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ػاضطضخص
، أو مف يطالع كالـ النحاة يجد أنيـ عند الحديث عػف مأػةلت ععقمػؽ  ػا  

 وضػػقوا ن ػػب أعيػػنيـ حػػؽ ا    اأػػـ مػػف أأػػما و، او   ػػات مػػف  ػػااعو 
مف إث ات الكماؿ الواجب لو أو عنزييػو عػف الػناص الػذي ي يميػؽ  ػوم عقظيمػا لػو 

 وعنزييا.
ػ:سرراغظػضحقػاضصطالػاضواجبػضهػ

وي الضػػمير  )ا ( أعػػرؼ المقػػارؼ، وي يػػد ؿ اأػػـ الجاللػػت أجمقػػوا عمػػه أنػػو
في محؿ النزاؿ حػوؿ عرعيػب المقػارؼ، وحكمػوا أف عقرياػو  ػاٍؽ ي  القا د عميو 

 يزاؿ.
 .يجب حمميا عمه ما يميؽ   ااعو ف األلااظ الجاريت عميو وحكموا  ة

نما لشرفيا،   وأ ايا، و اعيا.وأجروا عميو ألااظ العذكير ي لمقنه العذكير، وا 
ػورراغظػضحقػتظزغؼهػرنػاضظػص:ػ

جالي، كما منقػوا ع ػغير كػؿ مػا  أجمقوا أف أأماءه ي ع ّغرم عقظيما لو وا 
ـَ المَّو َفُيَو َعِظيـٌ َحَأفٌ ُعّظـ شرعام ألف    جميؿ. ُكؿُّ َما َعظَّ

 ونزىوا كالمو مف  دؿ النأياف أو الغمط.
 )عأه ولقؿ(م لعماـ عممو.ونزىوه عف الطمع والعرجي الذي في 

ورفػػػض ا ػػػف مالػػػؾ عأػػػميت  ػػػاء ايأػػػعقانت فػػػي كالمػػػوم عنزييػػػا لػػػو عػػػف مقنػػػه 
 .المأعقاف، وليس  المأعقيفايأعقانتم ألنو ىو 

فرقوا  ينو و يف  ماو فيما قد يوىـ نا ا أو أوء  اضطصطضحػاضظحويحعه في 
 .أدب مقو 

ث ت قػوؿ القممػاء فييػا، ، وأوقد كشؼ ال حث النااب عف ىذه المأا ؿ وغيرىا
 و يف وجو ال واب منيا. 
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 أو إث ػػػػات الكمػػػػاؿ لػػػػو  فمػػػػيس كػػػػؿ مػػػػا قػػػػاؿ النحػػػػاة  ػػػػداعي عنزيػػػػو ا  
 حيحا في موضقو، وكثير منو ا عماوا فيو ولـ يجمقوا عميو، غيػر أف مػا اعااػوا 

 .إث اعا فيما أث عوه، وعنزييا فيما ناوه عنو  عميو ىو مراعاة حاو 
أفقػاؿ  – النحػاة –عنزييػا    –عقظيمػا    –حػؽ ا   :اضصضطاتػاضطغتاحغظ

 .ا 
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Abstract 
  

Those who read the words of the grammarians find that 

when speaking about a matter related to Almighty Allah, or 

in the name of His names, or as one of His Attributes, they 

bear in their mind Allah’s right from proving the Perfection 

to Him or glorification of Him from the lack that is not 

inappropriate for Him; Veneration of Allah and glorification 

of Him. 
For taking care of the right to perfection due to Allah 

Almighty: 

They are unanimously agreed that Allah is the most 

known among the knowledges, and the name of God (Allah) 

and the conscience that belongs to Him shall not be in the 

place of contention over the arrangement of knowledges, and 

they ruled that his definition remains. 
And they ruled that the current words on Him (Allah) 

must be carried according to what befits His characteristics. 

And they pronounced words of remembrance on Him, 

not to the meaning of remembrance, but to her honor, 

precedence and intimidation. 
And caring for Allah’s glorification from the lack: 

They are unanimously agreed that his names do not 

diminish, to glorify Him and honor Him, as they prevented 

from minimizing all that was magnified according to Islamic 

law, because all that Allah glorifies it is great, beautiful and 

beautiful. 
And glorify His words from forgetting or wrong. 

Also glorify Him greed and the hope that is in (perhaps, 

maybe); for completeness His knowledge.  

Ibn Malik also refused to use the calling B as an aid to 

his words, glorifying him from the meaning of Seeking help, 
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because He who seeking help from Him, and not seek help. 

Even in the grammatical term they differentiated Him 

from his creation in what may delude a lack of or bad 

manners with Him. 

The research revealed the veil on these and other issues, 

and proved the words of the scholars on them, and make 

clear what is right about it. 
Not everything that the grammarians said in order to 

glorify Allah Almighty or prove perfection to Him is true in 

its position, and many of them disagreed about it and did not 

unanimously agree on it, except that what they agreed upon 

is to observe His right in proof of what they have proven, and 

glorification with what they glorify Him. 
 -Veneration of Allah -Allah’s right  keywords:

Inerrancy of Allah –  

The grammarians  -  Allah’s actions 
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ػاضطػدطظ
الحمػػد   رب القػػالميف، و ػػّؿ الميػػـ وأػػّمـ وِزْد و ػػارؾ عمػػه َ ْيػػِر األن يػػاء، وأ ػػِر 

 ، أما  قُد:األْ اياِء، و اعـ األن ياء أيِدَنا ُمَحّمٍد 
َحػّؽ المَّػِو َعمَػه الِقَ ػاِد  اولػو: ))  ىػو مػا أ  رنػا  ػو رأػولو  فإف حؽ ا  

 .(ٔ)((ِ ِو َشْيً اَأْف َيْقُ ُدوُه َوَي ُيْشِرُكوا 
ػوعذاػاضحقػغدورػرضىػأصضغن:

 .إث ات الكماؿ الواجب   [ ٔ]
 .وعنزييو عف الناص الذي ي يميؽ  و [ ٕ]

أي ، (ٖ)مػػػف اْلاَػػػوات َوالنُّْاَ ػػػاف (2)كػػػوف  مراق عػػػو وحاظػػػوعىػػػذا الحػػػؽ  ورعايػػػت
 النا اف.  مف الاوات، وحاظ ما يجب نايو عنو   حاظ ما يجب إث اعو لو 

، يطالع كالـ النحاة يجد أنيـ عند الحػديث عػف مأػةلت ععقمػؽ  ػا  والذي 
 وضقوا ن ب أعينيـ حػؽ ا   و   ات مف  ااعو أأو  اأـ مف أأما و، 

مف إث ات الكماؿ الواجب لو أو عنزييػو عػف الػناص الػذي ي يميػؽ  ػوم عقظيمػا لػو 
 وعنزييا.

ػ:ضحقػاضصطالػاضواجبػضهػػسرراغظ
وي  )ا ( ي يػػد ؿ اأػػـ الجاللػػتأنػػو عمػػه أنػػو أعػػرؼ المقػػارؼ، و أجمقػػوا قػػد 

عقرياػو أف عرعيب المقارؼ، وحكمػوا  محؿ نزاعيـ فيفي  الضمير القا د عميو 
  اٍؽ ي يزاؿ.

                                 
كتػػػ ل خاد ػػػ ي ،خااػػػا   رػػػ ل خاػػػـ خامػػػ   ،خا  ػػػ   رػػػ  ـ  (ٜٕ/ ٗ) صػػػ ال خاريػػػ   (ٔ)
اَ ػػ ِف َ،ُرػػ، َ ْاػػُ  كتػػ ل خما ػػ ف   (ٛ٘/ ٔصػػ ال  اػػ ـ )(  ، ٕٙ٘ٛ) َرػػ ُل َ ػػْف َاِاػػب خَْل ِر مِْ

ـَ َعَ ى خانَّ  ِ   (.ٛٗ  ـ ) َش ؾٍّ ِفاِه َيَيَؿ خْاَدنََّة َ،ُ  ِّ

 خَعْاػػُ  ، َ خَعػػى َأ ػػ َح  َ ِمَظػػه ،َتَ  ََّرػػه. خا ع اػػة  صػػي   خعػػى ر ظنػػى  مػػظ ،ت  ػػل  ااػػ ؿ    (ٕ)
 .(ٕٖٚ/ ٗٔاا ف خاظ ل ) . ُفََلًن  ُ َ خَع ًة ،ِ َع ًء ِإَذخ  خَ ْرَته ،تَأ َّْ   ِفْظَ ه

 .(ٕٔ)ص  اظز خاياف رف عري خااَلـ   ا صي خا ع اة ا ا،ؽ خْل انظ   ( ٖ)
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 يجب حمميا عمه مػا يميػؽ   ػااعو األلااظ الجاريت عميو "ف حكموا  ةقد و 
"(ٔ). 

نمػػػا لشػػػرفيا، وأػػػ ايا، أجػػػروا عميػػػو ألاػػػاظ العػػػذكير ي لمقنػػػه قػػػد و  العػػػذكير، وا 
 و اعيا.
ػضحقػتظزغؼهػرنػاضظػص:ػورراغظػ

جػػػػالي، كمػػػػا منقػػػػوا عمػػػػه أجمقػػػػوا قػػػػد  أف أأػػػػماءه ي ع ػػػػّغرم عقظيمػػػػا لػػػػو وا 
ـَ المَّو َفُيَو َعِظيـٌ َحَأفٌ "ع غير كؿ ما ُعّظـ شرعام ألف    .(ٕ)جميؿ" ُكؿُّ َما َعظَّ

 ،الغمػطم عنزييػا لػو عػف الغمػط والنأػيافنزىوا كالمػو مػف  ػدؿ النأػياف أو قد و 
[ ڀ ڀ ڀ پ پ]: فيو 

(ٖ). 
 نزىوه عف الطمع والعرجي الذي في )عأه ولقؿ(م لعماـ عممو.قد و 
قػػاؿ النحويػػوف فػػي اأػػـ المَّػػو  جميػػع مػػاذكر "ىػػػ( أف َيػػٖٔٔكػػره الزجػػاج )قػػد و 

 .(ٗ)"أعني قولنا )المَّو( عنزييًا لمَِّو 
 ال ػات  ضػيؿ المجػرد مػف )ِمػف( فػي حاػو مػؤوؿومنيـ مف رأي أف أفقػؿ العا

ألنو إنما يااضؿ  يف الشي يف إذا كانا مف جنس واحػد، ياػاؿ: ىػذا أك ػُر المش يتم 
[ ٿ ٿ ٿ ٺ] ، وا   إذا شاكمو في  اب ،مف ىذا

(٘). 
عأػػميت  ػػاء ايأػػعقانت فػػي كالمػػوم عنزييػػا لػػو  ىػػػ(ٕٚٙ) رفػػض ا ػػف مالػػؾقػػد و 

 .، وليس  المأعقيف و المأعقافعف مقنه ايأعقانتم ألنو ىو 
قوا  ينو و يف  ماو فيما قد يوىـ نا ا أو أوء فرّ  اضطصطضحػاضظحويحعه في 

                                 
 ا اػا خفب ش ح كت ل اػار،اه  ،انظ   (ٜٔٔ/ ٔ) األنر    خمنص ؼ فب  ا ئؿ خايَلؼ(ٔ)
(ٔ /ٖ٘٘). 

 (.ٖٕٛ/ ٗ)ا ذررب اا  أعَلـ خانرَلء ،   (ٗٓٔ/ ٘) الرف اظي (خاطرا   خاكر ىٕ)

 .[ٕ٘]طه  (ٖ)

ع خره ا زد ج )( ظ نب خاا آف ٗ)  .(ٖٗ/ ٔ،خ 

 .[ٔٔ(]خاش، ى  ٘)
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 فاالوا: فقؿ دعاء وحرؼ دعاء، ي أمر أو طمب. أدب مقو  

كيػؼ يكػوف "وقالوا: عطؼ عمه المقنه في كالمو، ي عطؼ عمه العوىـ، فػػ
 .(ٔ)"منزه عف العوىـ؟  العوىـ في الارآف، وا 

وقػػالوا: حػػرؼ  ػػمت ي حشػػو وي زا ػػدم عنزييػػا لكالمػػو عمػػا يع ػػادر إلػػه الػػذىف 
 مف مقنه الحشو أو الزيادة.

ومػػنيـ مػػف قػػاؿ: من ػػوب عمػػه العقظػػيـ ي ماقػػوؿ  ػػو، وم نػػي لمػػا لػػـ يأػػـ 
 .فاعمو ي م ني لممجيوؿم مراعاة لحؽ األدب مع ا  

 خاي خا   خاا راة 
وراعوىا فػي مأػا ميـ، ولػـ ياػردوا  ،الحاوؽ في كع يـالقمماء عحدثوا عف ىذه 

الميػػـ إي مػػا كػػاف مػػف القالمػػت زيػػف  ،ليػػا  حثػػا مأػػعاال أو حعػػه م حثػػا فػػي كعػػاب
 .ي ت ػػػة خامصػػػ،ؿىػػػػ( فاػػػد فػػػي آ ػػػر ألايعػػػو م حثػػػا  قنػػػواف: ٕٛٛالػػػديف ارثػػػاري )

 (ٕ)( فااؿ:إعراب األدبا )أماىو  ،وعحدث فيو عف  قض عمؾ المأا ؿ
 صُةةةةةةةةَاب  األةةةةةةةةز   ُ       أل خامتةةةةةةةة ُ    ُ

 

 مةةةةل  ، ةةةةبعض  مةةةةَ   ةةةة ُ مةةةةا   ةةةة أل   
 

 فةةةةةةا ز ؤ م ٌألةةةةةةَُ ا   ط فَ  ةةةةةةااب       ةةةةةة أل  
 

 كةةةةف ْ زأل  ،ةةةاعض     ألةةةاُ  ةةةا مز  و ةةةاع   
 

  فعةةةةةةةةةةا َ ةةةةةةةةةةط   ُ            أل عةةةةةةةةةة  ب 
 

 ت قُةةةةةةةَاُو م،ألصُةةةةةةةَ ِ ا  ةةةةةةة       أل عةةةةةةة  ب
 

: فقػؿ أمػر.  ػؿ ياػاؿ: فقػؿ طمػب. وي ياػاؿ  يقني أنو ي يااؿ في حؽ ا 
نما في حاو   إله آ ر ما قاؿ. من وب عمه العقظيـ.يااؿ: : ماقوؿ  و، وا 
 العي راعػه فييػا النحػاة حػؽ ا   وقد رأيت أف أكشؼ النااب عف المأا ؿ
 .وأث ت قوؿ القمماء فييا، وأ يف وجو ال واب منيا ، 

 أو إث ػػػػات الكمػػػػاؿ لػػػػو  فمػػػػيس كػػػػؿ مػػػػا قػػػػاؿ النحػػػػاة  ػػػػداعي عنزيػػػػو ا  
 حيحا في موضقو، وكثير منو ا عماوا فيو ولـ يجمقوا عميو، غيػر أف مػا اعااػوا 

                                 
ت  اي خاا،خعي   ، (ٜٛٔ/ ٘)ألرب  ا ف خاتذااؿ ،خاتك اؿ فب ش ح كت ل خاتا اؿ انظ    (ٔ)

 .(ٜٖٚٔ/ ٖ)ان ظ  خاداش رش ح تا اؿ خام،خئي 

 (.ٜٓٔكم اة خاغَلـ فب إع خل خاكَلـ )( ٕ)
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 .إث اعا فيما أث عوه، وعنزييا فيما ناوه عنو  عميو ىو مراعاة حاو 
عأػػه ا  أف يشػػممنا  رعايعػػو  .رظةةدػاضظحةةاةػحةةقػاضضةةهػػرراغةةظوأػػميعو: 

  نا  حاظو.ويكأل
يمكف عرض مأا مو عمه طريات النحاةم  ذكر ما يعقمؽ  ػالنحو مرع ػا عمػه و 

عرعيب األلايت ي ف مالػؾ، ثػـ مػا يعقمػؽ  ال ػرؼ مرع ػا عمػه عرعيػب الشػافيت ي ػف 
 الحاجب.

تر ز خا اصػي خألاػ ى  آث   أف أع ض  ا ئ ه فب ثَلثة  ر  ث  ا  أنب
    ،رذح خا ر  ث رب ف خار ث ،ر،  ؽ خْل 

 إث ػػػات فػػػي : المأػػػا ؿ العػػػي راعػػػه فييػػػا النحػػػاة حػػػؽ ا  اضطبحةةةثػاةةة ول
 .الكماؿ الواجب لو 

عػػػف  عنزييػػػو : المأػػػا ؿ العػػػي راعػػػه فييػػػا النحػػػاة حػػػؽ اضطبحةةةثػاضيةةةاظيػ
 .الناص الذي ي يميؽ  و 

في   األدب مع ا  : المأا ؿ العي راعه فييا النحاة حؽ اضطبحثػاضياضث
 .الم طمح النحوي

 فييا أ رز النعا ج. ال حث   اعمت ذكرتُ  وذيمتُ 
 وفيارس فنيت.

 عا ػيميا  المراجػع، واكعايػتُ  ك   آث   أال أثاؿ  ،خشب خار ث رذك  را نػ  
 آ ر ال حث في ثْ ت الم ادر والمراجع.

واَ  أأػػػةؿ أف يناػػػع  يػػػذا القمػػػؿ، ويغاػػػر مػػػا وقػػػع فيػػػو مػػػف زلػػػؿ، وأف يج ػػػر 
 ال مؿ، ويجقمو ذ را لنا يـو أف نمااه.

 
  

 دكتىر
ػرغادػربدػاضطاطيربدػاضطزغزػ

 هـ4114رهضاى  41الليلة 
 م0202هايى  7
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 عبد العزيز عياد عبد العاطيد/ 
 

ػاضطدأضظػا وضى
 اسم الجاللة وضمٌرهالقول بأن 

  .مقرفتو  نكرة االدمػرضىػضربغن:ػعطاػأررفػاضططارفػباإلجطاع
ياع موقع  والعي عؤثر  العقريؼ نحو: )رجؿ(، أ (أؿ)ا ؿ يما أما النكرة فيي 

 . (ٔ)نحو: ذو  مقنه  احب، و)َمف( و)ما( ما يا ميا
ما ي يا ؿ أؿ وي ، وقيؿ: ىي (ٕ)مقيفوأما المقرفت فيي ما وضع ليدؿ عمه 

 . (ٖ)ياع موقع ما يا ميا
المضػػمرات، واألعػػالـ، وأأػػماء وىػي منح ػػرة  ايأػػعاراء فػػي  مأػػت أنػػواع: "

 .(ٗ)" اإلشارة، وما عرؼ  األلؼ والالـ، وما أضيؼ إله واحد منيا
فػػي شػػرح ، وزاد (٘)أػػعت فػػزاد )ايأػػـ المو ػػوؿ( فػػي األلايػػت وعػػدىا ا ػػف مالػػؾ

                                 
ت،ضػال خا ا صػي ،خا اػ اؾ   ، (ٖٖش ح خرف خان ظـ ع ى أاماػة خرػف   اػؾ )ص  انظ   ( ٔ)

خ  شػ ي خااػ اؾ إاػى  ػؿ أاماػة خرػف   اػؾ   ، (ٖٙ٘-ٜٛٔ/ ٔرش ح أاماة خرف   اػؾ ا  ػ خي  )
خا ا صػي خاشػ فاة فػب شػ ح   ، (ٙٛ/ ٔش ح خرف عااؿ ع ى أاماػة خرػف   اػؾ )  ، (ٔٔٔ/ ٔ)

  (٘ٛ/ ٔشػػػ ح خألشػػػ ،نى ألاماػػػة خرػػػف   اػػػؾ )  ، (ٕٕٗ/ ٔ)ا شػػػ طرب خايَلصػػػة خاك فاػػػة 
  رـ فب ش ح  ،ؿ خرف   اؾ ، ا

 َأْ، َ،خِ ٌع َ ْ،ِ َع َ   َ ْي ُذِكَ خ ***َنِكَ ٌة َ  ِرُؿ َأْؿ ُ َؤثَِّ خ 
 .(ٕٔأاماة خرف   اؾ )ص  

 (ٛ٘ٔ/ ٔألاماة )ا  شاة خاصر ف ع ى ش ح خألش ،نى انظ    (ٕ)

  شػاة خاصػر ف ع ػى شػ ح   ، (ٕٔٔ/ ٔإ ش ي خاا اؾ إاى  ؿ أاماة خرػف   اػؾ )انظ   ( ٖ)
 (ٛ٘ٔ/ ٔخألش ،نى األاماة )

 .(ٕٙٗ/ ٕش ح خا مصؿ الرف اظاش )  ، (ٓٚٔ/ ٔش ح خا اي ة خا  ارة )(ٗ)

  (ٖٖش ح خرف خان ظـ ع ى أاماػة خرػف   اػؾ )ص    ، (ٕٔأاماة خرف   اؾ )ص    انظ ( ٘)
 .(ٚٛ/ ٔش ح خرف عااؿ ع ى أاماة خرف   اؾ )، 
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 اإلشػػارة إليػػو ؼ وقيػػؿ: ىػػو مقػػرّ  (ٔ): المنػػادا الما ػػود نحػػو: )يػػا رجػػؿ(أػػييؿالع 

 .(ٕ)والمواجيت
ليأػػػت فػػػي درجػػػت واحػػػدة مػػػف العقريػػػؼ، َوَىػػػِذه المقػػػارؼ ػترتغةةةبػاضططةةةارف:

ػ.(ٖ) قض َ ْقضَيا أعرؼ مفف
 .(ٗ)أا عند الم اطبل ْ وأ قدىا  ،اشعراكا لغيره أقميا أعرفياو 

 قض المقارؼ أعرؼ مػف ار ػر، أف يكػوف مقنه كوف "قاؿ ناظر الجيش: 
اشعراكا مف الذي أعرؼ منو، فيكوف عطرؽ اِيْحِعَماؿ ِإَلْيِو أقؿ مف عطرقو إلػه  أقؿّ 

 .(٘)"غير األعرؼ
ومػف ىنػا ا عمػؼ القممػاء فػي أعػرؼ المقػارؼ ػاالختالفػسيػأررفػاضططارف:

ػ(ٙ)عمه عدة أقواؿ:
ثػػػػـ المو ػػػػوؿ، ثػػػػـ  (ٛ)اإلشػػػارة، ثػػػـ القمػػػػـ ثػػػػـ اأػػػػـ (ٚ)أعرفيػػػػا المضػػػػمرقيػػػؿ: 

 .(ٜ)وأما المضاؼ فإنو ما أضيؼ إليو  األلؼ والالـ، المحمه
                                 

شػ ح خرػف خانػ ظـ ع ػى أاماػة خرػف   اػؾ   ، (٘ٔٔ/ ٔالرػف   اػؾ )شػ ح خاتاػ اؿ انظ   ( ٔ)
 .(ٙٛ/ ٔش ح خألش ،نى ألاماة خرف   اؾ )،   (ٖٖ)ص  

 (ٙٛ/ ٔش ح خألش ،نى ألاماة خرف   اؾ ) انظ  ( ٕ)

 (ٕٓٛ/ ٗخا اتضل )انظ   (ٖ)

 (ٕٜ/ ٕخام،خئي خاضا ئاة ش ح ك فاة خرف خا  دل )انظ   (ٗ)

 .(ٕٕٓ/ ٔر ع خا ،خ ع )  ،انظ   (ٖٖٗ/ ٔتا اؿ خام،خئي )ت  اي خاا،خعي رش ح (٘)

/ ٔخا رػ ل فػب ع ػؿ خارنػ ء ،خمعػ خل )  ، (ٔٛ٘/ ٕخمنص ؼ فب  اػ ئؿ خايػَلؼ )انظ   (ٙ)
ت  اػػػي   ، (ٕٙٗ/ ٕشػػػ ح خا مصػػػؿ الرػػػف اظػػػاش )  ، (ٖٗٔت،داػػػه خا  ػػػع )ص    ، (ٜٗٗ

 .(ٙٛ/ ٔألاماة خرف   اؾ ) ش ح خألش ،نى  ، (ٖٖٗ/ ٔخاا،خعي رش ح تا اؿ خام،خئي )

  (ٕ٘ٔ/ ٖ) ا اػا خفب شػ ح كتػ ل اػار،اه،ر،  ،ؿ اػار،اه  ،د  ػ،  خان ػ ة. انظػ   ( ٚ)
/ ٔخارػياع فػب ع ػـ خاظ راػة )  ، (ٕٙٛخا  تدؿ فب ش ح خاد ؿ الرػف خايشػ ل )ص  ،انظ   
ٖٔٙ). 

 (ٔٚٔ/ ٔ) (ٜٙٔ/ ٔش ح خا اي ة خا  ارة )انظ   ( ٛ)

 .(ٜ٘ٔ/ ٔألاماة خرف   اؾ ) بع ى ش ح خألش ،ن  شاة خاصر ف انظ   ( ٜ)
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 عبد العزيز عياد عبد العاطيد/ 
 

َشاَرة: أعرفيا وشغل  . (ٔ)أأماُء اإْلِ
 (ٕ): أعرفيا القمـ ثـ المضمروشغل

 ؿ وحعه المقرفػت ذات األنػواع ليأػت كميػا فػي درجػت واحػدة كالضػميرم فػإف 
الغا ػػب أقميػػا درجػػت،  ػػؿ  ضػػمير المػػعكمـ أعػػرؼ مػػف ضػػمير الم اطػػب، وضػػمير

 .(ٖ)منيـ مف أ ره عف القمـ
 .(ٗ)اإلشارات ما كاف لماريب ثـ لممعوأط ثـ لم قيدأأماء أعرؼ و 
ـّ لمقيػػد  توأعػػرؼ ذي األداة مػػا كانػػ  فيػػو لمحضػػور ثػػـ لمقيػػد فػػي شػػ ص، ثػػ
 .(٘)ثـ ما لالأعغراؽ سفي جن

ػ:ادمػاضجالضظػ)اضضه(،ػواضضطغرػاضطائدػرضغهػ
اأػػـ الجاللػػت مػػع كونػػو عممػػا عمػػه الػػذات القميػػت المادأػػت، وكػػذا كػػؿ ضػػمير 

فيػػػػو  ػػػػارج عػػػػف محػػػػؿ نػػػزاع القممػػػػاء فػػػػي المأػػػػةلت حعػػػػه ُحكػػػػي   يقػػػود عميػػػػو 
 اإلجماع عمه ذلؾ.

                                 
ت،داػه   ، (ٜٗٗ/ ٔخا ر ل فب ع ػؿ خارنػ ء ،خمعػ خل )،ر،  نا،ل الرف خاا خج. انظ   ( ٔ)
 .(ٖٗٔت،داه خا  ع )ص  ، 

 .(ٖ٘ٗ/ ٔت  اي خاا،خعي رش ح تا اؿ خام،خئي )انظ   ( ٕ)

 .(ٖٙٗ/ ٔ) انظ   خاا رؽ( ٖ)

 .(ٜ٘ٔ/ ٔ  شاة خاصر ف ع ى ش ح خألش ،نى األاماة )  ، (ٖٚٗ/ ٔ) خاا رؽانظ   ( ٗ)

ٜٔ٘). 

  شػػاة خاصػػر ف ع ػػى شػػ ح   ، (ٖٚٗ/ ٔت  اػػي خاا،خعػػي رشػػ ح تاػػ اؿ خام،خئػػي )انظػػ   ( ٘)
 .(ٜ٘ٔ/ ٔخألش ،نى األاماة )
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َفِإنَّػػػُو أعػػػرؼ  ،ا  َعَقػػػاَله اأػػػـَومحػػػؿ اْل ػػػالؼ ِفػػػي غيػػػر "ػشةةةالػاضدةةةغوطي:ػ 

ػ(ٔ)"جَماعإلِ المقارؼ ِ ا
ف كاف عمماوي "ػشالػاضغاصؼي: ػ.(ٕ)" الؼ أنو أعرؼ المقارؼ وا 

وال ػػػالؼ فػػػي غيػػػر اأػػػـ ا  عقػػػاله فيػػػو أعػػػرؼ المقػػػارؼ "ػوشةةةالػاضصةةةبان:
ػ.(ٖ)"ويميو ضميره :قاؿ الشنواني ،إجماعا

ُرِؤَي ِفػػي الَمَنػػػاـ َفايػػػؿ: َمػػػا فقػػػؿ ا   ػػػؾ؟ حعػػه إنيػػػـ حكػػػوا عػػػف أػػػي ويو أنػػػو "
 .(ٗ)":  يرا كثيرام لجقؿ اأمو أعرؼ المقارؼفااؿ

ػتطرغغهػباٍقػالػغزال:
)أؿ( والمقػرؼ  اإلضػافت، ػالعنكير، كالمقرؼ  ػ مف المقارؼ ما قد يطرأ عميو

 ؿ وحعه األعالـ قد يطرأ عمييا العنكير، ولذا جاز نداؤىا فعاوؿ: )يا زيُد(، وجاز 
 ا حػػاؿ العنكيػػرعثنيعيػػا فعاػػوؿ: )زيػػداف، وزيػػدوف(، وجػػاز د ػػوؿ األلػػؼ والػػالـ عمييػػ

أنػػو جاللػػت )ا ( فيػػو مقػػرؼ دا مػػا، مػػع فعاػػوؿ: )الزيػػداف، والزيػػدوف(، وأمػػا اأػػـ ال
زاؿ عقرياػػو  حػػاؿ مػػف األحػػواؿ، قػػاؿ أ ػػو إي أنػػو ي ُيػػ عمػػـ عمػػه الػػذات القميػػت 

 حياف:
مػػف األعػػالـ المنػػاداة مػػا ي يمكػػف أف يػػزاؿ عقرياػػو، فيعنكػػر، ويقػػرؼ  النػػداء، "

ب مِ إنػػػػو عنكػػػػر، وُأػػػػ :فػػػػال يمكػػػػف أف ياػػػػاؿ (،ا يػػػػا )كاأػػػػـ ا  عقػػػػاله، فػػػػإذا قمػػػػت: 
 .(5)"ؼ  النداءرّ القمميت، ثـ عُ 

                                 
 (ٕٕٔ/ ٔر ع خا ،خ ع )(ٔ)

 (ٖٚش ح كت ل خا ي،ي فب خان ، )ص  (ٕ)

 (ٜ٘ٔ/ ٔاألاماة )   شاة خاصر ف ع ى ش ح خألش ،نى(ٖ)

- ٗٓٔ ز كشػػب )ص  ا (ال إاػػه إال خْل) ظنػػى   ، (ٖٛٔ/ ٔخا رػػ ل فػػب ع ػػ،ـ خاكتػػ ل )(ٗ)
ٔٓٙ) 

 .(ٔٔٔ/ ٕخاتذااؿ ،خاتك اؿ فب ش ح كت ل خاتا اؿ )(٘)
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ػ؟ضطاذاػادمػاضجالضظػ)اضضه(،ػواضضطغرػاضطائدػرضغهػ
الذي دفع القمماء إله الاوؿ  ةف اأـ الجاللت وضميره أعػرؼ المقػارؼ، وأنػو 

 ف:نه مف ال الؼ الأا ؽ ىو أحُد أمريمأعث
عنزيػػػو إث ػػػات الكمػػػاؿ الواجػػػب لػػػو، و مػػػف  األوؿ: عقظػػػيـ ا  ومراعػػػاة حاػػػو 

  مػا أو ياػارنوه غيػره مػع يااضػموه اأػمو الكػريـ أو الضػمير القا ػد عميػو عػف أف 

 وىو ما  رؼ الزجاج عف الكالـ في اشعااؽ في ايأـ الكريـ فااؿ: أواه،
قػػاؿ  أذكػػر جميػػع مػػافػػاأللؼ فيػػو ألػػُؼ و ػػؿ، وأْكػػرُه أْف   فةمػػا اأػػـ المَّػػو"

  .(ٔ)"عنزييًا لمَِّو  م)المَّو( :النحويوف في اأـ المَّو أعني قولنا
[ڀ ڀ ڀ ڀ]:  دليؿ قولو  الثاني: أف اأـ الجاللت عمـ  اص  و 

أي  (ٕ)
 (ٗ)؟وقيؿ: ىؿ عقمـ لو نظيرا ومأمه يش يو  ،(ٖ)ىؿ عقمـ أحدا عأمه ا ؟

، حعػه َمػف ادعػوا األلوىيػت لػـ يجػرؤ أحػد مػنيـ فمـ يعأـ  يػذا ايأػـ غيػره 
 ٿ ٺ]أف يدعي لناأو ذلؾ ايأـ، فكما أنو ي شريؾ لو في ذاعو أو  ػااعوم ألنػو 

[ ٿ ٿ
 فكذلؾ ي شريؾ لو في اأمو القمـ الداؿ عمه ذاعو. (٘)

 ،ُأػْ َحاَنُو عمػـ َواِجػب لذاعػو الَّػِذي عاػرد  ِػِو َعَقػاَله (ا )اأػـ "ػشالػاضزرصذةي:ػ
َوَعِميػِو عجػرا  ،َكَما لـ يكف ألحد شرَكت ِفػي َمْقَنػاهُ  ،َيْجَقؿ لغيره شرَكت ِفي َلاظو َفمـ

ػ.(ٙ)"ِ َااعو
ف كاف عَمما  مقاممعو مقاممػت األعػالـ  ومف ىنا كاف أعرؼ المقارؼم ألنو وا 

                                 
ع خره ا زد ج )(ٔ)  .(ٖٗ/ ٔ ظ نب خاا آف ،خ 

 .[٘ٙ(]  اـ  ٕ)

 .(ٕٛ٘تن،ا  خا ار    ف تماا  خرف عر   )ص  انظ    (ٖ)

 .(ٕ٘/ ٗخا     خا،داز فب تماا  خاكت ل خاظزاز )انظ    (ٗ)

 .[ٔٔ(]خاش، ى  ٘)

 .(ٙٓٔ- ٗٓٔ ز كشب )ص  ا (ال إاه إال خْل)( ظنى ٙ)
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غيػػره، ولكونػػو ي إي أنػػو لقػػدـ مشػػاركعو  (ٔ)ِإنَّػػو ُيو ػػؼ َوَي ُيو ػػؼ  ِػػوِ مػػف حيػػث 
كاف أعرؼ مف األعالـ،  ؿ  (ٕ)"فيو غني عف اإليضاحفيو عمه الم اطب "ل س 

ومف أا ر المقارؼم ألنيا ي ع مو مػف لػ س أو مشػاركت، ولػذا وقػع فييػا العاػاوت 
فػػي الضػػما ر  -كمػػا أػػ ؽ-فػػي درجػػت العقريػػؼ، حعػػه فػػي أنػػواع المقرفػػت الواحػػدة 

 واإلشارة والمقرؼ  ةؿ.
  

                                 
 انظ   خاا رؽ خا ،ضع نماه.( ٔ)

 .(ٙٓٔ/ ٖ  شاة خاصر ف ع ى ش ح خألش ،نى األاماة )(ٕ)
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ػاضطدأضظػاضياظغظ
  ظؼاػأذرفػوأصطل إال بألفاظ التذكٌر؛ امتناع مخاطبة هللا 

ؿ عمػػه إي  ماػػظ يػػد : مػػذكر أو مؤنػػث؟  وي ي اطػػب ي ياػػاؿ فػػي ا  
نػػػا، إشػػػارة، فياػػػاؿ: )ىػػػو ا ، وأنػػػَت ر ّ  ـمو ػػػوي أ العػػػذكير أػػػواء أكػػػاف ضػػػميرا أـ

 ني، وىذا إليي(.والذي  ماَ 
فضػػمير المؤنػػث )ىػػي، ونػػوف النأػػوة(، والمو ػػوؿ المؤنػػث )العػػي(، واإلشػػارة 

، فػي حػؽ ا   -وغيػرىـ–المؤنثت )ىذه ىذي عي وعو وعا(، ي يأػعقمميا النحػاة 
إي ألااظ المذكرم ألنيا أشرؼ مف ألااظ العةنيث  فال ي اط ونو ويجروف عميو 

 ، كما قاؿ أي ويو:وأ ؼ منيام وألف المذكر يأ ؽ المؤنث، وىو أ ؿ لو
ألّف المػػػػذكر أّوؿ، وىػػػػو أشػػػػدُّ  ماعمػػػػـ أف المػػػػذكَّر أ ػػػػّؼ عمػػػػييـ مػػػػف المؤّنػػػػث"

ّنمػػا ي ػػرج العةنيػػُث مػػف العػػذكير. أي عػػرا أّف  ياػػع عمػػه كػػؿَّ مػػا  (الشػػيء)عمكنػػا، وا 
 . (ٕ)"ذكر (الشيء)مف ق ؿ أف ُيْقَمـ أذكٌر ىو أو ُأنثه، و ،(ٔ)أ  ر عنو

نمػػا ا عيػػر لػػو أكمػػؿ وىػػذا ي يػػدؿ عمػػه  ػػات عػػذكير أو عةنيػػث فػػي ا   ، وا 
األمػريف وأشػرؼ الحػاليفم ألف مػف   ػػا ص لغػت القػرب أف عق ػر عػف أي شػػيء 

فػةي اأػـ ميمػا كػاف إما  ماػظ عػذكير أو لاػظ عةنيػث، ولػيس ىنػاؾ  ػيغت محايػدة، 
غيػػر  أـعػػاقال نوعػػو ي ػػد أف يقامػػؿ إمػػا مقاممػػت المػػذكر أو المؤنػػث، أػػواء كػػاف 

 .اأـ جنس ـعاقؿ، وأواء كاف اأـ عمـ أ

                                 
 ش ح كت ل اار،اه. انظ   ،خ يع ى كؿ  ذك  ، ؤنث ر مظ تاع اظنب أف ك  ة )شبء( ( ٔ)

 .(ٜٙٔ/ ٔ) ا اا خفب

 .(ٕٕ/ ٔخاكت ل )(ٕ)
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والقػػرب يجقمػػوف المػػذكر ىػػو ايفعراضػػيم ألنػػو أ ػػؼ عنػػدىـ، وألنػػو األ ػػؿ،  

 .فال يحعاج إله عالمت، ويعارع عنو المؤنث،  القالمت الدالت عميو
ػشالػابنػاضحاجب:

ألف الذكوريػػػت ىػػػي األ ػػػؿ مػػػف حيػػػث كانػػػت األلاػػػاظ  مالعةنيػػػث فػػػرع العػػػذكير"
اعميف والماقػػػػوليف وال ػػػػاات اػػػػاأػػػػيا كةأػػػػماء النت عجػػػػري عمػػػػه المػػػػذكر  يالاياأػػػػ

 المش يت.
فػي قولػؾ: قا مػت، يػدؿ  (قػا ـ)فإذا ق د إله العةنيث زيدت القالمت لذلؾ. فػػ  

عػاء عػدؿ ، مجػردا. وزيػادة ال(قػا ـ)كمػا فػي قولػؾ:  ،قػاـ  يػا ذلػؾ المقنػه عمه ذاتٍ 
 .(ٔ)"عمه الذات مؤنثت، فكاف فرعا لذلؾ

 چ] : يضاؼ إله ذلؾ أف عنػوع ال مػؽ إلػه ذكػر وأنثػه ىػو مػف  مػؽ ا  

 .[ٖٔ]الحجرات:  [ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 .[ٜٗ]الذاريات:  [ ىئ ىئ ی ی ڈ ڈ ىئ]
المؤنػػػث، فكيػػػؼ يمكػػػف أف ياػػػاؿ فيػػػو: و كػػػاف ق ػػػؿ أف يوجػػػد المػػػذكر  ا  فػػػ

 مذكر ومؤنث؟ 
نمػػػا النحػػػاة  يأػػػع دموف مقػػػو أشػػػرؼ األلاػػػاظ وىػػػو لاػػػظ  - ػػػؿ والمأػػػمموف-وا 

فػػي اإل  ػػار عػػف ناأػػو فػػي الاػػرآف الكػػريـ،  كالمػػو عػػا قيف فػػي ذلػػؾ مالمػػذكر، 
[ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ] :حيػث قػاؿ 

. وقػاؿ عيأػه عميػو الأػػالـ: (ٕ)
[  ھ ھ ہ ہ]

(ٖ). 
الاػػػرآف، وىػػػي م اط عػػػو  ةشػػػرؼ فالنحػػػاة ي يعجػػػاوزوف فػػػي اأػػػعقماليـ لاػػػظ  

، عػػالـ عػػالـ(م إث اعػػا لمكمػػاؿ األلاػػاظ وىػػي ألاػػاظ العػػذكير: )إنػػَؾ أنػػَت، ىػػو، الػػذي

                                 
  (ٕٖٔشػػػ ح خا كػػػ،ي  ع ػػػى خألاماػػػة )ص    ،انظػػػ   (ٕ٘ٛ/ ٕأ ػػػ اب خرػػػف خا  دػػػل )(ٔ)
 .(ٜٕٖ/ ٖر ع خا ،خ ع )  ، (ٚٛٗ/ ٕخاتص ال ر ض ،ف خات،ضال فب خان ، )، 

 [ٕٕ]خا ش   (ٕ)
 .[ٙٔٔ]خا  ئية  (ٖ)
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 .الواجب لو 
، وما وي يعحدثوف في حاو  عذكير وي عةنيثم ألف ىذا ي يميؽ  جالؿ ا  

ضػرورات ال طػاب فػي المغػت، ومػا يحعاجػو كاف اأع داميـ ألاػاظ العػذكير إي مػف 
 .لناس في العااىـا

ع ر عف ناأو  ةلااظ العذكيرم لشرفيا ي لمديلػت عمػه  ويدؿ عمه أف ا  
عػػػاب عمػػػه المشػػػركيف أنيػػػـ يق ػػػدوف مػػػف دونػػػو إناثػػػا، عػػػذكير ىػػػو أف ا  المقنػػػه 

]النأػػاء:  [ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ] فاػػاؿ: وذميػػـ عمػػه ذلػػؾ و ػػيف قػػ ح عمميػػـ
ٔٔٚ] 

أموه  ةأماء اإلناث كػالالت والقػزا ومػا أشػ و يقني: إي ما : "شالػاضطبري
، أنيػػػـ يق ػػػدوف إناثًػػػا ...ذلػػػؾ. ياػػػوؿ جػػػؿ ثنػػػاؤه: فحأػػػب ىػػػؤيء الػػػذيف أشػػػركوا  ػػػا 

ويػػدعونيا آليػػت وأر اً ػػا، واإلنػػاث مػػف كػػؿ شػػيء أ أُّػػو، فيػػـ ياػػروف لم أػػيس مػػف 
، عمػػه عمػػـ مػػنيـ   أاأػػعو، ويمعنقػػوف مػػف إ ػػالص الق ػػودة (ٔ)األشػػياء  ػػالق ودة

 . (ٕ)"ذي لو ممؾ كؿ شيء، و يده ال مؽ واألمرلم
 (القػػػػػزا ومنػػػػػاة)مأػػػػػميات  ةأػػػػماء اإلنػػػػػاث كػػػػػ" ػػػػناـ األوثػػػػػاف و يقنػػػػي أف األ

 .ونحوىما
ومف المقموـ أف ايأـ داؿ عمػه المأػمهم فػإذا كانػت أأػماؤىا أأػماء مؤنثػت 

 ...الكمػاؿناق ت، دؿ ذلؾ عمه ناص المأميات  عمػؾ األأػماء، وفاػدىا ل ػاات 
ف ىذا و او، ويعرؾ اإل الص لمف لو األأماء الحأنه، وال اات فكيؼ ُيق د مَ 

  .(ٖ)؟ "القميا، والحمد والكماؿ، والمجد والجالؿ
ػشالػاإلطامػأبوػجطغرػاضظحاس:

ػ -جػّؿ وعػزّ -رىا ا  فػذكَ  ،ألف الحجارة مؤّنثت" ألف المػذكر مػف كػؿ  متقَ  الضَّ
                                 

خرػػ  .  كػى خا ِّ اػ نب  َعُرػَي ُعُرػ،َيًة ،ُعُر،ِياَّػة ركذخ فب خألصؿ ،رػب  صػي  عُرػي ر اضػـ  ( ٔ)
 .(ٕ٘/ ٕخا  كـ ،خا  اط خألعظـ )

 (   ش ك ٕٔٔ/ ٜد  ع خارا ف ) (ٕ)

ع خرػه ا زدػ ج ). ،انظ   (ٖٕٓ)ص  ا اظي  (تااا  خاك اـ خا   ف ٖ) / ٕ ظػ نب خااػ آف ،خ 
ٔٔٓ). 
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 .(ٔ)"شيء أرفع مف المؤنث 

نما ىػو إشػارة  فالعق ير  ةلااظ المذكر ي لإلشارة إله العذكير وناي العةنيث، وا 
 لألشرؼ واألكمؿ في ماا ؿ الناقص واأل س. 

ألنيا  مومف ىذا المنطمؽ منع ا ف يقيش لحاؽ عاء الم الغت ألو اؼ ا  
ف كانت لمقنه الم الغت إي أنيا م الغت  قالمت ناص، فااؿ:  وا 

، فيذا ونحوه ...، لمف يكُثر عمُمو، ومقرفُعو  النََّأب(مت، وَنّأاَ تٌ َعالَّ )قوليـ: "
ف كػػاف المو ػػوُؼ مػػذكًَّرام  ي يعَ ػػع المو ػػوَؼ فػػي عػػذكيره،  ػػؿ يثُ ػػت فيػػو العػػاء، وا 

 ألّف العاء فيو لمم الغت في ذلؾ الو ؼ. 
ف كػاف مقناىػا الم الغػتَ  لوجػوِد  موي عد ؿ ىذه العاء في  ػاات ا  عقػاله، وا 
 .(ٕ)"لاظ العةنيث، وي يحُأف إطالقو عمه ال ارئم ألّنيا م الغٌت  قالمت َنْاص

، الغيػوب ـ. مع أنػو )عػال.: )عاّلمت، رّزاقت، غّاارة(فال يجوز أف يااؿ   
.. ولػػػو مػػػف عمػػػؾ ال ػػػاات الغايػػػت منيػػػا، وىػػػذه  ػػػي  عػػػدؿ عمػػػه .ورزاؽ، وغاػػػار(

ث ات عاء الم الغت فييا عزيد وعؤكد ىػذه الم الغػت الم الغت، إي أف الكمػاؿ الواجػب  وا 
    يعنػػافه مػػف عػػاء الم الغػػت، لكونيػػا فػػي األ ػػؿ عالمػػت المؤنػػث، وىػػي  ػػات

 . ناص ي عجوز   
  

                                 
 .(ٜٖٕ/ ٔا ن    )إع خل خاا آف (ٔ)

 .(ٕٙٗ/ ٕ(ش ح خا مصؿ الرف اظاش )ٕ)
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ػاضطدأضظػاضياضيظ
 هو مفعول المطلق فً حقه  المفعول به بعد أفعال هللا 

ىػػو الم ػػدر المن ػػوبم عةكيػػدا لاقمػػو أو  يانػػا الماقػػوؿ المطمػػؽ عنػػد النحػػاة 
. نحػػػػو: )ضػػػػَرب عمػػػػٌرو زيػػػػًدا ضػػػػرً ا، أو ضػػػػر عيف، أو ضػػػػرً ا (ٔ)لنوعػػػػو أو عػػػػدده

 شديًدا(.
 ، قاؿ أي ويو:(ٕ)فالواجب أف يكوف حدثا أو مقنه ي ذاعا أو جأما

عمػـ أفَّ الاقػػؿ الػػذي ي َيعقػّدا الااعػػؿ يعقػػدا إلػػه اأػـ الَحػػَدثاف الػػذي ُأ ػػذ او "
 .(ٖ)"منوم ألنو إنما ُيْذَكر َليدّؿ عمه الحدث

ف كػاف ي يعقػّدا الااعػؿ، كاولنػا: " قػاـ )يقني أّف الاقؿ يقمؿ فػي م ػدره، وا 
 .(ٗ)"(زيد قياما

فجقؿ أي ويو الاقؿ الالـز معقديا لممقنه والحدث وىو الم ػدر، ولػـ يجقمػو 
 معقديا لمذوات.

                                 
خماضػ ح خاظضػي    ، (ٜ٘ٔ/ ٔخألص،ؿ فب خان ػ، )  ، (ٖٗ/ ٔخاكت ل ااار،اه )انظ   ( ٔ)

/ ٕشػػػ ح خا اي ػػػة خا  اػػػرة )،   (ٛٗخا  ػػػع فػػػب خاظ راػػػة الرػػػف دنػػػب )ص     (ٚٙٔ)ص  
  (ٕٕٔ/ ٔخاظ راػػة )خارػػياع فػػب ع ػػـ   ، (٘٘خا مصػػؿ فػػب صػػنظة خمعػػ خل )ص  ،   (ٖٓٓ

  شػػػاة خاصػػػر ف ع ػػػى شػػػ ح   ، (ٜٗ/ ٕر ػػػع خا ،خ ػػػع )  ، (ٖٔٔ/ ٚخاتػػػذااؿ ،خاتك اػػػؿ )، 
 .(ٓٙٔ/ ٕألاماة خرف   اؾ ) بخألش ،ن

خماضػ ح خاظضػي    ، (ٜ٘ٔ/ ٔخألص،ؿ فب خان ػ، )  ، (ٖٗ/ ٔخاكت ل ااار،اه )انظ   ( ٕ)
 .(ٛٗخا  ع فب خاظ راة الرف دنب )ص    ، (ٚٙٔ)ص  

 .(ٖٗ/ ٔخاكت ل ااار،اه )(ٖ)

 .(ٕٗٙ/ ٔ) ا اا خفب (ش ح كت ل اار،اهٗ)
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، وا ف (ٕ)، وا ف الحاجب(ٔ)نيغير أف  قض النحاة ومنيـ ع د الااىر الجرجا
ـَ والجػواىر-جقموا مما ُين ػب عمػه أنػو ماقػوؿ مطمػؽ الػذواِت  (ٖ)ىشاـ  -األجأػا

العػػي عػػدؿ عمػػه اإليجػػاد  (ٗ)ووققػػت  قػػد األفقػػاؿ القامػػت إذا كانػػت فػػي حػػؽ ا  
ومػػا شػاكمو، ممػػا ي ُيشػعّؽ مػػف  (.وأوجػده ، مػؽ المَّػػو زيػداً ) :نحػو أف عاػػوؿوال مػؽ "

 .(٘)"مقًنه  اّص كالحياة والموت ونحوىما مف المقاني
 قاؿ أ و حياف:

ف فيمػػا أعمػػـم إي وعأػميت مػػا انع ػب م ػػدرًا ماقػػوًي مطماػًا ىػػو قػػوؿ النحػويي"
مػف عاأػيمو الم ػدر المنع ػب إلػه ماقػوؿ مطمػؽ،  (6)(ال أيط)ما ذكره  احب 

                                 
 .(ٖٓٚأا خ  خارَل ة )ص  انظ   (ٔ)

 .(ٕٓٚ/ ٕأ  اب خرف خا  دل )انظ   (ٕ)

 .(ٚٙٛ غنب خا رال عف كتل خألع  ال )ص  انظ   (ٖ)

 خألفظ ؿ ن،ع ف ( ٗ)
يػ ص  ألنػه ااصػي ر ػ  خألفظ ؿ خاظ  ة  ،رب خاتب ا    ص ي  ع  ة  ا   شػتاة  ػف  ظنػى 

 خمير   عف دن   ف خا ظ نب ري،ف تيصاص  ظنى   يي   ثؿ  )ع ؿ ،فظؿ ،صنع(.
،خألفظ ؿ خاي صة  ،رب خاتب ا    ص ي  ي صة ر ظًنى  ف خا ظػ نب ك اضػ ل ،خألكػؿ ،خااظػ،ي 
،خاد ،   ف ذح ا صؿ ر   ك  ؿ خام ئية فب خاير  عف فظؿ ي ص تا،ؿ  )ضػ ل ،أكػؿ ، ظػي 

 (.ٜٚ/ ٗ  ،خألشر ح ،خانظ ئ  )(ٖٛٙأا خ  خارَل ة )ص  ظ   ،د  (. ان

 . (ٖٓٚأا خ  خارَل ة )ص  (٘)

 ػف ن ػ ة  ضا ء خاػياف أرػ، عرػي خْل    ػي رػف ع ػب خمشػرا ب  ،اظػ ؼ رػ رف خاظ ػ ر، ( ٙ)
َأكثػ  َأُرػ، خاا ف خاا رع خا د    ،كت ره ر، خارااط فب خان ،. ،رػ، فػب عػية  د ػيخ   ، ػي 

  ،ر، كت ل  ما،ي إاى خااـ، ،آ خؤح  رث،ثه فب كتل خان ػ،  ،د ظػ  فػب خانَّْاؿ َعنهُ َ اَّ ف  ف 
رغاة خا،عػ ة ،   (ٕٓٗ/ ٜخار   خا  اط فب خاتماا  )رظض خألر  ث خاظ  اة خا ياثة. انظ   

(ٕ /ٖٚٓ). 
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له مؤكد،  له معأع فيو. و وا  والماقوؿ المطمؽ عنػده مػا كػاف مػف األفقػاؿ القامػت، ا 
فػػالواقع ذات  (.فقػػالً  فقمػػتُ ) :، فػػإذا قمػػت(وأوققػػتُ  وعممػػتُ  و ػػنقتُ  فقمػػتُ ) :نحػػو

ىنا ىي ىذا، وي عاع ىنا الجػواىر واألعػراض ال ارجػت  تالاقؿم ألف الذوات الواقق
، ( زيػػداً  مػػؽ ا )، كاولػػؾ: عنػػا، فػػال عكػػوف مطماػػت فػػي حانػػا،  ػػؿ فػػي حػػؽ ا  

 .(ٔ)"فإنو ماقوؿ مطمؽ، فمذلؾ كاف الماقوؿ المطمؽ أعـ مف الم در المطمؽ
} مػػػػػؽ ا   :قَػػػػػْوليـ ِفػػػػػي َنْحػػػػػوولػػػػػذا عػػػػػد ا ػػػػػف ىشػػػػػاـ مػػػػػف أ طػػػػػاء المقػػػػػِر يف "

َواب. قاؿ: ماقوؿ ِ وِ ( الأََّمَوات)ِإف  :الأََّماَوات{  .(ٕ)"َأنو ماقوؿ ُمطمؽ :َوال َّ
ػوعذاػرظدعمػطبظيػرضىػأدادغن:

ػضطغطولػبهػواضطغطولػاضططضق:ا ول:ػتطرغغؼمػا
فةوجػػده  ،أمػػا الماقػػوؿ المطمػػؽ عنػػدىـ فيػػو مػػا لػػـ يكػػف موجػػودا ق ػػؿ الاقػػؿ  

. فالضرب لـ يكف موجودا ق ؿ الاقؿ و ار موجودا .الاقؿ نحو: )ضر ُعو ضرً ا(
  قده.

ثػػـ أوقػػع  ،وأمػػا الماقػػوؿ  ػػو فيػػو مػػا كػػاف موجػػودا ق ػػؿ الاقػػؿ الػػذي عمػػؿ فيػػو
 .(ٖ)الااعؿ  و فقال

العي عدؿ عمه اإليجػاد   ومنو كؿ ذاٍت وققت  قد األفقاؿ المأندة إله ا 
وال مػػؽ واإلنشػػاء، مثػػؿ: ) مػػؽ ا  اإلنأػػاف(. فػػإف اإلنأػػاف لػػـ يكػػف موجػػودا ق ػػؿ 

 .ال مؽ فاد كاف عدما محضا، فةوجده ا  
ػشالػابنػعذام:

                                 
 .(ٜٗ/ ٕر ع خا ،خ ع )  ، (ٖٔٔ/ ٚ(خاتذااؿ ،خاتك اؿ فب ش ح كت ل خاتا اؿ )1)

 .(ٚٙٛعف كتل خألع  ال )ص   ( غنب خا رال2)

  ،خألشػػر ح ،خانظػػ ئ  ا اػػا،طب (ٚٙٛ غنػػب خا راػػل عػػف كتػػل خألع  اػػل )ص   انظػػ  ( ٖ)
(ٗ/ٜٔ) 
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ِفػػي َىػػِذه اْلَمْأػػَةَلت َأنيػػـ يمثمػػوف الماقػػوؿ المطمػػؽ  َوالَّػػِذي غػػر َأكثػػر النَّْحػػِوييف"
فعوىمػوا أف  ،وىػـ إنمػا يجػري عمػه أيػدييـ إنشػاء األفقػاؿ ي الػذوات ، ةفقاؿ الق اد

لظيػر َليُػـ َأنػو  -َعَقػاَله–َوَلو مثُموا ِ َةْفَقاؿ ا   ،الماقوؿ المطمؽ َي يكوف ِإيَّ َحدثا
د َليمػػا وِجػػلألفقػػاؿ والػػذوات َجِميًقػػا َي مُ  دٌ موِجػػ -َلهَعَقػػا–أِلَف ا   مَي يْ ػػَعص  ػػذلؾ
 .(ٔ)"ِفي الَحِايَات أواُه 

ػواضجوابػرنػعذاػطنػوجؼغن:
ف لػـ : أف عأميت الماقوؿ  و ماقوي كاف  اعع ار إل ػاؽ الاقػؿ  ػو، "ا ول وا 

 ،ماقػوؿ  ػو (الأمواتػ)فػ (، مؽ ا  الأموات) :نحو ،يكف موجودا ق ؿ ذلؾ الاقؿ
ف كػػػاف وجودىػػػا  ػػػذلؾ الاقػػػؿ ي ق مػػػو ومػػػف جقميػػػا ماقػػػوي مطماػػػا كالشػػػي  ع ػػػد  ،وا 

فةوجػد الااعػؿ  ، ناه عمػه مػا العزمػو مػف أف الماقػوؿ  ػو مػا كػاف موجػودا (ٕ)الااىر
 .(ٖ)"وغيرىـ ي يمعزموف ذلؾ ،فيو شي ا آ ر
: اعاػػػاؽ جميػػػور النحػػػاة عمػػػه أف الماقػػػوؿ المطمػػػؽ يجػػػب أف يكػػػوف اضيةةةاظي
، وينح ر  الفيـ في  الحيت إطالقو (ٗ)ما ينوب عنو مما في مقناهم درا أو 

، (٘)عمه جميع الم ادر أو إنو ي يجوز إطالقو إي عمه م ادر األفقػاؿ القامػت
                                 

 (ٖٓٚ/ ٕأ  اب خرف خا  دل )  ،انظ   (ٚٙٛ غنب خا رال عف كتل خألع  ال )ص  (ٔ)

 .(ٖٓٚأا خ  خارَل ة )ص  انظ   (ٕ)

 .(ٔٙٔ/ ٕألاماة خرف   اؾ )   شاة خاصر ف ع ى ش ح خألش ،نى(ٖ)

خماضػ ح خاظضػي    ، (ٜ٘ٔ/ ٔخألصػ،ؿ فػب خان ػ، )  ، (ٖٗ/ ٔخاكت ل ااػار،اه )انظ   (ٗ)
خا مصؿ فب صػنظة خمعػ خل )ص    ، (ٛٗخا  ع فب خاظ راة الرف دنب )ص    ، (ٚٙٔ)ص  
 /ٚخاتػذااؿ ،خاتك اػؿ فػب شػ ح كتػ ل خاتاػ اؿ )  ، (ٕٕٔ/ ٔخارياع فب ع ـ خاظ راػة )  ، (٘٘
ألاماػة خرػف   اػؾ  ب  شػاة خاصػر ف ع ػى شػ ح خألشػ ،ن  ، (ٜٗ/ ٕر ػع خا ،خ ػع )  ، (ٖٔٔ

(ٕ /ٔٙٓ). 
 (ٜ٘/ ٗانظ   خألشر ح ،خانظ ئ  )( ٘)
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 ولذا لـ يمثموا لو  ةأماء الذوات.
، فػال فػرؽ  ػػيف أف ا صةلػاضيةاظي:ػرةدمػتغةرغػؼمػبةغنػاضخضةقػواضطخضةوقػػػػػػػ

 الأموات.  عاوؿ:  مؽ ا ُ  اا، و يف أفؽ ا   مْ عاوؿ:  مَ 
ػشالػابنػاضحاجب:

. مػػف قػػاؿ: إف ال مػػؽ ىػػو الم مػػوؽ، فواجػػب أف (الأػػموات ا ُ   مػػؽَ )ـ: يقػػول"
إذ حايات الم در المأمه  الماقوؿ  مل ياف النوع مماقوي مطماا (الأماوات)عكوف 

ألنػا  نينػا  مالمطمؽ أف يكوف اأما لما دؿ عميو فقػؿ الااعػؿ المػذكور، وىػذا كػذلؾ
، و ػيف قولػؾ: ( مػؽ ا   ماػا)عمه أف الم مػوؽ ىػو ال مػؽ، فػال فػرؽ  ػيف قولػؾ: 

، إي ما في األوؿ مف اإلطالؽ وفي الثاني مف الع  ػيص. ( مؽ ا  الأماوات)
. فػػإف أحػػدىما لمعةكيػػد وار ػػر (الارف ػػاء وققػػدتُ  ،ققػػودا ققػػدتُ )فيػػو مثػػؿ قولػػؾ: 

ف اأعويا فػي حاياػ ت الم ػدريت، وىػذا أمػر ماطػوع  ػو  قػد إث ػات أف ل ياف النوع وا 
 الم موؽ ىو ال مؽ. 

نما ىو معقمؽ ال مؽ، وجب أف ياػوؿ:  ومف قاؿ: إف الم موؽ غير ال مؽ، وا 
 م، ولكنػو غيػر مأػعايـ(ضػر ت زيػدا): ماقوؿ  ػو، مثمػو فػي قولػؾ: (الأماوات)إف 

قماػا لػو لػـ ي ػؿ ألنػو لػو كػاف مع مألنو ي يأػعايـ أف يكػوف الم مػوؽ معقمػؽ ال مػؽ
فكػاف  ػاطال،  أف يكوف ال مؽ المعقمؽ قػديما أو م موقػا، فػإف كػاف م موقػا عأمأػؿ

ف كػػػاف قػػػديما ف اطػػػؿ ذ  ْمػػػ موا  وي م مػػػوؽ  ؽٌ ألنػػػو يجػػػب أف يكػػػوف معقماػػػو مقػػػو، وا 
ؤدي إلػػػه أف عكػػػوف الم موقػػػات أزليػػػت، وىػػػو  اطػػػؿ، ف ػػػار الاػػػوؿ  ػػػةف يػػػمحػػػاؿ، ف

ذا كاف الالـز محاي فممزومو كذلؾ. فث ت ال مؽ غير الم موؽ يمـز منو محاؿ.  وا 
 .(ٔ)"أف ال مؽ ىو الم موؽ

ىو  : إف عمماء المأمميف يعااوف عمه أف ا  واضجوابػرنػعذاػأنػغػال

                                 
 .(ٖٓٚ/ ٕأ  اب خرف خا  دل )(ٔ)
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الػذي  مػػؽ الأػػموات واألرض ومػػا  ينيمػػا، ولكػػنيـ ا عماػػوا فػػي أف  ػػات ال مػػؽ    

 أف عاوـ  ػو ىػذه  ىؿ قامت  و  قد ال مؽ أو أف ال مؽ ىو ناس الم موؽ دوف
 ال ات؟

ظاىر كالـ أكثػر النحػوييف أف ال مػؽ غيػر الم مػوؽ، فػػ)اإلنأاف( فػي قولػؾ: 
 . (ٔ)) مؽ ا  اإلنأاف( ماقوؿ  و

وىػػذا ىػػو ال ػػحيح أف الم مػػوؽ غيػػر ال مػػؽ ألف الماقػػوؿ غيػػر الاقػػؿ أػػواء 
 غيره مف ال مؽ، قاؿ اإلماـ ال  اري: ـأكاف في حؽ ا  أ

الماقػػػوؿ، فالاقػػػؿ إنمػػػا ىػػػو إحػػػداث الشػػػيء، والماقػػػوؿ ىػػػو وأمػػػا الاقػػػؿ مػػػف "
[ پ ٻ ٻ]لاولػػػو:  مالحػػػدث

ماقولػػػو، وكػػػؿ شػػػيء أػػػوا ا   (الأموات واألرضػ)فػػػ (2)
ألنػو ي يمكػف أف عاػوـ أػماء  ناأػيا  ممو اضا و فيو ماقوؿ، فع ميؽ الأموات فقْ 

نمػػا عنأػػب الأػػماء إليػػو لحػػاؿ فقمػػو، فاقمػػو مػػف ر  ،مػػف غيػػر فقػػؿ الااعػػؿ و يعػػو، وا 
[  ۅ ۅ]حيث ياوؿ: 

 .(ٗ)"، ولكف مف  اعو وىو المو وؼ  و(3)
 .(٘)"فاقؿ ا   ات ا ، والماقوؿ غيره مف ال مؽ"

 .والم موؽ ماقولو وعمه ىذا فال مؽ غير الم موؽ، فال مؽ فقؿ ا  
 ۈ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۆ ۆ]الاقؿ  ات والماقوؿ غيره، و ياف ذلؾ فػي قولػو عقػاله: "

]
وكػذلؾ  ،ولـ يػرد   مػؽ الأػموات ناأػيا وقػد ميػز فقػؿ الأػموات مػف الأػموات (6)

[ ۈ ۅ ۅ]فقػػؿ جممػػت ال مػػؽ، وقولػػو: 
وقػػد ميػػز الاقػػؿ والػػناس، ولػػـ ي ػػر فقمػػو  (7) 

                                 
 (ٜٗ/ٗانظ   خألشر ح ،خانظ ئ  )( ٔ)

 .[ٔ]خألنظ ـ  (ٕ)

 .[ٚٔٔ]خارا ة  (ٖ)

 .(ٖٔٔي ؽ أفظ ؿ خاظر ي ا ري    )ص  (ٗ)

 .(ٗٔٔ)ص  خاا رؽ (٘)

 .[ٔ٘]خاك ؼ  (ٙ)

 .[ٔ٘]خاك ؼ  (ٚ)
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 .(ٔ)" ماا
ػورضغهػساضراجحػسيػاضطدأضظ:

أف المن ػوب  قػػد األفقػػاؿ القامػػت ال مػػؽ واإلنشػػاء ىػػي ماقػػوؿ  ػػو ي ماقػػوؿ 
م ألف الاقػؿ غيػر الماقػوؿ  ػو، وألنػو  غيػره ـفي حؽ ا  أمطمؽ، أواء أكانت 

ي يشػػػعرط فػػػي الماقػػػوؿ  ػػػو أف يكػػػوف موجػػػودا ق ػػػؿ الاقػػػؿم ألنػػػو مػػػردود  اػػػوليـ: 
 )حارُت ال  ر، وكع ُت الكعاب(. ولـ يكف ال  ر وي الكعاب موجودا ق ؿ الاقؿ.

ػشالػتاجػاضدغنػاضتبرغزي:
نمػا "ي نأمـ أف مف شرط الماقوؿ  و وجوده  في األعياف ق ؿ إيجاد الاقؿ، وا 

، أػواء كػاف موجػودا فػي ال ػارج نحػو: )ضػر ُت (ٕ)الشرط عوقؼ عاميت الاقؿ عميو
زيػػدا( أو )مػػا ضػػرْ ُعو(، أـ لػػـ يكػػف موجػػودا نحػػو: ) نيػػُت الػػدار(، قػػاؿ ا  عقػػاله: 

فإف األشياء معقمات  اقؿ الااعؿ  حأب عاميعو، ثـ قد  (ٖ){}َأْعَطه ُكؿَّ َشْيٍء َ ْمَاوُ 
 .(ٗ)قد عوجد في ال ارج وقد ي عوجد، وذلؾ ي ي رجو عف كونو ماقوي  و"

ػاضرابطظاضطدأضظػ
 صغاتػاضضهػ التعجب من ًفعل امتناع صٌاغة

اشعرط النحاة فيما ي اغ منو فقؿ العقجب شروطا منيا أف يكوف فقال قا ال 
م (وحػدث ،وفنػي ،مػات)مػف فقػؿ ي يا ػؿ ذلػؾ نحػو: "فػال ي ػاغ لمعااوت والزيادة 

 .(٘)"ألنو ي مزيت فيو ل قض فاعميو عمه  قض

                                 
 .(ٗٔٔي ؽ أفظ ؿ خاظر ي ا ري    )ص  (ٔ)

اظنب رت، ؼ عا اة خامظؿ ع اه  رػ، أف خامظػؿ ال اػتـ  ظنػ ح إال رػذك ح  اشػية تظ اػه رػه. ( ٕ)
 .(ٕٛٚش ح شذ،  خاذرل الرف رش ـ )ص  انظ   

 [ٓ٘]طه  (ٖ)

 (.ٓٓٔ/ٗا اا،طب )خألشر ح ،خانظ ئ  ( ٗ)

خارػياع فػب ع ػـ    ،انظػ  (ٜ٘ٛ/ ٕت،ضال خا ا صي ،خا اػ اؾ رشػ ح أاماػة خرػف   اػؾ )(٘)
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  قوؿ ا ف مالؾ:قاؿ الشاط ي في شرحو 
 (ٔ) ق ا بلب ف ضَلٍ ت  َّ ْ  ألزب ذعي  وَ ع  ا       صُغَهُم ا معهأل ذعي ث ال ثٍ صُز  ف ا 

أف يكػػوف قػػا ال لمَاْضػػؿ، أي قػػا اًل ألف َيْاُضػػؿ فيػػو واحػػٌد مػػف المعَّ ػػِايف  ػػو "
ار ػػػَر، َكِقمَػػػـ، وَجِيػػػَؿم فػػػإف القمػػػـ والجيػػػؿ ُيع ػػػوَّر فييمػػػا الزيػػػادُة والنُّا ػػػاف، وأف 

َـّ َ ْاػػػِ  ِذ  ) َيْاُضػػػؿ فييمػػػا الرجػػػُؿ رجػػػاًل آ ػػػر، وىػػػو المػػػراد  اولػػػو: َ  ِرػػػِؿ َفْضػػػٍؿ تَػػػ
 (.خْنِتَم 

األو ػاُؼ اإلضػافيَُّت العػي ي عكػوف عمػه حالػٍت  :وضا ط ذلػؾ مػف األو ػاؼ
واحػدة،  ػؿ ع عمػؼ  حأػب ارراء والمػذاىب واألمزجػت والط ػاع، كػاف ذلػؾ  النأػػ ت 

ح، فإنػؾ إله ش ص واحد في َحاَلْيف، كالِقْمـ والَجْيػؿ، أو َشْ َ ػْيف كالُحْأػف والاُػ ْ 
 عاوؿ: ما َأْعَمَمُو، وما َأْجَيَمُو، وما َأْحَأَنُو، وما َأْقَ َحُو.

وي ُيقع ػػر فػػي ذلػػؾ كػػوُف الشػػ ص الواحػػد ي يَعَغيػػر ذلػػؾ الو ػػؼ فيػػو  األشػػدّْ 
 ..واأَلْضقؼ،  ؿ المقع ر ع وُُّر ال ات كذلؾ ي  َاْيِد ش ص.

ْ ف منػػػػو فقػػػػُؿ فمػػػػو كػػػػاف الو ػػػػؼ غيػػػػر قا ػػػػؿ لممااضػػػػمت  يػػػػذا العاأػػػػير لػػػػـ ُيػػػػ
ػػػب، فػػػال عاػػػوؿ: مػػػا َأْعَمػػػه زيػػػدًا، وأنػػػت عريػػػد َعَمػػػه الَ َ ػػػر، وي مػػػا َأْمػػػَوَت  العقجُّ

 .(ٕ)"، وي ما أش و ذلؾ...زيداً 
ػوطنػعظاػاختضفػاضظحاةػسيػصوعػاضتطجبػطنػصغاتػاضضه:

قياأػام ألنيػا ي عا ػؿ  : أنو ي يجوز العقجب مف  اات ا  اضػولػا ول

                                                                             
شػ ح خرػف عااػؿ ،   (ٖٖٓش ح خرف خان ظـ ع ى أاماة خرف   اؾ )ص    ، (ٔٓ٘/ ٔخاظ راة )

 .(ٗ٘ٔ/ ٖع ى أاماة خرف   اؾ )

 .(ٕٛٓٔ/ ٕش ح خاك فاة خاش فاة )  ، (ٕٗأاماة خرف   اؾ )ص  (ٔ)

 رتص ؼ. (ٔٙٗ  ٓٙٗ/ ٗخا ا صي خاش فاة )(ٕ)
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. وما ورد منػو فيػو .(ٕ)وا ف عايؿ (ٔ)وىو ما نص عميو أ و حيافالااضؿ والزيادة 
 شاذ معؤوؿ، قاؿ أ و حياف:

ػػػا  ػػػاات ا  " ـَ ا   ألفَّ  وأمَّ فػػػال يجػػػوز العقجػػػب منيػػػا، ي ياػػػاؿ: مػػػا َأْعمَػػػ
 ي يا ؿ الزيادة، وقالت القرب: ما َأْعَظـَ ا  وأَجمَّو  وقاؿ الشاعر: عممو 

 (ٖ)"هأل   رُهُ  حلشنُ معمَّهأل   رُهُ صَُاُم      ما أ قَا ر     أن يُاألوا ا   شح طٍ 
 .(ٗ)"وعةوؿ النحاة قوؿ القرب وىذا"

 .(٘)وىذا عندىما شاذ ي يااس عميو
عقجَّ ػػوا مػػف وعنػػدما اأػػعدؿ الكوفيػػوف عمػػه اأػػميت فقػػؿ العقجػػب  ػػةف القػػرب 

                                 
 (ٕٔٛٓ/ ٗخ تش ؼ خاض ل )  ، (ٖٕٓ/ ٓٔخاتذااؿ ،خاتك اؿ )انظ   ( ٔ)

 (ٔٙٔ/ ٕخا ا عي ع ى تا اؿ خام،خئي )انظ   ( ٕ)

 .(ٖٕٓ/ ٓٔخاتذااؿ ،خاتك اؿ )(ٖ)
فب كتػل خأليل ،اػـ أت،صػؿ إاػى ياػ،خف  .اُ ْنُيج رف ُ ْنُيج خا   ،خارا   ف خارااط   نا،ل 

 ا نيج.
، اػػؿ    ،ضػػع  ،كػػذاؾ صػػ،ؿ.خاػػـ ظػػي. خا ػػزف  ل. ع ػػى شػػ ط  ع ػػى رُ اػػينب  ااػػ ّ  خا غػػة 

 .فب خألصؿ       ظ  ف خأل ض ،فاه ُ ُز،نة ،ر،خا زف  رَلي خاظ ل  
 ػ ي  ع ػى  خْل  َأفرػ، اػ ى ،َ   َ،َراف  ف أ ل هَأف اد ع خْل رانا ،خا ظنى  ات نى خاش ع 

 .   ف خْارظيان ع ى َ   رِ  اا ل يا  ر   أف
. انظػػ    اػػث صػػ غ فظػػؿ خاتظدػػل  ػػف صػػمة خااػػي ة ْل  . ػػ  أ ػػي  خْل،خاشػػ ري فػػب  ،اػػه  

خا ا صػي خان ،اػة فػب   ، (ٕٜٖ/ ٕش ح يا،خف خا   اة ا تر از  )  ، (ٜٜ/ ٔأ  اب خاا اب )
 .(ٜٕ٘/ ٔش ح ش،خري ش ،ح خألاماة )

 .(ٕٔٛٓ/ ٗ) لخاض   خ تش ؼ(ٗ)

  شػاة خاصػر ف ع ػى شػ ح خألشػ ،نى ألاماػة خرػف   ، (ٕٖٓ/ ٖر ع خا ،خ ػع  )انظ    ( ٘)
 (ٕٕ/ ٖ  اؾ )
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ـَ ا  ا   ػػاات  ، فاػػالوا: مػػا َأْعَظػػ
فجػػاز  ػػياغت العقجػػب مػػف  ػػاات ا   (ٔ)

:رد عمييـ أ و حياف  اولو ، 
ػػب مػػف ا  " ػػا العقجُّ فقمػػه عةويػػؿ الأػػ ب الُمْقِمػػـ  الأػػ ب الموجػػب، أي:  وأمَّ

 .(ٕ)"ما أعظـَ ُقدرَة ا 
، ي  ا ػػد مقنػػه : ي ػػاغ فقػػؿ العقجػػب مػػف  ػػاات ا  اضيةةاظياضػةةولػ

نمػػا يػػراد  ػػو: الم الغػػت والعقظػػيـ فػػي و ػػؼ ا   ، قػػاؿ أ ػػو ال ركػػات العقجػػب، وا 
 األن اري في قوليـ: ما أعظـ ا :

 "إنػػػػو جػػػػاء عمػػػػه  ػػػػيغت العقجػػػػب والمػػػػراد  ػػػػو: الم الغػػػػت فػػػػي و ػػػػؼ ا  
 منزلػت اإل  ػار أنػو عظػيـ،  القظمت والقمـ وغيرىمام فيكوف قولو: )مػا أعظػـ ا ( 
يجػب حمميػا عمػه مػا  ي عمه مقنه شيء أعظموم فإف األلاػاظ الجاريػت عميػو 

 .(ٖ)"يميؽ   ااعو
ػوشالػظاظرػاضجغش:

االػػػت األ مػػػت فيػػػو: إّف .. ف.وأمػػػا قػػػوؿ القػػػرب: مػػػا أعظػػػـ ا   ومػػػا أجػػػّؿ ا  "
العقجػػػب مػػػنيـ غيػػػر ما ػػػود، ولكػػػّف ىػػػذا كػػػالـ يجػػػري مجػػػرا الػػػذكر والعقظػػػيـ   

"(ٗ). 
جػػػواز العقجػػػب مػػػف  ػػػاات ا ، عمػػػه مقنػػػه العقجػػػب، وىػػػذا قػػػوؿ الثالػػػث: 

،  (ٖ)، والأػػػػيرافي(ٕ)،  والزجػػػػاج(ٔ)والم ػػػػرد (ٙ)واأل اػػػػش (٘)جمػػػػاىير القممػػػػاء كػػػػالاراء
                                 

 (ٜٚٔ/ ٓٔخاتذااؿ ،خاتك اؿ )انظ   (ٔ)

 .(ٚٗٔ/ ٕخا ا عي ع ى تا اؿ خام،خئي )،انظ    خاا رؽ خا ،ضع نماه (ٕ)

 رتص ؼ (ٜٔٔ/ ٔخمنص ؼ فب  ا ئؿ خايَلؼ )(ٖ)

 (ٕٓ٘ٙ/ ٙخاا،خعي رش ح تا اؿ خام،خئي )ت  اي (ٗ)

 .(ٜٖٔ/ ٕ ظ نب خاا آف ا م خء )انظ   ( ٘)

 (ٜٕٗ/ ٕ ظ نى خاا آف األيمش )انظ   انظ   ( ٙ)
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َمػػا أك ػػر ) و (َمػػا أعظػػـ ا ، فيجػػوز عنػػدىـ أف عاػػوؿ: )(٘)وغيػػرىـ (ٗ)وا ػػف ال ػػا  
  :اْلمْقَنه( ويكوف ا 

النَّػػػػاس الَّػػػػذيف ىػػػػو َوَذِلػػػػَؾ الشَّػػػػْيء   القظمػػػػت،أي و ػػػػاو ـ ا  َشػػػػْيء عظّػػػػ -ٔ
رت َكِ يػػرا َكّ ػػ :َكَاْوِلػػؾ، ي ػػاونو  القظمػػت  مػػا اأػػعطاعوه مػػف الثّنػػاء عميػػو والعَّمجيػػد

 .(ٙ)عظيًماأو أي و اعو  الك رياء والقظمت، ي  ّيرعو ك يًرا ، مت َعِظيماوعظّ 
ؽ مػػػػا دؿ  ماػػػػو عمػػػػه أنػػػػو عظػػػػيـ، مػػػػف عجا ػػػػب  مػػػػأو يكػػػػوف المقنػػػػه: " -ٕ

الأػػموات واألرض ومػػػا  ينيمػػػا مػػػف األفػػػالؾ والكواكػػػب والج ػػػاؿ وال حػػػار والحيػػػواف 
  .(ٚ)"والن ات

كةّنػػػػؾ قمػػػػت: )مػػػػا أعظػػػػـ قػػػػدرة ا  عقػػػػاله "عمػػػػه حػػػػذؼ مضػػػػاؼ، نػػػػو أو أ -ٖ
وىػػػػو فػػػػي عاػػػػدير مضػػػػاؼ، كةّنػػػػؾ قمػػػػَت: )شػػػػيء نّ ينػػػػي عمػػػػه عظمعػػػػو  ،وعممػػػػو(
 .(ٛ)"وذّكرنيو(

وعمػػه كػػؿ ىػػذه المقػػاني والعاػػديرات فيػػي ي ع ػػرج عػػف  ػػياغت العقجػػب مػػف 
 اات ا  

(ٜ). 

                                                                             
 (ٙٚٔ/ ٗخا اتضل )انظ   ( ٔ)

ع خره ا زد ج )انظ   ( ٕ)  (ٕٓٛ/ ٖ ظ نب خاا آف ،خ 
 .(ٖٗ٘/ ٔش ح كت ل اار،اه )انظ   ( ٖ)

 (ٕٙ٘/ ٔخا   ة )خا   ة فب ش ح انظ   ( ٗ)

 .(ٕٖٔ/ ٖر ع خا ،خ ع  )انظ   ( ٘)

خمنصػػ ؼ ،   (ٖٗ٘/ ٔ) ا اػػا خفب شػػ ح كتػػ ل اػػار،اه  ، (ٙٚٔ/ ٗخا اتضػػل )انظػػ    (ٙ)
 .(ٕٙ٘/ ٔخا   ة فب ش ح خا   ة )   ،(ٜٔٔ/ ٔفب  ا ئؿ خايَلؼ )

 رتص ؼ. (ٖٗ٘/ ٔش ح كت ل اار،اه ) (ٚ)

 (ٕٙ٘/ ٔخا   ة فب ش ح خا   ة ) (ٛ)

 (ٖٕ/ ٖ  شاة خاصر ف ع ى ش ح خألش ،نى ألاماة خرف   اؾ )انظ    (ٜ)
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 مبا يأتي: استدل العلواء على جىاز صياغة التعجب هي صفات اهلل قد و

 ما ورد منو في الارآف وكالـ القرب: -ٔ
 [ ىئ ىئ ىئ ىئ]: ومنو قوؿ ا  
أي ُىَو عالـ ". (ٔ)"ما أأَمَقو وأْ َ َره :أجمقت القمماء أف مقناهقاؿ الزجاج: "

 .(ٕ)"أ حاب الكيؼ وغيرىـ عالـ  ا ت
 .(ٖ)"أي: ما َأْكَرَموُ  ،كما عاوؿ: َأْكِرـْ ِ وِ "

وذلػػػؾ  مقنػػػه الم الغػػػت فػػػي المػػػدح، كةنػػػو قيػػػؿ: مػػػا أ  ػػػره قػػػاؿ ا ػػػف جريػػػر: "
  وأأمقو

ه ي ي اػ  وأأمقو لكػّؿ مأػموع  : ما أ  ر ا  لكّؿ موجودوتأوغلػاضصالم
 .(ٗ)"عميو مف ذلؾ شيء

، َما َأْحَمَمَؾ : "ومنو قوؿ أ ي  كر ال ديؽ   .(٘)"َأْي َربّْ
                                 

 ظػ نب ،   (ٓٛٔ/ ٔتماػا  ا اػى رػف اػَلـ )  (ٜٕٗ/ ٕ ظ نى خاا آف األيمػش )انظ   (ٔ)
ع خرػػػه ا زدػػػ ج )   (ٙ٘/ ٖتماػػػا  خااػػػ آف خاظزاػػػز الرػػػف أرػػػب ز نػػػاف )،   (ٕٓٛ/ ٖخااػػػ آف ،خ 

خاػ،داز ا ،خ ػي    ، (ٜٗ٘/ ٖٔخاتماػا  خاراػاط )  ، (ٕٖٙٗ/ ٙخا يخاة خاى ر ػ،غ خان  اػة )، 
 .(ٛٚ/ ٖزخي خا اا  فب ع ـ خاتماا  )  ، (ٜ٘ٙ)ص  

أنه فػب  ظنػى خأل ػ   فػ ا ظنى  َأرِصػ  رػياف خْل ،أاػ ع  ،ناؿ خرف خاد،ز  فاه ،د   آي  رػػ 
زخي  . خرػػ أ   أرص  ر يى خْل ،خا ع  فت دع خا  ء ِإ   ع ى خا يى  ،خِ    ع ى خْل عّز ،دؿّ 

 .(ٛٚ/ ٖخا اا  فب ع ـ خاتماا  )

ع خره ا زد ج )(ٕ)  .(ٕٓٛ/ ٖ ظ نب خاا آف ،خ 
  (ٜٖٔ/ ٕ ظ نب خاا آف ا م خء )(  ،انظ   ٜٕٗ/ ٕ ظ نى خاا آف األيمش )(ٖ)

 (ٓ٘ٙ/ ٚٔد  ع خارا ف )(ٗ)

/ ٖر ػع خا ،خ ػع  )  ، (ٕٕٖ/ ٕفت ،ى خااركب )  ، (ٖٗٚ/ ٔخرف رش ـ ) خااا ة خانر،اة(٘)
(ٖ /ٖٕٔ) 
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 .(ٔ) ما َأْعَظـَ ا ومنو قوؿ القرب: 
 وقوؿ الشاعر: 

(ٕ)م هأل    رُهُ  حل شألنُ معمَّه    رُهُ صَُاُ     ما أ قَا ر      أنأل يُاألوعا ا   ش ح طٍ 
 

. .منػػػو، وورد ىػػػذا كثيػػػرا فػػػي الاػػػرآف وألنػػػو جػػػاز  ػػػياغت أفقػػػؿ العاضػػػيؿ -ٕ
 .(ٖ)وشروطيما واحدة، وىذا ما اأعدؿ الأيوطي عمه الجواز

وكالىمػػا  ،ألف إعظػػاـ ا  وعقظيمػػو الثنػػاء عميػػو  القظمػػت أو اععاادىػػاو" -ٖ
 .(ٗ)"والموجب ليما أمر عظيـ ي ح أف يكوف المراد  ما أعظـ ،حا ؿ

                                 
خمنصػػ ؼ   ، (ٖٗ٘/ ٔ)ا اػػا خفب شػػ ح كتػػ ل اػػار،اه   ، (ٙٚٔ/ ٗخا اتضػػل )انظػػ   ( ٔ)

خا   ػة فػب   ، (ٜٕٓخاتراػاف عػف  ػذخرل خان ػ،ااف )ص    ، (٘ٓٔ/ ٔفب  ا ئؿ خايػَلؼ )
 .(ٕ٘٘/ ٔش ح خا   ة )

 ارؽ تي ا  خارا   ،را ف خاش ري  نه   ار . (ٕ)

 .(ٕٖٔ/ ٖ(ر ع خا ،خ ع  )ٖ)

 (ٕٖٔ/ ٖر ع خا ،خ ع  )  ، (ٕٖٓ/ ٕ)(فت ،ى خااركب ٗ)
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 ويجاب عف قوؿ أ ي حياف:، اضراجحػوعذاػعو
ػػب مػػف ا  عقػػاله فقمػػػه عةويػػؿ الأػػ ب الُمْقِمػػـ  الأػػ ب الموجػػػب، " ػػا العقجُّ وأمَّ

 .(ٔ)"أي: ما أعظـَ ُقدرَة ا 
، وأف العقجػب  ةف ىذا العادير ي ي رجو عف العقجب مف  ات الادرة   

 ياع عمه مطمؽ ال ات ي عمه   و يا.
 قاؿ ال  اف:

مطمػػػؽ القمػػػـ ومطمػػػؽ الاػػػدرة ويكاػػػي فػػػي وجػػػود شػػػرط ق ػػػوؿ الزيػػػادة ىنػػػا أف "
ف لػـ يا ميػا   ػوص ،ومطمؽ القظمت مػثال ممػا يا ػؿ الزيػادة وقدرعػو  عممػو  وا 

وىػو  ،عنػد  اػاء الأػ ب (ٕ)أنو إنما يكػوف وي يجوز عمه ا    فعةمؿ ،وعظمعو
  اه عميو  افيتعي "(ٖ). 

 ؟َما أحمـ ا  َوَما أعظـ ا  :َأَةَؿ الّزجاج اْلم رد َفَااَؿ َكيَؼ َعاوؿ"
  َكَما قمت :َفَااؿَ 

 ؟ ـ ا  َأو عظموَوىؿ يكوف َشْيء حمّ  :َفَااَؿ الّزجاج
 ػػػػالحمـ  ِإف َىػػػػَذا اْلَكػػػػاَلـ ُياَػػػػاؿ ِعْنػػػػَدَما يْظيػػػػر مػػػػف اع ػػػػافو  :َفاَػػػػاَؿ اْلم ػػػػرد

 ػػػالحمـ  ب ُىػػػَو الػػػذاكر لَػػػوُ فالمعقِجػػػ ،َواْلَقَظَمػػػت َوعنػػػد الشَّػػػْيء ُيَ ػػػادؼ مػػػف عاضػػػمو
 .(ٗ)"َواْلَقَظَمت ِعْند ُرْؤَيعو إيَّاُىَما عَياًنا

                                 
 .(ٚٗٔ/ ٕخا ا عي ع ى تا اؿ خام،خئي )  ،انظ   (ٜٚٔ/ ٓٔخاتذااؿ ،خاتك اؿ )(ٔ)

 أ  خاتظدل.( ٕ)

 .(ٖٕ/ ٖ  شاة خاصر ف ع ى ش ح خألش ،نى ألاماة خرف   اؾ )(ٖ)

 (ٖٜٕ/ ٜطرا   خاش فظاة خاكر ى ا اركب )(ٗ)
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 عبد العزيز عياد عبد العاطيد/ 
 

ػاضخاطدظاضطدأضظػ
 (شًء)بمعنى  التعجبٌة )ما(إنكار تقدٌر 

ػػضتطجبػطنػصغاتػاضضهسيػا
، (ٔ)يرا جميور النحاة أف )ما( في أأموب العقجب نكرة عامت  مقنه )شيء(

، وأف عاػدير قػوليـ: (ٕ)المحػضوأوغ اي عداء  يا ق د مقنه العقجب ي اإل  ػار 
 )ما أحأف زيدا( ىو )شيٌء أحأف زيدا(.

. زعػػػـ ال ميػػػؿ أنػػػو  منزلػػػت قولػػػؾ: (مػػػا أْحَأػػػَف ع ػػػَد ا ) :قولػػػؾقػػػاؿ أػػػي ويو: "
 .(ٖ)"، وَدَ َمو مقنه العقجُّب. وىذا عمثيؿ ولـ ُيَعكمَّـ  و(شيء أحأَف ع َد ا ِ )

، فػػال يجػػوز وأنكػػر  قػػض النحػػاة ىػػذا العاػػديرم  ةنػػو ي يجػػوز فػػي حػػؽ ا  
فػػي حاػػو أف يكػػوف عاػػدير: )مػػا أقػػدر ا ( و )مػػا أعظػػـ ا ( ىػػو )شػػيء أقػػدر ا ( 

أي جقمو قادرا أو عظيمام ألف المقنه عمه ذلؾ أنػو  ػار  (ٗ)و)شيء أعظـ ا (
 قديرا أو عظيما  اقؿ فاعؿ.

                                 
/ ٔخألصػػ،ؿ فػػب خان ػػ، )  ، (ٙٚٔ/ ٗخا اتضػػل )  ، (ٕٚ/ ٔخاكتػػ ل ااػػار،اه )انظػػ   ( ٔ)

  (ٜٔخماضػػػػػ ح خاظضػػػػػي  )ص    ، (ٖٗ٘/ ٔشػػػػػ ح كتػػػػػ ل اػػػػػار،اه ا اػػػػػا خفب )  ، (ٕٓٔ
خا  ع فب خاظ راة الرف ،   (ٖٕٖع ؿ خان ، )ص    ، (ٓٔٔ/ ٔخاتظ ااة ع ى كت ل اار،اه )، 

خاد ؿ خا  تدؿ فب ش ح   ، (ٖٓٛ -ٜٖٔ/ ٔش ح خا اي ة خا  ارة )  ، (ٖٙٔدنب )ص  
 .(٘ٓٔ/ ٔخمنص ؼ فب  ا ئؿ خايَلؼ )   ، (ٙٗٔالرف خايش ل )ص  

 (ٕٔٙ/ ٔخا ا صي خان ،اة فب ش ح ش،خري ش ،ح خألاماة )انظ   ( ٕ)

 .(ٕٚ/ ٔخاكت ل ااار،اه )(ٖ)

شػػػ ح كتػػػ ل اػػػار،اه   ، (ٕٔٔ)ص   الرػػػف شػػػاا  خا   ػػػى فػػػب ،دػػػ،ح خانصػػػلانظػػػ   ( 4)
   (ٖٗ٘/ ٔا اا خفب )
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 (ٔ)نو، وأ ػػارهشػيء حّأػقولػػؾ: )مػا أحأػف زيػدا ( ىػػو "فمقنػه: )أحأػف( فػي  

 .(ٕ)"إله ىذا الحأف
ـَ ا )وي ي ػػػػػػػػّح: " م ألفَّ عظمعػػػػػػػػو ي أػػػػػػػػ ب ليػػػػػػػػا، وي ىػػػػػػػػي (شػػػػػػػػيء َأْعَظػػػػػػػػ

 .(ٖ)"مجقولت
 . (ٗ)"عظيـ ي ِ َجْقِؿ جاعؿ"  ا ف

لوجػػب أف يكػػوف العاػػدير  لػػو كػػاف األمػػر كمػػا زعمػػعـوكػػذلؾ: )مػػا أقػػدر ا ( "
 .(٘)"قادر ي ِ َجْقِؿ جاعؿ فيو: شيٌء َأْقَدَر اَ ، وا  

ومػػف ثػػـ ذىػػب أ ػػحاب ىػػذا الاػػوؿ إلػػه أف )مػػا( ىنػػا اأػػعاياميت، وأف أ ػػؿ 
ـُ ا ؟(  ػالرفع، ثػـ ن ػب )أفقػؿ(م لمقنػه العقجػب،  أأموب العقجب ىػو )مػا أعظػ

 ف ار )ما أعظـَ ا  (.
ون ػػػػ وا  ،فػػػػي العقجػػػػب (أفقػػػػؿ)العقجب أ ػػػػمو ايأػػػػعاياـ، فاعحػػػػوا آ ػػػػر فػػػػػ"

 .(ٙ)"فرًقا  يف ايأعاياـ والعقجب (مزيًدا)
ػردػاضظحاةػعذاػاضتػدغرػبطاػغأتي:ػشدػو
أمػػا و  وي يحعػػاج إلػػه جػػواب، أف العقجػػب إ  ػػار يحعمػػؿ ال ػػدؽ والكػػذب، -ٔ

م فال ي ح جواب، ويحعاج إله اأع  ار ي يحعمؿ ال دؽ والكذبفيو ايأعاياـ 
 .(ٚ)أف يكوف أ اًل لو

                                 
خا صػر ح خا ناػ    ، (ٕٙ٘/ ٕكتػ ل خألفظػ ؿ )ر ظنى صّا   أ  اه إاى كذخ. انظػ    أص   (ٔ)
 .(ٚٚٗ/ ٗاا ف خاظ ل )  ، (ٖٓ٘/ ٔ)

 .(ٖٗ٘/ ٔش ح كت ل اار،اه ا اا خفب )(ٕ)

 (ٜٚٔ/ ٓٔ(خاتذااؿ ،خاتك اؿ فب ش ح كت ل خاتا اؿ )ٖ)

 .(٘ٓٔ/ ٔخمنص ؼ فب  ا ئؿ خايَلؼ )(ٗ)

 (ٙٓٔ/ ٔ) خاا رؽ(٘)

   (ٕٔٔ/ ٔخمنص ؼ فب  ا ئؿ خايَلؼ )  ، (ٖ٘٘/ ٔكت ل اار،اه ا اا خفب )ش ح (ٙ)

خا ا صػػي خان ،اػػة فػػب شػػ ح شػػ،خري شػػ ،ح   ، (ٕٔٔ/ ٔخمنصػػ ؼ فػػب  اػػ ئؿ خايػػَلؼ )(ٚ)
 .(ٕٔٙ/ ٔخألاماة )
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 عبد العزيز عياد عبد العاطيد/ 
 

 أنو يمـز منو ن ب فقؿ العقجب  ال نا ب. قاؿ الأيرافي: -ٕ
ه، ؤ ىي م عد (ما)، و(أحأف)وىو أيضا ياأدم ألنو يااؿ:  ةي شيء ن  ت "

  رىػػا، وىػػػو اأػػـ، وحكػػـ ايأػػػـ الم عػػدأ إذا كػػاف   ػػػره اأػػما ماػػػردا أف  (أحأػػف)و
 .(ٔ)"يكوف مرفوعا مثمو

عمػه عاػدير )مػا(  مقنػه )شػيء( فػي أأػموب العقجػب  ارتراضةؼمػوأطاػرةنػػ
نحو: )ما أعظـ ا  ( فيجاب عنو  ما قررعػو فػي المأػةلت الأػا ات    اات ا  

مػػف أف مقنػػه أأػػموب العقجػػب ىػػو و ػػؼ ا   القظمػػت، وأف المػػراد  الشػػيء ىػػو 
مػػف ي ػػاو  القظمػػت مػػف  ماػػو، أو مػػا  أػػ  و و ػػؼ  القظمػػت وىػػو مػػا دؿ  ماػػو 

 مه عظمعو وعميو يكوف مقنه: )ما أعظـ ا  (:ع
لناأػػو ي لشػػيء ، "(ٕ) ةنػػو فػػي غايػػت القظمػػت ىػػو الم الغػػت فػػي و ػػؼ ا  

عّظمو غيػره، ف ػار  ألف القظيـ مف  ماو قدم فرًقا  ينو و يف  ماو مجقمو عظيًما
عظػػػػػػيـ، ي  ةحػػػػػػد أ ػػػػػػاره إلػػػػػػه  -ع ػػػػػػارؾ وعقػػػػػػاله- مػػػػػػا عظمػػػػػػوه عظيمػػػػػػا، وىػػػػػػو 

 .(ٖ)"القظمت
 يػػػا، وأنػػػو ي ينكرىػػػا  فالعقجػػػب فػػػي ىػػػذه ال ػػػاات ىػػػو اععػػػراؼ  اع ػػػافو 

 .(ٗ)منكرم لشدة ظيورىام وألنو مما عحار في إدراؾ  ااعو القاوؿ
فيو ثناء عميو  القظمت، وايععراؼ  اععاادىما لو 

(٘). 

                                 
 (ٖ٘٘/ ٔش ح كت ل اار،اه ا اا خفب )(ٔ)

  شػاة   ، (ٕٖٔ/ ٖ)  ر ػع خا ،خ ػع  ، (ٜٔٔ/ ٔخمنص ؼ فب  اػ ئؿ خايػَلؼ )انظ   (ٕ)
 .(ٕٕ/ ٖخاصر ف ع ى ش ح خألش ،نى  )

 .(ٖٗ٘/ ٔش ح كت ل اار،اه ا اا خفب )(ٖ)

 .(ٕٕ/ ٖ  شاة خاصر ف ع ى ش ح خألش ،نى  )  ، (ٕٖٔ/ ٖر ع خا ،خ ع  )انظ   (ٗ)

 .(ٕٕ/ ٖ  شاة خاصر ف ع ى ش ح خألش ،نى  )  ، (ٕٖٔ/ ٖر ع خا ،خ ع  )انظ   (٘)
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 منزلػػت اإل  ػػار   (شػػيء أعظػـ ا ) :يحعمػػؿ أف يكػػوف قولنػا"ػشةةالػا ظبةةاري:
يجػػػب  أنػػػو عظػػػيـ، ي عمػػػه مقنػػػه شػػػيء أعظمػػػوم فػػػإف األلاػػػاظ الجاريػػػت عميػػػو 

فييػا َطػَرٌؼ مػف الشػؾ،  (عأػه، ولقػؿ)حمميا عمه مػا يميػؽ   ػااعو، أي عػرا أف 
عمػػػػه الشػػػػؾ، وكػػػػذلؾ ايمعحػػػػاف يحمػػػػؿ منػػػػا عمػػػػه مقػػػػاٍف  يحمػػػػؿ فػػػػي حاػػػػو  وي

كثػػرًة، فكػػذلؾ ىينػػا: يكػػوف ، إلػػه غيػػر ذلػػؾ ممػػا ي ُيْحَ ػػه عأػػعحيؿ فػػي حاػػو 
اإل  ػػػػار أنػػػػو عظػػػػيـ، ي شػػػػيء جقمػػػػو عظيًمػػػػا   (مػػػػا أعظػػػػـ ا ) :المػػػػراد  اػػػػوليـ

ف كاف ذلؾ يادَّر في غيره لجوازه وعدـ اأعحالعو ػ.(ٔ)"يأعحالعوم وا 
 ولـ يوجػب لػو فػي ناأػو  ،ـ ا  عنديشيٌء عظّ  :الُمراد  وقاؿ القك ري: "

نما ىو داؿُّ عمه أمر ظيَر لمَم موؽ ،عقظيمًا لـ يكف  .(ٕ)"وا 
ػخالصظػاضػول:

ىػو مػف  أف )ما( في العقجب  مقنه )شيء(، وأف المراد  يا فػي حػؽ ا  
 يػا، ي أف شػي ا  ػير ا   ي او مف  ماو  عمؾ ال ات، أو مػا  أػ  و و ػؼ 

  األلااظ الجاريت عميو مع اا  عمؾ ال اتم ألف  يميػؽ يجب حمميا عمه مػا
 .  ااعو

  

                                 
/ ٔشػػ ح كتػػ ل اػػار،اه ا اػػا خفب )  ،انظػػ   (ٜٔٔ/ ٔخايػػَلؼ ) خمنصػػ ؼ فػػب  اػػ ئؿ(ٔ)

ٖ٘٘) . 

 .(ٜٕٔخاترااف عف  ذخرل خان ،ااف )ص  (ٕ)
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 عبد العزيز عياد عبد العاطيد/ 
 

ػاضطدأضظػاضداددظ
 ن(التفضٌل المجرد من )م   خروج

ػحقػاضضهػجاظبػسيػػرنػبابه
اأـ العاضيؿ ىو و ؼ م وغ عمه زنت )أْفَقؿ(م لمديلت عمه زيادة ال ػات 

 .(ٔ) يف شي يف
ىػػذه ال ػػات إمػػا أف عكػػوف مشػػعركت  ينيمػػا فعػػدؿ )أْفَقػػؿ( عمػػه أف أحػػدىما زاد 

 نحو: )زيد أفضؿ مف عمرو(. عمه ار ر في عمؾ ال ات
أو أف عكوف ال ات غير مشعركت  ينيما فعدؿ عمه أف أحػدىما زاد فػي  ػات 

 .(ٕ)ناأو عمه ار ر في  اعو ال ا ت، نحو: )القأُؿ أْحمه مَف ال ّؿ(
، وكثيػػػػػػر مػػػػػػف (ٗ)وأ ػػػػػػي ع يػػػػػػدة( ٖ)ويػػػػػػرا  قػػػػػػض النحػػػػػػاة المعاػػػػػػدميف كػػػػػػالم رد

، وا ػػػف (ٛ)، وا ػػػف ال ػػػا  (ٚ) ػػػدر الػػػديف، وا نػػػو (ٙ)، ومػػػنيـ ا ػػػف مالػػػؾ(٘)المعػػػة ريف

                                 
 .(ٜٖٕٔ/ ٘خ تش ؼ خاض ل )انظ   ( ٔ)

 (ٕٚ/ ٖ  شاة خاصر ف ع ى ش ح خألش ،نى األاماة )  ، (ٕ٘ٗ/ ٖخا اتضل )انظ   ( ٕ)

شػ ح خرػف ،   (ٕ٘ٗ/ ٖخا اتضػل )،   (ٕٕٛ -ٕٕٙ/ ٕخاك  ؿ فب خا غة ،خأليل ) انظ  (ٖ)
خا ا صػي   ، (ٖٔٗ/ ٔخا   ة فػب شػ ح خا   ػة )  ، (ٖ٘ٗخان ظـ ع ى أاماة خرف   اؾ )ص  

 .(ٔٛ٘/ٗخاش فاة )

 (ٕٔٔ/ ٕ د ز خاا آف )انظ   ( ٗ)

خا اػ عي ع ػى تاػ اؿ   ، (ٕٛٙ/ ٓٔخاتذااؿ ،خاتك اؿ فب شػ ح كتػ ل خاتاػ اؿ )انظ   ( ٘)
 .(ٙٚٔ/ ٕخام،خئي )

 (ٖٗٔٔ/ ٕش ح خاك فاة خاش فاة )انظ   ( ٙ)

 .(ٖ٘ٗش ح خرف خان ظـ ع ى أاماة خرف   اؾ )ص  انظ   ( ٚ)

 .(ٖٔٗ/ ٔخا   ة فب ش ح خا   ة )انظ   ( ٛ)
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أف )أفقػػؿ( العاضػػيؿ إذا جػػردت مػػف )ِمػػف( يجػػوز أف عػػةعي لمجػػرد إث ػػات  (ٔ)عايػػؿ
الو ؼ في المو وؼ عمه جيت و ؼ الااعؿ أو ال ػات المشػ يت  ػدوف ق ػد 

، واأػػعدلوا عمػػه ذلػػؾ  ةدلػػت منيػػا مػػا اأػػعقمؿ فيػػو )أفقػػؿ( فػػي حػػؽ ا  (ٕ)العاضػػيؿ

[ ھ ھ ھ] ر(، نحو: )ا  أك (ٖ)

[ ڃ چ چ چ]، و (ٗ)
(٘).  

فيػػذه األو ػػاؼ )أك ػػر، أعمػػـ، أىػػوف( اأػػعقممت عنػػدىـ لغيػػر العاضػػيؿ،  ػػؿ 
 .لمجرد إث ات الو ؼ الال ؽ  و 

وعميػػو ي عاػػدر مقيػػا )ِمػػف(، فػػال ياػػاؿ فػػي نحػػو: )ا  أك ػػر(: إف عاػػديره: ا  
ألف المااضػػمت عاعضػػي المشػػاركت فػػي المقنػػه .. ونحػػو ذلػػؾم ".أك ػػر مػػف كػػؿ ك يػػر

الواقع فيو العاضيؿ، والمااضمت في الك ريػاء ىينػا عاعضػي المشػاركت إف قُػدّْر فيػو: 

                                 
 (ٙٚٔ/ ٕخا ا عي ع ى تا اؿ خام،خئي )انظ   ( ٔ)

  ، ع خايَلؼ راف خاظ  ػ ء فػب دػ،خز خاػتظ  ؿ )أْفَظػؿ( خا دػ ي  ػف )ِ ػف( اغاػ  خاتمضػاؿ (ٕ)
  ،ناؿ ن ،ح أر، رك  رف ال اي ، َأْفَظُؿ  ف خاتمضاؿفناؿ أر،  ا ف عف خا تاي اف أن ـ   ا،خ  

خألنرػػ    عػػف ن ػػ ة خاك،فػػة. ،أ ػػ  خا تػػأي ،ف فكثاػػ   ػػن ـ أدػػ ز خاػػتظ  ا   اغاػػ  خاتمضػػاؿ. 
خاتذااؿ ،خاتك اؿ فػب شػ ح كتػ ل خاتاػ اؿ   ، (ٖٓ/ ٔخازخر  فب  ظ نب ك     خان   )انظ   

ألاماة خرف   اػؾ  بش ح خألش ،ن  ، (ٙٚٔ/ ٕخا ا عي ع ى تا اؿ خام،خئي )  ، (ٕٓٚ /ٓٔ)
(ٕ /ٖٓٛ). 

/ ٕخاك  ؿ فػب خا غػة ،خأليل )  ، (ٕ٘ٗ/ ٖخا اتضل )  ، (ٕٔٔ/ ٕ د ز خاا آف )انظ   ( ٖ)
خا   ة فب ش ح   ، (ٖ٘ٗش ح خرف خان ظـ ع ى أاماة خرف   اؾ )ص    ، (ٕٕٛ -ٕٕٙ/ ٕ)

خا اػػ عي   ، (ٕٛٙ/ ٓٔخاتػػذااؿ ،خاتك اػػؿ فػػب شػػ ح كتػػ ل خاتاػػ اؿ )  ، (ٖٔٗ/ ٔخا   ػػة )
  شػاة خاصػر ف ع ػى شػ ح   ، (ٔٛ٘/ٗخا ا صي خاش فاة )  ، (ٙٚٔ/ ٕع ى تا اؿ خام،خئي )
 .(ٕٚ/ ٖخألش ،نى األاماة )

 .[ٕٖ(]خاندـ  ٗ)

 .[ٕٚ]خا ـ،  (٘)
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ِمْف ُكؿَّ شيء، ومشاركُت الم موؽ لم الؽ في ذلؾ أو في غيره مػف أو ػاؼ الػربَّ 
  ِشيءَ  محاؿ،  ؿ كؿُّ ك يٍر  اإلضافت إله ك ريا و ي نأ ت لو،  ؿ ىو َكاَل. 

ألف جميػع  معاػديره مقنػًه: وىػو َىػيُّْف عميػو [ ڃ چ چ چ]: وصذضكػسيػشوضه
فيػو  المادورات معأاويت  النأ ت إله قدرة ا ، فال ي ح في مادوٍر مااضمُت الَيْوف

 عمه مادوٍر آ ر.
 . مشاركت ألحٍد  يف عممو وعمـ ا إذ ي  م[ ھ ھ ھ]: ومنو قولو 
ي ي ػح فييػا مقنػه المااضػمت، فث ػت أنيػا  ػاات مجػرَّدٌة عػف  عفيذه مواضػ

 . (ٔ)"ذلؾ، ومأاويٌت أا ر ال اات. ومثؿ ذلؾ كثير
ػشالػابنػطاضكػسيػذرحػاضتدؼغل:

مػؤوي  اأػـ  ،مجردا عػف العاضػيؿ (فمِ )وقد يأعقمؿ القاري الذي ليس مقو "
[ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ] :كاولػػو  ،فاعػػؿ

 ڤ]: ومػػؤوي   ػػات مشػػ يت كاولػػو  (ٕ)

[ ڃ چ چ چ چ ڦ ڦ ڦ ڦ
فػػي  إذ ي مشػػارؾ    (معػػالـ)ىنػػا  مقنػػه  (أعمـػ)فػػ (ٖ)

اػػػػاوت فػػػػي نأػػػػب الماػػػػدورات إلػػػػه إذ ي ع (مىػػػػّيف) مقنػػػػه  (أىػػػػوف)عممػػػو  ػػػػذلؾ، و
 .(ٗ)"ع ارؾ وعقاله-قدرعو

م ألنػو (٘)وُنِأب الاوؿ  اطراد ىػذا ايأػعقماؿ وجػواز الايػاس عميػو إلػه الم ػرد
 ارعضاه ووجيو  العوجييات الأا ات فااؿ:

                                 
 . رتص ؼ(ٕٛ٘  ٔٛ٘/ٗخا ا صي خاش فاة )(ٔ)

 [ٕٖ]خاندـ  (ٕ)

 [ٕٚ]خا ـ،  (ٖ)

 (ٓٙ/ ٖ(ش ح خاتا اؿ الرف   اؾ )ٗ)

خا   ػة فػب شػ ح خا   ػة   ، (ٖ٘ٗش ح خرف خانػ ظـ ع ػى أاماػة خرػف   اػؾ )ص  انظ   ( ٘)
 (ٔٛ٘/ٗخا ا صي خاش فاة )  ، (ٖٔٗ/ ٔ)
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جؿَّ -ألف ا   (موىو عميو ىيفٌ ): إنما ىو -المرضي عندنا  وىو – أحدعطا
  ..ي يكوف عميو شيء أىوف مف شيٍء آ َر. -وعزَّ 

ألنػو  ما  ك يػرٌ  :أي (،أك ػر ا  أك ػرا  ) :فافػي األذقػاؿ وكذلؾ يعةوؿ مػف 
إذا  ،إنمػا يااضػؿ  ػيف الشػي يف إذا كانػا مػف جػنس واحػد، ياػاؿ: ىػذا أك ػُر مػف ىػذا

 ..شاكمو في  اب.
م ، وليس ياع ىذا عمه محػض الرويػت(ا  أك ر مف كؿ شيءٍ )وقوـ ياولوف: 

[ ٿ ٿ ٿ ٺ] -ع ارؾ وعقاله-ألنو 
(1). 

ألف إعػادة الشػيء عنػد  مأىػوف عميػو عنػدكـ: وىو واضػولػاضياظيػسيػاآلغظ
 .(ٕ)"الناس أىوف مف ا عدا و حعه يجقؿ شي ًا مف ي شيء

 ورجح ا ف مالؾ ق ر ما ورد منو عمه الأماع فااؿ:
وأجػػاز أ ػػو الق ػػاس محمػػد  ػػف يزيػػد اأػػعقماؿ أفقػػؿ مػػؤوّي  مػػا ي عاضػػيؿ فيػػو "

 .(ٖ)"أمعقياأا. واألوله أف يمنع فيو الاياس وياع ر منو عمه ما 
ف كػػػاف  لمعةويػػػؿ، إي أف فػػػي  قػػػا ال" منػػػو الػػػواردوجقمػػػو ا ػػػف عايػػػؿ مطػػػردا، وا 

[ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ] قػػػض العةويػػػؿ عكماػػػًا وموضػػػع العكمػػػؼ قميػػػؿ، ومنػػػو: 
أي  (4)

[  ٻ ٻ ٻ ٱ]طاىرات، 
 . (ٙ)"أي الشايم والوجو أف ذلؾ مطرد (5)

                                 
 .[ٔٔ(]خاش، ى  ٔ)
 .(ٕ٘ٗ/ ٖخا اتضل )رتص ؼ  ،انظ    (ٕٕٛ -ٕٕٙ/ ٕ(خاك  ؿ فب خا غة ،خأليل )ٕ)

 (ٓٙ/ ٖ  اؾ ) ش ح خاتا اؿ الرف(ٖ)

 .[ٛٚ]ر،ي  (ٗ)

 .[٘ٔ]خا اؿ  (٘)

 .(ٜٚٔ/ ٕخا ا عي ع ى تا اؿ خام،خئي )(ٙ)
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ف لـ يجز الاياس عميو مع اطراده  . (ٔ)وا 
ال حػث أف )أفقػؿ( قػد يأػعقمؿ فػي  قػض الن ػوص  ويػراػطاػغةراهػاضبحةث:ػػ

، وأمػػا مػػا اأػػعدلوا  ػػو مػػف اأػػعقمالو  يػػذا المقنػػه فػػي  ػػاات ا  (ٕ)لغيػػر العاضػػيؿ
  اعع ػػار فيػػو دليػػؿ ضػػقيؼم يحعمػػاؿ أف عكػػوف )أفقػػؿ( فيػػو  مقنػػه العاضػػيؿ 

ػلما يةعي: (ٖ) قض الوجوه
ر وأىػوف وأعمػـ( : أنو لػو لػـ عكػف )ِمػف( ماػدرة فػي ىػذه األو ػاؼ )أك ػا ول

لوجػػب  ػػرفيا كأػػا ر نظا رىػػا مػػف األأػػماء العػػي عمػػه وزف )أْفَقػػؿ( ولػػيس فييػػا 
، فممػػا جػػاءت فػػي عمػػؾ الن ػػوص غيػػر م ػػروفت (4)مقنػػه الو ػػايت نحػػو: )أفَكػػؿ(

 دؿ عمه أنيا لمعاضيؿ، وأف )ِمْف( مادرة فييا.
 ػػػاًتم فالوجػػػُو أف يكػػػوف مع ػػػاًل  (َأْفَقػػػؿُ )إذا ث ػػػت أف "ػشةةةالػابةةةنػغطةةةغش:

وأنػػػت عريػػػده، لػػػـ  (ِمػػػفْ )، كمػػػا أّف أػػػا ر مػػػا كػػػاف مثمػػػو كػػػذلؾ. فػػػإذا حػػػذفت (ِمػػػفْ ) ػػػػ
ف حذفعػػػػو   -وأنػػػػت ي عريػػػػده-ع ػػػػرؼ ايأػػػػـم ألّنػػػػو يكػػػػوف فػػػػي حكػػػػـ الموجػػػػود، وا 

ألّنو إّنما يكوف  ػات إذا كػاف مقػو  (مَأْفَكؿِ ) رفعو، وكاف كأا ر األأماء، نحو: 

                                 
 .(ٖٛٔ/ ٖش ح خرف عااؿ ع ى أاماة خرف   اؾ )انظ   ( ٔ)

 (ٖٛٔ- ٜٓٔ  ٚٓٔ/ ٚانظ   ي خا   ألا ،ل خاا آف ا شاخ عضا ة )( ٕ)

ع ػى تاػ اؿ خام،خئػي  خا اػ عي  ، (ٕٓٚ/ ٓٔ(خاتذااؿ ،خاتك اؿ فػب شػ ح كتػ ل خاتاػ اؿ )ٖ)
  شػػاة خاصػػر ف ع ػػى شػػ ح   ، (ٖٛٓ/ ٕألاماػػة خرػػف   اػػؾ ) بشػػ ح خألشػػ ،ن  ، (ٙٚٔ/ ٕ)

 .(ٗٚ/ ٖخألش ،نى األاماة )

  فػنف )أفكػٌؿ( اا ؿ  أيَذح أْفَكٌؿ  إذخ خ تظي  ف ر ٍي أ، ي،ؼ. ،ر، انصػ ؼخامَكؿ  خاِ ْعية   (ٗ)
 ا تظ اػػؼ ،،زف خامظػػؿ  ،صػػ فته فػػب خانكػػ ة.  فػػنف اػػ ا  رػػه  دػػَل اػػـ تصػػ فه فػػب خا ظ فػػة

  (ٕٜٚٔ/ ٘خاصػػػ  ح تػػػ ج خا غػػػة ،صػػػ  ح خاظ راػػػة )  ، (ٜٛٙ/ ٕد  ػػػ ة خا غػػػة )انظػػػ   
 .(ٖٕٚ/ ٔخا يصص )، 
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ػ.(ٔ)"(ِمفْ )
، يػدؿ عمػه (أك ػر مػف كػّؿ شػيء ػو: ") ، المػراد(ا  أك ػرُ ثـ قاؿ فػي قػوليـ: )

 (أفَكػػؿ)مػرادةم لوجػػب  ػرؼ ايأػػـ كمػا وجػػب  ػرُؼ  (ِمػػفْ )ذلػؾ أّنػػو لػو لػػـ عكػف 
ذا لػـ ين ػرؼ، دّؿ عمػػه (أفقػؿ)ا ىػو عمػػه مػونحػوه م ، وي مقنػه لمو ػؼ فيػػو، وا 

 .(ٕ)"ي في ُحكـ الُمْثَ تمرادة، وأّنيا كانت محذوفت مف الماظ، في (ِمفْ )أف 
ما ي يمعنػع مشػاركت الق ػاد   فييػا، ويع ػؼ  الثاني: أف مف  اات ا  

[ڈ ڈ ڌ]: كػؿّّ منيمػػا  ال ػػات عمػػه الوجػو الال ػػؽ  ػػو،  ػػدليؿ قولػػو 
  ىئ ىئ ىئ] (ٖ)

]
[  ڃ ڃ ڃ ڃ] (ٗ)

[ چ ڃ ڃ ڃ ڃ] (٘)
ـُ ِ ِقَ ػاِدِه )): . ومنيا قوؿ الن ػي (ٙ) َلمَّػُو َأْرَحػ

 .(ٚ)((َىِذِه ِ َوَلِدَىا ِمفْ 
، و يذا يكوف المراد إث ات ىذه ال ػاات   عمػه وجػو الكمػاؿ الال ػؽ  ػو  

منيػػػا مػػػا يناأػػػب كمالػػػو وعظمعػػػو،  وأنػػػو ميمػػػا شػػػاركو م مػػػوؽ فػػػي  ػػػات فممػػػو 
ولمق د منيا مػا يناأػ و مػف ضػقاو ونا ػو، وأف المشػاركت فػي العأػمي  ال ػات ي 

[ ٿ ٿ ٿ ٺ]: عاعضي المشاركت في مأمه ال ات ومقناىام ألف ا  
(ٛ). 

ىػي  النأػ ت إلػه عػادة الم ػاط يف  : أف المااضمت في  ػاات ا  اضياضث

                                 
 .(ٕٖٔ/ ٗش ح خا مصؿ الرف اظاش )(ٔ)

 (ٖٗٔ/ ٗ) خاا رؽ(ٕ)

 [ٖٛ[ ]خألنرا ء  ٔ٘ٔ(]خألع خؼ  ٖ)

 [ٜٓٔ[ ]ا،ن   ٚٛ(]خألع خؼ  ٗ)

 [ٛ(]خاتاف  ٘)

 [ٛ٘(]خا    ٙ)

 .(ٜٕٓٔ/ ٗص ال  ا ـ )  ، (ٛ/ ٛ(ص ال خاري    )ٚ)

 .[ٔٔ(]خاش، ى  ٛ)
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 في الع اطب. قاؿ الشاط ي: 
فيػي  النأػ ت إلػه عػادة الم مػوقيف فػي  فةمَّا المااضمت فيما يرجع إله ا  "

الع اطب، وعمه حأب عوىُّميـ القادي، فاولو: )اُ  أك ػُر( مقنػه ذلػؾ: أك ػُر مػف 
كؿ شيٍء ُيَعوىَّـ لو ِكَ ٌر، أو عمه حأب ما اععادوه في المااضمت  يف الم مػوقيف، 

ف كاف ك رياء ا     ا إله ِكَ ر الم موؽ.ي نأ ت لي وا 
يريػػد: عمػػه نحػػو مػػا جػػرت  ػػو عػػادعُكـ، َأفَّ إعػػادة  [ ڃ چ چ چ]وكػػذلؾ قولػػو: 

 ما عادـ ا عراُعو أأيُؿ مف ا عراعو ا عداء.
عممػػًا، أو  ي مػػنكـ، حيػػث َعَعوىَّمػػوف أف لكػػـ عممػػًا، و  أ [ ھ ھ ھ]وقولػػو: 

ـُ مف ىذا. وىي طريات  القرب في كالميا، و يػا نػزؿ عمه َحدّْ ما عاولوف: ىذا أعم
 .(ٔ)"الارآف، ف وط وا  ماعضه كالميـ، و ما يقعادوف فيما  ينيـ

                                 
 .(ٖٛ٘ -ٕٛ٘/ ٗخا ا صي خاش فاة ) (ٔ)
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عقػود " }َوُىػَو َأْىػَوُف َعَمْيػِو{: في قولو: }عميو{ مف قولو أف الياء مقنه ىذا 
ألنػػػو  موال قػػػث أىػػػوف عمػػػه اإلنأػػػاف مػػػف إنشػػػا و اإلعػػػادة :عمػػػه ال مػػػؽ، فػػػالمقنه
 .(ٔ)"يااأيو في اإلعادة وال قث ُيَااِأي في النشء ما ي

، (ٕ)كػػؿّّ مػػف أػػي ويو )مػػف( مػػع )أفقػػؿ( المأػػعقممت فػػي حػػؽ ا  وليػػذا قػػدر 
 .(ٚ)، وغيرىـ(ٙ)، وا ف يقيش(٘)، والأييمي(ٗ)والأيرافي، (ٖ)الاراءو 

 
  

                                 
ع خره ا زد ج )(ٔ)  (ٖٛٔ/ ٗ ظ نب خاا آف ،خ 

 (ٖٖ/ ٕخاكت ل ااار،اه )انظ    (ٕ)

 .(ٕٖٗ- ٖٕٖ/ ٕ ظ نب خاا آف ا م خء ) انظ   (ٖ)

 (ٙٙٗ/ ٖ) ش ح كت ل اار،اهانظ   ( ٗ)

 (ٖٗنت ئ  خامك  فب خان ، )ص  انظ   ( ٘)

 (ٖٗٔ/ ٗش ح خا مصؿ الرف اظاش )انظ   ( ٙ)

خا داػي فػب إعػ خل خااػ آف خا داػي   ، (ٕٖٗ/ ٔخاكن ش فب فنب خان ػ، ،خاصػ ؼ )انظ   ( ٚ)
 .(ٕٙ)ص  
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ػاضطدأضظػا وضى
 تنزٌها له  )هللا(اشتقاق اسم بع القول انتما

ا عمػػؼ النحػػاة فػػي اشػػعااؽ اأػػـ الجاللػػت )ا (، فمػػنيـ مػػف قػػاؿ: ىػػو مرعجػػؿ، 
 (2)، ومػنيـ مػػف قػاؿ: ىػػو مشػعؽ، وىػػو قػوؿ أػػي ويو(1)ونأػب إلػه ال ميػػؿ  ػف أحمػػد

 اشعؽ منو عمه قوليف: ، وىؤيء ا عماوا في ما(3)والاراء
 مقنػػػه  - ضػػػـ فكأػػػر-و( ِلػػػاألوؿ: أنػػػو مشػػػعؽ مػػػف اليمػػػزة والػػػالـ واليػػػاء )أُ 

  مقنه )عحّير(. - اعح فكأر-)ُع د(، أو )َأِلو( 
الثػػػاني: أنػػػو مشػػػعؽ مػػػف الػػػالـ واأللػػػؼ واليػػػاء )يه(  ػػػدليؿ قػػػوليـ: )يه(  فػػػي 

 الاأـ.
 ه(  مقنه )احعجب(.وىي مف )يه: يميو(  مقنه )ارعاع( أو مف )يه: يمو 

و(  مقنه فزع أي المازوع إليو فػي الحػوا ج، ونأػب لِ وقيؿ: ىو مشعؽ مف )وَ 
 .(ٗ)لم ميؿ

ػاضػولػباذتػاقػادطه:ػالػغجوزػسيػحقػاضضهػزغرػأظهػشدػشغلػبأظهػ
 كره الزجاج أف يناؿ ا عالؼ القمماء في اشعااؽ اأـ الجاللت فااؿ:فاد 
قػػػاؿ  ألػػػُؼ و ػػؿ، وأْكػػػرُه أْف أذكػػػر جميػػػع مػػػافػػػاأللؼ فيػػػو  فةمػػا اأػػػـ المَّػػػو "

 .(٘)")المَّو( عنزييًا لمَِّو  :النحويوف في اأـ المَّو أعني قولنا

                                 
 .(ٙٔ  ٚ/ ٔام  خااظ ية ،اما  خمف ية )  ، (ٜٔ/ ٗخاظاف )انظ   ( ٔ)

 .(ٜ٘ٔ/ ٕ) خاكت لانظ   ( ٕ)

 (ٕٗٓ/ ٔ ظ نب خاا آف ا م خء )انظ    (ٖ)

اػم    ، (ٖٗ  ٔٗ/ ٔش ح خا مصؿ الرػف اظػاش )،   (ٕٛ٘/ ٔ ا اة خا َلئكة )انظ   ( ٗ)
 .(ٙٔ  ٚ/ ٔام  خااظ ية ،اما  خمف ية )، 

ع خره ا زد ج )(٘)  .(ٖٗ/ ٔ ظ نب خاا آف ،خ 
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وزعـ الأييمي ع قا لشي و أ ي  كر  ف القر ي أف الاػوؿ  ايشػعااؽ ي يجػوز 
أػػ ؽ األشػػياء العػػي زعمػػوا أنػػو مشػػعؽ منيػػا، ي "نػػو فػػي حػػؽ لاػػظ الجاللػػت )ا (م أل

 .(ٔ)"الماظ قديـ، ولكنو معادـ عمه كؿ لاظ وع ارةناوؿ: إف 
، واأػػـ الجاللػػت )ا ( يقنػػي أف ايشػػعااؽ يأػػعمـز مػػادة يشػػعؽ منيػػا اأػػمو 

 قديـ أي: ي أوؿ لو، والاديـ ي مادة لو فيأعحيؿ فيو ايشعااؽ.
 ولذا قاؿ  قدىا: 

[  ڀ ڀ ڀ ڀ]: ويشيد   ػحت ذلػؾ قولػو "
عػدـ المأػمه،  فيػذا نػص فػي (ٕ)

 .(ٖ)"وعن يو عمه عدـ المادة المة وذ منيا ايأـ
ػوغطصنػأنػغجابػرظؼطاػبطاػغأتي:

ػحػغػياذتػاقػا ول:ػاالذتػاقػرظدػاضصرسغغنػاذتػاقػتالزمػالػ
اقعطاع فرع مف أ ٍؿ يدور في ع ارياو فوا ايشعااؽ  ةنو "ال رفيوف لما عرّ 

وىػػػػو عولػػػػد الاػػػػرع مػػػػف ، لػػػػـ يا ػػػػدوا ايقعطػػػػاع  مقنػػػػاه الحاياػػػػي (ٗ)"عمػػػػه اأَل ػػػػؿ
 األ ؿ،  حيث ينطؽ القرب  األ ؿ أوي ثـ ياعطقوف منو الارع  

نمػػػػػا مػػػػػرادىـ أف أحػػػػػد الماظػػػػػيف  الُحػػػػػروؼ يشػػػػػعمؿ عمػػػػػه  -وىػػػػػو األ ػػػػػؿ-وا 
وىػو –المجػرد األّولػي  ػدوف ضػميمت أ ػرا، وأمػا ار ػر الَموضوعت عمػه الَمقنػه 

ُـّ إليو َمقنه زا ٌد عمػه ضعوجُد فيو ِعمَؾ الُحروؼ مع نوِع عغييٍر ين َلاظٌ فيو  -الارع
 .(٘)"األ ؿِ 

                                 
 .(ٔٗنت ئ  خامك  فب خان ، )ص  (ٔ)

 [٘ٙ( ]  اـ  ٕ)
 (ٔٗخامك  فب خان ، )ص  (نت ئ  ٖ)

 .(ٗٗٔخاترااف عف  ذخرل خان ،ااف )ص    ، (ٜٙ( ا اة خا ي،ي )ص  ٗ)

 .(ٗٗٔ(خاترااف عف  ذخرل خان ،ااف )ص  ٘)
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ػرُب( مػثاًل َفإّنػو اأػـ موضػوٌع عمػه الَحركػِت الَمقمومػت ويمثؿ لػذلؾ  ماػظ " )الضَّ
 .الُمأّماة َضرً ا، وي َيدؿُّ َلاُظ الضَّرب عمه أكثر مف ذلؾ

ػػا  يػػا حػػروؼ األ ػػؿ وىػػي فاي (َضػػَرَب، ويضػػرب، وضػػارب، ومضػػروب)فةمَّ
الضػػػػاد والػػػػراء وال ػػػػاء، وزيػػػػادات لاظّيػػػػت لػػػػـز مػػػػف مجموعيػػػػا الّديلػػػػُت عمػػػػه مقنػػػػه 

 .(ٔ)"ومقنه آ ر ،الضرب
و يذا المقنه الذي ذكرعو لالشػعااؽ اأػعدؿ ال  ػريوف عمػه أف الم ػدر ىػو 

أِلَنَُّيَمػا يػديف عمػه َمػا  مفرعاف مشعااف ِمْنػوُ  والو ؼ أ ؿ ايشعااؽ، وأف "الاقؿ
ـَ  يَػػا اْلِاْقػػؿع َمػػاف والػػذات الَّعِػػي قَػا َوَذِلػػَؾ َشػػْةف  ،ضػمنو مػػف مقنػػه اْلَحػػدث َوِزَيػاَدة الزَّ

 .(ٕ)"َوِىي َفاِ َدة اِيشِعَااؽ ،َأف يدؿ عمه َما يدؿ َعَمْيِو اأَل ؿ َوِزَياَدة الارع

عاميػػت اعع اريػػت ي  قضػػيتٌ عحديػػد أ ػػؿ ايشػػعااؽ مػػا ىػػي إي  فاضػػّيتُ ومػػف ثػػـ 
 .(ٖ)واققيت

فػػي منقػػو الاػػوؿ  ايشػػعااؽ فػػي اأػػـ الجاللػػت  وبؼةةذاػأجغةةبػرةةنػاضدةةؼغضيػ
ةنَّػػا ي نقنػػي  ايشػػعااؽ إي أنيػػا مالقيػػت لم ػػادرىا فػػي الماػػظ والمقنػػه، ي )ا ( " 

 أنيا معولدة منيا عولُّد الارع مف أ مو.
لػيس مقنػاه أف أحػدىما  (أ اًل وفرًعا)وعأميت النحاة لمم در والمشعؽ منو: 

ّنما ىو  اعع ار أف أحدىماعولد م  يعضمف ار ر وزيادة. ف ار ر، وا 

                                 
 خاا رؽ خا ،ضع نماه.(ٔ)

خاتراػاف عػف   ، (ٙٔ/ ٔ)ا اػا خفب شػ ح كتػ ل اػار،اه   ،انظ   (ٜ٘/ ٕر ع خا ،خ ع )(ٕ)
 .(٘ٗٔ ذخرل خان ،ااف )

ع ػػى أف رػػذح خانظ اػػة خعتر  اػػة ال ،دػػ،ي ا ػػ  فػػب خاػػي   خاصػػ فب أف خاصػػ فااف ،اػػياؾ ( ٖ)
رن،خ ر ل خا شتا   ع ػى خألفظػ ؿ خاثَلثاػة أ،  اػ  خاثَلثاػة. رػؿ ،رػ ل  ظ فػة خا صػ ي   رنػب 

 ع ى خألفظ ؿ.
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ىػو  يػذا  ،(ٔ)وقوؿ أي ويو: "إف الاقؿ أمثمت ُأِ َذت مػف لاػظ أحػداث األأػماء"
ايعع ػػػػػار، ي أّف القػػػػػرب عكممػػػػػوا  األأػػػػػماء أوًي، ثػػػػػـ اشػػػػػعاوا منيػػػػػا األفقػػػػػاؿ، فػػػػػإف 
الع اطب  األفقاؿ ضروري، كالع اطب  األأماء، ي فرؽ  ينيما، فايشػعااؽ ىنػا 

، ُأػػػمّْي المعضػػػمّْف اماديػػػ الػػػيس ىػػػو اشػػػعااق ّنمػػػا ىػػػو اشػػػعااؽ عػػػالـز : - الكأػػػر-، وا 
 ا منػو، وي محػذور فػي اشػعااؽ أأػماء ا  : مشػعاّ - الاعح-ف. مشعًاا، والمعضمَّ 

 .(ٕ)" يذا المقني
ػاضياظي:ػططظىػاالذتػاقػسيػادطهػ

أنػػو مأػػعمد مػػف لػػـ يريػػدوا   فػػي اأػػـ الجاللػػت الػػذيف قػػالوا  ايشػػعااؽالقممػػاء 
ّنما أرادوا: أنَّو داؿ عمه  اٍت لو " أ ؿ آ ر، ، وىي اإللييت، كأا ر أأما و وا 

الحأنه، كالقميـ والاػدير، والغاػور والػرحيـ، والأػميع وال  ػير. فػإف ىػذه األأػماء 
مشعات مف م ادرىا  ػال ريػب، وىػي قديمػت، والاػديـ ي مػادة لػو. فمػا كػاف جػوا كـ 

 .(ٖ)("ا )عف ىذه األأماءم فيو جواب الاا ميف  اشعااؽ اأمو: 
ػخالصظػاضػول:

مػردود  م عنزييا لػو أف كراىيت الزجاج ذكر ا عالؼ النحاة في اأـ ا  
م ألف  حػػث ، وي يعقػػدا ماػػاـ الق وديػػت مقػػو ف ىػػذا ي ينػػاؿ مػػف حػػؽ ا  ة ػػ

                                 
 .(ٕٔ/ ٔ(خاكت ل ااار،اه )ٔ)

  (ٓٗ  ٜٖ/ٔ)الرف خاااـ (ريخئع خام،خئي ٕ)
عف  -(ٙ٘خماض ح فب ع ؿ خان ، )ص  فب -،انرغب أف ا  ؿ ع ى رذخ    نا ه خازد دب 

،كػذخ  ػ  .  خامظػؿ  ػأي،ذ  ػف خا صػي  اػ رؽ اػه ف ػ، خاػـ خامظػؿ  اار،اه ،خارص ااف  ف أف
خا صػػي   ػػأي،ذ  ػػف خامظػػؿ  ،خامظػػؿ اػػ رؽ اػػه ،رػػ، ثػػ ٍف    ػػف أف خاكػػ،فااف، خامػػ خء  نا ػػه عػػف

 تماا  األص اة  رنب ع ى خاتَلـز خا ذك، . رأف  ،اه  )ا رؽ( . رظيح

 .(ٓٗ  ٜٖ/ٔ(ريخئع خام،خئي )ٖ)
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ك حػػػثيـ فػػػػي اشػػػػعااؽ أػػػػا ر أأػػػػما و  غيػػػػت   القممػػػاء فػػػػي اشػػػػعااؽ اأػػػػـ الجاللػػػػت
العقرؼ عمػه مػا عحممػو مػف  ػاات الجػالؿ أو الجمػاؿ، وىػو مػف لػواـز الق وديػتم 

[ ڃ ڃ ڃ چ چ چ]  يا قاؿ أ حانو: لندعوه 
(1). 

.. .مةلوه أي مق ود أو ععحير فػي إدراكػو القاػوؿ فمف ايشعااؽ نقرؼ أنو 
  مقرفت ايشعااؽ. أو غير ذلؾ مف المقاني العي ي نايميا إي

م ألنػػو قػػديـ، فيػػو  وأمػػا عػػدـ عجػػويز الأػػييمي الاػػوؿ  ايشػػعااؽ فػػي اأػػمو
لػػيس اقعطاعػػا حايايػػا ممػػا  مػػردود  ػػةف مقنػػه ال ػػرفييف  ايشػػعااؽ فػػي اأػػمو 

نما ىػو ذكػر لممناأػ ت  ػيف األ ػؿ والاػرع فػي الماػظ والمقنػه، ي أف  اشعؽ منو، وا 
 أحدىما عولد مف ار ر.

  

                                 
 [ٓٛٔ(]خألع خؼ  ٔ)
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ػاضياظغظاضطدأضظػ
  أو صفاته تصغٌر أسمائه  امتناع 

أو  ات مف  ػااعوم ألف الع ػغير  ي يجوز ع غير اأـ مف أأماء ا  
، فيػػو فػػي األ ػػؿ يػػدؿ (2)"الحامػػؿ عميػػو غال ػػًا العحايػػر، و"(1)ىػػو و ػػؼ  ال ػػغر
مأعحؽ لمعقظيـ، وىػو مػانع مػف موانػع ع ػغير  ، وا  (3)عمه العاميؿ والعحاير

أأػػػما و أو  ػػػااعو، ألف مػػػف شػػػروط ايأػػػـ الػػػذي ي ػػػغر أف يكػػػوف مقنػػػاه قػػػا ال 
 لمع غير.

 .(ٗ)نع ع غيرىامُ  فممعقظيـ الذي عأعحاو أأماؤه و ااعو 
لػػو كاألن يػاء والمال كػػت  وىػذا واجػب لكػػؿ مػف لػو حػػؽ العقظػيـ  عقظػيـ ا  

 ال ا  :ا، قاؿ ا ف مونحوى
 : ي عّص  ايأـ ال الي مف مانٍع لاظّي، أو مقنوّي.اضّتصعغر"

 :فالّماظّي عمه ضر يف
ضرب معوّغػؿ فػي شػ و الحػرؼ، كالمضػمرات، وأأػماء األفقػاؿ، وايأػعاياـ، 

 والّشرط.

                                 
 (.ٖٕٖ/ ٕٔت ج خاظ ،  )  ، (ٖٕٓ/ ٔد  ع خاظ ـ، فب خصطَل    خامن،ف )انظ   ( ٔ)

 .(ٕٕٜ/ ٕ(إ ش ي خاا اؾ إاى  ؿ أاماة خرف   اؾ )ٕ)

/ ٕخاكتػ ل ااػار،اه )،اذخ كثا خ    اط ؽ ع اه  خات اا  ،ا اػي،ف رػه  خاتصػغا . انظػ   ( ٖ)
  (ٖٚ/ ٖخألصػػػ،ؿ فػػػب خان ػػػ، )،   (ٜٕٗ-ٓٙٔ/ ٕخا اتضػػػل )  ، (ٚٗٗ/ ٖ()ٕٓٓ-ٕٚٙ

  (ٗٚٔ/ ٗ) ا اػػا خفب شػػ ح كتػػ ل اػػار،اه  ، (ٕ٘ٔخالنتصػػ   ااػػار،اه ع ػػى خا رػػ ي )ص  ، 
خات، اؼ ع ى       خاتظػ  اؼ   ، (ٕٗٙ/ ٗ)خا يصص   ، (ٜٕٙخماض ح خاظضي  )ص  ، 

 .(ٜٛ)ص  

  (ٕٓٗٔ/ ٖ) ا  ػػ خي ت،ضػػال خا ا صػػي ،   (ٕٛٙ/ ٗإعػػ خل خااػػ آف ا ن ػػ   ) انظػػ  ( ٗ)
/ ٕخاتصػػػ ال ر ضػػػ ،ف خات،ضػػػال فػػػب خان ػػػ، )،   (ٜٕ٘/ ٗخار ػػػ  خا  ػػػاط فػػػب خاتماػػػا  )، 

٘ٙٓ). 
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 .ِمف(يْ يَ ِطر( و )مُ يْ أَ وضرب ىو عمه  يغت عش و  يغت الم ّغر، كػ )مُ  

، وُكع ػو، وُرأػموم والمقنوّي: كوف ايأـ مأعحاِّا لمّعقظيـ لزوًما، كاأػـ ا  
 .(ٔ)"فإذا  ال ايأـ مف ذلؾ جاز ع غيُره

"ي ُع ػػػػغّْْر ايأػػػػـ الواقػػػػع عمػػػػه مػػػػف يجػػػػب عقظيمػػػػو ػوشةةةةالػأبةةةةوػحغةةةةان:ػػ
ومػػػا  - ػػػموات ا  عمػػػييـ-نحػػػو: أأػػػماء ال ػػػاري عقػػػاله، وأأػػػماء األن يػػػاء  شػػػرعًا،

ػ.(ٕ)ذلؾم ألف ع غير ذلؾ غض ي ي در إي عف كافر أو جاىؿ"جرا مجرا 
عمػػه أفَّ الع ػػغيَر ي َيػػْدُ ُؿ فػػي األأػػماِء المقظمػػِت فيػػذا نػػص مػػف القممػػاء "

 .(ٖ)"َشْرعاً 
 َأِقيِد ْ ِف اْلُمَأيِّْب: ولذا كرىوا أف ي غر كعاب ا  )الم حؼ( قاؿ

ـَ ولكػف عظمػوا مػا   ُمَ ْيِحٌؼ َوي ُمَأْيِجدٌ  :ي َعُاوَلفَّ "  ـَ المَّػُو. ُكػؿُّ َمػا َعظَّػ َعظَّػ
 .(ٗ)جميؿ" المَّو َفُيَو َعِظيـٌ َحَأفٌ 

عمػػػػػه  ػػػػػورة الع ػػػػػغير فمػػػػػيس  ع ػػػػػغير فػػػػػي  ومػػػػػا ورد مػػػػػف أأػػػػػماء ا  
نما ىو مك ر جاء عمه  ورة الم غر، ومف ذلؾ: ،الحايات  وا 
ف  ،مك ػرنػو أو  ،(٘)(قؿيْ اَ مُ )عمه أنو  النحاةأجمع فاد " (فمِ يْ يَ مُ ) افػؽ لاظػو و وا 

 .(ٙ)"لاظ الع غير

                                 
 .(ٖ٘ٙ/ ٕخا   ة فب ش ح خا   ة )(ٔ)

 (.ٙٛٙتذك ة خان  ة )( ٕ)

 .(ٕ٘ٗ/ ٜخاي  خا ص،ف فب ع ،ـ خاكت ل خا كن،ف )(ٖ)

 .(ٖٕٛ/ ٗاا  أعَلـ خانرَلء )،   (ٗٓٔ/ ٘)الرف اظي خاطرا   خاكر ى (ٗ)

انظ    .را ف اؿ  ر، خاـ ف عؿ  ف آ ف  ،ر ؤح  رياة  ف ر زة. ، اؿ  ر، خاـ ف عؿ (٘)
ع خره ا زد ج )  ، (ٕٚ٘/ ٔ ا اة خا َلئكة ) خار   خا  ػاط فػب   ، (ٓٛٔ/ ٕ ظ نب خاا آف ،خ 

 .(ٜٕ٘/ ٗخاتماا  )

 ..(ٔٙٔ)ص   ا د،خاااب ش ح أيل خاك تل،   (ٕٕٛ/ ٔ ا اة خا َلئكة )(ٙ)



 عند النحاة رعاية حق اهلل 

 

333 

 عبد العزيز عياد عبد العاطيد/ 
 

يػو ، ف(ٔ)"اأـ م ني مػف )آمػف( (ُمَيْيمف)"ولـ يشذ أوا ا ف قعي ت حيث قاؿ: 
 . (ٕ)، وأف الياء  دؿ مف الواو"(فمِ ُمؤْ )"

 (ُمَيْيِمنػػػاً )وقػػػد أػػػاَط ا ػػػُف قعي ػػػت أػػػاطًت فاحشػػػت حيػػػث زعػػػـ أف " قػػػاؿ الأػػػميف:
ـَ فاعػػؿ، ثػػـ ُقم ػػت ىمزعُػػو ىػػاء  (ُمػػْؤمف)ع ػػغيُر  (ُمػػَؤْيِمف) م ػػغٌر، وأف أ ػػمو اأػػ

 .(ٖ)"(َىراؽػ)ك
   (ٗ)ولما  م  ذلؾ أ ا الق اس الم رد قاؿ:

، (٘)فػػإف ىػػذا  طػة يوجػػب الكاػػر عمػه مػػف عقمػػده" "فعوجيػت إليػػو أف اعػؽ ا  
إنمػػا ىػػو  ،شػػيء م ػػّغر ، ولػػيس فػػي أأػػماء ا  (ُمػػَؤْيِمف)األ ػػؿ "إنمػػا قػػاؿ: و 

 .(ٙ)"ألف الياء أ ؼّ  مأ دؿ مف اليمزة ىاء )ُمَأيطر( :مثؿ

                                 
 .(ٔٔ(  ال خاا آف الرف  تارة )ص  1)

  (ٕٛٛ/ ٗخاػػي  خا صػػ،ف فػػب ع ػػ،ـ خاكتػػ ل خا كنػػ،ف ). ،انظػػ   (ٙٛٙتػػذك ة خان ػػ ة )( ٕ)
 .(ٜٕ٘/ ٗخار   خا  اط فب خاتماا  )، 

خار   خا  اط فػب خاتماػا  ،انظ     (ٕٛٛ/ ٗخا ص،ف فب ع ـ، خاكت ل خا كن،ف )خاي  (ٖ)
(ٗ /ٕٜ٘). 

، اؿ  إف خاذ  أنك  ع ى خرف  تارة ر، أر، خاظرػ   ثظ ػل. ،أف خا رػ ي ،خفػؽ خرػف  تارػة ( ٗ)
خاػي  خا صػ،ف فػب ع ػ،ـ خاكتػ ل خا كنػ،ف فب  أاه. ،اـ أت،صؿ إااه فب كتػل خا رػ ي. انظػ   

(ٗ /ٕٛٛ). 

 (.ٙٛٙتذك ة خان  ة )( ٘)

 .(ٜٕ٘/ ٗخار   خا  اط فب خاتماا  )  ،انظ   (ٕٛٙ/ ٗ(إع خل خاا آف ا ن    )ٙ)
ن     اػة  ػ    اػه  أف )ُ َ ػْا ف(  شػتؽ  ػف )آ ػف(   ،خرف  تارة اـ انص ع ى أنه  صغ   ،خ 

 .(ٔٔ  ال خاا آف )ص  .   ثـ ُ  ر  خا  زة ر ء(ُ َؤْاِ فٌ ) ه أص ،أف 
  رؿ ،خرػف  تارػة -ك      ااأتب-،ر، ر ذخ  ،خفؽ كَلـ خان  ة كأرب  ا ف ،خاا اف ، ا رـ  

فػب = =نماه ناؿ أف )ُ َ ػْا ف( كػػ)ُ َاْاط ( فػب أن ػ  ع ػى صػ، ة خا صػغ   ،اااػ  ر صػغ 
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ولػػيس  م ػػغر فػػي  ،يقنػػي أنػػو كػػػ)ُمَأيِطر( فػػي أف  ػػورعو  ػػورة الم ػػغر
أو مشػػعؽ مػػف األمػػاف، فػػػ)ىو  (ٕ)أي )مػػؤعمف( مشػػعؽ مػػف األمانػػت، وأنػػو (ٔ)الحاياػػت

منػػو،  (ْفِقػػؿٌ ؤَ مُ ) :ِمفٌ َؤأْ آمػػف غيػػره مػػف ال ػػوؼ، وأ ػػمو: أْأَمػػَف فيػػو ُمػػُمػػَؤْيِمف( أي "
كراىػػت اجعماعيمػػا  ػػةف قم ػػت يػػاء، وكػػاف الايػػاس أف عامػػب  مَفُأػػيَّْمِت اليمػػزُة الثانيػػت

حػػيف  (َأَرْقػػُت المػػاءَ )ألاًػػا ف اػػي )ُمػػَؤْيِمف(، ثػػـ ُأ ػػدؿ مػػف اليمػػزة ىػػاء، كمػػا أ ػػدلوا فػػي 
 .(ٖ)"(َىَرْقُعوُ )قالوا: 

اء عمػه مف( اأػـ فاعػؿ مػف )َىػْيمف(، فماظػو مك ػر جػيْ يَ )مُ يااؿ: أف  واألقرب
، عاػػػػػوؿ فييمػػػػػا: (ٗ)(طػػػػػريْ طر، و َ يْ )َأػػػػػ ػػػػػورة العغيػػػػػر، ومثمػػػػػو اأػػػػػـ الااعػػػػػؿ مػػػػػف: 

 )ُمَأْيطر، وُمَ ْيِطر(.

                                                                             
فػػػب  اػػػ  خاتصػػػغا   إال فػػػب  ػػػ فاف   (ُ َمْاِظػػػؿٌ ) ػػػ ؿ أرػػػ، عراػػػية  ،اػػػـ اػػػأ  خا اااػػػة فاػػػ ؿ   

 .(ٜ٘٘)ص   خاك تلأيل خرػ  ف  . (ُ َ ْاِ ف)    ،زخي  ا ح(ُ َرْاِط )، (ُ َاْاِط )
،رػػ،  ( اػػاط )،رػػ، خأل ػػاف ، أاػػ  ء خْل    فأ ػػ  )ُ َ ػػْا ف( -خادػػ،خاااب–، ػػ ؿ شػػ   ه 

شػ ح أيل خاك تػل خرػػ  ػف  . فأا  ء امظ   امظ خاتصغا  ،رب  كر ة فب خا ظنػى ...خا ت  ؾ 
 رتص ؼ. (ٔٙٔ)ص  

 ،خفػؽ  اػ ح  ػف خان ػ ة فػب أف )ُ َ ػْا ف( اػا   -   ػه خْل–،اتضل  ف رذخ أف خرف  تارػة 
ن      نال إااه ر، شبء ف ـ  ف كَل ه  ،خْل أع ـ.  ر صغ   ،خ 

 .(ٔٙٔ)ص   ا د،خاااب ش ح أيل خاك تلانظ    (ٔ)

 .(ٔٗٗ/ ٔخاترا ف فب إع خل خاا آف )انظ   (ٕ)

خار ػ  خا  ػاط فػب خاتماػا    ،انظ   (ٚٗٗ/ ٕ آف خا داي )خاكت ل خام اي فب إع خل خاا (ٖ)
 .(ٜٕٛ/ ٗخاي  خا ص،ف فب ع ،ـ خاكت ل خا كن،ف )  ، (ٜٕ٘/ ٗ)

. اػػ اْ  ػػ   ،رَ اْ طػػ   ، َ اْ ط   ،رَ اْ  ف  ،َاػػاْ ـ ادػػع ع ػػى رػػذخ خاػػ،زف إال ي اػػة أامػػ ظ  َرػػاػػ (ٗ)
خا  ػػاط فػػب خاتماػػا  خار ػػ    ، (ٜٜٔ/ ٕخا  ػػ   خاػػ،داز فػػب تماػػا  خاكتػػ ل خاظزاػػز )انظػػ   

 .(ٕٚٛ/ ٗخاي  خا ص،ف فب ع ،ـ خاكت ل خا كن،ف )  ، (ٜٕ٘/ ٗ)
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ػخالصظػاضػول:
م ألف  أنػػػو ي يجػػػوز ع ػػػغير اأػػػـ مػػػف أأػػػماء ا  أو  ػػػات مػػػف  ػػػااعو 

، كمػا ي يجػوز ع ػغير األأػماء المقظمػت ع غيرىا ينافي العقظػيـ الواجػب   
ـَ المَّو َفُيَو َعِظيـٌ َحَأفٌ ليا، " شرعام لعقظيـ ا     .(ٔ)جميؿ" ُكؿُّ َما َعظَّ

ومػػا ورد مػػف أأػػماء ا  عمػػه  ػػورة الع ػػغير، فمػػيس م ػػغرا فػػي الحاياػػت، 
 ألنو لـ يغير  ا د الع غير.

 
  

                                 
 .(ٖٕٛ/ ٗاا  أعَلـ خانرَلء )،   (ٗٓٔ/ ٘خاطرا   خاكر ى )(ٔ)
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ػاضطدأضظػاضياضيظ
 الغلط والنسٌانبدل  منزه عن كالم هللا 

ويػػػراد  ػػو مػػػا يمكػػػف عطاػػو عمػػػه مع وعػػػو  (ٔ)مػػف أنػػػواع العوا ػػػع ال ػػدؿ الم ػػػايف
  (ٕ)وىو ثالثت أنواع: ، حرؼ القطؼ ) ؿ(

 وىو الذي يا د فيو كؿ مف ال دؿ والم دؿ منو. ،األوؿ:  دؿ اإلضراب
وىو الػذي يا ػد فيػو ال ػدؿ ويأػ ؽ المأػاف لمم ػدؿ منػو.  ،والثاني:  دؿ الغمط

 ػػػػدؿ عػػػػف الماػػػػظ الػػػػذي ىػػػػو غمػػػػطم ي أف ال ػػػػدؿ ناأػػػػو ىػػػػو الغمػػػػط، كمػػػػا قػػػػد فيػػػو "
 .(ٖ)"يعوىـ

وىػػو الػػذي ق ػػد فيػػو الم ػػدؿ منػػو ثػػـ ع ػػيف  طػػؤه  قػػد  ،والثالػػث:  ػػدؿ النأػػياف
 .(ٗ)"شيء ذكر نأياناعف  دؿ ىو أي: ذكره، فذكر ال دؿ، "

أِلَف  (مَجػػػاَءِني زيػػػد َعْمػػػرو) :َأف يمثػػػؿ ليَػػػِذِه األ ػػػداؿ الثَّاَلثَػػػت ِ َاْوِلػػػؾَويِ ػػػح "
ف َكاَف اْلَمْاُ ود ا  و  ،األوؿ َوالثَّاِني ِإف َكاَنا ما وديف ق دا َ ِحيحا ف دؿ إضراب

َـّ ع ػػيف َفَأػػاد َق ػػده ف ػػدؿ ِ ػػف َكػػاَف األوؿ قُ ا  و  ،نمػػا ُىػػَو الثَّػػاِني ف ػػدؿ غمػػطإ د َأوي ثػػ
 .(٘)"ِنْأَياف

فأػػموا النػػوعيف  ػػدؿ  الغمػػط والنأػػياف  ػػدؿ لػػـ يارقػػوا  ػػيفوكثيػػر مػػف النحػػوييف 
                                 

،ر، أ ي أن،خع خاريؿ خأل رظة  ريؿ كؿ  ف كؿ  ،ريؿ رظض  ف كؿ  ،ريؿ خشت  ؿ  ،رػيؿ ( ٔ)
  ر اف.

شػ ح خرػف   ، (ٕٕٙ/ ٕخا مصػؿ الرػف اظػاش )ش ح   ، (ٕٗٚت،داه خا  ع )ص  انظ   ( ٕ)
ت،ضال خا ا صي ،خا ا اؾ رش ح أاماة خرف   اؾ   ، (ٜٖ٘خان ظـ ع ى أاماة خرف   اؾ )ص  

 .(ٚٗٙ/ ٕخ  ش ي خاا اؾ إاى  ؿ أاماة خرف   اؾ )  ، (ٓٗٓٔ/ ٕ)

 (ٖٚٙ/ ٖأ،ضل خا ا اؾ إاى أاماة خرف   اؾ )(ٖ)

 .خاا رؽ خا ،ضع نماه(ٗ)
 .(ٓٚ٘خاذرل الرف رش ـ )ص  ش ح شذ،   (٘)
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 لما يةعي: (ٔ)غمط
  فميػػػػػػذا عػػػػػػدؿ المػػػػػػعكمـفػػػػػػي زمػػػػػػف إي النأػػػػػػياف والعػػػػػػذكر ي يع ػػػػػػور ألف ،

 .(ٕ)النحويوف عنو لمغمط
  ألف وألنػػو يجمقيمػػا أف ق ػػد الم ػػدؿ منػػو فييمػػا لػػـ يكػػف ق ػػدا  ػػحيحام

نمػا أػ ؽ إليػو المأػاف، و ػدؿ النأػياف ق ػد  دؿ الغمط لـ يا د إله  ذكػره ال عػت، وا 
نمػػا ا  و  ،غيػػره  ػػؿ ولكػػف  قػػد ذكػػره ع ػػيف أنػػو لػػيس ىػػو الما ػػود  الػػذكر ،إلػػه ذكػػره

 .(ٖ)"ح ؿ النأياف فمـ يذكر ذلؾ الغير الذي ىو الما ود في األ ؿ وذكر ىذا
  ال ػػدؿم  ي ػػح ايأػػعغناء  ػػو عػػفالنػػوعيف "يفػػي ىػػذيف  منػػو الم ػػدؿوألف 

ومقدوؿ عنو في  دؿ اإلضراب، وما كاف غيػر  ،نو غير ما ود في  دؿ الغمطأل
 .(ٗ)"ما ود أو مقدوي عنو إله غيره ي ي ح ايأعغناء  و

أف الغمػػػػػػػط معقمػػػػػػػؽ  المأػػػػػػػاف، والنأػػػػػػػياف معقمػػػػػػػؽ والاػػػػػػػرؽ الػػػػػػػدقيؽ  ينيمػػػػػػػا " 
 .(٘)" الجناف

                                 
  (ٙٔٚ/ ٕخا   ػة فػب شػ ح خا   ػة )  ، (ٕٕٙ/ ٕشػ ح خا مصػؿ الرػف اظػاش )انظػ   ( ٔ)
ت،ضػال خا ا صػي ،خا اػ اؾ رشػ ح أاماػة   ، (ٖٚٙ/ ٖأ،ضل خا ا اؾ إاى أاماة خرف   اػؾ )، 

 .(ٜٕٗ/ ٖش ح خرف عااؿ ع ى أاماة خرف   اؾ )  ، (ٔٗٓٔ/ ٕخرف   اؾ )
 .(ٕ٘ٓ/ ٘خا ا صي خاش فاة فب ش ح خايَلصة خاك فاة )انظ   ( ٕ)

 .(ٖٔٓٗ  ٖٓٓٗ/ٚت  اي خاا،خعي رش ح تا اؿ خام،خئي )(ٖ)

 .(ٖٚٓٗ/ ٚ) خاا رؽ(ٗ)

 (ٖٚٙ/ ٖأ،ضل خا ا اؾ إاى أاماة خرف   اؾ )(٘)
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لػـ يجػز النحػاة وقوعػو فػي كػالـ ا   -غمطػا أو نأػيانا–وىذا النوع مف ال دؿ  


}َي َيِضػػػػؿُّ َر ّْػػػػي َوَي : ي ياػػػػع منػػػػو غمػػػػط وي نأػػػػياف، فاػػػػاؿ  م ألف ا  (ٔ)

فإنيمػػػا  ، ػػػؿ ثا ػػػٌت أ ػػػداً  ،وي يػػػذىب عممػػػو  اػػػاء ،أي ي ي طػػػب ا عػػػداءً " (ٕ)َيْنَأػػػه{
 .(ٖ)"ُمحايف عميو 

ػشالػاضصغطري:ػ
ي يجػوز عميػو   دؿ الغمػط "لػـ ياػع فػي الاػرآفم ألنػو مقمػـو أف المػعكمـ  ػو 

 .(ٗ)الغمط"
 (5):وشالػابنػاضحاجب

والارآف م رأ مف ذلؾ، ألنو ي يأعايـ فيو  لو ُجقؿ  دي لكاف مف  دؿ الغمط،"
 .(7). يقني أنواع  دؿ الم ايف(ٙ)"نوع مف أنواع ال دؿ

                                 
ف ك ن،خ خيت م،خ فب ، ،عػه فػب  اػ ح  ػف خاكػَلـ خامصػال. فأدػ زح ( ٔ) اػار،اه ،ت رظػه خرػف ،خ 

ف رشػ ـ ،خا ػ خي  ، اػ رـ  ، نظػه خا رػ ي ،ت رظػه خرػف خااػ خج ،خرػف اظػاش ، اػ رـ.   اؾ ،خر
  (ٛٗ/ ٕخألصػػ،ؿ فػػب خان ػػ، )  ، (ٕٛ/ ٔخا اتضػػل )  ، (ٜٖٗ/ ٔخاكتػػ ل ااػػار،اه )انظػػ   

شػػػ ح   ، (ٖٖٗ/ ٔخارػػػياع فػػػب ع ػػػـ خاظ راػػػة )  ، (ٔٔ/ ٕشػػػ ح كتػػػ ل اػػػار،اه ا اػػػا خفب )، 
أ،ضػل خا اػػ اؾ   ، (ٙٔٚ/ ٕفػػب شػ ح خا   ػػة )خا   ػة ،   (ٕٕٙ/ ٕخا مصػؿ الرػف اظػػاش )
/ ٕت،ضػػال خا ا صػػي ،خا اػػ اؾ رشػػ ح أاماػػة خرػػف   اػػؾ )  ، (ٖٚٙ/ ٖإاػػى أاماػػة خرػػف   اػػؾ )

ٔٓٗٔ). 

 [ٕ٘]طه  (ٕ)

خ  شػ ي خاظاػؿ خااػ اـ إاػى  زخاػ  خاكتػ ل خاكػ اـ   ، (ٕٙٔ/ ٖزخي خا اا  فب ع ػـ خاتماػا  )(ٖ)
(ٙ /ٕٔ). 

 (ٓٙٔ  ٜ٘ٔ/ٔ) خاترص ة ،خاتذك ة ا صا   (ٗ)

ـٌ  رػيال   ،اػه  أف اكػ،ف  اه فب خاتظ اؿ ال تن ع ( ٘)   فػب  ،اػه  }َ ػ  َاػْاَ  َاػَؾ ِرػِه ِعْ ػ
ـٌ  ]خاظنكر،    ْف َد َرَيخَؾ ِاُتْشِ َؾ ِرب َ   َاْاَ  َاَؾ ِرِه ِعْ    .[ٛ}َ،خِ 

 (ٖٕٓ  ٕٕٓ/ ٔ(أ  اب خرف خا  دل )ٙ)

خاغ ػػط فػػب  اػػ  خااػػ آف. انظػػ   خماضػػ ح فػػب شػػ ح رػػيااؿ أنػػه أثرػػ  رػػيؿ خمضػػ خل ،رػػيؿ ( ٚ)
 (.ٕ٘٘خا مصؿ )
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ػ:-أغضا–وشالػ
 .(ٔ)"ي يأعايـ في المقنه حمؿ الارآف عميو : دؿ الغمط"

 ؿ رأي  قض النحاة أف ىذا النػوع مػف ال ػدؿ ي ياػع فػي كػالـ ف ػيح ي فػي 
أث ػت ورود  ػدؿ الغمػط فػي كػالـ الارآف وي في غيره مف كالـ الا حاء، وأف مػف "

، (ٗ)، وا ػػػػػف الأػػػػػراج(ٖ)، وىػػػػػذا رأي الم ػػػػػرد(ٕ)"القػػػػػرب اأػػػػػعدؿ  مػػػػػا يحعمػػػػػؿ العةويػػػػػؿ
 .(ٙ)، وا ف يقيش(٘)رافيوالأي

 قاؿ الأيرافي:
 ، ػػدؿ الغمػػط، ي يجػػوز أف ياػػع فػػي شػػقر وي قػػرآف وي كػػالـ مقمػػوؿ محّكػػؾ"

نمػا يجػيء فػػي الكػالـ الػػذي ي عػدؤه اإلنأػػاف عمػه جيػػت أػ ؽ المأػػاف إلػه الشػػيء  وا 
 (زيػدا رأيػتُ )الذي ي يريده، فيمغيػو، حعػه كةنػو لػـ يػذكره  ماػظ ممػا يريػده، كاولػؾ: 

                                 
 .(ٕٕٛ/ ٔ) خاا رؽ(ٔ)

 .(ٖٛٓٗ/ ٚت  اي خاا،خعي رش ح تا اؿ خام،خئي )(ٕ)
 ،ر،  ،ؿ ذ  خا  ة 

 َ،ِفب خا ث ِث َ،فب َأْنَا ر   َشَنلُ  ***َاْ َا ُء ِفب َشَمَتاَ   ُ ،ٌَّة َاَظٌ  
 فػػب خاراػػ  ،خا ظػػ  اػػ،خي اشػػ،ره   ػػ ة  ،ال  دػػة   ألف خا ػػ،ة خااػػ،خي  فػػ ا ظ   رػػيؿ   ػػط

أنػه  ػف رأف  خا ظ  صمة ا ،ة  أ  رب  ،ة اظا ء  شػ،رة رػ ا   ة  أ، رػ،  م ك ف تأ،ا ه
. انظػ   ر ل خاتاياـ ،خاتأيا  ،تاػيا ح فػب شػمتا    ػ،ة ،فػب خا ثػ ث اظػ  ،فػب أنا ر ػ  شػنل

ر ػع خا ،خ ػع   ، (ٙ/ ٖ) شػ ح خألشػ ،نى ألاماػة خرػف   اػؾ  ، (ٜٓٚٔ/ ٗخ تشػ ؼ خاضػ ل )
(ٖ /ٜٔٚ). 

 .(ٕٛ/ ٔخا اتضل )انظ   ( ٖ)

 .(ٛٗ/ ٕخألص،ؿ فب خان ، )انظ   ( ٗ)

 .(ٔٔ/ ٕش ح كت ل اار،اه ا اا خفب )انظ    (٘)

 (ٕٕٙ/ ٕش ح خا مصؿ الرف اظاش )انظ   ( ٙ)
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، (رأيػػػت زيػػػدا عمػػػرا)فعاػػػوؿ:  (،عمػػػرا)، وعػػػذكر (زيػػػدا)فعمغػػػي  (عمػػػرا) :يػػػدوأنػػػت عر 
، وأنو (زيدػ)، في دو لؾ، إما ألنؾ ع ينت أف الاقؿ لـ ياع  قد  (زيدػ)وعكوف مريدا ل
ما ألنؾ أردت اإلضراب عػف نأػ ت ذلػؾ الاقػؿ إلػه (عمروػ)كاف واققا   ، (زيػد)، وا 

نما ياع في  ديوِ   .(ٔ)"الكالـ وا 
 يقيش:وقاؿ ا ف 

 دُؿ الَغَمط والنْأياِف ي يكوف في الارآف، وي في شقٍر. أّما الاػرآف، فيػو ُمنػزٌَّه "
عػػػف الغمػػػط، وكػػػذلؾ الشػػػقُر الا ػػػيُح، ألّف الظػػػاىر مػػػف حػػػاؿ الشػػػاعر ُمقػػػاَودُة مػػػا 

 َنَظَمو، فإذا وجد غمًطا أ مَحو.
ّنما يكوف مثُمو في َ ْدأِة الكالـ، وما يجيء عمه أػ يِؿ َأػْ ِؽ ا لمأػاف إلػه مػا وا 

  .(ٕ)"ي يريده، فُيْمِغيو، حعه كةّنو لـ يذُكره
ػ:خالصظػاضػول

م أف  ػػدؿ الغمػػط و ػػدؿ النأػػياف لػػـ ياػػؿ  ػػو أحػػد مػػف النحػػاة فػػي كعػػاب ا   
 ، فا  منزه عف الغمط كما أنو منزه عف النأياف.ألنو ي يميؽ  و 

 

                                 
 .(ٔٔ/ ٕش ح كت ل اار،اه ا اا خفب )(ٔ)

 (ٕٕٙ/ ٕش ح خا مصؿ الرف اظاش )(ٕ)
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ػاضطدأضظػاضرابطظ
 الستعانة فً حقه اامتناع القول بباء 

، (كع ػػت  ػػػالامـ)نحػػو:  ،الدا مػػت عمػػه آلػػت الاقػػػؿىػػي ال ػػػاء  (ٔ) ػػاء ايأػػعقانت
 .(ٕ)(ضر ت  الأيؼ)و

ألف الاقػػػػؿ ي يعػػػةعه عمػػػػه ىػػػذ الوجػػػػو األكمػػػػؿ إي ميت  ػػػػاء ايأػػػعقانتم "وُأػػػ
 .(ٖ)" يا

                                 
  ، اػؿ  أ رظػة عش   ظنػى ىخثنخالاتظ نة رب إ يى  ظ نب خار ء فب خاظ راة  ،ا     خرة (ٔ)

 عش   ظنى ، ن   
 خماص ؽ ،ر،  ظنى ال ام      ن ،  أ اك  ره.

 ،خاتظياة ،رب خاتب تصا  خام عؿ  مظ،ال ك  زة خاتظياة ن ،  ذرر  رزاي. 
]خا  ئػية   [ ڳ ڳ ڳ]ظنى ) ع( ن ػ،  ،خا ص  رة ،اا ؿ  خا َلراة ،ر ء خا  ؿ  ،رب خاتب ر 

ٙٔ] 
 ،خاارراة ،رب خايخي ة ع ى ارل خامظؿ  ا  خآلاة ن ،  أيذته رذنره.

 ،خا ا ر ة ،رب خايخي ة ع ى خألع،خض ن ،  خشت اته رأاؼ.
 ،خاظ فاة ر ظنى )فب( ن ،  ي ا  ر ألزر . 

 .[ٜ٘]خام   ف   [ ڈ ڌ ڌ] ،خا د ، ة ر ظنى )عف( ن ، 
 غنػػب   ، (ٛٗ  ٖٙخادنػػى خاػػيخنب فػػب  ػػ ،ؼ خا ظػػ نب )ص  انظػػ    خا ظػػ نب.، ا رػػ   ػػف 

 -ٕٔٙ/ ٕخا ا عي ع ػى تاػ اؿ خام،خئػي )  ، (ٔ٘ٔ  ٖٚٔخا رال عف كتل خألع  ال )ص  
 . (ٖ٘ٙ  ٙٗٙ/ ٔخاتص ال ر ض ،ف خات،ضال فب خان ، )  ، (ٕٗٙ

كتػل خألع  اػل  غنب خا رال عف   ، (ٖٛخادنى خايخنب فب   ،ؼ خا ظ نب )ص  انظ   ( ٕ)
ر ع خا ،خ ع فب ش ح   ، (ٙٗٙ/ ٔخاتص ال ر ض ،ف خات،ضال فب خان ، )  ، (ٜٖٔ)ص  

 (ٚٔٗ/ ٕد ع خاد،خ ع )

(  ٕٙٙ/ٖ  ،خا ا صػػي خاشػػ فاة )(ٜٖٔ غنػػب خا راػػل عػػف كتػػل خألع  اػػل )ص  انظػػ   ( ٖ)
 (ٙٗٙ/ ٔخاتص ال ر ض ،ف خات،ضال فب خان ، )، 
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نمػا فػي العأػييؿ  ػاء ايأػعقانت، و ا ف مالػؾ لـ يذكر ػرأيػابنػطاضك: أدرجيػا ا 
ػ: لمعأييؿ قاؿ في شرحوو ، (ٔ)الأ ي ت  اءفي 

 الح لالأعغناء  و عف فاعؿ مقّداىا مجػازا  وأما الأ  يت فيي الدا مت عمه"
[ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ] :نحو

[ې ې ۈ ۈ ۅ]و (ٕ)
فمػو ق ػد إأػناد اإل ػراج إلػه اليػاء مػف  (ٖ)

أناد اإلرىػاب إلػه اليػاء مػف قولػو عقػاله {}َفَةْ َرَج ِ وِ : مف قولو عقاله }ُعْرِىُ ػوَف  :وا 
ل ػّح  مأنزؿ مػا أ ػرج مػف الثمػرات رزقػا، ومػا اأػعطقعـ يرىػب عػدو ا  :فايؿ {ِ وِ 

، فإنػو ( الأػكيف وقطقػتُ  ، ػالامـ كع ػتُ ) :وحُأف، لكنو مجاز وار ر حايات. ومنػو
 .(وقطع الأكيفُ  ،كعب الامـُ ) :ي ح أف يااؿ

مػػه ذلػػؾ العق يػػر والنحويػوف يق ػػروف عػػف ىػػذه ال ػػاء   ػاء ايأػػعقانت. وآثػػرت ع
، فػإف اأػعقماؿ الأػ  يت فييػا -عقػاله– الأ  يت مف أجؿ األفقاؿ المنأو ت إله ا  
 .(ٗ)"يجوز، واأعقماؿ ايأعقانت فييا ي يجوز

، و ػالؼ (٘)فا ف مالؾ "جقؿ الأ ب أعـ مف ارلػت، فاأػعغنه عػف ايأػعقانت"
لالأعغناء  و  الح  الدا مت عمه عنده و الؼ النحاة في ضا ط  اء الأ  يت  ةنيا

ؿ لالأػػعقانت  ةمثمػػت ي ػػح انػػدراجيا عحػػت الأػػ  يت ، ومثّػػعػػف فاعػػؿ مقػػّداىا مجػػازا
وقطػع  ،كعػب الامػـُ ) :، فإنػو ي ػح أف ياػاؿ( الأػكيف وقطقتُ  ، الامـ كع تُ ) وىي:

                                 
 .(٘ٗٔخا ا صي )ص  تا اؿ خام،خئي ،تك اؿ انظ    (ٔ)

 .[ٕٕ]خارا ة  (ٕ)

 .[ٓٙ]خألنم ؿ  (ٖ)

خادنى خاػيخنب فػب  ػ ،ؼ خا ظػ نب   ،انظ   (ٓ٘ٔ  ٜٗٔ/ ٖ(ش ح خاتا اؿ الرف   اؾ )ٗ)
 .(ٕٕٙ/ ٕخا ا عي ع ى تا اؿ خام،خئي )  ، (ٖٛخا ظ نب )ص  

  ،  شػػػاة خاياػػػ، ب ع ػػػى  غنػػػب (ٛٗٙ/ ٔخاتصػػػ ال ر ضػػػ ،ف خات،ضػػػال فػػػب خان ػػػ، )(٘)
 (ٕٛٚ/ٔ)خا رال 
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 .(ٔ)(الأكيفُ 
 فػي حػيفمقنػه ايأػعقانت،  -فػي العأػييؿ وشػرحو-ولـ يث ت ا ػف مالػؾ ىنػا 

 . (ٕ)لـ يث ت ليا في شرح الكافيت الشافيت إي ىذا المقنه )ايأعقانت( أنو
وعكػػس فػػي  ،وحػػذؼ الأػػ  يت" الكافيػػتايأػػعقانت فػػي  ه مقنػػهاقع ػػر عمػػاػػد ف

 .(ٖ)"العأييؿ فاقع ر عمه الأ  يت
 . فااؿ: (ٗ)وأما في األلايت فةث ت ليا المقنييف )ايأعقانت والأ  يت(

       زألفع َّةةةة    َألةةةة  ألبهأل  بأل ةةةةا   سبيةةةةا 

  با َأل ا  َألة   عهأل   ا ةا   ا ةَ   أأل أ  َصعة ب    
 

   فعةةةةةة    ق ةةةةةةاأل يُأل    ، ةةةةةةانب   ٌَّةةةةةةأل أل ا 

 (5)  معثَل  م لأل   معةهأل   ا ةهأل  به ةا  وَ عة ب    
 

، حعه إنو ليظير في األلايت أنػو -رحمو ا –فيذا عقارض ظاىر في كالمو 
 .(ٙ)"وماارؽ لنظره في اأعحداث ذلؾ اي طالحموافؽ إلطالؽ النحوييف "

ػوشدػتطػبهػاضذاطبيػبػوضه:
 واعمـ أنو حيث أث ت مقنه ايأعقانت لم اء ىنا يمزمو أحد أمريف:"

فيمػـز ، إما أف يطمؽ الاوؿ  ذلؾ  النأ ت إله ما جػاء لمق ػاد، ومػا جػاء   
لاػػػظ ايأػػػعقانت، وأنػػػو مأػػػعقيف، كمػػػا أف الق ػػػد  مػػػف ذلػػػؾ أف يطمػػػؽ عمػػػه ا  

، فػػإف ا  ىػػو المأػػعقاف، ولػػيس (ٚ)مأػػعقيف، وذلػػؾ ي يجػػوز كمػػا قػػاؿ فػػي الشػػرح
                                 

 (ٖٔٛ/ٔانظ     شاة خاي   انب ع ى خا غنب )( ٔ)

 (ٙٓٛ/ ٕش ح خاك فاة خاش فاة ) ، ث ؿ ، ،ير  اَلاتظ نة  ،اؾ  كتر  ر اا ـ .فا ؿ   (ٕ)

 .(ٚٔٗ/ ٕ(ر ع خا ،خ ع فب ش ح د ع خاد،خ ع )ٖ)

 انظ   خاا رؽ خا ،ضع نماه.( ٗ)

 .(ٖ٘(أاماة خرف   اؾ )ص  ٘)
 .(ٕٙٙ/ ٖ)(خا ا صي خاش فاة ٙ)

 (ٓ٘ٔ /ٖ)  . ،خاتظ  ؿ خالاتظ نة فا   ال اد،زاظنب ش ح خاتا اؿ  إش  ة إاى  ،اه   ( ٚ)
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  المأعقيف.
مػا أف ياػاؿ: إف ال ػاء لمأػػ  يت  النأػ ت إلػه ا   [ ۇ ڭ ڭ ڭ]فػي نحػػو:  وا 

(ٔ) 
ايأػػعقانت عػػف ال ػػاء فيمػػـز مثػػؿ ذلػػؾ فيمػػا كػػاف راجًقػػا إلػػه الق ػػاد، ويرعاػػع مقنػػه 

جممتم فال يكوف إعيانو  و ىنا  حيًحا عمه ىذا العادير، فقمه كال العاديريف يمـز 
 .(ٕ)"المحذور

ثػاري إي ار -فيمػا أعمػـ–ولػـ يعا قػو عميػو ، (ٖ)وهذا قول انفرد بهه ابهن ماله 
 في ألايعو فااؿ:

  ال تقُةةةةلَ يةةةةا مُةةةةَض   الَألةةةة   او بأل  

 

  ا  م او ةةةةبأل ا أل ةةةةا   ، ةةةةا   خألصُصألةةةةبُ   

 

ػوشدػأجابػاضظحاةػرنػذضكػبطدةػإجاباتػطظؼا:
ػاضجوابػا ول:ػططظىػاالدتطاظظػالػغضزمػطظهػطحذورػسيػحقػاضضه

أف الما ػػود  ايأػػعقانت عنػػد النحػػاة ىػػو أف الاقػػؿ وقػػع  نلػػت، وي يمػػـز منػػو ف
غنًيػا عػف اػد يكػوف الااعػؿ ف ،يكوف المأعقيف ماعاًرا إله ارلت المأعقاف  يا وي  د

 .ارلت، وقد يكوف ماعاًرا إلييا
ي فػرؽ  ػػيف قولػؾ:  ػاء ايأػعقانت و ػػيف قولػؾ: ال ػاء الدا مػت عمػػه ومػف ثػـ فػػ"

اريت، أو الدالت عمه أف المجرور  يػا آلػت، أو نحػو ذلػؾ، فػال الؼ إًذا فػي لاػظ 
م ألنو ليس فيو محذور يعقػارض مػع حػؽ ا  ومػا (ٗ)"ليس عحعو مقنه ي الؼ فيو

                                                                             
ٔ٘ٓ) 

 .[ٕٕ(]خارا ة  ٔ)

 .(ٕٚٙ/ ٖخا ا صي خاش فاة ) (ٕ)

خاتصػػ ال ر ضػػ ،ف   ، (ٖٜٔ/ ٔٔخاتػػذااؿ ،خاتك اػػؿ فػػب شػػ ح كتػػ ل خاتاػػ اؿ )انظػػ   ( ٖ)
 .(ٛٗٙ/ ٔخات،ضال فب خان ، )

 .(ٕٛٙ/ ٖخاش فاة فب ش ح خايَلصة خاك فاة )خا ا صي (ٗ)
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 .وز لو يج
 أنػاضػةرننػإظطةاػظةزلػبضدةانػاضطةربػرضةىػحدةبػطةاػػػػػػػػاضجوابػاضياظي:ػعةوػ"ػ

وعمػه مػا يعقػارفوف  يػنيـ، ومػف جممػت مػا عقػارفوا أف  غخاطبػبهػبطضؼمػبطًضةاػ
وضػػقوا ال ػػاء عػػدؿ عمػػه أف مػػا د مػػت عميػػو آلػػت لماقػػؿ، وىػػي العػػي أػػماىا النحػػاة 

 . اء ايأعقانت :المعة روف
ر ْكػ طاب ا  لمق اد ما ىو عمه ذلػؾ العاريػر، فػال نُ فإذا جاء في الارآف مف 

فيػػو  نػػاء عمػػه أف كعػػاب ا  أنػػزؿ عمػػه قػػانوف كػػالـ الق ػػاد، كمػػا أنػػو ي نكػػر فػػي 
[ے ے ھ ھ]لمق ػػاد فػػي نحػػو:  د ػػوؿ أداة العرجػػي فػػي  طػػاب ا  

 وقولػػو: ،(ٔ)
[ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ]

 نػػػاء عمػػػه جريانػػػو عمػػػه قػػػانوف كػػػالـ الق ػػػاد، ف ػػػاء اريت  (ٕ)
المعػػيف عأػػمياف حرفػػي  (لقؿ وعأػػهػ)العػػي عأػػمه فػػي اي ػػطالح  ػػاء ايأػػعقانت كػػ

 ...عرج، والعرجي وايأعقانت عمه ا  محاؿ
نيػا لمعرجػي أو لإلشػااؽ  ػإطاٍلؽ، مػع إ :فكما يأوغ أف عاػوؿ فػي )لقػؿ( مػثاًل 

إنيػػا لالأػػعقانت إذا د مػػت  :فكػػذلؾ عاػػوؿ فػػي ال ػػاء عنػػزه ا  عػػف ايع ػػاؼ  يمػػا،
 .(ٖ)"عمه اريت  إطالؽ مع عنزه ا  عف ايأعقانت

                                 
 [ٗٗ]طه  (ٔ)

 [ٕٓٔ]خات،رة  (ٕ)

 رتص ؼ. (ٕٛٙ  ٕٚٙ/ٖخا ا صي خاش فاة )(ٖ)
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، ف ػاء اضجوابػاضياضث:ػأنػعظاكػسرشاػبغنػباءػاالدتطاظظػوباءػاضدببغظ

 ػيف الاقػؿ وماقولػو الػذي  ايأعقانت ىي العي د مػت عمػه آلػت الاقػؿ أي عوأػطت
العي عد ؿ عمه أ ب  الامـ(. وأما  اء الأ  يت فيي نحو: )كع ت الكعاب  ىو آلت،
 .(ٔ)نحو: )أ ذعو  ذن و( الاقؿ
،  ؿ الأ ب غيػر ىػذا، ...وي يمكف أف يااؿ إف أ ب كعا ت الكعاب ىو الامـ"

 .(ٕ)"فجقؿ ىذا أ  ًا ليس  واضح
عمػػه  ػػاء ايأػػعقانت أنيػػا  ػػاء الأػػ ب ا ػػف مالػػؾ " إطػػالؽولػػذا عػػد الشػػاط ي 

مقاػػوؿ الأػػ  يت غيػػر مقاػػوؿ ايأػػعقانت، فجقػػؿ إحػػداىما ىػػي األ ػػرا م ألف " طػػة
م ػػػالؼ لموضػػػع والمقاػػػوؿ، فػػػإف الأػػػ ب عمػػػت مقاػػػوؿ وجػػػد الاقػػػؿ ألجميػػػا، ولػػػيس 

، فيقاػؿ منػو أف إكرامػو لػؾ عمػت (أكرمعؾ  إكرامؾ إياي)كذلؾ ارلتم ولذلؾ عاوؿ: 
، ( ػػالامـ كع ػػت)ؿ: فػػي إكرامػػؾ لػػو ي آلػػتم ألف اإلكػػراـ ي يعػػوىـ فيػػو أنػػو آلػػت. وعاػػو 

 ػػؾ وقػػع  أػػ ب الامػػـ، وكػػذلؾ فيقاػػؿ منػػو أف الامػػـ آلػػت ي عمػػتم إذ ي يعػػوىـ أف كعْ 
[  ڑ ڇ ڇ]عايـ مف قولو عقاله: 

أف الامـ آلت العقميـ، وي يايـ أنو أ ب العقميـ.  (ٖ)
 .(ٗ)"وىذا ظاىر.

أقػػوؿ: إف  ػػاء ايأػػعقانت ىػػي العػػي ع اشػػر مػػا ىػػو آلػػت "ػشةةالػظةةاظرػاضجةةغش:ػ
حأػػيت ي يمكػػف العو ػػؿ إلػػه المقمػػوؿ المػػذكور مقيػػا إي  يػػا، و ػػاء الأػػ ب ىػػي 
العي ع اشر ما يعأ ب عنو ذلؾ المقموؿ المذكور مقو حأػّيا كػاف ذلػؾ الأػ ب أو 

                                 
خاتصػػ ال ر ضػػ ،ف خات،ضػػال فػػب ،   (ٕٕٙ/ ٕخا اػػ عي ع ػػى تاػػ اؿ خام،خئػػي )انظػػ   (ٔ)

 .(ٜٕٖ/ ٕ  شاة خاصر ف ع ى ش ح خألش ،نى ألاماة خرف   اؾ )  ، (ٛٗٙ/ ٔخان ، )

 .(ٖٜٔ/ ٔٔ(خاتذااؿ ،خاتك اؿ فب ش ح كت ل خاتا اؿ )ٕ)

 [ٗ]خاظ ؽ  (ٖ)

 (ٜٕٙ/ ٖخا ا صي خاش فاة )(ٗ)



 عند النحاة رعاية حق اهلل 

 

333 

 عبد العزيز عياد عبد العاطيد/ 
 

 ،مقنوّيػػا. وقػػد يع ػػور وجػػود ذلػػؾ المقمػػوؿ مأػػ  ا عػػف أػػ ب آ ػػر غيػػر المػػذكور
  ػػػالؼ  ػػػاء ايأػػػعقانت. وي يمػػػـز مػػػف إث ػػػات ايأػػػعقانت. فػػػي حػػػؽ اردميػػػيف  وىػػػذا

ذا كػػػاف كػػػذلؾ فمػػػا قالػػػو الم ػػػنؼ غيػػػر  ث وعيػػػا  النأػػػ ت إلػػػه أفقػػػاؿ ا  عقػػػالي. وا 
ػ.(ٔ)"ظاىر
اضجوابػاضرابع:ػاضتغرغقػبةغنػطةاػصةانػسةيػحةقػاضضةهػوطةاػصةانػسةيػحةقػػػػػػػػػػػػ

ػاضطباد
كالـ ا  عقاله يجب حممو  إف أممنا أف ما وقع مف ذلؾ فيقاؿ الشاط ي: "

عمه أف ال اء مقناىا الأ ب، فال يجب ذلؾ في كالـ الق اد،  ؿ ناوؿ: إف قولػؾ: 
، وأا ر ما عد ؿ ال اء فيو عمه اريت في كالـ (كع ت  الامـ، وضر ت  الأوط)

 الق اد عحمؿ ال اء فيو عمه ظاىرىا مف ايأعقانتم لظيور ذلؾ المقنه فييا.
الطريات الجمع  يف كالمػو ىنػا وعحػرزه فػي الشػرح، ويؤيػد ذلػؾ ويح ؿ  يذه 

أف مػػا ذكػػره مػػف األمثمػػت فػػي الاػػرآف يظيػػر فيػػو مقنػػه العقميػػؿ ل ػػحت عاػػدير ال ػػاء 
، وذلػػػؾ (ٕ) اولػػػؾ ) أػػػ ب( أو )ألجػػػؿ(، فعاػػػوؿ: فة رجنػػػا  أػػػ  و مػػػف كػػػؿ الثمػػػرات

 .(ٖ)"كما عادـ (كع ت  الامـ) حيح   الؼ قولؾ: 
ػاضراجح:

م ألنيػػا ي ععقػػدا ر لػػي أف  ػػاء ايأػػعقانت جػػا زة فػػي كػػالـ ا  والػػذي يظيػػ
، -كمػا أػ ؽ–كونيا م طمحا نحويا يدؿ عمه أف مػا د مػت عميػو ىػو آلػت لماقػؿ 

 شي ا. وىو مقنه جار عمه أنف القرب في كالميا، وي يناص مف حؽ ا  
نت نحػو إضافت إله أنػو ورد فػي كػالـ ا  مػا ي عحعمػؿ ال ػاء مقػو إي ايأػعقا

                                 
 .(ٜٕٙٗ/ ٙت  اي خاا،خعي رش ح تا اؿ خام،خئي )(ٔ)

 .[ٕٕ}َفَأْيَ َج ِرِه ِ َف خاثََّ َ خِ  ِ ْزً   ]خارا ة    فب  ،اه ( ٕ)

 .(ٖٓٙ/ ٖ(خا ا صي خاش فاة فب ش ح خايَلصة خاك فاة )ٖ)
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 [ ڤ ڤ ڻ] [ٕ]الحشػػػػػر:  [ ۋ ٴۇ ۆ]: وقولػػػػػو  [ٗ]القمػػػػػؽ:  [  ڑ ڇ ڇ]: قولػػػػػو 
 [ٜٚ]ال ارة: 

فال ي ح ىنا جقؿ ال اء لمأ  يت، إي عمه مقناىا الذي ذكره ا ف مالؾ، وىو 
 مقنه  قيد  الاو فيو جميور النحاة.
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ػاضطدأضظػاضخاطدظ
سيػجاظبػحقػ لإلشفاق والطمع )عسى ولعل(امتناع القول بمجًء 

 اضضهػ

أي: طمػٌع فيمػػا ، (ٔ)ذكػر النحػاة أف )عأػه ولقػؿ( مقناىمػػا: الطمػع واإلشػااؽ
شااُؽ أف ي يكوف  .(ٕ)يأعا ؿ، وا 

ف كانػػت لمعرجػػي إي أفعأػػه)"فػػػ فييػػا  (لقػػؿ)فييػػا مقنػػه الطمػػع، كمػػا أف  ( وا 
 .(ٖ)"مقنه الطمع

ذلػػؾ عميػػو كنأػػ ت العرجػػي إليػػو فػػي أف  اإلشػػااؽ إلػػه ا  و  الطمػػع نأػػ تو 
، ولػػػػذا وقػػػع اي ػػػػعالؼ فيمػػػا ورد منيمػػػػا فػػػػي ، ي يجػػػػوز فػػػي حاػػػػو (ٗ)مأػػػعحيؿ

 الارآف، وذلؾ عمه قوليف:
ػاضططظىػا ول:ػططظاعطاػسيػحقػاضضهػتحػقػاضوشوع:

 .(٘)"َكػػػؿُّ َعَأػػػه ِفػػػي اْلاُػػػْرآِف َفِيػػػَي َواِجَ ػػػتٌ "قَػػػاَؿ:  أنػػػو  َعػػػِف اْ ػػػِف َع َّػػػاسٍ روي 

                                 
/ ٕشػػػ ح خا اي ػػػة خا  اػػػرة )  ، (ٕٛٔ/ ٕ) (ٖٕٓ/ ٔخألصػػػ،ؿ فػػػب خان ػػػ، )انظػػػ   ( ٔ)

/ ٔخارياع فب ع ػـ خاظ راػة )  ، (ٕٛٔخا  تدؿ فب ش ح خاد ؿ الرف خايش ل )ص    ، (ٕٖ٘
 .(ٕٖٚ/ ٗش ح خا مصؿ الرف اظاش )  ، (ٖٖ٘

/ ٓٔخاظػػ ل )ااػػ ف   ، (ٚٙٔ يتػػ   خاصػػ  ح )ص  انظػػ   خايػػ،ؼ ،خا ػػذ . ،خمشػػم ؽ رػػ، 
ٜٔٚ). 

 .(ٕٖٚ/ ٗش ح خا مصؿ الرف اظاش )(ٕ)
 .(٘ٙ٘/ ٕخمنص ؼ فب  ا ئؿ خايَلؼ )(ٖ)

 .(ٕٛٙ/ ٖخا ا صي خاش فاة )انظ   ( ٗ)

  (ٙٙٚٔ/ ٙتماا  خاا آف خاظظاـ خرف أرػب  ػ تـ )  ، (ٛٙٔ/ ٗٔ) ا طر   ( د  ع خارا ف٘)
 .(ٕٔٗ/ ٕخاا آف )خمتا ف فب ع ،ـ   ، (ٕٛٛ/ ٗع ،ـ خاا آف ) خار ر ف فب، 
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 .(ٔ)"يقني أنو مأعحيٌؿ  ااُء مقناه في حؽ ا  "
 .(ٖ)، وأي ويو(ٕ)وناؿ ىذا المقنه عف ال ميؿ

ىي مف ا  كذلؾ، واج ت معحاات الوقوع،   الفيا  (ٗ)وكذلؾ األمر في )لقؿ(
 مع الم موقيف فيي عمه مقناىا.

ػورضلػاضطضطاءػضذضك:
، وىػي مقػاف ي (ٙ)واإلشػااؽ، أو العرجي والطمع (٘) ةف مقناىما الشؾ والظف

 َقاَؿ اْ ف كيَأاف: ، ي عميؽ  حؽ جالؿ ا  
لَػُو ِفيَمػا عْأػَعْا ؿ عمػـ  لػيسأِلَف الَقْ ػد  مَعأه مػف ا  َواِجػب َومػف اْلق ػاد ظػف"

َناِفػػذ إّي  ػػدي ؿ َمػػا َشػػاىد، َوقػػد يجػػوز َأف ع طػػؿ الشػػواىد لَػػُو عمػػه َمػػا لػػـ يكػػف فَػػاَل 
َوُىَو ُمْنَعيه عممو ِفيَما  ، ةغمب الظَّف َعَمْيوِ  (َعأه)ف، َوقد اْجعيد ِفي يكوف َما يظُ 

 (َعأػه)لـ َياع، َوا  َعَقاَله عممو ِ َما لـ يكف كقممو ِ َما َكاَف، َفاَل يكوف ِفػي َ  ػره 
 .(ٚ)"ِإيَّ عمه عممو، َفِيَي َواِجَ ت مف ِقَ مو عمه َىَذا
، وعمُمػػػو قا ػػػر عػػػف إدراؾ المأػػػعا ؿ، يقنػػػي أف الق ػػػد يػػػعكمـ  منعيػػػه عممػػػو

وغايت عممو منو ىو ما كاف  غم ػت الظػف الػذي يق ػر عنػو  ػػ)عأه( رجػاء الوقػوع، 

                                 
 .(ٕٗ/ ٛ(خاي  خا ص،ف فب ع ،ـ خاكت ل خا كن،ف )ٔ)

 .(ٖٙٛ/ ٙ م تال خاغال )  ، (ٕٓٓ/ ٕ) خاظافانظ   ( ٕ)

. ،اػـ أت،صػؿ (ٕٗ/ ٛخاي  خا ص،ف فب ع ػ،ـ خاكتػ ل خا كنػ،ف )ناره إااه خاا اف فب  (ٖ)
 اه فب خاكت ل.

 (ٖٙٛ/ ٙ م تال خاغال  )انظ   ( ٗ)

 .(ٖٙٛ/ ٙ)  خاا رؽانظ   ( ٘)

 .(ٖٛٛ/ ٕخاي  خا ص،ف فب ع ،ـ خاكت ل خا كن،ف )  ، (٘٘/ ٖت ذال خا غة )انظ   ( ٙ)

 .(٘٘/ ٖت ذال خا غة )(ٚ)
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 أو  ػ)لقؿ( طمقا في الوقوع.
وأمػػا ا  عقػػاله فقممػػو  المأػػعا ؿ الػػذي لػػـ ياػػع كقممػػو  الماضػػي الػػذي وقػػعم 
ألنو يقمـ ما كاف وما لـ يكف لو كاف كيؼ كاف يكوف. ومف ثـ اأعوا في كالمػو 

م لعحاػػؽ عممػػو عأػػه  ػػػ)أياع(، ولقػػؿ  ػػػ)أيعحاؽ(. فالكػػؿ أػػواء فػػي كػػالـ ا  
 .(ٔ) كؿ شيء

ػطاػغؤخذػرضىػعذاػاضػول:
الاػوؿ أف ىنػاؾ مواضػع فػي الاػرآف اأػعقمؿ ا  مقيػا )عأػه يؤ ذ عمه ىذا 

 ولقؿ( ولـ عاع، ومف ذلؾ:
[  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ] ،اه تظ اى  [ ٔ]

(ٕ)  
عندما أرأميما إله  -عمييما الأالـ-لموأه وأ يو ىاروف  فيذا أمر مف ا  
{، ومػع ذلػؾ لػـ يعػذكر فرعػوف َيْ َشػهَلُو َقْوًي َليًّْنا َلَقمَُّو َيعَػَذكَُّر َأْو فرعوف، أنو ياوي }

 ولـ ي ش.
[ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ]، ،اه تظ اى  [ ٕ]

(ٖ)  
أف أفشػػت إحػػدا زوجاعػػو  أزواجػػو  قػػد ىػػذه نزلػػت لمػػا اععػػزؿ الن ػػي خآلاػػة 

، فّ  يػػذه اريػػت، وذلػػؾ  ػػةف يحػػرميف مػػف رأػػوؿ ا   طالقيػػ ا   أػػره، وحػػذرىفّ 
وي دلو أزواجا  يرا منيف، ومع ذلؾ لـ ياع الطالؽ وي الع ديؿ، ويزمَف رأوؿ ا  

قضه حعه 
(ٗ). 

[ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]، ،اه تظ اى  [ ٖ]
(٘). 

 ػؿ قػاعميـ رأػوؿ  ،ما رحميػـ ا و  [ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]،  ػ ني النضيرل فيذا  طاب
                                 

 (ٖٕٗ -ٕٕٗ/ ٕخمتا ف فب ع ،ـ خاا آف )انظ   ( ٔ)

 [ٗٗ]طه  (ٕ)

 [٘(]خات  اـ  ٖ)

 .(ٕٕٗ/ ٕ)خمتا ف فب ع ،ـ خاا آف   ، (ٜٕٛ/ ٗخار ر ف فب ع ،ـ خاا آف )انظ   ( ٗ)

 [ٛ(]خما خء  ٘)
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  .(ٔ)وأوقع عمييـ القاو ت ا  
أ ػػحاب ىػػذا الػػرأي إلػػه الاػػوؿ  اأػػعثناء المواضػػع الأػػا ات مػػف وىػػذا مػػا دفػػع 

 األ ؿ، وىو أف كؿ عأه في حؽ ا  واج ت إي في ىذه اريات.
 قاؿ أ و  كر  ف األن اري:

وَعَأػػه ليػػا مقنيػػاف معضػػادَّاف: َأحػػدىما الشػػّؾ والّطَمػػع، وار ػػر الياػػيف، قػػاؿ "
[ ۀ ۀ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ]: ا  

 َأفَّ ذاؾ يكوف.، مقناه: ويايف (ٕ)
 واج ت.  -جّؿ وعزّ -وقاَؿ  قض الماأّْريف: عأه في جميع كعاب ا  

 وقاَؿ غيره: عأه في الارآف واج ت ِإيَّ في موضقيف: 
[ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]فػػػي أػػػورة َ نِػػػي ِإأػػػرا يؿ: [ ٗ]

َ نِػػػي النَِّضػػػير، فمػػػا رحميػػػـ  :يقنػػػه (ٖ)
 ، وَأوقع القاو ت  يـ.رّ يـ،  ؿ قاعميـ رأوؿ ا  

، فمػػا (ٗ){َعَأػػه َر ُّػػُو ِإْف َطمََّاُكػػفَّ َأْف ُيْ ِدلَػػُو َأْزَواجػػًا َ ْيػػرًا ِمػػْنُكفَّ }وفػػي أػػورة العَّحػػريـ: 
 .(ٙ)"منو، حعَّه ُقِ ض  (5)َأ دلو ا   يفَّ َأزواجًا وي ِ فَّ 

                                 
 . (ٕٔٗ/ ٕخمتا ف فب ع ،ـ خاا آف )  ، (ٕٛٛ/ ٗخار ر ف فب ع ،ـ خاا آف )انظ   ( ٔ)

 [ٕٙٔ( ]خارا ة  ٕ)

 [ٛ( ]خما خء  ٖ)

 [٘(]خات  اـ  ٗ)

 ِرّف  فظؿ   ض  اني ان،ف خانا،ة   ف خاران،نة  ،ر، خام خؽ ر اطَلؽ.( ٘)
  (ٕٛٛ/ ٗخار رػ ف فػب ع ػ،ـ خااػ آف )  ،انظ   (ٖٕ -ٕٕ(خألضيخي الرف خألنر    )ص  ٙ)

خمتاػػ ف فػػب ع ػػ،ـ خااػػ آف   ، (ٖٛٛ/ ٕخاػػي  خا صػػ،ف فػػب ع ػػ،ـ خاكتػػ ل خا كنػػ،ف )  ، (ٕٛٛ
(ٕ /ٕٗٔ) . 
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ػإبطالػاالدتيظاء:
 عمـ أ حاب ىذا الاوؿ الااعدة  إ طاؿ ىذا ايأعثناء  ما يةعي:

 [ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] فػػػي آيػػػت اإلأػػػراءالرحمػػت ف أ
مشػػػروطت  ػػػةي يقػػػودوا كمػػػا " (ٔ)

فْ     .(ٕ)"عدعـ عدنا{، وقد عادوا فوجب عمييـ القذاب قاؿ: }وا 
  [ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ]فػػػي أػػػورة العحػػػريـ: والع ػػػديؿ

مشػػػروط  ػػػةف " ، (ٖ)
 .(ٗ)"فال يجب ،ولـ يطمؽ ،يف رأوؿ ا  يطما

ولػػـ  ،طالقكػػف ل ػػتّ  :أي ،أزواجػػا  يػػرا مػػنكفا  واجػػب أف ي دلػػو  عاػػديرهألف 
 .(٘)فال يجب الع ديؿ ،ي ت طالقيفّ 

[  ے ے ھ ھ]ومػػع ذلػػؾ ي اػػه الرجػػاء مػػع )لقػػؿ( فػػي قولػػو عقػػاله: 
غيػػر  (ٙ)

 مشروط ولـ يعحاؽ.
ػاضططظىػاضياظي:ػ)ردىػوضطل(ػرضىػططظاعطاػحتىػسيػصالمػاضضه:

 -والطمػعوىػو الرجػاء -يرا  قػض القممػاء أف )عأػه ولقػؿ( عمػه مقناىمػا 
نمػػا   ػػذلؾ، ، وأنػػو لػػيس المػػراد  يمػػا و ػػؼ ا  حعػػه فػػي كػػالـ ا  عقػػاله وا 

كونػػوا  :المػػراد  يمػػا حمػػؿ الم ػػاط يف عمػػه ايع ػػاؼ  ػػذلؾ الرجػػاء أو الطمػػع، أي
 أنعـ راجيف طامقيف فيما ي  ركـ أو يةمركـ ا   و.

َطِمَع وعرّجه، وكثير مف الماّأريف فّأروا  (َعَأه")ػرازبػا صغؼاظي:شالػاض

                                 
 [ٛ( ]خما خء  ٔ)

 .(ٕٕٗ/ ٕخمتا ف فب ع ،ـ خاا آف )(ٕ)

 [٘(]خات  اـ  ٖ)

 .(ٜٕٛ/ ٗخار ر ف فب ع ـ، خاا آف )(ٗ)

 .(ٕٕٗ/ ٕع ،ـ خاا آف )خمتا ف فب انظ   ( ٘)

 [ٗٗ]طه  (ٙ)
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، وقػالوا: إّف الّطمػػع والّرجػاء ي ي ػػّح مػػف ا ،  (َعَأػػه)و( لقػؿّ ) فػي الاػػرآف  ػػالاّلـز
ػ  وفي ىذا منيـ ق وُر نظرٍ 

ليكوف اإلنأاف منػو راجيػا ي ألف يكػوف  مإذا ذكر ذلؾ يذكره وذاؾ أف ا  
[  ے ے ھ ھ]يرجو، فاولو:  ىو 

 .(ٕ)"، أي: كونوا راجيف(ٔ)
[ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ]: وعمػه ذلػػؾ فأػروا )لقػػؿ( فػػي قولػو 

عمػػه " فيػػي: (ٖ)
ػػي أي: اذى ػػا  ،وذلػػؾ  النأػػ ت إلػػه الُمْرَأػػؿ، وىػػو موأػػه وىػػاروف ، ا يػػا مػػف العََّرجّْ

َيْيِف طػاِمَقْيف عمػـ  م ألف ا  (ٗ)"عمه رجاِ كما وَطَمِقكما في إيمانػو، اذى ػا ُمعَػَرجّْ
لكػف و  وىو أنو لػف يعػذكر ولػف ي شػه، ا ما ياضي إليو حاؿ فرعوف،محاَؿ إرأالي

جريػػا   ػػورة مػػا ي ػػعمج فػػي ناػػس موأػػه وىػػاروف مػػف الطمػػع والرجػػاء،  ظورد الماػػ
، والقػػرُب قػػد عْ ػػرج الكػػالـ عيـ نػػزؿالاػػرآف  مغػػعمػػه أػػنف القػػرب فػػي كالميػػا، ألف 

 .(٘)ألغراضالمعياَّف في  ورة المشكوؾ 

                                 
 [ٜٕٔ]خألع خؼ/ (ٔ)

 .(ٙٙ٘خا م يخ  فب   ال خاا آف )ص  (ٕ)

 [ٗٗ]طه  (ٖ)

 .(ٕٗ/ ٛخاي  خا ص،ف فب ع ،ـ خاكت ل خا كن،ف )(ٗ)

 .(ٕٙٙ/ ٕ ظت ؾ خأل  خف فب إعد ز خاا آف )(٘)
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فػػػي  (ٗ)وا ػػػف الحاجػػػب (ٖ)والزم شػػػري (ٕ)والم ػػػرد (ٔ)وىػػػذا ىػػػو ا عيػػػار أػػػي ويو
 )لقؿ(، وىو مقنه قوؿ أي ويو في اريت الأا ات:

ـُ قػػد أعػػه مػػف وراء مػػا يكػػوف، ولكػػف اذَىَ ػػا أنعمػػا فػػ" َرجا كمػػا وَطَمِقكمػػا  يفػػالقم
 .(٘)"وم مغكما مف القمـ، وليس ليما أكثُر مف ذا ما لـ َيْقَمما

فيػػي محمولػػت عمػػه  العوقػػع إذا وردت مػػف ا  الرجػػاء أو الشػػؾ أو ةلاػػاظ ف
، ي مف ا  مف الم اطبىذه المقاني 

(ٙ). 
 .(ٚ)و يذا المقنه فال عحعاج ىذه اريات الأا ات إله عةويؿ

وكػػػذلؾ عمػػػه قػػػوؿ مػػػف قػػػاؿ: إف )لقػػػّؿ( فػػػي كػػػالـ ا  لمعقميػػػؿ  مقنػػػه )كػػػي( 
[  ڎ ڎ]: فمقنػػه قولػػو 

[  ىئ ی]  (ٛ)
[  ے ے ھ ھ] (ٜ)

[  ڌ ڎ] (ٓٔ)
ىػػو: كػػي  (ٔٔ)

                                 
 (ٖٖٔ/ ٔخاكت ل ااار،اه )انظ    (ٔ)

ذررػ  خ -َ،خْل أع ػـ-َ،َاِكػف خْاَ ْظنػى   ِإنََّ   ِرَب ا ت دػب َ،اَل ُاَاػ ؿ َذِاػؾ ْلَ،َاَظؿَّ   ؿ خا ر ي   ( ٕ)
  .َأْنُتَ ػ  ع ػى  د ئك ػ  ، ػ،ال خاَاػػْ،ؿ خاَّػِذ  ت دػ،خف ِرػِه ،ا دػ، ِرػػِه خا ي ، ػ،ف تػذك   ػف طػػ ار،ح

 .(ٖٛٔ/ ٗخا اتضل )

/ ٗاظػػػاش )شػػػ ح خا مصػػؿ الرػػف   ، (ٓٓٗخا مصػػؿ فػػػب صػػنظة خمعػػ خل )ص  انظػػ   ( ٖ)
٘ٚٓ). 

 .(ٜٕٓ/ ٔأ  اب خرف خا  دل )انظ   ( ٗ)

 (ٖٖٔ/ ٔخاكت ل ااار،اه )(٘)

 .(ٜٕٓ/ ٔأ  اب خرف خا  دل )انظ   ( ٙ)

 .(ٖٙٛ/ ٙ م تال خاغال  )انظ   ( ٚ)

 [ٖٚ]خارا ة  (ٛ)

 [ٕٖٔ]آؿ ع  خف  (ٜ)

 [ٗٗ]طه  (ٓٔ)

 [ٕ٘]خارا ة  (ٔٔ)
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 . .كي عقاموا، كي عرحموا، كي يعذكر أو ي شه، كي عشكروا
ذا جػرا فػي ( لقػؿ")ػشالػاضدةغراسي:ػػ يأػعقممو المأػعقمؿ منػا عنػد الشػؾ، وا 

ياػػع  قػدىا الاقػؿ الػذي ىػو غػرض مػػا  (كػي)و (كػي) :كػالـ ا ، فإنمػا ىػو  مقنػه
ػ:ق مو كاولو 

ـْ عُْاِمُحػػوَف{}َوُعوُ ػػوا  ِإلَػػه المَّػػِو َجِميًقػػا َأيُّػػَو اْلُمْؤِمُنػػوَف َلَقمَُّكػػ
مقنػػاه: كػػي عامحػػوا.  (ٔ)

 .(ٕ)"فالاالح ىو الغرض الذي مف أجمو أمرىـ  العو ت. ومثؿ ىذا كثير
 .ي إشكاؿ لمقنه )عأه ولقؿ( في حؽ ا   -أيضا-فقمه ىذا العادير 
ننػػػا لػػػو عةممنػػػا المواضػػػع العػػػي عأػػػعقمؿ فييػػػا )عأػػػه ولقػػػؿ( إػاضةةةرأيػاضةةةراجح:

الوقػػوع، ولكػػف لامّػػت عمػػـ  ممكنػػتالعػػي لػػـ عاػػع وىػػي األمػػور لوجػػدناىا عأػػعقمؿ فػػي 
ال مػػػػؽ وضػػػػقؼ إدراكيػػػػـ المأػػػػعا ؿ، وعػػػػػدـ اطالعيػػػػـ عمػػػػه الغيػػػػب ي ياطقػػػػػوف 

ػ وقوعيا، فياولوف: عأه أف يكوف، ولقمو أف ياع.
[  ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ]يػػب عميػػو شػػيء، فقممػػو عػػاـ، وي يغ أمػػا ا  

 ومػػف ىنػػا (ٖ)
 :نأ عاف ذه األفقاؿ ارت لي

 .نأ ت قطع ويايف ىي نأ ت إله ا  
 .نأ ت شؾ وظفّ  ىيونأ ت إله الم موقيف 

 . ماظ الاطع  حأب ما ىي عميو عند ا   افعردفعارة 
 .(ٗ) ماظ الشؾ  حأب ما ىي عميو عند ال مؽعرداف وعارة 

                                 
 [ٖٔ]خان،   (ٔ)

 (ٖ٘٘/ ٔش ح كت ل اار،اه )(ٕ)

 [ٜ]خا عي  (ٖ)

خمتا ف فػب   ، (ٕٚٙ/ ٖخا ا صي خاش فاة )  ، (ٜ٘ٔ/ ٗخار ر ف فب ع ـ، خاا آف )انظ   (ٗ)
 (ٖٕٗ -ٕٕٗ/ ٕفب ع ،ـ خاا آف )
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 (ٔ){َفُاوَي َلُو َقْوًي َليًّْنا َلَقمَُّو َيَعَذكَُّر َأْو َيْ َشهلموأه وىاروف: } فمثال قولو 
ىػػو  النأػػ ت ليمػػػا عمػػه الشػػؾ والرجػػػاء، و النأػػ ت   عمػػه الياػػػيف  ةنيمػػا لػػػف 

 يعذكرا ولف ي شيا.
[ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ]: وقولو 

(ٕ)  
ىي  النأػ ت   لمرأػوؿ والمػؤمنيف عمػه اإلشػااؽ والحػذر، وأمػا  النأػ ت  اريت

   .فقمه اليايف والقمـ  ةنو لف ياع طالؽ ولف يحدث ع ديؿ 
عق يػػر الارآنػػي  ػػذلؾ عنػػزيال لمكػػالـ المعػػياف منزلػػت المشػػكوؾ فيػػو الولكػػف أعػػه 

 عمه أنف القرب في كالميا.
 ،مػػا ي اطػػب  ػػو  قضػػيـ  قًضػػاالارآف إنمػػا نػػزؿ  مأػػاف القػػرب عمػػه حأػػب فػػ

ج الكالـ المعػياف  رِ قد عُ يا أن عميو وعمه ما يعقارفوف  ينيـ، ومف جممت ما عقارفوا
ي ععقػػرض لمػػا يأػػ طني فمقمػػؾ إف عاقػػؿ  :فعاػػوؿ ،فػػي  ػػورة المشػػكوؾ ألغػػراض

نمػػا مػػراده أنػػو ينػػدـ ي محالػػت .ذلػػؾ أػػعندـ  اعحريػػر  مولكنػػو أ رجػػو م ػػرج الشػػؾ ،وا 
ف ىذا األمر لػو كػاف مشػكوكا فيػو لػـ يجػب أف ععقػرض أأي  ،فيولممقنه وم الغت 

 ؟فكيؼ وىو كا ف ي شؾ فيو ،لو
فإذا جاء في الارآف مف  طاب ا  لمق اد ما ىو عمه ذلػؾ العاريػر، فػال نكػر 

 .(ٖ)فيو  ناء عمه أف كعاب ا  أنزؿ عمه قانوف كالـ الق اد
ف وط ػػػػوا  ماعضػػػػه طرياػػػػت القػػػػرب فػػػػي كالميػػػػا، و يػػػػا نػػػػزؿ الاػػػػرآف، "فيػػػػي 

                                 
 [ٗٗ]طه  (ٔ)

 [٘(]خات  اـ  ٕ)

خمتا ف فػب   ، (ٕٚٙ/ ٖخا ا صي خاش فاة )  ، (ٜ٘ٔ/ ٗخار ر ف فب ع ـ، خاا آف )انظ   (ٖ)
 .(ٖٕٗ -ٕٕٗ/ ٕع ،ـ خاا آف )
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 .(ٔ)"كالميـ، و ما يقعادوف فيما  ينيـ
ػورضغهػأشول:ػ

، مػػػػع عنػػػػزه ا  عػػػػف ايع ػػػػاؼ  ػػػػإطالؽالعرجػػػػي إف )عأػػػػه ولقػػػػؿ( لمطمػػػػع 
 .(ٕ) يما

 

  

                                 
 (ٖٛ٘/ ٗخا ا صي خاش فاة )(ٔ)

 (ٕٛٙ/ ٖ) خاا رؽانظ   ( ٕ)
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ػاضطبحثػاضياضث 

 راعى فٌها النحاة حقالمسائل التً 
 سيػاضطصطضحػاضظحويػػا دبػطعػاضضهػ

عند النحاة العةدب مقو  حاظ األلااظ، فػال يأػعقمؿ مقػو إي  مف حؽ ا  
، فػػػإذا كػػػاف ا  قػػػد عاعػػػب جماعػػػت مػػػف ، والال ػػػؽ  كالمػػػو الماػػػظ الال ػػػؽ  ػػػو 

 فاػػاؿ (ٔ)محمػػدحػػيف قػػالوا: يػػا  ، يمعزمػػوا أدب النػػداء مػػع رأػػوؿ ا  المػػالمأػمميف 
 :[ىئ ىئ ىئ ىئ ىئ ىئ ىئ ىئ ىئ]

(ٕ). 
[ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ]ثـ نياىـ عف ذلؾ  اولو: 

(ٖ).  
، (ٗ)فػػػةمرىـ ا   عقظػػػيـ رأػػػولو فػػػي ال طػػػاب، والعػػػزاـ األدب مقػػػو فػػػي النػػػداء

 ؟ فكيؼ  ا  
مػع ا  وكعا ػو يػو ف ،ك طػاب  قضػنا  قضػا ذا لـ يجز  طاب الرأػوؿ إف

  ولهأمف  اب 
في م طمحيـ النحوي إذا جػرا فػي  ومف ىنا العـز النحاة األدب مع ا  

 ، ومف ذلؾ ما يةعي:، أو ع ر  و عنو كالمو 
ػدراء:ػػاضطضبػسيػحػه (1

، ي الكممػػات العػػي عػػدؿ عمػػه الطمػػب كػػاألمر والػػدعاء إذا  وطػػب  يػػا ا  
نما يطمؽ عمييا دعاء كما قاؿ أي ويو:  يطمؽ عمييا طمب عةد ا، وا 

                                 
 .(ٖٚٛ)ص   ا ،خ ي أار ل خانز،ؿ  انظ  ( ٔ)

 [ٗ]خا د خ   (ٕ)

 [ٖٙ]خان،   (ٖ)

 .(ٕٗٙ/ ٕ اشا   )ااط ئؼ خمش  خ  انظ   ( ٗ)



 عند النحاة رعاية حق اهلل 

 

333 

 عبد العزيز عياد عبد العاطيد/ 
 

نمػا قيػؿ: " ـَ َأْف  (مدعػاءٌ )اعمـ َأّف الدعاَء  منزلت األمر والنيػه، وا  ألنػو اأػُعْقِظ
 يااؿ: أمٌر أو َنْيٌه. 
َـّ زيػػدًا فػػاغاْر ذنَ ػػو، وزيػػدا فَة ػػمْح شػػةَنو، وَعْمػػرًا ِلَيْجػػِزه اُ  )وذلػػؾ قولُػػؾ:  الميػػ

 .(ٔ)"( يراً 
 الناىيت ويـ األمر: (ي)وقاؿ في 

فػػػي الػػػدعاء  منزلعيمػػػا فػػػي األمػػػر والنيػػػي، وذلػػػؾ  (ي)واعمػػػـ أف ىػػػذه الػػػالـ "
 .(ٕ)"يجزؾ ا   يراً قولؾ: ي ياطع ا  يمنيؾ، ولْ 

( ُعْب َعَمْيَنا( )اْغِاْر َلَنا( )اْىِدَناوعمه ىذا ي نطمؽ فقؿ األمر عمه األفقاؿ: )
نما ناوؿ: فقؿ دعاء وطمب.  ونحوىا، وا 

 (ٖ) ثاري في ألايعو:قاؿ ار 
    ُصُةةةةةةةَاب  األةةةةةةةز   ُ       أل خامتةةةةةةة ُ 

 

 مةةةل  ، ةةةبعض  مةةةَ   ةةة ُ مةةةا   ةةة أل     
 

 فةةةةةا ز ؤ م ٌألةةةةةَُ ا   ط فَ  ةةةةةااب       ةةةةة أل   
 

 كةةةف ْ زأل  ،ةةاعض     ألةةاُ  ةةا مز  و ةةاع    
 

وعمػػػـ جميػػػور النحػػػاة ىػػػذه العأػػػميت الػػػدعاء أو المأػػػةلت عمػػػه كػػػؿ طمػػػب مػػػف 
  .(٘)"وينكروف عأميت ذلؾ أمرا، "(ٗ)األدنه إله األعمه

ف كػػػاف ي يأػػػمه أمػػػرا عمػػػه مػػػا ذكرنػػػا فأػػػ يمو أػػػ يؿ األمػػػر فػػػي " والػػػدعاء وا 

                                 
 (ٕٗٔ/ ٔخاكت ل ااار،اه )(ٔ)

 .(ٛ/ ٖخاكت ل )(ٕ)

 (.ٜٓٔكم اة خاغَلـ فب إع خل خاكَلـ )( ٖ)
شػ ح كتػ ل اػار،اه   ، (ٓٚٔ/ ٕخألصػ،ؿ فػب خان ػ، )   ،(ٕٖٔ/ ٕخا اتضػل )انظ   ( ٗ)

 .(ٔٔٔنت ئ  خامك  فب خان ، )ص    ، (ٓٚٛاار،اه ا    نب )ص  

 (ٜٚٗ/ ٔش ح كت ل اار،اه ا اا خفب )(٘)
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فػػي المقنػػه مثػػؿ األمػػر، وذلػػؾ أف الػػداعي  -أيضػػا-اإلعػػراب مػػف كػػؿ وجػػو، وىػػو  

ممعمس مف المدعو إيااع ما يدعوه  و، كما أف ارمر مريػد مػف المػةمور إياػاع مػا 
 .(ٔ)"يةمره  و
ػ:اضططفػرضىػاضتوعمػسيػحػهػاطتظاعػاضػولػب (2

 كالـ ا  القطؼ الذي يق ر عنو النحاة  القطؼ عمه العوىـ إذا ورد في 
م ألف العػػػػوىـ ي يجػػػػوز فػػػػي حاػػػػو، ا   كػػػػالـعةدً ػػػػا مػػػػع ي ياػػػػاؿ فيػػػػو: عوىمػػػػام 

 وياولوف فيو: عطؼ عمه المقنه.
   ال ت قُةةةةةةةةلَ ا  َ  ةةةةةةةةا ا   ةةةةةةةة      ةةةةةةةةَ مؤ  

 

 ع2فأُ با  كعهأل قُلَو ا      َم  أل،    فعا   ذ كَزبض
 

 قاؿ الأيوطي:
َي  المقنػهعمػه   ػالقطؼِفػي اْلاُػْرآف ع ػر َعنػُو  القطػؼ عمػه العػوىـِإذا َوقع "

 .(ٖ)"العََّوىُّـ أد ا
ػػػػدََّؽ َوَأُكػػػػْف ِمػػػػَف : ومثػػػػاؿ ذلػػػػؾ قولػػػػو  ْرَعنِػػػػي ِإلَػػػػه َأَجػػػػٍؿ َقِريػػػػٍب َفَة َّ }لَػػػػْوَي َأ َّ

اِلِحيَف{   (ٗ)ال َّ
ىػذا لمػا كػػاف فاػاؿ:  [ ې ې ۈ ۈ]: أػةلت ال ميػؿ عػػف قولػو قػاؿ أػي ويو: "

عكممػػوا  الثػػاني، وكػػةنيـ قػػد جزمػػوا  ،الاقػػؿ الػػذي ق مػػو قػػد يكػػوف جزمػػًا وي فػػاء فيػػو
 .(٘)"ق مو، فقمه ىذا عوىموا ىذا

                                 
 .(ٜٛٗ/ ٔ) خاا رؽ(ٔ)

ا   ػي    يت  ة  ف ي ت ة أاماة خآلثػ    فػب خان ػ، )خاتػأيل  ػع خْل فػب خمعػ خلانظ   ( ٕ)
   تاى أرؿ خا ياث. -رف عري خاك اـ خما   ب

 رتص ؼ (ٖٕٔ/ ٖ(ر ع خا ،خ ع )ٖ)

 [ٓٔ]خا ن فا،ف  (ٗ)

 رتص ؼ. (ٔٓٔ  ٓٓٔ/ٖخاكت ل ااار،اه )(٘)
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عطاًػا عمػه العػوىـ، كةنػو قػاؿ: أ ػدؽ  :ىػذا ي ويويأػمه أػ"ػشالػأبوػحغان:ػ
نمػػا يريػد أنػو لػػـ إذ يأػعحيؿ عمػه ا   مالعػػوىـ حاياػت ي ويووأكػف، وي يريػد أػ ، وا 

ػ.يع ع الثاني األوؿ في اإلعراب
 ي ويوولػػـ يايػػـ أحػػد مػػف الشػػراح وي الشػػيوخ المػػة وذ عػػنيـ ىػػذا القمػػـ عػػف أػػ

نمػػا المقنػػه فػػي العػػوىـ مػػا ذكرنػػاه مػػف أنيػػـ ي يمحظػػوف اشػػعراؾ  حاياػػت العػػوىـ، وا 
الثاني مع األوؿ، وكةف ذلؾ األوؿ ما د ؿ عميو المقرب الذي كاف ين غػي لمثػاني 

نمػػا يَ  ف لػػـ ية ػػذ القمػػـ عػػف حمػػؿ ىػػذه األشػػياء عمػػه ظاىرىػػا َمػػأف يشػػاركو فيػػو، وا 
 مـ وحده، فيايـ  الؼ ما فيموه.المشاي ، ولـ يقرؼ ماا دىـ، فينظر في الق

أنػو كػاف  مدينػت  -رحمػو ا -وحكي لنا أأعاذنا القالمت أ ػو جقاػر  ػف الز يػر
مالاػػت شػػ ص قػػد ن ػػب ناأػػو إلقػػراء النحػػو، يقػػرؼ  ػػا ف الا ػػار، وقػػد رأيعػػو أنػػا 
 ماالػػػت، وحضػػػرت مجمأػػػػو، فحػػػيف عمػػػـ  ػػػػي أنػػػي مػػػف عالميػػػػذ ا ػػػف الز يػػػر أنػػػػس، 

مقػػي، ولػػـ ياػػرئ فػػي ذلػػؾ المجمػػس أحػػًدا. قػػاؿ  وعحػػدث، وقطػػع مجمأػػو  الحػػديث
األأعاذ أ و جقار: فأمع عنػي أنػي أذكػر القطػؼ عمػه العػوىـ فػي الاػرآف، فػةنكر 

  منػػػزه عػػػف العػػػوىـ؟  ذلػػػؾ، وشػػػنع، وقػػػاؿ: كيػػػؼ يكػػػوف العػػػوىـ فػػػي الاػػػرآف، وا 
 .(ٔ)"وذلؾ لجيمو  م طمح أىؿ الاف ونظره وحده دوف شي 

فػي الاػرآف كوجػوده فػي كػالـ القػرب، غيػر أف فيذا النوع مف القطؼ موجػود 
 اي عالؼ ىنا لاظي في العق ير عنو فاط.

 
ػادمػاضجالضظػاضططظم: (3

                                 
ت  اػػي خاا،خعػػي رتصػػ ؼ  ،انظػػ    (ٜٛٔ/ ٘خاتػػذااؿ ،خاتك اػػؿ فػػب شػػ ح كتػػ ل خاتاػػ اؿ )(ٔ)

 .(ٜٖٚٔ/ ٖرش ح تا اؿ خام،خئي )
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م إعرا ػػا أو اشػػعااقا أو نحػػو عنػػدما يعحػػدث عػػف اأػػـ ا   (ٔ) قػػض النحػػاة 

، و قضػيـ (ٖ)"لاػظ الجاللػت المقظمػت، و قضيـ ياوؿ: "(ٕ)ذلؾ، ياوؿ: لاظ الجاللت
 قاؿ الزجاج: (٘)(اْأـ ا ، وكثير منيـ ياوؿ: )(ٗ)"ايأـ الكريـياوؿ: "
قػػػاؿ  فػػػاأللؼ فيػػو ألػػػُؼ و ػػػؿ، وأْكػػػرُه أْف أذكػػر جميػػػع مػػػا فةمػػا اأػػػـ المَّػػػو "

 .(ٙ)"النحويوف في اأـ المَّو أعني قولنا )المَّو( عنزييًا لمَِّو 
 ػو المأػمه ي يعػوىـ معػوىـ أف المػراد إذا قمت: ا ، فاد  وعةد ًام ألنكؿ ىذام 

 .أو نحو ذلؾايأـ الكريـ ويرفع ىذا العوىـ  ةف عاوؿ: اأـ الجاللت أو الماظ، 
ػصضظ:اضتطبغرػرنػاضزائدػباض (4
ف( مف حروؼ المقاني مػا لػـ يايػـ لػو النحػاة مقنػه أػوا العوكيػد، مثػؿ: )ِمػ 

                                 
،أكث  خان  ة ال ا تز ،ف ر ذخ رؿ اا،ا،ف  خْل  ف عؿ   مظ،ؿ   ض ؼ ... إاخ. ،ال شػؾ ( ٔ)

  (ٕٖ٘-٘ٛٔ/ ٔ شػكؿ إعػ خل خااػ آف ا كػب )أن ـ ال ااصي،ف ره إال امظ خادَلاة. انظ   
ع خل خاا آف األصر  نب )ص  ،    (ٛٗٛ/ ٕ( )ٙٛٗ/ ٔخاترا ف فب إع خل خاا آف )  ، (ٕٙ٘خ 
/ ٕخاظػػية فػػب إعػػ خل خاظ ػػية )  ، (ٕٕٔ/ ٗ  ضػػب خألاػػت خر ذ  )ال شػػ ح شػػ فاة خرػػف خا  دػػ، 

 .(ٓٓٗ/ ٔخاتص ال ر ض ،ف خات،ضال فب خان ، )  ، (ٖٕٚ

/ ٔٔخاتذااؿ ،خاتك اؿ فب شػ ح كتػ ل خاتاػ اؿ )  ، (ٜ٘ٚٔ/ ٗخ تش ؼ خاض ل )انظ   ( ٕ)
ة ش ح خألش ،نى ألاما  ، (ٕٖٙ/ ٗخا ا عي ع ى تا اؿ خام،خئي )(  ، ٖٗٗ- ٖٖٛ – ٕٖٙ

 .(ٚٔ/ ٖخرف   اؾ )

 .(ٕٙٔ٘/ ٓٔ( )ٖٔٙ/ ٕ(ت  اي خاا،خعي رش ح تا اؿ خام،خئي )ٖ)

 .(٘ٙ/ ٗ(ش ح خرف عااؿ ع ى أاماة خرف   اؾ )ٗ)

ع خرػػه   ، (ٕٓٗ/ ٗخا اتضػػل )  ، (ٜٙٔ/ ٕخاكتػػ ل ااػػار،اه )انظػػ   ( ٘)  ظػػ نب خااػػ آف ،خ 
ع خل خااػ آف ا ن ػ   )  ، (ٖٗ/ ٔا زد ج ) / ٔاػار،اه ا اػا خفب )شػ ح كتػ ل   ، (ٖٗٔ/ ٔخ 
خاكتػػ ل خام اػي فػػب إعػػ خل خااػػ آف خا داػػي   ، (٘ٛٔ/ ٔ شػكؿ إعػػ خل خااػػ آف ا كػػب )  ، (ٕٕٗ

(ٕ /ٖٔٗ) 

ع خره ا زد ج )(ٙ)  (ٖٗ/ ٔ ظ نب خاا آف ،خ 
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[ ڌ ڌ ڎ ڎ]: في قولو 
[ۀۀ ڀ ڀ ڀ ڀ پ]، و)ما( في قولو: (1)

و)أف( في قولو:  (2)
[ ٻ ٻ ٻ ٱ]قولو: 

(3). 
ُعْحِدث مقًنػه لػـ يكػف ق ػؿ  ـلىذه الحروؼ )مف، ما، أف( في اريات الأا ات 

، وىو ما جقؿ النحاة يطماوف عمييا حػروؼ زيػادة، أي زا ػدة (ٗ)إي العوكيد د وليا
زا دة في اإلعراب  حيث إذا حذفت لـ ي عؿ العركيب اإلعرا ي لمجممت، فيو حرؼ 

لػػوم ألنػػو أفػػاد مقنػػه العوكيػػد، وىػػو مقنػػه قػػد د يػػؿ فػػي العركيػػب، ي أنػػو ي مقنػػه 
 يأعغني عنو الكالـ.
 قاؿ ا ف ىشاـ:

 .(٘)"ولـ يد ؿ لمر ط ،والزا د إنما د ؿ في الكالـ عاويت لو وعوكيدا"
غير أف لاظ الزا د لما كاف المع ادر منو إله الذىف ىو الحشو الذي ي فا دة 

لعق يػػر فػػي كػػالـ ا م عةد ػػا ىػػذا ا -(ٙ)وىػػـ الكوفيػػوف-فيػػو، عحاشػػه  قػػض النحػػاة 
. ور مػا ع ػر الاػراء (ٛ)أو العوكيػد (ٚ)، وع ػروا  حػروؼ ال ػمت وعقظيما لحؽ ا 

 مت عكوف وي عكوف، والمقنه ، وقولو: "(ٜ)" مت عمه مقنه ايلغاءالاراء  اولو: "

                                 
 .[ٜٔ(]خا  ئية  ٔ)

 .[ٜ٘ٔ(]آؿ ع  خف  ٕ)

 .[ٜٙ(]ا،اؼ  ٖ)

 (ٙٚ/ ٘ش ح خا مصؿ الرف اظاش )انظ   ( ٗ)

 (٘ٚ٘( غنب خا رال عف كتل خألع  ال )ص  ٘)

اضػػػ ح خا، ػػػؼ ،خالرتػػػيخء )  ، (ٜ٘-ٙٗ-ٕٔ-ٛ/ ٔ ظػػػ نب خااػػػ آف ا مػػػ خء )انظػػػ   ( ٙ) / ٔخ 
ٕٔٚ-ٕٔٗ- ٖٔٗ). 

عػ خل خااػ آف ا رػ  ،اب )  ، (ٖٛ/ ٔ شػكؿ إعػ خل خااػ آف ا كػب )انظ   ( ٚ) / ٖ( )ٚٓٔ/ ٔخ 
(ٖ /ٜٕٓ). 

 (ٖٕٖ -ٕٗٔ/ ٔإاض ح خا، ؼ ،خالرتيخء )انظ   ( ٛ)

 (ٜ٘/ ٔ( ظ نب خاا آف ا م خء )ٜ)
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 (ٔ)"والمقنه واحد 

 قاؿ الشي   الد األزىري: 
 مِإنَّػو َزا ِػد :َوَيْنَ ِغي َأف يْجَعنب المقرب َأف َيُاوؿ ِفػي حػرؼ مػف كعػاب ا  "

ف الزَّا ِػػػد ُىػػػَو الَّػػػِذي َي مقنػػػه لَػػػُو أأِلَنَّػػػُو يْأػػػ ؽ ِإلَػػػه األذىػػػاف  مَعْقِظيًمػػػا لَػػػُو واحعرامػػػا
 ،يحأِلَف َمػا مػف حػرؼ ِفيػِو ِإيَّ َولػو مقنػه َ ػحِ  مه َعػف َذِلػؾمنزّ  َوَكاَلمو  ،أ ال

 .(ٕ)"َومف فيـ  الؼ َذِلؾ فاد وىـ
 ثاري في ألايعو:قاؿ ار

  ال تقةةةةةلَو ذ   حلةةةةةزدُ م،ةةةةةب س  ةةةةةاُ   ....................
 

  ةةةةلو مةةةةَ تَك ةةةةاِ ل ، ةةةة ض أ  صعةةةة بأل    
 

    ةةةةةةةةةةةةاع   هياتعةةةةةةةةةةةةب  ل صةةةةةةةةةةةة بأل 
 

 أ  ل ةةةةةةةةةانٍ نُققةةةةةةةةة أل امةةةةةةةةةه ر    
 

 كهةةةلَض  :ةةةَُو  ةةةلَ ل ،ةةة ض ال َعةةةَ    
 

 َةةةةةةقطَ  مةةةةةةهأل يقةةةةةةلَ  ةةةةةةطنَّ مةةةةةةا س  
 

 أخ ةةةةط     قةةةةَاض  ذ  اةةةة ُ   غ ةةةةط 
 

 م  ةةةةةةةةةةا ع  ،مهةةةةةةةةةةااب  عأنألفكمثةةةةةةةةةةل 

 

ع3ف كافعةةةةةةةةةةةةب واف ةةةةةةةةةةةة ع   مثةةةةةةةةةةةةاابب
 

 

 
 
ػ:تطظغمػضغظػاضجالضظػسيػاإلرراب (5

عػػػػػدؿ  قػػػػػض المقػػػػػر يف إذا وقػػػػػع لاػػػػػظ الجاللػػػػػت، فػػػػػي موقػػػػػع الماقػػػػػوؿ  ػػػػػو، 

                                 
 (ٜٕٗ/ ٖ) خاا رؽ(ٔ)

 .(ٜٙٔ( ،صؿ خاطَلل إاى  ،خعي خمع خل )ص  ٕ)

  اظنػب را،اػه  )،ك فػه( خاكػ ؼ خاتػب فػب  ،اػه  (.ٜٓٔكم اة خاغَلـ فب إع خل خاكَلـ )(ٖ)
إع خل خااػ آف ا ن ػ    فاي  اؿ فا   إن   زخئية ا ت،كاي. [ٔٔ}َاْاَ  َكِ ْثِ ِه َشْبٌء   ]خاش، ى  

ع خل خاا آف األصر  نب )ص    ، (ٔ٘/ ٗ)  .(٘ٔخ 
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عػػف العق يػػر  اولػػو: ماقػػوؿ  ػػو، إلػػه قولػػو: من ػػوب عمػػه العقظػػيـم  (ٔ)المحػػدثيف
 .عةد ا مع ا  

 (ٕ) ىػ( في ألايعو فااؿ:ٕٛٛثاري المعوفي )وىو ما ذكره ار
   و فَةةةةةةةةةةةةط  ُ   ع        ةةةةةةةةةةةة  ب

 

 م،صةةةةةةةةَ ِ ا ةةةةةةةة       ةةةةةةةة  ب وتقةةةةةةةةَاُ
 

مػػع القمػػـ أف المعاػػدميف اأػػع دموا ىػػذا الم ػػطمح )من ػػوب عمػػه العقظػػيـ( 
لمقنه آ ر أي وىو النقت الماطوع الذي يدؿ عمه  ات عقارؼ الناس عمه أنيا 
عظيمػػو، ك ػػات ال ػػالح والحأػػف والن اىػػت، ومنيػػا ال ػػاات الجاريػػت عمػػه الػػذات 

، فػػإذا قطػػع ىػػذا النػػوع مػػف النقػػت عػػف مع وعػػو ون ػػب غيػػر عػػا ع  قيػػؿ (ٖ)اإللييػػت
 فيو: من وب عمه العقظيـ، قاؿ أي ويو: 

ف ش ت جقمعو  ات فجرا عمه األوؿ، ، العقظيـ والمدح ما ينع ب عمه" وا 
ف شػػػ ت قطقعَػػػو فا عدأعَػػػو. وذلػػػؾ قولػػػؾ: الحمػػػد   الحميػػػدُ  ىػػػو، والحمػػػد   أىػػػَؿ  وا 

                                 
، ػػن ـ خاشػػاخ    ػػي   اػػب خاػػياف عرػػي خا  اػػي فػػب رظػػض إع خر تػػه. خالنتصػػ ؼ  ػػف  (ٔ)

 .(ٜٕ/ ٕ( )ٔٔ -ٓٔ/ ٔش ح خرف عااؿ )  ، ن ة خاد اؿ رت ااؽ (ٖٗ٘/ ٕخمنص ؼ )
/ ٔ) ا  ػػ خي ت،ضػػال خا ا صػػي ،خألاػػت ذ خاػػيكت، / عرػػي خاػػ   ف اػػ ا  ف فػػب ت اااػػه كتػػ ل 

ٖٖ٘)(ٕ/ٕٚٙ.) 
-ٕ٘ٗ/ ٕأ،ضل خا ا اؾ إاى أاماة خرف   اػؾ )،خألات ذ/ ا،اؼ خارا عب فب ت اااه كت ل 

ٕٜٙ). 
 .(ٕٖٔ/ ٕفتل خاكرا  خا تظ ؿ إع خل خا ظ ا   خاظش  خاط،خؿ )،خألات ذ/    ي طه خاي ة فب 

 (.ٜٓٔكم اة خاغَلـ فب إع خل خاكَلـ )(ٕ)

  انػة خااػػا ؽ ،ي، رػ  فػب خاتاظاػػي خان ػ،  ،خات،داػه خمع خرػػب فػب كتػ ل اػػار،اه انظػ   ( ٖ)
 .(ٕٕٛ  ٕٛٚ)ص  
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 .(ٔ)"الحمد، والُممؾ   أىَؿ الُممؾ. ولو ا عدأعو فرفقَعو كاف حأنا
ومػػػف ىنػػػا فر مػػػا حػػػدث لػػػ س فػػػي ىػػػذا الم ػػػطمح إذا   ػػػص لماػػػظ الجاللػػػت 

كػػػاف محػػػذوفا، وليػػػذا ي أرا   ػػػو مطماػػػا، أي أػػػواء ذكػػػر عاممػػػو أـ ماقػػػوي الواقػػػع
 القدوؿ عف عق ير الجميور.

ػطبظيػضطاػضمػغدمػسارضه:اضغطلػاضتطبغرػباض (6
م نػػي الاقػػؿ الػػذي حػػذؼ فاعمػػو ونػػاب عنػػو غيػػره يق ػػر عنػػو النحػػاة  اػػوليـ: )

َـّ فاعمػػػػػو( فقػػػػػؿ مػػػػػا)، أو قػػػػػوليـ: (ٕ)(لممجيػػػػػوؿ قػػػػػالوا: )م نػػػػػي ، ور مػػػػػا (ٖ)لػػػػػـ ُيَأػػػػػ
 م ألنو ينوب عنو ماقولو عند حذفو.(ٗ)لمماقوؿ(

أولػػػه وأ  ػػػر مػػػف قػػػوؿ ورأا  قػػػض النحػػػاة أف العق يػػػر  ػػػالم ني لممجيػػػوؿ "
، (دينػارا عطه زيػدُ أُ )مف  (دينارا)ل دقو عمه  مالماقوؿ الذي لـ يأـ فاعمو :كثير

                                 
شػػ ح كتػػ ل   ، (ٜٕٗ/ ٔإعػػ خل خااػػ آف ا ن ػػ   ). ،انظػػ   (ٕٙ/ ٕ(خاكتػػ ل ااػػار،اه )ٔ)

شػ ح خا مصػؿ الرػف   ، (ٛٓٚ/ ٕااػ آف )خاترا ف فػب إعػ خل خ  ، (ٛٚٗ/ ٕاار،اه ا اا خفب )
 .(ٖٖٚ/ ٔاظاش )

/ ٗشػ ح خا مصػؿ الرػف اظػاش )  ، (ٕٔٔ-ٕٓٔ-ٖٜ)ص   خا نصؼ الرف دنبانظ   ( ٕ)
/ ٖر ػع خا ،خ ػع )  ، (ٕٗٛ/ ٕ) (ٕ٘/ٔ) خاتص ال ر ض ،ف خات،ضال فػب خان ػ،  ، (ٕٖٔ
ٖٕٔ). 

  (ٔٛ-ٚٚ/ ٔخألصػػػػػػ،ؿ فػػػػػػب خان ػػػػػػ، )  ، (٘ٓٔ-ٜ٘-ٖٜ/ ٔخا اتضػػػػػػل )انظػػػػػػ   ( ٖ)
شػػ ح   ، (ٜٙخماضػػ ح فػب ع ػؿ خان ػ، )ص    ، (ٓ٘خالنتصػ   ااػار،اه ع ػى خا رػ ي )ص  ، 

خا  ػػع فػػب خاظ راػػة   ، (ٕ٘ٚع ػػؿ خان ػػ، )ص    ، (ٕٛٙ-ٕٗٔ/ ٔكتػػ ل اػػار،اه ا اػػا خفب )
 .(ٕٖٙ-ٖٛٔ-ٖٕٗش ح خاتص اؼ ا ث  نانب )  ، (ٕٗالرف دنب )ص  

شػ ح خا مصػؿ   ، (ٕٓ)ص   نػبخا نصؼ الرف د  ، (ٚٚ/ ٔخألص،ؿ فب خان ، )انظ   ( ٗ)
 .(ٖٙٓ/ ٗالرف اظاش )
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 .(ٔ)"وعدـ  دقو عمه الظرؼ وغيره مما ينوب عف الااعؿ
وقد يااؿ: إف الادامه آثروا العق ير عنو  ما لـ يأـ فاعموم ألنو قد يػةعي مػف 

ْنَأاُف ِمْف َعَجٍؿ{، نحو: األفقاؿ المأندة    }َفَممَّا َجاَءَىػا ُنػوِدَي َأْف  (ٕ)}ُ ِمَؽ اإْلِ
 .(ٖ)ُ وِرَؾ َمْف ِفي النَّاِر { 

ضػػمير القا ػػد فاألفقػػاؿ )ُ مػػؽ، نػػودي،  ػػورؾ( الااعػػؿ المحػػذوؼ منيػػا ىػػو ال
، فيؿ يجوز أف يااؿ فييا: أفقاؿ م نيت لممجيػوؿ؟ فيو ػؼ ا   ػذلؾ عمه ا  
 ؟حاشاه 

ولذا كاف مف األفضؿ أف يق ر عنيا كما ع ػر جميػور الاػدامه  الاقػؿ الػذي 
جالًي لو، ووقوفا عمه عع ت األدب مع كالمو. لـ يأـ فاعموم عةد ًا مع ا    وا 

فمػػػيس مػػػف حػػػرج أف ياػػػاؿ فػػػي غيػػػر ا : م نػػػي لمماقػػػوؿ أو لممجيػػػوؿ، وأمػػػا 
 ، فاألوله أف يق ر  ما لـ يأـ فاعمو.عندما يةعي الاقؿ مع ا  

  

                                 
 .(ٚٛ/ ٕ  شاة خاصر ف ع ى ش ح خألش ،نى ألاماة خرف   اؾ )(ٔ)

 [ٖٚ]خألنرا ء  (ٕ)

 [ٛ]خان ؿ  (ٖ)
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ػ 

ػخاتطظػاضبحث
 .. وبعد؛. ,وأصلي وأسلن على ًبيه األكرم ,احلود هلل على متام ها أًعن

عقظيمػػػا وعنزييػػػا، والعػػػي  ا  حػػػؽ فَ ْقػػػد عمػػػؾ المقايشػػػت لكػػػالـ النحػػػاة فػػػي 
فػػي آرا يػػـ، وكيػػؼ أنػػو  ػػداعي  حاولػػُت مػػف  الليػػا إظيػػار ماػػدار مراعػػاة حاػػو 

 العنزيو أجازوا عاديرا، ومنقوا آ ر، وق موا مقنه، ورفضوا آ ر، ومنقوا اشعااقا.
ي فػػػػي العقريػػػػؼ وي فػػػػي العاضػػػػيؿ،  و ػػػػداعي العقظػػػػيـ لػػػػـ ياػػػػارنوه  غيػػػػره 

 وع يروا لو أشرؼ األلااظ وأأ ايا.
 العنزيو.و مف العقظيـ  كؿ ىذا مراعاة منيـ لحؽ ا  

والعي  ،و قد ىذه اإللمامت أطوي  احات ال حث، وأودع محعوياعو ومكنوناعو
 د  ة  ف خانت ئ    ف أر       اأتب  قد عو مت مف  الليا إله 

 ي يمحاو عنكير أ دا. لت  اؽٍ عقريؼ اأـ الجال 
 وىو أعرؼ المقارؼم ألنو   ي شريؾ لو في اأمو كما ي شريؾ لو فػي

 ذاعو، فال ياع فيو ل س ال عت.
  طا ػػػػو   ةلاػػػػاظ العػػػػذكير )ضػػػػما ر أو إشػػػػارة أو مو ػػػػويت( ي لمديلػػػػت 

 ػػػؿ لػػػديلعيا عمػػػه الشػػػرؼ، والكمػػػاؿ والعمػػػاـ الػػػذي ي  ،عمػػػه مقنػػػه العػػػذكير
 ناص فيو.

   في اأـ الجاللػت  ايشعااؽي يا د ،ّنمػا  أنػو مػة وذ مػف أ ػؿ آ ػر وا 
، وىػػي اإللييػػت، كأػػا ر أأػػما و الحأػػنه، أنَّػػو داؿ عمػػه  ػػاٍت لػػو  المػػراد

 .وغيرىا كالقميـ والادير، والغاور والرحيـ، والأميع
  ّظّػػـ شػػرعام لعقظػػيـ ا  مػػا عُ  ي يجػػوز ع ػػغير أأػػماء ا  أو  ػػااعو أو كػػؿ

  ،لو، وما ورد عمه  ورة الع ػغير منػو فػال يا ػد  ػو الع ػغير قطقػا
كػػػػ)ُمَيْيِمف( فيػػػو اأػػػـ فاعػػػؿ مػػػف األمانػػػو، وأ ػػػمو )مػػػؤعمف( أو مػػػف األمػػػاف 
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 وأ مو )مؤيمف( أو مف )َىْيَمف(.
   دؿ الغمط والنأياف ي ياع في كالـ ا  م ألنو .ي يضؿ وي ينأه 
 مػػوم ألف المػػراد  ايأػػعقانت الديلػػت ال ػػحيح أف  ػػاء ايأػػعقانت عاػػع فػػي كال

عمػػػػػه أف مػػػػػا د مػػػػػت عميػػػػػو ىػػػػػو ارلػػػػػت العػػػػػي وقػػػػػع  يػػػػػا الاقػػػػػؿ، والما ػػػػػود 
أف يكػػػػوف  ايأػػػػعقانت عنػػػػد النحػػػػاة ىػػػػو أف الاقػػػػؿ وقػػػػع  نلػػػػت، وي يمػػػػـز منػػػػو 

اد يكػوف الااعػؿ غنًيػا عػف ف ،المأعقيف ماعاًرا إله ارلت المأعقاف  يا وي  د
 .ليياارلت، وقد يكوف ماعاًرا إ

  ال حيح أف )عأه ولقؿ( في كالمو نأ ت إلػه ا   :ليما نأ عاف 
فيكػػػوف مقناىمػػػا الياػػػيف، ونأػػػ ت إلػػػه الق ػػػاد فيكػػػوف مقناىمػػػا الشػػػؾ والطمػػػع 

 واإلشااؽ والحذر.
 أنيـ ي يمحظوف اشػعراؾ  في القطؼ عمه العوىـ ىو لعوىـما ود النحاة  ا

الػذي كػاف ين غػي  القامػؿالثاني مع األوؿ، وكةف ذلػؾ األوؿ مػا د ػؿ عميػو 
، ولـ يريدوا حايات العوىـ، وعمه ىػذا يحمػؿ كػالـ مػف لمثاني أف يشاركو فيو

 .قاؿ  و في الارآف
 
 
 
 
 
 

ػيبتػاضطصادرػواضطراجع
ػاضػرننػاضصرغم
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الػػرحمف  ػػف أ ػػي  كػػر، جػػالؿ الػػديف المؤلػػؼ: ع ػػد ، اإلعاػػاف فػػي عمػػـو الاػػرآف
الناشػر: اليي ػت ، المحاؽ: محمد أ و الاضؿ إ راىيـ، ىػ(ٜٔٔالأيوطي )المعوفه: 

 ـ ٜٗٚٔىػ/ ٜٖٗٔالط قت: ، الم ريت القامت لمكعاب
 المؤلػػػػػػػػػؼ: أ ػػػػػػػػػو محمػػػػػػػػػد ع ػػػػػػػػػد ا   ػػػػػػػػػف مأػػػػػػػػػمـ  ػػػػػػػػػف قعي ػػػػػػػػػت، أدب الكاعػػػػػػػػػب
 .ر: مؤأأت الرأالتالناش، المحاؽ: محمد الدالي، ىػ(ٕٙٚالدينوري)المعوفه: 

المؤلػػؼ:  رىػػاف الػػديف إ ػػراىيـ  ػػف ، إرشػػاد الأػػالؾ إلػػه حػػؿ ألايػػت ا ػػف مالػػؾ
المحاػػؽ: د. ، ىػػػ( ٚٙٚمحمػػد  ػػف أ ػػي  كػػر  ػػف أيػػوب  ػػف قػػيـ الجوزيػػت )المعػػوفه 

قأػـ مػف ىػذا الكعػاب: ىػو أطروحػت دكعػوراة ، محمد  ػف عػوض  ػف محمػد الأػيمي
 -ىػػػػػ  ٖٖٚٔالط قػػػػت: األولػػػػه، ، الريػػػػاض –الناشػػػػر: أضػػػػواء الأػػػػمؼ ، لممحاػػػػؽ
 ـ.ٜٗ٘ٔ

المؤلػؼ: أ ػو الأػقود القمػادي  -إرشاد القاػؿ الأػميـ إلػه مزايػا الكعػاب الكػريـ
الناشػػر: دار إحيػػاء العػػػراث  -ىػػػػ(ٕٜٛمحمػػد  ػػف محمػػد  ػػػف م ػػطاه )المعػػوفه: 

 . يروت –القر ي 
المؤلؼ: أ و الحأف عمي  ػف أحمػد  ػف محمػد  ػف عمػي ، أأ اب نزوؿ الارآف

المحاػػػؽ: ع ػػػاـ  ػػػف ع ػػػد ، ىػػػػ(ٛٙٗلنيأػػػا وري، الشػػػافقي )المعػػػوفه: ا، الواحػػػدي
قػاؿ المحاػؽ: قمػت  عوفيػؽ ا  وحػده  ع ػريج أحاديػث الكعػاب ، المحأف الحميػداف

ع ريجػػا مأػػعوفه عمػػه مػػا ذكػػر القممػػاء أو مػػا عو ػػمت إليػػو مػػف  ػػالؿ ناػػد عمػػؾ 
 ـٕٜٜٔ -ىػ  ٕٔٗٔالط قت: الثانيت، ، الدماـ –الناشر: دار اإل الح ، األأانيد
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المؤلػػؼ: ع ػد الػػرحمف  ػف محمػد  ػػف ع يػد ا  األن ػػاري،  -  أأػرار القر يػت
الناشر: دار األرقـ  ف أ ػي  ىػ(ٚٚ٘أ و ال ركات، كماؿ الديف األن اري )المعوفه: 

 ـٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔالط قت: األوله  - األرقـ
حمػػد المؤلػػؼ: أ ػػو  كػػر ع ػػد الاػػاىر  ػػف ع ػػد الػػرحمف  ػػف م، أأػػرار ال الغػػت

قػػرأه وعمػػؽ عميػػو: محمػػود ، ىػػػ(ٔٚٗالاارأػػي األ ػػؿ، الجرجػػاني الػػدار )المعػػوفه: 
 .الناشر: مط قت المدني  الااىرة، دار المدني  جدة، محمد شاكر

المؤلؼ: ع د الرحمف  ف أ ي  كر، جػالؿ الػديف الأػيوطي ، األش اه والنظا ر
أػػنت:  ٔط - يػػروت–عػػح/ غريػػد الشػػي ، دار الكعػػب القمميػػت  ىػػػ(ٜٔٔ)المعػػوفه: 

 ـٕٔٓٓ
المؤلػػؼ: أ ػػو  كػػر محمػػد  ػػف الأػػري  ػػف أػػيؿ النحػػوي ، األ ػػوؿ فػػي النحػػو

الناشػر: ، المحاػؽ: ع ػد الحأػيف الاعمػي ىػ(ٖٙٔالمقروؼ  ا ف الأراج )المعوفه: 
 . يروت –مؤأأت الرأالت، ل ناف 

اس أحمد  ػف محمػد  ػف إأػماعيؿ  ػف ، إعراب الارآف المؤلؼ: أ و جقار النَّحَّ
وضػػػع حواشػػػيو وعمػػػؽ عميػػػو: ع ػػػد ، ىػػػػ(ٖٖٛيػػػونس المػػػرادي النحػػػوي )المعػػػوفه: 

الناشر: منشورات محمػد عمػي  يضػوف، دار الكعػب القمميػت، ، المنقـ  ميؿ إ راىيـ
 ىػ ٕٔٗٔالط قت: األوله، ،  يروت

المؤلؼ: محمد  ف ع د ا ، ا ف مالؾ الطػا ي الجيػاني، أ ػو ، ألايت ا ف مالؾ
 .الناشر: دار العقاوف، ىػ(ٕٚٙيف )المعوفه: ع د ا ، جماؿ الد

المؤلؼ: أ و عمي الاالي، إأماعيؿ  ػف ، األمالي = شذور األمالي = النوادر
، ىػػ(ٖٙ٘الااأـ  ف عيذوف  ف ىاروف  ف عيأه  ف محمد  ف أمماف )المعوفه: 

الناشػػػػر: دار الكعػػػػػب ، عنػػػػي  وضػػػػقيا وعرعي يػػػػػا: محمػػػػد ع ػػػػػد الجػػػػواد األ ػػػػػمقي
 ـٕٜٙٔ -ىػ  ٖٗٗٔقت: الثانيت، الط ، الم ريت
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المؤلػؼ: عثمػاف  ػف عمػر  ػف أ ػي  كػر  ػف يػونس، أ ػو ، أمالي ا ف الحاجػب 

دراأػػػت ، ىػػػػ(ٙٗٙعمػػػرو جمػػػاؿ الػػػديف ا ػػػف الحاجػػػب الكػػػردي المػػػالكي )المعػػػوفه: 
 –األردف، دار الجيػؿ -الناشر: دار عمػار، وعحايؽ: د. ف ر  الح أميماف قدارة

 ـ ٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔعاـ النشر: ،  يروت
المؤلػؼ: ، اإلن اؼ في مأا ؿ ال الؼ  يف النحػوييف: ال  ػرييف والكػوفييف

ع د الرحمف  ف محمد  ف ع يد ا  األن اري، أ و ال ركات، كماؿ الديف األن اري 
، ومقػو كعػاب اينع ػاؼ مػف اإلن ػاؼ لمشػي / محمػد محيػي ىػػ(ٚٚ٘)المعػوفه: 

 -ىػػػػػػٕٗٗٔالط قػػػػػت: األولػػػػػه ، الناشػػػػػر: المكع ػػػػػت الق ػػػػػريتالػػػػػديف ع ػػػػػد الحميػػػػػد. 
 .ـٖٕٓٓ

المؤلػؼ: ع ػد ا   ػف يوأػؼ  ػف أحمػد ، أوضح المأالؾ إله ألايػت ا ػف مالػؾ
، ىػػ(ٔٙٚ ف ع د ا  ا ف يوأؼ، أ و محمد، جماؿ الػديف، ا ػف ىشػاـ )المعػوفه: 

الناشػػػػر: دار الاكػػػػر لمط اعػػػػت والنشػػػػر ، المحاػػػػؽ: يوأػػػػؼ الشػػػػي  محمػػػػد ال اػػػػاعي
 .والعوزيع

، ىػػػػػػ( ٖٚٚالمؤلػػػػػؼ: أ ػػػػػو عمػػػػػي الاارأػػػػػّي )المعػػػػػوفه ي. اإليضػػػػػاح القضػػػػػد
 ـٜٜٙٔأنت:  ٔحأف شاذلي فرىود، ط المحاؽ:

المؤلػػػؼ: عثمػػػاف  ػػػف عمػػػر  ػػػف أ ػػػي  كػػػر  ػػػف اإليضػػػاح فػػػي شػػػرح الما ػػػؿ، 
، ىػػ(ٙٗٙيونس، أ و عمرو جماؿ الديف ا ف الحاجب الكػردي المػالكي )المعػوفه: 

 ـ.ٕٔٔٓأنت:  ٔ يروت، ط –عح/ محمد عثماف، دار الكعب القمميت 
المؤلؼ: محمد  ف الااأـ  ف محمػد  ػف  شػار، أ ػو ، إيضاح الوقؼ واي عداء
، المحاػػؽ: محيػػي الػػديف ع ػػد الػػرحمف رمضػػاف، ىػػػ(ٕٖٛ كػػر األن ػػاري )المعػػوفه: 

 ـٜٔٚٔ -ىػ ٜٖٓٔعاـ النشر: ، الناشر: مط وعات مجمع المغت القر يت  دمشؽ
ؼ: أ و حياف محمد  ف يوأؼ  ف عمي  ف المؤل، ال حر المحيط في العاأير

المحاؽ:  دقي محمد ، ىػ(٘ٗٚيوأؼ  ف حياف أثير الديف األندلأي )المعوفه: 



 عند النحاة رعاية حق اهلل 

 

333 

 عبد العزيز عياد عبد العاطيد/ 
 

 ىػ ٕٓٗٔالط قت: ،  يروت –الناشر: دار الاكر ، جميؿ
المؤلػػؼ: َأ ػػو َعْ ػػِد المَّػػِو محمػػد  ػػِف أ ػػي  كػػر ْ ػػِف َأيُّػػوب اْ ػػف قَػػيّْـ ، َ ػػَدا ُع الاَوا ِػػدِ 

المحاػػػؽ: عمػػػي  ػػػف محّمػػػد القمػػػراف )إشػػػراؼ: َ كػػػر  ػػػف ، (ٔ٘ٚ - ٜٔٙ) الَجْوِزيَّػػػتِ 
الط قػػػت: األولػػػه، ، الناشػػػر: دار عػػػالـ الاوا ػػػد، مكػػػت المكرمػػػت، َع ػػػِد المَّػػػِو َأُ ػػػو َزْيػػػد(

 ىػ ٕ٘ٗٔ
المؤلػػػؼ: مجػػػد الػػػديف أ ػػػو الأػػػقادات الم ػػػارؾ  ػػػف  -ال ػػػديع فػػػي عمػػػـ القر يػػػت

 اني الجزري ا ف األثيػر )المعػوفه: محمد  ف محمد  ف محمد ا ف ع د الكريـ الشي
الناشر: جامقت أـ الارا،  -عحايؽ ودراأت: د. فعحي أحمد عمي الديف -ىػ( ٙٓٙ

 ىػ ٕٓٗٔالط قت: األوله،  -المممكت القر يت الأقوديت -مكت المكرمت 
المؤلؼ: أ و ع د ا   ػدر الػديف محمػد  ػف ع ػد ا  ، ال رىاف في عمـو الارآف

، المحاػػػؽ: محمػػػد أ ػػػو الاضػػػؿ إ ػػػراىيـ، ىػػػػ(ٜٗٚ)المعػػػوفه:   ػػػف  يػػػادر الزركشػػػي
الناشػػػػػر: دار إحيػػػػػاء الكعػػػػػب القر يػػػػػت ، ـ ٜٚ٘ٔ -ىػػػػػػ  ٖٙٚٔالط قػػػػػت: األولػػػػػه، 

 عيأه ال ا ه الحم ي وشركا و
المؤلػػػؼ: محّمػػػد  ػػػف محّمػػػد  ػػػف ع ػػػد  - عػػػاج القػػػروس مػػػف جػػػواىر الاػػػاموس

 -ىػػػ(ٕ٘ٓٔالزَّ يػػدي )المعػوفه: الػرّزاؽ الحأػيني، أ ػػو الاػيض، المماّػػب  مرعضػه، 
ع ػػد الأػػعار أحمػػد فػػراج وحأػػيف ن ػػار وآ ػػروف، أمأػػمت العػػراث القر ػػي المحاػػؽ: 

 -ٜٖٙٔط ػػػع فػػػي عػػػدة أػػػنوات منيػػػا:  -مػػػف إ ػػػدارات وزارة اإلعػػػالـ  الكويػػػت
 ىػ وغيرىما.ٓٓٗٔ
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ىػػػػػػ(، عػػػػػح د/ فعحػػػػػي أحمػػػػػد ٗأل ػػػػػي محمػػػػػد ال ػػػػػيمري )ؽ الع  ػػػػػرة والعػػػػػذكرة 

حيػاء العػراث اإلأػالمي، جامقػت اـ الاػرا، طم ػطاه، مركػز ال حػث ال  ٔقممػي وا 
 ـٕٜٛٔأنت: 

المؤلؼ : أ و ال ااء ع ػد ا   ػف الحأػيف  ػف ع ػد  -الع ياف في إعراب الارآف
الناشػػػػر :  -المحاػػػػؽ : عمػػػػي محمػػػػد ال جػػػػاو -ىػػػػػ(ٙٔٙا  القك ػػػػري )المعػػػػوفه : 

  .عيأه ال ا ي الحم ي وشركاه
المؤلػؼ: أ ػو ال اػاء ع ػد  -ييف والكػوفييفالع ييف عف مذاىب النحوييف ال  ػر 

 -ىػػ(ٙٔٙا   ف الحأػيف  ػف ع ػد ا  القك ػري ال غػدادي محػب الػديف )المعػوفه: 
الط قػػػت:  -الناشػػػر: دار الغػػػرب اإلأػػػالمي -المحاػػػؽ: د. ع ػػػد الػػػرحمف القثيمػػػيف

 ـٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔاألوله، 
عايػػػؼ ع ػػػد ىػػػػ(، عػػػح د/ ٘ٗٚي )مؤلػػػؼ: أ ػػػو حيػػػاف األندلأػػػالنحػػػاة، ال عػػػذكرة

 ـ.ٜٙٛٔأنت:  ٔالرحمف، مؤأأت الرأالت، ط
 -ي المؤلػػؼ: أ ػػو حيػػاف األندلأػػ -العػذييؿ والعكميػػؿ فػػي شػػرح كعػػاب العأػػييؿ

(، و ػػاقي ٘إلػه  ٔدمشػؽ )مػػف  -الناشػر: دار الامػػـ  -المحاػؽ: د. حأػف ىنػػداوي
 .الط قت: األوله -األجزاء: دار كنوز إش يميا

المؤلػػػؼ: محمػػػد  ػػػف ع ػػػد ا ، ا ػػػف مالػػػؾ ، عأػػػييؿ الاوا ػػػد وعكميػػػؿ الماا ػػػد
المحاػؽ: محمػػد ، ىػػػ(ٕٚٙالطػا ي الجيػػاني، أ ػو ع ػػد ا ، جمػاؿ الػػديف )المعػوفه: 

ىػػ ٖٚٛٔأنت النشر: ، الناشر: دار الكعاب القر ي لمط اعت والنشر، كامؿ  ركات
 ـٜٚٙٔ -

المؤلػػؼ:  الػػد  ػػف ع ػػد ا   ػػف   - الع ػػريح  مضػػموف العوضػػيح فػػي النحػػو
ر  ف محمد الجرجاوّي األزىري، زيف الػديف الم ػري، وكػاف يقػرؼ  الوقػاد أ ي  ك

الط قػػػت:  - ل نػػػاف- يػػػروت-الناشػػػر: دار الكعػػػب القمميػػػت  -ىػػػػ( ٜ٘ٓ)المعػػػوفه: 
 .ـ ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔاألوله 
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المؤلػػػؼ: الحأػػػف  ػػػف أحمػػػد  ػػػف ع ػػػد الغاػػػار ، العقمياػػػت عمػػػه كعػػػاب أػػػي ويو
المحاػػػؽ: د. عػػػوض  ػػػف حمػػػد ، ىػػػػ(ٖٚٚالاارأػػػّي األ ػػػؿ، أ ػػػو عمػػػي )المعػػػوفه: 
 ـٜٜٓٔ -ىػ ٓٔٗٔالط قت: األوله، ، الاوزي )األأعاذ المشارؾ  كميت ارداب(

المؤلػػؼ: أ ػػو محمػػد ع ػػد الػػرحمف  ػػف ، عاأػػير الاػػرآف القظػػيـ ي ػػف أ ػػي حػػاعـ
محمد  ف إدريس  ػف المنػذر العميمػي، الحنظمػي، الػرازي ا ػف أ ػي حػاعـ )المعػوفه: 

 -الناشػػر: مكع ػػت نػػزار م ػػطاه ال ػػاز ، محمػػد الطيػػبالمحاػػؽ: أأػػقد ، ىػػػ(ٕٖٚ
 ىػ ٜٔٗٔ -الط قت: الثالثت ، المممكت القر يت الأقوديت

المؤلػػؼ: أ ػػو الحأػػف عمػػػي  ػػف أحمػػد  ػػف محمػػد  ػػف عمػػػي ، العَّْاِأػػيُر الَ ِأػػْيط
محمػػػػد  ػػػػالح المحاػػػػؽ: ، ىػػػػػ(ٛٙٗالواحػػػػدي، النيأػػػػا وري، الشػػػػافقي )المعػػػػوفه: 

 جامقػػت اإلمػػػاـ  هرأػػالت دكعػػػورا مػػس عشػػػرة و فػػػي أ ػػػؿ عحاياػػالاػػوزاف وآ ػػروف، 
الناشػػر: ، محمػػد  ػػف أػػقود، ثػػـ قامػػت لجنػػت عمميػػت مػػف الجامقػػت  أػػ كو وعنأػػياو

الط قػػػت: ، جامقػػػت اإلمػػػاـ محمػػػد  ػػػف أػػػقود اإلأػػػالميت. -عمػػػادة ال حػػػث القممػػػي 
 ىػ ٖٓٗٔاألوله، 

المؤلؼ: أ و ع د ا  محمد  ف ع د ا   ػف عيأػه  ػف ، عاأير الارآف القزيز
، ىػػػ(ٜٜٖمحمػػد المػػري، اإلل يػػري المقػػروؼ  ػػا ف أ ػػي َزَمنِػػيف المػػالكي )المعػػوفه: 

الناشػػر: ، محمػػد  ػػف م ػػطاه الكنػػز -المحاػػؽ: أ ػػو ع ػػد ا  حأػػيف  ػػف عكاشػػت 
 ـٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔالط قت: األوله، ، م ر/ الااىرة -الااروؽ الحديثت 

المؤلػػػؼ: يحيػػػه  ػػػف أػػػالـ  ػػػف أ ػػػي ثقم ػػػت، العيمػػػي ، يحيػػػه  ػػػف أػػػالـ عاأػػػير
عاػديـ ، ىػػ(ٕٓٓ الويء، مف عيـ ر يقت، ال  ػري ثػـ اإلفرياػي الايروانػي )المعػوفه: 

، ل نػػػػاف –الناشػػػػر: دار الكعػػػػب القمميػػػػت،  يػػػػروت ، وعحايػػػػؽ: الػػػػدكعورة ىنػػػػد شػػػػم ي
 ـ ٕٗٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔالط قت: األوله، 

المؤلػػؼ: محمػػد  ػػف يوأػػؼ  ػػف أحمػػد،  ،ييؿ الاوا ػػدعمييػػد الاواعػػد  شػػرح عأػػ
، ىػػ( ٛٚٚمحب الػديف الحم ػي ثػـ الم ػري، المقػروؼ  نػاظر الجػيش )المعػوفه: 
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الناشػػر: دار الأػػالـ لمط اعػػت ، دراأػػت وعحايػػؽ: أ. د. عمػػي محمػػد فػػا ر وآ ػػروف 

الط قػػت: األولػػه، ، جميوريػػت م ػػر القر يػػت -والنشػػر والعوزيػػع والعرجمػػت، الاػػاىرة 
 ىػ ٕٛٗٔ

 عنوير الما اس مف عاأير ا ف ع اس
جمقػو: ، ىػ(ٛٙ)المعوفه:  -رضي ا  عنيما  -ينأب: لق د ا   ف ع اس 

الناشػر: ، ىػػ(ٚٔٛمجد الديف أ و طاىر محمد  ف يقاوب الايروزآ ادا )المعوفه: 
 .ل ناف –دار الكعب القمميت 
 ػو من ػور المؤلػؼ: محمػد  ػف أحمػد  ػف األزىػري اليػروي، أ - عيذيب المغت

الناشر: دار إحياء العراث  - المحاؽ: محمد عوض مرعب - ىػ(ٖٓٚ)المعوفه: 
 .ـٕٔٓٓالط قت: األوله،  -  يروت –القر ي 

شػػرح كعػػاب الممػػع ألحمػػد  ػػف الحأػػيف  ػػف ال  ػػاز، عػػح د/ فػػايز  عوجيػػو الممػػع
 ـٕٚٓٓأنت:  ٕ، ط-الااىرة، م ر–زكي دياب، دار الأالـ 

المؤلػؼ : أ ػو محمػد  ػدر  - شرح ألايت ا ف مالػؾعوضيح الماا د والمأالؾ 
الديف حأف  ف قاأـ  ف ع ػد ا   ػف عمػّي المػرادي الم ػري المػالكي )المعػوفه : 

شرح وعحايؽ : ع د الرحمف عمي أميماف ، أأعاذ المغويات في جامقت  -ىػ(ٜٗٚ
 .ـٕٛٓٓ -ىػ ٕٛٗٔالط قت : األوله  -الناشر: دار الاكر القر ي -األزىر

المؤلػػؼ: زيػػف الػػديف محمػػد المػػدعو  ق ػػد - ؼ عمػػه ميمػػات العقػػاريؼالعوقيػػ
الرؤوؼ  ف عاج القارفيف  ف عمي  ف زيػف القا ػديف الحػدادي ثػـ المنػاوي الاػاىري 

الط قػػػػػػت: األولػػػػػػه،  -الاػػػػػػاىرة-الناشػػػػػػر: عػػػػػػالـ الكعػػػػػػب  - ىػػػػػػػ(ٖٔٓٔ)المعػػػػػػوفه: 
 .ـٜٜٓٔ-ىػٓٔٗٔ

المؤلػػػؼ: ع ػػػد الػػػرحمف  ػػػف ، عيأػػػير الكػػػريـ الػػػرحمف فػػػي عاأػػػير كػػػالـ المنػػػاف
المحاؽ: ع د الػرحمف  ػف مقػال ، ىػ(ٖٙٚٔنا ر  ف ع د ا  الأقدي )المعوفه: 

 ـ ٕٓٓٓ-ىػ ٕٓٗٔالط قت: األوله ، الناشر: مؤأأت الرأالت، المويحؽ
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المؤلػػؼ: محمػػد  ػػف جريػػر = عاأػػير الط ػػري،  جػػامع ال يػػاف فػػي عةويػػؿ الاػػرآف
، ىػػػػ(ٖٓٔجقاػػػر الط ػػػري )المعػػػوفه:  ػػػف غالػػػب ارممػػػي، أ ػػػو ا ػػػف يزيػػػد  ػػػف كثيػػػر 

 ٕٓٗٔالط قػػت: األولػػه، ، الناشػػر: مؤأأػػت الرأػػالت، المحاػػؽ: أحمػػد محمػػد شػػاكر
 .ـٕٓٓٓ -ىػ 

المؤلػػػػػؼ: أ ػػػػػو  كػػػػػر محمػػػػػد  ػػػػػف الحأػػػػػف  ػػػػػف دريػػػػػد األزدي  - جميػػػػػرة المغػػػػػت
الناشػر: دار القمػـ لمماليػيف  - المحاػؽ: رمػزي منيػر  قم كػي- ىػ(ٕٖٔ)المعوفه: 

 .ـٜٚٛٔ: األوله، الط قت - يروت –
المؤلػؼ: الااضػي ع ػد الن ػي  ػف ع ػد  -جامع القمـو في ا طالحات الانوف

عػرب ع اراعػو الاارأػيت: حأػف ىػاني  -ىػػ(ٕٔالرأوؿ األحمد نكري )المعوفه: ؽ 
الط قػػػػػت: األولػػػػػه،  -ل نػػػػػاف /  يػػػػػروت -الناشػػػػػر: دار الكعػػػػػب القمميػػػػػت  - فحػػػػػص
 ـ ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ

المؤلؼ: أ و محمد  در الديف حأف  ف  - انيالجنه الداني في حروؼ المق
 - ىػػػػػ(ٜٗٚقاأػػػـ  ػػػػف ع ػػػػد ا   ػػػف عمػػػػّي المػػػػرادي الم ػػػري المػػػػالكي )المعػػػػوفه: 

الناشػػر: دار الكعػػب  - األأػػعاذ محمػػد نػديـ فاضػػؿ-ف ػػر الػػديف ق ػاوة  /المحاػؽ: د
 .ـ ٕٜٜٔ -ىػ  ٖٔٗٔالط قت: األوله،  - ل ناف –القمميت،  يروت 

 م طاه محمد عرفت الدأوقيالمؤلؼ: حاشيت الدأوقي عمه مغني الم يب، 
الط قػت: األولػه ، ل نػاف-الناشر: دار الكعب القمميػت  يػروت، ىػ(ٖٕٓٔ)المعوفه: 

 .ٕٓٓٓ-ىػ  ٕٔٗٔ
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 محمد  ف أ ي  كػر الػدمامينيالمؤلؼ: عمه مغني الم يب،  حاشيت الدماميني
مؤأأػػػت الناشػػػر: عػػػزو عنايػػػت،   ػػػححو وعمػػػؽ عميػػػو/ أحمػػػد ىػػػػ(ٕٛٛ)المعػػػوفه: 

 ـ.ٕٚٓٓ-ىػ  ٕٛٗٔالط قت: األوله ، ل ناف- يروت -العاري  القر ي
المؤلػؼ: أ ػو القرفػاف ، حاشيت ال  اف عمه شرح األشمونه أللايت ا ػف مالػؾ

الناشػػػػر: دار الكعػػػػب ، ىػػػػػ(ٕٙٓٔمحمػػػػد  ػػػػف عمػػػػي ال ػػػػ اف الشػػػػافقي )المعػػػػوفه: 
  .ـٜٜٚٔ-ىػ  ٚٔٗٔالط قت: األوله ، ل ناف-القمميت  يروت

المؤلػػػؼ: محمػػػد  ػػػف إأػػػماعيؿ  ػػػف إ ػػػراىيـ  ػػػف المغيػػػرة ،  مػػػؽ أفقػػػاؿ الق ػػػاد
، المحاػػػػؽ: د. ع ػػػػد الػػػػرحمف عميػػػػرة، ىػػػػػ(ٕٙ٘ال  ػػػػاري، أ ػػػػو ع ػػػػد ا  )المعػػػػوفه: 

 .الرياض –الناشر: دار المقارؼ الأقوديت 
–دراأات ألأموب الارآف لمشػي / محمػد ع ػد ال ػالؽ عضػيمت، دار الحػديث 

 ـٕٗٓٓ -الااىرة
المؤلػػػؼ: أ ػػػو الق ػػػاس، شػػػياب  -الػػػدر الم ػػػوف فػػػي عمػػػـو الكعػػػاب المكنػػػوف

الػػػديف، أحمػػػد  ػػػف يوأػػػؼ  ػػػف ع ػػػد الػػػدا ـ المقػػػروؼ  الأػػػميف الحم ػػػي )المعػػػوفه: 
 .الناشر: دار الامـ، دمشؽ -المحاؽ: الدكعور أحمد محمد ال راط -ىػ(ٙ٘ٚ

حمد  ػف يوأػؼ  ػف المؤلؼ: أ و حياف م -ارعشاؼ الضرب مف لأاف القرب
عحايػػػؽ  -ىػػػػ( ٘ٗٚعمػػػي  ػػػف يوأػػػؼ  ػػػف حيػػػاف أثيػػػر الػػػديف األندلأػػػي )المعػػػوفه: 

الناشػػػر:  -مراجقػػػت: رمضػػػاف ع ػػػد العػػػواب -وشػػػرح ودراأػػػت: رجػػػب عثمػػػاف محمػػػد
 .ـ ٜٜٛٔ -ىػ  ٛٔٗٔالط قت: األوله،  -مكع ت ال انجي  الااىرة
المؤلػػػػؼ: أحمػػػػد  ػػػػف ع ػػػػد ا   ػػػػف أػػػػميماف  ػػػػف محمػػػػد  ػػػػف ، رأػػػػالت المال كػػػػت

محمػػد أػػميـ  عحايػػؽ:، ىػػػ(ٜٗٗأػػميماف، أ ػػو القػػالء المقػػري، العنػػو ي )المعػػوفه: 
 ـٕٜٜٔ - يروت–الجندي، دار  ادر 
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المؤلؼ: جماؿ الديف أ و الارج ع د الرحمف  ف ، زاد المأير في عمـ العاأير
، لمحاػػػػؽ: ع ػػػػد الػػػػرزاؽ الميػػػػديا، ىػػػػػ(ٜٚ٘عمػػػػي  ػػػػف محمػػػػد الجػػػػوزي )المعػػػػوفه: 

 ىػ  ٕٕٗٔ -الط قت: األوله ،  يروت –الناشر: دار الكعاب القر ي 
المؤلػػؼ: محمػػد  ػػف الااأػػـ  ػػف محمػػد  ػػف ، الزاىػػر فػػي مقػػاني كممػػات النػػاس
، المحاػؽ: د. حػاعـ  ػالح الضػامف، ىػػ(ٕٖٛ شار، أ و  كػر األن ػاري )المعػوفه: 

 ـ.ٕٜٜٔ-ىػ  ٕٔٗٔالط قت: األوله، ،  يروت –الناشر: مؤأأت الرأالت 
المؤلػػػػؼ: عمػػػي  ػػػػف محمػػػػد  ػػػف ع ػػػػد ال ػػػػمد ، أػػػار الأػػػػقادة وأػػػاير اإلفػػػػادة

 ٖٗٙاليمػػداني الم ػػري الشػػافقي، أ ػػو الحأػػف، عمػػـ الػػديف الأػػ اوي )المعػػوفه: 
، عاػػديـ: د. شػػاكر الاحػػاـ )ر ػػيس مجمػػع دمشػػؽ(، المحاػػؽ: د. محمػػد الػػدالي، ىػػػ(

 ـ ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔلثانيت، الط قت: ا، الناشر: دار  ادر
المؤلؼ : شمس الديف أ و ع د ا  محمد  ف أحمد  ػف  - أير أعالـ الن الء

المحاػػػػػؽ : مجموعػػػػػت مػػػػػف  - ىػػػػػػ(ٛٗٚعثمػػػػػاف  ػػػػػف َقاْيمػػػػػاز الػػػػػذى ي )المعػػػػػوفه : 
الط قػت  - الناشػر : مؤأأػت الرأػالت - المحاايف  إشراؼ الشي  شقيب األرناؤوط

 ـ ٜ٘ٛٔىػ /  ٘ٓٗٔ: الثالثت، 
المؤلؼ: ع ػد الممػؾ  ػف ىشػاـ  ػف أيػوب الحميػري ، الأيرة الن ويت ي ف ىشاـ

عحايػػؽ: م ػػطاه الأػػاا ، ىػػػ(ٖٕٔالمقػػافري، أ ػػو محمػػد، جمػػاؿ الػػديف )المعػػوفه: 
الناشػػر: شػػركت مكع ػػت ومط قػػت م ػػطاه ، وا  ػػراىيـ األ يػػاري وع ػػد الحاػػيظ الشػػم ي

 ـ ٜ٘٘ٔ -ىػ ٖ٘ٚٔالط قت: الثانيت، ، ال ا ي الحم ي وأويده  م ر
المؤلػػػؼ: موىػػػوب  ػػػف أحمػػػد  ػػػف محمػػػد  ػػػف ، شػػػرح أدب الكاعػػػب ي ػػػف قعي ػػػت

ـَ لػػػو: ، ىػػػػ(ٓٗ٘ال ضػػػر  ػػػف الحأػػػف، أ ػػػو من ػػػور ا ػػػف الجػػػوالياه )المعػػػوفه:  قَػػػدَّ
  .الناشر: دار الكعاب القر ي،  يروت، م طاه  ادؽ الرافقي

  ػػف ألايػػت إلػػه الأػػالؾ مػػنيج) المأػػمه شػػرح األشػػموني عمػػه ألايػػت ا ػػف مالػػؾ
المؤلؼ: عمي  ف محمد  ف عيأه، أ و الحأػف، نػور الػديف اأُلْشػُموني  -(  مالؾ
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- ل نػػػػاف -الناشػػػر: دار الكعػػػب القمميػػػػت  يػػػروت - ىػػػػػ(ٜٓٓالشػػػافقي )المعػػػوفه: 
 ـٜٜٛٔ -ىػٜٔٗٔالط قت: األوله 

المؤلػػػؼ: أ ػػػو الااأػػػـ عمػػػر  ػػػف ثا ػػػت الثمػػػانيني )المعػػػوفه: ، شػػػرح الع ػػػريؼ
الط قت: ، الناشر: مكع ت الرشد، د. إ راىيـ  ف أميماف ال قيمي المحاؽ:، ىػ(ٕٗٗ

 ـٜٜٜٔ-ىػٜٔٗٔاألوله، 
المؤلؼ: يحيه  ػف عمػي  ػف محمػد الشػي انّي الع ريػزي، ، شرح ديواف الحماأت

 . يروت –الناشر: دار الامـ ، ىػ(ٕٓ٘أ و زكريا )المعوفه: 
الاػػػػادر  مػػػػع شػػػػرح شػػػػواىده لمقػػػػالـ الجميػػػػؿ ع ػػػػد -شػػػػرح شػػػػافيت ا ػػػػف الحاجػػػػب

المؤلػؼ: محمػد  -مف اليجػرة ٖٜٓٔال غدادي  احب  زانت األدب المعوفي عاـ 
حاايمػا، وضػ ط  -ىػ(ٙٛٙأعرا اذي، نجـ الديف )المعوفه:  ف الحأف الرضي األ

 -وآ ػػػروف محمػػػد محيػػػه الػػػديف ع ػػػد الحميػػػد الشػػػي /  غري يمػػػا، وشػػػرح م يميمػػػا
 .ـ ٜ٘ٚٔ -ىػ  ٜٖ٘ٔنشر: عاـ ال -ل ناف –الناشر: دار الكعب القمميت  يروت 

المؤلػؼ: ع ػد ا   ػف يوأػؼ  ػف ، شرح شذور الذىب في مقرفت كالـ القػرب
أحمػػد  ػػف ع ػػد ا  ا ػػف يوأػػؼ، أ ػػو محمػػد، جمػػاؿ الػػديف، ا ػػف ىشػػاـ )المعػػوفه: 

 .أوريا –الناشر: الشركت المعحدة لمعوزيع ، المحاؽ: ع د الغني الدقر، ىػ(ٔٙٚ
المؤلؼ : ا ػف عايػؿ ، ع ػد ا   ػف ع ػد  الؾشرح ا ف عايؿ عمه ألايت ا ف م

ومقػػػػو منحػػػػت الجميػػػػؿ  ىػػػػػ(ٜٙٚالػػػػرحمف القايمػػػػي اليمػػػػداني الم ػػػػري )المعػػػػوفه : 
الناشػػر : دار ، محمػػد محيػػي الػػديف ع ػػد الحميػػد لمشػػي / شػػرح ا ػػف عايػػؿ عحايػػؽ 
الط قػػت : ، الاػػاىرة، دار م ػػر لمط اعػػت، أػػقيد جػػودة الأػػحار وشػػركاه -العػػراث 

 ـ ٜٓٛٔ -ىػ  ٓٓٗٔالقشروف 
المؤلػػػػؼ: محمػػػػد  ػػػػف ع ػػػػد ا ، ا ػػػػف مالػػػػؾ الطػػػػا ي ، شػػػػرح الكافيػػػػت الشػػػػافيت

المحاػػػؽ: ع ػػػد المػػػنقـ ، ىػػػػ(ٕٚٙالجيػػػاني، أ ػػػو ع ػػػد ا ، جمػػػاؿ الػػػديف )المعػػػوفه: 
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حيػػػػاء العػػػػراث ، أحمػػػػد ىريػػػػدي الناشػػػػر: جامقػػػػت أـ الاػػػػرا مركػػػػز ال حػػػػث القممػػػػي وا 
 .الط قت: األوله، كت المكرمتاإلأالمي كميت الشريقت والدراأات اإلأالميت م

المؤلػػؼ: ع ػػد ا   ػػف أحمػػد الاػػاكيي النحػػوي ، شػػرح كعػػاب الحػػدود فػػي النحػػو
المحاؽ: د. المعولي رمضاف أحمد الػدميري، المػدرس ، ىػ( ٕٜٚ - ٜٜٛالمكي )

جامقػػت األزىػػر، واألأػػعاذ المأػػاعد فػػي كميػػت  -فػػي كميػػت المغػػت القر يػػت  المن ػػورة 
، الاػاىرة –الناشػر: مكع ػت وى ػت ، ورة جامقت الممؾ ع د القزيػزالعر يت  المدينت المن
 ـ ٖٜٜٔ -ىػ  ٗٔٗٔالط قت: الثانيت، 

عحاياػا –مف  اب الند ت إله نيايت  اب األفقاؿ في الاأػـ  شرح كعاب أي ويو
عمػػػػي  ػػػػف عيأػػػػه الرمػػػػاني، عػػػػح/ أػػػػيؼ  ػػػػف ع ػػػػد الػػػػرحمف  المؤلػػػػؼ:، -وموازنػػػػت

ي، كميػػت المغػػت القر يػػت  الريػػاض، جامقػػت القرياػػي، إشػػراؼ/ عركػػي  ػػف أػػيو القعي ػػ
 ـ.ٜٜٛٔأنت:  -اإلماـ محمد  ف أقود

المؤلػػؼ: يقػػيش  ػػف عمػػي  ػػف يقػػيش ا ػػف أ ػػي  - شػػرح الما ػػؿ لمزم شػػري
الأرايا محمد  ف عمي، أ و ال ااء، موفؽ الديف األأدي المو مي، المقروؼ  ا ف 

 -إميػػؿ  ػػديع يقاػػوب /قػػدـ لػػو الػػدكعور -ىػػػ(ٖٗٙيقػػيش و ػػا ف ال ػػانع )المعػػوفه: 
 -ىػػػػ  ٕٕٗٔالط قػػػت: األولػػػه،  - ل نػػػاف –الناشػػػر: دار الكعػػػب القمميػػػت،  يػػػروت 

 ـ ٕٔٓٓ
ىػ(، عح/  الد ع د ٜٙٗشرح المادمت المحأ ت، لطاىر  ف أحمد  ف  ا شاذ )

 الكريـ، المط قت الق ريت  الكويت.
ع ػد المؤلؼ: أ و زيد  ،شرح المكودي عمه األلايت في عممي النحو وال رؼ

المحاػؽ: الػدكعور ع ػد ، ىػػ( ٚٓٛالرحمف  ف عمي  ف  الح المكودي )المعوفه: 
 -الحميد ىنداوي )مدرس ال الغت والناد األد ػي واألدب الماػارف  كميػت دار القمػـو 

 ٕ٘ٗٔعػاـ النشػر: ، ل نػاف –الناشر: المكع ت الق ػريت،  يػروت ، جامقت الااىرة(
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 ـٕ٘ٓٓ -ىػ 
المؤلػؼ:  ػدر الػديف محمػد ا ػف اإلمػاـ ، ا ف مالؾ شرح ا ف الناظـ عمه ألايت

، المحاػؽ: محمػد  اأػؿ عيػوف الأػود، ىػػ( ٙٛٙجماؿ الػديف محمػد  ػف مالػؾ )ت 
 ـ ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔالط قت: األوله، ، الناشر: دار الكعب القمميت
المؤلػػػؼ: أ ػػػو أػػقيد الأػػػيرافي الحأػػػف  ػػف ع ػػػد ا   ػػػف ، شػػرح كعػػػاب أػػي ويو

، المحاػػػؽ: أحمػػػد حأػػػف ميػػػدلي، عمػػػي أػػػيد عمػػػي، ىػػػػ( ٖٛٙالمرز ػػاف )المعػػػوفه: 
 ـ ٕٛٓٓالط قت: األوله،  -ل ناف –الناشر: دار الكعب القمميت،  يروت 

المؤلػػػؼ: أ ػػػو ن ػػػر إأػػػماعيؿ  ػػػف  - ال ػػػحاح عػػػاج المغػػػت و ػػػحاح القر يػػػت
 -عحايؽ: أحمػد ع ػد الغاػور عطػار - ىػ(ٖٜٖحماد الجوىري الاارا ي )المعوفه: 

 ـ ٜٚٛٔ -  ىػ ٚٓٗٔالط قت: الرا قت  - يروت –لممالييف  الناشر: دار القمـ
الجػامع المأػػند ال ػحيح الم ع ػػر مػف أمػػور رأػػوؿ ا  =  ػحيح ال  ػػاري 

المؤلػػػؼ: محمػػػد  ػػػف إأػػػماعيؿ أ ػػػو ع ػػػدا  ،  ػػػمه ا  عميػػػو وأػػػمـ وأػػػننو وأيامػػػو
الناشػػر: دار طػػوؽ ، المحاػػؽ: محمػػد زىيػػر  ػػف نا ػػر النا ػػر، ال  ػػاري الجقاػػي

الط قػػت: ، محمػػد فػػؤاد ع ػػد ال ػػاقي( /)م ػػورة عػػف الأػػمطانيت  إضػػافت عػػرقيـ النجػػاة
 ىػٕٕٗٔاألوله، 

المأػػػند ال ػػػحيح الم ع ػػػر  ناػػػؿ القػػػدؿ عػػػف القػػػدؿ إلػػػه  ػػػحيح مأػػػمـ = 
المؤلؼ: مأػمـ  ػف الحجػاج أ ػو الحأػف الاشػيري ، رأوؿ ا   مه ا  عميو وأمـ

الناشػػػر: دار ، ع ػػػد ال ػػػاقي المحاػػػؽ: محمػػػد فػػػؤاد، ىػػػػ(ٕٔٙالنيأػػػا وري )المعػػػوفه: 
 . يروت –إحياء العراث القر ي 

المؤلػػػؼ: عػػاج الػػػديف ع ػػد الوىػػػاب  ػػف عاػػػي الػػػديف ، ط اػػات الشػػػافقيت الك ػػرا
المحاػػؽ: د. محمػػود محمػػد الطنػػاحي د. ع ػػد الاعػػاح ، ىػػػ(ٔٚٚالأػػ كي )المعػػوفه: 

 ىػٖٔٗٔالط قت: الثانيت، ، الناشر: ىجر لمط اعت والنشر والعوزيع، محمد الحمو
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المؤلػػؼ: أ ػػو ع ػػد ا  محمػػد  ػػف أػػقد  ػػف منيػػع الياشػػمي ، الط اػػات الك ػػرا
عحايػػػؽ: ، ىػػػػ(ٖٕٓال غػػػدادي المقػػػروؼ  ػػػا ف أػػػقد )المعػػػوفه:   ػػػالويء، ال  ػػػري،

الط قػت: األولػه، ،  يػروت –الناشػر: دار الكعػب القمميػت ، محمد ع ػد الاػادر عطػا
 ـ ٜٜٓٔ -ىػ  ٓٔٗٔ

ع د ا   ف الق اس، أ و الحأف، ا ػف الػوراؽ المؤلؼ: محمد  ف ، عمؿ النحو
الناشر: مكع ت الرشد ، المحاؽ: محمود جاأـ محمد الدرويش، ىػ(ٖٔٛ)المعوفه: 

 .ـٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔالط قت: األوله، ، الرياض / الأقوديت -
المؤلػػػؼ: أ ػػػو محمػػػد ع ػػػد ا   ػػػف مأػػػمـ  ػػػف قعي ػػػت الػػػدينوري ، غريػػػب الاػػػرآف

الناشػػػر: دار الكعػػػب القمميػػػت )لقميػػػا ، : أحمػػػد  ػػػارالمحاػػػؽ، ىػػػػ(ٕٙٚ)المعػػػوفه: 
 ـ ٜٛٚٔ -ىػ  ٜٖٛٔالأنت: ، م ورة عف الط قت الم ريت(

المؤلػػؼ: محمػػد عمػػي ، فػػعح الك يػػر المعقػػاؿ إعػػراب المقماػػات القشػػر الطػػواؿ
 -ىػػ ٜٓٗٔالط قت: الثانيت، ، الأقوديت –الناشر: مكع ت الأوادي جدة ، طو الدرة
 ـٜٜٛٔ

المؤلؼ: أ و الحأف عاي الديف عمي  ف ع ػد الكػافي الأػ كي ، فعاوا الأ كي
 .الناشر: دار المقارؼ، ىػ(ٙ٘ٚ)المعوفه: 
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المؤلػؼ: نػور الػديف ع ػد الػرحمف ، الاوا د الضػيا يت شػرح كافيػت ا ػف الحاجػب
 .دراأت وعحايؽ: الدكعور أأامت طو الرفاعي، ىػ( ٜٛٛ)المعوفي أنت ، الجامي

، عاقيد النحوي والعوجيو اإلعرا ي في كعاب أي ويوقرينت الأياؽ ودورىا في ال
رأػػالت: دكعػػوراة، قأػػـ ، إعػػداد الطالػػب: إييػػاب ع ػػد الحميػػد ع ػػد ال ػػادؽ أػػالمت

إشػراؼ: ، المغت القر يت، كميػت ال نػات لػبداب والقمػـو والعر يػت، جامقػت عػيف شػمس
عػػػاـ ، حأػػػنت الزىػػػار /أميػػػرة أحمػػػد يوأػػػؼ، األأػػػعاذة الػػػدكعورة /األأػػػعاذة الػػػدكعورة

 ـ ٕٙٔٓالنشر: 
المؤلػػػػؼ: محمػػػػد  ػػػػف يزيػػػػد الم ػػػػرد، أ ػػػػو الق ػػػػاس ، الكامػػػػؿ فػػػػي المغػػػػت واألدب

الناشػػػػر: دار الاكػػػػر ، المحاػػػػؽ: محمػػػػد أ ػػػػو الاضػػػػؿ إ ػػػػراىيـ، ىػػػػػ(ٕ٘ٛ)المعػػػػوفه: 
 ـ ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔالط قت: الط قت الثالثت ، الااىرة –القر ي 

 ػػػالويء، أ ػػػو  شػػػر، المؤلػػػؼ: عمػػػرو  ػػػف عثمػػػاف  ػػػف قن ػػػر الحػػػارثي ، الكعػػػاب
الناشػر: ، المحاػؽ: ع ػد الأػالـ محمػد ىػاروف، ىػػ(ٓٛٔالمماب أي ويو )المعوفه: 
 .ـ ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔالط قت: الثالثت، ، مكع ت ال انجي، الااىرة

المؤلػػػؼ: عمػػػي  ػػػف جقاػػػر  ػػػف عمػػػي الأػػػقدي، أ ػػػو الااأػػػـ، ، كعػػػاب األفقػػػاؿ
، الناشػػػػػر: عػػػػالـ الكعػػػػػب، ىػػػػػ(٘ٔ٘المقػػػػروؼ  ػػػػا ف الَاطَّػػػػػاع ال ػػػػامي )المعػػػػػوفه: 

 ـٖٜٛٔ-ىػ ٖٓٗٔالط قت: األوله 
المؤلؼ: أ و ع د الرحمف ال ميؿ  ف أحمد  ف عمرو  ف عميـ  - كعاب القيف

 /ميػػػػػدي الم زومػػػػػي، د /المحاػػػػػؽ: د -ىػػػػػػ(ٓٚٔالاراىيػػػػػدي ال  ػػػػػري )المعػػػػػوفه: 
 .الناشر: دار ومكع ت اليالؿ -إ راىيـ الأامرا ي

المؤلػػػػػؼ: المنعجػػػػػب اليمػػػػػذاني ، ف المجيػػػػػدالكعػػػػػاب الاريػػػػػد فػػػػػي إعػػػػػراب الاػػػػػرآ
حاػػػؽ ن و ػػػو و رجػػػو وعمػػػؽ عميػػػو: محمػػػد نظػػػاـ الػػػديف ، ىػػػػ( ٖٗٙ)المعػػػوفه: 

المممكػػػت القر يػػػت  -الناشػػػر: دار الزمػػػاف لمنشػػػر والعوزيػػػع، المدينػػػت المنػػػورة ، الاعػػػيح
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 ـ ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٚٗٔالط قت: األوله، ، الأقوديت
زيػف الػديف شػق اف المؤلػؼ: ثػاري، كاايت الغالـ في إعػراب الكػالـ = ألايػت ار

حاؽ ن و و و رجو وعمؽ عميو: محمد ، ىػ( ٕٛٛ)المعوفه:   ف محمد ارثاري
الط قػػػػت: عػػػػالـ الكعػػػػب، ومكع ػػػػت النيضػػػػت القر يػػػػت، الناشػػػػر: ، نظػػػػاـ الػػػػديف الاعػػػػيح

 ـ ٜٚٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔاألوله، 
يؿ المؤلػؼ: أ ػو الاػداء عمػاد الػديف إأػماع، الكناش في فنػي النحػو وال ػرؼ

 ػػف عمػػي  ػػف محمػػود  ػػف محمػػد ا ػػف عمػػر  ػػف شاىنشػػاه  ػػف أيػػوب، الممػػؾ المؤيػػد، 
دراأػػت وعحايػػؽ: الػػدكعور ريػػاض  ػػف حأػػف ، ىػػػ( ٕٖٚ ػػاحب حمػػاة )المعػػوفه: 

عػاـ النشػر: ، ل نػاف –الناشر: المكع ت الق ػريت لمط اعػت والنشػر،  يػروت ، ال واـ
 ـ ٕٓٓٓ

 ػو الاضػؿ، جمػاؿ الػديف المؤلؼ: محمد  ف مكـر  ف عمه، أ - لأاف القرب
الناشػػػر: دار  - ىػػػػ(ٔٔٚا ػػػف منظػػػور األن ػػػاري الروياقػػػه اإلفرياػػػه )المعػػػوفه: 

 ىػ ٗٔٗٔ -الط قت: الثالثت  -  يروت – ادر 
المؤلؼ: ع د الكريـ  ف ىوازف  ػف ع ػد ، لطا ؼ اإلشارات = عاأير الاشيري

الناشػػر: اليي ػػت ، المحاػػؽ: إ ػػراىيـ ال أػػيوني، ىػػػ(٘ٙٗالممػػؾ الاشػػيري )المعػػوفه: 
 .الط قت: الثالثت، م ر –الم ريت القامت لمكعاب 

المؤلؼ: أ و ال ااء ع د ا   ف الحأػيف  ػف ، الم اب في عمؿ ال ناء واإلعراب
المحاػػػؽ: د. ع ػػػد ، ىػػػػ(ٙٔٙع ػػػد ا  القك ػػػري ال غػػػدادي محػػػب الػػػديف )المعػػػوفه: 

 ـٜٜ٘ٔىػ ٙٔٗٔه، الط قت: األول، دمشؽ –الناشر: دار الاكر ، اإللو الن ياف
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المؤلؼ: أ و حاص أراج الديف عمػر  ػف عمػي  ػف ، الم اب في عموـ الكعاب
المحاؽ: الشي  عادؿ أحمد ، ىػ(٘ٚٚعادؿ الحن مي الدمشاي النقماني )المعوفه: 

 يروت /  -الناشر: دار الكعب القمميت ، ع د الموجود والشي  عمي محمد مقوض
 ـٜٜٛٔ-ىػ  ٜٔٗٔالط قت: األوله، ، ل ناف

المؤلػؼ: محمػد  ػف حأػف  ػف ِأػ اع  ػف أ ػي  كػر  - الممحت في شرح الممحػت
 ىػػ(ٕٓٚالجذامي، أ و ع د ا ، شمس الػديف، المقػروؼ  ػا ف ال ػا   )المعػوفه: 

الناشػر: عمػادة ال حػث القممػي  الجامقػت  -المحاؽ: إ راىيـ  ف أالـ ال اعدي -
الط قػػػػػت: األولػػػػػػه،  - أػػػػػقوديتاإلأػػػػػالميت، المدينػػػػػت المنػػػػػورة، المممكػػػػػت القر يػػػػػت ال

 ـٕٗٓٓىػ/ٕٗٗٔ
المؤلػؼ: أ ػو الاػعح عثمػاف  ػف جنػي المو ػمي )المعػوفه: ، الممع فػي القر يػت

 .الكويت –الناشر: دار الكعب الثاافيت ، المحاؽ: فا ز فارس، ىػ(ٕٜٖ
المؤلػػػػػؼ: أ ػػػػػو ع يػػػػػدة مقمػػػػػر  ػػػػػف المثنػػػػػه العيمػػػػػه ال  ػػػػػري ، مجػػػػػاز الاػػػػػرآف

 –الناشػػػر: مكع ػػػت ال ػػػانجه ، المحاػػػؽ: محمػػػد فػػػواد أػػػز يف، ىػػػػ(ٜٕٓ)المعػػػوفه: 
 ىػ ٖٔٛٔالط قت: ، الااىرة

المؤلؼ: أ و محمد ع ػد الحػؽ  ػف ، المحرر الوجيز في عاأير الكعاب القزيز
،  ىػ(ٕٗ٘غالب  ف ع د الرحمف  ف عماـ  ف عطيت األندلأي المحار ي )المعوفه: 

،  يػػروت –دار الكعػػب القمميػػت الناشػر: ، المحاػؽ: ع ػػد الأػػالـ ع ػد الشػػافي محمػػد
 ىػٕٕٗٔ -الط قت: األوله 

المؤلػػػؼ: إ ػػػراىيـ  ػػػف محمػػػد  ػػػف إ ػػػراىيـ ، المجيػػػد فػػػي إعػػػراب الاػػػرآف المجيػػػد
المحاػؽ: حػاعـ ، ىػػ(ٕٗٚالايأي الأََّااُقِأي، أ ػو إأػحاؽ:  رىػاف الػديف )المعػوفه: 

ولػػػػه، الط قػػػػت: األ، الناشػػػػر: دار ا ػػػػف الجػػػػوزي لمنشػػػػر والعوزيػػػػع،  ػػػػالح الضػػػػامف
 ىػ ٖٓٗٔ
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المؤلػؼ: أ ػو الحأػف عمػي  ػف إأػماعيؿ  ػف أػيده ، المحكـ والمحيط األعظػـ
 –الناشػر: دار الكعػػب القمميػػت ، المحاػؽ: ع ػػد الحميػد ىنػػداوي(، ىػػػٛ٘ٗ)المرأػي 
 .ـٕٓٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔالط قت: األوله، ،  يروت

ىػػػ( ، وىػػو  ٖٚٔالمؤلػػؼ: ي ػػف شػػاير الكػػوفي )، المحمػػه فػػي وجػػوه الن ػػب
 /المحاػؽ: د، ىػػ( ٓٚٔب  طة إله ال ميؿ  ػف أحمػد الاراىيػدي )المعػوفه: المنأو 

العي نأ يا إلػه ال ميػؿ،  ف ر الديف ق اوة /دفا ز فارس، وقد اععمدت عمه ط قت 
 .ـٜٜ٘ٔىػ  ٙٔٗٔالط قت: ال امأت، وىي 

، م عػػارة مػػػف  اعمػػػت ألايػػػت ارثػػػاري فػػػي النحػػػو )العػػػةدب مػػػع ا  فػػػي اإلعػػػراب
 ممعاه أىؿ الحديث. -الكريـ اإلأحاقيلمحمد  ف ع د 

المؤلػؼ: زيػف الػديف أ ػو ع ػد ا  محمػد  ػف أ ػي  كػر  ػف  - م عار ال حاح
، المحاػػؽ: يوأػػؼ الشػػي  محمػػػد، ىػػػ(ٙٙٙع ػػد الاػػادر الحناػػي الػػرازي )المعػػػوفه: 

الط قػػػػػت:  -  ػػػػػيدا –الػػػػػدار النموذجيػػػػػت،  يػػػػػروت  -الناشػػػػػر: المكع ػػػػػت الق ػػػػػريت 
 .ـٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔال امأت، 

المؤلػػػػؼ: أ ػػػػو الحأػػػػف عمػػػػي  ػػػػف إأػػػػماعيؿ  ػػػػف أػػػػيده المرأػػػػي ، الم  ػػػػص
الناشػػػػر: دار إحيػػػػاء العػػػػراث ، المحاػػػػؽ:  ميػػػػؿ إ ػػػػراىـ جاػػػػاؿ، ىػػػػػ(ٛ٘ٗ)المعػػػػوفه: 

 ـٜٜٙٔىػ ٚٔٗٔالط قت: األوله، ،  يروت –القر ي 
ىػػػػ(، عػػػح/ عمػػػي حيػػػدر، ٚٙ٘المرعجػػػؿ، أل ػػػي محمػػػد ع ػػػد ا   ػػػف ال شػػػاب )

 ـ.ٕٜٚٔدمشؽ، 
المؤلؼ : ا ف عايؿ ، ع د ا   ف ع د الرحمف المأاعد عمه عأييؿ الاوا د، 

 ٔ، عػح د/ محمػد كامػؿ  ركػات، طىػ(ٜٙٚالقايمي اليمداني الم ري )المعوفه : 
 ـٕٜٛٔأنت: 
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المؤلؼ: أحمد  ف محمد  ػف عمػي ، الم  اح المنير في غريب الشرح الك ير
الناشػػػػر: المكع ػػػػت ، ىػػػػػ(ٓٚٚحػػػػو الايػػػػومي ثػػػػـ الحمػػػػوي، أ ػػػػو الق ػػػػاس )المعػػػػوفه: ن

  يروت -القمميت 
المؤلػػؼ: أ ػػو زكريػػا يحيػػه  ػػف زيػػاد  ػػف ع ػػد ا   ػػف منظػػور ، مقػػاني الاػػرآف

المحاػؽ: أحمػد يوأػؼ النجػاعي / محمػد عمػي ، ىػػ(ٕٚٓالديممي الاػراء )المعػوفه: 
 –الناشر: دار الم ريت لمعػةليؼ والعرجمػت ، النجار / ع د الاعاح إأماعيؿ الشم ي

 .الط قت: األوله، رم 
المؤلػػؼ: أ ػػو الحأػػف المجاشػػقي  ػػالويء، ال م ػػي ثػػـ ، مقػػانه الاػػرآف لأل اػػش

عحايػؽ: الػدكعورة ىػدا ، ىػ(ٕ٘ٔال  ري، المقروؼ  األ اش األوأط )المعوفه: 
 -ىػػػ  ٔٔٗٔالط قػػت: األولػػه، ، الناشػػر: مكع ػػت ال ػػانجي، الاػػاىرة، محمػػود قراعػػت

 ـٜٜٓٔ
و جقاػػػػر النحػػػػاس أحمػػػػد  ػػػػف محمػػػػد )المعػػػػوفه: المؤلػػػػؼ: أ ػػػػ، مقػػػػاني الاػػػػرآف

مكػػػػت  -الناشػػػػر: جامقػػػػت أـ الاػػػػرا ، المحاػػػػؽ: محمػػػػد عمػػػػي ال ػػػػا وني، ىػػػػػ(ٖٖٛ
 ـٜٓٗٔالط قت: األوله، ، رمتكالم

عرا ػػو المؤلػػؼ: إ ػػراىيـ  ػػف الأػػري  ػػف أػػيؿ، أ ػػو إأػػحاؽ ، مقػػاني الاػػرآف وا 
شػػػر: عػػػالـ النا، المحاػػػؽ: ع ػػػد الجميػػػؿ ع ػػػده شػػػم ي، ىػػػػ(ٖٔٔالزجػػػاج )المعػػػوفه: 

  يروت -الكعب 
 ـ ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔالط قت: األوله 

، مقعرؾ األقراف في إعجاز الاػرآف، وُيأػمَّه )إعجػاز الاػرآف ومقعػرؾ األقػراف(
، ىػػػ(ٜٔٔالمؤلػػؼ: ع ػػد الػػرحمف  ػػف أ ػػي  كػػر، جػػالؿ الػػديف الأػػيوطي )المعػػوفه: 

 -ىػػ  ٛٓٗٔالط قػت: األولػه ، ل نػاف – يػروت  -دار النشر: دار الكعػب القمميػت 
 ـ ٜٛٛٔ
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المؤلؼ: أ و ع ػد ا   ػدر الػديف محمػد  ػف ع ػد ا   ػف ، مقنه ي إلو إي ا 
المحاػػؽ: عمػػي محيػػي الػػديف عمػػي ، ىػػػ(ٜٗٚ يػػادر الزركشػػي الشػػافقي )المعػػوفه: 

ىػػػػػػ/ ٘ٓٗٔالط قػػػػػت: الثالثػػػػػت، ، الاػػػػػاىرة –الناشػػػػػر: دار ايعع ػػػػػاـ ، الاػػػػػرة راغػػػػػي
 ـٜ٘ٛٔ

المؤلػػؼ: ع ػد ا   ػػف يوأػؼ  ػػف أحمػػد  - األعاريػبمغنػي الم يػػب عػف كعػػب 
 ىػػ(ٔٙٚ ف ع د ا  ا ف يوأػؼ، أ ػو محمػد، جمػاؿ الػديف، ا ػف ىشػاـ )المعػوفه: 

 –الناشػػػر: دار الاكػػػػر  - المحاػػػؽ: د. مػػػازف الم ػػػارؾ / محمػػػػد عمػػػي حمػػػد ا  -
 ـ.ٜ٘ٛٔالط قت: الأادأت،  - دمشؽ

ع ػػد ا  محمػػد  ػػف عمػػر  ػػف المؤلػػؼ: أ ػػو ، ماػػاعيح الغيػػب = العاأػػير الك يػػر
الحأػػػػف  ػػػػف الحأػػػػيف العيمػػػػي الػػػػرازي المماػػػػب  ا ػػػػر الػػػػديف الػػػػرازي  طيػػػػب الػػػػري 

الط قػت: الثالثػت ،  يػروت –الناشر: دار إحياء العػراث القر ػي ، ىػ(ٙٓٙ)المعوفه: 
 ىػ ٕٓٗٔ -

المؤلؼ: أ و الااأـ الحأيف  ف محمد المقػروؼ ، الماردات في غريب الارآف
، المحاػػػػؽ:  ػػػػاواف عػػػػدناف الػػػػداودي، ىػػػػػ(ٕٓ٘نه )المعػػػػوفه:  الراغػػػػب األ ػػػػايا

 ىػ ٕٔٗٔ -الط قت: األوله ، دمشؽ  يروت -الناشر: دار الامـ، الدار الشاميت 
المؤلػػػؼ: أ ػػػو الااأػػػـ محمػػػود  ػػػف عمػػػرو  ػػػف ، الما ػػػؿ فػػػي  ػػػنقت اإلعػػػراب

، المحاػػػػؽ: د. عمػػػػي  ػػػػو ممحػػػػـ، ىػػػػػ(ٖٛ٘أحمػػػػد، الزم شػػػػري جػػػػار ا  )المعػػػػوفه: 
 ـٖٜٜٔالط قت: األوله، ،  يروت –مكع ت اليالؿ الناشر: 

شػػرح الشػػواىد »الماا ػػد النحويػػت فػػي شػػرح شػػواىد شػػروح األلايػػت المشػػيور  ػػػ 
 ٘٘ٛالمؤلؼ:  در الديف محمود  ف أحمػد  ػف موأػه القينػي )المعػوفه ، «الك را

عحايؽ: أ. د. عمي محمد فا ر، أ. د. أحمد محمد عوفيؽ الأوداني، د. ع ػد ، ىػ(
الناشػػػر: دار الأػػػالـ لمط اعػػػت والنشػػػر والعوزيػػػع والعرجمػػػت، ، ز محمػػػد فػػػا رالقزيػػػ
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 ـ ٕٓٔٓ -ىػ  ٖٔٗٔالط قت: األوله، ، جميوريت م ر القر يت -الااىرة 
المؤلػػػؼ: محمػػػد  ػػػف يزيػػػد  ػػػف ع ػػػد األك ػػػر الثمػػػاله األزدي، أ ػػػو الماعضػػػب، 

اإلأػالميت المجمس األعمػه لمشػ وف  ىػ(ٕ٘ٛالق اس، المقروؼ  الم رد )المعوفه: 
 ـ.ٜٜٗٔأنت:  ٕط -الااىرة، م ر–

المؤلػؼ: ، ماا د الرعايت لحاوؽ ا  عز وجؿ أو م ع ر رعايػت المحاأػ ي
أ ػػػو محمػػػد عػػػز الػػػديف ع ػػػد القزيػػػز  ػػػف ع ػػػد الأػػػالـ  ػػػف أ ػػػي الااأػػػـ  ػػػف الحأػػػف 

المحاؽ: إياد  الد ، ىػ(ٓٙٙالأممي الدمشاي، المماب  أمطاف القمماء )المعوفه: 
 ـٜٜ٘ٔ -ىػ ٙٔٗٔالط قت: األوله، ، دمشؽ –اشر: دار الاكر الن، الط اع

ىػػ( ٜٓٚالماا د الشافيت في شرح ال ال ت الكافيت أل ي إأحاؽ الشاط ي )
حيػػػاء العػػػراث  عػػػح أ د/ عيػػػاد  ػػػف عيػػػد الث يعػػػي وآ ػػػروف، مقيػػػد ال حػػػوث القمميػػػت وا 

 -ىػػػػػػػػ ٕٛٗٔأػػػػػػنت:   ٔط –مكػػػػػػت المكرمػػػػػػػت  –جامقػػػػػػت أـ الاػػػػػػػرا  –اإلأػػػػػػالمي 
 ـ.ٕٚٓٓ

، كعػػػاب الع ػػػريؼ أل ػػػي عثمػػػاف المػػػازنيلا ػػػف جنػػػي شػػػرح اإلمػػػاـ المن ػػػؼ 
الناشػػر: دار ، ىػػػ(ٕٜٖالمؤلػػؼ: أ ػػو الاػػعح عثمػػاف  ػػف جنػػي المو ػػمي )المعػػوفه: 

أغأػػطس  -ىػػػ ٖٖٚٔالط قػػت: األولػػه فػػي ذي الحجػػت أػػنت ، إحيػػاء العػػراث الاػػديـ
 ـٜٗ٘ٔأنت 

الااأـ ع د الرحمف  ف ع د ا  المؤلؼ: أ و ، في النَّحو لمأَُّييمينعا ج الاكر 
،  يػػػروت –الناشػػػر: دار الكعػػػب القمميػػػت ، ىػػػػ(ٔٛ٘ ػػػف أحمػػػد الأػػػييمي )المعػػػوفه: 

 .ـ ٕٜٜٔ - ٕٔٗٔالط قت األوله: 
عمػػػػه الم ػػػػرد، أل ػػػػي الق ػػػػاس أحمػػػػد  ػػػػف محمػػػػد  ػػػػف ويد اينع ػػػػار لأػػػػي ويو 

أػػػػػنت:  ٔىػػػػػ(، عػػػػح د/ زىيػػػػػر ع ػػػػد المحأػػػػػف أػػػػمطاف، مؤأأػػػػػت الرأػػػػالت، طٕٖٖ)
 .ـٜٜٙٔ
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اليدايت إله  موغ النيايت في عمـ مقاني الارآف وعاأيره، وأحكامو، وجمػؿ مػف 
المؤلػػػؼ: أ ػػػو محمػػػد مكػػػي  ػػػف أ ػػػي طالػػػب َحّمػػػوش  ػػػف محمػػػد  ػػػف ، فنػػػوف عمومػػػو

، ىػػػػػ(ٖٚٗم عػػػػار الايأػػػػي الايروانػػػػي ثػػػػـ األندلأػػػػي الارط ػػػػي المػػػػالكي )المعػػػػوفه: 
جامقػت  -وال حػث القممػي المحاؽ: مجموعت رأا ؿ جامقيت  كميت الدراأات القميا 

الناشر: مجموعت  حوث الكعاب والأنت ، الشارقت،  إشراؼ أ. د: الشاىد ال وشي ي
 ٜٕٗٔالط قت: األوله، ، جامقت الشارقت -كميت الشريقت والدراأات اإلأالميت  -
 ـ ٕٛٓٓ -ىػ 

المؤلػؼ: ع ػد الػرحمف  ػف أ ػي  كػػر،  -ىمػع اليوامػع فػي شػرح جمػع الجوامػع
 -المحاػػػػؽ: ع ػػػػد الحميػػػػد ىنػػػػداوي -ىػػػػػ(ٜٔٔالأػػػػيوطي )المعػػػػوفه: جػػػػالؿ الػػػػديف 

 م ر -الناشر: المكع ت العوفيايت 
 

 


