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����� ���د ا���ون وا��0����دة /���زھ��� وإ�را� ��� ���� ھ��ذه ا�(��ورة 
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أ 

  : �ـ��د�


اا���وي ا��ر�� ��
 ��ر��
 و��د ا�درس     ��، �� ��ط ���ل  ن�ط�� ا��
رئ أ��


ه �
!"، #���� 
�
%$� و� ��
 ا���رب ��
ھ�ذا ا�(�)ن ؤ��
 أن ����ز  ،�,��را أ�
د��و��ن ,��. أرد�

 

 %$1 ا0�
دة �ن ھذا ا��و���,�
و����
 أن ھذا ا�زاد �����
 �ن درا��.  ،زاد ا���ر��م أ�

4
 ا�3$و��. ��  .��و�را��ب ا�ا���  .�� ا��
�م ا�(
��3 »أ5
�� ا���
ة  « د�وانود


��و�# ا���وي � 
��
وا��=
ظ %$�# �ن  ،��رآ��3# أ�(: أ89 �7د�. ا��ص ا�، واھ��

�1 ا�$?�. ا��ر���.، ا���
�ظ.و"د أدى ذ�ك إ�1  ،ا��ر�م �رآن�# !�طت �?. ا�=ا���ر�ف، �$% 



س ا��$���. �درا��.ھ�ذه او ،و"وا%دھ��3�#  ،ا�0�دا%� ��� ھ�ذا ا��(�ف ���دھ
 ا�ر���زة ا�3

����Dراز ا�3���ل ���$و��.�=��
 ا�3��4��. د��رت ،
ط ا��ر�������  وا�7��ف ا����)�� 
����ر ���ا�(

  .» ا��ربا�(�ر د�وان  « - ر!� F %�# -ا�ن %�
س: #�3 ��
 ��ول  ،ا���و�.


ن ا����Dذا ���رآن���ر�م  ���. ا��ر�ا����ظ ا�$?�=����. و����ود، ب��
 ا�$7���وان  �4���ر إذن د��)�
�

�ورأ
 أ�ر �ن �إ��# �$�
 أ(�ل %$� ��ودا��رب ا�ذي � .�
�� ا�ا�$?��ت �=4�م ���
� #��رآن، ��� 

1  ��رآن، ��ث �
ن ا�ن %�
س ����
 �=�ر ا�ا��ر�م ���دل %$�H� ر���4د ���ت ��ن ا�()���


 ��ر. �  


 ا�3�$و��.، �
��را��ب ا���و�. ا���ل وأ�وا4%
، و��
ھ
 ا�� �ر�دو�4�وھ�ذا �و�.، ود

�����
�� ا���58�. ا������

ق ا�$?�وي، و���رز أھ���. ھ�ذا  .�
 ��رف %�د ا��دا�1 ����ن ا���

�د ا��و!وع �ن 87ل ا���و�# �(
%ر �ن (�راء ا��9ر ا��د�ث وھو أ�و ا��
�م ا�(
��، أ

��، ا��وطن ا��ر���و�س وا��
ء ����أد���4�وا ���ذ�ن أ����4م وأد��
ر�M أ���� .%
���9 � 
���ر �4��� ا��9��

 ا��د�ث .

1 �,��ث ���� ��
درة، وھ�
د ���ون ����� ،��أ�
 درا�. ا�د�وان �ن ھذا ا����1 ا��ر���

  ا��ر��. �
وط��� �����ق ھذا ا���
ول ا�$?وي �� ��
��. ا�دواو�ن ا�(�ر�. 

  

-  :��	
�� 9ل ��ن ا��(ر و��طور ��ط�وراا�$?. ا��ر��. �?. ا���
ن، وا��7
طب وا��و إنا


3�طرح ا0(�
��. أأن و�وا�ب ��ط$�
ت ا��9ر ، و�ن ,�. ار�)�ت ��� ا�����: 

�وص ��ل ا��9��. و��$���� درا��� .��
ھO ا��د�,���ض ا�����ف ����ن أن �وظ��ف ������

.��    ��ن ا��ظري وا��ط����؟. ، وا����ا��ر��. درا�. �ر����. د



ب 


�. %$1 ھذه ا0(�
��. او�H� ة  "�7رت د�وان
  ��3 " أ5
�� ا���

  �)��وذج.ا�(
��    ا��
�م

    ھذا ا�د�وان. �1وث ا��ط����. %$و�
ن ��ب ا��7
ري �4ذه ا��دو�.، "$. ا��

��7
ر ھذا ا���� ا 
أ�
 ا�دوا�� ا��� �
�ت ���
�4� و!وع: ا��را��ب ا���و�. ود

 أھ�4
: ��ن  "أ�� ا��
�م ا�(
��  "ا�3$و��. �� د�وان 

�ر�ط .1��. ا���ن ��
و��
دة ����ر ا ا0����ن ا��=���� ��
���ر و�$��9
�وي ا�����راث ا����ا��

 ا��ر��.


%ر .2���ف �(��ر ذ ا���ر���� وأ,��وطن ا��ر����راء ا���ن (�� ��
���� �����ر ���ك ا�(��

 ا���
ة ا��$�7=..

4
 ا�3$و��. درا�. ا�3� .3��م 
ط ا���و�.، ود�
��ر أ��� ا��) 
�ا��� �ز7ر �4

��
 $�ظ
م ا�$?وي ا��ر�� ا�93ل.�و�دى �وا���4
  ،ا�(


ت ا�� .4���راء ا�������وثإ,���� .��
ت  ر�����رة ا�درا��Sدا ������ �و���4م ���� .���?و�

 ا��ر����. ا�د��. ا�3$و��..

5.  ���� .���
ھO ا�درا����داد ا����%D� .��
ن ا���$=���# ا�$���ود إ����د ���" ����و��ر �را���

.
4�� ���
 ا��زاSر ���7$ف ا����و�
ت، و7
9. ا���و�ط وا�,
�وي وا��

  ا���ث %ن إ��
د T�9 �?و�. ���
(1 و���!�
ت ا��9ر. .6

  �� ھذا ا���دان.  ة"$. ا���وث ا��ط����. ا����ز .7


 ،�9و�
ت و"د وا����4�
Sل ا�$?و��. ا��د���. وا��د�,�.، أھ�4
: �9و�. ا�0�����
م �

�� 1����ول %$����. ا��9���)و�(���ن ���
در،  و�����
ت ا��9����. أ�4��9
7 
4����ذه !���ذ��ل ھ��
ول ��

����و�
ت ��و���� أا�9��ورة ��
ذ�� ا��(����� ا ي��S8�ذة، وز�
���. ا�3��رف، و�����.، ا��(��ط$�

 ا��
��. و7
ر�4
.وا���ث �� ا�����
ت دا7ل 

���ض أأ�
 ا���O4 ا����و17 ��� ھ�ذا ا����ل: �4�و ا����O4 ا�و9�=�، و� 
��
����ن أ���

 Oھ
 �� ا���$�ل، وا���$�ل، وا9�0
ء، ���ب �
 ���!�# ا���
م. ا��� ��
%د��ا���

7
����� ا��9��م %$1 7��. �9ول ���4لو 
 ..: ���د�. و�د7ل، و��$وھ


ب # ا���وي، وا�وأ(رت �� ا���د�. إ�1 ا��و����رض ��ن ا�درا��. و��دواه ، وأ�?

��7
ر ھذا ا��و!وع، و���4# و�9
�#.ا 



ج 


���و�ط� ا	��ث � : 

 ا�(
%ر، وأ,
ره. ,م �د7ل: ��د,ت ��# %ن ��
ة ،��د�� -

 ��ن ا��دا�1 وا���د,�ن. ا���$. وا��ر��بو��
و�ت �� ا�=9ل ا3ول: 

8, 1������$ت %$���وموا(��4=� .����ث ا3ول �درا����ص ا�������ث: 97���
�� .���, .��� ا���$

�د�,
. و��د��
 و���ب "��ث وا��ر���
�� ا��������# �ا�,�997 
���ب، أ���د��
 �$�ر���
ء "���رة ا��$���ظ

  ا����ث ا�,
�ث، ���
و�ت ��# �ظرة ا���د,�ن وا���
9ر�ن ا��رب �$�ر��ب. 

4
 ا�3$و��. �� (� �� ا�=9ل ا�,
��: ا���$. ا���. و%
��ت��م ود�
ر أ��� ا��

�تا���ث ��ر!��
�� .���1 أر����ل إ���م ا�=9�
��: و"����. ا�� (��� ا3ول: �درا����. ا�$� .�����

��
���ث ا�,��� ا������$و��.، و��
 ا�3��4��ذف ود��ث: ���
�ث ا�,��� ا������.، و��$���

ر ���: ا�70

  ا����دأ، و�ذف ا��7ر، و�� ا����ث ا�را�� ا���$. ا���. ا����و7..

4
 ا�3$و��. أ�
 �� ا�=9ل ا�,
�ث: �در�ت�1 7���.  ،ا���$. ا�=�$�. ود�و"��م إ�


�ث: �� ا����ث ا3ول: ��
و��ت ��.�
��: ا���$�. ا�=�$��. ذات ا�=��ل ، ��.ا�=�$ ا���$�و��� ا�,


م����ا����ث ، و���
�.  :ا�,��. ا�=�$��� ذاتا���$�
م ا���=���ل ا������ا�=���� ، و���ث ا�را���.  :ا�����ا���$

4
  :ا�7
�س ا����ث ��، و ذات ا�=�ل ا��
"صا�=�$�. �               .ا�3$و��.ا���$. ا�(رط�. ود


و�ت ، و"�م إ�1 أر��. ��
�ث: �� ا����ث ا3ول: و97ص ا�را�� �$�وا����

  ا���ت، و�1 ا�,
��: ا��طف، و�1 ا�,
�ث: ا��و��د، و�1 ا�را��: ا��دل.


�ث: �� إ�1 ��. ��
 #ا���$. ا�0(
�S.، و"��� ��
��ت ��#ا�=9ل ا�7
�س:  أ�

4
م، و�1  : ا���4،ا����ث ا3ول=��و�� ا�,
��: ا3�ر، و �� ا�,
�ث: ا��داء، و�1 ا�را��: ا

�!�ض، و�1 ا��
دس �ر��ب ا�����، ,م ا��ر��.و�!��ت ا�7
��. �: ا��رض و ا�ا�7
�س

  987. ا���ث. 

   .��ن �ؤ�=
ت ا��دا�1 وا���د,�ن ��4
 زاو�ت ،و"د %دت إ�1 �9
در و�را�� %دة

      ق وا	�داد، و�
 �و���� إ' �
&، �%و !#م ا	�و	$ و!#م ا	! �ر. � ا��ل ا	�و��و

  

  



  

 


	� ا���� : �  

  
�	��� ���ـ: ا���ا���� ���� ھا ا��
�	ن ���و�� ���� ــ�ـ�� "أ&��%� ا�����ة "� د"�	ان# ا���	"�� ود  ���� ا

�	���، وأ(�ت ���ا�>��; ا�:��� ، 9	8	�7 أراه 34"�ا ���+�2 ، �%1 ��0/ �.��از ا�%���ط ا�����+��� ود  ���� ا

  ��+�� .ا�:
� 9@�  "?:< ا�+�= ا���	"� وا���

��>�93 ، و39(/ ، و���	ھ� (����� .  و3�F أ��Eت ��� ا��>��93  ا���/ :و��� �C��; ا�+�2 7�= (�C� �D	ل 

إ�= ا��	1�4 ا���	ي ، وا��Lض J�9 ا�3را��� و3�4واھ�، وأ��+�ب ا(����ري ���	�8	ع، و�9�@�1، و��� ا���3(/ : 

�N% J7 �O3��� ول����ء ا�>3ا9= وا����J�O3 إ��= ا������#، %:Rة و��Qة ا�:��7 وآ�Oره ، O; ���و�� ا�C0/ ا
ة ا�

 ���
� أ��� ا�>���; ا�:����. و��� ا��C0/ ا�����2: در�E ��� ����  ود �����O; ا�C0/ ا����%� : در��� ا�@���� ا 

 ����� ا�@�

� أ��� ا�>���; ا�:���� ا�0�E �� ���  أ��9 ��� .ود  /�C0ا�Tو���<  ا��ا�� Tا��	ا�� ���: (1��CC �3را

��7@��� : ا�@����� اX��) J��9 ��Y���:%Zل ا���3"	ان ، و3��F  ا�V9���Wا���C0/  ، وأ(����ا ����  	ا%��1وظ0���� ا�:����7 ���� د"

%37�D� ھ] ا������ا� \
+� J�
����/ وا�CQZء ، ��D#  �ا�7�3ت ا����] ا�	[�0، وأ��Q%� أ
�� ا�����/ وا��

  �9 ">�_�1 ا��>�م، و�� ا���W�� ��CW 37ة 9��	ظ�ت ا����@��� J9 ���� ھا .

9�4
��� ���� ��FX7 ����	�8	ع ، 2��Q ��%�� و3F 37ت  /Y����� ھا ا�+�2 إ�= 37ة ��C9در ، و�9اT�4، ور

���ذ ا�8�0/ ا��:�ف  (�� 9
�J ��  �� ھا ا�+�2 .�
�� ا��  

Resumes :  

In my research entitled the grammatical structures and their stylistic meanings in 

Abilkacem Chabbi's poetry collection "Aghani El Hayat (songs of life) " , the subject 

that I believe that it worth to show the grammatical structures and their stylistic 

meanings and I choose poetry as a suitable domain that prevails the grammatical and 

morphological structures . 

The outline of research is divided into five chapters . I started with conclusion . 

then comes the ending. I hinted in the introduction at the grammatical orientation, 

hypothesis, the study and its usefulness. The things that caused my choice of the 

subject, and its  methods. In the introduction I take the biography of the poet. In the 

first chapter: I  exposed the ancient scholar's  point of view o structure. In the second 

chapter I analyzed the noun phrase and its functions in Abilkacem Chabbi's poetry . 

In the third chapter I analyzed the verbal phrase and its stylistic meanings in the 

poetry of Abilkacem Chabbi .  In the fourth chapter I dealt with the descriptive phrase 

in Chabbi's poetry. Finally, in the fifth chapter, I devoted it the study of the follow 

ups and these way the poet uses them his collection. I adopted in my analysis the 

descriptive method. From time to time, I resort to other methods that help us in our 

analysis, justification and supplying statistics according to what the context needs. 

At the end, I summarized and pointed to many observations that I deduced from 

my research. 

In my research I referred to many books, sources, references and university 

searches that have a relation with the topic. 

In fact , they were of great benefit to me in addition to supervision of the respectful 

monitor, the best support in the preparation of this research . 
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  و���� : �����أو�

   ����� -أ

� " إ��دى ��وا�� ���وزر و	�د أ��و ا	����م ��ن      ����� " ا	��  ����د �!����م ا	�����  �� �ر

� وا����ت ا	&"��وب ا	�و"����،  ��� �"ط���� " ���د)' ا	&ر���د " و �%"�ھ��� ���#د ا	"����ل���-�(         

  م.  1909ن �و	ده  � �0ر ��رس �ن �"� و .�

 3���ا	��م ا	����� ��ن أ��رة "����د ��ن �!����أ�وه ھو ا	��� 3�" ذات ا	��5ن  �� ا	���ر

�ر و ا	��دي )�ر 	!0&رة، ا	�و"�� �"ذ ا	�ر"�ن ا�%	�"�  و��8 �. د

، 8�م "وات ��-ر  � أوا>ل ا	��رن ا	�����، و أ��م ��; �و�د ��رج أ�وه �ن ا9زھر  

�!= ارس �"��ن ��و"س  � &��; ا	ز��و"�، و ���ز " ا	�طو��; "د�-�� ������0دة "�0 ، ،���!%	

���	'  ���ر) ��� �ن و<دة �.ره أ�� ا	���م�ن �%د، ���"�	. )1()  )1  

���� -ب  :  

�5 ا	����  � ���ط رأ�=،  !م �%ر = إ< �!�#  � " أ8"��ء ��د��        "��ن أ���م  �0�� 	م 

� زا>را."�وا �ن 8#8� أ�0ر"�  : ا9و	' )"د ���"=  � ا	����� �ن )�ره، و ا	�8"

� أ����=، ���دة )���ر�ن  ���د �        ��A�����ر��  ��� ا	���#د  ���"�،"���ل ���; أ���ر�=، ��.��م وظ

 ��%�� طو< و )ر���،  ��ذق 	0&��ت، و ���س )��دات، و ا��ز"�ت )�"��ه ا	ط��أ��.�< ا	�و"�

  )2( )2( .ا	A-ول�ن .ل ا9"واع و

��رة�ب و�F أ	�ق ��	.ُ   ( ��، أي ھو دون ا	���%�،  �Aظ ا	�رآن ا	.ر�م، و � �وا	� ا	�8"

����; درا��=  � &��; ا	ز��و"�1920)�م 	 �و ����رج ���>زا اH&��زة  ،م أر�ل إ	' ا	%�-�

  ا	�� �-ل )!��0 أ�وه. 

  �ر�� و زوا��: -

، 	."�= 	�م �ن  �� ا	%��ر�ن ��ن )��رهم �داء ���م ا	�!ب، و .1929أ-�ب )�م        

ھذه ا	��"�  � . و ، )!' ا	رIم �ن "واھ� ا9ط��ء و ��ذ�را�0موأ&0د  .ره ،	%�ل���"; )ن ا

                                                 

 . 05، ص 1997، سنة 1ديوان أغاين احلياة، أليب القاسم الشايب، حتقيق: أميل أ.كبا، دار اجليل، بريوت، ط  ) 1( 

 .10ص  ديوان أغاين احلياة، أليب القاسم الشايب،   )2( 
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=�ھ�و  �� ث ���ت و، ��� �ن زIوان إ	' �وزر؛ ����ط رأ��=را �= )!�# 	�د، و".ب �و �ة أ�

  .)1(ا	����ن �ن )�ره

���ن  و	�د�ن: ا9ول �����د �%��د )���م�رزق . وم�1931��وا	' �������ر ، 8�م ���زوج ����وزر       

�ط= ��� أ��د�ر��'  �� ا	�د��� ���' I�دا و، ا"�رط  ���� �%�د  �� ا	&��ش ا	�و"���و، زوا&=

 ، و ��د )��ل ھ�ذا ا�9��ر  ���� �%�د �وظA��.1934&#ل  ��  �را��ر ��ن )��م  ا	�8"�ا	.��ر، و

�ن دراھ�م  �� )�ش  �� ��وزر ،  !�م ��Mدرھ��، إ<  �� ا	-��فو�%. ����ر���د ا�9��.ن ا	&�!  ،

�رة آل أ�رھ� إ	�= �%د و �ة أ���=)��ء أ�رة .�أ ا	���� �و ا	���ما	���ل ا	�و"��. و�د ���ل أ ،

�� ا9د���ب، ر���زاق ���ن �"-��ب �.��و��M"�ؤه )��ن ا<ز��ده �ؤ���� ا�������ا	����)ر و ،-��و"� 	�ر

=� )2(.  

  : ������ و إ����� -

�3 ا	��ورعأول ���� "0��ل ���ن  ا�9��#ق"0��ل ا	%!��م و  ���� أد���� و  ،  �����مأ����= ا	���	�8�	��

�������=" ا	�����ل )"��د ا	%��رب " و، د	�!"��� اHھ��داء ا	��ذي -��در ���= .�����= ا	"���دي ���ر����ت �و�  

أ��دس �	م وھذا ا	%� ، و)!�"� أن ا	�ق ��ر ��  ��نِ "َ ا	�َ و �ِ �َ �ْ ا	رF  �َ �"ِ %َ  �0"� �َ = أ"F إِ  «: ��ول

  .)3( »��  � ھذا ا	و&ود

              ، و ����85ر �&����ران �!����ل &����ران  ���� أ.8���ر ����ن ��&���= )����دي ����رأ ا9دب ا	�0&���ري  

  .و ��8 � 

����%ر �0Aو���� و ط��%��أ)&��ب ����� .����= ا	%����د  ��� او	���A�� )���ل و وظ �، و را ��ق ا	�ر.���

� )�ر �� �"��ھ' إ	��= ��ن أ)���ل ا	���>ر�ن  �� �و.�0���"�ا	رو����ن أد���ء ا	%�رب، .A�وزي  

�� أ�� ����!�� و �واھما	�%!وف، و إ��  .، و "��ب )ر

�ر �-�>ده و أ���8�=  �"���� و )ر��=  �� ، و أو	�' "��را�� أ.8�ر ��ن �ط�و)�� �و"��

�� �ن "ا	"�0�� ا9د��A-	ن ��ن )��م " -ا�� .ل "�0ر ا8"���م، 8�م ظ0�ر ��%ره  �� �1926

� �&�و)�  � ا	�&!د ا9ول�ا	�و"��  ��  ا9دب�ن .��ب ز�ن ا	%��د�ن ا	�"و�� " ا	�"� ا	��	

�، و اH"����ن ���ن ا	�ظ���	م. .���� "���دى ��ر���ر ا9دب ��ن ����وده اا	��رن ا	را���; )���ر"���؛ 	��!�د

                                                 
 .06د��ان أ���� ا����ة، �� ا����
 ا�����، ص  ) 1(

 .06ا����ان، ص  ) 2(

�� ا��� ا�����، ص »أ���� ا����ة   «����� د��ان  ) 3(�� 
��� ��� ا���� ��� ا����
 ا�����، ! ،07. 
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 ���وا&���)����إ	�' و�و ��   ، و "�-ر ا	��رأة ��ن ا	��!��ن�0م  � �ر.� �%ث ا	�، .�� أ�

� و ا	�&���; " ا	�ذي أ8��ر &�"ب -�د��= ا	ط��ھر ��داد%�، -���ب .���ب " ا�رأ�"��  �� ا	��ر

�ن��ظ� ا	و�و A� =ز��"= )1(�&رأ� � .  

� ط�%��=  ��� �-��ر 1934-���ف ���رع  ��� &���; د�وا"��= " أI���"� ا	�����ة "  ��� ���"� ،

�"� أ���"��� �5-��د��ء %����� =���A"� =����"��� و���	.��ن ا	د ���ت 	��م �R���A 	��= ���ن أد����ء وا���� ا	&ر

=����H)2(.  

- ����  : ـ�

، )!�' ��دة  �� ا	�ذھن و ر���  �� ا	�����، ا"A%��	� ا	A%�ل و ا	�ردات.�ن ھز�# ، �د�د   

�ر ا	A��ور������نا	ط���;، ����ول )"��= ا	���ن  ��� "ا	%���	م ا9د����"،  ، )����د ا	-���� � ��� ا	�و"���

  ، 1934د����ر 

» ����و��، .ر�، �%���ب، طرو�� 	�&�	س ا9دب، ��5"��ود ، ��  )3( .» ا	A.�ھ� ا9د�

����%ل �0��� ھ����و � ،���A%�ط	ھ��و �����د ا'���� ، ���..����             دت ا	%واط��ف )"��ده �-���R �ر���� "�ھ

» �����ؤ�ن ��5ن و.�ن ���� 	��#ده، -��دق ا	وط" ،���!�� ��، ���ول 	���دة ا	A.�ر ر���	� إ"���"

  )4(.»�و< و )�#-�رة &0ده أن �����0  � أ8"�ء ����= ا	�

  : �ـو��� -

�ط���	� م 	!%��#1934أ�I��طس  �26��و"س ا	�����رة ���وم  �-��د  Hا 'A���ج  ��� ا	���

 «     8���ر، و ھو ا	����A' ا	ذي )رف  ��� �%د �����A' ا	���ب "ا	�د�م" ��� �و"A!وري

�، ��رب ��وزر، ���ث ���ره	���ل &��8"= إ	' �!ده ا	م 1934أ.�و�ر  09�وم  �و �و���«،)5( 

��ن ا	"��ل8م "�ل  ��� �%د إ	' �وزر أ��م "دار ا	��8 � ".  

                                                 
  ا��&�#��ن : ھ
 ا����#"�ن)  (1)

�: د��ان أ���� ا����ة، ������، ص،  ) 2("'�13. 

)3(  ،()*� + ��  . 14. ص ا�

� + ا�(��- 4(� .14. ص ) ا�

� +ا�  )5(� .14، 13ا�(��-، ص  
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  : آ��ره -

، و 	.�ن  �� ا	"8�ر" ا	���ل ا	�%ري )"د ا	%�رب "أھ��0 "د�وان ا�I9"� " � ا	�%ر و  

  : 	= آ�8را أ�رى، �"�0

�" و �-��ص أ���رى -��"�، وز���ر ة  ��� ���د أ����= �����د ا�9���ن ا	������، .�"��ت ����ود"&����ل �8

� ا9و	'.و�� ا	د��ا	�%�رف  � ا	��  .ور

��د ��� أ)�دھ� 	�!��'  �� ا	"��دي ا9د���و ھ�و درا"�%راء ا	�Mرب " - ��  �، �ر.0�� ��طوط�

  ."�-�A�س" إ�راھ�م �ور�%�-د��= ا	����� 

�ر��0 �&!� "ا	%�	م"  � �و"س -" ،"��� ا	0&رة ا	"�و-� ".  

  : $� د�وان ��ر�فا  -أ

����� ا���رھ�� و ر���A"� ��0�= ���ل �و��= ، أ�I"� ا	���ة د��وان �-��>د �9�� ا	����م ا	  

��ر�ن إ	�' -�د��= و ق ا	��!�ل ا	��ر��� ا	ذي  �=، )!' ��� &��ء  �� ر���	�= ا	����%� و ا%	

  ."���د ا	�!�وي"

�-��>ده  �� ، -د�ق أ�� ا	���م أن ا	��)ر �د ا����ر ز�ن ا	%��د�ن ا	�"و��و �روي   

� ا	&ر�د�رة "��ھ� أ���ھ� ، إ��ن  م1934ا9�0ر ا9و	' �ن ��� � .  

" و ��د .��0�� أ.8�ر 	�!��ويو �د رIب ا	��)ر أن �.�ب ��د�� ھذا ا	�د�وان -�د��= " ����د ا

  �ن �رة.

��	�ت دون  ا	��� �ن ا���9ب�رار ط�%=، و  � أن ا	���� ���ر �!�= ا	"دم 	��ر)=،و  

" 	.��ن .)1(وا"��=ا	����)ر ���ن دون أن �ظ0��ر د� ���و �، و ط���; ا	��د�وان ا	���)��ب ا	���� -���د �=

������م  ��� " دار ا	.���ب �1955)ر أ-��دره 	!���رة ا9و	��' )���م "، أ���� ا	��������د ا�9���ن ا	

 �"����8 � ����T� >إ =���� " و )!��' ا	�ر����ب ا	��ذي ا�����ره 	��= -�����=، و	��م ��-��رف  �ا	���ر�

، " ��� ""ظ��رة  ��� ا	�����ة"، " أ"���ودة ا	ر)��د���ت )"�و�"0���  ��� ا	�-��د�ر، و ھ��� "�-���>د أ8

� ا�9زان" و "&دول ا	�ب""، "أ��0 ا	�ب%ري"، "�، ""، "أ��0 ا	!�ل"ا	ظ#م�"I2(.أ(  

� ظ!�ت �در&�� و �ق ا	�ر���ب و  �A!���	وان،  � ط��)�0�� ا��ر ھ"� إ	' أن �-�>د ا	د�"

�، و < �وا	����ر��� ا9ول،  !���� ا	�و���و)�������; �-���>د ا	��د�وان، و ھ���  ���;زم ���راع ا	"��

                                                 
 .11د��ان أ�� ا����
 ا�����، ص  ) 1(

  .115ا���0ر �*()، ص  ) 2(
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 �����) �وز�%��� 107(و��>�������ب، "����ص )!�����،  &���ء ���%�ف ا	�ر أ.�د�������ن  �، ���5"��با	��و

 ����ا	"��ر�ن 	!روح ا	�� أراده )!��0 -��ب ا	د�وان، 	ذ	ك )�د"�  � )�!"� ھذا إ	' آ�8ر ا	

���.ل  -��و< ��و���و)�ت ھ��� � � ��� " أI���"� ا	�����ة " 	�ر����ب &د���د دا���ل �����ور �����

��X�.  :  

  :�( �%�- أ+'�م�ون +��دة �( ا ���%ت: �'& و �% -1

�وخ ص ، (: �ت �-�>دو إ"��"�����  -أ ��م ص ، �.وى ا�127ن �د�ث ا	��، ا	�&�د 128	

�ط�ن ص  ، أ�"���ء131ص ���� ا	8%����ن ا	����دس ص 136، ���رم ا�9و���� ص 133ا	A���!  ،

137.(  

�وخ ص ���ن ���د�ث ا	( :�"��� و أ)����را: )���ر �-���>د ھ���ز - ب���، 144، ا	�����ة ص 142

ص         ، أ�0�� ا	!��ل 152	د�وع ص ، ا149ص  ا	�&0و	�، ا	.]�� I146ر � �ن �م ص 

� ا	������ة ص 164، ����&ون ص 161������� ����ن ������ن ص  ،154��������.وى 8�( ،165 ،

� ص %<��167(.  

� 170، و ھ����: ( ا	������ة ص 8���#ث و )����رون �-����دة "زو)���� و -����وات: -&���ـ  ����"Iأ ،

، ا	�����ء ا	���ز�ن ص 180	��م ص ، د���وع ا1799، ���ر ���; ا	��دھر ص 174ا�9��زان ص 

، أ.8�رت ��� 194، -وت ��>= ص 192، إ	' )�زف أ)�' ص �189وت ص ا	، إ	' 184

�ر ص 200، إ	' \ ص 197�!�� ص M-	ص 206، ا�9د ا � .�ر   210، ا9�واق ا	��>0

،  ��� ظ��ل وادي ا	���وت ص 225، ���د�ث ا	�����رة ص 217، �!��ب ا9م ص 213 "���ن ص 

� ص 240، -وت �ن ا	���ء ص �237دة ص ، ا	�234%���� ا	Mر��ا	-���ح   242، ا	روا

،  �� ��.ون ا	!��ل ص 250ر ص ، �!�ب ���)248، زو�%��  �� ظ�#م ص 244ا	&د�د ص 

252 (.  
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  : /�س و ��رون +��دة �( +'��ن �( ا �ب و ا �$�$-: -2

� ا	��ب 260، إ��ك ص 259رام ص ، ھ�: ( .0ر��ء ا	M � ا	�ب: ��; �-�>د -أ   ��- ،

، طر����ق 269، ا	&�����ل ا	�"����ود ص 267، ا	����ب ص 265، أ�0���� ا	����ب ص  261ص 

� ص �  ).272ا	�0و

� -ب   ��  : � ا	��

� )"�د ا	275�-��>د )��8��، و ھ��� أر��; �-���>د: ( ا	M�زال ا	A���ن ص   ) 1 ��!����ب ص ، 	��

� ا	���رة ص 282و)ود ا	Mوا"� ص  278"�A	284، ا .(  

2��، ���5م ا	��ب ، ا	ز"286)�رة �-�دة: (  � ا	ظ�#م ص  : أر�;) �-�>د -�د���� ا	ذاو���

� ��ن .��ب 302، ا	�ذ.رى ص �296س و ا	�وم ص ، &دول ا	�ب ��ن ا2949ص �A�- ،

، -�!وات  �� ھ�.�ل ��ب 311، أ"� أ�.�ك 	!�ب ص 309، ر�8ء  &ر ص 305ا	د�وع ص 

����ت ا	%وا-���ف ص ، 321، أراك ص 314ص � �، ذ.���رى -�����ح ص 324أ��0���� ا	���!���

  ). M333-ون ص ، ��ت ا	330، أ	��"� ا	�.رى ص 326

�2�00د: �00( ����00ة ا ط000��$- - 3+ )، 345، &����ل ا	������ة ص 343( ا	"&���وى ص  ، ���00

، أ��#م ���)ر 354، �"�&��ة )-�Aور ص 350، ����� ا	�ر�ف ص 347أ"�ودة ا	ر)د ص 

  )1(.) 366، ا	�Mب ص 361أ�I"� ا	ر)�ة ص  ، �ن359ص 

  :��ن�%ث و ��رون +��دة �( +' :�( ھم ا4'رة و ا ���ة - 4

، أ"���م �0�ب 381، ���ود ا�9�#م ص 377أر�; �-�>د ھ��: (��� ��وت ص  ا4'رة: ھمّ  - أ

  ).386ا<)�راف ص  ، 384ص 

��%ر ص ،388 ���; )��رة �-��دة، ھ��: ( ��%ري ص ا ���0ة: ھمّ  - ب ��� 391 �، ا	��]�

� ا	������)ر 413، ا9د�����ب ص 405، إ	����' ا	�!�����ل ص403 ا	طAو	����� ص ،301 ص�����"Iأ ،     

�د ا�9��' ص424ر ����� ص  ���� ،419ص �  &���ج ا9����م ،  ��416ص ���I���"� ، أ429، "

�د   451، ا	���رة ص445، ا	&"� ا	��>%� ص441، إ	' �!�� ا	��>= ص 438ا	��>= ص��"

  ).464، ���)ب ا	%ظ�� ص462، ا	"�س ص460، ��ل �!�� 	[	= ص455ا	&��ر ص

                                                 

 .37، 35ا���0ر ا�(��- �*()، ص  ) 1(
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، 467ص  	!��وت =( �!� :، و ھ��( ا وط�- و ا �ر�- و ا ��ل: '$& ��رة +��دة - 5

� ص !�� ص �468و"س ا	&���� ص 474، "ظ�رة  �� ا	����ة ص 471، ا	-���Iط�	' ا�	إ ،

د�ن ، �� ���ة ا	�488، ا	"�� ا	�&0ول ص 485، �� ا�ن أ�� ص 483ت ا9��م ص ، ��	480

، إ	��' ا	���%ب 500، إرادة ا	�����ة ص499، 	!����ر�3 ص 498، ���ر ا	"0��وض ص 490ص 

� ص517 ، 	�ت �%ري ص515 م ص، إ	' ط�Mة ا	%�	508 ص��  .)1() 519 ، ا	د"�� ا	�

�����ل )!��' ����; و ��>��� �-��د���وان أI���"� ا	�و�����ة �و ���د "ظ��م ا	����)ر أ�����ت ، ةد

 :�0  �  �-�>ده )!' ��%� أ��ر ����، و أر�%� �&زوءة،  ��5 ا	���

1- ���� و ��8ن و ��%ون �<�� ��ف أر�%A�	2     ا- ���  و ا	طو�ل )�رون �

  و ا	���ط ا8"�ن و��%ون ���� -4  	.��ل ��8ن و ��8"ون ����            و ا -3

�و ا	����رب ��>��ن و ��% -5 ���  و ا	�"�رح ��8ن )�رة ����  -6  و )�رون �

�ا	ر�ل ��>� و ��%و  -7 ���  و ا	�ر�; ��; و )�رون ���� -8     و 8#8ون �

�و ا	��دارك ��% -9  ���  و )�رون �

  : ، ھ(�- أ$�رأ�� ا ��زوء ��ر$ -

10- ����ف أر�% -11   �&زوء ا	.��ل ��>� و��� و ��%ون �A�	و �&زوء ا�  و )�رون 

                                                       ����  

12- ���  و �&زوء ا	ر�ل ��>� و ��%�  -13     �&زوء ا	���ط ��8ن )�رة �

                                                         ���  و )�رون �

                                                 
 . 49، 41ا���0ر ا�(��-، ص  ) 1(
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  :  �)#�ن ���A%!ن  �)#�ن أ��ر��� -1

�!ن -2(�A� ن	ن  %و!�(�A� ن	و%  : =��  أ)�ر

  أ)�ر��= : ���A)!ن ���A)!ن ���A)!ن -3

  أ)�ر��= : ���A%!ن  �)!ن ���A%!ن  �)!ن -4

  أ)�ر��= :  %و	ن  %و	ن  %و	ن  %و	ن  -5

6- A��� و<ت%A� ن!%A��� : =��  %!نأ)�ر

  أ)�ر��= :  �)#�ن  �)#�ن  �)#�ن  -7

  أ)�ر��= : ���A%!ن ���A%!ن �A%و<ت  -8

  أ)�ر��= :  �)!ن  �)!ن  �)!ن  �)!ن -9

: ��A����)!ن، ���A)���ل، و �.���ون  ���� ا	%���روض ا	�8	8����: ��A����)!ن، و 	0���� أر�%���� أ����رب -10

  . ، ���A)#ن، ���A)#�ن)( %#�ن

11- ����  ����A%!ن، �A%!ن، و 	0��� 8#8��� أ���رب: �����A%#ن����� :و �.��ون  ��� ا	%��روض ا	�8"

و   روض ا	�8	8�: ���A%ل (�A%و	ن)، و 	�0 ��ر��ن: �A%�و	ن  %�و	ن، و �.ون  � ا	%�A%و	ن

�.ون  � ا	%روض ا	را�%�:  %ل، و 	�0 �ر��ن:  %ل،  %و	ن.  

13- �����  �ن، و 	0���� 8#8���� أ����رب:  ����)#�ن،  �)#�����ن:  ����)#و �.���ون  ���� ا	%���روض ا	�8"

  .)1(!ن �)

  ا ��$( �( �رآة ا ��ر :  -

8�را �ن ا	�و�و)�ت ا	�� ���م  � �%ظ��0 ��	&دة ا	�� ا"Aرد ��0   . ����  .�"�ول �%ر ا	

ھ���ذه  . و 	����د �"و)���تن �.�����ون ا	����%ر  ���� ا	�M���رب ا	%ر�����و����ط ���� –ذاك آ"��� –

، د��وان" ا	��ب، ذ.�رى، و �"�0 �-��>ده ا	��� ا���رھ��  �� ا	�ب و ا	Mزل ا	�و�و)�ت ��ن

� �ن .��ب ا	�A-" د�وع، ذ.رى -��ح.  

، 8�م �-��>د ، أ.8�رت ��� �!���": "إ	�' �!�ب ��>�=�>ده .ذ	ك: "ا	�!ب"  � �-��د�=و �"�و	ت �-

ت وھ� " �د�ث ا	���رة، إ	' \، إ	' ا	�وت، �.وى ���>%� "، و �-��>ده )�ن ا	�ووا	%دم 

. م، ر8��ء  &�ر، ا	M��ب "�9�#، ������ ا	�ر��ف ، ���ود ا، ا	���ء ا	�ز�ن"ا	طAو	�ا	�Mب �8ل: 

                                                 
��ي ����ات، ط�'"� ا���6�5 ا��4#� #� ا�3�وض وا���ا#�،  ) 1(:����� ا�، دار ا��4�� �=>��� وا�'��، ا�('� ��4�; �� ���� ا�

 . 10. ود��ان أ���� ا����ة �� ا����
 ا�����، ص 32، 22، ص 1994
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�  � �-�>ده: " ا	.]��� ا	�&0و	��.�� �"�و	ت �� ، �"�&��ة )-�Aورأ�%�ره ا	Mر�� ا	رو���"Iأ ،

أ������ ا	وط"�����ت �8���ل  ����%�ره. و �"�و	���ت أا	�����)ر، إ	���' )����زف أ)����'، -���وت ا	��>���="

=!� ":=�  .	!�وت ، ��	ت 	� ا9��م" �-�د�

��د�= " و .ذ	ك ا	0&�ء ا<&���)�  � �-�د�= " ا	د"�-� ��A  ������ " ، أ�� ا	�%ر ا	���� ا	�

��&ون  .�م .�"�ت �-��>ده : " ��رم ا�9و��� ، ��ا	8%��ن ا	��دس " و )ن ا	�ِ  ، ��)�ب ا	%ظ��

.ل �� ذ.ر"�ه آ"�A �%�ض ��ن )"��و�ن ا	�-��>د ا	��� �"�و	0�� د�وا"�= " أI��"� �ر �; ا	دھر" و

  )1(.ا	���ة "

���)را ���#�5   ����، ��ر&��� �را�!0��  �� �����= ا	�-��رة����ة ، ، ����� 	!	�د .�ن ا	

� ا	���� .���ن��%��.8��ر  �0��� ���ن ا	��5��ل  ��� ا	ط� ���A  .5ة���، 9ن  �0��� .��ل �%���"� ا	و&��ود و ا	"

�� طAو	� و %���ة اH"��نا	ط�� �  ��. �	ذي �M!�ب )!�0�� ھ�و ا	&�"�ب ، و 	.ن ا��ب و .0و	

�"� ، و ا	���ب أ���"� أ�رى، ا	ذي ��8ل ا	طAا	"��ر� �� 9"0�� دا>���  ،و	�%�	��د أ)&�ب ��	ط�

�، ھ� ذ.ر��ت طAو	�=، و و &داو	�0ا	�&دد �5زھ�رھ� ��  .	0ذا .�"ت �&�ش  �= ذ.ر��ت �د

  

  : =�و	.ذ	ك ا	%0د ا	ذي .�ن ��رح  �= دون �5م أو .!ل  

    ور ا ط@و ،ا 'ذا�-ِ وَ  ،-ِ وَ  �ُ ا طُ  نِ �َ زَ  �(ِ  تُ ْ =ُ  دْ +َ      

َ أ��َ       َـ ��ْ � �َ =�َ  � ◌َ ـا و ،لُ داوِ ا �َ وَ  ،لُ %ِ$ ا $َ  � Bورـھُ ز  

      ْ��ََ  ورُ دُ ـ� �َ �َ ْ ا دB  ،لَ �    )2(.وردُ ـَ � � أوْ  ،�C@َ ھْ $�

 

                                                 
0��� ا��>'����، ا���ھ�ة �0�، ط ) 1(� . 51، 50م، ص 1997، 1ر:�� ا�=�?� #� د��� ا��3�، �>� ا�3<�< ا�'3����، ا��ار ا�

 .����213ان ص ا ) 2(
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ن ا
�دا�� وا
��د�ن وا
�ر�ب ا
	������وم   �.  
  

  

  .بــلة والتركيــوم الجمـــمفه ث األول:ـالمبح

   .بـــتركيللـا اء قديمرة العلمــنظ اني:ـالمبحث الث

   .لتركيبلنظرة المحدثين والمعاصريـن العرب  المبحث الثالث:

 



ا�����                                                                                    ا
	ولالفصل  
                                                                   �� وا���د��نوا��ر��ب ��ن ا�	دا
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  :ا���ل ا�ول

   .���وم ا����� وا��ر��ب: ا���
ث ا�ول

�ط�� ���وم ا����� ���، وأ     � ��ط%�� �دى ا�#��ة ا�	دا�� وا���د��ن.ا ��  

  ��ر�ف ا����� ���: -أ

ا����**� وا�**دة ا���**ل، و2**د أ���**ت ا��1**�ب، إذا  « ھ**ـ ):393�	**ول ا��**وھري ( ت 

  )1(.»ردد�3 إ�� ا����� 

3 #*أ��*ل ا��1*�ب وا��*%م �*م 7�*�3 و��و « ھـ ):538ا�ز�45ري ( ت  وا�����  #د         

  )2(.» و�:�م �1�ب ا���ل، وأ5ذ ا�94ء ����

وا����*�: ��� *� �*ل 4*9ء ا���*ل ا�����: وا�د  « ھـ ): 711�	ول ا�ن �#ظور ( ت         

   )3(.» ا��1�ب و=�ره�ن ������ 

     ن ��ر2***3 وا��1***�ب رده إ�***�وا�4***9ء ��:***3  *** «ھ***ـ ) �817�***روز أ�***�دي ( ت ا�و #***د 

  )4(.» ا�����

 لَ زC ُ#* وBَ وا َ�*رُ َ�*�َ  �نَ ا�*ذ@  �لَ 2َ*وَ  « :�2و�3 �:*�� آن ا��ر�م 97رو��ء ��ظ ���� 97 ا�	            

  )5(.» ةً دَ ا�ِ وَ  �ً َ� �ْ �ُ  آنُ رْ ا�	ُ  �3ِ َ�  َ 

  ��ر�ف ا����� ا�ط�
�:  -ب 

ا����� وذ�ك #ظرا �5B%ف �ذاھ��م وآرا�H*م   ���ء ا���� 97 ��د�د ���وم فا���5	د         

رب، �*م  ن ���وم ا����*�  #*د ا���*و��ن وا�#�*�ة ا�	*دا�� وا��:��*ر�ن �*ن ا�:* �وأ��دث ھ#

  . #د  ���ء ا���� ا��ر���ن

  

  

  

     :����  #ظرة ا�:���ء 2د��� ���ر��ب:ا���
ث ا�
                                                 

،  ( 4/1662، 1984، 3، طر، دار ا	��& ا	% ��$ ���وت "! �، ا	���ح، ��ج ا	���، و���ح ا	�����، �����  أ�� ��� ا	���ر ��� ) 1(
.(*+ 

* ). 100، ص 1992أ.�س ا	�%,�، دار ��در، ���وت، ط، ) 2(+ ) ، 

*).  11/128، 1992، 1	�4ن ا	��ب، دار ��در، ���وت، ط) 3(+ ) 

6�5، ���وت، ) 4(�	 &� ( ا	6* ) . 3/351ا	���8س ا	��7، دار ا	�

 .32ن، ا>"� : .�رة ا	���9) 5(
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  ب 97 ��د�د ���وم ا�����.ا�دارس ���راث ا���� ا�:ر��� ��د ا���ھ�ن أ1�1�ن �:���ء ا�:ر

  ���ه ا�ول: ا� -

���**وم ا��*%م، و�**ن ��**#�م: ا�**ن �#**9،  دفا�**ر�**رون أن ���*وم ا����**�  ��**�هاB أ�*��ب ھ**ذا     

�*د أ�*� ا��*%م �7*ل ��*ظ �1*�	ل �#�1*3، �� « وا�ز�45ري، وا�ن �:�ش، و1*��و�3، �	*ول ا�*ن �#*9:

أ5وك، و2�م ���د، وM*رب 1*:�د، و7*9 ا�*دار  #�و :ز�د ن ا���لو���:#�ه، ھو ا�ذي ��1�3 ا�#�و

               )1(.» ، �7ل ��ظ ا�1	ل �#�31، و�#�ت �#3 ��رة �:#�ه �7و �%م،و �3 ، و�3، وأف أ�وك 

�����ن أ1#دت إ�داھ�� إ�� ا5N*رى و �ر�ب �ن ا�ا��%م ھو  «:	و�3� ري 7�:ر37أ�� ا�ز�45

ز�*د،  بَ رِ 4ر �*���ك، أو 7:*ل وا1*م �	و�*ك: Mُ*� ا�1�ن �	و�ك: ز�د أ5وك،ذ�ك  B�9�O إB �ن 

د ا�#�*و��ن أ �م أن ا��%م  #* « :�9و#�د ا�ن �:�ش �:ر�7� ��B )2(،» ��� وا#ط�ق ��ر، و���1 ا��

             )3(.» أ5وك و2�م ��ر...ل �#�31 ���د ��:#�ه، و�9�1 ا�����، #�و: ز�د  ��رة  ن �ل ��ظ ��1	

وا��%م ��  «) 7�	ول: ھـ 711ور ( ت ظ�#  �ط�� ا�����،  #د ا�ن �� ���� #�د ا��%م �راد7

  )4(.»��ن ������ �#�31 وھو ا����� 

97 �:رض �د��3  ن ا��%م 97 �*�ب ا1B*�	��� �*ن ا��*%م وا�Q��*� )  180أ�� 1��و�3 ( ت:     

� ھ*و ��*�ل �7#3 (أي ا��%م ) �1*�	�م �1*ن و��*�ل ، و�1*�	�م �*ذب ، و�1*�	�م 2�*�� ، و�* « 2�ل:

أ���ك أ�س ، و�T1�ك =دا ، وأ�� ا����ل S7ن �#	ض أول �%�ك :  �ذب ، أ�� ا���1	�م ا��1ن 7	و�ك

�5Tره ، �7	ول : أ���ك =دا و�T1�ك أ�س، وأ�� ا���1	�م ا��ذب 7	و�ك : ���ت ا���ل  و4ر�ت �*�ء 

و�ك : 2*د ز�*دا رأ�*ت ا���ر ، و#�وه ، وأ�� ا���1	�م ا�	��� O7ن �UM ا���ظ 97 =�ر �وM:3 #�و 2

. )5( » أ�*س  ا���ر ��ء 1وف أ4رب   :، و�9 ز�د ��O�ك وأ���ه ھذا . وأ�� ا����ل ا��ذب O7ن �	ول

  و#��ظ 97 2ول 1��و�3  #د ذ�ره ���ط��  ا��%م B ��1:�ل ��ظ ا����� .

�**ذ�ك ا���**ط�� ��**ث ا1**�5دم  ����اا1**�5دو2**د ا��5**ف ا�:���**�ن 1**��و�3 وا���**رد 7**9        

  و��*ن #�*دھ�� ���	�*�ن 7*9 ���*وم ا��*%م ا�:ر�*9 " ا��%م" وا5�1دم ا���رد  " ا���م "��و�3 1

  ��ن �:ر�ف 1��و�3 أ��ر د�2 �ن �:ر�ف ا���رد. ا1م و7:ل و�رف، وإن ��إ��ث �#	1م 

�� #�س ا��*ذھب ا�*ذي 1*�ر �وذھب ا�#��ة ا�ذ�ن ��ءوا �:د ا�:����ن �#��ة ��داد          �5

                                                 
)1 ( � . 1/17، 2!�6ر، دار ا	A�ى ���وت، طا	"! � ا	?��<=، ����� �8

�& ا	�����، دار ا	�6* ، ���وت،) 2(� BC *��  .6، ص 2ط "! �، ا	

)3 ( ،B!D .1/18ا	��ھ�ة، "! �، �Hح ا	��* �$ FDG ���وت، DE8�� ا	

�& ). 12/523	�4ن ا	��ب، ) 4(G ) 

 .1/25،26، ا	�DEب، ) 5(
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3 وا���رد �ن ��ث ا��:ر�ف وا��5*ط �*�ن ا���*م و�*%م وا����*�، و��*ن ا���*رد 2*د  ��3 1��و�

وذ�**ك 7**9 �واU**M ��**ددة �**ن ��**�ب ا��	�M**ب، و��**دو أن  �**را��ذ�**ر ��**ط�� ا����**� 

 9*7 �Mف  ر�ء ھذا ا��:ر�ة و��ط�� �ن ا�#��ا���رد ا���ري ھو أول �ن ا5�1دم ھذا ا��

ھذا ��ب ا��� ل وھ*و رU*7 وذ�*ك 2و�*ك:  « ھذا ا�O4ن:�� ل، 2�ل ا���رد 97 أ�#�ء �د��3  ن ا�

و��س ز�د وإ#�� ��ن ا��� ل ر:7� N#3 وا��:ل ���� ��1ن  ���� ا��1ون و��*ب V 2�م  �د 

د �7*و ��#ز�*� ��� ا���Hدة ���5�ط*ب، 7���� *ل وا��:*ل ��#ز�*3 اB��*داء وا�5�*ر إذ �2*ت: 2*�م ز�*

أ#*3  *رف ا����*�، و��*دث  *ن �ر����*� ����:*ل  و�ظ�ر �ن ھ*ذا ا�	*ول )1(»ا�	�Hم ز�د 2و�ك:

  وا��� ل، وا����دأ وا�5�ر وأ12����.

-  :����  ا����ه ا�

�:#*�  #�د أ���ب ھذا ا��B*�ه  �*س أ�*��ب ا��Q*�ه اNول، أي ا����*� �*دل  �*�        

وا�**ن ھ4**�م  ين ا1B**�ر��دد�ذا ا��B**�ه: رM**9 ا�**��:#**� ا��**%م، وا�**ذي ���**ل ھ** ف5**���

��ري#N#9،ا�ن ، وا��ر��ذا �*S*7 *رادف ا����ول، 7ا��*%م Nه ا�*��Qب ا��*�� #*#�S*�  #*د أ

) �*رى أن ا����*� وا��*%م =�*ر ��*راد7�ن ��:#*� أن ا����*�  ھ*ـ 686( ت   #�د ا1B*�ر��دي 

      �ط�	**� وأن 4**رط3 ا7Q**�دة �**دل  �**� �:#**� ��**��ر ا��**%م، و�**رى أن ا����**� أ **م �**ن ا��**%م

�**�9 1**واء ��#**ت  تن ا����**� وا��**%م أن ا����**� �**� �M**�#وا��**رق �**� «7�	**ول: Nد ا�1**#Qا

���**دأ، و**1�Hر �**� ذ�**ر �**ن ا���**ل، 7�5**رج ا��	�**ودة �**ذا��� أم B، ������**� ا��**9 ھ**9 5�**ر 

4*��� وا�ظ*رف �*U �*� أ1*#دت إ��*3 وا��*%م �*� ��1� ا��� ل وا���:ول وا��*�� ا�اا���در و

��9 و��ن �	�ودا �ذا�3Nد ا�1#Qن ا�Mس��:#� B2(.» ، �7ل �%م ���� و(  

  

                                                 
��د ، ����� �8� ��� ا	?�	� � �� ، ا	��ھ�ة ،"! �، ) 1(�	 FLD� .1/8 1968ا	

��، ���وت،  "! �، ) 2(� .�H1995 ،1/8ح ا	BC ��C�E ا	!��،  دار ا	�DEب ا	�
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�*د، وا��*راد ������*د،  ا����*د ا��%م ھو ا�	ول « ) �	و�3: ھـ 761و�:ر�7� ا�ن ھ4�م ( ت        	���

�ـ: 2�م ز�*د ، وا����*دأ  ھو ��دّل  �� �:#� ��1ن ا��1وت  ��3، وا�����  ��رة  ن ا��:ل و7� �3

�*�س  ��*�و��*ذا �ظ�*ر �*ك أ#  دھ�� #�*و : Mُ*رب ا��*صو5�ره �ـ : ز�د 2�Hم ، و�� ��ن ��#ز�� أ�*

إذ 4*رط3 ا7Q*�دة �5%�7*� و��*ذا   ��راد7�ن ��� ��وھ�3 ���ر �ن ا�#*�س، وا��*واب أ#�*� أ *م  #*3

،���  )1(.» و�ل ذ�ك ��س ���دا، �7�س �%م #�1:�م �	و�ون: ���� ا�4رط، ���� ا��واب، ���� ا�

�ن ��ث إن ا��%م ���ن ا��1وت  ��3،  " ا��%م " و " �ا����" �7و ��رق ��ن ��ط���ن         

1Qر ا�ا�����  ��رة  *ن  « ره 7�	ول:5�#�د ����:ل �U 7� �3، وا����دأ وأ�� ا����� 7�9#: ���  #�

#�*و، M*رب   2*�م ز�*د، وا����*دأ و5�*ر �*ـ: ز�*د *2�Hم، و�*� �*�ن ��#ز�*� أ�*دھ��ـ: �* 7:ل و7� �3،

  )2(.» ا��ص

ا���**ل ا����**دة، و�ؤ�**ده ��**ور ا�**ن ھ4**�م ھ**ذا ا��:#**� �و�**ود 7**9 ا��**%م � �**ن �M**و�       

ر ��*راد7�ن وأن ا����*� أ *م ا����*� وا��*%م =�* « ��� ذھب إ��3، 7�رى ھ*و ا5N*ر أن:7ا��ر��9# 

ا�����  ��رة  ن �ر�ب �ن �����ن، أ1*#دت ا�*داھ�� إ�*� ا5N*رى 1*واء أ7*�د  «7�	ول:  )3(.» �3#

�*ون �*م ��*د �	و�*ك: إن ��ر�#*B �*��� 3*#S7 9 ���*د إB �:*د ��*9ء �وا�*3، ��7	و�ك: ز�د *2�Hم، أو 

  )4(.» ا����� أ م �ن ا��%م �ط�ق

          Q1�ق أن ا��*%م 4*رط3 ا ��� ���*�م ا��:#*9 ����*� إ7*�دة، ��#�*� ا����*� B �4*�رط و�#�1#

N#�*�  �*� ا��:#*�،وھ*9 7*9 وا2:�*� =�*ر �� ���� ��� ا��و�*ول،و ،و���� �واب ا�	1م ا��واب،

� �M�� %7 ،.أ�زاء ��ل���ن 5%ل ا���ل ا��� Bإ �ھ�#:  

 �*�ن ا��*%م،ا��رق ��#�� وو �م ��ن ا�5%ف ��ن ا�#�و��ن و ا���و��ن �ول �:ر�ف ا����� و        

��*� 7:، وا����� أر�:*� اM*رب «: �	1����، 9�7  #د ���ب ا����ل �ل �:داھ� إ�� ا�5%ف �ول

 .إن �ط:**3 �4**�رك،��**روأ�**وه �#ط�**ق و ز�**د ذھ**ب أ5**وه  �**ر، �� وظر7�**� وذ�**ك4**رطوا1**��� و

   )5( »97 ا�دار. 5��دو

درھ� ا1**م �7**ذه. ا1B**��� ھ**9 ا��**9 �** أ�**� ا�**ن ھ4**�م 7	**د زاد  �**� ا�	1**��ن ا��:�**و��ن ا�ظر7�**�،

                                                 
)1 ( ،F���  . 1/431"! �، ا�$ ھ�Nم ، ا	�!B ا	

 .2/5"! �، ا	�+5 ا	���4، ) 2(

�� ا	����� 8$ ا	�4ر ا	���P، درا.� ��P"�، دO	��، ر.�	� د�DGر"! � ����.& د�C، �!�� ا	) 3(��م � ��� ا	�ة دو	�، +���8 ا8Qا6����در 	
 ،�!��!49 ،��8%.R8، ص2001، 2000ا. 

�8� ��� ا	�E"& ا	��BT، دار ا	�DEب  ا	��ي، ا	��ھ�ة دار ا	�DEب ا	��!�BP، ���وت، ط) 4( U��T ،ت��"��D	91، ص1991، 1ا. 

)5 ( ،V��" $�O *�� .1/82"! � ا	�N?8Wي، �Hح ا	
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   .)1(وا�ظر7�� ھ9 ا���درة �ظرف أو ��رور،7:ل ھ�وا��:��� ا��9 �در

ا�#��ة ا�	دا�� اھ��وا �����#ب ا�9��4 �درا�1 ا�����، ��ث �*�ن اھ��*���م و��� 1�ق #�د          

��� #�و ا��در ا�ذي �رو#3 ���% ���د�د #و 9 ا����*�، 7#ظ*ر ��*م ھ*ذه ��	*� 2��*رة ���*#ف #�

... ھ#*�ك ��*ل �*درھ� ا1*م و��*#�م  « :ا���ل 97 ا���*� ا�:ر��*� ��*� �*رى ا�*ن ھ4*�م ��*ث �	*ول

�**� اQ **راب 7:��**� أدر�وھ*� 7**9 ا���**ل ا1B*��� وھ**ذا �**� أدى ��*م إ وM*:وھ� 7**9 ا��:��*� و��**ل

  )2(.» ا��	د�ري وا��Oو�ل

إ�*� ا5*�%ف 4*��9 ��*ض، ��*�  هو���ن ا�	ول أن ا�5%ف ا�#��ة 97 ��#�ف ا����� �*رد        

        ا�*ن �:*�ش  �*� ا�*ذ�ن �5���و#*3 7*9 ا�*رأي:  د� 97 �	1*�م ا�ز�45*ري وا�*ن ھ4*�م، ��#�*� �*ر#� �ر

Hد وھ**ذا ا�**رأي ھ**و ا�1**� )3( ،»9 ا��	�	**� M**ر��ن: 7:��**� وا1**��� وھ**9 12**�� ��ظ�**�، وھ**9 7** «

  )4(وا��:�ول �3 97 �	1�م ا���ل.

  وا�����U ��درا1�ت ا�	د��� ��د 7ر�	�ن رH�1��ن: 

����:*�#9 ا��1*�	�ة �#�*� وھ#*�ك 7ر�*ق آ5*ر �و7*ق �*�ن  اھ�م ��4ل ا�����، و7رق اھ�م 7ر�ق        

3 7�*ل ( ) أ4�ر ��ذا ا�Nر  #د و ھـ 395 وا��:#�، وا�وا�M أ#3 أ��د �ن 7�رس ( تا��4ل :M

وا�**د �ء   1**�5��ر وا�N**ر وا�#�**9ر و اQ�**ا�5 «: % ا��:**�#9  4**رة، وھ**�9:**�#9 ا��**%م ) �**� 

:*�#9  �*� �:�*ت �*3 وا�ط�ب وا�:رض وا���M�ض وا��:�ب وا���#9 و��دث  ن 5روج ��ك ا��

وھ*ذا �*دل  �*� أن ا�*ن )5(.»إ�� ا��:�ب وا���#*9 واB#�*�ر  ��5�ر �5رج ��%، 7ىإ�� دBBت أ5ر

�ط�� ( �:�#9 ا��%م ) ��� أ��1ت ا�ذ�ر.� UMرس ھو أول �ن و�7  

) ر�*ز 7*9 #ظر��*3  �*� ( �:*�#9 ا��*%م ) ��*ث  ھ*ـ 471و#�د  �د ا�	�ھر ا��ر�*�#9 ( ت        

   3 و7رو2**3 7��**� �**�ن �:**�#9 و وأ����**3 وو�وھ**ا�#�** �:**�#�9**و95  إ�B**�س ا�**#ظم **4�H�  «�	**ول :  

7د��B ا����� ��M*� و2*د ار��ط*ت  #��*رھ� Nن ا��*�� و��	*� �*�ن ا���*ظ و�:#*�ه  )6(،»ا���م 

أي ���**ل ا��:#**� إذا �**�ن �ر��ط**� ار���ط**�  )1(،»أن ا���**ظ ��**U ���:#**� 7**9 ا�**#ظم  «�1**�ب: 

   1N���ب ا4#Q�H��.��و�� �����، و�ذ�ك ��ن  �م ا��:�M 9#رور�� 97 �7م ا

                                                 
)1 ( ،F��� .  2/7"! � ا�$ ھ�Nم، B!�8 ا	

)2 ( ،F��� . 8، 7/ 2"! � ا�$ ھ�Nم، B!�8 ا	

)3 ( ،*�� .1/88ا�$ "���H ،Vح ا	

�� ا	����� 8$ ا	�4ر ا	���P، دار.�  ��P"� دO	�� ، ص) 4(09"! � ����.& د�C، �!�� ا	6. 

���، "! � ا	�) 5(��U وو5T ��اU�H أ�� �X�4" $�4، دار ا	�� ��� �A8%G BC ب��	و.!$ ا �A����U�C BC B ا	��� ا	����� و�48<
 .133، ص، 1997، ���1وت ط

 .403"! � دO<* ا�6�Qز، ��� ا	��ھ� ا	BP�+�6، ص 1)6(

 .45ا	��ر ا	���4، ص ) 1(
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) �*Oن  �*م  ھ*ـ 9739 ( ت ) وا�	زو�# ھـ 626ل �ن ا��1��9 ( ت �وھذا �� ذھب إ���        

 «   )2( .» ا��*�ل ��*ذي �ط*��ق ��*� �	�M* �م �:رف �3 أ�*وال ا��ر��*ب ا�:ر�*9 ا « :ھو ا��:�9#

:�	*�ت ا��:*ل و2د ��*ر ھ*ذا ا�:�*م 7*9 ا1Q*#�د ا�5�*ري، وأ�*وال ا��1*#د إ��*3، و ا��1*#د و��

و�**ف  **�م �7��	**دا��  ،)3(» �**ل واQ��**�ز واQط#**�ب وا��1**�واةوا�	�**ر واQ#4**�ء، وا�و

Qء، وا�4**#Qن: ا�5�**ر وا�إ�**� 12**� �**�1**�ون ا����**� �%=	�**ر �ھ**و ط��**9 و= �ء �#**3 �**�4**#

  )4(ط��9.

وا�2�**ر ا�1**���9  �**� ا�ط��**9 �**ن ا�	1**م ا��**�#9 اQ#4**�ء و�:�**3 7**9 ا��	��**ل ا�	1**م          

7��ط�**ب  )5(راض ���ز�**�.=**ن ا�#**و �ن 2**د �5ر�**�ن إ�**� �:**�ن وأاNول ا�5�**ر و��**�ن �**3 أ

�1�5: ا���#9، وا���1B�م، وا�Nر، وا�#�9، وا�#داء و2د �5*رج إ�*� �:*�ن أ5*رى ��Q#�*�ر، 

  وا���د�د، وا��و��]، وا�ز�ر و=�رھ�.

  ��ن وا��:��ر�ن ا�:رب ���ر��ب.#ظرة ا���دَ ا���
ث ا����ث: 

و�:ددت   �	د ��Oر ا�:���ء ا���د�ون وا��:��رون ���	دا��، و���#ظر��ت ا���و�� ا��ر���           

ا��دارس وا��*ذاھب ا���و�*� ا��*9 أ5*ذوا �#�*� وھ*ذا �*� �:��*م ����5*ون 7*9 ��د�*د ���*وم ا����*�، 

 ق 7��	وا *د وا��N*�م ا���و�*� ا�	د��*� �*م ��*ق  �*� �*ور��� �*ل ���*رت �*U �ط*ور�و#���� ��� 1*

ا�درس ا���وي ا��د�ث، و�*ذ�ك �:*ددت ا���*�ھ�م وا���5*ت �*��5%ف و��*�ت #ظ*ر ����*وم ا����*�، 

��#O� :رف ا������*د دال «، �7#�م �ن �1*ن ا�1* 2ول �ر�*ب ����*3 �*� �:#*� �7*9  )6(،» �وت  �

 ������و�*� �*دل  �*� �:#*� ا����*� #*واة  «*2�H%:   �د ا�ر���ن �:رف ا�������ن #�د ا���ج 

وھ*ذا ا��:ر�**ف ���	*9 ��:ر�*ف ا�#�*�ة ا�	**دا�� 7*9 ��د�*دھ� ����*وم ا1Q**#�د  )7«،)7�H*دة و���*د 

 9**7 �**M**3 وا�وا�ر�**ب �**ن �1**#د و�1**#د إ�� �**� 7**9 #ظ**رھم ھ**و �**�����دة، 7�7**Qو���**وم ا

                                                 
 .359ا	��ر ا	���4، ص ) 2(

�� ���وت ، ط "! �: �D�8ح ا	���م،) 3(� .169، 161، ص T2 ،1998�7 و����� ��P& زرزور، دار ا	FDE ا	�

 .169"! �: ا	��ر ا	���4، ص) 4(

�� ا	�����، ص ) 5(10"! �: ����.& دUC، ا	6  . 

���ت  ا	���"� ا	��"BC �Z ا	��� ا	�����) 6(��، 1977، 14، ��	��ت ا	��8�6 ا	��4P�D، ا	��د "! �، �8� ر�Hد ا	�Wاوي، ا	
  .34ص

�& ا	��4ن ا	��Nي، �A�8م ا	���م ا	���P�4 وا	����� +���8 ا	W6ا<�، ) 7(� BC ��، 1971"! �، 8�^* إ	\ ��& ا	��4ن ا	��"]، 68
 .65ص
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ا��:ر��**�ت ا�1**��	� أن ا����**� 4**رط أن ��**ون ا��ر��**ب ���**ل �:#**� �����	**9، و�**ذ�ك �7**9 

  )1(ا1Q#�د��.�ن ا�:#��ر ا���و��  ���و �

7	د #ظر إ�� ا��ر��ب ا�*دا9�5ّ �����*� و12*���  )2( ��دة، �أ�� ���د إ�راھ�م ��ط�        

  إ��:

ا����� ا��1�ط�: وھ9 ا��9 ���*ون �*ن �ر�*ب إ1*#�دي وا�*د 5*�ل �*ن ا��:��*ق، ��*ل:  -1

  ا��4س �4ر�2.

3 أو ��Oدھ�� ا����� ا����دة: وھ9 ا��9 ���ون �ن �ر�ب إ1#�دي وا�د �:�ق �:#�ر� -2

  �:ض ا���ردات، ��ل: ا��4س ط��:� ��ن ا��1�ب. 

��*ون �*ن �*ر���ن ا1*#�د��ن أو أ��*ر و�*ل �ا����� ا��زدو��: أو ا���:ددة، وھ9 ا��9  -3

ا�:ط*ف، ��*ل: �M*ر  إ�#�B� 2�Hم �#�31، و��س أ�*دھ�� �:��*دا  �*� ا\5*ر، وB �ر�ط�*� 

  )3(���د و=�ب  �9.

  ��**9 ��ر�**ب �**ن �**ر���ن إ1**#�د��ن أ�**دھ�� �**ر��ط �**�\5را����**� ا��ر��**�: وھ**9 ا -4

 Bو ��	�1� Bو ����ر ��ؤدي �7رة =�#9 �، وا����	ون �7رة ��1�� �3، وأ�دھ��و��و2ف  �

  �:#� �3 إB ����ر�ب ا\5ر، و��5ذ ھذه ا���ل �ورا  دة ھ9: 

  �ر�ب 9�:7. وھو ، %�2 ا���O�د ���	1م، ��ل: أ12م ��[ ���Bدن@  -أ  

أ�*دھ��  �:��*د �ن#�د %�2 4رط�� أو �� 97 �:#*�ه، وھ*و ���*ون �*ن �*ر���ن إ1* -ب  

   �� ا\5ر.

ظ*رف و�ر�*ب �و�*ول �ر7*9، ��*ل  %�2 �و2���*� أو �ر�*ب إ1*#�دي، أو �*ن  -ج

   )4(.طU ا����ر ا���ر��9H �ظ�م ا��د�#��� �#	 #د

  �**�: ��**�، أو�#� = �**2%�H�O**� :�**ن ��**ون أ�**د ا��**ر���ن =��**� �^5**ر و�ظ�**ر � -د

��H�ا���9. ن، ��ل:	#9 ��:ط�ز�ن ���د أو �N ،ل	ل ا�4:ب ��� ا�1M�#  

                                                 
�� ا	�����، ص) 1(�11���.& دUC، �!�� ا	6. 

�� ا	����� درا.� 	) 2(� إ��اھ�& ���دة، ص: �ا	6�	 �"�152. 

)3 ( ،U4�P ر�� .155 - 153ص: ا	

� إ��اھ�& ���دة، ص: ) 4(��� ا	����� درا.� 	��"� 	 .158، 155ا	6
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 %2**� ا1B**�دراك، أو ا1B**��#�ء: وھ**و أن ��**ون ا��ر�**ب ا��**�#9 ا1**�درا��  �**�  -و

ا��ر�**ب اNول، ا1**��#�ء �**ن أ�**وال �M**�و#3، ��**ل:  �**9 =#**9 ��#**3 �5�**ل، و#�**و 

  )B)1@ أْن Mُ�ِ�ْ�ُوا 7ِ�3ِ ﴾.3 �:��9: ﴿ و1ْ�َُ�ْم �5Tِذ�3ِ إِ ــ2و�

�، وھو أن ��ون ا��ر�ب ا��*�9# ��*���� �*aول 7*9 إ��*�م �@  �2% ������ و�: –ز 

��**�رس �**U أ#**3 �**ذر، B ُھ**ِزَم ا :#�**و  �:#**�ه، و��**ون ا�**ر�ط �**ـ : �**U، أو واو ا��:�**�

  و#��b7 ا��ذ#ب.  #:�2ب ا��ريء

﴿       : ��	و�*3 �:*��#��*� �*دا5ل، �� ن1#�د��: وھ9 ا���و#� �ن �ر���ن اا����� ا���دا�5 -5

  )2(وأْن َ�ُ�وُ�وا 5�ٌر �َُ�ْم ﴾.

1**#�د��، وھ#**� 2**د ���	**9 7��**� ا����**� إ�**ن �ر��**�ت  ا��**9 ���**ون ا����**� ا���4**����، وھ**9 -6

، �	�*ل V ������� ا��زدو��: ��ل: " �ن ���دق ����9 و�*V 3وا��ر��� ������� ا���دا��5، 

�د3�2".)3(  

�*ن ا���*ردات دون  %H*ق �را�ط�*�  �را����و��1ت ا����� ��رد ��1�1 �ن ط�	�ت          

�ون إB ��ن ا1*��ن ������*دأ � وا1Q#�د B )4(�1ري 97  #��رھ�، �ل  %Hق �:%�2 ا1Q#�د.

�  )5(."ف ا��:��د ��� �3 أو #�Hب 7� �3وا�5�ر وا��:ل وا��� ل، وا��:ل �#�Hب 7� �3، وا�و

  ��**M**� وا7�ا����**� ا�:ر��**� درا1**� ���1 س7	**د در، )M)6**ل �**��� ا�1**��را79H�أ�**�     

  �:  ��ن  دة  #��ر أ�رزھ� وأھ� ���Oت  #دها�:ر���  إ�� أن ا�����ص 7��� �9�O، �5و#

  �ردة: وھ9 ��:#� ا�����، ��ل، أ1د، 1�ف، و�2م، و�4رة.�ا����� ا� -1    

  1**��ء ا��**� ��ن، وا���:**و��ن، وا������**�ا��#**�ء ا��**ر97: و�:#**9 �**3 ا��**���، ��**ل: أ -2    

  ، ��*ل: ط*� ن، و�ط:*�ن، وطّ:*�ن، و��*ق، وأ��*ق، و*1�Hددوا�5%ف ا���وع �%1*م ا�وا�*

  1�د.

�7ل ���� �ن ھذه ا���f ���5ف د���B�  ن أ��5*� �2*�%، أو ���*را S*7ن ز�*�دة ا���*�#9 �*دل  �*� 

  �:�#9.ز��دة ا��:�#9، وا�5%ف ا����#9، د��ل  �� ا�5%ف ا�

                                                 
 .267ا	���ة، ا>"�: ) 1(

 .184ا	���ة ا>"�: ) 2(

� إ��اھ�& ���دة، ص: ) 3(��� ا	����� درا.� 	��"� 	 .163، 158ا	6

)4 (،�������� ا	�����، دار ��ر.��� 	 .204، ص 81988��  "! �، �8� إ��اھ�& ���ده، ا	6

��DEب، 8��، ط"! �، ��م ��4ن، ا	��� ا	����� �8!�ھ� ) 5(	 �"�� .194، ص 1979، 2وD8!�ھ�، ا	�A`� ا	

)6 (B>�8�4ا	ا *T��	 ��!	ا BP��8 :20، ص. 
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  ا���O�ف �#و �3:  - 3

  ا���O�ف ا��ز9H، ��ل: ر=ب إ��، ر=ب 97، ر=ب  ن، ... -أ

  ا���O�ف ا���م، ��ل: ا��	د�م، ا��5O�ر، ا�ذ�ر، وا��ذف، وا��و��*د و *دم ا��و��*د -ب

 ا�]...، ��ل ز�د 2�Hم، 2�Hم ز�د، وإن ز�دا 2�Hم،...

 ا�#��� ا��و���: - 4

2**د ���5*ف �:#�ھ**� �*��5%ف ا�#��**�  وھ*9 ذات د�B*�  �**� �:#*�، 7�����**� ا�وا�*دة  

ا��و��� ا���و#� �ن ا�5%ف ا��روف وا�5%ف ا��ر��ب ��ل: ز�د  #ده ��ل، و #د 4دك 

ا��وت  �� ����: ��ل، و��7 3�5��� S7ن ا��:#� ��ون أ#*3 ذو �*�ل ���*را و��:*دد، و #*د 

    )1(�� �ر7ق ا��وت و��1ره 7��ون ا��:#� أ#3 ذو ��ل �2�ل، B �:�د �3.

5- ��B95 ��د�ر�ا��طور ا��:  

7د��B ا��:��ر ا�وا�د 2د ����ر،و ا��:�#9 2د ���ول �ن �:#� إ�� �:#� أ5ر =�*ر         

�*ل ��د�B*�، و2*د �*���م Nو�� �:ر�7 ا:�ا��:#� اNول أو ا��	�رب �3، ور��� ��ن �ن ا�

 B س ��**%م�ا�#** Bه، و�**ون �:#**����**3، أو #�ر7وا  ��:**� �ظ**3، وإ#�**�ل �**ن ��**� إ�**� ا��**	

�ل.a� 9 وا���وي�B2(أ5رى،وا���5 ا��:#� ا�د(  

                                                                                                                             )3( :اQ راب -6

وھو �ن أ�رز ا�ظواھر 97 ا�:ر��*�، وھ*و �*ن أھ*م ا�:#��*ر 7*9 ا����*� ا�:ر��*�، N#*3 ا�*ذي   

S7ذا أ5رت  ن ا1Bم ��:#� �ن ا��:�#9 ا����دة B�*د �*ن ا�ر�*وع  ، ..���ن  ن ا��:���O� 9#�ظ

 )4(إ�� اQ راب ��دل  �� ذ�ك ا��:#�.

�ن �%م ���د ا�*1��U �:#*� �1*�	% �#�1*3، 1*واء �ر�*ب 2در ھ9 أ2ل « أ#�سد إ�راھ�م وا�����  #

، N#**3 �**�س Bز�**� أن ���**وي ��**ظ  �**� ا�:#��**ر ا��ط�و�**� ا ا�	**در �**ن ���**� وا�**دة أو أ��**رھ**ذ

����«.)5(  

أن أ#*�س 2*د  *رف ا����*� �:ر7*� 4*��% ��*ن �را����*� �*دء �*ن  «و�	ول ��	�1م د�7:         

�ور��� ������ وا�دة  #د ا��*ذف، وا#��*�ء ������*� ا��N*ر �را����*� 7*����م  #*ده  ىر�ا�

                                                 
 .65- 2/64ا	?��<= B!+ $�O، ص: ) 1(

 .BP��811 ا	!��، 	��T* ا	�8�4ا<B، ص: ) 2(

)3( *T��	 ��!	ا BP��8 :� !"  ،B>�8�4ا	21ص:  ا. 

 .2/46ا	?��<= B!+ $�O، ص:  )4(

  . 261، 260، ص 1978، 82$ أ.�ار ا	���، ا	DE��  ا	��"�، ا	��ھ�ة، ط )5(
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  )1(.»���� ا��:#�أن ��ون 

وا��1#د ھو ا1N*�س 7*9 ��د�*د ا����*�، �7*و �*ؤرة ا����*� و#وا��*�، S*7ذا �*�ن ا��1*#د         

:��**� ھ**9 �**� 7:**% 7�����**� 7:��**�، وإذا �**�ن ا1**�� 7�����**� ا1**��� و�:�**�رة أ5**رى 7�����**� ا��

�#1Qر ا�  )2(.د، وا�1B�� ھ9 �� �5ت �ن ا��:ل��M#ت 7:%، ��ن  #�

ھ9 ا��ورة ا���ظ�� ا���رى ���%م ا����*د 7*9 ��*�  «وا�����  #د ��دي ا��5زو�9        

اؤھ� 97 ز�ن ا����ت، وھ9 ا��ر�ب ا�ذي ���ن ا�����م �3 أن �ورة ذھ#�� ��#ت 2د ��Oف، أ�

 «و�:ر�7**� �**ذ�ك �	**ول:  )3(.» ا��**���م��**9 �#�	**ل �**� �**�ل 7**9 ذھ**ن ا �و1**���ا ھ**9 ذھ#**3، �**م

ا����**�  وا����**� ا��**���� #�و�**� و��و�**� ھ**9 )4(.»ا����**� ھ**9 ا�و�**دة ا��%��**� ا��**�رى 

�7ط��	*�    �م ا��:�#9 �ر��ط �:�*م ا�#�*وأن ، و�ن ھ#� ���M �#� ا������  #د أھل ا��:�9#

   )5(.» �م إB �:د �را �ة 2وا د ا�#�و��ن أن �� وB B ��م «ا��%م ��	��M ا���ل 

  �:��د � 97	1���M� ��  ������ 3و#��، 7�	��1� إ��: 7 )6(أ�� 7#در�س،       

  ا�1�� و�:�ر  ن 1#�� ��� إ�� 94ء. -1

 7:��� و�:�ر  ن ا��دث و���ن أن ���ون �ن ���� وا�دة. -2

    د 7�	1م ا����� إ�� : �:��د 97 �	1��3 ������  �� ا1Q#� )7(را1ر:�را��1

  .�1�ناوا��1#د  إ��3 ا ��ن ا��1#د�1�� إذا  -1

 7��� 7:ل. 7:��� إذا ��ن ا��1#د  -2

3-  �**�أو  ط��**�، =�**ر �، أو إM**�7�� �#**وع �**ن ا��**%م �**�س ����**� �**ل ھ**و �ر���**�ت و

 إ1#�د��، 

 ھذا ا���ب أ�1وب ا�#داء. وأد5ل 97

وم :***د ھ***ذه ا�#ظر�***�: #H***را ى�***ر7 نا��و��***د�� ا����***�  #***د  ��***�ء ا���***����***وم أ�***� 

1%1*ل " ھ9 ���و � 1%1ل ا���و#�ت ا1N�1�� و�*�س ا� 4�N.CHOMSKYو��9�1" 

                                                 
)1 ( aA!�� BC: ا	���*،  –ا	�BC–  &A ا	!�� ا	���B، رؤ"� ��D	ا ،&���D	16، ص 2003/  2002ا . 

)2 ( :BC ��� .25ا	!aA ص "! � : BC ا	!�� ا	���B، رؤ"� �

 . BC31 ا	!�� ا	����P B� و��+��N!8 ،Uرات ا	DE��� ا	���"�، ���ا، ���وت، ص ) 3(

)4 (5+� .33، صU4�P ا	

�& ا	���، دار ا	��رف ���، ط) 5(� BC درا.�ت ،�N� ل�G2 ،1971 36، ص. 

 .163ا	��� 	�!�ر"e، ص ) 6(

 .81ا	��Dر ا	!��ي  	��� ا	�����، 	��ا+�D4ا.�، ص ) 7(
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  )1(ا����و#� �ن و�دات �و���.

7������  #د أ���ع ا��#�� ا��و��دي ا���و��9 �:د ��2 ا�درا1�ت ا���و�*�، 7*% ���*ن أن 

��*ل �*ن �*دء �*ن ا����*� ا��*9 �4*��ل ���دئ ا�درا1�ت ا���و�� إB ��*�. �7*م �#ط�	*ون 7*9 ا���

ل ا����**� إ�**�  �**�  **دد �**ن ا�:#��**ر ا���و#**� ا1N�1**�� و �**� ا����**ث ا���**وي أن ���**

.��1�Hا�ر �رھ��# )2(  

أن ا��B�ه ا��	��دي ��Oر �������1 97 ��د�د ���وم ا����� ��*� أ�:*دھ�  *ن  "��	�1م د�7"و�رى       

 Bloom "���و����*د"أ�*� ���#1*��  ،�2*� ا�درا1*�ت ا���و�*�ا��:ر�ف ا���وي ا�ذي ��:ل �ن ا����� 

field  �*�و�ب ا��در�1 ا��#���وي �����وظ*�ت  �*� �*�ا�7	*د ا ��*دوا 7*9 ���*���م  ،وأ��� 3 �ن أ

ا1N�1�� ا����4رة وذ�ك 97 ��1وى ��وي وا�د =�ر أن ذ�*ك أدى ��*م إ�*� ا�:�*ز  *ن  ا���و#�ت 

إ�*� اB ��*�د  �*�  "�4و�1*�9"وا�د و ذ�*ك �*� د *�  �#�ول �:ض ا���ل وذ�ك 97 ��1وى ��وي

��1و��ن 97 �����*3 ا���*وي و2*د أ�*د أن ا��*#�� ا��#�*وي وإن ��#*ت �*3 2��*� 7*9 ����*ل ا��و#��*�ت 

�ر  ن ا�����ل ا�د2�ق ����لأ# إBوا��ور7���ت �3(.3 2(  

 �*� ا��#�**� 2��**رة  7*9 ا�����*ل B ��**�ده  "��و����*د" أن #ظر�**�  "�4و�1*�9" و�*رى       

ا��:#�. 7*% �*د �*ن ا��#��*�ن �:*� ا�1*ط��� وا�:�	�*�  إ��ا�1ط��� ���ظ ��1ت ��7�� ��و�ول 

�:**ل �**�ن  ���**�، وھ**ذا �**� اQ�**دا 9������**� و�**دھ� و���ط**��U  "�4و��1**�9"ھ**�م إ�:**�. و2**د 

3����� "piajet jean "  9�1�4و�� ��ط�ق  �� #ظر�ا1م ����ا���و ��و�4(.ا��#(  

�ؤ�ن �Oن ا����  ��رة  ن  "�4و��9�1" إ�� "1و1�ر دي�ن "�:ل ا��دارس ا���و��  ��وھذا      

  )5(.أ��ر و�دة �و��� 97 ا���� إ��ا����� و�#��9  إ��#ظ�م �ن ا�:%2�ت ��دأ �ن ا����� 

  

  �ور �!��ف ا�����: -

��**�Oف ا����**� ا�:ر��**� ��:**� ���1**#د �**ن: 7:**ل �**U ا1**م، و ا1**م �**U ا1**م، و�**���:��ر     

�**ط%�9 ا�#�**وي: ��**�Oف �**ن 7:**ل و7� **ل، أو #�H�**3، و���**دأ و 5�**ر، ��**ل أ2�**ل 1**:�د، اB

���ن.Nن ا�ور أ5رى ��ذ�  و1:�د �	�ل، و�ل ا����رات ا5Nرى إ#�� ھ9 

                                                 
  .  39، ص1983"! �، 8 �ھ� ا	! �"�، ��+� f��8 +�اد ��B9، ���اد،  )1(

�"�ة، ��P BC ا	��� و��ا�A��G، ص  )2(� ���* أ�^ ،� !"58 . 

�� ا	����� ، ص  )3( .16، 15"! �، �!�� ا	6

��*، ا	����� و��& ا	��� ا	��!�ي، ص  )4(^ B��07. 

 .08ا	�+5 ا	���4، ص  )5(
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وا��**ور ا1N�1**�� �����**� ا��**9 �1**#دھ�، ھ**9 أن ��	**دم ا��:**ل  �**� ا��1**#د إ��**3 وB ��	**دم  -

 )M)1�3 ا��	�م.ا��1#د إ��3  �� ا��:ل إB ��رض �	�

وا��ورة ا1N�1�� ����ل ا��9 �1#دھ� ا1م أن ��	دم ا��1#د إ���  �� ا��1*#د أي: أن ��	*دم  -

  .ا����دأ  �� ا�5�ر، وB �	دم ا�5�ر إB �1�ب �	�M�3 ا��	�م

  د��� ا����� ا��ر���:   -

1- ������Bوا ��ط:	ا� ��Bن: �ا�د�ر�M ��  9وھ ،  

  وا�د. 9 أي �دل  �� �:#��ر #�9: أو 2ط::�� -أ      

  �ر ا�����9، أي ���ل أ��ر �:#�.:�� -ب      

7�����*�  و2د ��ل ��� �	و�3: ا�4ر�ُت 2دَح �*�ٍء، ��MQ*��7، وا4*ر�ت 2َ*دً�� �*�ءً       

�:��ر ا�����N ،9#�� ����ل ا#ك ا�4ر�ت �*�ء �	*دار 2*دح، و����*ل ا#*ك ا4*�ر�ت  اNو��

  ا�	دح أي اQ#�ء.  

  )2(#�� 7د���B� 2ط:�� �#N� B ����ل إB أ#ك ا�4ر�ت ��ء �	دار 2دح.أ�� ا����� ا���  

  

  

  

  

  

  

  

2-  �� ا�د��� ا�ظ�ھرة وا�د��� ا���ط

وا�د��B ا�ظ�ھرة ھ9 ا��:#� ا�ذي �:ط�3 ظ�ھر ا���ظ ��ل: 1�7ر ���*د، و ��*ل 2و�*3     

﴾ َ�� Cَوَ�َرم ا�ر Uَ�ْ�َا� ُVَ @: ﴿ َوأََ�ل���1(�:(  

                                                 
 .B!+ $�O =>2/46، ص: ا	?��) 1(

 .BP��817 ا	!�� 	��T* ا	�8�4ا<B، ص: ) 2(

 .275.�رة ا	���ة، ا>"�: ) 1(
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    ��Bا�د �ا��9 �ؤدى   أ� ��Bط#� 9�7 ا�د�رات،ا���4Qت و ا���ز و ا��#�ر ن ا����و=

  : �	ول ا�4� ر ذ�ك

  )2(.إن ا����ة �راع     7��� ا�M:�ف �داس               

  .�داس ��:#� : �وطO، وھو �#���  ن ھMم ا��	وق

  

 

                                                 
 .35ا	�"�ان ص: ) 2(
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سمية ود	�	�تها ا	�سلوبية في شعر ا	�الجملة 
  أبي القاسم الشابي

  

  

    ةـا األسلوبيـة ودالالتهـسميالجملة االالمبحث األول: 

   ةـــبالجملار ــــــــاإلخبالمبحث الثاني: 

   برــذف الخـــتدأ وحـحذف المبالمبحث الثالث: 

  ةخة المنسو ـــسمية االــــالجملالمبحث الرابع: 
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  . ا����� ا�����ا�
	�ث ا�ول: 

  ��$ون ا����� ا����� �ن ر$��ن ھ��: ا��	�دأ ( ا����د إ���)، وا����د ( ا��	ر )

و ا��	�� -���، و���ھ�� أھل ا���طق: 	���و(وع ا�ذي ھو  �������� ا��	� ضوا�	�

0م، وا��	�دأ $ل ا�م ا	�دأ 	�، ��	�/ -��� ا�$ أا��	�دأ، وا��.�ول ا�ذي ھو ا��	ر، وا��	�د

ا����� ا����� -�د ���ور ا��.و��ن ھ�: ا��� 3درھ� ا�م ك: «و )1(وا��	�� -��� ر�1،

 )2(،»وا�$و��ون م ا�ز�دان و-�د �ن �وّزه وھو ا�9ش6ز�د 6�4م، وھ���ت ا����ق، و�4

، وا��	ر ھو "ا����د إ��� "وا��	�دأ ھو "ھ� �� ��ت �ن ا��9ل"و-�د 	�ض ا��.د>�ن 

   )3(."ا����د"

  رأي ���ور ا��.�ة.ا�����  وأ-��د �� درا��� �� �.د�د ا����� 

  ا����� ا����� ا���ردة.ا��م ا�ول:  -

ا���9، وھ�  تو��3د 	������ ا���ردة �� ھذا ا�	.ث ا������ �ن ا��وا�?، وأدوا

  ھ�: أن ���ري ا��	�دأ ���� ��� أ.$�م �	د �ن و�ودھ� ��� و ب���� ا��	�دأ وا��	ر، و��

�� ��	ر -��، وذ�ك �ن ا��واص ا���ء، أو ��درا ��د�ر ا�م،  -1أن �$ون ا��� 

َوأَْن َ�ُ�وُ
وا َ�ْ�ٌر ����/:﴿    �>ل �� ا��3در�� �1 ا��9ل، أو أن ا��3در�� أ�(� �>ل 4و�� 

  )4(﴾. َ�ُ�مْ 

أن �$ون ��ر�� ن ا��را-� .3ول ا�6�9دة، و�ن �.3ل 	��F	�ر -ن �$رة  -2

ة �ن �را6ط��، أو ���ر	� ����ر�� 	و3ف أو ���3ص أو ا��Gراق أو ��ول 	�د ��رد

.�9�  .رف ا�����9م، أو .رف ا�

  أن �$ون أو� و ��د�� ���1 ا�	�ر -��ّ ��ّرر >	و��، و���ق ا���م 	�.  -3

  أن �$ون ��رى �ن ا��وا�ل ا��9ّظ��، �>ل إن وأ�وا���، أو $�ن وأ�وا���.  -4

  

  

                                                 
 .126/ 2) ا�$��ب ���	و��، 1(

�� ا��	�ب �	ن ھ��م، 2(G� (2 /276. 

 .  25، ص: 2003) ��ظر: 	����م د��، �� ا��.و ا��ر	�، دار ا��دى 	��ن �����، ا��زا6ر، 3(

)4 :��Kرة، ا�	184) ا�. 
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، �>ل: 	.�	ك ة�ر�و-� أو 	�Lو�ل ا��ر�وع، وھو �� و14 	�د ا�	�ء ا�زا6دأن �$ون   -5

  درھم، أي .�	ك درھم.

ن ا����� �و(و-� ��6�9دة، وا��زء ا�����9د ��� ھو ا��	ر  -6 ،��أن �$ون �.د>� -

وا��	�دأ إ��� و(1 ���1 ا�F	�ر -�� ��و إذن ����د ا�	��ن و4د ��ءت ا����� ا���ردة �� 

  � ا����م ا���	� -�/ ا��.و ا�����: د�وان أ	

1-  :���ر
�ر�� + ا��	ر 
  ا�
	�دأ 

  ورد ھذا ا��ر$�ب �� ا�د�وان، �� >0>� و>0>�ن �و(��، و���� 4ول ا���-ر (ا���9ف): 
ُ� ا��َ�#ِة، $%ِ��َق �*ِ َ�.ِْس َرْ-ِس.    *و%ْ(ِ  َھِذِه ُ   )1(1َ ُ�َود0 ا�ر$

  ( ا���9ف ):  و4و��-
�*ِ َ-��ِم ا��َ�#ِة أْطَ�#ُف َ%ْ�سِ أْوَ-#ُع ُ
5َْ-�ٍ �3َِْك    #5َ�ْ	  )2(.، 9َذ$

�� ا����د إ���، أو ا�وا3ل �� ا��	�دأ ا        �م ا��.$وم -��� 	.$م ��، ���ر�ف، 

��رف ھذا ا���ء، و-�/ ذ�ك ��	�G أن  ��و�.ن � ���ط�1  أن �.$م -�/ ��ء، إ� إذا $ّ

��و�زھم ا�F	�ر -ن  �و�م ��رج ا���-ر -ن 4ول ا��.�ة � )3(�$ون ا��	�دأ ��ر��،

  ا���ر�� 	����ر��، ��ول ا	ن ا��راج:  

��� ا�6�9دة �� ���و-���  «N� ، ر -ن ا���ر��	4( »���/ $�ن ا��(   

وا��	ر   و�رى ا��.�ة، أن ا��	�دأ و ا��	ر إذا ���و�� �� ا���ر�ف، �Nن ا��	�دأ ھو ا���دم -

و4د ��1 ا��	�دأ و ا��	ر ��ر���ن ��� «� إذا و�دت 4ر��� �4ل ا�ز���ري: ھو ا����Lر، إ

وذا�ك  )5(،»ا��	ر ھ�� 	ل أ���� 4د�ت ��و ا��	�دأ م$�و�ك: ز�د ا���ط�ق، و� ��وز ��د�

  	س وإ	��م..�/ � ��1 ا������ �� َ� 

���د ��/ $��Fا ��  �ن��ر�� �و4د أ��د �ن �ر��ب ا��دا�/ �����رف، �رأى أن ر$

و�ر��ب ا��دا�/ �����رف  )N�)6ن ا-رف ����� ھو ا��	�دأ، 	Gض ا��ظر -�/ ر�	��،

ا�دا�ل -��� .رف  ��(Q �� 4ول ا�ز���ري: وأ-ر��� ا��(�ر >م ا���م >م ا��	�م >م

                                                 

 .152) ا
	��ان، ص: 1(

 .152) ا
	��ان، ص: 2(

�ي، 
��	ه ا
�ا��، ص: 3(�
 .87) ا
����� ا

�� ا
��اج ، 4(� ��
 .  1/72) ا� �ل �� ا

��،  ص 5(!�

()'&%�ي، ا
$#	ر ا *#+$
 .27، 26)  ا

)6 ،,�-����
3، 2-��: أ/$	 ا
��	 �1	 أ/$	، ا
$.��, ا��� ��4 ،*#+$
  .1/87)  �6ح ا
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ود %��3، أي: أن )1(، وأ�� ا��(�ف ����	ر أ�ره 	�� �(�ف إ���ا���ر�ف�
��  �رى 

�� أ-رف ا����رف، �ن إا���ر� ا��	�دأ وا��	رذا $�ن ����� (��ر ��وا ا��	�دأ وإن ��Lر 

�� أ-رف �ن �Rره، �Nن $�ن ����� -�م و�م �و�د (��ر �����م ھو ا��	�دأ وإن ��Lر، 

   وھ�م �را �� 	��4 أ�واع ا����رف.

�ت ھ�� ��	�ري أ�� �� .��� ��ر�ف ر -%* وا	نL� ،����ا� ��ا��� ��ر، �4ل: $

م ��ر��ن، $�ت ����� ���را أ���� �6ت ����� ا��	�دأ، و���ت ا�ر �Nن $�ن �����

و��.ظ أن أ	� ا����م ا���	� وظف  )2(��ول: ز�د أ�وك، وإن �6ت: أ�وك ز�د. ،ا��	ر

  و��ء �� 4و�� (ا�$��ل):، رھذا، .�ث أ�/ 	���	�دأ ��ر�� �ن �و-� ا��Fرة وا�(��6

ل َِ:َ *�لُ ِ $	�
�.ََ%# ا�ََُ،  $��َ ِ�،     .*
  )3(>��ت 
ن رأ�* 	5# أ�:

 ����	�دأ ا�(��ر " أ��" ، وا��	ر  " ا��$	ل"  ��ء ��ر�� 	ـ " ا�ـ" ا���ر�ف .

و-�/ و�ق �ر��ب ا����رف ا�ذي ذ$ره ا��دا�/، �$ون أ	و ا����م أ���	� 4د .��ظ 

-رف ���د��، >م ��ء 	�Gره ���Lرا.      �	 /�L� ،ا���ر�ف �	ر� /�-  

: أن ا����د وا����د إ��� .�ن �$ون $ل ����� ��ر�� � ����ف راھ�م أ%�سإ	و�رى 

4(���/ ا��ر$�ب 	���Lر أ.دھ�� أو ��د���.(  

�$ن ا��دا�/ �رون �ر�4 �� ا����/ 	�ن: ز�د أ�وك و أ�وك ز�د ��ول ��ر�ف 

ر ، و�� ��ظم ا��را$�ب ا��� ورد ا��	)5(إ�	�ر -ن ا�وة، وا�>��� إ�	�ر -ن ا�����

  .، $�ن ��ر�9�  03�.	N(���� إ�/ �� 	�ده $�� �� ا�>�� ا���	��  ���� ��ر��

و4د أ-د أ$>ر ا��.�ة أ��س ��ر�� ا����د �ن ا����د إ��� �� �>ل ھذه ا��را$�ب ا���   

��ء -��� �واء ��دم أو ��Lر، و-�د 	�� Q�3� �����$ ن��� ا�ر$��ن ��ر���ن، � ��L�

3��، ���م أن اول ھو ا����د إ���: أي ا��	�دأ، وأن ا�>��� ھو ا����د ا���زام 	���ر��ب ا

  �	ره. �/ أي: ا��	ر، و�ذا $�ن ھذا ا��ر$�ب �ن ا��وا(1 ا��� ��ب ���� ��د�م ا��	�دأ -

                                                 

 .104م ص 1991املعرفة اجلامعية اإلسكندرية،  رنظام اجلملة يف شعر املعلقات حملمود حنلة، دا ) 1(

 . 197املصدر السابق، ص  )2(

 .170الديوان، ص ) 3(

 .307، ص 1975، 5إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، املكتبة املصرية، ط) 4(

 .326/ 2م، 1975هـ، 1395الرؤوف سعد والكتبة الكليات األزهرية، القاهرة مصر  السيوطي، األشباه والنظائر  النحو وحتقيق طه عبد) 5(
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��، و4د ��� 	���	ر ا��ر$ب، - �	6����	ر -ن ا��	�دأ 	������، و ھ� �رع -ن ا��9رد، و

   و��$ن ������ إ�/ ��� أ(رب:

أن �$ون ���� �ر$	� �ن ا�م �و(1 >���� 	�د اول، �واء أ$�ن �	�دأ أم د���  -1

  .�أ.د ا��وا�ل ا�دا��� -�/ ا��	�دأ، �>ل: ز�د أ�وه ��ط�ق، وز�د $�ن أ�وه ��ط��

 $ل ��ء. أن �$ون ���� �ن ��ل و��-ل، �>ل: U ��قَ  -2  

 �دار.أن �$ون ظر�� �$����، �>ـل: ز�د -�دك و-�ر �� ا -3  

أن �$ون ظر�� ز����، �>ـــل: وھذا ���(� أن �$ون ا��	�دأ .د>� �ن ا.داث �Rر  -4

�دم ز�د �وم ا�����)، ن ا��دوم �ط�	ق �� و4و-� و��4 ��، >م � 	�ق و� ����ر، �>ل: (�َ 

 ��	ث أن �زول.

 ).ك ���دٌ � ��$رْ إن �$ر�ْ  أن �$ون ���� �رط�� ����، �>ل: (ز�دٌ  -5  

ون ا��	ر ���وع ا���دم، وا�>��� �ن ا��رط�� �ن �Rر أن �$ون ��� أن، أن �$ -6

���/ ھذا ا�و�� ���3 ��	�G أن �$ون ا��	�دأ ا��� �ن ا���ء ا��رط�� �ن �Rر أن ��1 

��� ����L� أ�$ره)، و(أ��م �� )1(>واب). -��� ا��9ل ا�ذي ����د 	� ا��رط، �>ل: (�ن �$ر�

  رط �� �>ل �� ذ$ر �	�دأ، وا����� 	�ده �� �.ل ر�1 �	ر.����ور ا��.�ة ��دون ا�م ا��

وإ��� $�ن ھذا ا��ر$�ب ھو ا3ل ا�ذي ��	�G أن �$ون ا�$0م -��� ن ا��	ر ��ت 

-�/ ا�و��93، ��و���: (�.�د ا�$ر�م)،  اد�� ا3ل، و ا���ت ��/ -رف .�ل ���/ زا6

$Lن ا�$رم �3ر ���� ��.�د  ��� و3ف �.�د 	��$رم ا���ص ا�ذي � �(�ھ�� أ.د ���،

دون ��6ر ا���س، أ�� 4و���(�.�د $ر�م)�Nن ا�ر�ل $ر�م و .�ب و��س �� �� ھذا أ�(ل 

G	�أن �$ون �د�ول ا���ت �� ا�$0م، ����93ت ���ت  ��ز�� -�/ ا�$ر��ء، و$ذا �

 ُ���� �.دودة، و����� ا�	�ر .�4	�.��  �� و��3ورة -�/ وا.د �ن ا�	�ر ا�و��ء، 

  )2( >ر �ن أن �	���G ا�.3ر.أ$

                                                 

 .1/172، وشرح املفصل البن يعيش، 79، 78حمة اإلعراب، أليب حممد احلريري، ص شرح مل) 1(

 .188/ 1فاضل صاحل السامرائي،ل ، معاين النحو) 2(
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  .�	�ر 	������اF ا�
	�ث ا�<#%*:

  ���م ا��.�ة ا��	ر إ�/ �9رد و����، ��� ا�9رق 	�ن أ(رب ا��	ر ھذه ؟    

  �أن ا3ل ��  ���د �ر 	�� ا�9رق 	�ن 4و��� ز�د 6�4م، وز�د ��وم، و��وم ز�د، و-ر�

ز�دا، $�ن ذ�ك  توم ز�د)، �Nذا 4د�ا����� ا�دا�� -�/ ا�.دوث إن ���دم ا��9ل ���ول (��

$�	ب �ن ا�	�ب ا���د�م ا��� ذ$ر��ھ�، $�����3ص و اFھ��ل و�.وھ�، وأن ا3ل �� 

ا����� ا�دا�� -�/ ا�>	وت أن ���L 	���	�دأ >م 	���	ر ���ول (ز�د 6�4م)، و	�ذا ا�(Q ا�9رق 

  	�ن ا��	ر ا��9رد و ا�	�ر 	������ ا��9���.

  Fر وأ�� ا�	������	� 	دأ ����	ت ��دم ا���L� Q)ر  را����� ��و وا	و�$ن ا�� ،��-

	دل أن ���L �9ردا ���L ���� أن �$ون ا����د ����، ���ول �>0 (إ	راھ�م أ�وه 6�4م)، 

، ر��L	رت -ن إ	راھ�م 	���� ا����، و���ل �� ھذه ا����� �� �4ل �� ���� ا��	�دأ وا��	

�ت ���� ا��	ر �ن 	�ب ��د�م ا����د إ���، �Gرض �ن �Nن 4��� (إ	راھ�م أ�وه ������$ (

اRراض ا���د�م، $�����3ص و�.وھ� وأن 4�ت: (إ	راھ�م 6�4م أ�وه) $�ن �� ا��	ر 

�	�ر 	���9رد، و�$ن أر�دت ا�د��� -�/ ا�>	وت �� اول إ�� �ن 	�ب اF ت :ا.����>0>� 

�ا�>��� (أ�وه)  أم ا��	ر (6�4م) -�/ ا��	�دإ�� �ن 	�ب ��د� ���	� ا����م إ�/ ا�ر وا�>�

، وا�>��ث أن �$ون ا�و3ف �1 �ر�و-� 	�>�	� ����  �RZراض ا��� �	ق أن ذ$ر��ھ�

  )1(.����� : إ	راھ�م 6�4ٌم أ�وه �$��] د���� إ	راھ�م ��وم أ�وه 

�ر� ا�
	�دأ -
  + ا��	ر %�رة. �

أر	�� و����ن �و(��، �� 4و�� ، �� أ	� ا����م ا���	�  �� د�وان بورد ھذا ا��ر$�

  (ا�	��ط):

� B	Aِ َ@َدمٌ وا�َ%#ُس َ?ْ�َ�#نِ      َ� B	Aِ ا�
لُ.    : َذا َ�َْ
ن ا�َ�%وِط، وَذا �َْ)2(  

  و��ء �� 4و�� أ�(� (��زوء ا�ر�ل):

ھُر َ�ْداَه.َ-$  د@َ  َِ#�رٌ  نٌ �ْ �أَْ%َت                )3(َم ا�د$

                                                 

 .109األصول يف النحو اإلبن السراج، ص ) 1(

 .141ص الديوان، ) 2(

 .293الديوان، ص ) 3(
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  �� �9ظ �.ن. ة) و	�ده �$ر أ%ت��.ظ ھ�� ا��	�دأ ا�(��ر ( 

  و��ء �� 4و�� (ا�$��ل):


ْن �َ�#ِة ٌ
رٍة   �*ِ َدو�ِ� ا�ْ%�#ِب وا�َ�َ�#بِ  َھذاَ @�3َلٌ      ِ)1(.  

�$رة ھو ا�ذي ��	�G أن �$ون -��� ا�$0م و-�/ ھذا  روا��	 ��ر�� و$ون ا��	�دأ

  ف�	دأ 	�-ر��ر��، أن وأ.��� إذا ا���1 �$رة و  «: ���ور ا��.و��ن، $�ول ��	و��

  .)2( »وھو أ3ل ا�$0م

و�رى ا��ر���� �ر�4 �� ا������ل، 	�ن ا��	ر ا���ر��، وا��	ر ا��$رة ��ول 

�����ل .�ن ��3د .$م ���وم 	����، �$ن ا��.$وم -��� �Rر ���وم، ��و�ك: ز�د 

�ت ����� أL� ،ره�R ط0ق .3ل �ن ز�د أو��� $�ن �ن ا���ط�ق، $0م �1 �ن -رف أن ا

�م �$ن  ء	�� ز�د � �ن �Rره، وا�ر �����ل .�ن ��3د ��رد ا�.$م -�/ ا��	�دأ

أ3�� أ�� $�ن، ��و�ك: ز�د ��ط�ق، $0م، �1 �ن �م ���م ا�ط�40 .3ل  ا����1 4د -�م �ن

�ت ��9د ذ�ك ا	�داء.L� ،ره�R ن�Kن ز�د و� �  

	�Gت أ�� $�ن �ن إ���ن ا�ط�ق �$ون ��ك، إذا $�ت 4د  م$0 و���م ا��.��ق إن ھذا

�ن �و(1 $ذا، �� و4ت $ذا، $Gرض $ذا ��وزت أن �$ون ذ�ك $�ن �ن ز�د، �Nذا �4ل 

�3ر ا�ذي $�ن ���و�� -�/ ��� ا��واز، ���و�� -�/ ��� ا�و�وب  �ك (ز�د ا���ط�ق).

�د ����وا: ز ن� �03 	�ن ا��زء /ا���� ا�(��ر اھذا ا�و�وب أد��و د�L$� >م إدا أرادوا

  )3( ھو ا���ط�ق.

  

  

  

  

  

                                                 

 .224الديوان، ص ) 1(

 .2/126الكتاب لسيبويه، ) 2(

 .137، 136/ 1فاضل صاحل السامرائي،ل معاين النحو،) 3(
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- .��
�ر�� + ا��	ر -
�3 ا
  ا�
	�دأ 

و4د ا��رط ا��.�ة �� ا�F	�ر -ن ا��	�دأ 	���� ا����، و�ود را	ط �ر	ط ا����� ا����� 

  	���	�دأ، وا��رطوا أن �$ون ھذا ا�ر	ط: 

  إ�� (��ر ��ود -�/ ا��	�دأ �ن ���� ا��	ر. -أ

  ��	ر.وإ�� إ-�دة ا��	�دأ 	�9ظ �� ا - ب

  وإ�� أن �$ون �� ا��	ر إ��رة إ�/ ا��	�دأ. -ج

، $L��وب ا��دح وإ�� أن �$ون �� ا��	ر �9ظ -�م ����ل -�/ ا��	�دأ و�Rره -د

 )1(وا�ذم.

، ��و���: ز�د أ	وه ���	�دأا�F	�ر -ن ا��	�دأ ا���ر�� 	������ ا�����، ��� اھ���م 	

�س �� 	ل 	��، ور	�� .3ل ز�د -�/ 4در ھ���م 	ز�د، و�د.�، �1 أن ا�$رم �ا$ر�م، ��� 

��ول: أ	و ز�د $ر�م ،�ن ا��دح أ$>ر �ن أ	�� ����/ 4د ��Gر �دى ا����1 أو  ،و�$ن .������

  ا���رئ.

و��3�3�  ،ا��	�دأ �ا��	ر ��� Rرض 	�R0، وإ-0ء ���ز� ن���د�م ا��	�دأ -

ا��	�دأ  –ظف ھذا ا���ط . و�	دو �� أن ا���-ر �م �و و����ده 	Gرض ا����� ا��� 	�ده

  .�� د�وا��  –��ر�� + ا��	ر ���� ا����  

- .��3�� �3
�ر�� + ا��	ر -
  ا�
	�دأ 

�����  �ورد ھذا ا��ر$�ب، �� ا�د�وان، �� ���� و>0>�ن �و(��، و��ء ا��	ر ���

 .�9�  ����� �� 	�ن ا�0زم، وا����دي، وا��>	ت وا��

  ر�ل ):��>�ل ا��>	ت ا�0زم 4و�� (��زوء ا�

B-َ �َد ا�د0ْ	َ Dَُطَ�#ء.َوا�َ(ْ-ُر َ�ْ F<�2(، َوَ�.ِْ�* ا(  

  ����	�دأ ا���ر�� ھو(ا��9ر).و�	ره ا����� ا��9���( ��ط1 	�د ا�د�/)

  و4و�� (��زوء ا�$��ل):

�ِ�ُف ِ	#�ُورودِ ْ�َ Gُ� Fر�طوب.  ، َوا��ر�� ا��?ت �)3(  

  ��ل ���وم �زم �>	ت.وھو ، (��3ف) ����	�دأ ا���ر�� (ا�ر�Q).و�	ره ا����� ا��9���

                                                 

 .197أوضح املسالك، البن مالك، البن هشام األنصاري، ص ) 1(

 .36الديوان، ص  ) 2(

 .123الديوان، ص ) 3(
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  و4و�� (��زوء ا�ر�ل):

ْ�ُر َ@ْد أHََْ(تْ  َ                      )1(، َوأْ�َت َ�ْو5َ�َ# ا�3$�لُ ا��5وب.�#�ط$

��ض ا����� ، وا����� ا��9��� ھ�، (4د أ9Rت).و��0 �����	�دأ ھو (ا�ط�ر)، وھو ��ر�

  ���وم �زم >�	ت.

  ��� ��ل ���9 �زم 4و�� (ا��ر�1):و�>�ل ا��	ر ���� ��

                          .A $
  )2( وا��م 1 �ر<* �
ن ط

 

  ����	�دأ ا���ر�� �� 4و��: (ا��م)، و�	ره ا����� ا��9��� ا�����9 	�ده �� 4و��: (� �ر>�..)

  و��ء �� 4و�� (ا���دارك): 

 ُA	ُ Fذ�  )3(دهُ.و��#لُ ا�
وِت 5�ُد$    أَْ�واُت ا�َْ
ِس ُ�َ

ُ	Aُ " ����	�دأ ھو ا��م ا���ر�� ا��(�ف، (أ3وات ا�س)، و�	ره ھو ا����� ا��9���  Fذ�َ�ُ "

  .و��ل �(�رع ���وم �>	ت ���دى إ�/ �3ب ا���9ول 	�،  ا�(��ر (ا���ء)

وا��	�دأ ا���ر�� �� ا��طر ا�>��� �ن ا�	�ت (���ل ا��وت)، و�	ره ھو ا����� 

  ا����� ��طو�� -�/ ا����� او�/.ا��9��� (��دده)، وھذه 

وا�F	�ر -ن ا���ر�� 	������ ا��9��� �$�ب ا��ر$�ب �93 ا���دد وا��.ول، ذ�ك أن 

ا����� ا��9���  �9��� ��9د ا�د��� -�/ ھذه ا��93، وإذا �� ��ءت �	را، ��� �� �و(1 

، واF>	�ت، ا���9 �� �� ا��ر	�� �� 	�ن�	�1 ا���وع ا����� ا��9���، و��دد �را$و ا���ت،

ا�.(ور، وا�	��ء �����وم، و ا�	��ء �����ول، ��$ن ا��و�1 �� ا��G	� و ا��زوم،وا���دي و

��ت ا��	�دأ ا���ر��، وا����ر ا���	�ر ا��60م ��Gرض ا�ذي �ر�ده ا���$�م.   

- + ���ر

�3 ا�
	�دأ ا�- A	? ر	��ا.    

�� 4و�� (��زوء  و(��، و��ء، �� أر	�� و-�ر�ن �ورد ھذا ا��ر$�ب �� د�وان -

  ): �9ف�ا�

                                                 

 .122الديوان، ص ) 1(

 .136الديوان، ص ) 2(

 .156الديوان، ص ) 3(
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%طَ  و %�و�*ِ    �#��*ِ %َ  نَ 
ِ  هُ رُ �ْ �ِ � َ #�)1(.  

 وا���رور و �	ره �	� ا����� ا��$و�� �ن ا���ر ،����	�دأ ھو ا��م ا��(�ف (�3ره)

  �	ر. 	�.ذوف�����ن �(�ن �.����) �����ر وا���رور 

   :و 4و�� ( ا�ر�ل ) -

  )2(.ا��ورِ  �ونِ �ُ ا� �*ِ     :مِ ا�ظ$  نِ زْ �ُ  �*ِ  رِ -ْ ا�(َ  #مُ �َ ا	ْ وَ 

����	�دأ ھو ا��م ا��(�ف (ا	���م ا��9ر)، و�	ره �	� ا����� ا��$ون �ن ا���ر  -

  وا���رور وا��(�ف إ��� ( �� .زن ا�ظ0م ).

وإذا ��ء ا��	�دأ ��ر�� وا��	ر �	� ����، �L$>ر ا��.�ة ��دون ا��	ر �.ذو��، ��د�ره  -

  . وھذا ا�ذي 4دره ا��.�ة ��$ن �درك �� ا�	�ت ا�>���.)3(، و�� أ�	��������ر أو ا���ر

�� .زن ا�ظ0م، �و�ود �� ا���ون ا�.ور، وھذا إذا  ��$ون ا���د�ر:  وا	���م ا��9ر ����ر

  $�ن ا���رور ��	وق 	L.د .روف ا��ر ا������:  -�/، ��، ا�	�ء.

�ر $�� �� ا�	�ت اول أ�� ا�.روف ا��ر ا�رى، �3� 0�Q ���� ھذا ا���د

  ا���رور ��	وق 	ـ ( �ن )، ھ�� ��9د ا��	��ض، وا����ل وإ�راج ا��زء �ن ا�$ل. 

  إ?�#��� ا�ر�	�:   

���دم ا��	�دأ -�/ ا��	ر، �ن ا��	�دأ ھو ا��.$وم أن إن ا3ل �� ا����� ا����� 

ا����� 	�� ��رف -���، وا��	ر ھو ا��.$وم 	� -���، و�ن ھ�� و�ب أن �	�دأ �� ا����� 

�د ا��.�ة 	���	�دأ >م 	�د ���وه ا��	ر.-)4(  

�� ��د ا����ل �� ا��	ر -�/ أر�Q وا�ر�	� ا3��� �� ا���د�م �$ون ���	�دأ 

Kر�ن �رون أن  و�و )5(راء.ا�Lة ا����.�ا��	�دأ وا��	ر ����Lن �� ا��ر	�� أن 	�ض ا�

                                                 

 .18الديوان، ص ) 1(

 .31الديوان، ص ) 2(

 .87، القاهرة، ص 3الرد على النحاة، البن مضاء القرطيب، حتقيق شوقي ضيف، نشر دار املعارف، ط) 3(

 .710/  2شرح املتقرب، البن عصفور، ص : ) 4(

 . 277/ 1، شرح ابن عقيل) 5(



�� �� ��ر ا����� ا����� ود����� ا��و	                                                              الفصل الثاني
 أ	� ا����م ا���	�

 

 35

ر�	� ا����ل �� �Rره ���(� ا���د�م -�/ و� دا-� ���ظر �����ل وا����ول، و ،�ر�و-�ن

 .�	��R ��� ا����ول  

  ���� $�ن Nوأ�� ا��	ر � ��رد �ن ا������ ا��9ظ��،و4د ��� ا��	�دأ 	�ذا ا��م، 

 ��و�93 �� ا����/ ���	�دأ ا����دم، �	ذ�ك ا��.ق ا��	ر ا����Lر 	��ك ا��93، وذ�ك 

  	�>�	� ا��93 ���و3وف.

ت 4د ���Gر �و14 ا��	ر �� ا�����، �ن �و�4� ا3�� ا�ذي و�$ن �� 	�ض ا�.��

ھو ا����Lر، ����دم ا��	ر -ن ا��	�دأ: و	ذ�ك ���Lر ا��	�دأ -��، Fن .دھ�� ا��0زم، �Nذا 

��Lر ا��	�دأ و�و	�، �����ه ��دم ا��	ر و�و	�، وھو �0ف ا3ل و-�/ ذ�ك 4د ���Lر 

���9 ا3ل �ر$�ب ا����� ا����� ���G ا��ر	��، ا��	ر -�/ ا��	�دأ و�و	�، وھ�� �$ون ��

  و���L ��د�م ا��	ر -ن ا��	�دأ �� .��ت ھ�:  

  أن �$ون ا��	ر �	� ����، وھو ا�ظرف أو ا���ر وا���رور، و ا��	�دأ �$رة  -1

، �� وطن، و�و ��Lر ا��	ر ھ��، �	��ت ا��$رة �ن دون ��وغ رٌ ُ��ْ  	�د ا���ر�>ل:  

Q3 ، و����	دأ �	رة. �$�  ا�	�داء 	��

أََ�:َ َ�َ�دّ	ُروَن أن ����ل ا��	�دأ -�/ (��ر ��ود -�/ ا��	ر، 4و�� ����/: ﴿  -2

  ر، ـــ�ؤ� أأ����94 �	�د�دم، و�ـ ( -�/ 4�وب ) �	ر � )B3َ9َ .﴾)1 @3ُُوب أَْ@َ(#ُ�5َـ#اْ��ُْراَن أَْم 

  و ا��	�دأ ھ�� ����ل -�/ (��ر ��ود -�/ ا��	ر ا�ذي 4دم.

  إدا $�ن ا��	ر �ن ا���ء ا��� ��� ا�3دارة �� ا�$0م، �>ل أ���ء ا�����9م  - 3


�Bَ  �4ل ����/: ﴿َ M ت؟،  $�ف. و�>ل )2(﴾ َ%ْ�ُر�.���ك؟، وذ�ك -�د �ن  و��أ

��رب ا�����9م �	راً ن 	�ض ا��.�ة ���ل ا�م ا�����9م �	را ��د�� و	�(�م ����� 

  �	�دأ.

ر �� ـا���ر، ا���د� ��-�3ورا إ���، أو 	��، أو إ� �>ل: إ��� إذا $�ن ا��	ر �. -4

إ� U، ��دم ا��	ر ھ�� و�و	�، وھو $��� ��3ر، وأ�ر  ��3را���ر إ� ��-�، و�>ل: �� 

  �9ظ ا����0 (U) وھو ا��	�دأ.

                                                 

 . 24حممد، اآلية:  ) 1(

 .214ة اآلية: البقر ) 2(
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زم 3ورة ــأن ���دم ا��	ر -ن ا��	�دأ �� �>ل �ن ا�>�ل، وذ�ك ن ا�>�ل ��� -5

��ة ��G�� 0ر، �>ل:  وا.دLا����0،  �� ا����دا��، و4و��م:  و�� ا���� �ـــ�� ��ا�

�  )1(وز ارزاق.ــ0ق $�ـا

6- <� ،��	��� ــل:  ھ�ھــأن �$ون ا��	ر ا�م إ��رة ظر�� ���$�ن، و���دم -��� ھ�ء ا��

  د.ـــــــز�

4و���:  b درك، ��و  أن �$ون د� -�/ �� ��9م 	����د�م، و� ��9م 	�����Lر، �>ل -7

�/ ا����ب ا�ذي ��م 	��د�م ا��	ر.�� ��  أ�ر ا��	ر ھ�� �م ��9م �

  .)2(�����ر -�دكأن �$ون ا��	�دأ ��رو�� ً 	�9ء ا��زاء،�>ل:  أ��  -8

  ا��ر��ب ( ا���د�م وا��.��ر):   -

  	����3ر -ن ���/ ا��ر��ب ��G وا3ط0.�. ء	دذي ��.دث 	�دئ    

���ن ا��رب أن ا�ر�	�  ����� �ن ا��9ل ا�>0>�: ر،ت،ب، ���ل: ر�ب  ��ء �� ��P: –أ  

	�� ا�Gزو وا�.c   رادأ��ء، ر�و	�ً ور�ب، >	ت ��م ��.رك، وا��ر�	�، ا���ز�� ا�ر���� 

  )3(و�.وھ�� �ن ا��	�دات ا����4.

وا�ر�ب ا��3ور ا�����ر	�،	�(�� أر�1 �ن 	�ض، وا.د��� ر�	�، ر�ب ا���ء >	ت ودام، 

  )4(ر�	� ھ�� ا�>	وت وا����رار.���

وھ�� �دل -�/ أن ا�ر�	� ��G ھ�: ا��و(1 وا���ز��، وھدا ا����/ ا��Gوي �� -�40 

�/ ا��.وي ا��راد ا�.د�ث -�� �� ھدا ا��	.ث.����	  

��د -رف ا��.�ة دور ا��ر��ب �� -��3ر ا��ر$�ب، و�$��م �م �����وه   ا�ط:�#: -ب 

�/ $ل  أ	واب ا��.و، و��ل ��م ( ا	ن ���) �دور ا�ر�	� ھو �� �	.ث ����ل، 	ل �وزع -

��د�م ا�3��، و� ��ء ���� -�/ ا��و3ول، و� ا��93 -�/  ز��و و�"ا�ذي ���� ��ول: 

  ا��و3وف، و� ا��	دل -�/ ا��	دل ���، و� -طف ا�	��ن -�/ ا���طوف -���... 

                                                 

 .530/ 2جممع األمثال للميداين،  )1(

 .117شرح ألفية ابن مالك، البن الناظم، ص ) 2(

 ، مادة ( رتب).409/ 1ابن منظور، ليسان العرب، ) 3(

 ، مادة ( رتب).335، 334/ 1الزخمشري، أساس البالغة، ) 4(
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ا�3ل 	�، و� ��وز ��د�م  و� ��وز ��د�م ا��(�ف إ��� -�/ ا��(�ف، و� ��ء ���

  )1(."ا����ب �رط�ً $�ن، أو 4���ً أو �Rرھ�� �/ــا��واب -

�د ��ر�9� ���ظم - ( ��و��(Q ��9وم ا��ر��ب أ$>ر ���� ذھب إ��� ( -	د ا���ھر ا��ر��

وأ-�م أن ��س ا��ظم إ� أن �(1 $�0ك ا�و(1  "، .�ث ��ول: ذا��  ا��ر��ب ھو 	�-�	�ره

ا��.و، و���ل -�/ 4وا��ن وأ3و�� و��رف ���ھ�� ا��� ���ت �0  ا�ذي ���(�� -�م

������، و�.9ظ ا�ر�وم ا��� ر��ت �ك �0 ��ل 	��ء �- d2(."�ز�(  

وا�ظ�ھر أن ا��ر���� .�ن ا����ل �3ط�Q ا��ر��ب أراد 	� ���6ن، أو����:  

���ء ا�	�R0، �� ا��ر��ب ا�ذي ����و�� ا��.�ة أ>��ء درا�� ا��ر��ب، و>������ �� �در�� -

�و(وع ا���د�م وا����Lر �Rر أن درا�� ا���د�م وا����Lر �� ا�	�R0 ھ� درا�� ��وب 

  ا��ر$�ب � ���ر$�ب ذا��.

و�	دو �ن ھذا $�� أن ا��راد 	���ر��ب ھو �و(1 ا�$��� او �و���4 ا����وم �� 

  ا��ر$�ب $Lن ���L ���د�� أو ���Lرة. 

�ر ��� ا� �روجأن «وھ$ذا ��	�ن ��  ��L� وف�Lا�� �	ط�� ا��ر$������� -ن 

��� ���� ��وز ��د إ	دا-�ً و���9راً �ط��4ت ا���G �����$�م ������روج -ن �وا��س ا���G و4وا

�� و��ذا $�ن ا��ر��ب ا��و	� �ز�� �� وھذه ���ر�ب $�0� و�ق أ.$�م ا��.و و4وا

 �R0	��	 و.�ھو ���ل ا���ود ا��و	��،  ل��وا��3و��3 ھ� ا��� �	رز ��� -�40 ا�

وا�>��� ���ل ا�.ر��ت. و -�/ ھذا ا�-�	�ر $�ن ا��.و ��	��ً �� ا�ز�ن �Z��و	��، إذ ھو 

�رط وا�ب ���،�$ل أ��و	�� ھ� رھ��� ا��وا-د ا��.و��،ا��� �3	����G ا���3ودة، و 

��� إذا ����� 	Lن ا��وب 	دون �.و �0 ���ط�1 إ>	�ت �$��� �راھ�� ذات ا���ه وا.د، 

��وب ���(� 4وا-د �����.    )3(.» ا��$س، ���ول:  � �.و 	0 أ��وب��  

- ���ر

�3 + ا�
	�دأ - A	? ر	��ا  

(1، و��ء ا��	ر ���� ��د�� -�/ ا��	�دأ اورد ھدا ا��ر$�ب �� ا�د�وان، �� ���� �و -

  ):لا�$��وھو 	�ن ا���ر وا���رور، وا�ظرف و���� 4و�� ( ��زوء 

                                                 

 .387، 385/ 2اخلصائص، ) 1(

 .77دالئل اإلعجاز، ص ) 2(

 .56-55ص  1982عام  2عبد املسدي، األسلوبية و األسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس طينظر ) 3(
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A��)< *�  #
�.
  )1(.9راQس ا�?�#ر، �%�ب 

�*����	ر ا���دم ھو �	� ���� ( A��)< ���)F�	 دأ ھو ا��م ا���رف�	وا�� ،(

  )  9راQس ا�?�#ر	�دھ� (

  و��ء �� 4ول ا���-ر أ�(� (��زوء ا�$��ل ):  

     ِA��ْ-لُ،    ��طُر 
ِن 
P#ورَھ# ا�دُم. ا�ِ-َراحُ  ِ   )2(ا�%$

�ـ       )، و�9ظ ( ا���ل ) �93 �ر�و-� ا�-راح دم (��� ) �	� ���� وا��	�دأ ا���رف(ا��	ر ا���

  ( �راح ).و ذ$ر أ�(� �� 4و�� (ا�����رب):


#تُ َراتا�?0ُ-وِن        و�ِ* َ<Pِْرِه َ	ْ� A�  )3( ا�%�ن. و�ِ* طر

و��دم ا��	ر �	� ����  ����	ر(�� >Gره ) و��Lر ا��	�دأ (	���ت) ،���$��� (	���ت) �	�دأ �ؤ�ر 

  (�� >Gره) 

، �$ن ا��.�ة �م ����وا 	��د��� ا��و	�� ) 4(��د�م ا��	ر -ن ا��	�دأ ��6ز -�د ���1 ا��.�ة

ا���و��ة �ن ھدا ا���د�م ا���6ز، أھم ��د�م، و4د ���دم ا��	ر -ن ا��	�دأ �وازاً، وذ�ك �� .��ت 

  ذ$رھ� ا��.�ة، وھ� -�/ ا��.و ا�����:  

 �ــ� -���ــ��دم ا����د (ا��	ر) ����9ؤل 	���ع �� ��ر ا������ $Lن ��ول ��ر�ـــض: � - 1

  أ�ـت.

ا���و�ق إ�/ ا����د إ��� ا����Lر (ا��	�دأ ) وذ�ك إذا $�ن �� ا����د (ا��	ر) ا����دم ��  - 2

  ��وق إ�/ ا����د إ���، و���ل ا����طب (ا������) �����0 ��ر��� $�ول ا���-ر:  


ن ر
#د        أوا�رھ#، وأو�5# د�#ن.و�#�%#�  ر ا���#ة 

                                                 

 .83الديوان، ص ) 1(

 .54الديوان، ص ) 2(

 .120الديوان، ص ) 3(

 . 229شرح اجلمل، للزجاجي، ص ) 4(
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  )1(��د�م ا����د (ا��	ر) ���3�3� 	�����د إ��� ( ا��	�دأ ) -3

  .)2(﴾ َ�ُ�ْم ِد�ُ%ُ�ْم َو�َِ* ِد�نِ $�و�� ����/:  ﴿ 

  .)U)3 ا���ر �� $��بإدا $�ن ا��	ر �	� ����، وا��	�دأ ��ر��، �>ل:   -4

���� �� $��ب U 4دم �واز -ن ا��	�دأ و��وز أن ���دم ا��	�دأ  ا��	ر ا���دم ا�ذي ھو �	�

  U. �� $��بھ�� -ن ا��	ر، ����ل: ا���ر 

  إذا أ�ن ا��	س 	�ن ا��	�دأ و�	ره �>ل:  �4دم ز�د، أو ز�د �4دم.  -5
  

إذا ��دد ا��	ر ا��	�دأ وا.د �>ل 4و��:  �0ح ���دس ز�د. �Nذا �م �و�د ���1 �ن  -6

�� ��وز 	.�ث � ���	س.ا���د�م N� ،ر��L4(وا��(  

ا��� و4د ���Lر ا��	ر و�و	�ً -ن ا��	�دأ وھ� ا�.��� ا3��� ������ ا�����، 

  �� .��ت ھ�:  ر3دھ� ا��.�ة 

  إذا $�ن ا��	�دأ �ن ا���ء ا��� ��� ا�3دارة �� ا�$0م، وھ� ����ل -�/:  -1

�دك ؟ َ�نْ أ���ء ا�����9م �>ل:   -أ-  

  ���ل ��راً ��ز 	�.  َ�نْ ��ء ا��رط �>ل:  أ� - ب

  $�ب ��9دة 	���$�	�.  َ$مْ $م ا��	ر�� �>ل:  -ج

  ا�د��� ��ط� و���1. ِھ�َ (��ر ا��Lن �>ل:  -د

ِ◌ِ	�1َ !  َ���� ا����	�� �>ل:   -ه hأَْ�َ�َل ا�ر  

  . َ�ْ���م ��ر :�� ا�4رن 	0م ا�	�داء �>ل:  4و��� -و

  ا�9وز وا����ح.  �������د  ا�ذي���9ء �>ل:  ا��و3ول ا���رون �	ره 	 - ز


د إ1ِ$ َرُولٌ 	�N، �>ل 4و�� ����/: ﴿  وإن ا��	ر ���رن -2َ�َ
ُ #
، ����	�دأ       )5(﴾ َوَ

�	ر، و�� ا����� �و$�د ن ا��وب أ��وب 34ر، وھ�� ��ب  » ر�ول « و » �.�د «

�� �.3ور 	�ن   . »�� + إ�  «��د�م ا��	�دأ 

                                                 

 . 41عناصر التحويل، مطبوعات جامعية، ( بسكرة)، دفة بلقاسم، ص ) 1(

 .6الكافرون، اآلية ) 2(

 .1/504النحو الوايف، عباس حسن، ) 3(

  .377/ 1اخلصائص، ابن جين، ) 4(
 

 .144آل عمران، اآلية، ) 5(
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ا ��� ا��	�س ا��	�دأ 	���9-ل، 	Lن �$ون ا��	ر ���� ����� ��-ل (��ر ����ر إذ -3

�4م، �Nذا 4د�ت �4م أ-رب �.�د ��-0ً ���9ل( �4م)  �.�د�9رد ��ود -�/. ا��	�دأ �>ل:  

  �	��م. ا�زھرو�>ل: 

ا ��� ا��	�س ا��	ر 	���	�دأ 	Lن �$ون ا��	�دأ وا��	ر �$ر��ن أو ��ر���ن ذإ -4

���ن �� ا����3ص  و� �و�د 4ر��� �9رق 	�ن ا��	�دأ وا��	ر �>ل:  3د��ك ����و

  3د���، أ�(ل �ن ���د أ�(ل �ن -��، أ�� 3د���. 

ا $�ن ا��	�دأ ��9د ا���وم و�	ره ���� �ر	ط�� 	� .رف ا��9ء �>ل: $ل -��ل ��� إذ -5

، أم ذ�ك وا���G� 14 ��د�م ا-�	�ط� ����د إ��� ا���$�م 	�3د ا���وع �� �ط�	�، )1(�زاؤه.

 ��  :���و��، و� �ك �� أن �را-�ة ا����/ �ن وراء ھدا ا���د�م، �>�� �رق 	�ن 4و���

ا�دار ز�د، و 4و���:  ز�د �� ا�دار، ��9 ا����� او�/ أ��/ ا��	ر -�/ ����1، ��رف ز�د 

ا��	ر، و و� ��رف �$���، ���ل 	ذ$ر ا��$�ن ��� ا	�داء �i�راع �� �.��ق ا�6�9دة �ن 

�� ا����� ا�>���� أ��/ ا��	ر -�/ ����1 ��رف ا�دار و� ��رف �ن ���� �ذ$ر ا�م ز�د، 

��9��و��. ،، ا-�	�ط�و$ذا $ل ��د�م ��6ز � ���L إ��� ا	�داء �را-�ة ��Gرض �� ���G� ل	  

و ��$ن �0.ظ� ھده ا�د��� ���� ورد �ن ا��را$�ب ا��� ����4 أ	و ا����م أ���	� 

(��� ا��راح ا���ل... ا�	�ت) إ��� 4دم ��� ا���ر و ا���رور (���) -�/ ا��	�دأ  ��و��:

(ا��راح ا���ل)، ن ا���-ر ��	ر -ن 4�	� ا���روح، و أ��ر إ��� �� ا��را$�ب ا���	�� 

��3رت ��رو�� �دى ا������ن و ا��راء، و ��� و3ل �� و93� إ��ھ� 4دم �� ا��ر$�ب �� 

Rب �� ذ$رھ� ا	�داء ���ل 	ذ$ر ���� أ>ر -��ق �� �9وس ا���س �د �� ذھ�� �ن ����� ر

  �Lراد أن ���93 و �ذ$رھ� ����س.


�3 + ا�
	�دأ %�رة  -- A	? ر	��ا  

 ��ا��$رة 4د �$ون ���33 	��و3ف، أو 	�F(���، و4د � ��3ص 	�� و�� $�

  ):ا��ر�1( ا ا��ر$�ب �� ا�د�وان، �� -�رة �وا(1، و���� 4ول ا���-رذا�.����ن ورد ھ

#ٌر، َطِو�لُ ا�%#ه،     �#�َ�ُق َ-	$َ  

                                                 

 .116، 114شرح ألفية بن مالك، البن الناظم، ص ) 1(
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 ،*)P�A%ِ#)َ-َْأ ِ*�  )1(.َ�ْ�ظ�ٌ  َو

  :(ا�����رب) 4و��، �$رة (��ظ�) و ا��	ر �	� ���� (�� أ��9��). و�� ����14	�دأ و

،  َ�و�9ٌَ  َو�*ِ َ�ْدرهَ    )2(ا�
%ون. َ��َ�#ت َ@3	Aَِ  *َوِ� 1َ َ�ِ�ر0

ا���دم �ن ��ر و��رور ( �� 3دره)، أ�� ا��	�ـــدأ �����ل ��	ر )، وا�����	�دأ �$رة (�و-  

 «، أ�� ا��	ر ��دم �وازا �	� ��ـ�� » ا���ون «ا��(�ف إ�/  »���3ت  «ا�>���� ����>ل �� 

7�)8 �� «
 

أن �ن ���ق ��دم ا��	ر -�/ ا��	�دأ و�و	�، ھو $ون ا��	�دأ �$رة  ا�	�.>ونو4د ذ$ر 

�ن 	Gرض .3ول ا�6�9دة  ،�	���، �.��6ذ ��ب ���Lرھ� 	�د ا��	ر (ا���ر وا���رور)

ن �طق ا��$رة إ	�داء � ��6دة ���، أ�� إذا $��ت ا��$رة ���33  )3(ا�$0م �1 ا����Lر،

$ون ��6زا، أ�� إذا $��ت ا��$رة �	���، �����د�م 	و3ل أو إ(���، ���د�م ا��	ر -���� �

 :(��  وا�ب 	ر�1 ا��	Q، وإ03ح ا��9ظ،��ول (ا	ن ا��

�����ل وا�د�ن �	�دآن و�� 4	���� �	ر -���� إ� ، د�ن  و-��ك��ل  �كو�ن ذ�ك 4و��م:  «

ا�ب، ���� 	�داء 	���$رة �� ا�وأ�ك �ور�ت ��د�����. إ�/ ا��$�ن ا���در ��� �م ��ز، ��	Q ا�

��9 ذ�ك �� ا��9ظ، أ�روا ا��	�دأ و4د�وا ا��	ر �$�ن ذ�ك ��0 -���م، و�3�.� �� ��د 

�دھم، وإ��� $�ن ���Lره ���.��� �ن 4	ل أ�� ��� ��Lر و14 �و14 ا��	ر، وا��رط ا��	ر -

�� �� ا����/ �	�دأ L	 ���- ��   )4(.»أن �$ون �$رة ��ذ�ك Q3 ا��9ّظ، وإن $�� 4د أ.ط

��ص ��6دة ��$�ر ا��	�دأ: �4ل ا���? 	��ء ا�د�ن ا	ن ا��.�س �� ������ -�/  و����
  (ا���رب):

	ن ا��راج: ا����	ر �� اF	�داء ا-�م أن ��$�ر ا��	�دأ أ���9ت ��� -	�رات ا��.�ة ���ل ا «
ا���ء �ن  دَ �ِ 	���$رة .3ول ا�6�9دة، ���/ .3�ت ا�6�9دة �� ا�$0م ��ز اF	�داء، وُ 

  )5(.»أو �م �و�دا��را6ط 
  
  

  �ذف ا�
	�دأ وا��	ر -
                                                 

 .91الديوان، ص ) 1(

 .92الديوان، ص ) 2(

 .11، ص 2002ينظر: بلقاسم دفه، يف النحو العريب رؤية علمية يف املنهج ، ) 3(

 .377/ 1اخلصائص، البن جين،  )4(

 .67األشباه والنظائر، السيوطي، ص ) 5(
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  ا�9رق 	�ن ا��	�دأ وا��	ر �� ا�ذ$ر وا�.ذف، �� ھذا ا��و(وع �درس >0ث .��ت: 

  

  

  

  

�# -وازا:  -)1(
 #
  �ذف ا�
	�دأ أو ا��	ر أو ھ

ا3ل �� ا��	�دأ أو ا��	ر ا�>	وت، �$ن ا��.�ة �وزوا .ذف أ.دھ�� �1 	��ء ا�Kر 

ف(�0م): �	�دأ  )1(﴾، ََ:ٌم َ@ْوٌم ُ
ْ%َ�ُرونَ / ا��.ذوف $�و�� ����/: ﴿ -�د 4ر��� �دل -�

وھو �$رة وا���وغ �0	�داء 	���$رة ھ�� $و�� د-�ء و�	ره �.ذوف �وازا ��د�ره(-��$م)، 

�$رون) ��ت �ـ: ( ،و��م 4وم ��$رون)أو(4وم): �	ر ا��	�دأ �.ذوف �وازا ��د�ره: (�

ا��	ر ��� �وازا �� ���ق دال -�����، وذ�ك 	�د .ذف  و أ�د(4وم) و4د �.ذف $ل �ن ا��	

���Q، ا��	�دأ �� و ا��واب $�و�ك: ��م (��ن ��Lك: أ���Q أ�ت ) ���ت ��م، وا���د�ر:  ��م أ

  ا��	ر �.ذو��ن �وازا 	�د .رف ا��واب.


وا>D، ھ*:  -)2( ��  ��ذف ا�
	�دأ و-و	# �* أر	

��ت ��طوع �>ل: ا� -ا	 �����ت 	L.�د ا�$ر�م 	ر�1 ( ا�$ر�م ) ��ذا ���/ إذا أ�	ر -

  �	ر ���	�دأ �.ذوف و�و	� ��د�ره ھو أي: ھو ا�$ر�م. ب���� ��طو-� ��ر

و�>ل: 	6س ،أن �$ون ا��	�دأ ��3وص ��م أو 	6س، �>ل: ��م ا���ل ا0�Fص  - ب

أو  �	ر�ن ��	�دأ�ن �.ذو��ن و�و	� �$Lن ����� ��1: ��م ا���ل، ا�3.ب ���د، إذا 4در

	6س ا��3.ب، ��Lل -ن ا���3وص 	���دح أو ا���3وص 	��ذم �ن ھو؟. ���ل ��:  ھو 

  )2(ا0�Fص، ھو ���د.

 ���ـ (ا0�Fص) و(���د): ��رب $ل ����� �	را ���	�دأ �.ذو�� �وا	� ��د�ره )ھو(، 

��3وص 	���دح أو ا�ذم وھ��ك إ-راب >��� �>ل ھذه ا����� وھو:  ا0�Fص �	�دأ 

                                                 

 .25الذاريات، اآلية ) 1(

 .31ينظر قصة اإلعراب، إبراهيم قاليت، جامعة قسنطينة، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، ص ) 2(

!� /;ف ا
&�� و���! /;ف <* '�=$! ��ازا /;ف ا
$��	أ و��



�� �� ��ر ا����� ا����� ود����� ا��و	                                                              الفصل الثاني
 أ	� ا����م ا���	�

 

 43

�وازا، وا����� ا��9��� �ن ا��9ل ( ��م) و��-�� ( ا���ل ) �� �.ل ر�1 �	ر  �ر�وع

  ا��	�دأ ا���دم.

�� ا���م: �>ل 4و�ك:  �� ذ���  ���ن $ذا و$ذا و ( �� ذ���  �إذا $�ن ا��	�دأ 3ر�. -ج

  ) �	� ���� �� �.ل ر�1 �	ر ���	�دأ �.ذوف �وا	� ��د�ره:  ���ن أو 4�م أو .�ف.

 «ر -ن ا��	�دأ 	�3در �] 	� 	د� �ن �9ظ ا��9ل:  �>��: إذا 4�ت ���ص: إذا أ�	 -د

   )1(��9م ا���د�ر �ن ا����ق، »3	ري 3	ر ���ل  «، �����د�ر »3	ر ���ل

���L ا�.ذف ا���6ز، ��د $>ر ذ$ره، �� د�وان أ	� ا����م ا���	� و��� 4و�� (��زوء 

  ا�$��ل):

اِ@  
#ُت، ا�ر$َ�#ُت، ا�َ	#َِ�ِ#   )2(#ھَرة.ط$ َ�#ُت، ا�ا�%$

  ����	�دأ �.ذوف ��د�ره (ھ�) و�	ر ا��ذ$ور ( ا�����3ت)، و4و�� (ا����ث): 

  )3(.?��تا�ََB، َوِ��ٌد  َ?Sٌ�ْ، َ?#َء َدْھرُ                    

  ����	�دأ �.ذوف ��د�ره (ھو) و�	ره ا��ذ$ور ( ��?)، و4و�� ( ��زوء ا�$��ل ):

                    ُ?�ْ
�ُْر5َ9ِ# َ�#ٌج ِ
َن ا�َوْرِد ا�َ�ِ>�ِب.َ ِ*�  )4(و@ٌ�، 

  �.ذوف ��د�ره (ھ�)، و4و�� ( ��زوء ا�ر�ل):  أ����	ر ( ���و�4)، وا��	�د

ْ�َر�#ت.                         Fذ�ن أَِ%�ِن ا

ٌت َ�#�َ�ْ	ِر، إ$1 ِِ#�َ)5(  

  ��ل ا���زوء):����	ر (��3ت)، وا��	�دأ �.ذوف ��د�ره (ھو)، و4و�� (ا�$

ِ� وا�Pََداة.                         $�?ِ�  )6(َ	ْ�ٌر، َ�ِ-�ُش 	Aِ ا�َ�واِ�ُف �*ِ ا�َ

�� �>ل ھذه ا��را$�ب ��6ز -�د  أو(	.ر) �	ر ���	�دأ �.ذوف ��د�ره (ھو) و.ذف ا��	�د

/ �4ل إذا دار ا�ر 	�ن ا�$ون ا��.ذوف �	�دأ أو �	را �����L أو�«: �4ل ا���وط�ا��.�ة، 

  .ا�و�ط� او�/ $ون �.ذوف ا��	�دأ �ن ا��	ر �.ط ا�6�9دة و����دھ�

                                                 

 .32املرجع نفسه، ص ) 1(

 .60الديوان، ص ) 2(

 .103الديوان، ص ) 3(

 .121الديوان، ص ) 4(

 .133الديوان، ص ) 5(

 .191الديوان، ص ) 6(
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ا�.ذف ا���ع و�3رف، و$ذ�ك ��  نh و�4ل ًا��	دًي �� ( ا�	رھ�ن): او�/ $و�� ا��	ر 

 ��ا�.ذف  -ا���وط� –ا��	ر دون ا��	�دأ إذا ا��	ر �$ون �9ردا ���دا، و�4ل ���

��	 ��  3در و اوا6ل،واF-��ز و اوا�ر أ��ق �

�� 3	ر ���ل  )1(﴾، َ�ّ�ْ	ٌر -َ
ِ�لٌ و�>��� $�و�� ����/: ﴿  L� :أأي �ره، و�>���R ل �ن<�

�ُروفٌ 4و�� ����/: ﴿ ْ
�>ل �$م �4لً  أأي: ا��ط�وب ��ك ط�-� أو ط�-�  )2(﴾، َط#9ٌَ� َوَ@ْولٌ َ

�� ) و�و -رض �� ��ب ا����ن -�ل 	� $�� �� ��م Gن ھ��م ً �� ( ا��	ا�ر�ل ز�ن، إذا ا

��رك � �� �.ذف ا��	ر إ� إذا �د 	��ء ��ده، و�زم $>�ر �ن ا��.و��ن �� �.و(

 U ن)، و ( أ�م�دأ���	ا�� �� ))3.»���ن  ،(	Lنh ا��.ذوف ا��	ر، و�وز ا	ن -93ور $و

�د�� - ��و.ذف ا��	�دأ �� $0م ا��رب، إ��� ��G� 1رض ا�����ل �� ذ$ر ا��	ر، ��و�

3 1���و��، �3ر إ��رة -�/ �3.	� �� ا�ذھن، ���ل 	ذ$ر ا�م �3.ب ا�3وت، و� 

�د .(ور - ���د-و�� ا����م إ�/ ا�	�ر -ن ذ�ك 	$0م طو�ل، 4د �.3ل ا�6�9دة �

�3.ب ا�3وت �9�� أ��م ا����ن، ����ل 	���ول ( �0ن ) -�د ���-�� 3و�� ����ل 	���Nء 

Fداء، و ا�	ر�ن ا�K/ ����1 ا�ر -	ا��	���	،  ر���ن ����ر �� ذھن �	��ظ�م ��� �و.ده ��

  >م ��ب ا���	�ه إ���. 

	�د (�و�) ا�دا�� -�� ا����ع  -�� �وا(1 ھ�: ا ��.ذف ا��	ر و�و	�ذف ا��	ر  -     


ِؤِ
%�نَ ا���ء �و�ود �Rره �>ل 4و�� �����: ﴿ ُ # ف: (ا��م): �	�دأ، و�	ره  )4(﴾. َ�ْو1َ أَْ%ُ�ْم َ�ُ�%$

3دد��و�� وا�د��ل .ذ�� ا��ر��� ا��و�ودة �� (�و�)  و�و	� ��د�ره (�و�ودون) أو�.ذوف 

  ا�دا�� -�� ا�و�ود، وو�وب .ذف ا��	ر ھ�� را�1 ����م �واب (�و�) ����� (�$�� �ؤ���ن) 

﴿      :/  أن �$ون ا��	ر وا��4 	�د ا���م ا�3ر�Q وھو �� ���م 	��رد �9(� ��و�� ���� - ب


ُرَك إِ%$ ْ�
5ُونَ َ�َُ��� أو 4��� أو .��9 ��و �	ر �أي:  ���رك �� )5(﴾.5ُْم �َِ(* َ�َر�5ِْم َ�ْ

  �.ذوف و�و	�. 

أن �$ون ا��	�دأ ��طو�� -��� ا�م 	واو، ھ� �ص �� ا����� وا��0ز��، وا���3.	�،  -ج

  أي 	����: �1، �>ل: $ل ر�ل و(����، �.ذ�وا ا��	ر $راھ�� إط��� ا�$0م. 

�� �$ون ا��ر ��6�4،  بُ طَ �ْ أَ ��	�دأ �ؤو� 	���3در ا��ذ$ور، �>ل 4و��م: إن �$ون ا -د

   )1(وأط�ب �� �$ون ا���ك ��و��، وا���د�ر:  إذا $�ن ��6�4 وإذا $�ن ��و��.

                                                 

 .18سورة يوسف، اآلية ) 1(

 .21سورة حممد، اآلية ) 2(

 .66/ 1األشباه والنظائر، ) 3(

 .31، اآلية بأسورة س) 4(

 . 72سورة احلجر، اآلية ) 5(
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  ا�9رق 	�ن ا��	�دأ وا��	ر �� ا�ذ$ر وا�.ذف �� ھذا ا��و(وع >0ث .��ت:

  

  

  

�# -واز -1
 #
  ا �ذف ا�
	�دأ أو ا��	ر أو ھ

ا3ل �� ا��	�دأ و ا��	ر ا�>	وت، �$ن ا��.�ة �وزوا .ذف أ.داھ�� �1 	��ء ا�ر -�د  -

:ٌَم َ@ْوٌم ُ
ْ%َ�ُرون4ر��� �دل -�� ا��.ذوف $�و�� ����� ﴿ َ .﴾)2(  

ف (�0م) �	�دأ وھو �$رة وا���وغ �0	�داء 	���$رة ھ�� $و�� د-�ء و�	ره �.ذوف 

م): �	ر ���	�دأ �.ذوف �وازا ��د�ره ا��م (4وم ��$رون) �وازا ��د�ره  (-��$م)، و (4و

و(��$رون) ��ت ل (4وم) و4د �.ذف $ل �ن ا��	�دأ وا��	ر ��� �وازا �� ���ق دال 

-�����، وذ�ك 	�د .رف ا��واب، $�و�ك: ��م (��ن ���ك أ���Q أ�ت) ���ت ��م، وا���د�ر: 

���Q، �	�دأ و�	ر �.ذو��ن �وازا 	�د .رف ا ��  ��واب.��م أ

 �ذف ا�
	�دأ و-و	#:  -2

-  :#5%
�ض ا��#1ت 	 *�  ��ذف ا�
	�دأ و-و	# 

��ت ��طوع �>ل: ا����ت 	L.�د ا�$ر�م 	ر�1 (ا�$ر�م) ��ذا ����  -ا	 ��إذا ا�	ر -

���� ��طو-�، ��رب �	ر ��	�دأ �.ذوف و�و	� ��د�ره ھو أي (ھو ا�$ر�م).  

��م ا���ل ا0�Fص ف أن �$ون ا��	�دأ ��3وص 	��م، و	6س، �>ل - ب :

�� ��3وص 	���دح، )ا0�Fص( ��رب �	ر ���	�دى �.ذوف و�و	� ��د�ره ھو 

وا���د�ر: ��م ا���ل ھو ا0�Fص، وھ��ك إ-راب >�ن ��>ل ھذه ا�����، وھو:  ا0�Fص: 

�	�دأ �ر�وع �وازا وا����� ا��9��� �ن ا��9ل (��م) و��-�� (ا���ل) �� �.ل ر�1 �	ر 

  ��دم. ا��	�دأ

                                                                                                                                                         

 .223، 220/ 1أوضح املسالك، البن هشام، ) 1(

 .25سورة الذاريات، اآلية ) 2(

 حذف كل منهما جوازا حذف المبتدأ وجوبا حذف الخبر وجوبا 
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$ذا و$ذا، ف(��  نh إذا $�ن ا��	�دأ 3ر�.� �� ا���م، �>ل 4و�ك: �� ذ��� َ ��� -ج

ذ���) �	� ���� �� �.ل ر�1 �	ر ��	�دأ �.ذوف و�و	� ��د�ره ���ن آو 4�م آو �� ��	� 

  .)1(ذ�ك

إذا ا�	ر -ن ا��	�دأ، 	�3در �] 	� 	د� �ن �9ظ ا��9ل: �>0: إذا 4�ت ���ص:  -د

ل)، �����د�ر: (3	رك 3	ر ���0) أو (3	ري 3	ر ���ل). و��9م ا���د�ر (3	ر ���

.��  �ن ا����ق و ا��ر�

  �ذف ا��	ر و-و	#:   -3

 :���  �.ذف ا��	ر $ذ�ك �� أ�ور �

َ�ْو1َ اَّ%ُ�َم َ�ُ�َ%# 	�د (�و�) ا�دا�� -�� ا����ع ا���ء �و�ود �Rره، $�و�� ����/: ﴿     


ْؤِ
%ِ�نَ ُ .﴾)2(  

�	�دأ، و�	ره �.ذوف و�و	� ��د�ره (�و�ودون) أو (3دد��و��)، د��ل .ذ��  و(ا��م):

ا��ر��� ا��و�ودة �� (�و�) ا�دا�� -�� ا�و�ود، وو�وب .ذ�� .ذف ا��	ر ھ�� را�1 ����م 

  �واب (�و�) �����، (�$�� �ؤ���ن).

         ��: إن �$ون ا��	ر وا��4 	�د ا���م ا�3ر�Q وھو �� ���م ���رد �9ظ� $�و�� ��� - ب


5ُونَ ﴿ َ�5َُم �َِ(* َْ�َر5ُ�َِم َ�ْ 
ُرَك إِ%$ْ�، أي: ���رك ����� أو 4���، ��و �	ر �.ذوف )3(﴾ َ�َ

 .)4(و�و	�

 :D	را�ث ا�	
   ا����� ا����� ا����و��.ا�

�وا�? ا�	�داء 	�(�� .روف، وا�$>�ر ���� أ���ل، و�� ����� �� ھذا ا��	.ث ھ� 

وو�� �	��� 	���9ل  « )،:ھـ469ا�(ر�ر(ت  ��9ل، �4ل ا�وا�طا�.روف ا����	�� 	��

  �$ون �ن و���ن ھ��: 

  -�/ ا�Q�9 $(رب  ��ن طر�ق ا��9ظ: أ��� -�/ >0>� أ.رف ��� زاد، �	� -أ

                                                 

  .121، 120، وشرح آلفية ابن مالك، البن الناظم، ص: 1/392وامع ، للسيوطي، مهع اهل ) 1(

 . 31، اآلية  أسورة سب) 2(

 .72سورة احلجر، اآلية ) 3(

 .32املصدر السابق، ص ) 4(
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�ن طر�ق ا����/: وھو أن ���/ إن .��ت، و���/ �$ن ا��در$ت، و$Lن  - ب

  .)1( »�	�ت،و��ت ����ت، و��ل �ر��ت

ه ا��وا�? �د�ل -�/ ا��	�دأ وا��	ر،  ���3ب 	�دھ� ا��	�دأ ��	��� 	����9ول ��ذ

و��3ب -�/ أ�� ا�م، و�ر�1 ا��	ر ��	��� 	���9ل و��3ب -�/ ا�� �	رھ�، وھو �� 

  ا�.���� �	ر -ن ا��م ا�وا14 	�دھ� وأ���ط ا�.روف ا������ ھ�.


�� $أن –إن$  -1  + ا�-
�3 ا1

 hو(أن ( hداة (إن) �ن ا�.روف ا���	�� 	���9ل -�د ا��.�ة أن -�/ وزن ا��9ل، وأ��� ا

���/  نوا ،�د�ل -���� �ون ا�و���4 �وأ�� ،���(� ا��م ��	��� -�/ ا�Q�9، وأ�� ����

���	رھ� أداة ����� ������ )2(ا��9ل ����3ب ا��	�دأ و���/ ا����، و�ر�1 ا�����، إ� أ� ،

���ور ا��.�ة: و� �0ف 	�ن ا��.�ة د��� ھ���ن ادا��ن، ا��	ر و���/ �	رھ�، $�� ��ول 

�$�ر ���، و-����� �3ب F�9 ا��ك وا�إذ ھ�� ��9دان �و$�د ا���	� �� ا����� ا�����، و

 .)3(���� ا��� ����، ور�1 ا��	ر �	راا��	�دأ 

    ��و4د ���L إن �ر	ط ا�$0م 	�(� 		�ض، �0 �.�ن ��وط�� ���، وإن أ��طت �

  .�ت ا�$0م ����R 0ر ���6مرأ

  

  

  


َ�َ%# وذ�ك �>ل 4و�� ����/: ﴿ ْ$39َ #
كَ َ@#�ُوا ُْ	َ�#َ%َك 1َ 3ْ9َِم َ�َ%# إ$1 َ  .)1(﴾ أَْ%َت ا�َ�3ِ�ُم ا�َ�ِ��مُ  إِ%$

ا���ط�9 وھ�� �رى أ�را -��	� ���، وھو أ�ك ا��9ء وإذا و�4ت ھذا ا��وN� ،14نh ��وم ���م 

9�L��� ر ��طوع.�رى ا�$0م�R �-ف، و��طو�L��� ر�R � )2(  

                                                 

 .47شرح اللمع للضرير، ص ) 1(

 .120/ 3، هاب لسيبويتالك) 2(

 .  328/ 1أوضح املسالك، البن هشام، ) 3(

 .32اآلية البقرة، ) 1(

 . 56/ 1اإلتقان، للسيوطي، ) 2(
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�/ ا�����ل، وذ�ك �>ل 4و�� ����/:﴿��	 ��L� ُ�ْم و4د�َ Aُ ْ�َط#ِن إِ%$ �وا َ�َطواِت ا�?$ُ	ِ و1َ ََ��$

�0.ظ أن اداة  )3(﴾9َُدو ُ
ِ	�نٌ »  ◌َ kل »إن��ا��� /�ن ا�0م �طرد .ذ��� ، )4(��ءت ���

�h� �$م -دو   �	�ن.����، وا���د�ر: 

� أَنh ��9و.� ا���زة، ���� ���ن و���Rت �� ا�$0م �ر�	ط 	�(�� 		�ض � ��9ك  h�َأ

.دھ�� -ن ا�Kر، �Nن أھم وظ��9 ���، وھ� أن ��1 ا����� �و14 ا��9رد، ������6 ��$ون أ

��-��، و��9و��، و�	�دأ، و��رورة و�Rر ذ�ك، وذ�ك �>ل أن ��ول:  ���	�� أ�ك �زت، 

��ود، و� ��م ا�$0م 	�� إ� �1 $0م �(�وم إ����، 	�0ف إن ا���رورة،  وأ��/ أ�ك �

 /��� �زء �ن $0م وھو � �ؤدي ��N� ك ��6ز����ول إ�ك ��6ز، ھ�� $0م ��م، أ�� 4و�ك:  أ

  )5(	.�ن ا��$وت -���

) ا���9و.� �$ون دا��6 �� �و(1 ا�م �9رد ���و hداة  (أن لوا�9رق 	����� ھو إن ا

) ا��$�ورة �� �و(1 ا��	�دأ و�Rرھ� .�ث و14 أول ا�$0م أو أ>��ءه، و�4ل �� ��Gر hه و(إن

وأ�وا��� وإذا و14 ظر�� $�ن  ن�F h��	�دأ ��وز أن �$ون �	را  ان �$ون �	رأ��وز 

6(��3و	�، �>ل، إن ز�دا ��9ك، وإن ا�ر.�ل Rدا(    .  

رة �ن د�وان أ	� ا����م ا���	� و4د د��ت ادا��ن -�/ ا����� اF���� �� �وا(1 $>�

و4د ��ء �	رھ�� �9ردا، و���� ا����، و�����، و�	� ����، و��ر أ	� ا����م ا���	� ورد 

�ط�	�� ��� ��ء �� 4وا-د ا��.�ة �$ل �� �وزوه �ن �	�دأ �ن .�ث �وع ا��	ر �م ��رج 

�� أ	و ا����م ا���	� وورد ھذا ا��ر$�ب �� ا�د�وان �� ��� و>0>�ن �و-��).   

  

��� 4ول ا���-ر ( ا�طو�ل ):�  


-مَدِ��َ%�ٌ ا�ِ	:ِد  إِن$ أَْ�:مَ أ1َ                  -� #
 #5@#

-م �* أ9-�    ،)1(.  

  و�4ل ( ا����ث): 

                                                 

 .168البقرة، اآلية ) 3(

 .461/ 1الكتاب لسيبويه، ) 4(

 .464/ 1املصدر نفسه ) 5(

 .122وصف املباين، للمالقي، ص ) 6(

 .15الديوان، ص   )1(
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��5َ# ا�>��ُف �داسُ       إِن$ ا�َ�َ�#َة ِ�َراعٌ                   ِ)2(.  

  و�4ل (ا�ر�ل): 

                 F3ُ�ب�%#س  إِن$ �ا B39َر    َ�ًدا#
  .)3(���ف ا�9

  و�4ل (��زوء ا�ر�ل):

  )4(.ا، َ-#ِ
دً َ@ْد َظل$ َرُ�وًدا أَن$ ا�3$ْ�لَ �Hر                 

و4د د��ت اداة -�/ ا����� ا����� ا��$و�� �ن ا����د إ��� ا���ر��، وا����د 

�� )، وا�	�ت ا�>��� ( إنh ا�.��ة 3راع )، ا��$رة، �� ا�	�ت اول (إنh أ.0م............ د��

 �	���م ��Gر وظ��9 ا����د إ���، وإن �Rرت .���� ا��ر	�� �ن ا�ر�1 إ�/ ا��3ب، و4د �

إذ �م ��Gر ����ھ�، وإن $��ت  �� �و(1 �	�دأ، ا��دا�/ إ�/ ذ�ك .�ث ��4وا إن �1 ا����

��� أ�	�ت ا���ل ا����د�� ��3	�، و4د ��ر ا��.�ة ���Gر إن �.ر$� إ-راب ا����د إ���L	 ،

إ�/ ��9ول وا.د �.و:  (رب -�ر ���دا، �$و��� ط�	ت ا���ن $ط�	�� ����، وإن ا����9 

���، ����ت ذ�ك ا���ل ��	��� �� ���� ذ$ر، إ� أ�� ��دم ا���3وب -�/ ا��ر�وع �� 	�	�� 

   )5( و ��	��� -�/ أن -���� 	.ق ا��	� � 	.ق ا3ل.

2- 

��. ��ن + ا�-  �3 ا1

  G� ر وھ�	دأ، و�ر�1 ا���	3ب ا����ر ��9ظ دون ��$ن �ن ا�.روف ا���	�� 	���9ل �

 /����ف �� �9��ر ���/ ا���دراك، ���ل: ھو ا،  و��9د �$ن ا���دراك، و4د )6(ا���

��9ت �$�� $ر�م����ب ا�$0م 	ر�1 �� ��وھم -دم >	و��، أو ��9�، �>ل �� ز�د ���ع  ���� ،

���� $����(��ا����- ت�ن، ���� أردت ر�1 ھذا اF	��م -�	��9 -�� أوھم ذ�ك ��9 ا�$ر�م 

  ا�$0م 	�$ن �1 �3.و	��.

                                                 

 .35الديوان، ص ) 2(

 .31الديوان، ص ) 3(

 .40الديوان، ص ) 4(

 . 233/ 4الكتاب، لسيبويه، ) 5(

 .131/ 2املصدر نفسه، ) 6(
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��� $0م ��9وظ 	� م �� 4	���، وھذا �	د أن ���د�أو ھو �����9 .$م �� 	�د �$ن �.$

ل �� أو ��در 	� و�	د أن �$ون ���(� ��� 	�ده أو (دا �� أو �����9 -�/ رأي آ�ر، �>

Aُ أَْ	�ضٌ 
#َ َھَذا أْوٌد ، �$�� ��.ركھذا ��$ن    )َ.)1��Aُ% َ?#ربٌ ،  وَ
# ھَذا َ@#Qٌم َ�ِ�%$

�و ��ء ز�د $ر���، و�$ن �م ��]، إذ -دم  :�>ل دو4د ���L �$ن 	���/ ا��و$�   

،��-��وا�3واب ���� أن �$ون �i��دراك و4د �$ون  )2(ا����ء ���وم �ن �و ا���

 ���.��ق.

4د وردت ا����� ا����� ���و�� 	�$نh ا���ددة �� ا�د�وان، �و14 ا��	ر ا�م ��ر��، أو و

�$رة، أو ���� �����، �� ���� �وا(1 و���� 4و�� ( ا�ر�ل ):  

                َHـ)�ْد، َ Fـِ ر	ْ ـِ * َ@3��ـ* إِ َ
ةٌ ـَك،  ةَ ـَن 
َ ـَ�ِك◌ِ  ،  ود$ ـَطِ#Q ود$.
  .)3(ورٍ ـٍر َ

���-ر �وع �ود��، ��93ور 	�د إ�	�ره �� �.��� �� 4�	� �ن .ب و-طف ��د إ��درك، ا

  و4و��: 

  ( ��زوء ا�$��ل ):

                   %   )4(.وبِ ـُ� ا�P03ـ* َ	#د�َ ـ*ِ، وھِ ـْدُت َ%(ـ* أَْ-5َ ـِ َ�ِ�%$

��9���9 ا���-ر -ن � ���� أ��د �9�� وھ� 	�د��  �وھL	 ر	/ ھذا ا���دة، >م ���درك -��Fا

  �����ن.

  و4و�� (ا���9ف): 

�ـْن @َ ـَ��ِ  وا��ـ:م،ب،ـ#ِل، وا��ـ#ُي ا�َ-
ِ ـوُھَو %َ  $
واھِ  Aُ ـْ ْد َ�َط   )5(*ـا�د$

و���9ف �$ن، �م �Lت -�/ د����� -�/ ا���دراك، 	ل ھ� >�	�� -�/ ھذه ا�د��� 

� ���� �>ل ا���ددة، و���� أ	و ا����م ا���	� أ.���� إ�/ .ذف ا��م 	�د �$ن ا���99

���� �ذ$ور 4	ل ا���دراك ���وم �دى �ن ���/ ا��	ر �   .ا��$رار، 

3-  :��
  �.ن + ا�-
�3 ا1

                                                 

 .47شرح اللمع العربية، للضرير، ص ) 1(

 .  238/ 1أوضح املسالك البن هشام، ) 2(

 .105الديوان، ص ) 3(

 .118الديوان، ص ) 4(

 .144الديوان، ص ) 5(
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: �$Lن، وھ� �ؤ��9 -�/ رأي ا��.و��ن �ن ($�ف) ا���	��، و(أن) �4ل: -��� ��	و�

��Lت ا����ل -ن $Lن، �ز-م أ��� أن �.���� ا�$�ف ا��� ����	��، و�$��� �3رت �1 أن 

  .)1( وا.دة	��ز�� 

و�4ل ھ� ���.��ق و�4ل ���L  )2(أ�� -ن د����� ��� .رف ����	��، و�4ل ����	�� ا��ؤ$د،

�� ا���م، �>ل 4و�ك:  $Lن U ��9ل �� ���ء، و4د ��ءت ا����� ا����� ا����و�� 	ـ ( ��	

�� ا�.��ة، �� >����� �وا(1، و���� 4و�� �R) ا���ددة �� د�وان أ hنL$              (

  ا�����رب):

َ* َ�ْم أَْ	لُ    أََراِك، َ�.3�َُُْق 3ْ�ًَ�# َ-د�َدا  F%َ.�َ .و-ود�3(�رَب ا(  

  »	ل .رب ا�و�ودأ�م  « ، أ�� �	رھ� ���� �����»��ء ا���$�م  «ورد ھ�� ا�م $Lنh (��را 

  و4و�� أ�(� ( ا�����رب ):

  )4(.ا�َ	َ?رْ  قَ َ�.َ%*$ أْ�َ	�ُت َ�وَو�َمْ◌�%*ِ َ%ْ?وةُ، 1 ُ��د0     

  أ3	.ـت �وق ا�	�ر  «ھ� ���ـ� ����ـ� ر ا���3ل ����، و�	رـھو ا�(�� » $Lنh  «���م 

  )5(َز�Qُِر ا�ُوِد. �.ن$ َ�َداَھ#و#9َِ�(ٌ�، 
ْن َ	َ%#ِت ا�َ-ِ��ِم     ( ا�����رب):  ،و4و��

ز�6ر «�� رو�� 	�F(�و$ذ�ك ��ء �	رھ� �� »3داھ�«��رو�� 	�L$«  ���)Fنh  «���م 

  .»ا�ود

.ُم ا�3$5َْو ا�َ-ِ
�لَ، وَ�ْ�َس ُ�ْدِرُ�َ%# ا�(ُُ�ور و4و�� ( ��زوء ا�$��ل):ْ%َ َ1  

                           #%َ $%َ.�َ�َ �>ِ
  رِ ــَ%ْ�َ�# ِ	.9َْ�#ٍب 
َن ا�َ
َرِح ا�ُ
  ،»� 	L-�3ب .�� «وھ�� ورد ا�م ( $hLن ) ��ر�� ( �ون ا���$�م )، و�	رھ� ���� ����� 

وا��0.ظ �� ھذه ا�>�� ا���(��� ($hLن )، أن ا��	ر ( ا����د ) ��ء �ؤ�را -ن 

) $�ن �	�دأ و��س �ـ ( $Lنh  »نLا�م $ « ا����د إ��� hنL$) ل د�ول	ره 4�	-��	ظ�م  ) �ا>ر �� 

��د�� �����د إ��� دون ا��د�ل �� وظ��9� اF� �ا�����، وأ>رھ� ���3ر -�/ ا�.��� اF-را	�

 �� ا�����  ��د �3ر ���� ��3و	� 	�د أن $�ن 4	ل د�و��� �ر�و-�. 
                                                 

 . 1/474الكتاب لسبويه، ) 1(

 .108/ 4املقتضب، للمربد: ) 2(

 .184الديوان، ص ) 3(

 .185الديوان، ص ) 4(

 .197الديوان، ص ) 5(
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ھ��م ) إ�/ ا	ن وا����/ ا���9ق -��� �دى ا����ور ��� ھو ا���	��، و-زا ( ا	ن 

)، ذھ�	� إ�/ ���� ا���	�� ا�.�3ل �ن ( $Lن ) إ� إذا  ھـ 529( ت ا���د ا�	ط��و��، 

 hنL$  :و.���� ��9د ا�ظن وا��ك ��  $�ن ا����د �	رھ� ���د، N� 0ف ذ�ك�	زا�د أ�د، و

�h 6�4م، و  $Lنh ز�دا�>ل L$ا�دار �� �1(.. ا�?. . (    

���/ ھذا �$ون �� ذھب إ��� أ	و ا����م ا���	� �� ا���	�� ا��ذ$ور �� ا	��ت 

أراد  ا�����9 ا�ذ$ر: ا�ظن أو ا��ك، أو ا���	��، �ن ا����د �م �رد ا�م ���دا، �ن ا���	��

�� ��ر�ب ا�.���� إ�/ ا����1 أو ا���رئ �  

4-  :��
  ��ت + ا�-
�3 ا1

 ،/����1 ا��.�ة -�/ أن اداة ا3��� ا��و(و-� ������ ھ�: ��ت، و����ھ�:  أ��

وا����� �$ون �� ا����.�ل، �>ل ��ت ا��	�ب ��ود �و��، و�� ا���$ن �Rر ا���و14، �>ل 

ن ��و��4 د��ت �� ���/ ا��ر��، و � �$ون �� ا�وا�ب ��ت ���دا ����ر ����، �Nن $�

  )2(.3و��، $Lن ��ول:  ��ت Rدا آت، �Nن Rدا وا�ب ا���].

و���ص:  ��ت 	��د�ول -�/ ا����� ا�����، ����ل -�د ا�	3ر��ن ا��3ب �� ا��م، 

و��وز -�دھم �3ب ا��م وا��	ر 	�� ���،  )3(،وا�ر�1 �� ا��	ر، ��ر�وع -�/ اF	�دأ

  وا��د�وا 	�ول ا���-ر:

�ل ا�
?�ب  تَ ـْ �� َأ1   � #
�.�	ره 	     #
  )4(ا�?	#ب ��ود �و

  

�� ا�.��ة، �� ���� -�ر أ(��ت) ��:  د�وان 	ـ�� ا����� ���و�� �و4د وردت ا���R

  �و(��، و���� 4و�� (ا���9ف):

      َ5 �.ْھِوي B39َ �ْ�َ�ِ%* ُ�ْ%تُ  !# ا�َ?ْ�بُ ـأ0�ََ    #	ً#   )1(!*ـا�ُ-ُذوِع 	ِ(.ِ  َ�ط$

# ِ	ْر
  َ�ْ�َ�ِ%* ُ�ْ%تُ                َ
ُ�وِل، إَذا َ#�َت    5ْ�َد0 ا��ُ	وَر: َرْ 0  !سً ــــَ�#�

�َ  ِ%* ُ�ْ%تٌ ـَ�ْ��َ                 ُھوَر ِ	َ%ْ�ِ  #ِح، َ�.ْطِوي   ـَ�#�ر$   )2(*.ـُ�ل$ َ
# َ�ْ�ِ%ُق ا�ز$

                                                 

 .163/ 1مغين اللبيب، البن هشام، ) 1(

 .597/ 3شرح املفصل، البن يعيش، ) 2(

 .27، صياملفصل للزخمشر ) 3(

 ديوان أبو العتاهية  ) 4(

  .145الديوان، ص ) 1(
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�د- ���� ا���$ن وا��.�ل، وذ�ك �ن ا����� ھو �.	� .3ول ا��.�ة �����ل  وا���

  )3(، .3و�� أم �.با���ء، �واء أ$�ت ���ظره، و�ر��

وأ	و ا����م ا���	� ��� أ����ل (��ت) �� أ	���� ا���	��، $�ن راR	� �� ��1 أ����� 

و4د ��.�ق و�$ون �.��،  ا���9ر�4، و�.��ق آ���� ورR	���، و$�ن ���م أن رR	�� ھذه 4د �

 ��  ��ت) �� ھذه ا��را$�ب. 4ول 4د و�kق ا���-ر �� �وظ�ف (أ��.�ق و�$ون وا��4، و�

 

                                                                                                                                                         

 .145الديوان، ص ) 2(

 .285/ 1مغين اللبيب البن هشام/، ) 3(
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في  الجملة الفعلية ود����تها ا��سلوبية
  شعر أبي القاسم الشابي

  

  لية.ـــــــــة الفعـالجمل المبحث األول:

  .تـالجملة الفعلية ذات الفعل التام المثب المبحث الثاني:

  .يـالجملة الفعلية ذات الفعل التام المنف المبحث الثالث:     

  .صـالجملة الفعلية ذات الفعل الناق المبحث الرابع:    

   .يةـالجملة الشرطية ودالالتها األسلوب المبحث الخامس:    
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  ا�
	�� ا������. ا�
	�ث ا�ول:

  

 ز���د،���رى ا��&���ة أن ا�
	���� ا�������� ھ��# ا����# "��درھ� ����ل، أو �����ص، 	���ل: ����م   

 ��� 1��د 0،��در
ون ����� *�ذ�ك 
	��� ا�	���دى، *-�و��م: و )1(.,رب ا��ص، *�ن ز��د ��(	��

ن ا�
	��� ط����� وھذا �5ر "&�4 � )2(ا��-د�ر: أد1و 1�د 0.و �3داة ا��داء ��وب 1ن ا���ل،

  و��ت 7�ر��.

��: و 	-���رن ���ز	ن 	����ن، و ���دل 9���1 ا���ز	ن �� #��� 9����������ل ھ��و: 	��� دل 9���1 	�

:�;�"�.)3(  

�� أو ,�	�ر  ا�,	�ر،و ��ء  �د، �-�ل:1>	� ا���ل أن و*��أو ��ون  ا����1ل،و ��ء ا��3��ث ا�

  ا��و*�د.

  : ذ*رت 1>	�ت ا���ل �# ھذا ا���ت و �د

�َ �ْ �َ  لٌ �ْ ِ�  نَ �ْ 	َ �ْ أَ  ونُ و �ُ     ��ِ �َ �ْ و َ�� اِ  تْ �َ أَ و تَ �ْ �َ �ء �َ �َ ِ	                 ِ��)4(  


�# أ	ره ���">&�� �د7ول ��ء ,	�ر ا�	�7طب ���1: *-و��ك  :أي���رف ا���ل و �

�� *-و��ك: ��# أ���ل، ، أو ����ء و �# ����رك ���ر*�ت ��� ر&	��ن �ت،�# ��ل ��*��ا��3���ث ا�

، ا��و*��د *-و��ك: ��# أ���ل، أ����نA  ، أ����# أو ��ون*-و��ك: ��# أ���ل أ���ت، أو ���ء ا�	�7ط���

  .>	�ت ھذه ا�	ذ*ورة 9�1 أ��� ��ل�	�9 &ن �# ا�*�	� B#ء 	ن ا��

  : أ�!�م ا���ل -

م ا���-����1��ر أن ا��ز	ن 	��ض، أو &�,�ر، أو  ،ل ���1��ر ا�ز	ن إ�9 �>�� أ��م�

، *��ن وث ���ل و��ت ا���*�م، ��Eذا *��ن ز	�ن ا�&�دا���*�م، و	�-�ل، و �*ون ذ�ك &�ل ا��&دث

  : -و�: ����9* ��: ��> 	�,��،�	9 �ز	�� 	�,�� و

﴿  �"َ�َ�
  )5(.﴾إَِذا ُز�ِز�َت ا�َرُض ِز�زا�َ"�، َوأ(َر�ِت ا�َرُض أْ&%��َ"�،  َو��لَ ا#ِ�!�ُن 

  

                                                 

 .376/ 2مغين اللبيب، البن هشام، ) 1(

 .378/ 2ننظر املصدر السابق، ) 2(

  . 98/ 3اخلصائص، البن جين،  )3(

 .5لفية ابن مالك، البن الناظم، ص أشرح ) 4(

  03 – 01زلة اآليات:الزل) 5(
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زوء ا�ر	ل 	�ل �ول أ�# ا�-�م ا��B�#و	)(:   

  )1(.ا�2	�ح �	��0رُ  تْ �َ /َ    د، و� ِض وْ � ا�ر- ِ�  تُ رْ !ِ 

ا *�ن ز	ن ا�&دوث 	I و�ت ا�	�*�م، *�ن ز	�� &�,را، و �	9 ���: 	,�ر�1، *-و��: و إذ

9���� :  

   )2(. ﴾ ا�رً 2ِ ا 	َ �رً ِ	 (َ  هِ �دِ 	َ �ِ 	ِ  �نَ 8َ  7ُ �َ إِ  رُ دِ %ْ �َ وَ  �ءُ 0َ �َ  نْ 
َ �ِ  قَ زْ ا�ر5  طُ !ُ 	ْ �َ  كَ 	- رَ  ن- إِ  ﴿

   :)( ا���ط  و 	�ل �ول ا�1�Bر

�َدمٌ  >�َ !ْ �َ ا : ذَ  �نِ 2َ (ْ 0َ  �سُ ا��- وَ         َ 7ِِ	     ِ
  )3(.لُ 
َ ا�َ  7ِ ِ	  >�َ !ْ �َ ا ، و ذَ وطِ ا�%�ُ  نَ 

�-�>، و �	9 ���:، ��ل أ	�ر و إذا *�ن ز	ن ا�&دوث ��د	 ��ل ، 	��و�ت ا�	�*�م ، *�ن ز	

  : �و�: ����9

  )4(.﴾ رْ �ُ �ھْ �َ  زَ �ْ ا�ر= ، وَ رْ "ِ طَ �َ  كَ �	َ �َ ِ& وَ  ،رْ 	5 8َ �َ  كَ و ر	-  ،رْ ذِ <�ْ �َ  مْ �ُ  ،رُ د&5 � ا�
ُ "َ أ�= ��َ ﴿ 

   :)�ول ا�1�Bر ( 	
زوء ا�*�	ل  
�ء �#و

دْ                   Cـ�َ اھِ � ا�وَ ِ	 �ْ �َ  �تِ �- > أَ �َ د= ـا� Bِ ـ
ْ > !َ ـَ �@َ  َرد5

  )�C)5َ ا
ِ � ا�د- ِ	 �ْ �َ  وعَ ـ
ُ دُ  ورِ ھُ ا�ز=  �نِ �َ <�ْ 	ِ  بْ 8ُ ا!ْ وَ               

م إ��9�م أ7رى �5و ����ل أ-�  :ر �-�	�ت ا�ز	ن، ��و �

و ا��واو، أو ا����ء، ، أ�7ت &رو�: ا�"��� 	ن أ&رف ا�����: ا���ف: وھو 	� ��ل "&�4 -1

  : 	�ل �ول ا�1�Bر ا��B�# ( ا�	�-�رب )


َ !ْ �َ  مْ َ� � �َ 
5 أُ  تُ �ْ �دَ و�َ                   B     َر َ�  )6(�ِ� دَ إ�> و�ْ  ��ِ زْ �ُ 	ِ  تُ �ْ 

  

  

  

                                                 

 .32الديوان، ص ) 1(

 .  30اإلسراء، اآلية: ) 2(

 .41الديوان، ص ) 3(

 . 05 -01املدثر، اآليات من ) 4(

 .57الديوان، ص: ) 5(

 .50الديوان، ص: ) 6(
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	�ن &�روف ا�����: ا���ف، أو  ا����ن، أو و ھو 	� *���ت &رو��: ا�"���� 	��: :��ل 	��ل -2

  : ا���ء 	�ل �و�: ( 	
زوء ا�*�	ل )، أو ا�واو

َـ ِ	  7ُ َ�  تُ ـ�ْ 2َ �َ  دْ �َ  مْ 8َ                            7 �ُ �ْ ز- @َ  مْ ، و 8َ وَ �ُ !ْ �َ  نْ <

                         َ� َ > َ	< َ
   )1(�7ُ �ْ دَ �ْ � أَ 
َ ، �َ  ��ِ وْ �> �َ إِ  >Fَ 2ْ أَ  �، و 

  و ��%!م أ��G إ�>: 

1- �� I�ل �-�"ر 9�1 ر�و�، ��	�1: �� I	 #,�-� � ل��ل �زم: وھو *ل ����1:، 


زوء ا�*�	ل ):  )2(،�*��# �:و�-�"ر ��1:، و	 ) #��Bل �ول ا��	  

                             ِH� َا ذ َ� َ�  .)3(�بِ "ِ ا��-  لُ �َ 0ُ  تْ دَ د- 	ْ �َ  ،�ةُ �َ ا��َ  تِ دَ �- 

�*���#  ، و �ھو ا�ذي �&��ج إ�9 	��ول ��: وا&�د، أو ا����ن، أو أ*��ر��ل 	��د: و -2

    :( ا�طو�ل ) �	ر�و1:، 	�ل �ول ا�1�Bر

(!ا�!(ط أ��ن ���م.. مَ ِ� وا �
َ 	ُ 2َ وَ     مَ ھُ �ودَ �ُ  ونَ 	دُ ��ْ !ْ ا�
ُ  مَ ط- �َ ا ذَ إِ                
4(.  

  :و ��%!م أ��G إ�>

1- 
ھ��و ا���ذي � ���B�: ا�&��رف ���# ا�
	��ود، أي � ����زم "��ورة و  �KK2رف :��KKل 

، و ���ل 	����� ا�	�����7ز، �داء د��ت ��# أل �	*�: ا��&ول 	ن "ورة إ�9 "�ورة، �وا&دة

و  ، و ا����# ھو ��-ل ا���ل �# ا�ز	ن ا�	�,# وا�&�,ر و ا�	��-�ل، و ا�	�رأن ا��"رف 

  : ھو �و�1نو )5(،، و ا�	��ولدر، و ام ا���1لا�	"

، ا�	�ر، وا�	,��رعز	��� ا��>���، ا�	�,�# وو ھ�و 	�� ��#�3 	��: ا� ��م ا��"رف: -أ

#��Bل �ول ا��	-�رب �	ا�):(  

  )6(.ابِ ذَ ا��َ  �مِ �ِ �َ > و!َ ي ا�َ ادِ وَ ِ	    �  "َ �ُ �ْ %َ �ْ و أَ ، �!ِ <ْ 8َ  تُ 
ْ ط- �َ �َ                 

و         	�� ا����ل ا�	�,�#، ���ص ا��"رف: و ھو ا�ذي �#�3 	�: ز	��ن �-ط، إ -ب

  ا�	,�رع، 

                                                 

 .55الديوان، ص: ) 1(

 .98/ 3، واخلصائص البن جين: 221/ 3شرح املفصل البن يعيش: ) 2(

 .55الديوان، ص: ) 3(

 .63الديوان، ص: ) 4(

 .1/583، ومهع اهلوامع للسيوطي، 321/ 3شرح املفصل البن يعيش: ) 5(

  .65الديوان، ص: ) 6(
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Bك �وBل: *�د �*�د، و أو�	ر�	,�رع و ا�	ا� �	لك، و إ��	دع دع، و ��ذر ذر، �� : ،

#��Bل ):  ��ل ا�	زوء ا�ر
	 )  

                                   َ� ِH َذ َ�
   )1(.�هـ�َ !ِ  رِ ـ�ْ � ا��َ ـ�ِ  �نَ ، 8َ رٌ �ْ �َ  حَ /َ  ا 

  : ل )و��ل أ�,� ( 	
زوء ا�ر	

َ ِ	  ل- Gَ (ْ ي إِ ذِ ا�-  ربِ ـ�> ا��= ـَ @و                          �م ـ
َ اء ا�Fَ دَ �ْ <

  )2(م "Nَ � ا�!َ �َ �ْ �> ا�د= � و @َ �ِ� 	َ � !ُ ِ�  �ِ� @ْ دَ "  ط- (َ                                   

، و ��د : ( �ح )، وھ�وت ����ص ا��"�رف ��د أ��9 	��: ا�	�,�#�����ل (�ح) �# ا���

���ت ���ص ا��"رف ��9�3 	��: ا�	�ر، : دع �# ا(��وح )، و ا���ل �	,�رع، وھو	�: ا �#�3

  .و �د �#�3 	�: ا�	,�رع، و � �#�3 	�: ا�	�,#


KKد -2�����: ، و � �	*و �*��ون 	
��ردا 	��ن ا�ز	���ن و ا�&��دث ،و ھ��و 	��� ���B�: ا�&��رف: ��KKل 

ن ا���رب، 	��ل ون 9�1 "ور�: ا��# 	�ت 	�، �ل �*ا��&ول 	ن "ورة إ�9 "ورة أ7رى

����م، ���(س،ا������ل ،9��و ���د 	����ت ھ��ذه ا������ل 	��ن ، و����ل ا���
��ب، و&���ذا : ����س، 1

 � ���	 ������B	 ر، و����7O# ا���# ا�"��ل، وھ��و ا�ز����دة ���س ����� ���� ���	 ���ا��"��رف، ��,��	

  )3(.، وھو ا�&رف��"رف


زوء ا�*�	ل)	) #��Bو ��ل ا�  :  

  بُ دُ �ْ �� �َ &ْ و 
ِ "ُ م، �َ ـ�َ رْ أَ  لُ ـْ �ا��-  ونُ ـ8ُ �َ  >ـ!َ �َ �َ 


ْ دَ  رُ ھْ ا�ز-  ونُ 2ُ �َ > !َ @َ و ِ�،�  َ� ُ" ِ
  )4(ب8ُ !ْ �� �َ &ْ و 

م ا���ل أ�,� إ�9:-�  و �


��وم -1�� ��	
	�را، و ـ�ـ� ظ�ھرا أو ,ـ، �-د �*ون ا	ھو ا���ل ا�ذي 1رف ���1:و: ��ل 

  �رــو ,	، ��، و� �	*ن &ذ�: أ�دا، �Eن �م �*ن ا	� ظ�ھرا�
ب أن �*ون ا���1ل 	و
ودا


زوء ا�*�	ل) ��#، ��ل ا����Bل ا�ذي ��م �����ل، �ن ا���1ل ھو "�&ب ا	��ر	) :  

�َ  دْ ــَ %�- �َ                   َGَ > ـ��َ  مُ ـ�ْ ا	�ـ�دِ ا ُB  َ@ـ �آ/َ ظَ ـ�> َ < ِ
  .)1(7ِ ـ

                                                 

 .175الديوان، ص: ) 1(

 .289الديوان، ص: ) 2(

 .هـ1419، علم 1البديع يف علم العربية، سليمان بن حممد الشيباين بن األثري، حتقيق، د/ صاحل حسني العايد، ط) 3(
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2- �KK�	
�"KKول ��KKل 
��(��ب �و
��د ��(��ب 1���:وھ��و ا�����ل ا���ذي �&��ذف �����1:، و: �� 9	��� ،


زوء ا�*�	ل) ل أ�و ا�-�م ا��B�#�� ،)2(ا���1ل	):   

ُ ا�
� �ِقَ ـ(ُ لْ ـھَ  !رُ ـ�َ �0ِْ ـ�                      
ـN 0ُ ـوُن ِ	 ـ�  )3(�ِد ؟ـ�وَر �8َ�

  درا� ا�
	�� ا������ �# ا�د�وان.: ا�&���ا�
	�ث 

�	�� 9�1 أر��� أ��م:-� #� #��Bم ا�  و �-وم درا� ا�
	�� ا������ �# د�وان أ�# ا�-�

  ا�
	�� ا������ ذات ا���ل ا���م ا�	��ت:ا�%!م ا�ول: 

ھو ا�ذي �ر�I ��1>، أو ��(ب ��1ل، و ��"رف 	��: ا�	,��رع، و ا�	�ر، و  ا���ل ا���م: -أ


�ول �د �*ون	�� #�����1:، و ��د ����دى إ��9 ، و �د �*ون �ز	� 	*����� �	���� ��	��وم، أو 	�

��د و  )4(،، أو �����ن أو �>��� 	����1لا&�د�� �	��ول و، وھذا ا�	��دي �د �*ون 	��د	��ول �:

#���Bم ا�� ، أ�	��ط ا�
	��� ا������� ذات ا����ل  ا����م ��# د�وا��: ��B*لوظف ا�1��Bر أ��و ا�-�

���ق 	��� 
���ء ���# و، و �R&�ط��� ���3طراف ا�	و,��وع وا��I، ������ �����دد 	,��	ون ا�	و,��وع

 #��Bم ا�	ت ا�	�&ث 9�1 ا��	�ط ا –د�وان أ�# ا�-��:���T  


�C ا�����C ذات ا���ل ا���م ا�
��وم ا�Nزم: �  أو/: ا�

�� I���ر�ل ا�-�"��ر ، وھ��و ا���ذي �*����# �������9 أ�,��� 	����1ل و � �����داه إ���9 ا�����ل ا���>زم �

���� �و��: 	� �ز	� �# د�ـ�ـوان أ�ـ�ـ# ا�-�ـ�ـم  و�د 
�ء ا���ل ا���م 	��وو )5(،�"ب ا�	���1ل	


زوء ا�*�	ل)	):   

  )6(�بِ "ِ ـا��-  لُ �َ ـ0ُ  تْ دَ د- ـ	َ �َ ،  �ةُ �َ ـت ا��َ دَ �-ـ �َ �َ ا ذَ Hِ ــ�َ                  

  : ��ل أ�,� ( ا���7ف )و

  )1(�د�ِ 	َ  ارِ رَ ي إ�> �َ وِ ، و �7َ◌ْ ��   ا� ا�د- �ِ	 � �َ ِ�  ورُ ھُ ا�ز=  ف= �َ �َ وَ                        

  

  .)ا���ل ��دد ا*�� 9����B ) :�1ل ، و *ذا��ل ( �
�د ) ا*��9 �ر�I ���1: وھو ( ا�&��ة )���


د أ�,� ا���ل ( 
ف ) ا*��9 ����1: ( ا�زھور ).� �	*  

                                                 

  1/33الكتاب لسيبويه، ) 2(

 .58الديوان، ص: ) 3(

 .1/202راج: سبن الالصول يف النحو، األ) 4(

 .3/309شرح املفصل االبن يعيش، ) 5(

 .55الديوان، ص: ) 6(

 .125الديوان، ص: ) 1(
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�	ر�و�1:، ��> و 
	�I ا�����ل ا��واردة ��# ا�����ت ا�	�ذ*ورة آ���� ھ�# أ����ل �ز	�� �*���# 

  . ا�
	�� ���	ر�وع ا�ذي ھو ا���1ل ، �-د �م 	,	ون�&��ج إ�9 	��ول �:


�C ذات ا���&�����  ا���م ا�
��وم ا�
��دي ا�وا�د.ل : ا�

، أو � 	>����، أو 	
��وزا، و ��	9 أ�,�ا�	��دي ھ�و ا��ذي ��"�ب ا�	���ول ��:ا���ل   

���� ـ	وا,�I ��# د��وان ا��B���د 
�ء ا���ل ��	� 	��و	�� 	���د�� �وا&�د ��# �1دة و )2(وا���	 #

  �و�: ( ا���7ف ):

َ طَ (ْ � و أَ ِ� ظَ  �بَ (َ  نْ 8ِ ة، َ� �دَ �ِ ا�	َ  Cَ ا�َ ا�ر-  دُ 0ُ �ْ أَ         3(�
ِ Nَ أ�ْ  تْ <(.  


 إ�� ����ل ��� ��� ا���� ،
�� �����ا و����  وا���
 ��و ��،و � � �!" �!��ء ا���!� 

  و ��ل أ-&� ( ا�+��* ): ا���� ا�'&�رع 


ِ ��ھَ �َ � دُ �ِ  ورٌ �ُ  وَ ، وھُ �"َ َ� �ْ طِ  تُ وْ ا�
َ  مَ طَ �َ                          ، َ�  )4(�مِ طَ ا�ِ�  دِ "ْ ل @َ 	ْ ن 

�5
ى إ�� ������ ( ط���2 ) ، و ا��2ء ھ�0 �&�ف إ�� ا�'���ل �� ، أ�! �����
 �!�ء !6 �!��� �

���� أ-&� ( ا�'��6رب ):  .ظ�ھ�ا ( ا�'�ت ) �  و ��ء 

  )5(.�مُ �ِ ا�رَ  ھورِ ا�د=  �بُ �َ  وتِ 
َ � ا�ْ ِ� �َ    ، ورُ ھُ ا�د=  كَ �ْ 	َ ذ- @َ ن إِ  ! تِ وْ 
َ �> ا�ْ إِ                 

  �ر (ا�*�ف) ��	�7طب و 
�ء 	-د	�ـھو ا�,	 ����,��ف،ل ( 1ذب ) �د 1دي �وا&د �����

  

و
�ء ��#  .و ا���1ل ام ظ�ھر �����ل،و
و�� 9�1 ا���1ل ( ا�دھور ) *و�: ,	�را 	�">  

  �و�: (ا�طو�ل):

  )1(.مُ َ� �ْ �َ  �نَ �- أَ  طِ (ْ ا�!=  �مَ 
ِ وا �َ 	= 2َ وَ      ھمَ ودَ �ُ �ُ  دونَ ِ	 �ْ �َ !ْ ا�
ُ  مَ ط- ا �َ ذَ إِ           

) *�ذ�ك �1دى ����س وا����ل ( "�ب )،���دى �وا&�د ����,���ف وھ�و ( ���ود �����ل ( &طم )

، ظ��ھرا ( ا�	����دون ) و 
��ء ا����1ل ��# ا�	���ل ا�ول )،ا�طر�-� إ�9 ا�	��ول �: ( &	�م 


��ء ا����1ل ��# ا�	���ل  �	���#����1 ) ا��ذي ���رب ��# ,�	�را 	�"�> وھ�و ( واو ا�
	 ا����

  .	&ل ر�I ��1ل

                                                 

 .1/202راج، ساألصول يف النحو، البن ال) 2(

 .108الديوان، ص: ) 3(
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�C ذات ا���ل ا���م ا�
��وم ا�
��دي �
��و��ن أ�2"&��&��
	�دأ و (	ر:
: ا� �  


واز ���دي ا ��3����ل إ��9 	���و��ن أ"���	� �-د *�ر ا�&د�ث �# أ�&�ث ا��&�ة �# 	

، و ���س ��ك أن 1ل ا�ذي ���داه ���: إ�9 	���و��ن" ھذا ��ب ا���	��دأ و7�ر 
�ء �# ا�*��ب :

و         ، �و�ك :  &ب 1�د 0 �*�را ز��دا �9 أ&د ا�	��و��ن دون ا7Tر ، و ذ�ك�-�"ر 1

  )2(".ذا ا�&��ظظن 1	ر ��7دا أ��ك ، و رأى 1�د 0 ز�دا "�&��� ، و و
د 1�د 0 ز�دا 

���"����	�ن ا�	Oوا ا����"���ر��ن ا����ذ�ن أ1ر�ذھب ا����	و ھ���ذا ھ���و  ������	ل ھ���ذه ا�����	# ����ن ��و

   )3(.	��و��ن

��و�: أن ��1 	�I ا���"�ر 9�1 أ&د ا�	���و��ن ��# 	��ل ھ�ذه ا�	���� ھ�# �د ذ*ر و  

أ�ك إ�	� أن ���ن 	� ا�-ر 1�دك 	ن &�ل ا�	��ول ا�ول �-��� *�ن أم �B*� ، و ذ*�ر 0 �����م 

�ت و �&وه ��
�ل 7�ر ا�	���ول ا�ول ��	� ذ*رت ظE� ، دك�ا�ذي �,�ف إ��: 	� ا�-ر �: 1

و ���د ���م  )��B�)4ك ، أو �-���م ����1: ���# ا��-���ن.���رد أن �
���ل ا�ول ����: ا�-����� أو ��B*� ، و ���م 

  : ا�	��د�� إ�9 �	�ن ھ	� ا����لا�	�73رون ا���	�ء 

  )5(.ا�م، �ن 	������ ��(	� ���-�بو �د 	�ت ��ذا  ا�%�وب:أ���ل  -1

م إ�-�9 �	�نو أ���ل ا�-�وب �:  

��د ذ*�ر ��9، و ����م ا���# �	���9 ��1م، ورأى، ��1م، و
�د، درى، أ� :أ���Kل ا��%�Kن وھ�K -أ

�� ا�	� أنا��&�ة �  .�ول ا����# �Wول 9�1 و
: ا��-�نھذه ا����ل ���د ا��&-ق 	ن 

1د، 
�ل، &�ـ
�، ھ�ب،  ز1م، �7ل، &ب، ظن، ھ#:أو أ���ل ا�ظن و ا�ر���ن:أ���ل  - ب

��� ا�	���ول ا���و�و        ، ول��# ���Wد ذ*ر ا��&�ة أ���� ����د ا�د���� 9��1 ا���ردد ���ن 

��: إ��: 9�1 و
: �5ر �-�ن.1د�  )1(م 

   ا���و�ل:أ���ل  -2

                                                 

 .1/39الكتاب لسيبويه، ) 2(

 .2/340املقتضب للمربد، ) 3(

 .1/39الكتاب لسيبويه، ) 4(

 .1/294أوضح املسالك، البن هشام، ) 5(

 .1/297املسالك،  ح، وأوض1/416، عقيلشرح ابن ) 1(
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و  ���� ���د ا�د��� 9�1 �&و��ل ا�	���ول ا�ول إ��9 ا�	���ول ا�����#  ا�م،و �د 	�ت ��ذا 

ن ـ�� ا��-���ـوب ��و���1ـ�ل ا�-���ـت أ�������د وردو )2(ر، 
���ل، ا���7ذ، رد، ���رك، وھ��ب.�A "�� ھ��#:

  :)( ا���7ف # 	��� �و�: ـ�&و�ل �# د�وان ا��B�، و أ���ل ا�وا�ر
&�ن

               َ� َ �َ رْ 	ُ  ىرَ < ً� َ0 � �ِ ً�� ِ
  )3(.�بِ Uِ ا�8َ  وَ ـ�ُ 0ُ  كَ �ْ َ� � @َ ِ% �ْ ، �ُ �عِ �َ   و ا�َ  نَ �، 

  � :,ً �ْ ل أَ و ��َ 


ُ �رِ ـَ ا��	ّ  Cَ ـ�َ �َ �ْ أَ  ونِ 8ُ � ا�!ُ ِ�  ىَ رَ أو               ، َ) -Gـ� 	ِ C َد ْ
  )4(.�بِ ِ	 B  َ2ِ ـ

  ) .(����Bد �	��و��ن ( �ر��� ) و) 	������1ل ( رأى ) �# ا���ت (�

�&� )2و ا���ل ( رأى ) �# ا���ت (
  ).	7,�� و ( )،	��د *ذ�ك �	��و��ن ( أ

   "�;� ا�	,�رع. و ا���ل �# ا�����ن 
�ء 9�1


�ء �# �و�: (ا���7ف):و  

  )5(.�مِ ـ�َ ا�ر5  لِ �ْ َ�  اءَ رَ وَ  /- إِ  ودَ 0ُ �ْ ا�
َ  Bَ 	َ �ْ ا�
َ  بُ !ِ �ْ أَ � 
َ  !��َ َرِ��ِ%�   

   :ا�ر�I )و
�ء �# �و�: (  .( وراء )، و	��و��ن ( ا�	��I )�����ل ( أ&ب ) �"ب ا�

          �ـ�"َ �ْ � زَ ـ�م ِ� ـَ �ّ ا�َ  بُ !ِ �ْ �َ  لْ ھَ                         

  )6(.ومُ �ُ ا�رَ  7ُ �ْ 
َ د- د ھَ ـ�َ  نْ � �
ِ ِ& رْ �َ                         

�"ب 	��و� ظ�ھرا ھو ( ا���م )، و أ	� ا����# ل ( �&ب )����� ���	
، �	-در 	�ن 	���9 ا�

   .و ا�"ل �&ب ا���م را��� ،)# ا������ ( �ر�

   :)و
�ء �# �و�: ( ا�	�دارك

  )1(ه.دُ رF 5َ �ُ  ب5 ا��ُ  مَ Nَ �ْ أَ   (ـَ"� )ــ	ُ !ِ �ْ �َ ، �َ �رَ �َ طْ ى ا�َ رَ �َ وَ                             

  ��ل ( �&ب ) �"ب 	��و��ن ، ا�,	�ر ( ا���ء ) و ( أ&>م ) .���

   :( ا�*�	ل ) �و�:و
�ء �#  

�ودِ ا�وُ  اسَ رَ @ْ أَ  تُ دْ �َ وَ �َ                      َ
� َ
� َ 
�نِ ا�زَ  وسَ دَ رَ ِ�  تُ �دْ وَ و      �  َ� َ
��.�)2(  

                                                 

 .3/72شرح املفصل، البن يعيش، ) 2(

 .75الديوان، ص: ) 3(

 .75الديوان، ص: ) 4(

 .109الديوان، ص: ) 5(

 .136الديوان، ص: ) 6(

 .155الديوان، ص: ) 1(

 .116الديوان، ص: ) 2(
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طر ��# ا��B (	]�	�) و ا���ل (و
د)�Bطر ا�ول �"ب 	��و��ن(أ1راس) و�����ل (و
د)�# ا

�"ب 	��و��ن (�ردوس) و #�   :(ا�*�	ل) 
�ء �# �و�:و(
&�	�). ا���

  )3(�.ـو
َ رُ 
َ  �كَ �َ > ھُ %َ �ْ ن �َ �ِ  !�تَ "َ �ْ >؟   ھَ �َ �َ رْ ا�
ُ  �دِ �ِ ي ا�	َ ادِ ا�وَ  ��ِ  �لُ (َ �َ أَ                  

و                  (�# ا��وادي)  
ر(�#)،	��د �	��و��ن، ا�ول �واط� &رف  ا���ل(أ��7ل)


9). ـا����#(ا�	ر�  

   :و 
�ء �# �و�: (ا�طو�ل)

               َG َ� ْ8 َ� َ@ � َ
  )4(�.اC  �ِZَ و8َ �ُ أGْ  �مُ � ا��- �َ �ُ �َ �ْ �َ !َ     وِ�� Yَدِ  ،�دِ �ِ ا�	َ � �Gِ �> ا�

(��  ، و ا����# (أ,&و*�).�����ل(�
�ل) �"ب 	��و��ن، ا�ول ا�,	�ر (


زوء ا�ر	ل) و 
�ء �# �و�:	):    

  )5(.مِ Fَ ـ��- � �ِ ـز�ً �ْ 
ِ    �ةَ �َ ـا�ْ]◌َ  تُ ذْ ـ(َ ا�- وَ                                  

  (ا�7ذ) �"ب 	��و��ن: (ا�&��ة) و(	�ز��). �����ل


�C ذات ا���ل ا�
��وم ا�
��دى �
��و��ن ���
	�دأ ورا	��: ا� �
   :ا(	رس أ�2"

دأ ـ�ن ���س أ"���	� 	���ـ	��و�� 9دى إ��ـ# ����ـد ���1\ ا��&��ة ��# *����م ا�����ل ا���ـ�-


د 1�د ��و�:: "ھذا �ـ، 9�1 �&و	7�راو�Eن ، ��1ل ا�ذي ���داه ����: إ��9 	���و��ن�ب ا���ـ� 

، و ى إ��9 ا�����# *	�� ���دى إ��9 ا�ول، و إن �B(ت ���دB(ت ا��"رت 9��1 ا�	���ول ا�ول

   )1(، و *وت �Bرا ا����ب ا�
��د".9 1�د 0 ز�دا درھ	�ذ�ك �و�ك: أ1ط

، ����ل ا���ن ���1ل ���# ا�	����ول ا������# ���# ا�	����9و���د ذ*��ر ا��&���ة أن ا�	����ول ا�ول �

:9�أ��ك  ا�راج:"أ� �رى ا�ك إذا ��ت:أ1ط�ت ز�دا درھ	�، �ز�دا ھو ا�	��ول ا�ول، و ا�	�

   )2(ا�درھم 	��ول �# ا�	��9 �ز�د".و �73ذ ا�درھم، أ1ط��:،

ا�	���ول ا�����# � �"�4 أن �7��ر ��: �1ن وا�,4 	ن أ	���� ا��&��ة ا�	�ذ*ورة أ���� أن 


	��،و���د وردت ا������ل ا�	��د���� إ���9 	����و��ن ����س � �	��<-���ا�	����ول ا�ول ���# &����� ا

#�(#��Bا�) # د�وان�را �دأ و 7��	 �	أ"��:  
                                                 

 .117الديوان، ص: ) 3(

 .229الديوان، ص: ) 4(

 .230الديوان، ص: ) 5(

 .1/121، املقرب، البن عصفور، 1/27، الكتاب لسيبويه، 3/93املقتضب للمربد،  ) 1(

 .1/211، واألصول يف النحو، البن السراج، 1/121املقرب البن عصفور،  ) 2(
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�ء �# �ول ا�1�Bر (ا�	
�ث)أر��� B1ر 	و,��. و :  

  )3(ا.ارً رَ وِ زْ اِ  اكَ دَ ـ�ِ  اوْ طَ ــ@ْ أَ     �ـا 
َ ذَ إِ  �لِ ـ	َ �ُ  Nَ ــ�َ                         

  �����ل( أ1ط9) �"ب 	��و��ن، (�داك) و (ازورار). 

   ��ل أ�,� (ا�	�دارك):و

  )5(.!هدُ � Yَ "َ 	َ �ُ !ْ �َ �ِ  )4(،دِ "ْ ��0- 8َ     � "َ و�َ Nَ �َ  ومَ ا��َ  �كَ طِ �ْ �ُ  

  و( &>و���).  ا�*�ف(ك)،ا�,	�ر  	��و��ن،�����ل (��ط9)�"ب 

   : (ا���7ف):و��
�ء �# و

     ُ8 �َ َ
َ !ْ أَ �    )6(.سِ 
ْ ھَ  لِ ن 8ُ @َ  �ةُ �َ ا��َ  ف= 8ُ �َ  ا��َ��َة َ@ن ا�َ�ق5     لُ <

                     ا�زا(����دة،، و ا��������# ورد 	
����رور �����ـ(1ن) )، (ا�&������ة���������ل (أ����3ل) �"����ب 	������و��ن

  أ3ل ا�&��ة ا�&ق.  وا��-د�ر:

  

  

�!
�)"�
�� ��	

�C ذات ا���ل ا��   ول:: ا�

�دا إ���:،	9 ���ذي �م ��م ����1:، وـ�و�	 :���-��م  ھ�و ا�	���ول ا��ذي 
��ل &�د��� 1

  إن و�I ار���1: ��د أن &ذف ا���1ل.�ذ�ك 	-�م ا���1ل، و

   

  ھ#: ھ��ك 7	� أ��ب �&ذف ا���1ل وإ��	� ا�	��ول 	-�	:، وو

  إ	� �&-�را �:. ��رك ذ*ره، وذ�ك إ	� ��ظ�	�، و أن -  أ

  *ون ��	�*�م �# ذ*ره 5رض. أن � � -ب 

  ، و �1م �:. ���1لأن �*ون ا�	�7طب �د 1رف ا - ج

  أن ��7ف ا�	�*�م 1ن ا���1ل 1�د ذ*ره.  -د 

  ن � �*ون �د 1رف ا���1ل أ">.أ -ھـ 

                                                 

 .29يوان، ص: الد) 3(

 ، مادة ( شهٌد).    3/486الشهد: العسل، ما دام مل يعصر من مشعه، ينظر: ابن منظور، لسان العرب،  ) 4(

 .155الديوان، ص: ) 5(

 .72الديوان، ص: ) 6(
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، و ���وب ���وب 1��: ا�	���ول إذا *��ن وا&�دا ، و���ك ا����ب �و
�ب &�ذف ا����1ل

�*��رة، 9���1 رأي ا�*��و���ن، 	���ل: # &����: و
��ود 	����و��ن ا�ول 	�را�ول ��� #�����، و ا�����

أ1ط��9 درھ��م ، ���> �-���ل: 1���دھم إ��	��� ا������# 	-���م ا�����1ل ، و � �
��وزأ1ط��9 ز���د درھ	���

  )1(ز�دا.

و��: ھ�#: أن �,�م أم ����1: �"��;� �	��زه �1ن ��5ره، و�د ا�7ص ا���ل ا�ذي �م �و

            ، ��7ره ���# &���ل ا�	�,��#�*��ر 	��� ����ل آ ، أم 	,���ر�1 ، و	ط�-��� ��واء أ*���ن ا�����ل 	�,����

��:  ، و	�دA ��م �*�ن 	,��ف ا����ن ، 	��ل: �BدA  ، 	���	,�ر�1و ���4 	� ��ل آ7ره �# &�ل اE�،

��& 9�1.:)2(  

:(#��Bا� )# د�وان�و وردت  ،I,وا	# 1دة ��1:، وذ�ك ��م �ذ*ر � ���ھ# 
	���� أ���ل 	�

، ر���: ��د &�ذف �ت �	� �م �م ���1:�� �د���ل ا�	��د�� إ�9 وا&د �# ا�"ل، و	ن �وع ا�

���  : .*-و�: (ا�	�-�رب)ا���1ل 	

                   َ! ُ� ْ! َ
 ُB  َ2 ْ0َ  نِ �ْ َ� ، 8َ تٌ و ِ�  )3(.رِ �ْ ا�و5  �تِ %َ �َ (َ  نْ 
ِ  رَ ��َ طَ �َ     �\ 

��:، �,�م أو��: و ���4 	�� ���ل آ�7ره، ���: 	,��رع، و ��(�ب �����ل (�	I) ��م ��م ��1     

�ن "و��. و، ���1: ("وت)�Oا I	  ا��-د�ر: �

   و 
�ء �# �و�: (	
زوء ا�*�	ل):

ُ �N  ُ0َ ِ	  ونُ ـ�ُ ا�
َ  قَ ـِ �(ُ  لْ ھَ  !رُ ـ�ْ 0ِ  ��َ                       �َ 8َ  ورِ ـ�� َ
  )1(؟.�دِ 

��(��ب ، ���م ���م �����1: ، �,��م أو���:، و*��ر 	��� ����ل آ��7ره ����: ����ل 	���ض، و�������ل (���7ق)

��(ب ا���1ل �#و ���1:(ا�	�ون)،  .:-�  ا�"ل �*ون 	��و� �: ����ل ا�ذي 

   و 
�ء �# �و�: (ا���7ف):

     ]�
�دْ  مْ 8َ ، �َ اعِ دَ �(ِ 	�ِ  رُ ھْ ا�د-      َG -� َ-  ل��ا ِ
  )2(.س\ �َ وَ  �مٍ ـ
َ إِ  نْ �س 

��(�ب ����1: )، �م �م ���1:، �,م أو�:، و*ر 	� ��ل آ�7ره ���: ���ل 	��ض، و[	������ل (

  (ا�دھر). 

  ا���@ل:��ل و�: �ذف ا�د!!�

                                                 

 .1/171شرح ابن عقيل، البن عقيل، ) 1(
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و��� ��*�ون �1	ل ا�	"�در 
�وازا �-ر���� ��ظ���، أو 	��و���، و إذا &�ذف و �&ذفو   

���ما�	"در �د� 	ن ا���ظ ���ل 	�	ل ، �	��9 ا�: ��س 	و,و�1 �# �	����وا ، ��ل إ���م ا

���,O�� ر ز�د
، أي أ�ر*: أو �*�ون ا�	"�در ا�	"در، و�م ���	�وا ا���ل، 	�ل: ��: ز�د �

، أي ا,��ر�: أو *����ت "��ور�: : ,�ر�� �ز���د	��ن ا�����ظ، �����ل 	���	ل ���# ط���ب، 	���ل� ��د

����Bء ، 	���ل: &	��دا و ��B*را ، � *���را:O9 9���1 ا���أ&	��د 0 &	��دا  "��ورة ا����7ر ، و ا�	�

أ��رك ، وأي أ*ر	��ك *را	��� ،����Bء، 	���ل: أ����ل و *را	��� و	��رة���5ر إوأ��B*ره ��B*را، و

رة.	)3(  

�ل: 1
�ت 	ن ,ر�ك  ز�دا، أو �رو�1ك *�����ل، 	��: ، 	 ��"ب ا�	"در �	"درو

و ا��ذار��ت       ���ل �����9:"  ، 	�ل: أ�� ,�رب ,ر�� ،، أو ام ا���1ل	�ل ,ر�ت ,ر��

  )4(ذروا".

، 	��ل: 1
��ت 	�ن إ�	���ك �م 	���:، �	�� �-�وم 	-���"ب أ�,� �	� �-�وم 	-��م أ&�دھ	�و

  )5(أو �رو1:، 	�ل: أ�� 	ؤ	ن �"د�-�. �"د�-�،

  

  

�"�و�� 9��1 ا�	"�در�� ���	�ل 	&�ذوفت �# ا��د�وان أ�	�ء و�د ورد	  #���Bول ا��� ����	 ،

   : (ا���7ف)

 َ	 ْ! َ
 ًC  ُ
َ ، 8َ ةً ر-    )1(.ودِ رُ ا�وُ  تٍ Nَ ا	ِ ذَ  كِ وْ ن ا�0َ 
ِ      لُ �ُ !ْ � أَ ِ� <

  �-# ا�	"در 	�"و��. و ا��-د�ر : أ��م �	�، �&ذف ا���ل وا���1ل، و

   ا���ل ا���م ا�	��#: ا�
	�� ا������ ذاتا�
	�ث ا�&��ث: 

،I	���و�����9  ا�����# أ���وب ���دل 9���1 �-��ض ا�	����9 و إ�*���ره، و د����: 	��ن ذھ��ن ا�

، ا����ن ����# ا�&��ل و، )، (�	��ھ�# (��م) و، ����# ا�	�,�# ن، ا����ا�
	�� ا������ ��� &روف

   )2(.(�ن) و، ھ	� (�) و، ا���ن ���# ا�	�-�لو، و (إن) ھ	� (	�)،و

                                                 

 .274، 1/272املساعد على تسهيل الفوائد، البن عقيل، ) 3(

 .01سورة الذاريات، اآلية: ) 4(
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�-����ل:"إذا  ا�	و,���I ا�����# ������	ل ������� *���ل &���رف �����ف،و ����د أو,���4 �����و�: 

،و�م �*ن  وإذا ��ل:�د ���ل،�Eن ���:: �	� ���ل،و إذا ��ل:ھو ���ل ��ل:���ل،�Eن ���::�م ���ل،

  . )3(و0 � ����ن،و إذا ��ل:وف ���ل،�Eن ���::�ن ���ل �-�ت: و0 �����ن، ���ل،�*3�: ��ل:

���ت ا�-�ول و ھ�و و�-ول ا����ذ(إ�راھ�م 	"�ط�9)��:"ا���# أ��وب �;�وي �&�دده 	

   )4(.أ�وب �-ض و إ�*�ر ��7دم �د�I 	� ��ردد �# ذھن ا�	�7طب"

: و أ�	�ط��: ـھ��و *����ر ا���دوران 9���1 ا����ن،و ���م �����م ا��&���ة ���# *�����م و 	"�������م ���و


���ءت أدوا���: 	��و���� و 	��ر���� ,��	ن 	و,��و�1ت ا��&��و ا�	����B��،إذ ا�	������7، ���	�ن و إ

:#�� �	* #��
دھم �د ���و�وا أدوات ا��  

  �ت).  ،إن ،	� ،(� -1

����� ��	��ل 1	����� �;��ض ا��ظ��ر ��1ن أن "*���ن"  *���ن ) و,���ت 	��I ( ����س ( - 2� (

  ) ��&�ل �# أ�5ب ا��	���: و ���د ا���#.  ��س و( ���د ا�O��ت،,# و���	

  در��� *3دا�# 
زم ����ل ا�	,�رع. و ) �	� ،( �م - 3

  درت �# �"ب ا�	,�رع.  ) �ن ( - 4


	���ت ���# ����ب وا&��" و ) : إ���راھ�م 	"��ط�9 و �-��ول أ�,��� ( ������ور���ت د وـ���و أ

	�� و رد،ـ	�� �*�ون ����� �	��و 	� ���9 ا�	�,�#،و أ������ و وزن ����� و ��ن 	� ���9 ا�&�ل،

،��	
� ���� #،ـا�����م ـ��� �E&*�ظ& 	� ��*�رر �و 	� �7ص ا���ل،و و 	� �7ص ا�م، �*ون 

���: ا��&���ة و *���ن ��1���� أن و �ظ���ر ����� 	��ن 7"���(ص ا��ر����� و د������ ���# ا�داء *����ر �5

":����)1(  

��	ل ��:،دون �5رھ�،و �
	�I ا�دوات *���� � I,و	4 أن *ل أداة ��� ,�� ��و	ن ھ

��-��، و 	 ����ب،و ھو ا���#،�*ن ا��&�ة ا�وا(ل ا�ذ�ن ��7وا ��و�: ��م �در�وا ا����# درا

�وا��_ ا�
	���� ا���	��،و �"��ب إ :�����
���ءت 	����&��م ����: 	�����B ����ن أ���واب 1د���دة 	 ���	�

��ا�	,���رع و 
ز	:،����ھ��ذا ا�����ب،و  و 	��ن ھ���� د���1 ا�	&��د�ون إ���9 �و&���د 	���(ل ،ءوا

��-�	 �و�	*ن �-�م 
	�� ا���# *	�� وردت ��# ��Bر أ��# ا�-��م ا���B�#  .)2(در�� درا

 :#�T�*  

                                                 

 .3/117الكتاب، لسيبويه، ) 3(

 .03، ص: فىالنحو، إلبراهيم مصط حياءإ) 4(

 .05املصدر نفسه، ص: ) 1(

 .05املصدر نفسه، ص: ) 2(
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  "	�". و "�"، ::ـأدوا��ل: و# ا�&ـ�� أو/: -

  : "�ن". ن أدوا�:ـ	��# ا�	�-�ل: و &����: -

  : "�م".  ن أدوا�:ـ	��# ا�	�,#: و &��&� : -

��# ا�&�ل.  أو/ :  

��ول ��: ا�&د�ث 1ن��أ�	�ط��� 9��1 ھ�ذا ا��B�# و : "�" و "	�"و د��� *ل �# �Bرو 

&�  : وـا�

إذا ���ت و  ���1:،*	�� ��دل ا���ون  �-�I،��م  �دل 1ل 	�� ا���#،�: و ھ# 	ن &روف  -أ 

� 0  Aن���ت و  ���   )3(و 0 � أ��ل. ��ت:�م 

��: 	ن �
����� 	�ن و )4(.و �د �#�3 "�" �	��9 "�م" و �*ون ا	� إذا *��ت �	��9 �5ر

��ء 	�ل ���9 ز�د 	ن ا���س."��م ا���س  �و���:��ب ا���  � ز�د" أي ا

                                                 

 .2/335املقتضب، للرب، ) 3(

 . 81معاين احلروف، للروماين، ص: ) 4(
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�C ا�� + / - 1�   :���Cا�

	��ل: � ���م  ا��د�1ء،�(> �B�:  #�	�,او ��4 د7و��� 9�1  ا�&�ل،�:و ھ# ���# ا�	�-�ل و 

3�ك د1و ز�د،* ������ و�>���ن  ا������ 9�1 ا�
	�� ا������� ،و�د د�7ت: � )1(.��1: ت�� #��

  :(ا���7ف) �و�:	ن ا�د�وان 	���  	و,��


َ دِ  تَ �%َ رِ ن أُ و إِ  ،���ِ 	َ أُ  /َ  Uِ�   �  َ� ِد َ

ً وْ دَ  �قِ 0- ا��ُ  �ءُ  ُ
 � َ	 َ��7.)2(  

�ن ا�1��Bر  ا�&��ل،���ت &"و�: ��# ا�	���9 و  (أ���#)،���داء (�) د�7ت 9�1 ا�	,�رع 

: 	ن أ
ل وط�:. و ��ل  ا�	��	ر،�# ھذا ا�	و,I ��&دى ��   أ�,� (ا�	
�ث):و �,&# �

  .)3(!ا�رً ــ"َ �َ  مْ ى أَ أَ رَ  Nً ـ�ْ �   َ� "َ ـ�ْ 
ِ  ءُ رْ ــا�
َ  فُ رِ ـــ�ْ �َ  /َ 

�د إ��9 ,�	�ر ا�;���ب(��رف) و ��د ���ت (�) �ـ�	�ر���  (�) ���ت ���: ا����ل ا�	,��رع ا�	

  ا�&�ل. و�9 ــا�;�(ب �# ا�	�

   و ��ل *ذ�ك (ا�	�-�رب):

    َ� َ
  هِ وِ دْ ن @َ 
ِ  رُ "ْ ـــَ ا��ّ  فَ ـ�َ � (َ ـ

  )4(.هِ وِ دْ ن 0َ ـ@َ  رُ "ْ ـَ ا��ّ  تَ ـ8َ / !َ و   

*ت�ت 9�1 ا���ل ا�	�,# (�) ا������ د7 �ـ).(  

: آ�م ا�و&دة و ا�B-�ء.  ��د�I ھ�� ا���#   1را��B ا��	ل و��  1ن 

  

  

  

  

  

  


�C ا�����C �م + -2�  ا�

                                                 

 .08حروف املعاين، الزجاجي، ص: ) 1(

 .25الديوان، ص: ) 2(

 .28الديوان، ص: ) 3(

 .50الديوان، ص:  )4(
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، و �����:��7ص (��م) ����د7ول 9��1 ا�
	��� ا������� ذات ا����ل ا�	,��رع، ��
ز	�: و

(���م)، أو إ&��دى  ـو 1>	���ت ا�
��زم ��� )1(أ	��س،: ���م �-��م ز���د ا�	,��#، 	���ل �-���ب 	�����ه �&��و

  : أ7وا��� 7	�، و ھ#

  ، و ا�و�ف ھ�� ا�*ون. �م �7رج، و �م ��رح ا�و�ف، 	�ل �و�ك: -أ 

  ، �م �;ز. ا�
زم ���,م ، 	�ل: �م �دع -ب 

  ، �م ��ق. ا�
زم �����4، 	�ل: �م �رض -
ـ 

  ، �م �-ض. ا�
زم ���*ر ، 	�ل: �م �رم -د 

-�ط ا��ون، 	�ل: �م �7 -ھـ E� زم
   )2(.، �م �7ر
وار
�ا�


	�� ا������ �# �� ������� 	�ن ا��د�وان، 	���� ـ	و,� �B1ر�ن�� و��و �د وردت �)م( 

  )3( .7ُ ��َ ـ�َ 0ْ أَ  �بُ ـا�Fَ  مْ ـ"َ �ْ �َ  مْ ـَ� �َ    :( ا�	�-�رب) �و�:

، و إ�	�� (����م) �
ز	��: ����و�ف أي ا��*ون ���داة (�م) د�7ت 9�1 ا���ل ا�	,��رع


زوم ���*�ر ���	 ����ن  (ا�	��م ��# ���ل ����م) ، و (ھ*��"أل"، ا���ر��ف ��# ا��م -��ء ا�

���ت د���: �&و ا�	,�# ، 	و,�&� ا�1��Bر �B*واه ���دم ���م ا�;�ب)  و�د ��ت 	,	و�� ، و


زوء ا�*�	ل): 
�ء �# ا�د�وانوا�;�ب أ&زا�: و آ�	:. 	)  

◌ُ ـَم ا�َ��َ ـ&ُ    )4(.ونَ �ُ ـ�� ا�0= ـ
ُ �!ِ %َ � �ُ 	ً ـ�ْ �َ  دَ ـْ �ِ أَ  مْ ـَ� �َ ، ت=

�د إ��9 ا�	��*�م) د��7ت 9��1 ا ��م ���داة (�
ز	��: ����و�ف أي ����ل ا�	,��رع ا�	� ،

���# و 
�ود ���ب ���Bطره ، ���1��Bر و����ت د����: �&�و ا�	,�# ،:��ت 	,�	و�، وا�*ون�

  آ�	:. أ&زا�: و

  

  

3 -  .C�����ا C�
�  �ن +ا�

                                                 

 2/162النحو، البن السراج،  األصول يف) 1(

 .4/179لفية ابن مالك، أأوضح املسالك إىل ) 2(

 .49الديوان، ص: ) 3(

 .58الديوان، ص: ) 4(
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�����ل)، و� �-�,��# �����3د ا�����#، و� ) #����  �3*���ده، 7>���� ��ز	��B7ري���ن: " وھ��# �

   )1( .، و ��س أ"��� (�)"و� �-I د�1(��، 7>�� ��ن ا�راج

����ل) )ا��"��ريو �-ول، (ا��ن ھ��Bم  )#���أن ��ن ��دل �1ل ���# ا����ل : "و ھ�# �

ا����ل ���7ص  -*	�� ����م  -����ل، �ن ا���ن ھو ا�ذي ���ر ا�	�*�م 1��: �-و��: ا�	�-�ل، و

، ��Eذا ���ل ��(�ل: (�&,�ر ا�&�ل ا��-��ل �&�ب و,��: �>��-��لا�	,�رع ا�ذي �&�	ل 

  ��7د) �3ردت أن ����: ��ت: (�ن �&,ر). 

��: إ	�� أن �ز	�ن ا�	�-�ل 9��1 ,�ر��ن�م إن ��# �ن ���ل �# ا�� ، #���*�ون ���ذا ا�

���5 ����# إ����، �&و �و�: ����9:  ﴿K�َ ْن  َ�K	ْ َحَ ر  َ@ �َK�ْ ِ7 K@َ ِ8� �ِ َن�  َ� َ� <K� ْرK�ِ َB  ِإ �َ ْ�K�َ ُ
 �K!َ2(﴾ >و(. 

 ﴿ :�9 ر
وع 	و�9 ، و 	��ل �و��: �����9: &*���� �1ن أ�7# �و�ف�Eن ��# ا��راح 	�	ر إ

 َ�KK�َ ْأَ  نKK	ْ َضَ رْ ا�َ  حَ ر  َ�KK�َKK�َ < ْ> َنَ ذ KKِ� َأ �KK	ِ� ﴾)3( ِ� #�������	ر إ���9 أن �
�(��: ا�رض 	 �ُ اَ&��رَ ، ���Eن 

�KKن ﴿ �&��و �و���: ������9 : ، ���ن 	���	را إ���9 ���5ر �����5 #�*��ون ����، و إ	��� أن اOذن 	��ن أ����:


�وا �7���# ـل ا��-�، �-���م ا��د��ا����ء �7-��م ا��ذ��ب 	��	ر أ��دا ، �Eن ﴾ �(�%وا ذ	�	� و �و ا

�: �و و�I ��ل، و ا�	&�ل � �-Iـ�9 أن �7-�م إ��ه 	&ـ1E� ، �-���  )4(.ھو � �
وز، وب 		*

�� ، و �(��ن) (� أن)، �&�ذ�ت ا��	�زة ������7 و �رى ا���7ل أن أ"ل*��-��ت ا���ف 


	���� ا�������� ���# 	و,��I و، ))5	��I ا����ون �"���رت (���ن)�� �������ا&��د 	��ن و ���د وردت ���)ن( 

  ا�د�وان ، �# �ول ا�1�Bر (	
زوء ا�ر	ل):

               

                                                 

 .136أوضح املسالك إىل آلفية ابن مالك، ابن هشام االنصارى، ص: ) 1(

 .91سورة، طــه، اآلية: ) 2(

  80سورة،يوسف، اآلية: ) 3(
 .137املصدر نفسه، ص:  )4(

 .3/05الكتاب، لسيبويه، ) 5(
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  .)1(��لــ�ب ا�ظــ> ا�Fـ� �
ـ، �� (را��ـ�، ��5ـ ن �
ـ�

�د ) 9�1 ا���ل ا�	,�رع ��"��:، و 1>	� �"�: ھ �ن ( �-د د�7ت�	 :���� &ذف �

�� د��� 9�1 ���3د  ا�	�7ط��،إ�9 ��ء ��،#��و �1ذب و 
	��ل 9��1  ط��ل�ن ز	�ن ا�;��ب  ا�

��ن.   	ر ا�


�C ا�����C  ��س + -4�  ا�

ا�دا���، 	��ل: ���س ��7ق 0 �د ���# �5ره ���-ر���� *�	� دا�� 9�1 ��# ا�&�ل، و :��س

   )2(."ا��# ھ# ����# ) 	� ( ھ# ��ل � ��"رف. ��: �B�:و "،	��:


��د ����ض ا��&���ة ���ذھ�ون إ���9 أن (� ) ����س و إذا *���ن "ا���ن ھ���Bم " �راھ��� ����> 
�	��دا ، �

و �����: 9��1 ذ��ك أ��و #��1 ، �&�ة إ�9 ھ�ذا، ھ�و "ا��ن ا��راج"أول 	ن ذھب 	ن ا�&رف، و

#  : �د����ن و أ�و �*ر �ن B-�ر، وا�د�وا 9�1 ذ�ك     ،ا���ر

   و
��ن:أB�: ا�&رف 	ن  س)(�� أن :ا�ولا�د��ل 

و ذ��ك ���: ��دل 9��1 ا����# ا��ذي ���1:  ا�&رف،أ�: �دل 9�1 	��9 �دل ��1:  ا�و�7 ا�ول:

،(�	)  .#��
�	�د � ��"�رف ا�&���K:ا�و�7 و  و �5رھ� 	ن &روف ا� :��، *	�� أن ا�&�رف أ


�	د � ��"رف.   

�ن ا����ل �1	� ���:ا�د��ل ا�&ا����ل �و
: ��1م 	��B-� ، و ���ن ذ�ك أن أ�: ��7ف 

   )3(	ن ا�	"در ��د��� 9�1 ا�&دث دا(	�.


	�� ا������ �# �	���� 	وا,I 	ن ا�د�وان،�� �������� �و�: (ا���7ف): و�د وردت��)س( 	�  

�َ وَ  ت= ــو 
�- َواِ�� وَ أ�2َ�َُْع ��5  تُ !ْ َ�  َ
  )C)4.��َ �َ � ا�
َ �ِ	 	َ �> 0َ @َ  تْ �

                 ����د د����� ا�&���ل و ا�����# ھ���� � (أ�"���ع)، "��درة ���	,���رع9���1 ا�
	���� ا�	 (����س) �-��د د���7ت

   ا�د�وان (ا�ر	ل):
�ء �# و ا�	�-�ل، و

  )5(.ورِ � ا��= �Y�َِ أَ وَ     ورِ رُ ا�!=  �نُ ��َ أَ  �7ِ وِ "ْ �َ !ْ �َ  سَ �ْ َ� 

                                                 

 .218الديوان، ص: ) 1(

 .1/293ين اللبيب، البن هشام، غم) 2(

 .133، 132شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك، ص: ) 3(

 .68و ص: .25الديوان، ص: ) 5، () 4(
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دت �# ھذا ا���ت ور، و(���و�:) ��ل 	,�رع ا������،9�1 ا�
	��  ) ��س ( �د�7ت

��ھ� 	�لأ���ظ ��	 ��، : ا��&��نل 
ر��� 9��1 د���� ا�	����# ا��T#: ����وا�� ��د&�*# 
ر

�:  ا��ور. ا��5�#، ا�رور،���د�7ت ��س ����# ھذا ا�	,	ون د��� 9�1 أن ا�1�Bر ز	�م 

  ��ده. 

   ا�*�	ل): *ر *ذ�ك �# �و�: (	
زوءذو

            َ/  َ� ْ! َ   )1(.ورُ �ُ ا��ُ  ��َ 8ُ رِ دْ �ُ  سَ �ْ َ�  وَ    ، �لَ 
ِ ا��َ  وَ "ْ ا��-  مُ <

ود�I د����  ا�&�ل،��# � (�در*��)، (��س) 9�1 ا�
	�� ا������ ��ل 	,�رع �-د د�7ت

&��ث و"����  *���را،���3ر ���� و ا�1��Bر،ا�,�ف 9�1 	ر&�� ا�ط�و�� ا���# ���B�1 ا���ور و

�� ا�,�(��. 
���  

  

   ا�
	�� ا������ ذات ا���ل ا����ص: ا�را	B:ا�
	�ث 

ا�
	���� ا���	�� ا����# ���د���7 *���ن أو إ&��دى أ7وا����� إ���9 
	���� ������� ������� ��&��ول 

��� ا���# ���ن 	�	و�����.���ده إ�9 ا����ص، ��دم ا*���(�� ���	ر�وع، �ن &د��� 	-"ود إ)2( 

�����  ، و �"��ب، 	��ن &���ث ر���I ا���م ا�ولا������ل ا����"��� 	���Bر*� ���# ا��	��لو*� #�ا�����

"ھ�ذا ���ب ا����ل ا��ذي  :ص ��و�: ���� ��ذه ا�����ل، &��ث ���ل	����7 �# ا�د���، و�د 7"

   )3(ام ا�	��ول B#ء وا&د.ول، وام ا���1ل و���دى ام  ا���1ل إ�9 ام ا�	��

 9	���               ا���	��و ����د ذ*���ر ا��&����ة أن ھ���ذه ا�������ل �ر����I ا�	�����دأ ����B���� ��������1ل و �

 ����B� ره�ب 7"�  و ھ# �>�� أ��م:  ھ�،7�رو �	9  ���	��ول،و �

أ	�9، أ"���4، # أم ا�����ب، وھ�وھ��و �	�����: *���ن و 	ط�-��،��	��ل ھ�ذا ا��	��ل 	��  - 1

   )4(.﴾او �8ن ر	ك �د�ر ﴿، �&و"�ر، ��س ،أ,&9، ظل، ��ت

  ل، ، ���زاھ��و أر�����: زالن ��-د	��: ����# أو ����#، أو د���1ء، وأ � ��	���: ���Bرطـ	�� – 2

  

                                                 

 .211الديوان، ص: ) 1(

 .1/163لفية ابن مالك، أأوضح املسالك إىل ) 2(

 .164املصدر نفسه، ص) 3(

 .54سورة الفرقان، اآلية: ) 4(
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����كا، و  ���رح، ����[����(���ن ����رح ����1:  )1( .#(و � �زا���ون 	������7ن)، 	������� ����د ا�

�: (و )2(�1*��ن).	b�� .رح، و � إذ ا�"ل � ���ؤ )3(���ؤ)�أ.  

�&�و (	�� د	�ت &���)،ھ�و داما�	"�در�� ا�ظر����، و 	� ��	ل �Bرط �-دم (	�) - 3 ،)4( 

	�ت �و ،ھو ا��دوامذه 	"در�� ���� �-در ���	"در، و�) ھ، و 	�ت (	أي: 	دة دوا	# &��

ا���#  ) ا����ل ا����"�� ( �د وردت �# ا�د�وانو )5( ،ھو ا�	دة، وظر��� �������� 1ن ا�ظرف

  : ھ#�	�� إ�9 �����، و&و�ت ا�
	�� ا


�C ا/!
�C.  �8ن + - 1�  ا�

���و�:: �-�ول: *��ن ، ���ل ران 	,�	ون ا�
	��� ���ز	��ن ا�	�,�#�دل (*�ن) 9�1 ا��

�	� أردت أن �17�د 0 أ�7كE� ،ر 1ن ا�7وة�9، و��ذ*�رت ، وأد��7ت: *��ن ��
��ل ����� 	�

�ت�  . )6(.ا�ول *	� ذ*رت ا�	��ول ا�ول �# ظ

ھ�# ��# ��(رھ� ��د7ل �&�ت 	���9 ا�*�ون، و ، �نإن *�ن ھ# أم ا����ل *���� :و��ل

م وا&د��9 �;���9 ا�&�دوث �*ون &��(�ذ�ر�I ��� ار���ع ا���1ل ����: و ا�"ل ��	� ��	� ،

��م  )8(.﴾ ةً �رَ َ�Kِ�  ونَ �K8َُ  نْ أَ  /- إِ  ﴿ :��ولو )7(.﴾ ةٍ رَ ْ!Kو @ُ ذُ  �نَ K8َ نْ و إِ  ، *-و�: �����9: ﴿أو ا�و�وع

�-"ت �1ن ا�ر���� ا�و��9أ�ز	وھ� ا�7�ر 1و، و9�1 ا�	"در &ذ�وا 	��� ا�د���� ، :�	 �, ،

 �������ر��I ���دھ� ا�	����دأ ���B� ،ا�7��ر�-���� و د��7ت 9���1 ا�	����دأ وو "��رت ����> ��ظ��� � &-

ب إ�9 أ�: ام ����ب إ�9 أ�: 7�رھ�� ،   ، وا��"ب ا�7�ر �B���� ���	��ول �����1ل و ��وا

  )9(1ن ا�م ا�وا�I ��دھ�.و ھو �# ا�&-�-� 7�ر 

  

   (�8ن) @دة د//ت ذ8رھ� ا����ة ��Z�8: و �ـ

                                                 

 .118، اآلية:  سورة هود) 1(

 .91سورة طه: اآلية: ) 2(

 .85سورة يوسف: اآلية: ) 3(

 .31سورة مرمي، اآلية: ) 4(

 167 .، صأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك  البن هشام األنصاري) 5(

 .252املساعد على تسهيل الفوائد، البن عقيل، ص: ) 6(

 .280، اآلية: سورة البقر) 7(

 .282سورة البقر، اآلية: ) 8(

 .1/420مهع اهلوامع للسيوطي،  )9(
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  �و�I ا�&دوث �# ا�	�,# 	�ل: *�ن 	&	د ���ل ھذا.  -1

و ھ��و إ	���  	,���ر�1،�د: و ذ���ك إذا *���ن 7�رھ��� ����> ا�	�,��# ا�	�
��دد و ا�	���� -2

���	ر،	�,��# 	  #�أي *���ت 	���	را. و إ	��� 	�,��#  ھ����ف،	���ل: *���ت أ���رأ �
���ء

�و��:  	��ل:*��ن �����د ا����ل  ا����1ل،أو ا�د��� 1ل ا���دة �# ا�	�,�# �	���9  	���د:

:9���� ﴿  َ8 ُ�� َ�
َ  لِ �ْ ا��-  نَ 
ِ  �Nً �ِ وا  َ� � ْ" َ�   )1(.﴾ ونَ �ُ 

و  ةً و- �Kُ مْ 8ُ �ْ ِ
K د- 0َ وا أَ ��ُ 8َ  ����9:﴿	�ل �و�:  )2(����1،ھو ا�;��ب و ا�	�-طI،ا�	�,#  -3

   )3(.﴾ ا/دً وْ أَ وَ  ا/ً وَ 
ْ أَ  رَ َث◌َ أ8ْ 

4(.﴾��
َ �ِ ا رَ ورً �ُ Yَ  `ُ  �نَ 8َ وَ  ﴿ ����9:ا�د��� 9�1 ا�دوام و ا��	رار 	�ل �و�:  -4(  


- أُ  رَ �ْ (َ  مْ �ُ �ْ 8ُ  ﴿	�ل: �و�: ����9:  ،ا�د��� 1ل ا�&�ل -5 ٍC  ُرِ (ْ أ َ�  )5(.﴾ �سِ ��- �ِ  تْ 

 ا�	�,�#،*�ن ا�-رآن *��را 	�� �7��ر �1ن ا�	��-�ل ����ظ و ا��-��ل،ا�د��� 9�1  -6

� وً
�Kَ  ونَ ��ُ َ(�Kَ وَ ﴿  �����9:�و��:  	��ل:و ذ��ك  	,�9،����ن أن ھذا ا�	�-�ل �	��زل 	�� 

   )6(﴾. ا�رَ طِ �َ !ْ 
ُ  هُ ر= 0َ  �نَ 8َ 

K تْ K�َِ� �ُ و -و�: �����9: ﴿	��9 ("�ر) * د��� 9�1 -7  تْ رَ �= ُ!Kوَ  �،اَ	Kوَ 	ْ أَ  تْ �8K�ََ �َ  �ءُ 
َ ا�!-

 ِ�  )7(.﴾ �ا	َ رَ !َ  تْ ��َ 8َ �َ  �لُ 	َ ا�

9 ���;�#، ا��ط��1،ــ ا�د��� 9�1 	��9 ا�-درة و  8�
�Kَ  ﴿ : -و��: �����9* )8(أو �	� 

  )َ � َ�� ﴾.)9� Fِ 	َ �ْ �َ  �نَ 8َ 

وا*����ت ���: ، ������ د���ت 9���1 أ����� ��	���، ��*��ون  أ	��� إذا ا��"��رت 9���1 	ر�و����1 - 9


���د �	�����9 (و- * ، (Iإِ  : ﴿-و����: �������9و و���� -�KKK
 نْ َ ُ7 KKK8ُ�KKK ولَ %�KKKَُ  نْ � أَ KKK0َ ْ� ًU ادَ رَ ا أَ ذَ إِ  هُ رُ ْ
�KKK أَ◌َ َ

   )1(.﴾ونُ 8ُ �َ �َ 

                                                 

 .17سورة الذاريات، اآلية: ) 1(

 .420، ص: مهع اهلوامع) 2(

 .69سورة التوبة، اآلية: ) 3(

 .96سورة النساء، اآلية: ) 4(

 .110سورة آل عمران، اآلية: ) 5(

 .07سورة اإلنسان، اآلية: ) 6(

 .20، 19نبأ، اآلية: سورة ال) 7(

 . 1/416، يالكشاف للزخمشر ) 8(

 .18سورة الفرقان، اآلية: ) 9(



ا�
	�� ا������                      الفصل الثالث                                                                            
 ود����� ا��و���

 76

         ، ا���ز	ن، 	���ل: 	��� *���ن أ&��ن ز���دا ���#د������� �*��ون ھ���� و ���د ����3# زا(��دة، و  - 10

ھ�ذه ھ�# د��ت و 	����# *��ن  )2(ب 	ن ا��3*�د ، 	�ل: إن ز�دا *�ن 	�ط�-�.و �د �زاد �,ر

  ا��و���. 

  �# ��ض ��ك ا�	���# �# �Bر ا��B�# *-و�: (ا���7ف):   و �د وردت (*�ن ) 

  )3(.وبِ Fُ �ُ  ونَ دُ  �ءِ �َ ا�ر- َ	�ِ!َم     	��ظ �ةِ �َ �> ا��َ و إِ �ُ رْ أَ  تُ �ْ 8ُ 

�7 ��
	���� ا��-��د ورد����) �����د  
���ءت (*���تو �������،إ���9  ��	�� �&و������ت )*���ن( 

  ا�	���د �ن 7�رھ� و�I ��> 	,�ر�1.   ا�	�,# ا�	�
دد 

   أ�,� (ا���7ف):و ��ل 

  )4(.قِ َ� ا��َ  Bَ �طِ !َ  تْ ��َ 8َ �َ  ،�ءِ 
َ ا�!-  نَ 
ِ   َھَ	َطْت   ،رٍ ��ِ !َ  ورٍ �ُ  Cُ َ� �ْ 0ُ  ب= ا��ُ 

  �� 9�1 ا�&�ل" "ا�د� ھو:���	��9 ا�ذي ���ده(*�ن) �# ھذا ا���ت 

   *ذ�ك (ا�	
�ث): :و ��ل

  )5(.ورِ ھُ ا�زُ  نَ �ْ 	َ  اشَ رَ ا��َ     �دُ 2ِ �َ  �َ ِ	 ا�2-  �نَ 8َ   

2-  C�

�C ا/!�  أ2	] + ا�

   9ا��-"��ن و �
ر���ن ��# ا��	��م و ا�ز	��ن،ر�# ط���	� �-��ن � أ��7ن،أ"�4 و أ	

��أ �-�ول: ا�"���ح،ذ�ك إذا *��ن 	���ھ�� ا��د7ول ��# و )،	
رى (*�ن��  ، أي د�7��� ا�	��ء	

�د إ��: ���&*م �# أز	������# إذن ���د ا�"� )6(، أي د�7�� �# ا�"��ح،أ"�&��و  .ف ا�	

   9��و �د �*ون ���"� إذا د�ت 9�1 ا�"��ح ، أو ا�	�ء ، أو ا�,&9، 	�ن &��ث ا�	�

Kرَ  نْ ِ
K فٌ �Uِ � طَ "َ �ْ َ� @َ  �فَ طَ �َ  ﴿ا�ول ، ��ل ����9 :  َ �َ  ،ونَ 
ُ �K�َ Uِ مْ ُھKو كَ 	5 >K2ْ َ	 َ� ْ8َ  تK  )1(،﴾ �مِ رِ ��2-

�ت ���"� &�ث إ��� �م �دل 9�1 ا�د7ول ��: ا�ذي ھو�* �	�  )2(و ا�&دث.إ

   ھ#:أ,&9، ا��و��� ��*ون 9�1 �>�� 	��ن و أ	9،و  أ"�4،أ	� ا�د��ت و 	���# و

                                                                                                                                                         

 .82سورة يسن، اآلية: ) 1(

 .1/37الكتاب لسيبويه، ) 2(

 .77الديوان، ص: ) 3(

 .79الديوان، ص: ) 4(

 .103الديوان، ص: ) 5(

 .1/252املساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل، ) 6(

 .20، 19ية: سورة القلم، اآل) 1(

 .1/230املستويف يف النحو، لكمال الدين الفرخان، ) 2(
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أ"���4 ز���د  ����ت:���Eذا  ا�7���ر،9 ا�	����دأ و ا�7���ر O����دة ز	������ ���# ـأن ���د7ل ���1 -1  

��رورا،و أ,��&9 أ��7وك  ���1د�،��1	��� وأ	��9 ا�	���ر 	 ���رن ـ��ـ� أن ���1م ز���د ا��ـ�����	راد ھ

  ���,&9.و رور ا�خ ا��رن  ���	�ء،و 1دل ا�	�ر ا��رن  ���"��ح،

  2-  ) 9�	�ن ��5ر أي �-"�د ��: و��ت 	7"�وص  )،"��ر و *��ن،�د ��3# أ"�4 �	�

  )3(.دون �ظر إ�9 و�ت ا�"��ح "�ر ) 	نأ"�4 أ7وك 1ظ�	� ، ���� أ"�4 �	��9 (  	�ل:

:  أن �*ون ��	� ، ��*��# �	ر�و��1، ���راد ���� ا��د7ول ��# ھ�ذه ا�و���ت ��-��ل – 3  

،���� ، و أ,&���� ،ردت ھذه ا����ل �# ا�د�وان�د وو )4(أ"�&�� ، و أ	�	� #�� I,وا	.  

   :( ا�ر�I ) ��ل ا�1�Bر

                          َ
�مَ  تَ �ْ 	َ 2ْ أَ  دْ �َ  كَ �َ�        /َ 2ْ�َِرُف ا�َ�-

  )5(؟ مِ ـ��َ ا��َ  �بِ ــ�َ � 0ِ ـِ�  إ/-                          

�  )،������ ( أ��� ) ر��� ا���� ���� ا����ط�	 ( ا����ء ���،و و"�� !�ھ�� �������      

����0، و1(���� /�6��2 د���4� و ا����3+ ھ���2 1��ط��	 "����0 /�.���-, +��* ا�(����� ا����) آل إ��$��� "         

   :"�ل أ�81 ( ا����7 )و.( ��ر )

  )6(.�وھَ وُ � و ذَ ھَ �ؤُ �َ 	ْ أَ  Fوى�َ ، �ِ ضَ رْ ا�َ     طُ ِ	 "ْ �َ  Cً �َ �ْ �َ  نُ !ْ ا��ُ  	]َ 2ْ أَ   

) ��	���ر���I ا�ول  �������،، �"���رھ� ا�&��ن ������)�������ل (أ"���4) د��7ل 9���1 ا�
	���� ا�

�"ب ا����#) و�&نا(  9�ن ����.أي: "�ر ا("�ر) ( ���� )، و أ"�4 �	�&�  

3-  C�

�C ا/!�  أ
!> + ا�

��ل ��# و �د ورد ا�� )1( 9 ا��ران 	,	ون ا�
	�� �# ا�	�ء،ا���ل ( أ	9 ) �دل �1  

  د�وان ( ا��B�# ) �# �و�: ( ا���7ف ):

  )2(ي.ودِ و�ُ  لَ 
ْ �َ  �Bُ طِ �َ !ْ / أَ  تُ �ْ !َ 
ْ أَ  دْ %َ َ� >، �َ !َ ا�َ  نَ � 
ِ �ِ� ذِ ِ% �ْ أَ 

                                                 

 .373، 3/372شرح املفصل، االبن يعيش، ) 3(

 .1/21الكتاب، لسيبويه، ) 4(

 .135الديوان، ص: ) 5(

 .176الديوان، ص: ) 6(

 .1/268شرح ابن عقيل البن عقيل، ) 1(

 .182الديوان، ص: ) 2(
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:	
�ء ا ( 9
	��  ھ�و 7�ر ،,	�را ( ا���ء ا�	�&ر*� ) �# 	&ل ر�I �����ل ( أ	

   ).����� ( � أ�ط�I &	ل 

  و ورد ا���ل ( أ	9 ) �# 	و,I وا&د 	ن ا�د�وان .

4-  C�

�C ا/!�  �2ر + ا�

و ��د �-�I *��ن 	و��I ( "��ر ) 	��ل  	��	��،���1>ل ا����ن  أ���7ن،( "�ر و ���ت ) 

Kأُ  رَ K�ْ(َ  مْ �ُ 8K�ُْ ����9: ﴿ �و�:  -
 ٍC  ُرِ (ْ أK�K تْ َ ، ���ل 	��	ر ���7دوھ�و  )4(أي: "�ر�م،  )3(.﴾ �سِ ���-

  .���1��ر أن ا���ل �# �;� ا�-رآن ��7د


زوء ا���7ف ) ��ل ا�1�Bر.، �# �>�� 	وا,I �د ورد ا���ل ( "�ر) �# ا�د�وان و	 ):   

�َ ر5 ؤَ 
ُ  ابٍ ذَ ا @َ ذَ     ِ7	C  ٍِ �- ا �ِ ذَ  �رَ 2َ .�)5(  

 �	��) ����ود 9���1 ( ا�;��زال ا������ن )  	,��	را �-��د�ره ( ھ��و�������ل ( "���ر ) ر���I ا

�"ب ا�7�ر ( ذا ) .و  

	�ن ، و�&�ول و ا���-��ل 	�ن "��� إ��9 أ�7رى�دل 9�1 ا� ا�	��9 ا�د��# �ـ ( "�ر ) ��و: و

.:�� 9�  )6(&�ل إ�9 &�ل ، و �د7ل 9�1 ا�	��دأ و ا�7�ر ، ����د ھذا ا�	�

  و ��ل أ�,� ( ا�طو�ل ):


َ��-ْت 8ََذَرٍة   تْ �رَ 2َ �َ          َGًْء، َوا��وِم، و�> @َ   َ@َ
ُ�ْ
�ِط[ ا�َ   )1(.بُ �(ِ 2َ  جُ وْ ا�
َ ا�0-

            9 ( أ&��>م ا���B��ب) �������ل ( "���ر) ر���I ا��	� 	,��	را �-��د�ره ( ھ��# ) ����ود ���1  

  ) 7�را �: .و �"ب (��1ء

 �رُ   َ�K2ِ�K> `ِ إِ  /َ أَ  ﴿: 	�ل �و�: �����9 ��	�،��*ون ھ��  ا��-ل،و  
�ء،�د �#�3 �	��9 و

  )2(.﴾ ورُ 
ُ ا�ُ 

5-  C�

�C ا/!�  دام + ا�

                                                 

 .110سورة آل عمران، اآلية: ) 3(

 .134شرح ابن عقيل، على آلفية ابن مالك، ص: ) 4(

 .17الديوان، ص: ) 5(

 .132املصدر السابق نفسه، ص: ) 6(

 .34الديوان، ص: ) 1(

 .53سورة الشورى، اآلية: ) 2(
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������، و ���ت ( 	�� در��ا���ل ( دام ) ھو �	���9 ا��	ر 	��و�� �	�� ا�	"�   ���، ) ھ�

�&���ج إ��9 *�>م 	��:، �*�ون 	��: ا�	"�در ، و �ذ�ك � �*��# �: �ل *	� �# ا����ل ا�7رى

: � أذھب 	�دام 	&	�د �ل، �ن ا�	��9 � ��م و إ�	� �-ا
	�� ��	�، � �-�ل 	�دام 	&	د &�,ر

، ���دم 	��9 � أذھب 	دة دوام &,�ور 	&	�د، و ا�، و ( 	� )  ھ��� 	"در�� ظر���&�,را

���و )3(،و �ذا ���وا إ��� ���د ا��و��ت، ا�ذھ�ب 	ؤ�ت �دوام ا�&,ور�	 ��"���� 9��1 ( دام ) ا�

�د ورد ���ل ( 	��دام ) و )4(9�1 &ذف ا�	,�ف، ھ# �*ون ظر��، و) � ���	ل إ� 	���(	�

   :( ا�	�-�رب ) �د�وان �# 	و,I وا&د ��ل ا�1�Bر�# ا

  )5(ودَ �ُ ا�(ُ  تَ 
ْ Uِ � !َ �ً �َ  تَ 
ْ دُ  وْ و َ�    �ءِ �َ ا��َ  فَ وْ (َ  شِ �ْ ���َ 	ِ  تَ 
ْ ر- 	َ �َ               

	را �-�د�ره ( ـــا	� 	,) ر�I �����ل ( دام  ( 	� د	ت &�� ). ����-د�ر:�� �رو ھ�� ���د ا�ظـ��

�"ب ( &�� ) 7�را ، وأ�ت ).:�  

6- C�

�C ا/!�
�زال + ا�  

و         ��ل ، ھذه ا�����ل ����د ا��	رار ا��ا����ل 	�زال، 	� �رح، 	� ��[، 	� ا��ك  

، أي ھ��و 	���	ر ���# ا��ط��>ق إ���9 ز	��ن ز���د 	�ط�-��� زالا�"����: ���ز	ن ا�7����ر، �-��ول: 	���

9���ب 	�� ا�O���ت ا�ر���� ��دل 9��1 	>ز	�� ا�7��ر ا�	7�� ا�	�*�م ، ��Eذن 	�& 9��1 :��ر 1

 .)6( �-�,�: ا�&�ل

                                                 

 .3/371شرح املفصل، البن يعيش، ) 3(

 .1/232املستويف يف النحو كمال الدين الفرخان، ) 4(

 .198الديوان، ص: ) 5(

 .3/376شرح املفصل البن يعيش، ) 6(
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ل ا��&��ة و �-و )1(،��(	� ، ��و *>م 	���ه ا�O��ت: 	� زال ز�د ��ل ا�ن ���ش إذا ��ت 

#����# ا�	د�ول ��1: ( �	�� )، �&"�ل ا�O���ت،، و أن زال ���� 	��9 ا���� I�و           )2(ر

و ��د ورد ا����ل ��#  )3(،�م �د7ل إ� 9�1 ا�7�ر �> �
وز: �م �زل ز��د إ� ��(	�� 	����9ذا ا�

    :( ا�ر	ل ا�	
زوء ) ا,I 	ن ا�د�وان، ��ل ا��B�#1دة 	و

 َ� َ > َ� � َ
  )4(.�هَ �َ و Gُ � أَ �ِ	 	َ 0َ     رِ �ْ � �َ ِ�  تُ �ْ � زِ 

 I�زال ) ر �	ل ( �����،�	� و ـ: ا�
	��ـــ�ـ���ق �B��	� 7�ره،وأ	�  )،ھو ا�,	�ر ( ا���ء و ا

�-ر،*�(ن أو  ا��-د�ر،	  :�   :( ا�*�	ل ) �و�:و 	

 َ� َ◌ِH َا أَ ذ َ� � َ
  )5(انِ وَ �ْ و ا�َ  اءِ وَ Gْ ا�َ  بِ %= �َ �َ 	ِ     ��ً وَ� 
ُ  ،Nً �ْ طِ  تُ �ْ � زِ 

 I�زال ) ر �	ل ( �����،�	(         و ھ�و  دد،ـ�	��� ره،ـ7��أ	� و )،و ھو ا�,	�ر ( ا���ء  ا

   :( ا�*�	ل ) �و�:	�: و )،	و��� ( ط�> ) و

َ @َ  وْ أَ                     )6(امِ دَ و !ِ  بِ �ھِ �َ Yَ  نَ �ْ ، 	َ  نِ وْ ا�8َ      �ءِ Gَ � �َ ِ�  دُ وَ� �ُ  الَ � زَ 
َ ،  مٌ ـ��

7 – C�

�C ا/!�  أ�G> + ا�

	����� ظ�ل و ا�����ر،إ� أن أ,�&9 �"�در  ا�����ر،ظل أ��7ن �و�و�1	� ��# أ,&9 و  

  ت �# ا���ل.�# ا����ر �	���� ��

(  ظ�ل ) &��ث ���لل ( ـر ا����ـI، و وظ�ف ا��1�Bــدة 	وا,ـو �د ورد ھذا �# ا�د�وان �# 1

   :ا�	�-�رب )

ُ � ل- ــظَ و                ◌ِ رَ ــ   7ُ ��َ ــ��َ أ دُ د5

  )7( ��- ھَ  م= � أُ : �َ تُ �ْ د��َ و  تُ رْ !ِ �َ                

  

، و ورد 7�رھ�� د 9��1 ( ا�����م )د�ره ( ھ�و ) ���و�����ل (ظل ) ر�I ا	� 	,	را �-

�� ��	
   :( ا�	
�ث ) ��� ( �ردد ا�&��� ) و 	�: �و�:
                                                 

 .376نفس املصدر، ص: ) 1(

 .1/231املستوى يف النحو، لكمال الدين الفرخان ) 2(

 .1/268شرح ابن عقيل، ) 3(

 .174الديوان، ص: ) 4(

 .257الديوان، ص: ) 5(

 .264الديوان، ص: ) 6(

 .50الديوان، ص: ) 7(
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  )1(7ْ و@ِ و�ُ  طِ رْ �َ ، وهِ     وِ �ُ 0ُ  نْ 
ِ  فُ ِ� "ْ �َ  لً ظَ �ُ 

   :( ا�*�	ل ا�	
زوء ) و 	�: �و�:

  )2(�كَ %َ �> �ِ إِ  ودِ �ُ � ا�وُ ِ�  قُ �ُ (ْ �َ  ل- ظَ  ا،ادً ؤَ �ُ / إِ 

8- C�

�C ا!�   ��س + 

��ھ��� ����# ، وھ��# 	��ن أ��7وات (*���ن)،  و���د ا�
	���ور ����ل 	���ض �����ص1 ����س  �	

، و �� ( � أ���س) طر&��ت ا��	��زة 	���: وأ�"��-ت ا���>م �������ء: إن أ"���و ����ل ا�����7ل، ا�&���ل

، أي 	��ن &���ث ھ��و و ����س و ����س: ا(����# ���: 	��ن &���ث أ���س ل 9���1 ذ���ك: ���ول ا����ربا���د��

: ���س ، �-�ول��د، ��&ب ذ��ك ا��-���د إذا ، ول ���	ل ���# ا�&�ل 1�د اOط>قا���و )3(.ھو

  .��(	� ز�د


َ  سَ �ْ َ�KK مْ �"ِ <ِ� KK�َ مَ وْ KK�َ /َ أَ  ﴿: ����ل ������9اTن، و :أيKK2ْ ُو�ً رKK@َ � ْ� ُ" ْل )4(،﴾ م�-���، ���# ا�	

ا�	��  	��:، ��# �# ھذا ��	�,#، وق 0: ��س �7ا��	����� �# �5ر ا�&�,ر �و��م	ن و


ِ Fْ �ُ  نْ أَ  إ/-  �7KKKِ ذَ d(َ ِ	  مْ �ُ ْ!KKKَ�  وَ  ﴿ :,���	�ر ا�3���Bن، و�و����: �������9KKKGُ �ِ 7ِ واKKK� ﴾،)5( و�� ــ���ـھ���# ھ

وا ُ!�Kْ َ�  ﴿: -و�: �����9* )7(،�ــ( ��س ) ��ل ا�"�ل ا�,	�(ر ��و ا�د��ل 9�1 أن  )6(�>�-��ل،

َ 8َ  ن- �ُ !ْ َ�  ﴿و�: : و � )8(،﴾ واءً !َ     )9(.﴾ �ءِ !َ ا��5  نَ 
ِ  دٍ �َ <

  

  

  


زوء ا�ر	ل )، ��ل ا�1�Bر 	وا,I ن �# 1دةو �د ورد ا���ل ( ��س ) �# ا�د�وا	 ):   

                                                 

 .101الديوان، ص: ) 1(

 ..192الديوان، ص: ) 2(

 .1/436جممع األمثال للميداين، ) 3(

 .08سورة هود، اآلية: ) 4(

 .267سورة البقرة، اآلية: ) 5(

 .1/423مهع اهلوامع للسيوطي، ) 6(

 .1/111شرح ابن عقيل، ) 7(

 .113سورة، آل عمران، اآلية: ) 8(

 .32سورة األحزاب، اآلية: ) 9(
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ـْ 
أَ  ي- ي أَ رِ دْ أَ  تُ ــــــــــ!ْ َ�    )1(رــ

  .أ�رى 
�ت ا��0ور   أ(رس ا��2�ور @�� 

، و 
��ء 7�رھ�� ( أدري 
	��� �را ( ا����ء ا�	�&ر*�� )، ر�I ا	� ,	�����ل ( ��س )

  .ل �"ب ، و 	�: �و�:: ( ا���7ف )����� �# 	&

  )2(.�بٍ Uِ 8َ  رَ �ْ �� G��ف ا����ة �F<    َY- �َ �َ  رٌ �Uِ طَ  رِ ھْ د- ا� ��ِ  سَ �ْ َ� 

           �ر ـق ���
���و 7�رھ���� 	-���دم 	������ )،ر����I ا���	� ظ����ھرا 	���ؤ7را ( ط����(ر  )،��������ل ( �����س 

  )3(.�زوا �-د�م 7�ر ��س 9�1 ا	��، �ن ا��&�ة أ
و ا�	
رور ( �# ا�دھر )

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


�C ا�0ر
	�ث ا�(�
سا��  ط�C و د//�"� ا�!�و	�C : ا�

                                                 

 .43الديوان، ص: ) 1(

 .76الديوان، ص: ) 2(

 .137عقيل على ألفية ابن مالك، ص:  شرح ابن )3(
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: CKKF��ا �KK� رطKK0�وه ،  ا��&�و ا�
	����B Iروط و ا���Bرط إ���زام ا���B#ء و ا��زا	��: ���# ا�����I و 

  )1(.��&ر�ك ا��>	�، و ا�
	I أBراط

، �*��ن و
�ود ا��Bرط 1>	�� �و
�ود 	���9 ا��Bرط : ا��>	�� و ا�	��رة و ��ل ا�ن ���ش : و


وا�: ، و 	�: أBراط ا���1 أي 1>����	2(.(  

  .أي 1>	���� )3(،﴾ �"َ اطُ رَ 0ْ أَ  �ءَ �َ  دْ %َ �َ   ﴿ل ����9 : ��

، و ون ا�راء ) ا��ذي ھ�و �	���9 ا���زوم، ( �*طأن �1	�ء ا��;� ��ر�ون ��ن ا�Bرْ  أي

، �*���ن و
��ود ا�����ل ا�ول ھ��و 1>	��� 4 ا���راء ) ا���ذي ھ��و �	����9 ا��>	���ط ( ���������ن ا���Bرَ 

4(.���#�و
ود ا���ل ا�(  

، ـ�ـ*ون ا��ـراءا��Bرط 1��دھم ���م �
دوا �ر�� ��ن ا����ء��ـن، و"ول ، أ	� �1	�ء ا�

، و 	��: رط �	���ه �;�� : ا��>	�� ا�>ز	��أ	� ا�B، ھو ا��>	� ، ��ل ا�ر7#: " وو ��&�� 

�	9...، �*�ون ا����1 آ���� � 	&���� اط ا���1 ، أي 1>	����� ا�>ز	��أ�,� أBر :�� ، و 	

��Eن 	�ن  أ*ر	��ك،: إن أ*ر	���# ا��Bرط 	�ن ��ول ا�-�(�ل �;��ره ن &�رف: إأھل ا��;� ا�&رف

�"��ر إ*�رام ا�	�7ط�ب 1>	��  أ*ر	���#،: إن �ك �"�;� ا���ل ا�	�,#، و �-و�:أ*ر	 �و�::

  )5(.إ��ه، �*�ن Bرط� 	ن ھذا ا�و
:"�ز	� O*رام ا�	�7طب 

*�	�وا و إ�	�� � ��B	ل،��م �7ص �1	�ء ا��ر��� ا�Bرط �&د 
�	I  ا�"ط>ح،أ	� �# 

" و *�	�� ا��Bرط 	��  ��*�����:���ل ا�ر,�# ��# �Bر&:  ا�Bرط،و 
	��#  ا�Bرط،1ن أدوات 

  )6(.و��	� �ر,� &"ول 	,	ون ا�������ط�ب 
	���ن ��زم 	ن و
ود 	,	ون أ


	�� ،*�م" و أدوات ا�Bرط و ھ#  &��ن:و ��ل أ�و � ��	
، و �*�ون ا�و��9 و 	��ت �����ق 

��	 ���"� �������، و ا��� ���7(.(  


���زاء أدوات ا����Bرط �-�,���# 
	������ن، ����	9 أو�ھ	���� ���Bرو�����ل أ�,����:" و :������ط� وا���


وا��و".)1(  

                                                 
 ط.ر ش، 	�دة، �3/488�ن ا��رب، ��ن 	�ظور، ) 1(

 .B3/41رح ا�	�"ل، ��ن ���ش، ) 2(

)3 ( :��Tد، ا	&	ورة 18. 

 .42ا�	"در ا���ق، ص: ) 4(

)5 ( ،#�2/302�ظر أ"ول ا�Bر7# ��Bر7. 

�2/108�ظر Bرح ا�ر��ض 9�1 ا�*���� ��رض، ) 6(. 

  .2/251ر��Bف ا�,رب ا��# &��ن ا��&وي، ا) 7(

 .1/133الكتاب لسيبويه، ) 1(
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�ق أن ا��&�و   �		 \����:����	
، و ھ�م ���	�ون &�دا ة 	B;و�ون �3دوات ا�Bرط و 

  ا�Bرط#.���ر��ب 

   :و	��� 	� ��3#	"ط�&�ت 1د�دة 9�1 أدوات ا�Bرط و�د أط�ق �1	�ء ا��ر���   

  �     )2(زاءـــ�روف ا�

  �
      )3(�زاةــ�روف ا�

  )4(رطـــ�روف ا�0  

  )5(رطـــا�0 أ!
�ء   

  )6(رطـــأدوات ا�0  


	�� ا��Bرط ��د7ل ,�	ن  أنA و ،���# ��قأ*�ر �1	�ء ا��ر��� �رون أن ا�Bرط و     

 ��	
�-��  ا������،ا�	 ��	
��، و 
�ء �# 	;�9وذھب ��,�م إ�9 أن ا�
	�� ا�Bرط�� ��� 

���م ا�
	��ل إ���9 ا��	�� و ������� و ا������ب-�و             ا�ز	��B7ري  " و زاد ...ظر�����: " ا

  ، و ا�"واب أ��� 	ن ���ل ا������ .�5ره ا�
	�� ا�Bرط��

���� أ,�رب: 
	��� 9��1 أر" وا�إ��9 أ��واع ا�
	��� أر���� &��ث �-�ول:�د أ�Bر ا�ز	B7ري و

ذ��ك : 	�� �����: " و	�ن أ	����: ��,�4 ، وكظر��� " و��د 	��ل ��ذ�، و�����، وا	��، وBرط��

  ز�د ذھب 

  )7("��7د �# ا�دار، وط: �B*رك�*ر إن ��، و، و1	رو أ�وه 	�ط�قأ7وه

ا��	�� �ن " و ھ��# ���# ا�&-�-��� ,��ر��ن ������� و: ( ا���ن �����ش ) ھ��ذا ا��-���م ����(> و ا��-��د

  : ا��&-�ق 	ر*�� 	ن 
	���ن ������نا�Bرط�� �# 

ھ��و  ا�ظ��رف ���# ا�&-�-��� ��7���ر ا���ذي، و����1لزاء ����ل و���ل و����1ل، وا�
��ا���Bرط �
، �ن ا��-��م ���;�# أ� �-�وم 9��1 )و أ�� أ��ق 	I ( ا��ن ����ش )1("��1ل��ل و وــھا�-ر، و

ا�B*ل و&ده ، و ���ق 	�: �# ا��-�د 
	�� ا�Bرط �ن " ا�"ل �# ا�
	��� ا������� أن ���-ل 

                                                 

 .1/133، نفس املصدر السابق) 2(

 . 2/195املقتصد يف الشرح اإليضاح، للجرجاين، ) 3(

  .24ص: ، لزخمشريل ،املفصل )4(

 .1/42البن يعيش، شرح املفصل، ) 5(

 .42نفس املصدر السابق، ص ) 6(

 .24، ص: املفصل، للزخمشري) 7(

 .1/89شرح املفصل، البن يعيش، ) 1(



ا�
	�� ا������                      الفصل الثالث                                                                            
 ود����� ا��و���

 85

7ل ھ��� &رف ا�Bرط ر�ط *�ل 
	��� 	�ن ا��Bرط و ا���ل ����1: �&و ��م ز�د ، إ� أ�: �	� د
  ا�
زاء ���7رى .

��# و ا��3*����د و   ����* ����	
و ا���Bرط 	����9 	��ن ا�	������# ا����# ���د7ل 9����1 ا�

	��� ا��Bرط�� 	��ل: ا�
	��� ا��	��ا�����م ، و إذا ���9 	، و ا�
	��� ا������� ، و
د 	� �

	
  وھذا 	� �م �-ل أ&د �:. ...���	��ا�و ،، و������� �3*�د��*�ن 	��9 ذ�ك أن �و
د 

را&��وا �-��درون ا�����ل ����د  �������،و �	��� رأى ا�*����رون أن ا�
	���� ا���Bرط��   

س K8ورت ﴿"  :�����9أدوات ا�Bرط ا��# ���ت ��م 	ر�وع، 	�ل �و��: K0�و�و��:  )2(،﴾ إذا ا

�ره إن أ�KKو ﴿ ������9:>KK� رك�>�KK!ر�8ن اKK0
3
رك أ&��دا��-��د�ر، وو )3(،﴾د 
KKن ا����	��ن  إن ا

  ا�	Bر*�ن �3
ره.

  �رأى ا��"ر�ون أن ا�م ا�	ر�وع ��1ل ���ل 	&ذوف ��ره ا�	ذ*ور.  

و ��ل ا�*و��ون : أ�: ��1ل ����ل ا�	�73ر ، �# &�ن رأى ا��7ش أ��: 	���دأ ، و ���ذا ��,�4 

�-�� ��ذا���رأى أن ا� 	ن أن ا��7ش ھو أول	 ��	
���� �*�ون ��
	�� ا�Bرط�� � ، #�� ����

	�� �# 	و,I آ7ر	و,I وا.  

��ن،و �د �م �1	�ء ا��ر��� أدوات ا�Bرط �	�ن   �   ھ	�: أ

��� 	�� �*�ون ظر��� ، و 	���� 	�� � �*�ون ظر��� ، و 9��1 	 : ��	ا�&ر��� و ا�	�� ، و ا�

ا�����7وا ���# �"����ف ����ض ا�دوات إ���9  أ����مھ��ذا �*��ون ا��-���م ا������(# �>���� أ����م ، ���م 

ا�&رف ، ا�ظرف ، ا�م ، و 	��� 	ن زاد �# أدوات ا�Bرط ، و 	���م 	�ن ا���م ا��>�� : 

  &ذف ��,��.

  ، و آراؤھم ���� *��T# : و �م �رھ� Bرط�� 

                 	�����ن  > : " �	������ �
������زي ������:ـذ*�����ر �������و�: �����B1را 	�����ن أدوات ا������Bرط ��(�����-1 

 eا�ظروف: أي A� . )4("إذ	�و: إن، ، و	ن �5رھ�&��	�9، و، و&�ن، و 	�9، و أ�ن، و أ

  )5(، �# ا�	�ء.&ذف ا�	�رد: أي، و &�ن 	ن ا�ظروف، و ذ*ر 	�	�-2        

  ���� 	����7  ذ*ر أي، &�ن، وج ��و�: �# &ذف 	�	� 	ن ا�	�ءوا�ق ا�ن ا�را -3  

  )1(.ذ 	� �# ا�ظروف 	����7 ا����ن: إ�ذ�ك ا�	�رد، وذ*ر

   :( ا�ر
ز ) أداة �# �و�:،ن 	��ك أ&د B1رة ذ*ر ا� -4           

�زم 	Hن و
ن و
� واو
"
�    
  �ــ�> أ��ن أ�ن إذ 
ــأي 
                                                 

 .01سورة التكوير، اآلية: ) 2(

 .05سورة التوبة: اآلية: ) 3(

 .3/56الكتاب لسيبويه، ) 4(

 .2/46املقتضب، للمربد، ) 5(

 .2/364األصول يف النحو، البن السراج، ) 1(
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�� ا�دوات أ، و نْ Hِ 8َ   �  ـإذ 
 �رفٌ و .>�- ��&
� أَ و�	.�
!)2(  

�ق أن ��و�: و �		 \��������ق ا��ن �: ( إذ 	� ) &ر��� و	َ ھِ دf �-�ن �# 1َ ا�ن 	��ك ��و 

I	 ك��	ـ: ( � �	# ذ*رھ�رد �	) ا� �	�	( &�ن ) .، و)أي ، ( و  


���زم )، أر�����B1 Iرة أداة ����(>: " وھ��ـ 663و���ذ*ر ا���ن 1"���ور، ( ت  -5            

و ا�ظ�روف  ، أي ،: 	ن، 	�، 	�	�، �;�ر ا�ظرف: ظرف، و�5ر ظرف �ن و ھو �	�نــ���

	�ن�#�# : أ��ن ، و ا�	*��  ن ، و إذا ، ���ز	��#: 	�9 ، أ��ن ، و أي ، و &�: ز	��# و 	*�

  )3(.و أي 	*�ن، و &�ث   9 ،أ�و

  إن: -1

إن ا��Bرط�� &�رف،  ���ل ���و�: " �نA إن : ھ# أم أدوات ا�Bرط و أ"ل ��� ، *	��   

	�ء إ�	� ھو ا�&روف ، و وW� #�	� 1داھ� أدوات ا�Bرط  أ	�ء ، و ا�"ل �# إ��دة ا�	��

��	ل �# 
	�I "ور ا�Bرط �7>ف أ7وا���� ، ��Eن � ���� 9��*�ل وا&�دة 	���� ���7ص �	�

و ( إذا ) �	��� ����د 	��ن  � �
��ري ���# ���5ره ���ـ ( 	��ن ) �	��ن ��-��ل ، و ( 	��� ) �	��� � ��-��ل ،

  )4(و�و1: "

��� �د7ل 9�1 	� *�ن 	&�	ل ا�و�وع ، و أ�Bر إ��9 	� د�����، و 	
�ل ا��	����أ  E� ،

ا�	���وم ا�	���م ز	���: B*وك و�		� �د7ل 9�1 اإ�A  : إن: " و�ك �1	�ء ا��ر���، ��ل أ�و &��نذ

)6(.﴾ ��َ دْ @ُ  مْ د�= @ُ  نْ إِ وَ  ﴿: و�: ����9*- )5(،"
  

  

   :)	�ل �و�:، (ا�	�-�رب ا�د�وان،) Bرط�� �# ��� 	وا,I �# �د وردت (إنو  

  )1(%د @��%��� 	��ت ا����م.�َ     ومِ �ُ ا�Fُ  �تُ ـ�َ 	َ  كِ �ْ رَ �َ ھَ  إن و

                                                 

 .516شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك، ص: ) 2(

 .350، 349صفور، ص: املقرب، البن ع) 3(

 .186، 185املسالك، البن هشام، ص:  أوضح) 4(

 4/1866ارتشاف الضرب، أليب حيان، ) 5(

 .8سورة اإلسراء، اآلية: ) 6(

 .52الديوان، ص: ) 1(
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" �ن *�ل 
�واب �� 
واب ا�Bرط ������ءد �-ت 
	، و ��د و�I ��> ا�Bرط 	�,��ن

�
 I�) د��� 9�1 �&-ق و�وع 	��  و إذا ا��رن �ـ ( �د ) ،)2�Eن ا���ء ، �
ب ��: "�: Bرط��	�

  ) ��دھ�، و
�ء �# ا�د�وان : (ا�	
�ث

  )3(كا����ة ��!ت �رو@ُ  ن- Hِ �َ  وتَ �َ Yَ  إنْ و 


�واب ا� ���	

���ءت  ��Bرط " ������ء��د و��I ����> ا��Bرط 	�,���ن و ���-ت  ����� "

��	  .ا

  أ�,� :  �ول ا�1�Bرو 
�ء �# 

  )4(.رِ 	ْ 2َ ِ	  "�َ 	ُ رُ 0ْ ، أَ ا�8<سَ  �تِ "َ �َ  	��ِ �ُ طْ �َ  تَ �ْ 8ُ  نْ إِ 

5("�
زاء و ر��:، و *>ھ	� &ن" إذا *�ن ا�Bرط 	�,�� و ا�
زاء 	,�ر�1 
�زم 
زم ا(  

  إذا: -2

��� ��م �و,�I ��د���� 9��1 � )6(،ا��ر��� ( إذ ) 	I أدوات ا�Bرط�م �ذ*ر أ*�ر �1	�ء   

��9 ا��Bرط ��5���، و إ�	�� �*�وا�Bرط�	� ��، و ���7ص ����د7ول 9��1 ا�
	��� ن ظر��� 	�,�	

، و ط �*�ون 	�رو,�� و�و�1: ��# ا�	��-�ل، و ا�Bرا�و�وع ا������ ، ���� �د7ل 9�1 	�&-ق

&�داھ� 	*��ن # و��وع إ�>�Bرا*�� 	I ( أن ) � )7(،ا ����1 ��د ا�*>م 9�1 ( أن )إذا 	� �*�	و

��ھ�� �	���9  ( أن ) ��*�وا�7رى�	 ��,���، و ن ذ*رھ�� 	�ن ���ب 	�ر��� ا�,�د ���,�د، و 	

  ).)8����Bر ، و ��دوھ�ا�Bرطذ*رھ� ��,�م 	I أدوات 

 ،��دھر���	ل : ( إذا ) ��	�-�ل ، ��ل ��و�: : " و أ	� ( إذا ) ، ��	� ���-�ل 	�ن او  

�ن ���# ا�م 	�ن أ�	�ء ا�ز	� )إذا(����ش : و أ	�� . و ���ل ا��ن )1(و ���� 	
�زاة و ھ# ظرف

                                                 

 .189أوضع املسالك، ص ) 2(

 .102الديوان، ص: ) 3(

 .140الديوان، ص: ) 4(

 .521املصدر السابق، ص: ) 5(

 .3/56ه، الكتاب لسيبوي) 6(

 .2/549ارتشاف الضرب األيب حيان، ) 7(

 .300املقرب البن عصفور، ص: ) 8(

 .4/232الكتاب لسيبويه، ) 1(
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، ا�7��ر ���دھ�وأ
��ز ا�*و���ون و��وع ا�	���دأ و : "و���ل أ�,�� )2("و 	���ھ�� ا�	��-�ل أ�,�� 

ت Bرط� �# ا�&-�-� "�� ����)3(  

ن �# إ1راب ا�م ا�	ر��وع ا�7>ف ا�وا�I ��ن �1	�ء ا�	در�� و �# ھذا إ�Bرة إ�9  


�ء ا��طKKKرت، وإذا ا�8واKKK8ب ا��&KKKرت ﴿����: �������9 : �����د ( إذا ) ����# 	����ل �وKKK!�4(،﴾إذا ا( 

���ر�و��: ���1> �����ل  ا�*و���ون: ��1ل ���ل 	&�ذوف ���ره ا�	�ذ*ور، و����"ر�ون ��ر�و

، و : إ1راب ا�م ا�	ر�وع 	��دأھو7رج ا��7ش 1ن ھذا ا�7>ف �رأي ���ث و ، وا�	�73ر

���د و )5(،����ل اO,����� ���ل 9���1 ا�����داء 9���1، � أ
���ز د7و����� 9���1 ا�
	���� ا���	�� ����ذا

(  ،�و���:# 7	��� و 7	���ن 	و,���� ���# ا���د�وان، *	��� 
���ء ���# وردت ( إذا ) ��Bرط�� ���

  :ا�طو�ل )

  )6(2	وا �
�م ا�!(ط أ��ن ���مو  �طم ا�
!��	دون ��ودھم  إذا                

�>	�� �*�	�� ا�Oا ����-���� ����B�	 دو��ت ����ھ�ذا ا� #�� #���B��� ن ���ول�	 �������دون ا���	

  ) ���س و �د و�د�"م أ
"��"م أ�رارا
�> ا!��	د�م ا( –ر,# 0 1�:-1	ر �ن ا�7ط�ب: 

و  )7()،���ـــ�ـ5A �����9: ( إ� &	�	�� و ن �و��:ـ، 	�و*�	� ( &	��م ) 	�ن ا�-�رآن ا�*�ر�م

� A# &رف ا�ط��ء ( &ط�ا��,��ف  :��	��د����  ) ��# ( "��وا ) ،، و ��# &�رف ( ا����ءم )ا

���	ر ( إ���9 ا�ط����5 ) 	�� :�
�غ ھ��ذه "� و ���ذا        9��1 �;�� ا��&��دي ��# ا�7ط���ب ا�	و

   و
�ء �# �و�: (	
زوء ا�*�	ل): ، �"در�: ا�داة ( إذا )،ا�د��ت �# ��ق 	Bروط

  )8(.دت �0ل ا��"�بد- ـ�	   �ةـ�دت ا���ـ�� �Hذا

ر����: دون �-�د�م 	�� &-�: ا����73ر،  9��1ورد أ�وب ا�Bرط 	&��ظ�  �# ھذا ا���ت           

        �Bرة و�I ��> ا�Bرط 	�,ــ��ن  ، �م ��ل ا�Bرط(�
�دت)،�
وا�: (��ددت) و �R���داة (إذا)

                                                 

 .1/508شرح املفصل، البن يعيش، ) 2(

 .501املصدر نفسه، ص: ) 3(

 .2-1سورة االنفطار، اآلية: ) 4(

 .1/113، ياإلنصاف يف مسائل اخلالف لألنبار ) 5(

 .15الديوان، ص: ) 6(

 .25سورة النباء، اآلية: ) 7(

 .55الديوان، ص: ) 8(
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� ا�	�ط-�� : ��د�د و��>ت ا�ظ��م و ـ�ر �# ا�&�ـد��� ا�"ـ�           ����ة �دل 9�1 �&-�ق ا�

و             �����B 9دة ا����>زم ����ن 
	���� ا���Bرط ،ا�	������ة. و ���# ھ��ذا ا��ر*���ب إ�&���ء ���وي إ


واب ا�Bرط �# ھذا ا���ت، ��	
  (ا�ر	ل): أ�,�،��ل و 

َ  دِ Nَ �> ا�ِ	 إِ  تُ �ْ (َ دَ  اذَ إِ و   H� -وحِ � !ُ ِ�  ي �ر�رفُ �8رِ    ـ  �ْ أَ  ن�ط-  �1(.ورِ ا(  



��ء�ءت 
	�� ا�Bرط ����� ��> 	�,��إذا د�7ت 9�1 ا�
	�� ا�Bرط�� ، � �	��� ، ���	
ت 

�و�7 �ـ�ـ (إن) ، و 7�رھ�� 
	��� ������ و وظ�ف �	 ��	�*�	�� ا�ط�ور 
واب ا�Bرط 
	��� ا

َ 8ِ ، وورِ ا�ط= و﴿  :����9، 	�	دا ذ�ك 	ن �و�: ��	و ا�1�Bر �3�*�ره       )2(.﴾طورٍ !ْ 
-  بٍ ��

  �و:  - 3

1��د أ��5ب��ه ا	���ع ا�
واب �	����ع ا��Bرط، و �*ون 	�" ھ# &رف 	ن &روف ا�Bرط  ، 

3���� &�رف �Bرط �": :����ا��&�ة ، �5ر أن ��,�م أ�*ر ھذا ا�	��9 ، ��رى ا�ن 	���ك ��# �

  )3(��7ص ا	���ع 	� ���: ، و ���زم ����:.

   )4(��ل ". �*ن 	�-�>،"�و" &رف Bرط �# 	,#، و �-ل إ�>ؤھ� 

   ا��	���ن:(�و) ���	ل 

و���� �&�و : " ورددت " أ&دھ	� : أن �*ون 	"در�� ، و 1>	� "&� و�وع "أن" 	

  .�و ��م ز�د " أي ���	: 

#�����ذا ����ل " ���و: &��رف :   أن �*��ون ��Bرط�� و � ������� ��5���� إ� 	���ض 	����9 وا�����

���� &�رف �	�� : " ��و ���م ز��د �-	�ت " و ��رھ� ���و�: �B3رط �# 	,#" وذ�ك �&و �و�ك

ه ا�����رة ا���7رة ھ�ذ، و� ��5ره �3���� &�رف ا	����ع �	����ع��رھ*�ن �-I �و�وع ��5ره، و

و��: ، و ا�و�9 ا�"4 ، و �د �-I ��دھ� 	� ھو 	�-�ل ا�	��9 ، و إ��: أ�Bر �-ھ# ا�	�Bورة

.<�-�  :�>�� أو
: (�و ) ـ�-ول )ا�ن ھ�Bم ( �و )1(: " و �-ل إ�>ؤھ� 	

  )2(�و ��زل 1�د�� ��"�ب �7را. : أ&دھ	�: أن �*ون 	"در�� �&و

                                                 

 .106الديوان، ص: ) 1(

 .2- 1سورة الطور، اآلية، ) 2(

 .2/240املساعد على تسهيل الفوائد االبن عقيل، ) 3(

 .526شرح ابن عقيل، ص، ) 4(

 .527شرح ابن عقيل، ص، ) 1(

 .200املصدر السابق، ( أوضع املسالك)، ص: ) 2(



ا�
	�� ا������                      الفصل الثالث                                                                            
 ود����� ا��و���

 90

 نُ ھِ دْ و KKKK�ُوا �-KKKKد= وَ ﴿  ��������9:������د (ود) �&����و �و�����: ������رادف (أن) و أ*�����ر و�و������1 

  )3(﴾.ونَ �ُ دھِ �ُ �َ 

#��و ���-�# أ"�داؤ�� ���د  " و :، ��رادف (إن ) �&و: أن �*ون ������ق �# ا�	�-�لا���

، و ھ�و أ��5ب أ���م (��و )، و �-�,�# ا	����ع 	و��� " وا����ث: أن �*ون ������ق �# ا�	�,#

�&�و �و��: �����9 )4(
وا���� ��ب ��5ره،�م إن ��م �*�ن � ،Bرط�� دا(	� ، :�1����و و:" ��زم ا	�

�� �ر����ه ���")B.)5(   

*-و���ك: " ���و *����ت ا���B	س ط������ *���ن ا������ر 	و
��ودا"، و إذا و������ 	,���رع أول و

   )6(".�ط��8م �� 8&�ر 
ن ا�
ر ����م �و" ����9:�&و �و�:  ���	�,#،

���> ا	� 	�	�ول ����ل 	&�ذوف ���ره ، و �
وز أن ����� و ��7ص(�و) 	ط�-� �����ل

 ��و ��5ر ا�&	��م" &��ث و��# . ا��Bھد ��: :"�*م"	� ��ده *-و�: :" أ7>ي �و �5ر ا�&	�م أ"�

، ����1ل �����ل (���و) ا���Bرط�� ���# ھ��ذه ا������رة ا���م ا�	ر���وع ، و ھ��و 1���د 
	���رة ا��&���ة 

�ل ���وم 	��ن ا��&���ة : "إذا ا���	�ء ا���B-ت"، و ���	&��ذوف ����ره 	��� ����ده، �ظ���ر �و���: ������9

  ا�*و���ن : ھذا ا�م ا�	ر�وع 	��دأ 7�ره 	� �ذ*ر ��ده. 

��� و�د ذ*ر ا�1�Bر 	 :��و�7 :(�ـو) �# د�وا  

ً وْ 0َ  تِ �ْ 8ُ  وْ َ�  �8  َY ُG ًGو َ �
  )7(.��	رو�َ ا��َ  كِ ا!َ دَ  � 

���9 ا�����ت 	��� �����د ����3س 1���د ا�1���Bر 	��ن &,���رة  �	 #���،�������	��واط[ أ���دام  إ

�_(*�ن)، ���	��  ا��Bرط،(�و): �"�درت 
	���  !م ا��ر��ءا��و��ء ���� ھ��ا�	��و�� �

   .ا�,	�ر ا�	�&رك(ا���ء)، و 7�رھ�(Bو*�)


وو ��	

�ءت (��	 )#���" &�رف �*ون(��و):، و ��# ھ�ذه ا�&���� اب ا�Bرط ����� 	�و�� �

   )1(.�ك إذا د�7ت 9�1 	و
ب ��ده 	��#"ذو �	���ع،و
وب 

  و
�ء �# �و�:، (ا���ط):

                                                 

 .09لم، اآلية: سورة الق) 3(

 .206أوضع املسالك، ص: ) 4(

 176سورة األعراف، اآلية: ) 5(

 .07سورة احلجرات، اآلية: ) 6(

 .103الديوان، ص: ) 7(

 .4/224الكتاب، لسيبويه، ) 1(



ا�
	�� ا������                      الفصل الثالث                                                                            
 ود����� ا��و���

 91


0> ��"م ��� ��ط
7 �وو       �  )2(." إ�7 �2م"وم،و���وا 	(	ث:

رة و أ�م 	�ن 1-�وق ا����س و & ���� ��"7B ��ر
�# ھذا ا���ت ���ر ا�1�Bر 1ن �

  �-�����م أ	ز
� و أھواء. 

��	

واب ا��Bرط  ��، �
�ءت 
	�� ا�Bرط ����� ���(�و)�"درت ا� ��	
	�ض )	(9B. و 

و             ا�O����ت، وا��ر���ت ���>م ا��و*���د، و ھ��ذه د����� 9���1 	�ض(�&ط	��:) ������������ ��

أي  :" إذا *��ن 
وا����ا�-�ول:، ����&��ة ��ذھ�ون إ��9 *�د 	ن ط�رف ا�1��Bر ���ذه ا��د��تا��3


واب ا�Bرط ��	
،   ،����	  :�  .)3(���>م. �&و:"�و ��م ز�د �-�م 1	رو"���*�ر ا��را

  �و/.  - 4

و ھ�# 1��د أ��5ب ا��&��ة &�رف ا���داء إذا و����� ا�م  ،ا��Bرطھ# &رف 	ن &روف 

��"ل، و ��رب 	��دأ و 7�ره *ون 	ط�-�� 	&�ذوف و
و���، �-�د�ره:  ظ�ھر،	 I�ر ر�	أو ,

  	و
ود. 

 .:���  وذھب ا�*و��ون إ�9 أن ا�م ا�	ر�وع ��د(�و�) ھو 	ر�وع ���ل 	-در ���ت(�) 	

ا�	���ت 	�ن ا��>م أو 	����� ��ـ(	�)و�د ���7و  م،����>�*ون 	�,�� 	���� 	-رو���  و
وا�: (�و�)،

   ��,رورة ا��Bر��.

  )4(.ا�
��� 	ـ(
�) ��Gرورة 8ذ�كو �د �%�رن 	��Nم 

                                                 

 .250الديوان، ص: ) 2(

 .528شرح ابن عقيل، ص: ) 3(

 .280ن الناظم، ص: ، شرح آلفية ابن مالك، اب302 -1/301مغين اللبيب البن هشام، ) 4(
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- /�
  : ن�و/ ا!��

��>  ا����داء،" أن �*ون دا�� 9�1 ا	���ع ا�B#ء �و
ود ��5ره، و ���زم &��(�ذ أ&دھ	�:

و
و�� و � �د ���� 	�ن 
�واب، أي �&�ذف �د7ل إ� 9�1 ا�	��دأ و �*ون ا�7�ر ��دھ� 	&ذو�� 

 ابّ وّ �K�Kو/ �KGل ` @�8�Kم و ر�
�7K و أن ` و﴿ 
وا��� �د��ل �دل ��1:. �&�و �و��: �����9:

  .﴾ ��8م

  ا��-د�ر :" �و� �,�: ��1*م ���*�م". 

    ا����#: ا����	�ل ا�����# ���و�. و ھ�و ا�د���� 9��1 ا��&,��ض ، و �7"��ن &��(�ذ ������ل ،

، ���Eن �"��دت ا����و��_ *���ن ا�����ل 	�,���� ، و إن �"��دت ��	���  "" ���و� ,��ر�ت ز���دا�&��و :

�زل ��ل ا�	ر"ا�&ث 9�1 ا��	� <�-�
Kن K8ل �ر�CK ��و/ ��Kر  ﴿ ����9:*-و�:  )1(.�ل *�ن 	


�"م ط�U�C ����%"وا"﴾.)2(  

��ر.   أي: ا��-د�ر:��  

� أ	ور �
ب أن ��ر��� ��*ون 9�1 �"�رة 	ن ا� -	7 ��  	ر �# 3Bن (�و�)" ."ھ�

��د ��ص 
	���1 9��1 ا����ق ا�*�و���ن و ا��"�ر��ن 9��1 أن (��و�) ��# ا�و
�:   ا�
ر ا�ول:

ا�ول 	ر*�� 	�ن (��و) ا�	������1 و (�) ا�������، و أن 	���9 *�ل &�رف 	�ن ھ�ذ�ن ا�&�ر��ن 

  ��ق ��د ا��ر*�ب 9�1 	� *�ن ��1: ��ل ا��ر*�ب . 

���م ��# ا�	ر��وع ا�وا��I ���د(�و�) ھ�ذه، وا���	ل ��# ا��م  ا��7ف ا��&�ة �#  ا�
ر ا�&���:

  ذ�ك �>�� أ�وال: 

  ا�-ول ا�ول:  أن ھذا ا�م 	��دأ ، و را��: ا���داء ، و ھذا �ول ��و�: و 	ن ����:. 

��ا�-ول ا����#:  أن ھذ��، و ھو �ول ا���راء ، و ��-�ل 1��: أ��: ��1ل ا ا�م 	ر�وع )��و�( 

	�ء.  ھذا �3ن(�و�)����7"� 	  

��(�� 1ن  ���ل �و�ك:( ـــ�3" ا���ل،ا�-ول ا����ث: أن ا�م ا�	ر�وع إ�	� ار��I �ـ(�و�)، �*و

���ل ـ�ـ: ( و�و� ز�د �*ر	�ك) ھو �و� ا	��I ز�د �*ر	�ك، و �د &*9 ا�-راء ھذا ا�رأي �-و�

  . 1ن ا�*و���ن –ا�ن ھ�Bم  –��,�م ) و 	��م 

  و
��ن:أن ا�م ا�	ر�وع ��د ( �و� )  ا��"ر��ن:	�ور ��ل 
  ا�&��ث:ا�
ر 

                                                 

 .531، 530شرح ابن عقيل، ص: ) 1(

 .122سورة التوبة، اآلية: ) 2(
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 ﴿: *-و�: �����������9، ���7ص ���
	ل ا�	�� : أن �دل 9�1 ا	���ع 
وا��� �و
ود أ&دھ	�

 ﴿: -و�: ����9 *و ا����# :  أن �دل 9�1 ا��&,�ض ، ���7ص ��������  )1(.﴾ �و/ أ��م ���8 
ؤ
��ن

C8UN

وه ���مو �و/ إ ﴿و �و�: أ�,� :  )2(،﴾ �و/  أ�زل @���� ا���
ا��-د�ر : ھ�> ����م  ، )3( ﴾ ذ !

  .إذا 	��	وه

  ).��/ت ا/!م ا�
ر�وع 	�د ( �و/  -

  * �د �*ون ا	� ظ�ھرا �&و : : " �و� �1# ���ك 1	ر "  

�Kو/ أن 
Kن ` @����K  ﴿: : �����9ـف 	"دري و 	�	و�: �&�و �و��* �د �*ون ا	� 	ؤو� 	ن &ر 

  ﴾ �(!ف 	��

  )4(،﴾ �و/ أ��م ���8 
ؤ
��ن ﴿�9 : �&و �و�: ��� 	��">،* و�د �*ون ,	�را  

   )5(،( �و�ه ),	�را 	�"> �&و ( �و�ي )، و( �و�ك )، و * و �د �*ون 

�� 	وا,I 	ن ا�د�وان �# �و�:، ( 	
زوء ا�*�	ل ) �#و �د ورد أ�وب ا�Bرط �ـ (�و��(:   

  )6(.��ِ و d8	َ  و��ِ 0َ ِ	 و      �@ِ�وَ� ِ	  ت= 
ُ  كَ /َ وْ َ� 

            ا����Bر ، *	��� ����دو ���# ھ��ذا ا�����ت ، ر����� إ�-�ذ���� ��&����ة ���: ا�����د��� 	��ن 	�����# ا�ظ��>م 

              و ا�	���وت و 	,���>ت ����درھ� ا����ود ا�	&����وم ، و ھ���# ����# دا(���رة ا�	و,���وع ھ���ذا ، &���وارات 

��7 ������و �	���>ت إ	���. و ( ���و�ك ) ا�"���ت �,��	�ر 	�"��ل ( *���ف �ع������ ���# 	��-��د و �ر

           ا�7ط���ب ) ا���ذي ����ود 9���1 ( ا����Bر ) ���1���Bر إ�	��� "��در ھ��ذا ا�����ت �����Bرط ���5ر ا�
���زم ���ـ 

  :  �9 �# إ�رادھ� و ���i *��را ����، �3راد أن �-ول ا�1�Bر( �و� ) �;�� إ�,�ح �*رة �5

  .�: و *]��:ت ا�1�Bر ��و�1: و B-و��و� و
ود ا��Bر �	�

   :)(ا�	�-�رب ،و ��ل أ�,�

  )7(ود.�ُ > ا�!ّ ��- 
َ  �سُ ا��-  ركَ � أدْ �
َ  ا���م    �ةِ ا���َ  �ءُ %َ 0َ  /َ وْ َ�  وَ     

            ، و 7�رھ��� 	&��ذوف �-��د�ره ( 	و
��ود ) ،زم، و ��B-�ء: 	����دأ 	ر���وع: &��رف ��Bرط ���5ر 
������و�

 .-�ر�� �ـ ( ا�>م )) ا������ ا�	و 
�ءت 
	�� ا�Bرط 	�و�� �ـ ( 	� 

                                                 

 .31سورة سبأ، اآلية: ) 1(

  .21سورة الفرقان، اآلية: ) 2(
 ) سورة النور  ، اآلية : 3(

 .31سورة سبأ، اآلية: ) 4(

 .214، 213املسالك، ص:  أوضح) 5(

 .62الديوان، ص: ) 6(

 .199الديوان، ص: ) 7(
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 في شعر أبي القاسم الشابي التوابع

  

  

  .تـــــــالنع المبحث األول:

  .فـــــــالعط المبحث الثاني:

  .دــــــالتوكي المبحث الثالث:

  .دلـــــــالب المبحث الرابع:
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  �:ــا��وا�

، و ھو ا���ق أي: �� ��ء �
د ا����ق �
	:ا��وا�� ��� ��)1(.  

 :���
   ، »�َ+�بٌ «�ـ  (
ت »َ'ِ��بٌ «، ف )2(﴾ إ!  َ�ْن َ�ِطَف ا�َ�ِطَ�َ	 َ��َ�ْ�َ�ُ� ِ�َ��ٌب َ�ِ�بٌ ﴿ ��ل �

�� �5س �6را �ن ���رك ��13، �+و 5��2رك ��2 ��123  «�0ن/ ا����:  »ا�ن ھ��م«وذ,ر 

  .)3(»�� ا:9راب وا��(,5ر وا��ذ,5ر. 

ھو ا����رك �� ��13 �� إ9را�12 ا���>2ل وا����2دد ��2و��  «ن/ ا����: إو�5,ن ا��ول 

ا����22رك ��22 ��1223 ��22 إ9را�122 5��22ل ا����22 و?225ره و�22و�� ا���>22ل وا����22دد 2265رج ا�22�6ر 

د، و9ط2ف ا���25ن، ا����دأ وا���2ل �2ن ا��(>2و��ت، وا��وا�2 A2��6 أ(2واع: ا�(
2ت ، وا��و,25

  .)4(»و9طف ا�(�ق، و ا��دل 

 :39� A��6 أ(واع:  »ھو ا�Cم ا����رك ��� ��13 �� إ9را�1 �ط��3  «وا���� وا����

ا�(
ت، و ا��و,5د، و9طف ا���5ن، و9طف ا�(�ق، وا��دل. ��5 �� ا:29راب ا��2�Dء اDول: 


ت، و �و,5د، و 9طف، و �دل )«)5(.  

   
ھ2و ��2 2��5 ��2 ��123، �5ر�2، أو 5(>2ب، أو 2�5ر  «رف ا����: و�ن ا���د'5ن �ن 5

           ���222ب ر�222 ��222 ��12223، أو (>1�222، أو �222ره،  و ا��وا�222 أر�222: ا�(
222ت، و ا��و,2225د، و ا��222دل

  .)6(»و ا�
طف

  

  

:A5�Eا�����ث ا ��   و(��دث 9ن ھذه ا��وا�

  

  

  

  .ا�(�ت ا'ول:ا���$ث 
                                                 

 .ع. ، ا���دة: ت.ب231/ ��1ن ا�
رب، �Cن �(ظور، � ) 1(

)2 (  :A5E10ا�>���ت ، ا. 

 .5283(ظر �رح �طر ا�(دى، ص:  ) 3(

 ى      .191ا�ن ���ك، �Cن ا�(�ظم، ص  أ�A5L�رح  ) 4(

 .429�رح ا�ن 5�9ل، ص  ) 5(

 .279ا��وا9د اAM3� A5���D ا�
ر�A5، أ��د ا�+����، ص  ) 6(
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 :	**
122 ��(�
22ت، ا�(�**ت � /�
و(
22ت ا���22ء، و�(ّ
122�ّ إذا و>1�L22 و��22 ا�(
22ت �22�5ل: (

O5ء ��� �15، وا�و>ف ��5ل �� ا���ن وا�����ت و>ف ا�
   .    )1(ا�(
وت، وا�(

2� �125، أو ��2  «ا�(
ت ھو)
� �239 12��C2رض �دMد25د 2��5ق ا�� �2)
 �,�ل ����و19 �����

2(»��
3ق �1 ( .  

22� ��22 ا����22 ا��وO22Q ���و1229 و ا��6>22ص �122 �,و(22 «ا�(
22ت ھ22و )
� �2239 C1 دا

��2  ˝أ�2وه 5مٍ رِ �ررت �ر�ل ,َ ˝، أو �� ��
3ق �1 (�و˝�ررت �ر�ل ,ر5م ˝ا����وع (�و: ����

12L5ر
و �(,25ره،      �(س 5
م اD(واع ا�A��6، وا�(
ت �Cد أن ��5 ا��(
وت �� إ9را�1 و �

ة ��
ر��S2� A �واء ,�ن ��ر�5 39� �� ھو �1 أو 39� �� ھو ���ء �ن ���1، �� �(
ت ا�(,ر


22ت ا�(,22رة إC �(,22رة، و C 2235زم �A22L��6 ا�22Mرض ا���>22ود ���(�A�22 و ھ22و ا��(
22وت، )� �22�


ر�A (�و �� Cإ A�ر
  .)3(˝5مِ رِ ا�,َ  �لِ ���ر/  تُ ررْ �َ  ˝و  ˝5مٍ رِ ,َ  �لٍ رَ �ِ  تُ ررْ �َ  ˝�

 ˝  (�2و )4(»ا���� ا��,�ل ���و19: ���5ن >AL �2ن >1��L2  «و9رف ا�(
ت 9(د آ6ر5ن �0(1 

�2ررت �ر�2ل ,2ر5م  ˝، أو �ن >�Lت ��2 �
23ق �12. و ھ2و �A5��2 (�2و: ˝�ررت �ر�ل ,ر5م 

ا��,�2ل إ�2� آ26ره، �26رج ���2 29دا ا�(
2ت  «، ��و�1 ا���� 5��ل ا��وا� ,3+�، و �و�12: ˝أ�وه

        »�ن ا��وا�

� �125 (�2و: )
� �39 1��Cض أ�وال ���و19 و 13�,5 �د
ا�ر�2ل  ��2ء ˝و ا�(
ت: ��� 5�5ن �

��2ء  ˝. و ��5ل �1 ( ا�(
ت ا�����5 ) أو 5�5ن �
2ض أ�2وال ��2 �5
23ق ����و129 (�2و ˝اDد5ب 

  .)5(و ��5ل �1: ( ا�(
ت ا����� ) ˝ا�ر�ل ا���ن �ظ1 

»  ،A2'�' 2ذه+� ،�
وا�(
ت 5ط��ق �(
و�1 �� أر�
A �ن 9�رة، �,و(L� 1ردا، أو �'(�، أو ��

A، و,و(1222: �
ر�A222 أو (,222رة، �+222ذه ��222
A، و,و(1222: و ,و(1222: �222ذ,را، أو �ؤ('�222، �+222ذه 222��6

 A22�ر
�ر�و�229، أو �(>22و��، أو ��22رورا، �+22ذه 9�22رة، �22]ذا ,�22ن ا��(
22وت �22Lردا �ر�و�229 �

  .)1(»�ذ,را، ھذه أر�
A �ن ا�
�رة ا�����A ,�ن ا�(
ت ,ذ�ك 

  ��05 ا�(
ت D?راض ,'5رة ، �(+�:   ا�
رض �ن ا�(�ت:

                                                 
 ، ا���دة: ن.ع.ت.214/ ��5�6ن ا�
رب، �Cن �(ظور،  )1(

145/ �3 ا�+وا� ا��5وط�، ھ) 2(. 

 .192ا�ن ���ك، �Cن ا�(�ظم، ص  أ�A5L�رح  )3(

 .430�رح �ن 5�9ل، ص:  ) 4(

 .280ا��وا9د اAM3� A5���D ا�
ر�A5، أ��د ا�+����، ص  ) 5(

 .192ا�ن ���ك، �Cن ا�(�ظم، ص  أ�A5L�رح  ) 1(
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ا���>2ل ��2 ا�(,2رات، �'2ل: �2ررت �ر�2ل طو25ل،  وھو ��53ل اC��2راك ا���/.ص: -1

�,A22�3 طو225ل �22د �2233ت اC��22راك ا���>22ل �522ن أ�22راد �22(س ا�ر��22ل، �60ر�22ت ا��>�22ر، و �ز�225دة 

  ا��6>5ص ��5ل: �ررت �ر�ل طو5ل أ��ر، و �ز5د ا��6>5ص �ز�5دة �>AL أ6رى.

�ررت ����2د وھو إزا�A اC��راك ا���>ل �� ا��
�رف، �'ل: ا���..ن، و ا��و0.1:  -2

 ا����ر، �15 و�Qت: ���د �ن �5ن ,ل �ن ا��1 ���د.

و ذ�ك إذا ,�2ن ا��و>2وف �
3و��2 9(2د ا���6ط2ب �+2و C ا��دح، و ا��(�ء، و ا���ظ.م:  -3

 ���22
��22�، C 122)D 5��22ر,1 �5+�22 أ�22د ، ��22ل �
�22��5ج إ�22� �وO522Q و ھ�22 �,22ون ��L22< �22ت \ �

َك ﴿ 0ِ ِاْ:َم َر�9  .)2(﴾ا'َْ=>َ;:�9

إذا ,�ن ا��و>وف �
3و�� 9(د ا���6طب، C ��>د ��55زه �ن �6ص  ا�ذم، وا��$<.ر: -4

، �5وز ر�2 ا�(
2ت ��2 ˝ ا�5�6ُث◌ِ �ز5د  ˝، و�ررت ˝ ا�ر�5مُ أ9وذ ��[ �ن ا��5ط�ن  ˝آ6ر، �'ل: 

 ھذه ا�>ورة إذا ,�ن ��طو�9.

  .˝را�5�Lار��وا ھذا ا��5_  ˝�'ل:   ا��ر$م:- 5

�: ( ��ل � ا���@.د: - 6��
 	ٌ�وِر (ْ�َ A/ا� Bِ� Cَ�ِ)ُ َذاD�َ ٌ3() وا$دة(. 

��2�: ا����.م: - 7
 و!َ َ@ِ�.*َرًة َو!َ َ.ْ<َطُ�*وَن َواِدً.*� إِ!  ُ@ِ�*بَ  َ/*ِ
.رةً ُ.ْ(ِ�<ُ*وَن َ(َ�َ<*ً	 وCَ ﴿��ل �

 .)4( ﴾�َُ�مْ 

 �'ل: �ررت �'�'A ر��ٍل، ,��ٍب، ��9ٍر، ��1ٍ5. ا���/.ل: - 8

  )5(أم ,'5ر؟ ا��واب 5,ون: �>د�ت �>د�A ,'5رة ،'ل: أ�>د�َت ��53ل� ا���Gم: - 9

  

  أ:�م ا�(�ت:  -

  5(��م ا�(
ت ���5ن: ����5، و ����: 

:B>.>$2ن  أو! : ا�(�ت ا�� A2

و�1 �� أر�)� ھو �� 5دل 39� >AL �� ا����وع (1�L، و ��5

Dو ا�(>22ب، و ا��22ر، و ��22 وا�22د �22ن ا ،و  �22راد و ا��'(A225 9�22رة، ��22 آن وا�22د �22ن ا�ر�22

  �� وا�د �ن ا��ذ,5ر و ا��0(5ث .و �� وا�د �ن ا��
ر5ف و ا��(,5ر، و ،ا���

     : ( ��زوء ا�5L6ف ) ،و �د ورد ا�(
ت ا�����5 �� ا�د5وان �
دد ,�5ر، و �(+� �و�1

                                                 
)2 (  :A5Eا ،�39D01ا. 

)3 ( :A5Eا ،A�13ا���.  
 .A�121 اA5E: )  ا��و4(

 .1/145ھ� ا�+وا� ، �5�3وط�،  )5(
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  ر�َ �وْ ي �َ ادِ ؤَ �ُ  Bِ ــ�       هُ رَ ذْ �َ  بA ا�$ُ  رَ ذَ �َ     

  )1(� <َ ا��ْ  Bَ ; $ظN َ) 9َ �َ        ٍث◌ٍ واِف◌ِ (َ  �ٍظ◌ٍ ـ>$َ ِ�                                

و      ل ��2 أ���2 ��2 اDرض ـو ,ـھ�5ن وظف ا���9ر ,A�3 ( �ذرة ): و�� ھذ5ن ا��5

زرع، و �
22ل ا����(�A22 �522ن ا��22ب و ا��22ب، ��22ده إ�22� ��22ء �22ن �را�229ة ا�(ظ225ر، و و>22ف 

(          و ھ�2: ���2رة، �����2ھد ھ(�2: ن ا�
52ن ( ���2ظ ) �2ـ ( (وا�2ث ) �LردھA2'��) �2 ــ��ط

 ���3ظ (وا�ث )، (
ت ����5 �5ث ��ء ا�(
ت ( (وا�ث ) �ط��ق ��(
و�1 ( ���ظ ) �� ا���2

  .:9راب ( ا��ر ) ���,�رة ا�ظ�ھرةو ا��(,5ر، وA��9 ا

  و ��ء �� �و�1، ( ا�5L6ف ):   

  )2(	�$َ �َ :ِ  أي   تُ $ْ �َ :َ د َى َ وَ ا��َ       B� ِP �   ا�N�.>	ُ � .� �و(ُس أ(َ                 

): �
ظم ا���ء، أي ��1 ا�+وى ,��a3، و ا���>ود ���2+وى ��2  a� 9ر �ـ (���5>د ا��


ت ����5.) ) A35ھد ھ(�: ( �و(س ا�����ھذا ا��5ت ( �ب ا�وطن )، و ا�   

 ��5 �و(س: �5: �رف (داء ، �و(س ، �(�دى �Lرد 39م، ��(� 39� ا�2Qم ��2 ��2ل (>2ب 239

  اء.ا�(د

 A22��9 ر25ف، و ا��0(225ث و ا:�2راد و

22وت ( �2و(س ) ��22 ا��)�3� 
2ت ����2� �22�5) :A235ا���

.( A�Qا� ) و ھ�   ا:9راب ا�ر�

                                                 
 .17ا�د5وان، ص: ) 1(

 .25ا�د5وان، ص ) 2(
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  :B��:ا�(�ت ا� :�.)��  

� ا�م �
ده �A3< 1 و ار���ط ����(
وت، �'ل: �,م ا�ر�2ل ا�>S�2ب   )
� �ھو ا�ذي 5دل 39

، و ھ2و 5>2ف ���12 ار���2ط ����2(
وت، أي 5>2ف: رأS�<��� ،15ب (
ت �3ر�ل، و ھو (
ت ����2

  رأ15.

A��9 ا�����: أن 5ذ,ر �
د ا�(
ت ا�م ظ�ھر �ر��ط �5�Qر 5
2ود إ�2� ا��(
2وت ����2رة �'2ل: و  


2ت، (ظ��12 ھ2و ا�����2 �12، و ھ2و ��29ل ) ( ھذا �5ت �د5 (ظ��1، ����2(
وت، ( �25ت ) و ( ا��2د5

AL<3� و �ر�وع ،( (  ، و ا�5�2Qر ء ��Qف إ�15 �� ��ل �ر ��:A��2Qھو ��Qف، و ا�+�( �د5

5
ود إ�� ا��(
وت . ا�+�ء (  

- B��:أ$@�م ا�(�ت ا� :  

��� إن/  5ط��ق ا��(
وت �� ا:9راب و ا��
ر5ف و ا��(,5ر، و 5ط��2ق �1��2 ��2 ا��2ذ,5ر  ا��/

  و ا��0(5ث، �'ل: ھذا ر�ل �9�ل أ�وه.

�'ل:   ,ون إ�� �Lردا، و إ�� �ط���� ��� �
دهإذا ,�ن ا�Cم �
د ا�(
ت �� �,�5ر، ���(
ت 5

1 �� �,�52ر، )D ھؤCء أوCد ,رام آ��ؤھم، أو ,ر5م آ��ؤھم، ���(
ت ( ,رام ) ا����� �
ده �����

.AL<3� و إ9راب ( آ��ؤھم ) �� ا�����5ن ��9ل ، و ھ(� �5وز أن L5رد ا�(
ت و ا����� ��

�9 1��3� C ت
)��� ،�ھذان و�دان ,ر5م (A5، �'ل: ھذا و�د ,ر5م أ�واه، و�A ا��'إذا ,�ن ا����� �'(

  .)1(أ�وھ��

  �� �� ا�د5وان �رة وا�دة �� �و�1، ( ا�5L6ف ):ورد ا�(
ت ا���

  )2(وNوُ�� ا�@�.رَ ،  سَ �ِ� ك ا��َ (  �َ      ا��.دً  ��بِ ، و ا�1   .لِ �>ِ  ارمِ وَ     

�و�1: ھو ا���2ب �12، و ھ2و ��29ل �ر�2وع �����ھد: ا�
��س ( �(
وت )، و ا�,'5ر ( (
ت )، و     

  �AL<3 ( ا�,'5ر )، و ھو ��Qف، و ا�+�ء ��Qف إ�15، 5
ود إ�� ا��(
وت.

و    ا�
��س) �� ا��
ر25ف، و ا:29راب����� ( ا�,'5ر ) ط��ق ا��(
وت ((�د ھ(� ا�(
ت او

  ط���1 ���1 ( و�و�1 ) �� ا��ذ,5ر .

  

- 	<�N��� ا�(�ت  :  

   .��=ط.ت �� أ=ط.�� ��را     و(��وا �N�>	 �(@را                      
                                                 

 .431�رح ا�ن 5�9ل، ص ) 1(

 .207ا�د5وان، ص ) 2(
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 �6را، و�� ��, ��
) A3ا��� 
2ت �+�2 إC ا�(,2رة، ��C، وھ� �ؤو�A ���(,رة، و��)5 C ذ�ك�


2ت �+�2 ا��
ر�A2، ��2  ��2ول:، و˝�ررت �ر�ل ��م أ�وه  ˝(�و)� C ˝  �2م أ�2وه�أو ˝�2ررت �ز25د  ،

  ا��م �����A3.�5وز (
ت ا��
رف ���Dف و �ة أ(51رى �
ض ا�(�و )1(˝أ�وه ��Sم ˝

  :   ا���9ر �'ل �ول   

◌َ  ; ا�>R.مِ =َ>  �رA أَ  �<دْ وَ                         Aب:.)ِB     ُ1.ت��   �َ �	تُ  <  َ!  َ.)ِ.)� B  

�5
5ن ذ�ك ا��واز، ,ون ��5(� (��C)، و أ��2ر 2�5ول  C 5م، وS3� AL< ( �)��5 ) A3���˝ 

إ�� أ(�C 1د �A3��3 ا�وا�
AL< A �ن 5�Qر 5ر�ط+� ����و>وف، و �2د  ˝�6را  �90ط5ت �� أ9ط1�5

  �5ذف �3دA�C 1539 ,�و�1: 

  ؟ أ/��واو �� أدري أT.رھم �(�ء     و طول ا�دھر أم ��ل 

�ُوا 5َوً��  َ(Lٌْس 9َْن  Cَ َ�ْ�ِزيا���د5ر: أم ��ل أ>��وه، ��ذف ا�+�ء، و ,�و�1 9ز و �ل: (َوا�/

، و�� ,A5L5 �ذ�1 �2وCن، أ�2دھ��: أ(12 �2ذف ����S˝  15�˝ 12�3ً) أي: C ��زي �15، ��ذف َ(Lٍْس َ�5ْ 


ل، �>�ر L��� 5ر�Qل ا�<��� ،Cذف ( �� ) أو�� ،a5ا��در �د�
A وا�دة، و ا�'�(�: أ(1 �ذف 39

  . )2('م �ذف ھذا ا�5�Qر ا���>ل، �>�ر ( ��زي ) ˝��ز15  ˝

» 
)5 C 1)أ A3����� ت
ت �+� �
ر�A، �]ذا �5ل : ھذا ز5د أ�وه ��Sم، 39� أن �5
2ل (
��2 و �رط ا�(

ھ�2 239� أر�
A2 �+� �ن 5�Qر 5ر�ط+� ����(
وت، و ، و �Cد �� ا���A3 ا��(
وت )3(»�م �5ز ذ�ك 

  أ(واع: 

، أو �,2ون �29ل، وأن �,2ون �ر,�A2 �2ن ���2دأ و2�6ر�أن �,ون ا���A3 �ر,�A �ن �
ل و -1

�: و�زاء، أو أن �,ون ظر� �رط���
، �0(ز�(�2ه ��2 )4(﴾ َھَذا ِ@َ��ٌب أَْ(َز�َ(�هُ ُ�َ�*�َركٌ و ﴿� �cول، ��ل �

9  ر�Q29لـ�و�L2ده، و �125 ذ,2ر �0(12 ا�
و �2د   3� ا�>AL ��و�1: ,��2ب، دل 12539 ر�2 ���2رك �

�9د ھذا ا�ذ,ر إ�2� ا��و>2وف، و �+2ذا ا�2ذ,ر >�2رت ا���D ،( AL2< ) A23ن ا�>2�C AL2د �+�2 �2ن 

أ�2وهُ � ����(
وت، �'ل ��A23 ا�2�6ر و ��5>2ل ا��6>52ص �+�2، �'2ل: �2ررت �ر�2ٍل 5�Qر 5ر�ط+

  .,ر5مٌ 

أن �,22ون ��A223 ا�(
22ت �,و(A22 �22ن �22رط و �22زاء، �'22ل: �22ررت �ر�22ل إن �,ر�122  - 2

 ا�(
ت �ر�ل.5,ر�كQو�ك: 5,ر�ك ھ� �� �و�� ، 

                                                 
 .433، 432�رح ا�ن 5�9ل، ص: ) 1(

 .193، 192ا�ن ���ك، �Cن ا�(�ظم، ص:  أ�A5L�رح ) 2(

 .�C ،194ن ا�(�ظم، ص: �A5L، و�رح ا1/612D�رح ا��L>ل، �Cن 5
5ش،) 3(

)4 ( :A5Eم، ا�
)D92ا. 
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A �2ن ا����2دأ و ، ��0وه: ���2دأ، و �(ط23ق: 2�6ر، و ا���23أ�وه �(ط3قإذا �5ل: ھذا ر�ل  - 3

 ر� �AL< �+)0 �ر�ل، و ا�5�Qر �� أ�وه S�9د 39� ا��و>وف.Qا��6ر �� �و 

�� ,�ن �� �,م ا���A3، و ھو ا�ظرف و ا���ر و ا���2رور، Dن اD>2ل ��2 ا���2ر و  - 4


2ل إ�2� ا2�Cم، و ��2 دل 12539 Lا� �2)

ل، و �د د6ل �رف ا���2ر :5>�2ل �L� 3ق
ا���رور أن �5

، و �ن ا�,رام، و ا�>C A3 �,2ون إC �� ا�دارا���A3، �د و� >A3، �'ل: ��ء(� ا�ذي أ(1 �� �,م 

��A3، و ��� 5دل 39� ذ�ك أن ا�ظرف إذا و� >A3، أو >AL �(,رة، ��ز د6ول ا��2Lء ��2 ا�2�6ر، 

  .    )1(��,رمٌ ,ل ر�ل �� ا�دار درھم، و ��13'ل: ا�ذي �� ا�دار 

   :( ا�5L6ف ) +� �و�1،
ت ا���A3 �� ا�د5وان �(�د ورد (

�ُس �B ا�$.�ة ط.ور         �� ا�(    )2(�واد رھ.ب َرَ��َھ� ا�َ<�1َد       إ( 

 A2253
� A223�� ( �22ءQر��ھ�22 ا��) A223�����  ( 22د� ) �22 ���22وق ��22رف ���225قQ�� �22+3
�


وت ط5ور. وھ�  )) ��3 AL< (  

  ( ا�ر�ل ) ،��ء �� �و�1 أ�Q5و

�، D�    َTذا ا:���ت $د.��م أ��.�� ً�ّ ٍ	   )3(و ��ور .�.ض �ِرّ@ً

��22 225�5ز ��و�A22 ا��9�22ر ھ22و أ(+�22 أ,'22ر 9ذو�A22 و �ر��22 �22ن ,22ل إ(��22ن ، ��22 �22و �229م �22ن ��22Qرة 


�>رة أدار ا���9ر �+� ظ+2ره ، و �2زع إ�2� ا�ط�5
S2� 12)D ،A2م �A2S5و ا�رد A2'Mأ��د25ث ا�(�2س ا�  


ف و �A3 39م و �>ور، �>�ر 5ؤ'ر وQ 5ل�� ،�)
� �� Aا��+زو� Aد 9ن ���6ط�
��Cو ا Aز�
ا�

  و �� أ��1 �و�1 ھ(� ��� ��ء �� " ���ء " 536ل �طران:   ھؤCء،

                       �B��X@�     رد��� ،B����/� رد��BR�)�� رد��� ،  


��ا���ھد ھ(�: و�
ت ا�و) ) A,5ض �رL5 ( A53
Lا� A3�� .( �'? ) وت
  �� ��ل (>ب ��3(

  

  ):ء ا�ر�لو��زو��ء �� �و�1، (

  .)1(َ�ْ(دُب ِ�.ِ� ا���@.�ت  ، ���مٌ أ(ت �.ل،   

(أي    �� ھذا ا��5ت �65طب ا���9ر �1�3 ا���1S، ا����ول �ن أ�راح إ�2� أ�2زان وا>�L2 إ�25ه 

  �1�3) ���ظ�م ا����ك ا�ذي �(وح �15 ا���,�5ت.
                                                 

 .433، 432�رح ا�ن 5�9ل، ص: ) 1(

 .76ا�د5وان، ص: ) 2(

 .106ا�د5وان، ص: ) 3(

 .132الديوان، ص: ) 1(
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، و ��2ءت �����ھد ھ(�: ا��(
وت (�
�م) و �2L) �2س ا�و�2ت (
2ت �2Lرد �,A2�3 �25ل (�(
2وت)


ت ��3(
وت (�
�م) .) 
A53 (�(دب �15 ا���,�5ت) �� ��ل ر�Lا� A3ا���  

� �و�12 ( ـــــو���3 ورد ا�(
ت ��A3 ا��A5 �� ا�د5وان، و �د ذ,ر ا���9ر ھذا ا��5ت �

  ا�����رب ): 

ا$�� ! .�Nب ؟، و��ُ:��   �د.دٌ ��� ا��.ش �B $و�ٍ	               (!/د 
2(  

 A3����� �+�0�) .ا��ر �� �+� A
��� (Aو��) وت
)�3� ��
) A
  �د5د) ��A3 ا��A5 وا�


���2 �2ن ��و�12 ا�
52ش ��2 �� ،A
S�2Qأ��(15 ا� �و ا���9ر ھ(� �5دي �1�0 �ن ��5ة، ���L+3 إ�

أي            !أرض 9ذا�+� �د5د، و ا���2د9ون �5+�2 ُ�+23�َوٌن ��2 �و�12: و >2دا�+� C �2�5ب

5
(�: (1�L و �
ره.   

  ا��<طوع:ا�(�ت 

    22
22� ��22 22365و اـإذا (
22ت �)
��22  ا�22د�
���22ن �22ن أن �5/ �وC 53��229ن ����22+م ��22 ا��

� و)

2وت  ا �5+��2 ,�2ن�د�]ن ا�/ . ــ+�� أو �� أ�دھ�� ا�
�ل، أو �L3�65 �5ا��)�2 ��3
ا�(
2ت ���

'ت �,22را  ا(ط223ق ز225د و ذھ22ب 22�9رو «ا��22ر، ��22�5ل: و ا�(>22ب��22 ا�ر�22 و ا�,ر�22�5ن، و�22د/

، وإن ا223�6ف »ا�,22ر5�5ن  و و�22�3ت إ�22� 22�9رت ��22را ا��22ر5L5ن، و �
22دت إ�22� ز225د ,22�3و

  ا�
���ن. 

  

  

  

  

239� إ��2Qر ���2دأ، و 5(>2ب 239� إ��2Qر �
2ل، ��2�5ل:   و�ب �� ا�(
ت ا���طوع �5ر�2

 ا�,2ر5�5نإن �S2ت �23ت: ، وا�,ر�2�5نھ��  :، 39� ��د5ر»ا�,ر��5ن  ور��ء ز5د و ذھب �9«

و  ا��22ر�L5نا(ط223ق �,22ر و,22�3ُت ��22را  :,22ر5�5ن، و,22ذا ا��22ول ��22 (�22وأ9(�22 ا� :2239� ��22د5ر

                                                 

 .66الديوان، ص: ) 2(
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، �]��Qر ���دأ أو �
ل (�>ب، Dن ا���Cع ��2 ,2ل ھ2ذا ��
2ذر إذ ا�
�2ل ا�وا�2د C ا��ر5L5ن

  .   )1(�5,ن (���1 إ�� 53��9ن �ن �0ن ,ل �(+�� أن ���5ل ���
�ل

                    �)   دو(�� أو ����1 اط� ��>(��   واط� أو ا��� إن .@ن ��. 

إذا ,�22ن ا��(
22وت ����22Q �22دو(+� ,3+�22 ، ��22ز ��22+5 ��5
+�22: ا�22��Cع، و ا��ط22. و إذا ,�22ن «

�5
522ن إC �122 ا�22��Cع، و ��22ز ��22�5 �5
522ن �دو(122 :  C �22�5� 22ض و�22ب
5(�22 ��
22Q+� دون �
�

 .  ا���Cع و ا��ط

  ���دأ ، أو (�/�� ، �ن .ظ�را    وار�� أو ا(/ب إذا ط�ت �1�را                      

2239� إ��22Qر ���22دأ، أو (>22ب 2239� إ��22Qر  أي: إذا �ط22 ا�(
22ت 229ن ا��(
22وت ر�22

أو أ9(�22 ا�,22ر5م. و�ـ22ـول  " أي : ھ22و ا�,22ر5م، ا�,22ر5مَ أو  ا�,22ر5مُ �
22ل، (�22و: " �22ررت �ز225د 

ھ2ذا و، و C 2�5وز إظ+�2ره، �ن 5ظ+را ) �
(�ه أ(1 �5ب إ��Qر ا�را� أو ا�(�>با��>(ف (

O5�< «)2(2و: �2ررت �ز25ٍد ، و�) ت ��2دح
، أو ذم، (�2و: �2ررت �
�2رو ا�,2ر5مُ إذا ,�ن ا�(

���0 إذا ,�ن ��6>5ص ��2 2�5ب ا:��2Qر  «، ا���,5نُ ، أو �ر�م (�و: �ررت �ز5د ا�5�6ثُ 

�2ُط، أو أ9(�22  �2َط، و إن �S22ت أظ+2رت ���2ول: " ھ2و ا�56/ �2ُط، أو ا�5ّ6ً (�2و: �2ررت �ز25د ا�56/

  .   »�َط " و ا��راد ���ر� و ا�(>ب �Lظ1 ھو، أو أ9(� ا�56/ 

  ا�<ط�:  .	@.� -

� ا�Dر �ط ا�(
ت، ��5ط 9إذا ,�ن ا��(
و   Q��ت �ر�و�9 وا�وإذا ,�2ن  >2ب،(ا� 3

5
وت �(>و�� �ط ا�(
ت 39� ا�ر�، وا��( Cا��ر أ�2دا �وأ��2 إذا   ,ون أن �5ط ا�(
ت 39

Dا �Q��وت ��رورا، وا
239� ا�(>2ب،�ر أن �5ط ا�,�ن ا��( و أ (
ت، �](1 إ��2 أن �5ط2

،239� ا�ر�2 239� ا�(>2ب، وا26Dر �5ط2 39� ا�ر�2 ، و�2د 2,5ون ا�و�+�2ن، �
2Q+� �5ط2 

9 
2ل ��2ذوف، 23����ذي �طL� 12� 2ول
L� ا�(>2ب �+2و �2ر 2396� ا�ر�2 �+2و  وا�2ذي �ط2

ً  ��9رَ  ���رِ  �ر�لِ  �'ل: �ررتُ  ،����دأ ��ذوف   .)1((�5ط�ً  ,����

  N�>	 ا�(�ت ا��<طوع: -1

                                                 

 .194، 193ا�ن ���ك،�Cن ا�(�ظم، ص:  أ�A5L�رح ) 1(

 .436�رح ا�ن 5�9ل، ص: ) 2(

      437، 436، و��ح أ�� ����، ص: ����153,152ط، خ، ص، ھ�� ا���ا�� ا  (1)

  .   196,195$ �� � �#، "�� ا�! ظ�، ص: ���) ��ح أ2 (
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إن ��A3 ا�(
ت ا���طوع 39� ا�ر�، أو 39� ا�(>ب، ,ل �(+�� ��A3��2�� A23 �2ذا�+�   

��A5��)S، و�د ���رن ا���A3 ���واو ا�زاSدة ا��� �
�2رض ��2ل ا���ط2وع، و�
2ض ا�(��2ة 25رى ا

  )A<�6�)2.أن ��A3 ا�(
ت ا���طوع �
د (,رة 

  ا'�ور ا��B .@ور �.�� ا�<ط�:

1- C،22ت إذا ,�22ن و�225دا
�A22Q ��22دة ����+�22 إ�1225 وا��(
22وت (,22رة  �  22,5ون �ط22 ا�(

 ���6>ص 

 ت ط��� ���+د5ن.�0'ل : ,�� �1،

2-  
 ���ع ا�(
ت اDول �+�و�ب إ �ن ا��(
وت ا�وا�د (,رة ��AQ،ــت، و,ـإذا �
دد ا�(

  .  1وC 5,ون �ط
 ���6>ص �1،

�2�5ب ��2  «، �ط2ل دي �2ري، ���2ع،5,ون �ط وإ���ع ��ق ا�(
وت، �'2ل: أ��2ل �(2و  

ا226Eر5ن، �+�22 ا:���22ع 5,و(�22ن  وا�22��Cع وا��ط22 ��22 ا�(
22ت 522�5ن اDول وا�22��Dع �ط�22�3،

  .�ر�و59ن و�� ا��ط 5,و(�ن �(>و�5ن

وا�ظ�ھر ,ذ�ك أن ھذا ا�(�ط �2ن ا�(
2ت  ا�د5وان، ��ا�(
ت ا���طوع �م 5رد  �� أن او�د  


�>رة .ل ا��6دا�1  �� ا�AM3 ا�
ر�A5 اـ���  

  

  

  

  

 : B)$ث ا�����ا��و,5د ا�  

          
� �52ن �دC �ن ا26Dر ��M�L+)Dن: و�5س أ�د ا��
ر5 دا��5,0د و ا��و,5 «ش:5��ل ا�ن 5

و�م 2,5ن   5(>ر��ن �>ر�� وا�د، ��Dول �ن : أ,د 5ؤ,د �5,0دا، ا�'�(A5 �ن: و,د 5و,د �و,5دا


���5ن أ?3ب ��5
ل أ>ل��C5ل )1( ،»أ�د ا�1 ���2واو«:و���
 »(2)إ(1 �د ��2ع 9(2د ا�(��2ة ا��2

                                                 
 

  39ص  ،3البن يعيش:ج شرح املفصل،  (1)

  . 112ص شري،املفصل للزخم (2) 
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إن ا��و,25د ھ2و  «و�25ل: »)3(ا���2ول ا�(A25ا��و,5د ��� �5ر أ�ر ا����وع ��  «و��ل ا�ن ھ��م:

��5 �5
3ق ��A5<6،و ،�'�5ت ا��روف وا�و�وع� A�Cإ�راز ا�د 2Q2وع ،أوQ2د5د  ،أو �و�و�

��A2 9(2د�� ��5ـ2ـ� ا�,2ـ��ب �,2ـرة، و5,�2ـف و,' ،اCھ���م �1، وا��و,5د 5�5ر إ�� �وة ا��
�5ر

  .»)4(أو 5�دد ا�(�ر 39� �>ور 9ـــن ?وا�ض �A5<6، وL5ك �9دة،

أو   –��2وز ا� ������2لو5ر�2 �2وھم ?25ر ا�ظ�2ھر �2ن ا�,�2م  ،���2 2�5رر ���وA29 «ا��و,5د:

  .»)5(و�
(وي  وھو (و�9ن: �Lظ�، ا��+و،

 وإزا�A2  و��وA25 أ�2ره ا�L)2سھ�: ��,52ن ا���2ء ��2 و�د ذ,ر ا�(��ة أن ��Sدة ا��و,5د          

  .  )6(وإ��طA ا���+�ت 9(1 ،ا��ك �(1

   :وا��و@.د =(د ا�($�ة �]�	 أ(واع

أو أن  ،وا���>ود �1: ا���� ا�را�2 �2وھم إA��2Q إ��2 ا����2وع ا��و@.د ا���(وي: /ا'ول  

�. وھو 5,ون ��L�0ظ �وا�ق ا)7(5راد �1 ا�6>وص �+� ظ�ھره ا�
�وم)
و�1L36   ��ؤ,د �� ا��

ورأ25ت ز25دا (12�L �33وا�2د ا��2ذ,ر:  ،ز5د (12�L و��ء ،. ,�و�(� �ررت �ز5د (1�L)8(�� ا�L3ظ

122�L)، A22)59، 1223,،  ،,3+22ن  �A229 ا��ؤ(22ث: أ2259(+نو,�� ،,��3ھ��22 ،�أ59(+�22 ،و��'(522ن ،أ��22

   .أ��

  

 :Bا��و@.د ا�>�ظ /B)ا���  


22ل و22,5ون: إ�229دة �LظA22 أو ��و122�5 ��راد (22� ا��و,225د،ا�L3ظ�22 وھ22و: �,22رار �
 ا��و,225د       L� A22�

أو ھو: �,رار ا�L3ظ اDول �>2د �ر�1652  ا�9C(�ءأو  م إ�L< Cء،أو 9د ا���ر5ر 6و�� �ن ا�(��5ن،


ل، أو ا��رف، )1(،�� ا�(LسLم، أو ا��Cو5,ون ��,ر5ر ا A32(.أو ا���(  

                                                 

  .428ص ، البن هشام،شرح شذور الذهب (3)  

  .437ص: شرح ابن عقيل،   (4)

  .286ص:  اهلاشيمي، ألمحد  ،للغة العربية اسيةاألسالقواعد  (5) 

  .196ص  ابن مالك، البن الناظم، ألفية، و 589 ص: ،1عيش،جيالبن  شرح املفصل،  (6)

  . 384، ص: 2على تسهيل الفوائد البن عقيل، ج املساعد  (7)

  .198ابن مالك، البن الناظم،ص  ألفيةشرح   )8(

  . 429�رح �ذور ا�ذھب �Cن ھ��م، ص:   (1)
  .  111، ص:  يا�L>ل �3ز�6�ر (2) 
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��2�:)3(ا�9(�2ء �L،12)5 12ظ�: ھو �,رار ا�2L3ظ اDول �
وا��و,5د ا�3      
*ا دُ ذَ إِ  ]  َ@* ﴿   . ,�و�12 �  تِ @ 

   .)4( ﴾ �@  � دَ @ًّ دَ  ضُ رْ ا'َ 

وا�>��2رون ا�>��2رون " ا�ظ�ھر) (�و "��2ء ا25�Dر ا25�Dر"،5��ل ا�Cم (�� ��و,5د �Lظ� و�ن ا


22ل (�22و:ھ22م ا�S�22Lزون"، أو(ا�5�22Qر) (�22و: "�22Sت أ(�22"، أو L22داد��22طت ��22طت  ا�M�،  وا��22رف

  د ورد ا��و,25د ا�L3ظ�2 ��2 ا�2د5وان�2ق). و�2 وا�,A�3 (�و(ظ+ر �ق، ظ+2ر ر،C C أ�وح ����(�و:

  (ذ,ر �(+� �� ��05:و

 :)ا�5L6ف( ،و�(1 �و�1 ،�@رار ا!:م - 1

                     B>وا��B>ا�� B<�� ن @�ن�   ،B�.:�:$ B� B:�) 	  )5( .ور

أ��د ا���� �0ن  ،وھذا ا��,رر ،�� ا�ر� ،Aھو ا�م �ر�وع ��� ����وL3��� ،9ظ ا��,رر(ا����)

  �A<�6 �ن ,�ن �'13 �� رھAL ا:���س ،و�ر��(1 ،ا���,3م �د5د ا�ر?�A �� إظ+�ر �ؤ�1

  :و��ء �� �و�1(ا���5ط)

  )6(.و! أ�مُ  ،ا�ط�BTِ  >; :ط$كَ ; =َ <َ �ْ .َ       رحٌ �َ  !َ ، بُ $ْ ا�ر   مA 1ْ ا��ِ  تَ (ْ أَ  ،تَ (ْ أَ وَ        

�122 إ�22� دا22Sرة ا�22ز�ن د5ؤ,22د ا��9�22ر �
و ،وھ22و 5�22Qر �(L>22ل ،(أ(22ت)ا��,رر �L3��22ظ

  '�ت �و�1.  ��5و,5د �ا �إ� 0�35��5�وب �
ره زھد�A5,�� 1  ،و��A3 إ�5ه �
دو��، ا����9

  

  

  

  �@رار ا���ل :  -2

  L� ل �و,5دا
L��� 9ر �� ا�د5وان��و��51ظأ,د ا��ا�,��ل، �� )  ،(:  

  )1(�ردوس ا�ز��ن N$.��. وNدتو    ���     X� �وNدت أ=راس ا�وNود             

  :( ا�ر�ل ) ،و ��ء �� �و�1

  ر �(ظورــ�ر(و إ�.ك �(�ظ  ، ��B �>ك ا�:�ول ز(��ق    Tرد             

>�B إ�.ك �ـودة       ، �Tرد               B� ودة�:ور �@ن ��ر R2(.ط�(  

                                                 
  .  440�رح ا�ن 5�9ل، 39� أ��15 ا�ن �3ك، ص   (3)

 )4 ( :A5Eر، ا�L�21ورة ا�. 

  .147ا�د5وان، ص: ) 5 (
  .152ا�د5وان، ص:  )6( 
  116ا�د5وان، ص ) 1(
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  :( ا�5L6ف ) ،و ��ء �� �و�1

  )3(�<د �>>ت ر@ودي ! أ(<ذ.(B،    �<د :R�ت ظ]�B!   ذ.(B،أ(<             


�ل ا��,ررة ��D���5ت (و�دت)، (و ?رد) و�Dو   �ر,25ب(أ(�ذ5(�) أ��دت �و,5د ا�� ھذه ا

�، �2واء أ,�2ن د ا�L3ظ�2 2,5ون ��,2رار �2Lظ ا��ؤ,2د، و 5رى ا�(��2ة أن ا��و,��25وL) �� 1�5س ا����3


A53ا� A3�� أم �ر��، أم �
�1 إن و�د �رادف ��م ، أو ���وA5 ا��ؤ,د �ذ,ر �رادأ��A5، أو ��� أو �

�، و ا���5ن ا�L�Dظ)
  .�ل و ذ�ك ���وA5 �� 5وا�ق ا��

   ا�$رف:�@رار  -3

  :(ا��(�رح) �� ا�د5وان ����رف �و,5دا �Lظ�5، ,�� ��ء �� �و�1، و أ,د ا���9ر   

                                  :  و����ـم .:�� ا�دھر ��ل 

  )4($>م. !! و  ط،�B .<ظ	                    

�2L)5 ا��9�2ر أن ا�2دھر �2م �2�5 ��ز(12 و  �و,25د،و �,2ن أ��2د  ��2L)3،و ــ2ـ����رف ا��,رر (C) ھ

  ,1��f، و �5س �+� (ظ5ر.  

  

  

  

  

  :ا�$روف ا��و@.د ��'دوات و /ا����ث 

◌ّ  ،إن/  ا��و@.د �ـ: -1    :أن/

 : � ــ22ـاA5�22�C، ��(>22ب ا����22دأ و �5ا���22 �22د6ل 2239� ا���A223  �22ن ا��22روف ا�(��A622إن �

، و 225رى �
22ض أ>��22ب ��22� �6رھ�22، و ھ22و رأي ا��>22ر55ن، و �ر�22 ا�22�6ر و 5ا��22+�

  )1(�ذي ,�ن ��ل د6ول ا��رف ا�(��_ ).ا��در�A ا�,و�A5 أن ا��6ر ��ق 39� ر�
1 ا

◌ّ و ( )، إن/ �22د ا�22Lق ا�(��22ة 2239� أن ا��22رف ا�(��22_ (و   ن �و,225د ��22Qون 225داL) 5أن/

  )2(.,ذ�ك إذا �LL6+�، وا��ك �5+�ا���A3 اA5��C، و(�L ا:(,�ر و

                                                                                                                                                         
 105ا�د5وان ص ) 2(

 182ا�د5وان ص ) 3(

 48ا�د5وان ص ) 4(

 .2/131ا�,��ب ���5و15، ) 1(

 .2/148ھ� ا�+وا� �5�3وط�، ) 2(
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  .�� Nواب : @(�م، و@�>;   @ذا ا�$روف T.ر �� �$/]                      

��رف ا��ؤ,2د ��2 �5>2ل : ,ذ�ك إذا أر5د �و,5د ا��رف ا�ذي �5س ��3واب ، �5ب أن � اأي

( إن       ، و C 2�5وز م )و ( ��2 ا�2دار ��2 ا�2دار ز25د )ز5دا ��S: ( إن ز5دا إن ����ؤ,د (�و


م5دا ��Sم ) �]ذا ,�ن ا��رف �وا��ز), ،C و أ�2ل، و ،���2�5ل   ، أ��2ز إ�9د�12 و�2ده ، و �23

 ، C C م ، أو
3��ك : أ��م ز5د ؟ ���ول : (
م (� �  )3(.و أ�م �5م ز5د ؟ ���ول : �3

5��Cا A39ر ا�����د أ,د ا��ـ و � A ّ◌  ,'5) (إن/ )، و (أن/Qرة �� ا�د5وان ، ,�� ��ء �� �وا

   :( ا�5L6ف ) �� �و�1،

  )4(/��$�.]م ��ت ا�ظَ  راءَ وَ  نْ �ِ      (B  أَ  .رَ Tَ  �	ٍ >ْ ظُ  رُ /ْ ا =َ ذَ  ن  إِ 

، ��,�5 اQط+�د ا����2
�ر ���2+� ) �,�ورة ا�+�زة �� أول �5ت ( إن/ أ,د ا���9ر ا����� �ـ 

�A ، و �5رز ا��
داده �A5�Q�3 ، ����5 �2ن آCم ا���2Qر أ�2ل �2روق ��2س إ�5ه �
>ر ا�ظ3

  ). 1��ت >���...� ا��رA5 ، و ھذا 3��5� �� �رف ا��5,0د ( أ(/ 

  

  

  

  

  :( ا�طو5ل ) ) �� �و�1، و أ,د �ـ ( أن/ 

َك           )1(�ظ>م؟ و :(�نُ  $بَ ا�رَ  �1ءَ ا��َ  أن  و    ا�َ��َب ُ�
ٍض =>; ذى  أن  أTََر 

�22ر�5ن �5ؤ,22د ��22��3
�ر �022ن ?22روره �
1223   ا���Lو�A22 ا�+�22زة   )  ا��22
�ل ا��9�22ر ( أن/ 

  .����� ا�ظ3م و C 5�,و إ�� �5ن ، ا�>��ر�، ا���,ت���5دى �� ظ1�3 �3�
ب ا��و(�

  : ا��و@.د ���$رف ا�زاRد -2

�� ��ء �� ه ا��
رA5 و �(+� دة �� �
ض �>�Sدـ]راد �روف زاSـ��1 �ـ�9ر �� ,ـد ا��ـــأ,

  :( ا����ث ) �و�1،

  )0R)2 دو(�ا�/�� فَ /ْ رَ      أرادوا ��$�; إذا    

                                                 
 .442، 441ا�ن ���ك، ص:  أ�A5Lل 5�رح ا�ن �9) 3(

 .25ا�د5وان، ص: ) 4(

 .63ا�د5وان، ص: ) 1(

 .102ا�د5وان، ص: ) 2(
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�222 �
222د ( إذ )، و ا���222د5ر: ��222� إذا أرادوا +S5��� 222دةSر>222ف  –��222د وردت �12225 ( ��222 ) زا

� �وة و ��?A و �0'5را �دى ا�����3.)
  ا�>OS�L دو(1، �د6ول ( �� ) �
د إذا �ز5د ا��

L6و�1، ( ا��5ف )و ��ء �� :  

  )3('$]م @ل >ب @R.ب  ��دا   ر�ـ�َـا�@R.ب ،  >�كَ َ  �Bِ  إنّ                

�د ورد ( ا��م ) زاSدة ��3و,5د �و�و9+� �� ا�م ( إن ) ا��ؤ6ر و ا��25,0د ��2ء �52�5ن ��2 23�5م 

. A5ق (ور ا��ر�Dر ، و 35وح �� ا��
��Cظ�م ا   �1 �3ب ,ل �واطن �0ن 5(��

  (�B و ا!:��(�ء :ا��و@.د ��� -3

)'��Cو ا �L)��� ن ا�د5وانورد ا��و,5د� �
Qر �و�9 A
  :، �(+� �و�1 ) ا�5L6ف �(ء �� ��

 َ   )4(($.ب. T.ر .د ا�/��حِ �ِ (َ  ��          ومٌ وNُ  إ!   �ِء◌ِ �َ ا�:   وتُ @ُ :ُ  ��

25د ، و ھ2ذا ا��و,��ؤ,د �ـ ( �� )، و ( إC )، وھو �� 5
2رف ���2�C'(�ء ا��2Lرغ����5ت ا

( ?25ر )  و    وت )، و ,2ذ�ك ا��و,25د �2ـ ( ��2 )، �ـ ( و�وم ) �6ر �2���3دأ ( �5L5,2د ا��>ر

، و ھو ا��,وت و ا�
�ز 9ن ا�3,�2م �2ن ��9ر ا��,ون �� ا�و�وم، ��د �>ر ا�5L5د ا��>ر

ا�6وف و �>ر ا�(�5د ��2 ا�(�25ب ، و ,0(��2 ا��
ر�A2 �3�9�2ر ��2ب �2ن أ���2ب ا��
��A2 و 

  ا��زن .

  �� �و�1، ( ا�����رب ):و ��ء 

            َN�  <نْ ، و! َ�ْ:@د  ِ�  < َ. ِB�� ،    َ   )1(ا�N>.د. ورُ �ا�/   إ!ِ  ��زَ  ���

و            ����5ت ا��ؤ,د �ـ ( �� ) و ( إC ) �ـ ( ا�>�ور ) ھ2و ا��S�2م ����2دث ، �+2و ��29ل 

  ا��ر,5ب �ؤ,د ، و ھو أ�3وب �>ر ، أي �و,5د أ��د ا��>ر .

  :ر �� ا�د5وان ( ا����ث ),�� ذ,

َ و                        ))2����BN  ُ/ ُِ .�ْ  رابُ ا��َ  إ!   �ِ وا�.ْ $َ  ��

����5ت ا��ؤ,د �ـ( ��2 ) ، و ( إC ) ، و ھ2و �و,25د 25L5د ا��>2ر ، ھ(�2 �>2ر ا��9�2ر ,2ل ��2 

2� ھ2و �D9�2ر ا��26ص �2ن ا�ا�6راب �5زن �,و�1 و ��وده ، و �+ذا 5رى ا� C5�5ط �1 إ

                                                 
 .74ا�د5وان، ص: ) 3(
 .76ا�د5وان، ص: ) 4(

 .94ا�د5وان، ص: ) 1(

 .103ا�د5وان، ص: ) 2(
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را��2    A22312 ، و �,2ون ا���)� ��5(�2 ، و ا�2�C'(�ء ا�2ذي 25L5د ا��>22ر أي ( �2ذف ا����2'(

� �وة ، و ���C ، و �5,0دا ، و ��5(� .)
  �( A5L) 5ز5د ا��

  � ا��و@.د �ـ: إ(�   -4

 �ن ا�د5وان �(+� �و�1Qوا� A5)��' �� ( ��)داة ( إD�� 5ف )  ،ورد ا��و,5دL6( ا�:   

�طب �<.ل =�ْ  �إ(�                     � Bد =را(�، و   ر�  )2(�م (Nد �ن أزا$�

A53
� A3�� ��2ل   2�5ول ا�(��2ة  ,��2ھ� ��5ت ,��A5 و�,Lو�A، ، و�ـ( إ(�� ) د36ت 39

ا��و,5د 239� �5�2ل �>2ر ����9�2ر 52�5ن ��2 ھ2ذا ا��ؤ,د �ـ ( إ(�� )، و، ����5ت ھ� أداة �و,5د

�22
��ر
�(�22ة �22
�1 ��22ا��225ت �22دى �
�(��122 ، و ��Cا A�522<� 9�22ر >22وت �ب�22د ردد ا��و  ،

� اD(5ن ، و اEھ�ت ، و ا�ز�رات ا��� �a3�6 �� >دره، ��� ��2 ا�(2ون �2ن  نا�(و)
��5رز �

  A ��+ورة ���دة .(/ ?ُ 

  

  

  

  

  :( ا�5L6ف ) ،و �(+� �و�1

د ر��ھ� ا�<�1 �واد رھ.ب     ط.ور، ا�(�س �B ا�$.�ة  �إ(�                          )1(  

و �,Lو�A2 ، ، و ھ�2 أداة �و,25د و �2�5ت ,��A2 إ(�� ) د36ت ھ(� 39� ��A23 ا�A5�2 �ـ (

C   ( إ(��2 ) أن ��25ة ا�(�2س ,��2ط5ور ، ����9�2ر 5ؤ,2د ھ(�2 ����2
���1,�� ذ,ر ��+ور ا�(��2ة

Cوع �(��وس ا���5ة 3�5,ون إQ6و ا� A5
، و  �2درة 239� ا2�9راض و إ�2�5ف ا�2ز�ن، و Cا���

  ي ,ل ,�Sن ا�
�ل ا�ذي 36ق �ن أ�13 . ������� 5ؤد

  :)(ا�����رب ،و ,�� ��ء �� �و�1

               َ �� ْ� َ�B�  إِ ..، .ا�(�س  �ا�(�سُ  �(  َ�  )2(ر�.د ، T.رُ �B ا�وNود �:دٌ �ُ       ،قٌ >ْ 

  ا��و@.د �ـ : د  -5

                                                 
 .24ا�د5وان، ص: ) 3(

  .76ا�د5وان، ص: ) 1(
 220) ا�د5وان ، ص : 2(
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22ل ا����22Q ″( �22د ) Lا� �
22ل �22رف ��226ص ���22د6ول 2239L�22رع، و �22م  ، أو ا�Qا��


�ل �5��S5� ��+ 12)� ل >�رت ,���زء
Lا� �، D(+� �ن ا��روف ا�+وا�ل، و 9(د د6و�+� 39

″)3(  

 -  A��6 �+� ذ,ر ا�(��ة A5وM3د ) ا��(  A�Cن،و د�
   ھ�: �

 ا -1� 39� ا��و� A�Cد 5رد �3د�� : : �د 265رج ���2د، �+(�2 ، �'ل����Q، و ا���Qرعا��و�

�ن ��و�
�2 �(�ظ2را، �'2ل : �2د ��2ء، �+(�2 ا��2وم أ(1 , ، أ�� ا����Q ��دل 39���و� 6روج ز5د

  .5(�ظرون ا��6ر

� : ـ1 �
2ـ'ل �و�2ـ� �2ـ ا���2Qـ1 إC �ـA 539ـرد ا�د�Cـ� C �ـھ(ا���ر5ـب: و -2��﴿ *َ:*ِ�َ� `  دْ َ

  )4( ﴾.. �وB َ�N زَ ِ� َولَ ا���Nَ�ُ ِBِد�كَ 

� ا���ر5ب C��ل ا�ز�6�ريو     )
� ا��و� )، و ا�ن ���ك : ( أن �)
5( ��5
د ,'5را 9ن �(.  


ل ا���Qرع �](+� �دل 39� ا���53ل ، �'ل : إن ا�S�Mب �د 5
2ود  -3Lا� �ا���53ل : �]ذا د36ت 39

.  


523ن ا����2Q و ا��52Qق�ا��� -4Lا� 2� �)
��Q �'2ل ـ�رع ، ����2ـ: و �دل 39� ھذا ا��

 : ���
  )1(﴾� �ھَ :  دَ  نِ �َ  بَ ��َ  دْ � ، و َ �ھَ �ن ز@   0َ �>  أَ  دْ َ  ﴿�و�1 �

   )2(﴾ ِ�ْ(@ْم �ِواذاً  >ونَ َ> :َ �َ .َ  .نَ ` ا�ذِ  >مُ �ْ .َ  دْ َ  ﴿و ا���Qرع �'ل �و�1 : 

   5-  : ���
  )3( ﴾ �ء�َ B ا�:  ِ�  كَ �ِ Nْ وَ  >بَ <َ �َ  رىَ (َ  دْ َ  ﴿ا��,'5ر : وا��د�وا 1539 ��و�1 �


A2253 ��22 �22ت وؤ��22ءت ( �22د ) �وLا� A223��3� 22,22دة� �
22Qو��122(+�22  ا�22د5وان،ن '�'522ن �و�  

  (ا�5L6ف):

�طب �<.ل �(  إ    � Bد     ــ� =�ر�  )4(ن أزا$�ـ�م (Nد �=را(�، و 

           ُ� B� 	<.�N9 أ(� .� �و(س ا�P       دا��وى  	 ـ$ت أي :��$ـ:� 

  :( ا��(�رح )  ،و ��ء �� �و�1

   B)@د�  �ـــ���ت ر(  ـ:� 

                                                 
�98
�(� ا��روف، �3ر��ن، ص: ) 3(. 

 .01، ا�A :A5Eورة ا����د�) 4(

 .1/598�رح ا��QLل �Cن 5
5ش، ) 5(

 .10- 09ا���س، اA5E:  �ورة )1(

 .63، اA5E: ر�ورة ا�(و) 2(

)3 ( :A5E�144ورة ا���رة، ا. 
 .24ا�د5وان، ص: ) 4(
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  )5(�ل���B���� B� ، B�N ا��    

  ( ا�����رب ): ،�� �و�1 و ��ء

  )6(=ذ��(B أB)�T ا�وNوم �<دم      إذا أN1ر�ك أB)�T ا�ظ]              

  

  :و ��ء �� �و�1 ( ��زوء ا�,��ل )

  )7(��ُ ـ.م =ز  ــ، و @ـ>و�ن .:ـت �� �ـ(/$ دـم ـ@      

 �(+� �و�1، (ا�����رب و ��ء ( �د) ��>A3 ����م ا��ؤ,دة �� �
ضQا��وا(:  

                 

  

  

  N !�.� B:�)� .]      أ=�د�روف ا�:(.ن �<د/ ���N$)1(  

�Q5ل أ��( ��زوء ا�ر�ل ) ، :   

  )2(:��تا'�س �.ن ا�(   ت /��حَ ـ@�( �<دو

  ر ا��:��ت ؟ـ، ! ��رف T.@�ذارى ا�
�ب

�
 ( ��2د    أ��5(�2و )،�(+� ( �2د  ��(وA9:ل �رف ) �د C�� �� (ت ــو (�د أ�� ا����م �د ا��


2ل ا����22Q، وھ22ذه دA22�C �,22ن )، وو أ26رى ( ��22د  )،L3+�22 ���22ت أو أ?�3+�22، ا�, �+�C��
ا��2

�>�22و إ�1225 22�,5ن وراء �22
ره و : ا��و�22 ، و ا���ر225ب ، و ا����225ق ، ��22 ,�22ن ا��9�22ر 22395

  .إ�دا19

  ا�<:م �ـ:ا��و@.د  -6

�,2ون ھ2ذا ھو أ�32وب �2ن أ�5��2ب ا��و,25د ، و ھ2و ��A23 �ؤ,2دة �2�63ر ، و 5 ا�<:م :  

22�� �A3 �22واب ـا322�Dوب �22ن أداة ا���22م ، و ا����22م �122 ، و ا����22م 122539 ، و ھ22و ��22�5 �22

 )3(+�22  ا���22م ، �5
ط�22 دA22�C ا��و,225د، و ا��22واب ھ22و ا���A223 ا��ؤ,22دة ، و �22د أ��22ق �ـما���22

                                                 
 .46ا�د5وان، ص: ) 5(

 .52ن، ص: ا�د5وا) 6(

 .55ا�د5وان، ص: ) 7(

  .92ا�د5وان، ص:  )1(
 131) ا�د5وان ، ص : 2(
 .4/233�رح ا��QLل، �Cن 5
5ش، ) 2(
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��رط 9دم ا��Cط��A �� �5ن ا���م و �وا�1 ، �]ن ط�ل �� �5(+�� ��5ن �ذف ا��واب  وھ2و 

  )A)4 ا��و,دة.ا���3

  :( ا�طو5ل ) م �� ا�د5وان �رة وا�دة �� �و�1،و �د ورد أ�3وب ا���

��Rما�:   �.� �/�غُ  ى �/(�ٍ وَ :ِ     � �َ >ُ ھْ أَ � وا.َ وَ ي ا�ز  ذِ ، �� ھَ ا�$ق9  اوَ ـَ �              )5(  

�2رف ��2م، وا��2ق: ���2م �12 ��2رور. و�2وب ا���2م: ��2 ھ2ذه  » وا��2قh « ���واو ��2 �و�12: 

   .�زوا�5ا

�0ن ا�زوا�5 و أھ3+�2 >�2رت �>2(
�  �����م، Cن ا���م (وع �ن ا��و,5د، وذ�ك�����9ر 5ؤ,د 

A5ن و ا�,راھS�MQر، و���ك �15 ا���
��C5ض  ھذا ���ب و�ود اMر(�� ا��Lا�.  

  

   ا�
طف: ا���$ث ا����ث

�ر5,� �12  �](+م ر�
وا إ�� اDول ��
3وا ا�'�(� )1(،ا�
ود
طف �� ا�AM3: ا�ر�وع وا�

   )2(.�� 9طف ا���5ن ر�
وا إ�� اDول �0و�Qوه ���'�(��� ا��,م �� 9طف ا�(�ق، و

  أ:�م ا��طف : 

  (�ق ا�5(��م ا�
طف ���5ن : 9طف ا���5ن ، و 9طف 

، و 229دم  ���و9A229ط22ف ا���225ن : ھ22و ا����22 ، ا����22د ، ا���AL22<3� 1�22 ��22 إ�22Q5ح  أو! :

) : 9ط2ف ��25ن D(12 �و�2�D O2Q �2ـ : ( 2�9ر  Lص 2�9ر.ا�����1 ، (�و : أ��م ��[ أ�و �

 ���� ,�ن 9طف ا���5ن ���+� �AL<3 ، �زم �125 �وا��A2 ا����2وع ,��(
2ت  �5وا��L�2� 12ص، و

  )3(أو ��
1.  و �
ر1L5 ، أو �(,5ره ، و �ذ,5ره ، أو �0(5'1 ، و إ�راده ، أو �'(1�5  ، إ9را�1

ذھ2ب  ، (,2ر�5ن ، و ���1و29ذھب أ,'ر ا�(�و55ن إ�2� ا��(�2ع ,2ون 9ط2ف ا���25ن و  -  

�25ل : و �2ن �(,5رھ��2 �و�122  )4(، �5,و(�22ن �(,2ر5ن ,��2 5,و(�2ن �
22ر�5ن،�2وم إ�2� �2واز ذ�2ك

���
� :﴿ ُ� َ  )5( ﴾ 	ٍ و(َ �ُ .ْ زَ  	ٍ @َ �رَ �َ �ُ  ةٍ رَ Nَ �َ  نْ �ِ  دُ و

                                                 
 .    392ر>ف ا����(� �� �رح �روف ا��
�(�، ������3، ص: ) 3(

 .162ا�د5وان، ص: ) 4(
 ، ��دة: ع.ط.ف.3/168ور، ظ���ن ا�
رب، �Cن �() 1(

 �C201ن ا�(�ظم، ص: �ن ���ك،  أ�A5L�رح ) 2(

)3 ( � .442ا�ن ���ك، ���5ق ���د ��� ا�د5ن  ����د ���د ا�د5ن، ص:  أ�A5L�رح ا�ن 5�9ل 39

  .443ا��>در (1�L، ص: ) 4(
)5 : A5E35) �ورة ا�(ور ، ا 
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  : �واطن =طف ا��.�ن -   

  : ��ذا ا�AL536 أ�و �,ر �9د \ �,(A5: (�وا�Cم �
د ا -أ     

  : (�و : (
م ا�AL536 ا�ر�5د ھ�رون ا�Cم �
د ا��3ب -ب     

  ا�Cم ا�ظ�ھر �
د ا:��رة ، (�و : أ��9(� ھذا ا�6ط5ب  -�ـ     

  )6(�ذھبا��5�Lر �
د ا���Lر ، (�و : ا�
��د أي ا -د     

  

  

  

  


5ن �ن ا�د5ووQد ورد 9طف ا���5ن �� �و�و�1�( ��زوء ا�,��ل ) ،ان ، �(+�  :   

  )1(ا�و$.د ا�ط�لأم ا�ط�ل ��@B ذ�ك  أرأ.ت

  :�=د ا��وت ا��د.د ؟ ��(ف، �(�و��،��� 


طف ا���25ن ھ2و ا�2L3ظ ( ا�ط2Lل ) و ھ2و �2ن (2وع ا2�Cم ا���23� �2ـ ( أل ) �
2د ا�2م �

 ھ(�22 ���225ن، و���و1229 ( ذ�22ك ) ا��وO522Q واا:��22رة ، و�22د أ��22د 9ط22ف ا���225ن ) ا�ط22Lل 22� (

+�2 �2ن ��35س ا���9ر �ن ��6ط�1 أن 5
��ل أم ا�طLل ���ر�ق و ا�ر�A و ا�
طف �25L6�3ف 539

  .�>A�5 ��دان ا�(+� ا�و�5د

  ��(.� : =طف ا�(:ق 

و �5�2ت �2روف  )1(�ل (��2ق �52ن ا2�Dر5ن ���2 �5(+��2�� ا�AM3 ا�����2 ، 2�5 ا�(:ق :


2ده �2ر� �S5� 1539 تLء إذا 9ط��ن ا�D ا�(�ق �ى ��2رى وا�2دا ، و �2�5ل ��2ء ا��2وم 239

1 �
�Q ، و �(1 (��ت ا�دار إذا (ظ��1.Q
  )2((�ق إذا ��ءوا 3�5وا �

و �روف ا�
طف ھ� �LظA ا��>2ر55ن ، و �2روف ا�(�2ق �LظA2 ا�,2و�55ن و ���2ه ��52و15 : 

  )3(.: ھذا ��ب �� أ�رك �5ن ا5��Cن��ب ا��ر,A ، ��ل 

                                                 
  .295، ص: �ا��وا9د اAM3� A5���D ا�
ر�A5، أ��د ا�+���) 6(
 .59ا�د5وان، ص: ) 1(

 ور، ��دة: ن.س.ق.ظ�( ���ن ا�
رب، �Cن) 1(

 .437 /1ا�,��ب ���5و15، ) 2(

 .�203ن ���ك، �Cن ا�(�ظم، ص:  أ�A5L�رح ) 3(
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  �و19 �5(زل �(1 �(ز�A �زA5S �� �2��5ج إ�2� را�2ط و ھ2و ا��و,25دا���� إ�� ,��ل ا�C>�ل ��� " و

 123�� �2� 2� 12� A2��9 C �2� Aط�ع 9(1 �5(زل �(1 �(ز��)Cو إ�� ,��ل ا ، AL<و 9طف ا���5ن و ا�

�� ���5ج أ�Q5 إ�� را�ط و ھو ا��دل ، A5) �� 1)D ا:Qراب 9ن اDول و ا��S(�ف ا��,2م �3'�2(� 

,��ل ا�C>�ل و ,��2ل اC(�ط�2ع ��2��5ج إ�2� ا�2را�ط و ھ2و ا��
ط2وف 9ط2ف ، و إ�� ��و�ط �5ن 

4("�� ا���و�ط �5(1 و �5ن ���و19ا�(�ق ، و 5
رف �0(1 ا��(  

���
 .*وبَ .:*; و أَ و =ِ  :*��طِ و ا'َ  �<*وبَ .َ و  �قَ :*$َ و إِ  �=.لَ :*�َ و إِ  اھ.مَ � إ�; إ�*رَ $.(َ وْ أَ وَ  ﴿: ��ل �

  )5(﴾ وُ.و(َس وَھ�روَن و:>.��نَ 

  

   ا��طف:$روف  -

�روف ا�
طف ھ� :  ا��� �� �5ن ا��
ط2وف و ا��
ط2وف 12539 و �(�2ل �,2م اDول 

  : �3'�(� ، و �روف ا�
طف 39� Qر�5ن

2� و ھ2و  أ$دھ��)
: ا�2واو ، ا��2Lء  : �� 5
ط2ف �ط�2�3 أي 5��2رك ��2 ا:29راب و ا��

5
22دون ( أو ) ��22�5 5�22رك ��22 ا'22م ، ��22�، أم، أو C 5نL)22<و أ,'22ر ا�� ،  �22)
:229راب و ا��

. � أول ا�,�م 39� ا�5�5ن و ا��طQ� د��
  Dن ا��
طوف �+� 5د136 ا��ك أو ا��556ر ، �

 ��2 ا�2L3ظ دون أي: و�2ده،�� 5
ط2ف �Lظ�2 ���2ب أي 5�2رك ��2 ا:29راب  ا���(B:ا�1رب 

 �)
  )1(.و �,نْ  C،و  �ل، وھو:ا��

) و�C ،  125، �,2نْ ، ��2��2ل ، ا��2Lء، '2م، أم، أو،: ( ا�2واو�روف ا�
طف ��2
A و ھ�2  

   )2(.( 9�رة أ�رف ) �]A��Q ( إ�� ) :�ن �5ول

  ا�واو  ا'ول:ا�$رف  ا�Nر:���(B $روف 

1- � ا�واو : ھ� �2��3)
، أو �>����2 ف ���2واو �2��C و �����2 ��2 ا��,2م، و 2,5ون ا�
ط�2

  اC��2راك ، و �وا�2ق �2���3وع ��2 ز��2ن �>2ول ��2 �125ا��� �5�5ن أن ا�واو ��ط3ق ا���2�و

                                                 
 .204ا��>در (1�L، ص: ) 4(

)5 ( :A5Eء، ا��)�163ورة ا�. 
 .446، 445، �رح ا�ن 5�9ل، ص: 205، �204ن ���ك، �Cن ا�(�ظم، ص:  أ�A5L�رح ) 1(

)2 ( AM5< �� لQLا:9رابا�� �د �9د ا���>ود. ���دري، �3ز�6��� 
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و         ، و (�و : ��2ء ز25د ، و (�و: ��ء ز5د و �9رو و ��13: ��ء ز5د و �9ر و �
ده(�و

.1
   )3(�9رو �

        و22,�5� 229ن �
22ض ا�,22و�55ن أن ( ا�22واو ) ��3ر�225ب ��22 22�5وز أن 5
ط22ف �+�22 ���22ق   

 A�222< 2229دم ���222�و 2225دل 22239
�222
��ل ��و�1222 ��Cھ.مَ و أو$.(***� إ�***; إ�***را ﴿: ھ222ذا ا��222ول ا             

  )4(﴾ ..أ.وبَ ، و=.:;، و، وا':��طِ ، و .�<وبَ و إ:$�قَ  ��=.لَ و إ:

  

  

  

  

��ص �� ا�واو :� ��  

  �(+� : وا�6>ت ا�واو ��0,�م C 5��ر,+� �5+� ?5رھ� �ن �روف ا�
طف   

1- M��5 C �� �+� طف
� 9(1، �'ل : ا�6>م ز5د و �9روأن 5).  

2- 222
          :***>�ِ و رُ  @�***�ِ Rِ ]و �َ  وا bِ =***دُ  �نَ ـَ@*** نْ ـَ�*** ﴿ :���9ط222ف ا��2226ص 22239� ا�
�222م، ��222ل �

 �ِNِ  ر.لَ و�و  َ@. Rِ1(﴾ ◌َ .ل�(  

��22� : 9ط22ف ا�
�22م 2239� ا��226ص -3
B ِ�**.ْ �َ  لَ َ�**دَ  نْ و �ِ�** وا�**ديَ �**B و �ِ  ا�T**رْ  ب9 رَ  ﴿، ��22ل �

  )2(﴾  �تِ �(َ ا��ؤَ و .نَ ؤ�ِ( � و �>�ُ �(ً �ؤْ 

��22�، ��22ل ، أو �راد�223122� (9122�Lط22ف ا���22ء 9 -4
 ب9 رَ وَ  واتِ ا�:**�َ  ب9 رَ  دُ ْ�**� ا�$َ >9**�َ> ﴿ : �

  )3(﴾ .ن���ِ ا��َ  ب9 رَ  ِض ا'رْ 

9 Qوا� �� ALد وردت ا�واو �9ط�9ر،و��ول ا��( ا�طو5ل ) د5دة �ن ا�د5وان �(+� :   

  )4(إذا $طم ا��:���دون .ودھم        و /�وا $�.م ا�:�ط أ.�ن ��>م           

                                                 
 .203، ص: �A5L، �رح ا446D�رح ا�ن 5�9ل، ص: ) 3(

)4 ( :A5Eء، ا��)�163ورة ا�. 
)1 ( :A5E�98ورة ا���رة، ا. 

)2 ( :A5Eوح، ا) �28ورة. 

)3 ( :A5Eا ،A5'�36ورة ا���. 

 .15ا�د5وان، ص: ) 4(
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�ل ھ(� ����2�Dددت ا

�2ل ا���2 ��د ��Dط2ف ا

��ل واو ا�
ط2ف ، و ا��9�2ر 5ظ+2ر �+2ذا ا�

 A,�22ر�ا�� ��22
��ر ا��M�22م ، و ا�22واو �22دل ھ(2239 �22�C225د ا�22ك � A22دون ��ظ�
         22�5وم �+�22 ا����22

. �)
  وا��� �ر,��5 و �

  و ��ل أ�Q5، ( ��زوء ا�ر�ل ):

  ورــ�ل ا�(ــN�ـ]م ا�:]م      وأ$�ورة ا��ـر، و   

  )5(م ا��Nر �B $زن ا�ظ]م      �B ا��.ون ا�$ورا��:�و   

، ���22ء أ26رى، وا��
طو��22ت اDر�
A22��2د �
22ددت ا��2�Dء ا��
طو�A22 و ��22ءت �A��2Q إ�22� أ

,2ذ�ك �2د أ��2د ا��9�2ر �2ن أ��2م و آ��2ل و أ���52س، و��,ل ����وa3�65 �� �+9 �� >در 

، م ا:(��ن �����م و ���ل ا�(2ور3، �
(د ا�'ورة �5واو �� ا��5�5ن ا�����5ن ا��ر�5با�
طف ���

  .ا����م ��ر ا��رA5و

  ا�$رف ا���(B : ا���ء 

� ا��Lء : (ھ� �5Lد ا��ر�5ب ، و ا��
�5ب �� ,ل ��ء ، و ھ� 39� 2Qر�5ن : �ر�25ب  -2)
�

2� ، أن 2,5ون ا��
ط2وف �+�2 )
� ، و �ر�5ب �� ا�2ذ,ر ، و ا��2راد ����ر�25ب ��2 ا��)
�� ا��

 A3+� �� �<�� ���C()1(  

 : ���
9ط2ف  و أ�� ا��ر�5ب �� ا�ذ,ر، �(و�9ن : أ�2دھ�� : )2(،﴾ ى:وَ �َ  ي �>قَ ا�ذِ  ﴿,�و�1 �

�، (�و)
�M� 0ل و�+1 و 5د15 و ��O رأ�12 ور�1253 : ( �وL�Q>ل 39� ���ل ھو �� ا��

   : أ��5س: 9طف ���رد ا����ر,A �� ا��,م ، ,�ول ا�رئ ) ، و ا�'�(�

             ��  ا�د�ول �$و�ل�:<ط ا�>وى �.ن    ى $�.ب و �(زل   �ن ذ@ر ك�( 

��ص �� ا���ء :  -� ��  

ا��و>2ول 239� �O32<5 �2 أن أ(+� �
طف �� O3<5 C أن 5,ون >A32 �236وه 29ن 5�2Qر  -1

A3< 5,ون���C ،5ـر��1 9ـ�Qا� ��2و ـب �(1 ز5د ا�2ذ��ب )، و5QM�5ط5ر و : ( ا�ذي ـ، (�ـ3

، Dن ا��22Lء �22دل 2239� ا��22QM ، A5��22ب ز225د ) �22م 22�5زد ) ، أو ( '22م 5�223ت : ( و 22QM5ب ز225

                                                 
 .31ا�د5وان، ص: ) 5(
 .205(�ظم، ص: ا�ن ���ك، �Cن ا� أ�A5L�رح ) 1(

)2 ( :A5Eا ،�39D�02ورة ا. 
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� �+� 9ن ا�ر�ط ، و �و �23ت : ( ا�2ذي 5ط25ر و 2QM5ب �(12 ز25د ا�2ذ��ب ) ��2ز D(2ك )M����

  أ�5ت ���5�Qر ا�را�ط .

2- ،�2)
��2� :  )3(أن 5
طف �+� �L>2ل 239� ���2ل ���2د5ن ��2 ا��
* ﴿��2ل � ن �(َ�◌ُ َ�*(ْ � أَ إ( 

◌َ (�ھُ �>ْ Nَ �َ  .�ءَ �َ ِ( إ   )4(﴾� ا�َ رَ أ�ْ  ��ً رُ =ُ  .ا�رً �@َ أَ  ن 

� :  ,�و�1 و �S���� ��0(�ف ، -3��
   )5(﴾ ونُ @�. @نْ  ��ُ  .<ولَ  � أنْ ره إذا أراد �.Rً �ْ � أَ �َ إ(   ﴿�

  ل : 6ر�ت �]ذا ���د .� ا��Lء � ( إذا ) �0��L�3ة ، �'و ��0 -4

  

 وا�د �ن ا�د5وان �� ��د وردت ا�
طف ��Dداة ( ا��Lء ) �وQا��(�رح ) و�1،� �و ):   

  تــإن /ر�@B��X �ـرة، و

�:. [� B$دـرو:N1(�(�� ا�(  

25رى ا�2ن (�2ظم ��2 ا��
�25ب ��2 ,2ل ��2ء ورف ا�
ط2ف ( ا��2Lء ) 25L5د ا��ر�25ب، و�

A5L�c� 1ر��و: ( ،�2)

ط2وف �+�2��C �2 ��>�2 ھ2و أن 2,5ون ا��أ(+� �,ون ��3ر�5ب �� ا��

( A3+� ��)2(  ل
Lء ا���2 5( �� ھذا ا��5ت ��ء ا��L��� ( رخ< ) ل
Lا� �
طو�� 39� ( �+)
��

  .ب ا���
��ب ا��ر5 دون ��>ل ز�(��5Lد ا��ر�5

  ا�$رف ا����ث: �م 

� ��(L>�ل)
، أي 2,5ون ا��
ط2وف �+�2��C �2 ا��
ط2وف 12539 ��2 �,�12 'م: ��3ر�5ب �� ا��

�: )3(،�5 9(1 ���ز��نـــ��را6��
 �ِ .ْ َ> =َ  �بَ �َ �َ  �ُ �A رَ  �هُ �َ �َ اNْ  م  ، �ُ ىو
َ �َ  �ُ ر�   ; آدمُ /َ =َ وَ  ﴿ ,�و�1 �

�]ذا ,�(ت ا��2Lء و '2م ���2ر,��ن ��2 ا���2Qء ا��ر�25ب ( '2م ) �A23+� 125 و �2راخ  )4( ﴾ ىدَ ھَ  وَ 

��22ل ��522و15 : ( إذا �223ت : �22ررت �ز225د '22م 22�9رو ، ����22رور ھ(�22 �22زوران ،  )5(229ن اDول،

Dء ا��رور ا�Q�)د ا
� Cإ   )6(ول و ا(�ط�19 )����رور �
�رو �م �5


ض أ�,�م 'م :  -    �  
                                                 

 .203�رح ا�ن 5�9ل، ���د ��� ا�د5ن، ص: ) 3(

)4 ( :A5Eا ،A
 .36،37، �35ورة ا�وا�

 .82: ا�A5Eورة، 5س، ) 5(
 .47ا�د5وان، ص: ) 1(

 .�535ن ���ك �Cن ا�(�ظم، ص:  أ�A5L�رح ) 2(

 .205ا�ن ���ك، �Cن ا�(�ظم، ص:  أ�A5L�رح ) 3(

)4(  :A5E122، �121ورة ط1، ا  . 

 .205ا�>در ا����ق، (1�L، ص: ) 5(

 .1/438ا�,��ب، ���5و15، ) 6(
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� : ﴿  )7(�د ���0 ( 'م ) ��3ر�5ب �� ا�ذ,ر -أ   ��
َ�.َ(� �و:*َ; ا�ِ@�*�َب �َ��ً�*� َ=>*; آ�َم ,�و�1 �

  )8(﴾  وُھًدى وَر$�	ً  Bءٍ �َ  لِ �@ُ  ا�ذي أ$:َن و ��/.]ً 

��2� �د �� ( 'م ) �و�2 ( ا��2Lء -ب  
ا�*ذي أ�*رج ا��ر=*;   و: ﴿) ��2 إ��2دة ا��ر�25ب، ��2ل �

  )��T �<�N� ﴾)9ء أ$وى

                                                 
)7 (Dرح ا�A5L� :206، 205، ص. 

)8 ( :A5Eم، ا�
)D�154ورة ا . 

)9 ( :A5Eا ،�39D05، �04ورة ا. 




ر أ�� ا�ا��و                                                                            الفصل الرابع � �� 
      ا����م ا�����

 120

  )1(، �'ل : (>��ك ، 'م �د �ذر�ك �ن ��ل ����S(�ف ��و�د  -ج  

   :( ا�طو5ل ) ا���9ر،,�� ��ء �� �ول  ا�د5وان،�رف ا�
طف ( 'م ) وردت �� 

   )2(�.�دم �� ��د ا�ظ]م و .$طم    . �م .(�ض :��ط�.
�B.ھو ا�$ق                   

   :( ا�5L6ف ) ا���9ر،�ء �� �ول و �

>�B   .رِ اھِ زَ أَ  ـنْ �ِ  دتA 1  (َ  م  �ُ         �� أي إ(:B ـم .�:ـ	 �ـ��

  !ورودي ، و د:��� أي دوس   ـزت     ، ���م د���� إ�.ـك  

  )3(و ��وك ا���Nل �وNت رأ:B      �م أ��:�(B �ن ا�$زن �و��   

239� أن ا��2ق 9ر ,�2LM5 A2�3 ا��
�ل ا���L� �2 ا��5ت اDول A2�C�523، وھ2ذا د�ا�(2وم  �2)
��

�22
��ر ، و �,22ن �22ر�9ن �22و�C2253ل ���22ب ا�ظ�22م ا�ظ223مإن ?�22ب     � 225(+ض و 9(د22Sذ �)5�22

          (�22د ا��9�22ر ھ(�22 ا��22
�ل ( '22م ) ��22 ا��225ت Dن د225L� �22+��Cد ا��ر�225ب و �,22ن �A223+� 1225 و

  .و �راخ 

�2'� :  �� ا�5�Dت ا�'�'A ا6Dرى �5ث ��ل  و (�د ا���9ر ا��
�ل �رف ا�
طف  ( 'م ) -

 : �22)

22ل ( 22Q)دت ( ��L� 225د ا��ر�225ب و ا��را�226 ���22ءL� 22دت : �22]ذا ,�(22ت ( '22م )Q) 22ل
�

  ���زا 9ن 9واط1L و 6واطره . –أزاھ5ر �LL<–  ��3ت و (ظ�ت 

(22رى أن ا��22زن ��22 ھ22ذه ا�225�Dت �22ن ا��
�22ض �229م 5را�22ق �22
� ا��9�22ر ، و �22�35   

�22
��ر ا�C2256رة اDر(��22 �'�1223 �22وق ,�ھ22ل ا:(��22ن ا��و(��22 ، و ,�22ن ��22 ھ22ذه ا�>22ورة اL�         

 ، O5222و�1222( '222م أ���222(� ...�و�222ت رأ��222 ) �0222و�5 ذا��2225 ��222دث >3222ب ا����222د (�222ذه �و                 

Cو ا��9روه د��.  

  

  

  

  

  

                                                 
 .447�رح ا�ن 5�9ل، ص: ) 1(

 .15ا�د5وان، ص: ) 2(

 .146ا�د5وان، ص: ) 3(
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  : أو ا�$رف ا�را��

  : دCCت، �(+� ھ� �,ون 39� 9دة �
�(� و �ن �روف ا�
طف و :أوا�$رف 

  د5(�را.6ذ �ن ���� درھ�� أو  (�و: �556�3ر،���
�ل ( أو )  -أ


�ل ( أو )  -ب���،A���k� :س ا���ن أو ا�ن �5ر5ن  (�و���  

 ا��� ، و ا��556ر �5(
1 .  ا��556ر:ا�Lرق �5ن ا:���A و  -ج)�� C A���:أن ا  

  أو �
ل ، أو �رف  ���
�ل ( أو ) �5���3م ، (�و : ا�,A�3 : ا�م ، -د

  ��k+�م 39� ا���� ، (�و : ��ء ز5د أو �9رو و -ھـ

� :  )1(ا:���لا��L>5ل �
د  -و��
 	َ > *�ِ  لْ َ�* لْ وا ُ دُ �َ �ْ ى �َ �رَ /َ (َ  وأَ ا ودً وا ھُ و(ُ وا @ُ ��ُ َ  وَ  ﴿��ل �

   )2(﴾ .نَ @ِ رِ �ْ ا��ُ  نَ �ِ  �نَ � @َ �َ وَ � .�ً ِ( $َ  .مَ اھِ رَ �ْ إِ 

 �'ل �و�1 ( ا�5L6ف) و �د ورد ا�
طف �ـ ( أوQوا� A'�' �� ا�د5وان �� (:   

                  B@ت أ�:��:�  )3(ل      أو �ر�� Tدا ا����ء �را$��.ل طو. ف

2239� �22Lظ  ( ) ���22ـ ر�22( �225ل) ��22رف ا�
ط22ف ( أو) ��22ـ�ء �22Lـظ (��22د 9ط22ف �22Lظ ( ر�22

  .����و19 ( �5ل ) �� ا��ر، وA��9 �ره ا�,�رة

   :( ��زوء ا�,��ل ) ،و ��ء �� �و�1

                          9.)�<� �� A! �رق 	؟  =>; ا�$.ـ�ة  	$R�)ا�  

  )4(<>وب ا�/�د$	، أو ا� �RنA  أ�Rدةٌ  :.�نِ                          


��  أو) دA2�C ا��L>52ل �
2د ا:���2ل( هأ��2د) و�2Sدةأ( طف ا���9ر �Lظ ) ا��23وب239 (

 
طوف 1539 ( أ�Sدة ) �� ا�ر�، وA��9 ر�
1 ا��3�A�Q���ء �Lظ ) ا��3وب ( ��� .  

  

  

  

  

                                                 
 .�449ن ���ك، ���د ��� ا�د5ن، �9د ا���5د، ص:  أ�A5Lا�ن 5�9ل، 39�  �رح) 1(

)2 ( :A5E�135ورة ا���رة، ا. 

 .24ا�د5وان، ص: ) 3(

 .58ا�د5وان، ص: ) 4(
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  ا�$رف ا����س : أم 

 A
39� Qر�5ن : ��>A3 ، و �(�ط ALون ( أم ) �9ط,�  

1-  �2�+)D ، 26رE2�0دھ�� 29ن ا� �)M�2�5 C 2دھ�
( أم ) ا���>A3 : ھ� ا��� ��2 ��3+�2 و ��2 �

2�Cا �� Cإ �� C ( أم ) ردان �����5 أو ��د5را وL� م إذا�+L� و أ,'2ر ��2 �,2ون A32<�� 2ت)�,

A53
�)1(  : ���
  )2(﴾ �م �(ذرھم ! .ؤ�(ون أم(ذر��م اء =>.�م أأو:﴿,�و�1 �

� �واء 539+م ا:(ذار و ا���د5ر:)
  9د�1 .ا��

��ص �� ( أم ) � ��:  

��22�: د�A22 �3+�22زة ��22 اL�22�C+�م) �9�22د ���022 (أم -أ
ا�:**��ء  أمأ(**�م أ�**د �><**� أ﴿: ,�و�122 �

  )3(﴾ھ��(�

أ�2د �ـ ( أم ) �� �5>د �ـ ( أي ) ا��� 2,5ون ا��ط23وب �+�2 �
525ن إ�� �+�زة �5>د �+� وو -ب

: أز25د ��2 ا�2دار أم ) �
د ھذه ا�+�زة �5ن �2Lرد5ن (�2و�� ( أم ا��5S5ن ��,م �
3وم ا�'�وت و

� : ، و أ��Sم ز5د أم ��9د�9رو ��
  )4(﴾��.د �� �و=دون  أمدري أر.ب و إن أ ﴿، ��ل �

� :  -�ـ��
�و=*دون  ل إن أدري أر.ب �� ﴿و�د �� أم ا���>A3 �5ن �Lرد ، و ��A3 ، ��ل �

  )�N. ﴾)5ل �� ر�B أ�دا أم

أز5د 9(دك أو �9رو ؟ و أز5د 9(2دك أم 2�9رو ؟  �و�ك:و ا�L>ل �5ن ( أو ) و ( أم ) ��  -د


3م ,ون أ�دھ�� � C ولD3م أن أ�2دھ�� 9(2ده و �� ا�'�( 9(1،�0(ت ��0ل  9(ده،أ(ك �� ا
� �

1�3
� C أ(ك C55ن. إ
6(�
5(1، �0(ت �ط���1 ����(  

  

  

  

   :( ا�5L6ف ) ا���>A3 �� ا�د5وان ، �ول ا���9ر،�رف ا�
طف  أم 

                                                 

 .426عراب للزخمشري، ص: ، املفصل يف صيغة اإل206ابن مالك، البن الناظم، ص:  ألفيةشرح ) 1(

 .06سورة البقرة، اآلية: ) 2(

 .27ة النازعات، اآلية: سور ) 3(

 .25، اآلية: نسورة اجل) 5(

 .426املفصل يف صيغة األعراب، للزخمشري، حممد حممد عبد احلميد، ص: ) 6(
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)1(، أم أ(ت (ور ا�:��ء ؟�.ط
;    أ��.ب .�ور �B رو1	 ا�(�س     
  

  

5م وا��(�22ن �,A22�3 ��9�22ر �522ن 229ذاب ا�(�22ر �,A22�3 �+225ب، و�22رح ا�(
22��22 ھ22ذا ا��225ت ��22 ا

�2د ا��ر(2ت �+�2زة ا���2وA5 ��2 ��9ر وظف ( أم ) ا�
�طA2L ا���>A32، و(�د ھ(� ا�روQـA، و

(  ،��2ل أ�2Q5و، و ھ2ذا �2رط �2ن �2روط ا�
ط2ف �2ـ ( أم ) ا���>A32 ــA ا��5ت ( أ�+25ب )�دا5

  :ا����ث )

  )2(ء �(��        �.] رأى أم (��را! .�رف ا��ر                

  

) ھ(� 3� ا�م ( (+�را ) و �5>د �ـ ( أم
طف ( أم ) ا���>A3 9طLت ا��� ( ��5 ) 9رف ا���

): �
55ن أ�د ا��5S5ن ،  C ( �L)رف ا��� A)و ��ءت ���ر.  

  : و ��ء �� �ول ا���9ر ( ا�5L6ف )

  زارـــأ(:.م .�ب �B ا':$�ر         �.ن �
ر.د �>�ل وھ       

   :.��ت �T(.�ت ا�Nواري @��(A          >���  أ(��.د ���د ر�   أم       

  )3(	 ا�(�.ر ا��Nري ؟(ّ 'ط.�ر أم Tُ أر.P ا�زھور أم (
�	       ا أم  

  

2
رA5 ���3ھA�2��)�� �2 ز���12� A2S)+� �(        ھذا ا��5ت �ن �>5دة رد �+� ا���9ر 39

(    �) �ن أ�د أ�(�ء �9و��12 ( ا��52_ ��29ر �2ن ���2د ا�>O��2 ا�����2 ) و �2د ���2ھ 1931

�+22ذا (�22د �15، و9ط22Lت 122539 22�9ر ا���22 +�22 ) ، ��22د وردت ھ22ذه ا��
طو��22ت �22 ���22(22ت و��

D1�2 �+�2، و���ا�3+� أ���ء , A'�'�2ء ا�+
أم ) ا���>A32  وظ2ف ا��9�2ر (، و�2ذف ا���1�2 �

  . ,� �5وي ا����15 و5ؤ,ده

  

  

  

                                                 

 .19الديوان، ص: ) 1(

 .28الديوان، ص: ) 2(

 .299الديوان، ص: ) 3(
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�(+��2 ����2ل  ھ� ا�وا�
A �5ن ��5�3ن ����5 �� ��د5ر ا��Lرد5ن �2ل ,2ل أم ا��(<ط�	 :


2د ھ�2زة  ا���2و5� 2 أي�S�Lد�1 ، و ذ�2ك إذا �2م ��2Qو� �+
2Qأو ھ�2زة 2,5ون �و ، A)1(  .   

 : ���
� َ�*�ِ  نَ ورُ ِ/*�ْ .ُ  نٌ .ُ ْ=*أَ  مُ �ُ َ�  أم� �َ ِ�  ونَ �ُ طِ �ْ .َ  دٍ .ْ أَ  مُ ھُ لَ◌َ أم � �َ ون ِ� �ُ �ْ .َ  لٌ Nُ رْ أَ  مُ �ُ َ� أَ  ﴿��ل �

  )2(﴾  ��َ �ِ  ونَ �ُ �َ :ْ .َ  انٌ آذَ  مُ �ُ َ�  أم

   : ���22
ھ**ل .:**�وي **ل  ﴿و �22د �,22ون �
22د اL�22�C+�م ، و �,22ن �225Mر ا�+�22زة ، ��22ل �

  )3( ﴾ أم ھل .:�وي ا�ظ>��ت و ا�(ور ا'=�; و ا��/.ر

222� ( أم ) ا��(�ط
A222، و �222د ا2223�6ف ا�  )
2225رى ا��>222ر5ون أن �
(�ھ�222  (�و2225ون ��222 �

 : ���
� ( �ل ) ، ��ل �)
  )4(﴾ /��@م ����(.ن>ق �(�ت و أأم ا��ذ ��� .� ﴿ا:Qراب ��

  و 5رى ا�,���S ، و ا�ن ھ��م ھ� �'ل ( �ل ) ، و أن ��2 �
2دھ� ,��2 ��3+�2 ، �](2ك إذا  

� : ( �ل ��م �,ر ))
   )5(�3ت : ��م ز5د أم �,ر ، ����

��22�و ��22ل آ226رون أ(+�22 �'22ل ا�+�22زة ، إذا �22م 
أم �ر225دون أن  ﴿: 22��5دم 539+�22 ا�L�22+�م، ��22ل �

  : أ�ر5دون . أي )6(﴾���0وا ر�و�,م 

  �رف ا�
طف أم ( ا��(�ط
A ) �� ا�د5وان �ول ا���9ر : ( ��زوء ا�ر�ل )  

  $(.نــــن ود أ(.ــا�ر=ــودة أ�رى أ(�               

               ��  ز.ن ؟ ـ��N	 ا�@ون ا�$ـوع      ر(���� �

  )7(��=�:�ف و ا/ط��ب    أم ھB ا�<وة �:�;                

2� �(2أم ) ��A3 �(�ط
A �2�9 ��3+�2، ���2و�A �+�2زة و(أم ) ھ�ـ ( ����
طوف )
(     ��2ءت ��

  )8(.�ل ) و أن �� �
دھ� ,�� ��3+� �ل ) ، ,�� 5رى ا�ن ھ��م : ( ھ� �'ل

  

  

  ):( ا�5L6ف و ��ء �� �و�1

                                                 
)1 (A5Lظم، ص:  أ��)ن ا��C207ا�ن ���ك، ا. 

)2 ( :A5E9راف، اD�195ورة ا. 

 .16رة ا�ر9د، اA5E: �و) 3(

)4 ( :A5E�16ورة ا�ز6رف، ا. 

 .51/44(ظر �M(� ا�5�3ب، ا�Cن ھ��م، ) 5(

)6 ( :A5E�108ورة ا���رة، ا. 

 .39ا�د5وان، ص: ) 7(

�1/44
(� ا�5�3ب �Cن ھ��م، ) 8( 
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  ض ا�ورود ــ، @
 ا=	ً 1و       و >وب �R.1	 N)@ ،وم ا�>.ل  

  )1(ول .�.ب >ب ا�و�.دو ھ     ا�>.ل أم ظـ]م، @�(ــ� ط�   

239� ھ(�2 ����
طوف �2ـ ( أم )  A25)ا��� A52د �2ذ�ت ھ�2زة ا���2و�3+�2 ، و���2�9  A2
��A23 �(�ط

2� �وا�2M, ( A2ض ا)
�� ) A92واQ وم ا�53ل�), AS5Q� 3وب�م ( أم ) ، �+L��Cو    �2ورود ا

  .ا�ظ�م ,0(1 �ط ا�53ل

��2 (�2و : (  �� ا��>د ( إ��2 ) ا�'�(A25( أو ) �'ل و ،أ�� ���5 65ص ( إ�� ) ( �,�ر ا�+�زة )

5
(� أن ( إ�� ) ا����و�5L� �+3'�� Aد �� �25Lده ( أو ) ، �2ن ا��2556ر ، )2(A5S )إ�� ذي و إ�� ا�(�

: ( ���س إ�� ا���ن و إ�� ا�2ن وإ�� د5(�را ) و ا:���A، (�و (�و : ( 6ذ �ن ���� إ�� درھ��

ك (�2و : ( إ��2 ـو إ��2 �
2ل و إ��2 �2رف ) و ا��5�2ر5ن ) و ا����5م (�و : ( ا�,A2�3 إ��2 ا�2م 

�6��22 ��
22Q+م ، و ذ�22ك �22د6ول ا�22واو ـ22ـز225د و إ� ، A22Lھ22ذه �9ط A225)�'22�9رو ) و ( إ��22 ) ا� �

  )3(.�رف ا�
طف C 5د6ل 39� �رف ا�
طف539+� ، و 

�م 5
د ا��5_ ( أ�و �239 ا��Lر��2 ) ( إ��2 ) ��2 �2روف ا�
ط2ف ، �2د6ول ا�
�2طف و  

  )4(.� ��ل ا��
طوف 1539+�، و و�و539+9

�و�ك: ��2ء(� إ��2 ز25د و ، أ9(� إ�� ا�'�(A5 �� (�و ,'رھمو إ�� 9(د أ ":��ل ا�ن ھ��م  

���ز��+� ، و وا��+م ا�ن ���ك أ(+� ?5ر �9طD�, ALو��، و ز9م 5و(س و ا��Lر�� إ�� �9رو

ALط�
  .)5("?���� ا�واو ا�

39�  ��ل ا�ن ا��راج : �5س إ�� ��رف 9طف ، Dن �روف   �+Q
ا�
طف C 5د6ل �


ض ، �]ن و�دت ��S5 �ن ذ�ك �� ,��+م ��د 6رج أ�دھ�� �ن أن 2,5ون �2رف 9ط2ف ، �

) �� ھذه ا���A�0 ��5ت �9طA2L إ(��2 ھA25��) �2 ، ��م ز5د و C �9رو، �ـ (C(�و �و�ك : ( �� 

  و (�ن (�د إ�� ھذه �L5 Cر�+� �رف ا�
طف ) .

   �ل ا�:�دس:ا�$رف 

  )1(,ن ط� "��,ن، ,ـ " �م �5د ا�رؤ  C،و  �ل، ���ب:أ��
ت �Lظ� و

                                                 
 .158ا�د5وان، ص: ) 1(

)2 ( � .450ا�ن ���ك، ص:  أ�A5L�رح ا�ن 5�9ل 39

 .450ا��>در (1�L، ص: ) 3(

 .426ا��QLل �� >AM5 ا9Dراب، �3ز�6�ري، �ن ���5ق، ���د ���د �9د ا���>ود، ص: ) 4(

 .M59 ،60(� ا�5�3ب، ص: 5(ظر �) 5(
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 رو ـ2ـ" �� ��2م ز25د �2ل �9 (�و: �,�C،1 ��  إ9را�1،��  اDولھذه ا�'�'A ��رك ا�'�(� �

،"  C رب ز5دا �,ن  �9رو،و��ء ز5دQ� C �9را.و  

و �ل : �رف 9ط2ف ، و 2,5ون �
(�ھ�2 ا:2Qراب �ط�2�3 ، و ���+�2 �125 �23�6ف �2]ن ,�2ن  -

  : A3 �+�ا��
طوف �+� ��

  ��15.ز5د ��9ر �ل ھو  (�و:39� ا(�+�ء ?رض و ا��S(�ف ?5ره  ��3(�15: -1

و إن ,�ن �Lردا �� 365و إ�� أن 5,ون �
د (�L أو (+� أو �
د ?5رھ��2 ، �2]ن ,�(2ت  -2


د �  

 :أي  �2ل 2�9رو: ��2 ��2م ز25د �3+� و �
ل Qدھ� ��� �
دھ�، (�2و(�L أو (+� ���ر5ر �,م �� �

  (�L ا���5م 9ن ز5د و �'�1�5 �
�رو .

و إن ,�ن ا��
ط2وف �2ـ ( �2ل ) �
2د ?25ر ا�(�2L و ا�(+�2 �+�2 :زا�A2 ا��,2م 29ن ��2  -3

 �+3��  

 1)0, �13 ��� �
دھ� (�و : " ��ء ز5د �ل �9رو " . ��,ون��
  9(1 و �


ــ�����ل � )2(،(+�، و ,�ن ��,(� ���5 5راد �1أو ��ر5ر  (+�،أن 5,ون ��ررا �
د  -4 :  

  )3(.﴾ =(َد ر��ْم ُ.رَزُونَ  أ$.�ءٌ  �لْ  �` أ�وا�ً  B :�.لِ ا ��>وُ ُ  ذ.نَ ا�9  نَ �َ :َ $ْ �َ  و!َ  ﴿

  و �5Lد ا��Cدراك (�و : ��
ت ر?�ء �ل >+�5 . -5

  د5وا(1. ) ��أن ا���9ر �م 6��5دم �رف ا�
طف ( �ل  وا����ظ

  

  !  ا�:���:ا�$رف 

:C +� طف

د إ'��2ت ��>2ر ا��,2م 239� ��2 ��3+�2 أ(+�2L)� �2 �ن �رف ا�
طف ، و 5� �L)� �

  )c)1ول (�و : Qر�ت ز5دا C �9را.9ن ا�'�(� �� و�ب ، و �'�ت �


د :  -� Cإ AL) �9طC ون (,� C و  


د ا��6ر ، (�و : .. ز5د ��9م C ��ھل . -1�  

  ، (�و : أQرب ز5دا C �9را .�
د ا�Dر -2

                                                                                                                                                         
�ط3) 1(<9 A)ا�ط�ء ��>ورا �ز O�L� :�A5�5ل: ا�ط�: ھو و�د ا���رة ا�و��أول �� 5و�د، و A5ا�ن ا�ظ� ،� . ، و��

 .447، 446، �رح ا�ن 5�9ل، ص: 211، 210م، ص: ، ا�ن ���ك، �Cن ا�(�ظأ�A5L�رح ) 2(

)3 ( :A5E�169ورة آل �9ران: ا.   
 .411، 410ا�ن ���ك، �Cن ا�(�ظم، ص:  أ�A5L�رح ) 1(
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  ن أC �6 ا�ن ��9 .�
د ا�(داء ، (�و : �5 ا� -3

  ا�د�9ء ، (�و : ?Lر \ �ز5د C ��,ر . -4

  ا���5Qض ، (�و : ھ� �Qرب ز5دا C �9را . -5

  )2(و : �
ل �9را C ز5دا �(ط3ق.�
د ا�م �
ل ، (� -6


 أ�و�( وLد ا�
(�2و   ل ا����2Q ا����م ا�ز���� �� ,��ب �
�(� ا��روف أن 5
طف �� �

" �2دك  ا�ن ا�(�ظم �� �ر�A5L�c� 1 ھذا ا��ول ، ��ول ا�
رب :  ورد )Q�،)3ر �9ر C ز5د


ك �دك C ,دك ".C ,دك " L)5 " : 4(، أي(  

  .9ر �� د5وا(�1ا�� �1م 6��5د� » C « و�رف ا�
طف

                                                 
 .3/215ا�
طف �� �� ھ� ا�+وا� �5�3وط�، ) 2(

 .531(ظر �روف ا��
�(�، �3ز�6�ري، ص: ) 3(

 .410ا�ن ���ك، �Cن ا�(�ظم، ص:  أ�A5L�رح ) 4(
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  را��� : ا��ــــــدل 

    )1(��,م �� وا�طA ھو ا����� �دC .ا���� ا���>ود ��

��22 '22م ���A22<�6� 122 ا��22دل ، وھ22و ا���>22ود �>22در ا��
ر225ف ��22(س ا��22دل و ھ22و ا�  �

����,م �� وا�طA ��6رج �����>ود ����,م ا�(
ت و ا��و,5د و 9طف ا���25ن D(+2ن �,��2ت 

. Aطوف ��ل و �,ن �](+�� ��>ودان ����,م �,ن �وا�ط
  ���3>ود ����,م و �� وا�طA ا��

  )2(ا����، ا���>ود ���(��A، �� وا�طA.ھو  ا��دل:��ر.ف  –أ 

 أ226رج : ا�(
22ت ، و ا��و,225د ، و 9ط22ف  �>22ل، ���(�A�22،و ا���>22ود  �22(س،������22

. Aود �+� ، و �� وا�ط<�� C ، A��)��� ن ,ل وا�د �(+�� �,�ل ���3>ودD ، ا���5ن  

. A��)��� طوف ��ل ، (�و : " ��ء ز5د �ل �9رو " �]ن �9را ھو ا���>ود
  أ6رج  ا��

   أ:�م:�>�دل أر��	  أ(وا=ـــــ�: -ب

��2� :  ل�دل ا�,ل �ن ا�,ل : ��2 ا'ول :
 أ(��*ت       ط ا��:*�<.م /*راط ا�*ذ.نھ*د(� ا�/*راا ﴿�

﴾.)3(  

: B)ض �ن ا�,ل (�و ا���
  : " رأ5ت �و�ك أ,'رھم ، و '3'5+م، و (��� �(+م " .�دل ا��

  و �دل اC����ل (�و : �3ب ز5د 'و�1 ، و أ��9(� �9رو ��(1 ، و أد�1  ا����ث :

  1�3 .و 9

���2ر ، أردت أن ��2ول : ����2ر ����2ك ���2(ك ��دل ا�3Mط �'2ل : �2ررت �ر�2ل  و ا�را�� :

و    و �C �2 5>2در 29ن رؤA25إ�� ر�ل ، 'م �دار,�1 ، و ھذا C 5,ون إC �� �داA25 ا�,�2م ، 

.A)4(�ط�(   

  

                                                 
 .215ا�ن ���ك، �Cن ا�(�ظم، ص:  أ�A5L�رح ) 1(

 .456�رح ا�ن 5�9ل، ���د ��� ا�د5ن �9د ا���5د، ص: ) 2(

)3 ( :A5Eا ،A���L7-�6ورة ا�. 

 .150ا�,��ب، ��5و15، ص: ) 4(
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  : �د ورد ا��دل �� ا�د5وان ,���E و

  ���5ط ):��ء �� ا�د5وان، ( ا ا�@ل:�دل ا�@ل �ن  -أ

  )1(.ن ا�<(وط ، و ذا .:�; �� ا'�ل�  �(�س ��/�ن : ذا .:�; �� دم  او                 

  �� ھذا ا��5ت OQ�5 �(� إ�دال �
ر�A �ن (,رة .

� �1 �2دم   ����رة :
� �12 ا2�Dل إ�2دال �2ن (,2رة -ذا �5
(             �2ن ا��(2وط ، و ذا 2�5

  �6>�ن ) .

39� أن ا�(�و ھذا د A�CمS��2ر ، و ا�256ر ��2 ,2ل س �5+م ا����2ل ، ,و�2ود ا�S�Lو �5+م ا��� ،

  ز��ن و �,�ن .

�Q5( ا�����رب ) ،و ��ء أ:  

  )2($د�(B رو$�� ا��:��ر .و   @ذ�ك ��ت �B ا�@�R(�ت              


ل ، �دل ا�,ل �ن ا�,ل ، ( �دث �ن ��ل ) . Lل �ن ا�
Lو �دل ا�  

A�Cل ا�'�(� أ,'ر د
Lول . و ��05 ا�Dل ا
Lو�� �ن ا�Qو و  

   :��ء �� ا�د5وان  ( ا�����رب )ا!��ــــ��ل :  ل�د -ب

  )3(.�طر���ء ا��>وج ، ���ء ا�    .BNء ا����ء، ���ء ا���1ب                

3� ھذه ا�Dور : ا���Qب ، ا�'3وج، ا��طرDن �>ل ا����ء 5���ل 9.  

  )4(."� إ�,�ن �+م �
(�ه � ا��ذفأ�دھ� " و C �د �� �دل اC����ل �ن رA5�9 أ�ر5ن :

  .�� ا�د5وان  ( ا�,��ل ا���زوء ) �دل ا��
ض �ن ا�,ل ، ��ء -�ـ 

  )5(.ا�ورودا��<�Rق، و   وا�$ب �(�ت �B �واط(�                    

  ا�(��ت.و ا�ورود �زء �ن  ������Sق،

39� >�Lء ا�(Lوس و ��+�  ������Sق، A�C6ر5ن،و ا�ورود دl�  ا:(��نو AL< ھ(� �,�ن.  

                                                 
 .41ا�د5وان، ص: ) 1(

 .236ا�د5وان، ص: ) 2(

 .237ا�د5وان، ص: ) 3(

 .216 ا�ن ���ك، �Cن ا�(�ظم، ص: أ�A5L�رح ) 4(

 .194ا�د5وان، ص: ) 5(
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ل �2ن ا�,2ل �2ذ,ر و ��د أ>�2ب �
2ض ا�(��2ة �5(��2 ا�9ر2Qوا 239� ا�6�2دام �2�9رة �2دل ا�,2

���
ا��ط���A         و�� ا��6دام �دل، و ھو ����(1 �(زه 9ن �
ض  و ,ل و اDأ���ء \ �

.)1(  

?5رھ��2  و C 5��رط �ط���A ا��2دل �2��3دل �(12 ��2 ا��
ر25ف و ا��(,25ر ، و ��2ب ��2  

���دل ا��
ر�A �ن ا��
ر�A ، (�و : أ��ل ا�ز59م �
د ، و ��دل ا��
ر�A �ن ا�(,2رة ، (�2و : " 

ا22�Cم ����22ن ، ا����22د و ا����22ق " و ا�(,22رة �22ن ا��
ر�A22 ، (�22و :" زار(�22 إ�22راھ5م ر�22ل 

ر5م " و ا�ظ�ھر �ن ا���Qر ا�S�Mب (�و : " أ����1 �د5'12" ، و �2ن ا�5�2Qر ا���6ط2ب ــــ,

  )2(." أ��9(� �39ك ": ن �دل �
ض ، أو �دل ا����ل ، (�وا���,3م 39� �رط أن 5,و أو

و    � ا��>O5�22 ـ�ر �22ن ا�ظ�22ھر �22ـ22ـ، و C ا��Qو C 22�5دل ا���22Qر �22ن ا���22Qر  

�5وز ( ا�
,س ) ، و ھو إ�دال ا�ظ�ھر �ن ا�5�Qر ( ا�S�Mب ، أو ، ا���,3م ، أو ا���6ط2ب : 

  ��رط أ، 5,ون �دل �
ض .


2ل ( �22دل ا�,22ل �22ن و   L22ل �22ن ا�
L�22ل و2�5دل ا��22د ��22دل ا�,2ل ) (�22و : " �22د'(� ��2ن �

 A3رد �ن ا���Lرد (�و : " 9ر�ت >د�5ك ا�ن �ن ھو " ، و ا��Lن ا��� A32و :         ا����)

 C 3ت� "\ Cا:�6ص " إ�1 إ A�3,.)3(     

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
 .L142 ،143>ل �� >(
A ا9Dراب �3ز�6�ري، ص: �ا�) 1(

 . A<�6292 ،293 ا��رح �Cن ھ��م، وا�ن 5�9ل، ص: ) 2(

)3 ( � .457ا�ن ���ك، ���د ��� ا�د5ن �9د ا���5د، ص:  أ�A5L�رح ا�ن 5�9ل 39
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  هي.ـــــــــالن المبحث األول:

  ر.ـــــــــاألم المبحث الثاني:

  داء.ــــــــالن المبحث الثالث:

  ام.ـــــــاالستفه المبحث الرابع:

  ض.ـالتحضيالعرض و  المبحث الخامس:
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 رجي.ــــــــالت المبحث السابع:
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   �� ا����م ا�����أ
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� ا������� ��  :ا


� ا������� �ر��ن:  -���ت ا�ط�ب 	�#د!� �ط�و�� �	ر  ���ل و، و�	ر ط�ب، وط�با%

�رةھو ا����ود �����ظر ھ)���ا�ط�ب '�#��ع # �	ل ا� ��ل و	,- .���: ا��)��، ، وأ�وا!(�� ،

2#�� �دراوأ .)1(!د ا���ض ا�#ر�� ��ن أ�وا!�.، وا�#���، وا'�#2)�م، ور، ا��داءـــا�0و- ���

  ا����� ا�ط��	�.

  .�ــا��): ولا���ث ا� -1


���� ھ��و: -أ� ا��� ������رم ا����7 ، أي  ��# 8 7���ل، و �)��ن ا��2��ف !��ب ا�-���  ،)2(ط��و �

  .)3(، ھو ��2 ��و�ك : ا>رب: ' #>رب، 	�ول �	�و	.ا�;ح ��2 ا�0ر

- ����و %و��ك�.  رف وا د  :و ا � �����0ر ��� ، و ھ�و : ' �2#�لو ھو ( ' ) ا���ز�� �-

د ' 	�#,ل أ��رك: ، -�و�ك ����	ر ط�ب ا�-ف أو ا�#رك -��#)د	د ، و %د 	�#��ل ��ا'�#�;ء

و                  ، و ا�0�را�#����، و ا'��#2)�م :' #�#,ل أ��ري: و ا!��م أن ھ�ذه ا0ر���� أي

��'، #�#رط �� -و�)� %ا��)�� ��7 #��د	ر ا���رط ���دھ�، -�و��ك: �	�ت ���! ��أ��2�.،  ر	��� دا�

  .أي: إن أرز%.

.���ك أزرك، أي إن #�ر��	��ن �	#��ك: أ	���ل ، و %و %و��% ،����ك، أي إن #-ر����� أ-ر���ك أ-ر���و�

7���# :﴿  َ� َ�ِ  بْ  ِ� ��ِ� ِث◌ُ رِ �َ  .��ًّ ِ وَ  كَ ِ� دُ #  نْ  ﴾ )4(  F���# ���-G�. ��� %�ل: �)ب �� و�	�، %	�ل: �

�	�I  . و ا�� �ة 	2ر%�ون ��	ن ا��#���ل)5(�. ؟ ���ل: 	ر,�����7 ا��)��� ��و   �ـ( ' �2#�ل ) �

ا�ط�ب �ن ا��)�� ���ز���  ا!�م أن: " و�)� �� ���7 ا�ط�ب أو ا�د!�ء، 	�ول ا���رد�	ن ا�#���

7 �2�ظ ا�0�ر، أ' #�رى أ��ك ' #��ول: �)	�ت ��ن  ، 	�ري�ن ا�0ر��رى !�� ���- .��7 �2ظ�!

  .)6(، و �-ن ط��ت إ�	.�و%�

��   �7 ا��2ل ا��>�رع��ھ	� !ا�� �ة ����ون !�L# 7�	ص دLول ( ' ) ا�و<#�#�

���ول ا����	 ،.����#���ذو «����: ا���' ھ��ل ا��>��ص ا��2��L# ـه���� �لـ�رع �;�#����ـ ، 0�)�� .��<	��

                                                 
)1 (�<	
	� �� د	وان � �د ا��	د � �د !�� �L	�2، ��107 !�وم ا��;��، ��Lط	ب ا��زو	��، ص،  ح	�ظر: ا���، وا����� ا

 .40، ص، ���1995��م د��، ر���� ����#	ر �� ا���I ا��ر�	� ����� ��#��، ��� 

 ، ��دة: ن.ھـ.ى. ��6/280�ن ا��رب، '�ن ��ظور، ) 2(

 .  1/136ا�-#�ب ��	�و	.، ) 3(

)4 ( �	Nم، ا	51،  �50ورة �ر. 

 	�ظر: ا�-��ف، ا�ز��Lري، ص، ) 5(

 .135/ 2ا���#>ب ����رد، ) 6(
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�ل��ل اNن(�2#��ت: ' �2#��Oن %����ل، �� �� �����Lا�� (#���ب ا�����7 #�ر	���� 7����� ،����ل��ل إ�� 7 ا� 

  :��ه ا� �	��، ���)���و %د ذ-ر ا�� �ة ���� �ن ا������ ا�#� 	Lرج إ�	)� ا��)� !ن  ،)1(»

�	�و	. أنا��د+�ء :  -1��ر ���ذ-��#��ل ���د #��% ����د!�ء �: ( ' ) ا���ھ	��7 ا���ر  ،)2(�����د -,�و %

ر���� ,  ﴿: �رآن ا�-ر	م و �ن ذ�ك %و�. #����7ا�#���ل أ��وب ا��)� ا�ذي ����7 ا�د!�ء �� ا�


7 ا0ؤا3ذ�� إن ����4 أو أ3ط��1 ر��� و , �0�ل +
��� إ.را -+ 80
�� ����
ذ�ن �ن �9 ﴾ )3(  

2- :�����	�و :ا��ر ���Fذ-��ل ا���	��� F���� ا�#�� ���ر،  أو ا�		L#7 ا����ل !��Lإذا د ���  	. أن ا��)

�ن  : ' #G-ل	�ول أ	>�: و إن �2	ت ھذا %�ت� �
�Lزا أو � �� أو #�را �-G�ك %�ت: ' #G-ل �	

، أي ' #ط�F )4( ﴾ -<�ورا =�� أوآو , 0ط: ���م  ﴿: ھذه ا�0	�ء، و �ظ	ر ذ�ك %و�. !ز و �ل

  .أ دا �ن ھؤ'ء

7 ���	 :ا,0��س -3��! ' ��  ل ا'��#�;ءو ھو ��# �ل �� �)� ا��ظ	ر ا����وي ��� ا�ر#�

  .�ن ا�د	وان ��� ,;,� !�رة �و>� %د ورد ا��)�، و)5(�,ل : ' #�2ل -ذا

  ��)� %و�. ( ��زوء ا�-��ل ):

�.ورر اھَ اد#  بِ 
ُ .َ 0َ  �مَ �َ أَ  عْ زَ �ْ 0َ  ,َ  !�� 9
ب .)6(  

، و . ا���-ونـ� �ز��ـ�ـ�، و !;�ـ) ا���ھ	�: ��ل �>�رع ��زوم �ـ ( ' ����2ل #�زع

	�، و � �. �����بـــ�ـ�ق أن -�;م ا����ر أو �ا�2�!ل ( أ�ت ) 	�ود !�7 ا���ب و ا��ول ��� ا��

  .و 	��ر أ��م %�وة ا�دھر ا�-��ر	ط�ب ��. �Gن 	,�ت 

  

  

   :( ��زوء ا�-��ل ) ،و %و�. أ	>�

1( .��<��ء ��0دم كَ و+َ د�ُ  بْ -ِ 4ْ 0ُ  ,َ  !�� 9
ب                          (  

   ا���ھ	�: ,

                                                 
 . 268و�ف ا������، �������، ص، ) 1(

 .1/142ا�-#�ب ��	�و	.، ) 2(

)3 ( ،�	N�286ورة ا���رة، ا. 

)4 ( ،�	Nن، ا��� .�24ورة ا

 .3/184ا�-#�ب ��	�و	.، ) 5(

 .55، ص، ا�د	وان) 6(
 .56ا�د	وان، ص، ) 1(
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�ل��40-ب��� : ����ـ، ( ' ) ا���ھ	��زوم ����رع �����	ر �>��ل >��-ون و ا�2�!��. ا����� �ز��، و!;�

�ب)��ت " أي (ا�����د	ره " أ���##ر #����و .����ظ ھ���ن �� ��ر ���ذا ا�#��	��ل و ھ��Gس و ا�0���ور ا�	��# :

�� و ا�و�>�� ا� -�	��  ,وا�ت ا����� ا��	
��Iا� ���2Lن ا�	��ر	� و رأ	�� أن ا�#�داLل ا� ���ل �

ا0��وب ���ول ( �#��دم ) 0ن ا�2��ء: ���ء ،  	�ث ده �� -��� ( �#��دم )ـــو ھذا �� ��ا�#��	�	� 

  :( ا��#��رب ) � %و�.��ء �و .ا����	�

                    َ0 َ� #

 نْ -ِ 0َ 4ْ 0َ  ,َ د، و ���ز     �� ���
�دُ  إ, ا.�ورُ �  .)2(ا

و     ل �>��رع ���زوم ��ـ ( ' ) ا���ھ	��، و !;��� �ز��. ا���-ون: ���#�#-نا���ھ	�، و ,:

�� �. !ن ا�L>وع 0 �داث  ره " أ�ت " ا��L�طب �����!ر 	�)�ا�2�!ل >�	ر ��##ر #�د	

  ا�ز��ن و ���
�.، و �ؤ-دا �����2 و ا'�#,��ء ا��2	د �� �ر. 

2- ��=  .ا�0ر :�ا���ث ا


�� ھو� ا�  .)3(: ا��)�ھو ��	ضط�ب 	��ع ��ل، و :ا��ر 

� ا,.طDح �أ���ل ���ن ھ�و دو��. ا��2�ل، أو �)و ط�ب إ	��د ا��2ل :
، و 	�ر��. ھو %�ول ا���

�#د!� ا��2�ل أو %�ول 	���V، و ��م ���ل: أ���ل ا��;�	ون ��و�)م : ا0�# �I	� :و        �ر ھو

ا�� !��7 ا��#د!�ء ا��2�ل ، و ا0�و�	ون ، �#دLل ��	F ا0%وال ا�د�#�2ل، -�� 	�ول ا��#-��ون

   .)4(!�7 ا'�#د!�ء �ن �	ر ا��ل�. ، �O�)�� دا'ن ، و� و %و���: �زال

�. : ا���F و ھ��ت و #���ل و� �و :ل�� 	ط�ب �.  دوث ��ء �� ا'�#��� :ا��رو       #�;!

�7 ا�ط��ا��L#�� �.، %�و�. 	�ء ا��L�ط��! .��و� �F د'�# � .��ون ب ���2� .�: ا�#)�دي أو %�و�

، و ��م �Oن %��ت -���  " ��ون ا�#و-	�د " ،. !�7 ا�ط�ب ��	I#. � و: ا�#)دنا�#و-	د �F د'�#

  . " �نW : " �	��ا�ط�ب ��	I#. �)� ��ل �>�رع � و #دل !�7

�درس و� ��%د #��و�ت أ��ب -#ب ا�� و ا��#LGرة ��� �ث ���ل ا�0�ر ��� أ��واب �#2ر%

��ة ���ض ا�� ���ب ( أ�����ر ا��L�ط���	�I أ����LGرون ، ����رب ا��#���وع ا�������ن �و>���ل ) >����             

��ن �و>�وع !وا��ل ا���زم ، و ��	�I و ا�����، و �	�I ا�0ر �	ر ا��L�طب (�	�2�ل< (

�رى �L0ظ ا����وا ا2�0��در و در����ل ا�����وع إ!����ن �و>��در ) >��ر ( ا������ا�0��7  ا�دا���!

                                                 
 .94ا�د	وان، ص، ) 2(

 1/181ا�� ر ا�� 	ط '��  	�ن، ) 3(

  .116ا	>�ح �� !�وم ا��;��، ص، ) 4(
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���م أ���� ا����ة !�	)��ق ا�� ��� أط���ر ا�#�����ء اا�0���ص �)�L وع����ن �و>���ل، >��ن و .)��0)1�-�

�	�و	.���ب ��#- 7�����ر�وع إ���وان، 	������ ،����ر، و ا��)��X� �����L ����رد �����د أ��% .���G� V������ب : �

دق ا�0ور ا��#���� ���Gوب ا�0ر، ��د أو>G� Yن ا�0ر ��	�ق أ �ط �	. �G ،)2(ا�0ر و ا��)�

2�#��: أ���ل، ، و ذ-�ر �	�.����، ' 	-ون إ' ��2لLا�� .I	��دث !�ن #را-	�ب و .و �	�2�ل � #

���2�#Lر ا������ ا�0��و ���	Y، و ھ��رب ا�2���;م ا�����، و -��واھد ا��رآ�	��#�رئ ا����	 .���ك -��، و ذ�

�رى# دث �	. !ن Lروج ا�0ر !ن أ�Lن أ���رج ���ل ل ����ه إ�7 ��L	 د�، و !��7 ذ��ك ��

�ن ����ر !�����ا�0��ك ا�����ن #����زي، و ����ه ا������� 7����، إ����ه ا� �	���ب  ������ أ��� ذ-رھ�ا�#

  ا��� ,	ن:

�ِ ِ< Fْ اِ  بE رَ  ﴿ : #���7 و�.�-ا�د!�ء،  -1  .)3﴾ يادَ وَ ِ و ر 

2-  ،� ��
 ا �َ ذَ إِ و ﴿: #���7 -�و�.اَ
 ُ0 ْ�  .)4(﴾ وا�دُ �.طَ م 

  .)5(﴾ مْ ـــ0ُ �ِ�  �� ا
وُ +�َ اِ  ﴿: #���7-�و�. ا�#)د	د،  – 3


ِ =ْ �ِ  �نْ  4ورةٍ وا ِ� �01ُ  ﴿: #���7-�و�. ا�#��	ز،  -4 َ6(﴾ 8(.  

  .)7(﴾ ��نَ �4ِ 3َ  ردةً وا 9ِ و�ُ -ُ  ﴿: #���7-�و�. #�L	ر، ا� -5

  .)8( ﴾ اد�دً ة أو �َ �رَ �َ ا �ِ و�وُ -ُ  ﴿: اھ���، %�ل #���7 -6

  .)9(﴾ �-مُ ل �ِ �َ Kَ 0ْ �َ  نْ � َ ھً رْ � أو -َ و+ً وا طَ <Kُ �َ أَ  ﴿: #���7-�و�. ا�#�و	�،  -7

  

  


Kونَ م �ُ 0ُ �ْ � أَ وا �َ Kُ أَ ﴿ : #���7 ا' #��ر، -�و�. -8 ﴾)1(.  

  .)D ﴾)2ةا.# و �رِ وا ��َص◌ْ ��Lُ 0َ و ا4ْ  ﴿ :#���7-�و�. ، ا�#و�	. و ار��د -9

  :ز�ن �Lل ا��ر -

                                                 
 .237ا�ن ���ك، � �د � � ا�د	ن !�د ا� �	د، ص،  أ�2	��رح ا�ن !�	ل !�7 ) 1(

 .144، 137، ص، 1ا�-#�ب ���	و	.، ج) 2(

)4 ( ،�	Nدة، ا
 .�02ورة ا���

)5 ( ،�	Nت، ا���40ورة �. 

)6 ( ،�	N�23ورة ا���رة، ا 

)7 ( ،�	N�65ورة ا���رة، ا 

)8 ( ،�	Nراء، ا� .�50ورة ا

)9 ( ،�	N�53ورة ا�#و��، ا. 
)1 ( ،�	Nو�س، ا	�80ورة . 

)2 ( ،�	N�45ورة ا���رة، ا. 
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����ة ����ل ا�� ��م %�� ����ول ���  .���وب ���. �ط���دا، 0���#��ل أ���� .���ر إ���ل ا�0��ن ���� ز�

� ا0ق N ﴿: �. دوام ��  �ل، �,ل %و�. #���7، و %د 	راد 	 �ل��و %	�ل      )3(﴾ �� أ��� ا

  : إن ��ل ا�0ر أو�F �ن ذ�ك، ��د 	-ون دا' !�7

���7: ء أ-��ن %ر	��� أو ��	�دا، ����ر	�ب، �,�ل %و، ��واا'��#���ل ا��ط��ق -1�# .��﴿ ��َ ْ�
وُ �L ���� ا

  .)5(﴾ و آ��0 �� و+د��0 +
7 ر4
ك ﴿: ا���	د �,ل %و�. #���7و ،)4(﴾ رونَ ؤ�َ 0ُ 

� ونَ �ُ �َ 4ْ �ُ  مَ وْ �َ  ﴿: %و�. #���7: �,ل ا� �ل -2 ِ�  #�
7 و�و �رِ ا+ ِ�  .)K ﴾)6ر4َ  س# وا �َ و9ُ ذُ  مْ ھ

3- 7����# .�� ����ت ﴿: ا�0ر ا� ��ل �� ا���>�، �,ل %و���+��ون، أد3
وھ�� وإن ا���K0ن 

  .)D4�﴾ )7م آ���ن


ِ وُ 9ُ و ﴿: ا�0ر ا���#�ر: �,ل %و�. #���7 -4  .)8(﴾ ��4َ �ُ  �سِ �# وا 

  : �	] ��ل ا�0ر

�I	�� لـأ�� : ا�0ر.   

  .لـ: �	�2ر ��	�Iا�0

�I	�� درا�0ر�ا�� :.  

  .ا�0ر ���G�ء ا��0�ل

  

  

 

  : أ�Lل ا��ر �.��� -1

، و !;�#. ا�#� 	�رف �)� !�دھم �ر-�� ��ن ا�� �ة �	�I ( أ��ل ) ��ل ا�0ر 	���

���وع أ�	�ء، و ھ� د'�#. !�7 ا�ط�ب، و %�و�. 	��ء ا��L�ط��� و ��ون ا�#و-	�د. ���و ��م #�دل 

                                                 
 .1ا0 زاب اN	�،  �ورة )3(

)4 ( ،�	N�68ورة ا���رة، ا. 

 .194!�ران، اN	�، آل ) 5(

)6 ( ،�	N�48ورة ا���ر، ا . 

 .   46، 45ر، اN	#�ن، �ْ �ورة ا� ِ ) 7(

)8 ( :�	N�83ورة ا���رة، ا. 
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�لا�ط�با�-��� !�7 ,� ،���و�	ن، و %��ت 	�ء ا��L�ط��# :��ء ، و د��ت !��7 ا�ط��ب و��م #���ل 	

  .)1(، ��	�ت ��2ل أ�ر، أو �ون ا�#و-	د �,ل: �زال 	� ھ�دا��L�ط��

���رو %��ل ا�0��ل ����� أ����ة ���ف ا�� ��#Lد ا���ون إ���ذھب ا�-و�	��ن ـ، ��� F���. ��#ط�7 أ�

�ول ا���	وط�ا��>�رع، و ذھب ا���ر	ون إ�	 ،.�ذھ�ب ا�-و�	�ون إ��7  " :�7 أ�. أ�ل �رأ�

، إذ أ��ل �رعـ، و إن ا�0ر ��#طF �ن ا��>أن أ�ول ا��2ل: ھ� ا���>� و ا��>�رع ��ط

  .)2(و ا���ر	ون !�7 ا�. أ�ل �رأ�. " ،و ( �#�2ل )ـــ( ا��ل ) ھ

�ردو�� ��ة ��ن ذھب أ-,ر ا�� د,	ن أن �	�I ��ل ا�0ر ( ا��ل ) ' إ���د �	)� ، 0�)

: أن ��	�I " �را��#را��ر " ا��0���� إذ 	رى ا���#��رق ،�L�طب�	�I �ط�ب ا��2ل �ن ا�

�#��� ��ل �	�ت ����� و ' %�م �ن ����، و ھ� ��F ذ��ك -�;مأ�� ���� أ�)� ��، و #���. ا����

�ر >��	ر و �ج إ�7 �	رھ� �ظ)را -�ن أو ��درا���2)� و ' # #	I� دة ا��2ل��0ر ��رد ��� ،

-,	ر ��)� ا�0�ر �,�ل: ��. ��ز��ر، و  ات ) ا�#� 	2	دھو 	��رب �� ���ه ا�� و	ون �ـ ( ا0�و

�� ا0��ل، و ا�#� 	-#�2 �)� �� ا'�#�ا���F !ن ا���ء� ���ر أ��. ��ل �Gن ا�0ر -�ن ��)	� ،

 .���	ر ���L�ط�ب أدLل �ظ�م ا��2ل ���ز�� وا دة ��ن أ��-�ل ا��L�ط�ب ��F أ�< .�' 	و��د �	

  .)3(أ�;

�ل ا�0�ر (�� �I	� زو�� أنLرى �)دي ا��	و �7 ��� أ���وه ا���ل ) ' إ����د �	)�� إ�


ر ا���رزة، 0ن 	�ء ا��L�ط��، و أ�ف ا',�	ن، و واو ا����!���<�����ت   وة، و �ون ا����	�

و !�دده ،      �س ا��L�طب، �ل ھ� -	���ت أو إ��رات #�	ر إ�7 �>��
ر -�� 	ز!م ا�� �ة

�� ا������ ا���>�و	�، -�و��. 0ن ا�� �ة -��وا %د �ر وا �� أ-,ر �ن �و>F � ر�	. ا�واو �

��  ، إذ أ!ر�وا ا'�م ا��و�ول ()1(﴾ ظ
�وا اذ�نو أ4روا ا��وى  ﴿: #���7	Nا ��ا��ذ	ن ) �

  .)2(، و واو ا����!� �� ��ل ( أ�روا ) ��رد �ط����ا�-ر	�� ��!;

: ول ا����!رــو أر��	ن �و>�� ��)� % و %د ورد ا�0ر ��	�I ( ا��ل ) �� ا�د	وان �� ,;,�

   :( ا���#ث )

                                                 

 .  �30رح %طر ا��دى، '�ن ھ��م، ص، ) 1(

 / 3ھ�F ا�)وا�F ا��	وط�، ) 2(

  .82، 81ا�#طور ا�� وي، ���I ا��ر�	�، ��ر��#را�ر، ص، ) 3(

  .03اآلية:  سورة األنبياء،) 1(

 . 121، 120يف النحو العريب نقد وتوجيه، ص، ) 2(
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>���S 8���3 ء رو����4��ب ا3(��� �ن (.  

�� �رام ا�� ا�Lثو �
9 ��  .)4(���ـ��4رك 

( ا���ل )       ، !� 7�	�I ن ��ل ا�0ر ( ا�2^ ) و ( ا��ث )�����!ر ذ-ر �� ھذ	ن ا��	#	

ھ�� %د ا%#��س �I	� ا'�#��س، و %د #-رر ا�0ر ھ�� و �-�. �	س �L; ���#را-	ب، و 	�دو ��� ا���!ر 

��ع �ا��رآن ا�-ر	م ( ا��2^ و ا���ث )ھذ	ن ا���2	ن �ن � .�� ��ا��رھ��ن، ــ�ـ� ا� ��� و، و ا����!ر ھ�


س ـ، و #ؤ	�د و�)�� �ظ����ط�2 ا��2��	� #�	ن ��ب ا�����ء����ر و  ��2�ر آتره ، -��#ظ��ر ا�	,	ھ�ذا 

  ,�رھ�.ــا�2ن �رو � !زاء ا� 	�ة، و -�
�� ��	; 	�	م ا�N�ل �ن !

  :( ا�2L	ف ) ،��ء �� %و�.و

��ر ��Lد)5(ا�4ر ذِ اFذُ و                ���  )6(��4ل ا���ة �م اظDمو   ، 

�ل ( ـن �	ر �ـــ. و %د -�ر ا� رف اL0أ�ذد ) !� 7�	�I ا�0ر ( ا��ل ) ��ء ��ل ا�0ر (

  .�دال ) و ( ا�;م ) �� �2ظ ا��	ر، ( اأ�ذد ) '�#��ء ا���-�	ن

  ): (,م ا��ر��� L>0لا��ر �. -2

�و��دLل !��# ����;م ) ا�#��ر ( ا���#Lدام أداة ا�0��ون �����وب 	-��. �ط���ؤذن أ���ل �#�7 ا��2

  .)7(ل، و ھو 'م 	ط�ب �. ا�����2#-�م، 	�ول ا��ر����: 'م ا�0ر

�لو���2	�) �I	����#L� (�G���� �����ل�����: (ا������ ���ز����ب و ھ���ر ا��L�ط��	��ر ر ���� أ���� (

�ب ، 0��. أ��ر �. !��رو، ���را �	�#�ل أ���ه �-�ر��. ز	�د �	>�ر: و، 	�ول �	�و	.ا��L�طب
�I��

�ول ھ�ذه ا��)1(���ز�� ( ا��ل ) ���L�طبLة !�7 أن د�ا��  Fو %د أ�� ، ���  F
��;م -,	�ر و �


ب�Iكو، ��ل ا���ل ا���#-�م، �,�ل: %�م و %0�م ���� ���ل ���در �	�% .�-� ��، و أ%�ل ��)��� دLو�)

  .)L)2�طب!�7 ��ل ا��

                                                 

 .104الديون، ص، ) 3(

 . 104الديون، ص، ) 4(

 .   وأغذذ السرب، لغة يف أَِغذ أي أسرعْ  )5(

 .110الديوان، ص،  )6(

 .21، 20ابن مالك، ص،  ألفيةشرح ابن عقيل على ) 7(

 . 138، ص، 1، ج.ا�-#�ب ��	�و	) 1(

)2 ( ��Iم، ج��ب، '�ن ھ�	224، ص، 1ا��� . 
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��ب ���  ������ ا���ز�� ���2ل !�د ا�� �ة ، 	�ول �	�و	. ��و 'م ا�0ر �ن ا0دوات ا�

	��ل �� ا��0�ل �	�ز�)�، و ذ�ك: �م، و ���، و ا�;م ا�#� �� ا�0ر، و ذ�ك %و�ك: �	�2�ل، و 

  .)3(م�و�ك: ' #�2ل، �O��� ھ� ���ز��:، و ذ�ك �,ل %' �� ا��)�

��رع،ا��و ا�� �ة 	�دون ا��زم  ��� إ!را�	� 	L#ص �)�� ا��2�ل <  ��2	2L# زم�و ھ�م 	�رون ا��

�2#�ل و ،و ' 	�	ق ����0�ء �2L#)� �,��)�،�ذ�ك �)و 	�	ق ����0�ل � ) �I	�� دو �� أن ا�0ر�	

  ا�د	وان.) �م 	رد �� 

  :ا��ر �.��� ا�.در -3

��0م ا�ذ�ن -<�روا ���رب ��Uذا K ﴿: در ���و�� !�7 ا�0ر -�و�. #���7	�#��ل ا���

��ر�� �ـ ( أل )ـ����در �-رة و �� ، �	ؤ�ر)4()ار�9ب<، )5(ل ذ��ك �ط�رد �	�.ـ-�ـ��� و، و ا

�ول ا��ن ، و ��ل ا���در �د' �ن ا��2ظ ����2لو �� �و>F ا�0ر 	�	 ،.����#��; �� �و>

�ب �ز	�د، ��ل ، ' !��7 أن #���ل >�ر�� #و-	�دا ���2�ل ا�دا: " �ك أن #�ول، >ر�� ز	������

  . )6(�#��ب �. ز	دا "�#�	�. ����. ،  ،!�7 أن #�د�. ��.

�ب، 	��ول ا��ن ھذه ا����در #�#��ل �� ا�0ر �و 
�Iا� F�F ا��L�طب و ' #��#��ل �

�ل��د!�	��ول 0ن ا�����ب: " ا�����
�I�� ر���ل ا�0���ب ����وب ����وب ر ' 	���	 ����ل ، و إ�����ب �����

  .)7(، �,ل : >ر�� ز	دا ، أي أ>رب ز	داا�0ر ���L�طب

#����و #����ث و ا������در ���ؤ����ذه ا������رذ-ر��ل ھ���7، و ا��2���7 د و ا��,����! F���، و ا���

�و>�F  ن و ا���F ، و ھ� ��� : " %و�ك �); �X�,7 و ا�ذ-ر و ا',�	"ا���رد"ا��واء، 	�ول 

�ل��رو، و: ا����در أ���ر ���	� ����ذا ���وا ھ��د ����%.���#���ل ، و" .ا ���� ا���رون ����ة ' 	��ر ا�� �أ-,

7 ��� و � �و>��.،ا���در �� ا�0ر �وى -و�. �د' �ن ا��2ل ��#��; �� ���ز�#�.  دا' !�

  .)1(	دل !�	.

                                                 
 .08، ص، 3ا�-#�ب ��	�و	.، ج) 3(

)4 ( :�	N�04ورة � �د، ا . 

 .  3/216: ����ردا���#>ب ) 5(


ص، '�ن ���، ) 6(��Lظر ا��	1/288. 

 .1/480	�ظر �رح ا�ن !�	ل، ) 7(

 . 3/267ا���#>ب ����رد، ) 1(
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�����4ن N ���ن  ﴿، -�و�. ��ل ,���ؤه ��رس �� إ%��� ا���در ���م ا�0ر	رى ا�ن و

��)2( ﴾����ن 0.����ون 0���4ون و �	Nل ا����ؤه، أن #Gو	��ل ,���� وا 8 ��� :، ��� �����ر ����7 ـ��

�راءا�0��رب ار�9ب ﴿: ، -�و�. �ل ,��ؤه)3(ر و ا ﴾ )4( .  

�رى ا�ز����ء �و 	��F إ!ط���ر ���#Lا .���ل �	���ب ا��2��در ����� ا�����ري أن إ�����L 7����

ر%�ب >�ر��، : " ��>ر�وا ا�، أ��.وھو )5(﴾ ��رب ار�9ب ﴿ :ا�#و-	د �	�ول �� %و�. #���7

��ر ��F ، و ��	ب �����. و ھ�و �>��ف إ��7 ا���2�ول، ��G ذف ا��2ل، و %دم ا���در�#Lا .�	

  .)6(دل !�7 ا��2ل �����ب �	. "و # ، 0�ك #ذ-ر ا���درإ!ط�ء ���7 ا�#و-	د

�7 ا�0�ر #و-	�دا و ��م �! ��و �م 	ر ا�� ��ة ا������رون ��� ا����در ا�����وب ا�د'�

�7 ا��2�ل	�� وا �	. أ-,ر �ن د'��� ���رى �)�دي �#. !�7 ا�0ر، 0�. ���#��ل �	 ��، ھ�ذا -�

�� �. أ���  	ن 	2�ل #��م  ��ن �� د'�� ھذه ا����در �	رى أ�)� #���، )L�)7زو��� ��(���

، د'��، ����2ل �	)� ��ط�ب ا�� ض، و ' #��و	)� �� ا�ا���دة ا'�#��%	�، و �-�)� #L#�ف !�)�

�ب ��� 7���ر إ���� 	� ا��2��	��و ھ�ذه ا�����در 2#	�د إ�L7 آ���7 ا�ط��ب ������� 7��Oذا -��ن !��� .

 �	%��#����. ا��ن ��د#����0ر ��� �(	�����ر ����ء �����ك: ا���	)� ��و���دا " ���ر�� ز	��	ر ">��	� " 

و ھ�ذا ا��L�ط�ب  ،: إ���ده إ�7 ا��L�ط�با>رب ز	دا" و �-�. �	س ھو. �)و 	��). �ن  	ث

  .' 	ظ)ر �� ا�-;م 

�ف !�ن ���ل �Y �� �ل أو ا'�#���لا���در ���#L	 ��، و �-ن ا���در ��� ھ�ذه ا� ��

  .�ن ��د#. �Gن ا�0ر ��ط�ب ا�� ض ا�0ر

 ����� د'���ت �)���در �	���2�ت و ا�����م أن ا����ذا �����دل و �)�	 ����ز�ن -���7 ا���ر�	� !���

 ��ا��2ل أي ا��ظ�م ا�ز��� �� ا��رف 	LGذ �� ا!#��ره ا��0�ل دون ا���2�ت و ا�����در أ�

�	ف إ<# ���7 �� ا'�#���ل  	ث 	-ون ا��ص ��رح ا��را
ن ، �Oن ا��را
ن ا� ��	�� و ا�����	�

                                                 
)2 ( :�	N�17ورة ا�روم، ا. 

 .199ا���I، ا�ن ��رس، ص،  ا����� �� ��.) 3(

)4 ( ،�	N�04ورة � �د، ا. 

)5 ( ،�	N�04ورة � �د، ا. 

 .214ص:  �� ا�� و ا��ر��، ��د و#و�	.، ��)دي �Lزو��، )6(

 .3/530ا�-��ف ��ز��Lري، ) 7(
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�7  ا�����7 ا��وظ	�2 ، و ھ�ذا �ظ)�ر ��ن �ظ��ھر #��ددا��2�ت و ا����در ������ �د	�دة�����

  .)1(ا�وا د

% ���ن ا��د	وان ���ء �� F<در �� ���� �وا�ا�� �I	�� ـو %د ورد ا�0ر�(  ،ول ا����!رــــ

   :)ا�2L	ف

���ق ا���ل                 ��و ھوE  !، �� أ��� ا�ب    �����ك ��D� 2(ن(.  

�#�� 7����در �,���ن ا����� �#G��	 �����ب ��� ����	�و	. ���ول ���ـ	���ر ��ـ��ل ا��#����ر ا��2��7 إ>�وك !�

.���#ر �. �	ر ���	 .���G- ،ن����د # ��� �����ل: # ���% .���G- ،( ك���ك: (  ���	��ك %و����ره، و ذ��            إظ)

، و -�Gن ھ�ذه ا�#,�	�� ��2ل 0�. ��ر �د' ���.، و �,�ل ذ��ك: ��	�ك ، و ���د	كو �-�)م  ذ�وا ا

  . ���	ك ) �� ا�0ر ��	�I ا���در و ��. ��#�#_ أن ا���!ر وظف -��� ( ،)3(أ�د #و-	دا

  :( ا��ر	F ) ،و ��ء �� %و�. أ	>�

     D�� أ�#  !�>��  ،مـــ�ت �ن د04

  .)4(.وت رھ�ب 4وف �دوي .داه                  

ا��د'ع ا�,�ورة ا���#����  ، إ	 ��ء ���. إ��7ا��	�ت أ!�داء ا��وطن �����!ر 	#و!د ��� ھ�ذا

ف ا����ل ��� ھ�ذا ��د أن  ذ، ، و ھو أ�ر وارد �#ر-	ب %وي �ؤ,ر، �	�Gرھم ���#�)لا��� ��

  .ھو 	#>�ن �رض ا�#)د	د و ا�و!	دو، ا����7، ���ء ا�0ر �ر	�� L�ط2� �ز��را

  

   :( ��زوء ا�-��ل ) ،و ��ء �� %و�.

�ْ رِ  ًK�  �ِ ْلِ 1ھ  �ِ َD َِ  ��َ    !ي د�ونَ �ُ �ْ   َL( !ي وادِ ا
1(  

�� ) وا���و ( ر�����در ھ���	�I ا������ر �����07����! �����ت -��	���وم  ا��	�����ض %��L ر����      أن ا��

  .ا��;د إ�7 �2�ء ا���ر و أ ;�. ھو �I	ر ا0 وال �ن �-د �� وا%F، و�F آLر	نورا

  :ا��ر �41��ء ا���Lل -4

 َ   .)2(8َ و�َ  هُ ا أوَ Lل و -ذَ ِ�  4مَ و اِ ھُ      8َ �ن و .َ �0# -َ  لٍ �Lِ  +نْ  بَ �� ��

                                                 
 .255، 254ا���I ا��ر�	� ����ھ� و����ھ�، �#��م  ��ن، ص: ) 1(

 .20ا�د	وان، ص، ) 2(

 .350، ��1/348	�و	.، 	�ظر ا�-#�ب ) 3(

 .90ا�د	وان، ص، ) 4(
 .27ا�د	وان، ص، ) 1(

 .236ا�ن ���ك، '�ن ا���ظم، ص،  أ�2	��رح ) 2(
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 .��#�ن �����7 ا�#�رق و ��- '���#�أ���ء ا��0�ل أ�2�ظ ���ت !ن ا��0�ل ���7 و ا�

7���ن  �������ل ���#���ل ا��0���- �(����#���ف و ا���7 أ-2����� .���F و ���7 أ#و���-ت و أوه �����ا�

�� -و�)� !���� �	ر ���و�� �L;ف ا����در و إن -��ت -���0�ل �� ا�� �����7 ��	�ت �,�)

  .)3(ا'�#���ل

��ء أ����# ����ر ���ـأ-,��`ـــ��ر -��7 ا�0���ل �������ء ا��0��د ������#�ب و#	��7 ا��7 �	ن ����

���ء أ���ء ا��0�ل ����7 ا���>� و ا� �ل %�	ل ، ���� ، و����7 أ�رعھ	� ا�)ل، و ھ	ت و

��ء ���د "���� " 7����ت ������� ھ	)��7 ا���>��، و�����7 ـ����ل " أف " ������7 ا� ���ء ������ �� "

" Fأ#>�ر " و اوه ����7 " أ#و�.  

�رج !�ن ذ��ك رف �رـــل �� -�ن �� أ��. ظر�� أو  �ن ���� أ���ء ا��0�وL م�, ،

�ن �. " و " �زال " �� ا�د'�� !�7 ���7 ا��2ل و # �ل >�	ر ا�2�!�ل و ��ر ���ز�� " ��

�ذ " و " وراءك ذ�ك " !�	ك " ����7 " إ�زم "L " 7�، و " دو�ك و !��دك " و " ��د	ك " ����

G# 7���� "" دم��ب إ' ���را Lر ، و " أ���ك " ����7 " #���Iا� ��، و ' 	��#��ل ھ�ذا ا���وع �

  �>�	ر ا��L�طب .

�7 ����ھ�����ل : أ�2�ظ #��وم ����أ���ء ا0 -�! ���� ، و #-�ون ، م ا��0��ل ��� ا�د'�(��! ��و �

، و #-�ون "، و آ��	ن �����7 " ا��#�ب "أ-2ف -�. ����7، –، و ھو ا�-,	ر �	)� ����7 ا�0ر

�7 ا��رق "������7 " ا�#��#�ن، ������- ،����د و !���>��#�ن ز	��ول : " ����ت ، #���رو " ، و ھ	)��  

، و 	�G#� ا��م ي �����7 أ!��ب، و ا��>��رع ، -�Gوه �����7 أ#و����F�7 ، و �����7 " ��د "

��ول��ل ���	� !��7 ا�-��ر ��ن -�#� :��، أي ��زال، و أي ا>�رب، : >�راب ز	�دال ���ل ,;,

  .)1(ا�زل و -#�ب أي أ-#ب

  (ا��#��رب): ،وذ�ك �� %و�.و %د ورد ا�م ��ل ا�0ر �� ,;,� �وا>F �ن ا�د	وان 

  .)2(�حِ �َ ا.#  ءُ وْ ، و�َ �ءِ �َ ا<َ  �وُ .َ و   ،��:ُ ار#  كَ +�ْ دَ 3ْ , �َ  ! كَ �دَ وَ رُ 

                                                 
 .237ا���در �2س، ص، ) 3(
 .�236��ك، '�ن ا���ظم، ص  أ�2	��رح ) 1(

 .260ا�د	وان، ص، ) 2(
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7���ل �������م ����دك: ا���. رو	���أ�)����ب ' � ���رف Lط���ف  ��راب، ' ، و ا�-��!�ن ا�� .���ل �

�ن ا�0��ن ون ا�#و-	د ا�2L	�2، � و ا�2>�ء، و >�وء ا�����ح: ا��ون �	Lد!�ك! ��و  : -��	

  �#��رب):( ا� ،��ء �� %و�.و .�ط�G�	�� و !	ش ا��)و�� و ا�رL�ءا


  َ�َذارِ َ��0َت ار��د ا ِ�  .)3(احَ ا�ر ��نِ  ر ا�وكَ و�ن ��ذُ     �ب   

�ن ا�)�دوء ا��ذي ، أي -�7 أ ذر و ا�#�.. �# ت ا�ر��د ا��)	�ب، ����: ا�م ��ل أ�ر ذار! ��	�

  .	��ق ا�����2، و 	��د �)� ھ��: ار#���. ا�,ورة ا���واء

ث�=  ا�داء: ا���ث ا

:����
� ا����وتا ا���داء ��دى، ����ن ا����#ق ���و ����وتو ھ��د ا����و �����  )4(،، و ھ��داء ��و ا��

  )5(.#��	. ا��د!و �	��ل !�	كح: ھو ا'�ط;

 نْ ِ�� �هُ َ���ْ �دَ �َ و﴿ : ��داء ا���	د، �د�	ل %و�. #����7، ھو �د ا��وت ا��داء �� ا'�#���لو

  .)6(﴾� �َ �ِ �َ  �هُ �َ �ْ ر# 9َ و نِ ��ْ ا�َ  ورِ اطX  بِ �ِ� �َ 

��) �ط�وب ا�#د!�ء :�9ل ھوو	 ) :F�� .���د	ر ا��L�ط�ب، ����# ���ن �L�ط�ب، أو ��  

�دىأو ��� أ ��� �2ظ��د	را أLوا#)��ذاأو #���و ، ھ���دى، �)��� ا�����داء ، وأ���ف ا����� #�ر	��وب ��: ا��ط�

  .)7(وف ا��و>و!� �. �2ظ� أو #�د	راإ�2�ؤه �G د ا� ر

�� أنو�� أو �	ره، �Oن -�ن �	ر ���دوب' 	�Lو ا����دى �ن أن 	-ون ��دو�O� :  ون�-	

�دا���ن ��	��Oن -�� ، �����ھ� أو %ر	��
م و ا������د -�����م ا���	�-  ����دا أو ���ن  ��	�� .���� .���-  ���أو �

�. روف  ا��داء: " 	�� "، و " أي "، " وا"�� ��ا�)��زة � �و: أز	�د  ، و " ھ	�� " و إن -��ن %ر	�

.	�! F، و ھو ا��#و��ن ��دو��و، أ%�ل، و إن -�، )1(ه: وا ز	�داأو ا��#و�F ��. ، ��. " وا " � 

��دي أو  «��7 أ������ ;���در ����� أن ����� ����� ا0داة، و'  �����دى ھ��� ا�����ب ���ل ا����و!��

   )2(.»أد!و

                                                 
 .260ا�د	وان، ص، ) 3(

 ي.، ��دة، ن.د.��6/165�ن ا��رب، '�ن ��ظور ) 4(

 .401، ص، 1ا0�ول �� ا�� و '�ن ا��راح، ج) 5(

)6 ( ،�	Nم، ا	�52ورة �ر. 

 .�460رح ا�ن !�	ل، ص، ) 7(
، ص 1، و	�ظر !�م ا ������، �� �ود أ �د � ��، دار ا���وم ا��ر�	�، �	روت، ط320ا�ن ���ك، '�ن ا���ظم، ص،  أ�2	��رح ) 1(

102. 

 .80، 79�ء ا��رط��، ص 	�ظر: ا�رد !�7 ا�� �ة، '�ن �> ) 2(
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�وى ���دى، و� #���دي، وا�����داء، وا������: أداة ا����ر ھ��ن !�����داء ���ـ�� ا����ون ���و##-

  ا��داء ( �>�ون ا��داء). 

�ودا �ذا��داء �����	س ا����;م" و ���� ا�-�� .���ن -,ر#��ر�م ���7 ا���! .���و #��ل ھ�� ، .��	��#

�داء �#���7 ا����G إ���ت #����G� .����دى ���;م ا�����ن ا�-��ده ����ء ����	 ���� 7����I إ���ب �	���. ا��L�ط�	�

أو  س ���Gرك، أو �)	�ك، أو ا��#2)��ك،  L# 7#��. �ن ��	ن ا����ا��L�طب، و !ط2. !�	ك

�رك��L" ون���� 	�و����و .)3(، -����	ر ا�0���دي >��د 	��
ر، و %�����داؤھ� إ' ا�>��وز ���	 ����ء -�)

�;ما���- ����ب، ����ر L�ط��رورة ا���< ����و .)4(أو ���داء ھ��7 ا����F ا�إن �����وت: ر���ده ��، و �

���#��	. ا����دى، و	#Nا0دوات ا .��� أ��وات 	)#�ف  ��. !�7 ا'�2#��ت، و #ؤد	(#�	�  ��، وھ

و ا�����دى !��7 أ��واع:  ،)5(ت و 	ر2#��F)� ا����دى !��د إرادة #��	�. ا�����دى �	�#�د �)�� ا���و

�وب��. ا�������.����. ا�������ف�� ، و ���<���� .	�����ف و ا����وب: ا��>��رة������ر  ، و ا��-�	�

�د 8"� و  .ا����ودة�! �	" ،";��� ���ذ �	�دي "و	�� ط���L ;��� ر�	 " :7�   )6( " و %�ول ا0!�

  .: ا��2رد و ا��-رة ا����ودةا�����و

  

  

��زة  :أو,: ا

����ون !�����ة 	������داء ا��ا�� ���و!� �����زة �و>���� 7 أن ا�)�����دي �)���	 ' �����ب، و أ�)��ر	

�د ����)�زة ' 	��وز ��داء ا�:" و%�ل ا�ن 	�	شاء ا��ر	ب، وإ��� -��ت ا�)�زة ��د، و)1(دـ	ا���	��

  و�م 	�#Lدم ا���!ر ا��داء ���)�زة �� د	وا�.. .)2("��دم ا��د �	)ــ�

:����=  ��  

�د ا���وت �)�� #�#��ل ��داء ا���	د، 0�)� #�#)� ���0ف ا��د	و� Y	�#	 ��و         � ا�#

�ل،#��#�� ، و %د)3(ر��.��Iھ�، أو ا�����ن ا�����داء ا�� ، ( ��
م و إن -��ن %ر	���  ل ( 	��أو ا��

                                                 
 .232، 2/231ا�-#�ب ��	�و	.، ) 3(

 .1/176ا���رب، '�ن !�2ور، ) 4(

 .�1/287رح ا�2�ل، '�ن 	�	ش، ) 5(

 .215	�ظر �رح �ذور ا�ذھب، '�ن ھ��م، ص، ) 6(
 .2/230ا�-#�ب، ��	�و	.، ) 1(

 �1/287رح ا��2�ل، '�ن 	�ش، ) 2(

 .1/176ا���رب '�ن !�2ور، ) 3(
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�ل !��	)م إ'��	 ' .��ن -��ن ��	�دا، 0�)�م 	�رون أ�� ����د ��� ر��F  ��)م #�ز	�ل ��. ��ز�(#�'��

  .)4(ا��وت و �ده

	���L و ��,;, ���� ن �و>���و %د ورد ا��داء ب ( 	� ) �� ا�د	وان �(�� ، .� :( ا�ر��ل ) ،%و�

  .ھذه �ورة �ن ا����دى ا��>�فو

 �	��� �  )�L�)5د ا<�رُ � اL�ُر و�# 9د K0َ    رى أ�ن ا.��ح ؟      أ0ُ  !أ�

 »ا�	�ء  «وا�#Lد�ت أداة ا��داء  »� ِ� �َ « أداة ا��داء، ������دى : ��

ء ا����ر و %�د #���وز �� ھذا ا��	ت ��د ��داء ��� و�� � ��رة و ��وق !��7 ا��>��و

    .ا��>�ف: و ھذه �ورة �ن ا����دى ��)� %و�. ( ا�ر�ل ) و .ا��در و ا� د

 َ ��  َ�Z 9ِ� َ9َ  ��َ  ك ْ
 َ� َ�  )6(�ت؟-َ ��ِ    ،اودً 4ُ  

  

  

  

  

  

  : و %و�. -ذ�ك


ْ 9َ  ا ��َ ذَ  وَ ھُ    �ِ�  !ا���ة  اجُ �وَ أَ و، �رـــ� ا


�ٌ 9َ  ��َ  تَ أ�ْ    َ�  َ9
  )1( از�راتُ  80ُ ــ، أ���بٌ ـ

أ��� ا�����دى ا��-�ر ا�����ودة:  �>��� إ�7 	��ء ا���#-�م.دى �� ھذ	ن ا��	#	ن ��� ورد �����دى�

  : ) ا���	ط(  ،���. %و�.

  -م ��ك �ن د��� ����� ! 
بُ 9َ  ��َ            

                        ��  )3، 2(" مُ رَ إِ ، ��ن ��دو ��رھ� " -�1

                                                 
 2/230ا�-#�ب، ��	�و	.، ) 4(

 .130ا�د	وان، ص، ) 5(

 .131ا�د	وان، ص، ) 6(
 .132ا�د	وان، ص، ) 1(

إرم: �د	�� أ�طور	�، ��	ت !�7 >�2 ا����، أر>)� ��ك، و%�ورھ� �ن L��ص ا�ذھب،  - 3، 150ا�د	وان، ص،  - 2) 3، 2(
 .  150ا�د	وان، ص و��زا�ت إ�7 	و��� ھذا �� � راء ا��رب، و�-�)� � �و�� ' 	راھ� أ د، 
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�7 ا�>�م%��ب: ����دى �-�رة ����ودة،  رف �داء :���! ����� ،، ���� ��زي �����داء ھ�

�� ا����ب، ����)� إ	��ه ��د	��� ( ارم )	��L ن�و  : 0�. 	��دي �	ر !�%ل ( %��. )، �)و 	#��ءل !

��2 ا�����ھ� �د	�� أ< 7��ن ���ك، و�طور	�، %	ل إ�)� !�� �(����ص %��ورھ� ��، أر>L ن

�، وو ���ؤھ� �ن � ر �ر�F ��0 ;م، ا�ذھب و ا��ؤ�ؤ و ا��ر��ن� ���زال إ��7 	و���� أ�)# �

  . و �-ن � �و�� ' 	راھ� أ د�� � راء ا��رب، 

�=�= ��  : �� أ�

     7�ذھب ا���ر	ون إ�7 أن ا��رب ��� أرادوا �داء ا'��م ا����رون ��ـ ( أل ) و ھ�و !�

�)�� ) ، و إ���� #و���وا ��ون�2ظ. #و��وا إ��7 ذ��ك ����#���ل ( أي ) ، �	�و�	G	 ( أي )   ـ : (

� و ا�Iرض ھ�         �-ل �� �	. ( أل )Y #�2	رھ� ــ، 0�)� ��)�� 	�) إ�7 �داء �� �	. ( أل

  .)4(�ك، �� ت �)ذا ا����7ذ� -��ت -، ���#�2	را �)� )	G#� �� �	. ( أل 

)�� ) و %د أ��ر �	�و	.     	G	 داإ�7 أن (�	-G# ر��د �	��� ا�#��	�. أ-,	-G#د ، و أن ا��2#��� ��(

: ( 	G	)� ) %د -�ررت ( �ت( 	� ) �ن #��	. ، �-G�ك إذا %، إذ ھ� #2	د �� #2	ده �ن و�ود ( ھ� )

  ، 	� ) �ر#	ن

�ر#	ن إذ : " و أ�� ا�Nف و او 	�ول� ،( ���ك -�ررت ( 	�G-� ،دا���ء ا��#��ن � �#�� ( أي ) #و-	(�

( �(	G	 ) :ر ( ھو ) �%�ت�� �-� �)��	ر ا'�م ���ھو، و  �و ذا، إذ %�ت: ھ �ن: ھ	1(ذا(.  

�� و %د ورد ا���داء ��ـ (  	���� أ	)�# ���� ا��د	وان �� (F��� %و��. .� �وا>(��،         ) 

   :) ا�2L	ف

�0� -�ت �ط���   ! أ��� ا�Lب�   ��1ھوي +
7 ا�ذوع �<41!)
2(  

  .و #�در �ـ " 	� " و ھذا 	�وز ��I، 0ن ا����دى �رى ��رى ا��2رد،  رف ا��داء � ذوف

# ، .��د ا�#و-	�د -��� أي : ���دى ���� !�7 ا�>م ، 	���ل ������� ا��-�رة ا�����ودة و ا�)��ء ��#��		2

ا����ود ����داء ھ�� ھو �2�ظ و) !طف �	�ن أي: ��طوف، و(ا���بو .)3(أ��ر �	�و	. و ا��	وط�

   ، وا��راد �.: ا���ب ا��ر��، و��. ا���ب ا�#و���. " ا���ب "

                                                 
 .1/310ا��0�ه وا��ظ�
ر ���	وط�، ) 4(
 . 2/197ا�-#�ب ��	�و	.، ) 1(

 .145ا�د	وان، ص، ) 2(

 .1/310، وا��0�ه وا��ظ�
ر ���	وط�، 2/188	�ظر ا�-#�ب ��	�و	.: ) 3(
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و ا��	ت 	 �ل د'�� أن ا���!ر 	ر	د اط� � �����>� ا����د ، ا�L��ل ، �Iرض ا��	��م ����,ورة و 

  ( ا��#��رب ):و ��ء �� %و�. أ	>�  .�ن أ�ل �وا�)� ا'�#���ر ا�#I		ر

  .)4(اظ�م ا��04د     ���ب اظDم ، +دو ا���ة أ��� أ,

�� ھذا ا��	ت 	#�Gف ا�#ر-	ب �ن ���دى �2ظ ( أي ) ، و " ھ� " ��#��	. ، و ا����ود ����داء 

�	ر��	Y و �2#��7 #و>���ج إ����)م 	 #��ظ " أي " �����م " 0ن �2����م "  " ا�ظ��ده " ا�ظ���ن ����ف ا��	�، و !ط

�و ظ;�	��  #�داد 	ز	ل !�. ا�)�م ، و ��ء ��ده ���ت ، و ا��	ت 	 �ل د'�� ����ز ا��)�ل و ا'�

  :  ( ا�-��ل ) %و�.. و ��ء �� ا���#��ر ا���#�د

      �ِ� 
ك اD0#    �� أ�#�� ا�رX ا�=ر=ر ، إ�#�=ورة � �  )5(بأر=

��Gف ��ب 	#��ذا ا�#ر-	��� )، و ��ھ��داء ( 	��ن أداة ���ـ���ـ�دى �2ـ��. و ظ ( أي )ــ�	��#�� " ���، و " ھ

 ���
�رة ��. " و �2�ظ أي 	 #��ج دا�L ' ذي�ا����ود ����داء ( ا�Iر ) و 	��د �. " ا����ب ا���ھ�ل ا�

��م،. ـل !��ــو !طف ا��	�ن ( ا�Iر ) 	ز	 #�2	ر،إ�7 #و>	Y و (�( ا��,ر,�ر  و ذ-�ر ���ده ���ت  ا

  ا���ب.�ل د'�� ا����2 و ا�ر �� ��L�رة ھذا و ا���!ر 	  )،

  

  ا,04<��م: ارا�::ا���ث 

�� ا����#2)�م ���لا'���م %	��ب ا�2)��و ط����: ھ�IG��� .�(2#���: ا���د ا�2#)��% ،.����ء، ـ�. أن 	2)���� ا��

  .)1(��G)�#. و �)�#. 2#)	��

، و �م#2)ـــ�ـ: ا'�	نـو %�د ��وى ���ض ا������ء �� )2(: ط�ب ا�2)م�� ا�ط;ح ا�� و		نو ھو 

  .)3(و ا'�#2)�مـھس !�د ا���#�Lر، و: ا'�#�L�ر ط�ب �� �	ا'�#�L�ر ، %�ل ا�ن ��رس

�ذ-را : ,	ر ��	ن ا'��#2)�م، و ا'��#�;م، و ا'��#�L�ر، و ا�ن ا0و �وى ا�ن 	�	ش    � ،

، أي ط���ت وا د ، ��'�#2)�م ��در ا�#2)�ت أن ا'�#2)�م و ا'�#�;م و ا'�#�L�ر ����7

����م و ھ��#ا�2)���#�;م ، و ا'���ذ�ك ا'����ب و -��د ا�ط����	ن 2#	��#���ت و ذه ا�����در ا���L�ر ، ��

  .)4(ا�#�Lرت

                                                 
 .260ا�د	وان، ص، ) 4(

 .273ا�د	وان، ص، ) 5(
 ھـ، م،. ، ��دة: ف،��5/168�ن ا��رب، '�ن ��ظور،  ) 1(

 .��1/13�� ا���	ب، '�ن ھ��م، ) 2(

 .151ا��� �� �� ��. ا���I '�ن ��رس، ص، ) 3(

 .�4/76رح ا��2�ل '�ن 	�	ش، ) 4(
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و     ���، و ��ن، و أي، و -�م )��زة، و ھ�ل، و: ا�ا2�0�ظ ا��و>و!� �;�#2)�م ھ� و


م  �ن ، ���)�زة �ط�ب ا�#�د	ق -�و�ك : أ%�م ز	د ، وأ	W 7 ، و�#7 ، و، وأ�W أ	ن-	ف، و��أز	�د %

  .)5(-�و�ك : أ��ن �� ا��ء أم !�ل ؟أو ا�#�ور  ،

و أن أدوات ا'��#2)�م �)��  ا�-�;م،%د ذھب ا�� �ة إ�7 أن ا'�#2)�م �. ا���دارة ��� و

�دت  ا������ا��دارة �� ا�-;م �0ل أن #2	د ���7 ا'�#2)�م 0�)� إذا #�دم !�	)� ��ء ��ن ��

 7�ا'��#2)��	� ##وا��ق �	)�� ا�د'��� و ذھ�ب ا�� ��ة إ��7 أن ا������  ا'��#2)�م.ا�د'�� !�7 ���

�ر�	� و � �I	�7 ( ���ل ) !��7 ا� �	�دل �	)�� � و	��،ا�ز��	� ������، و 	�دل ( 	�2�ل ) !�<��

��ت، 	�#م �و>�F ا0داة %��)��، أو ا'�#��ا� �ل�,، و ا'��#2)�م ��ن �ل، ��'�#2)�م ��ن ����� ا

	��ل ��ن ا����#- 7�ن ���د أن #و>�F ا0داة !��7 ���� ا���2 	#م �و>F ا0داة %��)� -�ذ�ك و #��

   ��)� ا�#� -��ت

  

  . )1(داة �ن  	ث ا�د'�� ا�ز��	�!�	)� %�ل و>F ا0

�ون ا���� و أدوات ا'-	 ��� ��و    �#2)�م ��)� �� 	-ون  ر�� و ھ��: ا�)�زة ، و ھ�ل، و ��)�

�	�ن ، أ	ن، -	ف، أ�7، -م، أي، أھ�: �ن، �ن ذا، �� ، ��ذا، �7#	 ���� ورد �، و �	�� �#G ��(�

  : �� ا�د	وان و ھ�

��زةأو  : , : ا

    (2#��ت ( إن ) أم ���ب ا���رط	رى ا�� �ة أن ا�)�زة ھ� أم ���ب ا'���- ��و       �م -�

�� ا� �	���ره	رى أ-,رھم أ�)� و دھ� ا0داة ا0�	� ���#��ل ��	 ' ���#2)�م ا�#�' ��، و أن ��	

�� ، و ا��#���ت ا��#����)� و ، � ��ت !�	�م %د #>��ت ���7 ھ�زة ا'�#2)�مأدوات ا'�2#)(

  .)2(	)� ��#2�د �ن ھ�زة ��درة ��)�إن ���7 ا'�#2)�م !�رض �

��م '     - G� ت��#Lذا ا��ن أدوات ا'��#2)�م و �)� ���ن �	رھ� '���#�و ا�)�زة أ-,�ر ا�

  #-ون �� �	رھ� ، و ��)� : 

                                                 

 .108ا	>�ح �� !�وم ا��;�� ا��زو	��، ص، ) 5(

 .126ا���I ا��ر�	� ����ھ� و����ھ� �#��م  ��ن، ص، ) 1(

 .1/169ا�-#�ب ��	�و	.، ) 2(
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   ����ط ، و ��	��د	ق ����ب ا�#���#��ل �ط���# ����ور ، -���ب ا�#���#��ل �ط���زة #�� أن ا�)�

  .)3(ط�ب ا�#�ورا0دوات ا'�#2)�م #L#ص �

 	2L# �(ص ا�)�زة  ذ�
��L و إن �ن�در !�د ا� ذف �واھ�	، و '  �4(2(.  

و %د ا�#,�7 �	�و	. ( ا�)�زة ) �ن �	ن أدوات ا'�#2)�م ��G�ز �	)� �; %�Y ، أو >رورة أن 

  .)5(ل ا��2ل ، 0�)� أ�ل ا'�#2)�م	#�دم ا'�م �	)� %�

�ـ ( ا�2��ء )، أو �� ��طـ� ��ــ �ة أن ا�)�زة إذا -��ت �و	رى ا��    � ��( ا��واو         و�

�م )���ط)، أو ( ,��7 ا����دم !���## ���(�O� ،ر	د���� ا�#��� �(#�����7 أ���! ����. ف #��	)��ك %و����ل ذ��,� .

َ�َذه َ�ِر�ُق ِ�ْ�ُ�م ادً �ْ وا +َ دُ �ھَ � +َ �َ 
# و -ُ أَ  ﴿��7: ـــ#� #� ﴾)6(.  

  

 :.���.:   ،)1(﴾ىأ���1�ن أھ��ل ا��Kر﴿  و %و���	ن أن أدوات  )2(﴾أ=��م إذا و��9: أ����0م ���8﴿ و%و��  ����

�� ا'�#2)�م اL0رى �- .��ل %و��. ھ�##LGر !�,� ���F أ��زاء ا������ ا���طو�	�� ��و ا��	��س �

��1ن 0ذھ�ون ﴿%و�. : و،  )3(﴾ و -�ف 0-<رون ﴿�7: #�� ﴾)4(.  

  :)ا��#��رب(  � ,;,� و !�ر	ن �و>�� ��)� %و�.%د ورد ا'�#2)�م ���)�زة �و

9
�ك ا�ضّ أ ����ب .وتُ  
��و�� �ر0لُ     ،ا  )5(؟أ��ودة ا

�روج L طر ا0ول���د #�درت ا�)�زة %�ل ا���ر و ا���رور ، و �� ���� ا'�#2)�م ��ن ا��

�. أن ���ن  ���ذي -��ك ) ا����% ����رور ( ����ر و ا�����7 ا����! F���#2)�م وا%��� ، 0ن ا'���ن ا�ر#��!

�ل��� ( 	ر#��� ا���2	��د ا������LGر ����راو)  	#��رور إ����ر و ا�����د	م ا����ن #���رض ��Iب ا���ز أن ا���

0ن ا����� �� ھذا ا��	ت 	L�طب ا�ز���� ا�#��رة ا�#2��ة ا�ط��ھرة  و ا��و!�،   �وطن ا� زن 


; إ	�ھ� !ن �� �
   :( ��زوء ا�-��ل ) ،��ء �� %و�.و .أ���ب  ز�)� و %��)�ا��ر	

  ل �0-� ذك اط<ل او��داط< ت أمــرأ�أ                             

                                                 
 .3/169��2.، ا���در ) 3(

 .100، 1/96ا�-#�ب ��	�و	.، ) 4(

 .3/187ا�-#�ب ��	�و	.، ) 5(

)6 ( :�	N�100ورة ا���رة، ا. 

)1 ( ،�	N�97ورة ا0!راف، ا. 

)2 ( ،�	Nو�س، ا	�51ورة . 

)3 ( ،�	N�101ورة آ' !�ران، ا. 

)4 ( ،�	Nر، ا	�26ورة ا�#-و. 

 .51ا�د	وان، ص ) 5(
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�L� ،8ف، �4+د ا�وت ا�د�د ؟�� ��0و                             )6(.  

-� ا��)� ا�ذي اL#ط#2�. �	2	د #�ر	ر  �ل ا0م ا�#� #� ا���2	�،��'�#2)�م ھ�� ��در %�ل ا����� 

   :( ا�2L	ف ) ،��ء �� %و�.و .	د ا���ون

�و��3.�  0�وت، �<وسأ� ظ   ���
�� ا�Kوط اL.�ب ؟ل، )7(  

أن -�ل ���  ا��2�وس،و ا��	ت د'�� !�7 #�ر	ر  �ل  ا'��	�،ا'�#2)�م ھ�� ��در %�ل ا����� 

L	 �(� ط	 	ع �!�د ا��ط �ر!�)	و �2)	ء.�ا�ر�  

  

  

  

  لْ ــھَ =���� : 

�ر �>��ون ا������ و ' 	-�ون  � ��ب،ھل �L#�� �ط�ب ا�#��د	ق 	� ��� ��و ' 	��#2)م �)

�7 ا���واء !�ن �>��ون  "،أو " '  "،�م �وا�)� إ' " ��! ���ل: ھ�ل    ا������،و 	�#2)م �),�

�د ؟���م ز	��وت%��د	ق �,���ول ا�#���وب  ����ن ا��ط���د ؟ إذا -��رو %�!��ل !���د  ، و ھ���م �ز	�          ا��	

  .)1(و ا���ود ���رو

   7�و ھ�و ����7  ا��2��،و 	رى ��ض ا�� �ة و ا���2�ر	ن أن ا'��#2)�م ��ـ ( ھ�ل ) %�د 	2	�د ���

ا�4��: �ر وا�.�و ا�.�م،�=�ل ا<�ر��Kن -���+�7 و ﴿ #����7:و�. ��ر %و��.  �	)�،روف ��

D=�� رون ھل �04و��ن �و>�F ( ھ�ل )  ، أي ' 	��#وي ا���,;ن ��,; ، و ��	س)2( ﴾ أ��D �0ذ-#

  .)3(ھ�� �و>F ا�#2)�م

�Y أن و    ��	 ;���#���ل ����رع ��'���ص ا��>��L# ل����ل:ھ��و  	���دا و ھ��رب ز	��ل #>�ھ

�ن %و��.ن ا�>رب وا%F ھ�� �� ا� �ذ�ك أ أLوك.� ���م !ر�(2	 ��� 7��وكو :�ل !�Lو أ�0ن  .ھ

�د	ق ��د	ق ، و ا�#���)� ا�#�����#Lل ا����ءھ����,�وت أو ا'�2#��م ����، و -���ت إ����,�� و ا� ا��2

                                                 

 .59ا�د	وان ص، ) 6(

 .76ا�د	وان، ص،  )7(
 .��108 !�وم ا��;��، ا��زو	��، ص:  ا	>�ح) 1(

 .24ھود، ا'	�: ) 2(

 .3/286د، ا���#>ب ����ر) 3(
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��ل أ��0م ���-رون﴿: . و�)ذا %و�. #����7)4(	#و�)�ن إ�7 ا��2�ت ' ا�ذوات� أدل !��7 ط��ب ﴾

�ل أا��-ر �ن %و���: " ھل #��-رون "(� " �����ن: ���	ط���#م #��-رون " و، و %و���% ��: و ھ

ھ�� ا�#�� 	ط��ب و �ر-���:، و -�و����: ھ�ل ا� ر-�� �و��ودةھ� ا�#� 	ط�ب �)� و�ود ا���ء 

�� ؟�)� و�ود ���ء �
 .ا2�0��ظ ا���%	�� �ط��ب ا�#��ور ���ط، و ����ء -�و����: ھ�ل ا� ر-�� دا

�رج !�ن ا'��#2)�م ا� �	��� و أن ( ھل ) أ��	� ��� ا'��#2)�م و �ـ	ذ-ر ا�� �ة ھوL# د�% ��(�-

  : �ن أLرى ���ز	� �ذ-ر ��)� �� 	��إ�7 ��

�ل أ�0م ��0 ﴿ #���7:�و�. - ا�0ر: -1��ون ﴾)5(.  

�ل �� �ن �<�Lء ���<Lوا �� ﴿ #���7:�و�. - ا�#���: -2�﴾)6(.  

  


7 0��رة �0��-م �ن +ذاب أ�مھل أد-م + ﴿ #���7:�و�. - ا�#�و	ق: -3 ﴾)1(.  

  .)2(﴾ ھل -�ت إ, ��را ر4و, ﴿ #���7:�و�. - ا���2: -4

�م �-�ن �����  أ7�0 +
�7 ا����4ن ���ن ��ن ا�دھرھ�ل  ﴿ :#����7و�. - ا�#و-	د:ا�# �	ق و  -5

  .)3(﴾ �ذ-ورا

���م  ﴿: %و�. #���7 �,ل )4(ا�#)و	ل و ا�#�ظ	م : -6�ھ�ل ا��0`ت و �K0ول ھ�ل ��ن ��وم ��Kول 

�#2)�م و .)5(﴾ �ز���د��د ورد ا'���ن %�� �����ر �و>��! ����� أر����ل ) ���ـ ( ھ�� .���� %و���د	وان، ��)�ا�

   :)(ا�2L	ف

�ل و�دت ��4�� ���ط دون ���د ؟             �)6(  

�. إ��7 ا���وة�����!ر 	�در ا��	ت ���#2)�م ( ھل ) و ا���L� .���ن ��! ����� ، و 	�ت -��	��

   :( ا��#��رب ) ،��ء �� %و�.و .ا���ر إ�7 ا��ون و ا����>دة

�ل , ��ل د�K�  .)7(ھل , �ود -��, �د�دا ؟و    �ء ؟ وام ا

                                                 
 .109ا'	>�ح �� !�وم ا��;��، ا��زو	��، ص: ) 4(

)5 ( :�	Nدة، ا
 .�91ورة ا���

)6 ( :�	N�53ورة ا0!راف، ا. 
)1 ( :�	Nف، ا��10ورة ا�. 

)2 (� .93راء، اN	�: �ورة ا

)3 ( :�	Nن، ا��� .�01ورة ا

 .4/76،و�رح ا��2�ل '�ن 	�	س: 3/289#�ك ا������، و�	رھ� �� ا���#>ب ����رد: ) 4(

)5 ( :�	N�30ورة ق، ا. 

 .27ا�د	وان، ص: ) 6(

 .201ا�د	وان، ص: ) 7(
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�ل ��� أن 	����!ر 	�2��Oن ا�����ر، ��-��� و ا��د ا��2��ل ) 	2	��#2)�م ( ھ��ت �����در ا��	���!ر 	������

ا���ن دوام ا����ء ، و -رر ( ھل ) �ر#	ن �	2	د ا�#و-	د !�7 � � �� 	�ول ، و ا��	ت د'�� 

�
رة ' #)�دأ #����.!�7 أن ا���!ر أ�-��ره ,	�! Y ��
�� ا�-,	�رة ا��رھ���0��.  ) .�و���ء ��� %و�

  ا��#��رب ):

  .)8(اL�ر ؟ 14ت اد�7 : ھل �L0د ا���ة �� أذ�
80 ر��:

�ود 	��Lوت و ا����ن !��7 �����!ر 	�Gل ا�د�7 أي ا�ظ��� ، و ھذا د'�� !�7 أن ھ���س ا�� 

  .ا���!ر �� و د#. ا� ز	��

  

  

=� : -�ف  �=  

��لو    ��7 أي  ��! : 7������ ����وال )1(ھ��F ا0 ��#ظم ��	���ل 	���ن  ��ؤال !��#��ل ����، و #�

، ، و ا0 وال أ-,�ر ��ن أن 	 ��ط �)��	��ل : -	ف أ�ت ؟ ، �#�ول : � 	Y ، و آ-ل و ��رب 

�ف ) ا��م �2�رد !��ر (	�رى ا��ر����� أن و .)O�)2ذا %�ت : ( -	ف ) ��د أ��7 !ن ذ�ك -�.	-

�� ھ�و ا��م %�د ، و إس 	#���ق ��2�ل-	�ف ) ���	، و إ>��ر ا��2ل، �#��ول: و أ��� (�ن ا�ظر�	���

�دك ، ا��م %�د ا��#�ل !��7 ا0و�ك، -�� أن ( �� ) �� %ا�#�ل !�7 ا0 وال�! �� : ���	�ء -�)�

�Oذا %��ت ، و ا��#�ل !�	�. -ذا ( �ن ) %د #>�ن ��	F �� 	��ل، و دكـ���ز��: أي ��ء !�� ،

�دم  (-	�ف!�رو أم � 	Y ؟ إ' أ�ك أ#	ت �ـ  : أ��	م-	ف !�رو، �-G�ك %�ت�# ���وم -����� (

  .)3(-	ف ) ' 	-ون ظر�� %�ل ، �-�� أن ( ��	�� ) ا�م �	ر ظرف ، -ذ�ك (

�را ����#�دأ ��� %و��ك: " -	�ف أ��ت "ا�� �و    �L �(�ر�و�	ة ،  ���را ���2�ل ا����%ص ��L و

��' ، وتـ-	ف -�  ���ل   ��2و' ,��	� �� -	ف ظ��ت � �دا ، و �� !دا ذ�ك �O�)م 	�ر�و�),�


��ن و  %د #Lرج ( -	ف ) !ن ���7 ا'�#2)�م ا� �	��� إ��7و )4(و -	ف ��تت ، : -	ف ���

  : د''ت أLرى ���ز	� ��)�

                                                 
 .237ا�د	وان، ص: ) 8(
 .2/128ا�-#�ب ��	�و	.، ) 1(

 .�2/140ن ا��راج: ا0�ول �� ا�� و ') 2(

 .227، �1/266رح ا'	>�ح ���ر����: -#�ب ا���#�د �� ) 3(

 .1/2005ا�ن ھ��م: �I�� ا���	ب ) 4(
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  .)5(﴾ظر -�ف �<0رون +
N 7 ا-ذبأ� ﴿ #���7:�و�. -، ا�#��ب -1

-م -�ف �0-�ون ﴿ #���7: �و�.-، ا�#و�	^ -2 �� ﴾)6(.  

  .)7(﴾ ا �Lد إ�����م 9و�� -<رو-�ف ��دي N﴿#���7:�و�. - ا���2، -3

  .)8(﴾ و�8 و 9د أ���L� 7-م إL� 7ضو -�ف 310ذ ﴿�و�. #���7: - ا��)�، -4

�د .���- ﴿ #���7:�و�. - ا�#)-م، -5�� ا�  .)9(﴾�ف �-
م �ن -�ن 

و%د ورد ا'��#2)�م ��ـ  .)2(﴾ ���ظروا -�ف -�ن +���9 ا�-ذ��ن ﴿�و�. #���7: -، )1(ا�# ذ	ر -6

   :)(ا��#��رب ،��)� %و�. ا�د	وان:رة �و>�� �ن ( -	ف ) �� ا,�� !�

��  +راھ� ا-4وف؟و ��،ــ�1�<��    �ة، ـو -�ف �3ت �4��ت ا


ط�ف      ،و -�ف وت ��دھ� ا��د=�ت  .)3( ؟وأوت �ذاك اKوام ا

و        � 	��ة، ��ن 	�Gس و �زن	#��ءل ا���!ر �� ا��	ت ا0ول !ن �� آل إ�	.  ��ل ا

�ب ���	دة ، و ا #�اL#2ت #�ك ا0	�م ا�# 	 ���ب ا����س، ���ب ا�-��وف، و-��# # ���ت -��

�وف��Lب ا����� ا����ر ���
ب ا�#����م ا� �د,��ت و ا�������� ا��دھش ا����!ر أ��، و��� ا��	�ت ا�,

�� ا0���رة و إر,)���!� ا� >��ن ����زع ����!ر �2��7 أن ا����! ����ذا -��	���ة، و ھ��ت ا� 	��ود أھ�-��

���رة، و 	ا���ط^I. ا���رع آ���!ر ��ذ-ر ا��#، �رة ا���زاء ، أن ا�-�ون �)�د و 	��#�Lص !�

  :( ا���	ط ) %و�.��ء �� و ، و �-ن �-ل ���ل Lر	ف .ا����ل

         a  .)4(, �.ر ؟اظDم، و , +زم و ھول   ،، L0بو -�ف ��ذر أ+�7 �د

�و ��ل د'��� ا'��#���د و ا'��#�-�ر، �)� 	 ����ذا ا'��#2)�م ا��داLل !��7 ا������ ا���2	(�

�7 روح 	�#��د !ن ا0�! ��!�7 ا� ذر �ن ھول ا�ظ;م 0ن ' 	��ر �	
�، و ھذا ا��	�ت -��	

و ���ور         ا ��ط !�,	� -ل �)د �#I		ر ، و ا��راع ا�0دي  �	ن %وى ا�I	ب و ا���ر 

  ���Iر�� و ا����I �� ز �� ھ�وم ا� 	�ة . 

  
                                                 

)5 ( :�	Nء، ا��50ورة ا���. 

)6 ( :�	N�36ورة ا���م، ا. 

)7 ( :�	N�86ورة آل !�ران، ا. 

)8 ( :�	Nء، ا��21ورة ا���. 

)9 ( :�	Nم، ا	�29ورة �ر. 
 .227، �1/266���: ر����� و�	رھ� �� ا����د �� �رح ا'	>�ح ���#�ك ا�) 1(

)2(  :�	N�137ورة آل !�ران، ا. 

 . 98ا�د	وان، ص: ) 3(

 .269ا�د	وان، ص: ) 4(
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�Lرا� �� :  

�#2)�م ���ة �;���د ا�� ��ون !��-# �	��(2#���� ) ا'���ذا )( ���� ھ��ول ( ����س، ����ن ا����7: أي  ������

�و؟��	�ء ھ���س ا�0��ون أ���-	� ،:.���رس  �وا����ن )، أو ( ���ب  )،( إ����� و )،أو ( ذھ��ون أ	>�-#

 ���� ھ� �����ؤال !ن  �ل �� ' 	��ل و �2#. ، ��2 %و�. #���7 : ( %��وا أدع ��� ر�ك 	�	ن ��

�2�ت ا ،)1()��ن ��! ����ون أ	>��2#)� ، و #-��رة و ���ن ا�����ؤال !��د ؟ Nد����� ز	��ول : ���	ن ، #��	

  .)2(: أي ��ء و ھ� �� ذ�ك #-ون ����7، ، أو �L	ل، أو � و ذ�ك�	��ل: �واد

�ري   �Lول ا�ز��	7: ����# .��دون ) أي ���ء #���دون ؟  ":) ﴾ ))3��� ��L0دون﴿ ��� %و���# ��� )     

�� ) و ��	ن ( ���رق ���م ���Oذا !����ء ، ���ل ��- �����م ��! ( ����ولو ( ��% ;	����ك د���ن ) و -2�� )       

، و 	��وز أن ن ، �م 	�م إ' أو��� ا����م و �دھم: �ن #��دوا�����ء: ( �ن ) ��� 	��ل، و �و %	ل

�ول : ��� ز	�د ، #ر	�د أ��	�. أم ط�	�ب  أم 	��ل : �� #��دون�# ��، �ؤال !�ن ���2 ا�����ود ، -�

�	ر ذ�ك �ن ا��2�ت)4(."  

   : 7�����# .���� %و��� ����ري أ	>��Lل ا�ز�����Y ، " )5(( ﴾ و���� ����Lدون ﴿ و%��ف ���ت -	�   إن %�

�و ���ت : ھ��;ء ، %���� ا����� ( ����#���ل : ( ���رھما��	��;ء و ��وم ������7 ا�����وع !���د�	ل و>�� ،

%و�ك إذا رأ	ت �� � �ن ��	د �� ھو ، �Oذا %	ل �ك إ���ن %�ت  	�
ذ ��ن ھ�و ، و 	�د�ك %�و�)م 

�د ، ��� ( �ن ) ��� 	��ل ، أو أر	د �. ا�و�ف ، أ' #راك #�ول إذا أردت ا��ؤال !ن ��2 ز	

                                                 
)1 ( :�	N�70ورة ا���رة، ا. 

 .1/287، ا0�ول �� ا�� و '�ن ا��راج، ا�-��ف ��ز��Lري: 42، 1/41ا���#>ب ����رد:  ) 2(

 .137!�ران، اN	�:  �ورة آل )2(

 .133، اN	�: �ورة ا���رة) 3(

 .1/402، وا�� ر ا�� 	ط ا��0  	�ن: 1/287ا�-��ف ��ز��Lري ، ) 4(

)2(  :�	N�137ورة آل !�ران، ا. 

)5 ( :�	Nن، ا��17ورة ا�2ر%. 
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# ذف أ�ف ( �� ) إذا ا#�ل �)�  �رف و، )6("	. أم ط�	ب؟ل أم %�	ر ، أ��ز	د ، #��� أ طو	

�� )7(ذ�ك #2L	2� �-,رة ا'�#���ل، و  �ر� ) F�، أو د�	; !�7 ا�#ر-	ب ،  	ث ر-ب  رف ا���ر �

   .)8(	�)  #7 ��ر ا����وع -��� وا دة �و>و!� �;�#2)�م ، أو �ر%� �	ن ا'�#2)��	� و ا��و�و�

( ذا   ا �� #�#رن ( �� ) �ـ و -,	ر )1() ��م أ�ت �ن ذ-راھ�: ( 7#��� ��)ذا  ذ�ت �� �,ل %و�.

  	ذھب �	�و	. إ�7 أن ( ��ذا ) 	�وز �	)� ا�و�)�ن اN#	�ن : ) ، و

1- ���#2)�ـأن #��� ) ا���ذي-ون ( ���� ا���و�� ���ز���و�	� و ( ذا ) �و���ك %��ن ذ���ن ، و ���د ��ل ��	

   :): ( ا�طو	لر�	��

  .)2(��طل�أ��ب ��7�K أم �Dل    أ, 140,ن ا�رء ��ذا ���ول            

أن #-ون ( ��ذا ) ����G)� ا�#2)��� !�7 ا�#ر-	ب ���ز�� ا�م وا د ، �	-�ون %و��ك : ���ذا  -2

  .)4() ��ذا أ�زل ر�-م �9وا �3را: ( و �ن ذ�ك %و�. #���7  ،)3(رأ	ت رأ	ت ، ���ز�� : ��

�ن ا��د	وو %د ورد ا'�2#)� ����ر �و>�! ����� ��� ( ���ول ا����!ر�م �ـ ( �% ��)       ان ��(

   :��زوء ا�-��ل )

�� �� اد��� ، و �در-�
ر��ح 0�ب 
ــ            �وبـ� ا

����� ��� ،�  ب ؟ ــــ، 0�ردھ� +.�إ, ر���

3
ق Fر�ـــــب �� �� L0ذ��� ا���ة -��1  ؟            


�و 0�د �ن 9�� �ن ذ�وب؟�� ا���ل ؟ �
K  )5(ل 

و   ؟	��ح )ا'��#2)�م ��ـ ( ��� ) ا��#��درة ا��	�ت ا0ول ( ��� ��ر ا�#Lدم�����!ر أ�و ا����م ا����� 

�� ؟ا�,��ث ( �� �� #�ذ��� )�� ، ���ق � �زن و ا�����ض، �)و 	��� !�7 ا�ط�	��� �ر )�L   0ن

�ن��	�، و' 	ظ��رة رو������� �ظ��ب وھ��ذ�وب �	��%��م ���م 	���ل، و��	�� ����� .����ر  %�����ن أن أ�-�ظ

  ا�;�	�.  ةا���!ر ##��ف �F ا���	د

  

                                                 
 . 3/84ا�-��ف ��ز��Lري، ) 6(

)7 (;Lل ا�
 .X21���رى، ����G: � فا���ف �� ���

)8 (�I��  :م�ب '�ن ھ�	1/298ا���. 
)1 ( :�	Nت، ا�ز!��43ورة ا��. 

 . 418، 2/416، وھو �� ا�-#�ب ��	و	.: �44. ا�����ن �ن ا���ذر، ص:  �ا��	ت �� د	وا�. �ن %�	دة 	ر,) 2(

 .418، 2/416ا�-#ب ��	و	.: ) 3(

)4 ( :�	N�30ورة ا�� ل، ا. 

 .120ا�د	وان، ص: ) 5(
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  :( ا��ر	F )  ،و ��ء �� %و�.

��ر ا�74 ؟ �� �ك , 0.�  


وم ؟ ��-ك , 0ر�و ��ر ا)1(.  

�)�� أورد ا���!ر ا�#2)��� ���ز	�  .�0	L�طب %��. ( �	ر !�%ل ) و ��#-	� �ن %��. 

  .ون ، أو �و!� ���ب أو #و�F �-�وم2. د��� � زا���
Y وا!ظ� إ	�ه �Gن ا�ز�ن ' #�#و%

   :( ا�2L	ف ) � %و�.،��ء �و

م ����� ذك اKرار ا��Lد ؟  ، ا4-ران  اذي 3
ف �4رھ� ا�)2(.  

�ؤ,را !��7 ا�����ب ا��ذا�ل 	و��� ، ا��ذي  ا0�,�وي،�����!ر 	#���ءل !�ن ��ر ا�����ل �

  	��7 أو 	#���7 ���ل ا�روح ا���%� إ�7 ا�0د .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .135ا�د	وان، ص:  )1(

 .157ا�د	وان، ص:  )2(
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  ضوا�# >	 ا��رض  ا�3�س:ا���ث 

  اLرض و ا���0ض : 

�� :اLرض -أIل ا���ا��ظ�ر 	���ل : !�رض ا����ء ���ظ�ر �	�. ، أو ���	�F ، أو ، �� أ�

  .)1("	. ، 	�ر>. !ر>� ، أراه إ	�هأ��. ذ�ك ، ��ء �� ���ن ا��رب : " !رض ا���ء !�

� :ا���0ض -ب    �� ��: " ا� �ض >�رب �ن ا���رب����7 ا� ث و ا�# ر	ض، ��ء �

�	ر �	�. و و ا� ض أ	>� أن # ,. !�7 ��ء ' �ن ا� ث �� ا��	ر و ا��وق و -ل ��ء ، 

  .)2(' �وق "

ط��ب  و ا��رض و ا�# >	ض �� ا�ط;ح ا�� �و		ن : " ھ�و ط��ب ا����ء ، �-�ن ا���رض  

  .)3(��	ن ، و ا� ض ط�ب � ث "

�ا���رض  	ض �#��ر���ن ، إ' أنو 	2رق ا�ن ��رس �	�)�� %�
; : " ا��رض و ا�# >

�زم "���	ض أ!���ق ، و ا�# >���رض، و أي )4(أر����ن ا�����دا ����د #و-	���	ض أ����رى أن ا�# >��	

�ول : ����ل 	�����7 ا��2����ث !�����رض  ����� ، 0ن ا������ن ا�#������ب �����رض %ر	������� أن ا�����                  ا��ر�

��ل : أ' % .��G- را�	L ب	�" و ا��رض %ر	�ب ��ن ا�#���� ، و ذ��ك �,�ل %و��ك : أ' #��زل �#�

	-ون ��ك �O���� L	ر ، و ���ر�� ا��رض ��#��� �ن  	ث إ�ك إذا !ر>ت !�	. ��د  ,,#. 

  )5(وده و ##���ه "ــ ث إ' !�7 �� #!�	. ، و ' #

أ�� ا�# >	ض ، �	رى ا�� �ة أ�. 	2	د �� #2	ده ��	�I ( أ���ل ) ��ن ���ل ا�0�ر 	��ول     

  .)6(�ت ( أ��ل ) #�و�ن ، و -G�ك %، و أ'�ن�	�و	. : " #�ول : ھ; #�و

  

  

  

                                                 
 ، ��دة: ع رض ��ظور، ���ن ا��رب، '�ن) 1(

 .، �2س ا���دة.ا���در ��2) 2(

 .I�1/69�� ا���	ب '�ن ھ��م: ) 3(

 .157ا����� �� ��. ا���I '�ن ��رس، ص: ) 4(

)5 ( ،.�2�2/164. 

 .3/415ا�-#�ب ��	�و	.: ) 6(
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و  ،)1( » ��و 'و أ'، �و ���، و، ھ; « :-ر ا�� �ة أدوات ا�# >	ض و ا��رض، وھ�%د ذو

�ول : ��ب ، ����ض و ا�ط���د ا� ��ل �2#	��7 ا��2��ذه ا0دوات !���دLل ھ��ل  «#��د ، و أ' �2#�(#�# ;��ھ

��ب، و ا���#-�ما�L	ر.... �)�ذه ا0دوات ##�
�Iب، و ا���، و. إ��7 ا��L�ط# '�7 ���ل دLل إ' !�

  .)2( »��ض أو ��#��ل

�ب ا�ط��ب ، 	��ول و�	�ق ا��رض و    ���� ھ�و ا� ��ل ��� أ�- ، ��ا�# >	ض ��	�ق ���

�دھ� إ' ا��2�ل�	�و	. �� ���ب ا� �رو�� ��(	�	 ' ��.. أ' .و �,�ل ذ��ك ھ�; و ��و ' و : "ف ا�#

  .)3(دLل �	)ن ���7 ا�# >	ض "أ�L�وھن ���2ل  	ث 

�ب    ��ن ا�ط���رض ��Iق ا����ل 	 ���ن  ،و ا��2��#-�م ���ب ا����ب أن 	ط���� ا�ط���ب ����I0ن ا�

 .�ا��L�طب إ داث  دث ��	ن ، و ا��2ل ھو ا�ذي 	دل !�7 ا� دث و ا� دوث ، و ھ�و �د'�#

، و إذا -�ن ا�ط�ب �د	دا ��  �ث و �� �)و !رضھذه 	;
م ا�ط�ب ، �Oذا -�ن ا�ط�ب ر%	�� �	

�	ض ��رض و ا�# >���رس : " و ا����ن ���ول ا���	ض ، 	���و # >��ر	ض �)���ن إ' أن # ��#��ر�

�� أي أن ا��رض " ���7 !��م 	)�	�ن !��7 ا� .)4(ق ، و ا�# >	ض أ!زم "ـــا��رض أر����

�د ط��ب ، و ا�# >	ض ���7 !�م أ	>� 	)	�ن !�7 ا��	2	د ط�ب ا���ء ��	ن و ر�ق	2	� �����

�ث و �����ء � ���ـا������ )5(دةـ���ذا ا�0����"و ھ����ء ا�ط�������واع ا���ن " أ���و 0دوات   .)6(وب �

�ا�# >	ض �� F�دھ� و ا��رض ر#�� ا��دارة �Oذا و%F ��دھ� �>��رع أ���دت ا� �ث و إذا و%

  .)7(��ض أ��دت ا��وم و ا�#و�	^

 ������م ا����و ا������#��ل أ���د ا���د	وان و %��ن ا��� F���� �وا>���L ����	ض ���� ا�# >�وردت ���

  .وا دا ا��#�,ل �� ا0داة " أ' " ط�ــ��

  

  

   :( ا�طو	ل ) �,ل %و�.

                                                 

	� �� د	وان � �د ا��	د � �د !�� �L	�2، د�� �����م، ص: ، 	�ظر ا����� ا'��1/88	�ظر �	�و	.، ا�-#�ب، ) 1(�230. 

 . 101، 	�ظر �� ا��;�� ا��ر�	� !�م ا������، � �د أ �د، ص: 315ا�ز��Lري، ا��2�ل، ص: ) 2(

 .3/115ا�-#�ب،  ) 3(

 .��187 ��. ا���I، ص:  �� ا���) 4(

 .187ا���در ��2.، ص، ) 5(

)6 ( �� �	
 .182د	وان � �د ا���	د آل �L	�2، د�� �����م، ص: 	�ظر ا����� ا'���

 .183ا��ر�F، ��2.، ص، ) 7(
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  )1(�0ط���، �=ل ا�.ون ا�.��ب    ���
�م ا���ب إن أ�D أ,

�#2#���رف ا���Gوه، أ':  ��ر وا�#��7 ا�# ����� �����ن ھ���� ح 	#>��	ض ( أ' ) ا�#���0داة ا�# >��

L ��� ���7 د'�#)��## �Lو��ر إن ا������ ا���2	�� ( # ط�)�� )#�درت ا������ ا'���	� ا����� .

�رك ا���وا%�� ، و #���� و ا����ر ا�������7 ا�2#-	�����ب إ����ث ا������ن  ���ذي 	#>���� ا����	Lم ا�ر;��� 0            

�ر . �����وا%F ا�������ب ����طدم ا�����# طم و 	���# �����ر!�ن �����	�2 0ن ����.و ا�>���� %و�����ء ���  و �

   : )(ا��#��رب

� ��4ل ا���ة   أ,���ن ��م م 0�0ظره ا���ة   ا��ض و 4ر )2(  

�ن أ#�در ا����� أداة ا�# >�	ض " أ' #� ���� ھ�ذا ا��	�ت ، �)� ، ���رف ا�# >�	ض �-و�) 

�ث   د��، و ا���	ر %��ل أ�ر دا!	� �واط�	. إ�7 ا��)وض، و %د ورد ��دھ� �ب و ا� ث��ط�	 

  .	�#�)>)م و 	� ذ ا�)�م

  ( ا��#��رب ): ،و ��ء �� %و�. أ	>�

  ، +دو ا���ةمDـ���ب اظ   ، �دـــأ��� اظ�م ا�04 أ,

  )3(د��ه-<ك ��3و�� �ن و    ، 34رت ���1ت �Lب ��Lف

�� أداة ��در ا������ب) أ' (##���د�� L�ط���� ، .#�2���#�د ����#��ر ا������!ر ا�����ل ا�����ء ا��2�� ،

�لا�Lرت )، و� (>ا���!�� ����ت ) ، وا���2�ول ���#�ء ا��L�ط��G� ) ر�. ا��#��دي � �رف ا��

�Lر�� ) ����ل ا���>����� ا��2��وم ) وو���#��و�	^ و ا����7 ا�#��ذ�ك !���ت ���ب )4(د����!ر 	L�ط����� .

��Iـــا���#��ر ا��� �	. ��ؤو��� 	م و   ��� �2	��" و     %و��. :ا%#ر�. ��  ق ا����وب ا�>

  .-2ك �L>و�� �ن د��ه "

  

  

  

�.ا���ث ا�4دس: ��0  ا

                                                 
 .34ا�د	وان، ص: ) 1(

 .128ا�د	وان، ص: ) 2(

 .260ا�د	وان، ص، ) 3(

 .4/514	�ظر !��س  �ن، ا�� و ا�وا��، ص: ) 4(
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: ���0�وب �	�.  ا�و        ��ء �� ���ن ا��رب : ا�#��� #�)�  ��ول ا�0�ر ا��ر

�	ر و #��	ت ا���ء ، أي %در#. ، و أ ���ت أن 	 ...ا��2س ��� 	-ون ، و �� ' 	-ون  د	ث �

���7و#�� ، ـإ����ء  أراده " ����وب ا�#و )1(ا����� أ��������ء ا��ر�	��	ن !����ر ���;ف -�	�L ����د ����� ،

�ري  ، أو ��ن %�ول ا�����ن؟ا ��  �	�#. أ�ن أ!��ل ا���وب ھواL#�2و�Lول ا�ز��و ��� ھ�ذا 	�

�ت أَ�ِد��مَ  ادَ �َ أَ  هُ وْ �# �َ 0َ �َ  و نْ ﴿: #���7 �� %و�.  وب، �Oن %�ت ا�#��� ��ن أ!���ل ا����)2(﴾ ��� 9َد#

��ن ��، و ھو �ر ' 	ط�F !�	. أ د ... %�ت: �	س ا�#��� �ن أ!��ل ا���وب، إ��� ھو %�ول ا

  .)3(: -��� #����، و �	ت، #���.، �Oذا %������.: �	ت �� -ذا

، و ا�2�رق �	��. و ��	ن ا�ط��ب أن ا�ط��ب ا�ط��با�#��� �وع ��ن أ��واع  «و 	�ول ا�ن 	�	ش :  

  .)4(»س �� ا���ب 	�دره ا��#���	)�	#��ق ������ن ، و ا�#��� ��ء 

    #Lو ا�����وب ا�#����� أ��� �����ء أ	>��ف ا������� ؟ ���7 ا��2��د �����ر 	2	��L و أم����ء ھ�، أ إ��

��ر «	�ول ا�ن ��رس : �L(     ، 0ن �����ها�#��� %و�ك : ودد#ك !�د��، %�ل %�وم: ھ�و ��ن ا

�را، و آLرون 	��	ت �� ��' ، �����ه �	س �� ��ل�	س ) إذا %�ل ا���
ل : �L ن��، و�ون : �و -

   .)5(»���ز #�د	ق %�
�. ، أو #-ذ	�. ، و أھل ا��ر�	� �L#�2ون �	. !�7 ھذ	ن ا�و�)	ن

 "أ�ط����إ��� ھو �ن أ%��م ا���ء ، وا�#��� �	س �Lرا 	2	د ���7 ا���2أ-,ر ا�� �ة !�7 أن و  

  .��# 	; -�ن  �و�. ��-و-� �	. أو، و �و 	د ط�ب  �ول ��ء !�7 ��	ل ا�� ��	2، )6(

�ول ا����ء  ا�#����:0ن ��ھ	�  ا�� �ل،و ا�#��� !�د ا�� �ة 	�#��ل �� ا���-ن و   �  ��� �

  #ر#�ب.أو '   �و�.،�واء -�ت #�#ظره و #ر#�ب 

  

وا �� �0﴿ : %و�. #���7 و	�ول أ�و  	�ن ���K�  .)1(﴾ �� �رد و , �-ذب ���cت ر���

 	�#�رون ا�#��� �ن أ%��م �د ���ض ا��;�		ن '، و �ا�#��� 	-ون �� ا���-ن و ا���#�F: أي

  ا�# ��#..أن ا���%ل ' 	ط�ب  �ول �� 	��م  ذ�ك:، و  �#)م �� ا�ط�ب

                                                 
 .��6/102�ن ا��رب، '�ن ��ظور، ��دة: م، ن، ي: ) 1(

)2 ( :�	N�95ورة ا���رة ا. 

 .1/297ا�-�ف ��ز��Lري: ) 3(

 .�9/11رح ا�2�ل ��ز��Lري: ) 4(

 .158ا����� �� ��. ا���I '�ن ��رس، ص: ) 5(

)6 (�I ،م�ب '�ن ھ�	1/287�7 ا���. 

 .27، اآلية، سورة األنعام) 1(
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  )2(7ـ�ـ#��� ھ� ( �	�ت ) ، و �����ه أ#��	��F ا�� �ة أن ا0داة ا0��	� ا��و>و!� ��و    

��ل ا���-�-� :  و وا��)م ��� ذ��ك% ���ون ، -�	�و!� ��#���� ـــ�ـ�و>أ!��م أن ا�-���� ا� «ا��;

  .)3( »ھ� ( �	ت ) و دھ� 

�ل !��د ا����ر		ن ا����ب ��� ا'��م    ��#� ، �	��و #L#ص ( �	ت ) ���دLول !�7 ا����� ا'�


م ��و           و ا�ر�F �� ا��Lر ، 	���و�)� !�ل ( إن ) ���))� ����2ل ، �#�ول : �	ت ز	�دا %

  .)4(و�. !�7 ��!�.����0�ل �م #�دم ���2	ت !�د 8 ذاھب ، ��)ت 

  :. ��)� %و�.  ( ا���#ث )�#��� �� !�ر	ن �و>�� �ن ا�د	وانو %د ورد أ��وب ا

��� أ9ول ���را   ت 9و�� أ.�3وا،�� )5(.  

�و�� ) و �Lرھ�� ا������  ا'���	�،، �#�درا ا������ )ورد ا�#��� �ـ( �	ت % ) �(�����

�ل  � ���;ذا  ر��F،ا���2	� ) أ��Lوا ( �� ��2�ف ��ن ����ء ا�#��L	 ر!���را ���	Lأ،.�و  �و!#

  ����#��ل.��� 	�و�. !��� ���)م 	�#�)>ون  ا�I�ء،	#��7 �ن %و�. 

  :)، (ا�2L	فو��ء �� %و�. أ	>�

�0� !أ��� ا�Lب ��1ھوي +
7 ا�ذوع �<41�    �ط���،، �ت-   

�0� -�ت �6(0�د ا�Lور، ر��4 �ر�س     ، �4ت-��4ول ، إذا(.  

��، 	L�ط�ب���ب ا����!ر ھ���� �ا����و -��ن  ط���� ��	��#� ،����ذوع '%#;!)��7 ا���! .���G2� وي�(	           

و       	�وده ا����ود وا�ر-�ود و ا�#���!س و ا��	ت -��	� !ن اط� � �����>� ا����2 ا�ذي

  .' 	#G#7 إ' ���,ورة و ا�#I		ر ا�د!وة إ�7 ��ر �د	د و ھذا

  و��ء �� %و�. (ا���#ث):  

                                 ��0� �تX �ن �9ل أن 40وء ���0� �� )1(  

���ن ا� ��! ����ذا -��	��� و ھ��وء  	�#)��ل #���ن %���وت ���7 ا����ت ##�����ة -����ـ�م ا�#2��ذات أ�ـ��ر ا�

   : و ��ء �� %و�. ( ��زوء ا�-��ل ) ا����
ب و ا�و	;ت،

                                                 

 . 4/108، واملقتضب للمربد: 4/233ينظر الكتاب لسيبويه: ) 2(

 .147مفتاح العلوم للسكاكي، ص: ) 3(

 .2/131الكتاب لسيبويه، ) 4(

 .29الديوان ، ص ) 5(

 .145الديوان، ص: ) 6(
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�ل ا� !�Lري �� �ت  )2(س �ن .�d 9ر�ب ؟<ھل 

�ت �#�	�������ت ) ���Gداة ( �	��در ����ري���ت ��	� :.���و : � %و����وبوھ��رة  أ���� ا� ���. د'��	�              

�ق ا�0�ل 	� # �!��و ا�0م، وھذا 	دل !�7 أن ا���!ر 	�ر ��ر ��  زن وا����ض، و	�#ظر �

   .ا����ود

:��4  ا�#ر��: ا���ث ا

��ن ا���رب، و %د 	G#� : ا�#و%F و ا�0لا�#ر�� �� ا���I ����ه�� ��: ����7 ا�Lوف، ���ء �

%د #-رر �� ا� د	ث ا�ر���ء �����7: ا�#و%�F و ا�0�ل،  ، وسر��ء �ن ا�0ل ، و ھو ��	ض ا�	G" ا�

و %�د 	-�ون ا�ر���ء  ،و ا�0�ل   ر��ه، -�. ����7 ا�#و%�F، و #و ر��ء، ر�	. ، و ر��ه ، و ار#��ه

-م , 0ر�ون e و�9را: ( و �� ا�#�ز	ل )3("����7 ا�Lوف  �� ()4(  

�2�قأ�ر %ر	ب ا�و ھو ط�ب «��7 ا��� ���ل ا�#ر��  ��  %وع �Oذا -�ن ا�0�ر �-روھ

  )5(»و%د 	I� �#G	رھ�� -ـ( �	ت) ن 	-ون �ـ ( ��ل و!�7 )وا0�ل �� ا�#ر�� أ

�7 ا���ك و ذھب ��ض ا�����ء إ�7 أن ا�ر��ء �ن ا0>داد �� ا���I 0�. 	�#��ل ���    

  )6(-�� 	�#��ل ����7 ا�	�	ن

	�ول ا���رد ( ��ل )  رف ر���ء  ا�	�	ن،��ك و !دم و أ-,رھم أن ا�ر��ء دال !�7 ا    

�ر  ..ا��-روه.-Gن ����ه #و%F ا�� �وب أو  ����2ل،����7 ���. 	L� ���#G	 دا��Oذا %�ت : ���ل ز	

  )7(�ن أن 	-ون ھذا -ذاG، و ��ل !�ر 	زور�� ، �O��� ��ز ھذا ا�-;م �ن ا���
ل ، 0�. ' 	

�ط���، 0�. ' 	-ون إ' �	�� 	 دث، و ا���ء ا�ر��ء %�م �ن أ%��م ا���ء و ھو او

�ن-�� F%ء #و���و          ��� أن 	-�ون ��ـ " ���ل " و " !��7 "، و ا0��ل ��� ا�#رذ�ك ا

  .)1(د'�#. إ�7 ا� �ل و ا'�#���ل #��رف

�7 ار#���ب ا����ء     ��� ��7 ) #��#��;ن ��و ا�� �ة 	رون أن ا0دا#	ن ( ��ل ) و ( !�

� F����وب و ا�ط����روه ا�� �����ء ا��-����ب ا�����7 ار#������ ������ ، أو ����7 ا�#ر����و ������. ، و ھ��	          

  .)2(و	. " ��ل و !�7 ط�F و إ�2�ق "و ا�Lوف ��. ، و ھو ���7 ا'�#��ق ، 	�ول �	�
                                                 

   102ا�د	وان ص ) 1(
 .120ا�د	وان، ص: ) 2(

 ��دة: ر، ج، أ.  ��1/412�ن ا��رب '�ن ��ظور، ) 3(


	�، �ـ !�د ا����م ھ�رون، ص ) 5(��� .17ا�0��	ب ا

 .4/340س  �ن ا�� و ا�وا��، ، 	�ظر !��14، 12ا0>داد �� ا���I ا0���ري، ص: ) 6(


	� �� ا�� و ا��ر�� ض3/73ا���#>ب ����رد: ) 7(��� .50، و!�د ا��;م ھ�رون، ا�0��	ب ا
 . 253، 252، 	�ظر #��م  ��ن ا���I ا��ر�	� ����ھ� و����ھ�، ص: 1/621	�ظر !��س  �ن، ا�� و ا�و��، ) 1(
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�م ��ن أ%���م ا�ط��بو أ-,رھم !��% ���د ����7 ط��ب  ��ول  ،)3(7 أن ا�#ر�	2	 .��0

�ذا ���ء � ��وب ، و !��7 ھ������ ���� 7 ا'��#��ق' 	�دLل ��� ا�#ر��، 0ن ا���%�ل ' 	ط��ب �

�2�ق ، و 	����ون ا��#���ل ( ���ل ) ــ.	-رھ�، و �ذا �رق -,	�ر ��ن ا�� ��ة ��	ن ا�#ر��� و ا

��م : ���ن ھ���ول ا���#رك ، 	���ن ا����� ����(	����#�رب ���وب ا�����ب ا�� ���و ط���� ، و ھ�ل ��#ر�

�2�ق ، وھ�و #و%�F ا��-�روه -��b� أو ، ��و��ك : ���ل ز	�دا  �و�. ، -�و�ك : ���ل 8 	ر ��

  .)4(ھ��ك

، و  �#)م �� ذ�ك أن ا�#ر��� )5(و %د أ��ط ا��;�	ون ا�#ر�� �ن �	ن أ%��م ا���ء    

�Y   	�#��ل �� ار#��ب ا���ء ا��-روه ، -�� 	�#��ل ��� ار#���ب ا����ء ا�� ��وب �	 ;��

  !�دھم �ذ�ك أن 	-ون ط��� ، 0ن ا��-روه ' 	ط�ب .

�#ص ����دLول !�ن  و 	��F أ-,ر ا�� �ة !�7 أن    L# وات ( إ ن )L( ��ل )  رف �ن أ

  . )6(ا����� ا'��	� ، �#��ب ا'�م و #ر�F ا��Lر

�ل     ����وا : " ����م ، ���(�;- ���� .���را ، �-,ر#��روف -,	��ذه ا� ��رب ھ��رت ا���	��د �           و %

،  و 0ن، و ر!ن، أن، ر�ن، ���ت " Wو !ن ، W7(و !ّل، و ��ن(.  

�2�ق  و ا���ر	ون 	���ون !�7  ��� ا�� ��وب ، أو ا� ��أن ( ��ل ) ' #2	د إ' ���7 ا�#ر�

�ذ	ن ��7 ھ��! ����ن  ��)��ر	م ' 	�-��رآن ا�-��� ا����ل ) ���رون ( ����ون 	��روه ، و ا�-و�	��� ا��-��

�د 	2# ��ا����		ن ، ' 	�-ن  �ل -;م 8 #���7 !�7 ا�#ر�� ، أو ا�2�ق ، و �ذ�ك %��وا : إ�)

ا����� ا�#� ��دھ� ، أو �� #2	ده : -� ، �ن ���7 ا�#��	�ل ، �� ا��رآن ا�-ر	م # �	ق �>�ون 

  .)1(ده ( ھل ) �ن ���7 ا'�#2)�مـ#2	أو �� 

  �! " ��"      رى " ، و ��#ر��� أداة ھ�� 7 " و " ا�Lو��ق " ، و "  �ـ�ـو ��ر��ء أ���ل ، ھ

�داء ، و ، و 	�-ن أن #� ق " ��ل " ، و " �	ت " ���G�ل ا�ر��ء 0�)�� ��ن �وا��^ ا'�ـ�ل "#�

  .)2(�� ���7 ا�ر��ء و ا�#��� أ	>� 0�)�� 	�#ر-�ن

                                                                                                                                                         
 .4/223ا�-#�ب ��	�و	.، ) 2(

 .1/287، و�I�7 ا���	ب '�ن ھ��م: 374، ص �����، ��ر�ف ا������) 3(

 .149	�ظر �رح %طرة ا��دى، '�ن ھ��م، ص: ) 4(

 .2�145#�ح ا���وم ا��-�-�، ص: ) 5(

 .3/599، و�رح ا��2�ل '�ن ��	ش: 2/142ا�-#�ب ��	�و	.، ) 6(

 .303، وا��2�ل ��ز��Lري، ص: 335، 1/334ا����!د !�7 #�)	ل ا�2وا
د '�ن !�	ل: ) 7(

ل ا�L;ف �X���ري، ����G:  وا���ف، 3/599: 	�	ش�رح ا��2�ل '�ن ) 1(��� ��27 

 .210د !�� �L	�2، د�� �����م، ص: �	�ظر ا����� ا'���
	� �� د	وان � �د ا��	د  � ) 2(
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���ء ، -��� ذھ��ب -,	�ر ��ن ا�دار��	ن و �ظرا ��� ��ق أدى أن ا�#ر�� و ا�#��� �ن ���ب ا

  .�)ذا ا��0وب

��وب او��د ورد أ���د	وان%��ن ا��� F���� �وا>��� أر���� ����. .�#ر���� %و����ء ���زوء ( ،����

  :)ا�-��ل


وK
�ل أر�م ��
Lل 9
ب ا��-��  �ـــب ا


د�وع ا��ر��  .)3(و Lل �<ن ازھر أ�<ظ 

�م ����وب �>��ف إ��7 ، و ا)� ا��	�ت ا0ول ��ن ا0داة (���ل##-ون ��	� ا�#ر-	ب ��

  .���� ���	� ���)� �>�رع ( أر م )، و ��ء �Lرھ� م ( ا��	ل )ـا�

�وب ���� �(����ل ) و ا���ن ا0داة ( ����ب ���� ا�#ر-	���ءت ��	�� : ������ت ا�,��� ا��	�          و �

  ( �2ن ) �>�ف إ�7 ا�م ( ا�زھر ) .

�#�ط�ف ����� و ا'�����7 ا�#ر�����! ������	ن د'������ ا��	#����ل ) ������ ) ������ل أداة ا�#ر����            و # �

�ب ا��	�ل ) ، و ( �2�ن ا�زھ�ر )  �% ) .��� %و�� ��و ا���!ر �� ھذ	ن ا��	#	ن 	#I�7 �ذ-ر ا�ط�	�

  �ن وطGة ا0	�م و ا0 داث .إ�. ا' #��ء ا�ذي 	��G إ�	. ا���!ر �	2Lف !ن ��2. 

  

  

  

   : ( ��زوء ا�-��ل ) ،و ��ء �� %و�. أ	>�


�ل �و � أر�م،�74L �-ون ا�� ��دبــــ
=  

�+74 �.ون ازھر وL�4-بد� �
�و �=� ،)1(  

7 ) ��� ا��	#�	ن ، و 2#	�د د'��� : ا�ر���ء ، ��در ا�#ر-	�ب ا0داة ( !��##» 7��0ن !�

، و �� ا��	#	ن ������ ��	�� ��	ن )2(»ا�ر��ء �� ا���#��ل�� ا0�ل �ن أ���ل ا����ر�� #2	د 

����ء ، و ���7 ا��-��داد ، و������ب ا� ��ذي -,	��ل ا���لواد ا��	��	ن أن ����ذ	ن ا��	#��� ھ��ظ �� �	       )

  !�7 ) و%F #�د	م و #LG	ر �� �	ن ا��)� و �Lرھ�

                                                 
 .57ا�د	وان، ص: ) 3(
 .58ا�د	وان، ص: ) 1(

  .143#��م  ��ن، ا�L;�� ا�� و	�، ص: ) 2(
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  و �م 	�#رن �Lرھ� �ـ ( أن ) ، 0ن ا�#����)� �� ا���I 	#ط�ب ا'%#ران .  
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  :�ــا�����

  ا����: ��د ا�درا� ا��ظر�� وا��ط����� أ�ل ا����وظ�ت

�دت ���� ا����ة ،�#�تا��#ث  ا�����ت ا��$#���" ا�واردة !  ا�د�وان، وا����و�� �� 

�����و��ت  �ھذه ا�����ت !  &'&�  :  د.���وز,ت ,�+ &'&� ��ول  أ

      ا��ون و�ظ�ھر ا�ط����.  -أ                 

      ا���ب و ا���1,ر ا��$��. -ب                 

  ا����ل وأ��ب ا�رور. -ج                

�و5#��، وھ#  �#دل ,�#+  381 !�#د ذ�#رت !# �ظ�#ت �4#,�+ �#�� و���� ا����ة 3د 

  �����ة و��� ��7. ���ق ا��1,ر

د و����#  ا�و�#و ،و3د وردت ��ض ا�����ت �&�را �ذ�ك �&#ل ����#  ا���#�ة وا�و�#ود

أن ا�1#��  ,�1#ق ��ط���#�  ،و3#د ظ7#ر �#ن ��#رار ھ#ذه ا����#�ت ،و����  ا����ة وا��#�ش ،وا��ون

��� ھو ��روف �دى ا.���ه ا�رو���  .�   ا�ذي ����  إ��

�#و�س و��#ن �#� ا��#ب ا�@#��ص  وط�#��ن @'ل ا�د�وان أن ا��1,ر ���ز ������?#� إ�#+ �ذ�ك ���ن 

  . » �و�س ا������« وا5" �ن @'ل �D3د�� و��رص ,�+ ��دم ��1� وازدھ�ره وھذا 

.ن !�7#� د.�#�  ،أ�&#ر �#ن ا����#� ا.#���ا#�@دم ا����#� ا�$���#� ���ظ أن ا���#1   -

  .  وا��دوث ا��ر��� وا���دد

-   :�  و�ن ا��را��ب ا���@د�� �&�را ا���ل ا��&��� ��و�

  ).15(ا�د�وان ص ،��مو��� ط��ة ا�رض أطرش أ   �وت ا����ذ�ن ��
ت ��و�ون:       

       :�  و3و�

  ).74ا�د�وان ص( ،ا�(�ة ھز ا��طوب زّ �     ،
��وغ ا�$#وب �! � أ��رد 

   3و��:و و"3د"و �Kرھ� �&ل: ،و".م ا��و��د" ،"إّن"و"أّن" :�ـا���ل ��ءت �ؤ�دة  -

  ).75د�وان صا�(  ،�(3م *ل -#ب *1ب    ��ر��دا ،ب0إّن 
. -#,ك ا�*

 و��ل ��و@� ب"إّن"  ،و��ل �ر��� ،�ن ��ل ��ط� ،ا.��� ��و,ت ا���ل -

 

  3و��: وأ@وا��7 �&ل 
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  �ــ� ,56ورھـ� 56رـ� ($,ـإّن ا�ط4و�

   ).89(ا�د�وان ص ،و�رورھ� ،وط�و( � ،و�رورھ� ،ود�و7 �

��ن وأ@وا��7و�ن  :�  �� ورد �ن 3و�


8ر .,#- .
  ). 129وان ص(ا�د� ،9 ��6 � ا��وم ،و,(�ر ،    و!8وم ،*�ن 

��و�� ،و��س ،و. ،و�م ،��ّ، �ن ،��و ،ا����� ا���$�� ا�@د�ت !��7 ,دة أدواتأ��  - :  

             :ـن ط�ّ ـ. ��ـم 9 ر1ـوا�

     *,  ). 136( ا�د�وان ص ، مـا� 6 . �!وحوا��ل 9 

 ��ف �#ن ذ�#ر 1#واھدھ� .#�&#!  د�وا�� ������� ا�1رط�� !�#د � و3د اھ�م أ�و ا���م ا���1 

L� دا��نMو���. ا، و3د أو�د ا���ث ��7 ���� �ن ا��ر″إذا  ″ و ″إن  ″: ا�Mب ذات ا�د..ت ا��  

ا1�N##�ء  ا1�N##�?�� �وز,##� ,�##+ �و5##و,�ت ا��را��##ب!##  د�##وان و3##د وظ##ف ا�1##�,ر:        

  ��ق.، ��� �ر ��� !  ا��طو��� و�7 ،  ء، و�دام�ن أ�ر وا�$�7 !�ور�ا��

        ���  ، ″ أ. ″و ،″ھ' ″أدا� : ر ذ�ك ! : D، و�ض��5وا�� ا�@دم �را��ب ا��رض

  !  " ��ل " و " ,+ ".  ا��ر�  ووظف �ر��ب .″اMداة: " ��ت  !��@دم �� ا����  أ��  

         �##�� ��##و�##ن  وظ##ف !##  د�وا�##� ا���##ت: ��4وا,##�، ا��$##رد، وا���##ت ا�����## ، وا���##ت ا�

  ..ت ا��  وظ$�7 ا��1ر: ا��طف، وأدوا�� ا����&�� !  " ا�واو"، " ا�$�ء "، &َم " ��+ "ا�د.

��� ���ظ  أن ا���1  إ�@دم ��و,� ��ت �و�ودة !  ��د��7 !  ا�����م �&ل:           )  ����

  ���� �ـ: ( َ�ِ�ٌك ) أي ����  ��Dب ا��ط�ن، و ( أوراد ) ���� �ـ:  أ�'ك )

  3و��: !  ( وردة )،

ّ◌ر>  ،!�-��     وا�,(ر وا��3كو�1رت ا�8ن،            وا�5ُُ�ر ،كا�
3، وو ا�ب<

269 ،1�وى �5?��، ص (ا�د�وان:    (   

:�  و3و�

  ؟ذاو�ت ،�4را,ن ا�6وك  و�ورادك           

  ول ا�Dر! .وھذا �� ��+ ����د ) 131إ�+ ��3  ا���?�، ص،  ( ا�د�وان:

�ن ا��'م ا���4وف، وھو �� ��+ ����دول ا�د.�  ا���ويو3د ,دل ا���1  ,ن  ،  
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إ�@دام ا���1  أ!��. �د.�� أ!��ل آ@ري &م ,داھ� ��د���7 وھو �� ��رف !  إDط'ح  و

ا�$�ل ( !�ل ( َ�ثU ) إ�@دم ا��1,ر ھذا و�ن ��ن ھذه اM!��ل �&': ا����ة  �ـ " ا����5ن " 

         3و��:   َ�ثU ) ���د�� إ�+ �$�و��ن ! 

   .)182 صا�د�وان: ( ، ,��(دد لٍ ، �*,ّ #,#.ّ ,ُ     -#بٍ  أ!��مَ  وأ,ّث ا�و8ودَ             

��#  أ��#7 #�ؤ�   ا,��#�داو��د ھذه ا�درا#� ا�����#� ا���وا5#�� ا��#  أ3#د��7 ��#دارس،   

!�#ن �$#  أ����X! ،�7  وإن ��ت 3د أ�Dت ا����W !�ن �و!�ق V ����+، وإن ��ت 3د أ@ط4ت 

� �و��ت وإ��� أ��ب.��, Y�� .وا��1ط�ن، و�� �و!��  إ  

       .وV أ4ل ا��و!�ق وأ�داد إ�+ �� !�� ا�@�ر وا�D'ح    
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  قـائمة المصادر والمراجع
  

  ) برواية حفص(  المصحف الشريف

  أوال: المصادر. -

اإلتقــان يف علــوم القــرآن، لإلمــام جــالل الــدين الســيوطي، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبــراهيم، نشــر دار  -1

  الرتاث، القاهرة.

بإشــــراف  ، راجعهــــا ودققهــــا مجاعــــة مــــن العلمــــاءدي أصــــول األحكــــام، أليب احلســــن األمــــاألحكــــام يف -2

  م.1980هـ ، 1400الناشر، طبعة دار الكتب العلمية، بريوت لبنان: 

األشــباه والنظــائر يف النحـــو، جلــالل الــدين الســـيوطي، حتقيــق: طـــه عبــد الــرؤوف ســـعد، مكتبــة كليـــات  -3

  م.1975 هـ ،1395األزهرية، القاهر مصر: 

ات دار مكتــب اهلــالل، بــريوت الــد يف علــوم البالغــة، جلــالل الــدين حممــد القــزويين، منشــور  حاإليضــا  -4

)1) ،(2  .(  

، حتقيــق د/ رفيــق العجــم، دار املعرفــة بــريوت لبنــان، الطبعــة رخســيسالرخســي، أليب بكــر سللاألصــول  -5

  .م1997هـ، 1418األوىل: 

، طبعــة مؤسســة الرســالة، الطبعــة الثالثــة: فتلــىحتقيــق عبــد احلســني الاألصــول يف النحــو، البــن الســراج  -6

  .م1988

   ، ( ديوان )، أليب القاسم الشايب، الدار التونسية للنشر، الشركة الوطنية للكتاب، اجلزائر.أغاين احلياة -7
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اإلنصـــاف يف مســـائل اخلـــالف، أليب الربكـــات األنبـــاري، حتقيـــق د/ جـــودة مـــربوك حممـــد مـــربوك، نشـــر  -8

  م.2002مكتبة اخلاجني، القاهرة الطبع األوىل: 

  هـ.1328، الطبعة األوىل: ي، مطبعة السعادة مصراألندلس حيان البحر احمليط، أليب -9

، حتقيـق ودراسـة د/ صـاحل حسـني العايـد، البديع يف علم العربية، للمبارك بن حممد الشيباين بن األثـري -10

  هـ .1419مطبعة جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل: 

لإلمام بدر الدين حممد الزركشي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، نشـر دار الربهان يف علوم القرآن،  -11

  م.1988هـ، 1408اجليل، بريوت لبنان: 

، حتقيق د/ حممـد كامـل بركـات، طبعـة تسهيل الفوائد، وتكميل املقاصد، حملمد بن عبد اهللا بن مالك -12

  م.1967هـ 1387وزارة الثقافة املصرية، دار الكتاب العريب لطباعة والنشر، 

التعريفات، حممد بن علي اجلرجاين، حققه وقدم له: إبراهيم األنباري، دار الريـان للـرتاث، شـركة فـتح  -13

  للطباعة، القاهرة مصر.     

  اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، طبعة دار الشام للرتاث، بريوت لبنان، الطبعة الثانية. -14

، ومبســـاعدة وزارة بإشـــراف اجلمعيـــة لرتقيـــة الدراســـات اإلســـالميةاجلمـــل يف النحـــو، للزجـــاجي، نشـــرا  -15

  املعارف الوطنية باجلزائر.

اين، احلســني بــن قاســم املــرادي، حتقيــق د/ فخــر الــدين قيــاوة، حممــد نــدمي الــداين يف حــروف املعــ اجلــين -16

  م.1992،  هـ1413فاضل، منشورات دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل: 

حــروف املعــاين، صــنعة أبــو القاســم الزجــاجي، حققــه د/علــي توفيــق احلمــد مؤسســة الرســالة، بــريوت  -17

  م.1984هـ ، 1404لبنان، الطبعة األوىل: 
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ة درا الكتـاب العـريب، لبنـان النجـار، طبعـ علـي ، حتقيـق، حممـدبـن جـين أليب الفـتح عثمـاناخلصـائص، -18

  .هـ1372، نشر، بريوت

  م.2005، هـ1425الثانية،  ةام حسان الطبعالنحوية، مت ةاخلالص -19

لثالثـة، قاهرة، دار املدين جبدة، الطبعـة ا، الناشر مطبعة املدين الينااجلرج ، لعبد القاهراإلعجازدالئل  -20

  م.1992هـ ، 1413

ـــّرد علـــى النجـــاة، ال -21 ، نشـــر املعـــارف، الطبعـــة الثالثـــة، بـــن مضـــاء القـــرطيب، حتقيـــق د/ شـــوقي ضـــيفال

  القاهرة.

، لإلمام أمحد بن عبد النور املـالقي، حتقيـق: أمحـد حممـد اخلـراط، مطبوعـات جممـع اللغـة باينرصف امل -22

  العربية، دميشق.

ار د ،بــد محيــد التــرب حممــد عبــد احلميــدالــدكتور: ع حققــه وضــبطهالبــن النــاظم  ،شــرح ألفيــة بــن مالــك -23

  م .1998 ،ـه1419اجليل، بريوت سنة 

لبنــان:  ،دار الطبـع منشـورات، عمــريوسـف ، حققـه، للرضـي االســرتباذي، كافيـةي علــى الضـشـرح الر  -42

  م .1973 ـه1393

دار إحيـــاء ، لإلمـــام مجـــال الـــدين أيب حممـــد بـــن هشـــام، شـــرح شـــذور الـــذهب يف معرفـــة كـــالم العـــرب -25

  م.2001 ،ـه1422ت لبنان الطبقة األوىل: الرتاث العريب، بريو 

  .أليف: حممد حمي الدين عبد احلميدهشام األنصاري: ت أليب حممد بن ،شرح قطر الندى -26

، عبـد الفـينراجعـه: إمساعيـل ، السـيد سـيد أمحـد أمحـدحتقيـق:  ،ملوفـق الـدين بـن يعـيش ،شرح املفصل -27

   املكتبة دار الرتاث، القاهرة مصر.
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ألوىل: الطبعــة ا ،الكتــب رنشــر دا ،: علــى حممــد فــاخرقيــقحت ،شــرح املقــرب البــن عصــفور األندلســي -28

  م.1994 ،ـه1414

 ،طبعــة مكتبــة دار االحتــاد العــريب الطباعــة ،حتقيــق: حممــد حمــي الــدين عبــد احلميــد ،شــرح ابــن عقيــل -29

  .م1999، الطبقة الثانية

  هارون:حممد حتقيق وشرح: عبد السالم  سيبويه،عثمان  نلكتاب، أليب بشر عمرو با -30

  م.9661 ،ـه1385اجلزء األول، دار القاسم مصر:      -أ

 م.1968 ،هـ 1388العريب:   الكتاباجلزء الثاين: دار  - ب

 .م1975 ،هـ 1395 دار اجليل ، بريوت، اجلزء الثالث:  - ت

 .م1975 ،هـ 1395 دار اجليل، بريوت، اجلزء الرابع:  - ث

 .م1977. هـ 1397 دار اجليل ، بريوت ، اجلزء اخلامس:     - ج

يسـوف  ،شرحه وضبطه وراجعه يب القاسم جار اهللا،األقاويل، ألشاف عن حقائق التنزيل وعيون لكا -31

  مصر. مطبعةاحلماري، نشر 

  م.1972الكويت:  ،دار الكتب الثقافية ،حتقيق: فائز فارس ،جين  العربية البناللمع يف -32

    م. 1979مصر، الطبعة الثانية، اللغة العربية معناها ومبناها، لتمام حسان، اهليئة املصرية للكتاب،  -33

ا، دار صــادر، بــريوت لبنــان، : جــان عبــد اهللا تومــامليــداين، حتقيــقجممــع األمثــال، أليب الفضــل، أمحــد  -34

  .م2002، هـ1422، األوىل الطبعة

 ، الطبعـةبركـاتحممـد كامـل  :املساعد على تسهيل الفوائد، على كتـاب التسـهيل البـن مالـك، حتقيـق -35

  .م2001، هـ1422 ،الثانية، مطابع جامعة أم القرى
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  .هـ1317، طبع باملطبعة األدبية مصر سنة، العلوم، أليب يعقوب يوسف السكاكيمفتاح  -63

ومكتبـة اهلـالل، علي أبو ملحم، نشـر دار أليب القاسم الزخمشري، حتقيق:  األعرابل يف صنعة املفص -37

    م.1993، سنة ة األوىلبريوت لبنان الطبع

  دار اجليل، بريوت لبنان.خمشري، املفصل يف علم العربية، أليب القاسم الز  -38

بن فارس، حتقيق، عبد السالم حممد هـارون، دار اجليـل، بـريوت لبنـان، الطبقـة  ألمحدمقاييس اللغة،  -39

  م.1991األول: 

املقتضب، أليب العباس بن يزيد املربد، حتقيق، حممد عبد اخلالق عضيمة، عـامل الكتـب، بـريوت لبنـان  -40

  م.3196، هـ1382سنة 

 ةعبــد الفتــاح إمساعيــل شــليب، دار النهضــ ق عليــه:وعلــوخــرج شــواهده  ، حققــهمعــاين احلــروف للرمــاين -41

  مصر للطبع والنشر.

، ة األوىلتوزيـــع، ســـوق البـــرتاء األردن، الطبعـــالفكـــر النشـــر والامرائي، دار ســـفاضـــل اللمعـــاين النحـــو،  -24

  م.2000، هـ1420

 الــدين عبــد احلميـــد، حمــيحتقيــق حممــد  نصــارى،م األعاريــب، البــن هشـــااأل ين اللبيــب عــن كتــبمغــ -43

  .م1987،  1407سنة  بريوت لبنان، املكتبة العصرية،
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   المراجع:: ثانيا - 

  1413، القـــــاهرة ســـــنةاإلســـــالمية الثانيـــــة، دار الكتـــــاب مصـــــطفى، الطبعـــــ إلبـــــراهيمالنحـــــو،  إحيـــــاء -1

  م.1992

ة ، القـــاهرة، الطبعـــهـــارون، مكتبـــة اخلـــاجنيحممــد ســـالم عبـــد الل، العـــريباألســاليب االنشـــائية، يف النحـــو  -2

  م.2001اخلامسة، 

  .م1996 ،1416، األوىلة ، الطبععبد اللطيف، دار الشروق اسةمح مدحمل بناء اجلملة العربية، -3

    .م1993اجلزائر، سنة  ريي، لرابح بوحوش، نشر ديوان املطبوعات، اجلامعيةدة البصرب البنية اللغوية ل -4

 اجلامعــة املصــرية  يف ألقاهــا حماضــرات للغــة العربيــة، للمستشــرق االملــاىن، برجســرت اســر. النحــويطــور الت -5

اهرة،الطبعـة بالق اخلـاجنيان عبـد التواب،الناشـر مكتبـة رمضه و علق عليه، و صحح أخرجهم، 1929سنة 

  .م2003 ،1423  الرابعة

  .ة املعارف اإلسكندرية، منشأادةمد إبراهيم عبدراسة لغوية حنوية، حمل ربيةاجلملة الع -6

، ة األوىلوالنشــر، الطبعــ للطباعــة فكــر، دار الالســامرائيفاضــل صــاحل ، لاجلملــة العربيــة تألفهــا وأقســامها -7

  .هـ1466، 2002

لغة القـرآن الكـرمي ، دراسـة لسـانية تطبيقيـة للجملـة يف سـورة البقـرة ، حملمـد خـان ، دار اهلـدى للطباعـة  -8

  م.  2004، عني مليلة ، اجلزائر ، الطبعة األوىل ،  والنشر والتوزيع

  .م1991، األوىل الطبعةيلة، اجلزائر، ني مدار اهلدى، ع ألمحد اخلوص، ،قصة األعراب -9
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القواعــد األساســية للغــة العربيــة، حســب مــنهج ( مــنت األلفيــة )، للســيد أمحــد اهلــامشي، دار الرجــاء،  -10

  م.  1993عنابة، اجلزائر، الطبعة األوىل، 

كي، جامعــة اإلســكندرية، النشــر، ســخويزين كامــل عر املتنــيب، لــشــ يف ،يةماهســتفاإلاجلملــة الفعليــة،  -11

   .م1986سباب اجلامعة، اإلسكندرية، مؤسسة ال

  م.2002 ،هـ1423، ةفريد عوض صرب، جامعة القاهر ، دراسة أسلوبية، لشعر أيب القاسم الشايب -21

  . 1986مد عبد املنعم، املطبعة العربية التونسية، الطبعة األوىل، ، حملالشايب ومدرسة أبولو -13

  م.2003لبلقاسم دفه، دار اهلدى بعني ميلة، اجلزائر،  ،علمية يف املنهجرؤية  النحو العريب -14

  م.1997رحلة طائر يف دنيا الشعر، لعبد العزيز النعماين، دار املصرية اللبنانية، القاهرة مصر،  -15
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