود 314/2ل
مفتــا الســعادال 90- 87/2ل مــلّم الوصــول 314/3ل شــذ ات الــذه 194/6ل
ال لم واأللااا 297/2ل هدزة العا فا .402/2
ثاٍيها :مادعمات هاّا كت الشرير ل ومي ي ذكر ل عوها

ثا ه.

و خرها :الد امات اوعاصرال اليت يستجل حياال الشرير وف ره وأثره و ثـا هل د امـة
ولليس وماا ٍةل كت أو مـائق نلميـة أو أثـاث مليـو الل ومـن يلـك الد امـات:
(ملها الشرير
دا اوعــا

يفسهه الار ن وبيان ننجازه)ل للدكتو موطفم الواو اجلـوزينل

ل موــر/الاــاهرالل الط عــة األو ل1959مل (الشريــر )ل للــدكتو همــد
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ٍس ومولده:
هــو همــود بــن نمــر بــن همــد بــن نمــر( )1اخلــوا زم ع الشريــر عل أبــو
الااممل دا ارل فخر خوا زمل ولـد زـوم األ بعـاً السـابم والعيـرزنل مـن
شهر د ل ملة 467هـ()2ل بـ(ز ْمخير)ل من قرى خوا زم(.)3
حياي و حسي :
أد ك الشرير والدز صغهال ول معهما حوادث وح ازاتل فاد مسم
من أبي م يسـميتهم (زريـر)()4ل وزسـجعق شـعرُ الشريـر ع حادثـ ،ة مـجن
أمحد احلو ل اهليمة اوورزة العامعة لل تاال مط عة جللة ال يـان العربـ ل موـر/الااهرالل
الط عة األو ل 1966مل (الشرير  :ثا ه وملهج اللحو )ل ننداد ن د احلميد قامم
اللجــا ل مــالة مادســته مادعمــة ن قســم اللغــة العربيــة والد امــات اإلمــسميةل كليــة
الجبيــةل دامعــة الفــاييل لي يــال 1982مل (الشريــر  :حيايـ و ثــا ه)ل للــدكتو هــسل
ٍــاد ل جملــة نــامل ال ت ـ ل العــدد4:ل 1411هـــ 1990مل (الشريــر  :مــهي -
ثــا ه -مذه ـ اللحــو )ل يـ لي كمــال دــر ن هــر ل دا اجللــان للليــر والتوززــمل
نمعان/األ دنل الط عة األو ل 2014م.
( )1كذا أغل اوواد ل وداً (همود بن نمر بن همد بـن أمحـد)  :العاـد الـثما
144/7ل وبغية الوناال 279/2ل وملم الوصول 314/3ل ودـاً (همـود بـن نمـر بـن
أمحد)  :معجم األدباً .2687/6
( )2زلُر :معجـم األدبـاً 2688/6ل نٍ ـاه الـرواال 266/3ل وفيـات األنيـان 173/5ل
العاد الثما .137/7
( )3زلُر :أحسن التااميم 287ل 289ل معجم ال لدان .147/3
( )4زلُر :الوديش ذكر اااز واايش 134ل معجم ال لدان 147/3ل وٍاق في حـدزث
ت أبـ قال:ادتـاز بِشريـر أنرابـ ف،سـ ل نـن امسِهـا وامـمِ ك ههـال
الشرير ع« :مسع ُ
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كتاا (اوُفْرد واوُؤلَّ ) ألب الاامِم الشعرْيرِ ع  -د امةو ولاياوا
د .نل بن مومم بن همد ش ه

والدهل نهد مؤزعد اولكل ن يدِ ار بن ٍُام اولك (ت494هـ)ل وامتعطاف
نزاه ليفكّ أمْره()1ل وقد يو والده و ثـاه بيـعر()2ل وممـا زُـذكر نـن أمعـ قوعـة
يُ ا قّتهال فاد وها ما صلم ولدُها همود بالعوفو الـذ ٍـدع نلـ ل مربوطوـا
باخليطل فجذب فاٍاطعت دل ()3ل ومل ز ن للشرير ع حظٌّ الشواجل ومل
ز ن ل ناِ بعده(.)4
وزلاق نن بعض حال أن دلـ اليُملـم قُطعتْلفايعخـذ ِدـس مـن خيـ
زستعا بها اوي لوكان زُلا نليها ثياب الطوال فيُُن أٍ أنرج()5ل فايق:
أصاب برد الثلا بعض أمفا ه بلواح خوا زم فسـاطت دلـ ()6ل وقيـق:
حلت ن خبـا ى مـاط نـن الدابةلفاٍ سـرت دلـ ()7ل ولعلـ أصـاب
نٍ
خُرَّاج دل فاطعها(.)8

فايق ل  :زرير والرعدعاًل فاال ّ :خه ش عر و دعل ومل ُزلْمِمْ بها».
( )1زلُر :دزواٍ .412
( )2زلُر :دزواٍ .270
( )3زلُر :معجـم األدبـاً 2688/6ل نٍ ـاه الـرواال 268/3ل وفيـات األنيـان 170/5ل
العاد الثما .139/7
( )4زلُر :الشرير ل ألمحد احلو 98- 96ل ودزواٍ .170
( )5زلُر :نٍ اه الرواال 268/3ل بغية الوناال .280/2
( )6زلُـــر :معجـــم األدبـــاً 2688/6ل يـــا زخ اإلمـــسم 364/13ل الـــوا بالوفيـــات
135/25ل العاد الثما .140/7
( )7زلُــــر :وفيــــات األنيــــان169/5لمعجــــم األدبــــاً127/19ل الــــوا بالوفيــــات
.136/25
( )8زلُر :معجم األدباً2688/6ل بغية الوناال .280/2
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يلاّق الشرير ع ال سد زتلّام العلم واللغة واألدا والتفسه واحلـدزثل
وايعوق ب عض باولوك والوز اً و داّت الدولة ميدحهم وزتارعا نليهم.
فيذكر أٍ ل،ـمعا بلغ منع الطل ،ا لق ن (خبا ى)ل ثم ن (مرْو) زمن أب
اوُفر السمعاٍ (ت489هـ)()1ل ثم ن (خرامان) و(أصفهان)ل وبهـا ايوـق
بـ ـ عض وّيهـــا ومـــدحهم()2ل ثـــم بلـــغ (العـــرا ) فـــدخق (بغـــداد) ق ـــق
ملة500هـل وفيها ادتمم ب ب احلسا الدامغاٍ (ت540هـ)ل ومسم بها مِن
بعــض نلمائهــا()3لويودعــ ن (احلجــاز)لللحــال ف قــام هلــاك مــدال جمــاو ا
بـــ(م ة)لزُفيد وزســتفيدل وبهــا كــان أوعلُ لاائِـ بعلـ ع ابــن وهعــا( احلسـينع(ت
بعــد550هـــ)ل ث ـمع اٍ ف ـ ادعــا ن (خــوا زم)لو طرزا ـ نليهــا ن ـرعج نلــم
(مرْو)ل وفيها حاز ٍسخت من (يهذز اللغة) لألزهر ل ملة 503هـ(.)4
أقام الشرير ع بــ(خوا زم) مـدعاللوفيها أصـي بون ـة مسعاهـا (اللاه ـة)
ملة 512هـ()5ل ثم نـاوده احلـلا ن (م ـة)ل لياـدم نليهـا ومي ـث بهـا زملـا
أطول مِن ززا ي األُو ل فوا زاال ل (:دا ار) لطول نقامت مب ـة()6ل فاـرأ
( )1زلُر :األٍساا .315/6
( )2زلُر :الشرير ل ألمحد احلـو 43- 36ل دزـوان الشريـر 86ل 98ل 153ل
281ل .425
( )3زلُر :نٍ اه الرواال 268/3ل وفيات األنيان .169/5
( )4زلُر :نٍ اه الرواال .180/4
( )5زلُر :ماامات الشرير .11
( )6زلُر :معجـم األدبـاً 2687/6ل نٍ ـاه الـرواال 368/3ل وفيـات األنيـان 169/5ل
العاد الثما .138/7
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كتاا مي وز نلم ابن طلحة اليابُر األٍدلس لحوال ملة 518هـ()1ل قيق:
وكــان حيــق الشريــر ع ن (م ــة) بس ـ

اليــابُر ()2ل ويوثعاــت صــلت بــابن

وهعا(ل وبها ألّ كثها من كت .
و طرزق نودي األخهال ن (خوا زم) مرع بـ(بغداد)لمـلة 533هــلولام
ث ثلــاً
بهــا أبــا الســعادات ابــن اليــجر (ت542هـــ)ل وكــان بيلهمــا أحادز ـ ُ
مت ادل()3ل ثم وصق (الر ع) وفيها امتفاد مل يلميذه طاهر بن أمحد بن همـد
ابن اللجا الاشوزينل ومسم مل ()4ل ثم امتارع ب اواام (خوا زم)ل وم ث
بها بوم ملا ن وفاي ل كما مي ي .
شيوخ :
ٍهق الشرير ع من نلمـاً نوـرهل احلـدزث واألصـول والفاـ واألدا
والعربيــةل امــتام مــلهم وامــتفاد واز ـ وة أو أخــذا أو مسانــال وكــان مــلهم:
احلس ـ ُن بــن أمحــد بــن همــد بــن الاامــم السعــمرْق،لد ل أبــو همــد احلــافظل
(ت491هـ)()5ل ون ـد ار بـن طلحـة بـن همـد بـن ن ـد ار اليـابُر ل أبـوب ر

(ٍ )1اق أبو حيعان أن حلة الشرير ع نليـ كاٍـت «ق ـق العيـرزن ومخـس ممـة»ل زلُـر:
التــذزيق والت ميــق 361/11ل والتحدزــد بســلة 518ه ــل نلــد الفهوز بــاد

 :ال لغــة

.221
( )2زلُر :التذزيق والت ميق 361/11ل العاد الثما 138/7ل أزها الرزاض .77/3
( )3زلُرٍ :شهة األل ا 291ل معجم األدباً 2688/6ل وفيات األنيان 340/2ل الوا
بالوفيات .175/27
( )4زلُر :التدوزن أخ ا قشوزن.98/3
( )5زلُر :الوا بالوفيات .137/25
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األٍدلس ل (ت523هـ)()1ل ونل ع بن نيسم بن محشال بـن وهعا(لأبوالطيـ
احلســينل (ت بعــد550هـــ)()2ل وهمــود بــن درزــر الوع ـع األصــفهاٍ ل أبــو
ور بن أمحـد بـن ن ـد ار ابـن ال طِـر
مُورل فرزد العورل (ت507هـ)()3ل وٍ ْ
ال غداد عل أبو اخلطاال (494هـ)(.)4
يسميذه:
يذكر اوواد أن الشرير ع ما دخق بلدا نلّا وادتمعوا نلي ل ويلمذوا ل ل
ونليـ ُييـدع الرحــال فلوٍـ ()5ل وّشــتها ِه ويطوافِـ بــال سد أثــر كثــر ِال مــن
يلاّـــم نلـ ـ ل ومـــلهم :أمحـــد بـــن همـــود اخلـــوا زم ل قا ـ ـ مسرقلـــدل
(ت...هـــ)()6ل ونمسانيــق بــن ن ــد ار الطَّـ ِوزل ل اخلــوا زم ل أبــو احملامــنل
(ت...هـ)()7ل ونل بـن نيسـم بـن محـشال بـن وهعا(لأبوالطيـ احلسـين()8ل
وهمـــد بـــن أبـــ الاامـــم بـــن بـــاجبوكل ال اّـــال اخلـــوا زم ل أبوالفوـــق
( )1زلُر :العاد الثما 138/7ل ال لغة 124ل بغية الوناال .46/2
()2زلُـــر :معجـــم ال لـــدان 234/2ل 365/3ل نٍ ـــاه الـــرواال 268/3ل العاـــد الـــثما
289/5ل اللجوم الشاهرال .274/5
( )3زلُــر :معجــم األدبــاً 2686/6ل 2688ل وفيــات األنيــان 168/5ل بغيــة الونــاال
279/2ل.276
( )4زلُر :مه األنسم 47/19ل 152/20ل 155ل العاد الثما .138/7
( )5زلُر :األٍساا 316/6ل وفيات األنيان .168/5
( )6زلُر :وفيات األنيان 171/5ل مه األنسم 155/20ل العاد الثما .147/7
( )7زلُر :األٍساا 316/6ل مه األنسم 154/20ل العاد الثما .37/6
()8زلُر :معجم األدباً 1832/4ل نٍ اه الـرواال 268/3ل الـوا بالوفيـات 250/21ل
العاد الثما .218/6
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اللحو علززن اويازخل (ت562هـ)()1ل وزعاوا بن نل بن همد بـن دعفـر
ال ْلخ اجل،لْدل عل أبو زوم ل(ت ...هـ)(.)2
مذه وأقوال العلماً في :
كـــان الشريـــر زُهـــر مـــذه اّنتـــشالل وزوـــر بـــذلك يفســـهه
(ال يعا )ل وزلاظر نلي ()3ل أمعا الفا فاد كان حلفي،ا(.)4
وقيـــق :كـــان الشريـــر ممـــن زُوـــرا بــ اوثـــق نلـــم األدا واللحـــو
واللغة()5لنلّام ،ة األدا وٍسعاب ،ة العرال وامم العلـمل كـثه الفوـقل غازـ وة
الذكاً ودودال الارحيةل ُمتفلعلا كقع نلم(.)6
وقيق :كان الشرير أنلـم فوـسً العجـم بالعربيـة زماٍـ ل وأكثـرهم
اكتســـابا واطسنـ ـا نلـــم كت هـــال وبـ ـ خُـ ـِتم فوـــس ُهم()7ل ولُاّـ ـ بــــ(فخر
خوا زم)(.)8
( )1زلُــر :الــد الــثما 131لالــوا بالوفيــات 242/4لوفي ـ قعيــده الوــفد فاــال:
«ب ـــاًزن موحَّـــديا بيلهمـــا ألــ وبعـــدهما دـــيم وبعـــد الـــواو كـــا »ليـــا زخ اإلمـــسم
268/12ل 285ل ط اات اوفسرزنل للسيوط 117ل وداً (بـاجيوك) بيـاً بعـد األلـ
 :معجم األدباً 2618/6ل بغية الوناال .215/1
( )2زلُر :معجم األدباً 2844/6ل بغية الوناال .351/2
( )3زلُر :ميشان اّنتدال 78/4لمه أنسم الل سً 151/20ل لسان اويشان .4/6
()4يرهوا ل

ط اات احللفيةل زلُر :اجلواهر اووية 160/2ل ياج الجادم .291

( )5زلُر :األٍساا 315/6ل نٍ اه الرواال .265/3
( )6زلُر :بغية الوناال .279/2
( )7زلُر :نٍ اه الرواال 270/3ل وفيات األنيان .340/2
( )8زلُــر :معجــم األدبــاً 1961/5ل نٍ ــاه الــرواال 268/3ل بغيــة الطل ـ 1710/4ل
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وفاي :
أقام الشرير بـ(خوا زم) بعد دون األخه مـن م ـة ن أن يـوفّ ليلـة
د ْرداٍيعة)(.)1
نرفةل ملة 538هـل ِبـ( ُ
ثا ه:
للشرير ع يواٍي ُ كثهالل التفسه واحلـدزث والروازـة ونلـم الفـرائض
والفاــ واألصــول واللحــو واللغــة واألمثــال واحل ــم واوــوانظ والعــروض
واليـــعرل وزُـــذكر أن الشريـــر َّ ٍا،ـــق كت ــ ن ميْـــهد أبــ حليفـــة اللعمـــان
(ت150هـ)()2ل ف وق كت ب (.)3
وقد وصـق نليلـا نِلـ ُم كـث ٍه مـن هـذه اووـلفاتل بعوُـها مط ـوع مليـو ل
وملهـــا غـــه مط وعلرطوطوـــا أو مفاـــودا()4ل ومـــن هـــذه اوولفات:أمـــا(
الــد الــثما 131ل جممــم اآلداا 193/3ل الــوا بالوفيــات 327/16ل بغيــة الونــاال
.279/2
()1وهـ قوـ ة خــوا زم نلــم شــاطن ٍهــر ديحــونل زاــال هلـا بلغــتهم :كركــاٍال وقــد
نرعبت فايق هلا :دُرْداٍيعةلزلُر :أحسن التااميم 288ل معجم ال لدان .122/2
( )2زلُر :بغية الطل 726/2ل العاد الثما 143/7ل أزها الرزاض .291
ق بهـذا اويـهد مد مـة دليلـة
( ّ )3زشال اويهد قائما ب غداد ملطاة األنُميةل وزتعو ُ
ت مبد مة اإلمام أب حليفةل بلاهـا شـر اولـك أبـو أمـعد همـد بـن ملوـو
قدميةل نُرف ْ
العميد اخلوا زم (ت494هـ)ل وقـد فتحـت هـذه اود مـة مـلة 459هــل زلُـر :وفيـات
األنيان 414/5ل يا زخ اإلمسم .14/10
( )4ممن ُنِل من اوعاصرزن مبؤلفات الشرير ع ومولفاي ل يتععا ويوثياوال الدكتو أمحد
احلو

كتابـ (الشريـر )ل 1966مل الوـحيفة 56ل ومـا بعـدهال والـدكتو ال بهيجـة

باقر احلسين مادعمة لاياها ل تاا (احملاداال باوسـائق اللحوزـة)ل 1973مل الوـحيفة:
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ال سغــةل وأطــوا الــذه ل واألمنــوذجل واجل ــال واألم لــة واويــاهل ودزــوان
شعرل والفائق غرز احلدزثل وال يعا ل واوفرد واوؤلّ ل (وهـو الـذ
أنمــق نلــم لاياــ ل ومــي ي يفوــيق ال ــسم نليــ )ل واوفوعــق صــلعة
اإلنراا.
او حث الثاٍ  :كتاا (اوفرد واوؤلّ ) نر ا ود ام وة
أوعّ :ملها ال تاا ومادعي .
قدعم الشرير ع ل تاب بتادمة زسهالل قا بت األمطر الس عةل مـ ك ن ا ايهـا
و ص ألفاظها بولعة بدزعية يُهـر فيهـا اوجادفـات واأللفـاظ اوتجاٍسـةل وفيهـا
ث ثاة ب نع من زو ط ما في وحيذق ل فل الُّفر ونلوع اولشلة.
حدز ُ
وقد ما اوادعمة :امم ال تاال ومـن أُلّـ هلـمل وملهجـ نـرض
اوادال العلميةل وختمها بسؤا ِل ار أن زُليل الثلاً والدناً.
ا اوفرد واوؤّل ».
ف معا امم ال تاا الذ ا يواه فاال نل « :هذا كتا ُ
حق مب ة او رمة.
ص ب أهق الساباة وال رمل ممّن َّ
وقد خ ع
وخلّــص ملهج ـ ال تــاا ي ثي ـ اوــادال العلميــةل ويارز ـ مــا ز عــد
ويسهيق ما زوع .
ر والتمامُـ نٍوــا اللــا( وصــد لســاٍهم فيـ
وخامتـةُ اوادعمــة مــؤاُل ا ،
21ل ومــا بعــدهال ون ــد احلميــد قامــم اللجــا

مــالت للمادســته (الشريــر ثــا ه

وملهج اللحو )ل 1982مل الوحيفة88 :ل وما بعـدهال والـدكتو مـليم اللعيمـ
مادمة لايا ل تاا ( بيم األبرا )ل 1982مل الوـحيفة  25/1ومـا بعـدهال والـدكتو
هــسل ٍــاد

ثثــ (الشريــر  :حيايــ و ثــا ه)ل 1990مل الوــحيفة511 :ل ومــا

بعدهال والدكتو كمال در

كتاب (الشريـر  :مـهي  -ثـا ه  -مذه ـ اللحـو )ل

2014مل الوحيفة83 :ل وما بعدها.
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ومحدهم نزاه نلم اإلفادال.
ثم قسم الشرير كتاب قسما :للمفرد قسمل و خر للمؤّل .
فالاســم األوعل ناــده لــذكر أٍــواع ال لــم اوفــرد الثسثــة :اّمــم والفعــق
واحل ـر ل ن ـرع كــق ٍــوعل وحــاول أن زستاو ـ لــت كــق ٍــوع أقســام ل
وأحوا،ل .
لل نلـم صـفةل
ل نلـم ذات ودا
فاّمم زلاسـم ن دـلسٍ ونل،ـمل ون دال
ون نــا ومعلــمل وأحــوال اّمــم :اإلنــراا وال لــاًل والتثليــة واجلمــمل
واإلظها واإل ما ل والتعرز والتل هل والتذكه والت ٍيث.
لم
لل ون يـا
لد وغه متعـد
والفعق زلاسم ن ماضٍ وموا ع وأمرل ون متع
وٍاقصٍل وأحوال الفعق :اإلنراا وال لاًل وال لاً للفانق وال لاً للمفعول.
ق وغه ونامقل وبيعن أ عن احلر ّ حال ل .
وقسعم احلر ن نام ٍ
ا للمؤلّفاتل ه :
و الاسم اآلخر اخلاص بالت لي ل زذكر يسع ،ة ُرو ِ
الوــرا األوعل :اوؤلّــ مــن امســال ومــل،ك فيــ  :او تــدأ مــم اخلــرل
واووا مم اووا نليـ ل واووصـو مـم الوـفةل واو ـدل ملـ مـم او ـدلل
واوؤكّــد مــم الت كيــدل واوعطــو مــم اوعطــو نليـ ل وذا احلــال مــم احلــالل
واوادا مم مميعشهل واوستثلم مـم اوسـتثلم ملـ ل والوـفة اويـعهة واووـد مـم
فانلهما ومفعوهلما.
الورا الثاٍ  :اوؤلّ مـن الفعـق واّمـمل وهـو :الفعـق مـم الفانـقل
والفعق مم اوفعولل والفعق مم احلال والتمييش واوستثلم.
الورا الثالث :اوؤّل من احلر واّمـمل وهـو :حـر التعرزـ مـم
اوعر ب ل وحر اللداً مم اولادى.
َّ
الورا الرابم :اوؤّل من احلـر والفعـقل وهـو( :قـد) مـم اوا ـ أو
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اووا عل ومو والسا مم اووا ع.
الوــرا اخلــامس :اوؤلّ ـ مــن حــرفال وهــو :لــوّل ولومــال وهلّــال
ولـمعال وألّال وأمعال ونمعا.
الورا السـاد( :اوؤلّـ مـن اوفـرد واوؤلّـ ل وملـ ـربانل أوهلمـا:
اّمم مم اوؤلّ ل وهو :امم الشمانل وش ه ل موـافوا ن اجلملـةل واّمـم
اووصول مم صلت ل والوراُ اآلخر :احلر مم اوؤّل .
الوــرا الســابم :اوؤلّ ـ مــم اوؤلّ ـ ل وهــو :هلتــا اليــر واجلــشاًل
وهلتا العط ل و(قال) واجلملة احمل يعة بعدها.
الورا الثامن :اوفرد مم اوؤلّف،ال وهو حر الير اوفرد (ن ْن ولو) مم
هلت الير واجلشاً.
الورا التامـم :اوؤلّـ مـم اوـؤلّف،ال وهـو اليـر اوؤلَّـ مـم هلتـ
الير واجلشاً.
بيان اوؤلّفاتل والتمثيق هلال وذِكرِ ودـ ي ليفهـال
وقد دأ،ا الشرير
ثم خيتم د م اوؤلّفات ثورٍ داممٍ هلذه اوؤلفـات مـن حيـث الفائـدال فملهـا
مؤلّ مفيدل وملها مؤلّ غه مفيد.
ثاٍيا :شرو (اوفرد واوؤلّ ).
حُ كتاا (اوفرد واوؤلّـ ) بـ عض نلازـة مـن العلمـاً بعـد الشريـر عل
ت نليـ هـذا اليـ نل
غه أٍها مل ي لغ اهتمامهم ب تاب (اوفوعق)ل ومما وقف ُ
نلازـ ُة نالِــما اثـلال همـا :صـد األفا ـق اخلـوا زم (ت616هــ)ل وابـ ُن
احلاد (ت646هـ).
أوعّ :شــر صــد ُ األفا ــق اخلــوا زم كتــاا (اوفــرد واوؤلّ ـ )ل فاــد
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ض
ٍالتْ للا اوواد ل شـرحا()1ل مل زوـق نليلـال نّ شـيما ممـا حفُتـ للـا بعـ ُ
كت ل أو بعضُ شرو اوفوعقل فيما حفُتْ للا مل نشا ات ونحـاّتل وممـا
وقفت نلي ملها:
ط الشٍدل اوسمعم ( رام الساط)ل فاد أحال ن
أ -ما داً شرح ما ،
شرح (اوفرد واوؤّل ) ثسثة موا م:
ق احلجا ِز
- 1حا ذكر اختسفهم ح م (برا )ل زاول« :وهو نلد أه ِ
ق
مـ ين نلـم ال سـرِل وأمعــا نلـد بـين متـيمٍ ف،غـهُ مُلوـر ل واحلـق مـذه ُ أهـ ِ
ت هذه اوس ل ،ة (شر اوفرد واوؤل )»(.)2
احلجازِل وقد ذكر ُ
 - 2كسم نن ال يت:
()3
ك نلّـــــا ال ،فرْق،ـــــدا ِن
ل،عْمْـــ ـ ُر أ،بيـــ ـ ،
ق مُفا ِقُـــــــ ـ ُ ،أخُـــــــــوهُ
ل
وكُـــــــــق أ
قال« :و ال يتِ اوتمثَّقِ ب مِر كيفُْت ِف (شر اوفرد واوؤّل )»(.)4
 - 3شرح قول أب العسً اوع عر (ت449هـ):
()1
هلجِـــــــــ ُه ظِسل،هـــــــــا
ملـــــــــم ا ،
مُــــــــــــــــــــتُلّلِا ِب،ز ،ــــــــــــــــــــة

( )1زلُر :معجم األدباً 2197/5ل الوا بالوفيات 90/24ل قسئد اجلمان 358/5ل
لفة األدز 83/1ل ودعل الدكتو ن د الرمحن العثـيما مـن موـلفاي الـيت مل زطّلـم
نليها وّ زعلم هلا ودودال زلُر :مادمت للتخمه 24/1ل .32
( )2شرو ماط الشٍد .1908/5
( )3من الوافرل لعمرو بن معد كرا  :دزواٍـ 178ل ال تـاا 350/2ل وحلوـرم
بــن نــامر :احلمامــةللل حج 313ل اوؤيلـ واوختلـ ل لآلمــد 106لولعمــرو أو
للحورم

 :خشاٍة األدا .426/3

( )4شرو ماط الشٍد .2020/5
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زاول« :حر ُ اجلرِّ متم دخق نلم (ما) اّمتفهاميع ِة مـا،طل ومـا فِيـ مِـن
السر ق،د ذكرُي (شر اوفرد)»(.)2
ِّ
ا  -ما ٍال للا أبـو ناصـم فخـر الـدزن اّمـفلد (ت698هــ)ل نـن
صد األفا قل شرح للمفوقل اوسمعم (اوات س يو يي ما الت س)ل
ومن ذلك:
 - 1مــا دــاً مســ لة اإلقحــام بــا اووــا واووــا نليــ مــن بــاا
ااــرو اتل نــن صــد األفا ــق اخلــوا زم « :وذكــر صــاح ُ (الـتعخمهِ)
(شر ِ اوفر ِد واوؤّل ) نن صاح ِ (احلوـائقِ) أٍعـ ُ ق،ـال« :مـ لتُ هيـم مـن
مل
خبرامان والعرا ِ مِن األُدبا ًِ نن قو ِل ِذ الرمعة هذا :لِم قال( :م ْغُـوم)ل و ْ
زاُ ـقْ( :بــاغِم)َل ف،ل ـ ْم أدِ ـ ْد مــن زعرفُ ـ ل ف ،ـدُلِلْتُ نلــم امــرأال نُماٍيع ـ ِة نِلــدها
بِاللّغاتِ واوعاٍ نِلمل امسُها أم احلسال ف،راق ْتُها وم لتُها نن معلم ال يـتِل
ف،االتْ :ننع (م ْغُوما) ليس مِن صِـفةِ (داعٍ)ل ونمنـا اوـرادُ :داعٍ دُنـا ُه م ْغـومل
،فحُذفت لِدّل ِة (داعٍ) نلي »(.)3
ت (شـ ـ ْر اوفـــر ِد
- 2و مو ـــم خـــر زاـــول اّمـــفلد « :و أزـ ـ ُ
واوؤّل ِ) لِواح ِ العتخْمه يسْمِي ِة هـذا اللعـو ِع مِـن العِلْـ ِم وـوا أنع م احثـ
أ،وائقِ الع ْهدِ معْدودال مُتلاهِيـةل ف ،ـان الرعدـقُ متـم مُـمِق نـن شـ ً ومل زُ ْم ِلْـ ُ
لِاِور با ِن في أ ْن زُمثعق مبا هو أ،ظْهرُ مِل ف،ياولُ :هـذا ٍحْـوُ ك،ـذال ك،مـا مـرع
دواا اخل،ليقِ هُلال ومِث ُل ،غهُ نشزشٍ كُتِهمل ف،لمعا ك،ثُر ،أثْلا ًِ م ـاحِثهم هـذا

( )1زلُر :ماط الشٍد .255
( )2شرو ماط الشٍد .2020/5
( )3اوات س يو يي ما الت س (لايق مطيم ار) .360- 359/1
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ظ مُـمع العِلْـ ُم ب،مْـ ِر ِه ٍحْــوال ٍُِــه نِلـ ِم الفــرائض ف،إٍعـ ل،ـــمعا ك،ثُــر فِيـ :
اللّفْـ ُ
ا كذا وف،رزو ُة األ عم ك،ذال مُمع العِ ْل ُم ف،رائض»(.)1
ف،رزوةُ األ ِ
- 3وٍاق ب اا يـاً الت ٍيـث مسـ لة نـدم اّنتـداد بالعـا ضل قولـ :
«وذك،ر صاح ُ التعخم ِه (شـرْ اوفـردِ واوؤلّـ ِ)ٍُِ :ـهُه ق،ـولُهم( :مـجْديا
السعهْوِ)ل ف،إعٍ ّ زجو ُز نث اتُ األل ِ نلـم اّدتمـا ِع فِيـ نلـم حـدِّهما لِمـا أ عن
ذلِك نا ض مل زُعْت عد ِب ِ»(.)2
ثاٍيــا :أمعــا بـنُ احلادـ فاــد شــر بعــض لفُـ ل دــاً أماليـ « :وقــال
مُمْلِيالوقد مُمِق نن ق،و ِل الشعمخْي ِر ع (اوفرد واوؤّل ) ل،معا ق،سـم احل،ـرْ ن
ق وغ،ـ ِه نامِـقٍلُثمع ق،ــال بعْــد ذلِـك« :،وّ حــال لـ جلمـودِه ولُشُومِـ وييِــرالو
نامِـ ٍ
ك دّلـ ِة اّمـ ِم والفِعـقِل فـإنع اّمـم زـدل
واحِد وال»()3لفاال :معلاهُ أعٍ ّ زدلُّ ،
نلم ذات بانت ا ِ معلمل والفِعقُ كذلكلفإعٍ قـدْ زا،ـم موقِـم اّمـ ِم أّ يـرى
ك ياولُ( :داً ززد زوراُ نمرا)لفـ(زوراُ نمرا) مو ِم ٍوـ نلـم
أٍع ،
احلالل ،فاـــد صـــا نذن دالـــا نلـــم ذات بانت ـــا ِ معملولـــذلك زا،ـــم صـــف وة
وخرالواحلر ُ ليس كذلكلف،هذا قولُـ  ّ« :حـال لـ جلمـودِه ولُشُومِـ ويـه وال
ر أنلمُ بالوعواا»(.)4
واحِد وال»ل وا ُ
ثالثا :مذه الشرير ع كتاب .
للشرير ع كتابـ (اوفـرد واوؤلّـ ) مـلها ايسـم بسـمات مي ـنُ نر ـها
فيما زل :
( )1اوات س يو يي ما الت س (لايق اللحياٍ ) .84- 83/1
( )2اوات س يو يي ما الت س (لايق اللحياٍ ) .559/2
( )3اوفرد واوؤل ل الوحيفة .243
( )4األمال اللحوزةل .111- 110/4
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- 1يرمعــم الشريـر ع مســائق ال تــاا مـ يق اّختوــا واّقتوــا ل
زعر ها جمملةل دون يفرزم أو امتطرادل أو يطلّ حورل ومن شـواهد ذلـك
أٍـ ز تفـ باوثــال واللمـوذج الواحــد للمسـ لةل ومــن شـواهده أٍعـ فّـ مــن
نرض اخلس ل ومذاه اللحوزا وأدلتهم وانجا ـايهمل فال تـاا رتوـر
يعليم .
- 2أو د الشرير بعوـا مـن ـوابط اللحـول وقوانـده ال لّيـةل ومـن
ذلك:
 أنع لسان العرا مفرد ومؤّل .
 أنع األصـــق اوعـــرا الوـــر ُل واألصـــق اّمـــم اإلنـــرااُل
واألصق اّمم او ينع الس ونُل واألصق بلاً األمر الس ونُ.
 أنع هلة الفعق اللاقصل وما أحلق ب من أفعال اواا بة وفعلـ اوـد
والذم وفعل التعج ل أٍعها «ّ بدع فيها كلّها من ثالـث»ل فـس زل يـ اوعلـم
ص أو مفعو ِل يعجع .
نّ خب ٍر أو روو ٍ
 أنع اوؤلّ ٍونان :مفيد وغ ُه مفيد.
- 3داًت اليواهد كتاا (اوفرد واوؤلّـ ) قليلـةل فهـ أ بعـة نيـر
شاهدال ملها يسمُ زاتل وبيتا شعرل وأثر واحد نن نمر ابن اخلطـاا ـ
ار نل ل ومثل،ان اثلان من األمثال.
ت العرا أ بعة مـواطنل ووصـ بعوـهال
- 4نرض الشرير لغا ِ
ومسعم بعض أهلهال فثمع (اللغةُ اليـائعةُ)ل وهـ التفرزـق بـا ننـراا (كـسل
كلتا) نذا أ يفا ن مومرل وننرابهما نذا أ يفا ن ظاهرل وذكر (لغـة طيـن)
(ذو) امسا موصوّل ومما ذكرل دون ٍس ة أو نشا الل لغـةُ احلجـاز (مـال
وّ) اللتا مبعلم (ليس) ناملتا او تدأ واخلر.
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- 5غالــ موــطلحات ال تــاال مل ــرج نــن ميــهو موــطلحات
ال وــرزال أمعــا مــا مل زُؤْل ،ـ ْ مــن موــطلحات (اوفــرد واوؤلّ ـ ) فامــتعماُل
(ال لازة )،مرادفوا ووطلي (اوومر)ل و(اجلمم األقوـم) مرزـدا بـ مـا ميلـم مـن
الور ل وٍ نلـم صـيغة ملتهـم اجلمـمل و(اجلمـم اووـحعي)ل وهـو اجلمـم
السامل دع او سعرل و(الوفة)،ل و(ّم كـ )ل و(ّم ي كيـد اللفـ ) مرزـدا بهـا
ّم اجلحدل و(احلرو او سوطة) زعـين بهـا :حـرو التهجعـ ل و(الوـوت)
زعين ب  :حر اللداً.
- 6داًت ال تاا قرز ا من نحدى نيرال مس لة من مسائق اخلـس ل
زذكر الشرير ع أزا واحدا مما ا يواه وزس تُ نن باق اآل اًل نّ مسـ لة
اّمم الثسث ماكن الومط نذا ٍ ّر فاد ٍاق في مذه ا :الوـر واولـمل
وهو فيما زذكره من اآل اً موافق ههو ال وـرزال نلّـا نبـدال الل ـرال مـن
معرفة فاد وافق ال وفيا وال غدادزا اشجا وصفها.
- 7درى الشرير ع كتاب (اوفـرد واوؤلّـ ) نلـم مذه ـ وطرزاتـ
كت األخرىل نّ بوعة موا مل ه :
 أٍع يع الومائر م تدئا بالغائ فاوخاط فاوت لم رالفوا طرزات اوفوعق.
 أٍع اكتفـم بعسمتـ الت ٍيـث :التـاً واأللـ ل و اوفوعـق زاد نسمـة
ثالثةل ه  :اإلشا ال بـ(هذ ).
 أٍع ـ أو د (ّم ي كيــد اللف ـ ) مــن موا ــم ٍو ـ اووــا ع بعــد (أن)
مومرالل وقد طوى ذكرها اوفوعق واألمنوذج.
 أٍع دعق بلاً األمر نلم الس ونل و اوفوعق دعل م لي،ا نلم الوق .
 أعٍ أدخق اجلملة اليرطية والُرفيـة اجلملـة الفعليـة الواقعـة خـرال
و اوفوعق دعلهما قسيما للجملة الفعلية.
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الاسم الثاٍ ( :التحايق)
او حث األوعل :مرادعة التحاياا الساباا.
او حث الثاٍ  :لايق ٍس ة ال تاا.
او حث الثالث :ملها التحايق.
او حث الرابمٍُ :سخ كتاا (اوفرد واوؤل ).
او حث األوعل :مرادعة التحاياا الساباا.
ت
ت الدكتو الُ بهيجة احلسين بتحايق كتاا (اوفرد واوؤّل )ل ف حسل ْ
ما ْ
لِلعلم وللشرير ِّل بإخراد هاّاوا نام 1387هـ 1967مل مم مالة أخرى
للشرير ع امسها (مس لة كلمة اليهادال)()1ل ثم حاّا الـدكتو ن ـد احللـيم
ن ــد ال امــط اورصــف ل نــام 1410هـــ 1990م()2ل وق ـدعم ل ـ بد امــة نــن
الارائن اللحوزـةل وحـاول امـتلهام شـواهدها فِ ـر الشريـر ِّ مـن ال تـاا
احملاّق.
واحملاّاــانل مــم فوــلهما بِلي ـ ِر يــراث الشريــر عل قــد أل،ـــ عم بعملــهما مــا
زستود ننادال التحايقل ونخراج ال تاا مبا زليقل و الفارات التاليـة بيـان
جممق باخللق التحاياال وزتلوه بيان مفوعق.
أمعــا نهــال ال يــان فــإ عن لايا،ـ الــدكتو ال بهيجــة والــدكتو ن ــد احللــيمل
انتو هما ما زل من نش ال:
- 1ياـادمُ زمـ ِن التحايــقل وقــد ييسعــر بعــدهما ظهــو كتـ للشريــر ل
وغــههل ممــا غــاا نلهمــال أو كــان رطوطــا زملهمــال ومع ـ اختلفــت قوانــد
( )1يلُــر مبجلــة اامــم العلم ـ العراق ـ ل االــد اخلــامس نيــرل 1387هـــ 1967مل
الوفحات .121- 87
(ٍ )2يره بدا اهلاٍ للط انةل الااهرالل 1990م.
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ال عي ق ونسمات رزا اللووصل ممـا أمـعفتلا بـ التااٍـة اجلدزـدالل واشـتهر
لدى احملاّاا.
- 2نش ال انتماد ٍسخ التحايقل فاد ذكرت الـدكتو ال بهيجـة ٍسـختا
لل تاال الجكية (كوبرزلل ) واوورزةل ومل يير ن ودـ انتمادهـا لللسـخة
اوورزة أصلوال مم أنع اللسخة الجكية أقد ُم و،أوْفمل وأمعا الدكتو ن د احللـيمل
فاــد ٍاــق نــن برول مــان ٍســختا لل تــاا بجكيــا()1ل نحــداهما الــيت ذكريهــا
الــدكتو ال بهيجــةل غــه أٍع ـ مل زعتمــد نلّــا اللســخة اووــرزةل وهاهــق الجكيــة
(كوبرزلل )ل غم يوافرها للمحاّاة ق ل بثسثة ناودل ففاي كـثه مـن اواابلـة
والتوحييل ودرى نلم لايا خلقل مي ي ذكره.
- 3فــواتُ ــرزا بعــض اليــواهدل مــن اآلزــات واليــعرل أو الــوهم
التخرزال ومن ذلك:
 ما فات الـدكتو ال بهيجـةل ـرزا قولـ « :زـا ر للمسـلما»ل فهـوار نل .
لعمر بن اخلطاا
رجيها لل يت« :بآزة ،زادمون اخليق شعثا»ل أٍها مل ياـ
 ما ذكر ْينلم قائل فاالـت«:مل زلسـ ن قائـق معـيعن»ل وال يـت مـذكو ميـتهر
كتاا مي وز ومن بعدهل وفي ملسوبا لألنيم.
- 4رالفةُ ميهو ال تابة ومُتعفـق اإلمـسًل كإهمـال اهلمـشل وغـههل ممـا
هو ظاهرل وقد كاٍت هذه مس وة لتحايق الدكتو ن د احلليمل ود امـت ل فـث عم
( نربيعــةل وّ
األخطــا ًُ اإلمسئيــة الــيت ّ يُخطمهــا نــال وّ زُعــذ فيهــا دا ُ
يُعلع طال ها التتعم.

( )1زلُر :مادمة لايا للمفرد واوؤلّ .54
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ت نلي من خل،ق التحاياال صلعفت نلم ودهال أوعهلمـا
- 5ما وقف ُ
متعلق بالتوحي والتحرز ل واآلخـر للسـاط واإلقحـامل وبيـان ذلـك فيمـا
زل :
لايا،ـ الـدكتو ال بهيجـة والـدكتو
أوعّ :خل،ق التوـحي والتحرزـ
ن د احلليمل وذا ددول ب ياٍها:
لايق د.بهيجة

صحيفة لايق د.ن د احلليم صحيفة

التووز

مسلسق
.1

- -

- -

ابتعد

58

ز ع ُد

.2

- -

- -

و مت

58

و م ْلتُ

.3

- -

- -

اوعرفة

58

اوعربا

.4

وزوه امس

100

- -

- -

وزطه امس

.5

لسمم أحوال

102

- -

- -

ول أحوال

.6

أو ما عد ال وثرو

102

- -

- -

أو ثرو

.7

والعدد

103

- -

- -

والعدل

.8

وال لاً زي

104

- -

- -

وال لاً لي

.9

أٍتت األ ض

105

- -

 - -أٍ تتِ األ ض

.10

- -

- -

ب ل أو باً

60

أو زاً

.11

- -

- -

واويتثلم

63

واوستثلم

.12

- -

- -

63

واجلرع وهو

.13

- -

 - -وخيتص اوذكر في

64

اوذكر مل

.14

- -

 - -مترات ومس رات

64

م ،رات

.15

- -

 - -واوؤٍث ما با في

65

ما ه في

واجلر وه
للموا
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مسلسق
.16

- -

- -

.17

- -

- -

.18

- -

- -

.19

وو ( را)

106

.20

- -

- -

.21

ومن أحوال الفعق 108

ون متعد
ل
66
ون متعدد
واثلا

66

أو اثلا

وغه متعد
ل
67
وغه متعدد
 -ويفا

األو

  -وو ( ربتُ)67

ويفا ُ األول
ومن أحوال

.22

واجلشم ب م

109

- -

- -

.23

ال لاً للمجهول

109

- -

 - -ال لاً للمفعول

.24

- -

- -

عم أول وأوعل
متحركاي

69

واجلشم بلم
أو أوعل
متحرعكاي

.25

- -

- -

وائتمن

69

واُ ْلتُمِس

.26

مل ز ن

109

- -

- -

مل ُز ْن

.27

وزا ه

109

- -

- -

وبا ه

.28

- -

 - -وحرو اّمتفهام

70

وحرفا
اّمتفهام

.29

- -

- -

مس وقة إلفادال

.30

صغر نن اوعلم

111

- -

112

- -

- -

112

- -

 - -كاهلاد ليط

- -

أن ج ين نمرو

.31
.32
.33
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التووز

وود ائتسفها
يوطمة
كاهلاو ليط
- -
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72

مسوقة إلفادال

 - -صفر نن اوعلم

74

وود ائتسفهما
يوطمة
أنج ين نمرو

مسلسق
.34

لايق د.بهيجة
مم فانليهما أو
مفعوهلما

صحيفة لايق د.ن د احلليم صحيفة
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- -

- -

.35

- -

 - -وو :معد ز را

76

.36

- -

 - -مل زلُر يراك ها

76

.37

- -

 - -وي بعط شر،ا ود ا ح ا

77

.38

- -

- -

.39

- -

- -

ربت ي دبا ل
وهو كحر
التعرز

77
78

التووز
مم فانلهما
ومفعوهلما
وو :معد
كرا
مل زلُر
يراكي ها
وي بعط شر،ا
وذ عى ح،ا
ربتُ ي دز ا ل
وهو حر
التعرز

.40

- -

- -

ومتعالاايها بيل

78

ومتعلاايها بيعلة

.41

- -

- -

واخللطة بس

78

واخللطة ثس

.42

- -

- -

ٍُرا الت لي

ٍُ 79رٍا الت لي

.43

وو :لوّل ولو ما 116

.44
.45
.46

- -

- -

اخليق ثعثا

82

الدا فيهم 118

- -

- -

118

- -

- -

 -الذ

ونن بك لتح م
بيلهم

- -

وو :لوّل
ولوما
اخليق شعثا
الدا

الذ

ملهم
ونن بك
ليح م بيلهم
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مسلسق

لايق د.بهيجة

.47

معاود ول مسابق

صحيفة لايق د.ن د احلليم صحيفة

التووز
مااود ول

119

- -

- -

119

- -

- -

.49

- -

- -

وأيم ومتم

85

وأٍعم ومتم

.50

- -

- -

ٍوع مايد

86

ٍوع مفيد

.51

واحلمد ل وصلواي

120

- -

- -

.52

نل زد الفاه

121

- -

 - -نلم زد الفاه

.48

داًٍ ززد وخرج
نمرو

مساو
داً ززد وخرج
نمرو

واحلمد ر
وصلواي

ثاٍيا :الساط واإلقحام لاي ،ا الدكتو ال بهيجة والدكتو ن د احلليم.
وهــذا ملحــوظ مرادعــة نملــهما نلــم اللســختال ممــا دــاً مــاقطوا مــن
حل ــم ذلــك ن مــا
التحايــق أو وقــم مُاحمــا اوــٌ نلــم غــه وده ـ ل وا ُ
انتمـــداه التحايـــقل فالـــدكتو ال بهيجـــة انتمـــدت ٍســـختا :كـــوبرزلل
واووــرزةل والــدكتو ن ــد احللــيم انتمــد اللســخة اووــرزةل ومل زلتفــت ن
غهها.
أ -موا م الساط واإلقحام من لايق الدكتو ال بهيجة:
 - 1ص :100من قول  ...« :يوخعيتُ في »...
ماط حر الواو ق ق( :يوخعيتُ)ل وهـو اللسـخة اووـرزة (ويوخعيـتُ)
بالواول ومل يير ن فرو اللسخ.
 - 2ص :101قول « :أدعخره وعاد »
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ماط مل كلمة (زوم)ل صواب ( :ليوم معاد )ل كما اللسخة اووـرزةل
ومل يير ن فرو اللسخ.
ت و ربْلا»
 - 3ص :105قول « :و ربْ ُ
ماطت كلمة (ويوربا)ل بعدهمال وه مث تـة اللسـختا كـوبرزلل ل
واوورزة!.
 - 4ص« :106ووددتُ و أزتُ ونلمتُ»
ت»
وصواب كس اللسختا كوبرزلل واوورزة «و أزتُ ونلمتُ وودـد ُ
بت خه (ووددتُ) نلهما.
 - 5ص« :107ما ّ جيوز الس وت نلم فانل ل بق ّبد ل من خر»
الع ـــا ال (بـــق ّبـــد لـ ـ مـــن خـــر) ماحمـــة اوـــٌ ليســـت مـــن كـــسم
الشرير علومل يرد ٍسخة كوبرزلل ل ونمنا ه من يعليـق ٍامـخ اووـرزةل
ومل يير ن ود ن افتها اوٌ.
ق ززــدل وبــمس الوــاح ُ
 - 6ص :107مــن قول ـ ...« :ياــولٍ :عــم الرد ـ ُ
نمرو»
س ززــدل وبــمس صــاح ا
مــاطت بعــدها ن ــا ال الشريــر « :وٍعــم د ـ و
نمــرو»ل ٍعــم أ ــافتها احلاشــيةل وهمــا ملهــا أٍهــا مــن نزوــاحات ٍامــخ
اوورزةل واحلق أٍعها من ن ا ال الشرير عل امتد كها اللعامخ وأ افها طـرعال
اوخطو .
 - 7ص« :109وملها ال لاً للمجهول»
وقول ـ « :للمجهــول»ل صــوابها كمــا يا ـدعم «للمفعــول»ل وقــد مــاط مــن
ق الذ هـو
ال سم ق لها مطران بتمامهمال هما ...« :وهو األم ِر نلم األ،ص ِ
الس ونُل و اوا ِ نلم الف،تيِ.
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ي أوَّلِــ أو أوَّ ِل مُتحرعكايِــ ِل ك،ـــ( را)
وملهــا ال لــاًُ لِلفانــقِل وهــو ف،ــت ُ
[و(الْتمس).»...
خ اخلِيـوق ِّ
وقد داًا أصق اللسخة اوورزة طرعيها من يوـحيي اللامـ ِ
أ افهما نلم اوٌ.
 - 8ص :110قول يعداد حرو العط  ...« :وثم وأو ول ن وبق»
ماط ملها حر العطـ (حتعـم) مـن مو ـع بـا (أو) و(ول ـن)ل وهـو
ثابت مو ع من ٍسخة كوبرزلل ل وننْ ماط من اللسخة اوورزة.
ين نلي »
 - 9ص :110قول  ...« :ملها اوؤل من امسال او تدأ مم او ع
ين نليـ »ل
مــاط ملهــا كلمــة (هــو)ل والوــواا ...« :وهــو او تــدأ مــم اوـ ع
وال لمة ثابتة اللسخة اوورزةل وم اٍُها ٍسخة كوبرزلل (وهما).
 - 10ص :110قول  ...« :امسية وو :ززد أبوه ملطلقل فعلية وـو ززـد قـام
غسم »
ماط ملها العط (أو)ل والوـواا« :أو فعليـةل وـو ززـد قـام غسمـ »ل
والعاط (أو) ثابت اللسختا.
 - 11ص :114قول  ...« :ونن كان أحدهما مث تا واآلخر ملفيا نل »
ماط ملها كلمة (ل )ل والوواا« :أحدهما مث تا لـ » وشـ اجلملـة (لـ )
ثابت اللسختا.
 - 12ص :116قول بيان أٍواع اولادى ...« :أو ٍ رال أو مفردا أو معرفة»
أقحــم حــر العطـ (أو) بــا اوفــرد واوعرفــةل وهــذا لــيس اللســختا
أصــسلثم نن ال ــسم يــامع مســتايم بــدوٍها نذ مــرا ُد الشريــر ع اولــادى اوفــرد
اوعرفةل ومثال (زا ززدُ)ل بعدُل دل وا ي.
 - 13ص :116قول « :وأمعا اوؤل من حرفال وو :لوّ »...

200

كتاا (اوُفْرد واوُؤلَّ ) ألب الاامِم الشعرْيرِ ع  -د امةو ولاياوا
د .نل بن مومم بن همد ش ه

أقحمت ق لها ن ا ال «اوؤل من حـرفا»ل بـا نسمتـ يلوـيصل وهـ
من ززادال احملااةل وليست من كسم الشرير عل وليست العسمة مما زعهـد بياٍـا
نلم ززادال احملاقل بق حاّها أن ي ون با معاوفا.
 - 14ص :116قول  ...« :وأمعا اوؤل من حرفا  ...كمعد كرا»
ماط ملها حـر الـربط ( )ل والوـواا ...« :ف معـد كـرا»ل وهـو
ثابت اللسختا.
 - 15ومــن اولحــوظ نمــااطها ألحــر العطـ (ول أو) ممــا دــرت نليـ ل
لاياهال باطّراد.
ا -موا م الساط واإلقحام من لايق الدكتو ن د احلليم:
 - 1ص :58قول  ...« :اخلوا زم الشرير ل هذا كتاا »...
ار نلــ » ق ـق قولـ  :هـذا كتـااُل وهـ
ماطت ملها الع ا ال« :
اللسخة اوورزة اليت نوعل نليهال وبها اكتفم نن غهها.
 - 2ص ...« :60فالسعامل ما ليس ب ل ِ أو با ًِ -أو واو »...-
كلمة (باً)ل أٍ أقحم قول « :أو واو»ل وذكر
زُوا ن التوحي
احلاشية أٍها من موحعي اللسخة!ل والوواا :أ عن ذلك مـن يفسـه اخلِيـوق ل
وليس يوحيحا مل ل زاول اللامخ« :أ  :ما ليس خره ألفوا أو زاً أو واوا».
 - 3ص :61داً « ...والتثلية واجلمم »...
ماط احلر « :و التثلية واجلمم».
 - 4ص ...« :63وما مبعلم ليس »...
ماطت كلمة (وّ) ق ق قول « :مبعلم (ليس)».
ت غازات (مثق) دمت أوعل »...
 - 5ص ...« :63واجلهاتِ الس ِ
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أقحم كلمة(« :مثق)» با قومال وّ ود هلا نذ ليسـت هلـة (دمتـ
س للغازــات الســتِّل واألك ـ ُر ملهــا أنع كلمــة (مثــق) ليس ـتْ أصــق
أوعلُ) متثــي و
اوخطو !.
 - 6ص :68يعداد أمساً الير « ...ما ومن وأٍعم ومتم »...
ماطت كلمة (وأ ) من ومطها.
 - 7ص« :69وملها ال لاً للمفعول»
مــاط ملـ ل ق ــق قولـ « :للمفعــول»ل مــطران بتمامهمــال دــاًا أصــق
خ اخلِيوق ِّ أ ـافهما ...« :وهـو األمـ ِر
طرعيها من يوحيي اللام ِ
اوخطو
ق الذ هو الس ونُل و اوا ِ نلم الف،تيِ.
نلم األ،ص ِ
وملهــا ال لــاًُ لِلفانــقِل وهــو ف،ــتيُ أوَّلِــ أو أوَّلِ مُتحرعكايِــ ِل ك،ـــ( را)
[و(الْتمس).»...
 - 8ص :69التمثيـــق وـــا زلـــوا نـــن اوفعـــول بــ نذا نُــدِم حـــال ال لـــاً
للمجهول «...ياول :قولـك :دفـم ززـد اوـال ن نمـرو زـوم اجلمعـةل
دُفِم اوا ُل ن ززد زوم اجلمعة».
أقحم الع ـا ات (« :قولـك :دفـم ززـد اوـال ن نمـرو زـوم اجلمعـةل)»
وليست اوخطو ل ب ْل أن ز ون هلا ود فاد لوعل (ززد) من دافم للمال
ن مدفوع ل ل ولو وق نلم ٍسخة (كوبرزلل ) لعر يتمة األمثلـة السـاقطة
من ٍسخت اوورزة اليت انتمدها ويورع فيها.
 - 9ص :71قول  ...« :وهدعثا نل »...
ماطت كلمة (ب ) بعد (هدعثا)ل وه ثابتة اللسخة اوورزة.
 - 10ص :71قول  ...« :وززد أكرمت »...
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ماطت كلمة (ننْ) من هلة اخلرل ثم احملاّق ٍفسُـ زـذكر احلاشـية ()3
أن اللســخة زاديهــا!ل وقــد داٍ ــ الوــواال فاوثــا ُل مسُــو جلملــة اليــر
والُــر الــواقعا خــرال وقــد دعلــهما الشريــر ع مــن الفعليعــةل و حاشــية
لايا ذِكر للمس لة.
 - 11ص :72قول  ...« :اٍومام الثاٍ ن األوعل نلم بعض حاّي »...
ماطت كلمة (للدّلة) ق ق (نلم بعض)ل وه مث تة اللسخة اوورزة.
 - 12ص :74من قول  ...« :والاوم كلّهم أهعون »...
ماط احلر الواو با التوكيدزن (كلّهم) و(أهعـون)ل وهـ اللسـخة
اوورزةل وغهِهال مث تة.
 - 13ص :75قول  ...« :نلّا نذا يادمت نلي ل وو قول »... :
مــاطت الع ــا ال (وهمــا ٍ ريــان) ق ــق «وــو قول ـ »:ل وه ـ اللســخة
اوورزة.
 - 14ص :79دــاً قولـ  ...« :ومــن ثــم مل زســتام مثــق ( :ــربتُ ) ٍُــرا
الت لي نلي »...
كــذا دــاً اللســخةل وفيهــا ٍُــرل ذلــك أ عن ن ــا ال «مل زســتام مثــق:
( ــربُت )» ماحمــة ّ زتلمـ ع بهــا ال ــسمل وبــدوٍها ال ــس ُم زســتايمُ وزوــيل
فاول « :ومِن ثمع ٍُرٍا الت لي نلي »ل مراده بيان ود ائتس حـر اللـداً
مم اّمم اولادىل وزؤكّد ززاديها مـن غـه ودـ أٍعهـا ليسـت بايـة اللسـخل
وه مما فاي اواابلة نليهال ولو فعق ّمت ان ل األمر.
 - 15ص :80قول  ...« :وّ خيلو اولادى من أنع ز ون موافوا أو موا نا
أو ٍ رال »...
ماطت (ل ) بعد «موا نا»ل وه اللسخة اوورزة.
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 - 16ص ...« :80وملها احلر اوؤّل مم الفعق »...
أقحم كلمة« :اوؤّل »ل وليست أصـق اللسـخة اووـرزةل ومل زيـر ن
نفادي نزاها من اللسخ األخرى.
او حث الثاٍ  :لايق ٍس ة ال تاا.
كتاا (اوفرد واوؤّل ) من كت الشرير عل وهذا ظاهر أوعل ال تـاال
ا (الْمُفْــر ِد وا ْلمُؤلَّــ ِ)» مــن قِيــق
بلســخ اخلمــس دــاً فيهــا« :هــذا كِتــا ُ
الشرير ع.
ويرهة ال تاا بـ(اوفرد واوؤلّ )ل ممـا امـتفاض أغلـ اووـاد الـيت
يرهــت للشريــر ملســوبا ل ـ بهــذا اّمــم()1ل ومثعــة موــاد يــذكر (اوفــرد
واوؤلّـ )ل و(اوفــرد واوركّـ ) معــا وك ٍهمــا كتابــان()2ل وّ أُ اهمــا نّ كتابــا
ض اوواد بـذكر (اوفـرد
واحدال فالجكي من مرادفات الت لي ل واكتفتْ بع ُ
واوركّ )()3ل ومل يذكر اّمم اآلخـرل ومسعـاه غههـم (اوفـرد واوؤٍـث)()4ل
()5
وحسـ ُل وك ٍـ لرزـ ل لمــة (اوؤلّـ )ل وغــهه ذكــره بامــم (اوفــرد)
اللحول فسلِم من اإلش ال السابق.

( )1زلُــرٍ :شهــة األل ــا 290ل معجــم األدبــاً 2691/6ل العاــد الــثما 139/7ل يــاج
الجادم 292ل مفتا السعادال 88/2ل شذ ات الذه .195/6
( )2زلُر :معجم األدباً 2691/6ل وفيات األنيـان 169- 168/5ل هدزـة العـا فا
.403/2
( )3زلُر :الوا بالوفيات 134/25
( )4زلُر :ملّم الوصول .315/3
( )5زلُر :ط اات اوفسرزنل للداوود .316/2
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وقد حفُت للا بعض اوواد ٍووصا من كتاا (اوفرد واوؤلّـ )ل فممعـا
ت نلي ٍاسنل أحدهما أمال ابن احلاد ل داً فيـ « :وقـال ُممْلِيـال
وقف ُ
ق
وقد مُمِق نن ق،و ِل الشعمخْي ِر ع (اوفرد واوؤّل ) ،لمعا ق،سم احل،ـرْ ن نامِـ ٍ
ك« :وّ حـــال لـ ـ جلمـــودِه وُلشُومِـ ـ وييِـــر وال
وغ،ـ ـ ِه نامِـ ـقٍلُثمع ق،ـــال بعْـــد ذلِـ ـ ،
واحِد وال»()1لثم فسعره معلاه وشرح (.)2
واللاــق اآلخــر (اوات ـ س يو ــيي مــا الت ـ س) شــر اوفوــقل ألب ـ
ناصم اّمفلد (ت698هـ)ل حيث داً شرح باا احلـال مـن اوفوعـق
قولُ ـ « :و (اوفــر ِد واوؤلّــ ِ) :أٍعهمــا نذا يطاباــا يعْرزفوــا أ،بيــا نلّــا ،أ ْن زتطاباــا
نِنرابال ٍِشانا ن ِنرْقهِما(.)4(»)3
او حث الثالث :ملها التحايق.
ت بيلهال وقرأتُ الـلصعل ثـم
هعتُ ٍسخ كتاا (اوفرد واوؤّل )ل ووازٍ ُ
ت لا ياـ ونخرادـ ل مسـتعيلا بـار يعـا ل وٍهجْـتُ ذلـك مـ يلوال
شرن ُ
أهم ما في :
 ٍسختُ اوخطو ل دانلوا اللسخ ،ة الجكية (كوبرزلل )ل أصـلوال وقابلـتُت فرو اللسخ موا عها من حاشية ال تاا.
نليها اللسخ األ بمل وذكر ُ
 أخرد ـتُ ال تــاا وفــق قوانــد الرمــم واإلمــسً ونسمــات الجقــيماحلدزثةل و طتُ الـلصع ميـ ولوال وقسـمتُ اوـٌ فاـرات وفـق الف ـرال الـيت
لملهال ويتابعها اللووص.
( )1زلُر :اوفرد واوؤل .243
( )2األمال اللحوزةل ّبن احلاد .110/4
( )3زلُر :اوفرد واوؤل .251
( )4اوات س يو يي ما الت س (لايق مطيم ار) .73/1
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ت
 فسعرتُ ما غمُض من اللصع أو اٍ همل أو احتيا ن يفسهل وناجلـ ُنحاّت كسم الشرير ع.
 أنع ما زديُ نلم اللصعل ـرو وال كتاسـيمٍ لفاـرات أو نلوٍـة وسـائقق في ن حاشية.
أو يرقيمل دعلت با معاوفال ه ذا [ ]ل ومل أُح ْ
 بطــتُ هــذا ال تــاا ب تــ الشريــر ع األخــرىل خاصــةو اوفوــقواألمنوذج فال يا ل بغية امتجسً ف ر الشرير ع ويت م ائ با كت .
 خرعدــت ال تــاال وشــواهد اليــعرل وأقــوال العــرا ولغــايِهمواألمثالل من اوواد األصيلة.
 خرعدت اآل اًل ومسائق العربيـةل واخلـس واوـذاه ل مـم التعليـقنلم ما زلشمل ويوثيق ذلك من مواد ها األصيلة العالية.
او حث الرابمٍُ :سخ كتاا (اوفرد واوؤلّ ).
أوعّ :وص اللسخ.
اللسخة األو  :اللسخة الجكيةل كوبرزلل ل وه األصق:
وه ٍسخة هفوظة كوبرزلل ل نمتاٍ ول/يركيال من جمموعل لـت
قم ()1/1393ل حيو  13مالةل داً (اوفـرد واوؤلّـ ) بوـد اامـوعل
نير و قـاتل وز ـدأ يرقيمهـا بــ()1ل وزلتهـ بــ()9ل خطُّهـا ٍسـخ ع ديعـد
مي ولل  17مطرال ومتومعط كلمات السطر  11كلمةل كُت ت العلواٍـات
ط نرزض.
فيها خب ّ
وهــ ٍســخة ناليــةل قيمتُهــا ياــدعم زملهــال حــدود مــلة 635هـــل
ب غدادل و ٍامخها الفاي اللحـو  :أبـ نمـحا نبـراهيم بـن حييـم بـن أبـ
حفاظ او لام ل (ت666هـ).
ت واحلواشـ والتوـحيحاتل ونليهـا
نلم طرعيها ش ً زسه من التعلياـا ِ
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قراًات (بلغ قراًال)ل مواطن مـن طُـر اللسـخةل ودـاً بالو قـة األخـهال
طرعيها« :احلمدُ رل أٍها ُه قراًالو وثثا بِادْ ِ طاقِت أ ـع ُ ن ـادِ ار وأحـودُهم
ق احملروم ِة نلم
لِعفو ِه ملما ُن ب ُن ن دِ الرمحن بنِ مليمان اوغرب ع احلرب عل ٍشز ُ
ث اهلـام ِم
ق زماٍِ األمـتاذِ اجلـام ِم واللعـو ِ السـاطمِ والغيـ ِ
وحيدِ دهْرِه وفرز ِد أه ِ
ر بودـودِهل وذلـك
خ ٍو ِ الدزن ال حه ع اوـال ع أمتـم ا ُ
والسي ِ الااط ِم اليي ِ
مبلشلِ م ِل اوعمو ِ جبوا ِ اجلام ِم األزْه ِر مِـن موـر احملرومـ ِة جمـالس خرُهـا
حو ،ال زو ِم اّثلال الرابمِ والعيرزن مِن دُمادى األُ ْو ل ملة 936هـ».
اللسخة الثاٍية :اللسخة اإلزراٍيةل و مشها (ن):
وه مما أمعفين بهال مي و ال زميل الدكتو همد يوفيق همعد حدزدل
ٍسخة هفوظة م ت ة جملس اليو ىل طهران/نزرانل من جمموعل لـت
قـــم ()5296ل حيـــو  4كتــ ل دـــاً (اوفـــرد واوؤلّــ ) ثاٍيهـــال مثـــاٍ
و قاتل وز دأ يرقيمها بـ()6ل وزلته بـ()13ل خطها ٍسـتعليق ماـروًل 9
ط
أمــطرل ومتومعــط كلمــات الســطر  14كلمــةل كُت ــت العلواٍــات فيهــا خبــ ّ
نـــــرزضل وبهـــــا يعاي ـــــاتل كتــــ اللســـــخة همـــــد بـــــن مـــــليمان بـــــن
بهراموز لمبجمونهال ملة 726هـ.
وداًت نلم و قتها األو ل وحدِهاليعلياات الطر واحلواشـ ل و
ت اواابلة .»...
خرها نشا ال صرحية باواابلةل «بلغ ْ
وبهذه اللسخة خرْم مادا ه و قتانل ز دأ اخلرم مـن أوعل قـول الشريـر :
ق» ن خر قول « :وزلْتوِ ُ ِبـ (أنْ) مُوْمر وال بعْد (حتعـم)ل
«الرعفْمُ :وهُو لِلفانِ ِ
ول،امِ (ك»)ْ ،ل ومو م اخلرم هذا ما با خر اللوحـة 6ال وأوعل اللوحـة 7أل
ولعق هذا مما مل زفْ ِط ْن نلي دامم ااموعل وجملِّدُهل فالجقيم حادِث مُتعوِق.
اللسخة الثالثة :اللسخة اوورزةل و مشها (م):
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وهــ ٍســـخة هفوظـــة دا ال تــ اووـــرزةل الااهرال/موـــرل ـــمن
جمموعل لت قم ()1592ل حيو  5مائقل داً (اوفـرد واوؤلّـ ) بوـد
اامــوعل مخــس و قــاتل وز ــدأ يرقيمهــا بـــ()1ل وزلته ـ بـــ()5ل خطهــا
ٍسخ ع وا ي ديعد مي ول بعوُـ ل  19مـطرال ومتومعـط كلمـات السـطر
 17كلمةل كُت ت العلواٍات فيها خبطّ نرزضل كت هـا أمحـد بـن همـد ـس
اخلِيوق اخلوا زم ع.
ت اللســــخةُل حواشــــيها وطر ُهــــال بالتعلياــــات والتوــــحيحات
حفلــ ـ ِ
والتو ــيحاتل وهـ بالــم كايـ اللســخةل ونليهــا ماابلــة وقــراًالل دــاً
ي كتــاا (اوفــرد واوؤلّ ـ ) وماابلت ـ بال تــاا
خرهــا« :قــد فــر مــن يوــحي ِ
الليلـة الثاملـة مـن
اوسطو للييخ أ شد الدزن اليراب نلـم اجل ـق اواطـ
احملرعم ملة يسم ومثاٍا وم عمائةل أمحدُ بن همد اخليوق اخلوا زم ».
اللسخة الرابعة :اللسخة الجكيةل و مشها (():
وه مما أمعفين بهال مي و ال زميل الدكتو همد يوفيق همعد حدزدل
ٍسخة هفوظة م ت ة أمعد أفلد ل نمتاٍ ول/يركيال من جممـوعل لـت
ت
قــم ()3/46ل حيــو  10مــائقل دــاً (اوفــرد واوؤلّـ ) ابعهــال مـ ع
و قاتل وز دأ يرقيمها بـ()14ل وزلته بـ()21ل خطها ٍسخ ع معتادل 21
مطرال ومتومعط كلمات السطر  9كلماتل مُيعشت العلواٍات فيها بالـم أمحـر
نرزضل كت ها أمحد بن أب ب ر السعلف اوال ل (ت1007هـ).
ونليها يوحيحات زسهال دد،ال وبها يعاي ات.
اللسخة اخلامسة :اللسخة الجكيةل و مشها (ل):
وه ٍسخة هفوظة م ت ة ّل لـ ل نمـتاٍ ول/يركيال ـمن جممـوعل
مُـ ـ عم (زاد ذ الطلـ ـ وعرفـــة األدا)ل لـــت قـــم ()3740ل حيـــو 14
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مــالةل دــاً (اوفــرد واوؤلّ ـ ) بوــد اامــوعل مخــس و قــاتل وز ــدأ
يرقيمها بـ()1ل وزلته بـ()5ل خطها ٍسخ ع هيـق ميـ ولل  21مـطرال
ومتومعط كلمـات السـطر  13كلمـةل مُيعـشت العلواٍـات بالـم أمحـر نـرزضل
كاي ها جمهول.
ض شرْ ل ووا ي بها ثا العجمـةل خباصـة
نلم طر ها يعلياات وبع ُ
ي ٍيث ما ح ّا التذكهل والع سل خر ااموع أث ُر قراًالل قال « :عمت باخلهل
ول احلمدُ»ل ويا زخ بالالم ٍفس ل 1086هـ.
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ثاٍيا :صو من اللسخ.

الو قة األو من ٍسخة األصق

الو قة األخهال من ٍسخة األصق
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الو قة األو من اللسخة (ن)

الو قة األخهال من اللسخة (ن)
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الو قة األو من اللسخة (م)

الو قة األخهال من اللسخة (م)
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الو قة األو من اللسخة (()

الو قة األخهال من اللسخة (()
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الو قة األو من اللسخة (ل)

الو قة األخهال من اللسخة (ل)
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اللص احملاّق:
كتااُ الْمُفْر ِد وا ْلمُؤلَّ ِ
ألب الاام ِم الشَّمخْي ِر ِّ اوتوفّم ملة 538هـ
ِب ْس ِم ارِ الرعحْمنِ الرعحِيمِ[وِب ِ أ،مْتعِاُ](.)1
[قـــال اليعـــيخُ العلّامــةُ([)2دـــا ُ ارِ]([ )3أبُـــو الا،امِــ ِم محْمُـــو ُد بْــنُ نُمـــر[بْ ِن
مُحمع ـدِ]( )4بْ ـ ِن ،أحْمــد اخل،ــوا ِ ْز ِم الشعمخْي ـ ِر ]()5ل ِ ـ ارُ نلْ ـ ُ(:)7(])6هــذا
كِتااُ(ا ْلمُفْردِ وا ْلمُؤَّل ِ)ل نمِلُْت ُ لِذ ِو السعابِاِ ،ة وال ،ر ِم مِـنْ مـاكِل ِة( )8احل،ـرمِل
نمـــق مــ ْن ط،ــ َّ لِمــ ْن حــ َّ()9ل يوخَّيــتُ( )10فِيــ ِ ق،يْـــد األ،وابِــ ِد()11ل وصـــيد
ت».
ا»ل وم اٍها ل« :وما يوفِياِ نلّا بِ ِل نل،ي ِ يو َّك ْل ُ
( )1ماقط من ن ومل و (ٍ« :ستع ُ
( )2ن« :اإلما ُم».
( )3ززادال من نل و(.
( )4ماقط من ل.
( )5ماقط من نل و(.
ر».
( )6ل « :حِم ُ ا ُ
( )7ي ملة من مل ول.
( )8م« :ما ِكِل ».
( )9أ  :صلعة ،حاذِ ون زُح ل وهو مثق ميهو ل قالوا« :اِصل ْع ُ صلْعة ،من ط،ـ ع لِمـن
ح َّ»ل زاال ذلك ون زلتمس مل التلوع

الي ً والتحسا في ل زلُر :أمثال أب ن يـد

238ل يهذز اللغة 305/13ل ههرال األمثال .91/1
ت».
( )10م« :ويوخَّي ُ
( ) 11قيد األوابد :مُايعـد الوحـو ل ومـن جمـازه أن زاـال لأل،لفـا ِظ التِـ زـ ِد معلاهـا أ،وابِـدُل
وأوابد ال سم غرائ ل زلُر :أما( ال سغة 1/1ل احمل م 386/9ل اوو ا اوله .521
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اليعــوا ِ ِد()1ل وياْرِز ـ مــا ز ْعُ ـدُ ن ـ ِن الف،هْ ـمِل ويسْ ـهِيق مــا زوْ ـعُ ُ نلّــا نل،ــم
ط هـذا التع ْريِيْـ وزحْـذِ ُ( )3هـ ِذ ِه األ،مـالِيْ أ ْن
اليع ْه ِم()2ل و ـمِلْتُ لِمـنْ زوْـِ ُ
ا
زُوْـــرا ل،ـ ـ ُ مـــم الْمُعْـ ـ ِربِا بِسـ ـ ْه ِم الف،ـــا ِ(ِل وزطِيْـــر امْـ ـ ُم ُ بيْـــل ُه ْم بِوـ ـرْ ِ
لل وزجْعـق لِـ ْ
س()4ل وم،لْتُ بِّ [العُِيم]( )5أ ْن زُلْطِق ِف َّ أْ ،لسِلتهمْ بِحـق
الا،واٍِ ِ
ق
صدْ ٍل وزُوزِنه ْم أنْ زحْمدُوٍِ نل،م دلِيـقِ مـا أ،ف،ـ ْديُ ُهمْل [ودشِزـ ِ
فِيْ ِهمْ لِسان ِ
مــــا أصْــ ـ ،ف ْديُ ُهمْل]( )6بِثلــــاً أفْتخِــ ـ ُر بِــ ـ ِ نلــــم األ،نــــا ِد ل ودُنــــاً ،أدعخِــ ـ ُرهُ
ر
لِمعــا ِد ()7لف،حسْـِ ( )8بِثلــائِ ِه ْم ،فخْــرا مُيــيَّدال وبِـدُنائِ ِه ْم ُذخْــرا مُخلَّــدال وا ،
أ،مْتهْ ِد ل ونزعا ُه أ،مْتعِاُ.
( )1اليعــــوا ُد مــــن اإلبــــق اللعــــافرالُل ومــــن ال ــــسمُ :اليعــــوا ُد هـــ ُم شــــا داللوه :
الغرز ةلزلُر :الوحا 494/2ل اوشهر 186/1ل ياج العرو( .68/1
( )2اليعــهم :ذكــ ع الفــؤادل اللافــذ األمــو ل زلُــر :العــا 405/3ل ههــرال اللغــة
.72/3
( )3مل و(« :وزحْ ُذ ْو».
( )4الاــواٍس :دمــم ق،وٍسٍلوهــو :أ،نْلــم ال يو ـةِ مــن احلدزــدل زلُــر :يهــذز اللغــة
مس ـ بِو ـرْاِ أ،نلــم الــرأ(ِل وذِلــك
410/8ل والوــحا 967/3ل واوــراد أن زيــتهِر ا ُ
كِلازة نن كوٍِ ناليا نليهِمل زلُر :طر اخلِيوق نلم ٍسخة م.
( )5ماقط من نل ومل و(ل ول.
( )6ماقط من م.
هل ـةل زلُـر:
وقول « :أصْـفْ ،دُي ُهمْ» أ  :أنطيـتُهمل مـن الوَّـف،دل ه عركوـال وهـو العطـاً وا ِ
الوحا 498/2ل واواازيس .293/3
( )7م« :لِيومِ معا ِد »ل و (« :لِلمعادِ».
( )8نل ومل و(ل ول« :وح ْسِ ».
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الا،و ُل فِ ا ْلمُفْر ِد
ا مُفْرد ومُؤَّل .
ِانْ ،ل ْم أنع لِسان العر ِ
ف،ا ْلمُفْردُ [ثسثة]( :)1امْمل وهُـو الـدعال نل،ـم معْلـم زوِـي اإلِمْـلادُ نل،يـ ِ()2ل
ك،ـ(ززد).
ث( )3بِشمانٍل ك،ـ( را).
و ِفعْقل وهُو الدعال نل،م اقْتِرا ِن احل،د ِ
وح ْر ل وهُو الدعال نل،م معْلم ِف ،غ ِههِل ك،ـ(هقْ)(.)4
[اّممُ]
[أقسا ُم اّممِ]
ولِس ْم ِم اٍْاِسام(:)5
سل ك،ـ( دُقٍ)ل ونلٍ ،ملك،ـ(ززد)(.)6
دلْ ٍ
ن ِ( )1ي ملة من نل و(.
( )2دعق الشرير اإلملاد من خوائص اّمم  :اوفوق .50
( )3نل ومل و(ل ول« :حدث».
اوفوعــق 326ل 384ل وزلُــر :األصــول
( )4كــذا حــدع الشريــر الفعــق واحلــر
38/1ل نلق اللحو 142ل اجلمق 1ل الت ورال والتذكرال 74/1ل مثا الولانة .141
( )5يلاوهلــا الشريــر ل بتومعــمل مفوعــل 50ل 54ل ويلُــر يلــك التاســيمات :
األصول 36/1ل اإلزوا العود 52ل او هال ّبن دين 8- 5ل الفوائد والاوانـد
14ل مثا الولانة .153
( )6داً اوفوعق « : 50مِـن أصـلا ِ اّمـم امـ ُم اجلـلسِل وهُـو مـا ُنلّـق نلـم شـ ً
ش ه ُ .وزلْاسِ ُم ن امـمِ ناٍلوامـمِ معْلـم .وكسهُمـا زلْاسِـ ُم ن امـمٍ غ،ـهِ
ونلم كُقع ما أْ ،
صِف،ةلواممٍ هُو صِـف،ة .ف،اّمـ ُم غ،ـ ُه الوعـف،ةِ ٍحـو :دُـقٍ وف،ـر(ٍ و ِنلْـمٍ ودهْـقٍ .والوعـفُ ،ة
ٍحو :ا ِك وداِلسٍ وم ْفهُومٍ ومُوْـمرٍل ومِـن أ،صـلا ِ اّمـمِ العل،مُلوهُـو مـا ُنلّـق نلـم
ش ه ُ».
ش ً بِعيلِ غ،ه مُتلاوِلٍ ما أْ ،
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ل( )1نلـم حـا ٍلل
لل نلم ذاتل وهُو الْموصُـو ُل 1/ا /ودال
ون داوهُو الوعف،ةُ.
ون ناٍ ومعْلم()2ل ٍحْو(:ف،ر(ٍ) و( رْا).[أحوا ُل اّممِ]
و،ل ُ أحْوال:
 مِلْها اإلنْرااُ:وهُو:اخْتِس ُ خِـ ِر ِه([ )3لِعوامِـق]( )4بِحرك،ـات ملْفُـوظ( )5بِهـا أ ْو مُا،ـدَّ الل أْ ،و
ِبحُرُو (.)6
ت الْملْفُـو ِظ( )7بِهـا فِـ كُـقِّ امْـ ٍم مُـتم ِّ ٍن خِـ ُر ُه حـرْ
ف،اّخْتِس ُ بِاحل،ركـا ِ
مـــالِم أوْ دـــا ٍ مجْـــراهُل ف،السعـــاِلمُ :مـــا ل،ـــيس بِــِ،ل أوْ زـــاً

()8

[مُتحـــرِّك مـــا

(« :( )1ون دالٍع».
( )2قــــال ابــ ـنُ زعــــي « :اوــــرا ُد بامــــم العــــا مــــا كــــان شخْوــــا زُ ْد ِكــ ـ ال وــ ـرُل
كـــــ( دــ ـقٍ)لو(فــــر(ٍ) لوووهمــــا مــــن او،رئيعاتلواوعــــاٍ ن ــــا ال نــــن اووــــاد ل
كـــ(العِلْــم)لو(الاُـدْ ال)لموــد ْ :نلِــم وقــد  .وذلــك ممّــا زُـدْ ك بالعاــق دون حامعــة
ال ور»ل شر اوفوق .73/1
ختِس ُ اآلخِرِ».
( )3م« :يغي ُر اآلخِرِ»ل و ل« :ا ْ
( )4ماقط من نل و (« :بِعوامِق».
(« :( )5ملْفُوظة».
( )6زلُر :شر السها 240/1ل اإلزوا العود 56ل اوفوق .62- 61
(« :( )7ا ،ولْفُوظةِ».
( )8دعق الشرير (السامل) ماابق (اوعتقع)ل و اوفوق 62ل مسعاه (الوعحيي).
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ق ،ل،هُمــا]()1ل واجل،ــا ِ مجْــراهُ :مــا( )2كــان زــاً أ ْو واوا مــاكِلا مــا قْ ،ل،هُمــا()3ل
ك،ـ(ـُ )ٍ ْ ،و(دلْوٍ).
خ ُرهُ حرْ ّ مِيق لِلْحرك،ـةِ نل،يـ ِل ك،ــ(نوا
وبالْمُا،دَّ ِال( :)4فِ كُقِّ ا ْم ٍم ِ
ومُعْدى)ل ،أوْ ل،ها نل،ي ِ مِيق غ،ه أٍعها ُمسْـتثْا،ل،ة نل،يـ ِل ك،ــ(الا،ا ِ ْ) فِـ الرعفْـ ِم
واجل،رِّ ألعٍ ُ ِف اللعوْ ِ ك،ـ(الوعا ِاِ)(ّ )5مِْتخْف،افِها( )6نل،ي ِ.
ت بعض العلماًل بعدهل زذكرهما نلم السواًل ماابق اوعتقع فالس ّاك زرى أنع
وقد ألفي ُ
م عم صحيحا ومالِمالونذا كـان خبسفـ
س ُ
«اّمم أو الفعق نذا مل ز ن حروف األصول معت و
مُـــــمع معـــــتس»ل مفتـــــا العلـــــوم 31ل وذكـــــر أبوحيعـــــان بلـــــاً (فعـــــق) وقسعـــــم ن
صحييلومهموزلومثاللوأدو لولفي لوملاوصلوأصملثم قال(« :الوحيي) :وزاالُ
ل (السامل)لوهو :ما مل ز ن أحد األقسام بعده»ل اّ ييا .157/1
ولليرز اجلرداٍ يفويق لطي فيهما با اللحوزا والورفيال م لـا ُه احلـر ُ اولُـو
ت حروفُـ األصـليةلاليت
من ال لمةل فـ(السامل) و(الوـحيي) نلـد الوـرفيا :مـا مـلم ْ
يُاابــق بالفــاً والعــا والسملمــن حــرو العلّةلواهلمشاللوالتوــعي ل وهمــا ُن ـ ْر
اللحوزا :ما لـيس

خـره حـر ُ نلّةلمـواً كـان غـهه أوّلومـواً كـان أصـلي،ا أو

زائدال زلُر :التعرزفات 186ل .207
( )1ي ملة من ن.
(« :( )2وهُو ما»ل وّ زتلم بها ال سم.
( )3مل ول، « :ق ْل،ها».
( )4مل ول« :والْمُا،دع ُال».
ومراده :اّختس ُ باحلركات اوا عد ال ماابق اّختس باحلركات اولفوظ بها.
( )5لمعق الياً للحركة وظهو ها نليها ٍُه ال اًِ احلر ِ الوحييِل زلُر :اوفوق .530
متِخْف،افِها».
( )6نل ومل و(ل ول « :ا ْ
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وبِــاحلُرُو ِ :فِــ األ،مْــما ًِ السعــتَّ ِة مُوــاف ،وة()1ل وهِــ ( :أبُــو ُه وأخُــوهُ()2ل
وحمُوهُا()3ل [وهلُوهُ]()4ل وفُوهُلوذُو مالٍ) ألٍعهـا [ -نذا كاٍـتْ]( )5مُفْـرد وال -
ق()7ل [وحـمٍ]()8ل وهـنٍل و[ف،ـمٍ]())9ل نلّـا
ت()6ل ٍحْـو(:أال و أ ٍ
مُعْربة بِاحل،ركا ِ
(ذُو[مالٍ)]()10ل ف،إنَّ اإل اف،ة، ،ل ُ ّزِمة(.)11
وفِ ـ التعثْلِي ـ ِة والْجمْ ـ ِم [اووــحَّيِ]()12ل ٍحْو[ق،ولِ ـك :،دــاًٍِ ](ُ )13مسْ ـلِما ِن
ا و ُمسْ ِلمِا.
ت ِب ُمسْلِم ِ
ا و ُمسْ ِلمِال ومر ْ ُ
و ُمسْلِمُونل و أزتُ ُمسْلِم ِ

( )1لغه زاً اوت لّم.
( )2مل ول« :أ،خُو ُه وأ،بُو ُه».
( )3م« :وحمُو ُه».
( )4األصق« :وهلُوها»ل والتوحيي من نل ومل و(ل ول.
( )5ززادال من (.
( )6األصق« :ألٍعها ُمعْربة مُفْردالو بِاحل،ركـاتِ»ل فوـق باحلـال بـا اخلـر ومتعلّاـ اجلـا ع
واارو ل واوث تُ اوسئمُ من م ول.
( )7مل ول« :أقٍلوأا».
( )8ماقط من مل و(ل ول.
( )9ماقط من (ل و ن« :وف،مٍل وهنٍ».
( )10ماقط من نل ومل و(ل ول.
(ّ« :( )11زِمة ل.»ُ ،
وزلُر :اواتو 234/1ل األصول .326/3
( )12ي ملة من (.
( )13ي ملة من مل و(ل ول.
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وفِ (كِ ،لا) مُوافوا ن مُوْمرٍ ِف اللُّغ ِة اليعائِع ِة()1ل ٍحْو :دـاًٍِ كِل،اهُمـال
ح ْـ ُم
ح ْمُـ ُ ُ
ت كِل،يهِمــال ومــر ْتُ ِب ِل،يهِمــال ونذا أُ ِــي ن ظ،ــا ِه ٍر(، )2ف ُ
و أزـ ُ
(نوا)( 2/.)3أ/
وزُا،الُ لِلْمُعْراِ :ا ْلمُتم ِّنُل وهُو نل،م رْباِ:مُلْورِ لوهُو ما فِيـ ِ اجل،ـر
والتعلْوِزنُ.
و ،غهُ مُلْورِ ()4ل وهُـو مـا نُـدِما فِيـ ِ()5ل وفُـتِي فِـ مو ِـمِ اجل،ـرِّل نلّـا نذا
أُ ِي أ ْو دخ ،ل ُ ّ ُم التععْرِز ِ(.)6
( )1اللغ ُة اليائعة اويهو ال التفرز ُق با ننرااِ (كسل وكلتا) مواف،ا ن ظاهرل وننرابِـ
موافوا ن مومرل واللغةُ غ ُه اليائعةِ ندمُ التفرزـق بـا حال،يـ اإل ـافة ن ظـاهر أو
مومرل وفيها ودهانل ود ل لاٍة ُيجر (كسل وكلتـا) جمـرى اوثلـم مطلاوـال فيعـرا
باحلرو ل وود خر ل لحا ث بن كع زُجروٍها جمـرى اواوـو ل فيعـرا باحلركـات
اوا ـدع الل زلُــر :معــاٍ الاــر نل للفــراً 184/2ل معــاٍ الاــر نل لألخف ـ 408/2ل
معاٍ الار ن وننراب 362/3ل 364ل اإلزوا شـر اوفوـق 82- 81/1ل شـر
ال افية اليافية .187/1
(« :( )2مُُْهرٍ».
( )3أ  :زُعراُ باحلركات اوا عد ال نلم األل ل فعا وٍو ا ودر،ا.
جلــر والعت ْل ـوِزنُل و ،غ ـ ُه
( )4مُ « :ملْو ـ ِر ل و ،غ ـهُ ُملْو ـ ِر ل ف،الْ ُملْو ـ ِر ُ :مــا دخ ،ل ـ ُ ا ،
الْ ُملْو ِر ِ .»...
ا زُاــا ُل لـ  :مُتم ّنلوهــو زلاســم
( )5دـاً األصــولل ّبـن السـرعاج « :50/1فــاوعر ُ
أزوا نلم ربا :فِ ،اسْم ّ زُيِ ُ الفعقلوقِسـم ُزيْـ ُ الفعقلفالـذ ّ زُيـِ ُ الفعـق هـو
مُتم ّن ُملْو ِر زُرفُ ،م مو مِ الرعفمِ وزُجـر مو ـمِ اجلـرِّ وزُلوـ ُ مو ـمِ اللعوـ ِ
وزُلوعنُلوقِسم زُوا ِ ُع الفعق غُ ،ه مُلور ّ زدخلُـ اجلـرعلوّ التعلـوز ُن»ل وزلُـر :اجلمـق
218ل اإلزوا العود 58ل اوفوق .62
( )6زاــول مــي وز « :وهيـ ُم مــا ّ زلوـ ِر نذا أدخلــت نليـ األلـ والــسم أو أُ ــي
ق نلم اولو ِر ِ .ودخـق فيهـا اجلـر كمـا زـدخقُ
اجنرَّ ألٍها أمساً أُدْخِق نليها ما زدخ ُ
اولو ِر ِ »ل ال تاا .23- 22/1
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ا فِي ِ ِمنْ أمْ اا ِيسْـعة()2ل
ق الوعرْ ُ()1لونٍعما زمْتِلمُ ّدْتِماعِ م ِ
واأل،صْ ُ
جلمْـمُل
و ِه :التععْرِزـ ُل والعت ٍِْيـثُل ووزْ ُن الفِعْ ـقِل والوصْـ ُل والعـدْلُل وا ،
والتعرْكِي ُل وال ُعجْمةُل واألِ،ل ُ واللعونُ الْمُوا ِنتا ِن ِل،لِف ِ ،العت ٍِْيثِ.
()5
حليْ ِو
وما أح ُد م ي ِ( )3التع ْعرِز ُ نذا ٍُ ِّر اٍْور ()4ل والثعسِث السعاكِنُ ا ،

( )1و د اواتو « :309/3انلم أنع التعلوزن األصقِ لألمساًِ كُلِّها نسمـةو فاصِـلةو
بيلها وبا غههال وأٍع ُ ل،يس للسعائِقِ أ ْن زسْ ل :لِم اٍِْور اّممَُلفإٍعما اوس ل ُة نمعـا ل،ـم
زلو ِر ْ :ما اواٍِ ُم ل ،مِن الوعر َِ وما الذ أ،زال ُ ،نن مِلهاجِ ما هو امـم مِثلُـ ن ْذ كاٍـا
اّمسيعةِ مواًَ»ل وزلُر :نلق اللحو 174ل 456ل شر السها .101/2
م ااِ الِتسْعةِ».
(« :( )2الس اِ ِم ْن األ ْ
(« :( )3م ي ِ أوْ أ،مْ ابِ ِ»ل وّ ودـ لشزـادال (أ،مْـ ابِ ِ) نذ مل زُعهـد ملـم الوـر
كلمة واحدال لثسثة أم اا.
وــق 64- 63 :فاــال« :نّلــا وــو
( )4وقــد امــتثلم الشريــر مــن ذلــك مسـ لةو اوف ع
ح ِ ال تااِ»ل فلحـو (أ،حْمـر) ممـا ملـم الوـر
(أمحر) فإنع في خسفوا با األخف ِ وصا ِ
مس ـ ب ـ ثــم ٍُ ّــر فــإن مــي وز -وشــيخ اخلليــق  -ميلعــان
للوصــفية ووزن الفعــق نذا ع
صــرف ل وخالفهمــا األخف ـ ُ واجلرم ـ ل وهانــة مــن ال وــرزا وال ــوفيال فاختــا وا
صــرف ل يلُــر اوس ـ لة ثججهــا ونللــها  :ال تــاا 198/3ل اواتو ـ 312/3ل مــا
زلوــر ومــا ّ زلوــر 11ل اٍّتوــا ل ّبــن وّلــاد 203ل شــر الســها 190/11ل
اوسائق ال ورزات 322/1ل الغرعالل ّبن الدعهان 122/2أل التذزيق والت ميق 63/5أ.
( )5مل ول« :األومط».
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فِي ِ مذْه ا ِن()1لوزُوْر ُ ،غهُ ا ْلمُلْورِ ِ ِف [ رُو الِ]( )2اليععْ ِر()3ل وزُعد( )4أِل ُ
ا واجلْ ،م ُم األ،قْوم(.)5
ثم ِ
العت ٍِْي ِ
( )1الور ُ وملعُ ل وكذا داً األمنوذج 16ل وقال اوفوعق « : 64ومـا فيـ ِ مـ انِ
ِمــن الثعسث ـ ِّ ال عســاكنِ احل ْي ـوِ ،كـــ(ٍُو ٍ) و(ُلــو ) مُلوــر

اللّغ ـةِ الفوــيحةِ الــيت نليهــا

جرُوٍ ُ نلـم الايـا(ِ ف،ـس زوْـ ِرفُوٍ »ل وهـو
ق لِمُااومةِ الس ونِ أحد ال عس اِلوق،وم زُ ْ
التلشز ُ
قــول ابــ ِن قتي ــة أدا ال اي ـ 282ل ون ــدِ الاــاهر اجلردــاٍ ع اجلمــق 52ل وهــذا
اوذه ملاول نن نيسم بن نمرل  :شر اجلمقل ّبن نوفو 211/2ل والتـذزيق
والت ميق  54/5أل ويو يي اوااصد .145/4
وٍاق الفا م نن الشعداج أٍع «زرى ألّا زُور األنجم اوعرف ُة ون ْن كان ثسثي،ا وأوم ُط
ماكن»ل التعلياة .58/3
واجلمهو ّ زرون في نلّا الوعر ل و دَّ بعوُهم نلم من دوعز ملم الوـر ل أو أود ـ ل
بعدم السماع وبتفرزق قيا( األنجم ع نلم اوؤٍعثل زلُر اورادم اوتادعمة واإلزوا
شر اوفوق 119- 118/1ل وشر الر

:

148/1/1ل واوااصد اليافية .645/5

( )2ماقط من نل ومل ول.
( )3ومل قو ُل اللابغة:
ف،ل،ت ْيِيلْك ،ق،وائِد ول،ي ْدف،عنْ

دي نِل،يك ،ق،وادِم األ،كْوا ِ

فلوعن(قوائد)لوه ّ يلور ل زلُـر :دزـوان اللابغـة 54ل ال تـاا 26/1ل 511/3ل
اواتو .143/1
( )4ل« :ويُعد».
( )5داً اوفوعق « :62واّم ُم ميتلِـمُ مِـن الوعـر ِ متـم ادتمـم فيـ اثلـانِ مِـن أمـ اا
يِســعة أ،و ي ،ـ عر ُ واحــد مِلهــا»ل وماوــوده بــالت را الع ّلـ ُة ياــوم ماــام نلّتـيْنل فعلّتــا أل ـ
ث نلّـة ولشومـ كالعلّـة الثاٍيـةل ونلّتـا اجلمــم
ح لـمل ومحـراً)ل الت ٍيـ ُ
الت ٍيـثل وـوُ ( :
األقوــمل وــو( :مســادد)ل أعٍ ـ هــم وأعٍ ـ ّ ٍُــه ل ـ

األمســاًل زلُــر :األصــول
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وأ،لْاااُ [حركاتِ]( )1اإلنْرااِ:
ق()2ل ولِمـــا( )3أُ ْلحِـــق بِـ ـ ِ مِـــن الْمُ ْتـــدِأ وخ ـ ـ ِر ِه()4ل
[الرعفْــمُ :وهُـــو لِلْفانِـ ـ ِ
ا(()6ننع) [وأ،خوايِهــا]( )7و(ّ) [الــيت]( )8لِلفْ ـ ِ
[وامْ ـمِ(كان)]()5ل واخل ،ـ ِر فِ ـ بــا ِ

79/2ل 90ل الت ورال والتذكرال 549/2ل 568ل الفوائد والاواند 634ل مثا الوـلانة
403ل .405
( )1ي ملة من نلوملو(لول
( )2وكـــذا صـــلم الشريـــر

ت بعـــده
اوفوـــق  65فاــدعم الفانـــق ودعـــق اورفونـــا ِ

«ملحاــات بِالفانـقِ نلــم مـ يقِ التعيـ ي ِ والتعارزـ ِ»ل في ــون الفانــق أصــق اورفونــات
ووده «أنع الفانق زُْهـر برفعـ فائـد ُال دخـولِ اإلنـراا ال ـسمل مـن حيـث كـان ي لُّـ ُ
ززادالِ اإلنراا نٍعما احتُمـق للفـر بـا اوعـاٍ ل الـيت لوّهـا وقـم ل،ـ ْس .فـالرف ُم نمنـا هـو
للفر با الفانق واوفعول اللذزن جيوز أن ز ون كق واحد ملهما فانسو ومفعولوا و فـ ُم
او تــدأ واخلــر مل ز ــن ألم ـرِ زُخْيــم الت ام ـ ل بــق لوــرا مــن اّمتحســانل والتي ـ ي
خ ــرا نلـ »ل شــر اوفوــقل ّبــن زعــي
بالفانــقل مــن حيــث كــان كــق واحــد ملهمــا مُ ْ
187/1ل وزلُر :نلـق اللحـو 263ل اواتوـد 210/1ل 216- 215ل مثـا الوـلانة
250ل 274ل اورهق .313
( )3مل ول« :وما».
(« :( )4واخل رِ».
( )5ماقط من مل و(ل ول.
( )6مل و(ل ول« :باب ».
( )7ماقط من مل و(ل ول.
( )8ي ملة من (.

224

كتاا (اوُفْرد واوُؤلَّ ) ألب الاامِم الشعرْيرِ ع  -د امةو ولاياوا
د .نل بن مومم بن همد ش ه

اجلِلْسِل وا ْم ِم (ما) و(ّ)([)1اللّتاِ] ِبمْعلم (ل،يس)(.)2
واللعوْ ـ ُ :وهُــو ِللْمفْعُــولِل وزتل ـوع ُع ن مفْعُــو ٍل ُمطْل ،ـقٍل ومفْعُــو ٍل بِ ـ ِل
()4
ومفْعُو ٍل فِي ِ :وهُو الُّرْف،انِل ومفْعُو ٍل مع ُل ومفْعُو ٍل ل،ـ ُل ولِمـا( )3أُ ْلحِـق بِـ ِ
مِــن احلــالِل والتعمْيِي ـشِل والْ ُمسْــتثْلم()5ل وخ رِ(كــان) و(كــاد ونســم)ل و(مــا)
و(ّ) [اللّتاِ] بِمعْلم (ل،يس)ل وا ْم ِم (ننع) و(ّ) [اليت] لِلفْ ِ اجلِلْسِ.
واجل،ر( :)6وهُو لِلْمُوا ِ نل،ي ِ ل،يس نلّا.
و[مِلْها]( )7الِلاًُ:ق()9ل 2/ا/واأل،صْــ ـقُ
وهُــــو :مُــ ـ ُو ُن خِــ ـ ِر ِه()8ل أ ْو حرك،تُــ ـ ُ ّ لِعامِــ ـ ٍ
ممِ (ما) و(ّ)».
ممِ (كان)ل وا ْ
(« :( )1وا ْ
( )2لغة أهق احلجازل وأما بلو متيم فهفعون ما بعـدهما نلـم اّبتـداً واخلـرل زلُـر:
ال تاا 59/1ل اواتو 188/4ل اوفوق .134
( )3م« :وما».
( )4أ  :أُحلق باوفعولل وزلُر ود ش اولحاات ب اوفوق 110ل 116ل 121ل .125
( )5قــال اوفوعــق « : 118وهــو نلــم ثسثــةِ أودــ  :مــا امــتثين بـــ(نلّا) مِــن كـــسمٍ
مُود لوذلك (داًٍ الاو ُم نلّا ززدا)لوبـ(ندا وخس) بعد كقِّ كسمٍل ...لف مـا (مـا نـدا
وماخس) فاللو ُ ليس نلّا .وكذلك (ليس وّ ز ون)لوذلك (داًٍ الاو ُم أو ما دـاًٍ
ندا ززدالوخس ززدالوما ندا ززدا وماخس ززدا...ل و(ليس ززدا وّ ز ون ززدا)».
( )6زاود اجلرع الـدائمل فاإل ـافة «هـ اواتوِـي ُة للجرِّلك،مـا أنع الفانليعـة ،واوفعوليعـة ،همـا
اواتوِيان للرعفمِ واللعو ِ»ل اوفوق .135
( )7ماقط من مل ول.
وزاود باول « :ملهـا» ل أ  :مـن أحـوال اّمـم ال لـاًُل كمـا أ عن مـن أحوالـ اإلنـراال
والتثلية واجلممل واإلظها واإل ما ل والتعرز والتل هل والتذكه والت ٍيث.
( )8م« :اآلخِرِ».
( )9مل و(ل ول« :بِعامِقٍ».
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اإلنْرااُ()1ل والِلاًُ لِي ِ(، )2غهِ الْمُتم ِّ ِن ومُلام ِت ُ(، )3ل ُ بِ عْضِ ال ُودُوهِ.
ق ِف الِلا ًِ()4ل [فِ ](ٍ)5حْوِ، ( :كمْلومنْ)(.)6
ف،ال عس ُونُ :وهِو األ،صْ ُ
واحل،رك،ــةُل [وهِــ ]()7نمعــا ف،تْحــة أ ْو ــمعة( )8أ ْو ،كسْــرالل فِــ ٍحْــوِ :أزْــنل
ت السعـتِّ
وك،ي ل وثـمَّل وأ،زعـانل واآلنل و ِف :حيـثُل وقْ ،ـقُ وبعْـدُل واجلِهـا ِ
[غ،ازـــات]()9ل ودِمْتُـ ـ ُ أوع ُل ومِـ ـنْ نـ ـقُل وزـــا ح ،ـ ـمُ()10ل و[ ]( :)11هـ ـؤًُِّل
س()12لوٍشالِل وف،جا ِل و[زا]()13ف،سا ِ.
وأمْ ِ
( )1ألنع األمساً يدلع نلم معانٍ رتلفة بويغة واحـدالل ولـو مل يعـرا ألشْـ ،ق معلاهـال
زلُــر :اإلزوــا ل للشدــاد 77ل نلــق اللحــو 142ل اواتوــد 108- 170/1ل مثــا
الولانة .192
(« :( )2لِي هةِ».
(« :( )3ومُلام ةِ».
( )4وودهـ أنع ال لــاً ٍاــيض اإلنــراال واإلنــراا ز ــونُ باحلركــةل فودـ أن ز ــون أصــق
ٍايوِ بالس ونل زلُر :الت ورال والتذكرال 78/1ل اواتود 132/1ل مثا الولانة .193
( )5ماقط من مل و(.
( )6مٍ« :حْو :منْلوكْ ،م».
( )7ماقط من م.
( )8مل ول « :معةلأ ْو ،فتْحة».
( )9ماقط من (.
وداً اوفوعق « : 210والذ هـو حـد ال ـسمِ وأصـلُ أ ْن ُزلْط،ـق بهـنع مُوـافاتل ف،لمعـا
اُقتطِم نلهنع ما زُوفن نلي ل ومُـ ِت نليهنعلصِـرن حُـدودا زُلتهـم نلدهالف،لـذلِك مُـمعا
غازات».
(ٍ )10ا،ق مي وز نن شيخ اخلليق يعليق (مِن نقُ) أٍعهـم «ل،معـا أ ادوا أن جيعـق مبلشلـة
ق وبعـدُ)حرَّكوه كمـا حركـوا (أوَّلُ) فاـالوا( :ابــدأ بهـذا أوَّلُ)لكمـا قـالوا( :زـا ح ،ـ ُم
(ق ،ـ ُ
،أ ْقِقْ) اللداً»ل ال تاا .278/3
( )11ماقط من مل ول.
( )12بعدها ل« :وأ،مام»ل ماحمة ّ ود هلا.
( )13ززادال من مل و(ل ول.
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ومِلْها التع ْثلِيةُ:وهِ ـ ( )1أنْ يشِزــد فِ ـ خِ ـ ِر ِه ألِفوــا أ ْو زــاً مــاكِل وة( )2مفْتُوحــا مــا قْ ،ل،هــا وٍُوٍــا
م ْسُو الولوه ِذ ِه اللونُ يسْاُطُ نِلْد اإل اف،ةِ.
ومِلْها اجل،مْمُ:وهُــو رْبانِلمــالِم، :أ ْ :م ـلِم فِي ـ ِ الواحِ ـدُ()3ل وزخْــتص الْمُــذكَّرُ ِملْ ـ ُ
ت العُا،س ًِ و،أنْسمِ ِهمْ()4ل ٍحْو(ُ :)5مسْ ِلمُونل وززدُون()6ل [ويسْاُطُ ٍُوٍُـ ُ
بِوِف،ا ِ
ث نــام ل،هُ ـ ْم ولِغهِ ِهمْل[ك،ا،ولِ ـك:،
نِلــد اإل ــاف،ةِل ك،لُــو ِن التعثْلِي ـةِ]()7ل والْ ُمؤٍَّْ ـ ُ
ق،ائِماتل وهِلْداتل ويمراتل وم ،رات(.)9(])8
حدُل ٍحْوِ :دالٍل ود اهِم.
و ُم ،سَّر :وهُو ما ،ل ْم زسْ ،ل ْم فِي ِ الوا ِ
( )1م« :وهُو».
( )2مل ول« :ماكِلا».
( )3ل« :ملِم فِي ِبِلا ًُ الواحِدِ وٍُْمُ ُ».
( )4ومما ذُكر شرطوا وا زُجمم ماوا وذكر :أ ْن ز ون نل،ماو وذكّرٍ ناققٍ خالٍ من ياًِ الت ٍيـثِ
ومن الجكي لأو أ ْن ي ون صفةو وذكرٍ ناققٍ خالٍ من ياًِ الت ٍيثِ ومـن الجكي ِلوليسـت
من بـااِ (،أفْعـق ف،عْـسً) وّ( ،فعْـس،ن فْ ،عل،ـم)لوّ ممّـا زسـتو فيـ اوـذك ُر واوؤٍـثل زلُـر:
شــر اوادعمــة احملسـ ة 133/1ل 137- 136ل الفوائــد والاوانــد 131ل مثــا الوــلانة
228ل اوفوق .232
( )5مل ولٍ« :حْو ق،وِلك.»:،
(« :( )6ززدُون و ُم ْسلِمُون».
( )7ي ملة من (.
( )8مل ولِ « :هلْداتلوق،ائِماتل ويمراتل وَ ُملْ ،رات».
( )9ماقط من (.
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ومِلْها اإلظْها ُ واإل ْما ُ:ف،ا ْلمُُْهرُ :هُو اّ ْم ُم الوعرِزيُ.
وا ْلمُوْمرُ[ :هُـو]( )1ال ِلازـةُل وّ زخْلُـو مِـنْ أ ْن ز ُـون مُتعوِـلوا أوْ مُلْف،وِـلوال
ومرْفُونا()2أوْ ملْوُوبا أوْ مجْرُو ا.
ف،مرْفُــوعُ ا ْلمُتعوِ ـقِ[ٍحْوُ(:ززد]( )3ــرا) ن [( ــربْن)ل و( ــربْت) ن
( ــــربْتُنَّ)ل و( ــــربْتُ) و]( ( )4ــــربْلا)()5ل[و(يوْــ ـ ِربِا)]()6لوملْوُــــوُب ُ:
( )1ززادال من (.
( )2مل و(« :أ ْو م ْرفُونا».
( )3ززادال من م.
( )4ماقط من (.
ق اورفــوع الغائـ ل مــذكّرا ومؤٍثــال مفــردا ومثلــم
ق مــا أُدْ ِمــق اآليـ  :متوـ ُ
( )5ويفوــي ُ
وجممونــال مثاُل ـ  ( :ــرال و ــربال و ــربُوال و ــربتْل و ــربتال و ــربْن)ل ثــم
متوــق اورفــوع اوخا ،ط ـ ل مــذكّرا ومؤٍثــال مفــردا ومثلــم وجممونــال مثال ـ  ( :ــربْتل
و ــرْبتُمال و ــرْبتُمل و ــرْبتِل و ــرْبتُمال و ــربُتنع)ل ثــم متوــق اورفــوع اوــت لّمل
مثال ـ  ( :ــرْبتُل و ــربْلا)ل زلُــر :اللمــم 188- 187ل الوا ــيل للشبيــد 117ل
شر اوادمة احملس ة .143/1
( )6ماقط من (.
ظاهر اوثـال( :يوْـ ِربِا) أ عن الشريـر َّ أحلـق زـاً اوخا ،ط ـة بوـمائر الرفـم اوتوـلةل وكـذا
ورِبِا) مُختل فيها نذ زرى مي وز واجلمهـو ُ
صلم اوفوق 327ل والياً من وو (ي ْ
أٍها م ُه الفانق ويفيـد الت ٍيثلكمـا أن الـواو (ا ْـرِبُوا) و(زوْـرِبُون) ـم ُه الفانـق
ويفيد التذكهلوخالفهم األخف ُ واوازٍ وهانة من اللحوزا فالياً حـر دالع نلـم
الت ٍيــث مبلشلــة التــاً (قام ـتْ) والفانــق ــمه مســت نعلكما كــان كــذلك مــم اوــذكّر
(ا ْرِاْ)ل زلُـر :التعلياـة 204- 203/4ل الفوائـد والاوانـد 408ل شـر اوادمـة
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( ـــرب ُ) 3/أ /ن [( ـــربهُنَّ)()1لو( ـــربك )،ن ( ـــرب ُنَّ)ل و( ـــربِل )
و]( ()2ـــربلا)()3ل ومجْـ ـرُو ُهُ( :غُسمُـ ـ ُ) ن [(غُسمِهُـــنَّ)ل و(غُسمُـــك )،ن
(غُس ِم ُنَّ)لو(غُس ِم ) و](()4غُسمُلا)(.)5
ق(( :)6هُـــو)ن [(هُـــنَّ)ل و(أٍْـــت) ن (،أٍْــتُنَّ)ل و(أٍــا)
ومرْفُـــوعُ الْمُلْف،وِــ ِ

احملس ـ ة 157/1ل مثــا الوــلانة 155ل شــر اجلمــقل ّبــن نوــفو ل 15- 14/2ل
ص او اٍ 445ل اوااصد اليافية .347/6
( )1ل « :ربهُم».
( )2ماقط من (.
ق اولوـوا الغائـ ل مـذكّرا ومؤٍثـال مفـردا ومثلـم
ق ما أُدْمِق اآليـ  :متوـ ُ
( )3ويفوي ُ
وجممونال مثالُ  ( :رب ل و ربهمال و ربهمل و ربهال و ربهمال و ـربهنَّ)ل ثـم
ق اولوـوا اوخاط،ـ ل مـذكّرا ومؤٍثـال مفـردا ومثلـم وجممونـال مثالُـ  ( :ـربك،ل
متو ُ
و رب ُمال و رب ُمل و ربكِل و رب ُمال و رب ُنع)ل ثم متوقُ اولووا اوـت لّمل
مثالُ  ( :ربينل و ربلا)ل زلُر :اللمم 188ل الوا يل للشبيد 118ل شر اوادمة
احملس ة .146/1
( )4ماقط من (.
ق ااــرو الغائـ ل مــذكّرا ومؤٍثــال مفــردا ومثلــم
ق مــا أُدْ ِمــق اآليـ  :متوـ ُ
( )5ويفوــي ُ
وجممونال مثالُ ( :غس ُم ل وغسمُهمال وغسمُهمل وغسمُهال وغسمُهمـال وغسمُهـنَّ)ل
ق اارو اوخا ،ط ل مذكّرا ومؤٍثـال مفـردا ومثلـم وجممونـال مثالُـ ( :غسمُـك،ل
ثم متو ُ
وغس ُم ُمـــال وغس ُم ُـــمل وغسمُـ ـكِل وغس ُم مـــال وغس ُم ـــنَّ)ل ثـــم متوـ ـقُ ااـــرو
اوـت لّمل مثاُلـ ( :غسمِـ ل وغس ُملــا)ل زلُـر :الوا ــيل للشبيـد 118ل شــر اوادمــة
احملس ة .146/1
ق».
(« :( )6وا ،و ْرفُو ُع الْ ُملْف،وِ ُ
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حنُ)لوملْوُوُب ُ( :نزعاهُ) ن [(نزعاهُنَّ)ل و(نزعـاك )،ن (نزعـاكُنَّ)ل و(نزعـا )
و](ْ ٍ()1
جرُو ،ل ُ(.)4
و](()2نزعاٍا)()3ل وّ م ْ
ومِلْها التع ْعرِز ُ والتعلْ ِهُ:ف،الْمعْرِفُ ،ة خمْسة( :)5العل،ـمُل والْمُوْـمرُل وا ْلمُـ ْهمُ :وهُـو أمْـماًُ اإلِشـا ِال

( )1ماقط من (.
( )2ماقط من (.
ق الشريــر ِّل هلــال مذه ـ
( )3خــال متثيـ ُ

اوفوــق ومــذه اجلمهــو

نذ زل غـ أ ْن

زُادعم «مـا للمـت لّمِنلـم غههلومـا لِلمخاط،ـ ِ نلـم الغائِـ »ل اوفوـق 174ل ذلـك أنع
«أنْر أٍواعِ اووْمرِ ـم ُه اوـت لّمِلثمع اوخاط،ـ ِلثمع الغائِـ ِ»ل اوفوـق 247ل وزُهـر
هلا أعٍ يل ّ ذلك ف دأ بومائر الغائ ثـم اوخاطـ ثـم اوـت لّمل زلُـر يرييـ الوـمائر
 :ال تاا 364/2ل األصول 120/2ل الفوائد والاواند 399ل أمرا العربية .24
( ) 4أ  ّ :ز ي

ق درع ألنع اارو ّ زفا
مه ملفوق ه ع

اجلا ع وّ زتادم نلي ل

زلُر :األصول 117/2ل نلق اللحو 411ل الفوائد والاواند .417
( )5و اوفوــق 247ل ذكرهـــا الشريـــر بالجييــ ٍفسِــ ل ماــدعما العل،ــم نلـــم بايـــة
اوعا

ق نليـ حـر ُ
ل وناّ باول « :وأنرفُها اوومرُلثم العل،مُلثم اوـ همُلثم الـدعاخ ُ

التععرز ِلوأمعا اووا ُ ،فيُعت ُر أمرُه مبا زُوا ُ نلي ».
ومــذه ُ الشريــر ع هــذا أنــر اوعــا
خــرانل أحــدهما :أ عن الع ،لــم أنــر اوعــا

هــو مــذه ُ اجلمهــو ل و اوس ـ لة مــذه ان
ل وٍُ ِس ـ او ـذه للســها ع وال ــوفيال

واوــذه اآلخــر :أ عن اوــ هم ( امــم اإلشــا ال) أنرفهــال وهــو ملســوا ن الفــرعا ًِ مــن
ال ـوفيا وابـنِ السـرعاجل يلُــر اوــذاه وحججهـا ونللــها  :األصـولل ّبــن السـرعاج
154/1ل 313/2ل الفوائـــد والاوانـــد 395ل شـــر اوادمـــة احملسـ ـ ة 169/1ل مثـــا
الولانة 157ل أمرا العربية 345ل اإلٍوـا 709- 707/2ل الغـرعالل ّبـن الـ عدهعان
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والْموصُوّتُل وا ْلمُعرع ُ بِاللّامِلوالْمُوا ُ ن أ،ح ِد أْ ،بعتِها(.)1
والعل ِرالُ :ما شاع ِف أُمَِّت ِ(.)2
ومِلْها التع ْذكِهُ والتع ٍِْيثُ:ألِل ُ(.)5
ا( :)4التعا ًُ وا ،
ت فِي ِ ِنحْدى العسمت ِ
ف،الْمُذ َّكرُ( :)3ما ل،يس ْ
والْمُؤٍَّثُ :ما ِه فِي ِل ٍحْو :صالِحة وحُ ْل،م وصحْراًل وز ُونُ حاِياِي،ال
ك،ت ٍِْي ـثِ الْم ـ ْر،أ ِال واحلُ ْل،ملومجازِز،ــا()6لك،ت ٍِْي ـثِ الُُّلْم ـ ِة والُيْــرىل واحل،اِياِ ـ
،كدُ( )7مِن الْمجا ِز ِّ.
2/2ا 3-أل ال دزم 4/1/2ل شر اجلمقل ّبن خـرو 310/1ل شـر اوفوعـقل
ّبن زعي 184/5ل شر اجلمقل ّبن نوفو 207/1ل .136/2
( )1زعين :أحد اوعا

األ بعة الساباةل فيتحوعق مل اووا ُ ن العل،مل واووـا ُ ن

اوومرل واووا ُ ن او همل واووا ُ ن اوع عر باللّام.
()2زلُر :اواتو 276/4ل اجلمق 178ل ومثا الولانة .157
( )3ل« :والْمُذكَّ ُر».
( )4و اوفوق  248ل زاد الشرير اليـاً نسمـ وة ثالثـ وة للت ٍيـثل ومثعـق هلـا بــ(هذ )ل
ض شرعا اوفوعق نش ال العسمة واوثال واجلواا نلهمال زلُر :اإلزوا
وقد أو ي بع ُ
شر اوفوق 527/1ل وشر اوفوقل ّبن زعي .193- 192/5
ح لمل وصحراً).
( )5ماوو الول ومدودالول ومثعق هلما الشرير ع بـ( ُ
(« :( )6أوْ مجا ِزز،ا».
واوؤٍث احلايا ع :ما كان بإزائ مُذكّر مِن احليوانِلوكان ل ُ ،ف،رْج األٍُْثـمل كـاورأال واأليـان
واللاقةل واوؤٍث غه احلايا ع ( اااز ع) :ما كـان خبـس ذلـكل زلُـر :شـر السـها
115/6لالت ملةل للفا م 293ل ال لغة الفر با اوذكر واوؤٍث .63
(« :( )7أكْث ُر».
جملة العلوم العربية
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ج ًُ ظ،ـاهِر وال( )1ك،مـا أ،زـتل ومُا،ـدَّ الو فِـ ٍحْـوِ :األْ ،ضِ واللَّعْـقِل
والتعا ًُ ي ِ
ت األْ ،ضُ]()3ل وأُ زْوـةل
ق نل،يها اإلِمْلا ُد والتعوْ ِغهُ()2لك،ا،ولِـك،[ :،أبْا،ل،ـ ِ
والدعلِي ُ
[وٍُعيل،ة](.)4
[ال ِفعْقُ]
[أقسامُ الفعقِ]
ق اٍْاِسام:
ولِلْفِعْ ِ
ض:وهُو ما دلَّ نل،م معْلم قْ ،د ُودِد.
ن ما ٍومُوــا ِ ٍع:وهُــو [الوعــالِيُ]( )5لِلْحــا ِل واّمْ ـتِاْ الِل ا ْلمُعْتاِ ـ ُ نل،ــم أوَّلِ ـ ِ
الشَّواِئ ُد األْ ،بمُ(.)6
ق ا ْلمُخاط)7(ِ ،ل ٍحْو( :اِ ْرِاْ).
وأْ ،م ٍر:وهُو ،أمْ ُر الف،انِ ِ
( )1م« :ظ،اهِرالو فِي ِ».
ا يحاـهِ اوؤٍَّـثِ) اِنلـ ْم أنع كُـقَّ
( )2وخُصع بـالثسث ع ملهـال دـاً ال تـاا (« :481/3بـا ُ
مؤٍَّث كان نلـم ثسثـةِ أ،حـر ف،ـتحاهُه بِاهلاًِلوذلِـك قولُـك (ق،ـدمٍ) :قُدميـةل و (زـد):
ث واوـذكّرِ»ل وزلُـر :اوـذكر
ق أٍَّهـم نٍَّمـا أدخلـوا اهلـاً لِي ْفرِقـوا بـا اوؤٍَّـ ِ
زُدزَّةل وزنـم اخلليـ ُ
واوؤٍثل للمرد 87ل واوذكر اوؤٍثل ّبن األٍ ا

327/2ل الت ملةل للفا م .300

ض».
أل ْ ُ
( )3ماقط من (ل و م« :أٍْ تتِ ا ،
وأبالتِ األ ضُ :نذا أٍ تتِ ال اقل زلُر :العا 170/5ل دزوان األدا .322/2
( )4ززادال من (.
( )5األصق« :صالِي»ل واوث تُ اوسئ ُم من مل ول.
( )6وه  :اهلمشال واللون والتاً والياًل زلُر :ال تاا 14- 13/1ل اواتو 1/2ل اجلمق .7
ا مــن (ل ول ووده ـ أنع
( )7األصــقل ومِ« :للْمُخا ،ط ـ ِ»ل واوث ـتُ هــو الوــوا ُ
صيغة (اِ ْرِاْ)ل مرفونها مه مستج يادزره :أٍتل وزسمعم مه الفانقِ اوخا ،ط ِل
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ل:وهُو ما يعـدعى( )1الف،انِـق ن مفْعُـو ٍل 3/ا[/بِـ ِ]()2واحِـدل
ون مُتعدا ثاٍِيهِما ،غهُ األ،وَّلِل ٍحْو، :أ ْنط،يتُ ززدا دِ ْهمـال
ٍحْو :ربْتُ ززدال ،أ ِو اثْل ِ
ت ززدا نالِمال ومِثْلُـ ُ :حسِـ ْتُ وخِلْـتُ وزنمْـتُ
أوْ هُو األ،وَّلُ()3ل ٍحْو :ظ،للْ ُ
ت ززدا نمْرا ناقِلوا(.)5
ت و أ،زتُ( )4ووددْتُل أ،وْثسثةل ٍحْو، :أنْ ،لمْ ُ
ون ِلمْ ُ
ت و ُقمْتُ.
ل:وهُو ما ،لشِم الف،انِق و،ل ْم زتجاو ْزهُ()6ل ٍحْو :ذه ْ ُ
وغِ ،ه مُتعد
ت نل،م ،فانِ ِل ِل ٍحْو ( :را)(.)7
ل:وهُو ما داز الس ُو ُ
ون يامص:وهُو [ماّ زجُوزُ الس ُوتُ نل،م ف،انِ ِل ِ]()8ل ٍحْو:
وٍا ِق ٍ
ا فانلوا ومعلاه :اوخا ،ط ل في ون وفا يعرزـ ِ الشريـر عل هلـال و األمنـوذج
نذ زعر ُ
ق اوخا ،ط ـ ُ نلــم مثــال (ِافْع ـقْ)ل وــو:
27ل حيــث زاــول« :األم ـرُ :مــا ُزــؤم ُر ب ـ الفان ـ ُ
ا»ل ووـوه اوفوـق 343ل 344ل وزلُــر :اإلزوـا العوـد 53ل الوا ــيل
اِ ْـرِ ْ
للشبيد 71ل اجلمقل للجرداٍ 41ل ال افية .201
(« :( )1زتعدعى».
( )2ماقط من مل و(.
( ) 3والفر با اوفعول،ا الوـربا أ عن مفعـو،ل (ظـ عن ونلـم) األصـق م تـدأ وخـرل
ف مــا أ عن اخلــر اوفــرد هــو او تــدأ اوعلــم ف ــذلك اوفعــوّن الواقعــان بعــدهمال خبــس
(أنطم وكسم) فاوفعول الثاٍ فيهما غه األوعلل فس ز ون كاخلرل زلُر :مثا الوـلانة
167ل الت ورال والتذكرال 113/1ل شر اوفوق .110- 109/7
ت».
ت»ل و (« :نلِ ْمتُ وزن ْم ُ
ت ونلِ ْم ُ
( )4م« :و أ،ز ُ
( )5مل و(ل ول« :ف،ا ِلوا».
( )6زلُــر يعرزــ اوتعــدع وغــهه  :ال تــاا 34/1ل 41ل اواتوــ 91/3ل 93ل
األصول .276/2
ت».
( )7م « :رْب ُ
( )8ماقط من مل و(ل ول.
والفعقُ اللاقص نلد مي وز ما «ّ زجوزُ فيـ اّقتوـا ُ نلـم الفانِـق»ل ال تـاا 45/1ل
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 ك،ــانل وصــا ()1ل وأ،صْ يلو،أمْسملوأْ ،ــحملوظ،قَّلوبات()2ل ومــا
زالل وما ب ِر ل وما ف،تِن()3ل وما اٍْف،كَّل وما دامل ول،يس.


ك وك،ــرال وهِ ـ أ،فْعــالُ الْمُا،ا ب ـةِل
[ومِلْ ـ ُ]( :)4ك،ــاد ونســم و،أوْش ـ ،

،ن خ رها نمعا مُوا ِع وحْدهُل وهُو خ رُ(كـاد) و(ك،ـرا)ل
ويُف،ا ِ ُ األُول(ِ )5ف أ ع
خرُجُل[و ك،را نمْرو زذْه ُ]()6ل ونمعا مـم(()7أنْ)ل وهُـو خ ـ ُر
ٍحْو :كاد ززد ز ْ

وزوِ ُ التامَّ ب ٍ ما «زُاتو ُر نلم الفانِق فِي »ل ال تاا 46/1ل واورفو ُع باا األفعال
اللاقوة ميَّ بالفانق فاولكُ ( :كلعاهم) مُاا( نلم ( ـربلاهم)ل و اوفوعـق 354ل
ث ننع وو( ـــرا وقتـــق) كـــسم متـــم أ،خـــذ
زاـــول الشريـــر « :وٍُاوـــاٍُهن مِـــن حيـ ـ ُ
مرفون لوهؤًِّ ما مل ز خذْن اولووا مم اورفوعِ مل ز ُنَّ ك،سما»ل وزلُر :نلـق اللحـو
245ل شـــر اللمـــمل لل ـــاقول 334/1ل اإلزوـــا
الر

شـــر اوفوـــق 67/2ل شـــر

.1023/2/2

( )1ل« :صا ل وك،ان».
ص ـ يل وأ،مْســمل
ص ـ يلوظ،قَّل وباتلوأْ ،ــحم»ل و ل« :وأْ ،
( )2م« :و،أمْسملوأْ ،
وظ،قَّل وأْ ،حمل وبات».
(« :( )3وما ،فتِنل ومابرِ ».
ت اوسئمُ من مل و(ل ول.
( )4األصق« :و ِملْها»ل واوث ُ
ألوَّل».
( )5ل« :ا ،
وزعين باألُولِ( :كان) وأخوايها.
( )6ي ملة من (.
( )7م،« :أ ْو مم».
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خرُج(.)1
(نسم) و(،أوْشك)،ل ٍحْو :نسم ززد ،أ ْن ز ْ
 ومِلْ ـ ٍُِ[:عْم وبِ ـمْسل وهُمــا]( )2فِعْل،ــا الْم ـدْ ِ وال ـذعمِّل ياُــولُ(ٍِ :)3عْــم
حا
ق ززــدل[وبِمْس الوعــاحِ ُ نمْــرول وٍِعْــم دُلوــا ززــدل]( )4وبِـمْس صــا ِ
الرَّدُـ ُ
نمْرو(.)5
 ومِ ْل ُ فِعْل،ا( )6التععج ِل ٍحْو :ما ،أكْرم ززدا!ل و،أكْ ِر ْم بِشزد!.
ّ(ُ)7بدَّ فِيها كُلِّها( )8مِ ْن ثالِث ونلّا ،ل ْم ز ُ ْن ك،ل،اما(.)9
ق (نسـم) أ ْن ز ـون خرهـا (أ ْن) لِمـا
( )1داً شر اوفوق « :202/4األصـ ُ
فيها مِن الطّممِ واإلشفا ِل وهما معليان زاتويان اّمتا الل و(أ ْن) مُؤذٍِـة باّمـتا الِل
ق(كاد) أ ْن ّ ز ون خرها (أ ْن) ألنع اوراد بها قُـراُ حوـولِ الفعـقِ احلـال»ل
وأص ُ
وزلُـــر :ال تـــاا 12/3ل 158ل 159ل اواتوـ ـ 70/3ل 75ل األصـــول 207/2ل
اوفوق .365
( )2ماقط من (.
(« :( )3وو».
( )4ي ملة من مل و(ل ول.
حا
ح ُ نمْـرول وبِـمْس صـا ِ
دلوا ززـدلوِبمْس الوعـا ِ
ق ززدلوٍِعْم ُ
(ٍِ« :( )5عْم الرَّدُ ُ
نمْرو»ل بتادزمٍ ل عض اجلمق وي خه.
ق».
( )6مِ « :فعْ ُ
( )7مل و(« :و ّ».
( )8زعين بها األفعال( :كان) و(كاد) وأخوايهمال وفع ،ل اود والذمل وفع ،ل التعج .
( )9وهــذا ملحــظ مــن الشريــر دقيــقل ن ْذ ّ زل ي ـ اوعلــم وّ زــتمع نّ خبــر (كــان
وكاد)ل ومبخووص (ٍعم وبمس)ل ومبفعول فع ،ل التعج ل قال مـي وز « :أل،ـا يـرى أنع
ق نمق( را)لولوقلت(:كان ن ُدار) مل ز ُـن كسمـال ولـو قُلت (:ـرا
(كان) يعم ُ
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[أحوالُ الفعقِ]
و ِمنْ ،أحْواِل ِ:
اإلنْرااُ:وهُو فِ الْمُوا ِ ِع [مِ ْل ُ]( )1ف،حسْ ُ(.)2
لل وهُو وُقُو ُن ُ موْقِعـا زوْـلُيُ لِلِامْـ ِم()3ل
ق 4/أ/معْل ِو
وننْراُب ُ الرعفْ ُم بِعامِ ٍ
ٍحْو :هُو زوْرِاُ.
()4
واللعوْ ُبِـ (،أنْ و،ل ْن و ،ك ْ ونذنْ)ل وزلْتوِ ُ بِـ(أنْ) مُوْمر وال بعْد(حتعم)ل
ول،امِ( ،ك ْ)]()5لول،ا ِم ي ْكِي ِد اللعفْ ِ()6ل و(،أوْ) بِمعْلم :ن ،أنْل ووا ِو الْج ْممِل
ن دُار) كان كسما» ال تاا 90/2ل ويادعم قرز ـا قولُـ

 :اوفوـق 354ل نـن األفعـال

اللاقوة« :وهـؤًِّ مـا مل ز خـذْن اولوـوا مـم اورفـوعِ مل ز ُـنَّ ك،سمـا»ل وزلُـر :ل ـاا
اإلنراال لألمفرازيين 426ل نمدال ذو اهلمم .389
( )1ماقط من م.
( ) 2لي ه باّمم وموـا نت لـ ل يلُـر أودـ اويـابهة يلـك  :اواتوـ 3- 1/2ل
األصول 50/1ل نلق اللحو 144- 143ل الت ورال والتذكرال .77- 76/1
( )3درى الشرير ل هلـا و اوفوعـق 329- 328ل نلـم وِفـا ِ مـذه ِ ال وـرزا
ودْ ا يفاع اووا عل ولغههم مذاه أُخرل كال سائ الـذ زـرى أنع نامـق الرفـم هـو
حر اووا نةل وكالفرعاً الذ زرى أنع التجرعد نن اللاص واجلازم هو العامقل زلُر:
ال تاا 9/3ل 10ل اواتو 81/4ل نلق اللحو 187ل مثـا الوـلانة 243- 242ل
شر اوادعمة احملس ة 347/2ل اإلٍوا 550/2ل وما بعدها.
(« :( )4وُزلْو ُ».
( )5من أوعل قول « :ال عر ْفمُ :وهُو لِلفانِقِ »..بالوحيفة224 :ل ن هلا ماقط من ن.
( )6طــوى الشريــر ِذ ْكــر هــذه الــسم مــن اووا ــم الــيت زتلو ـ ُ الفعــق بعــدها بـــ(أنْ)
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ض()2ل ياُولُ:
ألمْ ِر واللعهْ ِ واللعفْ ِ( )1واّمِْتفْها ِم والتعملِّ والع ْر ِ
اا ،
والف،ا ًِ ِف دوا ِ
()3

م ْرتُ
ِ

()4

دْمتُ
خل،هال و ِ
حتَّم ،أدْ ُ

ِلُت ْرِمِل ل

ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ك وييْرا
ق السعم ،
ك أ ْو ياْوِيين([ )6حاِّ ]()7ل ول،ا يْ ُك ِ
ﲄﲅﱠ()5لو،ل،لْشملَّ ،
كل ﱡ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱠ ()8ل وما ي ْيِيْلا
الل نل وائِْتِل ،فُكْرِم ،
َّ
ف،تُحدِّثلال ﱡ ﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱠ()9لﱡ ﲯﲰﲱﲲ

ﲳﲴﲵﱠ()10لوأل،ا يْل ِش ُل ،فتُوِي خها.
مومرالول  :اوفوق 330ل واألمنوذج .26
(« :( )1واللع ْف ِ والعل ْه ِ».
( )2درى الشرير ل هلا و اوفوعق 330ل وفاقوـا وـذه مـي وز واجلمهـو ل وخسفوـا
للجرم ـ ع الــذ زــرى اللو ـ بــاألحر ل ّ بـــ(أن) اووــمرالل وخس وفــا لل ــوفيا أن
اللاص للموا ع بعد األحر هـو الوعـر ُل زلُـر :ال تـاا 28/3ل 30ل 38ل 46ل
معــــاٍ الاــــر نل للفــــراً 26/1ل 115ل اواتوــ ـ 6/2ل 7ل 14ل شــــر الســــها
32/10ل احللقل ّبن السِّيد 91ل 255ل اإلٍوا 555/2ل .557
ت».
( )3م« :مر ْ ُ
د ْمُتك.»،
( )4نل ومل ول« :و ِ
( )5ال ارال.143 :
( )6نل ومل و(ل ولُ« :يعْطِيِل ».
( )7ززادال من (ل ول.
( )8ط .81 :
( )9األنرا .53 :
األصقل ونل ومل ول« :هقْ»ل ماقطوا ملها الفاً.
( )10اللساً.73 :
جملة العلوم العربية
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ألمْــرِل و(ل،ــا) [فِــ ]( )2اللعهْــ ِل و(ننْ)
والْجــ ْشمُ :بِـــ(،لمْ( )1و،لمعــا)ل ول،ــا ِم ا ،
[اليعرْطِيةُ]()3ل وِب،مْماً فِيها معْلـم (ننْ)ل وهِـ  :مـال ومـنْ()4ل وأ ل وأٍَّـمل
ومتمل [وأ،زن]()5ل ومهْمال وحيثُمال ونذْما(.)6
وزُجْــشمُ( )7بِـــ(ننْ) مُوْــمر وال بعْــد األ،شْــياًِ ا ْلمُجاب ـ ِة( )8بِالف،ــا ًِ غ ،ـ ِه اللعفْ ـ ِ()9ل
ك ال ا ِق (.)10
ك،ا،ولِك :،ائْتِِل أُ ْك ِرمْك،ل وك،ذلِ ،

( )1ن« :والْج ْش ُم :لْ ،م».
( )2ماقط من (.
( )3األصـــق« :و(ننْ) لِليعــرْ ِ»ل و م ول« :و(ننْ) فِــ اليعــرْ ِ»ل و ن« :و(ننْ)
اليعرْ »ل واوث ت اوسئم للسيا من (.
( )4نل و(« :منْلوما».
( )5ي ملة من نل ومل و(ل ول.
( )6ن« :وأ،زن ،ومتمل وحيثُمالونذْمال وأٍَّمل ومهْما».
( )7ن« :ويُجْش ُم»ل و (« :وزلْج ِش ُم».
ا».
(« :( )8اليت يُجا ُ
( ) 9فس زاـال( :مـا ي ييلـا لـ عدثْلا)ل خسفـا للشدـاد

 :اجلمـق 210ل ولل ـوفيا :

التورزي 337/4ل وقد غُلِّط ،دواز اجلشم بعد حذ الفاً اللفـ ل و ُدع ب ٍـ مل زـرد بـ
السماعل وّ زاتوي قيا(ل زلُر :شر اجلمـقل ّبـن بابيـاذ 442/1ل احللـقل ّبـن
السيد 273ل شر اجلمقل ّبن نوفو 195/2ل اّ ييا .1683/4
( )10نل ومل و(ل ول« :ال وا ِق ».
ق ل،لـا مِـ ْن شُـف،عاً
حلُقْ)لواّ ْمتِفْهامُلياو ُل( :ه ْ
ومراده بال اق العل ْه ُلياو ُل ّ( :يطْغوا ز ْ
و ْ).
ت مع ُه ْم ،أفُشْ)لوالعرْضُلياو ُل( :أ،ل،ا ي ْلشِ ُل يُ ِ
زيْف،عُوا)لوالتعمعل ( :ل،يتِل ُك ْل ُ
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ق الـ ِذ هُـو السـ ُونُ()2ل
ألمْـرِ نل،ـم األ،صْـ ِ
[ومِلْها]()1الِلاًُل [وهُو ِف ا ،وفِ الْما ِ نل،م الف،تْيِ.
ي أ،وَّلِــ ِ ،أ ْو أ،وَّ ِل( )5مُتحرعك،ايِــ ِل
ق()4ل وهُـــو ف،ــتْ ُ
ومِلْهـــا الِلـــاًُ]( )3لِلف،انِــ ِك،ـ( را) [و(الْتمس).
وِللْم ْفعُو ِلل وهُو م أ،وَّلِـ ِ أ ْو أ،وَّ ِل مُتحرعك،ايِـ ِ ك،ــ( ُرِا)]( )6و(اُلْـتُمِس)ل
ي(.)7
ق يت ْ ُم الوَّمَّ 4/ا/دُون الْف،تْ ِ
وهمْشالُ الوصْ ِ
ت بُلِـ
ق مفْعُول ِب ِ [مُجرعد](، )8ل ْم زُـ ْن نلّـا ل،ـ ُ()9ل ف،ـإنْ ل،ـ ْم زثُْـ ْ
ونذا ث ت لِلْفِعْ ِ
( )1ماقط من ل.
وزاود باول « :ملها»ل أ  :من أحوال الفعق ال لاًُ.
( )2قــال اوفوعــق « :345وهــو مــ ين نل،ــم الوقْــ ِ نِلــد أصــحابلا ال وــرزالوقال
احل ـم
ال وفيعون:هو جمشوم بـالسم مُوـمرالولوهذا خلْـ مِـن الاـولِ»ل زلُـر اخلـس
نلــم فعــق األمــر  :اواتو ـ 192/2ل السمــاتل للشدــاد 96- 94ل اإلٍوــا
.524/2
( )3ي ملة من مل و(.
( )4لِ« :للْفِعْقِ».
( )5نل ول« :و،أوعلِ».
( )6ماقط من ل.
( )7فتاــو ُل وــو (ِافْتعــق)ُ :ا ْفتُعِقلبِوــمِّ همــشالِ الوصْــقِ ال لــاًِ للم ْف ُعــولِل زلُــر:
األلفاتل ّبن خالوز 29ل األزهية 29ل األلفاتل للداٍ .30
( )8ماقط من مل ول.
ومل أق نلم ود وصف للمفعول ب باارعد ماابق اوفعول اوتعدَّى نلي ثـر اجلـرعل
وألفي ـتُهم زس ـمعون هــذا اوفعــول ب ـ اا ـرعد مــن احلــر (اوفعــول الوــحيي)  :األصــول
81/1ل اٍّتوا ل ّبن ولّاد 81ل شر السها 77/4ل وزسمعوٍ (اوفعـول الوـرزي)
 :شــر اوفوــقل ّبــن زعــي 104/6ل اإلزوــا شــر اوفوــق 53/2ل وشــر
الر .245/1/1
ذلــك ال وفيــونل ف دــازوا ٍياب ـ ،ة غــه اوفعــول ب ـ مــم ودــودهل وخــال
( )9وخــال
األخف ـ ُ ف دــاز ذلــك بيــر يا ـدعم اللائ ـ نلــم اوفعــول ب ـ ل يلُــر اوــذاه وأدلتهــا
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لِغــ ِه ِه ُمسْــتوِزا فِيــ ِ الْمفْعُــولُ([ )1بِــ ِ]( )2بِحــرْ ِ [اجل،ــرِّ]( )3ومــاِئ ُر مف،انِيلِــ ِ()4ل
جمُع ِة [ل،ا غ،ـهُل ف،ـإنْ يركْـت (الْمـال) قُلْـت:
ياُولُ:دُفِم الْمالُ ن ززد( )5زوم ا ْل ُ
جلمُعةِل أ ْو زومُ اجلُمُعةِ](.)7
دُفِم( )6نل،ي ِ زوْم ا ُ
[احلر ُ]
[أقسا ُم احلر ِ]
ولِلْحرْ ِ اٍْاِسام:
قلوهُو:
 ن نا ِم ٍ حُرُو ُ( )8اجل،ـرِّ :مِـنْ ونـنْون ()9ونل،ـم [وحتعـم]()10وفِـ ل وال ،ـا ُ
والـــردود نليهـــا  :اخلوـــائص 397/1ل اإلزوـــا
التسهيق 129/2ل شر الر .245- 244/1/1
( )1م« :مفْعُول».

شـــر اوفوـــق 53/2ل شـ ـر

( )2ماقط من نل وم.
( )3ماقط من نل ومل و(ل ول.
( )4وهــذا مــذه األكثــرزنل وذه ـ بعوــهم ن التفوــيق واّختيــا بيلهــال فايــق:
اّختيــا اووــد ل وقيــق :الُــر ل وقيــق :ااــرو بــاحلر ل زلُــر :الت وــرال والتــذكرال
127/1ل مثا الولانة 325ل شر اوادعمة احملس ة 374/2ل أمـرا العربيـة 95ل شـر
الر

.247/1/1

( )5نُ « :فِم اوالُ لشزد».
( )6نُ « :فِم».
( )7ماقط من مل وبعدها ن ّ« :غُ ،ه»ل وّ ود هلال فاوثال مسُو لِلجواز.
( )8نل و(« :ح ْر ُ».
( )9م« :ون ون ْن».
( )10ماقط من م.
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وال ــاًُ والــس ُم([ )1الشعوائِ ـدُ]()2ل و ُاَّل وواوُ الا،س ـ ِم( )3ويــا ُهُ [وبــا ُهُ]()4ل ومُ ـ ْذ
ومُ ْلذُ()5ل وحاشا وندا وخس(.)6
ق اللعوْـ ِ قْ ،ـق الرعفْـ ِم فِـ الْمُ ْتـدأِ واخل ،ـرِ :ننَّل وأنَّل ول،يـتل
 ونوامِ ُ
ول،عــقَّل [و،ل ِــنَّل]([ )7وك،ـ نع()9(])8ل و(ّ) اللعافِيـةُ لِ ْلجِـلْسِل ك،ا،ولِـك :،ننَّ ززــدا
ق،ائِم()10ل[وّ خها ِمنْ ززد ذاهِ ](.)11
 ونامِل،ـــا( )12الرعفْـ ـ ِم قْ ،ـــق اللعوْـ ـ ِ( )13فِيهِمـــا( :مـــا) و(ل،ـــا) [اللّتـــانِ]
بِمعْلم(()14ل،يس)()15ل ٍحْو :ما ززد مُ ْلط،لِاوال ول،ا دُق أ،فْوق مِلْك.،
( )1م« :و ُاَّلوال ا ًُ وال ،ا ُ واللّا ُم».
( )2ي ملة من م.
والشوائــد ه ـ  :األحــر ُ الثسثــة ال ــا ُ وال ــا ًُ والــسمُل زلُــر :اجلمــق 60ل الوا ــيل
للشبيد 49ل مثا الولانة .175
ت اوسئم من نل ومل ول.
( )3األصق« :والوا ُو ِللْا،سمِ»ل واوث ُ
( )4ي ملة من م.
( )5م« :و ُملْذُلومُ ْذ».
(« :( )6وخس وندا».
( )7ماقط من ل.
( )8ن« :وك ،نعلولِ ،نَّل ول،يتلول،عـقَّ»ل و م« :ولِ ،نَّلوك ،نعلول،يتلول،عـقَّ»ل و
(« :وك ،نعلولِ ،نَّ».
( )9ماقط من ن.
( )10ن« :ذا ِه ».
( )11ماقط من ن.
ق».
(« :( )12ونامِ ُ
و ِ»ل مهوا من اللامخ.
ق ال عر ْفمِ ،ق ْق اللع ْ
( ( )13ي ر ت ن ا ال« :ونامِ ُ
( )14ن« :لِمعْلم».
( )15لغة أهق احلجازل وأما بلو متيم فهفعون ما بعدهما نلم اّبتداً واخلـرل زلُـر:
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 وٍواصِ ُ الفِعْقِلودوا ِز ُم ُ(.)1
ق()3لوهُو:
 و[ن ]( )2غ،هِ نا ِم ٍُـم و،أوْلونمعــا([ )5و،أمْ]()6ل ول،ـا()7وبـقْ
 حُـرُو ُ العطْـ ِ :الـواوُ والف،ــاًُ()4وث َّ
و،ل ِنْ وحتعم(.)8
هلمْشالُ و(هقْ).
 وحرْف،ا اّمْتِفْهامِ:ا ،
 و[حرْف،ا اّمْتِ ْا الِ]()9مو والسعاُ.
 ول،اما اّبْتِدا ًِ والتععْرِز ِ(.)10
ال تاا 59/1ل اواتو 188/4ل اوفوق .134
( )1يادعم ذكرها ننراا الفعق الوحيفة236 :ل .238
( )2ي ملة من (.
( )3وياســيم احلــر ن نامــق ون غــه نامــق ملُــو في ـ ن اّختوــاص مبــا دخلــت
نلي ل أو ندم اّختواصل زلُر :األصول 161/1ل نلق اللحو 193ل 217ل شـر
اوادمة احملس ة .216/1
( )4ن« :الف،ا ًُ والوا ُو».
( )5وهذا وفاقوا وذه اجلمهو وأكثر اللحـوزال زلُـر :األصـول 56/2ل اجلمـق 17ل
الت ورال والتذكرال 131/1ل اوادعمـة اجلشوليـة 72ل وخسفوـا ليـوٍس وأبـ نلـ ع الفا مـ
وابن كيسان وهانة من اللحوزا احملاّاال فس زرون (نمعا) من هلـة حـرو العطـ ل
قــالوا :ونمنــا ذكروهــا بــاا العط ـ مــم (أو) ووافاتهــا هلــا اوعلــمل زلُــر مــذه هم
واحتجادهم  :اإلزوا العود 297ل الفوائد والاواند 381ل الغرعالل ّبن الدهعان
950/2ل اوفوعق 417ل التسهيق 174ل اجللم الداٍ .529
( )6ماقط من نل وم.
(« :( )7وأ»ّ،ل لرزفوا.
( )8م« :وحتعم و،ل ِ ْن وبق وّ ونمعا».
( )9ي ملة من ن.
ح ـدها ِه ـ ح ـرْ ُ التععرز ـ ِ نِلــد ِم ـي وز ل
وــق « :444وه ـذِهِ ال ّل ـا ُم و ْ
( )10دــاً اوف ع
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 و(ل،وْ) ِف اليعرْ ِ.
[ و(،أمعا)](.)1
[أحوا ُل احلر ِ]
وّ حال ،ل ُ ِلجُمُو ِد ِه ولُشُو ِم ِ ويِه وال واحِد وال(.)2

واهلمش ُال ق ،لها همشالُ وصْقٍ مجْلُوبة لسبتداًِ بهال ك،همْشالِ (ابن) و(امم)ل ونلـد اخلليـقِ نِ عن
حر التععرز ِ (أل) ك،ـ(هقْ) و(بقْ)ل ونمنا امتمرع بِها التعخفي ُ لِلْ ،ثْرالِ»ل ومذه ُ اخلليـق
ملاول  :ال تاا 324/3ل واواتو 83/1ل والسماتل للشدـاد 41ل ومـا ٍسـ
الشريــر ن مــي وز ل هـدُه ملســوبا لـ ل كــذلكل  :شــر اوادمــة احملسـ ة 271/1ل
ال دزم 41/1/2ل شر ال افية اليافية .319/1
ولاي ـ ُق مــذه ِ مــي وز أنع حــر التعرز ـ نلــده (أل)ل حر وفــا ثلائ،يــال وفا وقــا للخليــقل
وخيالف

ٍوع اهلمشال أوعل،هال فه نلـد مـي وز همـشال وصـقٍل مُعتـد بهـا الو ـملك،ما

ت ل ثــرال
زُعتـدع بهمــشال (امــتمم) ووــوهل أ عمــا همشيُهــا نلــد اخلليــق فهـ همــشال قطملوُصــل ْ
اّمــتعمالل زلُــر :ال تــاا 226/4ل شــر التســهيق 253/1ل اجللــم الــداٍ 138ل
192ل التذزيق والت ميق218- 217/3ل اوااصد اليافية .550/1
والاــو ُل بــ عن حــر التعرزــ هــو الــسم وحــدها قــو ُل اجلمهــو  :بوــرزا وكــوفيال
واوت خرزنل زلُر :السماتل للشداد 41ل مرع الولانة 335/1ل السماتل للهرو
118ل شر التسهيق 253/1ل اجللم الداٍ 138ل 193ل ص او اٍ .71
( )1األصق« :وما»ل و ل« :ونمعا» ب سر اهلمشال خطو فاد يادعم ذكرهـا حـرو
ت الوحيي من م فه اوفتوحة اليت «فيها معلم الير » اوفوق .441
العط ل واوث ُ
( )2مُمق ابـ ُن احلادـ نـن هـذه الع ـا ال وفسعـرها  :أماليـ 111- 110/4ل باولـ :
ق
«معلا ُه أٍع ّ زدل ك،دّلةِ اّممِ والفعقِ .فإنع اّمم زدل نلم ذات بِانت ا ِ معلملوالفع ُ
ا
كذلِكلف،إٍعـــ ق،ــــد زا،ـــ ُم موقِــــم اّمـــمِ أ ّ،يــــرى أٍعـــك ،ياــــو ُل( :دــــاً ززــــد زوْـــرِ ُ
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ال ،اوْ ُل فِ اوُؤلَّ ِ  5/ا/
[ رواُ اوؤلَّ ِ]
الْمُؤَّل ُ نل،م ُرُوال مِلْها:
ال وهُما(:)1
[ ]- 1او،ؤلَّ ُ مِن امْم ِ
الْمُْتدأُ مم الْمِْل ِّ نل،ي ِ()2ل ٍحْو [ق،وِلك :)3(]،ززد غُس ُمك،ل ونمْرو قائِم(.)4د ُ ائْتِسفِ ِهما ك،و ُن الثعاٍِ ُمسْلدا ن األ،وَّلِل مُحدَّثا(ِ )5ب ِ ن ْل ُ.
وو ْ
ك
ح ْمي ِ،:أٍعها( )7حدِزث نـنِ األ،وَّ ِل()8ل وذلِـ ،
جمْل،ةُ موقِع ُ ف،ت ْخُذُ(ُ )6
وي ،امُ ا ْل ُ
ح ُـوم
بِس [زوِقُ]( )9بيلها وبيلـ ُ مِـ ْن ـ ِم ٍه زرْدِـمُ مِلْهـا نِل،يـ ِل وأنَّ محلَّهـا م ْ
نل،ي ِ بِإنْراِب ِ وهُو الرع ْفمُ.

ا ن ْمــرا) مو ِ ـ ِم ٍو ـ نلــم احلــالِ .ف،ا ـ ْد صــا نذنْ دالــا نلــم ذات
ورِ ُ
نمْرا)ل ،فـــ(ز ْ
بِانت ا ِ معلملولِذلِك زاُ ،م صِف وة وخرال واحلر ُ ل،يس ك،ذلِك».
( )1نل ومل ول« :وهُو».
( )2زعين ب  :اخلرل زاولُ مي وز

(باا اوسلد واوسلد نلي )« :ف،مِن ذلك ،اّم ُم او تدأُ

وا ْلم ْلِ نلي ِل وهُو ق،وُلك(:،ن ُد ار أ،خُوك)،ل و(هذا أ،خُوك»)،ل ال تاا .23/1
( )3ماقط من نل و (« :ك،ا،وِلك.»،
( )4م« :ززد قائِملونمْرو غُس ُمك.»،
( )5نل ومل و(ل ول« :ومُحدَّثا» بالواو.
خذُ».
( )6ن« :ف،ي ْ ُ
( )7م« :حُ ْم ُ ِبٍَّ،ها».
( )8ن،« :أوَّلٍ».
( )9ي ملة من نل ومل و(ل ول.
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وهِ ـ نمعــا امْ ـمِيَّةلٍحْو :ززــد ،أبُــوهُ مُ ْلط،لِــقلأ ْو فِعْلِيعــة()1لٍحْــو :ززــد ق،ــام
غُل،ا ُم ُل وززد ق،امل وززد ن ْن ،أكْرمْت ُ [أ،كْرمك)2(]،ل وززد أ،مامـك، ،أوْ فِـ الـدعا ِ أ ْو
ك(.)3
،ر أ،مام ،
مِن ال ِرا ِم أل عن التع ْادِزر :امْتا َّ
ألن
وحاُّها أنْ ي ُون ك،الْملُواِ ن ْل ُ فِـ صِـحَّةِ الوعـدْ ِ وال ،ـذِاِ فِيهـا(َّ )4
د اّئْتِل،ا ِ هُو معْلم اخل ،رِزَّةِل ف،إذا( )5زال هذا الْمعْلم ف،ل،ا ائْتِل،ـا ل ومِـنْ ثـمع
وْ
ق ربْت َُل]( )6وززد ا ْ ِرْب ُل ونمْرو ّ ُي ْ ِر ْم ُل وب ْر ،لوْل،ا
،لمْ زسْت ِامْ[:ززد ه ْ
،أكْرمْت ُ.
( )1أحلــقل هلــال الشريــر باجلمل ـ ِة الفعلي ـةِ اليــرطيعة( ،ن ْن أكرمت ـ أكرم ـك )،والُرفعي ـة،
(أمامــك /الــدعا /مِن ال ــرام)ل و اوفوــق 71ل واألمنــوذج 17ل دعلــهما قســيما
للجملتا الفعليةِ واّمسيةِل لي ون اخلر اجلملة أ بعة أٍواع وفاقوا ألب نلـ ع الفا مـ
اإلزوا .87
( )2ماقط من مل و (ُ« :ز ْرِمك.»،
( )3وكذا قدع الشرير متعلق الُر واجلا ع وااـرو الواقـم خـرال  :اوفوـق 71ل
وــهمل ك ـابن الس ـرعاج واب ـنِ دعل ـ ل اوتع ّلــق امســا:
وفا وقــا جلمهــو ال وــرزال وق ـدع بع ُ
مستارعل زلُر :األصول 63/1ل اللمم 112ل و اوس لة مذاه وهلا حجـا يلُـر :
اإلٍوــــا 245/1ل الل ــــاا نلــــق ال لــــاً واإلنــــراا 140- 139/1ل التــــذزيق
والت ميق .51- 49/4
( )4ذلك أٍع باخلر زام التوـدزق والت ـذز

أّ يـرى أٍـك نذا قلـت( :ن ـدُار دـالس)

فإمنــا الوــد وال ــذا وقــم دلــو( ن ــدار ّ ن ــدارل زلُــر :األصــول 62/1ل
نلق اللحو 314ل شر السها .157/1
( )5م« :ونذا»ل و (« :فإ ْن».
( )6ماقط من (.
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وا ْلمُوا ُ مم الْمُوا ِ نل،ي ِ:ص
د ُ ائْتِل،افِهِما نمعـا معْلـم اّخْتِوـاصِل أوْ معْلـم التع ْـيِاِل ف،اّخْتِوـا ُ
وو ْ
()1
فِـــ ق،ولِـــك( :،غُــــس ُم ززــــد) ألنَّ اإل ــــاف، ،ة بِمعْلــــم اللّــــامِ الْمو ُــــون ِة
ا ِف ق،ولِك( :،خايمُ فِوَّـة) ألنَّ اإل ـاف،ة ،بِمعْلـم (مِـنْ)
لِ ْلخُوُوصِيَّةِل والتع ْيِ ُ
[التع ]( )2لِلْ يا ِن()3ل وزُا،الُ لِه ِذ ِه اإل اف،ةِ :الْمعْلوِزَّ ُة والْحاِياِيَّةُ( )4ألٍعها مسُوق،ة
لِإف،اد ِال معْلم([ )5ون اد ِال حاِيا،ة](.)6
()7
[وأمعــا الوعـف،ةُ 5/ا/ا ْلمُوــافُ ،ة ن ف،انِلِهــا أوْ مفْعُولِهــال ٍحْــو( :حسـنِ]
ا ززــد)لف،ت ْلِي واقِــم لْ ،فُوــا نل،ــم ،طرِز ـ ِق اليع ـ ِ صِ ـفْر ن ـ ِن
الْودْ ـ ِ)ل و( ــا ِ ِ

(« :( )1مو ُونةو».
( )2ماقط من لل و (« :اليت ِه ».
( )3وزفرعقون با ما كاٍت مبعلم السم وما كاٍت مبعلم (مِـن) ذلـك أنع األُو ن ـافة،
اممٍ ن اممٍ غههل و األُخرى ن افة ،اممٍ ن ام ٍم هو بعوُـ ل فــ(ززد) غـه (غـسم)ل
وــة) بعــض (اخلــامت)ل زلُــر :األصــول 5/2ل اخلوــائص 26/3ل مثــا الوــلانة
و(الف ع
.357
( )4كما زاال هلا :احملوة وود ذلك أٍها ليسـت ياـدزر اٍّفوـالل واإل ـافة فيهـا
نلم اللفظ واوعلمل ويفيد أمرا معلوز،ا وهو امتفادال اووا من اووـا نليـ التعرزـ أو
التخوــيصل وألٍهــا يو ـمعلت معلــم حــر مــن حــرو اجلـرع :الــسم أو ( ِمــن)ل زلُــر:
األصول 5/2ل السماتل للشداد 61ل اإلزوا العود 278ل مثا الولانة .357
( )5مل ول« :معْلم ل،ها».
( )6ماقط من مل ول.
( )7ماقط من ل.
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ق()2ل وزُا،الُ ل،ها:اللّفُِْيَّةُ والْمجازِزَّةُ(.)3
ا الفِعْ ِ
الْمعْلم( )1ك،إنْرا ِ
والْموصُو ُ مم الوعف،ةِل ٍحْو ق،ولِك[ :،هذا]( )4دُق ،كرِزم.ض حاِّي ِ.
د ُ ائْتِل،افِهِما اٍْوما ُم الثعاٍِ ن األ،وَّ ِل لِلدَّل،الِ ،ة نل،م بعْ ِ
وو ْ
ح ْميهــا(:)6
ويا،ــمُ اجلُمْل،ــةُ موقِعهــا()5ل ك،مــا فِــ خ ــرِ ا ْلمُ ْتــدأِل ف،ت ْخُــذُ ُ
دمُ مِلْها( )8نل،ي ِل وايِّوـا
ق بيلهُما وهُو الوع ِمهُ الرعا ِ
الْوصْفِيَّ ،ة( )7بِالسع ِ الواصِ ِ
محِلِّهــا بِإنْرابِهــا فْعــا وٍوْ ـ ا ود ـر،ال ك،ا،ولِ ـك[ :،هــذا]( )9دُــق ،أبُــو ُه ك ،ـرِزمل
ق ودْ ُه ُ حسن.
ت بِردُ ٍ
ج ِر ْ(ِ )10ب ِ ف،ر ُم ُل ومر ْ ُ
و أ،زتُ دُلوا ز ْ
( )1أ  :نا ٍ من اوعلم وخالٍ.
( )2ذلك أنع ننراا الفعـق لـيس ب صـقٍ فيـ وّ حاياـ ع كمـا كـان اّمـملألٍ نـا ٍ مـن
اوعـــاٍ الـــيت أود ـــت اإلنـــراا لسمـــملوه الفانليـــة واوفعوليـــة واإل ـــافةل وألٍــ
باختس صيغ زدلع نلم الشمانلوثروف زـدلع نلـم مـا زتوـمل مـن احلـدثلفلم زفتاـر
ن ننراا ز ي ُ نن معاٍي لفإنراب نلـم هـذا غـه حايا لأ :أٍـ ّ زسـتحا ث ـم
األصقلنمنا زسـتحا بيـ ه باّمـملونمنا كـان كـذلكلألن اوعـاٍ اوودِ ـة لإلنـراا ّ
يودد في ل زلُر :اورهقل ّبن اخليعاا .323
( )3أ  :غه احلايايةل كما زاال هلا :غه احملوة وود ذلك أٍها يادزر اٍّفوالل
واإل افة فيها نلم اللفظ دون اوعلمل ويفيد أمرا لفُي،ـال وهـو التخفيـ ثـذ التلـوزن
أو ٍون التثليـة واجلمـمل زلُـر :األصـول 5/2ل اجلمـق 94ل اإلزوـا العوـد 278ل
مثا الولانة .357
( )4ماقط من نل ومل و(ل ول.
( )5مل و(ل ول« :وياُ ،م موقِع اجلُ ْملُ ،ة».
ح ْمها».
ح ْميها»ل و مل و(« :ف،ت ْخُذُ ُ
( )6ن« :ف،ي ْخُ ُذ ُ
( )7مل ولِ« :للْوصْفِيَّةِ».
( )8نِ « :م ْلهُما»ل وّ ود للتثلية هلا.
( )9ماقط من لل ووقم م اٍها م« :داًٍِ ».
( )10ل« :يجْ ِر ْ».
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ا
ومـــا اشْـ ـُترِ  ،فِـ ـ اجلُمْل،ـ ـةِ الواقِعـ ـ ِة خ ـــرا مِـ ـ ْن صِـ ـحع ِة الوعـ ـدْ ِ وال ،ـ ـذِ ِ
فِيها ُزيْتر ُ(ِ )1ف ه ِذ ِه()2ل ونلّا وق،م التعلا ُفرُ ول،م ْزحْوُقْ ودْـ ُ اّئْتِل،ـا ِ الـ ِذ ْ
ق ما هُـو مِـنْ مـ ِ الْموصُـو ِ
هُو الدَّل،ال،ةُ نل،م حا ِل الْموصُو ِل وز ْل ِشلُ( )3فِعْ ُ
ملْشِل، ،ة فِعْ ِل ِل ٍحْو (:دُق ،كرِزم ،أبُوهُ).
والْمُ ْدلُ [مِ ْل ُ]( )4مم ال دلِ:د ُ ائْتِل،افِهِما يوْطِم ُة األ،وَّ ِل لِلثعاٍِ ويا،د ُم ُ نزَّاهُ ك،ا ْلمُلا ِد ( )5لِي ،ط ،ناِ ُ()6ل
وو ْ
ك رْا مِن العت ْكِي ِد والعت ْيدِزدِ.
و ِف ذلِ ،
()9
وّ زخْلُو الثعاٍِ ِم ْن أنْ ز ُون األ،وَّل أ ْو بعْو ُ أ ْو شيْما(ِ [)7ملْـ ُ]( 6/)8أ/زتل،ـعسُ
ت ززدا أ،خاك،ل و ربْتُ نمْرا أْم ُل وأ،نج لِـ ززـد( )10ثوبُـ ُل
ب ل ٍحْو :أ،ز ُ
( )1نل ومل و(ل ولُ « :ميْتر ».
( )2فغ ُه اخلرزعـةل كجملـة اّمـتفهام واألمـر واللهـ وووهـال ّ جيـوز ليـ ً ملهـا أن
ز ون وصفوا وّصلةو وّخرال زلُر :اوسائق ال ورزات 724/1ل شر اوادعمـة احملسـ ة
417/2ل اوفوق .161
( )3نل ومل و(ل ول« :وزُلشَّ ُل».
( )4ماقط من م.
( )5نل ومل و(ل ول« :ك،الْها ِد ْ».
( )6ن« :نلم ن ِاِ ِ».
( )7ن« :وشيْما».
( )8ززادال من ل.
س».
( )9م« :زلْتِ ُ
س مبعلــم واحــد اّخــتس ُ واوداخل ـ ُةل زلُــر :الوــحا 974/3ل
( والتل ـع ُ
واّلت ــا ُ
واواازيس .230/5
( )10م« :نمْرو».

248

كتاا (اوُفْرد واوُؤلَّ ) ألب الاامِم الشعرْيرِ ع  -د امةو ولاياوا
د .نل بن مومم بن همد ش ه

ط ،ف ،امْ ِم ِ()1لّ ز ،امُ ِف ملْ ِط ٍق دشْ ٍل(.)2
ق حِما ٍ) نل،م الغلِ ،
ت بِردُ ٍ
وأمعا (مر ْ ُ
ول،يس بِميْرُو فِيهِما أنْ زتط،ابا،ا( )3ي ْعرِزفوا وي ْل ِهالوُزيْتر ُ فِ ال د ِل
العل ِر ِال أ ْن يُوص ()4ل كاول [يعا  :ﱡ ﱑﱒ] ()5ﱓﱔﱖﱠ(.)6
وا ْلمُؤكَّ ُد مم العت ْكِي ِد(:)7د ُ ائْتِسفِهِمـا نِزالُـةُ الثعـاٍِ اّشْـِت اه( )8نـنِ األ،وَّلِل ومـهْوا( )9نسـم أ ْن
وو ْ
حل ْمِ ِب ِ مِـن اللعـا ِطقِل أوْ ن ادالُ( )10اليـمُولِ واإلحاط،ـةِل ٍحْـو:
زا،م فِ يعْلِي ِق ا ُ
داًٍِ ززد ٍ ْف ُس ُ ونيُل ُ()11والاُومُ( )12كُلُّ ُه ْم ،أدْمعُون(.)13
( )1ن« :وك،امْمِ ِ».
( )2م« :ل،ا زاُ ،م نلّا ِف م ْل ِطقٍ غ،هِدشْلٍ».
(« :( )3ون ْن يط،ابا،ا»ل لرزفوا.
( )4م« :زُوص ».
وكذا اشج الشرير وص الل رال او دلة من معرفة اوفوق 167ل واألمنوذج 20ل
وفا وقــا وــذه ُ ال ــوفيا وال غــدادزا  :شــر اجلمــقل ّبــن نوــفو 291/1ل شــر
التسهيق 331/3ل التذزيق والت ميق .14/13
( )5ماقط من نل ومل و(ل ول.
( )6العلق.16 :
( )7ومراد الشرير ِّ :التوكيد اوعلو ع.
( )8مل ول« :اّ ْلِت ا(».
( )9ن« :مهْوا» بس ناط ل و (« :والسهْو» مُع عرفوا.
( )10مل و(ل ول« :ون اد ُال».
( )11مل ول« :أ ْو نيلُ ُ».
( )12م« :أوِ الاُو ُم».
( )13نل ومل و(ل ول« :وأ،دْمعُون».
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و ِمنْ ح ِّق األ،وَّ ِل أ ْن ز ُون معْرِف ،وة(.)1
والْمعْطُو ُ مم الْمعْ ُطو ِ نل،ي ِ(:)2ا(ِ :)3بحْــر ل ٍحْــو :دــاًٍِ ززــد ونمْــرول وبِغ ـ ِه
والعطْ ـ ُ نل،ــم ٍــون ِ
حرْ ()4ل ٍحْو:داًٍِ ززد أبُو نمْرٍو(.)5
ح ْ ـ ٍم واحِــدل و[ ]()6الثعــاٍِ
وودْ ـ ُ ائْتِل،افِهِمــا فِ ـ األ،وَّلِ اشْ ـتِراكُهُما فِ ـ ُ
ص( )9الوعفِ ،ة خل،ا أعٍ ُ امْم
و ُ نزَّاهُ ٍحْوا ِمنْ يخْلِي ِ
بيانُ()7الْمعْطُو ِ نل،ي ِ()8ويخْليِ ُ

ألوَّلِ» زعين ب  :اوؤكَّد.
( )1قول « :حقِّ ا ،
ويوكيـدُ اوعرفــة يوكيـدا معلو،زــا ممـا ايفاــت نليـ اجلمانــةل أمعـا يوكيــد الل ـرال معلو،زــا ففيـ
خس بيلهمل حاصل اآلي :
ذه اجلمهو ُ وال ورزون ن اولم مطلاوـال زلُـر :ال تـاا 386/2ل األصـول 23/2ل
نلـــق اللحـــو 387ل اللمـــم 169ل الت وـــرال والتـــذكرال 165/1ل وٍُاِـــق نـــن ال ـــوفيا
واألخف دوا ُز يوكيد الل رال اوؤقّتة احملدودالل كما ٍُاِـق نـن ال ـوفيا أو بعوِـهم دـوا ُز
يوكيد الل رال مطلاوال مواً أكاٍت مؤقتة هدودال أم غههال زلُر :اوفوق 158ل الغـرعالل
ّبـن الــدهعان 781/2ل أمــرا العربيــة 290ل اإلٍوــا 451/2ل شــر اجلمــقل ّبــن
خرو 341/1ل شر اجلمقل ّبن نوفو 272/1ل التسهيق .165
( )2نل ومل و(ل ول« :والْم ْعطُو ِ نل،ي ِ مم الْم ْعطُو ِ».
( )3ن « :رْبا».
( )4وهو نط ال يان.
( )5مل ول« :والعطْـ ـ ُ نل،ـــم ٍـــوناِ :بِحْـــر لوبِغهِ ح ْر لٍحْـــو :دـــاًٍِ ززـــد
ونمْرول وداًٍِ ززد أبُونمْرٍو»ل ووقم (« :أ،خُوك ،ززد»ل مو م «ززد أبُونمْرٍو».
( )6ي ملة من مل ول.
( )7لِ« :ي ْيا ُن».
( )8ن« :بيا ُن الْمعْطُو ِ الْم ْعطُو نل،ي ِ».
( )9نل ومل و(ل ول« :ويلْخِيوُ ُ ِ ...م ْن يلْخِيصِ».
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دال نل،م ذات والوعف،ةُ [دالّة]()1نل،م حا ٍل(.)2
وذُو احل،ا ِل مم احل،الِ:ق مِلْـ ُ أوْبِـ ِ()3ل
ث الفِعْـ ِ
حدُو ِ
د ُ ائْتِل،افِهِما بيا ُن احل،ا ِل هيْمة ،صاحِِها نِلْد ُ
وو ْ
ٍحْو :ربْتُ ززدا ق،ائِمال أ ْ :حال( )4قِيا ِم أ ْو قِيا ِم ِ.
وحاُّهـا  6/ا/أنْ يتل َّـر وزتعــرَّ صـاحُِها ألٍَّهُمــا نذا يط،ابا،ـا ي ْعرِزفوــا أْ ،و
يـ ْل ِها( )5أ،بيــا نلّــا أ ْن زتط،ابا،ــا( )6ننْرابــا ٍِشانــا ن ِنرْقِهِمــا فِـ الوصْـفِيَّةِل نلّــا نذا
ي ،ادعمتْ [نل،ي ِ]( )7وهُما ٍ ِريا ِن()8ل ٍحْو ق،وِل ِ:
( )1ززادال من (.
( )2يلُر ودوه اشجاك الوفة ونط ال يان وافجاقهما  :األصـول 45/2ل والت وـرال
الســيد
والتــذكرال 183/1ل و مــالة الفــر بــا اللعــت وال ــدل ونطـ ال يــانل ّبــن ِّ
203- 202ل 205ل والغرعالل ّبن الدهعان .856- 855/2
( )3م« :بِ ِ أ ْو ِملْ ُ».
( )4مل ولِ « :ف حالِ».
( )5م« :ويلْ ِها».
( )6نل ومل ول« :أ،بيا أ ْن ّ زتط،ابا،ا»ل و (« :أ،بيـا أ ْن زتط،ابا،ـا»ل والوـحيي مـا
األصق.
وٍاق أبو ناصم اّمفلد

هذه الع ا ال من كسم الشرير عل بتورع زسهل  :شرح

ا (اوفردِ واوؤلّـ ِ):
للمفوقل اوسمعم (اوات س يو يي ما الت س)ل زاول« :و كتا ِ
أٍعهما نِذا يطابا،ا ي ْعرِزفوا أ،بيا نلّا أ ْن زتطابا،ا نِنْرابال ٍِشانا ن نِ ْر ِقهِما»ل ( 73/1لايق مطيم
ار).
( )7ماقط من ن.
( )8وا ً صاح احلال ٍ رالو مسوعغات أُخرُل ملها :أ ْن زُخوعـص بوصـ أو بإ ـافةل
أو أن زُس ـ ق بلف ـ أو امــتفهامل يلُــر اوس ـوعغات وأمثلتهــا و رجيايهــا  :شــر اوادمــة
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()2

لِميع ،ة( )1مُوحِيا ط،ل،ق [ق،دِزمُ]

احملس ة 313/2ل شر التسهيق 231/2ل يو يي اوااصد .701/2
( )1نل ومل و(ل ول« :لِع َّشال.»،
( )2ماقط من مل ول.
و هذا الياهد لاياات أو دها فيما زل :
أوعّ :وازةُ ال يتِ اليـاهدل دـاًت وازـة اللسـخة األصـق «لِميَّـة ،مُوحِيـا ،طل،ـق ق،ـدِزم»ل
وهـــو وفـــا

وازتــ

اوفوعـــق 113ل وال يـــا 142/4ل غـــه أ عن أوعلــ فيهمـــال و

ت اللســختان األخرزــان م ول ال يــت اليــاهد« :لِع ـشعال
اللســختا نل و(« :لِعـ َّـشال»،ل و و ْ
مُوحِيا ،طل،ق».
ثاٍيا :متا ُم ال يتِ الياهدل نلم الروازة األو ز ون متام « :نف،ا ُه كُـق أ،مْـحم ُمسْـتدِزمُ»ل
مــن الــوافرل زلُــر :دزــوان كثيعــر 536ل التمــام 92لشــر اللممللل ــاقول 323/1ل
الر

ق»ل في ون مـن جمـشوً الـوافرل
خلُ ،
651/2/1ل ومتام الروازة الثاٍية« :زلُو ُ كٍ،،ع ُ ِ

زلُر :دزـوان كثيعـر 506ل جمـالس العلمـاً 131ل 132لكتـاا اليـعر 220/1ل 245ل
514/2لأمال ابن اليجر .9/3
ثالثاٍ :س ة ال يتل يوافرت اوواد نلم ٍس ة ال يت لـ ثيعر نشعالل بروازتي ل فاليـاهد:
«لِمَّي ـة ،مُوحِيــا ،ط ،لــق ،ق ـدِزم»ل وقــم دزواٍ ـ  536بيتــا مفــردال و  :الت وــرال والتــذكرال
ت
299/1لوكي اوي ست 127/1ل والروازة األخـرى «لِعـ عشال ،مُوحِيـا ،طل،ـق»ل وقعـ ْ
الدزوان 506ل ّ مابق هلا وّ ّحقل و  :ال تاا  ( 276/1بوّ )ل ولوـيق
ت ال غــداد َّ زاــول:
نــا الــذه 279لوالتل يـ واإلزوــا لّبن بـ عر 328/2ل وألفيـ ُ
ت مــن وى أوع،لـ ( :لِعـ َّـشال ،مُوحِيــا) قـالُ :هــو لِ ُثعيــر نـشعال ومن وا ُه( :لِمَّيـة،
«وهــذا ال يـ ُ
ُموْحِيــا) قــال :نعٍ ـ ِلــذ الر عم ـ ِة ف،إنع (نـ عشال )،امـ ُم ه وب ـةِ كثعيـرٍلو(معي ـة )،ام ـ ُم ه وب ـةِ ِذ
الرمعةِ»ل خشاٍة األدا 211/3ل ومل أق ْ نلم ال يت بروازايـ
أدده ملسوبا ل فيما يواف،ر من مواد .
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دزـوان ذ الرمعـةل ومل

والْمِاْدا ُ مم مُميِّ ِشهِ(:)1وودْ ـ ُ اْئِتل،ا ِفهِمــا فْ ـمُ اإلبْهــا ِم بِالثعــاٍِ ن ـ ِن األوَّ ِل()2ل ٍحْــوِ :نلْ ـ ِد نِيْ ـرُون
ِد ْهمال وملوا ِن ممْلال و ،قفِيشا ِن ُبر،ال و ،ق ْد ُ احة محابال ونل،م التعمْر ِال ِمثْلُها زُبْدا.
وا ْل ُمسْتثْلم مم الْ ُمسْتثْلم مِ ْل ُ:وودْـ ُ ائْتِل،افِهِمــا ُدخُولُهُمــا يحْــت اّمْـتِثْلا ًِ ودـ ْر ُ فِعْلِـ ِ( )3نل،يهِمــال ون ْن
ك(:)4دـاًٍِ الا،ـومُ نلّـا ززـدال
كان أ،حدُهُما مُثْ تا ،ل ُ واآلخ ُر ملْفِي،ا ن ْل ُ فِـ ق،ولِـ ،
وما داًٍِ أحد نلّا ززد.
والذ يطممن نلي اللفسُ أن ال يت لِ ُثيعر نـشعال مـن الـوافرل صـد ه« :لِعـ عشال ،مُوحِيـا ،طل،ـق
،ق ـدِز ُم»ل ومتام ـ « :ن ،فــا ُه ُكــق أْ ،مــحم ُم ْســتدِزمُ» وفا وقــا لِروازــة الشريــر ِّ اليــاهد كت ـ
األخرىل ثم نٍع مل زُعهدْ اممُ (ميعة )،شعرِ كُثيعرل وّ ٍُاِق ال يت نن شانرٍ غـههل وقـد
ت الشرير َّ شواهدِ مـي وز أٍيـد اووـراع ه ـذا :لِعـ عشال ،مُوحِيـا
قال السيوط ع « :أز ُ
،طل،ق ق،دِز ُم»ل زلُر :شر شواهد اوغين .249/1
( )1وقم (« :غ،هِه»ل لرزفوا.
وهو متييش اوفرد أو الذاتل زلتو ُ نن متـام اّمـمل زلُـر :األصـول 306/1ل التعلياـة
اوفوق 117ل أنع «يمييش اوفردِ أ،كثرُه فِيما كان مِاْدا ا :ك،ـيسو
39/2ل وذكر الشرير
ك،ـ(قفيشانِ)لأ،و وزٍْـا كــ(ملوانِ)ل أو مِسـاحةو كــ(مو ِم ك،ـ ع)لأو نـددا كــ( ِنيْرون)لأو
مِاْياما كـ( ِملْؤه و ِم ْثلُها)».
جل ْمل،ـةِل ٍحْـو :طـاا ززـد ٍفْسـال وفِـ ُمفْـردل »...ل
( )2داً بعدها ٍسخة ( « :فِـ ا ُ
وّ ُأ اه نلّا مُاحما فال سم هلا مسو لتمييـش اوفـردل ومـيذك ُر الشريـر ل بعـدُل متييـش
ق بلحـو
اجلملة (اوؤلّ من الفعق واّمم)ل لذا فالتفويقُ باجلملة واوفرد وكـذا التمثيـ ُ
(طاا ززد ٍفْسا)ل ليس هذا مو ع .
( )3نل ومل و(ل ول« :حُ ْمِ ِ».
ح ِو ق،وِلك.»،
( )4مْ ٍ« :
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والوعف،ةُ [الْمُيَّهةُ]()1والْموْد ُ مم ف،انِلِهِما أوْ مفْعُولِهِما(:)2ق ،أوِ الْمفْعُـو ِل( )3ألٍعهُمـا
ق مـم الف،انِـ ِ
د ِ ائْتِل،ـا ِ الفِعْـ ِ
د ُ ائْتِل،افِهِما ك،و ْ
وو ْ
مُتف،رِّنا ِن()4نل،ي ِل مُيَّها ِن ِب ِ(.)5
وأمعا [ٍحْوُ](()6م ْع ِد ،كرِال وبعْل ،ـكَّل وبـا بـال وبيـت بيـتل وخمْسـ ،ة
حلرُو ِ الْم ْسُوطِ ،ة( )7حيثُ ،ل ْم
نير) ،فوِزاٍُ ُ وِزانُ ال ِ ،ل ِم ا ْلمُركَّ ةِ مِن 7/أ/ا ُ
د ومُاْتضٍ.
زُ ْلُْ ،ر ِف ي ْركِيِها( )8ن و ْ
[ ]- 2ومِلْها اوُؤلَّ ُ مِن الفِعْقِ واّمْ ِمل وهُو:
الفِعْقُ مم الف،انِقِ:وودْـ ُ ائْتِل،افِهِمــا اإلمْــلادُل ٍحْــو :ــرا ززــدل وزاُــومُ نمْــرول وا ْـرِاْ
[أٍْت](.)9

( )1ي ملة من نل و(.
( )2مل ول« :ومفْعُولِهما».
( )3نل ومل و(ل ول« :والْم ْفعُولِ».
( )4نل ومل و(ل ول« :مُف،رَّنانِ».
( )5م« :و ُميَّها ِن بِ ِ».
( )6ماقط من ن.
وهذه األمثلة مما ُ ّك من امسا فوقم كسمهم نل،ما أو ظرفوا أو حالوا أو نددا.
( )7هــ األلفــا ُظ الــيت زُتهجعــم بهــا أمســا ًُ مُســمعيايهال وملهــا ُ ّك ــتِ ال لِمُلفاولُــك:
( اد)لامم مُ عم ب ( ْ) من( ـرا) نذا يهجعيتـ ل زلُـر :ال يـا 128/1ل يفسـه
الفخر الراز .2/2
( )8نل ومل و(ل ول« :يراكِيِها».
( )9ماقط من ن.
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ط شر،الوشـاا ،قرٍْاهـا()2ل وذ َّى ح،ـا)
و،أمعا [ٍحْوُ](( :)1بر ٍحْ ُرهُلويـ بَّ ،
ف،ف،ي ِ ما ِف  ( :را ززد) ِف أ،صْ ِل ِ(.)3
والفِعْقُ مم الْمفْعُولِ:ق أوْ يوقِيُت ُ( )4أوْ وُقُو ُن ُ نل،ي ِ أوْ فِي ِ أ ْو
د ُ ائْتِل،ا ِفهِما ي ْكِي ُد الْمفْعُولِ لِلْفِعْ ِ
وو ْ
مع ُ أوْ ألدْ ِل ِل ٍحْو :ربُْت ُ رْبا [و ـرْبةو]( )5و ـرْبتاِل و ـربْتُ ززـدا زـوم
ك()6ل و ربُْت ُ ونمْرا()7ل و ربُْت ُ ي ْدِز ا ،ل ُ.
اجلُمُع ِة أ،مام ،
ق مم احل،ا ِل والتعمْيِي ِش والْ ُمسْتثْلم:
والفِعْ ُج ِر مجْرى التعوْقِيتِ.
ف،احل،ا ُل ز ْ
حمِ](ِ )10ف  :ط،اا ززد
س([ )9وال عي ْ
ق( )8لِللعفْ ِ
د ِ مُسبس ِة الفِعْ ِ
والعتمْيِيشُ بيان لِو ْ
ٍفْسال ويفّ ،ا ،شحْما.

( )1ماقط من مل و(.
وزعين بهذه األمثلة ما كان يركي نملادز،ا.
( )2نل ومل و(ل ول« :وشاا ق،رٍْاهالوي بَّط ،شر،ا».
( )3نذ هو نل،م ملاول من اجلملة الفعلية.
( )4مل ول« :ويوقِيتُ ُ».
وي كيد الفعق ويوقيت كسهما للمفعول اوطلق.
( )5ي ملة من نل ومل و(ل ول.
( )6م،« :أ ْو أ،مامك.»،
(« :( )7ما صلعْت وأ،باك.»،
(« :( )8مُسبسةِ الفِعْقِ الفانِق».
( )9ن« :بِاللع ْفسِ»ل و (« :ك،اللع ْفسِ».
جل ْسمِ»ل واوث تُ اوسئ ُم من نل ومل ول.
( )10األصق« :وا ِ
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ق نل،م ط،رز ِق ايِّواِل ِ بِالْمفْعُو ِل [ِب ِ](.)1
وا ْل ُمسْتثْلم ايِّواُل ُ بِالفِعْ ِ
حلرْ ِ واّمْ ِمل وهُو:
[ ]- 3ومِلْها اوُؤلَّ ُ مِن ا ،
حرْ ُ التععْرِز ِ مم ا ْلمُعرَّ ِ [ِب ِ](:)2د ُ()3ائْتِس ِ احلُرُو ِ 7/ا/مم األمْما ًِ( )4ي ْيِيلُهـا ل،هـا( )5ألٍعهـا يُفِيـ ُد
وو ْ
معاٍِيها فِيها ف،يحْوُقُ اّمْتِشاجُ [بِيلها]( )6واخلُ ْلطُ ،ة بِحس ِ يِلْك ،الْمعاٍِ .
وحرْ ُ اللعدا ًِ مم ا ْلمُلادى:ق مُوْـم ٍر()8ل ق،ـال مِـي و ْز ُ [(ت 180هــ)]
وحاِياُ،ت ُ يع ُّلقُ( )7هذا اّ ْممِ بِفِعْـ ٍ
وهــذا متيي ـ ُش اجلملــة أو اللِّس ـ ةل زلتو ـ ُ نــن متــام ال ــسمل زلُــر :األصــول 306/1ل
اوفوق 116ل اورهق .162
( )1ماقط من مل ول.
زرزـدُ :ايعوــال الْمُسْــتثْلم بِالفعــقِكايعوــالِ الْمفعُــولِ بِالفعقِ لوودـ اليعـ أ،نع اوســتثلم
واوفعــول ز ييــان بعــد متــام ال ــسمِ بالفع ـقِ والفان ـقِل زلُــر :اوفوــق 121ل الــتخمه
 469/1ل شر اوفوقل ّبن زعي .216/2
( )2ي ملة من ن.
( )3ل« :وودُو ُه».
حلرُو ِومُتعلَّا،ايِها».
( )4نل ومل و(ل ول« :ا ْئتِس ِ ا ُ
( )5نل ومل و(ل ول« :بيِّلة».
( )6ماقط من م ولل و (« :بيلهُما».
( )7ل« :يعلُّاُ ».
( )8وهــذا مذه ـ

ٍاص ـ اولــادى اوفوــق 86ل وفا وقــا وــذه ههــو ال وــرزال

زلُــر :ال تــاا 291/1ل واواتوـ 182/2ل 202/4ل واألصــول 240/1ل وذهـ
غههــم ن أنع ٍاص ـ اولــادى هــو حــر اللــداً ٍفس ـ أو هــو حــر اللــداً نلــم م ـ يق
العِو يعة من الفعقل أو هو أداال اللداًل وه امم فعق ّ حر ل يلُر يلك اوذاه
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:

ِف يمْثِي ِل ِ(« :)1زا نزعاك، ،أنِْل »()2ل نلّا أنع الفِعْق ُانْتُـشِم نل،ـم اطّراحِـ ِ ويلامِـي ِ
ت( )3مس َّدهُ مم امْتِا،سِل ِ بِغـرضٍ أوْدـ أنْ [ُزسْـح ]( )4نل،يـ ِل
لِسدِّ هذا الوعو ِ
،ف ِمنْ ثمع(ُ، ٍ )5رٍْا( )6فِـ التعـ ْلِي ِ نل،يـ ِ ّ ن الفِعْـقِل ودعلْلـاهُ ي ْلِيفوـا بِرأْمِـ ِ غ،ـه
ق مم الْمفْعُولِ.
ي ْلِي ِ الفِعْ ِ
وّ زخْلُو ا ْلمُلادى ِمنْ أنْ ز ُون مُوافوال أ ْو مُوا ِنا ،ل ُ()7ل أوْ ٍ ِر وال()8ل أ ْو
مُفْــردا م ْعرِف ،ـةول ف،الثعسث ـ ُة األُولُ مُعْربــة بِاللعوْ ـ ِل والرعابِ ـ ُم م ْلِ ـ نل،ــم الوعــمِّل
ك،ا،ولِك :،زا ن ْدارِ!ل وزا خها ِم ْن ززد!ل وزا ا ِك او!ل وزا ززدُ!.
اإلزوــــا العوــــد 227ل وكتــــاا اليــــعر 67/1ل اخلوــــائص 276/2ل اواتوــــد
754- 753/2ل اإلزوـــا

شـــر اوفوـــق 15/1ل شـــر الر ـــ 408/1/1ل

التذزيق والت ميق .223- 219/13
(« :( )1ي ْمثِيلُ ُ».
( )2ال تاا .291/1
( )3كذا وقم اللسخ هيعهال وزعين ب  :حر اللداً.
ت
( )4األصقل ونل ولُ« :زسْتح »ل لرزفوـال و (ُ« :زسْـجم»ل والوـحيي اوث ـ ُ
من م.
( )5بعدها ٍسخة م أُقحمتْ ن ا الُ« :لْ ،م زسْتاِمْ( :هقْ رْبتُ ُ)»ل وّ ودْ هلا.
( )6م،ٍُ« :را»ل لرزفوا.
( )7أ  :ش ي اووا ل وهو ما ايعوق ب ش ً من متـام معلاهلق ـق اللـداًل نمعـا بعمـقٍ أو
نطـ ل فــاألوعل وــو( :زــا حســلا ود ُهـ )ل و(زــا طالعـا د ولـا)ل والثــاٍ وــو( :زــا ثسثـةو
وثسثا) يلادى دلوال زلُر :اواتو 224/4ل األصول 344/1ل اإلزوا العوـد
.248
( )8أ  ٍ :رال غه ماوودالل كما زو عح مثال الشرير ِّ ( :اك ا).
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ونذا قُوِــد بِاللعــدا ًِ اّمْــتِغاث ُة دخل،ــتْ( )1نل،يــ ِ ّم مفْتُوحــة لِلْ ُمسْــتغاثِل
ث ،ل ُل ك،ا،وِلك :،زا لّ ،ل ِ لِلْ ُمسْ ِلمِا(.)2
م ْسُو ال لِلْ ُمسْتغا ِ
ق:
حل ْر ُ [اوُؤلَّ ُ]( )3مم الفِ ْع ِ
[ ]- 4ومِلْها ا ،
وهُــو [(ق،ــدْ)]( )4مــم الْما ِــ لِت ْارِزِــ ِ مِــن احلــا ِل()5ل ومــم الْمُوــا ِ ِعت الوعـسالُل وق،ـولِ ِهمْ« :ننع ال ،ـذُوا
لِتاْلِي ِل ِ()6ل ٍحْو ق،و ِل( )1الْمُؤذِّنِ :ق،ـ ْد ق،امـ ِ

( )1م« :دخق».
( )2وهو أثر ملاول نن نمر بن اخلطاا

ار نلـ ل قيـق :نٍـ ل،معـا ُطعِـن احملـراا

صا « :زا ل،ل لِلمسلما»ل زلُر :اواتو 254/4ل التعاز واوراث 222ل اللهازة
غرزـ احلــدزث واألثــر 233/3ل و ُو األثــر بلفــظ «زــا ل،لـ ل زــا ل،لمســلما»ل مُســتغيثا
بهمال زلُر :السماتل للشداد 88ل واجلمق 167ل و ص او اٍ .220
( )3ماقط من م.
( )4ي ملة من نل ومل و(ل ول.
( )5وكــذا صــرع بــ
للشداد

 :ال يــا 263/2ل واوفوــق 433ل واألمنــوذج 33ل وفاقوــا

حرو اوعـاٍ 13ل وكـس ُم الشريـر ِّ اوفوعـق واألمنـوذج زـدل نلـم أنع

التارز ّ زلفكّ نن معلم التوقّمل وهذا يفسه اخلليق الذ ٍال مي وز ل زاـول« :وأمعـا
ق أنع هذا ال سم لِاـومٍ
ق)ل ف،تاو ُل( :ق،د فعق)ل وزنم اخللي ُ
(ق،دْ) فجواا لِاولِ (:ل ،عما زفع ْ
زلتُرون اخل ر»ل ال تاا .223/4
وقـد ذكــروا أنع (قــد) يفيـ ُد مــم اوا ـ ل أزوــال التحايــقل يلُــر هــذه اوعــاٍ الثسثــة :
األزهيــة 213- 211ل شــر اوادعمــة احملس ـ ة 212/1ل 268ل ص ـ او ــاٍ 392ل
اجللم الداٍ .255
( )6وهو وفا ما و د اوفوق 433ل واألمنوذج .33
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،ق ْد زوْدُ ُ»(.)2
[و(مو )]( )3والسعاُ لِلتعسْوِز ِ( )4فِ :ميفْعقُلومو زفْعقُ( 8/.)5أ/ال ٍحْو :ل،وّل ول،ومال وهلّا()6ل [ول،معا]()7ل
[ ]- 5وأمعا اوُؤلَّ ُ ِمنْ حرْ ،ف ِ
وأ،و د غهه لـ(قد) مم اووا ِع ثسثـة ،معـانٍ أُخـرل هـ  :العت ـثهل والتعوقّملوالتعحايـقل
زلُر :حرو اوعـاٍ 13ل األزهيـة 213- 211ل صـ او ـاٍ 392ل اجللـم الـداٍ
.259- 256
(« :( )1ك،ا،ولِ».
ا للرعدـقِ ي ـو ُن اإلمـاً ُال هِـ الغال ـ ُة نليـ ِلُثمع ز ـو ُن ملـ اهللـة مـن
ق زُوـر ُ
( )2هذا اوثـ ُ
اإلحسانلزلُر :األمثـالل ألبـ ن يـد 50ل جممـم األمثـال 17/1ل اوستاوـم أمثـال
العرا .409/1
( )3ماقط من م.
( )4زلُــر معلــم التســوز والتلفــيس  :ال تــاا 233/4ل حــرو اوعــاٍ 5ل وقــد
نـدعهما الشريــر

حــرو اّمــتا الل زلُـر :اوفوــق 434ل األمنــوذج 33ل قــال

اوفوعق« :و (مو ) دّلة نلم ززادالِ يلفيسٍ»ل ودعـق ملـ مثـال مـي وز « :مـوعفتُ »ل
ت لـ ـ مـ ـ عرالو بعـــد مرعال(:مـــو أ،فعـ ـقُ)ل زلُـــر :ال تـــاا 233/4ل الوـــحا
أ  :قلـ ـ ُ
1378/4ل ال دزم .438/1/2
ق»ل و م ول« :مياُولُل ومو زاُو ُل».
( )5ن« :مو زفْعقُل وميفْع ُ
( ) 6وهذه األحر الثسثة للتحويضل ير ّك ـت مـن (لـو) مـم (ّ) أو(مـا)ل ومـن (هـق)
مـــم (ّ)ل يلُـــر :ال تـــاا 98/1ل 115/3ل اواتوـ ـ 76/3ل حـــرو اوعـــاٍ 5ل
األزهية 169ل اوفوق .431
( )7ماقط من (.
وه اجلازمة مركّ وة من (مل) اللافية (ومـا)ل نـدعها الشريـر

حـرو اللفـ ل وقـال:

ت معلاهــا أ ْن يو ـمعلتْ معلــم التعو ّق ـمِ واٍّتُــا ِ
ت نليهــا (مــا)ل فــازداد ْ
« ِه ـ (ل،م) ُ ـ عم ْ
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وأ،لّا()1ل و،أمعا()2ل [وِنمعا](، )3ف ،ـ(معْ ِد ،كرِا).
[ ]- 6ومِلْها اوُؤلَّ ُ [ ِمنْ]( )4اوُفْردِ واوُؤلَّ ِل وهُو نل،م ُرُوا:
 -مِلْها اّ ْم ُم مم اوُؤَّل ِل وهُو:

وا ْمــتطال زمــانُ فِعلِهــا»ل اوفوــق 419ل وهــذا مــذه اجلمهــو ل وقيــق :هـ بســيطةل
زلُر :األصول 157/2ل اإلزوا العود 328ل اجللم الداٍ .593
ت ميدعدالو اللسخ هيعهال وه من حرو التحويضل دعلوها ٍُـه
( )1كذا ُ ط ْ
(ل،وّ ول،وما وهلّا)ل زلُـر :ال تـاا 98/1ل حـرو اوعـاٍ 5ل اوفوـق 431ل وقيـق:
ننع أصلها (هلّا) أُبدلت اهلا ًُ همـشالول فت ـون مرك ـة مـن (هـقْ)ل و(ّ) اللافيـةل وقيـق:
أصــلها (أنْ) اللاص ـ ة للفعــق أو اوخفّفــة و(ّ) اللافيــةل زلُــر :شــر الســها 154/3ل
مفتا العلوم 307ل شر اوفوقل ّبن زعي 261/8ل اجللم الداٍ .510- 509
قلـتُ :وكــذا (أ،،لــا) اوخفّفــة اّمــتفتاحيةل فهـ

مــذه الشريــر ع «مُرك ــة ِمـ ْن ه ْمــشالِ

اّ ْمتِفهامِ وح ْر ِ اللعف ِلإلنِطاًِ معْلم التعل ي ِ نل،م يحْ ّاقِ ما بعْدها»ل ال يعا .180/1
( )2وهـ مُر ّك ــة مــن (أْ ،ن) اووــد زة و(مــا) الشائــد ُال اوُؤ ّكــد ُال اوعوَّ ــة مــن (كــان)ل زاــول
الشرير « :ومِل ُ (أ،معـا أٍ،ـت ُم ْل ،طلِاوـا اٍِ ،طل،اْـتُ)لواوعلم:ألْ ،ن ُكلْـت ُم ْلط،لِاوالو(مـا) مشِزـدال
مُعوَّ ة مِن الفِعْقِ الْمُوْمرِ» اوفوعق 126ل ويلُر (أمعا) اورك ة  :حـرو اوعـاٍ 64ل
األزهية 146ل اجللم الداٍ .528
( )3ماقط من نل ومل و(.
زاول الشرير « :ه (ننْ) اليعرطيةُ ُمعت نليها «ما» مُؤكِّدالو لِمعلم اليعرْ ِ»ل ال يـا
440/2ل وزسـ ـمعيها اجلـــشاً اوؤكَّـــد حرفُـ ـ بِــــ(ما)ل كتابيـ ـ  :اوفوـــق 439ل 451ل
واألمنوذج 34ل وزلُر :اواتوـ 34/4ل حـرو اوعـاٍ 64ل األزهيـة 142ل 143ل
ص او اٍ 103ل اجللم الداٍ .535
ت اوسئمُ من نل ومل و(ل ول.
( )4األصق« :مم»ل واوث ُ
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جلمْل،ـةِل ٍحْـو ق،ولِـ ِ يعـا :ﱡﱄﱅ
شْ ُه ُل مُوافوا ن ا ُ
م ُم الشعما ِن()1ل و ِ
ا ْ

ج
ك أوان( )4احل،جعــــا ُ
ﱆﱠ()2ل و ﱡ ﲏﲐﲑﱠ ()3ل وق،ــــولِ ِهمْ :دِمْتُـــ ،
ك( )5نذا احْمـ عـر الُسْ ـرُل ونذا ق،ــام ززــدل ونذا ززــد قــائِمل و،لمعــا
،أمِــهل و يِي ـ ،
[داً]( )6ك،لَّمُْت ُ.
ِومِ ْل ُ(:)7
بِآز ِة زُاْ ِدمُون( )8اخل،يق ُشعْثا
ث دل،س ززد.
س حيثُ ززد دالِس وحي ُ
وادْلِ ْ
وهــ ِذ ِه اجلُمْل،ــةُ( )10فِــ ي ْوِزــقِ الْمُفْــردِل أ ْ :زــوم قِيــا ِم اللعــا(ِل وامْتِلــا ِع
ٍُطْاِ ِهمْل وأ،وان نِما الِ احل،جَّاجِ.
ممُ الْموصُولُ مم صِـل،تِ ِل ٍحْـو( :الـذِ أ،بُـوهُ قـائِم)ل و(الـذِ ق،ـام
 واّ ْ
( )9

( )1ل« :امْم لِلشعمانِ».
( )2اوطففا.6 :
( )3اورمست.35 :
(« :( )4زمن».
( )5مل ول« :أ،ييُتك.»،
( )6ي ملة من نل ومل و(ل ول.
( )7أ  :مما زُوا ن اجلملة لي ه بالشمان او هم.
( )8نل ومل ول« :يُاْ ِدمُون»ل بالتاً.
( )9مــن الــوافرل نجــشه، « :ك ـ ،عن ن ،لــم مــلابِ ِها ُمــداما»ل وال يــت ملســوا لألنيــم
ال تـاا 118/3ل ولـيس دزواٍـ ل زاـول ال غـداد « :ومل أ ُه ملســوبا لألنيـم نّلــا
كتااِ مي وز »ل اخلشاٍة .514/6
( )10م« :دُ ْمل،ة».
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د ْم،لةو زوِي فِيها الوعدْ ُ وال ِ ،ذاُ(.)1
أبُوهُ)ل والوعل،ةُ ك،الوع ،ف ِة ِف ك،وٍِها ُ
واألمْـــماًُ الْموصُـــول،ةُ(:ال ِذ والتِــ )ل ومُثلعاهُمـــا ومجْمُونُهُمـــال و(مـــا
ومنْ)ل و(أ ) فِـ ق،ـولِ ِهمْ :نرفْـتُ( )2أزهُـمْ فِـ الـدعا ِل أ ْ :الـ ِذ فِـ الـدعا ِ
ن(.)3
مِلْ ُهمْل و(ذُو) ِف لُغ ِة طِّ،ي ٍ
ومِلْها احل،رْ ُ مم اوُؤَّل ِل [وهُو رْبانِل أ،حدُهُما](ٍ )4حْو:ّمِ اّبْتِدا ًِ والا،س ِم ِف  :ل،شزد مُلْط،لِقل8/

ا /ﭧ ﭨ ﱡ ﲋ ﲌ

ر ل،ي ،فعْل،نَّ()6ل ول، ،ا ْد ف،عق.
ﲍﲎﱠ()5لووا ِ
 وحرْ ،ف ِ اّمْتِف،هامِ.
ق فِ الْمُ ْتدِأ واخل ،رِ.
 واحلُرُو ِ الْخمْس ِة( )7العوامِ ِ
( )1أ  :هلــة خرزعةلوهــذا شــر هلــة اخلــر وهلــة اللعــتل كمــا ياـدعمل وّ جيــوز
لي ً من اجلمق اإلٍيائية أن ي ون صلةو وّ ٍعتـا وّ خـرال زلُـر :األصـول 267/2ل
اوسائق ال ورزات 724/1ل شر اوادعمة احملس ة 417/2ل اوفوق .185
ت».
( )2مل ول« :نلِ ْم ُ
( )3زلُــر :يهــذز اللغــة 44/15ل الت وــرال والتــذكرال 520/1ل األزهيــة 293ل أمــال
ابن اليجر .54/3
( )4ي ملة من ن.
( )5اللحق.124 :
داً األصقل و(« :ونن ار»ل وه

مل ول« :ونن بعك» وفاقوا للموح .

( )6ل« :ل،تفْ ،عل،نَّ».
( )7م« :السعتةِ».
وما ُأ ْث ت باوٌ نِدعال األحر اللامخة اوي هة للفعق وفـا ُ مذهِـ اوفوعـق 177ل
قل ـتُ :وهــو مــذه مــي وز ال تــاا141/2 :ل 147ل وي ع ـ اوــر ُد واب ـنُ الس ـرعاج
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 وٍواصِ ِ الفِعْقِل ودوا ِز ِم ِ غ،ه(ننْ)(.)1
 وهلّا ربْت ُل ول،وّ ،أكْرمْت ُ.
 وأمعا ززد ف،مُلْط،لِق(.)2
،ر والع ْط ِ.
و[الثَّاٍ ](ٍ )3حْو حُرُو ِ اجل ِّ
ك
أن التع ـ ْلِي فِيمــا دخل ،ـتْ نل،ي ـ ِ يِلْ ـ ،
ا( )4ف،وْ ـلوال وهُــو َّ
أن بــا الاِ،ــيلِ ،
نلّــا َّ
()5
ألن
َّ
ت نل،يـ ِ هـ ِذهِ مُا،ـاوِد ل،ـ ُ مُسـاوِ
احلُرُو ُ مابِق ِلدُخُولِهال وفِيما دخل،ـ ْ
دُخُول،ها نِلَّةُ [ذلِك )6(]،العت ْلِي ِ ومُاْتوِي ِ(.)7
ي 61ل وذهــ
والشبيــد ل زلُـــر :اواتوــ 107/4 :ل واألصـــول  229/1والوا ــ ُ
هانــة ن أٍهــا م ـتعةل مــلهم الثمــاٍيين ون ـ ُد الاــاهر واب ـ ُن اخل عيــاال زلُــر :الفوائــد
والاواند 229ل اواتود 443/1ل اورهق 169ل وود ذلك أنع من ندعها مخس وة دعق
اوفتوحة ،فرنا نن او سو ال أو الع سُل ومن ندعها متعةو دعلهما أصل،ال زلُـر :التـذزيق
والت ميق 6- 5/5ل اوااصد اليافية .313/2
ت مــن
ت (« :ننع»ل بال ســرال والتيــدزدل وّ ودــ لــ ل فاويــدعدال ليســ ْ
(ُ )1ــ ط ْ
اجلوازم لتُسـتثل م ملهـال نٍعمـا هـ مـن احلـرو اخلمسـة ممـا ياـدعم قرز ـال قلـتُ :وامـتثلا ًُ
اوؤلـ ِ مــن (اوفــرد مــم
الشريــر ِّ حلــر اليــر (ننْ) مــن هلــة اجلــوازمل ليــذكره مــم َّ
اوؤلّف،ا)ل مما مي ي .
( ) 2و(أمعـــا) هلـــا خبـــس الـــيت قـــدعم الشريـــر ذكرهـــا فيمـــا يـــ ّل مـــن حـــرفال
بالوحيفة260:ل فهذه «(أمعا) فِيها معْلم اليعرْ ِ»ل اوفوـق 441ل وهـ حـر بسـيطل
يلُر  :األزهية 144ل اجللم الداٍ .522
( )3ي ملة من ن.
( )4أح ـدُ الا ــيل،ا (ّمُ) اّبتــداً ومــا بعــدها مــن األحــر ن (ه ّلــال ولــوّل وأ عمــا)ل
ق اآلخر حرو ُ اجلرع وحرو العط .
والا ي ُ
( )5م« :مُا،اوِدل ول ُ ،مُساوِ »ل و (« :مُا،اوِد ل،هال مُساوِ ».
( )6ماقط من مل ول.
(« :( )7ومُاْتوِية ل»ُ ،ل و ل« :ومُاْتوِيتُ ُ».
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[ ]- 7ومِلْها اوُؤلَّ ُ مم اوُؤلَّ ِ()1ل وهُو(:)2
دُمْل،تا اليعرْ ِ واجل،شاًِ.حوِ]( )4ق،ولِك :،داً ززد وخـرج [نمْـرول وززـد
ودُمْل،تا الع ْط ِ(ِ )3ف [ٍ ْأخُوك )5(]،ونمْرو صاحُِك.،
ن فِــ [ٍحْـ ـوِ]( )6ق،ولِـ ـ ِ يعـــال،م :ﱡ ﲖﲗﲘ
جلمْل،تـــا ِ
وا ُﲚﱠ (.)7
ح ِيَّ ُة بعْدها.
[و(قال)]( )8و[اجلُمْل،ةُ]( )9الْم ْ[ ]- 8ومِلْهـــا اوُفْـــردُ مـــم اوُـــؤلَّ ،فاِل وهُـــو :حـ ـرْ ُ( )10اليعـ ـرْ ِل ومِـ ـ ْن
أمْماِئ ِ(:مال ومنْ()11ل و،أ ل وأٍعمل ومتمل وأ،زن).
( )1نل و(ل ول« :مِن الْمُؤلَّف،اِ».
( )2مل و(ل ول« :وهُما».
( )3األصـــق« :ودُ ْمل،تـــا العطْ ِلواجلُ ْمل،تـــا ِن فِــ ٍحْــوِ»...ل وّ ودــ لشزـــادال ن ـــا ال
(واجلملتانِ) معطوفةول نذِ العط بالواو زاتو اوغازرالل واجلملتان األمثلـة اوـذكو الل
بعدُل هما هلتا العط .
( )4ماقط من نل ومل و(ل ول.
( )5ماقط من ل.
( )6ماقط من م.
( )7التوبة.30 :
ك ق،ولُهم)ل واجلملة األخرى( :زُوا ِهمُون).
فاجلملة األو ( :ذِل ،
( )8ماقط من (.
( )9ماقط من نل ومل و(ل ول.
( )10م« :حُرُو ُ».
وقد ذكـر الشريـر أنع لليـر حرف،ـانل همـاِ( :ننْ) و(ل،ـوْ)ل «زـدخسن نلـم هلـتال
ف،يجعسن األُو شرطوا والثاٍية ،دشاً»ل اوفوق 437ل وووه األمنوذج .34
(« :( )11م ْن وما».
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ال وهُو [حرْ ُ اليع ْر ِ](( :)1مهْمـال
[ ]- 9ومِلْها اوُؤلَّ ُ 9/أ /مم اوُؤلَّ ،ف ِ
وحيثُمال ونذْما) مم دُمْل،ت ِ اليعرْ ِ واجل،شاًِ.
اوؤل ِ]
[ٍونا َّ
وه ِذهِ الْمُؤلّف،اتُ نل،م ٍوناِ:
ق
ٍو ٍع مُفِيد :زوِي الس ُوتُ نل،ي ِل ويتساوى()2فِي ِ اجلُمْل،تـانِ مِـن الفِعْـ ِوالف،انِقِ وا ْلمُ ْتدأِ واخل ،رِل ومـا نـداهُما مِمعـا زجُـوزُ أ ْن زُسْـ ،ت نل،يـ ِل ك،اللعـداًِ
والْملادى مرْدِ ُع ُ نل،يهِما()3ل ويُسمعم( )4اجلُمْلُ ،ة ك،سما.
ح ْمُ الْمُفْـر ِد فِـ حادتِـ ِ ن دُـشًْ
ح ْ ُم ُ ُ
[وٍو ٍع]( [ )5خر غِ ،ه مُفِيدُ )6(]:خر زُؤَّل ُ مع ُ حتعم زلْعاِد مِلْهُما( )7ك،سم وزوِيَّ( )8الس ُوتُ نل،ي ِل ك،ا،ولِـك:،
()10
غُــسمُ ززــد ق،ــائِمل ودــاً دُــق ك،ــرِزم()9ل وززــد ٍ ْفسُ ـ ُ فِ ـ الــدعا ِل نٍعمــا
صـــا تْ( )11ك،سمـــا مسْـ ـ ُويا نل،يـ ـ ِ بِــــ(ق،اِئمٍ)ل وبِــــ(داً)ل وبِــــ( ِف الـ ـدعا ِ)ل

( )1ززادال من (.
( )2نل ومل و(ل ول« :والا،اٍُو ُن».
( )3أ  :ن هلت الفعق واو تدأ.
( )4ل« :وزُسمعم».
( )5ماقط من ل.
( )6ي ملة من م.
( )7ن« :معهُما».
( )8نل ومل و(ل ول« :زوِي»ل بس واو.
(« :( )9و دُق ك،رِزم داً».
( )10م« :ونٍعما».
( )11نل ومل و(ل ول« :صا ».
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ح ْما.
ول،وّها(، )1ل ْم زُ ،فرع ْ با ا ْلمُفْر ِد والْمُؤَّل ِ ُ
ر وصـــل،واُي ُ نل،ـــم مُحمعـــد و لِـــ ِ
حلمْـــدُ ِ
ر ،أنْل،ـــمُ]([ )2بِالوعـــوااِل وا ،
[وا ُ
وصحِْ ِ](.)3
م ِّ(([ )4ت 666هـ)].
ك،ت ُ ِنبْراهِي ُم بْ ُن زحْيم بْ ِن ،أِب حِف،اظ ا ْل ِم ْلا ِ

( )1ل« :ول،وّ ُه».
( )2ماقط من نل و(.
ر نلـــم التعمـــامِل ولِلرمُـــولِ
( )3مـــاقط مـــن نل وملولل وم اٍهـــا (« :احل،مْـ ـدُ ِ
اووْط،ف،م مُحمعد أفوقُ الوعسالِ والسعسمِ».
ا (الْمُفْردِ والْمُؤلَّ ِ) وقْت ُبُ ِم اللَّهـا ِ زـوم اجلُمْعـةِ مِـ ْن شـ ْهرِ ارِ
( )4وخامتة ن« :يمَّ كِتا ُ
ل و ِنيْرِزن وم ْعِمائة مِن اهلِجْرالِل نل زد ِ الع ْـ ِد الوَّـعِي ِ
الْ ُم ا كِ بِيمٍ اآلخِرِ ملةِ ،مت
ج ن نونِ ارِ مُحمعد بنِ ُمل،يمان بنِ بهْراموز ِ»
الْمُحْتا ِ
ر وملِّ ِلواحل،مْـدُ رِ وحْدهُلوصـل،وايُ ُ نل،ـم
ا (اْلمُفْردِ واْلمُؤلَّـ ِ) ِبف،وْـقِ ا ِ
وخامتة مٍ« :جش كِتا ُ
منْ ّ ٍِ َّ بعْدهُلنل،م زد ِ العْدِ الف،اِهِ أ،حْمدِ ْب ِن مُحمعد اليعهِهِبِي ْمسٍ اخلِيْوقِ ِّ اخل،وا ِ ْزمِ ع».
حمـةِ
جن ْ
وخامتة (« :يمع ال ِتااُل بِعو ِن اولِكِ العسمِل نلم زدِ الع ْـدِ الوَّـعِي ِ احملْتـا ِ
ر نلْ ُ ون ْن والِدز ِ ونـ ْن ميـائِخِ ِ
السلْ ِف عل نف،ا ا ُ
بِّ ِ اللّطِي ِ أ،حْمد بنِ أ،ب ب ْ ٍر بنِ أ،حْمد َّ
ق»
ر وٍِعْم الوكِي ُ
وننْ دمِي ِم اوسلِمِال وح ْسُلا ا ُ
حسْـ ِن نوٍِـ ِل وصـل،وايُ ُ [نل،ـم]
رو ُ
ـم (ا ْل ُمفْـر ُد وا ْلمُؤلَّـ ُ) ي ْعلِياوـال بِحمْـ ِد ا ِ
وخامتة ل « :ي َّ
حِ ِ وملَّم».
ميعدٍِا مُحمعد ونل،م لِ ِ وص ْ
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ثبت املصادر واملراجع:

 أحسن التاامـيم معرفـة األقـاليمل يـ لي همـد بـن أمحـد اوادمـ ال يـا ل
ٍيــــرال م ت ــــة مــــدبول ل الاــــاهرالل موــــو ال نــــن ط عــــة ليــــدنل الط عــــة الثالثــــةل
1411هـ 1991م.
 ا ييا الورا من لسان العرالألبـ حيعـان األٍدلسـ للايق وشـر ود امـة
الــدكتو دـ نثمــان همدلمرادعــة الــدكتو موــان ن ــد التــواال م ت ــة اخلــاجن ل
الااهرالل الط عة األو ل 1418هـ 1998م.
 أزها الرزاض أخ ا الاا

نياضل ليهاا الدزن اواّر األٍدلس ل ـ ط

وحاا ونلق نلي موطفم الساا ونبـراهيم اإلبيـا

ون ـد العُـيم شـل،ل مط عـة جللـة

الت لي والجهة والليرلالااهرالل 1358هـ 1939م.
 األزهيــة نلــم احلرو ليــ لي نل ـ بــن همــد اهلــرو ل لايــق ن ــد اوعــا
اولُّوح لمن مط ونات جممم اللغة العربية بدميقل 1391هـ 1971م.
 أمــا( ال سغــةل يـ لي دــا ار أبـ الاامــم همــود بــن نمــر الشريــر لمركش
لايق الجاثلاهليمة اوورزة العامة لل تاالالااهرالل 1985م.
 أمــــرا العربيــــةلي لي أبـــ الركــــات األٍ ــــا لنُين بتحاياـــ همــــد بهجــــة
ال يطا لمط عة الجق بدميقل 1377هـ 1957ملمن مليو ات اامـم العلمـ العربـ
بدميق.
 نشــا ال التعــيا يــرادم اللحــاال واللغــوزال ي ـ لي  :ن ــد ال ــاق بــن ن دااي ـد
اليمــاٍ ل لايــق الــدكتو ن ــد اايــد دزــاال مركــش اولــك فيوــق لل حــوث والد امــات
اإلمسميةل الرزاضل الط عة األو ل 1406هـ 1986م.
 األصـــــول اللحـــــولّبن الســـــراجللايق ن ـــــد احلســـــا الفتل لمؤمســـــة
الرمالةلبهوتلالط عة الثاٍيةل 1407هـ 1987م.
 األلفاتل ّبـن خالوزـ ل لايـق الـدكتو نلـ حسـا ال ـوعاال م ت ـة اوعـا
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الرزاضل 1402هـ 1982م.
 أمـــال ابـــن اليـــجر للايق ود امـــة الـــدكتو همـــود همـــد الطلاح لم ت ـــة
اخلاجن لالااهراللالط عة األو ل 1413هـ 1993م.
 األمال اللحوزعةلألب نمرو ابن احلادـ للايق هـاد محـود ل نـامل ال تـ
وم ت ة اللهوة العربيةل بهوت/ل لانل 1405هـ 1985م.
 األمثاللألب ن يـد الاامـم بـن مـسمللايق ويعليـق وياـدزم الـدكتو ن داايـد
قطام ل دا او مون للجاثل دميقل الط عة األو ل1980م.
 نٍ ــاه الــرواال نلــم أٍ ــاه اللحــاالل جلمــال الــدزن الافطـ ل لايــق همــد أبــو الفوــق
نبراهيمل دا الف ر العرب ل الااهراللومؤمسة ال تـ الثاافيـةلبهوتل الط عـة األو ل
1406هـ 1982م.
 اٍّتوا لسي وز نلم اوردلألب الع ا( ابن وّّدل د امة ولايق الدكتو زهه
ن د احملسن ملطانلمؤمسة الرمالةلبهوتلالط عة األو ل 1416هـ 1996م.
 األٍســاال للســمعاٍ ل انتلــم بتوــحيح والتعليــق نليـ ن ـد الــرمحن بــن حييــم
اوعلمــ اليماٍ لمط عــة جملــس دائــرال اوعــا

العثماٍيــةل حيــد بادل الط عــة األو ل

1397هـ 1977م.
 اإلٍوـــا

مســـائق اخلـــس بـــا اللحـــوزا ال وـــرزا وال وفياليــ لي أبــ

الركـــات األٍ ـــا ليعليق همـــد هيــ الـــدزن ن ـــد احلميدلاو ت ـــة العوـــرزةلبهوتل
1407هـ 1987م.
 األمنوذج اللحول يولي همود بن نمر الشرير ل انتلم ب مـام بـن محـد
اولوو ل الط عة األو ل 1420هـ 1999م.
 اإلزوا العود علصلعف أبونل ع احلسن بن أمحد الفا م عللايق حسن شـاذل
فرهودلدا العلوملالرزاضلالط عة الثاٍيةل1408هـ 1988م.
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 اإلزوا

شـر اوفوـقلّبن احلادـ للايق األمـتاذ الـدكتو نبـراهيم همـد

ن دارلدا معد الدزنلدميقلالط عة األو ل 1425هـ 2005م.
 اإلزوـــــا

نلـــــق اللحـــــو للشدـــــاد للايق الـــــدكتو مـــــازن او ـــــا كلدا

اللفائسلبهوتلالط عة الثاٍيةل 1393هـ 1973م
 ال دزم نلم العربيةلألب السعادات جمد الدزن ابن األثهللايق الدكتو فتحـ
أمحــــد نلــ ـ ع الــــدزن والــــدكتو صــــاح بــــن حســــا العازدلدامعــــة أم الارىلم ــــة
او رمةلالط عة األو ل 1420هــلمن مليو ات معهد ال حـوث العلميـة -مركـش نحيـاً
الجاث اإلمسم .
 بغية الطلـ

يـا زخ حلـ ل يـ لي كمـال الـدزن ابـن العـدزمل حاّاـ وقـدعم لـ

مهيق زكّا ل دا الف رل بهوت/ل لانل الط عة األو ل 1978م.
 بغية الوناال ط اات اللغوزعا واللحـااللجلسل الـدزن السـيوط عللايق همعـد أبـو
الفوق نبراهيملمط عة نيسم ال اب احلل،علالط عة األو ل 1384هـ 1965م.
 ال لغة الفر با اوذكر واوؤٍثل ألب الركاتل كمال الدزن األٍ ا ل لايـق
الـــــدكتو موـــــان ن ـــــد التـــــواال م ت ـــــة اخلـــــاجن ل الاـــــاهرالل الط عـــــة الثاٍيـــــةل
1417هـ 1996م.
 ال لغــــة يــــرادم أئمــــة اللحــــو واللغــــةل يــ ـ لي جمــــد الــــدزن بــــن زعاــــوا
الفهوز بــاد للايق همــد اوور لمليــو ات مركــش اوخطوطــات جبمعيــة نحيــاً الــجاث
اإلمسم ل الوفاال/ال وزتل الط عة األو ل 1407هـ 1987م.
 ياج الجادم ط اات احللفيةل ألب الفـداً ززـن الـدزن بـن قطلوبغـا السـودوٍ ل
لايق همد خـه موـان زومـ ل دا الالـمل بهوت/ل لـانل ودميق/مـو زال الط عـة
األو ل 1413هـ 1992م.
 ياج العرو( من دواهر الاامو(ل للمريوم الشبيـد ل اوط عـة اخلهزـةل موـرل
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1306هـ1307/هـ.
 يا زخ اإلمسم ووفيات اوياهه واألنسمل يـ لي

ـس الـدزن الـذه،ل حااـ

و ـ ـ ط ٍوـ ـ ونلّـــق نليـ ـ الـــدكتو بيـــا نـــواد معـــرو ل دا الغـــرا اإلمـــسم ل
بهوت/ل لانل الط عة األو ل 1424هـ 2003م.
 الت وــرال والتــذكراللألب همــد الوــيمر للايق الــدكتو فتحـ أمحـد موــطفم
نل ـ ع الدزنلدامعــة أم الاــرىل م ــة او رمةلالط عــة األو ل 1402هـــ 1982ملمــن
مط ونات مركش ال حث العلم .
 لوــيق نــا الــذه مــن معــدن دــواهر األدا نلــم جمــازات العرالص ـلعف
األنلــم اليــلتمر لحاّا ون ّلــق نليـ الــدكتو زهــه ن ــد احملسـن مــلطانلدا اليــؤون
الثاافية العامةلبغدادلالط عة األو ل 1412هـ 1992م.
 لفــة األدز ـ

وــاال مغــين الل ي ـ ل جلــسل الــدزن الســيوط ل د امــة ولايــق

الدكتو حسن اولخ والدكتو ال مهم ٍعجةل نامل ال ت احلدزثل ن بـد/نمعانل الط عـة
األو ل 1426هـ 2005م.
 الــتخمه شــر اوفوــق صــلعة اإلنــراا اوومــوم بــالتخمهل ي ـ لي صــد
األفا ــق الاامــم بــن احلســا اخلــوا زم ل لايــق الــدكتو ن ــد الــرمحن بــن مــليمان
العثيمال م ت ة الع ي انل الرزاضل الط عة األو ل 1421هـ 2000م.
 التــدوزن أخ ــا قــشوزنل ألبــ الاامــم الرافعــ الاــشوزينل لايــق نشزــش ار
العطا د ل دا ال ت العلميةل بهوت/ل لانل الط عة األو ل 1408هـ 1987م.
 التذزيق والت ميق شر التسهيقلألب حيـان األٍدلسـ لحاا الـدكتو حسـن
هلداو ل دا الالملدميقلالط عة األو لمينع الط م رتلفة.
 التـــذزيق والت ميـــقل ألبــ حيـــان األٍدلســ ل موـــو ال نـــن ٍســـخة دا ال تــ
اوورزةل اجلشً األول ملها لت قم ()6016لوباية األدشاً برقم ( )62وو.
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 التســهيق يســهيق الفوائــد وي ميــق اوااصــدل ّبــن مالــكل حاّا ـ همــد كامــق
بركاتل دا ال تاا العرب ل الااهرالل 1388هـ 1968م.
 التورزي مبومون التو ييللليـيخ خالـد األزهر للايـق الـدكتو ن ـد الفتـا
ثه لالشهراً لإلنسم العرب لالااهراللالط عة األو ل 1418هـ 1997م.
 التعاز واوراث ل للمردل حاا وقدم ل همـد الـدز اد ل دا صـاد ل بـهوتل
الط عة الثاٍيةل 1412هـ 1992م.
 التعرزفاتلللعسمة نل بن همد اليـرز اجلردـاٍ للايق الـدكتو همـد ن ـد
الرمحن اورنيل لدا اللفائسلالط عة األو ل 1424هـ 2003م.
 التعلياةلشر كتاا مي وز ألب نلـ الفا مـ للايق ويعليـق الـدكتو نـوض
الاوز لمط عــة األماٍــةلالااهراللومطابم احلســينلالرزاضلالط عة األو لمــين الط ــم
رتلفة.
 يفسه الراز ع التفسه ال ه ومفاييي الغي لللفخر الـراز ع همعـد بـن نمـرلدا
الف رل بهوت/ل لانلالط عة الثالثةل 1405هـ 1985م.
 التمام يفسه أشعا هذزق مما أغفلـ أبومـعيد السـ ر لألب الفـتي نثمـان بـن
دينلحاَّاـ وقــدَّم لـ أمحــد ٍــاد الايسـ وخدجيــة احلـدزث وأمحــد مطلوالو ادعـ
الدكتو موطفم دوادلمط عة العاٍ لبغدادلالط عة األو ل 1381هـ.
 التل ي واإلزوا نمعا وقم الوحا لي لي أب همد ابـن بـ عر اووـر للايق
موطفم حجاز لاهليمة اوورزة العامة لل تاالالط عة األو ل 1400هـ 1980ملمـن
مط ونات جممم اللغة العربية.
 يهذز اللغةلألب ملوـو األزهر للايـق ن ـد السـسم هـا ون و فاقـ ل الـدا
اوورزة للت لي واللير والجهةلالااهرالل 1384هـ 1964م.
 يو يي اوااصد واوسـالك بيـر ألفيـة ابـن مالـكلّبن أم قامـم اوراد للايـق
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الـدكتو ن ــد الـرمحن نلــم مــليمانلم ت ة ال ليـات األزهرزةلالااهراللالط عــة الثاٍيــةل
1397هـ 1977م.
 مثا الولانة نلم العربيـةلألب ن ـد ار احلسـا بـن مومـم الدزلو لد امـة
ولايق الدكتو همد الفا قل دامعة اإلمام همد بن معود اإلمسميةلالرزاضلالط عة
األو ل 1411هـ 1990م.
 اجلمـــق اللحولصـ ـلعف أبـــو الاامـــم الشداد لحاّاـ ـ الـــدكتو نلـ ـ يوفيـــق
احلمدلمؤمســـــــــــــة الرمـــــــــــــالةلبهوتلودا األمقلاأل دنلالط عـــــــــــــة األو ل
1404هـ 1984م.
 اجلمقللع د الااهر اجلرداٍ علشر ود امة ولايق زسر ن ـد الغـين ن ـد ارل
دا ال ت العلميةل بهوت/ل لانل الط عة األو ل 1410هـ 1990م.
 ههرال األمثالل ألب هسل العس ر ل لايق همد أبو الفوق نبراهيم وزميلي ل
اوؤمسة العربية احلدزثةل الااهرالل الط عة األو ل 1384هـ 1964م.
 ههرال اللغةل ّبن د زدل دا صاد ل بهوتل مو عو ال نـن ط عـة دائـرال اوعـا
العثماٍيةل حيد بادل اهللدل 1344هـ.
 اجللم الداٍ

حرو اوعاٍ لصـلعة احلسـا بـن قامـم اوراد للايـق الـدكتو

فخر الدزن ق اوال واألمتاذ همد ٍدزم فا قلدا ال ت العلميةلبهوتلالط عـة األو ل
1413هـ 1992م.
 اجلواهر اووية

يـا زخ احللفيـةل يـ لي هيـ الـدزن ن ـد الاـاد ابـن أبـ الوفـاً

الارشـ ـ احللفـ ـ ل لايـــق الـــدكتو ن ـــد الفتـــا احللـــول دا هجـــر للط انـــة والليـــرل
اجليشال/مورل الط عة الثاٍيةل 1413هـ 1993م.
 حرو اوعاٍ لصلعف أبو الاامم الشداد لحاّا وقـدعم لـ الـدكتو نلـ يوفيـق
احلمدلمؤمسة الرمالةلبهوتلودا األمقلن بدلالط عة الثاٍيةل 1406هـ 1986م.
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 احللــق نصــس اخللــقلألب ه عمــد ابــن الســيد ال طليوم ـ عللايق مــعيد ن ــد
ال ـــرزم مـــعود لدا الرشـــيد للليـــرلبغدادل 1980ملمـــن مليـــو ات وزا ال الثاافـــة
واإلنسم.
 احلمامةل ألب ن يدال ال حج ل لايق الدكتو همد نبراهيم حـوَّ وأمحـد همـد
ن يدل ٍيرال اامم الثاا لأبو ظ/،اإلما اتلالط عة األو ل 1428هـ 2007م.
 خشاٍة األدا ول ل ـاا لسـان العراليـ لي ن ـد الاـاد ال غـداد للايق ن ـد
السسم ها ونلم ت ة اخلاجن لالااهراللالط عة الرابعةل 1420هـ 2000م.
 اخلوـــــائصلي لي ابـــــن دينلحاّاـــ ـ همـــــد نلـــ ـ اللجـــــا لدا ال تـــــاا
العرب لبهوتلمو عو ال نن ط عة دا ال ت اوورزةل 1370هـ 1951م.
 الد الثما أمساً اوولفال ي لي أب طال ياج الـدزن ابـن السـان ل حاّاـ
ونلــق نليـ أمحــد شــوق بــلا وهمــد مــعيد حليـ ل دا الغــرا اإلمــسم ل يــوٍسل
الط عة األو ل 1430هـ 2009م.
 دزوان األدالي لي أب نبراهيم الفا اب للايق الدكتو أمحد رتا نمرلاهليمة
العامة ليؤون اوطابم األمهزـةلالااهرالل 1395هــ 1975ملمـن مط ونـات جممـم اللغـة
العربية.
 دزوان الشرير ل لايـق ن ـد السـتا

ـي ل مؤمسـة اوختـا ل الااهرال/موـرل

الط عة األو ل 1425هـ 2004م.
 دزوان اللابغة الذبياٍ ل لايق همد أبو الفوـق نبـراهيمل دا اوعـا

ل الاـاهرالل

الط عة الثالثةل 1990م.
 دزـــوان كثيعـــر نشعالللايـــق نحســـان نعـــا(لدا الثاافةلبهوتلالط عـــة األو ل
1971م.
 مالة الفر با اللعت وال دل ونط ال يان

من كتـاا مـائق اللغـةل

جملة العلوم العربية
العدد الثالث واخلمسون شوال 1440هـ

273

ألب ـ همــد بــن الســيد ال طليوم ـ ل قرأهــا وحااهــا ونلــق نليهــا الــدكتو وليــد همــد
الســراق،ل مط ونــات مركــش اولــك فيوــق لل حــوث والد امــات اإلمــسميةل الرزــاضل
الط عة األو ل 1428هـ 2007م.
 ص او اٍ

شر حرو اوعاٍ لللمالا أمحد بن ن د اللو للايـق أمحـد

همــد اخلرعا لمط عــة ززــد بــن ثابتلدميــقل 1395هـــ 1975ملمــن مط ونــات جممــم
اللغة العربية بدميق.
 الشرير ل ي لي الدكتو أمحد همد احلـو ل مط عـة ال يـان العربـ ل ٍيـرال دا
الف ر العرب ل الااهرالل الط عة األو ل 1388هـ 1966م.
 الشريــر  :ثــا ه وملهجـ اللحــو ل ننــداد ن ــد احلميــد قامــم اللجــا ل مــالة
مادســته مادعمــة ن قســم اللغــة العربيــة والد امــات اإلمــسميةل كليــة الجبيــةل دامعــة
الفاييل لي يال 1982م.
 الشرير  :حياي و ثا هل للدكتو هـسل ٍاد لجملـة نـامل ال تـ ل العـدد4:ل
1411هـ 1990م.
 الشرير :مهي  -ثا ه -مذه اللحـو ل يـ لي كمـال دـر ن هـر ل دا
اجللان لللير والتوززمل نمعان/األ دنل الط عة األو ل 2014م.
 مــاط الشٍـــدل ألبــ العـــسً اوعــ عر ل دا بـــهوت ودا صــاد ل بهوت/ل لـــانل
1376هـ 1957م.
 مـلّم الوصــول ن ط اــات الفحــولل حلــاد خليفــةل لايــق همــود ن ــد الاــاد
األ ٍــا و ل م ت ــة ن مي النمــتاٍ ول/يركيال 2010مل مــن مليــو ات ملُمــة اوــؤمتر
اإلمسم ل مركش األثاث للتا زخ والفلون والثاافة اإلمسمية بإمتاٍ ول.
 مه أنسم الل سًل ي لي

س الدزن الذه،ل لايق شعي األ ٍـا و وبيـا

معرو لو خرونل مؤمسة الرمالةل بهوتل الط عة الثالثةل 1405هـ 1985م.
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 شذ ات الذه

أخ ا من ذهـ ل يـ لي ن ـداحل ابـن العمـاد احلل ل للايـق

ن ــدالااد األ ٍــا و وهمــود األ ٍــا و ل دا ابــن كــثهل دميــقل بــهوتل الط عــة
األو ل 1406هـ 1986م.
 شر أبيات اوفوعقل لإلمام فخـر الـدزن ال ي ـا ك اخلـوا زم ل د امـة ولايـق
همد ٍو موان زومـ ل مليـو ات كليـة الـدنوال اإلمـسميةل طرابلس/لي يـال الط عـة
األو ل 1999م.
 شر أبيات مغين الل يـ ل يوـلي ن ـد الاـاد بـن نمـر ال غـداد ل لايـق ن ـد
العشزش با وأمحد زوم دقا ل دا اوـ مون للـجاثل دميق/مـو زال الط عـة األو ل
1401هـ 1981م.
 شر التسـهيقلّبن مالـكللايق الـدكتو ن ـد الـرمحن السـيد والـدكتو همـد
بدو اوختونلهجر للط انة والليرلالااهراللالط عة األو ل 1410هـ 1990م.
 شر اجلمق ّبن خرو للايق ود امة الدكتو ال ملوى همـد نرالدامعـة أم
الارىلم ة او رمةلالط عة األو ل 1419هـ 1998م.
 شــــر اجلمــــق ّبــــن نوــــفو للايق الــــدكتو صــــاح أبــــو دلا لنــــامل
ال ت لبهوتلالط عة األو ل 1419هـ 1999م.
 شــر الر ـ ل افيــة ابــن احلاد ـ للايق الــدكتو حســن احلفُ ـ وحييــم بيــه
مور لدامعة اإلماملالرزاضلالط عة األو ل 1414هـ 1994م.
 شر ال افية اليافيةلي لي هال الدزن ابن مالكل حاا وقدعم ل الدكتو ن ـد
اوـــلعم هرزـــد لدا اوـ ـ مون للجاثلدميـــقلالط عة األو ل 1402هــــ 1982ملمـــن
مليو ات مركش ال حث العلم ونحياً الجاث اإلمسم لدامعة أم الارىل م ة او رمة.
 شــر اللمــملّبن برهــان الع ر للايــق الــدكتو فــازش فــا (لاالس الــوطين
للثاافة والفلون واآلداالال وزتل الط عة األو ل 1404هـ 1984م.
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 شــر اوفوــقل ّبــن زعــي ل لايــق الــدكتو ن ــد اللطيـ بــن همــد اخلطيـ ل
م ت ة دا العروبةل ال وزتل الط عة األو ل 1435هـ 2014م.
 شــــر اوادمــــة احملســ ـ ةللطاهر بــــن أمحــــد بــــن بابيــــاذللايق خالــــد ن ــــد
ال رزملاوط عةالعورزةلال وزتلالط عةاألو ل 1976م.
 شر هق الشداد ل ّبن بابياذل يادزم ولايق الدكتو نلـ يوفيـق احلمـدل
نامل ال ت احلدزثل ن بد/األ دنل الط عة األو ل 2016م.
 شر شواهد مغين الل ي ل للسـيوط ل وقـ نلـم ط عـ ونلـق حواشـي أمحـد
ظافر كودانل ٍيرال جللة الجاث العرب ل 1386هـ 1966م.
 شـــر كتـــاا مـــي وز للســـها لحاّا وقـــدعم لـــ ونلّـــق نليـــ جممونـــة مـــن
األمايذاللدا ال ت والوثائق الاوميةلالااهرالليوا زخ الط م متعددال.
 شرو ماط الشٍدل للترزش وال طليوم واخلوا زم ل لايق األمايذال موطفم
الساا ون د الرحيم همود ون ـد السـسم هـا ون ونبـراهيم األبيـا

وحامـد ن ـد اايـدل

اهليمة اوورزة العامة لل تاال الااهرال/مورل الط عة الثالثةل 1408هـ 1987م.
 الوحا

ياج اللغة وصحا العربيةلي لي نمسانيق بن محّاد اجلوهر للايق

أمحد ن د الغفو نطّا لدا العلم للمسزالبهوتلالط عة الثالثةل 1404هـ 1984م.
 ط اات اوفسرزنل جلسل الدزن السيوط ل لايق نل همد نمرل م ت ـة وه ـةل
الااهرالل الط عة األو ل 1396هـ 1976م.
 ط اات اوفسرزنل حملمد بن نل بن أمحـد الـداوود

ـس الـدزنل دا ال تـ

العلميةل بهوت/ل لانل 1403هـ 1983م.
 العاد الثما يـا زخ ال لـد األمـال يـ لي ياـ الـدزن همـد بـن أمحـد الفامـ
او ـ ل لايــق همــد حامــد الفا ـ وفــؤاد مــيد وهمــود الطلــاح ل مؤمســة الرمــالةل
بهوت/ل لانل الط عة الثاٍيةل 1406هـ 1986م.
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 نلـــق اللحـــولألب احلســـن الو عا للايـــق ود امـــة الـــدكتو همـــود دامـــم
الد وز لم ت ة الرشدلالرزاضلالط عة األو ل 1420هـ 1999م.
 نمــــدال ذو اهلمــــم نلــــم احملســ ـ ة نلمــ ـ اللســــان والالملّبــــن هطيــــق
اليمينلد امـــــــــة ولايـــــــــق الــــــــدكتو شـــــــــرز ن ـــــــــد ال ـــــــــرزم جنـــــــــا لدا
نمعا لنمعان/األ دنلالط عة األو ل 1428هـ 2008م.
 العالللخليق بن أمحـد الفراهيـد للايق الـدكتو مهـد اوخشومـ والـدكتو
نبراهيم السامرائ لدا الرشيد للليرلبغدادل 1980م.
 الغرعاللّبن الدهعان الغـرعال شـر اللمـم ّبـن الـدعهان (اجلـشً الثـاٍ )لموـو ال
نـن ٍسـخة قلــيا نل ليركيـالبرقم ()949لوملـ ٍسـخة فلميــة جبامعـة اإلمــام همـد بــن
معود اإلمسميةلبرقم (.)5704
 الغرعالل ّبن الدهعان الغرال شـر اللمـملمن أوعل بـاا (ننع وأخوايهـا) ن خـر
بــاا (العط ـ ) ألب ـ همــد مــعيد ابــن الدهعانلد امــة ولايــق فرزــد بــن ن ــد العشزــش
الشامقلدا التدمرزةلالرزاضلالط عة األو ل 1432هـ 2011م.
 الغرز ـ اوو ـلع ل ألب ـ ن يــد الاامــم بــن م ـلّامل لايــق الــدكتو همــد اوختــا
الع يــــد ل اامــــم التوٍســــ للعلــــومل ودا مــــحلونل يــــوٍسل الط عــــة الثاٍيــــةل
1416هـ 1996م.
 الفوائــد والاوانــدل لعمــر بــن ثابــت الثمــاٍيينل لايــق الــدكتو ن ــد الوهــاا
ال حلةلمؤمسة الرمالةلالط عة األو ل 1422هـ 2002م.
 الاامو( احمليطلي لي جمد الدزن الفهوز باد لدا اجليقلبهوتلدون يا زخ.
 قسئد اجلمان فرائد شعراً هذا الشمانل اويهو بـ(ناود اجلمـان شـعراً هـذا
الشمان)ل ل مال الدزن ابن اليععا اووصل ل لايق كامـق مـلمان اجل ـو ل دا ال تـ
العلميةل بهوت/ل لانل الط عة األو ل 2005م.
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 ال افيـــــــة اللحـــــــولّبن احلادــــــ للايق الـــــــدكتو طـــــــا

جنـــــــملدا

الوفاًلدداللالط عة األو ل 1407هـ 1986م.
 كتاا األلفات ومعرفة أصوهلال ألب نمرو الداٍ ل لايق الدكتو غـا قـدعو
احلمدل دا نمعا ل نمعان/األ دنل الط عة األو ل 1429هـ 2008م.
 كتاا الت ملةل ألب نل الفا م ل لايق ود امة الدكتو كاظم ثـر اوردـانل
مطابم مدزرزة دا ال ت ل دامعة اووصقل 1401هـ 1981م.
 كتــــاا اليــــعرلألب نلـــ الفا مـــ للايق وشــــر الــــدكتو همــــود همــــد
الطلاح لم ت ة اخلاجن لالااهراللالط عة األو ل 1408هـ 1988م.
 كتــاا مــي وز ل ٍيــر م ت ــة اوثلــم ب غــدادل موـ عو ال نــن ط عــة اوط عــة األمهزــةل
بوّ ل  1316هـ.
 ال تاال لسي وز ل لايق ن د السسم ها ونل م ت ـة اخلـاجن ل الاـاهرالل الط عـة
الثالثةل 1408هـ 1988م.
 ال يــا نــن حاــائق غــوامض التلشزــق ونيــون األقاوزقلجلــا ار أب ـ الاامــم
الشريــــر للايق ويعليــــق ود امــــة اليــــيخ نــــادل ن ــــد اوودــــود وزميلي لم ت ــــة
الع ي انلالرزاضلالط عة األو ل 1418هـ 1998م.
 كي اوي ست ونزوا اوعوستلألب احلسن ال اقول للايق الـدكتو همـد
أمحد الدال لجممم اللغة العربيةلدميقلالط عة األو ل 1415هـ 1995م.
 ال لم واأللااال لع ـا( الامعـ ل ياـدزم همـد هـاد األمـيينل م ت ـة الوـد ل
طهران/نزرانل م ت ة العرفانل صيدا/ل لانل الط عة اخلامسةل 1359هـ.
 السمــاتل ي ـ لي أب ـ احلســن اهلــرو ل لايــق حييــم نلــوان ال لــداو ل م ت ــة
الفس ل ال وزتل الط عة األو ل 1400هـ 1980م.
 السماتلي لي الشدعاد ع أب الاامـم ن ـد الـرمحن بـن نمـحا للايق الـدكتو
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مازن او ا كلاوط عة اهلا يعةلدميقل 1389هـ 1969م.
 ل ـــاا اإلنرااللتـــاج الـــدزن اّمـــفرازيينللايق الـــدكتو بهـــاً الـــدزن ن ـــد
الرمحنلدا الرفان لالرزاضلالط عة األو ل 1405هـ 1984م.
 الل اا نلق ال لاً واإلنراال ألب ال اـاً الع ـر ل لايـق غـاز طليمـاتل
دا الف ـــر اوعاصـــرل بهوت/ل لـــانل ودا الف ـــرل دميق/مـــو زال الط عــــة األو ل
1416هـ 1995مل من مط ونات مركش هعة اوادد للثاافة والجاث بدب .
 لســان اويــشانل يـ لي أمحــد بــن نلـ بــن حجــر العســاسٍ ل لايــق ن ــد الفتــا
أبوغدالل م تـ اوط ونـات اإلمـسميةل دا ال يـائر اإلمـسميةل بهوت/ل لـانل الط عـة
األو ل 1423هـ 2002م.
 اللمـــــــم العربيـــــــةلّبن دينللايـــــــق حســـــــا همـــــــد شـــــــر لنامل
ال ت لالااهراللالط عة األو ل 1398هـ 1978م.
 ما زلور وما ّ زلوـر لللشداجللايق هـدى همـود ،قرعانةلم ت ـة اخلـاجن ل
الااهرالل الط عة الثالثةل1420هـ 2000م.
 او ها يفسه أمساً شعراً احلمامةل صلعة أب الفتي ابن دينل يادزم ولايق
الــدكتو حســن هلــداو ل دا الالــمل بــهوتل ودا اولــا الل دميــقل الط عــة األو ل
1407هـ 1987م.
 جمـــــالس العلماًلللشدـــــاد للايق ن ـــــد الســـــسم ها ونلم ت ـــــة اخلـــــاجن
بالااهراللودا الرفان بالرزاضلالط عة الثاٍيةل 1403هـ 1983م.
 جممــم اآلداا معجــم األلاــاال ل مــال الــدزن ابــن الفــوط اليــي اٍ ل لايــق
همد كـاظمل مؤمسـة الط انـة والليـر -وزا ال الثاافـة واإل شـاد اإلمـسم ل طهـرانل
الط عة األو ل 1416هـ.
 جممــم األمثاللي ـ لي أمحــد بــن ه عمــد اويــداٍ عللايق ه عمــد هي ـ الــدزن ن ــد
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احلميدلمط عة السعادال مبورل 1959م.
 احملاداال باوسائق اللحوزةل للشرير ل قدعمت ل وحاّات ونلّاـت نليـ الـدكتو ال
بهيجة باقر احلسينل مط عة أمعدل بغداد/العرا ل الط عـة األو ل 1393هــ 1973مل
ماندت دامعة بغداد نلم ٍيره.
 احمل ــم واحملــيط األنُــم اللغــةلي لي نلــ بــن نمسانيــق بــن مــيدهللايق
موطفم الساا و خرزنلمعهد اوخطوطات العربيةلالااهراللمين الط م رتلفة.
 اوــذكر واوؤٍــثلألب ب ــر همــد بــن الاامــم األٍ ــا للايق الــدكتو طــا
اجللاب لدا الرائد العرب لبهوتلالط عة الثاٍيةل 1406هـ 1986م.
 اوذكر واوؤٍثل للمـردل لايـق الـدكتو موـان ن ـد التـواا والـدكتو صـس
الدزن اهلاد ل م ت ة اخلاجن ل الااهرالل الط عة الثاٍيةل 1417هـ 1996م.
 مــر ال اجللــان ونــرال الياُــان معرفــة مــا زعتــر مــن حــوادث الشمــانل ألبـ همــد
نفيـــ الـــدزن ابـــن مـــليمان اليافع لو ـــم حواشـــي خليـــق اولوـــو ل دا ال تـــ
العلميةلبهوت /ل لانلالط عة األو ل 1417هـ 1997م.
 اورهق شر اجلمق (هق اجلرداٍ )لّبـن اخليـااللايق نلـ حيـد لدا
احل مةلدميقل 1392هـ 1972م.
 اوشهر نلـوم اللغـة وأٍوانهـالجلسل الـدزن السـيوط عللايق همعـد أمحـد دـاد
اوــو ونل ـ ع ه عمــد ال جــاو ع وه عمــد أبــو الفوــق نبراهيملالط عــة الرابعةلنيســم ال ــاب
احلل،علالااهرالل 1958م.
 اوســائق ال وــرزاتلألب نل ـ الفا م ـ للايق الــدكتو همــد اليــاطر أمحــدل
مط عة اودٍ لالااهراللالط عة األو ل 1405هـ 1985م.
 اوستاوـــم أمثـــال العـــرال للشريـــر ل دا ال تــ العلميةلبهوتلالط عـــة
الثاملةل 1408هـ 1987م.
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 اووـــ ا اوــــله غرزـــ اليــــر ال ـــ ه للرافع ليـــ لي أمحــــد بــــن همــــد
الفيوم لصحح نلم اللسخة اوط ونة باوط عة األمهزة موطفم الساالمط عة موـطفم
ال اب احلل،لالااهرالل 1369هـ 1950م.
 معـــاٍ الاـــر ن وننرابـ ـ ل للشدـــاجللايق الـــدكتو ن ـــد اجلليـ ـق شـــل،لنامل
ال ت لبهوتلالط عة األو ل 1408هـ 1988م.
 معـــــاٍ الار نلألبــــ زكرزـــــا الفراًلاجلـــــشً األول بتحايـــــق أمحـــــد زومــــ
جناي لوالييخ همد نل اللجا لدا ال ت اوورزةل 1374هـ 1955ملواجلشً الثـاٍ
بتحايق الييخ همد نل اللجا لالدا اووـرزة للتـ لي والجهـةلدون يـا زخل واجلـشً
الثالث بتحايق الدكتو ن د الفتا شل،لاهليمة اوورزة العامة لل تاال 1972م.
 معــــاٍ الاــــر نل لألخف للايــــق الــــدكتو فــــائش فا (لاوط عــــة اووــــرزة
بال وزتلالط عة األو ل 1400هـ 1979م.
 معجم األدباً ن شاد األ ز ن معرفة األدز ل يـ لي زـاقوت احلمو للايـق
نحســــان ن ــــا(ل دا الغــــرا اإلمــــسم لبهوت/ل لانل الط عــــة األو ل 1414هـــــ
1993م.
 معجــم ال لــدانل ليــاقوت احلمــو ل دا صــاد لبهوت/ل لانل الط عــة الثاٍيــةل
1995م.
 معجـــم ماـــازيس اللغـــةلألب احلســـا أمحـــد بـــن فـــا (للايق ن ـــد الســـسم
ها ونلدا اجليقلبهوتلالط عة األو ل 1411هـ 1991م.
 مفتا السعادال و موـ ا السـيادال مو ـونات العلومللطـا

كـرى زادهل دا

ال ت العلميةلبهوت /ل لانل الط عة األو ل 1405هـ 1985م.
 مفتا العلومللإلمام أب زعاوا الس ّاك ل ط وشرح األمتاذ ٍعيم ز زو ل
دا ال ت العلميةلبهوتلالط عة األو ل 1403هـ 1983م.
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 اوفوــق صــلعة اإلنــراال ألبـ الاامــم الشريــر ل لايــق ود امــة الــدكتو
خالد نمسانيق حسانل م ت ة اآلداال الااهرالل الط عة الثالثةل 2014م.
 اوااصد اليـافية شـر اخلسصـة ال افيـةللإلمام أبـ نمـحا اليـاط،للايق
الدكتو ن د الـرمحن العثـيما و خرزنلدامعـة أم الارىلم ـة او رمةلالط عـة األو ل
1428هــــ 2007ملمـــن مليـــو ات معهـــد ال حـــوث العلميـــة -مركـــش نحيـــاً الـــجاث
اإلمسم .
 ماامــــات الشريــــر ل دا ال تـــ العلميــــةل بهوت/ل لــــانل الط عــــة األو ل
1402هـ 1982م.
 اوات س يو يي ما الت س ( شر اوفوق)ل ألب ناصم فخر الـدزن ابـن نمـر
الفايه اّمفلد ل من أول قسم األفعال ن أول قسم احلـرو ل د امـة ولايـق ن ـد
ار بن همد اللحياٍ ل مالة دكتو اه مادعمة ن كليـة اللغـة العربيـةل دامعـة أم الاـرىل
م ة او رمةل 1421هـ.
 اوات س يو يي ما الت س ( شر اوفوق)ل ألب ناصم فخر الـدزن ابـن نمـر
الفايهـ اّمــفلد ل مــن أول بــاا اوفعــول فيـ حتــم ٍهازــة بــاا ومــن أصــلا اّمــم
اخلمام ل د امة ولايق مطيم ار بن نواض السلم ل مـالة دكتـو اه مادعمـة ن كليـة
اللغة العربيةل دامعة أم الارىل م ة او رمةل 1424هـ.
 اوات س يو يي ما الت س ( شر اوفوق)ل ألب ناصم فخر الـدزن ابـن نمـر
الفايه اّمفلد ل من أول باا اّنتسل ن ٍهازة ال تاال د امة ولايق أمحـد بـن
همد الشهراٍ ل مالة مادسـته مادعمـة ن كليـة اللغـة العربيـةل دامعـة أم الاـرىل م ـة
او رمةل 1424هـ.
 اواتوــد شــر اإلزوــا ل لع ــد الاــاهر اجلردــاٍ ل لايــق الــدكتو كــاظم ثــر
اوردانل دا الرشيدل بغدادل الط عة األو ل 1402هــ 1982مل مـن مليـو ات وزا ال
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الثاافة واإلنسم العراقية.
 اواتو ل للمردل لايق همد ن د اخلالق نُيمةل من مليو ات االس األنلم
لليؤون اإلمسميةل الااهرالل 1386هـ 1966م.
 اوادمة اجلشوليةل يولي أب مومم اجلشول ل لايق وشر الدكتو شع ان ن د
الوهاا همدل مط عة أم الارىل الااهرالل الط عة األو ل 1408هـ 1988م.
 اوؤيل واوختل

أمساً اليعراً وكلاهم وألاابهم وأٍسابهم وبعض شعرهمل

ألب الاامم ابـن بيـر اآلمـد ل صـحعح ونلّـق نليـ األمـتاذ الـدكتو

 .كرٍ ـول دا

اجليقل بهوتل الط عة األو ل 1411هـ 1991م.
 اووصعق شر اوفوعقل لإلمام حسا السلغاق ل من قسم األمسـاً حتـم ٍهازـة
م حث ال فازاتل د امة ولايق أمحد حسن ٍورل مالة دكتو اه مادعمة ن كلية اللغة
العربيةل دامعة أم الارىل 1419هـ 1999م.
 ميشان اّنتدال ٍاد الردالليـ لي

ـس الـدزن الـذه،ل لايـق نلـ همـد

ال جاو لدا اوعرفة للط انة والليرلبهوت/ل لانلالط عة األو ل 1382هـ 1963م.
 اللجوم الشاهـرال ملـوك موـر والااهراللليومـ بـن يغـر بـرد ل ٍيـرال وزا ال
الثاافة واإل شاد الاوم لمورل 1383هـ 1963م.
ٍ شهــة األل ــاً ط اــات األدبــاًلألب الركــات كمــال الــدزن األٍ ــا ل لايــق
نبراهيم السامرائ لم ت ة اولا لالش قاً/األ دنلالط عة الثالثةل 1405هـ 1985م.
 اللهازــة غرز ـ احلــدزث واألثرلاــد الــدزن ابــن األثهللايــق أمحــد الــشاو
وهمــــود الطلــــاح لدا نحيــــاً الــــجاث العرب لبهوتلموـــ عو ال نــــن ط عــــة نيســــم
احلل،لالااهرالل 1383هـ 1963م.
 هدزة العا فا أمساً اوؤلفا و ثا اوولفال ي لي

نمسانيق بـن همـد أمـا بـن

مــــه مــــليم ال ابــــاٍ ال غــــداد ل ط ــــم بعلازــــة وكالــــة اوعــــا

اجلليلــــة مط عتــ ـ

جملة العلوم العربية
العدد الثالث واخلمسون شوال 1440هـ

283

ال هيةلنمتاٍ ولل 1951م.
 الوا يلألب ب ر الشبيـد للايق الـدكتو ن ـد ال ـرزم خليفـةلمطابم اجلمعيـة
اول يةلنمعانلالط عة األو ل 1962ملمن مليو ات اجلامعة األ دٍية.
 الوا بالوفياتل صس الدزن خليق بن أز ك الوفد ل لايق أمحد األ ٍـا و
ويركــــ موــــطفمل دا نحيــــاً الــــجاث العربــــ ل بهوت/ل لــــانل الط عــــة األو ل
1420هـ 2000م.
 الوديش ذكر اااز واايشل لود الدزن أبـ طـاهر السعـل،ف األصـ هاٍ ل لايـق
همــــــد خــــــه ال اــــــان لدا الغــــــرا اإلمــــــسم لبهوت/ل لانل الط عــــــة األو ل
1411هـ 1991م.
 وفيــات األنيــان وأٍ ــاً أبلــاً الشمــانل ّبــن خل ــانل لايــق نحســان ن ــا(ل دا
صاد ل بهوت/ل لانل 1972م.

*
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كتاا (اوُفْرد واوُؤلَّ ) ألب الاامِم الشعرْيرِ ع  -د امةو ولاياوا
د .نل بن مومم بن همد ش ه
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Al-Zamakhshari’s Al-Mufrad wa Al-Mu’allaf: A Study and Analysis
Dr. Ali ibn Mousa ibn Mohammed Shubeir
Department of Syntax, Morphoogy & Philology
College of the Arabic Language, Al Imam Mohammad Ibn Saud Islamic
University

Abstract:
Abu Al-Qasim Al-Zamakhshari’s Al-Mufrad wa Al-Mu’allaf is a grammar
reference which he authored while he was in Makkah. The book includes two
main parts. The first part deals with the singular whereas the second one
addresses the compound. The part covering the singular deals with three types of
words: the noun, the verb, and the particle; and their subtypes. The other part
discusses the following nine types of compounds: verb-noun, particle-noun,
particle-verb,

particle-particle,

singular-compound,

compound-compound,

singular-two compounds, and compound-two compounds. The researcher
investigated five manuscripts of the book and provided an introduction to the
research about Al-Zamakhshari and his biography and life. The research
explained the method and the content of the book (Al-Mufrad wa Al-Mu’allaf),
and discussed Al-Zamakhshari’s grammatical method and approach.
Keywords: Al-Zamakhshari; grammar; singular; compound
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معاني القول وأثرها يف احلكم النحوي يف كتاب معاني القرآن
للفراء ت  ٢٠٧هـ
" مجعًا ودراسة "

د .علي حييى حممد السرحاني
قسم الدراسات اإلنسانية
جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

معاني القول وأثرها يف احلكم النحوي يف كتاب معاني القرآن للفراء ت  ٢٠٧هـ
" مجعًا ودراسة "
د .علي حييى حممد السرحاني
قسم الدراسات اإلنسانية  -جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية
تاريخ تقديم البحث144٠ /1 /٢٠ :هـ

تاريخ قبول البحث144٠ /٧ /3 :هـ

ملخص الدراسة:
هذا حبث بعنوان معاني القوو  ،وأثرهوا اكموا النيوو

ب واا معواني القورآن

للفراء (ت  ٢٠٧هو ( مجعًا ودراسة)
ي مون البيث من مقدمة ومتهيد وأربعة مباحث وخامتة وفهارس فنية ،وتقوم فمرته
على بيان أثر األشياء اليت فيها معين القوو مون الودعاء  ،والنوداء  ،والم ابوة ،والوصوية
وحنوها بثري من األحمام النيويوة ات علقوة بواتفردات واليابيو  ،وهو تخخوذ أحموام
القووو أو ؟  ، ،و وود عووين الفووراء ب ابووه معوواني القوورآن بو برات هووذ الفموور

ب ابووه ،

وهلووذ الدراسووة أثوور أحمووام اتفووردات واليابي و واخ و ألس األسووالي  ،وال خوي و ،
وال علي النيو و امت الدراسة على إيراد أ ووا العلاواء ون وافوف الفوراء أو خالفوه ،
ومنا شة الفراء بعض آرائه و د أظهرت الدراسة جماوعه من الن ائج أهاها :
1و انفراد الفراء بخن الفع الوا ع بعد األمر من القو وموا معنوا فعو أمور ،وهوو
مبين ؛ وإن ظهر صور اتضارع اجملزوم ؛ فقد تيدت فيه الياء ؛ ألنه أمر للغائ .
 ٢و جوات ثبوت (أنِ) اخلفيفة وسوقوهها بعود موا فيوه معنوى القوو  ،وأن ثبوتهوا بعود
دلي على أنه حيمي مبوا فيوه معنوى القوو  ،باوا حيموى بعود القوو  ،و؟ حاجوة ل ملو
وأن ( أنْ) هذ حت ا أن تمون مفسر عند الفراء وأن تمون مصدرية .
إضاار َّ ،
3وو ثبوووت ( أنْ) اتفسوور عنوود الموووفيف وموونها الفووراء خأل ًفووا توون أنموور عوودم ثبوتهووا
عنها ،ومنها السريا ،وابن هشام .

املقدمة:

احلمد هلل خالق اإلنسان معلمه البيان ،والصالة والسالم علـ خـا اانـام
سيدنا حممد النيب العربي العدنان
وبعد .
فإن الفراء ميثل رأس مدرسة يف التقعيـد النوـو وهـي اسدرسـة الةوفيـة ـ
وكتابه معـاني القـر ن مـ اسللفـاا استقدمـة يف إعـرا القـر ن الةـر وبيـان
معانيه ،وقد نهل منه م جاء بعده مم ألف يف معاني القر ن م بيان إعرابه،
وإ ضاح معانيه ،وتفسـا رر بـه ،وكشـف مشـةله  ،وكتـا معـاني القـر ن
للفراء ،حيمل أصول اسذهب الةـويف ،واجتهاداتـه ومسـاهله النوو ـة ،وذلـ
مــ خــالل بيــان معنــ اسفــردة القر نيــة ،وإعرابهــا ببســ اادلــة ،وتقر ــر
ااصول ،والتعليل ،والقياس ،واإلكثار م االستشهاد بالسـما عـ العـر
شـعراا ،ونثـراا ،واالعتنـاء بـالقراءاا القر نيـة الـواردة يف اللف ـة ،واالحتجـا
بها ،وهلا ،ونقل راء شيوخه الذ أخذ عنه كالرؤاسـي ،والةسـاهي الـذ
دونت حةا اته ع العر  ،ومساعه عنه  ،و بُثـت راؤه يف الةتـا  ،سـواء
قبِلــها الفــراء ،واحــتهل هلــا ،أو خالفهــا ،ومــال إغ راهــا ،فــالفراء لــه مةانتــه
استميزة ،واجتهاده احلس  ،واستنباطه وتعليالته ،وترجيواته ،وقياسه.
ويف أثناء مطالعيت كتا معاني القر ن؛ وجدا أن سعـاني القـول أثـراا يف
ـ
كثا م ااحةام النوو ة استعلقة بـاسفرداا والااكيـب ،فعزمـت علـ
ااشياء الـيت ععنـ القـول مـ الـدعاء ،والنـداء ،والةتابة،والوصـية وووهـا
لبيان أثرها يف احلة النوو يف دراسة بعنوان :
معاني القول وأثرها يف احلة النوو يف كتا معاني القـران للفـراء ا
207ه) ـ عاا ودراسة وقد دعاني إغ اختيار هذا اسوضو أسبا منها :
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ال  :أن كتا معاني القر ن للفراء م أول اسللففاا يف بابه ،وصل إلينـا
أو ً
تزامناا م جماز القر ن ابي عبيدة؛ فهـو كتـا تعلـق ببيـان معـاني كتـا اهلل ـ
عز وجلَّ ـ لنوو ميثل مدرسة وو ة راهدة يف التقعيد النوو  ،وللةتا أثره
َّ
فيما أُلِّف بعد م كتب اسعاني.
ثانيًّا :عنا ة الفراء بااشـياء الـيت يف معنـ القـول وإ هـار أثرهـا يف احلةـ
النوو .
ثالثاا  :ما هلذه الدراسة م أثر يف أحةـام اسفـرداا والااكيـب واخـتال
ااساليب ،والتأو ل ،والتعليل النوو .
ومل أجد ـ فيما أعل ـ دراسة سابقة تناولت هذا اسوضو .
وقد اقتضت طبيعة البوث أن أتي يف مقدمة  ،ومتهيد ،وأربعة مباحـث،
وخامتة وفهارس فنية
أما اسقدمة :فقد ذكرا فيها خطـة البوـث ،وأسـبا اختيـاره ،ومـنههل
السا فيه .
أما التمهيد  :فعنوانه معاني القول يف كتا معـاني القـر ن للفـراء ،وقـد
اشتمل عل :
الفراء وكتابه معاني القر ن .
بيان اسراد ععاني القول .
أما مباحث الدراسة فهي :
اسبوث ااول  :أثر معاني القول يف اامساء  :وفيه مسألة واحدة :
ـ نصب القول وفروعه للمفرد الذ يف معن قول .
اسبوث الثاني  :أثر معاني القول يف اافعال ،وفيه مسألتان :
1ـ حة الفعل الواق بعد اامر م القول وما ععناه .
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معاني القول وأثرها يف احلة النوو يف كتا معاني القر ن للفراء ا  207هـ :
د .علي حيي حممد السرحاني

عاا ودراسة

2ـ ـ ااوجــه اةــاهزة يف اسضــار بعــد أنِ) اسقانــة بـــ ال) الواقعــة بعــد
لفظ الـ كلمة) اليت ععن القول .
اسبوث الثالث  :أثر معاني القول يف احلرو  ،وفيه سب مساهل :
1ـ كسر همزة إنَّ) عل احلةا ة عا فيه معن القول .
2ـ كسر همزة إنَّ) لتعليق الالم الفعل را القليب مما فيه معن القول.
 3ـ كسر همزة إنَّ) بعد الفعل شَهِد) الذ مل علق بالالم .
4ـ جواز فتح همزة إنَّ) وكسرها لعدم وقو النداء عل منادى اهر.
5ـ كسر همزة إنّما) بعد ما فيه معن القول .
6ـ ثبوا أنِ) اخلفيفة وسقوطها بعد ما فيه معن القول .
 7ـ الالم استلق بها اافعال اليت يف معن القول .
اسبوث الراب  :أثر معاني القول يف اةمل ،وفيه مسألتان :
 1ـ حةا ة لفظ استةل باسعن بعد القول وما ععناه .
 2ـ حةا ة اةمل بالفعل كتب ) ،انه ععن القول .
اخلامتة  :وفيها أه النتاههل اليت توصلت إليها الدراسة .
ث ذ لت الدراسة بفهرس للمراج واسصادر  .و خر للموتو اا .
وقــد اعتمــدا عل ـ كتــا معــاني القــر ن للفــراء بتوقيــق عبــدالفتاح
إمساعيل شليب و خر ـ ط الثالثة 1403هـ 1983 -م ) عامل الةتب .
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متهيد :معاني القول يف كتا معاني القر ن للفراء
الفرَّاء وكتابه معاني القر ن ).
الفرَّاء حياته و ثاره .
نسبه ونشأته :
ي فارســي
هــو  :أبــو زكر ــا حييـ بـ ز ــاد بـ عبــد اهلل بـ من ــور الــدَّ لم ّ
ااصل ،م موالي بين أسد  ،)1ولقب بالفرَّاء؛ انه كـان فـر الةـالم ،أو
)2
لقطعه خصومه باسساهل .
وُلد بالةوفة ،ثـ انتقـل مـ الةوفـة إغ ب ـداد ،واتصـل باخللفـاء ،وكـان
معلماــا ،وملدباــا البــين اخلليفــة اســأمون ،)3 .وكــان متــد ناا ورعاــا ،خيــالف
الةساهي كثااا ،م تع ي له ،لةنه كـان تعمـد لالفـة سـيبو ه  ،)4وقـد رُز
حاف ة قو ة؛ فقد أملَّ جلَّ كتبه حف ًا  ،)5وكـان أبـر الةـوفي يف علمهـ .
 )6فقيهاا عاسًا باخلال  ،وبأ ام العر وأشعارها متةلماا .)7
 )1ان ـــر :معجـ ـ اادبـــاء  2813،2812 6؛ وإنبـــاه الـــرواة  ، 7 4وب يـــة الوعـــاة
. 333 2
 )2فرَ ت الشيء أف ِر ه  :قطعته اصلوه ،وفالن َفـر الفـ ِر َّ ،إذا كـان ـأتي بالعجـب
يف عمله  .ان ر :الصواح  2454 6فرا ) .
 )3ان ر  :الفهرست  ، 73 2وإنباه الرواة .13 4
 )4ان ر  :مراتب النوو

ص  ، 87وإنباه الرواة  ، 14 4وب ية الوعاة . 333 2

 )5ان ر  :إنباه الرواة  ، 20 4وتار خ ب داد .229،228 16
 )6ان ــــر  :طبقــــاا النوــــو

والل ــــو

ص ، 132،131وتــــار خ ب ــــداد 16

. 226،225
 )7ان ر  :معج اادباء . 2813 6
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شيوخه:
أخــذ الفــراء العربيــة عــ شــيو عصــره ،كمــا مسعهــا مــ ااعــرا ،
فم شيوخه  :الْقَا ِس ب مع ا175هــ)  ،)1و الةسـاهي ا182هــ) ،)2
)4
و ونس ا182هـ)  ،)3وأبو جعفر الرؤاسي ا 187هـ)
ومـ ااعــرا الــذ مسـ مــنه الفــراء  :أبــو ثــروان العُةلــي )5 ،وأبــو
اةراح العُقيلي  ، )6و أبو ز اد الةالبي .)7
تالمذته :
أخــذ ع ـ الفــراء اعــة م ـ النوــاة ،والل ــو ولــوا م ـ بعــده را ــة
اسذهب الةويف ،ومنه  :أبو عبيد القاس ب سـالم ا 224هــ)  ،)8و أبـو
عبــداهلل الطــوال ا 243هـــ )  ،)9وابــ الســةيت ا 244هـــ)  ،)10وابــ
قادم  251هـ)  ،)11وسلمة ب عاص النوو وو 270هــ) ،)12 .وحممـد بـ
 )1ان ر تر ته يف  :معج اادباء  ، 2230 5وب ية الوعاة . 263 2
 )2ان ر تر ته يف  :الفهرست  ،72 2وب ية الوعاة . 162 2
 )3ان ر تر ته يف  :أخبار النوو البصر ص  ، 27وب ية الوعاة . 365 3
 )4ان ر تر ته يف  :ب ية الوعاة  ، 82 1وااعالم .271 6
 )5ان ر تر ته يف  :الفهرست . 52 1
 )6ان ر تر ته يف  :مراتب النوو ص  ، 86والفهرست ص. 53
 )7ان ر تر ته يف  :الفهرست  ، 50 2وتار خ ب داد  ، 573 16وااعالم .184 8
 )8ان ر تر ته يف  :الفهرست . 79 2
)9ان ر تر ته يف  :إنباه الرواة  ، 92 2وب ية الوعاة . 50 1
 )10ان ر تر ته يف  :الفهرست  ، 79 2وب ية الوعاة . 349 2
 )11ان ر تر ته يف  :معج اادباء  ، 2544 6وب ية الوعاة .141 1
 )12ان ــر تر تــه يف  :معج ـ اادبــاء  ، 1385 3ورا ــة النها ــة  ، 282 1وب يــة
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ا277هـ) . )1

اةه السمر
مللفاته :
خلفف الفـراء كـثااا مـ ارثـار العلميـة الـيت تشـهد بتقدمـه وطـول باعـه يف
النوو والل ة ورزارة علمه ومنها  :لة الةتا  ،)2و اخـتال أهـل الةوفـة
والبصرة والشـام يف اسصـاحف  ،)3واا ـام والليـالي والشـهور  ،)4البهـي ،أو
البهاء فيما تلو فيه العامة  ،)5و اةم والتثنية يف القـر ن  ،)6واحلـدود ،)7
وفعــل وأفعــل  ،)8واســذكر واسلنــث  ،)9ومعــاني القــر ن ،ـ ســأفرده يــد ث
مســـتقل ـ واسقصـــور واسمـــدود ،) 10 ،واسنقـــوص واسمـــدود  ، )11وراهـــا
كثا . )12
الوعاة . 596 1
 )1ان ر تر ته يف  :معج اادباء . 2478 6
 )2ان ر  :معج اادباء  ، 2815 6وب ية الوعاة .333 2
 )3ان ر  :معج اادباء . 2815 6
 )4ذكر يف خزانة ااد  .233 8وحققه إبراهي اإلبيار  ،دار الةتا اسصر .
 )5ان ر  :معج اادباء  ، 2815 6وب ية الوعاة . 333 2
 )6ان ر  :الفهرست  ، 74 2ومعج اادباء . 2815 6
 )7ان ر  :معج اادباء  ، 2815 6وب ية الوعاة .333 2
 )8ان ر  :معج اادباء  ، 2815 6وب ية الوعاة .333 2
 )9ان ر  :معج اادباء  ، 2815 6وقد حققه د رمضان عبدالتوا  .دار الااث .
 )10ان ر  :ب ية الوعاة  ، 333 2وقد حققه عبدالعز ز اسيمين ـ دار قتيبة .
 )11حققه عبدالعز ز اسيمين م تنبيهاا الةساهي ـ دار اسعار .
 )12ان ر  :الب ية . 333 2
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وفاته :
تويف الفراء سنة سب وماهت يف طر ق مةة ،وقد بلغ ثالثاا وست سنة . )1
كتا معاني القر ن).
أمل الفـراء كتـا اسعـاني يف اسسـجد مـ حف ـه اسـتجابة لطلـب صـاحبه
عمــر ب ـ بةــا  ،)2وتــذكر كتــب الااج ـ أن الــوراق أخفــوا إمــالءه ع ـ النــاس
ليتةسبوا به؛ فأماله الفراء مرة أخرى  ،)3وبهذا ةون للمعاني إمالءان .وقـد ذكـر
صاحب تـار خ ب ـداد أن للفـراء كتـاب يف اسشـةل أحـدهما أكـخ مـ ارخـر ،وأن
الثاني أمت شرحاا ،وأبس قولًا ،وأن إمالء سورة احلمد جاء يف ماهة ورقة . )4
وكتا معاني القر ن قاه علـ اسفـردة القر نيـة ،وذلـ بتفسـا معناهـا،
وبيان وجـه إعرابهـا ،وااحةـام النوو ـة اةـاهزة فيهـا يف رـا القـر ن ،وذكـر
قراءاا القراء فيها ،م اعتنـاء بقـراءاا القـراء الةـوفي كومـزة ،وعاصـ ،
والةساهي ،واب مسعود  .وبيان وجه القراءة ،وأنها جاءا عل مست كالم
العر اسسمو شعراا ونثراا يف استعمال اللفظ اسعـ يف اسعـين اسعـ  ،)5مـ

 )1ان ر  :نزهة االباء ص  ، 84والب ية .333 2
 )2ان ر تر ته يف  :معج اادباء  ، 2064 5وب ية الوعاة . 217 2
 )3ان ر  :طبقاا النوو

والل و

ص ، 133،132وإنبـاه الـرواة 10، 4وتـار خ

ب داد . 228،225 16
 )4ان ر  :تار خ ب داد . 225 16
 )5ان ـــر  :معـــاني القـــر ن ، 82، 77 ،72، 59، 40، 37، 34، 19، 13، 3 1
213 ،203 ، 160، 144، 119، 104، 102 ، 99، 96، 94 ، 92، 90
. 208 ، 214،
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تقر ــره أن ل ــة الةتــا أعــر وأقــوى يف االحتجــا م ـ الشــعر  ،)1ول ــاا
العر الفصواء حاضرة يف معاني القر ن ،فالفراء سام ل ة مشافهة اعرا
الباد ــة ،أو م ـ خــالل حةا ــاا شــيوخه ،ول ــاا القباهــل العربيــة مبثوثــة يف
اسعــاني  )2مــ إ ــراده بعضاــا مــ ااحاد ــث الشــر فة استشــهاداا ،وإ ضــاحاا
للمعاني  ،)3ونشـر راهـه النوو ـة ،و راء شـيهه الةسـاهي ،ولالفاتـه لـه ،)4
وتعقبه لنواة البصرة  ،)5وقياسه النوو  ،وتعليالته ،فةتـا اسعـاني شـاهد
عل فضله وتقدمه يف النوو ،والل ة ،وهو اسصدر الـرهيس للمـذهب الةـويف
يف العربية وعلومها .
بيان اسراد ععاني القول .
القول مصدر  :قال قول قوالً ،وقَولَـةً ،ومَقـاالً ،ومقالَـةً .و قـال :كَثُـ َر
ل والقالُ.
القي ُ
وهو :كل لفظ قال به اللسان تاماا كان أو ناقصاا . )6
قال أبـو حيـان ا 745هــ)  " :القـول  :مصـدر قـال) ،ومعنـاه النطـق
اللســاني ،و نطلــق علـ مــا هــو موضــو مـ مفــرد ورــاه ،وال نطلــق علـ

 )1ان ر  :السابق . 14 1
 )2ان ر  :السابق .214،212،171،170،161،91،68،56،41 1
 )3ان ر  :السابق . 470،5 1
 )4ان ر :السابق . 165، 133 ، 75، 57، 24، 22، 20، 12 1
 ))5ان ر  :السابق . 321، 203، 89، 32، 8 1
 )6ان ـــر  :الصـــواح  1806 5قـــول )  ،واخلصـــاه

 ، 17 1ولســـان العـــر

 3777 42قول)  ،والةلياا ص . 710
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اسهمل " . )1
و طلق القول عل االعتقاداا وعل ارراء ،والةالم القـاه يف الـنفس؛
انها مما خيف فال لدى إال بالقول . )2
قال الشر ف اةرجـاجي ا 816هــ)  " :القـول :هـو اللفـظ اسركـب يف
القضية اسلفو ة ،أو اسفهوم اسركب العقلي يف القضية اسعقولة. )3 ".
واسراد بـالقول يف دراسـتنا  :اسصـدر،وفروعه مـ الفعـل اساضـي ،وفعـل
اامر ،والفعل اسضار  ،واس الفاعل ،واس اسفعول؛انها كلها مشتقة م
اسصدر عل ااصح ،فةلها فروعه . )4
قال سيبو ه ا 180هـ) يف حد ثه عـ فـر القـول مـ اساضـي وحةا ـة
اةمل به " :واعل أن قلت) إمنا وقعت يف كالم العر عل أن ُوة بها،
وإمنا تَوةِي بعد القول ما كان كالماا ال قـوالً ،وـو قلـتُ :ز ـدط منطلـقط؛ انـه
َوس أن تقول :ز دط منطلقط ،وال تدخل قلت) " . )5
واسراد ععاني القول  :ما جيرى جمراه مما اشتمل عل معناه دون حرفه مـ
وو  :الدعاء ،والنداء ،واإل صاء ،والةتابة ،والقراءة  ،واإلبداء ،واإلعالن
وووها . )6
 )1التذ يل والتةميل . 130 6
 )2ان ر  :اخلصاه

 ، 19،18 1والتعر فاا ص .189

 )3التعر فاا ص . 189
 )4ان ر  :شرح التسهيل الب مال  ، 94 2والتذ يل والتةميل . 130 6
 )5الةتا . 122 1
 )6ان ر  :شرح اةمـل البـ عصـفور  ، 53 3وشـرح التسـهيل البـ مالـ ، 96 2
والتذ يل والتةميل .144 6
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قال اب مال
وووهما " . )1

ا  672هـ )  " :اسراد عا يف معن القول :النـداء والـدعاء

*

*

*

 )1شرح التسهيل . 96 2
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مباحث الدراسة
اسبوث ااول  :أثر معاني القول يف اامساء:
نصب القول وفروعه للمفرد الذ يف معن قول :
حتة اةمل بعد القول وفروعه ،فيُورَد بعده لفظ اسـتةل بعينـه ،وتةـون
اةملــة بعــده يف موض ـ نصــب مفعــوال بــه للقــول امسيــة وــو  :قلــت  :ز ـ طد
. )1
منطلقط ،وفعلية وو  :قلت  :قد ضربت ز داا
قال سـيبو ه  " :واعلـ أن قلـت ) إمنـا وقعـت يف كـالم العـر علـ أن
ُوة بها ،وإمنا تَوةِي بعـد القـول مـا كـان كالمـاً ال قـوالً ،وـو قلـتُ :ز ـ طد
منطلقط؛ انه َوس أن تقول :ز دط منطلقط ،وال تدخل قلت )" . )2
فإن وق بعد القول مفرد يف اللفظ ال يف التقد ر حةي أ ضاا؛إذ هو لـة
يف ااصل ،فوةمه حة اةملة اسصرح جبزأ ها . )3
قال الشاعر :
)4
التجُر
ت فَاهَا قلتَ :طَع ُ مُدامَة  ...مُعَتَّقَة ،مِمَّا َتجِي ُء ِب ِه ُّ
إِذا ذُقْ َ

 )1ان ـــر  :الةتـــا  ،122 1ومعـــاني القـــر ن للفـــراء ،38 1واةمـــل للزجـــاجي
ص ، 326والتسهيل ص ، 73وشرح التسهيل الب مال

.49 2

 )2الةتا .122 1
 )3ان ر  :شرح اةمل الب عصفور ، 51 3و اسقر  ، 296 1والتـذ يل والتةميـل
.131 6
 )4البيت م الطو ل  ،وهو المرئ القـيس يف د ـوان ص ، 99وهـو مـ شـواهد شـرح
اةمـــل البـ ـ عصـــفور ، 51 3و اسقـــر  ، 296 1والتـــذ يل والتةميـــل .131 6
والشــاهد  :قلــت  :طعـ مدامــة  ،ــروى برفـ طعـ ) علـ أنــه خــخ سبتــدإ حمــذو ،
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وإن وق بعد القول مفـرد يف معنـ قـول؛ أعملـت فيـه القـول ،وقـد ذكـر
ذل الفراء يف مواض م معانيه  ،)1ومنها قوله يف بيـان معنـ قولـه تعـاغ : )2
ا بَل أَحيَا طء ﴾.
ل ال فل ِه أَموَا ط
ل فِي سَبِي ِ
﴿وَلَا تَقُولُوا ِل َم ُقْتَ ُ
قال الفراء  ":وقوله﴿ :وَلَا تَقُولُوا ِل َم ُقْتَلُ فِي سَـبِيلِ اللفـهِ أَمـوَااط﴾ رفـ
بإضمار مةين م أمساهه كقول  :ال تقولواُ :ه أمواا بل ُه أحياء .وال
جيــوز فِــي اامــواا النصــب؛ ان القــول ال ق ـ عل ـ اامســاء إذا أضــمرا
وصوفها أو أ هرا ،كما ال جيـوز  :قلـت عَبـدَ اللفـه قاهماـا ،فةـذل ال جيـوز
نصب اامواا؛ان مضمر امساهه  ،إمنا جيوز النصب فيما قبله القول إذا
كان االسـ فِـي معنـ قـول مـ ذلـ  :قلـت خـااا ،وقلـت شـرًّا .فـاى اخلـا
والشر منصـوب ؛ انهمـا قـول ،فةأنـ قلـت :قلـت كالماـا حسـناا أو قبيواـا.
وتقول :قلت ل خااا ،وقلت  :لـ خـا ،فيجـوز ،إن جعلـت اخلـا قـوال
نصبته كأن قلت :قلت ل كالماا ،فإذا رفعته فليس بالقول ،إمنـا هُـوَ عنزلـة
قول  :قلت ل مال" . )3
فأجــاز الفــراء إعمــال القــول يف لفــظ اسفــرد الــذ يف معن ـ القــول ،ونصــبه،
وعندما خال هذا اسفرد م معن القول رفعه عل احلةا ة ،و َقدَّ َر له خخاا ؛ تتميماـا
للجملة ،و تصويواا للوةا ة؛ لتةون اةملة كلها يف موض نصب بالقول.
وذكر الفراء يف موض خر م معانيه نصب القول للمفـرد الـذ يف معنـ
وبنصبه عل أنه مفعول به لفعل حمذو

واةملـة علـ كـال التقـد ر يف موضـ نصـب

مفعول به لقلت .
 )1ان ر معاني القر ن . 93،70،40،38 1
 )2م ار ة رق  )154يف سورة البقرة .
 )3معاني القر ن . 93 1
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قول فقال  ":تقول :قلت ال إله إال اللفه ،فيقول القاهل :قلت كلمـة صـاحلة .
وإمنا تةون احلةا ة إذا صلح قبلها إضمارُ ما رفـ أو خيفـأ أو نصـب ،فـإذا
ضممت ذل كله فجعلته كلمة كان منصـوباا بـالقول كقولـ  :مـررا بز ـد،
ُث َّ جتعل هَذ ِه كلمةً فتقول :قلـت كالمـا حسـنا ،ثُـ َّ تقـول :قلـت زَ ـد قـاه ،
فيقول :قلت كالماا ،وتقـول :قـد ضـربت عمـراا ،فيقـول أ ضـا :قلـت كلمـة
صاحلة " . )1
وعل هذا خر قراءة م قرأ  " )2راعناا "  :م قوله تعاغ َ﴿ : )3اأَُّهَا
و َس الْبَص ِر ّ« :ال تَقُولُوا
الف ِذ َ مَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا﴾ .فقال  " :وقد قرأها ا ْل َ
راعِنا» بالتنو  ،قول :ال تقولوا حُمقًا ،و نصـب بـالقول كمـا تقـول :قَـالُوا
خااا وقالوا شراا.)4 " .
ومم أجاز إعمال القول يف اسفرد الذ يف معن القول  :اخلليل ا 170هـ)،
وأبــو عبيــدة ا 209ه ــ ) ،واســخد ا 285ه ــ ) ،والزجــاحي ا 337ه ــ )،
والنوـــاس ا 338هــــ) ،والفارســـي ا 377هـــ) ،ومةـــي بــ أبـــي طالـــب
ا437هــ) ،والواحــد ا468هــ)،و ابـ عطيــة ا 542هــ) ،وابـ ااثــا
ا606هـ)،واب عصفور ا 669هـ)  ،واب مال  ،وأبو حيان . )5
 )1معاني القر ن . 38 1
 )2القراءة للوس يف لتصر اب خالو ه ص  ، 15ولـه والبـ حمصـ والبـ أبـي ليلـ
واب حميص يف البور احملي 508 1
 )3م ار ة رق  )104يف سورة البقرة .
 )4معاني القر ن . 40 1
 )5ان ـــر  :اةمـــل للهليـ ـل ص، 149وجمـ ـاز القـــر ن  ،291 1واسقتضـــب ،79 4
واةمــل للزجــاجي ص ، 327وإعــرا القــر ن للنوــاس  ،291 2واحلجــة للفارســي
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قال اسخد  " :وَلَو قلت  :قلت حَقًّا ،أَو قَالَ ز د بَـاطِال؛ اعملـت القَـول
ِلأَنَّ مل حت ِ شَيئاا إِنَّمَا أعملت القَول فِي تَرجَمَة كَلَامه أَال ترى أَنه إِذا قَالَ :لَا
إِلَه إِلفا اهلل  .قيل َلهُ  :قلت حَقًّا ،وَهُ َو مل لفظ بِا ْلوَاء وَالْقَا  ،إِنَّمَا َهذَا معنـ
صوَاباا﴾ " . )2
مَا قَا َل ،وَمثل ذَِل قَول اهلل ﴿ : )1إِلفا م أذن َلهُ الرَّح َم وَقَا َل َ
واختلفوا يف وجه نصب اسفرد الذ ععن القول بعد القـول وفروعـه ففـي
وو  :قال ز طد حقًّا ،قيل  :إنه وصـف سصـدر حمـذو والتقـد ر  :قـال قـوال
حقًّــا ،واختــار اب ـ عصــفور وابــ الضــاه ا 680هـــ ) كونــه مفعــوال بــه
صـويواا؛ ان احلـق لـيس مـ اامسـاء اةار ـة علـ الفعــل ،وإمنـا هـو اسـ
جامد ،والوصف باةامد ال ةون إال بتأو ل ،و قتصر فيه عل اسسمو . )3
ويف وو قال ز دط شعراا ،أو قال خطبة است هر نصبه عل أنه مفعـول بـه؛
ان اةملة احملةية بالقول يف موض اسفعول به ،فةـذا االسـ الـذ ععناهـا،
عل كونه مصدراا نوعياا كما يف وو  :رج القهقرى ،وقعد القرفصـاء؛ ان
الشعر أو اخلطابة نو م القول . )4
فإن كان اسفرد الواق بعد القول مراداا به جمرد اللفظ فق  ،عـين أنـه لـيس
ععن القول وو  :قلت لز د عمـراا ،ععنـ أطلقـت هـذا االسـ عليـه؛ ففـي
 ، 360 4واسشــــةل ، 408،407 1والتفســــا البســــي  ، 423 3واحملــــرر الــــوجيز
 ، 436 3والبــد  ، 712 1وشــرح اةمــل الب ـ عصــفور  ، 50 3وشــرح التســهيل
الب مال  ،94 2والتذ يل والتةميل .130 6
 )1م ار ة رق  )38يف سورة النبأ .
 )2اسقتضب . 79 4
 )3ان ر  :شرح اةمل الب عصفور  ، 50 3والتذ يل والتةميل . 132 6
 )4ان ر  :ارتشا الضر  ، 2130 4والتذ يل والتةميل . 132 6
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ا 538هــ)  ،وابـ خـرو

نصبه بالقول خال  ،حيث ذهب الزلشـر
ا  609هـ)  ،واب مال إغ جواز نصبه . )1
قال اب مال  :و نصب أ ضاا بالقول وفروعه اسفرد اسراد به جمرد اللفظ،
سمِعنَا فَات َـذكُرُ ُه ُقَـا ُل
كقول  :قلت كلمة ،وم ذل قوله تعاغ َ ﴿ :)2
لَـ ُه إِب ـرَاهِي ُ ﴾ أ  :طلــق عليــه هــذا االس ـ  .ولــو كــان قــال مســم الفاعــل
لنصب إبراهي  .ومم اختار هذا الوجـه صـاحب الةشـا ورجوـه علـ قـول
م قال :التقد ر :قال له :هذا إبراهي  ،أو قال له :ا إبراهي " . )3
وذهب اب عصفور ،وأبـو حيـان إغ أنـه ال جيـوز نصـبه؛ لعـدم السـما ،
فل حيفظ م كالمه وو  :قال ز دط عمراا ،وان القول إمنا قـ يف كالمهـ
لتوة به اةمل ،فإذا وق اسفرد الذ ليس يف معنـ القـول بعـد القـول فـال
لة فيعامل معاملة اةملة يف احلةا ة بتقد ر رافـ أو
بد أن ةون مقتطعاا م
)4
ناصب .
بعد العرض السابق تب أن القول وفروعه وق يف كالم العـر علـ أن
حية به اةمل ،فالقول يف ااصـل لـيس مـ اافعـال اسـلثرة العالجيـة الـيت
تتسل عل اسفرداا؛ فتعمل فيهـا النصـب ،وال سـو نصـب اسفـرد بـالقول
وفروعه عند الفراء إال إذا كان يف معن قـول ،وهـذا قـول هـور النوـو
 )1ان ر  :الةشا ص ، 78وشـرح اةمـل البـ خـرو  ، 349 1وشـرح التسـهيل
الب مال .98،94 2
 )2م ار ة رق  )60يف سورة اانبياء .
 )3شرح التسهيل . 94 2
 )4ان ــر  :شــرح اةمــل البـ عصــفور  ، 51،50 3وارتشــا الضــر ، 2131 4
والبور احملي  ، 384 1والتذ يل والتةميل . 133 6
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أ ضاا ،واا هر يف وجه نصبه كونه مفعوال به،انه يف معنـ اةملـة اسنصـوبة
احملل بالقول لةونها مفعوال بـه ،وأجـاز بعضـه نصـب اسفـرد الـذ لـيس يف
معن قول بالقول أ ضاا وهو مردود لعدم السما  ،واارجح يف وـوه حةا تـه
بالقول بتقد ر راف أو ناصب .

*
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اسبوث الثاني  :أثر معاني القول يف اافعال.
اسسألة ااوغ  :حة الفعل الواق بعد اامر م القول وما ععناه:
اامــر  :طلــب إجيــاد الفعــل ،وهــو ال قتضــي شــيائا خــر؛ ولــذل جــاز
االقتصــار عليــه وــو  :اضــر ز ـداا ،لة ـ إذا وجــد يف اامــر معن ـ ا ــازاة
بتضم اامر معن الشرط؛ جزم اسضار بعده وو  :اضر ز ـداا ضـب .
وقد اختلف النوو ون يف جازمه ،ف اهر قول سـيبيو ه أن جازمـه اامـر نفسـه
لتعلقــه بــه  ،)1وذهــب اعــة مــنه  :اخلليــل ،وااخفـ ا 215هــ)،
واسخد إغ أن اامر هو اةازم بتضـمنه معنـ حـر الشـرط إن)  ، )2وذهـب
اعة منه  :ابـ السـرا ا316هــ ) ،والسـاايف ا 368هــ ) إغ أن
جازمه حر شرط مقدر . )3
وقد مس جزم اسضار بعد اامر م القول وما يف معنـاه ،ومل قصـد بـه
اةزاء يف ال اهر ،ومنه قوله تعاغ ﴿ :)4فَـاد ُ لَنَـا رَبَّـ َ ُهـرِ لَنَـا مِمَّـا تُنبِـتُ
ا ْلأَرضُ﴾ ،وقوله تعاغ ﴿ : )5قُل لِعِبَا ِد َ الف ِذ َ مَنُوا ُقِيمُـوا الصَّـلَاةَ وَُنفِقُـوا
ي أَحسَـ ُ﴾،
مِمَّا رَزَقَْنا ُه ﴾ ،وقوله تعاغ ﴿ : )6وَقُل لِعِبَا ِد َقُولُـوا الفتِـي هِـ َ

 )1ان ر  :الةتا . 94،93 3
 )2ان ر  :الةتا لسيبو ه  ، 94 3ومعاني القر ن لألخفـ  ، 82،81 1واسقتضـب
. 80 2
 )3ان ر  :ااصول يف النوو  ، 162 2وشرح كتا سيبو ه للساايف . 299 3
 )4م ار ة رق  )61يف سورة البقرة .
 )5م ار ة رق  )31يف سورة إبراهي

عليه السالم)

 )6م ار ة رق  )53يف سورة اإلسراء ،
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وقوله تعاغ ﴿:)1قُل لِلف ِذ َ مَنُوا َ ِفرُوا لِ فلذِ َ لَا َرجُـو َن أََّـا َم اللفـ ِه﴾ ،وقـول
العر  :مُر ُه حيفِرها؛ فاختلف النواة يف نو الفعـل الواقـ بعـدها هـل هـو
معر أو مبين؟ وكان خالفه عل النوو ارتي :
اسذهب ااول  :مذهب الفراء ،واسـازني ا 249هــ)  ،واستوسـنه الزجـا
ا  311هـ )  ،والساايف ،وهو أن الفعل مبين وهو فعـل أمـر ،وهـو حمةـي بعـد
اامر م القول وما فيه معناه ،وز دا فيه الياء ،انه أمر لل اهب . )2
قال الفراء  " :أوص ِه أاِ ز داا ،أو مُره ،أو أرسل إليـه .فهـذا ـذهب إغ
مذهب القول ،و ةون جزمه عل شبيه بأمر نوى لـه جمـدداا .وإمنـا جيـزم علـ
أنه شرط اوَّله .م ذل قول  :مُر عَبد اللفه ذهب معنا؛ أال تـرى أن القـول
صلح أن وض فِي موض مر) ،وقال اللفه ـ تبارك وتعاغ ـ ﴿ :قُـل لِلفـ ِذ َ
ن أََّا َم ال فل ِه﴾.
مَنُوا َ ِفرُوا لِلف ِذ َ لَا َرجُو َ
فــ َ فِرُوا)فِـي موضـ جـزم ،والتأو ـل ـ واهلل أعلـ ـ :قـل للـذ منـوا
ارفروا ،عل أنه شرط لألمر فيه تأو ل احلةا ة .ومثله﴿ :وَقُل لِعِبَادِ َقُولُـوا
ي أَحسَـ ُ﴾؛ فتجزمـه بالشـرط قـل) وقـال قـوم :بنيـة اامـر فِـي هـذه
الفتِي ِه َ
احلرو  :م القول واامر والوصية .قيل هل  :إن كـان جـزم علـ احلةا ـة،
فينب ي لة أن تقولوا للرجل فِي وجهـه :قلـت لـ تقـ  ،و نب ـي أن تقـول:
أمرت تذهب معنا ،فهذا دليل عل أنه شرط لألمر" . )3

 )1م ار ة رق  )14يف سورة اةاثية .
 )2ان ر  :معاني القر ن للفـراء  ، 77 2 ، 159 1ومعـاني القـر ن وإعرابـه للزجـا
 ، 129 1وشرح كتا سيبو ه للساايف . 304 3
 )3معاني القر ن . 159 1
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فالفراء ذهب إغ أن الفعل بعد اامر مـ القـول ومـا يف معنـاه فعـل أمـر،
وإن عخ ع البناء باةزم ،فهذا مـ اصـطالحاا الةـوفي  ،لةـ شـاط أن
ةون هذا بعد اامـر ،وال جيـوزه بعـد اساضـي ،ومنـ الفـراء أن ةـون الفعـل
جمزوماا عل إضمار الم اامر .
وذكر الساايف أن هذا القول مل سبق إليه الفراء ،فل ـذكره سـيبو ه،وال
أصوابه البصر ون ،وأن اسازني أخذه ع الفراء.
قال الساايف  " :وقوله  :مره حيفرها ،وقل له :قل ذاك عل وجه :
أحدهما عل اةوا كأنه قال :مـره إن تـأمره حيفرهـا ،وإن تقـل لـه قـل
ذاك؛ ثقة بأن الثاني ق  ،إذا وق ااول أو ت ليباا لل يف ذل .
والوجه الثاني :أن ةون حةا ة فعل اامر وهو مبين ،وز دا فيه الياء؛
انــه راهــب ،وهــو مســتقبل كأنــه قــال :مــره :احفرهــا وقــل لــه :قــل ذاك،
ودخلت الياء؛ ان صاحب الفعل راهب ،كما تقول :حلف ز ـد ليهـرج ّ،
ولفظ ميينه اخرج ّ ،ومثله قول اهلل ـ عز وجل ـ ُ ﴿ :قل لِعِبَا ِد َ الفـ ِذ َ مَنُـوا
ُقِيمُوا الصَّلَا َة وَُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَا ُه ﴾ عل الوجه أحدهما :قل هل إن تقل
قيموا و نفقوا؛ ان دعاء النيب ـ صلّ اهلل عليه وس ّل ـ للملمن وقوله هلـ
سبب إقامته للصـالة واتفـاقه  ،وإن كـان بعـأ مـ دعـي مل فعـل ذلـ ،
والوجه ارخر  :أنه أمر دخل يف أوله الياء سـا ذكرتـه لـ مـ ريبـة الفـاعل ،
كأنه قال :قل هل أقيموا الصالة وأنفقوا ،وهذا قـول مل ـذكره سـيبو ه ،وال
م تقدم مـ أصـوابنا ،وذكـره الفـراء ،ورأ ـت الزجـا حيةيـه عـ اسـازني،
وقوّاه الزجا  ،ولعل اسازني أخذه ع الفراء . )1
وقال الفـراء يف موضـ خـر مـ معانيـه  " :وقولـه﴿ :قُـل لِعِبَـا ِد َ الفـ ِذ َ
ج ِزمَــت ُقِيمُــوا) بتأو ــل اةــزاء .ومعنــا ُه ـ واهلل أعلـ
مَنُــوا ُقِيمُــوا الصَّ ـلَا َة﴾ ُ
 )1شرح كتا سيبو ه . 304 3
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معن أمر كقول  :قل لعبـد اهلل ـذهب عنـا ،تر ـد :اذهـب عنـا ،فجُـ ِزمَ بِنيّـة
اةوا للجزم ،وتأو له اامر ،ومل جيزم عَلَ احلةا ة .ولو كَـا َن جَزمُـه عَلَـ
مَوأ احلةا ة َلجَا َز أن تَقُولَ :قلت ل َ تذهب ا َهذَا وإِنَّما جـز َم كمـا جُـ ِز َم
قوله :دَع ُه ََن " . )1
فالفعــل بعــد اامــر م ـ القــول مــبين عنــد الفــراء ،ولــيس معرباــا جمزوماــا
بإضمار الم اامر ـ ولو كان جمزوما بالم اامر؛ ةـاز إضـمارها علـ احلةا ـة
بعد اساضي أ ضاا ،لة شاط الفراء أن ةون الفعل بعـد فعـل اامـر لي هـر
يف صورة اةوا  ،و ز د هذا اامر وضوحاا قول الفراء " :وقوله :قُل لِلف ِذ َ
مَنُوا َ ِفرُوا ".معناه فِي ااصل حةا ة عنزلة اامر ،كقول  :قل للـذ منـوا
ارفروا ،فإذا هر اامر مصرحاا فهو جمزوم انَّه أمر ،وإذا كَا َن عَلَ اخلخ مثل
قولــه« :قُــل لِلفـ ِذ َ مَنُــوا َ فِـرُوا»« ،وَقُــل لِعِبــا ِد َقُولُــوا » ) و «قُــل لِعِبــا ِد َ
الف ـذِ َ مَنُــوا ُقِيمُــوا الصَّــال َة " ،فهــذا جمــزوم بالتشــبيه ب ـاةزاء والشــرط كأنــه
قول  :تصب خااا ،وليس كذل  ،ولة العر ِإذَا خر الةالم فِـي مثـال
راه وهو مقار َل ُه عرّبوه بتعر به ،فهذا م ذل " . )2
فهذا دليل عل أن الفعل مبين وليس جمزوماا يف جوا الشرط .
اسذهب الثاني  :أن الفعل مضار وهو جمزوم ؛ انـه جـوا القـول ومـا
يف معناه عل اللفظ ،وهو مذهب ااخف  ،وحةـاه الفارسـي ،وأجـازه ابـ
)3
عطية ،وضعفه اب اانبار ا 577هـ).
 )1معاني القر ن .77 2
 )2معاني القر ن . 46،45 3
 )3ان ــر  :معــاني القــر ن لألخف ـ  ، 82 1واسســاهل احللبيــاا ص  ، 269واحملــرر
الوجيز  ، 339 3والبيان يف رر ب إعرا القر ن . 59 2
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اســذهب الثالــث  :أن الفعــل مضــار  ،وهــو جمــزوم بإضــمار الم اامــر،
ونسب إغ الةساهي ،وقبوه ااخف  ،وأجاز الزجا سقوط الالم جازمة؛
. )1
ان اامر قد دل عل ال اهب باامر  :قل وما يف معناه
اسذهب الراب  :أن الفعل مضـار وهـو جمـزوم بإضـمار فعـل أمـر خـر؛
انــه ال صــلح أن ةــون جواباــا لألمــر بــالقول أو مــا يف معنــاه ،وهــو منســو
للمازني  ،)2وقال به اسخد  ،وأجازه الزجا . )3
اسذهب اخلامس  :أنه مضار  ،وبين لوقوعه موق اامر ،وهو مـا أجـازه
الزجــا  ،وأفســده اب ـ اانبــار بــأن وقــو الفعــل اسعــر موق ـ اســبين ،ال
. )4
وجب بناءه
اسذهب السادس  :أنه جمزوم بإضمار شرط ،والتقد ر يف  :وو قول  :مره
)5
حيفرها ،مره إن تأمره حيفرها ،وهو ما أجازه الساايف ،ونسب إغ سيبو ه
وبعــد هــذا العــرض تــب أن هــذه لــة مـ تــأو الا النوــاة واسفســر
وخترجياته للفعل الواق بعد اامر م القـول ،ومـا يف معنـاه ،واحلامـل علـ
هذه التهرجياا ،والتأو الا عدم قصد اةزاء يف الفعل الواق بعد اامر مـ
 )1ان ــر  :معــاني القــر ن لألخفــ  ، 83،82 1ومعــاني القــر ن وإعرابــه للزجــا
 ،133 3والةشا ص  ، 552واحملرر الوجيز  ، 338 3والبور احملي . 414 5
 )2ان ر  :إعرا القر ن للنواس . 428،370 2
 )3ان ر  :اسقتضب  ، 81،80 2ومعاني القر ن وإعرابه . 133 3
 )4ان ر  :معاني القر ن وإعرابه  ، 133 3واحملرر الوجيز  ، 338 3والبيان يف رر ب
إعرا القر ن . 92 2
 )5ان ــر  :شــرح كتــا ســيبو ه  ، 304 3واحملــرر الــوجيز  463،338 3ـ والبوــر
احملي . 415 5
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هذه اافعال ،ولو قصد اةزاء سا ختلف أحد ع االمتثال لألمر عنـد وقوعـه،
ولســـت يف معـــرض الاجـــيح واسفاضـــلة بـ ـ أقـــوال النوـــاة بـــذكر اادلـــة
والردود؛ ان اسقام ال تس لذل  ،لة أذكر أن الفراء قد انفـرد بـالقول بـأن
هذا الفعل فعل أمر ،وهـو مـبين وقـد هـر يف صـورة اسضـار ا ـزوم ،انـه
وق يف أسلو شـبه أسـلو الشـرط  ،ولـيس أسـلو شـرط ،وإمنـا هـو يف
صورته اللف ية فقـ  ،ومل جيـز الفـراء جزمـه بـالم اامـر احملذوفـة واةـزم بهـا
حاصل يف مذهبه ،وإمنا منعه هنـا لعـدم جـواز تقـد رها بعـد اساضـي يف وـو :
قلت  :تقـ ؛ وان اةـزاء مقصـود يف هـذا ااسـلو  .وقـد أحسـ الـدكتور
فاضل السامراهي )1ح ذكر أن عـدم التصـر ح بـالالم مـ الفعـل بعـد اامـر
م القول وما يف معناه است ناء باامر ااول أر ُّ وألطف ،وأن التعبا حيتمـل
اسعني الشرط واامر ،وقد ةون اسعنيان صويو مـراد للمـتةل فيةـون
قد كسب معني بتعبا واحد .
اسسألة الثانية  :ااوجه اةاهزة يف اسضار بعد أنِ) اسقانة بـ ال) الواقعة بعـد
لفظ الـ كلمة) اليت ععن القـول تطلـق الةلمـة و ـراد بهـا القضـية أو القصـة ،ومنـه
سوَاء بَينَنَا َوبَيَن ُة َألفا نَعُب َد ِإلفا اللفـ َه َولَـا
قوله  ﴿ :)2قُل َا أَهلَ اْلةِتَا ِ َتعَالَوا إَِل َكلِمَة َ
نُش ِر َك ِبهِ شَيئاا َولَا َتَّهِ َذ بَعضُنَا بَعضاا أَربَاباا مِ دُو ِن اللف ِه﴾ .
الةلمــة هنــا عبــارة ع ـ االفــا الــيت تتضــم اسعــاني اســدعو إليهــا ،)3
ال طم
فالةلمة هنا ععن القول وكما قال اب مال يف ألفيته َ * :)4وكِلْمَة بهَا كَـ َ
 )1ان ر  :معاني النوو . 23،22 4
)2م ار ة رق  )64يف سورة ل عمران .
 )3ان ـر  :معــاني القــر ن وإعرابــه  ، 358،357 1واحملــرر الــوجيز ، 499 1وبصــاهر
ذو التمييز . 378 4
 )4ألفية اب مال ص . (9
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قَد ُلَم * ،وقد جاءا أن) بعد لفـظ كلمـة ) ونصـب اسضـار بعـدها ،فــ
أن) عل هذا هي اسصدر ة الناصبة للفعل اسضار و ال) بعدها نافية .
وقد أجاز الفراء رف اسضار وجزمه يف را القر ن الةر فقال :
" ث قال  ﴿ :أَلفا نَعبُ َد إِلفا ال فل َه﴾ فأن فِي موض خفأ عل معنـ  :تعـالوا
إغ أال نعبد إال اللفه .ولو أن رفعت ما نعبد) م العطـو عليهـا علـ نيـة :
تعالوا نتعاقد ال نعبد إال اللفه؛ ان معن الةلمة القول ،كأنـ حةيـت تعـالوا
نقــول  :ال نعبــد إال اللفــه .ولــو جزمــت العطــو لصــلح عل ـ التــوه ؛ ان
الةالم جمزوم لو مل تة فِي ِه أن )كما تقول :تعالوا ال نقل إال خااا" . )1
ـ أوال  :جواز اةزم .
مذهب الفراء أن كل كالم رج إغ معن القـول جـاز دخـول أن) وجـاز
سقوطها بعده ،وأن ما ليس فيه معن القول ال جيوز فيه دخول أن)  ،وإمنا
هو عل إضمار القول بعده .)2
قال الفراء  " :كل كالم رج إغ القول جـاز فِيـهِ دخـول أن ،وجـاز إلقـاء
أن " . )3
فإجازته جزم نعبد ) وما عطف عليها م اافعال اسضـارعة علـ تـوه
سقوط أن) ،وجعل ال ) ناهية؛ ان الةلمة هنا ععن القول ،ونسب هـذا
للةساهي . )4

 )1معاني القر ن . 220 1
 )2ان ر السابق . 81،80 1
 )3السابق . 80 1
 )4ان ر  :إعرا القر ن للنواس  ، 384 1واةام احةام القر ن . 161 5
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قال النواس  " :قال الةسـاهي والفـراء :وجيـوز  :وَال نُشـرِ ْك بِـ ِه شَـيائا وَال
ََّتهِذ بَعضُنا بَعضاا ,باةزم عل التوهّ أنّه ليس يف أول الةالم أن " . )1
وذهب الزجا  ،والنواس ،ومةـي ،والقـرطيب ا 671هــ) إغ جـواز
اةزم عل جعل أن) مفسرة ،وال ناهية )  ،)2ونسب هذا إغ سيبو ه . )3
قال الزجا " :ولو كان أَلفا نَعبُد إِلفا ال فلهَ) باةزم ةاز عل أن ةـون أن)
كما فَسَّـرنا يف تأو ـل أ  ،و ةـون أَلفـا نَعبُـد) علـ جهَـةِ النهـي ،واسنهِـي هـو
الناهِي يف احلقيقة كأنَّه نهَوا أنفُس ُه " .)4
ثانياا  :جواز الرف .
أجــاز الفــراء رف ـ اسضــار نعبــد) ومــا عطــف عليــه عل ـ جعــل أن)
مفسرة ،ععنـ أ ) و ال) نافيـة؛ ان أن) مسـبوقة عـا فيـه معنـ القـول،
ووافقه الزجا  ،والقرطيب . )5
قال الزجا  " :ولو كان أَلفا نَعُبدُ إِلفا ال فلهَ وال نشركُ به شيئاا؛ ةاز علـ أن
ةون تفسااا للقصـة يف تأو ـل أ ) كـأنه قـالوا :أ  :ال نعبـد إال اهلل كمـا
وجل ـ ﴿ :)6وَانطَ َلقَ ا ْلمَ َلُأ مِن ُه َأ ِن امشُوا﴾ " . )7
عز َّ
قال ـ َّ
 )1إعرا القر ن للنواس 384 1
 )2ان ر  :معاني القر ن وإعرابه ، 359 1وإعرا القر ن للنواس ، 384 1ومشةل
إعرا القر ن ، 143 1واةام احةام القر ن . 161 5
)3ان ر  :إعرا القر ن للنواس  ، 384 1واةام احةام القر ن . 161 5
 )4معاني القر ن وإعرابه . 359 1
 )5ان ر  :معاني القر ن وإعرابه  ، 358 1واةام احةام القر ن . 161 5
)6م ار ة رق  )6يف سورة ص .
)7معاني القر ن وإعرابه . 358 1

328

معاني القول وأثرها يف احلة النوو يف كتا معاني القر ن للفراء ا  207هـ :
د .علي حيي حممد السرحاني

عاا ودراسة

وذهب النواس ،ومةي،والقـرطيب إغ جـواز رفـ اسضـار علـ جعـل
أن) لففة م الثقيلة . )1
قــال مةــي  " :وَجيــوز أَن تةــون ِبمَعنـ َأ ) مفســرة علـ أَن جتــزم نعبــد
وَنشرك ) بِـ َلا) ،وَلَـو جَعلتهَـا مُهَفّفَـة مـ الثَّقِيلَـة؛ رفعـت نعبـد و نشـرك )
وأضمرا الْهَاء مَ َ أَن)" . )2
بعد هذا العرض تب ما أتي :
أوال  :أنه جيوز يف أنِ) الواقعة بعد الةلمة) اليت ععن القـول أن تةـون
مصدر ة؛ فينصب اسضار بعـدها وتةـون ال) نافيـة  .وجيـوز أن تةـون أن)
مفسرة؛ فيجوز يف اسضار بعدها الرف عل جعل ال) نافية ،أو اةزم علـ
جعلها ناهية أو عل توه سقوطها  .وجيوز أن تةون أن) لففة م الثقيلـة،
فاف اسضار بعدها  ،وتةون ال) نافية .وأن أرجح الوجـوه هـي مـا تـواترا
به القـراءة مـ كـون أن مصـدر ة ناصـبة للمضـار  ،فـاسعن علـ دعـوة أهـل
الةتا إغ قضية التوحيد وعدم الشرك .
ثانياــا  :ثبــوا أنِ) اسفســرة عنــد الفــراء ،فقــد خــر عليهــا جــواز رف ـ
اسضار يف ار ة الةرمية  .خالفا سا نسبه الساايف واب هشـام ا761هــ) مـ
إنةارها عند الةوفي  ،وأنه ال تشـرط لثبـوا أنِ ) اسفسـرة أن تسـبق جبملـة
عنده  ،فقد أثبتوها مسبوقة بلفظ كلمة اليت فيها معن القول . )3

*

*

*

 )1ان ـــر  :إعـــرا القـــر ن للنوـــاس  ، 384 1ومشـــةل إعـــرا القـــر ن ، 144 1
واةام احةام القر ن 161 5
 )2مشةل إعرا القر ن . 144 1
)3ان ر  :م ين اللبيب . 53 1
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اسبوث الثالث  :أثر معاني القول يف احلرو .
اسسألة ااوغ  :كسر همزة إنَّ) عل احلةا ة عا فيه معن القول .
كــل موضـ هــو للمصــدر؛ فهمــزة أنَّ) فيــه مفتوحــة ،وكــل موضـ هــو
للجملة همزة إنَّ ) فيه مةسورة  ، )1وم مواض كسر همـزة إنَّ) وقوعهـا
حمةية بالقول ،وما تصر منه؛ ان ما بعد القـول كـالم مبتـدأ ،وهـو حةا ـة
:إن عمـراا خـ ُا النــاس  ، )2وهــذه
لفــظ الالفــظ احملةــي عنــه ،وــو  :قــال ز ـ طد َّ
اةملة احملةية بالقول يف حمل نصب عل اسفعوليـة ،وهـل هـي مفعـول بـه ،أو
مفعول مطلق ؟ خال . )3
وال عمل القول يف لفظ مفرد إال اسفرد الذ يف معن اةملة ،وو  :قلت
شعراا  ،واختلف يف عمله يف اسفرد اسراد به جمرد اللفظ . )4
ووض ما فيه معن القول م الدعاء والنداء وشبههما أن عمل يف االسـ
اسفرد تقول  :دعوا ز داا ،وناد ته ،فإذا وقعت إنَّ) بعد ما فيه معن القـول
فتوت همزتها ،وهل جيوز أن جيرى ما فيه معن القول جمرى القـول؛ فتةسـر
همزة إنَّ) بعده كما كسرا بعد القول ؟ وما رأ النواة يف ذل ؟
ذكر الفراء هذه اسسألة يف مواض م معانيه ،وتبا حةمه فيهـا ،ومـ
هذه اسواض :
أوال  :قوله  " :إنَّ) مةسورة بعد القـول فِـي كـل تصـرفه .فـإذا وضـعت
 )1ان ر  :شرح اب النا

ص .117

 )2ان ــر  :الةتــا لســيبو ه  ، 122 1و شــرح كتــا ســيبو ه للســاايف ، 368 3
وشرح التسهيل الب مال . 94 2
 )3ان ر هذا اخلال يف  :م ين اللبيب  ، 74 2واهلم . 502 1
 )4ان ر  :شرح التسهيل الب مال  ، 94 2والتذ يل والتةميل . 132،131 6
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مةان القول شـيئاا فِـي معنـاه ممـا قـد ُوـدث خفضاـا أو رفعاـا أو نصـباا؛ فتوـت
أنَّ) ،فقلت  :ناد ت أنَّـ قـاه  ،ودعـوا ،وصـوت وهتفـت .وذلـ أنـ
تقول :ناد ت ز داا ،ودعوا ز داا ،وناد ت بز د ،وهتفت بز د؛ فتجـد هـذه
احلرو تنفرد بز د وحده ،والقول ال صلح فِيـه أن تقـول :قلـت ز ـداا ،وال
قلت بز د .فنفذا احلةا ة فِي القول ،ومل تنفذ فِي النـداء الكتفاهـه باامسـاء.
إال أن ضطر شاعر إغ كسر إنَّ ) فِي النداء وأشباهه ،فيجوز له كقوله:
إنّي َسأُب ِد ل َ فيما أُبد
ج ط بِنَج ِد
لِي َشجَنَا ِن َش َ
)1
ج ط لِي بِبِلَادِ الْهِن ِد
وَ َش َ
لــو هــرا إنَّ) فِــي هــذا اسوض ـ ؛ لةــان الوجــه فتوهــا .ويف القيــاس أن
تةسر؛ ان رف الشجن دليل عل إرادة القول ،و لزم م فتح أنَّ) ؛ لـو
)2
هرا أن تقول :لي شجن شجناا بنجد".
وال أدرى كيف حة الفراء عل كسر إنَّ) بعد ما فيه معن القول بأنه مما
جيوز للشاعر يف الضرورة ،م ذكره أن القياس كسرها عل إرادة القول !
وذكــر يف موضـ خــر مـ معانيــه أن كســر همــزة إنَّ) بعــد مــا فيــه معنـ
القول إجراء له جمرى القـول قـو يف العربيـة؛ وإن كـان الفـتح أجـود ،فقـال
عنــد بيانــه معن ـ قولــه تعــاغ  ﴿ : )3فَنَادَت ـهُ ا ْلمَلَاِهةَ ـ ُة وَهُ ـ َو قَــاِه ط ُصَــلِّي فِــي
 )1اارجــاز جمهولــة القاهــل  ،وهــي م ـ شــواهد شــرح التســهيل الب ـ مال ـ ، 97 2
والت ـذ يل والتةميــل 144 6ع ـ إنشــاد الفــراء  ،والشــج  ،هــوى الــنفس  ،واحلاجــة .
والشاهد  :غ شجنان  ،عل احلةا ة عا فيه معن القول وهو  :أبد .
 )2معاني القر ن . 181، 180 1
 )3م ار ة رق  )39يف سورة ل عمران .
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َن اللفــ َه َُبشَــرُ َك بِيَويَــ ﴾  " :وقولــه  ﴿ :وَهُــوَ قــاِه ط ُصَــلِّي فِــي
ا ْلمِوــرَا ِ أ َّ
ا ْلمِورا ِ أَنَّ ال فلهَ ﴾ تقرأ بالةسر  .)1والنصب فيها أجود فِي العربية .فم فـتح
أنَّ) أوق النداء عليها كأنه قال :نادوه بذل أن اللفه بشرك .وم كسر قـال:
النداء فِي مذهب القول ،والقول حةا ة .فاكسر إنَّ) ععن احلةا ة " . )2
استدل الفراء بقراءة الةسر عل أنه حية عا فيـه معنـ القـول كمـا حيةـ
ِن
بالقول ،وذكر أن الوجه صوا فقال  " :ومما قوى مـذهب مـ أجـاز إ َّ
اهلل بشــرك) بالةســر عل ـ احلةا ــة قولــه ﴿:)3وَنــادَوا َــا مالِ ـ ُ لِ ـيَقْأِ عَلَينــا
رَبُّ ـ َ﴾ ومل قــل :أن لــيقأ علينــا رب ـ  .فهــذا مــذهب احلةا ــة .وقــال فِــي
موض خر  ﴿ : )4وَنادى أَصوا ُ النَّـا ِر أَصـوا َ ا ْلجَنَّـ ِة أَن أَفِيضُـوا﴾  ،ومل
قل :أفيضوا ،وهذا أمر ،وذل أمر لتعل أن الوجه صوا " . )5
أجــاز الفــراء كســر همــزة إنَّ) بعــد مــا فيــه معنـ القــول م ـ الــدعاء
والنــداء إجــراء لــه جمــرى القــول يف احلةا ــة بــه ،ثـ ذكــر يف موضـ ثالــث أن
الةســر عل ـ إضــمار القــول احملةــي بــه بعــد مــا فيــه معن ـ القــول  .فقــال :
"وقوله َ ﴿ :)6ف َدعَا رََّب ُه أَنَّ َهلُلَا ِء قَومط مُج ِرمُـو َن﴾ .تفـتح أنَّ) ،ولـو أضـمرا

 )1قرأ اب عامر ووزة مـ السـبعة بةسـر اهلمـزة  ،والبـاقون بـالفتح  .ان ـر  :السـبعة
الب جماهد ص ، 205واحلجة للفارسي . 38 3
 )2معاني القر ن . 210 1
 )3م ار ة رق  )77يف سورة الزخر .
 )4م ار ة رق  )50يف سورة ااعرا .
 )5معاني القر ن . 211 1
 )6م ار ة رق  )22يف سورة الدخان .
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القول فةسرتها  )1لةان صواابا" . )2
ففي كسر اهلمزة بعد ما فيه معن القول مذهبان  :اسذهب ااول  :إجراء
مـا فيــه معنـ القــول جمــرى القــول ،والثــاني  :إضــمار قــول حمةــي بــه اهلمــزة
اسةسور بعد ما فيه معن القول ،والفراء قد ذكر اسذهب يف معانيه .
وممــ قــال باســذهب ااول  :الطــخ ا310هـــ) ،ومةــي ،وأجــازه
الزلشر  ،ونقله ابـ عطيـة ،وقـال بـه العةـخ ا616هــ) ،و اختـاره
اب عصفور ،واب الضاه  ،)3وأبو حيان )4 ،ونسب للةوفي .)5
قال اب عصـفور  " :وجيـر جمـرى القـول؛ فتوةـ بعـده اةمـل رأ ـت)،
و مسعت) ،وكل فعل معناه القول ،وو  :دعوا) ،و قرأا) و ناد ت )،
ومنه قوله تعاغ َ ﴿ : )6ف َدعَا رَبَّهُ َأنَي َم لُو ط﴾  :بةسر إنّ) " . )7
 )1قــرأ بالةســر عيسـ بـ عمــر  ،واحلسـ وابـ أبــي إســوا  .ان ــر لتصــر يف شــواذ
القر ن الب خالو ه ص.138
 )2معاني القر ن . 40 3
 )3ان ــر رأ ابــ الضــاه يف التــذ يل والتةميــل . 145 6ونســبه الســيوطي إغ ابــ
الصاهغ  .ان ر اهلم .502 1
 )4ان ــر  :جــام البيــان  ، 366 6واهلدا ــة  ،1002 2واحملــرر الــوجيز ، 428 1
وإعــــــــــرا القــــــــــراءاا الشــــــــــواذ  ، 528،527،462 2والتبيــــــــــان ، 257 1
 ، 1193،1146 2وشرح اةمل الب عصفور. 145 6 ، 53 3
 )5ان ــر نســبته للةــوفي يف  :شــرح التســهيل البـ مالـ  ، 96 2وارتشــا الضــر
 ، 2129 4وم ين اللبيب  ، 74 2واهلم . 502 1
 )6مـ ار ــة رقـ  )10يف ســورة القمــر .وقــراءة الةســر لعيسـ بـ عمــر  ،وابـ إبــي
إســوا  ،يف لتصــر ابـ خالو ــه ص ،148وزاد أبــو حيــان ااعمـ وز ــد بـ علــي ،
وروا ة ع عاص  .ان ر :البور احملي . 175 8
 )7شرح اةمل . 53 3
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واستدلوا بـأن مـا فيـه معنـ القـول أخـ

مـ مطلـق القـول ،فـال ةـون

مفسراا له ،وأن ما ال حيتا إغ إضمار أوغ ،والذ دل عل عدم اإلضمار
أن أنِ) اسفسرة جاءا بعد هذه اافعال وو قولـه تعـاغ ﴿ :)1فَـأَوحَ إِلَـي ِه
أَن سَ ـَبوُوا ُبةْـ َر ًة َو َعشِــيًّا﴾ ،و أنِ) اسفســرة ال تــأتي بعــد القــول ،فــال ةــون
القول مضمراا قبلها ،وان إضمار القول لد إغ التةرار باجتمـا الـدعاء،
والقول ،والنداء والقول ،وهذه ااشياء يف معن القول . )2
اعـة مـنه  :سـيبو ه ،وااخفـ  ،وابـ

ومم قـال باسـذهب الثـاني

السرا  ،والزجـا  ،والفارسـي ،وأبـو الخكـاا اانبـار  ،واختـاره ابـ
مال  )3 ،ونسب للبصر

.)4

واستدلوا بأن حـذ القـول اسـت ناء عنـه بـاسقول جممـ عليـه يف حمـل رـا
النزا مـ وـو قولـه تعـاغ َ ﴿ :)5فأَمَّـا الفـ ِذ َ اسـوَدَّا ُوجُـوهُ ُه َأكَفَـرُت بَعـ َد
ِإميَاِن ُة ﴾  ،فوذفه يف حمل النزا أوغ ،وحذ القول اسـت ناء بـاسقول ن ـا
حذ الفعل وبقاء اسفعول ،وهو كثا فيومل علـ ن ـاه ،وأن هـذا القـول
 )1م ار ة رق  )11يف سورة مر

عليها السالم) .

 )2ان ر  :التذ يل والتةميل . 146،145 6
 )3ان ـــــر  :الةتـــــا  ، 143 3ومعـــــاني القـــــر ن لألخفـــ ـ 217،118،117 1
،وااصــول يف النوــو  ، 264 1ومعــاني القــر ن وإعرابــه  ، 70 5واحلجــة ، 39 3
وشرح التسهيل . 97 2
 )4ان ــر نســبته للبصــر

يف  :شــرح التســهيل الب ـ مال ـ  ، 96 2والبوــر احملــي 8

 ، 175والدر اسصون . 152 3
 )5م ار ة رق
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اسضمر قد جاء مصرحَا به بعـد مـا فيـه معنـ القـول مـ وـو قولـه تعـاغ : )1
ِن ابنِي ِم أَهلِي ﴾ فدل عل إضماره . )2
﴿ َونَادَى نُوحط رََّب ُه فَقَالَ رَ َ إ َّ
بعد هذا العرض تتب أمور منها :
أوالـ اختال موقف الفراء م إجراء ما فيـه معنـ القـول جمـرى القـول يف
احلةا ة به؛ وم ث كسرة همزة إنَّ) انها يف ابتداء لتهـا ،حيـث ذكـر يف
موض أنه مما جيوز للشاعر يف الضرورة ،م ذكره أن القياس كسرها ،وذكـر
يف موض ثان أن الةسر عل إجراء ما فيه معن القول جمرى القول ،وذكر يف
موض ثالث أنها عل إضـمار القـول ،والفـراء بهـذا جييـز كسـر اهلمـزة علـ
اعتبار إجراء ما فيه معن القول جمرى القول يف احلةا ة به  ،)3وجواز إضـمار
القول كما هو مذهب البصر  ،وقد ن عل أن القول كالهما صوا .
ثانيا  :أنه ال داعي الختصاص البصر بأن مذهبه أنه ال حية بعـد مـا
فيه معن القول إجراء له جمرى القول ،وإمنا هـذا علـ إضـمار القـول بعـد مـا
هو ععناه  ،فقد ذهب الفراء إغ مثل قوهل .
اسسألة الثانيـة  :كسـر همـزة إنَّ) لتعليـق الـالم الفعـل رـا القلـيب ممـا فيـه
معن القول .
التَّعلِيـق :إِبطَــال عمــل الْعَامِــل لف ًــا لَـا تَقْــد راا علـ سَـبِيل الْ ُوجُــو ،)4
 )1م ار ة رق  )45يف سورة هود .
 )2ان ـــر  :معـــاني القـــر ن للفـــراء  ، 49 3 ، 119 2 ، 228 1واحلجـــة للفارســـي
 ، 39 3وشــرح التســهيل البـ مالـ  ، 97،96 2وم ــين اللبيــب ، 74 2وموصــل
النبيل ص  ،420واهلم . 502 1
 )3ان ر  :معاني القر ن . 371 1
 )4ان ر  :شرح الةافية للرضي  ، 156،155 4والةلياا ص . 255
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وم اسُعلِّقـاا الـالم الداخلـة علـ خـخ إنَّ) ،وهـذا التعليـق خيـت بأفعـال
القلو  ،وقد ذكر أبو حيان أن كسر همزة إنَّ) ويف خخها الالم بعد العلـ ،
و ال عل سبيل التعليق هو قول ي النواة إال ما حةـي عـ اسـازني مـ
جواز الفتح  )1تقول  :علمت إنَّ ز داا لقاه ط ،و ننت إنَّ ز داا سنطلقط؛ فتعلق
الالم أفعال القلو ع العمـل يف إنَّ) يف اللفـظ ،فتةسـر همـزة إنَّ) ،وال
جيــوز فتوهــا ؛ وذلـ ان اسنصــوب بعــد أفعــال القلــو يف تأو ــل اسصــدر،
و أنَّ) اسفتوحة يف تأو ل اسصدر فمعن علمت أنَّ ز ـداا قـاه  :علمـت قيـام
ز د . )2
و اهر كالم الفراء أن هذا التعليق ةون يف را أفعال القلو  ،وأنه جيوز
كسر همزة إنَّ) ويف خخها الالم بعد ما فيه معن القول .
قال الفراء  " :وقوله َ ﴿: )3فأَلْقَوا إِلَي ِه ُ الْقَولَ إَِّن ُة َلةَا ِذبُو َن﴾ فةسرا؛
انّها م صلة القول .وم فَتَوها لو َل تةـ فيهـا الم فِـي قولـه  :لةـاذبون)
جعلها تفسااا للقول :ألقوا إليه أنة كـاذبون؛ فيةـون نصـباا؛ لـو لَـ ةـ
فيها الم كما تَقُولُ :ألقيت إلي أنَّ كاذ  .وال َجوز إال الةسر عند دخـول
الالم ،فتقول :ألقيت إلي إنَّ لةاذ " . )4
ــذكر الفــراء أن همــزة إنَّ) تةســر إذا أردا احلةا ــة بــالقول ،وإذا أردا
تفسا القول فتوت اهلمـزة ،وكـالم الفـراء يف هـذا موافـق لقـول سـيبو ه ":

 )1ان ر  :التذ يل والتةميل . 85 6
 )2ان ر  :الالماا ص  ، 76وشرح الةافية للرضي 160 4
 )3م ار ة رق  )86يف سورة النول .
 )4معاني القر ن للفراء . 113 2
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وتقول :أول ما أقول أنَي أود الفله ،كأن قلت:أول ما أقول :احلمد لفلـه،
وأنَّ يف موضعه .وإن أردا احلةا ة قلت :أول ما أقول  :إنّي أود اهلل " . )1
والفراء يف نصه السابق جير ما فيه معن القول جمرى القول يف جواز فـتح
همزة أنَّ) بعده تفسااا له وذل يف متثيله  :ألقيت إلي أنَّـ كـاذ  ،وذكـر
أنه جيب كسر همزة إنَّ) إذا دخلت الالم يف خخها بعـد الفعـل ألقـ ) وهـو
ععن القول ،معن ذلـ أنـه جييـز تعليـق الفعـل بـالالم يف خـخ أنَّ) والفعـل
ليس م أفعال القلو .
وما أجازه الفراء مـ وـو هـذا منعـه اعـة مـنه  :اخلليـل ،و ـونس،
واب السرا  ،والساايف . )2
قــال ســيبو ه  " :وزعـ اخلليــل و ــونس أنــه ال تلوــق هــذه الــالم مـ كــل
فعل؛ أال ترى أن ال تقول :وعدت إنـ خلـار ط ،إمنـا جيـوز هـذا يف العلـ
وال وووه ،كما بتدأ بعده أ ه ) فإن مل تذكر الالم قلت :قـد علمـت
أنــه منطلـقط ،ال تبتدهــه وحتملــه علـ الفعــل ،انــه مل جيــيء مــا ضــطرك إغ
االبتداء ،وإمنا ابتدأا إنَّ ) ح كان را جاهز أن حتملـه علـ الفعـل ،فـإذا
حس أن حتمله عل الفعل مل خت ف الفعل إغ راه. )3 ".
بعــد العــرض الســابق تــب لالفــة الفــراء للبصــر ومـ وافقهـ يف منـ
التعليق بالالم يف خخ إنَّ) بعـد رـا أفعـال القلـو ومـ ثـ منـ كسـر همـزة
إنَّ) يف وـو  :وعــدت إنَّـ خلــار  .فقــد أجــاز الفــراء كســر اهلمــزة عــا فيــه
 )1الةتا . 143 3
 )2ان ــر  :الةتــا لســيبو ه  ، 149 3وااصــول يف النوــو  ، 263،262 1وشــرح
كتا سيبو ه للساايف  ، 378 3والتذ يل والتةميل . 80 6
 )3الةتا . 149 3
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معن القول والالم يف خخه ،ومعن هذا أنه جييز التعليق بالالم يف رـا أفعـال
القلو .
اسسألة الثالثة  :كسر همزة إنَّ) بعد الفعل شَهِد) الذ مل علق بالالم
تةسر همزة إنَّ) قبل الالم اسعلِّقة اسسبوقة بفعل قلـيب أو مـا جـرى جمـراه
وــو قولــه تعــاغ ﴿ : )1وَاللف ـ ُه َعلَ ـ ُ إِنَّ ـ َ لَرَسُــوُل ُه وَاللف ـ ُه َش ـ َه ُد إِنَّ الْمُنَــافِقِ َ
َلةَا ِذبُو َن﴾ ،فإن عدمت الالم فتوت اهلمـزة ،وـو قولـه تعـاغ  ﴿ : )2عَلِـ َ
ال فلهُ أََّن ُة كُنُت تَهتَانُونَ أَن ُف َس ُة ﴾ ،وقوله تعاغ ﴿ :)3شَ ِه َد ال فلهُ أََّنهُ لَا إَِلهَ إِلفا
هُ َو وَالْمَلَاِهةَ ُة َوأُولُو الْعِ ْل ِ قَاِهماا بِالْقِس ِ﴾ . )4
وقــد اســتجاد الفــراء قــراءة اب ـ عبــاس رضــي اهلل عنــه ) إنَّــه ) بةســر
اهلمزة ،و أنَّ الد ) بفتح اهلمزة  )5م قوله تعـاغ  ﴿ :شَـ ِه َد اللفـ ُه أَنَّـهُ لَـا
وةِي ُ ِ .إ َّن
إَِلهَ إِلفا ُه َو وَا ْلمَلَاِهةَ ُة َوأُولُو الْعِ ْل ِ قَاهِماا بِالْقِس ِ لَا إَِل َه إِلفا هُوَ الْعَ ِز زُ ا ْل َ
أن الد )
َّ
الدَ َ عِن َد ال فل ِه ا ْلإِسلَامُ ﴾ وخرَّجها عل وقو فعل الشهادة عل
وقد كسرا اهلمزة إنّه) عل االعااض واالستئنا عل إرادة الفاء .
قال الفراء  " :وقرأ اب عَبَّـاس بةسـر ااول ،وفـتح أنَّ الـد عنـد اللفـه
اإلســالم) ،وهــو وجــه جيــد ،جعــل إنَّــه ال إلـه إال هُـوَ) مســتأنفة معاضــة،
كأن الفـاء تـراد فيهـا ،وأوقـ الشـهادة علـ أن الـد عنـد اهلل)  .ومثلـه فِـي
 )1م ار ة رق  )1يف سورة اسنافقون .
 )2م ار ة رق  )187يف سورة البقرة .
 )3م ار ة رق

 )18يف سورة ل عمران .

 )4ان ر  :شرح التسهيل الب مال  ، 20 2وشرح شـذور الـذهب ص، 234،233
وشرح قطر الندى وبل الصدى ص .275،274
)5القراءة الب عباس يف لتصر اب خالو ه ص  ، 26وللوس يف اإلحتا . 472 1
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الةـالم قولـ للرجـل :أشـهدُ ـ إنَـي أعلـ النـاس بهـذا ـ أنَّـ عـامل ،كأنـ
قلت :أشهد ـ إنَّي أعل بهذا مـ رـا ـ أنَّـ عـامل .وإذا جئـت بـأنّ قـد وقـ
عليها العل أو الشهادة أو ال وما أشـبه ذلـ كسـرا إحـداهما ،ونصـبت
اليت ق عليها ال أو العل وما أشبه ذل  ،تقول للرجـل :ال حتسـََّّ أنَّـ
عاقل؛ إنَّ جاهل؛ ان تر د  :فإنَّ جاهل ،وإن صلوت الفاء فِـي إنَّ)
السابقة كسرتها وفتوت الثانية .قاس عل هذه ما ورد. )1 " .
وذهب إغ هذا الوجه يف ختر هل قراءة كسر إنَّه) اعة منه  :الطخ ،
ومةي ب أبي طالب ،والزلشر . )2
قال الطخ  " :إنّ) ااوغ مةسورة ععن االبتداء؛ انها معـاضط بهـا،
والشهادة واقعة عل "أنّ" الثانية :فيةون معن الةالم :شـهد اهلل ـ فإنَّـه ال إلـه
إال هو ـ واسالهةة ،أ ّن الد عند اهلل اإلسالم ،كقـول القاهـل :أشـهد ـ فـإنَي
حمـقط ـ أنَّـ ممـا تعـا بـه بـرئ ، ،فــ إنّ) ااوغ مةسـورة ،انهـا معاضـة،
والشهادة واقعة عل أنّ) الثانية. )3 ".
وأجــاز اعــة مــنه  :الطخســي ا 548هــ) ،وأبوحيــان ،والســم
ا756هــــ) ،والشـــوكاني ا1250هــــ) ،وارلوســـي ا1270هــــ) ،
ختر هل قراءة كسر اهلمزة م  :إنَّه) عل أن الشـهادة ععنـ القـول ،وجعـل
الشهادة ععن القول هو ل ة قيس ب ريالن . )4
 )1معاني القر ن .200 1
 )2ان ـــر  :جـــام البيـــان  268 6ـ ، 270واهلدا ـــة إغ بلـــو النها ـــة ، 976 2
والةشا ص.165
 )3جام البيان .270،269 6
 )4ان ــر  :جممــ البيــان  ، 208 2والبوــر احملــي  ، 420،419 2والــدر اسصــون
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َإن ُه لَـا إِلـ َه إِلفـا هُـ َوِ ،بةَسـرِ الْهَمـ َز ِة فِـي
قال أبو حيان  " :وَقَ َرَأ اب ُ عَبَّاسَّ :
َِّنهُ) َوخَرَّ َ ذَلِ َ عَلَ أََّنهُ أَجرَى :شَ ِهدَ) مُجرَى :قَالَ؛ ِلأَنَّ الشَّهَا َدةَ فِي مَعَن
ِن الـدَ َ عِنـ َد
الْقَو ِل ،فَ ِلذَلِ َ َك َس َر إِنَّ) ،أَو عَلَ أَنَّ مَعمُولَ :شَ ِه َد ،هُـ َو إ َّ
ال فلهِ ا ْلإِسالمُ ) وََةُونُ قَوُلهَُ :أَّن ُه لَا إِل َه إِلفا هُ َو ،جُملَةُ اعِترَاض بَـي َ الْمَعطُـو ِ
عَلَي ِه وَالْمَعطُو ِ ،إِذ فِيهَا تَسدِ دط ِلمَعنَ ا ْلةَلَا ِم َوتَ ْقوَِةٌَ ،ه َةذَا خَرَّجُوهُ. )1 ".
بعد هـذا العـرض تـب أن همـزة إنَّ) تةسـر قبـل الـالم اسعلقـة اسسـبوقة
بفعل قلـيب ،أو مـا جـرى مـا جمـراه ،وأن همـزة إنَّ) تفـتح إن فقـدا هـذه
الالم ،وبهذا ورد القر ن الةر  ،فةسرا همزة إنَّ) بعد فعل الشهادة م
الالم ،وفتوت اهلمزة عند فقدها ،وقد ورد يف القراءاا الشواذ كسـر همـزة
إن ) بعــد الفعــل شــهد ،وقــد عــدمت الــالم  .فهــرَّ الفــراء هــذا علـ إرادة
ًّ
الفاء ،ومل خيرجها عل جعل الشهادة ععين القول ،وإمنا جعـل لـة إنَّ)
اسةســورة معاضــة ،وفــتح همــزة أن لوقــو فعــل الشــهادة عليهــا ،وأجــاز
اعــة مـ النوــاة واسفســر هــذا الوجــه ،وأجــازوا معــه كســر اهلمــزة ان
الشهادة ععن القول ،وكذل استعملها بعأ العر .
اسسألة الرابعة  :جواز فتح همـزة إنَّ) وكسـرها لعـدم وقـو النـداء علـ
منادى اهر .
إذا وقـ النــداء علـ منــادى ــاهر وــو  :ز ــد ،ثـ جــاءا إنَّ) وجــب
كسرها ،وو  :ا ز د إنَّ قاه  ،وال جيـوز  :ـا ز ـد أنَّـ قـاه ؛ ان إنَّ)
خلصت للوةا ة عا فيه معن القول ،فـإن مل هـر اسنـادى جـاز فـتح همـزة
إنَّ) وكسرها .
 ، 74 3وفتح القد ر  373 1وروح اسعاني . 104 3
 )1البور احملي . 420 2
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قــال الفــراء  " :إذا أوقـ النــداء علـ منــادى ــاهر مثــلَ﴿ )1 :ــا زَ َكرَِّــا﴾

وأشباهه كسرا إنَّ)؛ ان احلةا ة ختل  ،إذا كان ما فِيـ ِه ـا) ُنـادى بهـا،
ال خيل إليها رفـ وال نصـب أال تـرى أنـ تقـول :ـا زَ ـدُ إنَّـ قـاه  ،وال
جيوز  :ا زَ دُ أنَّ قاه  ...ومل جيز أن جتعل إنَّ) مفتوحـة إذا قلـت :ـا زَ ـدُ؛
ان ز داا مل ق عليه نصب معرو  .وقال فِـي طـه ﴿ :)2فَلَمَّـا َأتَاهَـا نُـو ِد َ َـا
س ِ .إنَي َأنَا رَبُّ َ﴾ فةسرا إنَي)  .ولو فتوت كان صواباا )3م الوجه
مُو َ
أحدهما أن جتعل النداء واقعاا عل إن) خاصة ال إضمار فيها ،فتةـون أنَّ)
س مضـمراا ،وكانـت
فِي موض رف  .وإن شئت جعلت فِي نود ) اس مُو َ
)4
أنَّ) فِي موض نصب تر د :بأنَّي َأنَا رب ".
فوجه كسر اهلمزة يف القراءة أن النـداء وقـ علـ موسـ ) مضـمراا ،أو
)5
علـ ـ ضـــما اسصـــدر ،وحةيـــت إنَّ) بالنـــداء؛ انـــه يف معنـ ـ القـــول
والتقد ر ،نود موس ا موسي إني ،أو نود النـداء ـا موسـ إنـي ،وال
جيوز أن قوم لة اموس ) أو لة إني أنـا ربـ ) مقـام الفاعـل ،ان
الفاعل ال ةون لة . )6
 )1م ار ة رق  )7يف سورة مر عليها السالم) .
 )2ار ة رق  )11وبعأ م ار ة رق )12
 )3قرأ بفتح اهلمزة اب كثا  ،وأبو عمرو  ،وقرأ بـاقي السـبعة بالةسـر  .ان ـر  :السـبعة
ص  ،417واحلجة للفارسي . 218 5وحجة القراءاا الب زجنلة ص. 451
 )4معاني القر ن . 211،210 1
 )5مذهب الةوفي  :أنه حية بعد ما فيه معن القول إجراء له جمرى القول  ،ومذهب
البصر أنه عل إضمار القول بعد ما هو ععناه  .ان ر  :البور احملي  ، 216 6والدر
اسصون  ، 16 8وروح اسعاني. 168،167 16
 )6ان ــر  :احلجــة  ،219 5وإعــرا القــر ن اسنســو للزجــا  ، 595 2والتبيــان
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اعــة مــنه الطــخ  ،والزجــا ،

هــذا مــذهب الفــراء ،وإليــه ذهــب
والفارسي ،والزلشر  ،والعةخ . )1
ل
قــال العةــخ  ":قَولُـ ُه تَعَــاَل  :نُــو ِد َ)  :الْمَفْعُــولُ الْقَــاِه ُ مَقَــامَ الْفَاعِـ ِ
مُض َمرط ؛ َأ نُو ِد َ مُوسَ  .وَقِيلَُ :ه َو الْمَصدَرُ ؛ َأ نُـو ِد َ النَـدَاءََ .ومَـا بَعـ َدهُ
ل ِلأَنَّ ـ ُه جُملَ ـةٌِ .إنَي) ُ :قْ ـ َرُأ
مُ َفسَ ـرط لَ ـهَُ .و «َــا مُوسَ ـ »  :لَــا َقُــومُ مَقَــامَ الْفَاعِ ـ ِ
َن النَدَا َء قَولط " . )2
بِا ْلةَس ِر؛ َأ فَقَا َل ِإنَي ،أَو ِلأ َّ
أما فتح اهلمزة فةما ذكر الفراء عل أحد وجه عل جعل ناهب الفاعل
ضما موس وأنَّ ومعموليها يف موض نصـب علـ نـز اخلـافأ ،أو جيعـل
اسصدر اسنسب م أنَّ) ومعموليها ناهباا ع الفاعل .
قال الطخ  " :واختلفت القراء يف قـراءة قولـه ِ ﴿ :إنَـي َأنَـا رَبُّـ َ﴾ فقـرأ
ذل بعأ قرّاء اسد نة والبصرة نُو ِد َ ا مُوسَ أنّي) بفتح االف م أنَي)،
فأنّ علـ قـراءته يف موضـ رفـ بقولـه :نـود  ،فـإن معنـاه كـان عنـده :
نود هذا القول ،وقرأه بعأ عامة قـرّاء اسد نـة والةوفـة بالةسـر :نـود ـا
موس إنَي ،عل االبتداء ،وأن معن ذل قيل :ا موس إني.
قال أبو جعفر :والةسر أوغ القراءت عندنا بالصوا  ،وذل أن النـداء
قــد حــال بينــه وبـ العمــل يف أن قولــه ــا موسـ ) ،وحــظ قولــه نــود ) أن
عمل يف أنَّ) لو كانت قبل قوله ا موسـ ) ،وذلـ أن قـال :نـود أن ـا

. 886 2
 )1ان ر  :جام البيان  ، 279 18ومعاني القر ن وإعرابه  ، 286 3وإعـرا القـر ن
للنواس  ،33 3واحلجة  ، 218 5والةشا ص  ،652والتبيان . 886 2
)2التبيان . 886 2
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موس إنَي أنا رب  ،وال حظ هلا يف إنَّ) اليت بعد موس " . )1
بعد العرض السابق تب أنه جيب كسر همزة إنَّ) بعد النداء إجراء للنداء
جمرى القول يف احلةا ة بعده هذا مذهب الفراء و اعـة الةـوفي  ،وهـذا إذا
ذكر اسنادى ،أما إذا مل هر اسنادى فيجوز تسل فعل النـداء علـ أنَّ فيجـوز
فتوهــا ،والةســر أوغ للفصــل بـ العامــل واسعمــول بالنــداء ،وبالةســر قــرأ
هور السبعة .
اسسألة اخلامسة  :كسر همزة إنّما) وفتوها بعد ما فيه معن القول:
إنَّما) حةمها حة إنَّ) ،تفتح همزتها يف اسوض الذ تفتح فيه همـزة
"أنَّ" ،وتةسر يف اسوض الذ تةسر فيه ،وتقدر اسفتوحة تقـد ر اسفـرداا؛
فهي وما بعدها يف تأو ل مصدر كما كانت أنَّ) كذل ؛ فتفتح يف كل موضـ
ـي أَنَّمَــا إِلَ ُهةُ ـ إِلَ ـ طه وَاحِ ـدط﴾،
ح إِلَـ َّ
خيــت بــاسفرد وــو قولــه تعــاغ ُ﴿ :)2ــو َ
فتفتح أنَّما) هنا انها يف موض رفـ مـا مل سـ فاعلـه  .والفـر بـ أنَّ)،
و أنَّما) أنَّ أنَّ) عاملة فيما بعدها ،و أمنا) را عاملة؛ فقـد كفتهـا مـا) عـ
)3
العمل ،وزال اختصاصها باةملة االمسية .
والفر ب إنَّما) ،و أنَّما) ،أنّ إنَّما) اسةسورة عنزلةِ فعل مُلْ َ ؛ ان
أنَّ) عنزلة الفعل .فإذا كُفّـت بــ مـا) ،مل بـق هلـا اسـ ط منصـو ط ،فصـارا
عنزلة الفعل اسل . )4
 )1جام البيان . 280،279 18
 )2م ار ة رق  )108يف سورة اانبياء عليه السالم) .
 )3ان ر  :توجيه اللم ، 685 2و شرح اسفصل الب عي 521 4ـ. 523
 )4ان ر  :الةتا  ،130 3وشرح كتا سيبو ه للسـاايف  ، 350 3وشـرح اسفصـل
الب عي . 524 4
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قال سيبو ه  " :فأما إنَّما) فال تةون امساا ،وإمنا هي ـ فيما زع اخلليـل ـ
عنزلة فعل مل  ،مثل :أشهد لز دط خا من  ،انَّهـا تعمـل فيمـا بعـدها وال
ال مبتدأة عنزلة إذا) ،ال تعمل يف شيء " . )1
تةون إ ف
فـــ"إنَّما" إذا حس ـ مةانهــا "أَنَّ" فتوتهــا ،وإذا مل حتس ـ َكسَــرتَها ،فةــل
َـي أَنَّمَـا
ح إِل َّ
موض تق فيه أنَّ) تق فيه أنَّما) ،ومنـه قـول تعـاغ ُ﴿ :ـو َ
)2
حدط﴾ ،وقول الشاعر :
إِلَ ُه ُة إَِل طه وَا ِ
ث ب َ َاِل اسُو ِ ...ع َد والناذِ َر النُّذو َر عَلَيَّا
أب ِل ِغ احلَارِ َ
)3
ل النَيا َم وال تَقْتل ْ َ ...ق ا َن ذا سَالح كَمِيَّا
أمنَا تَقْتُ ُ
وقد نقل سيبو ه ع اخلليل جواز كسر إنَّما) يف البيت .
قال سيبو ه  " :وإن شئت قلت  :إنَّما تقتل النيام ،عل االبتـداء ،زعـ
)4
ذل اخلليل "
وال تأو ل لةسر إنَّما) عل االبتداء ،إال ان البال يف معن القول .
قال ااعل ا 476هـ)  " :ففتح أنَّما) وال عل أبلغ) ،ولو كسر
عل معن  :قل له  :إنَّما تقتل النيام ،ةاز ،وأبلغ يف معن  :قل له .)5 ".
 )1الةتا . 130 3
 )2البيتان م اخلفيف  ،وهما لعمرو ب االطنابة يف الةتـا  ، 129 3ومعـاني القـر ن
لألخف  ، 119 1والنةت  ، 417 2وشرح اسفصل الب عي  ، 524 4واحلـارث
ب امل ،وكان قد توعده بالقتل  ،والةمـي  :الشـجا  ،والشـاهد أنَّمـا تقتـل) حيـث
فــتح همــزة أنَّمــا) وــال عل ـ أبلــغ) وهــي جتــر جمــرى همــزة أنَّ) يف جــواز الفــتح
والةسر  ،وجواز كسرها ان أبلغ ععن قل  ،فيجوز كسرها عل تأو ل احلةا ة .
 )3ان ر  :الةتا  ، 129 3ومعاني القر ن لألخف .119 1
 )4الةتا 130 3
 )5النةت . 407 2
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وأجــاز الفــراء كســر همــزة إنَّمــا) يف ار ــة الةرميــة فقــال  " :وقولــه:
هلةُـ ﴾ وجـه الةـالم فـتح أنَّ؛ ان ُـوح ) قـ عليهـا.و
﴿ُوح إِلَيَّ أَنَّما ِإ ُ
إنّما) بالةسر َجوزَ .وذَلِ َ أنها أداة" .)1
ووافقه الزجا  ،والنواس ،والعةـخ يف جـواز كسـر همـزة إنَّمـا) يف
هذا ؛ ان الوحي يف معن القول . )2
قال الزجا  " :ااجـود أَنَّمَـا ِإَلهُةُـ ) بفـتح أنَّ ،وهـي القـراءة ،ولـو قرهـت
ح ِإلَيَّ) ُقا ُل لي ،ولة القراءة الفتح ال را" . )4
إمنا) ةاز  ،)3ان معن ُو َ
وقد قـرئ يف الشـواذ بةسـر همـزة إنَّمـا) بعـد ـوح )؛ ان الـوحي يف
ح
معن القول ،يف رـا هـذا اسوضـ  ،وذلـ يف قولـه تعـاغ  ﴿ :)5إِن ُـو َ
َي إِلفا أَنَّمَا َأنَا نَ ِذ رط مُبِ ط﴾ . )6
إِل َّ
بعد هذا العرض تب أن همـزة أنَّمـا) جتـرى جمـرى همـزة أنَّ) يف جـواز
الفتح والةسر بعد ما فيه معن القول مـ الـوحي واإلبـال وووهمـا ،الفـتح
عل تأو لها باسفرد ،والةسر عل جعلها أداة مبتدأة يف لتها؛ ال أثر سـا يف
معن ـ القــول يف لف هــا ،وأن الفــتح هــو ااجــود ،والةســر عل ـ التأو ــل،
 )1معاني القر ن .213 2
 )2ان ر  :معاني القر ن وإعرابه للزجـا  ، 330 3وإعـرا القـر ن للنوـاس . 83 3
وإعرا القراءاا الشواذ .121 2
 )3أوردها العةخ قراءة ومل عزها  .ان ر  :إعرا القراءاا الشواذ .121 2
 )4معاني القر ن وإعرابه . 330 3
 )5ار ة رق

 )70يف سورة ص .

 )6القـــراءة ابـــي جعفـــر بـ ـ القعقـــا يف لتصـــر ابـ ـ خالو ـــه ص  ،131واحملتســـب
،234 2واةام احةام القر ن  ، 237 18والبور .391 7واإلحتا . 424 2
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والفراء يف جتو زه كسـر همـزة إنَّمـا) بعـد مـا فيـه معنـ القـول تـاب يف مذهبـه
لســيبو ه ،وقــد وافــق الفــراء اعــة مــنه  :الزجــا  ،والنوــاس ،واب ـ
جــين ،والعةــخ ومــا ورد يف القــراءاا الشــواذ مـ كســر اهلمــزة عضــد مــا
أجازه الفراء ،م جواز كسر همزة إنَّما) بعد ما فيه معن القول وأنها جتـر
يف ذل جمرى أنَّ).
اسسألة السادسة  :ثبوا أنِ) اخلفيفة وسقوطها بعد ما فيه معن القول
استدل النواة ا وزون إلجراء ما فيه معن القول جمـرى القـول يف احلةا ـة
به ،و كسر همزة إنَّ) بعده عل هذا ،وليس عل احلةا ة بقول مضمر بـأن
أنِ) اسفسـرة جـاءا بعـد هـذه اافعـال ـ كمـا مـرَّ ـ وقـد ذكـر الفـراء أنَّ أن )
جيوز ثبوتها وسقوطها بعد مـا فيـه معنـ القـول ،وأن مـا ال ـدل علـ القـول
تسق أن) بعده؛ ان بعده قـول مضـمر ،ومـا بعـد القـول حةا ـة ال حتـدث
معها أن) .
" " :أن َـا
قال الفراء  " :وَفِي إحدى القراءت قراءة عَبد اللفـه أو قـراءة ُأبَـي
وص ) علـ أَن) ر ـد وصـاه بــ
َّ
بَنِيَّ إِنَّ ال فل َه اصطَ َف َل ُة ُ الدَ َ "  )1وق
وكل صوا  .فم ألقاها قال :الوصية قول،
أن) ،وليس فِي قراءتنا أن)ٌّ ،
)2
وكل كالم رج إغ القول جاز فِي ِه دخول أن ) ،وجاز إلقاء أن ) ".
وقال  " :وإذا كان اسوض فِي ِه ما ةـون معنـاه معنـ القـول؛ ثُـ َّ هـرا
فِيـ ِه أن) فهـي منصــوبة االـف ،وإذا مل ةـ ذلـ احلـر رجـ إغ معنـ
القول سقطت أن) م الةالم .فأما الف ِذ أتي ععنـ القـول فت هـر فِيـ ِه أن)
ابــي  ،وعبــداهلل ب ـ مســعود ،
 )1م ـ ار ــة رق ـ  )132يف ســورة البقــرة  ،والقــراءة ُ
والضواك  .ان ر البور احملي . 571 1
 )2معاني القر ن . 80 2
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مفتوحة؛ فقول اللفـه تبـارك وتعـاغ ﴿ :)1إِنَّـا أَرسَـلْنَا نُوحاـا إِلَـ قَومِـ ِه أَن أَنـذِر
)2
قَومَــــ َ﴾  .جــــاءا أن) مفتوحــــة؛ان الرســــالة قول.وكــــذل قولــــه
﴿:فَانطَلَقُوا وَ ُه ََتهَافَتُونَ أَن لَا َدخُلَنَّهَا﴾ ،والتهافت قول .وكذل كل مـا
كــان فِــي القــر ن .وهــو كــثا .منــه قــول اللفــه َ ﴿: )3و خِـرُ دَعـوَا ُه أَنِ ا ْلوَم ـ ُد
لِ فل ِه﴾.ومثلهَ ﴿ :فأَذَّ َن مُ َلذَنط بَينَ ُه أَن لَعنَ ُة ال فل ِه عَلَـ ال فـاِلمِ َ﴾ )4ااذان قـول،
والدعوى قول فِي االصل.
وأما ما لـيس فِيـهِ معنـ القـول؛ فلـ تدخلـه أن) فقـول اللفـه ﴿ :)5وَلَـو
َترَى ِإ ِذ الْمُج ِرمُونَ نَا ِكسُو ُرءُوسِ ِه عِن َد َربَ ِه رَبَّنَا أَبصَرنَا﴾ ،فلمّـا مل ةـ يف
أَبصَرنا) كالم دل علـ القـول؛ أضـمرا القول؛فأسـقطت أن )؛ ان مـا
بعد القول حةا ة ال حتدث معها أن). )6 " ...
فجــاز ثبــوا أن) وســقوطها بعــد مــا فيــه معنـ القــول ،وســقوطها علـ
احلةا ة عا فيه معن القول ،وأما سقوطها بعد ما ليس فيه معن القول ،فهـو
عل احلةا ة بالقول اسضمر . )7
قـال الفـراء يف بيانـه معنـ قولـه تعـاغ ﴿ :فَـانطَلَقُوا وَهُـ ََتهَـافَتُو َن أَن لَـا
َدخُلَنَّهَا﴾  " :وفـ قـراءة عبـد اهلل :ال َـدخُلَنَّهَا) ب ـا أن) ،انّ التهافـت
 )1م ار ة رق  )1يف سورة نوح عليه السالم) .
 )2ار ة رق  )23وجزء م ار ة رق  )24يف سورة القل .
 )3م ار ة رق  )10يف سورة ونس عليه السالم) .
 )4م ار ة رق  )44يف سورة ااعرا .
 )5م ار ة رق  )12يف سورة السجدة .
 )6معاني القر ن . 81 1
 )7ان ر  :معاني القر ن . 399 2
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قول ،والقول حةا ة ،فإذا مل هر القول جازا أن) وسقوطها ،كما قَا َل
اللفه ُ ﴿ :)1وصِي ُة ُ ال فلهُ فِي أَولَا ِد ُك لِلذَّكَ ِر مِثلُ حَظِّ ا ْلأُنثَيَي ِ﴾ ومل قـل :أ ّن
للذّكر ،ولو كَانَ كان صواباا " . )2
و هر أن ثبوا أن) بعد ما فيه معن القول عند الفراء عل جـواز كونهـا
مصدر ة أو مفسرة كما هو مذهب البصر ومنه سيبو ه . )3
وقد ذكر الفراء أن التفسا م معاني أن ) فقال  " :وأمّا قوله  ﴿ : )4مَـا
قُلْتُ لَ ُه إِلفا مَا َأمَرتَنِي ِب ِه َأنِ اعبُدُوا ال فل َه َربَي﴾ فإن فتوت أن) انها مفسّـرة
لـ ما) " : )5
فال وجه س نقل ع الةوفي م عدم ثبوا أن ) اسفسـرة ،ففـي كـالم
الفراء ما دل عل ثبوتها . )6
قــال الســاايف  " :وأمــا أن ) الــيت ععن ـ أ ) فهــي ناهبــة عـ القــول،
وتأتي بعـد فعـل يف معنـ القـول ولـيس بقـول .كقولـ  :كتبـت إليـ أن قـ .
تأو له :قلت ل  :ق  .ولـو قلـت لـ  :أن قـ مل جيـز؛ ان القـول حيةـي مـا
بعده .و لت عا بعده باللفظ الذ جيوز وقوعـه يف االبتـداء .ومـا كـان يف معنـ
القول وليس بقول فهو عمل ،وما بعده ليس كالةالم اسبتدأ ،وهذا الوجـه يف

 )1م ار ة رق  )11يف سورة النساء .
 )2السابق . 176،175 3
 )3ان ر  :الةتا . 162 3
 )4م ار ة رق  )117يف سورة اساهدة .
 )5معاني القر ن .472 1
 )6ان ر :شرح كتا سيبو ه للساايف  ، 383 3وارتشا الضر  1692 4وم ين
اللبيب  ، 53 1واسساعد . 112 3
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أن ) مل عرفه الةوفيون ومل ـذكروه .وعرفـه البصـر ون وذكـروه .ومسـوه "
. )2 )1
أن " اليت للعبارة "
وقد اشاطوا للتفسا بـ أن) شروطًا  )3منها :
1ـ أن ةون الفعل الذ تُفسَره فيـه معنـ القـول ،ولـيس بقـول صـر ح،
وخالف اب عصـفور فأجـاز تفسـاها للقـول الصـر ح  ،)4وأجـاز الزلشـر
تفساها للقول الصر ح إذا أوّل عا فيه معن القول . )5
 2ـ أن ال تّصل بـ "أن" شي طء م صلة الفعـل الـذ تفسّـره ,انّـه إذا اتصـل
لته ،ومل تة تفسااا له .
بها شي طء م ذل  ،صارا م
)6
3ـ أن ةون ما قبلها كالماا تامًّا؛ انّها وما بعدها لة مفسّرةٌ ل ًة قبلها .
بعد العرض السـابق للمسـألة هـر أن الةـوفي ثبتـون أن) اسفسـرة؛
ت لَ ُه إِلفـا مَـا َأمَرتَنِـي
والدليل عل ذل قول الفراء  " :وأمّا قوله ﴿ : )7مَا قُلْ ُ
ِب ِه َأ ِن اعبُدُوا ال فلهَ َربَي﴾ فإن فتوـت أن) انهـا مفسّـرة لــ مـا) ،ومـا) قـد
وق عليها القول فنصبها وموضعها نصب "  . )8فال وجه س أنةـر ثبـوا ذلـ
 )1ان ر :اسقتضب . 358 2 ، 188 1
 )2شرح كتا سيبو ه . 383 3
 )3ان ر  :الةتا

 ، 163 3وشرح كتا سـيبو ه للسـاايف  ، 402،383 3وشـرح

اسفصل الب عي  ، 84 5وم ين اللبيب . 54،53 1
 )4ان ر  :شرح اةمل  ، 75 3وارتشا الضر . 1692،1691 4
 )5ان ر  :الةشا ص . 317
 )6ذهب الرضي إغ أنها ال تفسر إال مفعوال به ملفو ًا أو مقدرا لفعل يف معنـ القـول .
ان ر  :شرح الةافية . 438 4
 )7م ار ة رق

 )117يف سورة اساهدة .

 )8معاني القر ن . 472 1
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عنه  ،و اهر كالم الفراء أنهـا تقـ بعـد صـر ح القـول أ ضاـا ،وأنهـا تفسـر
اسفعول به
وأن ما ذهب إليه اب عصفور ،والرضي ا686هـ) كان جنوحاا منهمـا
إغ مذهب الةوفي  ،وأنهـا تقـ بعـد كـالم رـا مسـت بنفسـه ،فقـد جعـل
خرُ دَعوَا ُه َأ ِن ا ْلوَمدُ لِلفـهِ ﴾ ،وأنـه
الفراء م أن) اسفسرة قوله تعاغ َ ﴿ :و ِ
هر م ثبوا أن) اسفسرة بعد ما فيه معن القول جـواز احلةا ـة بعـده فـال
حاجة إغ إضمار قول خر .
قال أبو حيان  " :سا كان هلذه اافعال اعتباران:
أحدهما :مراعاة داللتها أوالـ وهي أنها ال تدل عل مطلق القول ـ احتيهل
إذ ذاك إلي تفسا ،فجيء بعدها بـ"أن" اسفسرة لذل الفعل.
والثاني :شـبهها بـالقول مـ حيـث هـي قـول لصـوص ،أجر ـت جمـر
القول ،فوةي به " . )1
اسسألة السابعة  :الالم استلق بها اافعال اليت يف معن القول .
ذكر الفراء يف مواض عدة م معانيـه  )2أن اافعـال الـيت يف معنـ القـول
تُتلق بالالم اليت تلق بها اليم  ،وم هذه اسواض :
ب عَلَ ـ نَ ْفسِ ـهِ الرَّحمَ ـ َة
أوال  :قولــه يف بيــان معن ـ قولــه تعــاغ ﴿:)3كَتَ ـ َ
ة إَِل َومِ الْقِيَامَ ِة﴾
لَيَجمَعََّن ُ
" إن شئت جعلت الروة) را ة كالمُ ،ث َّ استأنفت بعدها لَيَجمَعََّن ُة )
ب رَُّبةُـ عَلَـ نَ ْفسِـ ِه
وإن شــئت جعلتــه فِــي موضـ نصــب كمــا قَــا َل ﴿ :)4كَتَـ َ
 )1التذ يل والتةميل . 146 6
 )2ان ر  :معاني القر ن . 6 3 ، 411،258،44،31 2 ،382 1
 )3م ار ة رق  )12يف سورة اانعام .
 )4م ار ة رق  )54يف سورة اانعام .
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الرَّحمَةَ أََّنهُ َم َعمِلَ مِـن ُة ﴾  .والعـر ُ تَقُـولُ فِـي احلـرو الـيت َصـلح معهـا
جــوا اا مــان بــأن اسفتوحــة وبــالالم .فيقولــون :أرســلت إِلَيــهِ أن قــوم،
وأرسلت إِلَي ِه ليقوم ّ " . )1
أجاز الفراء يف ليجمعنة ) بعد الفعل كتب ) الذ يف معن القول أن
ةون قسماا مستأنفًا ،وأن تةـون اةملـة بـدال مـ الروـة) ،ووافقـه يف
هذا الزجا . )2
وذكر مةي ب أبي طالب أن معن البدلية أن الـالم ععنـ أن) اسصـدر ة
وردَّه اب هشام بأنه مل ثبت جميء الالم مصدر ة . )3
أما اب عطية فقد ردَّ كون اةملة مبدلة مـ الروـة بأنـه لـزم منـه توكيـد
. )4
الفعل بالنون يف اإلجيا
وأجا أبو حيان بأن اةملة يف صورة اسقس عليه؛ وإن كان اسعنـ علـ
خال القس  ،وأبطل أبو حيان كـون اةملـة بـدال مـ وجـه خـر ،وهـو أن
لة جوا القس ال حمل هلا م اإلعرا . )5
وذكر اب هشام أن عمل ما فيه معن القول يف اةمل مذهب الةوفي . )6
ومـ مل جيــز اإلبــدال هنــا جعــل الــالم الم القسـ  ،وهــي جــوا لقسـ
مقدر ،أو جوا للفعل كتب؛ انه يف معن القس . )7
 )1معاني القر ن . 328 1
 )2ان ر  :معاني القر ن وإعرابه للزجا . 187 1
 )3ان ر  :اهلدا ة إغ بلو النها ة  ، 1970 3وم ين اللبيب . 69 2
 )4ان ر  :احملرر الوجيز . 271 2
 )5ان ر  :البور احملي . 86 4
 )6ان ر  :م ين اللبيب. 61 2
 )7ان ـــر  :جـــام البيـــان ، 279،278 11و التفســـا البســـي ، 35 8والبيـــان يف
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ثانياا  :قوله يف بيان معن قولـه تعـاغ ﴿ : )1ثُـ َّ بَـدَا لَهُـ مِـ بَعـدِ مَـا َرَأوُا
ا لَيَسجُنَُّنهُ حَتَّ حِ ﴾ " لَيَسـجُنَُّنهُ حَتَّـ حِـ ) فهـذه الـالم فِـي الـيم ،
الْآَا ِ
َوفِي كل ما ضار القول .وقد ذكرناهُ .أَلَا تـرى قولـه )2 :وَ َنُّـوا مـا لَهُـ مِـ
َموِي ) ،وَلَقَد عَ ِلمُوا َل َم ِ اشتَراهُ)  )3دخلت هذه الـالم و مـا) مـ ال ـ ّ
والعل ) انَّهما فِي معن القول واليم . )4 ".
فذكر الفراء أن اافعال اليت يف معن القول تتلق بالالم اليت تلق بها اليم .
قال الطخ  " :قـال بعـأ وـو ي الةوفـة :بـدا هلـ ) ،ععنـ القـول،
والقول أتي بةل الةالم ،بالقس وباالستفهام ،فلذل جاز :بدا هل قـام
ز د) ،و بدا هل ليقوم ) . )5
وقــد ذكــر ســيبو ه أن ليســجننه ) ابتــداء كــالم؛ فــال وجــه ســا نســبه إليــه
النواس م أن الالم ععن أن ) ،وليسجننه يف موض الفاعل . )6
وقد نقل الواحد ع الفراء وأصوابه أن هذه الالم الم القسـ  ،ونـا
الفعل اسقان بها ع فاعل بدا) سا كان يف الةالم معن قول . )7
رر ب إعرا القر ن ، 315 1وم ين اللبيب . 96 2
 )1ار ة رق  )35يف سورة وسف عليه السالم) .
 )2م ار ة رق  )43يف سورة فصلت .
 )3م ار ة رق  )102يف سورة البقرة .
 )4معاني القر ن . 44 2
 )5جام البيان . 94 16
 )6ان ر  :الةتا  110 3ـ وإعرا القر ن للنواس . 203 2
 )7ان ر  :التفسا البسي . 109 12
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ومذهب أكثر النواة أن الالم هنـا جـوا لقسـ مقـدر ،والقسـ وجوابـه
مفعول لقـول حمـذو  ،وهـذا القـول منصـو علـ احلـال ،أ  :قـاهل :
واهلل لنسجننه . )1
وذهب أبو حيان وتبعه ابـ هشـام إغ أن لـة ليسـجننه ) جـوا
لقس مقدر ،و لة القس واةوا مفسرة لفاعل بـدا) وجـوزا مـا أجـازه
الفراء م كون الالم جوابا لـ بدا) ،انه يف معن القول . )2
قــال أبــو حيــان  " :ليســجننه) إذ ذاك لــة مفســرة لــذل الضــما؛فال
موض هلا م اإلعرا  ،والعر قد تفسر اسفرد باةملة ،كقولـه تعـاغ :)3
ل َد َم خَلَ َقهُ ِم ُترَا ﴾ .أو يف موضـ اسفعـول بفعـل مضـمر ،تقـد ره:
﴿ َكمَثَ ِ
قالوا ليسجننه .أو جوابا لــ بـدا) ،ان أفعـال القلـو تضـمنها العـر معنـ
القس  ،فتتلق عا تلق به القس " . )4
ثالثاا  :قوله يف بيان معن قوله تعاغ َ ﴿ " : )5وعَدَ ال فلهُ افل ِذ َ مَنُوا مِـن ُة
ض﴾ " :الْعِـدَة قـول صـلح فيهـا أن)
َو َع ِملُوا الصَّـاِلوَااِ َليَسـتَه ِلفَنَّهُ فِـي الْـأَر ِ
وجوا اليم  .فتقول :وعدت أن تي  ،ووعدت رتينَّ َ .ومثله  :ثُـ َّ بَـدا
)6
ا لَيَسجُنُنَّهُ) وإنّ أن تصلح فِي مثله م الةالم " .
َلهُ مِ بَع ِد مَا َرَأوُا الْآ ا ِ
 )1ان ر  :معاني القر ن وإعرابه  ، 85 3وإعرا القر ن للنوـاس ، 203 2وشـرح
كتا سيبو ه للساايف  ، 320 3واسساهل احللبياا ص ،240والبور احملي . 307 5
 )2ان ر  :التذ يل والتةميل  ، 57 1وم ين اللبيب63،62 2
 )3م ار ة رق  )59يف سورة ل عمران .
 )4التذ يل والتةميل .57 1
 )5م ار ة رق  )55يف سورة النور .
 )6معاني القر ن 258 2
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فالفعل وعد فيه معن القول وقد تلق بالالم اليت تلق بها اليم .
قال الزجا  " :وإمنا جاءا الـالم؛ ان وعدتـه بةـذا أو كـذا ،ووعدتـه
. )1
اكرمنه ،عنزلة قلت؛ ان الوعد ،ال نعقد إال بقول "
بعد العرض السابق تب أن الفراء جييز يف اافعال اليت فيهـا معنـ القـول
أن تتلق بالالم اليت تلق بها القس  ،وأن الفراء مل صرح عصدر ة الالم،
وإن كان قد جعل هذه الالم يف تأو ل أن) اسصدر ة ومعاقبة هلـا وقـد فـر
بينهما يف موض خر ،فاسعرو م مذهب الةوفي أن اسبتدأ مرفو باخلخ،
وقد رف الفراء اسبتدأ جبعل الالم يف اخلخ ف معن أن ) قال الفـراء  " :وقـد
ـق اقــو َم َّ ،و قولــون:
ةــون رفعــه بتأو ــل جَوابَـه ،ان العــر تَقُــولُ :احلـ ُّ
عَزمَةٌ صادقة رتينَّ ان فِي ِه تأو ل :عَزمة صادقة أن تي . )2
وال خيف أن لة اةوا ال حمل هلا م اإلعـرا  ،وأن هـذا إمنـا جيـوز
عل تأو ل الالم بأن اسصدر ة .
وقد استوس الدكتور فاضل السامراهي جعـل الـالم يف ار ـاا اسـذكورة
وووها رد تأكيد اإلثباا ،وليست للقس  ،فليس كل ما صـلح أن ةـون
جواباا للقس ةون جواباا للقس بالضرورة  .)3وال حتتا هذه الالم إغ تقد ر
قس ؛ ان هذه اافعال اليت يف معن القول جتا عا جيا به اليم .

*

*

*

 )1معاني القر ن وإعرابه . 41 4
 )2معاني القر ن 412 2
 )3ان ر  :معاني النوو . 182 4
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اسبوث الراب  :أثر معاني القول يف اةمل ،وفيه مسألتان :
اسسألة ااوغ :حةا ة لفظ استةل باسعن بعد القول وما ععناه
جيــوز يف حةا ــة قــول اســتةل أن حتةــي لف ــه ،فتقــول  :قــال ز ــد  :إنَــي
لذاهب ،وأن حتمل إخبـارك عنـه علـ اسعنـ ال علـ اللفـظ ،فتقـول  :قـال
. )1
ز دط :إنه لذاهب
قال أبو حيان  " :وإذا حةيت كـالم مـتةل عـ نفسـه بنوـو  :انطلقـت،
فل أن حتةيه بلف ه م را ت يا ،فتقول :قال فالن :انطلقت ،وجيـوز أن
تقول :قال فالن :انطلق ،أو إنه انطلق ،كل هذا جاهز. )2 " .
وقد ذكر الفراء هذا يف كتابه وأوضح أن ما كان ععنـ القـول جيـر جمـرى
القــول يف احلةا ــة بــاسعن يف مواضـ  )3مـ معانيــه منهــا قولــه  " :تَقُــو ُل فِــي
الةالم :قَا َل عبد اهللِ :إنّ َلهُ ماال ،وِإنّ لي ماال ،وهو ر ـد نفسـه .وقـد قَـا َل
الشاعر:
)4
إِنَّا رأ نا رج ًلا عُر انا
رَجال ِن م ضَبَّ َة أَخخانا

 )1ان ــــر  :معــــاني القــــر ن للفــــراء ، 240 3و شــــرح كتــــا ســــيبو ه للســــاايف
 ،368،318 3والتذ يل والتةميل . 135 6
 )2التذ يل والتةميل .135 6
 )3ان ر معاني القر ن . 240 3 ، 412،296 2 ، 356،98،54 1
 )4ا لبيتان م مشطور الرجـز  ،وال عـر قاهلـهما  ،وهمـا يف ااضـداد البـ اانبـار
ص  ، 414واخلصـــاه

 338 2ـ واس ـــين  ، 74 2وشـــرح أبيـــاا م ـــين اللبيـــب

للب داد  . 258 6ورَجالن  ،مثن رَجُل) لففًا  ،وضبة  :اسـ قبيلـة  ،والعر ـان :
النــذ ر ؛ ان النــذ ر إذا رأى رــارة قــد داهمــته  ،وأراد إنــذار قومــه جتــرد مــ ثيابــه .
والشاهد هنا :أخخانا إنا رأ نا  ،حيث حةي بعد ما فيه معن القول عل اللفظ .
جملة العلوم العربية
العدد الثالث واخلمسون شوال 1440هـ

355

ولو قَالَ :أخخانا  :إنّهما رأ ا كان صواباا. )1 ".
فجاز يف اإلخبار وهو يف معن القول مـا جـاز مـ القـول مـ حةا ـة لفـظ
الالفظ ،واإلخبار عنه باسعن .
ح إِلَيَّ إِلفـا أَنَّمَـا َأنَـا نَـ ِذ رط
وقال الفراء يف بيانه معن قوله تعاغ  ﴿: )2إِن ُو َ
مُبِ ط ﴾ " و ةون فِي هَـذَا اسوضـ  :مـا ـوح إلـيّ إال أنَّـ نـذ ر مـب ؛ ان
اسعن حةا ة ،كما تَقُولُ فِـي الةـالم :أخخونـي أنـي مسـيء وأخخونـي أنـ
مسيء ،وهو كقوله:
إِنَّا رأ نا رجلًا عُرَانَا
رَجال ِن م ضَبَّ َة أَخخانا
واسعن  :أخخانا أنهما رأ ا ،فجا َز ذَلِ َ؛ ان أصله احلةا ة " . )3
والسما ل د ما ذهـب إليـه الفـراء مـ إجـراء مـا فيـه معنـ القـول جمـرى
القول م جواز احلةا ة عل اللفظ أو اسعن فةما ورد هذا يف القول مـ وـو
قوله تعاغ َ ﴿ : )4فوَقَّ عَلَينَا قَو ُل َربَنَا إِنَّا َلذَاهِقُو َن﴾ ورد يف يف معـاني القـول
م اإلخبار ،والزع  ،والنداء .
قال الزلشر ﴿ " :قَولُ َربَنا إِنَّا لَذاهِقُو َن ﴾ عنـ  :وعيـد اهلل بأنـا ذاهقـون
لعذابه ال حمالة ،لعلمه يالنا واستوقاقنا بها العقوبة ،ولو حة الوعيد كمـا
هو لقال :إنة لذاهقون ،ولةنه عدل به إغ لفظ اسـتةل  ،انهـ متةلمـون
بذل ع أنفسه  .وووه قول القاهل:

 )1معاني القر ن للفراء . 356 1
 )2ار ة رق  )70يف سورة ص) .
 )3معاني القران . 412 2
 )4ار ة رق  )31يف سورة الصافاا .
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)1

لقد زعمت هوازن قلّ مالي
ولو حةـ قوهلـا لقـال :قـلَّ مالـ  .ومنـه قـول احمللـف للوـالف :احلـف
:اخرج ّ ،ولتهرج ّ :اهلمزة حلةا ة لفظ احلـالف ،والتـاء إلقبـال احمللـف
عل احمللف " . )2
وقال الشاعر:
)3
سوَ قَة َ ...بةَيتُ فنادَتين ُهنَيدَ ُة مَاِليَا
جوَ ُ
أمل َت َر أنَي و َم َ
وقد وافق الفراء اعة مـ النوـاة مـنه  :الطـخ  ،والسـاايف ،وابـ
عطية ،وأبو حيان ،والسم احلليب ،واب هشام . )4
وقد كثر هذا يف اليم ؛ قـال السـاايف  " :حلـف ز ـد ليقـتل عمـراا باليـاء
ل يبة ز د ،وجيوز حلف ز د  :اقتل عمراا عل حةا ة لف ه يف ميينه " . )5
 )1صدر بيت م الوافر ليز د ب اةه ومتامه  ،وهل لي را ما أنفقت مال  ،وهو يف
التنبيه عل مشةالا احلماسة ص  ، 547وشرح د ـوان احلماسـة للمرزوقـي 1759 4
وروا ة صدره  :تساهلين هوازن أ مالي  .والشاهد  ،احلةا ة بعد مـا فيـه معنـ القـول
عل اسعن  ،ولو جرى عل اللفظ لقيل  :أ مال ؟ .
 )2الةشا ص . 905،904
 )3البيت م الطو ل  ،للفرزد يف د وانه ص  ، 653وهو مـ شـواهد اس ـين  75 2ـ
وشــرح أبيــاا اس ــين  ، 262 6وجــو ســو قة  :ــوم م ـ أ ــام العــر  ،وهنيــدة عمــة
الفرزد  ،والشاهد  :نادَتين ُهنَي َد ُة مَاِليَا ،فااصل يف التعبا  :مال ؟ ولةنه عـدل عنـه
فوةي قوهلا باسعن بعد ما فيه معن القول  ،وهو النداء .
 )4ان ر  :جام البيان  ، 247 24 ، 237 21وشرح كتـا سـيبو ه 318،304 3
 ،واحملرر الوجيز  ،183 1والتـذ يل  ،135 6والـدر اسصـون  ، 21 2وم ـين اللبيـب
. 75 2
 )5شرح كتا سيبو ه . 318 3
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بعد هذا العرض تب أن ما فيه معن القول جيـر جمـر القـول يف جـواز
حةا ــة لفــظ القاهــل بعينــه كمــا لفــظ  ،وجــواز االلتفــاا ،والعــدول عنــه ،
واحلةا ــة علـ اسعنـ  ،فقــد كثــر هــذا يف الســما عـ العــر شــعراا ونثــرا،
و ةثر هذا يف اليم  ،وهي مما فيه معن القول ،وبهذا ورد القر ن الةر .
اسسألة الثانية  :حةا ة اةمل بالفعل كتب ) انه ععن القول
أجاز الفراء حةا ة اةمل بالفعل كتب) عنـد بيانـه معنـ قولـه تعـال :)1
ا إِن تَ ـرَ َك خَي ـراا الْوَصِــيَّةُ لِلْوَالِ ـدَ ِ
ب عَلَــي ُة ِإذَا حَضَ ـ َر َأحَ ـ َد ُك ُ ا ْلمَــو ُ
﴿كُتِ ـ َ
وَا ْلأَ ْق َربِ َ﴾  .حيث ذكـر أن الناهـب عـ فاعـل الفعـل كُتـب ) جيـوز أن ةـون
مفرداا ،وهو الوصية ) وأن ةون لة  )2وهي الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِـدَ ِ )؛ ان
كُتب) ععن  :قيل ) .
قال الفراء  " :ا ْلوَصِيَّةُ) مرفوعة بـ كُتـب) ،وإن شـئت جعلـت كُتـب)
فِي مذهب قيل) فاف الوصية ) بالالم  )3فِي للوالد ) كقولـه  )4تبـارك
ل حَظِّ ا ْلأُنثَيَي ِ﴾ " . )5
وتعاغُ﴿ :وصِي ُة ُ ال فل ُه فِي أَولَا ِد ُك لِلذَّ َك ِر مِث ُ
وقد وافق الفراء يف جواز حةا ة اةمل بالفعل كتب ) ،وجعل اةملـة
يف حمل رف ناهب فاعل لبناء الفعل الذ ععن القول قبلها سا مل س فاعلـه،

 )1م ار ة رق  )180يف سورة البقرة .
 )2ان ر يف وقو اةملة ناهبة ع الفاعل  :م ين اللبيب .73،64 2
 )3ان ر يف رف اسبتـدأ باةـار وا ـرور الواقـ خـخاا عنـد الةـوفي معـاني القـر ن للفـراء
. 356 2
 )4م ار ة رق  ) 11يف سورة النساء .
 )5معاني القر ن .110 1
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اعـة مـنه  :الزجـا  ،والواحـد ،

أو جعل الوصية ) ناهباا ع الفاعل
والراز ا606هـ) . )1
وقال الـراز  " :رَفْـ ُ الْ َوصِـيَّةِ مِـ وَجهَـي ِ أَحَـدُهُمَا :عَلَـ مَـا لَـ ُسَـ َّ
فَاعِ ُل ُه وَالثَّانِي :عَلَ أَن َةُـو َن مُبتَـ َدًأ وَلِ ْلوَالِـدَ ِ ا ْلهَبَـرَُ ،وَتةُـونُ ا ْلجُملَـةُ فِـي
ل عَبـ ُد اللفـ ِه قَـاِه ط ،فَقَولُـ َ عَبـ ُد اللفـ ِه قَـاِه ط
بَ ،كمَـا تَقُـو ُل قِيـ َ
ض ِ رَفْ ِبةُتِ َ
مَو ِ
ض ِ رَفْ بِقِيلَ. )2 ".
جُملَةٌ مُ َركفبَةٌ مِ مُبَتدَأ َوخَبَر ،وَا ْلجُملَ ُة فِي مَو ِ
فقــد أجــاز الفــراء وم ـ وافقــه حةا ــة اةملــة بعــد الفعــل الــذ ععــين
القول ،واةملة احملةية بالقول ،وما يف معناه منصوبة احملل عل أنهـا مفعـول
به ،وسفا مل س الفاعل جعلت اةملة احملةيـة يف حمـل رفـ ناهبـه ،وأجـازوا
أ ضاا كون الوصية ) ناهبة ع الفاعل .
ورد اعــة م ـ النوــاة كــون الوصــية ) ناهباــا ع ـ الفاعــل؛ قــالوا :إن
َّ
الوصــية مصــدر عامــل يف إذا ،وإذا م ـ صــلتها ،ومعمــول اسصــدر ال قــدم
عليه .)3وخرجوا رف الوصية عل أمور منها:
1ـ أنها مبتدأ عل حذ الفـاء يف جـوا الشـرط  ،وهـذا مـا ذهـب إليـه
ااخف .وردّه أبو حيان ان حذ الفاء م جوا الشرط بابه الضرورة . )4

 )1ان ــر  :معــاني القــر ن وإعرابــه  ، 216 1والتفســا البســي  ، 545 3والتفســا
الةبا .64 5
 )2التفسا الةبا . 64 5
 )3ان ــر  :مشــةل إعــرا القــر ن  ، 83 1والبوــر احملــي  ، 23 2والــدر اسصــون
259 2
 )4ان ــر  :معــاني القــر ن لألخف ـ  ، 168 1وإعــرا القــر ن اسنســو للزجــا 3
. 780والبور احملي .25 2
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قـــال ااخفـ ـ ﴿ " :إِن تَـ ـرَ َك خَيـــراً ا ْلوَصِـــيَّ ُة لِ ْلوَالِـ ـدَ ِ وَااَقْـ ـ َربِ َ﴾ فــــ
﴿ا ْلوَصِـيَّ ُة﴾ علـ االسـتئنا  ،كأنـه ـ واهلل أعلـ ـ﴿إِن تَـرَ َك خَيـرًا﴾ فَالوصـية
﴿لِ ْلوَاِلدَ ِ وَااَ ْق َربِ َ﴿ . )1
2ـ أنها مبتدأ عل تقد ر تقد جـوا الشـرط؛ان الشـرط إذا كـان فعـال
ماضياا جاز تقد الشرط عليه . )2
3ـ أنها ناهبة ع الفاعل  ،وهي اس ال مصدر ،فهي را عاملة يف إذا) . )3
. )4
 4ـ أنها مبتدأ وخخها حمذو  ،تقد ره  :فعلية الوصية
 5ـ أن الناهب ع الفاعل هو اةار وا رور  .علية  ،وضعفه العةخ ،
وأجازه أبو حيان . )5
4ـ ـ أن الناهــب ع ـ الفاعــل هــو ضــما الفعــل ،والتقــد ر :كتــب علــية
اإل صاء ،وم أجل ذل ذكِّر الفعل كتب ) . )6
بعد العرض السابق تب أن الفراء قد أجاز حةا ة اةمل بعد الفعل الذ
ععن القول ،وهو هنا كُتب) ،واةملة احملةية بالقول وما يف معناه تةون يف
)7
حمل نصب ،وعند بناء الفعل سا مل س فاعله جتـوز نيابتهـا عـ الفاعـل،
 )1معاني القر ن . 168 1
 )2ان ر  :اهلدا ة إغ بلو النها ة . 577 1
 )3ان ر  :مشةل إعرا القر ن . 84 1
 )4اسرج السابق .84 1
)5ان ر  :التبيان  ، ،147 1والبور احملي  ، 25 2والدر اسصون . 259 2
 )6ان ر  :اسشةل  ، 83 1والدر اسصون . 258 2
 )7تنو اةملة ع الفاعـل  ،وهـذه النيابـة لتصـة ببـا القـول  .ان ـر م ـين اللبيـب
. 73 2
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وقد تأثر بالفراء فيما ذهب إليه اعة منه الزجـا يف معانيـه ،والواحـد ،
والراز  ،فقالوا عثل قوله يف اسسألة ،و هـر أن مـذهب الفـراء ومـ وافقـه هـو
اارجح يف اسسألة لسالمته م الردود الواردة عل راه م جعل الوصية ) ناهبة
ع الفاعل ،وراه م ااقوال ااخرى .

*

*

*
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اخلامتة

بعد عون اهلل وتوفيقه توصلت الدراسة إغ بعـأ النتـاههل ومـ أهمهـا مـا
لي :
أوال  :أن ااصل يف القول وفروعه أن حتةـ بـه اةمـل ،وجيـوز إعمـال
القول وفروعه يف اسفرد بنصبه إذا كان يف معن قول .
ثانياا  :انفراد الفراء بأن الفعل الواقـ بعـد اامـر مـ القـول ومـا يف معنـاه
فعل أمر ،وهو مبين؛ وإن هر يف صورة اسضار ا ـزوم؛ فقـد ز ـدا فيـه
الياء ؛ انه أمر لل اهب .
ثالثاا  :جواز ثبوا أنِ) اخلفيفة وسقوطها بعد ما فيـه معنـ القـول ،وأن
ثبوتها بعده دليل عل أنه حيةي عا فيه معن القول ،كمـا حيةـ بعـد القـول،
وأن أن) هــذه حتتمــل أن تةــون مفســرة عنــد
وال حاجــة لتةلــف إضــمارَّ ،
الفراء وأن تةون مصدر ة .
رابعاا  :ثبوا أن) اسفسرة عند الفراء خالفًا س أنةـر عـدم ثبوتهـا عـ
الةوفي  ،ومنه الساايف  ،واب هشام .
خامساا  :جواز كسر همزة إنَ) عل احلةا ة عا فيه معن القول إجراء له
جمرى القول يف احلةا ة بعـده ،أو علـ إضـمار القـول عنـد الفـراء ،القـوالن
جاهزان عنده  .فال وجه للقول إن كسر همـزة إنَّ) بعـد مـا فيـه معنـ القـول
عل إضمار القول هو مذهب البصر
سادساا  :أن مذهب الفراء جـواز التعليـق يف رـا أفعـال القلـو ومـ ثـ
كسر همزة إنّ ) ويف خخها الالم بعد اافعال اليت يف معن القول ،وخيالف
بهذا مذهب البصر الذ ال جيوزون هذا يف را أفعال القلو .
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ســابعاا  :أن مــذهب الفــراء أن همــزة أنَّمــا) جتــرى جمــرى همــزة أنَّ) يف
جواز الفتح والةسر بعد ما فيه معن القول م الوحي واإلبال وووهما وهو
يف هذا تاب لسيبو ه .
ثامناا  :جتا اافعال اليت يف معن القول بالالم الـيت جيـا بهـا القسـ ،
وهي الم لتأكيد اإلثباا ،و اهر مذهب الفراء أن هذه الـالم مصـدر ة ،وإن
كان اب هشام قد أنةر ثبوا مصدر ة) الالم
تاسعاا  :أنه جيوز حةا ة قول القاهل باسعن بعد ما فيه معن القـول إجـراء
له جمرى القول .
عاشـراا  :أن مــا فيــه معنـ القــول كمــا قـ عــامال مــلثرا يف رــاه ،قـ
معموال ل اه كنصب االس الذ يف معن القول بالقول وفروعه .

*

*

*
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املصادر واملراجع
 إحتــا فضــالء البشــر بــالقراءاا ااربعــة عشرـــ للشــيخ أوــد بـ حممــد البنــا ـ
حتقيق شعبان حممد إمساعيل ـ ط ااوغ 1407هـ ـ  1987م ) عـامل الةتـب ـ بـاوا ـ
اسةتبة اازهر ة ـ القاهرة .
 أخبار النوو

البصـر

ـ للسـاايف ـ حتقيـق طـه حممـد الـز ين ،وحممـد عبـد

اسنع خفاجي ـ ط ااوغ 1374هـ ـ 1995م ) مطبعة مصطف البابي احلليب .
 ارتشا الضر م لسان العـر ـ ابـي حيـان ـ حتقيـق د رجـب عثمـان ـ مراجعـة
د رمضان عبدالتوا ـ ط ااوغ 1418هـ 1998 -م ) ـ مةتبة اخلاجني ـ القاهرة .
 ااصــول يف النوــو ـ البـ الســرا ـ حتقيــق د عبداحلسـ الفتلــي ـ ط الثالثــة
1417هـ ـ1996م ) .
 ااضــداد ـ حملمــد بـ القاسـ اانبــار ـ حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبــراهي ـ
1407هـ ـ1987م ) اسةتبة العصر ة ،صيدا ،باوا .
 إعـرا القـراءاا الشـواذ ـ للعةـخ ـ حتقيـق حممـد السـيد أوـد عـزوز ـ ط
ااوغ 1417ه ـ 1996م) عامل الةتب ـ باوا .
 إعرا القر ن اسنسو للزجا ـ حتقيق إبراهي اإلبيار ـ ط الثانية 140هـ
ـ 1982م ) دار الةتا اسصر ـ دار الةتا اللبناني .
 إعرا القر ن ـ للنواس ـ حتقيق د زها راز زاهد ـ ط الثانية) 1405ھ -
1985م) ـ عامل الةتب .
 ااعالم ـ للزركلي ـ ط اخلامسة عشرة 2002م) ـ دار العل للمال .
 ألفية اب مال

ـ ط ااوغ 1422ھ  ) 2001ـ مةتبة اردا  .القاهرة .

 إنباه الرواة عل أنبـاه النوـاة ـ للقفطـي ـ حتقيـق حممـد أبـو الفضـل إبـراهي ـ ط
ااوغ 1406ھ 1986 -م) دار الفةــر العربــي ـ ـ القــاهرة ـ ـ ملسســة الةتــب الثقافيــة ـ ـ
باوا .
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 البوــر احملــي

ـ ابــي حيــان ـ حتقيــق عــادل أوــد عبــد اسوجــود و خــر

1413ھ 1993م ) دار الةتب العلمية ـ باوا ـ لبنان .
 البد يف عل العربية ـ الب ااثـا ـ حتقيـق د فتوـي أوـد علـي ،د صـا
حس العا د ـ ط ااوغ 1420هـ ) جامعة أم القرى .
 بصاهر ذو التمييـز يف لطـاهف ال ةتـا العز ـز ـ للفـاوز ابـاد ـ حتقيـق حممـد
علي النجار ـ ط الثالثة 01416هـ ـ 1996م ) ةنة إحياء الااث ـ القاهرة .
 ب ية الوعاة يف طبقاا الل و

والنواة ـ للسيوطي ـ حتقيـق حممـد أبـو الفضـل

إبراهي ـ ط الثانية  1399هـ ـ 1979م ) دار الفةر .
 البيان يف رر ب إعرا القر ن ـ ابي الخكاا اانبار ـ حتقيـق د عبـد احلميـد
طه ،ومصطف السقا 1400ھ 1980-م) ـ اهليئة اسصر ة العامة للةتا .
 تار خ ب داد ـ للهطيب الب داد ـ حتقيق د بشار عواد معرو ـ الطبعـة ااوغ
ـ 1422هـ ـ 2001م) ـ دار ال ر اإلسالمي ،باوا ـ لبنان .
 التبيان يف إعرا القر ن ـ للعةخ ـ حتقيق حممـد علـي البجـاو ـ ط الثانيـة –
1407ھ 1987-م ) دار اةيل ـ باوا .
 التــذ يل والتةميــل يف شــرح كتــا التســهيل ـ ابــي حيــان ـ حتقيــق د حس ـ
هنداو ـ ط ااوغ 1418ھ 1997-م ) دار القل ـ دار كنوز إشبيليا .
 تسهيل الفوا هد وتةميل اسقاصـد ـ البـ مالـ ـ حتقيـق حممـد كامـل بركـاا ـ
1387هـ ـ 1967م) دار الةاتب العربي ،وزارة الثقافة ـ اةمهور ة العربية استودة .
 التعر فاا ـ للشر ف اةرجاني ـ 1985م) ـ مةتبة لبنان ـ باوا .
 التفســا البســي ـ للواحــد ـ حتقيــق د أوــد بـ صــا احلمـاد و خــر
ـ 1430هـ) ـ جامعة اإلمام حممد ب سعود اإلسالمية .
 التفسا الةبا ـ للفهر الراز ـ ط ااوغ  1401ـ  )1981ـ دار الفةر .
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 التنبيه عل شرح مشةالا احلماسة ـ الب جين ـ حتقيق د حس هنداو ـ ط
ااوغ  1430هـ ـ 2009م ) وزارة ااوقا ـ الةو ت .
 توجي ه اللم ـ الب اخلباز ـ حتقيـق د فـا ز زكـي د ـا ـ ط الثانيـة  1428هــ ـ
 2007م ) ـ دار السالم للطباعة والنشر .
 اةــام احةــام القــر ن ـ للقــرطيب ـ حتقيــق د عبــداهلل بـ عبداحملسـ الاكــي
و خر ـ ط ااوغ 1427هـ ـ 2006م ) ملسسة الرسالة .
 جــام البيــان ـ للطــخ

ـ حتقيــق أوــد حممــد شــاكر ـ ط ااوغ  1420ه

2000م) ملسسة الرسالة .
 اةمـل يف النوـو ـ للهليـل بـ أوـد ـ حتقيـق د فهـر الـد قبـاوة ـ ط ااوغ
1405هـ ـ  1985م ) ملسسة الرسالة ـ باوا ـ لبنان .
 اةمل يف النوو ـ للزجاجي ـ حتقيق د عل توفيق احلمد ـ ط ااوغ  1404ه
ـ1984م ) ملسسة الرسالة ـ دار اامل .
 احلجــة للقــراء الســبعة ـ للفارســي ـ حتقيــق بــدر الــد قهــوجي ط ااوغ
1411ھ ـ 1991م).
 حجة القراءاا ـ الب زجنلة ـ حتقيق سعيد ااف اني ـ ط اخلامسـة 1418هــ،
 1997م ) ملسسة الرسالة .
 خزانة ااد ولب لبـا لسـان العـر ـ للب ـداد ـ حتقيـق عبدالسـالم حممـد
هارون ،ط الرابعة 1418ھ 1997 -م –) مةتبة اخلاجني بالقاهرة
 اخلصاه

ـ الب جين ـ حتقيق حممد علي النجار ـ دار الةتب اسصر ة .

 الــدر اسصــون – للســم احللــيب – حتقيــق د أوــد حممــد اخلــراط – ط ااوغ
1406ھ 1986-م ) دار القل
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 د ــوان امــرئ القــيس ـ اعتنــاء وشــرح عبــد الــرو اسصــطاو

ـ ط الثانيــة

1425هـ ـ 2004م ) دار اسعرفة ـ باوا ـ لبنان .
 د ــوان الفــرزد ـ شــرح علـ فــاعور ـ ط ااوغ  1407هــ ـ  1987م ) دار
الةتب العلمية ،باوا .
 روح اسعــاني يف تفســا القــر ن الع ــي والســب اسثــاني ـ لولوســي ـ دار إحيــاء
الااث العربي ـ باوا ـ لبنان .
 السبعة يف القراءاا – الب جماهد – حتقيق د شوقي ضيف – دار اسعار .
 شرح اب النا

عل ألفية اب مالـ ـ حتقيـق حممـد باسـل عيـون السـود ـ ط

ااوغ 1420هـ ـ 2000م ) دار الةتب العلمية ـ باوا ـ لبنان ..
 شــرح أبيــاا م ــين اللبيــب ـ للب ــداد ـ حتقيــق عبــدالعز ز ربــاح ،وأوــد
وسف الدقا ـ ط الثانية  1407هـ ـ  1987م ) دار اسأمون للااث  .دمشق .
 شرح التسهيل – الب مال – حتقيق د عبد الرو السيد – د حممد بـدو
اسهتون – ط ااوغ 1410هـ 1990 -م) دار هجر .
 شــرح

ــل الزجــاجي ـ الب ـ خــرو

ـ حتقيــق ســلوى حممــد عمــر عــر

 )1418جامعة أم القرى ـ اسملةة العربية السعود ة .
 شــرح

ــل الزحــاجي ـ الب ـ عصــفور ـ حتقيــق فــواز الشــعار ـ ط ااوغ

1419هـ ـ  1998م) ـ دار الةتب العلمية ـ باوا ـ لبنان .
 شرح د وان احلماسة ـ للمرزوقي ـ نشر عبدالسالم هـارون ،أوـد أمـ ـ ط
أوغ 1411هـ ـ 1991م ) ـ دار اةيل ـ باوا .
 شرح شذور الذهب ـ الب هشام ـ حتقيق حممد حميي الد عبداحلميد ـ دار الطاله .
 شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى ـ الب ـ هشــام ـ حتقيــق حممــد حميــي الــد
عبداحلميد ـ ط ااوغ  1414هـ1994 ،م ) اسةتبة العصر ة  ,صيدا ـ باوا .
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 شرح كافيـة ابـ احلاجـب ـ للرضـي ـ حتقيـق د وسـف حسـ عمـر ـ ط الثانيـة
1996م) – منشوراا جامعة قار ونس ـ بن از ـ ليبيا .
 شرح كتـا سـيبو ه ـ للسـاايف – حتقيـق أوـد حسـ مهـدلي ،وعلـ سـيد
علي ـ ط ااوغ 2008م ) ـ دار الةتب العلمية ـ باوا .
 شرح اسفصل ـ الب عي

ـ حتقيق د إميل بد

عقو ـ ط ااوغ 1422هــ

ـ 2001م ) ـ دار الةتب العلمية ـ باوا ـ لبنان
 الصواح ـ للجوهر ـ حتقيق أود عبـد ال فـور عطـار ـ ط الثالثـة 1404هــ
ـ1984م ) دار العل للمال
* طبقـاا النوـو

ـ باوا ـ لبنان .

والل ـو

ـ للزبيـد ـ حتقيـق حممـد أبـو الفضـل إبـراهي ـ ط

الثانية ـ دار اسعار .
* را ة النها ـة يف طبقـاا القـرّاء ـ البـ اةـزر ـ عنا ـة ـ براجسااسـر ـ ط ااوغ
1427هـ ـ1996م) ـ دار الةتب العلمية ـ باوا ـ لبنان .
 فتح القد ر ـ للشوكاني ـ اعتناء وسف ال وش ـ ط ااوغ 1428هـ ـ 2007
م ) ـ دار اسعرفة ـ باوا  .لبنان .
 الفهرست ـ الب الند ـ حتقيق رضا ـ جتدد ـ
 الةتـا

ـ لسـيبو ه  .حتقيـق عبدالسـالم حممـد هـارون  .ط الثالثـة ـ  1408هــ

1988م ) ـ مةتبة اخلاجني .القاهرة .
 الةشــا

ـ للزلشــر ـ باعتنــاء خليــل مــأمون شــيوا ـ ط الثالثــة 1430هــ ـ

2009م) ـ دار اسعرفة ـ باوا ـ لبنان .
 الةليــاا ـ للةفــو ـ حتقيــق د عــدنان درو ـ  ،حممــد اسصــر ـ ط الثانيــة
1419هـ ـ 1998م ) ملسسة الرسالة .
 الالمـاا ـ للزجـاجي ـ حتقيـق مـازن اسبـارك ـ ط الثانيـة 1405هــ ـ1985م )
دار الفةر ـ دمشق .
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 لسان العر ـ الب من ور ـ حتقيق عبداهلل عل الةبا و خر ـ طبعة دار اسعار .
 جماز القر ن ـ ابي عبيدة ـ حتقيق د حممد فلاد سزك  .مةتبة اخلاجني ـ القاهرة .
* جمم البيان ـ للطخسي ـ ط ااوغ 1426هـ ـ 2005م) دار العلوم للطباعة والنشر
 احملتسب ـ الب جين ـ حتقيـق علـي النجـد ناصـف و خـر

1420هــ -

1999م ) ا لس ااعل للشئون اإلسالمية .
 احملــرر الــوجيز ـ الب ـ عطيــة ـ حتقيــق عبدالســالم عبدالشــايف ـ ط ااوغ
1422هـ ـ 2001م ) ـ دار الةتب العلمية ـ باوا ـ لبنان .
 لتصر يف شواذ القر ن م كتا البد ـ الب خالو ه ـ مةتبة استنيب ـ القاهرة .
 مراتب النوو

ـ ابـي الطيـب الل ـو ـ حتقيـق د حممـد أبـو الفضـل إبـراهي ـ

مطبعة نهضة مصر .
 اسساهل احللبياا ـ للفارسي ـ حتقيق د حسـ هنـداو ـ ط ااوغ 1407هــ ـ
 1987م ) دار القل ـ دمشق ،دار اسنارة ـ باوا .
 اسسـاعد علـ تسـهيل الفواهـد ،البـ عقيـل ـ حتقيـق د حممـد كامـل بركـاا ـ
1400هـ ـ  1980م) ـ جامعة اسل عبد العز ز ـ اسملةة العربية السعود ة .
 مشةل إعرا القر ن ـ سةي ب أبي طالب ـ حتقيق اس حممـد السـواس ـ ط
الثانية ـ دأر اسأمون للااث .
 معاني القر ن لألخف

ـ حتقيق هدى حممود قراعـة ـ ط ااوغ 14011هــ -

1990م .مةتبة اخلاجني القاهرة .
 معاني القر ن ـ للفراء ـ حتقيق د عبدالفتاح إمساعيل شليب و خر ـ ط الثالثـة
1403هـ 1983 -م ) عامل الةتب .
 معـــاني القـــر ن وإعرابـــه – للزجـــا – حتقيـــق د عبـــد اةليـــل عبـــده شـــليب
1424هـ 2004م) دار احلد ث.
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 معاني النوو ـ د فاضل صا السامراهي ـ ط ااوغ 1420ه ـ 2000م ) دار الفةر .
 معج ـ اادبــاء إرشــاد اار ــب إغ معرفــة ااد ــب ـ ليــاقوا احلمــو ـ حتقيــق
د إحسان عباس ـ ط ااوغ 1993م ) دار ال ر اإلسالمي ـ باوا ـ لبنان .
 م ين اللبيب ـ الب هشام ـ حتقيق حممد حميي الد عبداحلميد ـ دار الطاله .
 اسقتضـب ـ للمخدــ حتقيـق حممـد عبـد اخلـالق عضـيمة ـ ط الثالثـة ـ 1415هــ
ــ1994م) ا لس ااعل للشئون اإلسالمية – مصر.
 اسقر ـ الب عصفور ـ حتقيق أود عبد الستار اةوار  ،وعبداهلل اةبـور
ـ ط ااوغ 1392هـ ـ1972م ) .
 موصـــل النبيـــل إغ وـــو التســـهيل ـ للشـــيخ خالـــد اازهـــر  .حتقيـــق ثر ـــا
عبدالسمي إمساعيل ـ جامعة أم القرى 1418هـ ـ1998م )
 نزهة االباء يف طبقاا اادباء ـ ابـي الخكـاا بـ اانبـار ـ حتقيـق د إبـراهي
السامراهي ـ ط الثالثة 1405هـ1995م) مةتبة اسنار ـ ااردن .
 النةت يف تفسـا كتـا سـيبو ه ـ لألعلـ الشـنتمر ـ حتقيـق د حييـي مـراد ـ ط
ااوغ  1425هـ ـ 2005م ) ـ دار الةتب العلمية .
 اهلدا ة إغ بلو النها ـة ـ سةـي بـ أبـي طالـب ـ ط ااوغ  1429ه ـ 2008م )
كلية الدراساا العليا والبوث العلمي ـ الشارقة ـ اإلماراا .
 همــ اهلوامــ – للســـيوطي – حتقيـــق أوـــد يـــس الـــد – ط ااوغ
1418هـ 1998 -م ) دار الةتب العلمية – باوا – لبنان .

*
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The Meanings of Saying and Their Effects on Syntactic Structures in Ma‘ani
Al-Qur’an Book Written by Al-Farra (Died in 207 AH): A Collection and Study
Dr. Ali Yehia Mohammed As-Sarhani
King Sau bin Abdulaziz University for Health Sciences
Department of Humanities
Abstract:
This study deals with the meanings of saying and their effects on syntactic
structures in Ma‘ani Al-Qur’an Book written by Abu Zakaria, Yahya ibn Ziyad
Al-Farra, who died in 207 AH. The research paper is composed of an
introduction and a preface, along with four research parts, a conclusion and
indices. The study specifically focuses on explaining the effect of the phrases
and sentences indicating a saying- such as the prayer, calling, writing, and
recommendation- on the syntactic structures of the word, and whether or not
these are dealt with syntactically as the saying phrases and sentences. In his
book, Al-Farra was interested in highlighting this issue. The significance of this
study stems from the important implications it has to understanding the lexical
and syntactic structures, and the differences in stylistics and syntactic
interpretation. The study is based on reporting the views of the scholars who
agreed or disagreed with Al-Farra, and discussing some of Al-Farra’s views. The
study reached some results, including: a) Al-Farra had a unique view that the
verb following the imperative form and its equivalent is regarded as an
imperative verb; and if it occurs in the form of the present jussive (al-mudāriʿ-almajzūm), the letter ya is added to it since it becomes a third-person-singular; b)
the particle ’ani can be used or skipped after what is equivalent to the saying
part, and using ’ani in that case indicates it is an equivalent to it; and thus AlFarra viewed the particle ’an can be either an interpretive ’an or an infinitive ’an;
and c) in contrast to the views reported by some grammarians such as As-Sayrafi
and Ibn Hisham, the Grammarians of Kufa, including Al-Farra, did not deny the
use of the interpretive ’an.
Keywords: syntactic structures; Al-Farra; saying; Arabic grammar
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أخالقيات اخلطاب يف النقد العربي القديم
" عبدالقاهر اجلرجاني أمنوذجاً "
د .حممد بن سعد الدكان
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تاريخ تقديم البحث1440 /3 /28 :هـ

تاريخ قبول البحث1440 /5 /2 :هـ

ملخص الدراسة:
يتناول هذا البحث قضية مهمة يف عامل املعرفة النقدية ،وهي قضية اخلطاا النقاد
يف بعاادا االقيقااي ،وقااد اقتاااب الباوااث من ااق مااع النقااد العربااي القاادي  ،ا يف
عبدالقاهر اجلر اني ،ملا له مع مكانة مركزية على مستمى املعرفة البيغية والنقدية ،وملا
يتسا باه قطاا هااذا الناقاد ماع فاااو معرفياة ومنه،ياة قيقيااة ،يارى الباواث نهااا
تسااتحا البحااث واملساااللة والتقم ا  ،وقااد ااال هااذا البحااث يف مبح ا ل ولج يت،ااه
قيقياو املنهج النقد عند اجلر اني ،ويف كنف هذا املبحث تقتي املقاببة لبعض القي
املنه،ياة مااع الناويااة االقيقيااة ل املسااولية ،واملمااامعية ،واالٍااالة ،و ااا ج يت،ااه
قيقياو اللغة عناد اجلر ااني يف قطاباه النقاد ،

علاى مساتمى التاق

 ،و علاى

مسااتمى التناانع ،و علااى مسااتمى احم،ااا  ،يف ياولااة معرفيااة مااع الباوااث للعاام
اجلااذوب ،والك ااف عااع قااي

الناقااد التاااا ل،قاايت يف قطابااه ،واعتما هااا من اقا

واكماق يف العملية املعرفية النقدية ،يف عامل معاٍر من غ بالرؤى املتداقلة ،باالننصاال
ك ر مع االتصال ،وباالن غاالو املت عبة لك وق علمي يف وقمله املتنمعة.

املقدمة:

مل يعــد فااي ـاق امــا ااشــيفال ااعــرا الــراهي الــملش يعــا ـ اا ـ د
ااعــرا ال يــدش العربـ ارــديث بر ثـ ااثمثــا ا قالــة ــي اليلــا وايــدان
ااع ى بسبب اال فصال اليفبري بني ااعراـة وخفقيياه ـا االثلفـة ا ااما ـة
ااعراية ال يدية خش :بني العلم وييَم العلم ا اايا بات واا اظرات وااعا ك
واخلصــو ات وهريهــا ــي لاــاو ال يــد و ــياياه ارديثــة ااث واــة يــد ييفــون
اهلــوا ال ــديد واللـ اض الوا ــذ فلــر ةــوفل ااعراــة الفلســفية ال ربيــة
الصــا و والصــريذ ا اصــا انفــقو اــي العلــم خقــد خ ــباب ا وخيـاق ا ــان
السبب اإن ااعراة ال يدية العربية وه ا ريها ااعاصر اازدقم بانايفا
وال ظريات والثصو ات حباجة إىل الويـو الـى ظلـ ا وةوفج ـا ارـا م ا
العما ااعرا ال يدش الملش هأوش إلي وهـو ال مـوفل انفقيـ ا ااـ
وااما ة والل ة واخلطاب .
ي ه ا هأه خهمية ااطقلة العلمية ااوجزة الى شراة ي شراات الرتاض
ال يدش واايا بة لسؤال العقية بني ال يد وانفقو ا فطاب ال يـاد العـرب
اليـــد اأ خ ـ ـقق ا ه بيــ الـــوا العربــ ال يـــدش ارـــديث إىل ـــلوك واد
انوائــا ــي فــقل ةــوفل اخلطــاب ال يــدش لــدر ابــدالياهر ا رجــا ا
دو ثيـ  :دالئــا اااوــا وخ ــرا البقهــة طلي ـاق ا فلــب ــي ان ــباب
العلمية اآلهية الفثيا هملا ااو وع :
 .1هبــة الباقــث ا اليف ــر اــي فصوصــية ال ظــام ااعــرا ال يــدش
العرب الملش حتيفم انفـقو بسـياج ا الـديا والعلمـ ا الثيااـة العربيـة
ي فقل ةوفل البحث ااثلمل ي ال يد العرب اليديم ادةق وهطبيياق .
 .2هبة الباقث ا وا بة ارر ـة العلميـة وااعرايـة قـول انفـقو
الــش شــ دت ا فوــا اق ميــاق هــائقق ا را ــز البحــوض والد ا ــات ال ربيــة
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والعربيــة ل ـ ا هــدو قــول ــؤال انفــقو ف و ـقا والســفة و طلي ـاق
وهصو قا وليفي اايا بة العلمية الثحليلية اخلاصة بربط انفقو بااعراـة هظـا
ئيل قة ا هضااير هملا السباو .
 .3واــرة ااــادة العلميــة وهزا ه ــا الــى اــو دفــز الباقــث لد ا ــة
خفقييـــات اخلطـــاب ا ال يـــد العربــ اليـــديم ا ـــا ـــي دو ـــة دالئـــا
اااوا ) و خ را البقهة) لعبدالياهر ا رجـا ال ايـد الـملش بسـط يـد
للمعراــة البقهيــة وال يديــة ي ــال ــا وه ــال ـ و ــد جســو الثواصــا
انفقي ليا ئ روا الى او جـافب و ـوو ي ـرش الباقـث بالـدفول
ايا بة هملا السؤال ااعرا اا م لدر ايد حبوم ا رجا .
البحث :
هملا البحث ا ياط وجزة ه الى ال حو اآله :
يثمثا
 .1متثا انفقوُ ااطـا َ ااو ـوا للبحـث مـا متثـا دو ـة الـدالئا
وان ــرا ااطــا اارجعـ لـ ا ا ــث طاو خ ــئلة انفــقو وبعـ ييم ــا
وشواهدها ه ا وه اك لدر ابدالياهر ا رجا .
 .2اا الثداول هو اا الملش اختـمل الباقـث ا هـمل اايا بـة وهـو
ـ يعــ :اي:سد ا ــة ا ــثعمال الل ــة ا اخلطــابس  )1مــا ييــول ا ــا لن
ــا ش ديــر وارا ســو ييفــاه وهمــا ــي خول المائ ــا و مــا ييــول الــد ثو
سعود صحراوش ا د ا ـث الـى الثداوليـة ا ـد العلمـاأ العـرب :سالثداوليـة
ليست الماق ل ويقا حمضاق بااع ى الثيليدش الماق ييفثف بوصـر وهفسـري الب ـى

 )1الثداولية ا الد ا ات ال حوية د .ابداهلل جاد اليفريم.22 :
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الل ويــة ويثويــر ا ـد قــدودها وخشــيفاهلا الظــاهرة وليف ــا الــم جديــد
للثواصا يد ا الظواهر الل وية ا جمال اال ثعمالس .)1
 .3خاثثذ ا بحث مبيد ة وجزة هيف ر اي هصو اـام ظـرش لـ
ثــم خدلــر بعــد فلــب إىل اايا بــة الثطبيييــة ــي فــقل الويــو الــى ةــافل
وشواهد ـي لليـات اليـيم انفقييـة لـدر ا رجـا ا فطابـ ال يـدش إن
خو الى سثور الل ة .
الى سثور اا
 .4ا ــد الرجــوع إىل اليفثــب ال يديــة ارديثــة اارتاــة خقــاول ا ــثياأ
ااعلو ة ي بع ا انصل إفا ان اليفثاب رتاقا خو ااقالة إىل ااعلو ـة
ا ظا ا الو يطة إفا اُد تُ هراة اليفثاب.
 .5خ ثفـ بــمل ر ا ــم اليفثــاب و ؤلفـ ا اهلــا ا وااقالــة الــى بييــة
علو اهــ ا ثبـــت ااصـــاد وااراجـــا د أاق اطالـــة اهلـــوا ا اافضـــية إىل
هضلم قوم البحث .
ويبا خن هبدخ قلة هملا البحث ومتض ر بثـ ال يديـة الثحليليـة هبيـى
ااشا ة إىل خهمية يا بة اافاهيم  :انفـقو واخلطـاب وانفـقو وال يـد
وهما و ا البحث وال ظر ا مت يد هملا البحث .

 )1الثداولية ا د العلماأ العرب .17 :وي ظر :الثداولية ا الد ا ات ال حوية.22 :
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التمهيد:

 .1انفقو ..واخلطــاب:
ي ري ابـي ظـو إىل:ساخلُلُـا بضـم الـقم و ـيفو ا :وهـو الـديي والطبـا
والسوية وقيييث خ لصو ة اا سان الباط ة وه فس وخوصاا ا و عا ي ـا
االثصــة ب ــا مب زلــة الـــلَلها لصــو ه الظــاهرة وخوصــاا ا و عا ي ــا وهلمــا
خوصا قس ة ويبيحة والثواب والعياب يثعليـان بأوصـا الصـو ة الباط ـة
خ ثر مما يثعليان بأوصا الصو ة الظاهرةس  )1وي ري ا رجـا ا الثعريفـات
إىل بع ٍد عوم لفر اع ى الـلُلُا وهو الثليائية اا سـا ية لـدر اا سـان ا
خفقي :ساخلُلُا ابا ة اي هيئة لل فس ا ـلة هصـد ا ـا اناعـال بسـ ولة
ويسر ي هري قاجة إىل ايفر و ويّـة اـإن ا ـت اهليئـة الصـاد ـا اناعـال
ا ميلة ايقق وشرااق بسـ ولة ييـت اهليئـة فُلُيـاق قسـ اق وإن ـان الصـاد
ا اناعال اليبيحة ييت اهليئـة الـش هـ ااصـد فُلُيـاق ـيئاقس  .)2وقاصـا
همل ااشا ة ااعوميـة يثمثـا ا متيفـي البعـد انفقيـ ا الوجـود اا سـا
قيث هو يزة ي ائز همل الفطرة اا سا ية وجمل ي جملو ها انصلية.
ويد جاأ ف وم اخللا ا اليرلن اليفريم ا و عني انول ا يول هعـاىل
إن هـملا إال فلـا انولــني) خش:س ـا هــملا الـملش جئث ـا بـ إال اـادة انولــني
يلفيــون ثلــ ويــداون إليــ س  )3وفلـــا انولــني مبع ــى :ديــ م واـــاده م

 )1لسان العرب 85/10 :وي ظر :عوم ياييس الل ة البي اا ا .214/2 :يال
ابي اناراب  :ساخللا ااروأة واخللا الدييس .هال العروا للزبيدش.336/6 :
 )2الثعريفات.143 :
 )3وح ااعا ا هفسري اليرلن العظيم والسبا ااثا
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.167/11 :

و ملهب م  )1والثا يول هعـاىل ااطبـاق بيـ اليـ الصـقة والسـقم ﴿ وإ ـب
لعلى فلاٍ اظيم﴾ ييول اا ام الط:ش:سييول هعاىل ف ر ل بي حممـد صـلى
اهلل الي و لم :وإ ـب ياحممـد لعلـى خدب اظـيم وفلـب خدب اليـرلن الـملش
خدب ب وهو اا قم وشرائع س .)2
وا السـ ة ااط ــرة جــاأ لفـ اخللــا ا الــة ــي خقاديثـ اليـ الصــقة
والسـقم ـي فلــب يولـ اليـ الصـقة والسـقم ا هعريــر ال::سالـ :قســي
اخللاس  .)3وقسي اخللا هو:سالثللا بأفقو ال ريعة والثأدب بآداب اهلل الش
خدب ب ا اباد ا ثاب ويـد ييـا :إن الـديي لـ فلـاس  .)4و ـ يولـ اليـ
الصقة والسقم:سخ ما ااؤ ني إميا اق خقس م خفقياقس .)5
وا الــرتاض العرب ـ ه ــاثرت لر العلمــاأ ــي قيــول ااعراــة اا ســا ية
ااث واة يدميقا ا هيديم ااطا ال ظرش اافاهيم لألفقو ي فلب ااف ـوم
الملش يد سيفوي ا هعريف لألفقو قيث ييـول :ساخلُلُـا :قـال للـ فس
دااية هلا وإىل خاعاهلا ي هـري ايفـر وال ويـة و مبـا ـان بالرويـة والفيفـر ثـم
ال اأوالق قثى يصري لَيفَـةق وفليـاقس  )6وي ـري الفلـر الـرا ش إىل
يسثمر الي خو ق
)7
خن اخلُلُا :س ليفة فسا ية يس ا الى ااثصر ب ا ااهيان باناعال ا ميلةس
 )1ي ظر :جا ا البيان اي هأويا لش اليرلن البي جرير الط:ش.119/11 :
 )2ااصد السابا.25- 24/29 :
 )3خفرج سلم 4633 :ي قديث ال واا بي يعان.
 )4اون ااعبود للعظيم لبادش. 434 :
 )5خفرج خمحد  32460وارا م.393/2 :
 )6ه مليب انفقو وهط ري اناراو.41 :
 )7الثفسري اليفبري.81/30 :
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ويبني ديى بي ادش خن اخلُلُا :سهو قال لل فس ب يفعا اا سان خاعالـ بـق
وية وافثيا والـلُلُا يد ييفـون ا بعـ ال ـاا هريـزة وطبعـقا وا بعـ
ال اا ال ييفون إال بالريا ة واالجث ادس .)1
خ ا لدر ااعاصريي ايد ظ ر ف وم انفقو الى سـثويات ث واـة
وخشيفال ثعددة يأ ـا ـا إ ـا إىل اويـةٍ ـي وايـا اريـاة اا ـة خو إىل
قيا ي قيول ااعراة اا سا ية فاصـة ـي فلـب ـثقق هعريـر خمحـد خ ـني
لألفقو بوصف ا الماق :سيو ذ ع ى اخلري وال ر ويبني ا ي ب خن هيفـون
الي ـ عا لــة ال ــاا بعض ـ م بعض ـاق وي ــرح ال ايــة الــش ي ب ـ خن ييصــدها
ال اا ا خاماهلم وي ري السبيا لعما ا ي ب س  )2وي ري حممـد الطـاهر ابـي
ااشــو إىل هعريــر اخللــا بيولـ  :ساخللــا :الســوية ااثم بيف ــة ا الـ فس بااثــة
الى اما ا ي ا ـب ا ـي فـري خو شـر وه ـثما طبـائا اخلـري وطبـائا ال ـر
 )1ه مليب انفقو .47 :والقات ه ا خن الثفاهة السلر ي العلماأ لألفقو ا جمـال
الثألير يد خفمل سالب ث واة
هبويب اليفثب

ا ا يثصا بعلـم ارـديث وا ـثثما انفـقو ا

ما جند ا ثاب الزهد لو يا بي ا راح ت197 :هـ) و ثاب يفا م

انفقو البي خب الد يا 281هـ) و ثاب انفـقو والسـري ا ـداواة ال فـوا البـي
قزم ت456 :هـ)

ما خن ه اك الاهاق ها خييقا رييقا ا الثألير والثص ير ا انفقو

والــرتاض ثــا ثــاب الزهــد ل ــام خمحــد بــي ق بــا ت241 :هـــ) قيــث يــمل ر
ال لصيات الثا خيية بدأاق ي الصحابة والثابعني و ا و د ا م ا يفا م انفـقو
وااللا الثالث هـو االلـا اندبـ

هبويـب اندب قسـب و ـواات انفـقو ثـا

ثاب الفا ا نب العباا بـي ااـ:د ت286 :هــ) ب وـة ااُـالوس وخ ـس ااَـالس
البي ابد ال :ت463 :هـ) وحما رات اندباأ للراهب انصف ا
 )2انفقو نمحد خ ني.2 :
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ت502:هـ) .

ولــمللب ال يعــر خقــد ال ــواني ــي اللف ـ إال بييــد يضــم إليـ اييــال :فلــا
قســي وا ــد فلــا يبــيذ اــإفا خطلــا اــي الثيييــد ا صــر إىل اخللــا
ارسيس  .)1وييدم الد ثو حممد ا ابرش إاـادة :ساللفـ خش اخلُلـا) الصـفات
الش هيفون الي ا ال فس قس ة ا ت اليفرم خو يبيحة البلا مـا يفيـد
ع ى الديي والعادةس  )2واهساع اقة ال ظر والثأ ـا ا انفـقو خيثلـر ـي
ظام ثياا إىل لفر لمللب :س ي اا ثظر هعرير انفقو ا خش ظـام لليـيم هـو
مبع ى ا ي عا ساليف رس اي سيلبس هملا ال ظامس .)3
ا ـــياو اايا بـــات ال ربيـــة اف ـــوم انفـــقو ي ـــري دو ـــايم إىل خن
انفقو هـ  :س ظـام ـي اليوااـد الـش ىـب الـى اا سـان و ـا ا قياهـ
الفرديــة و ــمللب االجثماايــةس  )4وي ــري ايلســو الييمــة و ـ لســويي إىل
ف ــوم انفــقو بيول ـ  :سليســت انفــقو ثاج ـاق للضــرو ة الــش هفر ـ ا
الظرو البيولوجية واالجثماايـة للحيـاة اا سـا ية بـا هـ جممـوع اليوااـد
وال ايات الش هوجـ د اعـا ان ـا الـى هـمل الظـرو هوجي ـاق يعثمـد الـى
هيفميا خاضـا للحيـاة اا سـا يةس  )5وي ـري ديـوش جـون إىل اخللـا اييـول:
ساخللا الى العموم ع ا  :يوة الفاالية االجثمااية واليففاأة اا ظمـة للوظيفـة

 )1الثحرير والث وير.172 – 171/19 :
 )2العيا انفقي العرب

د ا ة حتليلية يدية ل ظم الييم ا الثيااة العربية.33 :

 )3اارجا السابا.33 :
 )4يوااد اا

ا الم االجثماع.242 :

 )5انفقو والرها ات اا سا ية و ة بوق اش.45 :
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االجثماايةس  .)1وانهم ا همل ال مافل ي الثعريفات لألفقو هو ا هباط ـا
الوثيا بسياو الثواصا اا سا بـني الـملات ان ـا واآلفـر ـي ج ـة هرهيـ
بسياو هملا الثواصا و ي ج ة خفرر ه ظيم العقية اا سـا ية بـني الطـراني
فلب خن انفقو) ه بوصلة الث ظيم الثواصل اا سا .
خ ا اخلطاب اثبـدخ قلـة ااف ـوم لـ ب ـيفا وا ـذ ـا بعـ اافسـريي ا
الرتاض العرب وفلب بارديث ا قسـب السـياو اليرل ـ الـملش و دت ايـ
ش َد ْدَا ُله َيف ُ وَلهَيَْـا ُ الهحويفهمَـةَ وَ َاصْـاَ
لمة اخلطاب ي فلب يول هعاىلَ ﴿:و َ
إف ي ـــــري الزا ـــــرش
الهلوطَـــــابو﴾ ص )19 :اـــــي بيـــــ داود
ت538:هـــ) إىل خن اخلطــاب هــو:ساليفقم ااب ـياي الــدال الــى اايصــود بــق
الثبااس  )2ويبيّي خ ىو خن يراد مبع ـى اصـا اخلطـاب) ا اآليـة :ساليصـد
الملش ليس اي افثصا اا وال إشباع مماس .)3
ما ي ري الرا ش إىل خن صفة اصا اخلطاب ي الصفات الـش خاطاهـا اهلل
وخ ا ي اق ات قصول يـد ة ااد اك وال ـعو الـش ميثـا
لداود
ب ــا اا ســان اــي خجســام العــامل انفــرر ــي ا مــادات وال باهــات والــة
اريوا ات؛ فلـب:سخن ال ـاا اثلفـون ا راهـب اليـد ة الـى الثعـبري امـا ا
الضمري ام م ي يثعمل الي الرتهيب ي بع الوجو و ـ م ـي ييفـون
يــاد ا الــى ــبط ااع ــى والثعــبري ا ـ إىل خيصــى ال ايــات و ــا ــي ا ــت
اليد ة ا قي خ ما ا ت اآلثا الصاد ة اي ال فس ال طيية ا قيـ خاظـم
 )1اارجــا الســابا 45 :وي ظــر :الفلســفة انفقييــة ــي ــؤال ااع ــى إىل ــأ و
ااجراأ جممواة ي ااؤلفني281:
 )2اليف ا .251/5 :
 )3ااصد السابا.251/5 :
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و ا ـي ا ـت هلـب اليـد ة ا قيـ خيـا ا ـت هلـب اآلثـا خ ـعر ..نن
اصا اخلطاب ابـا ة اـي و ـ يـاد ا الـى الثعـبري اـي ـا ـا خيطـر بالبـال
ودظــر ا اخليــال حبيــث ال خيــثلط ش ـ أ ب ـ أ وي فصــا ــا يــام اــي
يامس .)1
وا ياو اريا انصول يأفـمل ف ـوم اخلطـاب بعـدا لفـر وييفثسـب
وهوا ل اقيث بالد ا انصول الملش يثوـ إىل بيـان انقيفـام ال ـراية
وا هباط ــا بــاايفلفني الــمليي هــم االــاطبون) ا هوجي ـ اخلطــاب) اليرل ـ
وال بــوش هلــم اوــاأت ا ــدو اه م اافــاهيم اآلهيــة فات العقيــة الدالليــة
باخلطـــاب :دليـــا اخلطـــاب طـــوو اخلطـــاب ف ـــوم اخلطـــاب احـــور
اخلطــاب رــي اخلطــاب ع ــى اخلطــاب  )2وجــاأ بعضـ م ب ــاأ الــى فلــب
بثعرير اخلطاب ما خشا اآل دش الى خ  :ساللف ااثوا ا اليـ اايصـود
ب إا ام ي هو ث يئ لف م س .)3
وا دو ات الل ة و عاا ا اليدميـة و ثـب ال حـو يـأه اخلطـاب ـي
جمل الثقث فطب) دالقا بوج ٍ خو بآفر الـى الثواصـا) ب حـو اـام ـا
افــثق ٍ بــني اضـــاأ عومــ ولفـــر ا اهســاع دائـــرة الداللــة خو ـــيي ا
ااخلطــاب لــدر اخلليــا بــي خمحــد ا العــني :س راجعــة اليفــقمس  )4ولــدر ابــي
 )1فاهيذ ال يب الثفسري اليفبري).184/7 :
 )2ي ظر :اا ال ا هرهيب اروـال نبـ الوليـد البـاج  24 :واليفاايـة ا ا ـدل
للوويا 32 :وااعو ة ا ا دل لل ريا ش 36 25 :و عوم فاهيم الم اليفقم
اا وية محو ال يا ش.278 :
 )3ااقيفام ا خصول انقيفام.136/1 :
 )4ثاب العني.252 :
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ظـــو  :ساخلطـــاب واالاطبـــة :راجعـــة اليفـــقمس  )1مـــا خشـــا ال حـــاة ا
خقــاديث م دو ــا إىل االاطــب) بعــد ااــثيفلم ا اارهبــة ــي فلــب يــول ابــي
.)2
يعيا :سواالاطب هلو ااثيفلم ا ارضو واا اهدةس
ا ــياو الد ا ــات الدالليــة والثداوليــة الل ويــة ارديثــة جــاأ ف ــوم
اخلطاب ثو اـا بـني قيـول العلـوم اا سـا ية ـي الـم االجثمـاع والـم
ال فس والفلسفة والوم الل ة والد ا ات اندبيـة واللسـا ية وهريهـا ا
بعض ا ايرتابٌ ي قديث اليدا ى ا الرتاض العرب اـي اخلطـاب وبعضـ ا
ايرٌ لـ بسـبب ه ـوع السـيايات واريـول والثلصصـات الـش
سثيا ا
ه اولــت اخلطــاب ولــددها و ــريو ه ا الثا خييــة ـاٌ ــي ــرب و طلب ـ
اخلاص وليف ا با ملة مييفي خن حتصر ا الاهات ثقثة:
انول :الا الثأثري :اخلطاب هو االفوظ ااوج إىل ال ري بيصد الثأثري.
الثا  :الا الثعبري :اخلطاب :هو ال يفا الل وش الملش يثواو ا ملة.
الثالث :الا السياو  :اخلطاب :اضاأٌ اوايا وخ طة ثباي ة للملوات.
ا االلا انول هأه الة ي الثعريفـات الـش يـد ا البـاقثون ا هـملا
السياو ااخلطاب ه ا يثولى ي خجا الثوجيـ الثـأثري اهليم ـة ااي ـاع
ال فوف السلطة العيل ة) إىل هري فلب ي وااد ااف وم ه ا :سإ وجِّـ ال
ايط با هو صمم قسب ر ـى ااـثيفلم وإةـا ن ـ يثطـو ا الز ـان إ ـ
يعا اعلقا قسـب هايـة ويعثـ :ـائرا اـو ج ـة ـا ليف ـ مييفـي خن ديـد خث ـاأ
 )1لسان العرب 361/2 :فطب).
 )2شرح اافصا البي يعيا 135 – 134/3 :وي ظـر :هأصـيا اخلطـاب ا الثيااـة
العربية االثا الفوا ش جملة الفيفر العرب ااعاصر ر ز اافاأ اليو  :العـددان:
1993 101 – 100م ص.30 – 29 :
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الطريا ا ثطرادات) ويرجا إىل الاه انصل وي يّـر الاهـ إ ....وميثـا
ا هملا ييادة قيييية لليفقم ي يبا ااثيفلمس  )1وهو ا هملا االلا مـا يـرا
ها د ر :اال ثعمال بني ال ـاا لعق ـات صـوهية و يفثوبـة لثبليـا هبـاه م خو
ل ائ م  .)2مبع ى خن اخلطاب ه ا يانٌ ل ـوش يثوـاو الثواصـا ااـرد :سلييفـون
اعلقا ؤثرا ا لوك ال ريس  .)3وهو ا يطلا الي خثر اخلطاب) .)4
ا االلا الثا هأه الة ي الثعريفات هفيد بأن اخلطـاب هـو :سالل ـة
و اأ ا ماس  )5وهو ميثا :سوقدة لسا ية ثيفو ة ي اا ثعايبـةس  )6مـا
خن ي خبر الثعريفات ه ا هو هعرير ها يس :اخلطاب هو س لفوظ طويا خو
هو ثثالية ي ا ما هيفون جممواة لية مييفي ي فقهلا عاي ة ب ية لسلة
ي الع اصر بوا طة اا ويـة الثو يعيـة وب ـيفا ىعل ـا ظـا ا جمـال لسـا
حم س  )7ااخلطاب ه ا هنيُ جممواة اـا ثثاليـة هب يـ وه ـيفبا يا ـ
والرت يز ه ا الى اما الثلف والثعبري اامثد الملش يبدخ مبـا بعـد ا ملـة وا
هــملا االلــا هثو ـ ا ايــة الباقــث ا حتليــا اخلطــاب إىل ا اصــر ا ســوا
 )1عوــم حتليــا اخلطــاب بإشــرا باهريــب شــا ودو ودو ي يــب

ــو هراــة ابــد

الياد اا ريش ومحبادش صمود.182 :
 )2اارجا السابا.181 – 180 :
 )3ا و يولوجيا اخلطاب ي و ـيولوجيا الثمـثقت إىل و ـيولوجيا الفعـا د.
ابد السقم قيمر.14 :
 )4ي ظر :حتليا اخلطاب الروائ

د .عيد ييطني 23 :وي ظر :اخلطاب .17 :

 )5د ا ة الل ة جو ل يول هراة :محزة اازيا.196 :
 )6عوم حتليا اخلطاب.180 :
 )7حتليا اخلطاب الروائ .17 :
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و ا ــبة بعض ـ ا ــا
وهرابط ـ وهر يب ـ و عراــة اقيــات بعضــ ا بــبع
الى سثور الب ية هلملا اخلطاب االيف ر ه ـا اـي ظـام الثعـبري ا
بع
قني االلا انول اليف ر اي ظام الثأثري.
ا االلا الثالث يأه ايلسو ااعراـة واخلطـاب ي ـيا او ـو ـد
السف بري قول ف ـوم اخلطـاب قيـث يثلـمل اخلطـاب :س ـدر جديـدا
وخبعـادا وقـدودا إ ـااية هـري هلـب ااعـا الـش ديـا إلي ـا وارـدود الــش
يثحــــرك فقهلــــا صــــطلذ اخلطــــاب ا قيــــول اللســــا يات واللســــا يات
االجثماايــة قيــث هثو ـ ا ايث ــا إىل الل ــة ا طــو الث ـ يا واال ــثعمال
وهد ا البعد ااجنا ش ا اقيث بالواياس .)1
ه ا يثسا اادلول هلملا الـدال لي ـما سـرح اريـاة و يادي ـا الثياايـة
واالجثماايــة والفيفريــة وال يديــة والسيا ــية إ ـ يــانٌ ثيفا ــا :سىمــا ايـ
او ــو ــا خشــيفال اريــاة الثياايــة وهصـ يفاه ا و ــا ايمــا يبــدو ج ــود هــو
افضــاع اريــاة لل يــدس  .)2ااخلطــاب اضــاأ وا ــا ــي اريــاة ب ــثى للياه ــا
وصراع الملوات اي ا.
ييول او ـو :سخ ـا لفـ اخلطـاب الـملش خ ثر ـا وبال ـا ا ا ـثلدا مبعـانٍ
اثلفة اإ ا ف م اآلن بب إب ا ايد ا ثعما بيفيفية خ ثر امو يـة وخ ثـر
الثبا ا للداللة إىل ااجنا ات اللفظية و ا ف م ا دئملٍ ي لفـ فطـاب ـا
مت إ ثاج خو ـا ـا مت إ ثاجـ ا ـد االيثضـاأ بوا ـطة اندلـة ـا ف ـم ـ
 )1فطاب ا ون ارضو الفيزيائ وال ياب الثياا اال ـثبعاد وال فـ ) د .خمحـد
لل ريا.26 :
 )2الب يوية و ا بعـدها ـي ليفـ شـرتاوا إىل د يـدا هايـدن وايـت و ي ـيا او ـو
حترير :جون ا رتوك هراة د .حممد اصفو .114 :
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مللب جممواة ي خاعال الصياهة خو ا مـا خو اليضـايا .وخفـريا :وهـملا هـو
ااع ى الملش ا فضل إ ااة إىل انول الملش ي يفبا بال سبة لـ خايقـا) ااث :ـا
اخلطــاب :يثيفــون ــي جممواــة ــي اندلــة ــي قيــث ه ـ ابــا ات وبو ــع ا
ياد يي الى خن عني خةاط وجودها اخلاصة وإفا ت يـد ويفـت ا إظ ـا
ما اعلت فلب يبا قني خن يا ون جممواة ي هملا اليبيا هـو ـا ـت خطلـا
الي بالضبط قثى اآلن الث يفيلة اخلطابية إفا ت يد ويفت ا إظ ا خن هـمل
انفرية ه بدخ هبعثر وهو ع سالصـياهات خو ا مـا خو اليضـايا احسـب بـا
العبــــا ات ــــمللب بــــااع ى الــــملش خاطيثــ ـ هلــــمل انفــــرية) اــــإن لفــ ـ
فطاب و يثحدد بصو ة ائية مومواة ي العبـا ات الـش ه ثسـب إىل
فس ظام الثيفون وخ ثط يا الـى هـملا ال حـو خن خهيفلـم اـي فطـاب ابـا ش
وفطاب ايثصادش وفطاب الثا يخ الطبيعـ وفطـاب الطبعيلـ  .واالـم قـا
العلــم خن هــمل الثعريفــات ــثبدو نهلبيــة ال ــاا ال هثفــا وااع ــى ااثــداول
ااألو  :فلـب خن اللسـا يني هعـودوا الـى إاطـاأ لفـ اخلطـاب ع ـى خيـالر
فلب متام االالفة ما يسثعما اا اطيـة وخ صـا الثحليـا لفـ العبـا ة مبع ـى
اير وليس هر ه ا خن خ يا إىل يدان لفر خشـياأ ـان ا قاجـة إلي ـا
فــاهيم خو شــيفلقا ــي خشــيفال الثحليــا خو ظريــة اراــت يقدهــا وا ثماهلــا
فا جا ا ليس ا يش هطبيا ةوفل خثبت اعاليث الى ضـا ني جديـدة
وال خ يد بيفا هأ يـد الطعـي ا ييمثـ مـا ال خ هـب ا حتديـد ييمثـ بصـو ة
ابية الى ا افثبا خو ا م العثبة الـش اليـ خن يلز ـا بـا خن خظ ـر
إ يفا يــة وصــفية وخاــرط اخلطــوط العا ــة للميــدان الــملش دثمل ـ ا وخاــر
قدودها وا ثيقليث ا ا مل اا يفا ية الوصفية هثمفصـا بإ يفا يـات خفـرر
ليف ا ال ه ث ا ا خو هسثمد اس .)1
 )1قفريات ااعراة.101 – 100 :
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اخلطاب إفن واا بيان او و هو اضاأ اا سان مبـا ميثـا ـي ظـام ااعراـة
وارضــا ة واا ثــال والث ميــة والصــراع وبــمللب ميثــد ــي اناــا اللســا
الل وش إىل لااو ارياة بأ ظمث ا الثيااية وارضـا ية وااعرايـة واالجثماايـة
وهريهــا الـــش هضـــمي شـــرط الوجـــود والبيـــاأ للـــملات اا ثوـــة لللطـــاب
والملوات اا ـرت ة ايـ وه ـا ي ـري خقـد البـاقثني إىل هـملا ااع ـى ب ـاأ الـى
إ اأة او و وإ ا اه قول ع ى اخلطاب قيث ييول :ساخلطاب :اضـاأٌ
اوايا وخ ـطة ثباي ـة للـملوات ولـيس ويعـا هيثحمـ الملاهيـة اخلالصـة إ ـ
ويا الفعا والصراع والرهبة واضاأ لق ث ا والثواهر والثو ع ا ىعلـ
سرقا لق ثثما وا ـرتاهيوية حتـدد ـا مييفـي خن ييـال و ـا مييفـي خن يـرر
ولــيس حبثــا اــي ع ــى فف ـ ييف ــف الثعليــا والثأويــا خو حبثــا اــي ييمــة
سيفوت ا اس .)1
 .2انفـقو وال يــد:
ارديث اي انفقو وال يد هو قديث اي انفـقو وااعراـة خو اـي
خفقييات العلم والباقث ه ا ىد شـيئقا ـي انايفـا وانامـال العلميـة ا
الــرتاض العربـ

جــاأت ا ــياو الث ــاول وااعا ــة

خولداب العلــم الــى اــو اــام وه ـ

ا ــب ــلوك ااعراــة

ســاهمات ه ظــر ــي قيــث اابــدخ إىل

انفقو بوصف ا وجِّ اق للعما ااعرا للعـالوم وااـثعلم ولـمللب دخبـت الـى
هيديم بع

اابادئ انفقييـة و ـم طريـا الثطبيـا هلـا ا ضـما ااعراـة

اا ســا ية وهــمل ااســاهمات ه ـ ا ا و هــا انهلــب رجــا ــي ااراجــا
 )1فطاب ا ون.29 :
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ال ظرية اثـا هـمل اايا بـات الـش هثفيـأ البعـد اا سـا ا اخلطـاب ال يـدش
و در إفقص ال ايد ا ال يد العرب اليديم ايثاو ااعراة انفقي .
وه ــا مييفــي ااشــا ة إىل بعـ ااســاهمات ااعرايــة للعلمــاأ ا الــرتاض
العرب الش يا بت سألة انفقييـات ا العلـم وااعراـة ـا الـى ـبيا
ااثال:
 - 1لداب ااعلمني حممد بي ح ون اااليف ت256 :هـ)
 - 2حتصيا السعادة نب صر الفا اب ت339 :هـ).
 - 3خفقو العلماأ نب بيفر حممد بي ارسني اآلجرش :ت360:هـ).
 - 4الر الة اافصلة نقوال ااثعلمني لليابس ت403 :هـ).
 - 5جا ا بيان العلم واضل البي ابد ال :ت463 :هـ).
 - 6الفيي وااثفي نب بيفر اخلطيب الب دادش ت 463هـ).
 - 7يزان العما نب قا د ال زال ت505 :هـ).
 - 8خدب اا ـــقأ واال ـــثمقأ لعبـــد اليفـــريم بـــي حممـــد الســـمعا ت:
562هـ).
 - 9هعليم ااثعلم طريا الثعلم للز وج  :ت593:هـ).
 - 10همل رة السا ا وااـثيفلم ا لداب العـامل وااـثعلم البـي اااـة ت:
733هـ).
 - 11فثاح دا السعادة و و خهـا العلـم واا ادة البـي يـيم ا و يـة
ت748 :هـ).
وا العصـر ارا ـر ه ــاك سـاهمات ـثرية ا هــملا السـياو ـا الــى
بيا ااثال:
 - 1ااعني الى حتصيا لداب العلم وخفقو ااثعلمني للسعدش1376 :هـ)
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 - 2قلية طالب العلم لبيفر خبو يد ت1429 :هـ)
 - 3خفقييات العلم ديفيد ب .يب هراة د .ابد ال و ابد اا عم.
 - 4خفقييات العلم وخ ة ارضا ة ارديثة د .ابد الفثاح بر ة.
 - 5العلوم اا سا ية و يفلة الييم ابد اريفيم بلفيي .
 - 6ؤال انفـقو سـاهمة ا ال يـد انفقيـ للحداثـة ال ربيـة د .طـ
ابد الرمحي.
ا ــياو اخلطــاب ال يــدش الــى اــو فــاص يــرر الباقــث خو هيفــملا
دسب خن ا ثل ام البعد انفقي وهوظيف وا ثثما وقضو ا اخلطـاب
ال يدش يأه ي فقل ا هباط ال يد فاه بانبعاد اا سا ية اآلهية:
 - 1ال يد اعالية ايلية :خش :إن ال يد يعـ :اـي قر ـة فه يـة إد ا يـة
هلا مثرة المية و ثيوة املية ما خن همل ارر ـة ب يـة الـى هـد وا ـذ
هــو الـ و) و ليــة واايــة ــي يبــا ال ايــد و رهيفــز هــملا لـ هــو الــثفيفري
والثأ ا و إاادة ال ظر) بلف ابد الياهر ثرياق  )1الملش يثم ـي فـقل العيـا
ال يدش لدر ال ايد.
ويد ان ي إشا ات ابـد اليـاهر ا هـملا السـياو يولـ  :سوهـملا اريفـم –
خاا االفثصـاص ا الرتهيـب – ييـا ا انلفـاظ رهبـاق الـى ااعـا اارهبـة ا
ال فس اا ثظمة اي ا الى يضية العياس  )2ويول  :ساإفا خيت البصري واهر
اليفــقم يسثحســي شــعرقا خو يســثويد ثــرقا ثــم ىعــا الث ــاأ الي ـ ــي قيــث
اللف اييول :قلو شيا وقسـي خ يـا واـملب ـائا وفلـوب ائـا
)1ي ظر :دالئا اااوـا  260 224 93 85 64 40 7:وخ ـرا البقهـة:
.86 68 19 18 17 5
 )2خ را البقهة.5 :
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اــاالم خ ـ لــيس ي بئــب اــي خقــوال هرجــا إىل خجــراا ارــرو وإىل ظــاهر
الو ا الل وش با إىل خ ر ييا ي اارأ ا اؤاد واضاٍ ييثدق العيـاُ ـي
اد س .)1
وإفا ا ت العملية ال يدية ه املية ايلية الى هـملا ال حـو اـإن ـي
خهم خولويات هملا العما العيل انفقو ويد يدّم بع ااعاصـريي ةـافل
ظرية واملية ا هملا السياو اا يسم بـ خفقييات العيا) مـا ا ثـاب
ؤال انفقو) للد ثو ط ابد الـرمحي  )2وهـ ب ـملا هثميـز اـي ال ظـرة
ال ربية للمعراة اليائلة بأ  :سال خفقو ا العلمس  )3وهسـلا هـملا اابـدخ ـي
العلــوم ال ظريــة إىل العلــوم العمليــة :سثــم ا ثيــا العمــا ب ــا إىل ااــاالت هــري
العلمية وهري العملية ثا الفيفر واندب والفي قثى صا ااثيـر – فيفـراق
– ـــان خو خديبـ ـاق خو ا ا ـ ـقا يعثيـــد ـــرواية هـــملا اال فصـــال اـــي اليـــيم
انفقيية ويعثيد رو ة االلثزام ب س .)4
 - 2ال يد اعالية هواصلية :خش إن ال يد يائم ا خصل الى الثواصا بـني
الملات ال ايدة واآلفر ااثلي ) الثواصا الـملش هـو ابـا ة اـي :سهبـادل خدلـة
بني فات ر ـلة وفات سـثيبلة ااثليـ ) قيـث ه طلـا الر ـالة اخلطـاب
ال يدش) ي الملات انوىل او الملات انفرر وهيثض العملية جواباق ـم ياق

 )1ااصد السابا.6 :
 )2ؤال انفقو ساهمة ا ال يد انفقي للحداثة ال ربية.145 – 125 :
 )3اارجا السابا 92 :وي ظر :العما الديا ولديـد العيـا د .طـ ابـد الـرمحي:
.200 – 187
 )4ؤال انفقو ساهمة ا ال يد انفقي للحداثة ال ربية.93 :
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خو صردقا اما هثحدض ا س  )1وإفا ان هملا البعـد ـي خبعـاد العمليـة ال يديـة
هو البعد اا يمي السائد ا الرتاض ال يـدش مبـا دملـ ال ايـد يـدمياق ـي شـ ر
الثطلا لآلفـر ا اخلطـاب ييايـ وي ـا ويعيـد ال ظـر عـ اـإن ةـوفل
ساايصالس  )2ان ال موفل اا ـيمي الـى اخلطـاب ال يـدش يـدميقا ولـمللب اـإن
الملات ال ايدة ا ال يـد العربـ اليـديم :س ا ـت ع يـة بالر ـالة الـش حتملـ ا
قريصة الى إيصـاهلا الـى الوجـ ان مـا و ـي ج ـة خفـرر ا ـت الـملات
ال ايدة قا رة ا هب ي ا للر الة والثزا ا ب ا و ي ج ة ثالثـة ـان االاطـب
قا رقا دائماق ا فهي الملات ال ايدة وه هؤدش الر الةس .)3
وإفا ان العما ال يدش الى همل اااهية ا الثواصـا اـإن ـي رهيفـزات
اخلطاب ال يدش ا يسمى بــ خفقييات الثواصـا) وىـد الباقـث شـيئقا ـي
بـملو فلــب لــدر ـا ــي ــا ل خوهــو لبـا اناــا ا ــالث ا ســألة
الثأ ــيس العيل ـ لألفقييــات ا ا ــد العلــم) والفيلســو اناــا اآلفــر
هابر اا ا ثاب انفقو والثواصـا) وهمـا ا فلـب ي طليـان ـي اخلطـر
الملش هسبب اآلثا الثيااية والص ااية والثي يـة والثيف ولوجيـة للعلـم ـا يـداو
إىل رو ة هأ يس يثاو انفقييات اليف:ر) :سوه خفقييات ه ـرتك ا
 )1الل ة واخلطاب امر خو ان.36 :
 )2ييسم الد ثو ط ابد الـرمحي الثواصـا إىل ثقثـة خيسـام :انول :الوصـا :وهـو
يا اخل :بوصف الواصا بني فاهني .الثا  :اايصال :وهو يا اخل :ـا ااثبـا صـد
اخل :الملش هو ااثيفلم وااثبا يصد الملش هو ااسثما .الثالث :االهصال :يـا اخلـ:
ــا ااثبــا صــد اخلــ :الــملش هــو ااــثيفلم وااثبــا يصــد الــملش هــو ااســثما عـاق.
ي ظر:اللسان واايزان.254 :
 )3الملات ال ايدة ا ال يد العرب اليديم د .ظاار اليف ا .69 :
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و ع ا ايا خ ـم ان ط الـى افـثق ثياااه ـا وااده ـا وال ـبيا إىل
هملا االشرتاك إال بييام هواصا دائم بني خارادها نن هملا الثواصا ي با الـى
عــايري خفقييــة ليــة ويبليــة ه ــزل ــي ــا فطــاب زلــة شــرائط اا يفــان خو
شرائط الصحة يسثوش ا فلب اخلطاب العلم الـملش ه فـرد بـ ائـة اصصـة
ي همل ا مااةس .)1
 .3ةوفل الد ا ـة :ابد الياهر ا رجا :
هبدو ااشا ة انهم ه ا ا هملا السياو إىل ا ا ب الملاه وحتديدقا لـدر
ي فقل الرت يز الـى البعـد انفقيـ ا
اي ٍد حبوم ابد الياهر ا رجا
اخلطــاب ال يــدش لديــ واالهثمــام ب ــملا ال مــوفل ــي ال مــافل ال يديــة ا
الرتاض جاأ ي فقل الة ي اا طليات ا و إىل جا ب يفا ث ال لصية
العا ة الش يال ا ا البافر ش :ساهفيت الى إ ا ث انلس ة ولمّلت مبيفا ـ
و ا ــ ان يف ــة وان ـــة وخث ــى اليــ طيــب الع اصــر وث يـــت بــ ايـــود
اخل اصر ا و ارد ا المـ ال زيـرس  )2و ـا يالـ ا ـ السـيوط  :سو ـان ـي
خ ــابر خئمــة العربيــة والبيــانس  )3إال خن انهــم ا فلــب هــو ه ــيفيلة الــملات
وطبائع ا لدر ا رجا قيث العما الملاه انفقي خ م ب يفا ـبري ا
ب اأ الوا و ظام ااعراـة وااد اك لـدر هـملا العـامل وهـو ا فلـب يرجـا ا
ش ـ أ ــي خ ــباب إىل جا ــب الثيفــويي لــدر هــملا العــامل خش :جا ــب الطي ــة
قيـث مل ييفـي لـ صـدياٌ ـور
انفقيية والفطرة الييمية لـدر ا رجـا
العلم إن الى سثور الثلي اي بع العلماأ خو الى سـثور اال يفبـاب
 )1ؤال انفقو ساهمة ا ال يد انفقي للحداثة ال ربية.126 – 125 :
 )2د ية اليصر.158 :
 )3ب ية الوااة.106/2 :
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الى دو ات ااعراة بأ واا ا ا اصر الملش خ ـر ـ ـثرياق وهضـايا ـ
ثريقا إىل ارد الملش جعل ييـول :سثـم إّـا وإِنْ ّـا ا ـانٍ هـو الـى ـا هـو
الي و وـ ْي إقالـةو انُ ـو اـي جو َاه ـا وهَحْويـاِ انشـياأو اـي قاالهو ـا وَيهـاِ
ا اــي وطبَاا ــا ويَله ـبو اخلَقئ ـاِ اأمــودةو إىل خ ــدادها ودهــر لــيس
ال فــو ِ
للفضــا وخهل ـ و لديـ و إال ال ـرً صوـرْااق وال َـيْ ُ َبحْثـقا وإال ــا يُــدهواُ ايــولَ م
ويسْ ُلبُ م َعْيوَل م قثى صا خَاوزُ ال اا خيـاق ا ـدَ ا ميـا َـيْ ا ـت لـ
ا ل فلب
ق خو َيوْع َ
وهماةٌ ا خن يَ ْسثَفويدَ اولهمقا خو َيزْدادَ اَ ْمقا خو يَ هيفثَسب اَضْ ق
ق اإنا اا هلرَ ي طوباع اليفريم وإفا انَ ويْ قَاِّ الصـدياِ اليـبَ
حبا ٍل ُش ْ ق
وال ـياما إفا هياد َ ـتْ صُ ـحْبثُ وص ـحاتْ صــدا َيُث خن ال َهوْفُ ـوَ بــأن َه ْ ُيفبَ ـبَ
ورَك ال وائب وخترجب حمي الز ـان اثث ا ـا جُملـ قة وَهطهويَـ
انيا ُم وهُض و
َطيا ـاق اــالعو هلمُ الــملش ه ـ َو صــدياٌ ال َيحُــول ا ـيِ العَ ــد وال يَ ـدْ وهاُ ا ال ـوُدِّ
وصاقوبٌ ال يَصوذً الي ال يفهثُ وال َدْ وال هظي بـ اخليا ـة واايفـر خوىل ـب
بمللب وخجد وقي اليب خ :س .)1
ــي ج ــة ثا يــة يعــ :هــملا ال مــوفل العلمــ ااثمثــا ا ابــد اليــاهر
ا رجــا اــي يا ــةٍ الميــة ا الــرتاض اعــت بــني العلــم وال ظــرة إىل
العالَم) خش ااعراة بوصف ا خاياق إ سا يقا االباقث يرر ا ةوفل ابـد اليـاهر
ااعرا لاو األية العربية) إىل الل ة العااية :ساال يخ يـد ك متا ـاق – و مبـا
بســبب و ـ هــري اربـ خصـقق – وب ــيفا وا ــذ خن الل ــة ظــاهرة ااايــة هلــا
)2
بادئ اا ة ختو ا الل ات وهلا واصفات فاصـة بالل ـات االثلفـةس
إن ه ملا االمذ حتديداق ـي خهـم ق ـذ ااثمـاد الباقـث ل مـوفل ابـد اليـاهر
 )1دالئا اااوا .33 :
 )2العلم وال ظرة العربية إىل العامل د .يري خبو يد.243 :
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فلب خن انفقو ا اضائ ا العاا اا سا ااثسا هـرهبط بالل ـة – الـش هـ
مــا ه ـ ا ــد ابــد اليــاهر – جــوهر الوجــود اا ســا وبثعــبري ب في ســت:
سيث يفا اا سـان ـي قيـث هـو فاتٌ ا الل ـة وبالل ـةس  .)1و ـي ثـم اـي خ ـام
ةوفل عرا ا الرتاض ال يدش ـي ال مـافل ااعرايـة الـش هعا لـت ـا ااعراـة
والل ة ا بعدها اا سا .
و ي ج ة ثالثة خفرية هبدو خهميـة هـملا ال مـوفل ااعـرا ااثمثـا ا ابـد
الياهر ا رجا ه ا ا ا ثوقأ انبعاد انفقيية ا اخلطاب ال يدش لديـ
ــا يثعلــا باايفا ــة العلميــة اخلاصــة) لعبــد اليــاهر ا هــا يخ البقهــة وال ظريــة
ال يدية قيث يع :اي اللب ة ان ـاا وااؤ ـس لب يـان البقهـة ال ـا خ ا
الرتاض البقهـ وال يـدش ي ـري إىل فلـب العلـوش ا الطـرا بيولـ  :سوخول
ي خ س ملا العلم يوااد وخاصذ براهي وخظ ر اوائد و هـب خاا ي ـ
ال ــيخ العــامل ال حريــر الــم اأييــني ابــد اليــاهر ا رجــا اليــد اــب ييــد
ال رائب بالثيييد وهدا ي و اا يفقت بالثسوير اا يد واثذ خ اهـر ـي
خ ما ــا واثــا خ ا بعــد ا ــث قي ا وا ــثب ا ا اوــزا اهلل اــي اا ــقم
خاضا ا زاأ وجعا صيب ي ثواب خوار ال صيب وا ـزاأس  .)2واليـ اااثمـاد
هــملا ال مــوفل إةــا جــاأ لرهبــة الباقــث ا ا ثيــاأ انبــر وانظ ــر ــي ال مــافل
العلمية ا ال يد العرب اليـديم ـ يسـثييم ل طـا ال ظـرش اـود وهثيفـئ
اايا بة الى ب يان ثني و ي ني.

 )1الل ة صوص السفية إاداد وهراة حممد بيق وابد السقم ب عبد العال .74 :
 )2الطرا ااثضمي ن را البقهة وقيائا اااوا .4/1 :
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املبحث األول :أخالقيات املنهج:

ييــدم ي ي ـ دييفــا ت ف و ـ للم ـ بأ ـ  :سالــة ــي اليوااــد الثابثــة
والس لة هسمذ ليفا المليي يعملون الى اقرتا ا بأن ال يسيئوا هيـدير اخلطـأ
والصــواب ايصــلون دون ج ــد وا ــاأ وليفــي بثطــو عــا ا م هــد ىيقا إىل
ااعراــة الصــحيحة اــا مييفــ م بلوهــ س  )1وبصــياهة خفــرر ــي دييفــا ت:
ل ا ه ظيم ان و الش ي ب خن وج اوهـا بصـر ا العيلـ
سي حصر اا
ال ث ــا قيــائا ــاس  )2اــاا إفن هــو بوصــلة ااعراــة للعــالوم وااــثعلم
و صباح الطريا ا العما العلمـ ااعـرا ي ـيفا ظو ـة اندوات والـرلر
واافاهيم واالارتا ات المله ية ااد ا ية الوااية الش لعا اا ـث ا بااعراـة
ا أ ي ي اخلطأ والثي العلم .
وبني اا وانفقو ا ياو ااعراة اا ـة وااعراـة ال يديـة فاصـة
خ و ــة ظــاهرة  -ومب طــا دييفــا ت – إفا صــذ خن ثصــو ااعراــة بوصــف ا
هييفــا اا ســا ية) اــإن س و ــا انفــقو ا يمــة هــملا اهلييفــاس  )3بــا إن
اا ـ هــو وّلــد اليــيم ا ــيايات ااعراــة قيث:سهثولــد ـ ااجــراأات
واندوات وهثعلا ب ال ايات خو ااياصد والييم ارا مةس  )4ا و ـ وم ـي
اجم الييم ا العملية العلمية وا السياو ال يدش يأه اا بوصـف ااـد
ارييي ـ ) لل ايــد خ ــام ا ــو ااــثليني وهــملا الوصــر يــرا الباقــث هــو
 )1يال اي اا

ي ي دييفا ت هراة :حممود حممد اخلضريش.43 :

 )2اارجا السابا.56 :
 )3السابا.100 :
 )4ااصاد ان ا ية للم وية اا ق ية ا الفيفر والبحـث العلمـ
مي ثاب :ا اا وية اا ق ية امواة ي الباقثني.465 :
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د .الـ اعـة

انيرب؛اال ايــد بــاا وخفقييــات ااـ خيلــد هــأثري ا فهــي اليــا ئ ا
صو ة ضرة هملا إفا ظر ا إىل اا بأ ا السياو ال يدش ل الييمة ااثعديـة
هعــدياق ــبريقا و رتا مـقا هبــدخ ــي ااؤلــر ال ايــد) قــني يســلب هــملا ااـ ا
العما ال يدش ابثداأ ايبلا بـ الطريـا ويصـا بـ إىل ال ايـة ويثوـاو بعـد
فلــب إىل ااثليـ اــااثليني اآلفــريي ــي بعــد وهيفــملا بفضــا داللــة ااـ
وهأثري .
وه ـا:س ا ال يـد العربـ اليـديم جنـد ااـ قا ـراق ا ااما ـة ال يديــة
وهملا ارضو ان يث ا ى يوة واميـقا ـا هيـدم ااما ـة ال يديـةس  )1مـا خن
هملا ارضو خظ ر للباقث خلاَ ال ايـد العربـ اليـديم وهـو ميثـا ةوفجـاق ـي
ةافل هأ يس ال ظرية وخفقو ال ظرية عقا َفرَ َ ْ هـان مـا يظ ـر هـملا
ارضو خصالة البعد اا سا انفقي ولمل ويرا ا وا ال ايد يبا
قضو ال و واليصيدة واخلطبة والبقهة وال يد اال ايد ا الرتاض ال يـدش
ظــر إىل اا ـ ظــرة هفيــد بأ ـ خدوات وخدلــة امــا عــرا وخن اا ـ ل ـ
جا بان جا ب الم يسـ م ا اـثذ ـالا الـ و وخبوابـ وجا ـب إ سـا
خفقي ـ يس ـ م ا يــو العمــا الــى هــملا ال ـ و والري ـ ب ـ ب ــملا ميثلــب
ال ايد :س عيا ال يد الملش يعطي ال راية وددد ويع دافا قيا ال يدس .)2
وه ا مييفي يا بة اا ا خفقيياه ا اخلطاب ال يدش لدر ابد الياهر
ا رجا وهو الملش اهـثم بــ ااع ى) و ع ـى ااع ـى) وإفا صـذ الـى -
بيا اال ثعا ة – خن ييال بأن ا رجا يد ا ثلب ااع ـى ااعراـة) و ع ـى

 )1الملات ال ايدة ا ال يد العرب اليديم.111 :
 )2يد ال يد وه ظري ال يد العرب ااعاصر د .حممد الدهمو .141 :
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ااع ــى يــيم ااعراــة)  .)1وخفقيياهـ ــواأ ــان فلــب الــى ســثور ا ا ــب
ال ظرش ا بـث ااعـا انفقييـة ا ـوا ي اخلطـاب البقهـ وال يـدش وا
و اهــ خو ــان فلــب الــى ســثور الثطبيــا العملــ نفقييــات ااعراــة
ال يديــة ا حتليقه ـ وإشــا اه ومييفــي خن جنــد فلــب ا ااق ــذ انفقييــة
ال يدية اآلهية:
 - 1ال يد وااسـؤولية:
هطلا ااسـؤولية الـى خ ـا :سقـالُ خو صـفةُ ـي يسـأل اـي خ ـر هيـا اليـ
)2
هبعث وهطلا :خفقييقا الى الثزام ال لو مبا هصد ا يوالق خو امـققس
ويعرا ا البع بأ ا :سالثزام ال لو بأداأ العما اا ـوط بـ س  )3وهلـا ثيلـ ا
ا ظام الييم ا الثيااـة العربيـة الـى اـو اام:س ـواأ هعلـا ان ـر بااسـؤولية
خ ــام اليــا ون خو خ ــام اهلل خو بااســؤولية خ ــام الضــمري وهــمل انفــرية هــ
)5
ااسؤولية انفقييةس  )4وه الش هع :اي :ساا سان ا اقيث باا سـانس
ا يايات ارياة االثلفة.
ي ري بل ديا إىل :سخن ااع ـى ال فسـا وانفقيـ للفـ ااسـؤولية ثيـدم
الى ااع ى االجثماا خو ااد خو ا ائ اااسؤولية ه هضـا ي ال ـلو
اا سا ا خامال س  )6وييا ب ا رتش بيول  :سااسؤولية :الثأ ا السـابا ا
 )1ي ظر :دالئا اااوا .263 :
 )2ااعوم الو يط.411 :
 )3ااسؤولية ااد ية د .حممد ال وا ش.32 :
 )4العيا انفقي العرب .79 :
 )5اارجا السابا.79 :
 )6عوم ااصطلحات وال واهد الفلسفية جقل الديي عيد.426 :
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ا عيفا ــات خامال ــاس  )1ا ـ إفن الــى اــو اــام حتمــا ا إطا هــا العــام  :الــوا
الملاه لدر اا سان ا ليث للعما وااعراة واليفون وارياة الى او اام .
ا الرتاض ال يدش ظ رت همل الييمة ي يـيم ااعراـة لـدر ال ايـد يـدمياق
ي فقل سثويات و يايات ث واة ويدّم ال ايـد إف فاك ةوفجـقا ـي ةـافل
الوااأ للعلم ا و يباد بثيديم ااعراة ال يدية إميا ـاق ـ بالـدو اا ـوط بـ ا
العــالَم خو البيئــة وااثمــا وا ث ــعا اق رومــى العلــم الــملش يوجــب ارمايــة
والدااع والبـملل واابـاد ة الـى الـرهم ممـا يسـود هـملا الطريـا ـي هيفـالير
صــعبة ومثــي بــاه إنْ الــى ســثور الــملات فس ـ ا وااــزال ال فس ـ خو
االجثماا الملش ديفم ا خو الـى سـثور البيئـة اأيطـة بال ايـد ا ـب
الثحوالت والصرااات اي ا.
للت ااسـؤولية ا فطـاب ابـد اليـاهر ا رجـا ال يـدش الـى هيئـة
ان ــا الصــريذ الــملش ال فــر ــي ا ــر ب ـ ا ــيايات ث واــة خوهلــا
وخبر ها ياو ال ربة العام الملش يعـ :ا ـ ابـد اليـاهر وهـ هربـة العلـم
وااعراة الش ال بيا إىل لاو هـا إال بالواـاأ للعلـم وهيدميـ للعالَم:ساإاـا
ح ا الفضائاَ لَعر َ ا لَ ا ا ال ار و ثبـاييَ وا ويعَ ـا وـي ال وعظَـم؛
إفا هصف ْ
خش خقاً ـا بالثيَـديم وخ ـباُ ا ا ـثيوابو الثعظـيم وجَـ ْد ا العولـمَ
وَعلم ٌّ
خَوالها بمللب وخوالَ ا ه الب؛ إف ال شَر َ إال وهو السّبياُ إليـ وال فـريَ إال
وهو الـدالياُ اليـ وال َ ْيَبـةَ إال وهـو فُ وه ـا و َـ ا ا وال َفهلـرةَ إال وبـ و
حمَــدةَ إال و ـ َيثاي ـدُ
حُث ا ومتَا ُ ــا وال قس ـ ةَ إال وهــو وفثاقُ ــا؛ وال َ ْ
صـ ا
ب والثي ـةُ إفا مل يُوثَــا ب اص ـذٍ
صــباقُ ا وهــو الــواً إفا فــانَ ـاً صــاق ٍ

 )1اارجا السابا.426 :
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لوال ُ لَما بانَ اا سـانُ ـي ـائورِ اريـوانِ إال بثلطـيط صُـو هو وهيئـةو جسـمو و
ا طرييقا وال وُجد ب أٍ َي اأا يِ
جدَ إىل ا ثسابو الفض ِ
وُب يث ال وال و َ
ب اضــيلةٍ إِال بالفع ـاِ و ــانَ ال
فليي ـاق .فاكَ ناــا وإنْ اــا ال ص ـاُ إىل ا ثســا و
ا لـ قثـى
ب الفضـ َ
ا إال باليُد ة اإاا مل َ َر اعقق انَ اااولَ وخوجـ َ
ييفونُ ا ْع ٌ
ييفونَ اـيِ العلـم صَـدَ ُ ُ وقثـى يثـبني يسـم اليـ وخثـر ومل ـر يـد ةيط
قمْــداق دونَ خن ييفــونَ العل ـمُ ائ ـدَها ايمــا
قبَ ا َوْــداق وخاادهْ ـ َ
َســبتْ صــا َ
ب هلـا ا
َهطهلُب ويائدَها قيث يؤم ويملهب وييفُونَ ااُصرِّ َ ل وعَا ا؛ واايلِّ َ
َيْــداو ا .ا ـ إفاق فثيوــرة ا خن هيفــو َن اضــيلةق إلي ـ وايــالٌ ا ا ــثحياوِ هــملا
اال م الي س  )1ثم خيو الم البيان حتديداق بمللب :سإ ب لي هَرر الـى فلـب
واقا ي ا لعلم يـد ليـ َ ـي الضاـيْم ـا لَيويَـ ُ و ُـاَ وـيَ ارَيْـر بومـا ُوـ َ بـ
ت إىل
ودَفاَ الى ال ااِ يَ ال لَـط ا َ ْع ـا ُ ـا دفَـاَ الـي م ايـ و ايـد ـبي ْ
ت اا وــدةٌ وظ ــونٌ ديا ـ ٌة و َ ــب ُم اي ـ ج ـاٌ اظــيمٌ وفط ـأٌ
ُفو ـ م ااثيــادا ٌ
ا هَــرر ــثرياق ـ م ال يَــرر ل ـ ع ــى خ ث ـ َر ممــا ي ـرَر ل شــا ةو بــالرخا
اــاق ٌ
والعــني و ــا يَوـدُ لوللــط والعَيهــد ييــولُ :إامــا هــو فـ ٌ:وا ــثلبا ٌ وخ ْــر
ق الي ايفاً َـيْ اَـر َ
ٍّ وي فلب لف ٌ يد ُو ا ل وجُعا دلي ق
و ٌ وليفا
خو ــا َع ل ـةٍ ـيَ الل ــات اربيـةق ا ــت خو اا ــية واـرَ َ اا ْــزر ــي ـاّ
لفظ ٍة ثم اا َد اللسانُ الى الًطـا ب ـا والـى هَأديـةو خجرا وـ ا وقُرو وا ـا
ا ــو بــيِّي ا هلــب اللب ـ وة ا ـاُ اندا وة بــالاٌ ـ َي البيــانِ اابلـاَ الــملش ال زي ـدَ
ب بعـدهاس  )2ثـم ي ـرع ييـدم حما ـي هـملا
الي ُ َْث إىل ال ايةو الـش ال ـمله َ
العلـم إميا ـاق بـ وبضــرو ة هيدميـ لل ــاا فلـب خ ـ هــو العلــم الــملش ايـ :
 )1دالئا اااوا .4 :
 )2ااصد السابا.6 :
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سديائا وخ را طريا العلـم ب ـا الرويـة والفيفـر ولطـائر سـثياها العيـا
وفصائو عانٍ ي فرد ب ا يوم هدوا إلي ا ودلوا الي اس .)1
يدل ابد الياهر ب ملا وهو يرر اا د العام خ ا ميول وميو مبا خشـا
إلي ي خقوال ال اا لا العلم ا يسثوجب الييام بااسؤولية ااعرايـة فـري
ييام بثأهيا الوا ا مع وهلملا يرر الباقث خن ابد الياهر ميثا ةوفجاق
ي ةافل ااعراة ااسؤولة ا الرتاض البقهـ وال يـدش وفلـب خ ـ ـي طـا
ال ـــعو بااســـؤولية ال ييفثفــ بعـــرط عضـــلة الوايـــا خو ـــيفلة ااعراـــة
احسب إةا ييدم ااعضلة اا ـة ا ـت خو فاصـة) وييـدم ليثـ وهصـو
لثأهيــا هــملا الوايــا وإ يــاف واقج ـ ــي ج ــة ثا يــة وييــدم ــمللب داوه ـ
للمثلي لل را ة ع ا الثبصري والثأثري وهو لمذ خفقي عرا و
ياا خن جند ا يايات ااعراة اا سا ية االثلفة:سوإ اي اامثا خن هيرتب ي
ايا ااؤلر وهو يص ا ااعراة ن ب ا همل ارالـة ال حتصـا المـاق احسـب
وإةا هثعلم طريية ص ااة العلم ومل يعلم اا سان الماق خشر ي العلـم إال
خن ييفون الم ص ااة العلمس .)2
ةــوفل لفــر ال ييــا خهميــة ا لل ـ ال ايــد ااســؤول ا فطــاب ابــد
الياهر ا رجا ال يدش اي السابا وهو قديث اي وير ال اا ا ا
ــي :ال ــعر وال حــو ا ــع ــي هــملا ال ايــد إىل محايــة اريــاة العيليــة
وااعراية العا ة لل اا قيث إ  :سمل يـِِ عراـ قة احسـب وإةـا ـان ي ـدم
خايفا اق ا قة وخا ا اق اا دة قول بقهة اليفقم و عراة جوهر وا ثـزاع
هـــمل انايفـــا ـــي ايـــول ال ـــاا وصـــدو هم لي ـــرا ا هربث ـــا انايفـــا
 )1السابا.7 :
 )2دفا إىل ثاب ابد الياهر ا رجا
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الصحيحة و ان ى د ا فلب ويلذ ويراجا ويثابا الدليا هلو الـدليا
واالارتاط هلو االارتاط قثى يسثوثا ي خن همل انب ية الفيفرية الفا ـدة
يد صا ت خ يا اقس .)1
ييول ابد الياهر – وقديث اي الطائفة السابية فاه ا ي ال ـاا :-سخ ـا
ا وخ ْن لـيس إِال ُلهحـ قة خو ايفاهـة خو
س اي ثريُ طائـ ٍ
ا إلي ا خ لي َ
ال عرُ َالُِّي َ
صرَ ط َلاٍ خو عْتَ ايةٍ خو جَما خو إ را َ يولٍ ا ـدحٍ خو
بيفاأَ زلٍ خو و ْ
هوــا ٍأ وخ ـ لــيسَ ب ـ أٍ هَم ـسً اراج ـةُ إِلي ـ ا صــقحِ ديـيٍ خو د يــاس  )2ثــم
يثحـدض اــي ويــر هــمل الطائفــة ـي ال حو:سوخ ــا الّحـ ُو اَظ ثْـ ـرْباق ـيَ
ا وال يعثمـد بـ الـى
ر وشـيئقا ال يَسـث د إِىل خصـ ٍ
الثيفلُّر وبابقا ي الثعسًـ و
ا وخنا ا ادَ الى عراةو الراا ِا والاصبو و ا يثصاُ بمللب ممـا لـد ا
اي ٍ
ا ال ُيوْدش فعقا وال هَحصا ـ الـى اائـد ٍة و َـرَبُوا لـ
اابادئ ا و اض ٌ
الظ ـونِ ا ال َيبويلَـيْي ول اأٍ لـو اَلمـوا
ااثَا بااولهذ ما ارات إِىل خشـبا ٍ هلـمل ُّ
َ باثَ ا و ا هيودُ إِلي لثعـوافوا بـاهللو ـا ونوفُـوا ن فُسـ م ـيَ الر ـا ب ـا
وفاك نا م بإِيثا ِهم ا اَ بمللب الى العولم ا ع ى الصادِّ اي َبياِ اهلل
وااُبث إطفاأَ و اهلل هعاىلس .)3
بعد فلب يبـدخ ا عا ـة هـمل الفيفـرة والثوايـة ااعرايـة بأهميـة ـا ـي
ت اروــةُ بـــاليُرلنِ
ال ــعر وال حـــو:سإفا اـــا َعلـــم خنا ا ــةَ الـــش ـــا يا َــ و
ٍّ َي الفَصاقةو هيصرُ ا يُور
ت وبَ رت ه َ خنْ ا َن الى قَد
ت وباَ ْ
وظ ر ْ
ال خن يَعـر وَـ
الب ِر و ُ ْث يقا إِىل هايةٍ ال يُطمَذ إِلي ـا بـالفويفر و ـان ُحـا ق
 )1اارجا السابا.34 – 33 :
 )2دالئا اااوا .8 :
 )3ااصد السابا.8 :
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مللب إِال َيْ اَر َ ال عرَ الملش هو ديوانُ العَرب وا ـوانُ اندب والـملش
ال ُي ب خ ا َن يدانَ اليومِ إِفا لا َوْا ا الفَصـاقة والبيـان وه ـا َاوا اي مـا
يَصَبَ الرّ هـان ثـم بَحـث اـيِ العولـا الـش ب ـا ـانَ الثبـاييُ ا الفَضْـا و ادَ
بع ُ ال عر الى بع ٍ ان الصادً اي فلب صـاداق اـي خَن هُعـرَ قوـةُ اهلل
هعاىل و ان َثلُ َثاَ َي يثصدار للّـااِ ايمـ عُ م اَـي خ ْن دفظـوا ثـابَ اهلل
هعاىل وييو وا ب ويثلو ويي ِرئُو ويص اُ ا ا ملـ وة صَـ يعقا يـؤدِّش إِىل خَنْ يَيـاا
قفاظُ واليائمو َن ب وااُيرئون ل  .فاك ناا مل ثعابدْ بثقوهوـ وقوفهظـ والييـامِ
بأَداأ لفظ و الـى الاحـو الـملش خُ ـزل اليـ وقرا ـثو ـي خن يُ َياـر ويُبـدال إال
لثيفونَ ارو ُة ب و يائم قة الى وج و الداهر هُعرَ ا ـا ـا ٍن ويثوصاـاُ إِلي ـا
ا ـاّ خَوان وييفــونُ ــبيلُ ا ــبياَ ــائرِ العلــوم الــش يَروي ــا اخللَ ـرُ اــي
السالر ويأَثُرُها الثـا اـي انول امَـ ْي قـال بي ـا وبـني ـا لـ ـانَ ق هفظُ ـا
ؤديَ وَراا َـان َمـي امَ خن ُي ْسـي ا جُملـةق وُيملْهبـ
إيّا ُ واجث ا ُد ا ا خن ِّ
ي يلوب ا دَاعةق اسواأٌ َ ْي َعـبَ ال ـ أَ الـملش ه ثـزع ـ ال ـاهد والـداليا
ا إِىل ا ثزاعِ هلب الداالل وة واال َطّقعِ الى هلب ال ا اد وة وال
و َيْ َعبَ السبي َ
اروَ بنيَ َي خاد َب الدواأَ الملش َه ْسثَ ف ب ي دائب وهَسْثبي بـ ق اشـةَ
ني َي خاد َبَ العلهمَ بأنا اي شفاأ وخن لب اي ا ثبياأس .)1
َفهسب وب َ
ما خن ي خب ى ال مافل ا ياو ااسؤولية ال يدية لـدر ابـد اليـاهر ـا
ثبـ ا ا ــث ياح الــدالئا ا فطــاب يرااـ ايـ اآلفــر /ااثليـ  /الســا ا
راااه ـ لملاه ـ ويلثفــت اي ـ إىل لــاو ــا ييــدح ا يثــاو ااعراــة وحتمــا
سؤوليث ا ا :الرجـاأ والـدااأ :سو عـوف بـ – بـاهلل – ـي خن ـدا العلـم

 )1السابا.9 – 8 :
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ب أ ال علم ....س  )1وا هملا الدااأ قق حتفـز وهلعـ ـي ايـوب لـ ا
هيدح ا متام محل للمسؤولية الش هصدر هلا وا ث عا فطو ة فلـب ـا
شرييف ااثلي .
وقاصــا هــملا خن ثــا هــمل ال مــافل ــي شــأ ا خن هســم فطــاب هــملا
العــالوم ال يــدش مبيســم ال ايــد ااســؤول) الــملش جعــا ــي هصــحيذ الــوا
وهدم الزير يلياق ق قا ل ا فطاب ال يدش و ع ى ي ااعـا انفقييـة
اا ويــة ا ــروا ااعــرا وهــو ا هــملا يق ــس امــا) ااعراــة الــملش
بصقق يصلذ السطذ).
 - 2ال يـد وااو ـواية:
العلم هو :س عيا ااو وايةس  )2ا ظا ا ـ ال الفـي واندب بالملاهيـة
وااو ــواية هعـــا ايمـــا هع ي :اال ـــثدالل اا ضــبط الطـــا د ليفـــا انبعـــاد
ال لصــية والعاطفيــة ا قــني خن الملاهيــة جمــال اال طبــاع والثــداا  .ثــب
إ ا عراة بـدون
بوبر:سااعراة بااع ى ااو وا ه عراة بدون اا
فات اا اةس .)3
ا العلوم اا سا ية الى او اام
ه يفا همل الييمة إقدر ييم اا
وه ـ ا ع اهــا ااعــرا الييم ـ العــام هعــا :ساصــا الــملات اــي ااو ــوع
اااعراة العلمية ه عراة و واية مبع ى خ ـا عراـة سـثيلة اـي هبـات
ول ال وهوج ات الفرد اليـائم بعمليـة البحـث العلمـ االباقـث العلمـ هـو
باقــث حمايــد ال يثــأثر حبالثـ ال فســية وال بــالظرو االجثماايــة ااصــاقبة وال
 )1السابا.4 – 3 :
 )2اال ثدالل والب اأ.285 :
 )3اارجا السابا.286 :
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باخللفيــات الثياايــة الــش ي ثســب إلي ــا خث ــاأ ييا ـ بعمليــة البحــثس  )1وه ـمل
الييمة وإن ظ رت بألفاظ ثعددة ا ياو خفقييـات ااـ ا ظـام ااعراـة:
العدالة اا صا ارياد )...إال خ ا هع ::سا اية ان ر اي هياب ليفـا
ـر لثأثريهــاس  )2اــأنْ هيفــونَ و ــواياق يعــا :سخال هثــأثر
اوا ــا الثحيــز و ـ ٌّ
بدوااعب واراب وييمب و ويفب االجثماا س .)3
ااو ــواية إفن هعــا :س ســلب الــملهي الــملش يــرر انشــياأ الــى ــا هـ
الي اق ي وه ا ب ظرة يية خو بثحيـز فـاصس  .)4ويـد خشـا الـد ثو طـ
ا :س بـدخ ااو ـواية :وهـو
ابد الرمحي إىل اابادئ انفقيية للمعراة
ييض ـ بــأن ييفــون ال ظــر العلم ـ ســثيقق ــا اال ــثيقل اــي لثــا الــملات
اا سا يةس .)5
ا الســياو ال يــدش هبــدو ااعراــة الــش هــ حمثــور اخلطــاب ال يــدش
و وااق) ـرت اق بـني ـا ـي الـملات/ااؤلر واآلفر/ااثليـ ا العمليـة
ال يدية ويأه الوايا خو ال و) بوصف ي بوع همل ااعراـة اا ـرت ة الـملش
يدو قول الفعا ال يدش حبوا يث بني ااؤلر وااثليـ واليـ اااو ـواية
ه هلب الرلر وانايفا وال ثائ اارهبطة بي بوع ااعراة ال يدية خو بـ جمال)
اخلطاب ال يدش ال الى فوو ااؤلر وااطفث وخهوائ وال الى خاا ا ثظا
 )1العلم وال ظرة العربية إىل العامل.132 :
 )2ااو واية ا العلوم اا سا ية ارط يدش اا اه البحـث د .صـقح ي صـو ة:
.65
 )3اارجا السابا.66 :
 )4ااعوم الفلسف

ايا صلبيا.450 :

 )5ؤال انفقو ساهمة ا ال يد انفقي للحداثة ال ربية.92 :
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اليا ئ و هباه و يول وه ه ـا الييمـة انهـم لللطـاب ال يـدش رمايـة
السياو ااعرا فاه واصلحة السياو فاهـ ثـم هـ – بعـد فلـب  -محايـة
للمؤلر ي طوة اهلـور العلمـ خو ـا يـا هيوـا بــ :س يفـر العيـاس .)1
ييفثب ا ي جو ل الييفو و ا ك جو سـي اـي قلفـاأ ال زاـة ااو ـواية
ا ااعراــــة وهــــم :سالصــــدو العلمـــ والعيق يــــة والديــــة وال ـــــزاهة
والثوردس .)2
هُــرر يــر هبــدو ااو ــواية ييمـةق ــي يــيم اخلطــاب ال يــدش لــدر ابــد
الياهر ا رجا ؟ و ا قحم ا و سثوياه ا و ياياه ا العلمية لدي ؟
خول ا ىد الباقث ه ا هو فلب اا طلا الملش ي طلـا ـ ابـد اليـاهر
ا ب ــاأ صــرح ااعراــة البقهيــة وال يديــة وهــو الوايــا) وهــو – مــا يــرا
الباقث  -اا طلا العلم ااو وا اآل وي الوايا الملش يع :اـي ااثمـا
وال ـاا والطائفــة ا ةــافل ـي فطــاب ابــد اليـاهر ال يــدش اــالوايا هــو
بعبا ة ابدالياهر :شأن ال ـاا ـا اللفـ ) الـش وصـف ا بيولـ :ساإِن خ دتَ
و اإِاب ال هَرر ا الد يا خَاْوبَ ي شأنِ ال ااِ ا ساللف وس وال اساد
الصد َ
خش ــا ل ال فــوا وفا رهــا وا ــثحيفم ــا وصــا إقــدر طبائع ــا ــي
خي م ا ساللف س .ايد بلا ي ليفيث هلم و ُيواه و الي م خنْ هَـ َر م و ـأا م
ا بيـَ م وبـنيَ
إفا ُوظوروا اي خفملَوا اي خ ُفسو م وهيابوا اـي ايـوهلم وقويـ َ
خنْ ييفونَ هلم ايما يَسْمعوَ َ َظ ٌر واليُـرر هلـم إيـرا ٌد ا ااصـ اأ وال صـد
ت َهرَر إال فو اق يد جَعلَتْ َهرْ َك ال ظرِ دخهبَ ا ووَصَ َلتْ باهلُوي ا خَ ـبابَ ا
الس َ
)1اال ثدالل والب اأ.290 :
 ) 2اال ـثعا ات الـش ايـا ب ـا جـو ل الييفـو و ـا ك جو سـي هراـة ابـد اايــد
جحفة.184 :
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ا ـ َه ْثَ ـرً بان ــالياِ وهَثبااَ ـدُ اــي الثحصــياِ وهُلهي ـ بأيــدي ا إىل ال ــب
وهسرع إىل اليول ااموا س .)1
بعـد فلـب يــأه خهـم ـؤال خفقيـ للمو ـواية لـدر ابــد اليـاهر هــو
ــؤال :إدا ة اخلــق بي ـ وبــني اآلفــر قــول الفيفــرة الــش خيــام قوهلــا
قوا يث ال يدية وب ى الي ا روا ال ظم) ا الـدالئا وان ـرا ؟ ايفيـر
افثلر ابد الياهر ا اآلفر و ا خفقييات اخلق لدي ؟
ق خث ـاأ اخلـق
و ا ابد الياهر بر ا َ اماٍ ييَم ٌّ عرا ييفون ايص ق
ا خش ياو ي السيايات اروا ية قول الفيفرة الش يدّ ا وهـملا ال :ـا
جاأ ا :ظو ة ي الييم ااو واية مييفي قصرها ا الييم الثقض اآلهية :
.1الييمة ااو واية انوىل :حتيفيم العيا بدل اهلور:وااثماد اال ـث باط
والثأ ا بدل الثيليد واللوـوأ إىل ال ظـر ااـرد الـملش ـي شـأ اليـب الـى
 )1دالئا اااوا  458 :وهملا اخلطاب وةافج ا الدالئا ييف ر اـي يـوة ااعر ـة
الش ان خيو ا ا بد الياهر ا البيئـة الثياايـة والفيفريـة الـش ـان إف فاك يثصـدر ب ـمل
الفيفـــرة الـ ـ ظم) اي ـــا اـــارراك وإن ـــان قرا ـ ـقا دالليـــقا بقهيـ ـاق ا خصـــل إال خن
ب ا ـأة انايفـا ا ديـدة ا
اآليديولوجيا وخبعادها ااث واـة ا ـت هـدير وهـو دخ ٌ
خ ساو ثيااية وايفرية ودي ية ثباي ة ثصـا اة قيـث ميثـزل اي ـا الل ـوش ب ـري الل ـوش
والملاه بااو وا

والثحيز بارياد والثعميم بالثوزئة واايصاأ بااما عـة وهريهـا

ي خدواأ ااو واية و وا ع ا يضا إىل فلـب هيـاطا هـمل الفيفـرة الـش خ اد هأ يسـ ا
وب اأها ابد الياهر ا قيول المية و عرايـة ث واـة أصـول الفيـ والثفسـري والـم
اليفقم وهريها ـي ااـاالت ـا ا ثحضـا هعـدد خبعـاد ابـد اليـاهر ااعرايـة وه ـوع
ليفاه العلمية :ايي وخصول

و ثيفلم واوش وبقه

و ايـد وايلسـو ل ـة.

ا ييثض ال ضال الى خ ثر ي صعيد ي خجا جناح الفيفرة وااي اع ب ا.
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قواـة اهلل هعـاىل
ارييية:ساا ظ ْر خشا جاٍ هيفونُ إِفا خ ت هدْتَ ا خن هعـر َ ُ
ت اي ا اَ الى العول ِم وادمَ اال ْـثبا ةو الـى وُجودوهـا و ـان الثّيليـدُ
ولثر َ
اي ا خق با إِليب والثعوياُ الى الـمِ هـريِك لثـرَ لـديب و ـذِّ اهلـور ا ـب
و فسب يَـبو ْي لـب اُحـاُ ال لـطو ايمـا خيـتَ ويـ ْبذُ
و اجذ ايلب واصدُ ْ
اخلطأ ا الملش هوهامـتَ .وهـا خيـتَ خيـاق خاوـزَ وافثيـا اق خيـبذَ ممـي َـرِ َ خَن
هُعر َ قوةُ اهلل هعاىل يَ ا وة الش إِفا اُرات ا ا ت خْو َ وخب رَ وخيور
وخي ر ولث َر خَنْ ال يَيهور لطاُ ا الى ال َّرْك اا اليوّة وال َهعْلو الى اليففر
اا العلو؟ واهلل ااسثعانس  )1وي ري ا هملا السياو إىل لاةٍ وصف ا ابـدالياهر
بأ ا اظمى) ي لاـات ااعراـة:سوه خن ىـ َأ ـ َي اا سـان ومي ـ لـ  :خن
ىرش لفظ وخن يُ هيفثور ا ه ِري هَحصيا وخن يُحسِّي الب ـاأَ الـى هـ ِري خ ـااٍ
وخن ييــــو َل ال اـــ أَ مل يَ هيثُلهـــ اولهمـــاق .وَسْــــأل اهللَ اهلدايـــةَ و رهَـــبُ إليـــ ا
العصمةس  )2و ي إشا اه ه ا:سخشٌّ خَ ْشبَ ُ بـالفثى ا اَيهلـ ودوي ـ وَخ ْيَـدُ لـ ا
الم وييي خن ييلد ا فلب ودف ي الـدلياِ وظـاهرَ لفظوـ وال َيبْحـثَ
اــي هفس ـريِ ااَزايــا واخلصــائوِ ــا ه ـ َ؟ و و ـيْ خيْ ـ َي َثُ ـرَت اليفثــر َة العظيم ـةَ
ت االهِّسا َع ا ُاوَا ِو َ ولوُ ْ ِا اخلَلها وطايةو الب ر؟ و يرَ ييفونُ خنْ َهظه َـرَ ا
واهاسَع و
خلفــاظ حمصــو ة و لــم عــدودة علو ــة بــأن يــوهى ببعضوـ ا ا ِإثْــر َبعْ ـ ٍ
حصُرها العدَ ُد وال َي ث ب ا ان َدُ؟ خَمْ خن َيْبحَث اي فلب ِّل
لطائرُ ال َي ْ
ويَسْثيص َ ال ظرَ ا ايع و ويثثب َع ُ شـيئاق ا ـيئقا وَي ْسثَيصوـَي ُ بابـقا ابابـقا قثـى
َيعْ ِر ق ب اهد ودليل ويعلم بثفسري وهأويل ويوثا بثصوير ومتثيل ؟س .)3
 )1دالئا اااوا .10 :
 )2ااصد السابا.33 :
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الى سـثور السـلوك اا وـ ااعـرا ا اخلطـاب ال يـدش لعبـدالياهر
ـيايات اليـول ا
جند بع ااق ذ انفقيية العلميـة لديـ ظـاهرة ا بعـ
الدالئا وان ـرا ـي فلـب ـثقق يولـ ا فثـام بـاب ارمل :سيـد بـا َن اآلنَ
ر الراه ـبو ا ايثــداحِ ِ ــادو العَيهــا
واهاض ـذَ ولمَ ـيْ َظَــر ظَ ـرَ ااثثبِّــتو ارصــي و
ا وَ ْي شأهُ الثووُ إىل خن َيعْر َ انشـيا َأ الـى قَيائي ـا
ضِ
واال ْديادو ي الف ْ
ويَث ل َاَ إىل ديائي ا ويربأ ب فس اي رهبة اايلـد الـملش يَوـرش ـ َا الظـاهور
وال َيعْــدو الــملش يَيَ ـاُ ا خولِ اخلــاطرِ خَنا الــملش يل ـتُ ا شــأنِ سارَ ـملْ س وا
فملَ َأهفملٌ يُ ْوب ُ السِّـحْر وَيبْ َـرُ الفويفهـر
هفليم خ ِر والاث وي و ب ومل هر وخنا هأ َ
الملش يلتُس  .)1ويول ا الثو يس:سخ ـا الثو ـيس اإ ـب ال هسثحسـي لـا س
اللفظثني إال إفا ان ويـا ع ي مـا ـي العيـا ويعـاق محيـداق ومل ييفـي ر ـى
ا ا ا بي ما ر ى بعيداقس  )2ويول ا الفصاقة:سثم إِ ـ ال شُـبْ ةَ ا خنا هـمل
الفصاقةَ الش َيدااو ا لولفه و ه ُداااةٌ اموعِ اليفلمةو دون لقادو قرواو ـا إفْ
ليس يَبْلاُ ب ـم ه ااُـتُ الـرخش إِىل خَن يَـدااوا لويفـاِّ واقـدٍ ـي قـرو و ساشـثعاَس
وعَلُـوا سال ِّـنيس الـى قودَهـ و اَصـيحاق و ـمللب سالثـاأس و سالعـنيس و
اَصَاقةق اَيَ ْ
سالقمس .وإِفا ا تو الفصاقةُ دااا قة ولمَومو ِع اليفلم وة مل يُثص او ْ قصولُ ا هلـا
فاَ
إال ي ب ْعدو خن هعدم ل ا وي يض خ ر ال طا ب ا .فاك ن ال يُثص او خن هد ُ
ا سالفصاقةُس وجـود قة اي ـا
اررو ُ ملث ا ا ال ط ِا داعةق واقد قة قثى هُوع َ
هلل هَعـاىل العصـمةَ والثوايـا ايـد
ا قا ِل وجودها .و ا بعْد هملا إال خن سأ َل ا َ

 )1السابا.117 :
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بلاَ ان ُر ا ال اا وة إِىل قد إف ه ب العاياُ َلرا خ َ ُ قياأ ـي العيـاِ قـني
يرا يد يال يولقا هملا ؤدا و لب سليفقا إىل هملا فضا س .)1
إفن االعيــا و اميلي ـ ــي ظــر وهأ ــا وإد اك هــو صــباح و ـ ــي
صابيذ ااعراة لـ ر زيثـ وخهميثـ لـدر ابـدالياهر ـي طـا خن العيـا
حتيفم ال ظرة ااو واية الوا ـحة إىل انشـياأ انايفـا اافـاهيم ااعـا
ال صــوص  )...والعقيــة ا دليــة بــني العيــا وانفــقو وي ـاق ه ـ اقيــة
)2
ثومل ة ا ظام الثيااـة العربيـة فادهـا:سالثمييز ا و ـواات ااعراـةس
ابدالياهر ا رجا وهو ا ثداد
وه العق ة الفا ية ب يفا وا ذ ا
لوا ال ايد العرب اليديم بأهمية همل الييمية ا هعبريهـا اي:سالعيـا الـملش
ب هثميز ان دادس  )3ما ييول ابي طباطبا ا ايا ال عر.
 . 2الييمة ااو واية الثا ية :إاادة ال ظر:
فلب خن ال ظر السريا واللحظة العابرة قاجز دون الوصول إىل اريييـة
و ــد ـــي ــدود ااعراـــة الــش ي ب ــ لاو هــا باا عـــان والثفصـــيا
وااعاودة ويعلا ابد الياهر ا

م هـملا ااـ

بأن:سا ملـة خبـدا خ ـبا إىل

ال فوا ي الثفصيا وإ ب لد الرلية فسـ ا ال هصـا بالبدي ـة إىل الثفصـيا
وليف ب هرر بال ظر انول والوصر الى ا ملة ثم هرر الثفصـيا ا ـد إاـادة
ال ظر ولـمللب يـالوا ال ظـرة انوىل محيـاأ ويـالوا مل ميعـي ال ظـر ومل يسـثيو
الثأ ا وهيفملا اريفـم ا السـما وهـري ـي ارـواا اإ ـب هثـبني ـي هفاصـيا

 )1دالئا اااوا  408 :وي ظر 19 18 17 :وخ را البقهة.26 19 3 :
 )2هيفويي العيا العرب

د .حممد اابد ا ابرش.30 :

 )3ايا ال عر.7 :
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الصــوت بــأن يعــاد اليــب قثــى هســمع ــرة ثا يــة ــا مل هثبي ـ بالســماع انول
وهد ك ي هفصيا طعم الـملوو بـأن هعيـد إىل اللسـان ـا مل هعراـ ا الملويـة
انوىل وبإد اك الثفصيا ييا الثفا ا بني اأ و اأ و ا ا و ا ا وهيفملاس .)1
ــي ال مــافل الثطبيييــة ا هــملا الســياو اجــاأ ا قــديث ابــدالياهر اــي
اال ثعا ة ا بداية ان را قيث ارديث ا ا خصـول ـي انصـول اا مـة
ا للية ايفرة ااع ى) الفيفرة انم الـش ل ـي ب ـا ابـد اليـاهر وخ ـس الي ـا
ــروا ااعــرا:سوخول فلــب وخوال وخقي ـ بــأن يس ـثواي ال ظــر ويثيصــا
اليـول الــى الث ــبي والثمثيـا واال ــثعا ة اــإن هــمل خصـول ــثرية ـأن جــا
حما ي اليفقم إن مل يا ل ا ثفراـة ا ـا و اجعـة إلي ـا و أ ـا خيطـاب
هدو الي ا ااعا ا ثصرااه ا وخيطا حتيط ب ا ي ج اه ا وال ثا يوهلم
الفيفرة اخ العما ويول :
ش خاراا الصبا و واقل ** )
واُرّ َ
ويول  :السفر يزان اليوم ويول اناراب :
ا وا إفا اصطفوا فرت بي م الس ام ** وإفا هصااحوا بالسيو يفز ارومام
والثمثيا يول :
اإ ب الليا الملش هو د **
ويؤهى بأ ثلة إفا قيا ال ظر ا انشياأ ىمع ا اال م انام وي فـرد ـا
ا خباصةٍ ي مل يير الي ا ان يصري اهلمة ا طلـب وحتريـب اخلـاطر لـ
واهلمة ا طلب ا ريائا عير اا ة ا البحـث اـي الـديائا يليـا الثـوو إىل
عراة اللطـائر ير ـى با مـا والظـواهر ويـرر خن ال يطيـا ـفر اخلـاطر
 )1خ را البقهة.137 :
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ولعمــرش إن فلــب خ وح لل ـ فس وخيــا لل ـ ا إال خن و ـي طلــب الراق ـة ــا
يعيب هعبقا و وي افثيا ا هيا ع اليفلفة ـا يفضـ إىل خشـد اليفلفـة وفلـب
خن ان و الش هلثي ا د ا ملة وهثبايي لـدر الثفصـيا ولثمـا ا وقـدة ثـم
يملهب ب ا الث ـعب وييسـم ا يبـيق بعـد يبيـا إفا مل هعـر قيييـة ارـال ا
هقيي ا قيث الثيت واارتاي ا قيث اارتيت ـان ييـاا ـي ديفـم اي ـا إفا
هو ــط ان ــر ييــاا ــي خ اد اريفــم بــني جلــني ا شــرا ما و ــرم خصــل ما
وفهــاب اري مــا ا الفضــا لــيعلم خي مــا خيعــد ا الســؤدد وخقــا بــالفلر
وخ ــخ ا خ و ــة ااــد وهــو ال يعــر ــي ســبث ما خ ثــر ــي والدة انب
انالى وا د ان  :وا خن ييفون واقـد مـا يرشـياق خو متيميـاق اييفـون ا
العوز اي خن ي:م يضية ا ع اهما ويبني اضق خو يصـاق ا ثماهـا ا قيفـم
ي ال يعلم خ ثر ي خن ا واقد ما لد ف ر خو فلا صو س .)1
ويؤ د الى ثا هملا السـلوك اا وـ ااعـرا وخ ـ ـي شـر الصـ ااة
ااعرايــة فلــب خ ـ :س ا شــراتْ ص ـ عة وال ف ــر بالفضــيلة امــا إال ن مــا
دثاجان ي دية الفيفر ولطر ال ظر و فاف اخلـاطر إىل ـاال دثـال إليـ هريهمـا
ودثيفمــان الــى ــي اوهلمــا والطالــب هلمــا ا هــملا ااع ــى ــا ال دــثيفم ــا
اداهما وال ييثضيان فلب إال ي ج ة إىاد االئثق ا االثلفات وفلـب
بني لب ايما هرا ي الص ااات و ائر انامال الش ه سـب إىل الديـة اإ ـب
لد الصو ة ااعمولة اي ا لما ا ت خجزالها خشد افثقاـا ا ال ـيفا واهليئـة
ثم ان الثقلم بي ا ا فلب خمت واالئثق خبـني ـان شـأ ا خاوـب وارـملو
اصــو ها خوجــبس  )2والعلــة ــي فلــب خن ه ــاك ــي لليــات ال ظــر ااعــاد
 )1ااصد السابا.21 :
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والثأ ا ااثيفر ما ييول:س ا ال دضر ا خول الفيفر وبدي ة اخلاطرس .)1
ه الثزام إفن مببدخ و ي بادئ ااعراة وهو إاادة ال ظـر يثوـاو
ي فقل ال ايد عراة الثسمية وااشا ة واال طباع والبدي ة واال لـال
العلمــ ـ إىل البحــــث والثأ ــــا وااثايفــــة واال ثيصــــاأ والثعــــيني
والثفسري والثيعيد وه خقد خهم اليوا ني العيلية هلـملا العلـم الـم البقهـة
وال يد ي الة يوا ني خفرر:س وهو خقد ا هفا ا ال اا ودفا الي م
اللبس اي قثى ظ وا خ ليس هلملا العلم يوا ني ايليةس  .)2وه إشا ات بال ة
الداللــة للبــاقثني اــي ــلوك و ـ ا طريــا ااعراــة البقهيــة وال يديــة
باالبثعـــاد اـــي اال ثســـقم للظـــاهر وااد اك انول اافضـــ إىل عراـــة
ــوهة وارــرص الــى متييــز الثفاصــيا ا ااســألة وا ثيائ ــا ا ااما ــة
العلمية الى ال و والفيفرة وااف وم و ما ييـول خلثو ـري – هأ يـداق الـى
)3
فلب :س ا ي ش أ دثال إىل ي خطول ي سألة خ أ طرق اس
. 3الييمة ااو واية الثالثة:إ صا خها العلم:
ا فثثذ الدالئا يثحدض ابدالياهر اي طائفة ي ال اا ي يفلون اائياق
ي اوائا ااعراة بسبب ا ث اج م بعـ السـلو يات اا اايـة لسـمت ااعراـة
وييم ا ارية ثا الطعي ا العلمـاأ اـرتر الواقـد م:سيُيـدِّم ـا ُيحْسوـي
حسوـي ودـاولُ الزِّ ايـةَ الـى الـملش مل يَحْـ َ بـ
ي خ واعِ العلـمِ الـى ـا ال يُ ْ
والطعيَ الى خهل و وال َ ا م ثم هثفاوتُ خقواهلُم ا فلب اموـي مـو ٍ
يــد ا ــث ليفَ ُ هَــوا ُ وَبعُ ـدَ ا ا َ ـ ْو َــدا و و ـ ْي ُرتجِّــذ اي ـ ب ـنيَ ااِ صــا و
 )1ااصد السابا.133 :
 )2السابا.303 :
 )3يراأة خا ااال.211/3 :
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والظُّل ْم ىو ُ ها ة وَيعْدل خفرر ا ارُيفهـم اأ اـا َـي يَللُـو ا هـملا ااع ـى
ص ُد ا ـا خ ـ ِر اـيِ العيـاِ
ريْر قثى ال ييض َ إالب بالعد ِل وقثى َي ْ
يا َ
ايفال ّـ أو اامث ـ ِا وجــو ُد  .ومل ييفـ ْي فلــب ــمللب إال لو َــر و العولــم وجليـاِ
حملِّ ـ وخنا حمباثَ ـ ر ــو ةٌ ا الطِّبــاع و ُ َر بــة ا الًفــوا وخن ال َيْــرة الي ـ
ال ةٌ للووبولـة و و ـواةٌ ا الفوطـرة وخ ـ ال ايـبَ خايْـبُ ا ـدَ ا ميـاِ وـي
َادَ وال َعةَ خ ْو اُ ي اخللُوِّ ا الم يُعادَ إفن إال ي اَـرْط اأبـة ومل
يُسمذ ب إال ل دة الضيس .)1
ي ال مافل الثطبييية الى هـمل الييمـة ااو ـواية ـا ىـد الباقـث ـي
ا ثحضا ملة ي العلماأ المليي قا وا يصب السبا ا يدح اد ااعراة
وهأ ــيس بعــ خايفا هــا الــش متثــا بــملو ااع ــى ا ــروع ابــد اليــاهر ا
ااع ــى) و ــي خبــر ان ثلــة ه ــا قديث ـ اــي ــا ــي ــيبوي وا ـاق ا
ـيايات ث واــة هعبّـر اــي اقثفـاأ ابــدالياهر بال زاـة ااعرايــة والصـ ااة
العلميــة لــدر هــمليي العلمــني اللــمليي مل ييفــي قضــو هما ا فطــاب ابــد
الياهر ا :سا زئيات احسب وإةا دفق ا د ا صـلب ادهـ الـش ابثـدخها
وا ثلرج اس .)2
ــي ان ثلــة ا هــملا الســياو إشــا ة اب ـد اليــاهر إىل ــقم ــيبوي اــي
الفعا وهو يولـ :س و ي خفـو شـ أ بـأن يطلـب فلـب ايـ اليفثـب اابثـدخة
ااو واة ا العلوم ااسثلرجة اإ ا جند خ باب ا يد ـبيوا ا اصـول ـا إىل
رب ي اللف وال ظم خايا ي بعدهم خن يطلبوا ثل خو ىيئوا ب بي ل
اوعلــوا ال يزيــدون الــى خن دفظــوا هلــب الفصــول الــى وجوه ــا وي ـؤدوا
 )1دالئا اااوا .5 :
 )2دفا إىل ثاب ابد الياهر.24 :
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خلفاظ م اي ا الى ظا ا و ما ه  .وفلـب ـا ـان ثـا يـول ـيبوي ا خول
اليفثاب:وخ ا الفعا اأ ثلة خفملت ي لف خقداض انياأ وب يت اـا ضـى
و ا ييفون ومل ييـا و ـا هـو ـائي مل ييـا .ال علـم خقـدا خهـى ا ع ـى هـملا
وال ييا ا الوهم خيضـا خن فلـب
اليفقم مبا يوا خو يدا ي خو ييا يريبا
يسثطاع خاق هرر خ إةا جاأ ا ع ا يوهلمس والفعا ي يسم بأيسام الز ـان
اط وقا ـر و سـثيباس ولـيس خيفـى ـعر هـملا ا ج بـ ويصـو ا ـ .
و ثل يول  :أ م ييد ون الملش بيا خهم هلم وهم ب ـأ خا ـى وإن ا ـا
ايعا ي ما م ويع يا مس .)1
وخ ــا قضــو ا ــاق ا فطــاب ابــد اليــاهر ا ــو قضــو ه ــوع ه وا ـاق
الاثـاق يفضـ إىل اليــول بعمـا خثــر ا ـاق ا هأ ـيس ــروع ابـد اليــاهر ا
ااع ى وال ضال ا وااي اع ب ا يايات ي الدالئا وان ـرا قيـث
ان :سيلوف با اق ويمل ر ق ويسث د ب وييـدم هلـملا مبـا يفيـد خ ـ
ميثا خها الرخش والبصرية وال يوو العا اني ب مل الص عةس .)2
و ــثرياق ــا يعثــر الباقــث الــى ق ــذ قضــو ا ــاق ا فطــاب ابــد
قسَـيٍ مل َيحْسُـيْ ـي
الياهر بصيا ث واـة وخ ـاليب اثلفـة :سو ُبا يـولٍ َ
ني هَسبابَ بـ إِىل يبـيذٍ الـملش قيفـى ا ـاق يـال :س جـا طـاووا
يائو ول ق َ
ر وهوَ يو ئملٍ وال اليميِ ايال :ا َظ ـتُ خنا
يو اق اي جملسِ ُح ّمدو بيِ يو ُ َ
يول :س ـبحان اهللس ييفـون عصـية هلل هعـاىل قثـى ـانَ اليـومُ يعـتُ جـقق
خَبلاَ ابيَ يو ُـرَ اـي جـاٍ ق ـاق ايـالَ جـاٌ ـي خهـاِ ااَولـس :س ـبحانَ

 )1دالئا اااوا .604:
 )2دفا إىل ثاب ابدالياهر.34:
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اهللس ااســثعظمِ لــمللب اليفــقمِ لُي ضو ـبَ اب ـيَ يو ــرس  )1سواال ـمْ خنا وــي
ت هَعلمُ إِفا هداب ْرهَ ُ خنْ مل دث ْ وا عُ إِىل ا هيف ٍر و ويّةٍ قثى ا ثظَمَ
اليفقم ا خ َ
ا َـيْ امـ َد إِىل آللٍ الرَطَ ـا ا
با هرر بي َل ا مِّ بعضوـ إِىل بعـ ٍ ـبي َ
لب ال يب خ ثر ي خن يَ ْم عَ ـا الثفـرًوَ و مَـ ْي َضَـدَ خشـياأَ بعضُـ ا الـى
ب خن ل أ ل هيئةٌ خو صـو ٌة بـا لـيس إال خنْ
بع ٍ ال يُريد ا َضَد فل َ
هيفو َن جممواةق ا خهش العنيِ .وفلب إِفا ان ع ـاك ع ـى ال حتثـال خن َهصْـَاَ
اي شيئاق هريَ خنْ َه ْع وطرَ لفَظاق اَلَـى ثلـ و يـولِ ا اق :سجّبَـبَ اهللُ ال ـب ةَ
واصَمَبَ يَ ارَيْـرة وجعَـاَ بي ـبَ وبـنيَ ااعراـةو َسَـباق وبـنيَ الصِّـدْو َـبَباق
ت و َياـي ا اي ـبَ اا صـا َ وخفايَـبَ قـقوةَ الثايــور
وقباـبَ إِليـب الثثبًـ َ
ني وطـردَ ا ـب ُفلا اليـأاِ
وخ ْش َعرَ يلبَبَ ازا ار ِا وخوْدَعَ صـدْ َكَ بـرْد الـيي ِ
وارااَبَ ـا ا الباطـاِ ـيَ المللـة و ـا ا ا ـا ـي اليولـةس  )2سويُبـيِّي هـملا
قمٌ ف َ َر خبو اثمانَ ا اق ُ ا ثاب البيان والثبيني وخ ا خ ثبُ لب الفصـا
قثى هسثبني الملش هو ااُرا ُد يال:والسـا ُة ا فُطبوـة الِّيفـاحِ خنْ يُطيـاَ اخلاطوـبُ
ُيص َر ااويبُ...س  )3سوييففيب يول ا اق :وإةا ال عر صـياهة و ـرب ـي
وي ِّ
الثصويرس .)4

 )1ااصد السابا15 :
 )2السابا.97:
 )3السابا.169:
 )4الســـــــابا 508 :وي ظـــــــر482 389 388 318 292 255 251 :
 602 599 598 590 576 556 511وخ ــــرا البقهــــة51 10 6 :
.126
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إن ثـا هــملا ارضـو للوــاق لـدر ابــد اليـاهر يـ وم ا ـ الــة ــي
ان ـو خهم ـا ـا يثعلـا بــوا ا رجـا بأهميـة اال ـثعا ة بااثلصـو خث ــاأ
ه ييد ال ظرية وب اأ صرق ا ايد:س ان يبوي ا د ابد الياهر خو ـا ال ـاا
الماق مبعا ال حو و ان ا اق خو ا ال اا الماق بال عر وال حو وال عر
هما العلمان اللملان ا ثلرل ما هملا العلم نن ال عر ما يـال هـو عـدن
البقهة وال حو هـو ال ا ـب هلـا الـملش ي مي ـا إىل خصـوهلاس  )1وب ـملا ـد ك
خهمية هفااا العلوم والثيفا ا ااعرا بي ا ا ب اأ ال ظريـة ومتـثني خصـوهلا
وا دها عاا ا ما لدر ابـد اليـاهر ايـد :س ـان ييـدح الـم ـيبوي بعلـم
ا ـاق وييــدح الــم ا ــاق بعلــم ـيبوي س  )2لثلــرل ــي بي مــا شــرا ة
ااع ى و روع ال ظم لدي ا مشولية وا ثيعاب وا سوام بـني خايفـا هـمل
ال ظرية والعلوم الش هيفا لت ع ا.
مــا خن ييمــة ــي يــيم ااو ــواية ااعرايــة ا واــاأ ابــد اليــاهر ليفــا ــي
يبوي وا اق واالقثفاأ ب مـا هثمثـا ا ا ثصـا اـال العلـم الـملش هـو
بصدد واايا الثـام اصـلحة ااعراـة الـش هـو ا فـد ث ا وإامـال العيـا
وال ظر ي خجل ا ي فقل اال فثاح الى اآلفر ي الثلصصـات انفـرر
حيفوـمُ ـي عمـا ال ظريـة
الش هزيد ـي يـوة العثـاد اا وـ العلمـ لديـ وهُ ْ
ا ــد بعيــدقا اــي العزلــة والثيويــا ا ــوا ٍة ايفريـةٍ واقــدة بصــو ة ال ييبلـ ا
الوايا العلم واالجثماا ل ملاك ويأباها اا ا هأ يد الى ييمة اآلفر
وخهمية اال ثعا ة ب ي خجا اا وز ااعرا فس للـملات اـإىل جا ـب ـيبوي
وا اق جند خياأ خفرر ي قيول وختصصات اثلفة لدر ابـد اليـاهر
 )1دفا إىل ثاب ابدالياهر.34 :
 )2اارجا السابا.34 :
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)3

خ ثـــال :اخلليـــا بـــي خمحـــد الفراهيـــدش  )1وانففـــا  )2وانصـــمع
وفلـــر انمحـــر  )4وابـــي جـــا  )5وابـــي ان بـــا ش  )6وخبـــ اليا ـــم
اآل ــدش  )7وخب ـ ارســي الر ــا  )8واليا ـ ا رجــا  )9وخب ـ هــقل
العســــيفرش  )10وابــــد الــــرمحي بــــي ايســــى اهلمــــملا  )11وخبـــ الـــ
 )12واار با  )13وهريهم ا لفريي ي خ بـاب ااعراـة و وادهـا
الفا
ا الرتاض البقه و ال يدش.
وااقق ـ خن هــمل اناــقم مــا ه ـ ا ا ثمائ ــا إىل قيــول عرايــة خفــرر
ا ثفاد ا ابد الياهر ا مللب ي ملاهب ايفرية ودي ية ث واـة اااو ـواية
 )1ي ظر :دالئا اااوا  606 :وخ را البقهة.134 133 :
 )2ي ظر :دالئا اااوا .317 219 :
 )3ي ظر :دالئا اااوا  272 :وخ را البقهة.30 :
 )4ي ظر :دالئا اااوا  319 277 272 :وخ را البقهة.189 :
 )5ي ظر :دالئا اااوا .564 :
 )6ي ظر :دالئا اااوا  315 :وخ را البقهة.259 :
 )7ي ظر :دالئا اااوا  553 :وخ را البقهة.350 349 329 :
 )8ي ظر :دالئا اااوا .434:
 )9ي ظـــر :دالئـــا اااوـــا  509 434 :وخ ـــرا البقهـــة112 108 39 :
.346 317 172
 )10ي ظر :دالئا اااوا  485 470 :وخ را البقهة.248 :
 )11ي ظر :دالئا اااوا .483 :
 )12ي ظر :دالئا اااوا .373 328 204 :
 )13ي ظر :دالئا اااوا  502 486 158 13 :وخ را البقهة.134 :
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ا فطاب ابد الياهر ما خ ا ا فثاح الى اآلفر ا ختصص واـدم اال ثفـاأ
بالثياط ارب ي بيد واقد احسب ا خيضاق يبول هلـملا اآلفـر وإصـ اأٌ
ريفمث العلمية واال ث ا ة ب ا دون االلثفـات إىل االفـثق اآليـديولوج
ااملهيب وخهون الصرااات الفيفريـة الـش ي ب ـ للمعراـة خن هيفـون ا ازلـة
ا ا وب ـملا انلـا جـاأ ابـد اليـاهر – بأشـعريث  )1 -يثبسـاق ـي صـابيذ
يبوي الملش يال ا الرياش  :س ان ـيبوي ُـ ياق الـى السـ ةس  )2ويادقـاق
ي اد ا اق الملش :س ـان ـي خئمـة ااعثزلـةس  )3بالواـاأ واالقثفـاأ فاهـ
هلــملا وفاك ا ةــوفل ــي ةــافل :ساالقثفــاظ بصــو ة العلــم يفيــان اــوو
ا للملات ال ايدة وه  :سحترص الى الث بث مبعراـة ييـة ال
الملواتس  )4ومتثي ٍ
هثعرط إىل الصرااات واال ثماأات وانهراطس .)5
 - 3اا وانصـالة:
انصالة ه هاجس ي هواجس صـ ااة ااعراـة ا هـا يخ العلـوم الـى
اــو اــام وييمث ــا انفقييــة اا ويــة هثمثــا ا قالــة الــوا ) لــدر صــا ا
ااعراـة واا ـث ا بال ظريــة وهـملا الــوا يـرهبط ملــة الظـرو والعوا ــا
االجثماايــة والثياايــة والسيا ــية الــش ميــر ب ــا جمثمــا العلــم وواـ ال ايــد
 )1ي ظر :زهة انلبـاأ 248 :واـوات الوايـات 612/1 :وإ بـاأ الـرواة188/2 :
وطبيــات ال ــااعية 149/5 :وشــمل ات الــملهب 340/3 :وابــدالياهر ا رجــا
بقهث و يد نمحد طلوب.14 :
 )2طبيات ال حويني والل ويني للزبيدش.68 :
 )3زهة انلباأ البي ان با ش.192 :
 )4اال ثدالل والب اأ حبث ا فصائو العليية العلمية ب اصر البعزاه .290 :
 )5اارجا السابا.291 :
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بالوايا يا ة مبا ي الملش ميثا سثودع الفيفر وفا ـرة ااعراـة الـش يعمـا
ا ف ا وقا ر الملش ي يفا رظة الث يفا واالشث ال العلم و سـثيبل
الملش ميثا خاا اال ثظا ما خن انصالة هعا خفرياق قالة ثالثة ي الوا هـ
الوا اايفا خش مبيفان ااعراة وحميط ا ي ج رااية ارضا ات والثيااـات
ليبدخ العالوم ي قيث ا ث ى اآلفرون ا هملا العالَم.
ا الرتاض ال يدش هبدو انصالة ييمة وية ر و ة ا إهاب اخلطـاب
ال يــدش لــدر ال ايــد اليــديم وه ـ هعــا ا جوهرهــا :سا ــثيقل الــملات
ال يظ ر فصوصية ال ايد وا فراد ومتيز برليـة فاصـة
ال ايدةس  )1ا ثيق ق
للعـامل شـيفبلث ا رظــة الـوا ) لديـ ب مـو ااعــا ا الثـا يخ وهيفا لـ ا
قســب صــريو ة الز ــان البدهيــة ووصــوهلا إىل
واهصــال بعضــ ا بــبع
قا ـــر ااعـــرا الـــملش ي ـــيفا فـــط اال ـــثواأ و ثصـــر ااســـااة إىل
ااســثيبا للمعراــة ال يديــة الــملش ي ــيفا واــاأ الثلي ـ والثأويــا واليــراأة
والثأييد خو االارتاط لدر ااثلي .
هعا ا ابـد اليـاهر ا رجـا ه ـا ا هـمل الييمـة اا ويـة ـا ال يـد ـي
قيث انصا الى خ حماولة ا ث ا ) وليست ريقا الـى ـوال وقـني
ثأ ــا هعلييـ الــى يولــة ا ــاق ــد ك ــدر ا ثعا ـ ــي ثيااــة االهبــاع
والثيليد وهأ يد الـى ويـة الثأصـيا والثوديـد الـى ااسـثور اا وـ
ال ظرش ما هظ ر همل الييمـة الـى ااسـثور الثطبييـ ا شـواهد وبي ـات ا
الـــدالئا وان ـــرا ا ـــو يـــو د يولـــة ا ـــاق ويعلـــا الي ـــا ا الـ ـ و
اليفا وجَبَ هر ُك ال ظـرِ ا اليفـاِّ
اآله :سواالمْ خ ليسَ إفا مل متيفي عراةُ ِّ

 )1الملات ال ايدة ا ال يد العرب اليديم.150 :

428

خفقييات اخلطاب ا ال يد العرب اليديم  -ابدالياهر ا رجا خةوفجاق
د .حممد بي عد الد ان

ب ايمــا ُي ْم ويف ــب عرا ـةُ فلــب اي ـ وإِنْ ي ـاا اثوعلَ ـ
وخنْ هعــر َ العل ـةَ والســب َ
قرَر وي خنْ هَ ُسدا بابَ ااعراة الى فسوـب وهأهفـملَها
شاهداق ايما مل َه ْعرِ ْ خ ْ
اي الف م والثف ًم وهعوِّدَها اليفسَـا واله ُ َويْ ـا .يـال ا ـاق ُ:و ق ٌم ـثريٌ يـد
جَــرر الــى خلس ـ ةو ال ــاا ول ـ َضَ ـرّةٌ شــديدةٌ ومثــر ٌة ُ ـراةٌ .امو ـيْ خ ــر فلــب
فرِ شَيئاقس يال :الو خنا الماأَ اِّ اصـر ـملجرت
يوُل م :سمل َيدَع انولُ لآل و
ط ولمَـا لَـمْ يَ ثـ و إِلـي م َاماـي يَـبْلَ م
همل اليفلمةُ ا خيْاا م ه َر ُوا اال ـث با َ
لرخيتَ العولم ُلـثق ..واالـ ْم خنا العلـمَ إِةـا هـو عـدونٌ ايفمـا خ ـ ال مي عـب خن
هرر خلو وِيرٍ يد خُفرجَتْ ي عدنِ ه ْب ٍر خنْ هطلُبَ اي وخن هأفُـملَ ـا هَوـد
ب ي ب ـ خن ييفــون خيْـبَ ا طلـبو العلـمِ و ـيَ اهلل
ولـو َيَـ ْد ِ هُو ـ ٍة ــملل َ
هعاىل َسأ ُل الثواياس .)1
هملا الى سثور الوا اا وـ بييمـة انصـالة لـدر ابـد اليـاهر ـي
قيــث الثـ ظري والثأ يــد الي ــا ومييفــي خن ىــد الباقــث ق ــذ انصــالة ا
اخلطاب ال يدش لدر هملا ال ايد ا ربني:
 - 1خصالة الرلية :والرلية الى او اـام هعـ ::ساـي ويـر اـام لـا
ارياةس  )2ومييفي خن هيفون ما ا د بع اادا ا الفيفرية وال يدية الى اـو
خفــو ليــة العــامل) لثثضــمي :سمتــثقق اا ـاق اــي الوايــا العــامل الثيــاا
والفيفرش واالجثماا ) واي ةط ي االلثزام الوجودشس  )3وه ا الملات
ااد ـــة هـــأه الـــى شـــيفا :سهيســـيمات ايليـــة يبليـــة هأفـــمل هيئـــة ليـــة

 )1دالئا اااوا .292 :
 )2عوم العلوم اا سا ية.453 :
 )3اارجا السابا.453 :
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للعــامل)س  )1هــملا الــى ســثور الفــرد خ ــا الــى ســثور الثيــا خو ا مااــة
ال يدية اإ ا:سااموع ااعيبد لألايفا والثطلعات واا اار الش هربط خاضـاأ
اااة إ سا يةس .)2
وهملا ال مط ي انصالة ظ ر ا للياتٍ ادة خهم ا ا جـاأ ا هوصـيف
رال ـ ونهــا ا ــ ولوايع ـ الــملش خقــول ــا دثــال إليــ هــو صــوت
انصــالة والــوا وهربلــة هــملا الوايــا بــاااقن اــي ال ـمٍ جديـ ٍد وهــملا
العلم:س وهو بـابٌ ـيَ العلـمِ إفا خ ـتَ اثحثَـ اطلعْـتَ ـ الـى اوائـدَ جليلـةٍ
و عا ٍن شريفة و خيتَ ل خثراق ا الديي اظيمقا واائدة جسـيمة ووج ْدهَـ ُ ـبباق
قسْم ثريٍ َي الفساد اويما يَعو ُد إِىل الث زيوا وإصقحِ خ وا ٍع ـ َي اخلَلـا ايمـا
إىل َ
يثعلـاُ بالثأويـا وإن ليؤ ــب وـي خَنْ ُه َـاَلطَ ا دَاــواك وهـدااَا اـي َ ْــزاك
ني هُدر ثم ال ه دش إلي وهُـ ودلا بعراـا ٍن ثـم ال هسـثطياُ
ويرْبأ بب اي خن هسثب َ
ٍّ وخن
خن َه ُدلا الي وخنْ هيفون االوماق ا ظاهرِ ُيَلِّـدٍ و ُسـثبي اق ا صـو ةو شـاك
يسألب السائاُ اي قُوة يَلهيى ب ا اخلصمَ ا لية ـي ثـاب اهلل هعـاىل خو هـريِ
فلب اق ي صر ُ ا ب بوم هيَا وخن ييفون هاية ا لصـاقبب ـب حتيلـ الـى
ت ارخيـتُ اضـقق و زياـ قة وصــاداتُ لـمللب خَ دياــة
فسـ وهيــول :يـد ظــر ُ
و لثوـدَ ثـاَ الــملش
اـا ظ ْر لثعـرِ َ مـا اراـتُ و اجـ ْا هفسَـب وا ْـبُ ْر وفُ ْ
ت اــإنْ اَــر َ اــملاك وإال ابي يفمــا الث ــا ر ه ســب إىل ــوأو الثأ ًــا
وج ـدْ ُ
ث َي ْثي ـ ل ـبَ ــي ال ـمِ
ب إىل اســادٍ ا الثليا.وإ ـ الــى ا ملــة حب ـ ٌ
وُي ْسوــب َ
ص وُلبا ويأفمل لب خ ا ى العيون وقباب اليلوب و ـا ال
ااِاراب فال َ
يداا الفضاُ اي داا ٌا وال ُي ْيفور جحاَ ا وا ي ِي العيولِ ُ ْ ويفرٌ.وليس يَثأهاى
 )1دليا ال ايد اندب

د .عد البا ا ود .يوان الرويل .78 :

 )2اارجا السابا.78 :
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ف َر وخَنْ خيِّـ لـب الفُصُـولَ الـش ا
ل خن ُخاْ ولمَب ويْ خولِ ان رِ ا فلب ل و
ُقر ها مب يئةو اهلل ازا وجاا قثى هيفونَ الـى الـ ٍم ب ـا يبـا َو دوهـا
ياش خن خ ِّ
اليب .اااماْ الى خنا ه ا اصوالق يَو أ بعضُ ا ا إثـرِ بعـ ٍس  )1ويـد يـدّم
لمللب بيول :س ثم إ ا وإِ ْن ا ا انٍ هو الـى ـا هـو اليـ و وـ ْي إقالـةو انُ ـو
ا اــي طوبَاا ــا
اــي جو َاه ــا وَهحْويـاِ انشــياأو اــي قاالوه ــا وَيهـاِ ال فــو ِ
ب اخلَقئ ِا اأمود وة إىل خ دادها ودهر ليس لفضا وخهلـ و لديـ و إال ال ـرً
ويَله و
صرْااق وال َيْ ُ َبحْثقا وإال ا يُدهواُ ايـولَ م ويسْـ ُلبُ م َعْيـولَ م قثـى صـا
و
خَاوزُ ال اا خيقا ا َد ا ميا َيْ ا ت ل وهماةٌ ا خن يَ ْسثَفويدَ اولهمقا خو يَـزْدادَ
ق اإنا اا هلرَ ـي طوبـاع
ق خو َيوْعاَ ل فلب حبالٍ ُش ْ ق
اَ ْمقا خو يَ هيفثَسب اَضْ ق
اليفريمس .)2
ب ملا يـدل ابـد اليـاهر بـدلو ااعـرا ا ديـد ا ا ـ و يفا ـ الـملش
اهسم بثعطا اا ادة وشلا الـثفيفري لـا خش حماولـة للثوديـد خو خش بـاد ة
للحفر ااعرا ا ديد ما هـو ويـر ال ـاا وااثمـا ـي قولـ ـي الفيفـرة
الش يـد ا ابـد اليـاهر بـروح جديـدة:سوي ب خن أفـملَ اآلنَ ا هفصـيا خ ـرِ
ب و طهلَـبٌ اسـري
ت الش ا َهعْـرِط وإاـ َلمَـرامٌ صـعْ ٌ
اازيا وة وبيا ِن ا ا و
ا بـني ُ ْيفوـرٍ لـ ـي خصـل و ثحيا لـ
ولوال َخ الى فلب اـا وجَـدْت ال ـا َ
ج ـ و و عثيوـدٍ خَ ـ بـابٌ ال هيـور اليـ العبـا ة وال ميلـب ايـ إال
الى هريِ وَ ْ
ااِشـا َة وخنا طريـاَ الثعلــيم إليـ سـدُو ٌد وبــابَ الثف ـيم دَوَـ ْلـ ٌا وخنا
عا يَب اي َعانٍ هَأبى خنْ َهْب ُر وي الضامري وخنْ َهدوييَ للثبـينيِ والثاصـوير وخن
هُرر اار قة ال ويابَ الي ا وبادية ال قووابَ دو ا وخن لـيسَ للواصوـرو هلـا
 )1دالئا اااوا .42- 41:
 )2ااصد السابا.34 – 33 :
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إال خن يُلَوِّح ويُ ريَ خَ ْو يَضربَ ثَقق يُ ْبـئُ اـي قُسْـيٍ يـد ارَاَـ الـى ا ُملـة
واضيل ٍة يد خَقسا ا ي هريِ خنْ ُيثْباَ فلب بَيا قا ويُييمَ الي بُرها قا ويَـمل ُرَ لـ
قواـة وخ ـا خُْـزِلُ لـبَ اليـولَ ا فلـب وخُد ِّجـ شـيئاق ا ـيئاق
اول قة ويُو ِدَ ايـ َ
ني اهلل هعاىل اليـ وخ ـأل الثوايـاس  )1وهـملا لمـذ ـم ـي ق ـذ
وا ثع ُ
خصالة الرلية للوايا والعامل ي يبـا ال ـيخ خث ـاأ شـروا ا هيـديم ـروا
ال ظم االو ا للحال – إف فاك – هو و ا السائد) السـائد الـملش ي ـيفا
حتـدياق ـي حتـديات الوايـا ولــمللب ي ـري الـد ثو هوايـا الزيــدش إىل خن خوىل
يات الثفيفري ال يدش اا و لـدر ابـد اليـاهر ا هـملا اخلضـم وخ ـام هـملا
العامل :سه يطا السائدس .)2
ما خن ي ق ذ خصالة الرلية لدر ابد الياهر فلـب االلثفـات ـ إىل
ـا يثصــا بالث ــاون العيلـ ويلــة اابـاالة العلميــة الــش ه ــيفا قــاجزاق دون
ال فوف إىل ا يا بـ شر العلم) ييول ا و ا ي وا ا ارـديث اـي
الثيــديم والثأفري:سويــد وَي ـاَ ا ظ ــونِ ال ــااِ خَا ـ ييفف ـ خ ْن ييالَ:إِ ـ يُــدِّم
للع اية وننا ف هرَ خَهمً ويْ هري خن ُي ْمل َر ويْ خيي ا ـت هلـب الع ايـةُ؟ و َ
ــانَ خه ـما؟ ولوثليًل ـ ِم فلــب يــد صَ ـ ُر خ ـرُ الثيــديمِ والثــأفريِ ا فو ـ م
خلطهبَ اي قثى إِ ب لثَرر خ ثرَهم يَرر هَثًبعَـ وال ظـرَ ايـ ـربقا ـي
و َهوا وا ا َ
الثيفلُّــر ومل هــرَ ظّــاق َخ ر الــى صــاقب و ــي هــملا وشــب س  )3ويولــ ا
اي ي اليَول فاصً ديي ٌا:االَ ْم خنا مما يَ وياً ظَـ ُر ال ـااِ ايـ ـي
العطر:سهَملا ٌّ

 )1السابا.65 :
 )2جدلية ااصطلذ وال ظرية ال يدية.479 :
 )3دالئا اااوا .108 :
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خَ ْر سالعطروس خا يد ُيؤْهى با ملة اق هعطر الى ا يلي ا ليفي ُه ْعطَـرُ الـى
الةٍ بي ا وبنيَ همل الش ُهعْطرُ الةٌ خو الثانِس .)1
إن هـملا ال ــوع ــي انصـالة ي بــا ــي واـ لـدر هــملا ال ايــد بـــ ااع ى)
انصــيا رر ــة ااعراــة وةــو انايفــا وواي ـ بوظيفــة العلــم ا إصــقح
وبولـة
العامل وخن هـملا العلـم هـو وح انصـالة:سوخن ال َيْـرة اليـ ال ـ ٌة لل و
و و وا ٌة ا الفوطرة وخ ال ايبَ خايْبُ ا دَ ا ميـ ِا وـي َادَ ـ وال َـعةَ
خ ْو ـاُ ــي اخللُــوِّ ا ـ الــم يُعــا َد إفن إال ــي اَـرْط اأبــة ومل يُســمذ بـ إال
ل دة الضيس .)2
 - 2خصـالة ااصـد :
هظ ر ييمةُ ظريةٍ ا ـي فـقل عراـة صـاد ها وي ابيع ـا الـش اشـثيت
ــا وهــزودت ــي عي ــا وا ا ــثيعاب صــاقب ال ظريــة اــا اقثوهـ هــمل
ااصاد ليعيد صبّ ا ا إ ائ اخلاص و بيف ا بطرييث اخلاصة الش يع :ب ا
ــي ااققظــة والثأ ــا وال ظــر واال ــث باط إىل العمــا والصــياهة واا ــاأ
والب اأ ا هملا اايام ي ري الـد ثو حممـد خبـو و ـى ا ـياو ااعراـة اا ـة
وااعراة البقهية وال يدية فاصة إىل :سخ ـب ال هسـثطيا خن هثعـر الـى ايـا
اليفاهب إال إفا قللت اده ا وأ ااعراة الوااية مبصاد الـش وّ ـت ب ـاأ
 )1السابا.244 :
 )2السابا .5 :وي ظر:

الثوديد الديا ا د ال يخ ابد الياهر ا رجـا

يـري

خبو يد جملـة ليـة دا العلـوم اليـاهرة العـدد 36 :خ ثـوبر 2005م ص413 :
وه ــاك قــديث فصــا اــي وح الثوديــد ا فطــاب ابــد اليــاهر ا رجــا

ا ثــاب

الد ثو يري خبو يد :العلم وال ظرة العربية للعامل الثوربة العربية والثأ يس العلمـ
لل ضة.226 – 222 :
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العلم و يـر ا ـت ااـادة العلميـة الـش ا ثلب ـا ـي هـمل ااصـاد هث ـيفا
ا د وه بسط وهثولى ا طيّات ان ط اليفرمية وبسلائ و وهبث س .)1
ويد ااثمد ابد اليـاهر ا ب ـاأ سـا ال ظريـة واخلطـاب لديـ الـى صـاد
خوىل ياه ا انصالة و ع ى خصـالث ا خن هلـا ـي اليـوة والييمـة وانهميـة ا
الــوا اا وـ ــا ىســد ــق ة الب ــاأ ويــز ع االطمئ ــان بصــحة ااـ
ومييفي خن ىعا الباقث همل ااصاد انصيلة الى ربني هما:
 .1اليـرلن اليفـريم:وهظ ر ييمة هملا ااصد وخصالث ا يول ابـد اليـاهر
ت وباَـتْ وَب ـرت هـ َ خنْ
بأن:سا ةَ الش ا يا َتو اروةُ باليُرلنِ وظ ر ْ
ٍّ يَ الفَصاق وة هيصرُ ا يُور الب رِ و ُ ْث يـاق إِىل هايـ ٍة ال يُطمَـذ
ا َن الى قَد
ٍّ او ـزَ ا ـ
إِلي ــا بــالفويفرس  )2وخن:سالوصْ ـرَ الــملش ب ـ َهَــاهى اليــرلنُ إِىل قــد
ااَللُويـــونَ هـــو الفصـــاقةُ والبقهـ ـةُس  )3ا ـــو مـــا خ ـ ـ ااصـــد انول ا
الفصـــاقة والبقهـــة وخلـــا العبـــا ة ا ـــو ااصـــد انول ا ب ـــاأ ال ظريـــة
وا ثماهلــا ــي فــقل اال ــثعا ة ب ــواهد و صوصــ ا هأ يســ خايفا هــا
وبملو ها وانهم ا فلب هو خ يسثعني ب ملا ااصد خلد ة هملا ااصد ي
قيث بسط ايفـرة اااوـا لليـرلن و ـي قيـث ااـأهى الـملش اليـ إاوـا
والسر اليفا ي ا اصاقث وبقهث واوز العرب خن يـأهوا بآيـة الـى ـاهلم
ـــي الـــو اليفعـــب:سالى ان ـــم لـ ـ ا ا خصـ ـ ا البقهـــة ـــي اليصـــيد
 )1دفا إىل ثاب ابد الياهر.23 :
 )2دالئا اااوا .8 :
 ) 3الر الة ال ااية ا إاوـا اليـرلن :ـمي ثـقض

ـائا ا إاوـا اليـرلن للر ـا

واخلطاب وابـد اليـاهر ا رجـا ا الد ا ـات اليرل يـة وال يـد اندبـ
الي ا حممد فلر اهلل خمحد وحممد هلول قبم.118 :
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قيي ـا والـا

وان جا و ي اا ثو وان واع و ي اازدول و ا ال يزدول وهلم شـاهد
صادو ي الديباجة اليفرمية والرو ا العويب والسـبب وال حـت الـملش ال
يسثطيا خشـعر ال ـاا اليـوم وال خ اع ـم ا البيـان خن ييـول ثـا فلـب إال ا
اليسري وال أ اليلياس .)1
. 2ال عـر العــرب :دااا ابـد اليـاهر اـي ال ـعر العربـ بوصـف صـد اق
للحيــاة ول ســان:ساي ارـاً والصــدوُ واريفمـةُ واصْـاُ اخلوطــاب وخنْ ــانَ
و ى مثرِ العيولِ وانلبـابو وجمثمَـاَ اوـرَوِ اآلدابو والـملش يياـد الـى الّـااِ
َْ
ااعا ال ريف َة وخاادَهُم الفوائدَ ا ليلة وهر اا بـنيَ ااا ـ وال ـاب ِر َي يـا
يفا مَ انفقو إِىل الولدو اي الوالد ويـؤدِّش ودائـاَ ال اـر اـي ال ائـب إِىل
ال اهد قثى هَرر ب لثا َ ااا ني الد قة ا البـايني وايـول انَوالـني ـردودةق
ب حما ـيَ
ب وابث َــى ال ــر َ وطل ـ َ
ا اآلفــريي وهَــرر ليفــا َ ـي َام اند َ
اليــولِ والفعْــا ــا اق راوا ـقا واولهم ـقا َ صــوبقا وهادي ـاق ُرْشــداق و ُعلم ـاق
سدِّدقا ولدُ اي للاائ اي طَلبو ااآثر والزّا وهدو ا ا ثسابو اأا ود داايـاق
و ُحرَّ قا وبااثاق وحمضضقا و مل را و عراقا ووااظقا و ثيِّفاقس .)2
وهأه خصالة هملا ااصـد وخهميثـ ا اخلطـاب ال يـدش لـدر ابـد اليـاهر
ي فقل همل الـوارة ـي ال ـواهد ال ـعرية الـش شـيفلت قيـزاق
ا رجا
برياق ي ـروع ابـد اليـاهر ا الـدالئا وان ـرا :سايد ا ـثعما ـا الثـ
 384بيثقا و 32صـر بيـت) ا  315و ـعاق ا ان ـرا س  )3وهـملا ال ـ ر
 )1دالئا اااوا .576 :
 )2ااصد السابا.16 – 15 :
 )3دو ــة ال ــواهد ا الــرتاض البقه ـ العرب ـ

ــي ا ــاق إىل ا رجــا

خ سـ ا

ياييس ا – و اهو ا ووظائف ا د .راد بي اياد.167/1 :
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ااعرا ب ملا ااصد انصيا ي صاد ال ظرية لدر ابد الياهر ل الة ـي
الـــدالالت خوهلـــا لمـــذ اال ـــثيعاب الـــواا لـــدر هـــملا ال ايـــد ا لليـــات
اال ث ـ اد والثحليــا و عيــا ال ــعرية لديـ فاصــة وخن ظرهـ إىل الفــرادة
ال ــعرية ال حتيفم ــا ليــديولوجيا اليو ـدَم وارداثــة الــش ــادت اــيمي يبل ـ
ا و:سيثعا ــا ــا ااــو وض ال ــعرش بطرييــة ختثلــر امــا ــا القظ ــا لــدر
خ قا افثقااق ييفاد ييفون جوهريقا ايد ا ثحضر ا ص ا ريي شااراق ـي
الطــو الثالــث يابــا ثقثــة شــعراأ ــي الطــو انول وثقثــة ــي الثــا ممــي
هواهرت خشعا همس  )1وهملا اال ثيعاب الواا ـرد إىل ي ااـة هـملا ال ايـد خن
ال عر انصيا ل صريو ه الز ا ية الش ال مييفي خن هثوير قيث انصـيا ال
ويــت لـ وال جيــا وال قيبــة عي ــة وهــو بمللب:سيــدفا دائــرة االفثبــا
ب أ ي اريادس  )2اق هثوير البقهة إال إفا هوير اندب واابداع!
و لمذ لفر يثصا بطريية هوظير هملا ااصد العرب انصـيا ا فد ـة
اااوــا اليرل ـ فاصــة ا الــدالئا والر ــالة ال ــااية وهــو ب ــملا يــدل
فادهــا هيفا ــا
بر ــالة عرايــة لل ايــد خث ــاأ االشــث ال بال ظريــة وااــ
ااعراــة ا فد ــة اا ــروع ااعراــة ال ــعرية واليرل يــة:سهرا يثبــت ا صـ
بطريية ااوا اة خ ثلة اخلطاب اليرل ـي ج ـة وخ ثلـة اخلطـاب ال ـعرش ـي
ج ــة ثا يــة وميثــا هــملان اا وــزان اليفــبريان خهــم ااصــاد الــش ا ــثيى ــا
ا رجا خ ثلة ا الدالئا ثم مللب خ ثلة االاطبات العا ة وا ما الصـ ااية
الش ييفون دفوهلا ا ال و ي ج ة هأ ـيس ااسـائا وإيا ـة ااـ خ ثـر ـي
خش ش أ لفرس .)3
 )1اارجا السابا.155/1 :
 )2السابا.157/1 :
 )3السابا.412/2 :
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املبحث الثاني :أخالقيات اللغة:
)1

الل ــة هـ اــزن الفيفــر فلــب خن :سطــرو الفيفــر مت اــ :الل ــةس واااــا
الثواصا لوح الزجال الملش ي يفسر دائمقا وارور الـملش ه ـبوس ـ ايـون
الثأثر والثأثري ا اخلطاب امو قا وا اخلطاب ااعرا الـى وجـ اخلصـوص
و ــياو العلــم وااعراــة هــو ــياو فطــاب هواصــل هــداول ه ســو الل ــة
والفيفر والثياليـد انفقييـة واا ويـة والل ـة ا هـملا هـ ثـال امـا الفيفـر
وال ظر والثأ ا واال ث باط وااد اك والوا و ائر خ طة العيا.
ا ي يلفان خو و وجـاك دي ـان
حتت اصا م وا وان خهم ثب ٌّ
واــال ولــوهل ا ثــاب م الســفة الل ــة) :الفصــا العاشــر :خفقييــات
الل ــة) وايـ إشــا ة إىل و ــوع هــملا العلــم وهــو االهثمــام بـــ:سانفقييات
العا ة للمما ات الل ويةس  )2وهو الم جاأ لردم هوّ ٍة و د يـوٍ ـبري ا
جمــال العمــا العلمـ الل ــوش وهــو ا ا ــب انفقيـ فاصــة ا ــد ط يــان
طواان الفلسفة ا اامل اللسا يات فلـب :سخن الثيليـد الفلسـف مل ي ـثم هـو
خيضاق بانفقييات اللسـا ية إال ا قـالثني فرجثـا اـي اليااـدة وهمـا :ال يـد
اناقطو للبقهة و يد لوك لق ثعمال اافرط لليفلماتس  )3وهلملا مييفـي
اليول بـ:سخن هملا ااال جما ٌل جديد سبياقس  )4دات اراجة الثواصـلية العلميـة
إلي دقا لـ :سهملا ال يو الملش يعثو الفيفر الفلسف لل ة) وهـو يـو بلـا
 )1ا و يولوجيا اخلطاب ي و ـيولوجيا الثمـثقت إىل و ـيولوجيا الفعـا د.
ابد السقم قيمر.17 :
 )2السفة الل ة.500 :
 )3اارجا السابا.496 :
 )4السابا.496 :
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قوم قداق يداو إىل الثفيفري بأ ليس ثيوة الصداة وقسبس .)1
ول ة ال ايد ا فطاب ال يدش ه بضعة ي ايفر و ظر و ليثـ لألشـياأ
وللعامل وه لمذ ي ااق ذ اا مة ااع:ة اي وح ال يد لدي ا الـش
هعطـ ال يــد ع ــا ووجــود وه ــيفل وه ــيفيل مبــا هــوار ــي إ يفا يــات ا
الثعبري اي الفيفـرة و بـادئ ا الث ـمليب والثواصـا انفقيـ بـني الـملات/
ااثيفلم /اا ث ) و اآلفـر /االاطـب /ااثليـ ) لللطـاب ال يـدش االل ـة
ه اادلول الملش دمل هملا الدال ال يد) وانفقو ه جوهر هملا اادلول.
ه ا قيـث هسـيط انفـقو دـدض الفـراس ايسـيط جسـر الل ـة ثـم يسـيط
جسر ال يد اي ا ا ش أ!
وال ايد العرب اليـديم يـد ك هـملا البعـد ا ل ـة فطابـ ـي فـقل وايـ
بييمة اآلفر ا فطاب ال يدش اروا ش و يفا ثـ لديـ وبمللـ ا فلـب شـثى
الو ــائا للحفــاظ الــى بــادئ اايثــاو انفقي ـ لللطــاب ال يــدش بوصــف
اعاليــة قوا يــة هثــوفى الف ــم وااا ــام والثأويــا:سوخفقو ارــوا الــش
هفرت ا ه ا الويـت فسـ خفـقو للف ـم والثأويـا نن وح ارـوا هـ
وح الف مس  )2ما ييـول بـو ييفـو ثـم واـ هـملا ال ايـد ـي ج ـة ثا يـة
فاصة قييية الثق م بني ثيوـة اخلطـاب ال يـدش خو مثـرة اخلطـاب) بثعـبري
انصوليني اندو وان باب ااؤدية إىل همل الثمـرة وهـ ا قيييث ـا قليـةٌ
ييفثس ـ ب ــا فطــاب ال ايــد ا الــرتاض ال يــدش ومييفــي يا بث ــا ا اخلطــاب
ي فقل الع اصر اآلهية:
ال يدش ه ا لدر ابد الياهر ا رجا
 )1السابا.496 :
 )2إشيفالية اا

ا هري ي وطييا بول ييفو واقيث ا بالعلوم اا سا ية واالجثمااية

– او هأ يس هري ي وطييا للحوا قسام الديي د ويا.478 :
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 - 1الل ـة والثـأدب:
ظ ــرت هــمل الفيفــرة ا ــياو اللســا يات الثداوليــة ــي طلــا الوظيفــة
االجثمااية لل ة وخ ا خداة ي خدوات الثطبيـا االجثمـاا ومتـثني انواصـر
والعقيات والروابط بني اناراد وااثمعـات والثفااـا اراصـا بـني ا اصـر
اخلطاب ااة اخلطاب هو ـاط ال ظـر ا للـ هـمل الوظيفـة ولسـيدها
وجــاأت ظريــة الثــأدب الــش هعــر بأ ــا :سجممواــة ــي الطرائــا ااثعــا
الي ا دافا اااة ل وية يثمثا دو ها ا ارفاظ الـى يـد ـي اال سـوام ا
خث ــاأ الثفااــا بــني ااــثيفلمنيس  )1وهــ ا هــملا ااضــما اللســا الثــداول
ال ظرش :سقيا جديـد للبحـث ـا اثئـت اليفثابـات ايـ هثعـاىل واايا بـات ا
إطا هث وع واأـدض يسـثد ك الـى اليـديم ويفـثذ ا ه ـاول الثـأدب لاايـاق
جديدة ا ثسحت مبيثضاها خ ا الظاهرةس .)2
طــا
ويــد ا ــت الباقثــة اللســا ية وبــني ال ــو ا امل ـ ا اللســا
الثأدب)  )3ي خهم ي خ س لفيفرة الثأدب ا اخلطاب وخهميثـ ويوا ي ـ
ااوجبة ل وهـ ا هـملا هسـثد ك الـى ـا يدّ ـ بـول هـرايس ا قديثـ اـي
بثدخ الثعاون)  )4الملش يعد ي البملو انوىل لعلـم خفقييـات اخلطـاب ا
 )1ظرية الثأدب ا اللسا يات الثداوليـة د .قـامت ابيـد جملـة اـامل الفيفـر ل43 :
يوليــو – ــبثم :ع2014 1 :م ص 114 :وي ظــر :اللســان واايــزان خو الثيفــوثر
العيل

د .ط ابد الرمحي.237 :

 )2اارجا السابا.114 :
 )3ي ظر :اللسان واايزان.240 :
 )4ي ظر :بحث بول هرايس اا طا واأادثة) الملش هرا ـا ـي حممـد ال ـيبا
و ــير الــديي دهفــوا ا :إطــقالت الــى ال ظريــات اللســا ية والدالليــة ا ال صــر
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السياو الثداول ويأه ا هملا الصدد خيضـا ـا يد ـ ـا ـي جيفـرش ليـثا
ايما يا ياادة الـلُلُا والسماقة)  )1ا اخلطاب و ـا ثرهـ خو ييفيـو ا
ثاب ــا ااضــمر) ا حتســني الســياو الثواصــل ــي بــادئ الثــأدب)  )2ا
اخلطــاب و يثضــى طــا الثــأدب ا اخلطــاب يفيــد :سبــأن يلثــزم ااــثيفلم
واالاطب ا هعاو ما الى حتييا ال اية الـش ـي خجلـ ا دفـق ا اليفـقم
)3
ــي ــوابط الث ــمليب ــاال ييــا امــا يلثز ــان ب ـ ــي ــوابط الثبليــاس
وصــاهت الييفــو هــملا اابــدخ لــثيفي ؤدب ـاق) بصــي ة وا ــعة لث ــما بــادئ
الثأدب بعا ة ا الثواصا ليفو  :سخقف للصـلة االجثماايـةس  )4بـني خطـرا
اخلطاب ويد ت حتت همل الصـي ة ابـدخ الثـأدب اليوااـد الـثقض الث مليبيـة
اآلهية:
 - 1ياادة الثعفر :و يثضاها :ال هفرط فسب الى االاطب.
 - 2ياادة الث يفب :و يثضاها :لثوعاْ االاطب خيثا ب فس .
 - 3ياادة الثودد :و يثضاها :لثظ ر الود للملاطب .)5
الثا

ي اليرن الع ريي اثا ات عربة .611/2 :واللسـان واايـزان 238 :و ظريـة

الثأدب ا اللسا يات الثداولية 117 :وااضمر نو ييفيـو  351 :فاصـة ارـديث
اا م هلا قول سلمات الثواصا السوش) ا.344 :
 )1ي ظر :بادئ الثداولية جيفرش ليثا.110 :
 )2ااضمر 344 :وهعدها خو ييفيو ا ياو اخلطاب والثداول مبثابة :ساارجا الملش
ال مييفي الث ا

ا س.345 :

 )3اللسان واايزان.240 :
 )4الثداولية اليوم الم جديد ا الثواصا لن وبولو وجاك وشق .247 :
 )5ي ظر :اللسان واايزان.241 – 240 :
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والى فلب ثيفون اايا بة ه ا ا طا الثـأدب ا اخلطـاب ال يـدش لعبـد
ــي فــقل يــراأة الســلوك انفقيـ الثلــاطيب لــدر هــملا
اليــاهر ا رجــا
ال ايد ا ااثلي وا ث طاو ااق ذ انفقيية ا ل ث ال يدية.
ويــد اختــمل ابــد اليــاهر الــة ــي ان ــاليب ا هــملا الصــدد ــي خهم ــا
وخبر ها خ لوب الدااأ للمثلي ا هضااير اخلطاب ال يدش لدي ـي فلـب
يول :سواال ْم خ يد لنَ ل ا خن عو َد إِىل ا هو ان ْ ُر انا َظمُ وال َـرطُ انهَـمُ
والملش أ هو الطلوبة و اً ا اَدا ُ ف ائاُ إِلي  .وهو ااَرا ُم و ا وا ُ خ بابٌ
جبَ خن ييفونَ لو ظه ٍم زي ٌة الى ظـم
للثسلُّا الي وهو بيانُ العولا الش هلا َو َ
وخن يعظم خ ر الثفا ا اي ويث اهى إِىل ال اياتو البعيدةو وايُ سألُ اهلل هعاىل
العــون الــى فلــب والثوايــا ل ـ واهلدايــة ل ـ س  )1وهعليي ـ الــى يولــب إفا
يلــت:س جنوم اهلــدر) هعــا :خصــحاب ــول اهلل و ـ اهلل ا ـ م اإ ـ
ا ثعا ة هوجب شب ا ايليا؛ نن ااع ى خن اخللـا بعـد ـول اهلل اهثـدوا ب ـم
ا الــديي مــا ي ثــدش الســا ون بــال ووم وهــملا ال ــب بــاو هلــم إىل يــوم
الييا ـة ابــالرجوع إىل الــو م ولثــا هم واعــاهلم وهــدي م ه ــال ال وــاة ــي
الضــقلة و ــي مل يطلــب اهلــدر ــي ج ــث م ايــد قــرم اهلــدر وويــا ا
الضقل ما خن ي مل ي ظر إىل ال ووم ا ظقم الليا ومل يثلا داللث ا الـى
ا اســالب الــش هفضــ إىل العمــا ة و عــادن الســق ة وفالف ــا ويــا ا هــري
الطريا وصا برت االهثداأ ب ا إىل الضقل البعيد واهللب اابيـد االييـاا
الــى ال وــوم ا هــملا لــيس الــى قــد ه ــبي ااصــابيذ بــال ووم خو ال ـ ريان ا
ان ا ي ااثفرية؛ نن ال ب ه اك ي قيث ارس واا اهدة؛ نن اليصـد إىل

 )1دالئا اااوا .524 :
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فس الضوأ واللمعان وال ـب ه ـا ـي قيـث العيـا نن اليصـد إىل يثضـى
وأ ال ووم وقيفم واائده ثم ا اي ا ي الداللة الى اا ال وان ي ي
الزيــا ا ــ واالاوجــال والوصــول ب ــمل ا ملــة ــا إىل دا اليــرا وحمــا
اليفرا ة سأل اهلل هعاىل خن ير ي ـا فلـب ويـديم هوايي ـا للـزوم فلـب االهثـداأ
)1
والثصـــر ا هـــملا الضـــياأ إ ـ ـ اـــز وجـــا ولـ ـ فلـــب واليـــاد اليـ ـ س
ويول :سوإِفا ا تو الفصاقةُ داااةق ولمَوموعِ اليفلم وة مل يُثص او ْ قصولُ ا هلـا
إال ــي بعْـدو خن هعــدم ل ـ ا وي يض ـ خ ــر ال طــا ب ــا فاك ن ـ ال يُثصـوا خن
ا الفصاقةُ وجـودةق
ا اررو ُ ملث ا ا ال ط ِا داع قة واقد قة قثى هُوع َ
فَ
هد ُ
اي ـــا ا قـــالِ وجودهـــا و ـــا بعْـــد هـــملا إال خن ســـألَ اهللَ هَعـــاىل العصـــمةَ
والثوايــاس  )2هــملا ا جــو اليفثــاب وهضــااير اخلطــاب ويــد ييفــون ا
اافثثذ وهو هيليد اام ـي هياليـد اليفثابـة ال يديـة لـدر ـثري ـي ااـؤلفني
وال ايد ه ا إةا ير اـ :هـملا ال ـوع ـي الثـأدب بالـدااأ إىل هيريـب ااسـااة
ومتثني الود واليف ر اي اني الرااية والع اية واالهثمام بـااثلي ـي فـقل
إشرا بالدااأ ل الى هملا ال حو لدر ا رجا .
مــا خن ــي خ ــاليب الثــأدب ا اخلطــاب ال يــدش لــدر ابــد اليــاهر هــملا
الثحفيز الظاهر الدائب للمثلي والرتهيب ل ا داأاه ااثيفر ة ا ـيايات
ثرية لدي وهو حتفيز يدل الى وح الرااية العالية لدر هملا ال ايد بااثلي
ب د حتييا االية انلفة بني العما ال يدش ـي هـملا ال ايـد و ثيبلـ  )3ـي
فلب ثقق يول :سوإِفا ظرتَ إىل الفصاقة هـملا ال ظـ َر وط َلْبثَ ـا هـملا الطلـبَ
 )1خ را البقهة .70 :
 )2دالئا اااوا .408 :
 )3ي ظر :االية انلفة ال و و ثيبل ا الرتاض ال يدش د .شيفرش اابلوت.13 :
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اقثوْتَ إىل ص ٍ :الى الثأ ًا و واظَب ٍة الـى الثـدبًر وإِىل وهماـة هَـأهبى لـبَ خن
هَ هيَا إال بالثامام وخنْ َهرَْباَ إال َبعْد بلـوسِ ال ايـة و ثـى جَ اـمْتَ فلـب وخَبيْـتَ
ت ن ـرٍ جَسـيم
ط َـريم وهعرا ْـ َ
إِال خن هيفونَ ه الب ايد خَ َمْتَ إىل هـر ٍ
ب واَضْلوب وَخَْباُ ا دَ فوش العيول الراجحة لـب
ت الش ه خَهمً لدويو َ
ولَثرْ َ
وفلــب خ ْن هَعــرِ َ قُواــة اهلل هعــاىل ــيَ الوَجْــ الــملش هــو خَ ْــوَخُ هلــا وخ ــو
هلــا وَخفْلَ ُا بــأن يَ ـزْدادَ ُو ُهــا ُــطواقا و و بُ ــا طُلوا ـقا وخن َهسْ ـلُبَ إلي ــا
الطريـاَ الـملش هـو ل َـيُ لـبَ ـيَ ال ـبِّ وخَبعَـدُ وـي الرايْـبو وخَصَـذً للـيينيِ
ب لب خصْـقق ا ساخلـِ:س
وخَقرر بأن يبلب ب ياصويةَ الثبينيس  )1ويول  :سوخ ا خ ث ُ
إفا ارَ هاَث ا فثذ لب وج العلة ا فلبس  )2ويول :سوإن خ دت خن هـزداد المـاق
بأن ان ر مللب خا ـى خن ه ـا ـا يصـلذ ايـ الث ـبي الظـاهر وال هصـلذ ايـ
اابال ة وجعا انول الثا ااامد إىل ا لـد اال ـم الـملش ااثـثذ بـ ااثـا ايـ
هري حمثما لضرب ـي الث ـبي إفا خاـرد ويطـا اـي اليفـقم بعـد يولـ هعـاىل
﴿إةا ثا ارياة الد يا ماأ خ زل ا ي السماأ﴾ اآلية لو يلت إةـا اريـاة الـد يا
اأ خ زل ا ـي السـماأ خو ااـاأ ي ـزل ـي السـماأ اثلضـر ـ ان ط مل ييفـي
لليفقم وج هري خن هيد قمل ثـا اـو إةـا اريـاة الـد يا ثـا ـاأ ي ـزل ـي
السماأ اييفون يـت و يـت إف ال يثصـو بـني اريـاة الـد يا وااـاأ شـب يصـذ
يصد س .)3
ويـــد خر ابـــدالياهر خن خيـــثم الـــدالئا ب ـــملا ال ـــداأ ااعـــرا انفقيـ ـ
للمثلي بيول :سايا خيً ا السا ُا ولمَا يل ا ُ وال اظرُ ايما ثب ا ُ وااثصـفِّذُ اـا
 )1دالئا اااوا .38 :
 )2ااصد السابا.212 :
 )3خ را البقهة.215 :
جملة العلوم العربية
العدد الثالث واخلمسون شوال 1440هـ

443

دوااــا ُ إنْ ـتَ يع ـتَ يــاعَ صــادوِ الرهب ـةو ا خن هيفــونَ ا َخ ــركَ الــى
حتَ
بصري ٍة و ظرتَ َظ َر هـامِّ الع ايـةو ا خن يُـو ِدَ ويَصْـ ُد َ اـي عراـةٍ وهصـف ْ
ذ َي إفا ا َاَ بابقا ي العلم مل يي عْـ إال خن ييفـونَ الـى فو وة الساـ ام
هصفُّ َ
ويضــرب بــااعي ــي السا ـ ام ايــد هُــديتَ لضــالثب واــثذ لــب الطري ـاُ إىل
ُب ْيثب وهُيِّئ لب اندا ُة الش ب ا هبل ُا وخُوهيت اآلل َة الـش ع ـا هصـا .الـملْ
ب ووا نْ بـني قالوـب اآلن
ل فسبَ بالش ه خ أل ليديب وخاوفُ بـار ِّ اليـ َ
ت ي َيهدهب وخايهتَ ي هفهلثـب وصـرتَ هعلـمُ إِفا خ ـتَ فُضـتَ
ويد ه با ْ َ
ا خ ر ساللف س و سال ظمس ع ى ا هـمل ر وهعلـم يـر هـو د وهصْـد وبي ـا
هيفـر َ خلفاظـاق ال
ط ا ـوا َأ يُصـا كَ خنْ ِّ
فبْ َ
ط َ
ت ي خ رها ا اميا َأ وفاب ٌ
وخ َ
هعر ُ ل أٍ ا هفسرياق و ـروبَ ـقمٍ للبل ـاأ إفا ـئلت الـى خهرا ـ م
اي ــا مل هســثطيا هلــا َهبْيي ــا اإ ـبَ هــراكَ هُطيــا الثعوًـبَ ــي هفلثــب وهيفثـرُ
ت اليـ طــو َل ُـداهب .و سـَألُ اهللَ هعــاىل خن
االاثـملا َ إِىل ايلــب ـي الــملش ـ َ
ىعا ا ا أهي و يصد و ثحي لوج ـ و فالصـقا وإىل ـا اـزا وجَـاا
ؤدِّيقا وولثَواب و هيثَضويقا وللزًلهفى ا د ُ ْوجوبا امب واضل و و محث س .)1
إن ثا هملا ان لوب انفقي ا اخلطاب ال يدش لدر ابـد اليـاهر يـدل
الى خن الثأدب ية االية ر و ة ا اخلطاب ال يـدش العربـ اليـديم وهـ
الــى اــو خفــو ظــاهرة ا فطــاب ابــد اليــاهر و ــا فاك إال لللــ:ة العاليــة
مبزال الثيبا فسياق واجثمااياق وايفرياق ا الف م ال يدش الى او ا ييولـ ابـي
س ـي اليفَـقمِ بالعَـ ْدلِ الصاـواب
طباطبا ا الـ و ااضـ أ اآلهـ :سوالفَ ْمُ يـأَ ُ
َا وا َائ ِز ااعْرو و ااألُو و وَيثَ َوا ُ إَِليْ و ويَثوالى لَ ُ ويسـثوقا ـي
ار ِّ

 )1دالئا اااوا .477 :
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اليفَقم ا َائر اخلَطأو الباطوا وا ُاحَا ِل ااَ ْول ا هل ُم يفر ويَفرُ ُ ويصـدخ لَـ ُ
َاإِفا ا َن اليفَقمُ الوَا دُ الى الفَ ْم َ ظو ـقا ُصَـفى ـي َـدَ ال وع ِّ ُ َيوا ـقا ـي
خَوَدو اخلَطَـأ واللحـيِ َـاااق ـي جَـ ْو الثاـألير َ ْو و ـاق بوميـزَانِ الصاـواب لفظــا
ح لَ ـ ُ
و َ ْعَــى وَه ْر يب ـقا اهاسَ ـعَتْ ُطرُي ـ وَلطُفَ ـتْ َوَا ـ ُ اَ َيبولَ ـ ُ الفَ ْ ـ ُم وا هَــا َ
ق ُحَـاالق َوْ ـوالق
س وب و َوإِفا َو َ َد اَ َليْ و الى ـدِّ هَـملو الصِّـفَة و ـانَ بـاطو ق
وخَو َ
ا وا ْد قوسِّـ بوـ و وصَـدَخ لَـ ُ وَهأَفار بوـ و َثَـأفِّش
ا َسداتْ طُريُ وَفَا ُ وا َْث ْوقَ َ
َائور ارَوااِّ وبمَا خيالوفُ ا الى َا شرق ا والة ُاّ قَ َسيٍ َيهبولٍ اال ْاثوـدالُ
ذ َ ْفوـ ِّ اال ْـطورابُ والـافهسُ َهسْـ ُيفيُ إِلَـى ـاِّ َـا وااـاَ
َمَا خنا اولـةَ ـاِّ يبـي ٍ
قوَالٌ هثَصرا ُ بو ا َاإِفا َو َدَ اَ َليْ َـا اوـ قَالـةٍ
هَواهَا وهَيهلَا وماا ُيلَالوفُ ُ وَهلا َخ ْ
ب وَإِفا َو َدَ اَ َليْ َـا
حيا ٌة و َطرَ ٌ
ي قَاالهو ا َا يواايُ ا اهَثزاتْ َل ُ َوقَدَثتْ لَ َا َخ َْي و
ق َـ ـتْس  )1و ـــافاك إال نن انياويـــا ال يديـــة
َـــا ُيلَالوفُ ـــا يَلويَـ ـتْ وا َث ْو َ
ص واة لعياْ ثيبل ا ونجل !
 - 2الل ـة والثفـ ي:
يعبّر الثف ي اي قالة ي اليد ة العاليـة واخلـ:ة العمييـة لـدر خولئـب:
سالعا اني واهر اليفقمس  )2بثعبري ابدالياهر ا حتويا اخلطاب ـي العـادش
ااــألو إىل اابــداا االثلــر وهــو هعــبري اــي :س يــدا شــوط اليردــة
واافبــا اــي اضــا اليــوة وااليثــدا الــى الثفـ ي ا الصــي ةس  )3و مــا خن
 )1ايا ال عر 20 :والبد ي ااشا ة إىل ابا ات اللباية ا د ا رجا

ثـا خ ثـب

لــب) خ ــزل لــب) وهريهــا وخثرهــا ا ســثور اللطــر اخلطــاب خو ــا هســمي خو ييفيــو
بـــــ ااقسان البيا ).
 )2خ را البقهة.10 :
 )3ااصد السابا.10 :
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قالة الثف ي الل وش ا بع للياه ا انفقيية هعبري اي فلب البعد ا مال
ا اخلطــاب خو بصــي ة خدو هعــبري اــي خدبيــة اخلطــاب وا يث ـ وإجابــة اــي
السؤال اليفبري الملش خليا و ان جا بسون :س ا الملش ىعا االهصـال الل ـوش
امقق ا ياقس  )1وليف ا ه ا ا ياو اخلطاب ال يدش لـدر ابـد اليـاهر ـ ظا
الى ش أ ـي ا يـة اليـول ال يـدش وخليـ وخدبـ واالـ ا فطابـ لي ااـة
الباقث بـأن اخلطـاب ا خصـل يـول اـا اـي يـولٍ اـا لفـر يصـف ويثأ لـ
وييا ب وإبداعٌ ديف وددض اـي إبـداع االل ـة ال يديـة ل ـة:سهلفت ال ظـر
إىل فس ا بوصف ا ل ة إبدااية ا قد فاه اس .)2
ا إفن لــــ اروو الملهب) ا اخلطاب ال يدش ما هثولى اـروو
ه لٍ
الملهب) ا ل ة ال عر ا ا ثعا ة ـي يـول الـبحرتش  )3اـي ده ـة اابـداع
 )1الل ة واخلطاب اندب

إدوا د ابري ولفرون افثيا وهراة عيد ال اة .54 :

 )2اارايا اأدبة ي الب يوية إىل الثفيفيب د .ابد العزيز محودة.77 :
 ) 3يمل ر همل اليفلمة ابد اليـاهر اـي الـبحرتش ا قيفايـة يديـة ييـول اي ـا :سواـي
ض م خ يال :ل البحرتش و ع دا ُرت شع ٍر ايال :ا هملا؟ ايلـتُ :شـعر ال اـ فرر.
بع و
ت خَبا اباا ويفم
ايال :وإىل خي َي َهمْض ؟ ايلتُ :إىل خب العباا خيرل الي  .ايال :يد خي ُ
هملا ُمل خيا ٍم ا دَ اب ِي ثَوَابة اما خيُث ايدقا لل ع ِر وال ُميزاق لأللفا وظ و خيُث يَسثويد شـيئقا
ت ل  :خ اا َ هيدُ وهَمييزُ ا مل ص ااةٌ خُفـرر وليفاـ
ا ال عر .ايل ُ
ضِ
وُي و ُد و ا هو بأَا َ
ض ب ِي َواْلَة:
خار ُ ال اا بإِاراب و وهَريب و اما ان ُي ْ ودُ؟ يالَ يو َل ارا و
يَو

هُ ُم يَثلُوا خُ َيمَ خَف  ...اإِفا َ َ ْيتُ ُيصويبا َ ْم

ق  ...ولئ ْي َ َط ْوتُ نُو وهَيْ َاظهم
ن ْا ُفوَنْ جَلَ ق
الوئيْ افَ ْوتُ َ
قسَي شع ٍر ا خقس ِي ع ى ولف ٍ .ويال :خَيي ال ـعرُ الـملش ايـ و
ايلتُ :واهللو ا َخْ َد إال خ ْ
ا افا؟ ايالَ :ثاُ يولِ خب فلَاب:
و الملهبو؟ ايلتُْ :ث ُ
اُرو ُ
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ول ــة ا مــال ا الـ و ال ــعرش وهـ ه ــا ظ ــر ــي ظــاهر بقهــة الـ و
العلمـ ) لـدر هـملا ال ايــد و ظـرة الـى البليــا) ا ـقم هـملا البقهـ )
وهلملا االمذ خهميث وييمث وهعليا فلب ما ييـول الـد ثو خبـو و ـى إن:
سل ة العلم جزأ ي العلم وخن عراة ااعلو ات بـاب و عراـة العبـا ة ا ـا
باب لفر ليس خيـا خهميـة ـي البـاب انول بقهـة العبـا ة ه ـا يائمـة الـى
)1
الثدييا العيل والييظة الفيفرية وهملا ش أ ل جحان ا ـد خهـا العلـمس
وليس خدل الى فلب ي ث اأ ابد الياهر فس الى ل ة العلم وااهلا لدر
يبوي  )2ايفير يا هرر ه ل ة العلـم ا ـد ابـد اليـاهر ا فطابـ ال يـدش
و ا در العقية بني ل ة العلم وخفقو العلم ا فطاب ؟
يد ك ابد الياهر خن يو ااع ى) الييم وانفقي لللطـاب ال يـدش
البد ل ي اـال ااب ـى) الل ـوش وان ـلوب إف همـا خيرجـان ـي ـيفاة
يفاة وا الملات ال ايدة بأثر ااقسان الل ـوش ـا ااقسـان
واقدة وه
انفقي ـ الــى ااثلي ـ لللطــاب ال يــدش  )3و ـ رر لمحــني خ ــلوبيني

ش اب
إن َي هيثُلو َك ايَ ْد ثَلَ هلتَ اُرو َش ُ ْم  ...بو ُعَث ْيبَ َة بيِ ارا ضو وب ِي و
بَأشَدِّهم َلَباق اَلَى َخاْدائو و  ...وخازهم ايدا الى انصحابس .دالئا اااوا .253:
 )1دفا إىل ثاب ابد الياهر.28 :
 )2ي ظر :دالئا اااوا .605 :
 ) 3يعر الر ا البقهة بأ ا :سإيصـال ااع ـى إىل اليلـب بأقسـي صـو ة ـي اللفـ س.
ال يفت ا إاوا اليرلن

مي ثقض

ائا ا إاوـا اليـرلن 76 :والقـ خ ـ يـال

إىل اليلب) وقديث اليلب اي ش أ ي خهمية ا ثدااأ البعد اا سا والوجـدا ا
اخلطاب امو قا وا اخلطاب العلم ه ا الى وج اخلصوص.
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وا هقويـي قديثـ

جاأت ا عا ط قـديث ابـد اليـاهر ال يـدش للمثليـ
إلي وهما:
 - 1االمــذ الثصــويرش :خش قضــو الصــو و اخليــال ال يــدش) ا ل ــة
اخلطاب ال يدش لدر ابد الياهر الصو ة الش ي شأ ا حتريـر الل ـة ال يديـة
ي ااباشرة والثيريرية إىل الده ة والر زيـة والف يـة والباقـث ه ـا يسثحضـر
يول ا اق اي ال عر) بيد خ مييفي ييا اق الي بأن ييفـون ال يـد) ا هـملا
السياو هو :سص ااة و رب ي ال س وج س ـي الثصـويرس  )1وال ايـد
بمللب يلبس ل ث لبو اق يفض إىل ا يال ال ياد والبقهيون ي إيبـال انفهـان
وإىل :س ــا هُســثمال ب ـ ال فــوا وهث ــى ب ـ انا ــاوس  )2جا ع ـاق ا اخلطــاب
ال يــدش بــني :س صــيد ييم ـ خفقي ـ هــو ااعــا ااعبّــرة اــي يــيم ــرت ة...
و صيد ل وش خ لوب ميثا طرائا خداأ اليفقم الى او ُادا بلي اقس .)3
ــي خ ثلــة هــملا االمــذ يــول ابــد اليــاهر ا صــو ة ا يــة يري ــا اــي
اال ــثعا ة ــثقق:سو ي فصائص ـ ا الــش هُ ـمل ر ب ــا وه ـ ا ــوان ايب ــا خ ــا
هعطيب اليفثري ي ااعا باليسري ـي اللفـ قثـى ختـرل ـي الصـداة الواقـدة
ادة ي الد ولا ي ال صي الواقـد خ وااـا ـي الثمـر وإفا هأ لـت خيسـام
الص عة الش ب ا ييفون اليفقم ا قد البقهة و ع ا يسثحا وصر ال:ااـة
وجده ا هفثير إىل خن هعريها ققها وهيصر اي خن ه ا ا ـا ـداها وصـاداث ا
جنو ـاق هـ بــد ها و و ـاق هـ هرهــا واــرائس ــا مل هعرهــا قلي ــا ا ـ
اواطا و وااب ا مل حتس ا اليس هلا ا ارسي ق ا ـا اإ ـب لـرتر
 )1ابا ة ا اق ا اريوان.132/3 :
 )2البيان والثبيني.36/1 :
 )3االية انلفة ال و و ثيبل ا الرتاض ال يدش).145 :
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ب ا ا ماد قياق اطيقا واناوم اصـيحقا وانجسـام اخلـرا بي ـة وااعـا
اخلفيــة باديــة جليــة وإفا ظــرتَ ا خ ــر اايــاييس وجــده ا وال اصــر هلــا خاــز
ا وال و ا هلا ا مل هز ا ولد الث بي ات الى ا ملـة هـري عوبـة ـا
مل هيف ا إن شئت خ هب ااعا اللطيفة الش هـ ـي فبايـا العيـا أ ـا يـد
جسمت قثى خه ا العيون وإن شئت لطفت انوصا ا سما ية قثى هعـود
وقا يــة ال ه اهلــا إال الظ ــون وهــمل إشــا ات وهلودــات ا بــدائع ا وإةــا
ي ول ال رط ا ويبني إفا هُيفلم الى الثفاصيا وخُاـرد ـا اـي بالثمثيـا
و رتر فلب إن شاأ اهلل وإلي الرهبة ا خن واا للبلوس إلي والثوار الي س .)1
و ي فلب يول اي الثعييـد ا اليفـقم والثعميـة ا الـ ظم :سوإةـا فم هـملا
ا س ن خقوجـب إىل ايفـر ائـد الـى اايـدا الـملش ىـب ا ثلـ و ـدك
بســوأ الداللــة وخودع ااع ــى لــب ا يالــب هــري ســثو وال مملــس بــا ف ــي
ضـرا قثــى إفا ـت إفراجـ ـب اســر اليـب وإفا فــرل فـرل ــو َ
الصو ة ايو ارسي هملا وإةا يزيد الطلب ارققا بااع ى وخ سـاق بـ و ـرو اق
بــالويو اليـ إفا ــان لــمللب خهـقق اأ ــا إفا ــت عـ ال ــائو ا البحــر
دثما اا ية العظيمة وخياطر بالروح ثم خيرل اخلر اان ر بالضـد ممـا بـدخت
ب ولمللب ان خقـا خصـ ا الثعييـد بالـملم ـا يثعبـب ثـم ال ىـدش اليـب
ويؤ يب ثم ال يروو لـب و ـا ـبيل إال ـبيا البليـا الـملش يـداو لـؤمٌ ا
فس واساد ا قس إىل خن ال ير ى بضعث ا خبلـ وقر ـان اضـل قثـى
يأبى الثوا ا ولني اليول ايثي وي مخ بأ ف ويسوم ااثعرط ل بابقا ثا يقا ـي
االقثمــال ه اهيــاق ا ــلف خو الــملر ال يؤيســب ــي فــري ا خول ان ــر

 )1خ را البقهة.33 :
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اثسرتيذ إىل اليأا وليف يطمعب ويسـحب الـى ااواايـد اليفافبـة قثـى إفا
طال الع اأ و ثر ا د هيف ر اي هري طائا وقصلت الى ـدم لثعبـب
ا هري قاصا وفلب ثا ا لد نبى متام ي هعسف ا اللف وفهابـ بـ
ا او ي الرت يـب ال ي ثـدش ال حـو إىل إصـقق وإهـراب ا الرتهيـب يعمـى
اااراب ا طريي ويضا ا هعريف س .)1
هملا ااسثور ي الل ـة ا اخلطـاب ال يـدش هـو ـبيا خفقيـ يعـ :اـي
ش أ مما يا ابد اليـاهر :سقُسْـيِ العبـا ة وشَـ َر اللفـ س  )2سجـودة الـ ظم
وشــر اللف ـ س  )3سشــر اللف ـ وقســي ال ـ ظمس  )4سشــر اللف ـ والــو
ال ظمس  )5والوصر بـ ال ر ) اي إداأ الى ا ما بني يو ااع ـى وقسـي
ااب ى و ي فلب قديث اي ا مـا ا اليفلـم :س ـي الرو ـا والطـقوة و ـي
ارسي وارقوةس  )6هملا وهـري إةـا هـو هـووٌ هـداول إىل ا مـا بـني الرصـيد
انفقي والرصيد الل وش ان لوب ا اخلطاب وفلب ل ي خجـا هـد
بيــا وهايــة عرايــة ــا ية ا الســياو ااعــرا ال يــدش وهـ ــا ياهــا بــول
ييفو  :سخفقيية إ ادة الف مس  )7الـش هعـ ::ساـي ـوع ـي قسـي ا ـثيبال ا
 )1ااصد السابا 120 :وي ظر.6 5 :
 )2دالئا اااوا .25 :
 )3ااصد السابا.611 :
 )4السابا.614 :
 )5السابا.614 :
 )6السابا.86 :
 )7إشيفالية اا

ا هري ي و طييابول ييفو واقيث ا بالعلوم اا سا ية واالجثمااية:

.493
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لآلفر وا ثضااث لدي ا واي االارتا ب ومبا لدي ي خايفا فاصةس .)1
 - 2االمـذ البديعـ :
يراد بمللب ا ثعا ة ا رجا ا فطاب ال يدش باأس ات البديعيـة الـش
هزيــد ااع ــى ال يــدش شــراقا والفيفــرة العلميــة خلي ـاق ا فهــي ااثلي ـ وا خاــا
ا ثظا ا و بيا ـي ـبا الثـأثري وارسـي ا الثواصـا الـملش يث ـو لـ
ااثليـ وهــأ س لـ فسـ لــيس ي ـةق خو ارَ ـاق خو فراـاق جمــردقا والباقــث
يدل ب ملا وهـو ييـرخ هعريـر اليـزويا للبـديا بأ ـ  :سالـم يعـر بـ وجـو
)2
حتســني اليفــقم – بعــد – اايــة ااطابيــة ايثضــى ارــال وو ــوح الداللــةس
اح اخلطاب ي ارسي وارلية وارقوة هو قظـ ـي خلفـاظ البـديا وبعـ
خلوا الش هسفر اي وج ي وجو قسي الثيبا ااـبا الـى قسـي اا ثـال
للفيفرة.
ويــد ظ ــرت ا فطــاب ابــد اليــاهر صــو ــي البــديا جــاأت ا ايــةق
باخلطاب واهثما اق مبثلييـ وطمعـاق ا الثـأثري ايـ ـي فلـب اـي السـوا ا
ــثري ــي ــوا د اخلطــاب لدي ـ :ساالمْ خنا و ـيْ ــبيلب خن هَعثمو ـدَ هــملا الفصْ ـاَ
ب خبدقا اإِ ا َا َم ٌد وخُصولٌ
ت الش ف رهُ ا اي الى ُف ه ٍر َ
ق ّدقا وَهوْعا الًيفَ َ
َ
 )1اارجا السابا.493 :
 )2اايضــاح 317 :والباقــث يــرر خن ا ايــة العــرب بانلفــاظ ــي اقيــة الثحســني
جاأت ل اية هداولية هرهبط بثيبا ااثلي لللطاب والثأثري اي ي فـقل شـر ااع ـى
وقسي اللف

وه ا اية هوا ش ا ايث م بااع ى وإصقق ولمللب جاأت إشـا ة ابـي

جــا ا هــملا الســياو بيول ـ :ساا ا ــت انلفــاظ للمعــا خ ــة والي ــا خدلــة وإلي ــا
وصلة والى ااراد

ا حمصلة ا يـت العـرب ب ـا اأولث ـا صـد قا صـارقا ـي هثييف ـا

وإصقق اس .اخلصائو.317/1 :
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ا هــملا البــاب إفا خ ــت يف ْثَ ــا ا َفهســب وجــ ْدتَ ال ًــبَ ه ــزاحُ ا ــب
وال ــيفوكَ َه ْثفــ اــي يَلبــبس  )1ويولــ :سوه ا خيســام يــد يثــوهم ا بــدأ
الفيفرة ويبا إمتام الع:ة خن ارسي واليبذ اي ا ال يثعدر اللفـ وا ـرا
إىل ــا ي ــاج اي ـ العيــا وال ـ فس وهلــا إفا قيــا ال ظــر رجــا إىل فلــب
و صر ايما ه الب ا الثو يس وار وس  )2ويول :سواالم خن هر ـ
ا هملا اليفقم الملش خبثدخه وان اا الملش و عثُ خن خهوصا إىل بيان خ ر
ااعــا يــر هثفــا وختثلــر و ــي خيــي لثمــا وهفــرتو وخاصــا خج ا ـ ا
وخ واا ا وخهثبا فاص ا و اا ا وخبني خقواهلا ا رم صب ا ـي العيـا
ومتيف ـا ا صــاب و يــرب مح ــا ـ خو بعــدها قــني ه ســب ا ـ و و ــا
ـــارلير ا ـــا ش جمـــرر ال ســـب خو الـــز يم االصـــا بـــاليوم ال ييبلو ـ ـ وال
ميثعضون ل وال يملبون دو س .)3
ما خن ي انلوان البديعية الش هُعد ي خ ثر ان ـاليب ارسـي شـيوااق ا
فطاب ا رجا ال يدش ااماثلة وه  :سخن هثماثا خلفـاظ اليفـقم خو بعضـ ا
ا الز ة دون الثيفيةس  )4خش:هـوال انلفـاظ ااثز ـة ا اخلطـاب هواليـاق سـياق
ي ب هوالي ا ا ال عر وإيياع اليصيدة ول ا هملا شـواهد ـثرية ـا:سومل
خ ْل ملُ فَد ْتُ العولهمَ خ ظرُ ايما يال العلماأُ ا ع ى سالفصاقةس و سالبقهةس
و سالبيانس و سال:ااةس وا بيانِ ا َا ْزر ي همل العبا اتو وهفسـريِ ااـرادو ب ـا
 )1دالئا اااوا .53 :
 )2خ را البقهة.4 :
 )3ااصد السابا.19 :
 )4بديا اليرلن البي خب ااصـبا ااصـرش 107 :وحتريـر الثحـبري 297 :و عوـم
ااصطلحات البقهية وهطو ها د .خمحد طلوب.305/3 :

452

خفقييات اخلطاب ا ال يد العرب اليديم  -ابدالياهر ا رجا خةوفجاق
د .حممد بي عد الد ان

ج ُد بع َ فلب الرا ز وااميا وأ وااِشـا ةو ا ففـا ٍأ وبعضَـ الثابيـ الـى
اَأ و
ث ا ـ اُيلْـرَل و مـا يُفـثَذُ لـبَ
ب و َ ْو ِا الدانيِ ليُبحَـ َ
يفانِ اخليبأ ولُيطه َل َ
الطريـاُ إِىل ااطلــوبو لَثسْ ـ ُل َيف وهُو َـاَ لــب اليااــدةُ لثَـبْاَ الي ــا .ووجــدتُ
ااع ـ اولَ اَلــى خن ه ــا ظم ـاق وهرهيب ـقا وهأليف ـاق وهر يب ـقا وصــياهةق وهصــويراق
وَسْــواق وَهحْــبرياق..س  )1ويولــ :سو َهاْ ييــا ا وَهْــم وإنْ جُ ِــد خن هثفا ــاَ
اليفلمثا ِن ااُفردهان ويْ هريِ خن ُي ظَر إىل يفانٍ هيعا ِن اي يَ الثأليور والـ ظمِ
بأ ثرَ ي خن هيفونَ همل و ألوا قة سثعملةق وهلـب هريبـ قة وق ـية خو خن هيفـونَ
ر وا ثزاجُ ا خَقس َي ومما َي ُيفدً اللسانَ خَْب َعدَ؟وها هَود خقداق
ف ا
قرو ُ همل و َخ َ
ييــولُ :سهــمل اللفظ ـةُ اصــيحةٌس إال وهــو يعث ـ ُ:يفاَ ــا ـيَ ال ـ ظم وقس ـيَ
ُقئم وة ع اها اعا جا اه ا واضا ؤا سث ا نفواه ا؟س .)2
والملش مييا إلي الباقث قول همل الظاهرة الل وية ال ائعة وااسثفيضة ا
الصياهات العلمية ا ل ة اخلطاب ال يـدش امو ـقا وا رجـا فصوصـقا هـو
ا هباط ــا خوالق بســياو هــا خي واــر ثيــاا وهيليــد ــي هياليــد اليفثابــة
يصعب الى ال ايد العزلة ا ـ خو اهلـروب ـ فاصـة إفا ديي ـا وارا ـا خن
ظاهرة البديا ا اخلطاب ااعرا ال يدش إةا بدخت ا شيوا ا وا ث ـا ها بيفثـرة
ا بداية اليـرن الرابـا اهلوـرش وهـو و ـم هـدوأ وا ـثيرا خ ـة البـديا
وال ظرة ل بعـد ه ـبا اا ـ د البقهـ واندبـ وال يـدش مبـا ييـا ا ـ ومبـا
خُلر قول والـا االجث ـادات اافثوقـة ا البـديا اـو الثيعيـد والثصـ ير

 )1ااصد السابا.19 :
 )2دالئــا اااوــا  19 :وي ظــر 123 98 77 53 32 :وخ ــرا البقهــة:
.109 89 77 65 43 12
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و ي ج ة ثالثة هثصا بأن لية ابد الياهر للبديا وخصـ اا  )1يـد ا عيفسـتْ ا
خ لوب و ثابث الم ييفي يثيفلف وال يؤثر بَ َم.
 - 3الل ـة واروـال:
اروال شيفا ي خشيفال الدااع اي الفيفرة ا السـياو ااعـرا ال ه ـى
ا ـ ا اضــائ إف ي ــيفا :سو ــيلة ــي و ــائا ه ميــة ااعراــة الصــحيحة
ومما ة العيا السـليمس  )2ا الصـ ااة العلميـة وا اخلطـاب ال يـدش الـملش
هــو ا خصــل قــوا شٌ – قــني هيابــا اروــة اروــة والــرخش الــرخش هصــبذ
ساقة ال يـد خ ثـر ثـراأ وخهـز داللـة واروـال وإن مل ييفـي ُلهيفـاق عرايـاق
فاصاق بسياو ال يد والبقهة) وليف ي الظواهر الش خشعلتْ ليفات ال ياد
والبقهــيني ا ال يــد العربـ اليــديم و علــم ــي ااعــامل البــا ة ا ــثري ــي
اليفثــب وااــدو ات بــا إ ـ ي ــيفا يطب ـاق ــي خيطــاب الب ــاأ لــبع اا ــا يا
ااعراية ا ال رتاض ال يدش فلـب اميـان ـثري ـي ال يـاد إف فاك بـأن ااـرأ قـني
ي وذ ا العثو الى ايفرة اإ ا ـد هبثـ ا ار ـ ا الـى اآلفـريي بعـد
ٍّ لفـر ال ييـا خهميـة
الثأ د ي صحث ا وجنااث ا واااليث ـا ـييفون خ ـام حتـد
اي حتدش سالعثو الى الفيفرةس وهو حتدش سالدااع اي الفيفرةس.
ويد و ا ياد ا اليد اأ قدا هلملا ال وع ي الل ة ـي فلـب هعريـر ابـي
وهب ل ا قديث اي ا دل وااادلة) :سوخ ا ا دل وااادلـة ا مـا يـول

 )1ــوجز ليــة ابــدالياهر لــا البــديا هثمثــا ا إشــا ه إىل:س خن العــا اني ــواهر
اليفقم ال يعرّجون الى هملا الفي – وقديث اي البـديا  -إال بعـد الثيـة بسـق ة ااع ـى
وصحث س .خ را البقهة.9 :
 )2ا خصول اروا ولديد الم اليفقم د .ط ابد الرمحي.20 :
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ييصــد بـ إيا ــة اروــة ايمــا افثلــر ايـ ااثيــاد ااثوــادلنيس  )1ويــد اُــر
اروال ا الد ا ات اروا ية ااعاصرة بأ :ساعالية ا ثداللية فطابية ب اها
الــى اــرط خش خو االاــرتاط الي ـ و ر اهــا إي ــاع ال ــري بصــواب الــرخش
ااعروط خو ببطقن الرخش ااعرتط الي س  )2وا هـملا الثعريـر إبـرا نهـم
يـــات ارـــوا اروـــاج  :سا ـــو هـــداول ؛ نن طابعـ ـ الفيفـــرش يـــا
ـرت ة
واجثماا إف يأفمل بعـني االاثبـا يثضـيات ارـال ـي عـا
و طالب إفبا ية وهوج ات ظراية وي د إىل االشـرتاك ااايـا ا إ ـاأ
عراة إ اأ وج ا بيد اراجة وهو خيضا جدل ؛ نن هدا إي اا س .)3
وقــني يــملهب الباقــث إىل اليــول بــأن اخلطــاب ال يــدش لــدر ابــد اليــاهر
ا رجا هو فطاب قوـاج ) ا خصـل ن ـ مـا ـبيت ااشـا ة جـاأ:
 )1ال:هان ا وجو البيان 176 :وي ظر :إىل قديث ابي انثري اما يّـا ا ـثد ال
اخلصم) ويال بأن :س دا البقهة ل ا الي س .ا ااثا السائر 295/2 :وي ظر :قديث
قا م اليرطاجا اما يا الثموي ات واال ثد اجات ا ال و ارواج اال ثدالل
ا:

ال البل اأ 630 :وي ظر :حترير الثحبري 120- 119 :وبديا اليرلن– 37 :

 42وجوهر اليف ز :البي انثري ارليب 302 :واا ال ا هرهيب اروال نب الوليد
الباج  21 :واَلَم ا ملل ا الم ا دل ل وم الديي الطوا.210 – 209 :
 )2ا خصول اروا ولديد الم اليفقم د .ط ابد الرمحي.65 :
 )3اارجا السابا .65 :وي ظـر :و ـواة اروـال76/1 57/1 32 – 31/1 :
 312/2 175/2 273/1واروــال ليفريســثيان بق ثــان هراــة د .ابــد اليــاد
اا ـــــــــــــريش 40 – 37 :واروـــــــــــــال واريييـــــــــــــة ولاـــــــــــــاو الثأويـــــــــــــا
د .ال ال بعان 93 :والل ة واروال خبو بيفر العـزاوش 16 :الثداوليـة واروـال
لصابر قباشة.21 :
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سلي دم خايفا اق ا ةس  )1هثصا باااوا ا اليرلن ويضـايا ااع ـى والـ ظم
ويبا يفا ا خايفا اق ـليمة اـإن الباقـث يـرر ا هـملا اخلضـم ا ـدل لـدر
ا رجا بأ فطاب خد ك رو ة الثق م بني اروال وخفقييات اروـال
ا اخلطــاب ا ــثري ــي الســيايات ا الــدالئا وان ــرا لواي ـ بــأن هــملا
اليفيان يبيى ددقا بالزوال ا مل ييفي حماطقا بسيال انفقو ولـمللب مييفـي
ارديث ه ا اي بعديي مني ي خبعاد اروال ا اخلطاب ال يـدش لـدر ابـد
الياهر هوجز السلوك ااعرا الييم هلملا ال ايد وهيا ب شيئاق ي خفقييـات
الل ة ا العما ال يدش لدي وهما:
. 1الصيا اخلطابيـة للحوـال :وهـ ا ا ملـة متثـا اهلييفـا العـام للمسـا
ــا الــى ــبيا ااثــال
اروــاج لــدر ابــدالياهر وا زئيــات اا ظمــة ل ـ
الصي ة اااق ية) وهمل الصـي ة هـ الثصـردية) خو بثعـبري خدو اااـقن
اي اروال) فلـب خن ابـد اليـاهر اهثما ـقا ـ بـااثلي يـد يلوـأ إىل الـ و
والثصريذ بسلوك اروال) ا سألة ي ااسائا ليداو إىل الرت يز واال ثبـا
س للحُوَـ ِ والـدالئا ا
واالهثمام مبـا ييولـ ـي فلـب يولـ :سواالمْ خَ ـ لـي َ
قدّ و اي ٌة و لما ا ث ى بابٌ ا فَثذَ اي بابٌ لفر ويد
صحاةو ا ايُ الي َ
ح اثأ اْ ـا خ هثبُـ
روَال و ي الَبسْط وال ر ِ
خ دتُ خن لف َمل ا و ٍع لفرَ ي ا و
لبس  )2وها ة يأه الث بي الى همل الصي ة ا فثـام السـياو ب ـد الثـمل ري
للمثلي بأن هملا السياو ياو قوـاج ثيـة ـي ال ايـد ا خدواهـ وداوهـ
ـ للمثليـ إىل اطبــراح الظـي والــرتدد واختــاف الثســليم وااي اع:سهــملا و َـيْ
هَعلا ب ملا وَشَب ِ واارت َـ ُ ال ـبُّ ايـ بعـدَ الـملش ضَـى ـيَ ارووَـ ا ـو
 )1دفا إىل ثاب ابد الياهر ا رجا .33 :
 )2دالئا اااوا .429 :
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جاٌ يد خَوسَ بالثيليدو ا و يَدْاو ال ـب ة إىل فسـ ـي ه ـا وثَـما .و َـ ْي ـان
هملا بي َل اليسَ ل دوا ٌأ وور السيفوتو ا وَه ْر و و و ا يَلثـا ُ ل فسوـ ـي
ُــوأو ال ظـرِ ويول ـةو الثــدًبرْس  )1ويول ـ :سواالمْ خاــا ق ـنيَ خفـ ْمل ا ا ا ــوابو اــي
يوول م :سإا لو ان اليفقمُ ييفونُ اصيحاق وي خجْا زياةٍ هيفونُ ا ع ا ليفـانَ
ي ب ـ خن ييفــونَ هفس ـريُ اصــيحقا ثلَ ـ س ي هل ــا :سإنا اليفــقمَ الفصــيذَ ي يس ـمُ
يسمني يسمٌ هُعزر اازيةُ اي إىل اللفـ و ويسـ ٌم ُهعْـزر ايـ إىل الـ ظمس ويـد
ا إفا هو هأ الَ ـا شَـب
و ا ال َيبْيى ع لعاي ٍ
رَ
ف ر ا ا اليسمِ انول ي ا و
ا ُبطهق ِن ا هعَليوا ب ويْ خ يَ هلزَ ُ ا ا يولو ـا:سإنا اليفـقم ييفـونُ اَصـيحاق وـي
خجْا زي ٍة هيفونُ ا ع ا س خن ييفونَ هفسريُ اليفقمِ الفصيذِ اصيحاق ثلَ وخا
ا م وهفحّم ا اأاالتس .)2
َه وّ ٌ
ال ـوع الثــا ــي الصــيا اخلطابيــة للحوــال لــدر ابــد اليــاهر هـ الصــيا
االارتا ية) وهو ا يسمى باروـال االارتا ـ وهـو يثوـ إىل ااميفـي)
و االارتا ) و العامل ااثليا) لللطاب وهو ا يسم هملا ال ـوع ـي صـيا
مبيســم اخلــاص إف هــو :ةــط ــي اخلطــاب اروــاج وجــ إىل ااطــب
ثليا ويـد و ـذ هـملا الـ مط الـد ثو قسـي ااـودن بيولـ  :سا البقهـة
ي ظر إىل االاطب ظرة ر بة االاطب هو فلب اليفائي اا سـا الـوايع
الملش يثوج إلي ااثيفلم ا ان و يفان حمدديي واالاطب هو هملا اليفـائي
فس ويد ا ثيا إىل ثليا ااـثيفلم لييفـون ـي الع اصـر ااؤ سـة خلطابـ
االاطب انول بعدش خش :هو ي يثوجـ إليـ ااـثيفلم بعـد إ ثـال اخلطـاب
والثا يبلـ خش :هـو هـملا االاطـب الـملش يسثحضـر ااـثيفلم يبـا إ ثـال
 )1ااصد السابا.64 :
 )2السابا.452 :
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فطاب ااخلطـاب ييثضـ خن ييفـون ااـثيفلم يـد ـوّن ايفـرة فرت ـة وصـو ة
ثليلة اي ااطب يبا خن يواج وايعيقا واعلياس .)1
وةــافل هــمل الصــيا االارتا ــية ــثرية ــا الــى ــبيا ااثــال خ ــلوب
الف يلة) وهو ا ثلدام ال ايد خ لوب ال رط وجواب الى الطريية الل وية
الثيليدية ا ثري ي ااص فات العلمية ا الرتاض :اـإن ييـا ...ييـا)  )2و ـي
ا إىل
خ ثلث ا:ساإِ ْن يياَ :سال ظهمُس وجودٌ ا انلفـا وظ الـى ـاّ قـا ٍل وال ـبي َ
ا مل َه ْظم انلفـاظَ ومل هرهّب ـا الـى
خن ُيعْيَا الرتهيبُ الملش هز ُامُ ا ااعا
)3
الوج ـ اخلاص ييــا :إنا هــملا هــو الــملش يُعيــد هــمل ال ـبْ ة جَملاــة خبــداقس
ويول :ساإنْ ييا :إفا انَ اللف ُ َمب ْع ِزلٍ اـيِ اازياـةو الـش ه ا ْا ـا اي ا يصـو ةق
ت الفصاق ُة ي صفاتو اللفـ و البثاـةَ؟ و يـر ا َْثَـا خن
الى ااع ى ايفير ا و
يَوص ـرَ ب ــا ااع ــى اييــالُ :ع ى اَصوــيذٌ و ــق ٌم اصــيذُ ااع ى؟ييــا :إامــا
افثُصات الفصاقةُ باللف و و ا ت ويْ صوفث ي قيثُ ا ت ابا ةق اـي ـونِ
صرٍ إفا ـان اليـ دلا الـى اازيّـةو الـش اـيُ ا قـديث ا وإِفا
اللف و الى وَ ْ
ا ــت لويفَـوْن اللفـ داالق ا ــثحالَ خنْ يُوصـرَ ب ــا ااع ــى مــا َيسْــثحياُ خن
يوصَــر ااع ــى بأ ـ دال ثلقــا ااارا ـ س  .)4و ثــا هــملا ا هضــااير الــدالئا
وان را ثري.
 )1دو االاطب ا إ ثال اخلطاب ارواج

د .قسي ااود

مي و واة اروال:

 .236/1وي ظر :عوم حتليا اخلطاب 171 :واروال ا اليرلن د .ابد اهلل صولة:
 42وخهــم ظريــات اروــال ا الثياليــد ال ربيــة ــي خ ــطو إىل اليــوم امواــة ــي
الباقثني 301 :واروال وارييية ولااو الثأويا د .ال ال بعان.93 :
 )2ي ظر :جملة ااما الل وش الياهرة العدد 81 :ص.102 :
 )3دالئا اااوا .51 :
 )4ااصد السابا.62 :
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.2الصيا انفقيية للحووال:
وهملا ال وع ي الصيا ارواجية هلا الطابا انفقي الملش ـي شـأ خن
يزيد ي ارفاظ الى ثا ة العقية ويرب ااسااة بـني ال ايـد وااثليـ هـملا
اهلم ااعرا اليفبري لدر ا رجا ا فطاب ال يدش الملش عى ايـ إىل اختـاف
الــة ــي ان ــاليب والصــيا انفقييــة ا لبو ـ ا اروــاج وظيفث ــا خن
هيـــوم بـــدو اا ـــاأة الثواويـــة والفيفريـــة والروقيـــة للم ـــاطا ااعثمـــة ـــي
اخلطـاب الــش مييفـي خن ه ــيفا قـاجزاق دون الثيبــا الطَمـوح والف ــم الــملش
يصبو إلي ال ايد ومييفي ارـديث ه ـا اـي صـي ثني انوىل صـيا هوجي يـة)
باشرة ييد ا ابد الياهر إ عا ـاق ا ـبط الصـلة والثيـة بي ـ وبـني ااثليـ
وحتفيزقا ل ا ا ث ا ختوم جديدة ا ياو ي يايات انايفـا الـش ييـد ا
بني يدي ي فلب ثقق داوات ااراجعة وال ظر والثحسـس الـش ييـد ا ابـد
ب يولُـ هعـاىل﴿:وََلَثووـ َدا ُمْ
الياهر بني ارني واآلفر:سومما ُي ظرُ إِىل ثـاِ فلـ َ
ت فسَــب وخف يـتَ
قيَــاةٍ﴾ [البيــرة ]96 :إِفا خ ـتَ اجعـ َ
َخقْـ َرصَ الاــااِ اَلَــى َ
قساــب وجــدتَ هلــملا الث ـ يفريِ وإنْ يوي ـاَ :سالــى قيــاةٍس ومل يُيَ ـاْ :سالــى
ارياةوس قُ ْس اق و واةق ولطرَ ويـاٍ ال ييـاد يـد ُ وهَووـدُكَ هَعْـدَمُ فلـبَ ـا
ر وختــرلُ اــي ان دي ـةو وانُْــس إِىل فقاو مــا .والســببُ ا فلــب خنا
الثعري ـ و
ااع ى الى اال دوياد يَ ارياةو ال ارياة ي خصل ا وفلب خ ال َيحْـ ِرصُ اليـ
ِإالب ارـ ً اأ اــا العــادومُ للحيــاة اــق يص ـذً ـ ارـ ْرصُ الــى اريــاةو وال الــى
هريهاس  )1وهو ا هملا السياو ي ري بأ :سليس الفيفرُ الطرياَ إِىل متييزِ ا َيثْيُـاُ
الى اللسان مما ال َيثْيُا إِاما الطرياُ إِىل فلب ارـسًس  )2وهـو ـا ي فـب اـي
 )1دالئا اااوا .288 :
 )2ااصد السابا.519 :
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الثأ يد الى بع الصيا انفقييـة ارواجيـة الداايـة إىل ال ظـر والفحـو
واليراأة والثأ ا:س إال خن ه ـا يفثـة إن خ ـت هأ لث ـا هأ ـا ااثبـت و ظَـ ْرتَ
ط ل ِصـ اأ إىل ـا خُو ِدَ
ت خنْ َيحْ ُسيَ َظًـب وخنْ َه ْ َـ َ
جوْ َ
َ
اي ا َظَر ااثأِّ
ت اثأ اْ :ها هرر لفظة ا حبيثُ لـو ُخفوـ َملتْ
اليبس  )1ويول :سإن شيفَيفه َ
ت نَدات ـيَ الفصـاقة ـا هُؤدِّيـ وهـ ا يفا ـا ـيَ
ي ب ني خَفواه ا وخُارد ْ
اآليــة؟ يُــا :سابلَع ـ س وااثْ:هــا وقْ ـدَها ــي ه ـريِ خن َه ْظُ ـرَ إىل ــا َيبْلَ ــا و ــا
بعـدَها و ــمللب اــااث ْ:ــائرَ ــا يلي ــاس  )2ويولـ اــي الثعرير:سوهــملا اــيٌّ
اويبُ ال أ ِن ول يفـانٌ ـي الفَلا ـةو والُبْـا وهـو وـ ْي وـحْر البيـانِ الـملش
س وا ثيصــاأو
هَيهصُـرُ العبــا ةُ اــي هأديـةو قيِّـ  .وا ُاعَـ اولُ ايـ الــى راجعـةو الـ ف ِ
الثأ ًاِ..س .)3
ما خن ي الصـيا انفقييـة صـيا الثـمل ري) والثوايـة والـوا ااعـرا
وه ا ي ـعا ابـد اليـاهر جـملوة الفطـرة الدي يـة وهريـزة البحـث الـدائب اـي
ارـا والصــواب والعـدل لــدر ااثليـ فاصــة ا يفـا ي اااوــا والبقهــة
والفصــاقة ا اليــرلن اليفــريم لي ثبـ هلــا ااثليـ وييــر ــا ويفــة ااــملاي
وااسلِّم هلا ن ال س يفمي الوا و يطة البداية لدي امثقق قديث اي
وير المليي ظروا إىل ال حو ظـرة ه ـاون وا ـثلفا  :سوخ ـا الّحـ ُو اَظ ثْـ
ا وال يعثمـد
ر وشيئاق ال يَسـث د إِىل خصـ ٍ
رْبقا يَ الثيفلُّر وباباق ي الثع ًس و
ا بـمللب ممـا
ب و ا يثص ُ
ا وخنا ا ا َد الى عراةو الراااِ والاص و
ب الى اي ٍ
لــد ا اابــادئ ا ــو اضـاٌ ال ُيوْــدش فع ـاق وال هَحصــا ـ الــى اائــدةٍ
 )1السابا.38 :
 )2السابا.45 :
 )3السابا.183:
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الظ ـونِ ا ال َيبويلَـيْي ول اأٍ
و َ َربُوا ل ااثَا بااولهذ ما ارات إِىل خشبا ٍ هلـمل ُّ
هلل ــا ونوفُـوا ن فُسـ م ـيَ
لـو اَلمــوا َ ابثَ ـا و ــا هيـودُ إِليـ لثعـوافوا بـا و
الر ا ب ا وفاك نا م بإِيثـا ِهم ا ـاَ بـمللب الـى العولـم ا ع ـى الصـادِّ
ت إىل
اــي َــبياِ اهلل وااُبث ـ إطفــاأَ ــو اهلل هعــاىلس  )1ويول ـ  :سوإِفا ظــر َ
الفصاقة هملا ال ظرَ وطلَ ْبثَ ـا هـملا الطلـبَ اقثوْـتَ إىل صـ ٍ:الـى الثأ ًـا
ب خن هَ هيَـا إال بالثامـام وخنْ َهرْبَـاَ إال
و واظَب ٍة الى الثدبًر وإِىل وهماـة هَـأهبى لـ َ
ج امْتَ فلب وخَبيْتَ إِال خن هيفونَ ه الب ايـد خَ َمْـتَ
َبعْد بلوسِ ال اية و ثى َ
ط َــريم وهعرا ْ ـتَ ن ـرٍ جَســيم ولثَ ـرْتَ الــش ه ـ خهَ ـمً ل ـدويوبَ
إىل هــر ٍ
قواـة اهلل
واَضْلوب وَخَْباُ ا دَ فوش العيول الراجحة لـب وفلـب خ ْن هَعـ ِر َ ُ
هعــاىل ـيَ ال َوجْ ـ الــملش هــو َخ ْ ـوَُخ هلــا وخ ــو هلــا وَخفْ َلاُ بــأن يَ ـزْدادَ ُو ُهــا
ُــطواقا و و بُ ــا طُلواـقا وخن هَسْـ ُلبَ إلي ــا الطريـاَ الــملش هــو ل َـيُ لـبَ ـيَ
ال ــبِّ وخَبعَــدُ وــي الرايْــبو وخَصَــذً للــيينيِ وخَقــرر بــأن يُبلَّ َــب ياصوــيةَ
الثبينيس .)2
و ثا همل ان اليب ه بابٌ ي اخلطاب انفقي ال يدش هراا ير
الثيــة وهو ــا ــي خلــا الثواصــا بــني ال ايــد واليــا ئ وه ــا إشــا ة وإ ــاأة
دسي هيـدمي ا ا فثـام هـملا اابحـث قـول هـملا السـلوك ااعـرا انفقيـ
لــدر ابــدالياهر ــي الــد ثو حممــد خبــو و ــى قيــث ييول:س ــان ال ــيخ
اا ــام خيلــط ايفــر البقهـ بالــداوة إىل ااراجعــة وطــول الثأ ــا وايثــداح
العيا والرجوع إىل الـ فس و رايبـة ـا لـد وخ ـت هيـرخ وخ ـت هيفثـب
وخ ت هفيفر و أن جزأاق برياق ي ااعراـة يـائم ا اطره ـا اـي وا فو ـ ا
 )1دالئا اااوا .183:
 )2ااصد السابا.38 :
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واي اارجا انول واليفثاب انهم ا د ا ة هملا العلـم ولـيس اي ـا خقـد
مل داول خن ي ال لسا لمـة قلـوة ييوهلـا ا فطابـ خو ييفثب ـا ا ثابـ
حتية فيسة ليا ئ الملش هو يف طااا ي ظر ا ق ـ و ـي قيـ اليـب خن
حتادث باليفلمة ارلوة إن ارديث ي اليورر ابدالياهر ييول ليا ئ  :اجـا
فسب وخ ت حتاول خن هسثلرل ي الل ة الة صـااية ييـة وهعـرّ الـى
قر ة فسب وهبني افا هفعا وايما هفيفر؟ وا خش ش أ ييفـون شـ لب؟
و ا ع ى ايثـداح العيـا؟ و يـر هثـوااى اليـب خ ـواأ البيـان؟ و ـي خش بـا
هيفـون ضـا ة ا ملـة وهضـا ه ا؟ وهـملا ــقم جيـد ن ـ هربيـة امليـة الــى
اابــداع وإ ــاط ال ـ فس وهــروي هلــا قثــى ه ثــدش إىل خوديــة ااعــا
البيفر الش ه و د ه ثاي ا فس قية ثم هـو ـودعٌ ا طويـا ـا واقـد
ا واا م ير يفث ف و ير ه ا خلسث ا ا خاماو فو ا قثى ه الـ
هملا وخجا ا قم ابدالياهرس .)1

*

*

*

 )1دفا إىل ثاب ابدالياهر.109 :
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اخلـامتــة

إفا ا ــت انفــقو ابــا ة اــي :سصــفات ــرو ية خيثــا بفيــدها ظــام
اريــاةس  )1مــا ييــول الــد ثو ط ـ ابــد الــرمحي ايفيــر ب ظــام ااعراــة
واخلطاب وال يد الى او فاص ـي ه ـا جـاأ هـملا البحـث ا خفقييـات
اخلطــاب ا ال يــد العربـ اليــديم) وايف ـاق الــى شــراة مــة و طــا ازيــز ا
الثواصا ال يدش وه شراة انفقو) ويد ا طليت همل اايا بة ي سلمة
فادها الثق م بني انفقو واخلطاب ي ج ة خوىل هعـ :اـي :سارالـة ااثاليـة
لليفقمس  )2ما ييول هابر اا والثق م بني انفقو وال يد ي ج ـة ثا يـة
هعــ :اــي ارالــة ااثاليــة اثــا هــمل ااعراــة و مــة انفــقو بوصــف ا قــا قق
لل ظرية ال يدية واضاأ ةوفجيقا هلـا وفطاب ـا هـ  :الضـبط وارمايـة) العا ـة
للمما ة ال يدية إنْ الى سثور اا  :سؤوليةق و و وايةق وخصالة خو
الى سثور الل ة هأدباق وهف اق وقواجقا وهما يطبا همل الد ا ة ي فـقل
الرت يز الى اخلطاب ال يدش لدر ابد الياهر ا رجا لسببني هما :ر زية
الثوربة ال يدية لدر هملا ال ايد ا الرتاض البقه وال يدش ولو وح انبعـاد
انفقيية ا فطاب ال يدش فرل الباقث ي فقهلا بال ثائ اآلهية:
 - 1انفقو ا لية ا رجا ال يدية وفطاب ال يدش ه ااع ـى)
اع ــى ال يـــد وهلـــا اازيـــة) ا اخلطــاب ال يـــدش بوصـــف ا انداة ال موفجيـــة
و هداول اجذ بني خطرا العملية ال يدية
الثواصلية لب اأ سا يدش و يا ٌ
ييفثب الباقث هملا وهو ميثلئ بمللب ان لوب انفقي الملش القظ يـرتدد
ا ثري ي يايات اخلطاب لدر ابد الياهر و أن الباقث هو ااثلي الـملش
 )1ؤال انفقو.45 :
 )2انفقو والثواصا.56 :
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خياطب ابد الياهر بيول  :وخ ا خ ثب لب وخ ا خبني لب وي ث إىل لفـر ـا
خ دت اع لب وخ ـا خيـ لـب الفصـول واـي اازايـا الـش شـرقت لـب
خ زل) ا هعبري اي يلا االهثمـام والعمـا واليفـد وا مـا والبسـط ـي خجلـب
خ ت خي ا اليا ئ!
 - 2مــا خن هــمل ااق ــذ انفقييــة ا اخلطــاب ال يــدش لعبــدالياهر
ا رجــا هلــا ع اهــا الــملاه اا ســا الــملش يســث د الــى ــلوك ال ايــد
وفلفيث االجثمااية وال فسية وهرا مات ال أة وال ظرة للملات واآلفـر الـى
او اام وه ع ـى رجعـ ن ـا هسـث د الـى اارجـا الـديا العـام ارـاض
الى ييم اخلطاب و راااه ا اآلفر وييم العلم وااعراة الش ال ختفى الـى
ايي وخصول و فسر ثا ا رجا  ,وه ع ى هداول ن ـا هرهيفـز الـى
اآلفر و ي خجل ا اخلطاب ال يدش.
 - 3ميثّــا ـاٌ ــي اا ـ والل ــة خبــر لليــات انفقييــة ا ااما ــة
ال يدية لدر ال ايد ا الرتاض ال يدش ويد جـاأت ا ـد ا رجـا الـى اـو
خ فر اي بطٍ اسا اخلطاب ال يدش ا اادو ة ااسث داة قيث ييـوم ااـ
وخفقيياهـ بضــبط ال ســا ااعــرا ال ظــرش وهيــوم الل ــة وخفقيياه ــا بضــبط
ال سا الثواصل الثداول وب ما ميثلب ال ايـد شـيئاق ـي خ ـباب السـق ة ـي
اازالا ا السياو العلم دون هفوات وال بوات.
 - 4يثيفــئ اخلطــاب ا الــرتاض ال يــدش – مــا هــو ابــد اليــاهر – الــى
ياادة هربوية اجثمااية صلبة و د اك خ ا اقرتام اليا ئ واالقثفاأ ب
وهيــديم قي ـ ا الســؤال وارــوا واروــال وال يــاش وإشــرا ا الــدااأ
واللباية ع ا ارـديث ا ـو ـي خولويـات اا ثـال لللطـاب لـدر ال ايـد ا
ال يد العرب اليديم االملات ا فطاب ال ايد يدمياق مـا يظ ـر ا ـد ا رجـا
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هرر فس ا ا هملا اآلفر /ااثيبا وبثعبري يفش :س ا لفـر هـو خ ـا فاهـ س .)1
وهلمل الرلية داللة ل رة ايبال ااثلي !
و ا مييفي خن خيرل ب الباقث ـي هوصـيات بعـد هـمل اليـراأة مييفـي خن
هثمثا ا اآله :
 - 1االلا او د ا ة خفقييـات اخلطـاب ا ال يـد اليـديم ـي فـقل
الب ية ان ا ية اليف:ر لل يد وه الب ية اروا ية) مل العصـر ا ـاهل و ـا
بعد ي يرون قضرت اي ا ق ذ انفقو بوصف ا اطـرة عرايـة ر ـو ة
ا جــمل اخلطــاب وا خصــا هربثـ دون اصــا هــملا الــدال ال يــد) اــي فاك
اادلول انفقو) خو ال يفا اـي ااضـمون وهـو جـزأ ـي الـم صـ ااة
العلم) ا الرتاض الملش يرر الباقث ـرو ة اايبـال اليـ واخلـوط ايـ
واليفثابة ا .
 - 2د ا ــة ظريــة الثــأدب ا اخلطــاب ال يــدش ا ــفاا ا الوا ــعة
وااباشرة لسؤال الثلاطب لدر ال ايد ا ااثلي ي اوية اهلد لدر هـمل
ال ظريــة اليفــا ي ا قف ـ ااســااة بــني طــرا اخلطــاب ويــراأة لاــاو العقيــة
وخ ــئلث ا بــني اا ــث وااثليــ ا ال يــد العربــ اليــديم ــي شــثى واياهــا
انفقيية واالجثمااية وال فسية والفيفرية.
 - 3العمـــا الـــى د ا ـــة خ ـــة اليـــيم ا اخلطـــاب ال يـــدش ااعاصـــرة
وه ــليو ه ــوهات اخلطــاب ــي حــا انفقي ـ والعوا ــا ااــؤثرة ا
البعد اي خفقييات العلم وااعراة وييم ا وااليرتاب ي قلبـة الصـرااات
والملاهيـة وال فعيــة وهريهـا ــي خدواأ ااعراـة .واهلل خالــم وصـلى اهلل الــى بي ــا
حممد والى لل وصحب خاعني.
 )1حتوالت الفي و ولوجيا ااعاصرة رلوبو ش ا اظرة هو رل وهايدهر د .حممـد
بي بااع.199 :
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ثبت املصادر واملراجع

خوالق :اليفثب :
 - 1ااقيفــام ا خصــول انقيفــام نب ـ ارســي اآل ــدش حتييــا ابــد الــر او
افيف

اايفثب اا ق

بريوت د .ط.

 - 2انفقو والثواصا ليوهرن هابر اا هراة خبو ال ـو محـدش خبـو ال ـو
قسي دا الث وير بريوت ط2014 1:م .
 - 3انفقو نمحد خ ني دا اليفثب ااصرية الياهرة ط1931 1 :م.
 - 4اال ثدالل والب اأ حبث ا فصائو العيلية العملية لب اصر البعزاه
ان ان واار ز الثياا العرب

دا

الدا البيضاأ ط1999 1 :م.

 - 5اال ثعا ات الش ايا ب ـا

ـو ل الييفـو و ـا ك جو سـي هراـة ابـد

اايد جحفة دا هوبيال اا رب ط1996 1 :م.
 - 6خ ـرا البقهـة لعبـد اليـاهر ا رجـا
شا ر طبعة ااد

يــرخ والـا اليـ حممـود بـي حممــد

الياهرة دا ااد جدة ط1412 1 :هـ 1991 -م.

 - 7إشــيفالية اا ـ

ا هري ي وطييــا بــول ييفــو واقيث ــا بــالعلوم اا ســا ية

واالجثمااية او هأ يس هري ي وطييا للحوا

رسام الديي د ويـا اار ـز العربـ

لألحباض ود ا ة السيا ات يطر ط2016 1 :م.
 - 8إطقالت الـى ال ظريـات اللسـا ية والدالليـة ا ال صـر الثـا

ـي اليـرن

الع ــريي اثــا ات عرّبــة امواــة ــي البــاقثني اارتاــني اامــا الثو سـ للعلــوم
واآلداب والف ون بيت اريفمة هو س ط2012 1:م.
 - 9أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم ،إعداد
فريق البحث يف البالغة واحلجااج ،إراراد دمح داادم دا ود ،اياة ا دا
والفنون والعاوم اإلنسانية ،منوبة ،تونس ،ط1998 ،1 :ممح
 - 10اايضاح ا الوم البقهة لللطيب اليزويا شرح وهعليا وه ييذ حممد
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ابد اا عم ففاج

دا ا يا بريوت ط 3 :د .ت.

 -11بديع القرآن ،البن أبي اإلدبع املصرم العادواني ،ققياق دمح ينفا
حم د ررد ،دار نهضة لاطباعة والنشر ،مصر ،القاهرة ،دمحط ،دمح تمح
 -11الربهان يف وجوه البيان ،إلسحاق بن إباراهيم بان وهال الباتال،
ققيق دمحأدد مطاو  ،ودمحخدجية احلديثي ،ساعدت جامعة بغداد عاى نشاره،
ط1967 ،1:ممح
 - 13ب ية الو ااة ا طبيات الل ويني وال حاة

قل الـديي السـيوط

حتييـا:

حممد خبو الفضا إبراهيم اايفثبة العصرية بريوت د .ط 1419هـ 1998 -م.
 - 14الب يوية و ا بعدها ي ليفـ شـرتاوا إىل د يـدا حتريـر جـون ـرتوك
هراــة د .حممــد اصــفو اــامل ااعراــة االــس الــوطا للثيااــة والف ــون واآلداب –
اليفويت ط1996 1:م.
 - 15البيان والثبيني نبـ اثمـان امـرو بـي حبـر ا ـاق
ها ون يفثبة اخلاجن

حتييـا ابـد السـقم

الياهرة ط1418 7 :هـ 1998 -م.

 - 16هال العروا ي جواهر اليا وا أمد بي حممد بي ابد الر او الزبيدش
جممواة ي اأييني دا اهلداية اليفويت ط 2 :د .ت.
 -17قرير التحبري يف دناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ،البن أبي
اإلدبع املصرم العدواني ،تقديم وققيق دمح ينف حم اد رارد ،ةناة إينياا
الرتاث ،وزارة األوقاد املصرية ،القاهرة ،ط1416 ،1 :ها 1995 -ممح
 - 18الثحرير والث وير أمد الطاهر ابي ااشو دا

ـح ون هـو س د .ط

د .ت.
 - 19حتليا اخلطاب الروائ
اار ز الثياا العرب

الز ي – السرد – الثبئري للد ثو

عيد ييطـني

الدا البيضاأ ط1989 1 :م.
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 - 20حتـــوالت الفي و ولوجيـــا ااعاصـــرة ر ـــز بـــو ش ا ـــاظرة هو ـــرك
وهايدهر أمد بي باع اار ز العربـ لألحبـاض ود ا ـة السيا ـات يطـر ط1 :
2015م.
 - 21الثداوليــة اليــوم الــم جديــد ا الثواصــا آلن وبــول وجــاك وشــق
هراــة :د .ــير الــديي دهفــوا ود .حممــد ال ــيبا

اا ظمــة العربيــة للرتاــة

بريوت ط2003 1 :م.
 -11التداولية واحلجاج ،لصابر احلبارة ،دافحات لادراساات والنشار،
سورية ،دمشق ،ط1008 ،1 :ممح
 - 23الثعريفات لعل ا رجا

يفثبة لب ان بريوت ط1990 1:م.

 - 24ه مليب انفقو وهط ري اناراو نمحد بي حممد بـي يعيـوب سـيفوي
يفثبة الثيااة الدي ية الياهرة ط 1 :د .ت.
 - 25ثقض

ائا ا إاوا اليرلن للر ا واخلطاب وابد الياهر ا رجا ا

الد ا ات اليرل ية وال يد اندب
هلول قم دا ااعا

قيي ا والا الي ا حممد فلر اهلل خمحـد ود .حممـد

الياهرة ط 4 :د .ت.

 - 26جدلية ااصطلذ وال ظرية ال يديـة للـد ثو هوايـا الزيـدش دا يرطـال
هو س ط1998 1 :م.
 - 27االيــة انلفــة الــ و و ثيبلــ ا الــرتاض ال يــدش) للــد ثو شــيفرش
اابلوت بيت اريفمة يرطال هو س ط1993 1 :م.
 - 28اروال ا اليرلن ي فقل خهـم فصائصـ ان ـلوبية للـد ثو ابـد اهلل
صولة دا الفا اب

لب ان بريوت و لية اآلداب والف ون والعلوم اا سا ية

وبـة

هو س ط2007 2 :م.
 - 29اروــال واريييــة ولاــاو الثأويــا حبــث ا انشــيفال واال ــرتاهيويات
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للد ثو ال ال بعان دا اليفثاب ا ديد ب ا ش ليبيا ط2010 1 :م.
 -00احلجاج ،لبريستينان بالنتان ،ترمجة دمح عبد القادر املهريم ،مراجعاة
دمح عبد اهلل دولة ،املر ز الوط لارتمجة تونس ،ط1009 ،1 :ممح
 - 31قر ية البديا ا اخلطاب ال ـعرش ـي الثحسـني إىل الثيفـويي د .ـعيد
العوادش دا

و ااعراة ان دن ط1435 1 :هـ 2014 -م.

 - 32قفريات ااعراة اي ال او و هراة امل يفوت اار ز الثياا العرب
خلدا البيضاأ ط2005 3 :م.
 - 33اريوان نب اثمان امرو بي حبر ا اق

حتييا ابد السقم هـا ون

طبعة صطفى الباب ارليب الياهرة ط1384 2 :هـ 1965 -م.
 - 34اخلصائو نب الفـثذ اثمـان بـي جـا حتييـا حممـد الـ ال وـا دا
اليفثاب العرب

لب ان بريوت د .ط د .ت.

 - 35فطاب ا ـون ارضـو الفيزيـائ وال يـاب الثيـاا للـد ثو خمحـد لل
ريا يفثبة العبييفان الرياط ط1435 1 :هـ 2014 -م.
 - 36د ا ة الل ة

و ل يول هراة د .محـزة ااـزيا دا جـداول لب ـان

بريوت ط2017 1:م.
 - 37دالئا اااوا
ااعا

لعبدالياهر ا رجا

الرياط و يفثبة اخلاجن
 - 38دليا ال ايد اندب

د .يوان الرويل

حتييا :ال يخ حممود شا ر يفثبة

الياهرة ط1424 5:هـ 2004-م.

إ اأة ن ثر ي بعني هيا اق و صطلحقا يدياق عاصرقا

ود .عد البـا ا

اار ـز الثيـاا العربـ

الـدا البيضـاأ ط3 :

.2002
 - 39د ية اليصر واصرة خها العصر لعل بي ارسـي البـافر ش دا ا يـا
بريوت ط1414 1 :هـ.
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 - 40الملات ال ايدة ا ال يد العرب اليديم للـد ثو ظـاار اليف ـا
اندب

ـادش خب ـا

ط1431 1 :هـ 2010-م.
 - 41ؤال انفقو ساهمة ا ال يد انفقي للحداثة ال ربية للد ثو ط

ابد الرمحي اار ز الثياا العرب

الدا البيضاأ ط2006 3 :م.

 - 42شــمل ات الــملهب ا خفبــا ــي فهــب لعبــدار بــي خمحــد ابــي العمــاد
ار بل

حتييا ابدالياد ان الوط وحممد ان الوط دا ابي ثري د ا بريوت
1986-م .

ط1406 1:

 - 43شـرح اافصـا نبـ البيـاأ يعـيا بــي الـ بـي يعـيا ااوصـل
وو ا هوا

وا ا

يـدم لـ

د .إ يا بديا يعيوب دا اليفثاب العلمية لب ان بريوت د.

ط د .ت.
 - 44طبيات ال ااعية اليف:ر لثال الديي ابد الوهاب السـبيف

حتييـا حممـود

الط ــاق وابــد الفثــاح ارلــو طبعــة ايصــا ايســى البــاب ارلــيب اليــاهرة ط1 :
1383هـ 1964 -م.
 - 45طبيات ال حويني والل ويني نب بيفـر الزبيـدش حتييـا حممـد خبـو الفضـا
إبراهيم دا ااعا

الياهرة د.ط 1984م.

 - 46الطرا ااثضمي ن را البقهة والوم قيائا اااوا
العلوش يفثبة ااعا

ليحيى بي محـزة

الرياط د .ط د .ت.

 - 47ابــدالياهر ا رجــا

بقهث ـ و يــد للــد ثو خمحــد طلــوب و الــة

ااطبواات اليفويت ط1393 1:هـ 1973-م .
 - 48العيا انفقي العرب

د ا ة حتليلية يدية ل ظم الييم ا الثيااة العربية

للد ثو حممد اابد ا ابرش ر ز د ا ات الوقـدة العربيـة بـريوت لب ـان ط2 :
2006م.
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 -49عَاَم اةذل يف عام اةدل ،لنجم الدين الطاويف ،ققياق فولفهاارت
هاينريش ،فيسبادن ،ساساة املنشورات اإلسالمية (1408 ،)01ها 1987 -ممح
 - 50العلم وال ظرة العربية إىل العامل للد ثو يري خبو يـد ر ـز د ا ـات
الوقدة العربية بريوت ط2009 1 :م.
 - 51العلوم االجثمااية و يفلة الييم هأصيا الصلة أمد بلفيي
ودا

ااعا

و ات

ر ااعراة اا رب الرباط ط2007 1 :م.

 - 52العما الـديا ولديـد العيـا للـد ثو طـ ابـد الـرمحي اار ـز الثيـاا
العرب

الدا البيضاأ ط2009 4 :م.

 - 53ايا ال عر نب ارسي حممد بي خمحد بي طباطبا العلوش حتييا د .ابـد
العزيز ااا ا دا العلوم الرياط ط1405 1 :هـ 1985 -م.
 - 54الفلسفة انفقيية ي ؤال ااع ـى إىل ـأ و ااجـراأ إشـرا وحتريـر
يري بليففير هألير  :جممواـة ـؤلفني
الرباط

و ات االفثق

ـو ات ـفا

بـريوت دا ان ـان

بريوت ط1434 1 :هـ 2013-م .

 - 55السفة الل ة لسليفان خو و وجاك دي ان واال ولوهل

هراة د.

بسام بر ة ر ز د ا ات الوقدة العربية اا ظمة العربيـة للرتاـة بـريوت ط1 :
2012م.
 - 56اوات الوايات أمد بي شا ر بي خمحـد اليفـثيب حتييـا إقسـان ابـاا
دا صاد بريوت ط1973 1:م.
 - 57ا خصول اروا ولديد الم اليفـقم للـد ثو طـ ابـد الـرمحي اار ـز
الثياا العرب

لب ان بريوت ط2007 3 :م.

 - 58ا و ــيولوجيا اخلطــاب ــي و ــيولوجيا الثمــثقت إىل و ــيولوجيا
الفعا للد ثو ابد السقم قيمـر ال ـبيفة العربيـة لألحبـاض وال ـر لب ـان بـريوت
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ط2008 1:م.
 - 59يراأة خا ااال لـويس خلثو ـر هراـة وحتييـا :هيسـري شـيخ ان ط
و ات و ا ة الثيااة

و يا ط1972 1:م .

 - 60يوااد اا

ا الم االجثماع إمييا دو ايم هراـ ويـدم لـ حممـود

يا م اجع السيد حممـد بـدوش دا ااعراـة ا ا عيـة صـر اال ـيف د ية ط1:
1988م.
 - 61اليفااية ا ا دل نب ااعال ابداالب بي يو ر ا ـويا حتييـا اوييـة
قسي حممود طبعة ايسى الباب ارليب الياهرة ط1979 1:م.
 - 62ثاب العني للليا بي خمحد الفراهيدش حتييا د .دش االزو ـ
إبراهيم السا رائ

ود.

يفثبة اهلقل لب ان بريوت د .ط د .ت.

 - 63ثاب يبوي نب ب ر امرو بي اثمان بي ي  :اا ـ و بسـيبوي حتييـا
وشرح ابد السقم ها ون دا ا يا بريوت ط 1د .ت.
 - 64اليف ا اي قيائا هوا
أمــود الزحم ــرش
ط1427 1:

الث زيا وايون انياويا ا وجـو الثأويـا

ــبط وهوثيــا خبـ ابــداهلل الــدا

دا اليفثــاب العربـ

بــريوت

2006-م .

 - 65لسان العرب أمـد بـي يفـرم بـي ظـو دا صـاد بـريوت ط1 :
2000م.
 - 66اللسان واايزان خو الثيفوثر العيل
العرب

للد ثو ط ابد الرمحي اار ز الثياا

بريوت – لب ان ط1998 1 :م.

 -67الاغة واحلجاج ،لاد تور أبو ببر العزاوم ،مؤسسة الرينا

احلديثة،

لبنان ،بريوت ،ط1009 ،1:ممح
 - 68الل ة واخلطـاب اندبـ
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ال اة

اار ز الثياا العرب

الدا البيضاأ ط1993 1 :م.

 - 69الل ة واخلطاب لعمر خو ان دا خاريييا ال رو اا رب الدا البيضاأ
د .ط 2001م.
 - 70الل ة إاداد وهراة حممد بيق وابد السقم ب عبد العال

دا هوبييال

اا رب ط2005 4 :م.
 - 71بادئ الثداولية

يوارش ليثا هراـة ابـد اليـاد يي ـيا دا إاريييـا

ال رو الدا البيضاأ ط1433 1:هـ 2013 -م.
 -71املثل السائر يف أد

الباتل والشاعر ،البن األثري ،قدم لا وينققا
،

وررين وعاق عاي دمح أدد احلويف ،ودمح بدوم طبانة ،دار الرفااعي ،الرياا
ط1400 ،1 :ها 1980 -ممح
 - 73دفا إىل ثاب ابد الياهر ا رجا

للد ثو حممـد حممـد خبـو و ـى

يفثبة وهبة الياهرة ط1418 1:هـ 1998 -م.
 - 74دو ة ال واهد البقهية ا الرتاض البقه العرب

للد ثو راد بي اياد

لية اآلداب والعلوم اا سا ية بصفايس هو س ط2001 1 :م.
 - 75اارايا اأدبة ي الب يوية إىل الثفيفيب للد ثو ابد العزيز محودة

لسلة

اامل ااعراة االس الوطا للثيااة والف ون اليفو ية د .ط 1998م.
 - 76ااســؤولية ااد يــة أمــد البوشــوا ش طبعــة خشــر

ا ــيق خ ــادير

اا رب ط2008 2:م .
 - 77ااضمر ليفاهريي خو ييفيو

هراة يثا فاطر اا ظمة العربية للرتاة

بدام ي ؤ سة حممد بي اشد لل يفثوم هو يا ر ز د ا ات الوقدة العربيـة ط:
2008 1م.
 - 78عوم العلوم اا سا ية بإشرا جـان ارا سـو دو هيـ هراـة د .جـو ل
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ثو ة ااؤ سة ا ا عية للد ا ات وال ر والثو يـا جمـد) بـريوت وهيئـة خبـو ظـيب
للثيااة والرتاض

روع لمة) ط1430 1 :هـ 2009 -م.

 - 79ااعوم الفلسف

ميـا صـليبيا ال ـر ة العاايـة لليفثـاب بـريوت ط:

1414 1هـ 1994 -م.
 -80معجم املصطاحات البالغية وتطورها ،لاد تور أدد مطاو  ،الدار
العربية لا وسوعات ،بريوت ،ط1417 ،1 :ها 1006 -ممح
 - 81عوم ااصطلحات وال واهد الفلسفية

ـقل الـديي ـعيد دا ا ـوب

لل ر هو س ط2001 1:م.
 - 82ااعوم الو يط جمما الل ـة العربيـة باليـاهرة يفثبـة ال ـروو الدوليـة
الياهرة ط2008 1:م.
 - 83عو ـم حتليــا اخلطــاب بإشــرا  :باهريــب شــا ودو و دو ي يــب

ــو

هراة :د.ابد الياد اا ريش ود .محادش صـمود اار ـز الـوطا للرتاـة هـو س
ط2008 1 :م.
 - 84عوـم فــاهيم الــم اليفــقم اا ويــة للــد ثو محــو ال يــا ش ااؤ ســة
العربية للفيفر واابداع لب ان – بريوت ط2016 1 :م.
 - 85عوــم يــاييس الل ــة :نبـ ارســي خمحــد بــي اــا ا بــي ريــا حتييــا
وشرح:ابد السقم ها ون يفثبة و طبعـة صـطفى البـاب ارلـيب وخوالد ؛ اليـاهرة
ط1405 3 :هـ 1984 -م.
 - 86ااعو ة ا ا دل ابـراهيم بـي الـ بـي يو ـر الفريو بـادش ال ـريا ش
حتييا ال بي ابدالعزيز العمرييا اعية إقياأ الرتاض اا ق

اليفويت ط1:

1407هـ 1987-م.
 - 87فاهيذ ال يب الثفسري اليفبري لفلر الديي الرا ش دا الفيفر اليـاهرة
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ط1401 1:هـ 1981 -م.
 - 88يال اي اا

لري يـ دييفـا ت هراـة حممـود حممـد اخلضـريش و ا ة

الثيااة صر ااؤ سة ااصـرية العا ـة للثـألير وال ـر اليـاهرة دا اليفثـاب العربـ
للطبااة وال ر الياهرة ط 2 :اجع ا ويدم هلا حممد صطفى قلم

1968م.

 -89منهاج الباغا وسراج األدبا  ،حلاازم القرطااج  ،ققياق :دمححم اد
احلبيل ابن اخلوجة ،دار الغر

اإلسالمي ،بريوت ،ط1007 ،4:ممح

 - 90اا ال ا هرهيب اروال نب الوليد الباج

و ع السرال الى اا ال

نب ابد اهلل بي ابد السقم امر الوش يفثبـة الرشـد الريـاط ط1425 1 :هــ
 2004م. - 91اا وية اا ق ية امواة باقثني ااع د العاا للفيفر اا ق

ودا

السقم ط2010 1 :م.
 - 92و واة اروال :ف و وجمااله د ا ات ظرية وهطبيييـة ا البقهـة
ا ديدة إاـداد وهيـديم د .قـاا إياايـا الـوش اـامل اليفثـب ارـديث ان دن
امّان ط1431 1 :هـ 2010 -م.
 - 93ااو واية ا العلـوم اا سـا ية اـرط يـدش ا ـاه البحـث للـد ثو
صقح ي صوة دا الث وير بريوت ط2007 1 :م.
 - 94زهة انلباأ ا طبيات اندباأ نب ال :ات مال الديي ابد الرمحي بـي
حممد ان با ش حتييا حممد خبو الفضا إبـراهيم دا الفيفـر العربـ

اليـاهرة ط1 :

1418هـ 1998 -م.
 - 95يد ال يد وهـ ظري ال يـد العربـ ااعاصـر للـد ثو حممـد الـدهمو
و ات لية اآلداب والعلوم اا سا ية

ـي

ا عة حممد اخلا س اا رب – الرباط ط:

1420 1هـ 1999 -م.
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ثا ياق :ااقت والدو يات :

- 1

هأصيا اخلطاب ا الثيااة العربيـة االثـا الفوـا ش جملـة الفيفـر العربـ

ااعاصر ر ز ااةاأ اليو  :العددان101 – 100 :

- 2

ة 1993م.

الثوديد الديا ا د ال يخ ابد الياهر ا رجا

لسـمري خبـو يـد

جملة لية دا العلوم الياهرة العدد 36 :خ ثوبر 2005م

- 3

ظريــة الثــأدب ا اللســا يات الثداوليــة للــد ثو قــامت ابيــد جملــة اــامل

الفيفر العدد 1:االد 43 :يوليو  -بثم2014 ::م.

*
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Discourse Ethics in the Ancient Arabic Literary Criticism: The Case of AbdulQahir Al-Jurjani
Dr. Mohammed ibn Saad Ad-Dakkan
Department of Rhetoric, Criticism & Islamic Literature
College of the Arabic Language, Al Imam Mohammad Ibn Saud Islamic
University

Abstract:
This research deals with the ethical dimension in critical discourse, which is
an important issue in the area of critical knowledge. The researcher selected
Abdul-Qahir Al-Jurjani as a case or model representing the ancient Arabic
literary criticism due to his central position at the level of rhetorical and critical
knowledge and the knowledgeable, methodological, and ethical characteristics of
his critical discourse. Therefore, the researcher viewed that Al-Jurjani’s critical
discourse model is worth investigation, inquiry, and reflection. This research
addressed two main issues. First, the ethical approach and methodological values
(i.e., responsibility, objectivity, and originality) in Al-Jurjani’s critical discourse.
Second, the language ethics in Al-Jurjani’s critical discourse at the levels of
politeness, creativity, and arguments. The researcher depended on tracing these
issues, and revealing Al-Jurjani’s absolute devotion to ethics in his discourse;
thus, viewing him as a prominent model in the area of literary and rhetorical
criticism knowledge.
Keywords: criticism; rhetorics; Abdul-Qahir Al-Jurjani; critical discourse
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