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قال تعاىل :

ًنا  ا �أَْنَزْلَناُه ُقْر�آَ �إِنَّ
ا َلَعلَُّكْم  َعَرِبيًّ

َتْعِقُلوَن

)�سورة  يو�سف: 2(
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قواعد الن�شر
1.  تن�صر املجلة البحوث والدرا�صات التي تتناول جماالت املعرفة املت�صلة بعلوم 

اللغة العربية املختلفة .
2.  اأن يخدم البحث ق�صايا اللغة العربية وفقًا للمنهجية العلمية .

3.  اأال يكون البحث املقدم قد �صبق له الن�صر يف اأي جملة علمية اأخرى .
يجب اأال يكون اأي من البحوث اأو الدرا�صات املقدمة جزءًا من ر�صالة دكتوراه   .4

اأو ماج�صتري.
اأن يت�صم البحث باالأ�صالة واجلدة واأن يكون فيه اإ�صافة للمعرفة .  .5

6.  ي�صرتط يف البحوث املقدمة من الناحية ال�صكلية االآتي :
اأن يكون مطبوعًا يف ن�صختني بخط )Simplified Arabic(  بحجم 16  اأ - 
وبهوام�ش 2 �صم علوي و�صفلي واأي�صر ، و3 �صم اأمين ، ون�صخة ثالثة 

. )CD رقمية )بقر�ش مرن
ذلك  يف  مبا  �صفحة   20 عن  يقل  وال  �صفحة   40 عن  البحث  يزيد  اأال   .7

االأ�صكال.
اأن يكون م�صتوفيًا ل�صروط التوثيق وفق املنهج العلمي بالن�صبة للن�صو�ش   .8
 ، خا�صة  ب�صفة  ال�صريف  النبوي  واحلديث   ، الكرمي  والقراآن   ، املرجعية 

وتوثيق امل�صادر لتدوين املعلومات اخلا�صة بها يف هوام�ش ال�صفحات .
يقدم الباحث ملخ�صًا لبحثه على اأال يزيد امللخ�ش على ) 250 ( كلمة .  .9

10.  تر�صل البحوث اإىل رئي�ش حترير املجلة وله حق الفح�ش االأويل للبحوث 
وتقرير �صالحيتها للتحكيم اأو ا�صتعادة اأي منها .

تخ�صع البحوث املقدمة للن�صر للتحكيم العلمي من ِقبل حمّكمني اثنني من   .11
ذوي االخت�صا�ش وُيبّلغ �صاحب البحث بنتيجة التحكيم خالل مدة اأق�صاها 

ثالثة اأ�صهر من ت�صليم البحث .
هيئة التحرير غري ملزمة برد البحوث التي ال تقبل الن�صر .  .12

مينح كل باحث ثالث ُن�صخ من عدد املجلة املن�صور فيها بحثه .  .13
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افتت�حية العدد
احلمد لله الذي خلق االإن�صان وعلمه البيان ، وَمنَّ عليه بنعمة الل�صان   
ليعرب به عما يف اجلنان ، ويحمد به ربه ويتلو القراآن ، واأ�صهد اأن ال اإله اإال الله 
القائل {إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون} )يو�سف: 2( .. وال�صالة وال�صالم على 
�صاحب البيان القائل  اأنا اأف�صح العرب بيد اأين من قري�ش( –الطرباين– 

وعلى اآله و�صحبه الكرام .
اأما بعد : عزيزي القارئ بني يديك العدد اخلام�ش من جملتك جملة   
ن�صتن�صق  بحثيٍة  باأوراٍق  ُحبلى  وهي  اجلديد  ثوبها  يف  العربية  اللغة  كلية 
عبريها ونتفياأ ظالل العلم من خاللها ، اأعدها نفٌر كرمي من الباحثني ، غطت 

حماور املجلة وجاءت على النحو التايل :
الربعي  ال�صاعر  �صعر  يف  الق�صيدة  )بناء  بعنوان  االأول  املو�صوع   
الق�صيدة  بناء  الباحث  فيه  تناول   ، اإبراهيم  ال�صو  الدكتور  كتبه  اليماين( 
اخلامتة  على  عرج  ثم  )اخلروج(  التخل�ش  ويله  )االإبتداء(  املطلع  حيث  من 

)االنتهاء( وطبق ذلك على �صعر الربعي اليماين .
وجاء املو�صوع الثاين بعنوان )لي�ش وعملها يف القراآن الكرمي( كتبه   
الدكتور عبد القادر حممود حممد مالك ، وحاول الباحث من خالله اإظهار 
الن�ش  يف  اجلمل  و�صياق  املعاين  تقريب  يف  واالإعراب  النحو  معرفة  دور 
القراآن  )لي�ش( احلرفية يف  ترد  اأنه مل  الباحث  اإليه  ، ومما تو�صل  القراآين 

الكرمي بل كانت كلها فعلية . 
اخلالف  على  الن�صب  )ظاهرة  بعنوان  جاء  الثالث  املو�صوع  اأما   
اإدري�صاي وكان  اإدري�ش  اأحمد  الدكتور حممد  اأعده  منها(  النحاة  ومواقف 
مما تو�صل اإليه الباحث باأن الن�صب على اخلالف لي�ش خا�صًا مبدر�صٍة نحويٍة 

معينةٍ  بل قال به نحاة ينتمون اإىل مدار�ش خمتلفة .
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وجاء املو�صوع الرابع للدكتورة رقية مالك دفع الله بعنوان )قوادح   
اأن االختالف حول تعريف  النتائج يف هذا املو�صوع  اأهم  القيا�ش( وكانت 

القيا�ش اأثر �صلبًا على امل�صطلح ، فتعدد التعريفات ت�صعف امل�صطلح .
اإىل  املحذوفة  العلة  حروف  )رد  بعنوان  جاء  اخلام�ش  واملو�صوع   
اأ�صولها( كتبه الدكتور حممد حمدنا الله رملي ، وتناول الباحث فيه االأ�صياء 
واالإفراد  والتثنية  كالت�صغري  اأ�صولها  اإىل  املحذوفة  العلة  حروف  ترد  التي 

واجلمع وغريها ...
وكان املو�صوع ال�صاد�ش للدكتور �صليمان اإبراهيم عبد الله اإبراهيم   
املو�صوم بـ ) بع�ش ق�صايا ال�صعر يف كتاب عيون االأخبار البن قتيبة ( وتناول 

الباحث فيه ق�صايا �صعرية اهتم بها ابن قتيبة يف كتاب عيون االأخبار .
واملو�صوع ال�صابع كان للباحثني اأ. جمال عبد الهادي ح�صني عبد الله   
الرحمن  الزهراء عثمان عبد  فاطمة  اأحمد �صوركتي و  و د. ح�صن من�صور 
 ، العالقة  العربية و وطبية هذه  اللغتني  العالقة بني  الدرا�صة  وتناولت 

. وتاأثري اللغة العربية على لغة 
االآراء  باإبداء  جملتكم  ولتطوير  الكرام  بالقراء  نهيب  اخلتام  ويف   
واملقرتحات واإر�صال البحوث التي هي مبثابة احلبل ال�صري الذي ميدُّ املجلة 
باأ�صباب احلياة والنجاح ، وال يفوتنا يف هذا املقام اأن ن�صدي التحية بل�صان 

العرفان لكل من اأ�صهم يف اإخراج هذه املجلة. 

وعلى الله ق�صد ال�صبيل

د. عبد القادر حممود حممد مالك 
رئي�ش هيئة التحرير
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امللخ�س
يف  الق�صيدة  بناء  عن  درا�صة  هذه 
وبناء  اليماين،  الربعي  ال�صاعر  �صعر 
املهمة  النقدية  املو�صوعات  من  الق�صيدة 
قدميًا  العرب  النقاد  عنها  حتدث  التي 
وحديثًا، وح�صر النقاد بناء الق�صيدة يف 
ويليه  )االبتداء(،  املطلع  هي  اأ�صياء  ثالثة 
بعدهما  تاأتي  ثم  التخل�ش)اخلروج(، 
الدرا�صة   اأهمية  و  اخلامتة)االنتهاء(، 
تطبيق  على  عمل  الباحث  اأن  يف  تظهر 
�صاعر  وهو  الربعي،  �صعر  يف  الدرا�صة 
بل  العربي،  االأدب  يف  االأدبية  مكانته  له 
له تاأثري كبري على �صعراء اآخرين �صلكوا 

طريقته يف نظم ال�صعر.
بناء  عند  الوقوف  اإىل  الدرا�صة  وهدفت 
الق�صيدة يف �صعر اليماين وذلك يف التطبيق 

على عدٍد من ق�صائده التي متثل ذلك . 
من  التاريخي  املنهج  الدرا�صة  واتبعت     
ثم  ال�صاعر،  حياة  عن  احلديث  خالل 
املنهج الو�صفي التحليلي من خالل تناول 

الن�صو�ش وحتليلها .
النتائج  من  عدٍد  اإىل  الدرا�صة  خل�صت 
قد  اليماين  الربعي  ال�صاعر  اأن  اأهمها 
وفق يف  معظم ق�صائده من حيث املطلع 

))اخلروج((  والتخل�ش  ))االبتداء(( 
واالنتهاء اخلامتة . 

املقدمة
احلمد لله رب العاملني وال�صالة وال�صالم 
وعلى  حممد  نبينا  املر�صلني  اأ�صرف  على 
اآله و�صحبه ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم 

الدين وبعد . 
ُيعُد بناء الق�صيدة من املو�صوعات التي اهتم 
خالل  من  وذلك  كبريًا  اهتمامًا  النقاد  بها 
والتخل�ش  )املطلع(  االبتداء  عن  حديثهم 
يف  متبعني  )االنتهاء(  واخلامتة  )اخلروج( 
يتبعها  التي  والطرق  االأ�ص�ش،  بع�ش  ذلك 

ال�صاعر عند ابتدائه وتخل�صه وخامتته .
واأجمع  الأ�صعارهم  ال�صعراء  قدم  ولقد     
املقدمة،  ف�صل  على  والبالغيون  النقاد 
والتخل�ش  وعدمه  التقدمي  بني  وال�صاعر 
ال  املقتدر  وال�صاعر  التجويد،  منه  مطلوب 
ُي�ْصِعُر ال�صامَع باالنتقال من املعنى االأول اإال 
املمازجة  ل�صدة  الثاين  املعنى  يف  وقع  وقد 
ما  التخل�ش  فاإح�صان  بينهما،  وااللتئام 

تخل�ش فيه ال�صاعر من الغزل اإىل املدح . 
ال�صاعر  فنجد  الق�صيدة  واأما خامتة       
نهاية  بقرب  ال�صامعني  ي�صعر  يف معظمها 
راغبة  ونفو�صهم  يرتكهم  وال  االإن�صاد، 
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املديح  �صعر  اأعالم  عند  خا�صة  النبوي 
الذيكان  الثالث  املبحث  كان  ثم  النبوي، 
احلديث فيه عن بناء ق�صيدة املدح النبوي 
عند الربعي حمتويًا على املطلع والتخل�ش 

واخلامتة .

املبحث االأول
ال�شاعر الربعي)املولد والن�شاأة(

ا�شمه : 
لل�صاعر  ترجمت  التي  امل�صادر  اختلفت 
حول  اليماين  الربعي  الكبري  ال�صويف 
اأّن  امل�صادر  بع�ش  ذكرت  فقد  ا�صمه، 
علي  بن  اأحمد  بن  الرحيم  عبد  ا�صمه 
اأّن  ال�صوكاين  وذكر  اليماين)1(.  الربعي 
املهاجري)2(   علي  بن  الرحمن  عبد  ا�صمه 
وذكر يف املو�صوعة اليمنية اأّن ا�صمه عبد 
حممد  قال:  الربعي)3(.  علي  بن  الرحيم 
عبد املنعم خفاجي عبد الرحيم اأبو اأحمد 
ا�صمه  اأّن  اآخرون  يرى  بينما  الربعي)4(. 
عليه  يزيدوا  ومل  الربعي،  الرحيم  عبد 

�صيئًا . 
املجلد  الزركلي،  الدين  خري  تراجم،  قامو�ش  االأعالم   -1

الثالث، �ش343 .
االإمام  ال�صابع،  القرن  بعد  من  مبحا�صن  الطالع  البدر   -2

ال�صوكاين، ج2، �ش289 .
االأول،  املجلد  عفيفي،  جابر  اأحمد  اليمنية،  املو�صوعة   -3

�ش632.
ديوان الربعي اليماين، قدم له حممد عبد املنعم خفاجي،   -4

الطبعة ال�صعبية، القاهرة، بدون تاريخ، �ش2

متثل  اخلامتة  الأن  املزيد  اإىل  مت�صهية 
عندهم قاعدة الق�صيدة واآخر ما يبقى من 

االأ�صماع .
ولهذا االهتمام الكبري ببناء الق�صيدة كان 
الربعي  �صعر  وكان  لها،  الباحث  اختيار 
اليماين هو امليدان الذي طبق فيه الباحث 

الدرا�صة .
لبناء  تطبيقه  يف  البحث  اأهمية  وتنبع    
�صعراء  من  واحد  �صعر  يف  الق�صيدة 
لهم  الذين كانت  امل�صهورين  النبوي  املديح 
ب�صماتهم الوا�صحة يف بناء ق�صيدة املدح 
النبوي حتى ثاأثر ال�صعراء املتاأخرون بهم.

الدرا�صة  هذه  من  الباحث  وهدف      
النبوي  املدح  ق�صيدة  بناء  على  التعرف 
عند ال�صاعر الربعي اليماين باعتباره من 
اأعالم �صعر املديح النبوي امل�صهورين يف 

االأدب العربي.
    اأما املنهج الذي اتبعه الباحث يف هذه 
منهجني،  الباحث  اتبع  فقد  الدرا�صة، 
االأول منهما هو املنهج التاريخي، والثاين 

هو الو�صفي التحليلي .
    وق�صم الباحث الورقة اإىل ثالثة مباحث 
حتدث يف االأول عن حياة ال�صاعر الربعي 
اليماين من حيث اال�صم واملولد والن�صاأة 

كما حتدث عن ثقافته واآثاره ووفاته . 
اأما املبحث الثاين فكان لبناء ق�صيدة املدح 
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وقوله)4(: 
رِّ النَّ�سيِد غرائباً وهاَك من الدُّ

موؤلُفها عبُد الرحيِم بن اأحمِد
وقوله)5(: 

ِ  حُروفها اأَتتنَْك   من  النِّياَبَتينْ
دُّ تخال حروفاً وهي درٌّ ُمَن�سَّ

وقائلها عبُد الرحيِم بن اأحمد
ع�سى اأنه يف نظِم مدحَك يحمُد
اأن  االأبيات  هذه  يف  ذكر  مما  ووا�صح 
والده هو اأحمد، واأّن عليًا هو جده ولي�ش 
عبد  �صالح  حممد  ويقول  الأبيه،  ا�صمًا 
االأب  ا�صم  حذف  )وظاهرة   : الرميي  الله 
اأحيانًا  اجلد  ا�صم  بذكر  عنه  واال�صتغناء 
له ما يربره خ�صو�صًا عندما يكون هناك 
املق�صود  ال�صخ�ش  ا�صم  يحمل  �صخ�ش 
بينهما  التفريق  ف�صيتم  اأبيه  وا�صم  نف�صه 
واالإتيان  االأب،  ا�صم  بحذف  اأحيانًا 
املق�صود  ال�صخ�ش  ا�صم  بعد  اجلد  با�صم 
مبا�صرة هذا وجه، وهنالك وجه اآخر وهو 
اأن احلذف يكون لالخت�صار نظرًا ل�صهرة 

ال�صخ�ش املق�صود()6(.
اأما ما قاله حممد عبد املنعم خفاجي : )عبد 
الرحيم اأبو اأحمد الربعي اليماين( فقد كني 

ديوان الربعي اليماين، �ش235.  -4
املرجع ال�صابق، �ش134-133.  -5

درا�صة حتليلية يف ديوان الربعي اليماين، حممد �صالح   -6
عبد الله الرميي، اأطروحة ماج�صتري غري من�صورة، كلية 

االآداب، جامعة اخلرطوم، 1996م، �ش53.

وملا كان اختالف امل�صادر يف ا�صمه ويف 
لزامًا  كان   – كبريًا   – اأجداده  اأ�صماء 
علينا الرجوع اإىل اأ�صعاره ؛ الأنها امل�صدر 
الرئي�ش الذي ميكن اأن ناأخذ عنه املعلومة 
ال�صحيحة. ولو تتبعنا ق�صائده جنده يف 
قوله يف  مثل  ا�صمه  بذكر  يختمها  الغالب 

اإحدى مدائحه الدينية)1(: 
َفقلنْ فزت يا عبَد الرحيِم برحَمتي

وطبنْت وال خزٌي لديك وال عاُر
وقوله يف اإحدى نبوياته)2(: 

ف�سل عبد الرحيم بحبِل جوٍد
تعمُّ به االأحبة والرفاقا 
يجده  اليماين  الربعي  الأ�صعار  واملتتبع 
عبد  ا�صمه  بذكر  احلذو  هذا  يحذو  دائمًا 
الرحيم، وهذا يو�صح خطاأ �صاحب كتاب 
عبد  ا�صمه  اأّن  ذكر  حني  الطالع(  )البدر 

الرحمن . 
واإذا انتقلنا ملعرفة اال�صم احلقيقي لوالده 
مثل  بق�صائده  يفتخر  حني  يذكره  جنده 

قوله)3(: 
ِ  جميدٌة اأتتنَْك  من  النِّياَبَتينْ

َر الق�سائِد مبدحَك َترُجو منَك َمهنْ
لقائلها عبِد الرحيِم بن اأحمد

و�ساحبِه عاين الذنوب ابن را�سِد

ديوان الربعي اليماين، املكتبة الثقافية، بريوت، �ش8.  -1
املرجع ال�صابق، �ش104.  -2
املرجع ال�صابق، �ش85 .  -3
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مولده وحياته : 
اأوًل: مولده 

يف  وا�صحة  معلومات  هناك  لي�صت 
لل�صيخ  ترجمت  التي  القدمية  امل�صادر 
حول  اليماين  الربعي  الرحيم  عبد 
تاريخ ميالده حتديدًا دقيقًا، غري  حتديد 
توفى  اأنه  على  متفقه  امل�صادر  جميع  اأّن 
امل�صادر  اإىل  انتقلنا  واإذا   . 804هـ  عام 
احلديثة، ف�صنجدها قد اأ�صادت باأ�صعاره، 
عا�ش  التي  الفرتة  حول  اختلفت  ولكنها 
اأن  ذكر  �صيف  �صوقي  فالدكتور  فيها، 
عبد الرحيم الربعي �صاعر �صويف �صني 
ميني، ولي�ش لدينا معلومات عن مولده اأو 
اأنه  من  بروكلمان  قاله  ما  وخطاأ  ن�صاأته، 
من �صعراء القرن اخلام�ش الهجري، وما 
اأنه من �صعراء القرن  يقوله نيكل�صون من 

الثاين ع�صر امليالدي)3(. 
املنعم  عبد  حممد  للربعي  ترجم  وقد 
الباحثني  من  الكثري  باأن  وذكر  خفاجي، 
يجعلون الربعي من �صعراء الن�صف االأول 
ذلك  وذكر  الهجري،  اخلام�ش  القرن  من 
وجورج  �صركي�ش  اأخذ  وعنه  بروكلمان 
ذكره  واإمنا  له،  يرتجم  مل  الذي  زيدان 
اأقدمهم  توفى  ال�صعراء  من  جماعة  مع 
نحو )554هـ - 1059م( . اإال اأن الديوان 
تاريخ االأدب العربي ) ع�صر الدول واالإمارات ( الدكتور   -3
2007م،  ط4،  القاهرة،  املعارف  دار  �صيف،  �صوقي 

�ش195 .

عن ا�صم اأبيه با�صم ابنه )اأحمد(، وظاهرة 
ت�صمية االأبناء على االأجداد انت�صرت كثريًا 
داخل املجتمع العربي، ومما يوؤكد ذلك اأّن 
ابنه اأحمد قوله يت�صفع له بالر�صول )�صلى 

الله عليه و�صلم( حني �صفاه الله)1(: 
ِعَداً يا�سيَد الثقلِي ُكننْ يل ُم�سنْ

والدهُر يا موالي لي�س مب�سعدي 
َك  اأحمد فلق احل�سا هذا �َسميُّ

اأتراك  تغفُل  عن  �سميَِّك  اأحمِد
الرحيم  عبد  ا�صمه  اأّن  ذكروا  والذين 
الربعي ال ي�صيفون �صيئًا اإىل ذلك، فهوؤالء 
يريدون  وال  لالإيجاز  احلذف  يف�صلون 
االإطالة، الأن امل�صاهري الذين قد خلفوا اأثارًا 
عظيمة تخلدهم، هم يف غنى عن التعريف 

املتكون من �صل�صلة طويلة من االأ�صماء.
عبد  ذكر  فقد  )باملهاجري(  تعريفه  وعن 
الله بن حممد االأهدل الربعي اأّن ما يتناقله 
�صبب  عن  ُبرع  يف  بينهم  فيما  النا�ش 
)باملهاجري(  الربعي  الرحيم  عبد  ت�صمية 
هو اأّن اأحد اأجداده هاجر اإىل ُبرع ف�صمي 
)باملهاجري(، وعند ن�صب عبد الرحيم اإليه 

�صمي )باملهاجري()2(.

ديوان الربعي اليماين، �ش144.  -1
درا�صة حتليلية يف ديوان الربعي اليماين، حممد �صالح   -2

عبد الله الرميي، �ش52-53 .
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الثامن والتا�صع، وذلك من خالل اأ�صعاره 
القادر  عبد  ال�صيخ  مدح  قد  جنده  حيث 
وت�صبه  البو�صريي،  وعار�ش  اجليالين، 
عهد  يف  ال�صعر  �صمات  �صعره  خ�صائ�ش 
ا�صتخدام  من  الإكثاره  وذلك  ؛  املماليك 

البديع)4(.
ومن درا�صة ع�صره الميكن التحديد بدقة 
قرينة  هناك  لي�صت  الأنه  مولده،  تاريخ 
اأنه مدح واحدًا من �صالطني بني  تو�صح 
النبوية  مدائحه  خالل  من  ولكن  ر�صول، 
التي  القرائن  بع�ش  اإىل  التو�صل  ميكن 

ميكن اأن ن�صل بها اإىل نتيجة . 
الرحيم  ال�صيخ عبد    وبالتمعن يف �صعر 
اإحدى  يف  ي�صري  اأنه  لنا  يت�صح  الربعي 
من  عامًا  اخلم�صني  بلغ  اأنه  ق�صائده 
الق�صيدة  هذه  قال  حني  الذنوب  اغرتاف 
التي ي�صتغيث فيها بالر�صول  )�صلى الله 

عليه و�صلم( والتي منها هذا البيت)5(: 
تي واأقلنْني �سيِِّدي من َعرثنْ

ِت�َسابي الذنَب من خم�سي عاما  واكنْ
ملولد  بعينه  تاريخًا  يحدد  مل  البيت  وهذا 
الربعي اليماين بل حدد لنا فيه اأنه يغرتف 
بخم�صني  حدده  وقد  زمن  منذ  الذنوب 
لهذه  زمنية  فرتة  اإ�صافة  وميكن   . عامًا 
�صرعيًا  تكليفه  �صبقت  التي  االأعوام وهي 

ديوان الربعي اليماين، �ش40-25 .  -4
ديوان الربعي اليماين، �ش139.  -5

اأعالم  من  فيه  وما  �صعره  وخ�صائ�ش 
اأو  الثامن  القرن  اأنه عا�ش يف  اإىل  ت�صري 

العا�صر على اأكرث تقدير)1(.
عن  فيها  جاء  فقد  اليمنية  املو�صوعة  اأما 
الربعي ما يلي : رغم �صهرة عبد الرحيم 
اأن  اإال  اليمن  وخارج  اليمن  يف  الربعي 
املعلومات التي يذكرها عنه كتاب الرتاجم 
وغري  م�صطرب  القليل  وهذا  جدًا،  قليلة 
عنه  معروف  هو  وما  معظمه،  يف  دقيق 
اأن  كبري،  وعامل  بليغ،  �صاعر  اأنه  بدقة 
ثم   – النبوية  املدائح  يف  �صعره  معظم 
املعلومات  بقية  عن  الروايات  ت�صطرب 

القليلة عن حياته)2(.
)وكان   : الطيب  الله  عبد  الدكتور  وقال    
والتا�صع  الثامن  القرن  رجال  من  الربعي 
اإليه �صاحب  الطالع، واأ�صار  البدر  كما يف 
القامو�ش يف مادة )ُبرع( ومل يذكر تاريخ 
مولده، وذكر النبهاين )رحمه الله( اأنه من 
رجاالت القرن اخلام�ش وال نح�صبه �صحيحًا 

لو�صوح ما يف البدر الطالع وقوته()3(.
حتديدًا  جند  ال  االآراء  هذه  كل  ومن    
الربعي،  الرحيم  عبد  ال�صيخ  ملولد  دقيقًا 
القرنني  يف  عا�ش  اأنه  عرفناه  الذي  وكل 
خفاجي،  املنعم  عبد  حممد  اليماين،  الربعي  ديوان   -1

�ش168 .
املو�صوعة اليمنية، املجلد االأول، �ش332 .  -2

الله  عبد   . و�صناعتها  العرب  اأ�صعار  فهم  اإىل  املر�صد   -3
الطيب، ط1، دار جامعة اخلرطوم للن�صر، 1990م، ج4 

ق2، �ش91-90 .
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حياته  عن  اأ�صعاره  من  و�صلنا  والذي 
له  فاأجنبت  بامراأة  وتزوج  فقريًا  كان  اأنه 

ولدين. ذكر ذلك يف قوله)2(: 
داً ُت من اأمِّ الِعياِل َتَوعُّ و�َسمعنْ

باين وتهديداً ما كان يف ُح�سنْ
رجٌب و�سعباٌن قطعُت َمداهما

رباً وعزَّ ال�سرُب يف رم�ساِن �سَ
ين ين واأِمدَّ َك ِبرَّ فبحقِّ حقِّ

بعوارٍف وعواطٍف وحناِن
فلقد ق�سدُتَك �سيدي لك مادحاً

بَك م�ستجرياً من عناد زماِن
فقني بجاِهَك من ُهموِم الفقِر يف

الدنيا ويف االأخرى من النرياِن
اأما عن ولديه فقد اأخرب عنهما يف ق�صيدة 
حيث  مبكة،  كان  عندما  اإليهما  بها  بعث 

يقول)3(: 
من يل بطفلي من خلفي كاأنهما

جرا زغُب القطا اإذ عدمن املاء وال�سَّ
يتنْ فارقُت ريحانَتينْ قلبي وما ر�سِ

رتُت النََّوى َبطرا نف�سي الفراَق وال اخنْ
ومل يكونا حبيبِي افتقدُتهما

يف غربتي بل فقدُت ال�سمَع والب�َسرا
يف ذمِة اهلِل حمفوظاِن اأ�ساأُلُه

َررا يكفيهما املكَر واملكروَه وال�سَّ
يا قطعة من فوؤادي اإن غبت فما

املرجع ال�صابق، �ش213.  -2
ديوان الربعي اليماين، �ش �ش61-60.  -3

لذا  االأوىل،  تتمثل يف �صني عمره  والتي 
ميكن اأن ن�صيف ثمانية ع�صر عامًا لي�صل 
عمره للثمانية وال�صتني عامًا حني قال هذه 
بالر�صول  فيها  ي�صتغيث  التي  الق�صيدة 

)�صلى الله عليه و�صلم( . 
والذي يبدو لنا اأنه عا�ش اأكرث من ثمانية 
و�صتني عامًا، لعدم وجود ما يدل على اأنه 
قد قال تلك الق�صيدة التي ورد فيها ذلك 
البيت يف �صنه االأخرية من عمره . ويظهر 
من  اأكرث  عا�ش  اأنه  الديوان  خالل  من 
فرق  قد  املوت  اأن  يذكر  حيث  املدة،  هذه 
ومازال   زمانه  واأبناء  اأ�صدقائه  وبني  بينه 
ي�صكو من ال�صيب والذنوب مثل قوله)1(: 

اأحباَب قلبي ُق�سى زماين
�ِسي الهمومنْ ونق�ستنْ عينْ

َق املوُت اأهَل ع�سِري وفرَّ
فال �سديـــــٌق وال حميـمنْ

واالآن حاَن الرحيُل مني
وهـــذه الـــــــداُر ال تــدومنْ

ع�سيُت طفاًل و�سرُت اأع�سي
رِقي يحومنْ وال�سيُب يف َمفنْ

�سيٌب وعيٌب وحمُل ذنٍب
والذنُب بعد امل�سيِب �ُسومنْ

ثانيًا: حياته : 
مل حتدد امل�صادر التاريخية �صيئًا مف�صاًل 
عن ن�صاأة وحياة ال�صيخ الربعي اليماين، 

ديوان الربعي اليماين، �ش239-240.  -1
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�صعره م�صهور()3(.
ومن اأ�صعاره يف الديوان تت�صح االأهمية 
النحو  لعلم  اليماين  الربعي  يوليها  التي 
خالل  من  وذلك  العربية،  العلوم  بني  من 
ا�صتخدامه مل�صطلحات النحو، ومن خالل 

اأهميته يف علم الكالم حيث يقول)4(: 
كالٌم بال نحٍو طعاٌم بال ملٍح

ونحٌو بال �سعٍر ظالٌم بال �سبِح
ومن يتخذ علماً ويلغهما يعد

ال راأ�ِس مال يف الكالم وال ربح
اإذا �سرحوا ف�سل العلوم فاإنني

غني بف�سل النحو عن ذلك ال�سرح
ومن �سرف االأعراب اأن حممداً

اأتى عربي االأ�سل من عرٍب ف�سح
ويوجد يف الديوان ما يوؤكد اأنه اأخذ الفقه 
على جماعة من علماء ع�صره مثل قوله)5(: 

متى ي�ستقيم الظل والعود اأعوج
وهل ذهب �سرف ي�ساويه بهرج

ومن رام اإخراج الزكاة ومل يجد
ن�ساباً يزكيه فمن اأين يخرج 

وقوله)6(: 
اأوالك الوفد وفد اهلل الذوا

اإليه بفقرهم وهو الكرمي

ج2،  التا�صع،  القرن  بعد  من  مبحا�صن  الطالع  البدر   -3
�ش299-298.

ديوان، الربعي اليماين، �ش100.  -4
ديوان الربعي اليماين، �ش151.  -5

املرجع ال�صابق، �ش58.  -6

جفاِك والدك النائي وال هجرا 
اأيام  ال�صاعر قد عانى يف بع�ش  اأن  يبدو 
حياته من االأعداء واحل�صاد ونعرف ذلك 

حني ننظر يف مثل قوله)1(: 
وا�سدد ُعرى عبد الرحمن برحمة

اإن احلوادث قد ف�سمن ُعراه
واأجمع بحولك ح�ساديه وكن له

حرماً عن املكروه واأحم حماه 
وقوله وقد �صكا االأعداء)2(: 

ِمتنْ بي االأعداَء واننْظرنْ  وال ُت�سنْ
اإىلَّ برحمٍة نظَر اختياِر

فقد هتكوا حماَي وعانُدوين
على ِنَعٍم تدرُّ على ديار 
عن  اأخذها  التي  ومعارفه  علومه  عن  اأما 
والفقه،  النحو  اأخذ  فقد  ع�صره  علماء 
ويقول  دّر�صها  اأن  اإىل  فيهما  وتاأهل 
ال�صوكاين : )ال�صيخ العامل البليغ ال�صهري 
املهاجري  الربعي  علي  بن  الرحمن  عبد 
واأخذ  النيابتني،  وطنه  �صكن  اليمني 
علماء  من  جماعة  على  والفقه  النحو  يف 
ع�صره حتى تاأهل للتدري�ش واأتاه الطلبة 
وا�صتهر  واأفتى  فدر�ش  �صتى  اأماكن  من 
االأحبار  العلماء  من  وهو  وال�صعر  بالعلم 
املجيدين  البلغاء  وال�صعراء  املجتهدين، 
وله ممادح كثرية يف النبي واآله وديوان 

ديوان الربعي اليماين، �ش19.  -1
املرجع ال�صابق، �ش12.  -2
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نيابتي  يف  اأهله  مبلغًا  مبكة  وهو  وقوله 
ُبرع بحاله)3(:

يا معمل العي�س من �سام اإىل مين
معوداً حمل اأهوال واأخطار

�سلم على احلي من نيايتي ُبرع
وقل لهم حي تنبيهم باأخباري

راأيته حول بيت اهلل يف زمر
من طائفي وحجاج وعمـار 
التي  ق�صيدته  من  االأبيات  وهذه 

مطلعها)4(: 
بكى الغريب لفقد الدار واجلار

اإن الغريب غزير دمعه اجلاري 
الذي ميكن ا�صتخال�صه من هذه االأبيات اأن 
الكبري  ال�صاعر ال�صويف  برع هي موطن 
ال�صيخ عبد الرحيم الربعي اليماين. واأنها 
نحو  على  وتقع  والقرى  كثرية احل�صون 
واإىل  احلديدة  �صرق  مرتًا  كيلو  ثالثني 
برع ينتمي ال�صيخ ال�صويف ال�صالح عبد 

الرحيم بن علي الربعي)5(.
رابعًا: ثقافته :

وهو  ال�صاعر،  لدى  مهمة  الثقافة  تعد 
بها  يعرب  مادة  منها  ليتخذ  اإليها  بحاجة 
 . معها  يتفاعل  التي  الق�صايا  عن خمتلف 
وقال الدكتور �صوقي �صيف : )وال يحدث 

املرجع ال�صابق، �ش127.  -3

املرجع ال�صابق، �ش126.  -4
املو�صوعة اليمنية، املجلد االأول، �ش508، 509.  -5

وطافوا قادمي ببيت
فتم لهم طوافهم القدوم

وبي املروتي �سعوا �سبوعاً
لكي ميحو �سقاءهم النعيم

وقاموا يف متام احلج فر�ساً
وندباً طالبي ر�ساً يدوم

واأدوا يف امل�ساهد كل حق
وما �سعوا مالمة من يلوم

وراحوا بعد للتوديع ملا
ق�سوا تفثاً هناك ومل يقيموا

وعادوا راحلي اإىل حبيب
له العلياء واحل�سب ال�سميم 

ثالثًا: موطنه : 
عبد  ال�صاعر  اأ�صعار  خالل  من  يت�صح 
الديوان  يف  اليماين  الربعي  الرحيم 
يف  بذلك  و�صرح  �صكنه  الذي  موطنه 

العديد من ق�صائده يف مثل قوله)1(: 
يا�سيدي يار�سول اهلل يا اأملي

يا راحتي من �سيم واإ�سنــاك
ناداك من ُبرع الغراء قائلها

عبد الرحيم امل�سيء اخلائف الباكي 
وهو  ولديه  اإىل  ا�صتاق  حني  وقوله 

مكة)2(:
رحلت عنهم غداة البي من برع

ويف احل�سا لهب النريان م�ستعرا 
ديوان الربعي اليماين، �ش71.  -1

املرجع ال�صابق، �ش61.  -2
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ومعنى  مَُْضُروَن})3(  لََّديَْنا  َجِيٌع  ُهْم  َفِإَذا 
:ُّ{َوَجاءْت  تعاىل  قوله  من  الثاين  البيت 
مِْنُه  ُكنَت  َما  َذلَِك   

ِّ
بِالَْق الَْْوِت  َسْكَرُة 

َتِيُد})4( وقوله يف املدح)5(:
وخانني من اأ�سحابي وغيـرهم

من مل يكن قبل �سفر الكف خوانا
قالوا اأت�سكو من االخوان قلُت وما

اأفاد كون بني يعقوب   اإخوانا
األقوا على قـرب الرحامة يف

غيابة اجلب باكي العي حريانا
والظاهر اأن ال�صاعر اقتب�ش معنى البيتني 
َتْقُتُلوْا  ال  مَّْنُهْم  َقآئٌِل  {َقاَل  تعاىل:  قوله  من 
َبْعُض  يَْلَتِقْطُه  الُّْب  َغَياَبِة  ِف  َوَألُْقوُه  يُوُسَف 

يَّاَرةِ إِن ُكنُتْم َفاِعلنَِي})6(. السَّ
وقوله)7(: 

و�سخر من ن�سر ال�سحاب لواقحاً
اإذا انت�سرت درت �سحائبها الو�سف

واأن�ساأ من األفافها كل جنة
بها االأب والريحان واحلب والع�سف
االأول  البيت  معنى  ال�صاعر  اأخذ  وقد 
َلَواِقَح  يَاَح 

ِّ
الر {َوَأْرَسْلَنا   : تعاىل  قوله  من 

َوَما  َفَأْسَقْيَناُكُموُه  َماًء   
ِ
َماء السَّ ِمَن  َفَأنَزلَْنا 

�صورة ي�ش االآية )53(.  -3
�صورة ق االآية )19(.  -4

ديوان الربعي اليماين، �ش216.  -5
�صورة يو�صف، االآية )10( .  -6

ديوان الربعي اليماين، �ش11.  -7

عميقة،  ثقافة  بدون  اأ�صياًل  عماًل  اأديب 
نف�صه،  تلقاء  من  فجاأة  ينبت  ال  فاالأديب 
بل هو كال�صجرة الطيبة ت�صرب جذورها 
يف اأعماق بعيدة من تربة �صاحلة ثم تاأخذ 
يف النمو والتكون ومت�صي عليها �صنوات 
متطاولة، حتى ت�صق اأجواء الف�صاء، فيفيء 
اإليها النا�ش ي�صتظلون بها من وهج احلياة 
ولي�صت الرتبة ال�صاحلة التي ت�صرب فيها 
جذور االأديب اإال ما �صبقه من مناذج واإال 
اأ�صول  من  النماذج  هذه  به  �صفعت  ما 
لي�صتعريها يف عمله،  وقواعد وتقاليد، ال 

ولكن لتفتح اأمام عينيه االآفاق()1(.
يجد  اليماين  الربعي  ديوان  واملطلع على 
الكرمي  بالقراآن  تاأثر  مثقف  �صاعر  اأنه 
دواوين  على  واطلع  ال�صريف  واحلديث 
ع�صور  خمتلف  يف  القدماء  ال�صعراء 
االأدب ال�صابقة له، واأمّل بالكثري من العلوم 
االإ�صالمية واالأدبية وتاأثر ببع�ش املذاهب 
الدينية. ومن تاأثر الربعي بالقراآن الكرمي 

قوله يف الوعظ واالإر�صاد)2(:
وغداً ينادي املنادي   •   وهم اإليــــــــــه وفود

يا منكر البعث هذا   •  ما كنت منه حتيد 
ال�صابق  البيت   يف  الربعي  ال�صاعر  تاأثر 
بقوله تعاىل : {إِن َكاَنْت إالَّ َصْيَحًة َواِحَدةً 
النقد االأدبي، د. �صوقي �صيف، ط2، دار املعارف  يف   -1

م�صر، 1962م، �ش176.
ديوان الربعي اليماين، �ش242.  -2
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قوله)6(: 
من يل بطفلي من خلفي كاأنهما

زغب القطا اإذ عدمن املاء وال�سجرا 
فقد �صمنه من قول احلطيئة للخليفة الرا�صد 

عمر بن اخلطاب )ر�صي الله عنه()7(: 
ماذا تقول الأفراخ بذي مرخ

زغب احلوا�سل ال ماء وال �سجُر
ومن تاأثره بال�صعراء القدامى قوله)8(: 

فما ولدت اأنثى وال ا�ستملت على
اأجّل واأعلى منه قدراً واأجمل
فقد �صمن هذا املعنى من قول ح�صان بن 

ثابت)9(: 
واأح�سن منك مل تر قط عيني

واأجمل منك مل تلد الن�ساُء
وقول الربعي)10(: 

فبحق الذي هداك واأعطاك
هدًى �سافياً وقواًل ثقيال
بن  كعب  قول  من  املعنى  هذا  �صمن  وقد 
عليه  الله  )�صلى  الر�صول  مدح  زهري يف 

و�صلم( حيث يقول)11(: 
ديوان الربعي اليماين، �ش60.  -6

احللبي،  البابي  مطبعة  اأمني،  نعمات  احلطيئة،  ديوان   -7
القاهرة، 1378هـ - 1958م، �ش208 .

ديوان الربعي اليماين، �ش120.  -8
وقدمه  �صرحه وكتب هوام�صه  ثابت،  بن  ديوان ح�صان   -9
االأ�صتاذ عبد مهنى، ط3، دار الكتب العلمية – بريوت 

�ش21. – 2002م، 
ديوان الربعي اليماين، �ش205.  -10

احل�صن  �صعيد  اأبي  االأمام  �صنفه  زهري،  بن  كعب  ديوان   -11
الع�صكري، قدمه وو�صع هوام�صه حنا ن�صر احليتي، ط2، 

دار الكتاب العربي – بريوت – 1996م، �ش13.

من  الثاين  والبيت  بَِاِزننَِي})1(،  َلُه  َأنُتْم 
َماء  الُْْعِصَراِت  ِمَن  َوَأنَزلَْنا   } تعاىل:  قوله 
َوَجنَّاٍت   • َونََباتاً  َحّباً  بِِه  لُِنْخِرَج   • اجاً  َثجَّ

َألَْفافًا})2(.
وجند اأنه قد تاأثر بالقراآن الكرمي واحلديث 

ال�صريف يف قوله)3(: 
لك احلمُد حمداً ن�ستلذ به ذكراً

واإن كنُت ال اأح�سي ثناًء وال �سكرا 
وحيث جند �صدر البيت ماأخوذ من معنى 
ُقُلوبُُهم  َوَتْطَمئِنُّ  آَمُنوْا  {الَِّذيَن   : تعاىل  قوله 
الُْقُلوُب})4(.  َتْطَمئِنُّ  الّلِ  بِِذْكِر  َأال  الّلِ  بِِذْكِر 
احلديث  معنى  من  ماأخوذ  البيت  وعجز 
عائ�صة،  عن  ال�صجود  دعاء  يف  ال�صريف 
عليه  الله  )�صلى  الر�صول  �صمعت  وقد 
بر�صاك  اأعوذ  اأين  )اللهم   : يقول  و�صلم( 
من �صخطك ومبعافاتك من عقوبتك واأعوذ 
كما  اأنت  عليك  ثناًء  اأح�صي  ال  منك،  بك 

اأثنيت على نف�صك()5(.
دواوين  على  اليماين  الربعي  واطلع 
ال�صعراء القدامى وتاأثر بهم، وباأ�صعارهم. 
املخ�صرمني  بال�صعراء  تاأثره  ومن 

�صورة احلجر، االآية )22(.  -1
�صورة النباأ، االآيات )14،15،16(.  -2

ديوان الربعي اليماين، �ش8  .  -3
�صورة الرعد، االآية )28(.  -4

بن احلجاج،  م�صلم  اأبي احل�صني  لالإمام  م�صلم  �صحيح   -5
الباقي،  عبد  فوؤاد  ن�صو�صه  وحتقيق  طبعه  على  وقف 
ج2،  1992م،  1413هـ،  تون�ش،   – الدعوة  دار  ط2، 

�ش352 .
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حيث اأخذه من قول البو�صريي)6(: 
حممُد �سيد الكوني

والثقلي من عرب وعجم 
م�صطلحات  اليماين  الربعي  وا�صتخدم 
النحاة، وذلك الأن ع�صر الدولة الر�صولية 
بع�ش  فيها  ازدهرت  التي  الع�صور  من 
العربية  العلوم  وخا�صة  املعارف، 

واالإ�صالمية، ومما يو�صح ذلك قوله)7(: 
واأعل مقامي وان�سب ا�سمي بخف�سهم

 لي�سرف كل ا�سم يحق له ال�سرف 
وقوله)8(: 

واإن كان راأيتك الرفيعة يف الُعال
من�سوبة فالفعُل فعل ُ تعجُب 

وقوله)9(: 
من كان يف اأر�س احلجاز منادياً

فلقد دعاها يا مطية اأقدمي
نادى بها �سوتاً فاأرق جفنها

فبكت ولبت بال�سمري املبهم 
وقوله)10(: 

هلل فروع طاب عن�ســرهم
زهر لزهر واأبدال الأبـدال

يقفون يف اإثرهم اآثار والدهم
�صعيد  بن  حممد  الله  عبد  اأبي  الدين  �صرف  ديوان    -6
البو�صريي،  �صرحه وقدم له اأحمد ح�صن ب�صج،ط1، دار 

الكتب العلمية، بريوت، 1423هـ/2001م، �ش167.
ديوان الربعي اليماين، �ش12.  -7

املرجع ال�صابق، �ش44.  -8
املرجع ال�صابق، �ش243.  -9

ديوان الربعي اليماين، �ش172.  -10

مهاًل هداك الذي اأعطاك نافلة
القراآن فيها مواعيظ وتف�سيل
االأموي  الع�صر  ب�صعراء  تاأثره  ومن 

قوله)1(: 
وبنت عليك العنكبوت بن�سجها

يف الغار توهم اأن منهجه بري
حيث اأخذه من قول الفرزدق)2(: 

�سربت عليك العنكبوت بن�سجها
وق�سى عليك به الكتاب املنزل
العبا�صي  الع�صر  ب�صعراء  تاأثره  يظهر  و 

يف  قوله)3(:
موؤيداً بكتاب اهلل معت�سماً

باهلل منت�سراً هلل حمت�سباً
والبيت ال�صابق وا�صح اأنه تاأثر ببيت اأبي 

متام يف فتح عمورية)4(:
تدبري معت�سم باهلل منتقم

هلل مرتغب يف اهلل مرتقب
يف  النبوي  املديح  ب�صعراء  تاأثر  وكذلك 
قوله يف  مثل  الهجري يف  ال�صابع  القرن 
مدح الر�صول )�صلى الله عليه و�صلم()5(: 

حممٍد �سيد الكوني والثقلي
والفريقي من عجم وعربان 

ديوان الربعي اليماين، �ش46.  -1
ديوان الفرزدق، �صرحه وقدم له علي قاعور، دار الكتب   -2

العلمية –بريوت –د.ت، �ش49.

ديوان الربعي اليماين، �ش146.  -3
حتقيق  التربيزي،  اخلطيب  �صرح  متام،  اأبي   ديوان   -4
– 1964م،  –م�صر  املعارف  دار  عزام،  عبده  حممد 

�ش58.
ديوان الربعي اليماين، �ش40.  -5
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  وعن اآثار ال�صيخ  الربعي يقول ال�صوكاين: 
الله  )�صلى  النبي  يف  كثرية  ممادح  )له 
�صعر  وديوان  و�صحبه  واآله  و�صلم(  عليه 
اأن  امل�صادر  بع�ش  وذكرت  م�صهور()2(. 
واأكرثه  مطبوعًا  ديوانًا  اليماين  للربعي 

يف املدائح النبوية)3(.
لل�صيخ  اأن  اليمنية  املو�صوعة  وذكرت 
مرارًا  طبع  �صعر  ديوان  اليماين  الربعي 
�صعبية  طبعات  ولكنها  القاهرة،  يف 
ديوانه  من  ويوجد  ومبتورة،  ركيكة 
خمطوطات منها خمطوطة يف جامع ترمي 
االأ�صكوريال  مكتبة  ويف  بح�صرموت، 

باإ�صبانيا)4(.
وقد ذكر حممد مرت�صى الزبيدي يف كتابه 
اأن لل�صيخ الربعي اليماين ديوانني. ديوانًا 
الديوان  واأن  كبريًا،  وديوانًا  �صغريًا، 
النا�ش)5(. لكنه  ال�صغري هو املتداول بني 

مل ي�صر اإىل ديوانه الكبري . 
للديوان  ت�صفحنا  خالل  من  ويظهر    
حذف بع�ش ق�صائده، وبع�ش االأبيات من 
الن�صخة  اأن  ذلك  يو�صح  ومما  ق�صائده، 
التي اعتمدنا عليهايف درا�صتنا مل تت�صمن 
ج2،  ال�صابع،  القرن  بعد  من  مبحا�صن  الطالع  البدر   -2

�ش299.
 . �ش129  ج2،  كحالة،  ر�صا  عمر  املوؤلفني،  معجم   -3

االأعالم، الزركلي، املجلد الثالث، �ش343 .
املو�صوعة اليمنية، املجلد االأول، �ش510  .  -4

تاج العرو�ش من جواهر القامو�ش، حمب الدين، حممد   -5
مرت�صى الزبيدي، ج5، �ش273.

حكم التوابع يف عطف واإبدال 
من  للكثري  ذكره  االأمثلة  هذه  يف  جند 
يف  وردت  والتي  النحوية،  امل�صطلحات 
هذه االأبيات مثل : فعل التعجب، ال�صمري 
)العطف  التوابع  واملنكر،  املعرف  املبهم، 
نحوية،  م�صطلحات  وكلها  واالأبدال( 
امل�صطلحات،  لهذه  الربعي  وا�صتخدام 
امل�صطلحات  هذه  ذكر  من  اإكثاره  ودليل 
الأن �صعراء تلك الفرتة قد تاأثروا با�صتخدام 
م�صطلحات العلوم، وخا�صة امل�صطلحات 
امل�صطلحات  هذه  النحوية،وا�صتخدام 
يف  واالإبداع،ليجددوا  القدرة  على  دليل 
اأ�صر  من  ويتحرروا  املتوارثة،  املعاين 
تكوين  يف  جدارتهم  ويثبتوا  االأ�صالف، 

ع�صر اأدبي متميز)1(.
الباحث  اأوردها  التي  االأمثلة  هذه  وكل 
تلقاها  التي  االأدبية  الثقافة  نوع  تو�صح 
الربعي اليماين، وذلك من خالل اطالعه 
ال�صريف  واحلديث  الكرمي  القراآن  على 
ال�صعرية  الدواوين  من  كبريًا  وعددًا 
الع�صور  خمتلف  يف  ال�صابقني  لل�صعراء 
مب�صطلحات  تاأثره  خالل  ومن  االأدبية، 

النحاة .

خام�شًا: اآثاره :
بني  الهجري  والثامن  ال�صابع  القرن  يف  االأبي  النقد   -1
ال�صفدي ومعا�صريه، حممد علي �صلطاين، دار احلكمة 

. �ش333  – 1974م،  – دم�صق 
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والتي مطلعها)4(:
�سربوا اخليام على الكثيب االأخ�سر

مابي رو�سة حاجر وحمجر
املنعم  عبد  حممد  يقول  الديوان  وعن 
االإلهية،  الذات  �صاعر  ديوان  خفاجي:)هذا 
�صيدي عبد الرحيم الربعي )ر�صي الله عنه(، 
الذي يفي�ش بالوجد واحلب وال�صوق، وب�صعر 
ونف�ش  الله،  بحب  مملوء  قلب  عن  �صادر 

متعط�صة اإىل الفناء يف ذاته االإلهية()5(.
لله  )احلمد   : قال  الديوان  خامتة  ويف 
على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني  رب 
اآله  وعلى  حممد  �صيدنا  املر�صلني  اأ�صرف 
و�صحبه و�صلم وبعد، فقد مت طبع ديوان 
العارف بالله تعاىل القطب الرباين �صيدي 
)عبدالرحيم الذي حوى من الق�صائد من 
وا�صتعطافات  اإلهية  وت�صرعات  ابتهاالت 
تخمي�ش  من  ذلك  وغري  حممدية  ومدائح 
خري  مزايا  يف  النبوية  ق�صائده  اإحدى 
اخلطيب  اأحمد  حممد  لل�صيخ  الربية 
واالإتقان،  االإبداع  يف  اآية  فجاء  العربي، 

واحلمد لله اأواًل واأخريًا()6(.
االأهدل  بن  الله  عبد  بن  حممد  ذكر  وقد 
الربعي  الرحيم  عبد  لل�صيخ  اأن  الربعي 
الفقهاء كتاب �صرية خمت�صر ي�صمى  عند 

ديوان الربعي اليماين، �ش105.  -4
ديوان الربعي اليماين، الطبعة ال�صعبية القاهرة، بدون   -5

تاريخ، �ش166.
املرجع ال�صابق، �ش179.  -6

بع�ش الق�صائد امل�صهورة مثل ق�صيدة )يا 
راحلي اإىل منى بقيادي(، والهائية امل�صهورة 

التي يقول فيها)1(: 
بانت عن العودة الق�سوى بواديها

وا�ستن�سقت ريح جند يف بواديها
وق�صيدته النونية التي يفتتحها بقوله)2(: 

�سمعُت �سويجع االأثالث غنا
على مطلولة العذابات رنا 
الديوان  من  حذفت  التي  الق�صائد  وهذه 
يف  النبهاين  اإ�صماعيل  يو�صف  ذكرها 
املدائح  يف  النبهانية  )املجموعة  موؤلفه 
يف  خفاجي  املنعم  عبد  وحممد  النبوية، 
لبع�ش  باالإ�صافة  هذا   . ديوانه  طبعة 
يف  ق�صائده  من  حذفت  التي  االأبيات 

الديوان مثل قوله)3(: 
وف�سلتهم بغبار نعلك اإمنــا

ينمي بطيب الفرع العن�سـر
ما نازعتك يد لنيل ف�سيـلـة

اإال وقال عال يداك لها اأق�سري
اأو وازنتك اأكابر العرب انثنت  

مرجوحة بقالم ظفر اخلن�سر 

وهذه االأبيات من ق�صيدته التي بالديوان 
يو�صف  العالمة  النبوي،  املديح  يف  النبهانية  املجموعة   -1
بن اإ�صماعيل النبهاين، دار الفكر – بريوت –  بدون 

تاريخ، املجلد الثالث، �ش264 .
املرجع ال�صابق، 98.  -2

الثاين،  املجلد  النبوي،  املديح  يف  النبهانية  املجموعة   -3
�ش98 .
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االأبيات  وبع�ش  الق�صائد  بع�ش  اأ�صقط 
النبوية  ال�صرية  كتاب  اأما   . ق�صائده  من 
فلم يعرث عليه واإمنا �صمع به من عبد الله 
بن يحيى االأهدل الربعي، ومما ذكره عبد 

الرحيم الربعي يف �صعره . 
وفاته : 

اتفقت كل امل�صادر التي ترجمت لل�صيخ الربعي 
اليماين على تاريخ وفاته، بينما اختلفت يف 
مكان وفاته ودفنه . فقد ذكرت هذه امل�صادر 
كانت  الربعي  الرحيم  عبد  ال�صيخ  وفاة  باأن 

�صنة ثالث وثمامنائة هجرية)4(. 
�صوقي  ذكر  فقد  ودفنه  وفاته  مكان  اأما 
قرب  توفى  اليماين  الربعي  باأن  �صيف 
يقع يف  الذي  م�صجده  ودفن يف  املدينة، 
املدينة  بني  الطريق  على  �صفرة(  )وادي 

وينبع يف احلجاز)5(.
غري اأن بع�ش الروايات اليمنية تقول اإنه الزم 

بلدته )برع( ومات فيها �صنة 803هـ)6(.
الربعي  اإن   : با�صا  خريي  اأحمد  وقال 
واملدينة  ينبع  بني  الطريق  يف  مدفون 
يعرف  مكان  يف  امل�صيجيد  قبل  املنورة 

ج2،  ال�صابع،  القرن  بعد  من  مبحا�صن  الطالع  البدر   -4
ج3،  فروخ،  عمر  العربي،  االأدب  تاريخ   . �ش299 
�ش821  . املو�صوعة اليمنية، احمد جابر عفيفي، املجلد 
با�صا،  اأحمد خريي  ال�صبع،  الق�صائد  االأول، �ش510، 

دار ال�صعادة، م�صر، 1369هـ، �ش46.
الت�صوف يف االأ�صالم، د. �صوقي �صيف، �ش121.  -5

املو�صوعة اليمنية، املجلد االأول، �ش510.  -6

كتاب  وهو  الربعي(  الرحيم  عبد  )مولد 
م�صاغ بالنرث ولي�ش بال�صعر . وما يوؤكد 
ديوان  يف  �صعرية  اأبيات  وجود  ذلك 
الربعي تدل على ذلك، مثل قوله يف مدح 

الر�صول )�صلى الله عليه و�صلم()1(: 
مازلُت اأكت�سب الف�سائل والعلى

بنظام نرث كاجلواهر ف�سال
اأهديه مـن نيابتي بـرُع اإىل

من مل يزل باملوؤمني رحيما 
�سلوا عليه و�سلموا ت�سليما

عليه  الله  )�صلى  بالنبي  تو�صله  وقوله يف 
و�صلم()2(: 

وتلق مدحي بالب�سارة وا�ستمع
ما قال ناثره عليك وناظمه

وقوله)3(: 
نحن يف رو�س ثناكم جنتني

ثمرات املدح انتثارا ونظاما 
الرحيم  عبد  لل�صاعر  اإن  القول  وخال�صة 
الربعي اليماين ديوانًا من ال�صعر متداواًل 
واأما  �صغري،  ديوان  وهو  النا�ش،  بني 
وال  العلماء  اإليه  اأ�صار  فقد  الكبري  ديوانه 
ندري اأين هو ؟ اإال اأن طبعات ديوانه التي 
مما  مبتورة  وركيكة  �صعيفة  وجدتفهي 
درا�صة حتليلية يف ديوان الربعي اليماين، حممد �صالح   -1

عبد الله الرميي، �ش72.
املرجع ال�صابق، بريوت، �ش110  .  -2

1992م،  بريوت،  طبعة  اليماين،  الربعي  ديوان   -3
�ش139.
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الذاتية  الدائرة  وتتجاوز  ع�صرها،  هموم 
لل�صاعر، وحتولت اإىل �صالح للمقاومة �صد 
االأعداء ف�صاًل عن رفع ال�صبهات التي اأثريت 
حول الدين االإ�صالمي والر�صول )�صلى الله 

عليه و�صلم( .
الذي  املثال  البو�صريي كانت  ولعل بردة 
قنن االأ�صول الفنية لبناء الق�صيدة النبوية 
ال�صعراء  و�صع  اأن  بعد  وم�صمونًا  �صكاًل 
االأوائل اللبنات االأوىل، واأ�صبح ال�صعراء 
يف  ويجتهدون  االأ�صول  هذه  يلتزمون 
الفكرية  طاقته  ح�صب  كل  بها  الوفاء 

ومقدرته ال�صعرية . 
عهد  يف  النبوي  املدح  عن  حديثنا  وعند 
يتبني  و�صلم(  عليه  الله  )�صلى  الر�صول 
ي�صتطيعوا  البداية مل  ال�صعراء يف  اأن  لنا 
االت�صاع يف احلديث عن مفهوم النبوة يف 
�صعرهم فمدحوا الر�صول )�صلى الله عليه 
و�صلم( باملعاين التقليدية التي درجوا علي 
ا�صتخدامها يف مدح �صاداتهم كال�صجاعة 

والكرم  وغريها.
وقد اأثنى �صعراء �صدر االإ�صالم على اأخالق 
اأحد  بال  على  يخطر  مل  ولكن  ممدوحهم، 
من ال�صعراء اأن يتحدث عن م�صادر اأخالق 
املمدوح، واأن مييز بني هذه امل�صادر كما 

فعل البو�صريي حيث قال)3(: 
�صعيد  بن  حممد  الله  عبد  اأبي  الدين  �صرف  ديوان    -3

البو�صريي، �ش30.

)بخيف الربعي()1(.
ويظهر من خالل ما ذكر اتفاق بع�ش هذه 
اليماين  الربعي  ال�صيخ  اأن  يف  الروايات 
قد مات قرب املدينة �صواء كان بامل�صيجيد 
اأو بوادي �صفرة ونرى اأنهما مكان واحد، 
وهذا هو القول الراجح، ومما يوؤكد ذلك 
اأن اأحمد خريي با�صا قد ذكر اأنه زار قرب 
الربعي يف ذلك املكان)2(. وهذا يدح�ش 
اإنه  تقول  التي  اليمنية  الروايات  بع�ش 

الزم بلدته برع ومات فيها.

املبحث الثاين
بناء ق�شيدة املدح النبوي 

تناولت  التي  للق�صائد  الفني  البناء  اإنَّ 
دالالت  عن  ينف�صل  ال  النبوي  املدح 
و�صلم(،  عليه  الله  )�صلى  �صخ�صيته 
وتاأثريها يف نفو�ش ال�صعراء الذين عربوا 
كل  الإبرازها  فاحت�صدوا  مالحمها،  عن 

بطريقته املميزة وروؤيته اخلا�صة .
وكان ال�صعراء اأمثال ح�صان وكعب واالأع�صى 
قد و�صعوا االأ�ص�ش االأوىل لنموذج ق�صيدة 
بعدهم  ال�صعراء  وا�صتمر  النبوي،  املدح 
النبوية  ق�صائدهم  يف  نهجهم  ينهجون 
بعده  �صطع  ومن  البو�صريي،  ع�صر  حتى 
كالربعي، حيث بداأت الق�صيدة النبوية حتمل 

الق�صائد ال�صبع،اأحمد خريي با�صا، �ش46  .  -1
املرجع ال�صابق، �ش46.  -2
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فذكر هذه االأماكن يو�صل اإىل من �صرفت 
املتلقي  يهيئ  اأنه  اإىل  اإ�صافة  الربية  به 
حنينه  وتثري  النبوي  املديح  ب�صماع 
و�صوقه و ت�صبع يف نف�صه القدا�صة واملحبة 
للر�صول )�صلى الله عليه و�صلم( و�صحبه، 

حيث يقول الربعي)2(: 
رو�سة اجلنة يف اأوطانهم

وثرى اآثارهم يربي اجلذاما
كل من مل ير فر�سا حبهم

فهو يف النار واإن �سلى و�ساما 
رحالتهم  ذكروا  النبوي  املديح  و�صعراء 
الرحلة،  طريقة  وو�صفوا  املمدوح  اإىل 
املدح  �صعراء  من  التقليد  هذا  ونقلوا 
للق�صيدة  معروف  تقدمي  وهو  القدامى، 
املدحية، اأفاد منه �صعراء املديح النبوي يف 
القرن ال�صابع والثامن الهجريني يظهرون 
فيه حمبتهم و�صوقهم للر�صول )�صلى الله 
على  امل�صاعر  هذه  واإ�صفاء  و�صلم(  عليه 
تاأثريًا  واأبلغ  اأعمق  تكون  قد  راحالتهم 
ت�صعر  الرواحل  كانت  فاإذا  املديح،  يف 
وتتجاوز  املقد�صة  االأماكن  اإىل  بال�صوق 
ال�صعاب للو�صول اإليها فكيف يكون حال 

من يركبها ؟ يقول الربعي اليماين)3(: 
بانت عن العدوة الق�سوى بواديها

وا�ستن�سقت ريح جنــد يف بواديها
املرجع ال�صابق، �ش60.  -2
ديوان الربعي، �ش60.  -3

خالئقه مواهب دون ك�سب
و�ستان املواهب والك�سوب

مهذبة بنور اهلل لي�ســت
كاأخالق يهذبها اللبيـب

واآداب النبوة معـــجزات
فكيف ينالها الرجل االأديب 
عهد  يف  النبوية  املدائح  �صعراء  كان  واإذا 
الر�صول)�صلى الله عليه و�صلم( قد و�صفوا 
اجلاهلي  الع�صر  �صعراء  مقلدين  االأطالل 
معنى  املعروفة  للمقدمة  ي�صيفوا  مل  حيث 
املديح  �صعراء  فاإن  �صك  ومنغري  جديدًا 
النبوي يف القرن ال�صابع والثامن الهجريني 
ي�صتعي�صون  ذهبوا  اأنهم  غري  قلدوهم 
االأماكن  بذكر  والديار  االأطالل  ذكر  عن 
االأن�صب  الأنها  اإليها  والت�صويق  احلجازية 

للمديح النبوي يقول الربعي اليماين)1(:
كم ذا اأراها نحو طيبة ترمتي

عنقاً بنيات اجلديل و�سذقم
طرقت �سحرياً وهي تبتدر الفال

ولها حني الراعد املتزرجم
من كان يف اأر�س احلجاز منادياً

فلقد دعاها يا مطية قدمي
بكرت من النيابتي فلم تزل

تطوي املهامة معلماً يف معلم
وا�ستقبلت اأر�س احلطيم وزمزم

ف�سبت اإىل اأر�س احلطيم وزمزم 
ديوان الربعي اليماين، �ش48.  -1
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املبحث الثالث
البناء الفني لق�شائد الربعي

طراأ كثرٌي من التغيري على �صكل الق�صيدة 
النبوية من حيث البناء الفني من الع�صر 
االإ�صالمي اإىل الع�صر احلديث، فقد بداأت 
الق�صيدة النبوية تفقد كثريًا من عنا�صرها 
التقليدية من وزن وقافية وغري ذلك، ومل 
يبق لها غري املعنى وامل�صمون، وو�صلت 
قمة  الذي ميثل  التفعيلة  �صعر  اإىل حدود 

التجديد عند بع�ش النقاد .
اهتمامًا   - – عامة  الق�صيدة  بناء  نال  وقد 
كبريًامن النقاد وذلك من خالل حديثهم عن 
االبتداء والتخل�ش واخلامتة مراعني يف ذلك 
بع�ش االأ�ص�ش والنظريات االأدبية التي يتبعها 

ال�صاعر عند ابتدائه وتخل�صه وخامتته .
اأ/ البتداء )املطلع( : 

االهتمام مبطلع اأي عمل اأدبي من االأمور 
بع�ش  فقال  القدماء،  بعناية  حظيت  التي 
الكتاب : )اأح�صنوا االبتداءات فاإنها دالئل 

البيان()4(.
يت�صـــدى  مــن  )على  يوجبون  وكانوا 
ملق�صد من املقا�صد اأن يكون مفتتح كالمه 
البديع يف نقد ال�صعر، ا�صامة بن منقذ، حتقيق : اأحمد   -4
البابي  ومطبعة  مكتبة  املجيد،  عبد  بدوي وحامد  اأحمد 
ال�صناعتني   – �ش185  1960م،  القاهرة،  احللبي، 
بن  الله  عبد  بن  احل�صن  هالل  اأبو  وال�صعر(،  )الكتابة 
�صهل الع�صكري، حتقيق : و�صبط مفيد قمحه، ط2، دار 

الكتب العلمية، بريوت، 1984م، �ش489.

حنت واأتت ملغنى طيبة طـرباً
كاأن يف طيبة �سوت يناديـا

ومل تزل لغبــــار االأر�س خائ�سة
نحو الريا�س التي نور الهدى فيها 
وحمبة امل�صلمني للر�صول )�صلى الله عليه 
و�صلم( دعتهم اإىل حمبة االأر�ش الطاهرة 
كاملدينة  وترعرعه،  بن�صاأته  ت�صرفت  التي 
لذلك  مر�صل،  اأكرم  �صريح  حيث  املنورة 
من  اأكرثوا  قد  املديح  �صعراء  اأن  نرى 
الربعي  قول  مثل  لها،  االأ�صماء  و�صع 

اليماين)1(: 
اأ�سيحابي دعوا عربات جفني

جتد بدراً فطيبة فالبقيعا
وقوله)2(:

طيف اخليال من النيابتي �سرى
اإىل احلجاز فوافى م�سجعي �سحرا

فكم وكم جاز من �سهل ومن جبل
ومن وعور اإىل اأم القرى وقرى 

وقوله)3(:
وي�سوقني من نحو طيبة ن�سمة

تنبي امل�سوق بطيب االأطياب 
يظهر من خالل ما قدمنا باأن �صعراء القرن 
ال�صابع والثامن الهجريني انتهجوا اأ�صلوبًا 
واأفكارًا جديدة، فالق�صيدة النبوية عندهم 

حمبة، و�صوق، وحنني .
ديوان الربعي، �ش48.  -1
املرجع ال�صابق، �ش60.  -2
املرجع ال�صابق، �ش 65.  -3
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ال  من  ال�صعراء  )ومن   : ر�صيق  ابن  وقال 
يجعل لكالمه ب�صطًا من الن�صيب، بل يهجم 
على ما يريده مكافحًة، ويتناوله م�صافحًة، 
وذلك عندهم هو : الوثب، والبرت، والقطع، 
والك�صع، واالقت�صاب، كل ذلك يقال .... 
والق�صيدة اإذا كانت على تلك احلال برتاء 
كاخلطبة البرتاء اأو القطعاء وهي التي مل 
يبداأ فيها بحمد الله عز وجل على عاداتهم 

يف اخلطب()4(.
اليماين جند  اإىل ديوان الربعي  وبالنظر 
ق�صائده، وبرت يف  من  كثري  قدم يف  اأنه 
األوان  القليل منها، ومقدماته توزعت بني 
من  الغالب  يف  ون�صيب  غزل  من  �صتى 
القليل  يف  و�صيب  وطيف  وبرق  �صعره 
من  الغالب  الغزل  مقدمة  و�صملت  منه.  
ق�صائده، ومن مقدمات ق�صائده يف الغزل 

التي كانت اأروع واأقرع لل�صمع قوله)5(:
خل الغرام ل�سٍب دمعُه دمُه

حريان توجده الذكرى وتعدمُه 
وقوله)6(:

اأتاأمرين بال�سرب والطبُع اأغلُب
وتعجب من حايل وحالك اأعجُب 

وقوله)7(:
ج1،  ونقده،  واآدابه  ال�صعر  حما�صن  يف  العمدة   -4

�ش231.
ديوان الربعي اليماين ن �ش50.  -5

املرجع ال�صابق، �ش153.  -6
ديوان الربعي اليماين، �ش9.  -7

مالئمًا لذلك املق�صد دااًل عليه �صعرًا كان 
اأم نرثًا()1(. 

وقد وجه النقاد والبالغيون ال�صعراء اإىل 
مطلعها  الأن  ؛  الق�صيدة  ا�صتهالل  ح�صن 
على  ي�صتدل  وبه  ال�صمع،  يقرع  ما  )اأول 
)اأال(  وليتجنب  وهلة،  اأول  من  عنده  ما 
منها  ي�صتكرث  فال  و)قد(  و)خليلي( 
ال�صعف  عالمات  من  فاإنها  ابتدائه  يف 
على  جروا  الذين  القدماء  اإال  والتكالن 

خمتارات من املطالع اجليدة()2(. 
اأن  لل�صاعر  )ينبغي  اأنه  على  واتفقوا 
مما  اأقواله  ومفتتح  اأ�صعاره  يف  يحرتز 
الكالم  من  ي�صتجفي  اأو  منه،  يتطري 
اأقفار  وو�صف  البكاء  كذكر  واملخاطبات 
ال�صباب،  ونعي  االأالف  وت�صتت  الدار، 
التي  الق�صائد  الزمان، وال�صيما يف  وذم 
وت�صتعمل   . التهاين  اأو  املدائح  تت�صمن 
هذه املعاين يف املراثي وو�صف اخلطوب 
احلادثة، فاإن الكالم اإذا كان موؤ�ص�صًا على 

هذا املثال تطري منه �صامعه()3(.
بناء الق�صيدة يف النقد القدمي يف �صوء النقد احلديث،   -1
والن�صر،  للطباعة  االأندل�ش  دار  بكار،  ح�صني  يو�صف 

بريوت، بدون تاريخ، �ش203.
العمدة يف �صناعة ال�صعر واآدابه ونقده، اأبو علي احل�صن   -2
حممد  حوا�صيه  وعلق  حققه  القريواين،  ر�صيق  بن 
بريوت،  اجليل،  دار  ط5،  احلميد،  عبد  الدين  حمي 

140هـ/1981م، ج1، �ش218.
�صرح  العلوي،  طباطبا  بن  اأحمد  حممد  ال�صعر،  عيار   -3
وحتقيق : عبا�ش عبد ال�صتار، ط1، دار الكتب العلمية، 

بريوت، 1982م، �ش126.
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واأنزل حاجتي يف كل حال
اإىل من تطمئن به القلوب 

وقوله)5(: 
قف باخل�سوع ونادي ربك ياهو

اإن الكرمي يجيب من ناداه
واأطلب بطاعته ر�ساه فلم يزل

باجلود ير�سي طالبي ر�ساه 
وقوله)6(: 

لكل خطب مهم ح�سبي اهلل
اأرجو به االأمن مما كنت اأخ�ساه

وا�ستــغيث به يف كل نائبة
وما مالذي يف الدارين اإال هو 
الله عليه  الر�صول )�صلى  وقوله يف مدح 

و�صلم()7(: 
يا �ساحب القرب املقيم بيرثب

يامنتهى اأملي وغاية مطلبي
يا من به يف النائبات تو�سلي

واإليه من كل احلوادث مهربي 
حممد  بن  اإبراهيم  مدح  يف  وقوله 

احلكمي)8(: 
اإىل �سارم الدين الفتى ابن حممد

رمت بي مقادير جرت وخطوب 
الربعي  اأن  يت�صح  ذكرنا  ما  خالل  ومن 
ق�صائده،  من  الكثري  يف  قدم  اليماين 

املرجع ال�صابق، �ش17.  -5
املرجع ال�صابق، �ش3.  -6

املرجع ال�صابق، �ش44.  -7
املرجع ال�صابق، �ش216.  -8

�سربت �سعاُد خيمتها بفوؤادي
من قبل �سفك دمي ب�سفح الوادي 

وقوله)1(:
اإذا عاهدوا فلي�س لهم وفاء

واإن وعدوا فموعدهم هباُء 
ومن مطالع الربق قوله)2(: 

اأرى برق الغوير اإذا تراءى
باأق�سى ال�سام زودين بكاء 

وقوله)3(:
بارق باالأبرق الفرد �سرى

وتراءى يل بنجد �سحرا 
م�سى زمُن ال�سبا فدع الت�سابي

قبيح منك �سبت واأنت �سابي 
القليل  اليماين يف  اأنَّ الربعي     ثم جند 
من  ب�صطًا  لها  يجعل  ال  ق�صائده  من 
مبا�صرة  غر�صه  على  يهجم  بل  الن�صيب 
وق�صيدة  الديني،  مدحه  يف  وخا�صة 
املدائح  من  والقليل  واالعتبار،  العظة 
قوله يف  فمثال  ل�صيوخه.  النبوية ومدحه 

املدح الديني)4(: 
اأغيب وذو اللطائف ال يغيب

واأرجوه رجاء ال يخيُب
واأ�ساأله ال�سالمة من زمان

بليت به نوائبه ت�سيب
املرجع ال�صابق، �ش121.  -1

املرجع ال�صابق، �ش97.  -2
املرجع ال�صابق، �ش228.  -3

ديوان الربعي، �ش29.  -4



جملـة اللغـة العربيـة {20}

�صعر  بني  التخل�ش  يف  النقاد  يفرق  ومل 
ونرث، ففي كليهما يرون اأن ي�صل ال�صاعر، 
انف�صال  بال  قوية  �صله  كالمه  الناثر  اأو 
يكون  باأن  قبله،  الذي  عن  الثاين  للمعني 
مت�صاًل به وممتزجًا معه بحيث يلتقي طرفًا 
االأغرا�ش  اأو غريهما من  املدح والن�صيب 
يف  اختالل  دون  حمكما  التقاء  املتباينة 

الن�صق، اأو تباين يف اأجزاء النظم)3(.
فجاء  التخل�ش  يف  ال�صعراء  تفاوت  وقد 
على اأيدي بع�صهم مفاجئًا مت�صنعًا، وعلى 
اإليه  تلطفوا  طبيعيا،  حمكما  االآخرين  يد 
وا�صتعمال  تارة  الفنية  احليلة  من  ب�صيء 

الذكاء تارة اأخرى()4(.
ال�صامع  ي�صعر  ال  املقتدر  وال�صاعر 
باالنتقال من املعنى االأول اإال وقد وقع يف 
بينهما،  وااللتئام  املمازجة  ل�صدة  الثاين، 
فاأح�صن التخل�ش ما تخل�ش فيه ال�صاعر 
من الغزل اإىل املدح)5(. مثل قول زهري بن 

اأبي �صلمى)6(:
اإن البخيل ملوم حيث كان ول
املرجع ال�صابق، �ش222-221.  -3

الفن وال�صنعة يف مذهب اأبي متام، د. حممد الربداوي،   -4
�ش65.

بكر  اأبي  الدين  تقي  العامل  االأرب،  وغاية  االأدب  خزانة   -5
علي املعروف بابن حجة احلموي، �صرح ع�صام �صعيتو، 

ط2، دار الهالل، بريوت، 1991م، ج1، �ش329.
اأبي  االأمام  �صنعة  �صلمى،  اأبي  بن  زهري  ديوان  �صرح   -6
)ثعلب(،  ال�صيباين  زيد  بن  يحيى  بن  اأحمد  العبا�ش 
العامة  الهيئة  امل�صرية،  الكتب  دار  عن  م�صورة  ن�صخه 

للكتاب، القاهرة، �ش152.

الدينية  فق�صائده  منها  القليل  وبرتيف 
خالية  جاءت  واالعتبار  العظة  وق�صيدة 
ق�صائده  اأما  الطللية.  املقدمة  من  متامًا 
يف مدح الر�صول )�صلى الله عليه و�صلم( 
و�صيوخه ال�صوفية فقد قدم لها اإال القليل. 
انه احرتز يف  الديوان  ونلحظ من خالل 
وجتنب  منه،  يتطري  مما  ق�صائده  مقدمة 
وو�صف  البكاء  كذكر  املخاطبات  من 
الزمان  ال�صباب وذم  الديار، ونعي  اإقفار 
ق�صائده،  يف  )خليلي(  بلفظه  يبتِد  ومل 

ولعله راعى مذهب النقاد يف ذلك . 
ب/ التخل�س : 

هو االنتقال من غر�ش اإىل اآخر، وت�صميه 
بع�ش كتب البالغة باخلروج، وهو ظاهرة 
اأدبية . ُعرفت يف االأدب العربي ا�صتلزمتها 

ر�صوم هيكل الق�صيدة)1(.
متعددة  العربية  الق�صيدة  كانت  وملا 
حر�صًا  ال�صعراء  حر�ش  فقد  االأغرا�ش 
�صديدًا على االهتمام بال�صكل، والدقة يف 
اخلروج من جزء اإىل جزء خروجًا ي�صعر 
بوجود  ال  ومتا�صكها،  االأجزاء  بالتحام 
جاءت  هنا  من  بينها،  وا�صحة  حواجز 
العناية بالتخل�ش من املقدمة اإىل الغر�ش 

الرئي�صي، وا�صرتاط الدقة فيه)2(.
حممد  الدكتور  متام،  اأبي  مذهب  يف  وال�صنعة  الفن   -1

الربداوي، املكتب االإ�صالمي، 1971م، �ش65.
د.  احلديث،  �صوء  يف  القدمي  النقد  يف  الق�صيدة  بناء   -2

يو�صف ح�صني بكار، �ش212.
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�سربوا اخليام على الكثيب االأخ�سر
مابي رو�سة حاجر وحمجر

وتفّيوا يف االأر�س ظال وارتـووا
من مائه املت�سجم  املتفجر

هلل در العي�س وهي روا�سم
مبروح وم�سبح ومهجر

يخرقن من حجب ال�سراب �سرادقا
ما بي طيبة واملقام االأكرب

ثم نخل�ش اإىل املدح بقوله)3(: 
ويلجن يف جلج الظالم �سوامراً

�سوقاً اإىل املزمل املدثر
وجوده  حني  قالها  ق�صيدة  يف  ويقول 

مبكة: 
بكى الغريب لفقد الدار واجلار

اإن الغريب غزير دمعُه اجلاري
اأهاجُه الركب اإذ قالوا الرحيل غداً

اأم �ساقُه ملع ذاك البارق ال�ساري
اإىل اأن تخل�ش بقوله)4(: 
لكنه �ساق ذرعاً اأن يحج ومل

يزر �سفيع الربايا �سفوة الباري
الر�صول  بها  مدح  ق�صيدة  يف  ويقول 

)�صلى الله عليه و�صلم( واأ�صحابه : 
مثل لعينك خدرا يف احلمى �سربا

وان�سد فوؤادا مع االأحباب مغرتبا
وابك املنازل بعد الظاعني دما

اإن مل تر الدمع يق�سي عنك ما وجبا
ديوان الربعي اليماين، �ش105.  -3

املرجع ال�صابق، �ش127.  -4

كن الكرمي على عالته هرم
وقد تقرر اأن التخل�ش احل�صن ما كان يف 
بيت واحد يثب ال�صاعر من �صطره االأول 
على ر�صاقته وقوته  تدل  وثبة  الثاين  اإىل 
يكن  مل  واإذا  الفن)1(.  هذا  يف  ومتكنه 

التخل�ش كذلك ي�صمى اقت�صابًا.
كالمه  ال�صاعر  يقطع  اأن  هو  واالقت�صاب 
وي�صتاأنف كالمًا غريه من املدح اأو هجاًء 
باالأول،  عالقة  الثاين  للمعنى  يكون  وال 
ال�صعراء  مذهب  هو  هذا  اأن  اإىل  وذهبوا 
والنابغة،  القي�ش،  امرئ  مثل  املتقدمني 
اأما  ال�صعراء،  من  تالهم  ومن  وطرفه، 
فقد  واملتنبي  متام  اأبي  مثل  املحدثون 
فيها.  واأبدعوا  املخال�ش  يف  ت�صرفوا 
مواقع  يف  فيه  وقع  اإذا  ال�صاعر  ويعذر 
وغلب  عنده  اإذا كرث  له  عذر  ال  لكن  قليلة 

على �صعره)2(..
بها  اال�صت�صهاد  ميكن  التي  االأمثلة  ومن 
من  التخل�ش  فن  الربعي  اإجادة  على 
مقدمات ق�صائده اإىل املو�صوع الرئي�صي 
يف الق�صيدة وهو املدح قوله يف ق�صيدة 
الله  )�صلى  الر�صول  معجزات  بيان  فيها 

عليه و�صلم(:
ج1،  احلموي،  حجة  ابن  االأرب،  وغاية  االأدب  خزانة   -1

�ش329.
بناء الق�صيدة يف النقد العربي القدمي يف �صوء احلديث،   -2
الطراز   كتاب  و  �ش228،  بكار،  ح�صني  يو�صف  د. 
املت�صمن الأ�صرار البالغة وعلوم حقائق االإعجاز، يحيى 
بن حمزة بن علي بن ابراهيم العلوي اليمني، دار الكتب 

العلمية، بريوت، بدون تاريخ، املجلد الثاين، �ش347.
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التخل�ش  بح�صن  ياأت  مل  اأنه  ق�صائده  من 
على ال�صروط املقررة، فاإنه ينتقل من معنى 

اإىل معنى اآخر من غري تعلق بينهما.
املنوال  هذا  على  ن�صج  اإذا  النوع  هذا  اإن 
�صمي اقت�صابا ومل يكن له حظ يف ح�صن 
اإىل  اال�صتياق  يف  قوله  مثل  التخل�ش، 

الر�صول )�صلى الله عليه و�صلم( : 
اأراين ما ذكرت لك الفراقا

ودمعك واقف اإال هراقا
بلحظك ال هجرت واأي حلظ

اأراق دمي واأي دم اأراقا
لقد طال املطال على لوال

خيالك زار م�سجعي ا�سرتاقا
اإىل اأن تخل�ش بقوله يف املديح)3(: 

حممد املخ�س�س با�سم اأحمد
من املحمود كان له ا�ستقاقا 

وقوله يف مدح م�صائخ بني مكد�ش : 
حياك يا ربع ليلي كل هطال

ي�سقي بقية اأطالل واأطالل
وبات رعد �سواريه يحن اإىل

جتديد عهد بذلك املعهد البايل
اإىل اأن تخل�ش يف املدح بقوله)4(: 

املكد�سي الغياث امل�ستغاث به
حلل منعقد اأو فتح اأقفال
وجممل القول اإن الربعي اليماين قد اأجاد 
التخل�ش يف الغالب من ق�صائده، فجاءت 

ديوان الربعي اليماين، �ش103.  -3
ديوان الربعي، �ش171-170.  -4

وال تلم يف الهوى العذري ذا �سجن
يف الغور هب له ريح ال�سبا ف�سبا

فيا حويد املطايا ذا الكثيب وذا
املرعى اخل�سيب فدعها ترتعي العذبا

ثم تخل�ش اإىل املدح بقوله)1(: 
واإن و�سلت بها باب ال�سالم فقل

مني ال�سالم على اأوفى الورى ح�سبا 
ويقول يف ق�صيده ميدح فيها ال�صيخ عمر 

بن حممد العرابي : 
بارق باالأبرق الفرد �سرى

وتراءى يل بنجد �سحرا
و�سقى حيف منى عار�سة

واأثيالت النقا وال�سمرا
واأتيحت بامل�سلى دمية

غادرت وادي امل�سلى خ�سرا
اإىل اأن تخل�ش بقوله يف املدح)2(: 

ذا الوجية الوجه يف الدارين ذا
�سيدي ال�سيخ العرابي عمرا
يتبني اأن ال�صيخ عبد الرحيم الربعي كان 
نا�صب  التخل�ش  يف  واأ�صلوبه  منهجه  له 
غر�صه وحال نف�صه وقد كان تخل�صه يف 
اإىل  االأول  فيه من �صطره  يثب  بيت واحد 
بهذه  ال�صامع  ي�صعر  اأن  غري  من  الثاين 
النقلة، وذلك ل�صدة املمازجة بينهما، وهذا 
القليل  يف  وجند  التخل�ش  اأنواع  اأح�صن 

ديوان الربعي، �ش145.  -1
املرجع ال�صابق، �ص�ش229-228.  -2
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والتهاين، حزينًا يف الرثاء والتعازي)3(.
ويقول الدكتور حامد عبد املجيد )ينبغي 
املقاطع،  الق�صائد حلوة  اأواخر  تكون  اأن 
توقن النف�ش باأنه اآخر الق�صيدة لئال يكون 

كالنرث()4(.
)ومن  القريواين:  ر�صيق  ابن  وقال 
الق�صيدة  يختم  من  العرب  ال�صعراء 
فيقطعها والنف�ش بها متعلقة، وفيها راغبة 
مل  كاأنه  مبتورًا   الكالم  فيبقى  م�صتهية، 

يتعمد جعله خامته()5(.
اليماين جند  اإيل ديوان الربعي  وبالنظر 

اأن خواتيم ق�صائده ت�صمنت االآتي:
النبي  ومدح  الديني  ال�صعر  ق�صائد  اأ/ 
وق�صائد  و�صلم(  عليه  الله  )�صلي 
الوعظ واالإر�صاد كان يختمها بال�صالة 
عليه  الله  )�صلى  النبي  علي  وال�صالم 
و�صلم(. ويف اأغلب هذه الق�صائد بعد 
الله عليه  النبي )�صلى  اأن ي�صلي على 

و�صلم( يرتحم على ال�صحابة واالآل.
ق�صائد مدحه ل�صيوخه كان يختمها  ب/ 
ل�صيوخه،  بالدعاء  الغالب  يف 
وال�صالم  بال�صالة  يختمها  واأحيانًا 

علي النبي)�صلى الله عليه و�صلم(.
ومن خواتيم ق�صائده الدينية التي يبداأها 

بقوله:
كتاب ال�صناعتني، اأبو هالل الع�صكري، �ش242.  -3
البديع يف نقد ال�صعر، اأ�صامة بن منقذ، �ش287.  -4

ج1،  ونقده،  واآدابه  ال�صعر  حما�صن  يف  العمدة   -5
�ش240.

ق�صائده مرتابطة متما�صكة بني اأجزائها، 
القليل من ق�صائده فقد اقت�صب فيها  اأما 
اإىل  مو�صوع  من  انتقل  حيث  اقت�صابا، 

اآخر فكاأنه مل تكن بينهما عالقة. 
ج/ خامتة الق�شيدة :

الق�صيدة،  بخامتة  والقدماء  النقاد  اهتم 
نظروا  التي  الزاوية  اليها من  نظروا  وقد 
منها اإىل املطلع من حيث االهتمام بال�صامع 
عندهم  متثل  اخلامتة  الأن  ؛  واملخاطب 
يف  منها  يبقى  ما  واآخر  الق�صيدة  قاعدة 
ال  حمكمًا   يكون  اأن  و�صبيله  االأ�صماع، 
متكن الزيادة عليه، وال ياأتي بعده اأح�صن 
منه، واإذا كان اأول ال�صعر مفتاحًا له وجب 

اأن يكون االآخر قفاًل عليه)1(. 
وقال حازم القرطاجني: )يجب اأن يكون 
الكالم  من  الق�صيدة  خامتة  يف  وقع  ما 
واإن  ح�صوها  يف  اندرج  مما  اأح�صن 
يحرتز فيها من قطع الكالم على لفظ كريه 
اآمالها  اأو معنى منفر للنف�ش عما ق�صدت 
اإليه ... واإمنا وجب االعتناء بهذا املو�صوع 

الأنه منقطع الكالم وخامتته()2(.
وقد حدد بع�ش النقاد اأن يكون االختتام 
يف كل غر�ش مبا ينا�صبه، �صارا يف املديح 
العمدة يف حما�صن واآدابه ونقده، ابن ر�صيق القريواين،   -1

ج1، �ش239.
منهاج البلغاء و�صراج االأدباء، حازم القرطاجني، حممد   -2
بدون  االإ�صالمي،  الغرب  دار  ط3،  اخلواجة،  احلبيب 

تاريخ، �ش285.
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فال تعجبوا من عربة مبحاجري
وقوله)4(:

و�سلى عليك اهلل ما هبت ال�سبا
وما حن رعد يف عري�س املواطر

�سالة اإذا خ�ستك عمت بنورها
بقية اأ�سحاب واآل اأخاير
واالإر�صاد  الوعظ  ق�صائد  خواتيم  ومن 

ق�صيدة افتتحها بقوله:
ريا�س جند بكم جنـــــــــــــــــــــان

ف�سية نورها ح�ســــــــــــــــان
وقوله)5(:

و�سل يا ذا العـــــــــال و�سلم
على من اأخالقه ح�سان

حممد من عليــــــــــــه اأنــــــــزل
طه وط�س والدخان
منها  القليل  ل�صيوخه  مدحه  ق�صائد  اأما 
يختمها بال�صالة على النبي عليه ال�صالة 
بالدعاء  يختمها  منها  والغالب  وال�صالم، 

ل�صيوخه.
له  ق�صيدة   خامتة  يف  قوله  فمن–ذلك- 
عليه  الله  )�صلى  مدحه  يف  الغزل  يف 

و�صلم( مطلعها:
حروف معان اأو عقود جواهر

حتاكى م�سابيح النجوم الزواهر
قوله)6(:

ديوان الربعي، �ش76-74.  -4
املرجع ال�صابق، �ش238-236.  -5

املرجع ال�صابق، �ش79.  -6

جتلت لوحدانية احلق اأنوار
فدلت على اأن اجلحود هو العار

وقوله)1(:
و�سل على روح احلبيب حممد

حميد امل�ساعي فهو يف اخللق خمتار
واأزواجه واالآل وال�سحب اإنـهم

له ولدين احلـق باحلق اأن�سـار
وقوله يف خواتيم ق�صيدة دينية:

مقيل العاثرين اأقل عثاري
وخذ يل من بني زمني بثاأري

وقوله)2(:
و�سل على النبي وتابعيه

وعرتتـه اخلـيار بني اخلـيار
فمدح حممد �سريف وعزي

وجاهي يف الع�سائر وافتخاري
النبوية  مدائحه  خواتيم  يف  قوله  وكذلك 

ق�صيده يبداأها بقوله:
كلفت بكم ففا�س دمي دموعاً

وبت �سمري من هجر الهجوعا
وقوله)3(:

عليك �سالة ربك ماتولت
جنوم الغرب تنتظر الطلوعا
ومن خواتيم ق�صيدة نبوية اأخرى يفتتحها 

بقوله:
دمي طلل بي الطلول بحاجر

ديوان الربعي اليماين، �ش85.  -1
املرجع ال�صابق، �ش15-13.  -2
املرجع ال�صابق . �ش50-47.  -3
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يفتتحها  اأخرى  ق�صيدة  خواتيم  فمن 
بقوله)4(:

رد باملطي مورد الغزالن
واأن�سد فوؤادا بي اأهل البان

وقوله)5(:
وبقيت جاهي يف الزمان ووجهتي

ويدي و�سيفي يف العدا و�سناين
وا�سلم ودم جبـــال نلــود بظـله

وغياث قا�س يف االأنام وداين
وجند يف خواتيم بع�ش ق�صائده ل�صيوخه 

يدعو بال�صقيا مثل قوله:
وجاد قربيكما يف كـل اآونة

روح االإله ب�سوب العار�س الهطل
وا�ستوطنت رحمة الرحمن تربكما

تفي�س بالف�سل واالأ�سـل
وجند يف خواتيم بع�ش ق�صائده يف مدح 
ي�صري  و�صلم(  عليه  الله  )�صلى  الر�صول 
على هذا النهج مثل قوله يف مدحه )�صلى 

الله عليه و�صلم()6(:
وجاد اأر�ساً حوتك الغيث من�سجما

يا منتهى �سفتي ح�سن واإح�سان
يختم  اليماين  الربعي  اأن  القول  وجملة 
الله  )�صلى  النبي  على  بال�صالة  ق�صائده 
واآله  �صحبه  على  وال�صالم  و�صلم(  عليه 

املرجع ال�صابق، �ش216-214.  -4

املرجع ال�صابق، �ش195-192.  -5
املرجع ال�صابق، �ش163.  -6

وما الح برق يف دجــى الدياجر
و�سلى عليك اهلل ما حن راعد

�سالًة ت�سامى ال�سم�س نــوراًورفعة
وتروى برياها عبري املجامر

من االأزل ا�ستفتـــاحها م�ستمرة
اإىل اأبد االآباد اآخر اآخر

تخ�سك يا فرد الوجود وتنثنى
على اآلك الغر الكرام العنا�سر             
التي  ل�صيوخه  ق�صائده  خواتيم  ومن 

يختمها بال�صالم ق�صيدة مطلعها:
وجد حترك يف قلبي فما �سكنا

فقدا ملن بنواحي مكة �سكنا
وقوله)1(:

مني عليك �سالم اهلل ما �سجعت
ورق احلمى وثنى ريح ال�سبا غ�سنا
له  �صاحبًا  يعاتب  اأخرى  ق�صيدة  ويف 

يختمها بقوله)2(:
وعليكم مني ال�سالم اإيل اأن

ينقذ الدهر بكرة واأ�سيال
ل�صيوخه  فيها  يدعو  التي  ق�صائده  ومن 

ق�صيدة مطلعها:
ما �سر وجد الهوى العذري لو هانا

عن قلب �سب اأطاع اللهو ولهانا
فقد ختمها بقوله)3(:

ودم منيع احلمى من كل نائبة
يف رتبة ملئت مينا واإميانا 

املرجع ال�صابق .�ش232-230.  -1
ديوان الربعي، �ش205.  -2

املرجع ال�صابق، �ش216-214.  -3
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فغالبًا  الربعي  اأما خامتة ق�صائد   : ثالثًا 
الله  �صلى  النبي  على  بال�صالة  يختم  ما 
وبالبقاء  ل�صيوخه  وبالدعاء  و�صلم  عليه 
ق�صائده  خامتة  يف  جند  وال�صقيا،كما 
حقق  وقد  جزاًل،  وتاأليفًا  م�صتعذبًا  لفطًا 

االختتام مبا يالئم املو�صوع .

امل�شادر واملراجع
الزركلي،  الدين  خري  االأعالم،   -1
بريوت  للماليني،  العلم  دار  ط1، 

-1992م، املجلد الثاين  .
البدر الطالع مبحا�صن من بعد القرن   -2
ال�صابع، القا�صي حممد بن االأندل�صي 
خليل  حوا�صيه  و�صع  ال�صوكاين، 
العلمية،  الكتب  دار  املن�صور، 

بريوت، ط1418هـ/1998م . . 
الرحيم  عبد  ال�صوداين،  الربعي   -3
اأحمد، مركز االأ�صباط الفني  حممد 
للتوثيق، اخلرطوم، ط1 2000م .  

بن  اأ�صامة  ال�صعر،  نقد  يف  البديع   -4
بدوي  اأحمد  اأحمد   : حتقيق  منقذ، 
ومطبعة  مكتبة  املجيد،  عبد  وحامد 

البابي احللبي، القاهرة، 1960م. 
يف  القدمي  النقد  يف  الق�صيدة  بناء   -5
�صوء النقد احلديث، يو�صف ح�صني 
بكار، دار االأندل�ش للطباعة والن�صر، 

بريوت، بدون تاريخ  . 

كما  وبال�صقيا،  بالبقاء  ل�صيوخه  وبالدعاء 
م�صتعذبًا  لفظًا  ق�صائده  خامتة  يف  مل�صنا 
مبا  االختتام  حقق  وقد  جذاًل،  وتاأليفًا 

يالئم املو�صوع.

اخلامتة
ال�صاحلات  تتم  بنعمته  الذي  لله  احلمد 
وال�صالة وال�صالم على النبي حممد وعلى 
اآله و�صحبه ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم 

الدين . 
الربعي  ال�صاعر  على طريقة  الوقوف  بعد 
اليماين يف بناء ق�صائدئه خل�ش الباحث 

اإىل االآتي : 
ال�صاعر  ق�صائد  مطالع  اأغلب  اإن   : اأوًل 
الربعي كانت ن�صيبًا، وخال القليل من ذلك 
حيث وجدناه يف الق�صائد الدينية والعظة 
واالعتبار، جاءت خالية متامًا من املقدمات 
�صلى  الر�صول  مدح  ق�صائد  اأما  الطللية، 
فقد  الت�صوف  وق�صائد  و�صلم  عليه  الله 

كان لها مقدمات . 
معظم  يف  ال�صاعر  تخل�ش  جاء   : ثانيًا 
من  يثب  واحد  بيت  يف  ح�صنًا  ق�صائده 
اأن  غري  من  الثاين  اإىل  االأول  �صطره 
ي�صعر ال�صامع بهذه النقلة ويف القليل من 
معنى  اإىل  معنى  من  ينتقل  كان  ق�صائده 
اآخر من غري �صلة بينهما مما اأوقعه اأحيانًا 

يف االقت�صاب . 
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الطبعة  اليماين،  الربعي  ديوان   -14
ال�صعبية، القاهرة، بدون تاريخ.

الله  اأبي عبد  الدين  ديوان  �صرف   -15
البو�صريي،   �صعيد  بن  حممد 
ح�صن  اأحمد  له  وقدم  �صرحه 
العلمية،  الكتب  دار  ب�صج،ط1، 

بريوت، 1423هـ/2001م .   
�صرحه  ثابت،  بن  ح�صان  ديوان   -16
االأ�صتاذ  وقدمه  هوام�صه  وكتب 
عبد مهنى، ط3، دار الكتب العلمية 

   . –،2002م  – بريوت 
اأمني،  نعمات  احلطيئة،  ديوان   -17
القاهرة،  احللبي،  البابي  مطبعة 

1378هـ - 1958م. 
له  وقدم  �صرحه  الفرزدق،  ديوان   -18
العلمية  الكتب  دار  قاعور،  علي 

 . تاريخ   – بدون  –بريوت 
ديوان كعب بن زهري، �صنفه االأمام   -19
الع�صكري،  احل�صن  �صعيد  اأبي 
ن�صر  حنا  هوام�صه  وو�صع  قدمه 
العربي  الكتاب  احليتي، ط2، دار 

– 1996م.  – بريوت 
�صرح ديوان زهري بن اأبي �صلمى،   -20
�صنعة االأمام اأبي العبا�ش اأحمد بن 
)ثعلب(،  ال�صيباين  زيد  بن  يحيى 
الكتب  دار  عن  م�صورة  ن�صخه 
للكتاب،  العامة  الهيئة  امل�صرية، 

القاهرة.بدون تاريخ.

تاج العرو�ش يف جواهر القامو�ش،   -6
االإمام حمب الدين اأبي حنفي ال�صيد 
حممد مرت�صى احل�صيني الوا�صطي 
الزبيدي، دار الفكر، بريوت، بدون 

تاريخ، املجلد اخلام�ش .
الدول  )ع�صر  العربي  االأدب  تاريخ   -7
دار  �صيف،  �صوقي  واالأمارات(د. 

الكاتب العربي، بريوت  . 
تاريخ االأدب العربي، عمر فروخ، دار   -8

العلم للماليني، بريوت،1399هـ.
خزانة االأدب وغاية االأرب، العامل تقي   -9
الدين اأبي بكر علي املعروف بابن حجة 
احلموي، �صرح ع�صام �صعيتو، ط2، 

دار الهالل، بريوت، 1991م . 
الربعي  ديوان  يف  حتليلية  درا�صة   -10
الله  عبد  �صالح  حممد  اليماين، 
كلية  ماج�صتري،  اأطروحة  الرميي، 
االآداب، جامعة اخلرطوم، 1996م.
اخلطيب  �صرح  متام،  اأبي   ديوان   -11
التربيزي، حتقيق حممد عبده عزام، 

دار املعارف –م�صر – 1964م .
له  قدم  اليماين،  الربعي  ديوان   -12
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امل�شتخل�س
اإىل  البحث  هذا  خالل  الدرا�صة  هدفت 
)لي�ش( من خالل ورودها يف  بيان عمل 
حاجة  ولبيان  الكرمي،  القراآن  ن�صو�ش 
قارئ القراآن ملعرفة اأثر) لي�ش( يف اإعراب 
كلمات القراآن الكرمي و ذلك وفقًا للمنهج 
اال�صتقرائي التطبيقي وتو�صلت الدرا�صة 
)لي�ش( جمردة  :ورود  اأبرزها  نتائج  اإىل 
�صت  ال�صمائر،  ومن  التاأنيث  تاء  من 
اآية. و�صبعني  خم�ش  يف  مرة  و�صبعون 
القراآن  يف  ول�صنا(  )ل�صِت،  ورود  وعدم 

الكرمي .
ووردت )ل�صُت( مرتان يف �صورتي االأنعام 

واالأعراف .
ومن تو�صيات الدرا�صة : دعوة الباحثني 
حلروف  ة  النحويَّ الدرا�صة  من  مزيد  اإىل 
الأن  الكرمي  القراآن  على  تطبيقًا  املعاين 
تظهر  ال  للحروف  املعاين  بع�ش  هنالك 
القراآين  الن�ش  على  التطبيق  بعد  اإال 

ال�صريف.

Abstract
This  study  aims  to explain  the  
functions  of " laysa"  through  its  
frequencies  in the  holy guran  the 
needs of  those  who  reeite  guran  
to know  its  linguistic  influences  
according  to  introspective  
applied  method .
The  study  results  in  " laysa"  
frequensces  without  female  
article  and  without  pronouns  
which  found  76  times  in 75 
guran verses 
Thus  of  coud  nit  find  "lasna or 
lasti"  but we  found  "lasto" in " 
sorat al-anaam"  twice .
The  study  also  invites  researchers  
to  do  moreand  more  linguistic  
studies  on  the  letters  and  
their  meaning  throughout  the  
holy  guran  because  we  could 
nit  understand  the  meaning  of  
letters  until  we  apply  it  to  holy 
guran .
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من  وغريها  لال�صتثناء،  تاأتي  وقد  فعاًل، 
جديرًا  املو�صوع  كان  ولهذا  الدالالت 

بالدرا�صة .
اأهداف البحث:

بيان عمل )لي�ش( يف القراآن الكرمي   -1
والتدبر يف معانيها.

االأثر االإعرابي ل)لي�ش( على كلمات   -2
الن�ش القراآين.

ح�صر عدد ورود )لي�ش( يف القراآن   -3
الكرمي .

حدود البحث :
يتناول الباحث )لي�ش( وعملها يف القراآن 

الكرمي.
منهج البحث :

املنهج اال�صتقرائي التحليلي .
الدرا�شات ال�شابقة :

مل يح�صل الباحث يف حدود اطالعه على 
بحث منف�صل لهذا املو�صوع، ولكن هنالك 
باب يف درا�صة للربوفي�صور اأحمد حممد 
عبد الدائم �صاحب كتاب التحليل النحوي 
اختالف  عن  فيه  وحتدث  والكالم  للكلمة 
بحثه  لي�ش ورجح يف  العلماء يف حرفية 
بباب  جاء  اأنه  بحثه  نتائج  ومن  حرفيتها 
ويق�صد  واأخواتها(  )لي�ش  اأ�صماه  جديد 

باأخواتها :
ما، ال، الت، اإن.  

املقدمة
االإن�صان  خالق  الديان  الواحد  لله  احلمد 
على  وال�صالم  وال�صالة  البيان،  معلمه 
اأر�صل  اأنه  ون�صهد  ل�صان  اأف�صح  �صاحب 
و�صحبه  اآله  وعلى  واجلان،  االإن�ش  اإىل 

الكرام 
وبعد:

للدرا�صة  خ�صب  ميدان  الكرمي  القراآن 
والتطبيق النحويني،وهذا مما يدعو للبحث 
العلمي الذي يلفت االنتباه لالأثر االإعرابي 
على املعاين ومن هنا كان اختيار الباحث 
الكتابة يف هذا العنوان )لي�ش وعملها يف 

القراآن الكرمي (.
م�شكلة البحث :

ميكن �صياغة امل�صكلة يف االأ�صئلة االآتية :
ما االأثر االإعرابي للي�ش على اجلملة   /1

يف الن�ش القراآين .
للي�ش  املختلفة  الدالالت  هي  ما   /2
الن�ش  خالل  من  العرب  كالم  يف 

القراآين .
هل لي�ش فعل اأم حرف ؟  /3

اإح�صاء لي�ش املجردة من تاء التاأنيث   /4
وال�صمائر وغري املجردة .

اأهمية البحث :
       للي�ش دالالت خمتلفة، فقد تاأتي يف 
اأو  حرفًا  تكون  وقد  مهملة،  العرب  كالم 
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تدخل يف  الباء  اأنَّ  اإال  االأخبار،  وتن�صب 
تقول:  اأخواتها.  دون  ما،  نحو  خربها 
الفعل  لتعدية  فالباء  مبنطلق.  زيد  لي�ش 
الأن  تدخلها،  ال  اأن  ولك  وتاأكيدالنفي. 
املوؤكد ي�صتغنى عنه، والأن من االأفعال ما 
يتعدى مرة بحرف جر ومرة  بغري حرف، 

نحو ا�صتقتك وا�صتقت اإليك)1(. 
هنفي  معنا  )ولي�ش:   : املف�صل  يف  وجاء 
لي�ش  تقول:  احلال،  اجلملة يف  م�صمون 
زيد قائمًا االآن، وال تقول لي�ش زيد قائمًا 
حلوق  فعل؛  اأنه  ي�صدق  والذي  غدًا. 
به  ال�صاكنة   التاأنيث  وتاء  ال�صمائر،  

يد البعري()2(. واأ�صله )ِلي�ش( ك�صِ
وقد وقع اخلالف بني �صيبويه والفار�صي.  
اأبوعلي  وزعم  فعل،  اأنها  �صيبويه  فزعم 
ها حرف، ثم قال: والذي ينبغي اأن يقال  اأنَّ
فيها، اإذا وجدت بغري خا�صية من خوا�ش 
اجلملة  على  دخلت  اإذا  وذلك  االأفعال، 
الفعلية، اأنها حرف ال غري، كما النافية)3(. 

كقول ال�صاعر:
بن  – اإ�صماعيل  العربية  و�صحاح  اللغة  تاج  ال�صحاح   -1
حماد اجلوهري – ت: اأحمد عبد الغفور –دار العلم–

بريوت –ط4 )1407هـ/1987م( – ج3 - 976.
حممود   القا�صم  اأبو  االإعراب-  �صنعة  يف  املف�صل   -2
. علي بو ملحم- مكتبة الهالل -  الزخم�صري - ت: د 

بريوت-ط 1 ) 1993(ج355/1.
اجلنى الداين- اأبو حممد بدر الدين ح�صن املرادي- ت:   -3
د فخر الدين قباوة -االأ�صتاذ حممد ندمي فا�صل -دار 
الكتب العلمية، بريوت - لبنان ط1، 1413 هـ - 1992 

م-ج495/1.

عن  يتحدث  اأيدينا  بني  الذي  البحث  اأما 
ويبني  الكرمي،  القراآن  يف  وعملها  لي�ش 

اأثرها االإعرابي ويثبت فعليتها .
هيكل البحث :

جاء البحث مكونًا من اأربعة مباحث ت�صبقها 
مقدمة وتعقبها خامتة وهي كاالأتي:

البحث  م�صكلة  على  وت�صتمل   : املقدمة 
وحدوده  ومنهجه  واأهميته  واأهدافه 

والدرا�صات ال�صابقة .
ة )لي�ش(. ة اأو فعليَّ املبحث االأول - حرفيَّ

املبحث الثاين - اإعراب لي�ش وما بعدها.
املبحث الثالث- اال�صتثناء بلي�ش .

املبحث الرابع – التطبيقات .
اخلامتة : وت�صمل النتائج والتو�صيات .

املبحث االأول
حرفيَّة اأو فعليَّة )لي�س(

ما�ش.  فعل  وهي  نفى،  كلمة  لي�ش: 
ف�صكنت  الياء(،  )بك�صر  ِلي�ش  واأ�صلها 
الأنها ال تت�صرف،  األفًا  ا�صتثقااًل، وملتقلب 
للحال.   املا�صي  بلفظ  ا�صتعملت  من حيث 
والذي يدل على اأنها فعل واإن مل تت�صرف 
ول�صتما  ل�صت  قولهم  االأفعال،  ت�صرف 
و�صربتما  �صربت  كقولهم  ول�صتم، 
االأفعال  عوامل  من  وجعلت  و�صربتم.  
االأ�صماء  ترفع  التي  واأخواتها  كان  نحو 
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وقدي�صتثنىبها،تقول: جاءين القوم لي�ش 
زيدًا، كما تقول: اإال زيدا، ت�صمر ا�صمها 
فيه او تن�صب خربها بها، كاأنك قلت لي�ش 
القوم  جاء  تقول  ولكاأن  زيدًا.  اجلائي 
هاهنا  املنف�صل  مل�صمر  اأنا  اإال  لي�صك، 

اأح�صن، كما قال ال�صاعر:
ليت هذا الليل �سهر النرى فيه غريباً

لي�س اإياي واإياك وال نخ�سى رقيباً )5(
ومل يقل لي�صنى  ولي�صك، وهو جائز اإال اأن 

املنف�صل اأجود)6(.
املبحث الثاين

اإعراب لي�س وما بعدها
لي�س لها اأربعة اأق�شام: 

الأول: اأن تكون من اأخوات كان. فرتفع 
اال�صم، وتن�صب اخلرب. 

اأدوات اال�صتثناء.  اأن تكون من  الثاين: 
قام  نحو:  بها،  امل�صتثنى  ن�صب  ويجب 
احلقيقة  يف  وهذه  زيدًا.  لي�ش  القوم 
للخرب.  النا�صبة  لال�صم،  الرافعة  هي 
الأنه  بها،  امل�صتثنى  ن�صب  وجب  ولذلك 
على  عائد  �صمري،  وا�صمها  خربها. 
ال�صابق،  الكالم  من  املفهوم  البع�ش، 
ا�صمها  الكوفيون:  وقال  الب�صريني.  عند 
�صمري عائد على الفعل املفهوم من الكالم 

البيت لعمر بن اأبي ربيعة وهو يف ديوانه-78/1.  -5
�صابق  – مرجع  العربية  و�صحاح  اللغة  تاج  ال�صحاح   -6

ج3 - �ش976.

تهدي كتائب خ�سراً، لي�س 
اإال ابتدر، اإىل موت، باأ�سياف)1( 
ُل�صت )ب�صم الالم(، وهو  وقد �صمع فيها 
يدل على بنائها على فُعل ب�صم العني كهيوؤ 
زيد، مبعنى: ح�صن تهيئته، يف كون يف 

اأ�صلها لغتان: فِعل، وفُعل.
ابن  الداين:"وذهب  اجلنى  يف  وجاء 
قوليه،  اأحد  يف  والفار�صي  ال�صراج، 
اإىل  �صقري،  وابن  اأ�صحابه،  من  وجماعة 
اأنها حرف. وقال �صاحب ر�صف املباين:  
وال  الفعلية،  يف  حم�صة  لي�صت  )لي�ش( 

حم�صة يف احلرفيَّة.")2( 
كــ)ال(   بلي�ش  العطف  الكوفية  )واأثبت 

فتكون حرفًا واحتجوا بقوله : 
اأين املَفرُّ واالإلُه الّطاِلُب

ُلوُب لي�س الغاِلُب)3( َرُم املغنْ واالأ�سنْ
اأي ال الغالب ويف ال�صحيح منقول اأبي بكر: 

)باأبي �صبيه بالنبي لي�ش ب�صبيه بعلي()4(.
ال�شتثناء بلي�س وعدم تقدم خربها: 

واليجوز تقدمي خربها عليها كما جاز يف 
اأخواتها تقول: حم�صنًا كان زيد. واليجوز 

اأن تقول: حم�صنًا لي�ش زيد.
البيت النابغة الذبياين يف ديوانه-ج1-�ش79.  -1

املرادي- ح�صن  الدين  بدر  حممد  اأبو  الداين-  اجلنى   -2
ج495/1.

قائل البيت جمهول وهو من �صواهد ال�صيوطي يف همع   -3
الهوامع.

الدين  جالل  اجلوامع-  جمع  �صرح  يف  الهوامع  همع   -4
–ت: عبد احلميد  ال�صيوطي  بكر  اأبي  بن  الرحمن  عبد 

هنداوي- املكتبة التوفيقية-م�صر ج218/3.
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)اجلاثية: 32(،  وقول ال�صاعر:
وما اغرته ال�سيب، اإال اغرتاراً)4(

على  حمموالن  والبيت  االآية  باأن  واأجيب 
حذف ال�صفة، لفهم املعنى.

قال اأبو علي: والوجه الثاين اأن يكون الطيب 
ا�صم لي�ش، واخلرب حمذوف، واإال امل�صك بدل 
منه. كاأنه قيل: لي�ش الطيب يف الوجود اإال 
امل�صك نعت له، واخلرب حمذوف. كاأنه قال: 
لي�ش الطيب، الذي هو غري امل�صك، طيبًا يف 
النحاة،  ملك  امللقب  نزار،  الوجود.والأبي 
لي�ش،  ا�صم  الطيب  اأن  تخريج غريب. وهو 
تقديره:  حمذوف،  وخربه  مبتداأ،  وامل�صك 
اأفخره واجلملة يف مو�صع خرب  امل�صك  اإال 
لي�ش، والذي يبطل هذه التاأويالت نقل اأبي 

عمرو اأن ذلك لغة بني متيم)5(. 
على  عاطفًا،  حرفًا  تكون  اأن  الرابع: 
قول  حجتهم  ومن  الكوفيني.  مذهب 

ال�صاعر:
اأين املفر، واالإله الطالب

واالأ�سرم املغلوب، لي�س الغالب)6( 
الب�صريني.  عند  عاطفة،  كونها  يثبت  ومل 
ويوجه هذا البيت، على مذهب الب�صريني، 
املعاين  وافرتاق  املباين  اتفاق  كتاب  يف  جاء  لالأع�صى   -4

215/1واأورده �صاحب خزانة االأدب 348/3.
املرادي  ح�صن  الدين  بدر  حممد  اأبو  الداين  اجلنى   -5

-ج495/1.
اجلنى  �صاحب  ذكره  والبيت  جمهول  ال�صاعر   -6

الداين84/1.

لي�ش  اأي:  هو،  لي�ش  والتقدير:  ال�صابق. 
ورد  امل�صاف  فحذف  زيد.  فعل  فعلهم 
حذف  دعوى  فيه  اأن  اأحدهما  بوجهني: 
ال  انه  واالآخر  قط.  به  يلفظ  مل  م�صاف، 
ي�صح تقديره يف كل مو�صع، نحو: القوم 

اإخوتك لي�ش زيدًا)1(. 
الثالث: اأن تكون مهملة، ال عمل لها. وذلك 
يف نحو: لي�ش الطيب اإال امل�صك. عند بني 
)اإال( عندهم تبطل عمل لي�ش،  فاإن  متيم، 
ذلك  احلجازية. حكى  ما  عمل  تبطل  كما 
عنهم اأبو عمرو بن العالء.. وقال بع�صهم: 
حرفيتها،  اعتقاد  على  اإال  ذلك  يكون  وال 
علي  اأبو  وتاأول  لي�ش.  يف  �صمري  وال 
اأنه  وزعم  امل�صك،  اإال  الطيب  لي�ش  قولهم 
يحتمل وجوهًا: اأحدها اأن يكون يف لي�ش 
وامل�صك  مبتداأ،  والطيب  ال�صاأن،  �صمري 
اإال  باأنه لو كان كذلك لدخلت  خربه. ورد 
الطيب  اإال  لي�ش  يقال:  على اجلملة. فكان 

امل�صك)2(. كما قال ال�صاعر:
اأال لي�س اإال ما ق�سى اهلل كائن

وال ي�ستطيع املرء نفعاً، وال �سراً )3(
اإال  باأن  هذا،  عن  علي،  اأبو  اأجاب  وقد 
دخلت يف غري مو�صعها، ونظري ذلك قوله 
تعاىل {إِْن َنُظنُّ إالَّ َظنًّا َوَما نَُْن بُِْسَتْيقِِنني} 
املرادي  ح�صن  الدين  بدر  حممد  اأبو  الداين  اجلنى   -1

-ج495/1.
امل�صدر ال�صابق- ج495/1.  -2

ال�صاعر جمهول انظر امل�صدر ال�صابق.  -3
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على  االأكرثين  كالم  يحمل  اأن  وينبغي 
باأحد  تخ�صه  قرينة  به  تقرتن  مل  اإذا  ما 
اإذ ذاك على احلال، كما  االأزمنة، فيحمل 
اإىل ذلك  اأ�صار  االإيجاب. وقد  يحمل عليه 

ال�صلوبني. والله اأعلم.
تقدمي خرب لي�س عليها :

تقدمي  يجوز  ال  اأنه  اإىل  الكوفيون  ذهب   
العبا�ش  اأبو  ذهب  واإليه  عليها  لي�ش  خرب 
اأنه  بع�صهم  وزعم  الب�صريني  من  املربد 
مذهب �صيبويه ولي�ش ب�صحيح وال�صحيح 

اأنه لي�ش له يف ذلك ن�ش.
تقدمي  يجوز  اأنه  اإىل  الب�صريون  وذهب 
خرب  تقدمي  يجوز  كما  عليها  لي�ش  خرب 

كان عليها)4(.  
الإ�شمار يف لي�س :

خلق  لي�ش  العرب:  بع�ش  قول  ذلك  فمن 
الله مثله. فلوال اأن فيه اإ�صمارًا مل يجز اأن 
تذكر الفعل ومل تعمله يف ا�صم، ولكن فيه 

االإ�صمار .
االإ�صمار  يف  هذا  حال  نبني  و�صوف 
وكيف هو اإن �صاء الله. قال ال�صاعر، وهو 

حميد االأرقط: 
فاأ�سبحوا والنوى عايل معر�سهم

ولي�س كل النوى تلقى امل�ساكي)5( 
االإن�صاف يف م�صائل اخلالف - اأبو الربكات االأنباري    -4

- دار الفكر – دم�صق ج160/1.
خزانة االأدب -عبد القادر بن عمر البغدادي –ت: حممد   -5
العلمية  الكتب  دار  اليعقوب-  بديع  طريفي/اميل  نبيل 

�صنة 1998م - بريوت272/9.

باأن يجعل الغالب ا�صم لي�ش، ويجعل خربها 
ثم  االأ�صرم،  على  عائدًا  مت�صاًل  �صمريًا 
حذف الت�صاله. كما تقول: ال�صديق كاأنه 
نقل  الهاء تخفيفًا. وممن  زيد، ثم حتذف 
الكوفيني،  عند  عاطفًا،  حرفًا  تكون  اأنها 
مالك.  وابن  والنحا�ش،  باب�صاذ،  ابن 

وحكاه ابن ع�صفور، عن البغداديني)1(. 
حرف  عندهم  )لي�ش(  احلقيقة  ويف  قيل: 
قولهم:  يف  اخلرب  اأ�صمروا  الأنهم  عطف، 
قام زيد لي�ش عمرو. ويف الن�صب واجلر 
جعلوا اال�صم �صمري املجهول، واأ�صمروا 
يف  امل�صمر  الفعل  وذلك  بعدها.  الفعل 
مذهبهم،  حترير  هذا  لي�ش.  خرب  مو�صع 
وهو املفهوم من كالم ه�صام، وابن كي�صان. 

وهما اأعرف بتقرير مذهب الكوفيني)2(. 
وما  لي�ش  اأن  النحويني  اأكرث  مذهب 
احلجازية خم�صو�صان بنفي احلال. قال 
ابن مالك: وال�صحيح اأنهما ينفيان احلال، 
واملا�ش، وامل�صتقبل. وقد حكى �صيبويه: 
لي�ش خلق الله مثله. ومن نفيها امل�صتقبل 

قول ح�صان:
فما مثله فيهم، وال كان قبله

ولي�س يكون، الدهر، ما دام يذبل)3( 
املرادي  ح�صن  الدين  بدر  حممد  اأبو  الداين  اجلنى   -1

-ج495/1.
املرادي  ح�صن  الدين  بدر  حممد  اأبو  الداين  اجلنى   -2

-ج495/1.
اأدب  موقع   : الكتاب  م�صدر  ثابت  بن  ح�صان  ديوان   -3

.181/1 www.adab.com
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هي ال�سفاء لدائي لو ظفرت بها
ولي�س منها �سفاء الداء مبذول)3( 
وال يجوز ذا يف  لغة اأهل احلجاز؛ الأنه ال 

يكون فيه اإ�صمار.
الله  عبد  زيدًا  ما  تقول:  اأن  يجوز  وال 
ال  الأنه  قاتاًل،  اأنا  زيدًا  وما  اإ�صمارًا، 
ي�صتقيم كما مل ي�صتقم يف كان ولي�ش، اأن 
تقدم ما يعمل فيه االآخر. فاإن رفعت اخلرب 
ح�صن حمله على اللغة التميمية، كما قلت: 
اأما  تذكر  كاأنك مل  فاأنا �صارٌب،  زيدًا  اأما 
اأنا  وكاأنك مل تذكر ما، وكاأنك قلت: زيدًا 

�صارٌب. 
وقال مزاحم العقيلي:

وقالوا تعرفها املنازل من منى
وما كل من وافى منى اأنا عارف)4( 

وقال بع�صهم:
وما كل من وافى منى اأنا عارف

قال:  كاأنه  فرفع،  احلجازية  اللغة  لزم 
الهاء  فاأ�صمر  عارف،  اأنا  الله  عبد  لي�ش 
مل  حيث  عارفه  الوجه  وكان  عارف.  يف 
اأح�صن  هذا  وكان  كل،  يف  عارف  يعمل 
يدعون  قد  الأنهم  والتاأخري،  التقدمي  من 
هذه الهاء يف كالمهم ويف ال�صعر كثريًا، 
وذلك لي�ش يف �صيء من كالمهم وال يكاد 

يكون يف �صعر)5(. 
يف  زكريا   بن  املعافى  –اأورده  عقبة  بن  له�صام  البيت   -3

كتابه اجللي�ش ال�صالح واالأني�ش النا�صح ج181/1.
خزانة االأدب -عبد القادر بن عمر البغدادي 252/6.  -4

قنرب-  بن  عثمان  بن  عمرو  ب�صر  اأبو  �صيبويه  الكتاب-   -5
ج72/1.

فلو كان كل على لي�ش وال اإ�صمار فيه مل 
يكن اإال الرفع يف كل، ولكنه انت�صب على 
على  امل�صاكني  اأن حتمل  يجوز  تلقى. وال 
فيه  يعمل  الذي  فجعلت  قدمت  وقد  لي�ش 
الفعل االآخر يلي االأول، وهذا ال يح�صن. 
تاأخذ  اأو  تاأخذ  لو قلت كانت زيدًا احلمى 

احلمى مل يجز، وكان قبيحًا.
العجري  قول  االإ�صمار  يف  ذلك  ومثل 

ال�صلوكي:
اإذا مت كان النا�س �سنفان: �سامت

واآخر مثن بالذي كنت اأ�سنع)1( 
االأمر  كان  والتقدير:  فيها،  اأ�صمر 
وال�صاأن،والنا�ش �صنفان  وقال بع�صهم: 
اأنت خري  اإنه  اأنت خري منه كاأنه قال  كان 
 
ِّ
النَِّب َعَلى  اللَُّ  َتاَب  {لََقْد  ومثله:  منه. 
َساَعِة  ِف  اتََّبُعوُه  الَِّذيَن  َوالَْْنَصاِر  َواْلَُهاِجِريَن 
مِْنُهْم  َفِريٍق  ُقُلوُب  َيِزيُغ  َكاَد  َما  َبْعِد  ِمْن  الُْعْسَرةِ 
ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم إِنَُّه بِِهْم َرُءوٌف َرِحيٌم} )التوبة: 
117(، وجاز هذا التف�صري الأن معناه كادت 

قلوب فريق منهم تزيغ، كما قلت: ما كان 
الطيب اإال امل�صك على اإعمال ما كان االأمر 
الطيب اإال امل�صك، فجاز هذا اإذ كان معناه 

ما الطيب اإال امل�صك)2(. 
وقال ه�صام اأخو ذي الرمة:

فرحة االأديب 25/1.  -1
قنرب-  بن  عثمان  بن  عمرو  ب�صر  اأبو  �صيبويه  الكتاب-   -2
–القاهرة- هارون-اخلاجني  حممد  :عبدال�صالم  ت 

ط1988/3-ج70/1.
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نحو جاء القوم لي�صوا اإخوتك بل يكونان 
يف مو�صع ن�صب على احلال واإذا و�صف 
له  املطابق  املو�صوف  �صمري  رفعًا  بهما 
فيربز نحو ما جاءتني امراأة لي�صت اأو ال 
تكون فالنة وما جاءين رجال لي�صوا زيدًا 

اأو ن�صاء ل�صن الهندات)4(. 
بلي�ش  الو�صف  :اأجازوا  ال�صريايف  قال 
عن  النفي  يف  ن�ش  الأنهما  يكون  وال 
ذلك  ولي�ش  اال�صتثناء  معنى  وهو  الثاين 
يو�صف  فلم  بالت�صمن  اإال  وخال  عدا  يف 
بهما الأنهما لي�صا مو�صعي جحد فال يقال: 
اأو خلت دعدًا   امراأة عدت هندًا  اأتتني  ما 
واأبي  االأخف�ش  عند  �صيما  وبال  �صيما  ال 
بعدها  ما  لي�ش  واالأ�صح  والنحا�ش  حامت 
م�صتثنى بل منبه على اأولويته مبا ن�صب ملا 

قبله  وقال خطاب م�صكوت عنه.
و)�صي( ا�صم ال  وقيل : حال، وقيل: )ال( 
ياوؤها  وتخفف  )�صوى(  واأ�صله   ، زائدة 
فاملحذوف  خالفًا البن ع�صفور وت�صكن  
الالم اأو العني قوالن  فاإن تالها معرفة جر 

باالإ�صافة و )ما( زائدة يجوز حذفها)5(.

همع الهوامع- ال�صيوطي  285/2.  -4
لل�صيوطي  اجلوامع-  جمع  �صرح  يف  الهوامع  همع   -5

-ج284/2.

زيادة الباء يف خرب لي�س :
فيقال  موؤكدة  لي�ش  خرب  يف  الباء  وتزاد 
اأي  لي�ش زيد بقائم ولي�ش حممد مبنطلق 

لي�ش حممد منطلقًا)1(.
 

املبحث الثالث
ال�شتثناء بلي�س 

بعدهن  فما  وعدا  يكون  وال  لي�ش  واأما 
لي�ش زيدًا  القوم  قام  تقول  اأبدًا  من�صوب 
عدا  وذهبوا  بكرًا  يكون  ال  وانطلقوا 

جعفرًا)2(.
على  املوؤمن  احلديث:)يطبع  يف  وجاء 
وقد  والكذب()3(  اخليانة  لي�ش  خلق  كل 
يو�صف ب ) لي�ش( وال يكون حيث ي�صح 
باأن يكون نكرة منفية قال ابن  اال�صتثناء 
مالك اأو معرفا بالم اجلن�ش نحو ما اأتاين 
يكون  اأتاين رجل ال  زيدًا وما  لي�ش  اأحد 

ب�صرًا واأتاين القوم لي�صوا اإخوتك .
خالفًا  ذلك  يف  اأعلم  وال  حيان:  اأبو  قال 
دون  بالنكرة  اخت�صا�صه  املنقول  اأن  اإال 
املعرف بالم اجلن�ش  وال يجوز يف النكرة 
املثبتة نحو اأتتني امراأة ال تكون فالنة اإذ 
املعرفة  يف  وال  منها   اال�صتثناء  ي�صح  ال 
كتاب اللمع يف العربية اأبو الفتح عثمان بن جني- دار   -1
فار�ش  فائز   : ت   )1972  ( الكويت   - الثقافية   الكتب 

ج39/1.
كتاب اللمع يف العربية ج1/�ش69.  -2

كنز العمال يف �صنن االأقوال واالأفعال-عالء الدين علي   -3
بن ح�صام الدين املتقي الهندي-بكري حياين - �صفوة 

ال�صقا-موؤ�ص�صة الر�صالة-ط5،)1401هـ/1981م(.
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وعالمة  مرفوع  )لي�ش(  ا�صم  علم:   
رفعه ال�صمة.

َمْن  تِِه  بَِرحَْ {يََْتصُّ   : تعاىل  وقال   -3
َوِمْن  الَْعِظيِم•  الَْفْضِل  ُذو  َواللَُّ  َيَشاُء 
هِ 

ِّ
يَُؤد بِقِْنَطاٍر  َتْأَمْنُه  إِْن  َمْن  اْلِكَتاِب  َأْهِل 

ال  بِِديَناٍر  َتْأَمْنُه  إِْن  َمْن  َومِْنُهْم  إِلَْيَك 
َذلَِك  َقائًِما  َعَلْيِه  ُدْمَت  َما  إِلَْيَك إالَّ  هِ 

ِّ
يَُؤد

َسبِيٌل  نَي 
ِّ
ي
ِّ
الُْم ِف  َعَلْيَنا  لَْيَس  َقالُوا  بَِأنَُّهْم 

َيْعَلُموَن  َوُهْم  اْلَكِذَب   ِ َعَلى اللَّ َوَيُقولُوَن 
اللََّ  َفِإنَّ  َواتََّقى  بَِعْهِدهِ  َأْوَفى  َمْن  • َبَلى 

يُِبُّ اْلُتَِّقنَي} )اآل عمران: 76-74(.
االأميني  يف  علينا  )لي�ش   : جملة   

�صبيل(.
لي�ش : فعل ما�ش ناق�ش مبني على   

الفتح.
االأميني( :خرب مقدم يف  )علينا يف   

حمل ن�صب .
�صبيل :ا�صم لي�ش مرفوع.  

الَْْمِر  ِمَن  َلَك  {لَْيَس   : تعاىل  وقال   -4
َفإِنَُّهْم  َبُهْم 

ِّ
يَُعذ َأْو  َعَلْيِهْم  يَُتوَب  َأْو  َشْيٌء 

َظالُِوَن} )اآل عمران: 128( .
لي�ش :فعل ما�ش ناق�ش.  

ااْلأَْمِر: يف حمل ن�صب خرب  ِمَن  َلَك   
لي�ش مقدم.

وعالمة   . مرفوع  لي�ش  �صيء:ا�صم   
رفعه ال�صمة الظاهرة.

املبحث الرابع
التطبيقات

ُهَداُهْم  َعَلْيَك  {لَْيَس   : تعاىل  قال   -1
َوَلِكنَّ اللََّ يَْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما تُْنِفُقوا ِمْن 
ابْتَِغاَء  إالَّ  تُْنِفُقوَن  َوَما  َفلَِنُْفِسُكْم  َخْيٍ 
ِ َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َخْيٍ يَُوفَّ إِلَْيُكْم  َوْجِه اللَّ

َوَأنُْتْم ال ُتْظَلُموَن} )البقرة: 272(.
)لي�ش(: فعل ما�ش ناق�ش جامد )على(   
حرف جّر و )الكاف( �صمري يف حمّل 

جّر متعّلق مبحذوف خرب مقّدم.
مرفوع  موؤّخر  لي�ش  ا�صم  )هدى(:   
على  املقّدرة  ال�صّمة  الرفع  وعالمة 
االألف و )هم( �صمري مّت�صل م�صاف 

اإليه)1(. 
وَن  وقال تعاىل: {يَا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَ تَُاجُّ  -2
ِف إِْبَراِهيَم َوَما أُنِْزَلِت التَّْوَراُة َواْلِْنِيُل إالَّ 
 
ِ
َهُؤالء َأنُْتْم  َها   • َتْعقُِلوَن  َأَفَل  َبْعِدهِ  ِمْن 

وَن  َحاَجْجُتْم فِيَما َلُكْم بِِه ِعْلٌم َفلَِم تَُاجُّ
َوَأنُْتْم ال  َيْعَلُم  بِِه ِعْلٌم َواللَُّ  َلُكْم  لَْيَس  فِيَما 

َتْعَلُموَن} )اآل عمران: 66-65(. 
مبني  ناق�ش  ما�ش  فعل   : )لي�ش(   

على الفتح.
)لكم به( : خرب لي�ش مقدم يف حمل   

ن�صب.
الرحيم  عبد  بن  حممود  القراآن   اإعراب  يف  اجلدول   -1
االإميان،  موؤ�ص�صة   - دم�صق  الر�صيد،  -دار  �صايف 

بريوت ط4/ 1418 هـ 64/3.
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الله اإلخ وهو جيد)2(. 
َوال  ُكْم 

ِّ
بَِأَمانِي {لَْيَس  تعاىل:  وقال   -7

ُسوًءا  َيْعَمْل  َمْن  اْلِكَتاِب  َأْهِل   
ِّ

َأَمانِي
َولِيًّا َوال   ِ ِمْن ُدوِن اللَّ َلُه  بِِه َوال يَِْد  يَُْز 

َنِصيًا} )الن�ساء: 123(.
جامد،  ناق�ش  ما�ش  فعل  )لي�ش(:   
وا�صمه حمذوف تقديره: االأمر اأو املاآل.

متعلق  وجمرور  جار  )باأمايّن(:   
والتقدير:  لي�ش،  خرب  مبحذوف 

لي�ش االأمر متعلقًا باأمانيكم)3(. 
َلْي�َش  ا�ْصُم   : القدير  فتح  يف  وجاء   
ِة اأَِو  نَّ ُذوٌف، اأَْي: َلْي�َش ُدُخوُل اجْلَ حَمْ
ُكْم  َماِنيِّ ِباأَ ِه  اللَّ ِمَن  اْلُقْرُب  اأَِو  ُل  اْلَف�صْ

َواَل اأََمايِنِّ اأَْهِل اْلِكَتاب)4(. 
وجاء يف التحرير والتنوير : َواْلَباُء   
اأَْي  ِلْلُماَلَب�َصِة،  ُكْم  ِباأَماِنيِّ َقْوِلِه:  يِف 
َعَلى  واًل  ُح�صُ اًل  َحا�صِ َزاُء  اجْلَ َلْي�َش 
اْلَباُء  ِهَي  َوَلْي�َصْت  ُكْم،  اأََماِنيِّ َح�َصِب 
اأََمايِنَّ  اِلأَنَّ  َلْي�َش  ُتَزاُد يِف َخرَبِ  الَِّتي 

امْلَُخاَطِبنَي َواِقَعٌة اَل َمْنِفيٌَّة)5(.  
اإعراب القراآن وبيانه -حميي الدين بن اأحمد م�صطفى   -2

دروي�ش 121/2.
عبد  بن  حممود  الكرمي  القراآن  اإعراب  يف  اجلدول   -3

الرحيم �صايف 180/5.
فتح القدير –حممد بن علي ال�صوكاين –دار بن كثري-  -4

دم�صق-بريوت-ط1/)1414( هـ-598/1.
الدار  عا�صور-  بن  الطاهر  حممد  والتنوير-  التحرير   -5

التون�صية للن�صر- تون�ش- 1984 هـ،209/5.

نَاَفُقوا  الَِّذيَن  {َولَِيْعَلَم   : تعاىل  وقال   -5
َأِو   ِ اللَّ َسبِيِل  ِف  َقاتُِلوا  َتَعاَلْوا  لَُْم  َوقِيَل 
ُهْم  التََّبْعَناُكْم  قَِتاال  َنْعَلُم  َلْو  َقالُوا  اْدَفُعوا 
َيُقولُوَن  لِْلمَِياِن  مِْنُهْم  َأْقَرُب  َيْوَمئٍِذ  لِْلُكْفِر 
َأْعَلُم  َواللَُّ  ُقُلوبِِهْم  ِف  لَْيَس  َما  بَِأْفَواِهِهْم 

بَِا َيْكُتُموَن} )اآل عمران: 167(.
لي�ش : فعل ما�ش ناق�ش.  

وا�صمها م�صترت تقديره هو.  
�صلة  واجلملة  خرب  قلوبهم:  ويف   

ما)1(.
َمْت َأْيِديُكْم  وقال تعاىل: {َذلَِك بَِا َقدَّ  -6
مٍ لِْلَعبِيِد} )اآل عمران:  َوَأنَّ اللََّ لَْيَس بَِظلَّ

.)182

الواو  لِْلَعبِيِد(  مٍ  بَِظلَّ لَْيَس  اللََّ  )َوَأنَّ   
حيزها  يف  ما  و  واأن  عطف  حرف 

يف حمل رفع عطفا على اخلرب.
واأن وا�صمها وجملة لي�ش : يف حمل   

رفع خرب اأن.
وا�صم لي�ش :�صمري م�صترت.  

بظالم: الباء حرف جر زائد وظالم   
خرب  ن�صب  حمل  يف  لفظا  جمرور 

لي�ش.
ا�صتئنافية  الواو  جتعل  اأن  ولك   
وجملة اأن وما بعدها يف حمل رفع 
اأن  واالأمر  اأي  حمذوف  ملبتداأ  خرب 
اإعراب القراآن وبيانه -حميي الدين بن اأحمد م�صطفى   -1
لل�صئون اجلامعية - حم�ش -  االإر�صاد  دروي�ش -دار 
�صورية ، )دار اليمامة - دم�صق - بريوت( ، ) دار ابن 

كثري - دم�صق - بريوت(-ط4)1415هـ(-237/9.



{39}العدد اخل�م�س - رجب 1439هـ / م�ر�س 2018م

يف  مبني  اإ�صارة  ا�صم  )ذا(  تنبيه 
)الباء( حرف  لي�ش  ا�صم  رفع  حمّل 

جر زائد.
اإح�شاء الآيات التي وردت فيها كلمة 

)لي�س( يف القراآن الكرمي :
اأول: )لي�ش( جمردة من تاء التاأنيث ومن 

ال�صمائر: 
عدد  يف  مرة  و�صبعون  �صت  وردت  وقد 

خم�ش و�صبعني اآية:
قال تعاىل: 

قَِبَل  ُوُجوَهُكْم  ُتَولُّوا  َأْن  اْلبَّ  {لَْيَس   -1
آَمَن  َمْن  اْلبَّ  َوَلِكنَّ  َوالَْْغِرِب  الَْْشِرِق 
َواْلِكَتاِب  َوالََْلئَِكِة  اْلِخِر  َوالَْيْومِ   ِ بِاللَّ
َذِوي  ِه 

ِّ
ُحب َعَلى  الَْاَل  َوآَتى  نَي 

ِّ
َوالنَّبِي

َواْبَن  َوالََْساِكنَي  َوالَْيَتاَمى  الُْقْرَبى 
َوَأَقاَم  َقاِب 

ِّ
الر َوِف  ائِلنَِي  َوالسَّ بِيِل  السَّ

َوِحنَي   
ِ
اء رَّ َوالضَّ  

ِ
الَْبْأَساء ِف  ابِِريَن  َوالصَّ

الَْبْأِس ُأولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأولَِئَك ُهُم 
اْلُتَُّقوَن} )البقرة: 177(.

َمَواقِيُت  ِهَي  ُقْل  الَِْهلَِّة  َعِن  {َيْسَألُوَنَك   -2
الُْبُيوَت  َتْأُتوا  بَِأْن  اْلبُّ  َولَْيَس   

ِّ
َوالَْج لِلنَّاِس 

َوْأُتوا  اتََّقى  َمِن  اْلبَّ  َوَلِكنَّ  ُظُهوِرَها  ِمْن 
َلَعلَُّكْم  اللََّ  َواتَُّقوا  َأْبَوابَِها  ِمْن  الُْبُيوَت 

ُتْفلُِحوَن} )البقرة: 189(.

اللَُّ  ُقِل  {َيْسَتْفُتوَنَك   : تعاىل  وقال   -8
يُْفتِيُكْم ِف اْلَكَلَلِة إِِن اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس َلُه 
َفَلَها نِْصُف َما َتَرَك َوُهَو  َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت 
اثَْنَتنيِ  َكانََتا  َفِإْن  َوَلٌد  َيُكْن لََا  َلْ  إِْن  َيِرثَُها 
إِْخَوةً  َكانُوا  َوإِْن  َتَرَك  مَّا  الثُُّلَثاِن  َفَلُهَما 
 الُْنَْثَينيِ 

ِّ
َكِر مِْثُل َحظ ِرَجاال َونَِساًء َفلِلذَّ

 
ٍ
 َشْيء

ِّ
ُ اللَُّ َلُكْم َأْن َتِضلُّوا َواللَُّ بُِكل

ِّ
يَُبني

َعلِيٌم} )الن�ساء: 176(. 
لي�ش : فعل ما�ش ناق�ش جامد.  

ن�صب  : جار وجمرور يف حمل  له   
خرب لي�ش مقدم.

مرفوع  موؤخر  لي�ش  ا�صم   : ولد   
على  الظاهرة  ال�صمة  رفعه  وعالمة 

اآخره.
وقال تعاىل : {َوَلْو َترى إِْذ ُوقُِفوا َعلى   -9
نا 

ِّ
 قالُوا َبلى َوَرب

ِّ
ِهْم قاَل َألَْيَس هذا بِالَْق

ِّ
َرب

َتْكُفُرونَ}  ُكْنُتْم  ِبا  الَْعذاَب  َفُذوُقوا  قاَل 
)االأنعام: 30(.

ا�صتئنافية-  اأو  عاطفة-  )الواو(   
ال�صابقة،  مثل  وقفوا(  اإذ  ترى  )لو 
)على رب( جار وجمرور متعلق ب 
م�صاف  �صمري  )هم(  و   ، )وقفوا( 
اإليه )قال( فعل ما�ش والفاعل �صمري 
م�صترت تقديره هو اأي الله )الهمزة( 
فعل  )لي�ش(  التوبيخي  لال�صتفهام 
حرف  )ها(  جامد  ناق�ش  ما�ش 
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ِ الَِْصُي}  َنْفَسُه َوإَِل اللَّ ُرُكُم اللَُّ 
ِّ

َويَُذ
)اآل عمران: 28(.

ي َوَضْعُتَها أُنَْثى 
ِّ
 إِن

ِّ
ا َوَضَعْتَها َقاَلْت َرب {َفَلمَّ  -8

َكُر َكالُْنَْثى  َواللَُّ َأْعَلُم بَِا َوَضَعْت َولَْيَس الذَّ
يََّتَها 

ِّ
ي ُأِعيُذَها بَِك َوُذر

ِّ
ْيُتَها َمْرَيَم َوإِن ي سَّ

ِّ
َوإِن

ِجيِم} )اآل عمران: 28(. ْيَطاِن الرَّ ِمَن الشَّ
 َحاَجْجُتْم فِيَما َلُكْم بِِه ِعْلٌم 

ِ
{َها َأنُْتْم َهُؤالء  -9

وَن فِيَما لَْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم َواللَُّ َيْعَلُم  َفلَِم تَُاجُّ
َوَأنُْتْم ال َتْعَلُموَن} )اآل عمران: 66(.

َتْأَمْنُه  إِْن  َمْن  اْلِكَتاِب  َأْهِل  {َوِمْن   -10
َتْأَمْنُه  إِْن  َمْن  َومِْنُهْم  إِلَْيَك  هِ 

ِّ
يَُؤد بِقِْنَطاٍر 

َعَلْيِه  ُدْمَت  َما  إالَّ  إِلَْيَك  هِ 
ِّ
يَُؤد ال  بِِديَناٍر 

ِف  َعَلْيَنا  لَْيَس  َقالُوا  بَِأنَُّهْم  َذلَِك  َقائًِما 
ِ اْلَكِذَب  نَي َسبِيٌل َوَيُقولُوَن َعَلى اللَّ

ِّ
ي
ِّ
الُْم

َوُهْم َيْعَلُموَن} )اآل عمران: 75(.
يَُتوَب  َأْو  َشْيٌء  الَْْمِر  ِمَن  َلَك  {لَْيَس   -11
)اآل  َظالُِوَن}  َفإِنَُّهْم  َبُهْم 

ِّ
يَُعذ َأْو  َعَلْيِهْم 

عمران: 128(.

َتَعاَلْوا  لَُْم  َوقِيَل  نَاَفُقوا  الَِّذيَن  {َولَِيْعَلَم   -12
َلْو  َقالُوا  اْدَفُعوا  َأِو   ِ اللَّ َسبِيِل  ِف  َقاتُِلوا 
َيْوَمئٍِذ  لِْلُكْفِر  ُهْم  التََّبْعَناُكْم  قَِتاال  َنْعَلُم 
َما  بَِأْفَواِهِهْم  َيُقولُوَن  لِْلمَِياِن  مِْنُهْم  َأْقَرُب 
َيْكُتُموَن}  َأْعَلُم بَِا  ُقُلوبِِهْم َواللَُّ  لَْيَس ِف 

)اآل عمران: 167(.

َمْت َأْيِديُكْم َوَأنَّ اللََّ لَْيَس  {َذلَِك بَِا َقدَّ  -13
مٍ لِْلَعبِيد} )اآل عمران: 182(.  بَِظلَّ

ِمْن  َفْضًل  َتْبَتُغوا  َأْن  ُجَناٌح  َعَلْيُكْم  {لَْيَس   -3
ُكْم َفِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت َفاْذُكُروا اللََّ 

ِّ
َرب

ِعْنَد الَْْشَعِر الََْرامِ َواْذُكُروُه َكَما َهَداُكْم َوإِْن 
نَي} )البقرة: 198(.

ِّ
ال ُكْنُتْم ِمْن َقْبلِِه َلَِن الضَّ

اللََّ  َوَلِكنَّ  ُهَداُهْم  َعَلْيَك  {لَْيَس   -4
َخْيٍ  ِمْن  تُْنِفُقوا  َوَما  َيَشاُء  َمْن  يَْهِدي 
َوْجِه  ابْتَِغاَء  إالَّ  تُْنِفُقوَن  َوَما  َفلَِنُْفِسُكْم 
ِ َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َخْيٍ يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوَأنُْتْم  اللَّ

ال ُتْظَلُموَن} )البقرة: 272(.
ا َفَصَل َطالُوُت بِالُُْنوِد َقاَل إِنَّ اللََّ  {َفَلمَّ  -5
 

ِّ
ُمْبَتلِيُكْم بَِنَهٍر َفَمْن َشِرَب مِْنُه َفَلْيَس ِمن
اْغتَََف  َمِن  إالَّ   

ِّ
ِمن َفإِنَُّه  َيْطَعْمُه  َلْ  َوَمْن 

مِْنُهْم  َقلِيًل  إالَّ  مِْنُه  َفَشِربُوا  بَِيِدهِ  ُغْرَفًة 
َمَعُه َقالُوا  ا َجاَوَزُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمُنوا  َفَلمَّ
َقاَل  َوُجُنوِدهِ  بَِالُوَت  الَْيْوَم  لََنا  َطاَقَة  ال 
فَِئٍة  ِمْن  َكْم   ِ اللَّ ُمَلُقو  َأنَُّهْم  َيُظنُّوَن  الَِّذيَن 
ِ َواللَُّ َمَع  َقلِيَلٍة َغَلَبْت فَِئًة َكِثَيةً بِِإْذِن اللَّ

ابِِريَن} )البقرة: 249(. الصَّ
َتْكُتُبوَها  َأالَّ  ُجَناٌح  َعَلْيُكْم  {َفَلْيَس   -6
َكاِتٌب  ُيَضارَّ  َوال  َتَباَيْعُتْم  إَِذا  َوَأْشِهُدوا 
بُِكْم  ُفُسوٌق  َفإِنَُّه  َتْفَعُلوا  َوإِْن  َشهِيٌد  َوال 
 
ِّ
بُِكل َواللَُّ  اللَُّ  ُمُكُم 

ِّ
َويَُعل اللََّ  َواتَُّقوا 

 َعلِيٌم} )البقرة: 282(.
ٍ
َشْيء

َأْولَِياَء  اْلَكافِِريَن  الُْْؤمُِنوَن  يَتَِّخِذ  {ال   -7
َفَلْيَس  َذلَِك  َيْفَعْل  َوَمْن  ِمْن ُدوِن الُْْؤمِِننَي 
ُتَقاةً  مِْنُهْم  َتتَُّقوا  َأْن  إالَّ   

ٍ
َشْيء ِف   ِ اللَّ ِمَن 
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يَُْشُروا  َأْن  يََاُفوَن  الَِّذيَن  بِِه  {َوَأْنِذْر   -19
َوال  َولِيٌّ  ُدونِِه  ِمْن  لَُْم  لَْيَس  ِهْم 

ِّ
َرب إَِل 

َشفِيٌع َلَعلَُّهْم يَتَُّقون} )االأنعام: 51(.
َولًَْوا  َلِعبًا  ِديَنُهْم  ُذوا  اتََّ الَِّذيَن  {َوَذِر   -20
تُْبَسَل  َأْن  بِِه  ْر 

ِّ
َوَذك نَْيا  الدُّ ْتُهُم الََْياُة  َوَغرَّ

 ِ ُدوِن اللَّ ِمْن  لَْيَس لََا  َكَسَبْت  بَِا  َنْفٌس 
َعْدٍل  ُكلَّ  َتْعِدْل  َوإِْن  َشفِيٌع  َوال  َولِيٌّ 
بَِا  أُْبِسُلوا  الَِّذيَن  ُأولَِئَك  مِْنَها  يُْؤَخْذ  ال 
َوَعَذاٌب  َحِيٍم  ِمْن  َشَراٌب  لَُْم  َكَسُبوا 

َألِيٌم بَِا َكانُوا َيْكُفُروَن} )االأنعام: 70(.
{َأَوَمْن َكاَن َمْيتًا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُوًرا   -21
ُلَماِت  ميَِْشي بِِه ِف النَّاِس َكَمْن َمَثُلُه ِف الظُّ
َن لِْلَكافِِريَن َما 

ِّ
لَْيَس بَِاِرٍج مِْنَها َكَذلَِك ُزي

َكانُوا َيْعَمُلون} )االأنعام: 122(.
 

ِّ
َوَلِكن َضَلَلٌة  بِي  لَْيَس  َقْومِ  يَا  {َقاَل   -22
 الَْعاَلني} )االأعراف: 61(.

ِّ
َرُسوٌل ِمْن َرب

 
ِّ

َوَلِكن َسَفاَهٌة  بِي  لَْيَس  َقْومِ  يَا  {َقاَل   -23
 الَْعاَلنيَ} )االأعراف: 67(. 

ِّ
َرُسوٌل ِمْن َرب

َمْت َأْيِديُكْم َوَأنَّ اللََّ لَْيَس  {َذلَِك بَِا َقدَّ  -24
مٍ لِْلَعبِيد} )االأنفال: 51(. بَِظلَّ

 َوال َعَلى الَْْرَضى 
ِ
َعَفاء {لَْيَس َعَلى الضُّ  -25

يُْنِفُقوَن  َما  يَُِدوَن  ال  الَِّذيَن  َعَلى  َوال 
َعَلى  َما  َوَرُسولِِه   ِ للَّ َنَصُحوا  إَِذا  َحَرٌج 
الُِْْسِننَي ِمْن َسبِيٍل َواللَُّ َغُفوٌر َرِحيٌم} 

)التوبة: 91(.

14- {َوإَِذا َضَربُْتْم ِف الَْْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم 
ِخْفُتْم  إِْن  َلةِ  الصَّ ِمَن  َتْقُصُروا  َأْن  ُجَناٌح 
اْلَكافِِريَن  إِنَّ  َكَفُروا  الَِّذيَن  َيْفتَِنُكُم  َأْن 

َكانُوا َلُكْم َعُدوًّا ُمبِينًا} )الن�ساء: 101(.
 َأْهِل اْلِكَتاِب 

ِّ
ُكْم َوال َأَمانِي

ِّ
{لْيَس بَِأَمانِي  -15

ِمْن  َلُه  يَِْد  َوال  بِِه  يَُْز  ُسوًءا  َيْعَمْل  َمْن 
ِ َولِيًّا َوال َنِصيًا} )الن�ساء: 123(. ُدوِن اللَّ

{َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل اللَُّ يُْفتِيُكْم ِف اْلَكَلَلِة إِِن   -16
َفَلَها  ُأْخٌت  َوَلُه  َوَلٌد  َلُه  لَْيَس  َهَلَك  اْمُرٌؤ 
لََا  َيُكْن  َلْ  إِْن  َيِرثَُها  َوُهَو  َتَرَك  َما  نِْصُف 
َوَلٌد َفِإْن َكانََتا اثَْنَتنيِ َفَلُهَما الثُُّلَثاِن مَّا َتَرَك 
َكِر  َفلِلذَّ َونَِساًء  ِرَجاال  إِْخَوةً  َكانُوا  َوإِْن 
َلُكْم َأْن َتِضلُّوا  ُ اللَُّ 

ِّ
يَُبني  الُْنَْثَينيِ 

ِّ
مِْثُل َحظ

 َعلِيمٌ} )الن�ساء: 176(. 
ٍ
 َشْيء

ِّ
َواللَُّ بُِكل

َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َعَلى  {لَْيَس   -17
َما  إَِذا  َطِعُموا  فِيَما  ُجَناٌح  الَِاِت  الصَّ
الَِاِت ُثمَّ اتََّقْوا  اتََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
يُِبُّ  َواللَُّ  َوَأْحَسُنوا  اتََّقْوا  ُثمَّ  َوآَمُنوا 

الُِْْسِننَي} )املائدة: 93(.
َأَأْنَت  َمْرَيَم  اْبَن  ِعيَسى  يَا  اللَُّ  َقاَل  {َوإِْذ   -18
َي إِلََنيِ ِمْن ُدوِن 

ِّ
ُقْلَت لِلنَّاِس اتَُِّذونِي َوُأم

ِ َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن لِي َأْن َأُقوَل َما  اللَّ
َعلِْمَتُه  َفَقْد  ُقْلُتُه  ُكْنُت  إِْن   

ٍّ
بَِق لِي  لَْيَس 

َنْفِسَك  ِف  َما  َأْعَلُم  َوال  َنْفِسي  ِف  َما  َتْعَلُم 
ُم الُْغُيوِب} )املائدة: 116(. إِنََّك َأْنَت َعلَّ
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ْل 
ِّ
يَُنز َلْ  َما   ِ اللَّ ُدوِن  ِمْن  {َوَيْعُبُدوَن   -36

َوَما  ِعْلٌم  بِِه  لَُْم  لَْيَس  َوَما  ُسْلَطانًا  بِِه 
اِلنَِي ِمْن َنِصي} )احلج: 71(. لِلظَّ

ْوَنُه بَِأْلِسَنتُِكْم َوَتُقولُوَن بَِأْفَواِهُكْم  {إِْذ َتَلقَّ  -37
نًا َوُهَو 

ِّ
َما لَْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم َوتََْسُبوَنُه َهي

ِ َعِظيٌم } )النور: 15(. ِعْنَد اللَّ
بُُيوتًا  َتْدُخُلوا  َأْن  ُجَناٌح  َعَلْيُكْم  {لَْيَس   -38
َيْعَلُم  َواللَُّ  َلُكْم  َمَتاٌع  فِيَها  َمْسُكوَنٍة  َغيَْ 

َما تُْبُدوَن َوَما َتْكُتُمون} )النور: 29(. 
الَِّذيَن  لَِيْسَتْأِذْنُكُم  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  {يَا   -39
الُُْلَم  يَْبُلُغوا  َلْ  َوالَِّذيَن  َأميَْاُنُكْم  َمَلَكْت 
اٍت ِمْن َقْبِل َصَلةِ الَْفْجِر  مِْنُكْم َثَلَث َمرَّ
َوِمْن  ِهَيةِ  الظَّ ِمَن  ثَِياَبُكْم  َتَضُعوَن  َوِحنَي 
َلُكْم  َعْوَراٍت  َثَلُث   

ِ
الِْعَشاء َصَلةِ  َبْعِد 

َبْعَدُهنَّ  ُجَناٌح  َعَلْيِهْم  َوال  َعَلْيُكْم  لَْيَس 
َبْعٍض  َعَلى  َبْعُضُكْم  َعَلْيُكْم  اُفوَن  َطوَّ
َعلِيٌم  َواللَُّ  اْليَاِت  َلُكُم  اللَُّ   ُ

ِّ
يَُبني َكَذلَِك 

َحِكيٌم} )النور: 58(.
ال  تِي  اللَّ  

ِ
َساء

ِّ
الن ِمَن  {َوالَْقَواِعُد   -40

َأْن  ُجَناٌح  َعَلْيِهنَّ  َفَلْيَس  نَِكاًحا  َيْرُجوَن 
َوَأْن  بِِزيَنٍة  َجاٍت 

ِّ
ُمَتَب َغيَْ  ثَِياَبُهنَّ  َيَضْعَن 

َعلِيٌم}  َسِيٌع  َواللَُّ  لَُنَّ  َخيٌْ  َيْسَتْعِفْفَن 
)النور: 60(.

َعَلى  َوال  َحَرٌج  الَْْعَمى  َعَلى  {لَْيَس   -41
الَْْعَرِج َحَرٌج َوال َعَلى الَِْريِض َحَرٌج َوال 

ُأمٍَّة  إَِل  الَْعَذاَب  َعْنُهُم  ْرنَا  َأخَّ {َولَئِْن   -26
يَْأتِيِهْم  َيْوَم  َأال  َما يَِْبُسُه  لََيُقولُنَّ  َمْعُدوَدةٍ 
لَْيَس َمْصُروفًا َعْنُهْم َوَحاَق بِِهْم َما َكانُوا 

بِِه َيْسَتْهِزئُون} )هود: 8(.
إالَّ  اْلِخَرةِ  ِف  لَُْم  لَْيَس  الَِّذيَن  {أولئك   -27
النَّاُر َوَحِبَط َما َصَنُعوا فِيَها َوَباِطٌل َما 

َكانُوا َيْعَمُلوَن} )هود: 16(.
{َقاَل يَا نُوُح إِنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك إِنَُّه َعَمٌل   -28

َغيُْ َصاِلٍ(} )هود: 46(.
ي َأِعُظَك 

ِّ
{َفَل َتْسَأْلِن َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِن  -29

َأْن َتُكوَن ِمَن الَْاِهلنَِي} )هود: 46(.
َما  َأْسَأَلَك  َأْن  بَِك  َأُعوُذ  ي 

ِّ
 إِن

ِّ
{َقاَل َرب  -30

َوَتْرحَِْن  لِي  َتْغِفْر  َوإالَّ  ِعْلٌم  بِِه  لِي  لَْيَس 
َأُكْن ِمَن الَْاِسِريَن}  )هود: 47(.

{إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن إالَّ   -31
َمِن اتََّبَعَك ِمَن الَْغاِويَن} )احلجر: 42(.

آَمُنوا  الَِّذيَن  َعَلى  ُسْلَطاٌن  َلُه  لَْيَس  {إِنَُّه   -32
ِهْم يََتَوكَُّلوَن} )النحل: 99(.

ِّ
َوَعَلى َرب

ْمَع  {َوال َتْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ  -33
َعْنُه  َكاَن  ُأولَِئَك  ُكلُّ  َوالُْفَؤاَد  َوالَْبَصَر 

َمْسُئوال} )االإ�سراء: 36(.
ُسْلَطاٌن  َعَلْيِهْم  َلَك  لَْيَس  ِعَباِدي  {إِنَّ   -34

َك َوكِيل} )االإ�سراء: 65(.
ِّ
َوَكَفى بَِرب

لَْيَس  اللََّ  َوَأنَّ  َيَداَك  َمْت  َقدَّ بَِا  {َذلَِك   -35
مٍ لِْلَعبِيِد} )احلج: 10(. بَِظلَّ
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َما  بِِه  َوُأْشِرَك   ِ بِاللَّ لَِْكُفَر  {َتْدُعوَنِن   -46
الَْعِزيِز  إَِل  َأْدُعوُكْم  َوَأنَا  ِعْلٌم  بِِه  لِي  لَْيَس 

اِر} )غافر: 42(. الَْغفَّ
ا َتْدُعوَنِن إِلَْيِه لَْيَس َلُه َدْعَوةٌ  {ال َجَرَم َأنََّ  -47
إَِل  نَا  َمَردَّ َوَأنَّ  اْلِخَرةِ  ِف  َوال  نَْيا  الدُّ ِف 
ِ َوَأنَّ الُْْسِرِفنَي ُهْم َأْصَحاُب النَّاِر}  اللَّ

)غافر: 43(.

 ِ اللَّ ِعْنَد  َأْقَسُط  ُهَو  ِلَبائِِهْم  {اْدُعوُهْم   -48
يِن 

ِّ
َتْعَلُموا آَباَءُهْم َفِإْخَواُنُكْم ِف الد َلْ  َفِإْن 

فِيَما  ُجَناٌح  َعَلْيُكْم  َولَْيَس  َوَمَوالِيُكْم 
ُقُلوُبُكْم  َدْت  َتَعمَّ َما  َوَلِكْن  بِِه  َأْخَطْأُتْ 
َوَكاَن اللَُّ َغُفوًرا َرِحيًما} )االأحزاب: 5(.

ِميُع  السَّ َوُهَو  َشْيٌء  َكِمْثلِِه  {لَْيَس   -49
الَْبِصُي} )ال�سورى: 9(.

َماَواِت  السَّ َخَلَق  الَِّذي  {َأَولَْيَس   -50
مِْثَلُهْم  يَُْلَق  َأْن  َعَلى  بَِقاِدٍر  َوالَْْرَض 
إَِذا  َأْمُرُه  ا  • إِنََّ الَْعلِيُم  ُق  الَْلَّ َوُهَو  َبَلى 
 { َفَيُكوُن  ُكْن  َلُه  َيُقوَل  َأْن  َشْيئًا  َأَراَد 

)ي�س: 82-81(.

الَْْعَراِب  ِمَن  الَُْخلَُّفوَن  َلَك  {َسَيُقوُل   -51
لََنا  َفاْسَتْغِفْر  َوَأْهُلونَا  َأْمَوالَُنا  َشَغَلْتَنا 
ُقْل  ُقُلوبِِهْم  ِف  لَْيَس  َما  بَِأْلِسَنتِِهْم  َيُقولُوَن 
َأَراَد  إِْن  َشْيئًا   ِ اللَّ ِمَن  َلُكْم  ميِْلُك  َفَمْن 
بُِكْم َضرًّا َأْو َأَراَد بُِكْم َنْفًعا َبْل َكاَن اللَُّ 

بَِا َتْعَمُلوَن َخِبيًا } )الفتح: 11(.

َأْو  بُُيوتُِكْم  ِمْن  َتْأُكُلوا  َأْن  َأنُْفِسُكْم  َعَلى 
بُُيوِت  َأْو  بُُيوِت ُأمََّهاتُِكْم  َأْو  آَبائُِكْم  بُُيوِت 
بُُيوِت  َأْو  َأَخَواتُِكْم  بُُيوِت  َأْو  إِْخَوانُِكْم 
بُُيوِت  َأْو  اتُِكْم  َعمَّ بُُيوِت  َأْو  َأْعَماِمُكْم 
َأْخَوالُِكْم َأْو بُُيوِت َخاالتُِكْم َأْو َما َمَلْكُتْم 

َمَفاتَُِه َأْو َصِديِقُكْم} )النور: 61(.
{لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْأُكُلوا َجِيًعا َأْو   -42
َعَلى  ُموا 

ِّ
َفَسل بُُيوتًا  َدَخْلُتْم  َفِإَذا  َأْشَتاتًا 

ُمَباَرَكًة   ِ اللَّ ِعْنِد  ِمْن  َتِيًَّة  َأنُْفِسُكْم 
ُ اللَُّ َلُكُم اْليَاِت َلَعلَُّكْم 

ِّ
َبًة َكَذلَِك يَُبني

ِّ
َطي

َتْعقُِلوَن} )النور: 61(.
بَِوالَِديِْه ُحْسنًا َوإِْن  ْيَنا اْلِْنَساَن  {َوَوصَّ  -43
َجاَهَداَك لُِتْشِرَك بِي َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم 
بَِا  ُئُكْم 

ِّ
َفُأنَب َمْرِجُعُكْم  إَِليَّ  ُتِطْعُهَما  َفَل 

ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن} )العنكبوت: 8(.
َفِإَذا   ِ بِاللَّ آَمنَّا  َيُقوُل  َمْن  النَّاِس  {َوِمَن   -44
َكَعَذاِب  النَّاِس  فِْتَنَة  َجَعَل   ِ ُأوِذَي ِف اللَّ
لََيُقولُنَّ  َك 

ِّ
َرب ِمْن  َنْصٌر  َجاَء  َولَئِْن   ِ اللَّ

ِف  بَِا  بَِأْعَلَم  اللَُّ  َأَولَْيَس  َمَعُكْم  ُكنَّا  إِنَّا 
ُصُدوِر الَْعاَلني} )العنكبوت: 10(.

َما  بِي  ُتْشِرَك  َأْن  َعَلى  َجاَهَداَك  {َوإِْن   -45
لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما 
َأنَاَب  َمْن  َسبِيَل  َواتَّبِْع  َمْعُروفًا  نَْيا  الدُّ ِف 
ُكْنُتْم  بَِا  ُئُكْم 

ِّ
َفُأنَب َمْرِجُعُكْم  إَِليَّ  ُثمَّ  إَِليَّ 

َتْعَمُلوَن} )لقمان: 15(.
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لَِيُقولُوا  بَِبْعٍض  َبْعَضُهْم  َفَتنَّا  {َوَكَذلَِك   -63
 َمنَّ اللَُّ َعَلْيِهْم ِمْن َبْينَِنا َألَْيَس اللَُّ 

ِ
َأَهُؤالء

اِكِريَن} )االأنعام: 53(. بَِأْعَلَم بِالشَّ
َقْبُل  َوِمْن  إِلَْيِه  يُْهَرُعوَن  َقْوُمُه  {َوَجاَءُه   -64
 
ِ
َئاِت َقاَل يَا َقْومِ َهُؤالء

ِّ
ي َكانُوا َيْعَمُلوَن السَّ

َوال  اللََّ  َفاتَُّقوا  َلُكْم  َأْطَهُر  ُهنَّ  َبَناتِي 
َرُجٌل  مِْنُكْم  َألَْيَس  َضْيِفي  ِف  تُُْزوِن 

َرِشيٌد} )هود: 78(.
َيِصُلوا  َلْن  َك 

ِّ
َرب ُرُسُل  إِنَّا  لُوُط  يَا  {َقالُوا   -65

اللَّْيِل  ِمَن  بِِقْطٍع  بَِأْهِلَك  َفَأْسِر  إِلَْيَك 
إِنَُّه  اْمَرَأَتَك  إالَّ  َأَحٌد  مِْنُكْم  يَْلَتِفْت  َوال 
ْبُح  ُمِصيُبَها َما َأَصاَبُهْم إِنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّ

ْبُح بَِقِريٍب} )هود: 81(. َألَْيَس الصُّ
َكِذبًا   ِ اللَّ َعَلى  اْفتََى  مَِّن  َأْظَلُم  {َوَمْن   -66
 لَّا َجاَءُه َألَْيَس ِف َجَهنََّم 

ِّ
َب بِالَْق َأْو َكذَّ

َمْثًوى لِْلَكافِِريَن} )العنكبوت: 68(.
َب  ِ َوَكذَّ {َفَمْن َأْظَلُم مَّْن َكَذَب َعَلى اللَّ  -67
ْدِق إِْذ َجاَءُه َألَْيَس ِف َجَهنََّم َمْثًوى 

ِّ
بِالص

لِْلَكافِِريَن} )الزمر: 32(.
ُفوَنَك 

ِّ
َويَُو َعْبَدُه  بَِكاٍف  اللَُّ  {َألَْيَس   -68

َلُه  َفَما  اللَُّ  ُيْضلِِل  َوَمْن  ُدونِِه  ِمْن  بِالَِّذيَن 
ِمْن َهاٍد} )الزمر: 36(.

َألَْيَس   
ٍّ

ُمِضل ِمْن  َلُه  َفَما  اللَُّ  يَْهِد  {َوَمْن   -69
اللَُّ بَِعِزيٍز ِذي انْتَِقاٍم} )الزمر: 37(.

بَِها  ْبَت  َفَكذَّ آيَاتِي  َجاَءْتَك  َقْد  {َبَلى   -70
اْلَكافِِريَن}  ِمَن  َوُكْنَت  َواْسَتْكبََْت 

)الزمر: 59(.

َعَلى  َوال  َحَرٌج  الَْْعَمى  َعَلى  {لَْيَس   -52
َحَرٌج  الَِْريِض  َعَلى  َوال  َحَرٌج  الَْْعَرِج 
َجنَّاٍت  ُيْدِخْلُه  َوَرُسوَلُه  اللََّ  ُيِطعِ  َوَمْن 
ْبُه 

ِّ
تَِْري ِمْن تَْتَِها الَْنَْهاُر َوَمْن يََتَولَّ يَُعذ

َعَذابًا َألِيًما} )الفتح: 17(.
ِ َفَلْيَس بُِْعِجٍز  {َوَمْن ال يُِْب َداِعَي اللَّ  -53

ِف الَْْرِض} )االأحقاف: 32(.
ِف  ُأولَِئَك  َأْولَِياُء  ُدونِِه  ِمْن  َلُه  {َولَْيَس   -54

َضَلٍل ُمِبنٍي} )االأحقاف: 32(.
َسَعى}  َما  إالَّ  لِْلِْنَساِن  لَْيَس  {َوَأْن   -55

)النجم: 39(.
َكاِشَفٌة}   ِ اللَّ ُدوِن  ِمْن  لََا  {لَْيَس   -56

)النجم: 58(.
لَِوْقَعتَِها  لَْيَس   • الَْواقَِعُة  َوَقَعِت  {إَِذا   -57

َكاِذَبٌة} )الواقعة: 2-1(.
• لِْلَكافِِريَن  َواقٍِع  بَِعَذاٍب  َسائٌِل  {َسَأَل   -58

لَْيَس َلُه َدافٌِع} )املعارج: 2-1(. 
لَِيْحُزَن  ْيَطاِن  الشَّ ِمَن  النَّْجَوى  ا  {إِنََّ  -59
إالَّ  َشْيئًا  ِهْم 

ِّ
بَِضار َولَْيَس  آَمُنوا  الَِّذيَن 

َفْلَيَتَوكَِّل الُْْؤمُِنوَن}   ِ ِ َوَعَلى اللَّ بِِإْذِن اللَّ
)املجادلة: 10(.

َحِيٌم}  َهاُهَنا  الَْيْوَم  َلُه  {َفَلْيَس   -60
)احلاقة: 35(.

{لَْيَس لَُْم َطَعاٌم إالَّ ِمْن َضِريٍع • ال ُيْسِمُن   -61
َوال يُْغِن ِمْن ُجوٍع} )الغا�سية: 7-6(.

ِهْم َقاَل َألَْيَس 
ِّ
{َوَلْو َتَرى إِْذ ُوقُِفوا َعَلى َرب  -62

َفُذوُقوا  َقاَل  َنا 
ِّ
َوَرب َبَلى  َقالُوا   

ِّ
بِالَْق َهَذا 

الَْعَذاَب بَِا ُكْنُتْم َتْكُفُروَن} )االأنعام: 30(.
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َئاِت 
ِّ
ي {َولَْيَسِت التَّْوَبُة لِلَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّ  -3

َقاَل  الَْْوُت  َأَحَدُهُم  َحَضَر  إَِذا  َحتَّى 
َوُهْم  ميَُوُتوَن  الَِّذيَن  َوال  اْلَن  تُْبُت  ي 

ِّ
إِن

َألِيًما}  َعَذابًا  لَُْم  َأْعَتْدنَا  ُأولَِئَك  اٌر  ُكفَّ
)الن�ساء: 18(.

ثالثًا: ل�شَت ول�شِت ول�شُت :
، يف  مرات  اأربع  وردت  وقد   : ل�شَت  اأ/ 
اأربع �صور،  يف اأربع اآيات، قال تعاىل:

{يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا َضَربُْتْم ِف َسبِيِل   -1
إِلَْيُكُم  َألَْقى  لَِْن  َتُقولُوا  َوال  َفَتَبيَُّنوا   ِ اللَّ
َلَم َلْسَت ُمْؤمِنًا َتْبَتُغوَن َعَرَض الََْياةِ  السَّ
ُكْنُتْم  َكَذلَِك  َكِثَيةٌ  َمَغاِنُ   ِ َفِعْنَد اللَّ نَْيا  الدُّ
اللََّ  إِنَّ  َفَتَبيَُّنوا  َعَلْيُكْم  اللَُّ  َفَمنَّ  َقْبُل  ِمْن 

َكاَن بَِا َتْعَمُلوَن َخِبيًا} )الن�ساء: 94(.
ُقوا ِديَنُهْم َوَكانُوا ِشَيًعا َلْسَت  {إِنَّ الَِّذيَن َفرَّ  -2
ُئُهْم 

ِّ
ِ ُثمَّ يَُنب ا َأْمُرُهْم إَِل اللَّ  إِنََّ

ٍ
مِْنُهْم ِف َشْيء

بَِا َكانُوا َيْفَعُلوَن} )االأنعام: 159(.
ُمْرَسًل  َلْسَت  َكَفُروا  الَِّذيَن  {َوَيُقوُل   -3
َوَمْن  َوَبْيَنُكْم  َبْيِن  َشهِيًدا   ِ بِاللَّ َكَفى  ُقْل 

ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب} )الرعد: 43(. 
{َلْسَت َعَلْيِهْم بَُِصْيِطٍر} )الغا�سية: 22(.  -4

�صورتي  يف  مرتني  وردت   : ل�شُت  ب/ 
االأنعام واالأعراف،  قال تعاىل :

َب بِِه َقْوُمَك َوُهَو الَْقُّ ُقْل َلْسُت  {َوَكذَّ  -1
َعَلْيُكْم بَِوكِيٍل} )االأنعام: 66(.

َعَلى  َكَذبُوا  الَِّذيَن  َتَرى  الْقَِياَمِة  {َوَيْوَم   -71
َجَهنََّم  ِف  َألَْيَس  ةٌ  ُمْسَودَّ ُوُجوُهُهْم   ِ اللَّ
الَِّذيَن  اللَُّ  ي 

ِّ
َويَُنج  • ِيَن 

ِّ
لِْلُمَتَكب َمْثًوى 

ُهْم  َوال  وُء  السُّ ُهُم  ميََسُّ ال  بََِفاَزتِِهْم  اتََّقْوا 
يََْزنُوَن} )الزمر: 61-60(.

{َونَاَدى فِْرَعْوُن ِف َقْوِمِه َقاَل يَا َقْومِ َألَْيَس   -72
ِمْن  تَِْري  الَْنَْهاُر  َوَهِذهِ  ِمْصَر  ُمْلُك  لِي 

تَِْت َأَفَل تُْبِصُروَن} )الزخرف: 51(.
النَّاِر  َعَلى  َكَفُروا  الَِّذيَن  يُْعَرُض  {َوَيْوَم   -73
َقاَل  َنا 

ِّ
َوَرب َبَلى  َقالُوا   

ِّ
بِالَْق َهَذا  َألَْيَس 

َتْكُفُروَن}  ُكْنُتْم  بَِا  الَْعَذاَب  َفُذوُقوا 
)االأحقاف: 34(.

يُِْيَي  َأْن  َعَلى  بَِقاِدٍر  َذلَِك  {َألَْيَس   -74
الَْْوَتى} )القيامة: 40(.

الَْاِكِمنَي}  بَِأْحَكِم  اللَُّ  َ{لَْيَس   -75
)التي: 8(.

ثانيًا: )لي�شت(:
وردت ثالث مرات  ، ويف اآيتني :

{َوَقاَلِت الَْيُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلى   -1
} )البقرة: 113(.

ٍ
َشْيء

الَْيُهوُد  لَْيَسِت  النََّصاَرى  {َوَقاَلِت   -2
َكَذلَِك  اْلِكَتاَب  يَْتُلوَن  َوُهْم   

ٍ
َشْيء َعَلى 

َفاللَُّ  َقْوِلِْم  مِْثَل  َيْعَلُموَن  ال  الَِّذيَن  َقاَل 
فِيِه  َكانُوا  فِيَما  الْقَِياَمِة  َيْوَم  َبْيَنُهْم  يَُْكُم 

يََْتلُِفوَن} )البقرة: 113(.
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�شاد�شًا: ل�شنا:
مل ترد يف القراآن الكرمي .

�شابعًا: لي�شوا:
اآل  �صورتي:  يف  مرتني  اأي�صًا  وردت 

عمران واالأنعام، قال تعاىل:
ُأمٌَّة  اْلِكَتاِب  َأْهِل  ِمْن  َسَواًء  {لَْيُسوا   -1
َوُهْم  اللَّْيِل  آنَاَء   ِ اللَّ آيَاِت  يَْتُلوَن  َقائَِمٌة 

َيْسُجُدوَن} )اآل عمران: 113(.
اْلِكَتاَب َوالُْْكَم  آَتْيَناُهُم  الَِّذيَن  {ُأولَِئَك   -2
 َفَقْد َوكَّْلَنا بَِها 

ِ
َة َفِإْن َيْكُفْر بَِها َهُؤالء َوالنُُّبوَّ

َقْوًما لَْيُسوا بَِها بَِكافِِريَن} )االأنعام: 89(.

اخلامتــــــــــــــــــــــة
ال�صاحلات  تتم  بنعمته  الذي  لله  احلمد 
اأقلت  من  اأف�صل  على  وال�صالم  وال�صالة 
حممد  �صيدنا  ال�صموات  واأظلت  االأر�ش 
بن عبد الله وعلى اآله واأ�صحابه ال�صابقني 

باخلريات .
النحو  منهج  تطبيق  اأن  فيه  �صك  ال  مما 
الوظيفي ودرا�صة احلروف ومعانيها من 
من  العرب  ول�صان  القراآين  الن�ش  خالل 
االأهمية مبكان فبالتطبيق النحوي تت�صح 
بحمد  الدرا�صة  وهذه  والدالالت  املعاين 
الله وتوفيقه تناولت لي�ش وعملها تطبيقًا 
للنتائج  وتو�صلت  الكرمي  القراآن  على 

والتو�صيات اأدناه :

ِمْن  آَدَم  َبِن  ِمْن  َربَُّك  َأَخَذ  {َوإِْذ   -2
َعَلى  َوَأْشَهَدُهْم  يََّتُهْم 

ِّ
ُذر ُظُهوِرِهْم 

َبَلى َشِهْدنَا  َقالُوا  ُكْم 
ِّ
بَِرب َأَلْسُت  َأنُْفِسِهْم 

َهَذا  َعْن  ُكنَّا  إِنَّا  الْقَِياَمِة  َيْوَم  َتُقولُوا  َأْن 
َغافِلنَِي} )االأعراف: 172(.

ل�شِت: مل ترد يف القراآن الكرمي. ج/ 
رابعًا: ل�شتم  :

وردت ثالث مرات يف ثالث �صور وهي: 
البقرة، واملائدة،  واحلجر، قال تعاىل :

َباِت َما 
ِّ
{يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأنِْفُقوا ِمْن َطي  -1

الَْْرِض  ِمَن  َلُكْم  َأْخَرْجَنا  َومَّا  َكَسْبُتْم 
َوَلْسُتْم  تُْنِفُقوَن  مِْنُه  الَْبِيَث  ُموا  َتَيمَّ َوال 
َواْعَلُموا َأنَّ  فِيِه  ُتْغِمُضوا  َأْن  بِآِخِذيِه إالَّ 

اللََّ َغنٌّ َحِيٌد} )البقرة: 267(.
 
ٍ
َشْيء َعَلى  َلْسُتْم  اْلِكَتاِب  َأْهَل  يَا  {ُقْل   -2

أُنِْزَل  َوَما  َواْلِْنِيَل  التَّْوَراَة  ُتقِيُموا  َحتَّى 
ُكْم َولََيِزيَدنَّ َكِثيًا مِْنُهْم َما 

ِّ
إِلَْيُكْم ِمْن َرب

َفَل  َوُكْفًرا  ُطْغَيانًا  َك 
ِّ
َرب ِمْن  إِلَْيَك  أُنِْزَل 

َتْأَس َعَلى الَْقْومِ اْلَكافِِريَن} )املائدة: 68(.
َلْسُتْم  َوَمْن  َمَعايَِش  فِيَها  َلُكْم  {َوَجَعْلَنا   -3

َلُه بَِراِزِقنَي} )احلجر: 20(.
خام�شًا : ل�شنت :

االأحزاب،  �صورة  يف  واحدة  مرة  وردت 
 َلْستَّ َكَأَحٍد ِمَن 

ِّ
قال تعاىل : {يَا نَِساَء النَِّب

َفَيْطَمَع  بِالَْقْوِل  تََْضْعَن  َفَل  اتََّقْيتَّ  إِِن   
ِ
َساء

ِّ
الن

َمْعُروفًا}  َقْوال  َوُقْلَن  َمَرٌض  َقْلبِِه  ِف  الَِّذي 
)االأحزاب: 32(.
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امل�شادر واملراجع
اأواًل- القراآن الكرمي 

اإعراب القراآن وبيانه -حميي الدين   .1
-دار  دروي�ش  م�صطفى  اأحمد  بن 
االإر�صاد لل�صئون اجلامعية - حم�ش 
- �صورية ، )دار اليمامة - دم�صق - 
بريوت( ، ) دار ابن كثري - دم�صق 

- بريوت(-ط4)1415هـ(-ج9.
بني  اخلالف  م�صائل  يف  االإن�صاف   .2
والكوفيني-  الب�صريني  النحويني 
اأبو الربكات االأنباري  - دار الفكر 

ج1. – دم�صق 
الطاهر  حممد   - والتنوير  التحرير   .3
بن  الطاهر  حممد  بن  حممد  بن 
عا�صور التون�صي - الدار التون�صية 

للن�صر - تون�ش- 1984 هـ.
الكرمي  القراآن  اإعراب  يف  اجلدول   .4

حممود بن عبد الرحيم �صايف ج5
م - موقع  اجلنى الداين- ابن اأُّم َقا�صِ  .5
http://www.alwarraq.( الوراق 

com( ، مرقم اآليا -ج1.

ديوان الربعي -ج1.  .6
ديوان النابغة الذبياين-ج1.  .7

ديوان عمر بن ربيعة-ج1.  .8

النتائج والتو�شيات
القراآن  يف  (احلرفية  )لي�ش  ترد  مل   /1

الكرمي بل كانت كلها فعلية .
القراآن  (يف  )لي�ش  ترد  مل  كذلك   /2

مهملة اأبدًا .
)ل�صِت( مل ترد يف القراآن الكرمي.  /3

يف  مرات  ثالث  وردت  )ل�صتم(   /4
ثالث �صور وهي :البقرة ،واملائدة ، 

واحلجر.
)ل�صنت( وردت مرة واحدة وهي يف   /5

�صورة االأحزاب.
)ل�صنا( مل ترد يف القراآن الكرمي .  /6

يف  مرتني  اأي�صا  وردت  )لي�صوا(   /7
�صورتي :اآل عمران واالأنعام.

يف  مرات  ثالث  )لي�صت(  وردت    /8
القراآن الكرمي.

من  جمردة  )لي�ش(  وردت  وقد   /9
�صتًا   ، ال�صمائر  ومن  التاأنيث  تاء 
خم�ش  عدد  يف  مرة  و�صبعني 

و�صبعني اآية.
اأدعو الباحثني واأو�صيهم اإىل مزيد   /10
حلروف  النحوية  الدرا�صة  من 
الكرمي  القراآن  على  تطبيقًا  املعاين 
للحروف  املعاين  بع�ش  هنالك  الأن 
ال تظهر اإال بعد التطبيق على الن�ش 

القراآين ال�صريف .
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الهندي-بكري حياين  املتقي  الدين 
- �صفوة ال�صقا-موؤ�ص�صة الر�صالة-

ط5،)1401هـ/1981م(.
اأبو  االإعراب-  �صنعة  يف  املف�صل   .13
القا�صم حممود  الزخم�صري - ت: 
د . علي بو ملحم- مكتبة الهالل - 

بريوت-ط 1 ) 1993(ج1
همع الهوامع يف �صرح جمع اجلوامع-   .14
جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر 
ال�صيوطي –ت: عبد احلميد هنداوي- 

املكتبة التوفيقية-م�صر، ج3.

العربية  و�صحاح  اللغة  تاج  ال�صحاح   .9
– اإ�صماعيل بن حماد اجلوهري – ت: 
اأحمد عبد الغفور –دار العلم –بريوت 

– ج3. )1407هـ/1987م(  –ط4 
كتاب اللمع يف العربية اأبو الفتح عثمان   .10
بن جني- دار الكتب الثقافية  - الكويت 

) 1972( ت : فائز فار�ش ج1.
اأبو ب�صر عمرو بن  الكتاب ل�صيبويه   .11

عثمان بن قنرب- موقع الوراق ج1
االأقوال  �صنن  يف  العمال  كنز   .12
واالأفعال-عالء الدين علي بن ح�صام 
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ملخ�س البحث 
على  الن�صب  م�صاألة   البحث  هذا  تناول 
اخلالف م�صتعر�صًا مواقف النحاة منها، 
هدف  وقد  منهم،  فريق  كل  حجة  ومبينا 
يف  النحاة  اأقوال  ا�صتق�صاء  اإىل  البحث 
ن�صاأة  ومعرفة  اخلالف،  على  الن�صب 
املرادفة  وامل�صطلحات  اخلالف  م�صطلح 
اإليها  ينتمي  التي  النحوية  واملدر�صة  له، 
خرجت  التي  واملن�صوبات  به،  القائلون 
يقل  من مل  عند  تخريجها   عليه، ووجوه 
الدرا�صة  بالن�صب على اخلالف، واتبعت 
املنهج الو�صفي التحليلي، كما جنحت يف 

بع�ش جوانبها اإىل املنهج التاأريخي .
يقع هذا البحث يف ثالثة مباحث، تناول 
اأولها االإعراب التقديري  ومواقف النحاة 
على  بالن�صب  القول  الثاين  وتناول  منه، 
اخلالف، واأما الثالث فقد تناول رد القول 
بالن�صب على اخلالف، وذلك اإ�صافة اإىل 
اإىل  البحث  وتو�صل  واخلامتة،  املقدمة 
عدة نتائج منها اأن معرفة الظاهرة مل تكن 
واأما  معينة،  نحوية  مدر�صة  على  قا�صرة 
الن�صب على اخلالف فم�صطلح  م�صطلح 
كويف خال�ش، ومنها اأن التم�صك بالعامل 
للقول  الرئي�ش  ال�صبب  كان  النحوي 

بالن�صب على اخلالف، ومنها اأن الن�صب 
العوامل  مظلة  يندرج حتت  اخلالف  على 
اأو�صت  العربي،  النحو  يف  املعنوية 
النحو،  علم  م�صطلحات  مبعرفة  الدرا�صة 
ال�صيما م�صطلحات الكوفيني والب�صريني، 
باأ�صاليب   والتمر�ش  النحو،  اأغوار  و�صرب 
عنها  اال�صتغناء   وعدم  النحاة،  قدماء 

بكتب املحدثني .
  

مقدمـــــــــــــــــــــة
احلمد لله رب العاملني وال�صالة وال�صالم 
على �صيد اخللق اأجمعني نبينا حممد وعلى 

اآله و اأ�صحابه والتابعني .. وبعد ..
نحوية  ظاهرة  فيها  تناولت  درا�صة  فهذه 
مل تنل حظها من البحث والتنقيب، وهي 

ظاهرة الن�صب على اخلالف.
اأهمية البحث :

تناولت  كونها  من  الدرا�صة  اأهمية  تنبع 
مذاهب  فيها  تباينت  نحوية  ق�صية 
ومل  اأقوالهم،  فيها  وتعددت  النحويني، 
يفرد لها بحث ي�صتق�صي جوانبها املتعددة  

وذلك ح�صب اطالع الباحث .
اأهداف البحث:

يهدف هذا البحث اإىل االآتي
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التقديري  االإعراب    : االأول  املبحث   -
ومواقف النحاة منه.

على  بالن�صب  القول  الثاين:  املبحث   -
اخلالف.

بالن�صب  القول  رد   : الثالث  املبحث   -
على اخلالف.

املبحث االأول
نظرية العامل ومواقف النحاة منها

ظاهرة  حتت  اخلالف  على  الن�صب  يندرج 
نظرية  من  جزء  هي  والتي  االإعراب  تقدير 
العامل يف النحو العربي، ولكن قبل ال�صروع 
اأُقّدم  العامل  نظرية  النحاة حول  مذاهب  يف 

تعريفا  للخالف املق�صود يف هذا البحث.
ذكره  ما  منها  كثرية  معاٍن  له  الن�صب 
رفع  ما  "كل   : بقوله  الفريوزبادي 
والن�صب  ن�صب،  فقد  �صئ  به  وا�صتقبل 
االإعراب  يف  وهو   ... املن�صوب  العلم 
الن�صب  وعالمة   ،)1(" البناء  يف  كالفتح 

االأ�صلية الفتحة.
لغة يطلق على معان كثرية منها  اخلالف 
عدم  االتفاق  قال ابن منظور: "اخِلالُف 
وِخالفًا ويف  خُماَلفة  خاَلفه  وقد  املُ�صاّدُة 
اأَي  الراكَب  ُبِع  ال�صَّ اأَنَت ِخالَف  اإمنا  املثل 
اإذا  ُبَع  ال�صَّ الأَنَّ  ُبِع  ال�صَّ ِخالف  تخاِلُف 
القامو�ش املحيط - جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز   -1

بادي )دار اجليل – بريوت( مادة )ن�صب( 137/1.

بالن�صب  القائلني  النحاة  اأقوال  تتبع   -
على اخلالف، ومعرفة حججهم 

على  الن�صب  بني  العالقة  معرفة   -
اخلالف، ونظرية العامل

التي  النحوية  االأبواب  على  الوقوف   -
ُخرجت على هذه الظاهرة 

املرادفة  امل�صطلحات  على  الوقوف   -
للن�صب على اخلالف

اأ�شئلة البحث :
يحاول هذا البحث اأن يجيب عن االأ�صئلة 

التالية:
ومن  على اخلالف،  الن�صب  معنى  ما   -

القائل به؟
على  للن�صب  املرادفة  امل�صطلحات  ما   -

اخلالف ؟
هل كانت معرفة هذه الظاهرة خا�صة   -

مبدر�صة نحوية معينة ؟
ما عالقة الن�صب على اخلالف بنظرية   -

العامل يف النحو العربي ؟
العامل  بهذا  القائلني  حجة  ما   -

والراف�صني له ؟
املنهج  البحث  اتبع   : البحث  منهج   -
املنهج  اتبع  كما  التحليلي،  الو�صفي 

التاريخي يف بع�ش م�صائله.
هيكل البحث:

يتكون البحث من ثالثة مباحث على النحو 
التايل:
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اأال ترى اأنه ال يجوز اإعادة "ال" يف "تاأتى 
مثله" فلذلك �صمى �صرفا اإذ كان معطوفا 
ومل ي�صتقم اأن يعاد فيه احلادث الذي قبله. 
العرب  ن�صبتها  التي  االأ�صماء  من  ومثله 
لو  قولهم:   - مرفوع  على  معطوفة  وهى 
وراأيَك  خليت  ولو  الأكلك،  واالأ�صَد  تركت 
ل�صللت. ملا مل يح�صن يف الثاين اأن تقول: 
اأن  لو تركت وترك راأيك ل�صللت؛ تهيبوا 
يعطفوا حرفا ال ي�صتقيم فيه ما حدث يف 
الذي قبله")5( م�صطلح اخلالف م�صطلح 
واملق�صود  تابعهم،   ومن   الكوفة   اأهل 
الظاهرة  معرفة   دون  امل�صطلح  هو  بذلك 
عرف  فقد  غريهم،  فيها  ي�صاركهم  التي 
مذهب  بني  خلط  ممن  وهو  �صقري-  ابن 
م�صطلحي    - والكوفيني  الب�صريني 
الن�صب  بهما  مريدًا  والقطع  ال�صرف 
"والن�صب  بقوله  وذلك  اخلالف،   على 
وال  ومت�صَي  اأركب  ال  قولهم  بال�صرف 
وهي  الكناية  اأ�صقط  فلما  وجتوَع  اأ�صبع 
واأنت  اأركب  ال  معناه  الأن  ن�صب  اأنت 
مت�صي وال اأ�صبع واأنت جتوع فلما اأ�صقط 
م�صروف  الأنه  ن�صب  اأنت  وهي  الكناية 
"والن�صب   : اأي�صا  وقال  جهته")6(،  عن 
الرجل واقفا،  : هذا  من قطع مثل قولك  

نف�صه 35/1.  -5
املحلى يف وجوه الن�صب  اأو اجلمل يف النحو، اخلليل   -6
بن اأحمد الفراهيدي اأو اأبوبكر بن �صقري، حتقيق فخر 

الدين قباوة )1995م( �ش95.

رجل  وقال:  منه")1(  َهَرَبْت  الراِكَب  راأَت 
اخِلالِف  كثري  ُيخاِلف  اأَّي  وخاِلفة  خاِلف 
كان  اإذا  اخَلَلِف   ُ بنينًّ اأَْخَلُف  بعري  ويقال 
ّق، وَتخاَلَف االأَْمران واْخَتَلفا  مائاًل على �صِ
َتخالف  فقد  َيَت�صاَو  مل  ما  وكّل  ِفقا  َيتَّ مل 
ْرَع  واْخَتَلف وقوله عز وجل: {َوالنَّْخَل َوالزَّ
َوَغيَْ  ُمَتَشابِهاً  مَّاَن  َوالرُّ يُْتوَن  َوالزَّ ُأُكُلُه  مَُْتلِفاً 
 ،)141 : )االأنعام   { َأثَْرََ إَِذا  ثََِرهِ  ِمن  ُكُلوْا  ُمَتَشابٍِه 

اأَي يف حال اْخِتالف اأُكِله ")2(.
واخلالف يف اال�صطالح النحوي هو "اأن 

يكون الثاين يف غري حكم االأول" )3(.
ويعربون عنه اأي�صا بال�صرف وقد جاء هذا 
امل�صطلح عند الفراء الذي عرفه بقوله"اأن 
اأوله  فى  كالم  على  معطوفة  بالواو  تاأتى 
عطف  ما  على  اإعادتها  ت�صتقيم  ال  حادثة 
ال�صرف؛  فهو  كذلك  كان  فاإذا  عليها، 

كقول ال�صاعر:
ال تنه عن خلق وتاأتى مثله

عار عليك اإذا فعلت عظيم )4(
حتقيق  منظور،  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  ل�صان   -1
 – املعارف  دار   (  2 ج  واآخرون،  الكبري  على  الله  عبد 

القاهرة( مادة )خلف( �ش1239.
الل�صان  ج2 �ش 1239 - 1240.  -2

درا�صات يف نظرية النحو العربي وتطبيقاتها، �صاحب   -3
ط1-1419هـ  والن�صر،  للطباعة  الفكر  )دار  جناح  اأبو 

-1998م( �ش 71.
الكناين،  املتوكل  اإىل  عزي  فقد  عزوه  يف  خمتلف  البيت   -4
االأ�صود  اأبي  واإىل  الرببري،  �صابق  واإىل  االأخطل،  واإىل 
الدوؤيل، ينظر املقت�صب، حممد بن يزيد املربد) عامل الكتب   
- بريوت ( 25/2 من الهام�ش، ومعاين القرءان اأبوزكريا 

يحيى بن زياد الفراء ) دار الكتب العلمية( 35/1.
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"وكما  موقفهم هذا ابن االأنباري بقوله : 
با�صتطاعة  الفعل  احل�صيات  يف  ي�صتحيل 
والقطع  معدومة  برجل  وامل�صي  معدومة 
معدومة  بنار  واالإحراق  معدوم  ب�صيف 
فكذلك ي�صتحيل يف هذه ال�صناعة الن�صب 
م�صبهة  النحوية  العلل  الأن  معدوم  بعامل 

بالعلل احل�صية")3(.
النحاة  جمهور  ت�صليم  يوؤكد  هذا  وكالمه 
االإعراب  الأن  وذلك  ؛  العامل  بنظرية 
وموؤثر،  حمدث  من  له  والبد  وحدث  اأثر 
طريقا  زال  وما  كان  بالعامل  والقول 
لتعليم وتعلم النحو، فكيف يتاأتى لدار�ش 
النحو االإحاطة به اإذا مل تكن هناك قواعد 
العلل  خالل  من  تعرف  �صابطة  علمية 
اإجماع النحاة يف  والعوامل .  خرج عن 
م�صاء  ابن  النحوي  العامل  باأهمية  القول 
ودعا  العوامل  رف�ش  الذي  القرطبي 
اخلطاأ  من  �صربًا  وعدها  اإلغائها،  اإىل 
وطريقا اإىل تعقيد اللغة و�صبيال من �صبل 
القول  واأما  يقول"  حيث  عنها   التنفري 
فباطل  بع�صا  بع�صها  يحدث  االألفاظ  باأن 
عقاًل و�صرعًا، ال يقول به اأحد من العقالء 
اإيجازه:  املق�صد  فيما  ملعاٍن يطول ذكرها 
اأن يكون موجودًا  الفاعل  اأن �صرط  منها 
االإن�صاف يف م�صا ئل اخلالف بني الب�صريني والكوفيني،   -3
الفكر  )دار  االأنباري   بن  الرحمن   عبد  الربكات  اأبو 

دم�صق( 247/1 - 1399 -1979م(  �ش 70.

{َوَهـَذا  الله جل ذكره:  عاملا’ قال  ذا  اأنا 
ْلَنا اليَاِت لَِقْومٍ  َك ُمْسَتقِيماً َقْد َفصَّ

ِّ
ِصَراُط َرب

كَُّروَن} )االأنعام: 126(، ومثله قوله تعاىل:  َيذَّ
{َفتِْلَك بُُيوُتُهْم َخاِوَيًة بَِا َظَلُموا إِنَّ ِف َذلَِك َلَيًة 
القطعومثله  على   ،)52 )النمل:  َيْعَلُموَن}  َقْومٍ 

ِّ
ل

قوله تعاىل: {َقاَلْت يَا َويَْلَتى َأَألُِد َوَأنَْا َعُجوٌز 
َوَهـَذا َبْعلِي َشْيخاً إِنَّ َهـَذا َلَشْيٌء َعِجيٌب} 
{َوَلُه  قوله:  وكذلك  القطع  على   ،)72 )هود: 

َواِصباً  يُن 
ِّ

الد َوَلُه  َواَلْرِض  َماَواِت  اْلسَّ ِف  َما 
َأَفَغيَْ الّلِ َتتَُّقوَن} )النحل: 52(")1(.

ومما �صبق يتبني اأن ال�صرف، اأو اخلالف 
هو اختالف جهتي الفعل اأو اال�صم باختالف 
يرتتب  مما  منهما   كل  يوؤديه  الذي  املعنى 

عليه االختالف يف العالمة التي تلحقه .
وما  امل�صطلح  هذا  اإىل  جلئوا  والنحاة 
رادفه ليف�صروا به حاالت اإعرابية متعددة 
يت�صلط  اأن  دون  املن�صوب  فيها  ين�صب 
النحاة  جعل  ما  وهو  ظاهر،  عامل  عليه 

يجتهدون يف تقدير عامل له.
القول  يجد  العربي  النحو  مل�صرية  املتتبع 
باأثر العوامل يف خلق الظاهرة االإعرابية 
حا�صرا عند قدماء النحاة؛ وذلك اللتزامهم 
بنظرية العامل، والعامل هو" كل ما رفع  
يو�صح  جزم)2("  اأو  ن�صب  اأو  جر  اأو 

اجلمل يف النحو �ش 67.  -1
حيدر  علي  حتقيق  اجلرجاين،  القاهر  عبد  اجلمل،   -2

)دم�صق 1972م( �ش 12.
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جعل  وهذا  موؤلفاته،  يف  النحاة  مذهب 
امل�صاألة عنده جمرد خطرة عابرة،يقول ابن 
:"العمل   - الفكرة  هذه  مو�صحًا   - جني 
اإمنا  واجلزم  واجلر  والن�صب  الرفع  من 

هو للمتكلم نف�صه ال ل�صيء غريه")2(.
لهذه  تنبه  من  اأول  جني  ابن  يعد  بهذا  و 

الق�صية .
بع�صهم  �صلك  فقد  املحدثون  النحاة  واأما 
م�صلك ابن م�صاء متبنيا فكرته عامال على 
اأكرب  رواج  لها  �صار  حتى  دعوته  اإحياء 
على  وياأتي  كان يف حياة �صاحبها،  مما 
يعد  الذي  م�صطفى  اإبراهيم  هوؤالء  راأ�ش 
الع�صر  النحوي يف  العامل  اأبرز منكري 
على  النحاة  اأكب  يقول:"  حيث  احلديث 
در�ش االإعراب وقواعده فوق األف عام، ال 
يعدلون به �صيئا، وال يرون من خ�صائ�ش 
العربية ما ينبغي اأن ي�صغلهم دونه، واألفوا 
نحو  تركوا  حتى  الطوال...  االأ�صفار  فيه 
وتاأليفًا  اأ�صفارًا  االأنحاء  اأو�صع  العربية 
اأن  بحثهم  كل  اأ�صا�ش   . جداًل  و  وفل�صفة 

االإعراب اأثر يجلبه العامل")3(.
حيث  من  العامل  نظرية  اأبعاد  وف�صل 
واحد،  معمول  على  عاملني  اجتماع 
بن جني، حتقيق حممد  عثمان  الفتح  اأبو  اخل�صائ�ش،   -2
– القاهرة 1952م(  امل�صرية  الكتب  )دار  النجار  علي 

.110 /1
اإحياء النحو، اإبراهيم م�صطفى )دار الكتاب االإ�صالمي–   -3

القاهرة 1413ه -1992م( �ش22.

االإعراب  يحدث  وال  فعله،  يفعل  حينما 
فال  العامل،  عدم  بعد  اإال  فيه  يحدث  فيما 
زيدًا(  )اإن  قولنا  يف  اإن  بعد  زيد  ين�صب 
اإال بعد عدم اإن. فاإن قيل ِب ُيَردُّ على من 
يعتقد اأن معاين هذه االألفاظ هي العاملة؟ 
اأن يفعل  اإما  به  القائلني  قيل: الفاعل عند 
بالطبع  يفعل  اأن  واإما  كاحليوان،  باإرادة 
فاعل  وال  املاء،  ويربد  النار،  حترق  كما 
االإن�صان  وفعل  احلق،  اأهل  عند  الله  اإال 
كذلك  تعاىل،  الله  فعل  احليوان  و�صائر 
املاء والنار و�صائر ما يفعل، وقد تبني هذا 
فلم  النحوية  العوامل  واأما  مو�صعه.  يف 
يقل بعملها عاقل، ال األفاظها وال معانيها، 

الأنها ال تفعل باإرادة وال بطبع")1(.
ويت�صح من كالمه جحوده القول بالعامل 
العمل  ن�صبة  قبيل  من  راأيه  ح�صب  الأنه  ؛ 
اإىل معدوم ون�صبة العمل اإىل معدوم اأمر 
حمال، ويق�صم العوامل اإىل عامل باالإرادة 
النار  كاإحراق  بالطبع  كاحليوان، وعامل 

واإبراد املاء .
جتدر االإ�صارة هنا اإىل اأن ابن جني �صبق 
لغري  العمل  بن�صبة  القول  اإىل  م�صاء  ابن 
العوامل النحوية غري اأنه مل يتنب الفكرة، 
ماألوف  عن  يخرج  بل مل  اإليها   يدع  ومل 
م�صاء  بن  الرحمن  عبد  بن  اأحمد  النحاة،  على  الرد   -1
القرطبي، حتقيق حممد اإبراهيم البنا )دار االعت�صام- 

ط1- 1399ه - 1979م(  �ش 70.
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فاإن  التعدية،  على جهة  باحلدث  الرتباطه 
اأحدث  الذي  الفعل هو  اأ�صبه  اأو ما  الفعل 
هذا التاأثري املعنوي الذي ترتب عليه الرفع 

اأو الن�صب")3(.
االأنباري  ابن  امل�صاألة  هذه  على  نبه  وقبله 
حني قال:" اإن العوامل يف هذه ال�صناعة 
للنار،   كاالإحراق  ح�صية  موؤثرة  لي�صت 
واإمنا  لل�صيف،  والقطع  للماء،  واالإغراق 
العوامل  واإذا كانت  اأمارات ودالالت  هي 
اأمارات  هي  اإمنا  االإجماع،  حمل  يف 
بعدم  تكون  والداللة  فاالأمارة  ودالالت، 
ترى  اأال  �صىء  بوجود  تكون  كما  �صىء، 
متيز  اأن  واأردت  ثوبان  معك  كان  لو  اأنه 
اأحدهما،  ف�صبغت  االآخر  عن   اأحدهما 
�صبغ  ترك  لكان  االآخر  �صبغ  وتركت 
االآخر  �صبغ  مبنزلة  التمييز  يف  اأحدهما 

فكذلك هاهنا")4(.
بالعامل  النحاة  وعليه فال مطعن يف قول 
النحوي، وتقديره اإذا كان حمذوفا ؛ الأن 
العامل املحذوف يرد اجلملة اإىل اأ�صلها، 
ال�صيما  املعنى،  ويتحقق  الكالم،  به  ويتم 

مع وجود ما يدل عليه .
 – الدينية  الثقافة  )مكتبة  اللغوي  والواقع  النحو  اإحياء   -3

ط1 – 1428 هـ - 2007م( �ش56.
االإن�صاف، 1/ 46.  -4

وقوة  العمل،  واأ�صل  العوامل،  وتقدير 
العوامل  العوامل و�صعفها، واخت�صا�ش 
املعمول،  مع  العامل  ورتبة  مبعموالتها، 
باملنطق  تاأثرهم  النحاة  على  ويعيب 
وبني  العامل  نظرية  ونقد  والفل�صفة، 
واقع  على  �صلبي  اأثر  من  ومالها  عيوبها 

النحو واللغة)1(.
نظرية  يف  درا�صات  �صاحب  ومثله 
العامل،  باإلغاء  القول  اأيد  الذي  النحو 
الفال�صفة،  وراء  باالجنرار  النحاة  واتهم 
علم  موا�صفات  بني  واخللط  واملناطقة، 

وموا�صفات علم  اآخر)2(. 
اإىل  للعامل  املنكرين  النحاة   دعا  والذي 
اتخاذ موقفهم هذا هو نظرهم اإىل العوامل 
وم�صيئة،  اإرادة  ذات  حية  كائنات  كاأنها 
ومل  ينظروا  اإليها نظرة لغوية، ولو فعلوا 
فالنحاة  اجلدل،  هذا  يف  وقعوا  ملا  ذلك 
دور  ينفوا  مل  النحوي  بالعامل  القائلون 
بني  العالقات  اإىل  نظروا  ولكنهم  املتكلم، 
الكلمات، يقول الدكتور اأحمد حممد عبد 
الرا�صي: "الفاعل مثال  مرفوع الرتباطه 
باحلدث فعال كان، اأو م�صدرًا، اأو و�صفًا 
على جهة االإ�صناد، واأن املفعول  من�صوب 

ينظر نف�صه �ش22، 23،28، 33.  -1
درا�صات يف نظرية النحو العربي وتطبيقاتها، �صاحب   -2
اأبوجناح ) دار الفكرللطباعة والن�صر – ط 1419ه  - 

1998 م ( �ش 37، 36.
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هذه  ومن  لها،  النحويني  توجيهات  تباينت 
الطائفة ما يلي :

ظرف  يقع  خربًا:  الواقع  الظرف   .1
نحو  وذلك  املبتداأ،  عن  خربا  املكان 
ذهب  فقد  وراءك،  وزيد  اأمامك،  عمرو 
الكوفيون اإىل اأنه ينت�صب على اخلالف، 
يف  املبتداأ  خرب  اأن  ذلك  يف  وحجتهم 
ربنا،  الله  قولنا:  نحو  املبتداأ  هو  املعنى 
وحممد نبينا، وال�صماء غائمة، فحكمهما 
الظرف  اأن  غري  واحد،  االإعراب  يف 
الواقع خربًا لي�ش هو املبتداأ يف املعنى، 
وبهذا �صار خمالفًا له فا�صتحق الن�صب 
املبتداأ  وبني  بينه  تفريقا  اخلالف  على 
نا�صب  اأن  يت�صح  هذا  ومن  له،  املغاير 
الظرف عندهم هو عامل  لغوي معنوي، 
كما  لفظي  بعامل  ولي�ش  اخلالف،  وهو 
هنا  االإ�صارة  جتدر  الب�صريون.  يرى 
مذهبه  خالف  ثعلبا  العبا�ش  اأبا  اأن  اإىل 
الكويف وراأى اأن الظرف من�صوب بفعل 
حمذوف، والتقدير عنده يف)زيد اأمامك( 
زيد حل اأمامك، فن�صب )اأمامك( بالفعل 
مطلوب  غري  وهو  الفعل  فحذف  )حل(، 
من�صوبًا  فبقي  منه،  بالظرف  واكُتفي  

على ما كان عليه مع الفعل)3(.
ينظر االإن�صاف  225/1، 152،  و�صرح املف�صل، موفق   -3
القاهرة -1930م(،   ( الدين يعي�ش بن علي بن يعي�ش، 

.91 /1

املبحث الثاين
القول بالن�شب على اخلالف

الفتحة توؤدي وظيفة نحوية  اأن  النحاة  قرر 
وذهب  للف�صالت،  علما  كونها  وهي  معينة 
هي  بل  كذلك  لي�صت  اأنها  اإىل  بع�صهم 
احلركة اخلفيفة امل�صتحبة عند العرب، وهذا 
املذهب تبناه الزجاج، وابن جني، واإبراهيم 
املحدثني رميون  من  وتابعهم  م�صطفى)1(، 
ت�صتعني  العربية  "اللغة  يقول:  طحان حيث 
بالفتحة يف كثري من احلاالت التي تعاملها 
بالن�صب على الرغم من اأن حقها اأال تن�صب 
الثالث  غري  حركية  حاالت  وجدت  اأنه  لو 
ال�صائعة")2(. وبهذا  الفر�صية ي�صري اإىل اأنه 
لو وجدت يف العربية حركات غري املعروفة 
ملاعوملت بع�ش املن�صوبات بالن�صب. وهذا 
الراأي ينكر انتظام املن�صوبات حتت قاعدة 
معينة كما هو عند املرفوعات التي جتمعها 
مظلة العمدة، واملجرورات التي تظلها مظلة 
االإ�صافة، فعامة ما يندرج حتت حكم الن�صب 
ال يجمع بينه جامع ح�صب هذا املذهب، ومن 
هذا الراأي ن�صاأ القول بالن�صب على اخلالف؛ 
ليكون تف�صريًا لطائفة من املن�صوبات التي 
معاين القراآن واإعرابه، اأبو اإ�صحاق اإبراهيم بن ال�صري،   -1
حتقيق عبد اجلليل عبده �صلبي )دار احلديث القاهرة-
الفتح  واخل�صائ�ش،اأبو   ،47/1 1424ه-2004م(  
عثمان بن جني، 49،69،78/1، و اإحياء النحو، املقدمة 

�ش و، ز.
االأل�صنية العربية، رميون طحان )دار الكتاب اللبناين –   -2

بريوت( 2 /29.
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�صاحب  ورجح  اجلمهور)5(.  مذهب 
بحرفية  القائلني  مذهب  اأبوجناح 
على  بعدها  املن�صوب  وخرج  لي�ش، 
اخلالف املرتتب على نفي العالقة بني 
اإىل  اأدى  الذي  وهو  واخلرب،  املبتداأ 
بينهما)6(،  االإعرابية  احلركة  تغاير 
عند  القول  هذا  اأجد  مل  اأنني  واحلق 
لي�ش  بحرفية  القائلني  فحتى  غريه، 
ولعله  خربها،  ن�صب  عنها  ينفوا  مل 

اجتهاد �صخ�صي منه .
املفعول معه : ذهب الكوفيون اإىل اأن   .3
اخلالف،  على  من�صوب  معه  املفعول 
املاء  ا�صتوى   : قولهم  نحو  وذلك 
والطيال�صَة،  الربد  وجاء  واخل�صبَة، 
النحاة  اأقوال  معددا  ال�صيوطي  قال 
يف  نا�صب املفعول معه : " الرابع : 
اأن ن�صبه باخلالف، ون�صبه ابن مالك 
للكوفيني، ُورد باأن اخلالف معنى من 
باملعاين  الن�صب  يثبت  ومل  املعاين، 
كان  لو  وباأنه  االألفاظ،  من  املجردة 
اخلالف نا�صبًا لقيل ما قام زيد لكْن 
يقله  ومل  عمرًا،  ال  زيد  ويقوم  عمرًا، 
اأحد من العرب ")7(. فبني ال�صيوطي 

مغني اللبيب، 227/1.  -5
ينظر درا�صات يف نظرية النحو �ش 48 - 50.  -6

عبد  الدين  جالل  اجلوامع،  جمع  �صرح  الهوامع  همع   -7
الرحمن بن اأبي بكر ال�صيوطي، حتقيق عبد العال �صامل 
واالإن�صاف،   ،293 /3  ) العلمية  البحوث  دار   ( مكرم 

.155/1

لي�ش  يف  النحاة  اختلف  لي�ش:  خرب   .2
فعل؛  اأنها  اإىل  اجلمهور  فذهب 
ل�صت،  نحو:  بها  ال�صمائر  الت�صال 
ول�صنت،  ول�صن،  ول�صنا،  ول�صتما، 
بها،  التاأنيث  تاء  ات�صال  وكذلك 
وذهب اآخرون اإىل اأنها حرف ؛ الأنها 
ال تت�صرف ت�صرف االأفعال، قال ابن 
اأفعال  وكلها  واأخواتها  "كان  عقيل: 
اإىل  اجلمهور  فذهب  لي�ش  اإال  اتفاقا 
اأحد  الفار�صي يف  اأنها فعل،  وذهب 
اأحد  يف  �صقري  بن  بكر  واأبو  قوليه، 
ون�صب  حرف")1(،  اأنها  اإىل  قوليه 
اإىل  اأي�صا  القول  هذا  ه�صام)2(  ابن 
االأ�صول  يف  والذي  ال�صراج،  ابن 
خالف ذلك)3(، فقد ن�ش ابن ال�صراج 
يف اأ�صوله على فعليتها حني قال : " 
فاأما لي�ش، فالدليل على اأنها فعل واإن 
كانت ال تت�صرف ت�صرف الفعل قولك: 
ول�صتما  �صربت،  تقول:  كما  ل�صت، 
ول�صن،  ك�صربنا  ول�صنا،  ك�صربتما، 
ه�صام  ابن  ورجح  ك�صربن")4(. 
�صرح ابن عقيل على األفية ابن مالك، حتقيق حممد حمي   -1
الدين عبد احلميد )دار الفكر – دم�صق ط2 – 1985م( 

.262 /1
مغني اللبيب عن كتب االأعاريب،  جمال الدين ابن ه�صام   -2

) مطبعة عي�صى احللبي( 1/ 227.
�صهل  بن  اأبوبكرحممد  النحو،  يف  االأ�صول  ينظر   -3
موؤ�ص�صة   ( الفتلي  احل�صني  عبد  حتقيق  ال�صراج،  بن 

الر�صالة،بريوت – 1408ه – 1988م(82/1- 83.
نف�صه 82/1 .  -4
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امل�صتثنى  الفائدة)2(، وخروج  ب�صرط 
قال  و�صيبويه  اخلليل  اإليه  نبه  اأمر 
�صيبويه: "هذا باب ال يكون امل�صتثنى 
اإالَّ ن�صبًا الأنه خمرج مما اأدخلت  فيه 
قبله كما عمل  فيه غريه فعمل فيه ما 
له  قلت:  حني  الدرهم  يف  الع�صرون 
اخلليل  قول  وهذا  درهما   ع�صرون 
يف  العامل  اأن  فبني  الله")3(  رحمه 
عن   خروجه  هو  امل�صتثنى  ن�صب 
وياأتي  له،  ال�صابق  العامل  تاأثري 
ال�صيوطي ليو�صح  هذه امل�صاألة اأكرث، 
حني قرر اأنه  انت�صب ملخالفة االأول؛ 
بعد  القيام  له  موجب  امل�صتثنى  الأن 
نفيه عن االأول، اأو عك�صه، وعزا هذا 
القول اإىل الك�صائي فيما نقله عنه ابن 
)غري(  اأن  اأي�صا  ويوؤكد  ع�صفور)4(. 
مل تقع يف اال�صتثناء لت�صمنها معنى 
ما  مغايرة  تقت�صي  الأنها  بل  )اإال( 
بعدها ملا قبلها، فا�صرتك اإال وغري يف 
املغايرة، فاملعنى الذي �صارت به غري 

ا�صتثناء هو لها يف االأ�صل)5(.
التمييز : قرر ابن ع�صفور اأن التمييز   .6
من�صوب على ال�صرف وذلك بقوله : 

همع الهوامع، 248/3 .  -2
كتاب �صيبويه، اأبوب�صر عمرو بن عثمان بن قنرب، حتقيق عبد   -3

ال�صالم حممد هارون  )دار اجليل  - بريوت( 2/ 330.
ينظر الهمع،252/3- 253.  -4

ال�صيوطي،  الدين  جالل  النحو،  يف  والنظائر  االأ�صباه   -5
)دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان( 235/1.

مذهب القائلني بن�صبه على اخلالف، 
وحجته  الراأي  هذا  يرت�ش  مل  ولكنه 
معنوي،  عامل  اخلالف  اأن  ذلك  يف 
اأخرى  معنوية  عوامل  وجود  ولكن 
احلجة  هذه  قوة  من  يقلل  النحو  يف 
فمن املعلوم اأن االبتداء  والتجرد من 
معنويان،  عامالن  واجلازم  النا�صب 
يف  عاملني  النحاة  عدهما  ذلك  ومع 
هو  لي�ش  اخلالف  اإذن  ؛  بابيهما 
النحو  يف  الوحيد  املعنوي  العامل 

العربي  حتى يرد بهذا ال�صبب.
واو  بعد  الواقع  امل�صارع  الفعل   .4
واو  بعد  امل�صارع  وقع  اإذا  املعية:  
نفي  بعد  امل�صاحبة  مفهوم  اأفادت 
اأو طلب حم�ش، فاإن العرب  حم�ش، 
عامل  يف  النحاة  واختلف  تن�صبه، 
هذا الن�صب، فذهب الكوفيون اإىل اأنه 
الثاين  الأن  اخلالف؛  على  من�صوب 
خمالف لالأول وم�صروف عنه، وذلك 
وت�صرب  ال�صمك  تاأكل  ال  كقولنا: 
من�صوب؛  ت�صرب  فالفعل  اللنب، 
ملخالفته للفعل تاأكل)1(، و�صياأتي ذكر 

املذهب الثاين اإن �صاءالله.
 : باأنه  امل�صتثنى  عرف   : اال�صتثناء   .5
املخرج باإال اأو اإحدى اأخواتها حتقيقا 
مرتوك  اأو  مذكور  من  تقديرًا  اأو 

ينظر �صرح ابن عقيل،4/ 11، واالإن�صاف، 323/2.  -1
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الباب  هذا  يف  ينت�صب  ما  جميع  اأن 
ينت�صب على اأنه لي�ش من ا�صم االأول 
اأن  كالمه  ومعنى  هو")3(.  هو  وال 
اال�صم الثاين ين�صب ؛ ملغايرته لال�صم 
االأول واختالفه عنه، فالعلم  لي�ش هو 
الرجل يف املعنى، والدرهم لي�ش هو 

الع�صرين، وهكذا البقية .

املبحث الثالث
رد القول بالن�شب على اخلالف

لظواهر  النحاة  بع�ش  تخريج  تقدم 
الن�صب  على  الن�صب  حاالت  من  اإعرابية 
على اخلالف، ومل يكن هذا التخريج حمل 
اإجماع بني النحاة، فقد خالفه بع�ش النحاة 
اإما برد هذا املذهب ت�صريحًا، اأو بتجاهله 
وفيما  اآخر،  وجه  على  امل�صاألة  وتخريج 
يلي اأعر�ش لهذه املن�صوبات �صالفة الذكر  

م�صحوبة بوجوه تخريجها االأخرى.
الواقع خربًا، وقد خرجه  الظرف  اأول:  
الن�صب  – على  تقدم  كما   - الكوفيون  
على اخلالف، واأما الب�صريون فخالفوهم 
يف هذا التوجيه وذهبوا اإىل اأنه من�صوب 
بفعل مقدر با�صتقر، اأو ا�صم فاعل تقديره 
الظروف  اأن  ذلك  يف  وحجتهم  م�صتقر، 
جر،  حرف  وهو  )يف(  معنى  فيها  يراد 
وحروف اجلر البد لها من �صيء تتعلق به، 

نف�صه،  2/ 121.  -3

فعاًل،  يكون  ال  التمييز  يف  "العامل 
فيه  العامل  فاإمنا  فعاًل،  يكن  مل  فاإذا 
متام الكالم ")1(، و وا�صح من كالمه 
اأنه يرى ن�صب التمييز على اخلالف، 

وهو الذي عرب عنه بتمام الكالم.
: ن�ش �صيبويه على جملة من  احلال   .7
لكونها   ؛  من�صوبة  باأنها  احلال  اأمثلة 
خارجة عن حكم ما قبلها حيث يقول: 
من  لي�ش  الأنه  ينت�صب  ما  باب  "هذا 
قولك  وذلك  هو  هو  وال  قبله  ما  ا�صم 
بيت  جارى  وهو  دنيا  عمى  ابن  هو 
كل  يف  وقع  قد  اأحوال  فهذه  بيت، 
واحد منها �صيء،  وانت�صب الأن هذا 
الكالم قد عمل فيها كما عمل الرجل 
علما  الرجل  اأنت  قلت  حني  العلم  يف 
لك  ف�صرت  ما  على  منت�صب  فالعلم 
قبله كما عمل ع�صرون  ما  فيه  وعمل 
يف الدرهم حني قلت ع�صرون درهما 
الع�صرين  ا�صم  من  لي�ش  الدرهم  الأن 
درهم  هذا  ذلك  ومثل  هي  هو  وال 
ما  بع�ش  اأمثلته  وزنا")2(. وت�صمنت 
ي�صري  ما  وهو  التمييز  حتت  يندرج 
التمييز  ن�صب  يرى  ممن  انه   اإىل 
"واعلم  اأي�صا:  على اخلالف، ويقول 
جناح،  اأبو  �صاحب  حتقيق  الزجاجي،  جمل  �صرح   -1

.284/2
الكتاب، 2/ 118.  -2
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ترفع اال�صم وتن�صب اخلرب، وهذا خالف 
املذهب االأول الذي رجح حرفيتها وخرج 
يو�صح   اخلالف،  على  بعدها  املن�صوب  
بفعليتها،  القائلني  مذهب  العكربي 
لفظّي  فعل  هي  قال  "ومن   : بقوله  وذلك 
الت�صّرف  و�صلبت  ذكرنا  مبا  احتجَّ  فقد 
جواز  فعل  اأَنها  على  ويدل  بها  ل�صبهها 
اجلميع  عند  ا�صمها  على  خربها  تقدمي 
وتقدميه عليها عند كثري منهم")3(، وهذا 
بحرفيتها  القول  الأن  اجلمهور؛  راأي  هو 

من�صوب اإىل اأفراد من النحاة .
ثالثًا: املفعول معه، واأما املفعول معه فقد 
�صعفوا يف نا�صبه الراأي ال�صابق وجعلوا 
ن�صبه بعامل لفظي، قال ال�صيوطي : " يف 
نا�صب املفعول معه اأقوال : اأحدها:  وهو 
االأ�صح اأنه ما تقدمه من فعل اأو �صبهه")4(. 
للمذهب االآخر ودح�صه  اإبطاله  وقد تقدم 
حلجتهم، وذهب الزجاج اإىل اأنه من�صوب 
بعامل مقدر، والتقدير يف املثال ال�صابق: 
والب�ش اخل�صبة،  وما اأ�صبه ذلك؛ الأن الفعل 
ال يعمل يف املفعول وبينهما الواو، وذهب 
الله  عبد  البقاء  اأبو  واالإعراب،   البناء  علل  يف  اللباب   -3
طليمات   خمتار  غازي  حتقبق  العكربي،  احل�صني  بن 
 ،165 /1 ،) الفكر  - دم�صق  - ط 1، 1995م  )دار 
وينظر جميب الندا اإىل �صرح قطر الندى، جمال الدين 
عبدالله بن اأحمد الفاكهي، حتقيق اإبراهيم جميل حممد 
اإبراهيم ) مكتبة املتنبيء  - ط1 – 1428ه – 2008م ( 

�ش384.
الهمع، 3/ 237.  -4

الكتاب   : قولنا  يف  التقدير  اأن  على  فدل 
اأمامك، هو الكتاب ا�صتقر يف اأمامك، ثم 
حذف حرف اجلر فات�صل الفعل بالظرف 
الفاعل،  با�صم  قدره  من  وكذلك  فن�صبه، 
به  تتعلق  اأن  يجوز  كالفعل  الفاعل  وا�صم 
االأنباري  ابن  وتكفل  اجلر)1(.  حروف 
مذهبهم  متهما  الكوفيني  على  بالرد 
يقول:  حيث  حجتهم  داح�صًا  بالف�صاد 
الكوفيني،  كلمات  عن  اجلواب  "واأما 
املعنى هو  املبتداأ يف  اإن خرب  قولهم:  اأما 
املبتداأ واإذا قلت زيد اأمامك وعمرو وراءك 
لي�ش  ووراءك  زيد،  هو  لي�ش  فاأمامك 
اأن  وجب  له  خمالفا  كان  فلما  عمرو،  هو 
هذا  قلنا  اخلالف،  على  من�صوبا  يكون 
لن�صب  املوجب  كان  لو  الأنه  وذلك  فا�صد 
املبتداأ  لكان  للمبتداأ  كونه خمالفا  الظرف 
اأي�صا يجب اأن يكون من�صوبا؛ الأن املبتداأ 
خمالف  الظرف  اأن  كما  للظرف  خمالف 
للمبتداأ؛ الأن اخلالف ال يت�صور اأن يكون 
من واحد واإمنا يكون من اثنني ف�صاعدًا 
فكان ينبغي اأن يقال زيدًا اأمامك، وعمرًا 
ذلك  يجز  فلما مل  ذلك  اأ�صبه  وما  وراءك، 

دل على ف�صاد ما ذهبوا اإليه ")2(.
النحاة  جمهور  ذهب  لي�ش  خرب  ثانيًا: 
كان  اأخوات  من  واأنها  لي�ش،  فعلية  اإىل 
ينظر االإن�صاف، 245/1’ 146، ودرا�صات يف نظرية   -1

النحو، �ش45-44.
نف�صه 247/1.  -2
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تقدم  كما  ال�صيوطي  يرجح  ومل  بال)5(، 
اأيًا من هذه االآراء، واأما ابن االأنباري فقد 
رجح راأي الب�صريني)6(، ويالحظ  ورود 
امل�صاألة  هذه  يف  ل�صيبويه  راأي  من  اأكرث 
امل�صتثنى  ن�صب  يرى  ممن  اأنه  �صبق  فقد 
على اخلالف، و ال�صيوطي يروي اأنه ممن 
يرى ن�صبه باإال، لكن املن�صو�ش عليه يف 
الكتاب اأنه من�صوب على اخلروج من حكم 

ماقبله، وهذا عني ما اأطلق عليه اخلالف.
�شاد�شًا: التمييز، وقد �صبق ذكر املذهب 
اخلالف،  على  من�صوب  اأنه  يرى  الذي 
وراأى خمالفوه اأنه من�صوب مبا �صبقه من 
فعل ونحوه، يقول ابن االأنباري : " فاإن 
قيل فما العامل فيه الن�صب قيل فعل وغري 
فنحو  فعال  فيه  العامل  كان  ما  فاأما  فعل 
ت�صبب زيد عرقا و تفقاأ الكب�ش �صحما ف 
عرقا و �صحما كل واحد منهما من�صوب 
بالفعل الذي  قبله... واأما ما كان العامل 
رجال  ع�صرون  عندي  نحو  فعل  غري  فيه 
ذلك  اأ�صبه  وما  درهمًا،  ع�صر  وخم�صة 
فالعامل فيه هو العدد الأنه م�صبه بال�صفة 
امل�صبهة با�صم الفاعل نحو ح�صن و �صديد 
بينهما  امل�صابهة  ووجه  ذلك،   اأ�صبه  ما  و 
اأن العدد يو�صف به كما يو�صف بال�صفة 

امل�صبهة با�صم الفاعل")7(.
نف�صه 186.  -5
نف�صه 186.  -6

نف�صه 181، 183.  -7

من�صوب  اأنه  اإىل  االأخف�ش  احل�صن  اأبو 
بانت�صاب مع يف نحو : جئت معه)1(.

واو  بعد  الواقع  امل�صارع  الفعل  رابعًا: 
اإىل  تقدم-  -كما  الكوفيون  ذهب  املعية، 
اأنه من�صوب على ال�صرف وهو اخلالف، 
على  ن�صبه  فقد خرجوا  الب�صريون  واأما 
املثال  )اأن(، والتقدير عندهم يف  اإ�صمار 
واأن  لل�صمك  اأكل  منك  يكن  )ال  ال�صابق 

ت�صرب اللنب()2(.
ال�صيوطي  ذكر  اال�صتثناء   خام�شًا: 
منها  امل�صتثنى  ن�صب  يف  اأقوال  �صبعة 
الراأي  وهو  اخلالف  على  من�صوب  اأنه 
من�صوب  اأنه  ومنها  ذكره،  �صبق  الذي  
باإال، وهو من�صوب اإىل �صيبويه  واملربد؛ 
وذلك الأنها خمت�صة بدخولها على اال�صم، 
للجن�ش)3(،  النافية  وال  كاإن،  فيه  فعملت 
اإال،  بوا�صطة  بالفعل  من�صوب  اأنه  ومنها 
اإىل  االأنباري  ابن  ن�صبه  املذهب  وهذا 
الب�صريني)4(، وذهب الفراء من الكوفيني 
اإىل اأن اإال مركبة من اأن و ال ثم خففت اأن 
االإيجاب  واأدغمت يف ال فهي تن�صب يف 
اعتبارًا  النفي  يف  وترفع  باإن  اعتبارا 

ينظر االإن�صاف 1/ 155.  -1
واالإن�صاف   ،25/2 واملقت�صب    ،424/1 الكتاب   -2

.323/2
الهمع 252/3.  -3

حممد  بن  الرحمن  عبد  الربكات  اأبو  العربية،  اأ�صرار   -4
)دار اجليل  قدارة،  : د.فخر �صالح  االأنباري،  حتقيق 

�ش185.  )1995  ،1 – بريوتط 
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خامتـــــــــــــــة 
ال�صاحلات  تتم  بنعمته  الذي  لله  احلمد 
وال�صالة والالم على خري الربيات حممد 

عليه من ربه اأف�صل ال�صلوات..
وبعد فهذه خامتة بحث ظاهرة الن�صب على 
اأقوال  مبينا  امل�صاألة  تتبع  الذي  اخلالف، 
ويعد  لها،  والراف�صني  بها  القائلني  النحاة 
الن�صب على اخلالف ظاهرة نحوية مل تنل 
حظها من الدرا�صة والتنقيب . وقد تو�صلت 

من خالل هذا البحث اإىل النتائج التالية:
لي�ش  اخلالف  على  بان�صب  القول  اأوًل: 
به  قال  بل  معينة  نحوية  مبدر�صة  خا�صا 

نحاة ينتمون اإىل مدا�ش خمتلفة.
اخلالف  على  الن�صب  م�صطلح  ثانيًا: 
�صمى  فقد  غريهم  واأما  كويف،  م�صطلح 
وهما  اخلروج،  اأو  بال�صرف  الظاهرة 

م�صطلحان مرادفان للن�صب على اخلالف.
كان  النحوي  بالعامل  التم�صك  ثالثًا: 

ال�صبب الرئي�ش للقول بهذه الظاهرة
رابعًا: الن�صب على اخلالف من العوامل 

املعنوية يف النحو العربي.
التو�شيات :

النحوي  احلقل  يف  الباحثني  اأو�صي 
باأهمية معرفة م�صطلحات قدامى النحاة، 
باأ�صاليبهم،  والتمر�ش  اأغوارها،  و�صرب 
ال�صيما  العميقة  النحوية  الق�صايا  وبحث 

التي مل تنل حظها من البحث.

من�صوبة  كذلك  وهي  احلال،  �شابعًا: 
�صبقها  مبا  بال�صرف  القائلني  غري  عند 
من فعل ونحوه، قال ابن االأنباري: "فاإن 
قيل فما العامل يف احلال الن�صب قيل ما 
فعل  �صربني  على  وهو  العامل  من  قبلها 
املراد  العكربي  وبني  فعل")1(،  ومعنى 
مبعنى الفعل وذلك بقوله : " والعامل يف 
فالفعل  فعل  ومعنى  فعل  �صربان  احلال 
اأقبل وجاء ونحوهما... واأما العامل  مثل 
املعنوّي فكاأ�صماء االإ�صارة كقولك هذا زيد 
واأ�صري  ُه  اأَُنبِّ معناه  الأن  عمل  واإمنا  قائمًا 
اإليه يف حال قيامه وال يتقدم احلال على 
والتقدمي  مت�صرف  غري  الأنه  العامل  هذا 

ت�صرف فال ي�صتفاد بغري مت�صرف ".
من خالل هذه املقارنة بني اأقوال القائلني 
الراف�صني  وبني  اخلالف  على  بالن�صب  
بالعامل   التم�صك  اأن  يت�صح  به  القول 
التباين، فكلهم  كان ال�صبب الرئي�ش لهذا 
جممعون على �صرورة وجود عامل لهذا 

الن�صب ظاهرًا اأو مقدرًا.
اإن حمدودية العالمات االإعرابية  يف مقابل 
تعدد  اإىل  اأدت  وت�صعبها  العوامل  �صعة 
اأوجه تخريج امل�صاألة الواحدة رغم احتاد 

العالمة االإعرابية، والباب النحوي.

اأ�صرار العربية، �ش 176.  -1
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ملخ�س البحث
من  مهمًا  جانبًا  الورقة  هذه   تتناول 
العربي  النحو  يف  الفكر  اإعمال  جوانب 
قليلة  قد تكون  تتناولها  التي  فالق�صية   ؛ 
 : وهي   اأال  العربية   بحوث  يف  الدور 
قوادح القيا�ش النحوي ودورها يف اإثراء 

الفكر النحوي. 
فهو بهذا الو�صف يتناول اأوجه االعرتا�ش 
على القيا�ش ، وهي اأوجه النقد التي ُيبديها 

املعرت�ش على قيا�ش خ�صمه.
تتمثل اأهمية البحث فيما يلي:

العقلي  اال�صتدالل  جانب  يتناول  اأّنه  ــــــ 
والكوفة  الب�صرة  نحاة  اعتمده  الذي 

يف تقعيد قواعدهم .
يهتم بت�صنيف حجج النحو وا�صتنباط  ــــــ 

اأدلته .
اإثراء اجلدل العقلي ، وذلك من خالل  ــــــ 
منها.  راأيا  وتبني  االآراء  ترجيح 

وُيجيب البحث عن االأ�صئلة االآتية:
ما املق�صود بالقادح النحوي؟ ـــــ 

ما اأنواع القوادح النحوية؟ ـــــ 
على  القوادح  حتدثه  الذي  االأثر  ما  ـــــ 

القاعدة النحوية؟
النتائج  بع�ش  اإىل  البحث  خُل�ش  وقد 
منها؛ اأّن االختالف حول تعريف القيا�ش 
اأّثر �صلبًا على امل�صطلح ، فتعدد التعريفات 

ت�صعف امل�صطلح .
انق�صام  حول  الكبري  االختالف  كذلك 
تقف  قد  قوادحه  وت�صنيف   ، القيا�ش 
عائقا اأمام طالب العلم فيتعذر عليه تناول 

امل�صائل املتعلقة بالقيا�ش.
القادح النحوي يف راأيي لي�ش بال�صرورة 
على  ماأخذًا  االأحوال  كل  يف  ميثل  اأْن 
املذهب ؛ بل ُيعترب يف بع�ش امل�صائل راأيًا 
تبناه �صاحبه اإْن اعتمد على اأدلَّة  وا�صحة 

املحجة .
م�صائل  بتوظيف  الباحثة  تو�صي  وعليه 
اإثراء الفكر النحوي، وتبني  اخلالف يف 
االآراء التي تخدم النحو العربي مبعنى اأال 

يكون اخلالف ملجرد اخلالف.
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of grammar and developing 
his evidence..
Enrich the mental debate, 
by weighing opinions and 
adopting an opinion..
The search answers the 
following questions.:
What is Grammar.
What types of grammatical 
grammatical..
What is the impact of 
the argument on the 
grammatical base..
The second chapter, which 
studied the elements of 
the measurement and its 
sections, was descriptive, 
and the grammatical 
parameters of the third 
section were clarified, and 
it was not without reference 
to the explanatory side, 
which was adopted by the 
grammarians. The research 
concluded with conclusions 
and recommendations.

Abstract
This research deals with 
an important aspect of 
the realization of thought 
and reason in the Arabic 
grammar. The issues 
and theses it deals with 
may have little role in 
Arabic research, namely 
grammatical grammars and 
their role in enriching the 
classical thought.
In this description, it deals 
with the objections to 
measurement, namely, the 
criticisms of the objector to 
measure his opponent..
The importance of research 
is as follows.:
It deals with the aspect of 
mental reasoning adopted 
by the Basra and Kufa 
miners in stepping up their 
bases..
He is interested in 
classifying the arguments 
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اأّن درا�صة  وتتمثل اأهمية املو�صوع : يف 
القوادح و�صيلة نعرف بها �صحيح القيا�ش 
غالب  على  تعود  ها  اأنَّ كما  فا�صده،  من 
اإيراد  على  القدرة   : منها  بفوائد  العلم 
االأدلة  ، ومناق�صة  االعرتا�صات واالأجوبة 
ذلك   كان  اأ  �صواء  املخالف  يوردها  التي 

يف مقام اجلدل اأو املناظرة اأو البحث.
فالهدف من هذه الدرا�صة يتمثل يف : 

حتدثه  الذي  االأثر  على  الوقوف    /1
من  باأ�صل  تتعلق  التي  العيوب 

االأ�صول النحوية ؛ وهو القيا�ش.
القاعدة  على  يرتتب  الذي  االأثر  بيان   /2

النحوية  اأو املذهب املقدوح فيه.
االأ�صئلة  عن  الدرا�صة  هذه  اأجابت  وقد 

التالية:
ما املق�صود بالقادح النحوي؟  /1

ما اأنواع القوادح النحوية؟  /2
على  القوادح  حتدثه  الذي  االأثر  ما   /3

القاعدة النحوية؟
املنهج  الدرا�صة  هذه  يف  انتهجُت   وقد 

اال�صتقرائي. 
م�شطلحات الدرا�شة:

على  معتمدة  الدرا�صة  هذه  قامت         
م�صطلح  ؛  اأهمها  امل�صطلحات  من  عدد 
ُت�صيب  التي  العيوب  به  ونعني  القوادح 
على  ب�صببها  وُيعرَت�ش  النحويَة،  العلَة 

مقدمة
، واأفا�ش  الذي تف�صل واأنعم   الله  اأحمد 
واأ�صكره   ، مباركًا  كثريًا  حمدًا   ، واأكرم 
�صكرًا يثقل االأر�ش واجلبال، واأ�صهد اأنَّ 
وخليله،  وحبيبه  ور�صوله  عبده  حممدا 
�صلى الله عليه وعلى اآله واأ�صحابه، �صالة 
ت�صليما،  و�صلم  واالآ�صال،  بالغداة  دائمة 
ط جمعت فيه عددًا  وبعد: فهذا بحث مب�صَّ
القيا�ش   على  النحويني  اعرتا�صات  من 
يف  قدحًا  االعرتا�صات  هذه  ُتعدُّ  فقد   ؛ 

�صحة القيا�ش .
عام  مو�صوع  من  جزء  القيا�ش  فقوادح 
وهذه   ، باالأدلة  اال�صتدالل  مناق�صة  وهو 
املناق�صة مرحلة من مراحل درا�صة امل�صائل 
اخلالفية ، درا�صة مرتبة العنا�صر ، حيث 
ُيحرر اأواًل حمل النزاع ثم يتناول االأقوال  
واالأدلة الواردة فيه  ، ثم مناق�صة االأدلة ، 

ثم ترجيحها ، و بيان الثمرة .
اأ�شباب اختيار املو�شوع :

القيا�ش  الكتابة يف قوادح  ملا راأيت ندرة 
والوقوف  منها   درا�صة جزٍء  على  عزمت 
يل  الله  ؛في�صر  واأق�صامها   اأنواعها  على 

هذه الورقة .
كذلك الُبدَّ للنحويَّ من اأْن يقف على م�صائل 
النحو وق�صاياه ، ومعرفة اآراء النحاة من 

حيث االتفاق واالختالف معرفة علمية .
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املبحث االأول
مفهوم القوادح والقيا�س

اأوًل: تعريف القوادح
اح لُتوِرَي؛  ْند وبالَقدَّ الَقْدُح لغًة: َقْدُحك بالزَّ
َفَتْخُرُج  َرُب  ُي�صْ ِللَِّذي  ُيَقاُل  ولالأَ�صمعي: 
اإِذا  َن�َصِبِه  يِف  وَقَدْحُت  احة.  َقدَّ اُر  النَّ ِمْنُه 
اَخ: مَّ َطَعْنَت؛ َوِمْنُه َقْوُل اجُلَلْيح َيْهُجو ال�صَّ

ْد           واْقَت�صِ َك  ِبِعْر�صِ َدْح  مَتْ اَل  اُخ  اأَ�َصمَّ
ي اَل َح�َصَب  اأَ للُمَتقاِدِح  َزْنداَك  اْمٌروؤٌ  فاأَنَت 
)1(. َقاَل اأَبو َزْيٍد: َوِمَن  حُّ َلَك َواَل َن�َصب َي�صِ
َمَثٌل  َمْرٍخ)2(؛  يِف  ِبِدْفلى  اْقَدْح  اأَمثالهم: 
وَقَدَح  االأَديب.  االأَريِب  ُجِل  ِللرَّ َرُب  ُي�صْ
َويِف  َذِلَك؛  ِمْن  ر،  اأَثَّ ْدِري:  �صَ يِف  ال�صيُء 
ُه َوْجَهُه: َيْقَدُح ال�صكُّ  َم اللَّ ، َكرَّ َحِديِث َعِليٍّ

يِف َقْلِبِه باأَوَِّل عاِر�صٍة ِمْن �ُصْبهٍة)3(.
َجِر  ال�صَّ يِف  َيَقُع  اأَكاٌل  والقادُح:  والَقْدُح 
َوَكاَلُهَما  الَعَفُن،  والقادُح:  واالأَ�صنان. 

َفٌة َغاِلَبٌة.  �صِ
اأَي  ِقْدِحه  َو�ْصُم  َدَقني  �صَ َمَثل:  يِف  َوُيَقاُل 
ْر  ؛ َقاَلُه اأَبو َزْيٍد. َوَيُقوُلوَن: اأَْب�صِ َقاَل احَلقَّ
الف�صل،  اأبو  على،  بن  مكرم  بن  حممد  العرب/  ل�صان   -1
جمال الدين ابن منظور االأن�صاري الرويفعى  االإفريقى 
/ – بريوت  �صادر  دار  /النا�صر:  711هـ(  )املتوفى: 

لطبعة: الثالثة - 1414 هـ/ف�صل القاف/554/2.
ف�صل املقال يف �صرح كتاب االأمثال /اأبو عبيد عبد الله   -2
)املتوفى:  االأندل�صي  البكري  حممد  بن  العزيز  عبد  بن 
موؤ�ص�صة  /النا�صر:  عبا�ش  اإح�صان  /ت:  487هـ( 
االأوىل، 1971 م/  /الطبعة:  –لبنان  الر�صالة، بريوت 

�ش203.
ل�صان العرب / ابن منظور/ف�صل القاف/554/2.  -3

عنها  والتعبري  بالقيا�ش،  اال�صتدالل 
هذه  كرثة  اإىل  اإ�صارة  االأق�صى  باجلمع 

العيوب.
كذلك هي االعرتا�صات التي ُيعرَت�ش بها 
على القيا�ش بحيث ُتظهر نق�صا اأو تك�صف 

عن نق�شٍ اأو �صعٍف يف اال�صتدالل. 
هيكل الدرا�شة:

؛  مباحث  ثالثة  اإىل  البحث  هذا  م  ُق�صِّ
مبحث اأول : تناولت فيه مفهوم القوادح 
تناول  فقد  الثاين  املبحث  ا  اأمَّ والقيا�ش،  
ك�صف  وقد   ، واأق�صامه  القيا�ش  اأركان 
تتعلق  التي  القوادح  عن  الثالث  املبحث 
اأو�صحت  خامتة  ذلك  تال  ثم   ، بالقيا�ش 
البحث  وذّيل  والتو�صيات.  النتائج  فيها  

بقائمة من امل�صادر واملراجع.
الدرا�شات ال�شابقة:

وقفت على درا�صة بعنوان قيا�ش العك�ش 
الربكات  اأبي  عند  النحوي  اجلدل  يف 
االأنباري )ت: 577هـ( بحث تكميلي لنيل 
درجة الدكتوراه يف اللغة العربية واآدابها، 
حممد  بن  علي  بن  حممد  الطالب  قدمه 

العمري/ جامعة اأم القرى/ 1429هـ .
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َو  )ُمَقاَي�َصًة(  ااْلأَْمَرْيِن  َبنْيَ  َو)َقاَي�َش( 
ِه َقا�َصُه  ْيَء ِبَغرْيِ )ِقَيا�ًصا(. َو )اْقَتا�َش( ال�صَّ
ِبيِه )اْقِتَيا�ًصا( اأَْي َي�ْصُلُك  ِبِه. َوُهَو َيْقَتا�ُش ِباأَ

�َصِبيَلُه َوَيْقَتِدي ِبِه.)4(
َقْي�صًا  َيقي�ُصه  ْيَء  ال�صَّ الل�صان : قا�َش  ويف 
َعَلى  ره  قدَّ اإِذا  �صه  وَقيَّ واْقتا�صه  َوِقَيا�ًصا 

ِمَثاِلِه، َقاَل:
ــــــــــــــدي ُمَقيِّ�ساتــــــــــه فهنَّ باالأَينْ

ّيطاُتـــــــــهنْ راٌت وخُمَ ُمَقــــــــــــــدِّ
وُق�ْصته  ِق�ْصته  َوُيَقاُل:  امِلْقدار.  وامِلقيا�ش: 
اأََق�ْصته،  ُيَقاُل  َواَل  وِقيا�صًا،  َقْو�صًا  اأَُقو�ُصه 
والِقي�ُش  به.  ِقي�َش  َما  وامِلْقيا�ش:  باالأَلف. 
ُرمٍح وقا�ُصه.  ِقي�ُش  ُيَقاُل:  الَقْدر،  القا�ُش: 
اْلِقَيا�ِش.  ِمَن  ُمفاَعَلة  املُقاَي�صة  ْيُث:  اللَّ
َقْدُر  اأَي  �صبع  اأُ ِقي�ُش  َخ�َصبٌة  َهِذِه  َوُيَقاُل: 
ذا  اإِ �َصْيَئنْيِ  َبنْيَ  َقاَي�ْصت  َوُيَقاُل:  اأُ�صبع. 

قاَدْرت َبْيَنُهَما)5(.
التقدير،  عن  عبارة  اللغة  يف  والقيا�ش: 
قدرته  اإذا  بالنعل،  النعل  ق�صت  يقال: 
اإىل  ال�صيء  رد  عن  عبارة  وهو  و�صويته، 

خمتار ال�صحاح / زين الدين اأبو عبد الله حممد بن اأبي   -4
بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )املتوفى: 666هـ(/ 
 - الع�صرية  املكتبة  ال�صيخ حممد/النا�صر:  يو�صف  ت: 
الدار النموذجية، بريوت – �صيدا/ الطبعة: اخلام�صة، 

1420هـ / 1999م/ �ش262.
الدين  جمال  الف�صل،  اأبو  على،  بن  مكرم  بن  حممد   -5
)املتوفى:  االإفريقى  الرويفعى   االأن�صاري  منظور  ابن 
/الطبعة:  بريوت   – �صادر  دار  /النا�صر:  711هـ( 

الثالثة - 1414 هـ/ ف�صل  القاف/6/ 187.

َو�ْصَم ِقْدِحك اأَي اعِرف َنْف�َصك . وَقَدَح يِف 
وَقَدَح  َعاَبُه.  َقْدحًا:  َيْقَدُح  اأَخيه  ِعْر�ش 
�َصْيٍء  يِف  وَعِمَل  ه  َغ�صَّ اأَخيه:  �صاِق  يِف 

َيَكَرُهُه)1(. 
هي  القوادح  اال�صطالح:  يف  والقدح 
النحويَة،  العلَة  ُت�صيب  التي  العيوب 
اال�صتدالل  على  ب�صببها  وُيعرت�ش 
بالقيا�ش، والتعبري عنها باجلمع االأق�صى 

اإ�صارة اإىل كرثة هذه العيوب)2(.
كذلك هي االعرتا�صات التي ُيعرت�ش بها 
على القيا�ش بحيث تظهر نق�صًا اأو تك�صف 

عن نق�شٍ اأو �صعٍف يف اال�صتدالل.
حيث  من  الدليل  يف  يقدح  ما  والقادح: 

العلة اأو غريها)3(.
ثانيًا: القيا�س

ِه  ْيَء ِبَغرْيِ القيا�س لغًة : من )َقا�َش( ال�صَّ
ِمَثاِلِه  َعَلى  َرُه  َقدَّ )َفاْنَقا�َش(  ِه  َغرْيِ َوَعَلى 
ِفيِهَما.  ا  اأَْي�صً )ِقَيا�ًصا(  َو  َوَقاَل  َباَع  َوَباُبُه 
)ِمْقَيا�ٌش(.  ْقَداُر  َوامْلِ اأََقا�َصُه.  ُيَقاُل:  َواَل 
القامو�ش / حمّمد بن حمّمد  العرو�ش من جواهر  تاج   -1
بن عبد الرّزاق احل�صيني، اأبو الفي�ش، امللّقب مبرت�صى، 
الزَّبيدي )املتوفى: 1205هـ( ت: جمموعة من املحققني /

النا�صر: دار الهداية ف�صل القاف/39/7.
/مناهج   GARB5363 املادة:  /كود  النحو  اأ�صول   -2
جامعة املدينة العاملية /النا�صر: جامعة املدينة العاملية /

�ش135.
التوقيف على مهمات التعاريف / زين الدين حممد املدعو   -3
بعبد الروؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين 
/ 1031هـ(  )املتوفى:  القاهري  املناوي  ثم  احلدادي 
النا�صر: عامل الكتب 38 عبد اخلالق ثروت-القاهرة /

الطبعة: االأوىل، 1410هـ-1990م/ �ش266.
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هو حمل غري املنقول على املنقول اإذا كان 
يف معناه  واحلق اأنَّ هذه التعريفات اإمنَّا 
العلة  ، الذي ي�صميه  ت�صدق على  قيا�ش 
وي�صمونه  ال�صرعي،  القيا�ش  الفقهاء  
اأي�صا قيا�ش املعنى ؛ وهو القيا�ش املعترب 
ال  التعريفات  هذه  فاإّن  ولذلك  الفقه  يف 
ت�صلح الأْن ُيعرَّف بها  القيا�ش  املعمول به 

يف حجج النحاة واإجراءاتهم)3(.
ه يتعلق بالق�صايا ال�صرعية           باعتبار اأنَّ
يف  منه  اال�صتفادة  عدم  يعني  ال  فهذا 
ل  امل�صائل النحوية ؛ لكننا ال ميكننا  اأْن ُننزِّ

احلكم ال�صرعي منزلة احلكم النحوّي.  
     اإّن اأحوى تعريف للقيا�ش واأوعاه هو 
تعريف القا�صي اأبي بكر حممد بن الطيب 
الباقالين، وهو قوله" : القيا�ش هو حمل  
معلوم مبعلوم باإثبات و�صف اأو نفيه ، يف 
اإثبات حكم لهما اأو نفيه عنهما ، اأو اإثباته 
ن�شَّ  فقد  االآخر".   عن  ونفيه  الأحدهما،  

الغزايل على اأّنه االأ�صّح)4(.
اأبو الربكات  االأدلة /  االإعراب و ملع  االإغراب يف جدل   -3
مطبعة  االأفغاين/  �صعيد   : االأنباري/ت  الدين  كمال 
اجلامعة ال�صورية1377هـ / �ش98.  قيا�ش العك�ش يف 
اجلدل النحوي عند اأبي الربكات االأنباري ت:) 577هـ( 
/ حممد بن علي بن حممد العمري/ ر�صالة دكتوراه/ 

�ش 147، 148.
بن  حممد  حامد  /اأبو  االأ�صول  تعليقات  من  املنخول   -4
حممد الغزايل الطو�صي )املتوفى: 505هـ( حققه وخرج 
ن�صه وعلق عليه: الدكتور حممد ح�صن هيتو /النا�صر: 
دم�صق  الفكر  دار  لبنان،  بريوت  املعا�صر-  الفكر  دار 
م/   1998  - هـ   1419 الثالثة،  /الطبعة:  �صورية   –

�ش422.

نظريه)1(. 
فالقيا�ش اللغوي هو: ما ثبت من الوا�صع 
"فاأبى   ، قاعدة  ال�صرفيون  جعله  ما  ال 
موافق  ال�صريف  للقيا�ش  خمالف  ياأبى" 
ـــــــ  االأطول  يف  كذا  ـــــــ  اللغوي  للقيا�ش 
وذلك الأّن القيا�ش ال�صريف اأْن ال يجيء ، 
فالقيا�ش الفا�صد ال�صورة غري داخلة يف 
التعريف، ولذا اأخرجوا ال�صروب العقيمة 
عن االأ�صكال بال�صرائط . فاملغالطة لي�صت 
مطلقًا من اأق�صام القيا�ش بل ما هو فا�صد 

املادة)2(. 
فه اأبو الربكات بخم�ش  وا�شطالحا: عرَّ
االأ�صل  ذكر  فيها  عليه  �صيطر  عبارات 
والفرع واجلامع بينهما فقال ": هو عبارة 
عن تقدير الفرع بحكم االأ�صل"، وقيل هو 
:  "حمل  فرع  على اأ�صل بعلة" ،  و اإجراء 
ن�ش  ثم   ، بعلة   الفرع  على  االأ�صل  حكم 
ون�شَّ    : العلة   هو  اجلامع  هذا  اأنَّ  على 
 : فقال   ، اآخر  تعريف  املعنيُّ يف  اأّنه  على 
ال�صريف  الزين  علي  بن  حممد  بن  علي   / التعريفات   -1
و�صححه  �صبطه  /ت:  816هـ(  )املتوفى:  اجلرجاين 
دار  النا�صر:  النا�صر/  باإ�صراف  العلماء  من  جماعة 
الكتب العلمية بريوت – لبنان /الطبعة: االأوىل 1403هـ 

-1983م/�ش181، 182.
ك�صاف ا�صطالحات الفنون والعلوم / حممد بن علي بن   -2
القا�صي حممد حامد بن حمّمد �صابر الفاروقي احلنفي 
واإ�صراف  تقدمي   / 1158هـ(  بعد  )املتوفى:  التهانوي 
ومراجعة: د. رفيق العجم /ت: د. علي دحروج   نقل 
 / اخلالدي  الله  عبد  د.  العربية:  اإىل  الفار�صي  الن�ش 
/الطبعة:  بريوت   – نا�صرون  لبنان  مكتبة  النا�صر: 

االأوىل - 1996م./ج2/�ش1347، 1350.
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اأّن القيا�ش  حيث ذكر يف معدن الغرائب 
اللغوي هو قيا�ش اأهل النحو العقلي فهو 

قيا�ش احلكمة والكالم واملنطق.
وا�صتعماالته  القيا�ش  تعريفات  فجميع 
ف  منبئ عن كونه فعل املجتهد،  ولذا ُعرٍّ
املذكورين مبثل  اأحد  اإبانة مثل حكم  باأّنه 
االإبانة  لفظ  واختيار  االآخر)4(.  يف  عّلته 
للحكم  مظهر  القيا�ش  الأّن  االإثبات  دون 

ولي�ش مبثبت له.
القيا�ش  التو�صيح  �صاحب  عّرف  ولهذا 
الفرع  اإىل  االأ�صل  من  احلكم  تعدية  باأّنه 
بعّلة مّتحدة ال تدرك مبجّرد الّلغة، والتعدية 
اإثبات حكم مثل حكم االأ�صل يف الفرع. 
اللغة احرتازا عن  تدرك مبجّرد  وقوله ال 

داللة الّن�ّش)5(. 
علم  كل   : امل�صتويف  �صاحب  وقال     
 ، والن�صو�ش  بال�صماع  ماأخوذ  فبع�صه 
وبع�صه   ، والقيا�ش  باال�صتنباط  وبع�صه 

باالنتزاع من علم اآخر)6(.

م�صعود  الدين  �صعد  التو�صيح/  على  التلويح  �صرح   -4
النا�صر:   / 793هـ(  )املتوفى:  التفتازاين  عمر  بن 
وبدون  طبعة  بدون  /الطبعة:  مب�صر  �صبيح  مكتبة 

تاريخ/106/2.
ك�صاف ا�صطالحات الفنون/ التهانوي/1352/2.  -5

االقرتاح / ال�صيوطي / 79.  -6

العبارة حاوية  )وهذه  الرازي:  عنه  وقال 
جلميع اأنواع القيا�ش)1(.

اإذا  ق�صايا  من  موؤلَّف  قول  فالقيا�ش: 
�صلمت لزم عنها لذاتها قول اآخر، كقولنا: 
فاإنَّه  حادث؛  متغري  وكل  متغري،  العامل 
لزم  �صلمتا  اإذا  ق�صيتني  من  مركب  قول 
عند  هذا  حادث؛  العامل  لذاتهما:  عنهما 

املنطقيني)2(.
ويف ال�صريعة عبارة عن املعنى امل�صتنبط 

من الن�ش.
مثل  اإبانة  القيا�ش:  االأ�صول:  اأهل  وعند 

حكم املذكورين مبثل علته يف االآخر)3(.
ويف عرف العلماء يطلق على معانت، منها 
اأي  العرب؛  لغة  تتّبع  من  م�صتنبط  قانون 
يف  وما  املو�صوعة  األفاظهم  مفردات  من 
قبلها  حكمها، كقولنا كّل واو متحّرك ما 
تقلب األفًا وي�صّمى قيا�صًا �صرفيًا كما يف 
املطول يف بحث الف�صاحة، وال يخفى اأّنه 

من قبيل اال�صتقراء.
وعلى هذا فالقانون امل�صتنبط من تراكيب 
العرب اإعرابًا وبناء ي�صّمى قيا�صًا نحويًا، 
اأي�صًا،  لغويًا  قيا�صًا  ذلك  ُي�صّمى  ورمّبا 

قيا�ش العك�ش/ العمري/ �ش 148.  -1
التعريفات/�ش/181.  -2
املرجع ال�صابق/ 181.  -3
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كقول  �صاكن؛  حرف  وليها  اإذا  اخلفيفة 
االأ�صبط بن قريع ال�صعدي:

ال تهَي الفقرَي َعلَّك اأننْ
 .)2( هُر َقدنْ َرَفَعهنْ َترَكَع َيوًما والدَّ
ُيقا�ش  نطًقا ال  ال�صاذ  ُيقا�ش على  وكما ال 
اإذا  ه  اأنَّ جني  ابن  اأو�صح  فقد  ترًكا؛  عليه 
مطرًدا  ال�صماع  يف  ا  �صاذنًّ ال�صيء  كان 
ما  جتنبت-  -اأي:  حتاميت  القيا�ش  يف 
حتامت العرب من ذلك وجريت يف نظريه 

على الواجب يف اأمثاله.
ومثَّل لذلك برتك ا�صتعمال ما�صي الفعلني 
"وذر" اأو  يقال:  فال  و"يدع"؛  "يذر"، 
"ودع" لرتك العرب اإياهما ا�صتغناء عنهما 
النحو /  اأ�صول  ال�صيوطي/81، 82، 83.  االقرتاح /   -2
ق�صيدة  من  193.ووهو   ،192 املدينة/  جامعة  مناهج 

لالأ�صبط بن قريع اأولها:
لكل هم من الهموم �سعه   

وال�سبح وامل�سي ال فالح معه   
ما بال من �سره م�سابك ال   

ميلك �سيئا من اأمره وزعه   
وقبل البيت ال�صاهد قوله:  

قد يجمع املال غري اآكله   
وياأكل املال غري من جمعه  
اأ�صاء  الذي  وهو  قدمي،  جاهلي  قريح  بن  واال�صبط   
مثل  ففعلوا  اآخرين  اإىل  عنهم  فانتقل  جماورته  قومه 
بنو  واد  بكل  وقال:  �صعدا،  األق  اأوجه  اأينما  فقال:  ذلك 
متجيد  يف  والغايات  الف�صول   : مثلني(  )فذهبتا  �صعد 
الله واملواعظ/ اأحمد بن عبد الله بن �صليمان بن حممد 
)املتوفى:  التنوخي  املعري،  العالء  اأبو  �صليمان،  بن 
�صرح  مع  احلاجب  ابن  �صافية  449هـ(/�ش140�صرح 
�صاحب  البغدادي  القادر  عبد  اجلليل  للعامل  �صواهده 
خزانة االأدب املتويف عام 1093 ه / حممد بن احل�صن 
الر�صي االإ�صرتاباذي، جنم الدين )املتوفى: 686هـ( /
حققهما، و�صبطهما حممد نور احل�صن واآخرون / دار 
الكتب العلمية بريوت – لبنان /عام الن�صر: 1395 هـ - 

1975 م 2/ 232.

املبحث الثاين
اأركان القيا�س واأق�شامه

اأوًل: اأركان القيا�س:
للقيا�ش اأربعة اأركان: وهي اأ�صل - وهو 
املقي�ش-  -وهو  وفرع  عليه-  املقي�ش 

وحكم، وعلة جامعة.
)املقي�ش  االأ�صل  عن  قوله  يف  وجاء 
ا  �صاذنًّ يكون  اأال  �صرطه  من  اأّن  عليه(، 
 - القيا�ش  �صنن  عن  خارًجا-  -اأي: 
هذا  اأمثلة  ومن  ونهجه  طريقه  عن  اأي: 
ا�صتحوذ،  االأفعال:  عني  ت�صحيح  ال�صاذ 
ا�صتحقاقها  مع  وا�صتنوق،  وا�صت�صوب، 
اأن  اأعني:   - ُتعل  اأن  القيا�ش  مبقت�صى 
قول  يف  التوكيد  نون  وكحذف  ُتغرّي، 

ال�صاعر)1(:
ا�سرَب عنك الهموَم طارَقها

�سرَبك بال�سوط قوَن�َس الفر�ِس
التوكيد  نون  الأّن  �صاذ؛  احلذف  وهذا 
اخلفيفة ال حُتذف اإذا وليها حرف متحرك 
كالبيت املذكور، ووجه �صعفه يف القيا�ش: 
ا  واإمنِّ التحقيق؛  التوكيد  من  الغر�ش  اأنَّ 
يليق به االإ�صهاب واالإطناب ال االخت�صار 
التوكيد  نون  حتذف  ا  واإمنِّ واحلذف؛ 
ورد يف اخل�صائ�ش / اخل�صائ�ش /اأبو الفتح عثمان   -1
الهيئة  النا�صر:  392هـ(/  )املتوفى:  املو�صلي  جني  بن 
127/1.ورد  الرابعة  /الطبعة:  للكتاب  العامة  امل�صرية 
اأنَّ اأبا حامت: اأن�صده االأخف�ش هذا البيت وهو م�صنوع 

لطرفة ؛ ومل اأجده يف ديوانه.
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فيهما:  واالأ�صل   ، ونهوٌّ ال�صيء  عن  ونهيٌّ 
فعيلة  حال  ا�صتمرت  فلما  ونهوٌي،  نهيٌي 
"واو  جرت  اال�صتمرار؛  هذا  وفعولة   ،

�صنوءة"  جمرى "ياء حنيفة")2(.
الركن الثاين : املقي�س:

      فما ِقي�ش على كالم العرب  فهو من 
قوالب  يف  �صيغ  قد  ه  الأنَّ ؛  العرب  كالم 
وُن�صج  كالمهم،  نهج  على  وجاء  العرب، 
به؛  تتكلم  العرب مل  اإنَّ  ثم  منوالهم،  على 
فاإذا ُنظر اإىل االأمر االأول قيل: اإنَّ املقي�ش 
واإذا  العرب،  كالم  من  ه  باأنَّ يو�صف 
من  لي�ش  ه  اإنَّ قيل:  الثاين  االأمر  اإىل  نظر 

كالمهم، هذا ما اأ�صار اإليه ال�صيوطي.
كالم  على  قي�ش  ما  اأنَّ  على  يدلك  ومما 
يجوز  قال  حني  الفار�صي:  قول  العرب 
لك اأن تبني باإحلاق الالم ما�صئت كقولك: 
)خرجرج( و)دخلخل( ، و)�صربرب( على 

مثال )�صملل( و)�صعرر(.
)اخل�صائ�ش(:  يف  جني  ابُن  وذكر 
رجاًل  اإنَّ  اخلليل:  له  قال  االأ�صمعي  اأنَّ 

اأن�صده:
َععا ترافع العز بنا فارفننْ

يكون!  ال  هذا  للمن�صد:  اخلليل  فقال 
كيف  للخليل:  وقال  االأ�صمعي  فتعجب 

جاز للعجاج اأْن يقول:
  .117/1 84.اخل�صائ�ش/   / ال�صيوطي   / االقرتاح   -2

اأ�صول النحو / مناهج جامعة املدينة/ 1/ 194.

بـ"ترك"، وال مانع من ا�صتعمال نظريهما 
رد يف اال�صتعمال والقيا�ش كـ"وزن"  املطِّ
اأنت هذا النظري؛  و"وعد" واإن مل ت�صمع 
فال�صذوذ يف الرتك والنطق مق�صور على 

حمله ال يتجاوز لغريه.
ه لي�ش من �صرط املقي�ش عليه: الكرثة؛  واأنَّ
للقيا�ش،  ملوافقته  القليل  على  يقا�ش  فقد 

وميتنع على الكثري ملخالفته له. 
وهذا ما اأ�صار اإليه ابن جني عندما حتدث 
ورف�صه  يقل  ما  على  القيا�ش  جواز  عن  

فيما هو اأكرث)1(.
املوافق  القليل  على  القيا�ش  اأمثلة  ومن 
�صنوءة:  اإىل  الن�صب  يف  قولهم  للقيا�ش: 
، ومل يرد يف الن�صب اإىل فعولة غري  �صناأيٌّ
امل�صموع  تعد كل  بذلك  فهي  الكلمة؛  هذه 
يف الن�صب اإىل هذا الوزن؛ فلك اأن تقي�ش 
عليها ما مل ُي�صمع فتقول يف الن�صب اإىل 
الدواب-:  من  يركب  ما  -وهي  ركوبة 
املعدة  الناقة  -وهي  حلوبة  واإىل   ، ركبيٌّ

. للحلب-:حلبيٌّ
- فكالهما ثالثي - اأي: مكون من ثالثة 
تاء  واآخره  لني  حرف  وثالثه  اأحرف- 
 - واحد  معنى  على  ويتواردان  تاأنيث، 
نحو  االآخر-  مكان  اأحدهما  ياأتي  اأي: 
يٌّ  وم�صِ ورحوم،  ورحيم  واأثوم،  اأثيم 
، واالأ�صل فيهما: م�صيٌي وم�صوٌي،  وم�صوٌّ

اخل�صائ�ش/116/1.  -1
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بتوجيه  ويوجهها  كالمهم  الأحكام  علة 
خطاباتهم  قواعد  اأ�صول  من  ماأخوذ 
منها  في�صتنبط  منهم؛  ال�صادرة  باأفعالهم 
توجيهات الأفعال اأخرى يف الكالم، واملراد 

باأفعالهم: ت�صرفاتهم يف الكالم)4(.
الثابت  اأنَّ احلكم  الدالة على  االأمثلة  ومن 
بالقيا�ش واال�صتنباط يجوز القيا�ش عليه: 
الفاعل  ا�صم  على  امل�صبهة  ال�صفة  قيا�ش 
باال�صتنباط  الفاعل  ال�صم  ثبت  حكم  يف 
العرب،  عن  بال�صماع  ولي�ش  والقيا�ش 
وهذا احلكم: هو اأنَّ ا�صم الفاعل ال يتحمل 
له،  هو  من  غري  على  جرى  اإذا  ال�صمري 
وُتقا�ش  باال�صتنباط،  ثابت  احلكم  وهذا 
ال�صفة امل�صبهة عليه، ويثبت لها حكم ا�صم 

الفاعل)5(. 
جني  ابن  �صاق  التي  االأ�صولية  فالق�صية 
هذه امل�صاألة دلياًل عليها وتبعه ال�صيوطي:

ا�صم  وهو  عليه،  مقي�ًصا  اأ�صاًل  هنالك  اأّن 
ال�صفة  وهو  مقي�ش،  وفرع  الفاعل، 
املقي�ش  لالأ�صل  ثابت  وحكم  امل�صبهة، 
عليه، وهو وجوب اإبراز ال�صمري يف ا�صم 
الفاعل اإذا جرى على غري من هو له، وهذا 
ا هو ثابت باال�صتنباط والقيا�ش  احلكم اإمنَّ
حيث  الظاهر؛  لال�صم  الرافع  الفعل  على 
اأو  التثنية  على  الدالة  العالمات  حتلقه  ال 

اخل�صائ�ش /188/1.  -4
ا�صول النحو/ 225.  -5

�َس�سا تقاع�س العز بنا فاقعننْ
حرف  الَمه  الأّن  اخلليل  عند  ممتنع  فهو 
املثال  هذا  مثل  تنِب  مل  والعرب   ، حلقي 
مّما الُمه حرف حلقي، خ�صو�صا وحرف 
الالم فيه متكرر ، وذلك م�صتنكر عندهم 

م�صتثقل)1(.
الركن الثالث: احلكم:

ثمرة  ه:  باأنَّ الباحثني  اأحد  و�صفه  قد      
عملية  الأنَّ  ؛  العملية  ونتيجته  القيا�ش 
اإحلاق املقي�ش باملقي�ش عليه لو مل يرتتب 
لبطلت  للفرع  االأ�صل  حكم  اإعطاء  عليها 
قيا�ش  ال  ه  الأنَّ باأ�صرها؛  القيا�صية  العملية 

بال حكم)2(.
تتعلقان  م�صاألتني  ال�صيوطي  اأورد  وقد 

باحلكم:
امل�شاألة الأوىل: تق�صيم احلكم ق�صمني:
اأحدهما: حكم ثبت ا�صتعماله عن العرب.

واالآخر: هل يجوز اأْن ُيقا�ش على ما ثبت 
بالقيا�ش واال�صتنباط.

على  القيا�ش  حكم  الثانية:  وامل�شاألة 
االأ�صل املختلف يف حكمه)3(.

ابن  راأي  االأوىل  امل�صاألة  يف  اأورد  حيث 
؛  باأفعالهم  لهم  االعتالل  باب  يف  جني 
واإظهارها،  العلة  طلب  االعتالل:  ومعنى 
يذكر  اأْن  للعرب:  النحوي  اعتالل  ومعنى 

االقرتاح/ ال�صيوطي/92. اخل�صائ�ش / 3/ 301.  -1
اأ�صول النحو / جامعة املدينة/ 1/ 222.  -2

االقرتاح / ال�صيوطي/ 94.  -3
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با�صم  امل�صبهة  لل�صفة  واأ�صل  العمل،  يف 
الفاعل.)3( 

امل�صبهة  ال�صفة  باب  يف  �صيبويه  يقول 
بالفاعل فيما عملت فيه ومل تقَو اأْن تعمل 
ها لي�صت يف معنى الفعل  عمل الفاعل؛ الأنَّ

امل�صارع")4(. 
وكذلك )الت( فرع على )ال( ، و)ال( فرٌع 
وفرع  ل)الت(  اأ�صٌل  ف)ال(  )لي�ش(  على 
على )لي�ش(، وال تناق�ش يف ذلك ، واإمّنا 
الوجه  من  فرعًا  يكون  اأْن  التناق�ش  يقع 
وجهني  من  واأّما  اأ�صاًل،  فيه  يكون  الذي 

خمتلفني فال تناق�ش يف ذلك.)5(
الركن الرابع: العلة:

ايِن.  من حيث اللغة )اْلَعَلُل( هو :ال�صُّْرُب الثَّ
ُه( اأَْي �َصَقاُه. ُيَقاُل: َعَلٌل َبْعَد َنَهٍل. َو )َعلَّ

اِحَبُه  �صَ َي�ْصَغُل  َوَحَدٌث  امْلََر�ُش.  ُة  َواْلِعلَّ
�ُصْغاًل  اَرْت  �صَ َة  اْلِعلَّ ِتْلَك  َكاأَنَّ  َوْجِهِه  َعْن 
اأَْي   ) ِل. َو )اْعَتلَّ وَّ َثاِنًيا َمَنَعُه َعْن �ُصْغِلِه ااْلأَ
اأَْي  ُه  اللَّ )اأََعلََّك(  َواَل   . )َعِليٌل(  َفُهَو  َمِر�َش 
ٍة. َو  ( َعَلْيِه ِبِعلَّ ٍة( . َو )اْعَتلَّ اَبَك )ِبِعلَّ اَل اأَ�صَ
ى َعَلْيِه.  نَّ ُه جَتَ ُه( اْعَتاَقُه َعْن اأَْمٍر َواْعَتلَّ )اْعَتلَّ
اُه ِبِه َكَما  ْيِء )َتْعِلياًل( اأَْي َلهَّ ُه( ِبال�صَّ َو )َعَللَّ

االإغراب وملع االأدلة / �ش125،124.  -3
بالوالء،  احلارثي  قنرب  بن  عثمان  بن  عمرو   / الكتاب   -4
)املتوفى: 180هـ( / ت: عبد  �صيبويه  امللقب  ب�صر،  اأبو 
اخلاجني،  مكتبة  النا�صر:  هارون/  حممد  ال�صالم 
- 1988 م/ج1/  هـ  الثالثة، 1408  /الطبعة:  القاهرة 

�ش194.
االإغراب / �ش125،124.  -5

اجلمع، وجاز القيا�ش عليه؛ فدل ذلك على 
ه يجوز اأْن يقا�ش على ما ثبت بالقيا�ش  اأنَّ

واال�صتنباط)1(. 
اأما امل�صاألة الثانية فهي: حكم القيا�ش على 
اعتمد  وقد  حكمه،  يف  املختلف  االأ�صل 
كالم  على  امل�صاألة  هذه  يف  ال�صيوطي)2( 
العلماء  اختالف  اأّن  ذكر  الذي  االأنباري؛ 

يف ذلك على قولني: 
االأ�صل  على  القيا�ش  يجوز  ه  اأنَّ اأحدهما: 
قام  اإذا  فيه  املختلف  الأنَّ  فيه؛  املختلف 

الدليل عليه �صار مبنزلة املتفق عليه.
واالآخر: اأّنه ال يجوز القيا�ش عليه؛ واأورد" 
قوم  فذهب  ذلك؛  يف  اختلفوا  العلماء  اأّن 
على  الداللة  جائز، ومت�صكوا يف  اأّنه  اإىل 
جواز ذلك : باأّن االأ�صل املختلف فيه اإذا 
قام الدليل عليه �صار مبنزلة املتفق عليه، 
ومت�صكوا  يجوز،  ال  اأّنه  اإىل  قوم  وذهب 
جاز  لو  باأّنه  يجوز  ال  اأّنه  على  الداللة  يف 
اإىل  ذلك  الأّدى  فيه  املختلف  على  القيا�ش 
حمال؛ وذلك الأّن املختلف فيه فرع لغريه ؛ 
فكيف يكون اأ�صاًل والفرع �صد االأ�صل". 
عندما  االأنباري  ابن  بقول  دح�ش  لكّنه 
امل�صاألة  الأّن  ب�صحيح  لي�ش  وهذا  قال: 
يجوز اأْن تكون فرعًا ل�صيء واأ�صال ل�صيء 
الفعل  على  فرع  الفاعل  ا�صم  فاإّن  اآخر؛ 

اخل�صائ�ش/ ابن جني/ 1/ 188.  -1
االقرتاح/ �ش95.  -2
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نظرية)3(.  
ويف ا�صتقراء كتب االأقدمني  دليل على اأّن 
اإىل  ا�صتنادًا   م�صتنبٌط   كلُّها  النحو  علل 
النحاة  فاإنَّ  النحو؛  عليه  قام  الذي  املنهج 
ا�صتنطاق  منهجهم  من  لي�ش  االأوائل 
العرب وم�صاءلتهم حتى يف�صحوا عن علل 
ليح�صروا جميع   ، ت�صرفهم يف كالمهم 
علال  ويجعلوها  بها،  وي�صلِّموا  تعليالتهم 
من�صو�صة ؛ ثمَّ االجتهاد فيما لي�ش للعرب 

فيه علة ، وتعليله بعلة م�صتنبطة .
واعتالالت  النحويني  �صنفان:  علة تطرد 
قانون  اإىل  وتن�صاق   العرب  كالم  على 
واالأ�صد  ا�صتعمااًل،  االأكرث  وهي  لغتهم، 
تداواًل، واالأو�صع �صعًبا. وعلة ال تطرد على 
كالمهم، ولكنها ُتظهر حكمتهم، وتك�صف 

عن �صحة اأغرا�صهم ومقا�صدهم)4(.
على  مبناها  العلل  اأّن  جني  ابن  وذكر 
�صابه  ما  اأو  الف�صلة  بها كن�صب  االإيجاب 
يف اللفظ الف�صلة ، ورفع املبتداأ؛ واخلرب، 
اإليه، وغري ذلك.  والفاعل، وجر امل�صاف 
غري  لها،  موجبة  اإليها  الداعية  هذه  فعلل 
هذا  وعلى  ؛  جتويزها  على  بها  مقت�صر 

مقاد كالم العرب.
يف  هو  واإمنَّا  علة،  ي�صمى  اآخر  و�صرب 

ز وال يوجب. احلقيقة �صبب يجوِّ
االإي�صاح يف علل النحو / اأبو القا�صم عبد الرحمن بن   -3

ا�صحاق الزجاجي/ طبعة امل�صاهم / �ش64.
االقرتاح / �ش94.اأ�صول النحو �ش73.  -4

ِبِه  اأُ  َيَتَجزَّ َعاِم  الطَّ ِمَن  ِب�َصْيٍء  ِبيُّ  ال�صَّ ُل  ُيَعلَّ
 .)1( َعِن اللَّنَبِ

والعلة يف ا�شطالح النحويني: 
ة وجه احلكمة  هي الو�صف الذي يكون مظنَّ
يف اتخاذ احلكم، اأو بعبارة اأو�صح: هي 
العرب  اأّن  النحويون  يزعم  الذي  االأمر 
وجًها  كالمها  يف  اختارت  حني  الحظته 

معيًنا من التعبري وال�صياغة)2(. 
والعالقة بني املعنيني اللغوي واال�صطالحي 
ت�صغل  النحوية  فالعلة  جلية،  وا�صحة 
عن  اإليها  الو�صول  حماولته  يف  النحوي 
الفكر  كدَّ  منه  وتتطلب  عداها،  ما  كل 
حتى  اأخرى؛  بعد  مرة  النظر  واإعمال 

يطمئن اإىل �صالمتها و�صحة الوثوق بها.
وقد �ُصئل اخلليل عن العلل التي ُيعتلُّ بها 
اأخذتها،  العرب  "عن  له:  فقيل  النحو  يف 
اأم اخرتعتها من نف�صك؟ فقال: اإنَّ العرب 
وعرفت  وطبيعتها،  �صجيتها  على  نطقت 
مواقع كالمها، وقام يف عقولها علله، واإْن 
مل ُينقل ذلك عنها، واعتللت اأنا مبا عندي 

اأنه علة ملا عللته منه.
النحو  علل  اأّن  اإىل  الزجاجي  اأ�صار  وقد 
لي�صت موجبة واإمّنا هي م�صتنبطة اأو�صاعًا 
علل  اأق�صام  ثالثة  على  وهي   ، ومقايي�صًا 
جدلية  وعلل   ، قيا�صية  وعلل   ، تعليمية 

ل�صان العرب/ ف�صل العني املهملة/ 467/11.  -1
اأ�صول النحو / جامعة املدينة/9.  -2
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غلبة ال�صبه)3(.
اأّما ال�صريازي  فالقيا�ش عنده على ثالثة 
ا�صرب: قيا�ش علة. وقيا�ش داللة. وقيا�ش 

�صبه)4(.
وق�صمه الغزايل اإىل خم�صة اأنواع االأّول: 
تن�صي�ش  والثاين   ، الفحوى  من  املفهوم 
اإحلاق   : والثالث  قيا�ش،   على  ال�صارع 
قيا�ش  والرابع:   ، معناه  يف  مبا  ال�صيء 

املعنى واخلام�ش: قيا�ش ال�صبه)5(.
دون  التق�صيم   اعتباطية  ت�صتمر  وهكذا 

ان�صباط اأو منطق اأو ترتيب.
للقيا�ش  تق�صيم  اأن�صب  اأّن  الباحثة  وترى 
طرد  قيا�ش  اإىل  انق�صامه  هي  النحوي 
اأن�صب مدخل لتق�صيم  وقيا�ش عك�ش فهو 
عليه؛  املقي�ش  باعتبار  واأواله  القيا�ش 
عقل  يف  به  املقي�ش  يرتبط  الذي  هو  ه  الأنَّ
حممد   ، يعلى  اأبو  /القا�صي  الفقه  اأ�صول  يف  العدة   -3
)املتوفى  الفراء  ابن  خلف  بن  حممد  بن  احل�صني  بن 
اأحمد  د   : ن�صه  وخرج  عليه  وعلق  حققه   / 458هـ(   :
كلية  يف  امل�صارك  االأ�صتاذ  املباركي،  �صري  بن  علي  بن 
�صعود  بن  حممد  امللك  جامعة   - بالريا�ش  ال�صريعة 
الثانية   : /الطبعة  نا�صر  بدون   : /النا�صر  االإ�صالمية 

1410 هـ - 1990 م/ج4/�ش1325.
علي  بن  اإبراهيم  ا�صحاق  اأبو  الفقه/  اأ�صول  يف  اللمع   -4
بن يو�صف ال�صريازي )املتوفى: 476هـ( /النا�صر: دار 
الكتب العلمية /الطبعة: الطبعة الثانية 2003 م - 1424 

هـ./ �ش99.
بن  حممد  حامد  اأبو   / االأ�صول  تعليقات  من  املنخول   -5
حققه  505هـ(/  )املتوفى:  الطو�صي  الغزايل  حممد 
هيتو/  الدكتور حممد ح�صن  عليه:  وعلق  ن�صه  وخرج 
النا�صر: دار الفكر املعا�صر- بريوت لبنان، دار الفكر 
دم�صق – �صورية /الطبعة: الثالثة، 1419 هـ - 1998 

م/ �ش432.

من ذلك االأ�صباب ال�صتة الداعية اإىل االإمالة؛ 
هي علة اجلواز ال علة الوجوب)1(.

ثانيًا: اأق�شام القيا�س:
       اختلفت تق�صيمات علماء  اأ�صول  الفقه 
للقيا�ش اختالفًا طاغيًا، وتعددت حيثياته 
وتناثرت ومل تنتظم يف �صلك واحد يعني 

على ا�صتيعابها وفهم منطقها.
 : فقال  ق�صمني؛  القيا�ش  جعل  فال�صافعي 

وجهني: من  "والقيا�ش 
معنى  يف  ال�صيء  يكون  اأْن  اأحدهما: 

االأ�صل فال يختلف القيا�ش فيه.
يف  له  ال�صيء  يكون  اأْن   : والثاين 
االأ�صول اأ�صباه ؛ فلذلك يلحق باأوالها به، 
القائ�صون  به وقد يختلف  واأكرثها �صبها 

يف هذا)2(.  
على  القيا�ش  اأنَّ  يعلى  اأبو  القا�صي  وعند 

�صربني: وا�صح، وخفي.
يف  االأ�صل  معنى  ُوجد  ما  فالوا�شح: 

الفرع بكماله.
قيا�ش  وهو  اخلفي:  القيا�س  والثاين: 

اخل�صائ�ش /ابن جني/ 1/ 165، 166.  -1
اإدري�ش بن  الله حممد بن  اأبو عبد  ال�صافعي  الر�صالة /   -2
العبا�ش بن عثمان بن �صافع بن عبد املطلب بن عبد مناف 
�صاكر  )املتوفى: 204هـ(/اأحمد  املكي  القر�صي  املطلبي 
االأوىل،  الطبعة:   / م�صر  احللبي،  مكتبه  /النا�صر: 

1358هـ/1940م/ �ش 479.
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فيه)3(.     
وهو بذلك ق�صمان ، هما :

قيا�س الأوىل : وهو ما كان املقي�ش فيه 
لزيادته  عليه،  املقي�ش  من  باحلكم  اأوىل 

عليه يف علة احلكم .
كان  ما  وهو   : الت�شاوي  قيا�س 
يف  عليه  املقي�ش  م�صاويًا   فيه  املقي�ش 
اجلامع  الو�صف  له يف  مل�صاواته  احلكم، 

بينهما)4(. 
التطابق  �صبيل  على  ا  اإمَّ الت�صاوي  وهذا 
يتحقق  فهو   ، التوافق  �صبيل  على  ا  واإمَّ

باإحدى �صورتني: 
الذي  القيا�ش  وهو  التطابق:   : االأوىل 
ُيعرف كون  املقي�ش فيه م�صاويا للمقي�ش 
 ، فارق معترب  بينهما  يظهر  باأْن مل  عليه  
اال�صتدالل  من  االأول  النوع  يدخل  وهنا 
اه اأبو الربكات  اال�صتدالل ببيان  الذي �صمَّ
ه بقوله : اأن تبنيَّ علة احلكم  العلة  ، وحدَّ
وي�صتدل بوجودها يف مو�صع اخلالف ؛ 

لُيوجد بها احلكم)5(.
الذي  القيا�ش  وهو   : التوافق   : الثانية 
عليه   للمقي�ش  م�صاويًا  فيه  املقي�ش  يكون  
عدمي  فارق  لكنه    ، بينهما  فارق  بظهور 
ي�صميه  الذي  وهو   ، احلكم  يف  االأثر 

معجم م�صطلحات  اأ�صول الفقه 348، 351.  -3
االإغراب وملع االأدلة / �ش132.  -4

املرجع ال�صابق �ش132.  -5

القائ�ش ، وبناء عليه يتحدد عمل القائ�ش : 
ا اجلمع بينهما يف احلكم ، اأو املفارقة. اإمِّ

وهذا هو املدخل الذي ق�صم به ابن تيمية 
القيا�ش  قال:  حيث  الفقهي؛   القيا�ش 
 ، ال�صريعة  به   الذي وردت  ال�صحيح هو 
والفرق بني    ، املتماثلني  وهو اجلمع بني 
املختلفني : االأول قيا�ش الطرد ، والثاين 

قيا�ش العك�ش)1( 
ل  االأَ�صْ حكم  اإِْثَبات  ُهَو   : الطرد  فقيا�ش 
يِف اْلَفْرع الجتماعهما يِف ِعّلة احلكم)2( .

يف  اآخر  مبعلوم  معلوم  اإحلاق  هو  اأو 
من   : القائ�ش  عند  بينهما  جلامع  حكمه، 

علة اأو �صبه اأو قرينة .  
الطرد،  قيا�ش  لتق�صيم  اعتبار  اأ�صلم  واإنَّ 
ا�صرتاك  قوة  حيث  من  تق�صيمه  هو 
 ، بينهما  اجلامع  الو�صف  يف  املعلومني 
قيا�ش   : اإىل  ينق�صم  االعتبار  بهذا  وهو 
ا القيا�ش اجللي:  جلي، وقيا�ش  خفي ؛ اأمَّ
للمقي�ش  فيه م�صاويًا  املقي�ش  ما كان  فهو 
منه  اأزيد  اأو  اجلامع  الو�صف  يف  عليه 

جمموع الفتاوى / تقي الدين اأبو العبا�ش اأحمد بن عبد   -1
728هـ(/ت:عبد  )املتوفى:  احلراين  تيمية  بن  احلليم 
امللك  جممع  /النا�صر:  قا�صم  بن  حممد  بن  الرحمن 
اململكة  النبوية،  املدينة  ال�صريف،  امل�صحف  لطباعة  فهد 

العربية ال�صعودية / 1416هـ/1995م/ 20/ 505.
اأبو  الطيب  علي  بن  حممد   / الفقه  اأ�صول  يف  املعتمد   -2
ري املعتزيل )املتوفى: 436هـ(/ت: خليل  احل�صني الَب�صْ
املي�ش /النا�صر: دار الكتب العلمية – بريوت /الطبعة: 

االأوىل 1403هـ / 2/ 444.
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- القيا�ش بداللة ال�صبه.
- القيا�ش بداللة القرائن)3(.

نقي�ش  اإثبات    : فهو  العك�ش:  قيا�ش  اأّما 
معلوم يف معلوم اآخر لتناق�صهما يف الزم 

احلكم  .
اأو هو اأْن يثبت امل�صتدل يف الفرع عك�ش 
يف  بينهما  فارق  لوجود   ، االأ�صل  حكم 
الزم من لوازمه ، اأو لثبوت ف�صاد احلكم 

بحكم ذلك االأ�صل يف الفرع)4( .
العك�ش هو جمموع  قيا�ش  يكون   وبهذا 
وقيا�ش  الفرق   قيا�ش  هما  قيا�صني؛ 

ال�صرب.
والفرق بني  قيا�ش الفرق  و قيا�ش ال�صرب  
يُن�شُّ عليه امل�صتدلُّ  اإمنَّا هو من حيث ما 
الفرق  ببيان  اكتفى  فاإن   ، ا�صتدالله  يف 
احلكم  عليه  وبنى  واالأ�صل  الفرع  بني 
بتعاك�صهما يف احلكم ، فهذا قيا�ش فرق، 
ا�صتدالله على بطالن حكم  واإن ن�شَّ يف 
االأ�صل يف الفرع ، فهذا قيا�ش �صرب)5( .

امل�صت�صفى / اأبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�صي   -3
عبد  ال�صالم  عبد  حممد  /حتقيق:  505هـ(  )املتوفى: 
ال�صايف/ النا�صر: دار الكتب العلمية /الطبعة: االأوىل، 

1413هـ - 1993م. ملع االأدلة / �ش106، 133،132.
املعتمد يف اأ�صول الفقه / 2/ 196، 444. ينظر �صرح   -4
خمت�صر ابن احلاجب / 8/3، اال�صول من االأ�صول/ 

.74/1
قيا�ش العك�ش يف اجلدل النحوي/ العمري/ �ش262،   -5

.351

االأ�صوليون : القيا�ش بنفي الفارق)1(.
الو�صف  كان  ما  وهو   : اخلفي  القيا�ش 
اجلامع فيه ، يف املقي�ش ، اأخفى منه يف 

املقي�ش عليه .
هذا  يف  احلكم  فاإنَّ  اخلفاء  لهذا  ونظرًا 
القيا�ش ال يتبادر اإىل الذهن اإال بعد تاأمُّل 
مربوطا  املقي�ش  يف  القائ�ش  من  ونظر 
التاأمُّل  هذا  عن  والناجت  عليه  باملقي�ش 

والنظر اأحد �صيئني:
اأْن يجد اأنَّ العلة التي ا�صتحقَّ بها  املقي�ش 
واإْن  املقي�ش  ، موجودة يف   عليه  حكمه 
كانت فيه اأخفى واأغم�ش ، فيكون القيا�ش 
اأبو  حينئذ  قيا�ش علة  ، وهو الذي حده 
ُيحمل  اأْن  العلة  قيا�ش  بقوله:  الربكات 
الفرع على االأ�صل بالعلة التي  ُعلِّق عليها 

احلكم يف االأ�صل.
اأن ال يجد العلة التي ا�صتحقَّ بها  املقي�ش 
، ولكنه  املقي�ش   قائمة يف   عليه  حكمه  
والعالمات  االأمارات  من  فيه  وجد 
والدالالت ما يجعله يلحقه باملقي�ش عليه ، 
وهذا ما ُيعرف بقيا�ش الداللة)2( وهو على  

ثالثة اأق�صام، هي :
- القيا�ش بداللة االأ�صول.

م�صطلحات اأ�صول الفقه 2/ 214، 215.  -1
االإغراب وملع االأدلة / �ش105.  -2
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)قيا�ش  القيا�ش  من  النوع  هذا  على 
الفرق(، هي �صتة قوادح:

اأولها: املطالبة بت�شحيح الفارق :
وهي اأْن يطلب املعرت�ش من امل�صتدل اإقامة 
الدليل على �صحة الفارق الذي فرق به بني 
االأ�صل والفرع ، وبنى عليه تعاك�صهما يف 

احلكم عنده)3(.
وقد اعرت�ش الب�صريون بهذا القادح على 
قيا�صني من اأقي�صة الفرق الكوفية ؛ منها:

اال�صم  اأنَّ  اإىل  الكوفيون  اليه  ذهب  ما 
املفرد النكرة املنفي )بال( معرب من�صوب 
اِر" ودليلهم على  بها نحو "ال رجَل يف الدَّ
ه اكتفى بها من الفعل؛ الأنَّ التقدير  ذلك اأنَّ
يف قولك "ال رجل يف الدار" ال اأجد رجاًل 
يف الدار، فاكتفوا )بال( من العامل، كما 
تقول "اإن ُقْمَت ُقْمُت، واإْن ال فال" اأي واإن 
ال َتُقْم فال اأُقوُم، فلما اكتفوا بال من العامل 
بناء  التنوين  وحذفوا  به،  النكرة  ن�صبوا 

على االإ�صافة.
اإنَّه  قلنا  اإمنَّا  قال:  باأْن  مت�صك  من  ومنهم 
من�صوب بها الأنَّ "ال" تكون مبعنى غري، 
كقولك" زيد ال عاقل وال جاهل" اأي: غري 
عاقل وغري جاهل، فلما جاءت ههنا مبعنى 
معنى  من  ليخرجوها  بها:  ن�صبوا  لي�ش 
الفرق  وَيَقَع  "لي�ش"  معنى  اإىل  "غري" 

بينهما.
االإغراب /59.  -3

املبحث الثالث
قوادح القيا�س 

يوجهه  الذي  النقد  هو   : القيا�س  قادح 
فقوادح  ؛  امل�صتدل  قيا�ش  اإىل  املعرت�ش 
القيا�ش  اأو اأوجه االعرتا�ش على القيا�ش 
هي اأوجه النقد التي يبديها املعرت�ش على 

قيا�ش خ�صمه)1(.
الِّ على  ليل الدَّ فالقوادح اعرتا�صاٌت على الدَّ
ِة ، وكلُّها ترِجُع اإىل منٍع ومعار�صٍة،  يَّ الِعلِّ
واإِالَّ مْل ُت�صمع؛ الأنَّ غر�ش املُ�صتدلِّ اإثباُت 
�شِ  عاه ِبدليله واالإِلزاُم، وغر�ش امْلُْعرَتِ ُمدَّ

اإفحاُمه مِبنعه عن االإِثبات)2(.
القيا�ش  قوادح  وتعددت  ت�صعبت  وقد 
لتاأثر  ن�صبة  القيا�ش  اأق�صام  تعدد  بح�صب 
اجتمع   لذلك  ؛   الفل�صفي  باملذهب  النحاة 
عدد �صخم من القوادح؛  فعمدت الباحثة 
اإىل تو�صيح عدد منها معتمدة على ق�صمة 
القيا�ش اإىل نوعني ؛ قيا�ش طرد ، وقيا�ش 
عك�ش فهما ي�صمالن كل التف�صيالت التي 

تندرج حتت م�صطلح القيا�ش. 
قيا�ش  قوادح   : اأواًل  اأتناول  ف�صوف 
فرق،  قيا�ش   اإىل  ينق�صم  فهو  العك�ش: 
ترد  التي  فالقوادح  اأ�صلفت؛  كما  و�صرب 

معجم م�صطلحات  اأ�صول الفقه 348، 351.  -1
جمع  على  املحلي  اجلالل  �صرح  على  العطار  حا�صية   -2
اجلوامع / ح�صن بن حممد بن حممود العطار ال�صافعي  
بدون طبعة  العلمية/  الكتب  )املتوفى: 1250هـ( / دار 

وبدون تاريخ/339/2.
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النافية للوحدة ، فلما اقت�صى ذلك املخالفة 
بني معناها النحوي وعالمتها االإعرابية ، 

حرمت التنوين لنق�ش الن�صب فيها. 
يف  الفرق  باإجراء  املطالبة  ثانيها: 

معلولته :
ينت�صب  الظرف  اأنَّ  اإىل  الكوفيون  ذهب 
نحو  للمبتداأ  خرًبا  وقع  اإذا  اخلالف  على 
"زيد اأََماَمَك، عمرو َوَراَءَك" وذلك الأنَّ خرب 
قيا�ش  على  املبتداأ،  هو  املعنى  يف  املبتداأ 
فرق ربطوا فيه بني هذا اخلرب وبني اخلرب 
الفرق  اأنَّ  فوجدوا  قائٌم(؛  نحو)زيٌد  يف 
بينهما هو اأنَّ اخلرب حني يكون هو املبتداأ 
يف املعنى ؛ فاإنَّه يرتفع ، وحني يخالفه فاإنَّه 
اخلالف  اإىل  الن�صب  فن�صبوا   ، ينت�صب 

الأنَّه ال طارئ على الرتكيب اإال هو.
وهذا فا�صد عند الب�صريني ؛ وذلك الأنَّه لو 
كان املوجب لن�صب الظرف كوَنُه خمالًفا 
ا يجب اأْن يكون  للمبتداأ لكان "املبتداأ" اأي�صً
من�صوًبا؛ الأنَّ املبتداأ خمالف للظرف كما 
الأنَّ اخلالف  للمبتداأ؛  الظرف خمالف  اأنَّ 
ال يت�صور اأْن يكون من واحد واإمنَّا يكون 
من اثنني ف�صاعًدا ؛ فكان ينبغي اأْن يقال 
اأ�صبه  اأمامك" وعمًرا وراءك" وما  "زيًدا 
ذلك؛ فلما مل يجز ذلك دّل على ف�صاد ما 

ذهبوا اإليه)3(.
االإن�صاف / 1/ 197، 198، قيا�ش العك�ش /العمري/   -3

501، االأ�صول / جامعة املدينة /284

الن�صب  اأعملوها  اإمنَّا  قال:  من   ومنهم 
�صاأن  النكرة)1(-ومن  اأولوها  ملا  الأنَّهم 
ن�صبوا  قبلها-  خربها  يكون  اأن  النكرة 

النكرة بغري تنوين.
وقد طالبهم الب�صريون بت�صحيح الفارق 
بقولهم: ومِلَ اإذا كانت مبعنى لي�ش ينبغي 
على  بها  رفعوا  وهاّل  بها؟  ب  ُيْن�صَ اأْن 

القيا�ش)2(.
وللكوفيني اأْن يقولوا يف اجلواب عن هذا: 
اإنَّهم اإمنَّا مل يرفعوا بها ; فرقا بني )ال( التي 
مبعنى ) لي�ش( النافية للوحدة ، وبني )ال(  
التي مبعنى ) لي�ش ) النافية للجن�ش ، واأنَّ 
الدليل على اأثر املعنى النحوي يف تنوين 
العاملة  )ال(  ا�صم  اأنَّ  هو   ، املعرب  اال�صم 
النحوي مع  ملَّا توافق معناه  )لي�ش(  عمل 
اإليه  م�صندا  بكونه   ; االإعرابية  عالمته 
مرفوعا ا�صتحق التنوين ، يف حني اأنَّ )ال( 
النافية للجن�ش ملَّا كانت مبعنى )لي�ش( غري 
نافية للوحدة ن�صب بها ، فرقا بينها وبني 

االإن�صاف / 1/ 303.  -1
/�صم�ش  العرب  كالم  معرفة  يف  الذهب  �صذور  �صرح   -2
اجَلوَجري  حممد  بن  املنعم  عبد  بن  حممد  الدين 
بن  نواف  /ت:  889هـ(  )املتوفى:  ال�صافعي  القاهري 
جزاء احلارثي/النا�صر: عمادة البحث العلمي باجلامعة 
ال�صعودية  العربية  اململكة  املنورة،  املدينة  االإ�صالمية، 
1423هـ/2004م/246/1.   االأوىل،  /الطبعة: 
مالك  ابن  الله،  عبد  بن  ال�صافية/حممد  الكافية  �صرح 
)املتوفى:  الدين  جمال  الله،  عبد  اأبو  اجلياين،  الطائي 
672هـ(/ت: عبد املنعم اأحمد هريدي /النا�صر: جامعة 
اأم القرى مركز البحث العلمي واإحياء الرتاث االإ�صالمي 
املكرمة/ مكة  االإ�صالمية  والدرا�صات  ال�صريعة  كلية 

الطبعة: االأوىل/440/1.
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املعرفة)2(، قال احلارث بن ظامل:
ٍر ِن َبكنْ فما قومي بثعلبة بنْ

َقاَبا)3( ِر الرِّ عنْ وال ِبَفَزاَرَة ال�سُّ
فن�صب الرقاب بال�صعر، وهو جمع اأَ�ْصَعر، 
العمل  باب  يف  اجلمع  اأنَّ  خالف  وال 
اأ�صعف من واحدِه ؛ الأنَّ اجلمع يباعده عن 
م�صابهة الفعل؛ الأنَّ الفعل ال يجمع، واإذا 
َبُعد عن م�صابهة الفعل َبُعد عن العمل. فقد 
اأفعل   اخت�صا�ش  الكويف  املعرت�ش  منع 

التف�صيل بن�صب النكرات)4(.
بالنق�س؛  العرتا�س  رابعها:  

واملراد بالنق�س:
فيها  ُوجدت  م�صاألة  املعرت�ش  ُيورد  اأْن 
اأو   ، الفرق  قيا�ش  بها يف  املفروق  العلة  
، وتخلف احلكم   به عليها  امل�صتدل   العلة 
الذي علقه امل�صتدل على تلك العلة . اأو اأْن 
وتخلفت  احلكم  فيها  ُوجد   م�صاألة  يورد 

عنه العلة)5(.
فمثال االأوَّل: النق�ش بوجود العلة وتخلُّف 
احلكم)6(: ما ذهب اإليه الكوفيون اإىل اأنَّ 
 ،108  ،107  /1/ اخلالف  م�صائل  يف  االإن�صاف   -2

109االأ�صول يف النحو / ابن ال�صراج/ 101/1.
هذا البيت من ق�صيدة للحارث بن ظامل املري، وكان قد   -3
فتك بخالد بن جعفر بن كالب وهو يف جوار النعمان ثم 
هرب ي�صتجري القبائل، والبيت من �صواهد �صيبويه "1/ 
103" وابن يعي�ش "�ش843" واالأ�صموين "رقم 729" 

وقوله "بثعلبة بن بكر" املحفوظ "بثعلبة بن �صعد.
االإن�صاف يف م�صائل اخلالف /1/ 107، 108، 109.   -4

قيا�ش العك�ش/ العمري/ 503.
االإغراب/ �ش60.  -5

حا�صية العطار / 340/2.  -6

ثالثها: منع الالزم يف الأ�شل:
ومعنى هذا القادح هو عدم ت�صليم املعرت�ش 
يف  القائ�ش  عليه  اعتمد  الذي  الالزم  بذلك 
وقد  واالأ�صل()1(،  )الفرع  بني  فرقه 
اجلدل  يف  القادح  بهذا  االعرتا�ش  وقع 
يف  بالعلة  املنع   تعلق  وقد  النحوي، 
باخلا�صية.  تعلق  اأخرى  ويف  ؛  موا�صع 
قادحًا  اجلانب  هذا  يف  اأتناول  و�صوف 
واحدًا  يتعّلق مبنع اخلا�صيَّة يف االأ�صل:

اأفعل   اأنَّ  على  الب�صريون  ا�صتدلَّ  فقد 
بياء  َل  ُو�صِ اإذا  الأنَّه  فعل  التعجب  يف 
نحو  الوقاية،  نون  عليه  دخلت  ال�صمري 
اإمنَّا  الوقاية  اأَْح�َصَنِني عندك"، ونون  "ما 
ومنهم  اال�صم  على  ال  الفعل  على  تدخل 
فعٌل  اأنَّه  على  الدليل  قال:  باأنَّ  من مت�ّصك 
اأنَّه ين�صب املعارف والنكرات، واأَْفَعُل اإذا 

كان ا�صًما ال ين�صب اإال النكرات.
    وذهب الكوفيون اإىل اأنَّ اأفعل يف التعجب 
نحو "ما اأَْح�َصَن زيًدا" ا�صٌم ؛ والدليل على 
كان  ولو  يت�صّرف،  ال  جامد  اأنَّه  ا�صم  اأنَّه 
الت�صّرف  الأنَّ  يت�صّرف؛  اأْن  لوجب  فعاًل 
يت�صّرف  فلما مل  االأفعال،  من خ�صائ�ش 

وكان جامًدا وجب اأْن يلحق باالأ�صماء. 
واعرت�صوا على هذا باأْن قالوا: قد اّدعيتم 
اإال  ين�صب  ال  ا�صًما  كان  اإذا  اأفعل  اأنَّ 
اأعملته يف  العرب قد  النكرة، وقد وجدنا 

االإغراب /58.  -1
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وتخلف العلة)2( :
فاإذا نظرنا اإىل امل�صاألة ال�صابقة جندها متثل 
الب�صريني   الأّن   وذلك  اأي�صًا  النوع  هذا 
القيا�ش  هذا  يف  االأ�صل  علة  نق�صوا 
وهو  احلكم؛  فيه  وجد  مو�صعا  فاأوردوا 
) وهي  العلة  فيه  ( وتخلفت  بالتاء  التاأنيث 
كانت  ولو  واملوؤنثَّ،  املذكر  بني  اال�صرتاك 
عالمة التاأنيث اإمنَّا تدخل للف�صل بني املذكر 
؛  هاهنا  تدخل  ال  اأْن  ينبغي  لكان  واملوؤنث 
وقد  املذكر،  يكون يف  ال  هذا و�صف  الأنَّ 

اأ�صار لهذا القول الّنحا�ش يف اإعرابه)3(.
بتخ�شي�س  العرتا�س  خام�شها: 

الالزم :
بالنق�ش  اأي�صا  القادح  هذا  وُي�صمى 
)االعرتا�ش  القادح  وهذا  التقديري 
بتخ�صي�ش الالزم( هو اأن يثبت املعرت�ش 
الالزم  ذلك  من  م�صتثنى  الفرع  اأنَّ 
ا�صتثنائه)4(،   اإىل  اأدَّت  عار�صة  بعلة 

حا�صية العطار /344/2.  -2
/اأبو جعفر  القراآن  اإعراب  ال�صابق /2/ 639.  املرجع   -3
النَّحَّا�ش اأحمد بن حممد بن اإ�صماعيل بن يون�ش املرادي 
وعلق  حوا�صيه  /و�صع  338هـ(  )املتوفى:  النحوي 
عليه: عبد املنعم خليل اإبراهيم / من�صورات حممد علي 
الطبعة: االأوىل،  العلمية، بريوت/  الكتب  بي�صون، دار 

1421 هـ/ 60/3.
على  الفقه  اأ�صول  يف  املناظر  وجنة  الناظر  رو�صة   -4
الدين  /اأبو حممد موفق  بن حنبل  اأحمد  االإمام  مذهب 
اجلماعيلي  قدامة  بن  حممد  بن  اأحمد  بن  الله  عبد 
قدامة  بابن  ال�صهري  احلنبلي،  الدم�صقي  ثم  املقد�صي 
للطباعة  الرّيان  موؤ�ص�صة  620هـ(/  )املتوفى:  املقد�صي 
1423هـ- الثانية  الطبعة  /الطبعة:  والتوزيع  والن�صر 

2002م/277/2.

عالمة التاأنيث اإمنَّا ُحِذَفْت من نحو "طالق، 
وطامث، وحائ�ش، وحامل" الخت�صا�ش 
اإمنَّا  التاأنيث  به. و ذلك الأنَّ عالمة  املوؤنث 
املذكر  بني  للف�صل  االأ�صل  يف  دخلت 
واملوؤنث، وال ا�صرتاك بني املوؤنث واملذكر 
يف هذه االأو�صاف ، واإذا مل يقع اال�صرتاك 

مل يفتقر اإىل اإدخال عالمة التاأنيث.
تاء  دخول  علة  الب�صريون  نق�ش  وقد 
القيا�ش  هذا  يف  االأ�صل  يف  التاأنيث 
واأوردوا اأو�صافًا كثرية وهذ يبطل بقوله 
ا  َعمَّ ُمْرِضَعٍة  ُكلُّ  َتْذَهُل  َتَرْونََها  {َيْوَم  تعاىل: 
َوَتَرى  َلَها  حَْ حٍَْل  َذاِت  ُكلُّ  َوَتَضُع  َأْرَضَعْت 
َوَلِكنَّ  بُِسَكاَرى  ُهم  َوَما  ُسَكاَرى  النَّاَس 
كانت  ولو   )2 )احلج:  َشِديٌد}   ِ اللَّ َعَذاَب 
بني  للف�صل  تدخل  اإمنَّا  التاأنيث  عالمة 
تدخل  ال  اأْن  ينبغي  لكان  واملوؤنث  املذكر 
ههنا؛ الأنَّ هذا و�صف ال يكون يف املذكر، 
فلما دخلت دلَّ على ف�صاد ما ذهبوا اإليه.  
حذفه  �صبب  كان  لو  اأنَّه  الثاين:  والوجه 
وجود  النحو  هذا  من  التاأنيث  عالمة 
االخت�صا�ش وعدم اال�صرتاك لوجب اأْن ال 
يوجد احلذف مع وجود اال�صرتاك وعدم 
االخت�صا�ش يف نحو قولهم "رجل عا�صق، 

وامراأة عا�صق" و"رجل عان�ش)1(.
احلكم  بوجود  النق�ش   : الثاين  ومثال 

االإن�صاف / 625/2، 638،639.  -1
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 وقولهم يف الثاين: "اإنَّها ال تعمل اإال يف 
ذلك  جعلوا  الأنَّهم  قلنا:  مو�صوفة"  نكرة 
 ، به  تتعلق  الذي  الفعل  ا عن حذف  عو�صً
وقد يظهر ذلك الفعل يف �صرورة ال�صعر.

اإظهار  يجوز  ال  "اإنَّه  الثالث:  يف  وقولهم 
ذلك  فعلوا  "قلنا:  به  تعلق  الذي  الفعل 
اإيجازًا واخت�صارًا، اأال ترى اأنك اإذا قلت: 
رب  فيه:  التقدير  كان  يعلم"  رجل  رب 
رجل يعلم اأدركت، اأو لقيت؛ فحذف لداللة 

احلال عليه)4(. 
�شاد�شها:  املعار�شة بالقلب :

به  ا�صتدلَّ  ما  اأَنَّ  امْلُعرت�ش  دعوى  وهو 
على  فيها  املَُتناَزع  امل�صاأَلة  يف  امْلُ�صتدلُّ 
اأَي  ذلك الوجه يِف كيِفية اال�ْصتدالل عليه 

على امل�صتدلِّ ال له اإْن �صحَّ)5(.
     ذهب الكوفيون اإىل اأّن الفعل امل�صارع 
يف نحو قولك: "ال تاأكل ال�صمك وَت�ْصَرَب 
الأنَّ  وذلك  ال�صرف  على  اللنب" من�صوب 
ال  اأنَّه  ترى  اأال  لالأول،  خمالف  الثاين 
يح�صن تكرير العامل فيه ؛ ولي�ش من�صوبا 

بتقدير اأْن. 
دليال  هذا  قولهم  الب�صريون  اعترب  وقد 
لالأول  خمالف  الثاين  "اإنَّ  وهو:  عليهم 
 .512 العك�ش/  قيا�ش   /687  ،686  /2 االإن�صاف/   -4
االأ�صول يف النحو /اأبو بكر حممد بن ال�صري بن �صهل 
النحوي املعروف بابن ال�صراج )املتوفى: 316هـ( /ت: 
عبد احل�صني الفتلي /النا�صر: موؤ�ص�صة الر�صالة، لبنان 

.417/1 – بريوت/ 
حا�صية العطار /356/2.  -5

وتخ�صي�ش ذلك الالزم مبا عداه. 
اأّن ربَّ  الكوفيني على  ومن هذا ا�صتدالل 
ربطوا   ، فرق  بقيا�ش    ، لي�ش حرف جر 
فيه بينها وبني حروف اجلر املتفق عليها، 
لوازم  من  لوازم  ثالثة  ثمَّة  اأنَّ  وبّينوا 
حروف اجلر املطردة قد تخلَّفت يف  ُربَّ، 
لي�صت  اأنَّها  على  يدلُّ  فيها  تخلُّفها  واأنَّ 
حرف جر ، وتلك اللوازم هي : اأنَّها ال تقع 
اإال يف �صدر الكالم ، وحروف اجلر ال تقع 
يف �صدر الكالم ، والثاين اأنَّها ال تعمل اإال 
يف نكرة مو�صوفة ، وحروف اجلر تعمل 

يف نكرة مو�صوفة وغري مو�صوفة)1(. 
الفعل  اإظهار  اأنَّه ال يجوز عندكم  والثالث 

الذي تتعلق به)2(. 
وقد اعرت�ش الب�صريون على هذا القيا�ش 
ال  اإمنَّا  بقولهم   االأّول  الالزم  على  ردًا 
معناها  الأنَّ  الكالم)3(  �صدر  يف  اإال  تقع 
نفيه،  يقارب  ال�صيء  وتقليل  التقليل، 
له  النفي  وحرف  النفي،  حرف  فاأ�صبهت 

�صدر الكالم . 
االإن�صاف/ 2/ 686، 687/ قيا�ش العك�ش/ 512.  -1

اللباب يف علل البناء واالإعراب/ اأبو البقاء عبد الله بن   -2
الدين  حمب  البغدادي  العكربي  الله  عبد  بن  احل�صني 
/النا�صر:  النبهان  االإله  عبد  د.  616هـ(/ت  )املتوفى: 
1416هـ  االأوىل،  /الطبعة:  دم�صق   – الفكر  دار 

1995م/1/.
البغدادي  اإ�صحاق  بن  الرحمن  عبد  ذلك   على  وافقهم   -3
337هـ(  )املتوفى:  القا�صم  اأبو  الزجاجي،  النهاوندي 
يف ا�صتقاق اأ�صماء الله / ت: د. عبد احل�صني املبارك/
النا�صر: موؤ�ص�صة الر�صالة /الطبعة: الثانية، 1406هـ - 

1986م/ �ش37.
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ذهب الكوفيون اإىل اأن الياء والكاف يف 
رفع)3(،  مو�صع  يف  ولوالك"  "لوالي، 
والكاف  الياء  اأن  اإىل  الب�صريون  وذهب 
يف مو�صع جرٍّ بلوال وهو مذهب �صيبويه 
مذهب  باإبطال  ه�صام)4(.  ابن  اأورده  وقد 
كاف  جعل  منه  يلزم  الأنَّه  ؛  الكوفيني 
يف  الغائب  وهاء   ، املتكلم  وياء  املخاطب 
كان  فلمَّا   ، له  نظري  ال  وهذا   ، رفع  حمل 
هذا املذهب يوؤدي اإىل ما ال نظري له؛  ُحكم 

بف�صاده .
هذا  مبنع  الكوفيون  عليهم  اعرت�ش  وقد 
يجوز  قد  فاإنَّه  ن�صلم؛  ال   : فقالوا  التالزم 
اأال  الرفع على اخلف�ش،  اأْن تدخل عالمة 
كاأنت"  اأنا  "ما  يقال  اأْن  يجوز  اأنَّه  ترى 
ههنا  وهو   ، املرفوع  عالمات  من  واأنت: 
يف مو�صع خمفو�ش، فكذلك ههنا؛ الياء 
والكاف من عالمات املخفو�ش، وهما يف 

املرفوع. عالمات  ولوالك" من  "لوالي، 
بحرف  "لوال" لي�ش  اأْن  على  يدل  والذي 
لكان  خف�ش  حرف  كان  لو  اأنه  خف�ش 
يجب اأن يتعلق بفعل اأو معنى فعل، ولي�ش 

له ههنا ما يتعلق به)5(.
االإن�صاف/ 2/ 566/ قيا�ش العك�ش/ 626.  -3

مغني اللبيب عن كتب االأعاريب/ عبد الله بن يو�صف بن   -4
اأحمد بن عبد الله ابن يو�صف، اأبو حممد، جمال الدين، 
 / املبارك  مازن  د.  761هـ( /ت:  )املتوفى:  ه�صام  ابن 
/الطبعة:  – دم�صق  الفكر  /دار  الله  حمد  علي  حممد 

ال�صاد�صة، 1985/ �ش 576.
االإن�صاف/ 2/ 566/ قيا�ش العك�ش/ 626.  -5

موجًبا  عنه  و�صرفه  له  خمالفته  ف�صارت 
له الن�صب" قلنا اإنَّ اخلالف ال ي�صلح اأْن 
ذكرمتوه  ما  بل  للن�صب،  موجًبا  يكون 
هو املوجب لتقدير "اأْن" ال اأنَّ العامل هو 

نف�ش اخلالف وال�صرف)1(.
ثانيًا : قوادح قيا�س ال�شرب: 

على  ردًا  املعرت�ش  يبديها  التي  الطعون 
اأقي�صة ال�صرب التي ي�صتدلُّ بها امل�صتدل هي  
ال�صرب، وهي �صتة قوادح؛  قيا�ش  قوادح 
املنع، النق�ش، تخ�صي�ش الالزم، تف�صري 

املذهب، القول باملوجب ، املعار�صة. 
فالقائ�ش قيا�ش ال�صرب ي�صتدلُّ بف�صاد الزم 
املذهب على ف�صاد املذهب ، ومعنى قادح 
املنع. وهو اإذا ما مل تتحق علة االأ�صل يف 

الفرع)2(. واملراد به عدم الت�صليم
ومن �صور قوادح املنع ؛

اأوًل: منع التالزم:
الذي بنى عليه القائ�ش دليله ؛ وهو اأن يعلِّق 
امل�صتدل على مذهب املعرت�ش الزمًا ، ثم 
املذهب؛  ذلك  ف�صاد  على  بف�صاده  ي�صتدل 
 ، املدَّعى  التالزم  هذا  املعرت�ش  فيمنع 
تعليقه  الالزم ال ي�صح  باأنَّ ذلك  ويتم�صك 

على مذهبه ومثاله: 
املرجع ال�صابق / 2/ 435.  -1

ال�صرح الكبري ملخت�صر االأ�صول من علم االأ�صول /اأبو   -2
اللطيف  عبد  بن  م�صطفى  بن  حممد  بن  حممود  املنذر 
االأوىل،  /الطبعة:  م�صر  ال�صاملة،  املكتبة   / املنياوي 

1432 هـ - 2011 م/ �ش518.
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الفعل املت�صرف على غري طريق ال�صذوذ، 
وَعِوَر،  "َحِوَل،  ت�صحيح  نحو  وذلك 
واْعَوّر،  "اْحَوّل،  على  حماًل  ِيَد"  و�صَ
ا  اأي�صً الت�صحيح  جاء  وكذلك  َيّدا"  وا�صْ
حماًل  واْعَتْوَنْوا"  "اْجَتْوَرْوا،  قولهم  يف 
ا  اأي�صً اَوروا، وَتَعاَوُنوا" فكذلك  "جَتَ على 
على  اأبيعه"  وما  اأقومه  "ما  حمل  ههنا: 
"هذا اأقوم منك، واأبيع منك" ومع هذا فال 
ينبغي اأْن حتكموا له باال�صمية لت�صحيحه؛ 
وهو  م�صحًحا  جاء  قد  به"  "اأفعل  الأنَّ 
فعل، كما اأنَّ الت�صحيح يف قولهم "اأَْقِوْم 
فعاًل،  كونه  عن  يخرجه  به" ال  واأَْبِيْع  به، 
يخرجه  ال  اأفعله  ما  الت�صحيح يف  فكذلك 

عن كونه فعال)3(.
ثالثًا:  قادح تخ�شي�س الالزم:

الزم  بتخلُّف  املعرت�ش  ي�صلِّم  اأْن  وهو 
مذهبه عن مذهبه يف حمل اخلالف ، واأنَّ 
القول مبذهبه فيه يوؤدي اإىل خمالفة ذلك 
راح  اطِّ بوجوب  ي�صلم  ال  ولكنه   ، الالزم 
ه ؛ بل ي�صتثني حمل اخلالف  مذهبه وردِّ
من ذلك التالزم ؛ لعلة خا�صة عر�صت فيه 
فا�صتثنته ؛ ال لعيب يف املذهب ، وال يف 
الزمه ؛ وهو ما ي�صميه بع�ش االأ�صوليني 

بالنق�ش التقديري)4(.
االإن�صاف /118/1.  -3

قيا�ش   .282/2 املقد�صي/  قدامة  /ابن  الناظر  رو�صة   -4
العك�ش/ العمري/ �ش 630.

ثانيًا:  قادح نق�س التالزم:
اأْن  هو   : التالزم  نق�ش  بقادح  واملراد 
يورد املعرت�ش م�صاألة اأخرى غري امل�صاألة 
مبثل  احلكم  فيها  ُوجد   ، فيها  املختلف 
مذهبه يف حمل اخلالف ، وتخلَّف الالزم 
الذي علقه امل�صتدلُّ عليه ، لينق�ش بوجود 
تلك  يف  الالزم  وتخلُّف   ، امللزوم  املذهب 
امل�صتدل  ادعاه  الذي  التالزم  امل�صاألة 

ويك�صره .ومثالنا على ذلك:
"ما  التعجب نحو  الكوفيني)1( يف  مذهب 
والدليل على ذلك  ا�صٌم  زيًدا" اأّنه  اأَْح�َصَن 
كما   " اأَْقَوَمُه،  "ما  نحو  عينه  ّح  َت�صِ اأنَّه 
ت�صح العني يف اال�صم يف نحو "هذا اأقوم 
كما  فعل  اأنَّه  ولو  منك")2(  واأبيع  منك، 
األًفا،  بقلبها  ُتَعّل عينه  اأْن  ، لوجب  زعمتم 
وباع  قام  نحو:  يف  الفعل  من  قلبت  كما 
واأقام واأباع يف قولهم "اأََبْعُت ال�صيء" اإذا 
عّر�صته للبيع، واإذا كان قد اأُْجِري جمرى 
من  دخله  ما  مع  الت�صحيح  يف  االأ�صماء 
اجلمود والت�صغري وجب اأْن يكون ا�صًما.

وهذا التالزم الذي ربط فيه الكوفيني بني 
بقول  ُنق�ش   ، االإعالل  التعجب وبني  فعل 
الب�صريني حني قالوا: جاء الت�صحيح يف 

االإن�صاف /118/1.  -1
ينظر املن�صف البن جني، �صرح كتاب الت�صريف الأبي   -2
املو�صلي  جني  بن  عثمان  الفتح  اأبو  املازين/  عثمان 
)املتوفى: 392هـ( / دار اإحياء الرتاث القدمي /الطبعة: 
�صنة  اأغ�صط�ش   - �صنة 1373هـ  احلجة  ذي  االأوىل يف 

1954م  / �ش315.
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كانت عليه يف االأ�صل)2(.
وجه   على  املذهب  تف�شري  رابعًا: 

ي�شقط به الالزم:
واملراد بهذا الوجه من االعرتا�ش هو اأن 
ُي�صقط  وجٍه  على  مذهبه  املعرت�ش  يف�صر 
به الف�صاد الذي علَّقه امل�صتدلُّ على القول 
به يف حمل اخلالف، وقد اأ�صار املقد�صي 

اإىل هذا القول)3(. ومثال ذلك:
ا�صتدلَّ الكوفيون على اأنَّ اأفعل يف التعجب 
يف نحو ما اأح�صَن زيدًا ! لي�ش فعاًل كما 
ف�صره الب�صريون اإذ املعنى عندهم : �صيء 
ولو  الله"  اأَْعَظَم  "ما  قولهم  زيًدا  اأَْح�َصَن 
كان التقدير فيه ما زعمتم لوجب اأْن يكون 
تعاىل  والله   ، الله  اأعظم  �صيء  التقدير: 

عظيم ال ِبَجْعِل جاعل)4(.
خام�شًا:  قادح القول باملوجب:

التالزم  يقبل املعرت�ش جداًل  اأْن      وهو 
وبني  مذهبه  بني  امل�صتدل  عقده  الذي 
ذلك  اإىل �صحة  التفات  املذهب دون  الزم 
التالزم اأو بطالنه ، ثم ين�ش على اأنَّه عمل 
مبقت�صى ذلك التالزم ، على وجه ال يلزم 
منه �صقوط مذهبه يف الفرع املختلف فيه 
؛ فهو ين�ش على عمله مبوجب ذلك الالزم 
ا�صتبقاء  مع   ، اخلالف  حمل  غري  يف 

االإن�صاف/336/1.  -2
رو�صة الناظر /279/2.  -3

االإن�صاف/ 1/ 105.  -4

وهذا ميثله قول الب�صريني : اأّن اأمين يف 
الق�صم جمع ميني ، واأنَّه ا�صم مفرد م�صتق 

من الُيْمن.
باأْن  الب�صريني  مذهب  الكوفيون  واأبطل 
"اأمين" جمع ميني  اأّن  قالوا: الدليل على 
اأنَّه على وزن )اأَْفُعل( ، وهو وزن يخت�ش 
به اجلمع ، وال يكون يف املفرد ، واالأ�صل 
يف همزة اأمين اأْن تكون همزة قطع ، الأنَّه 
َلْت لكرثة اال�صتعمال؛  جمع ، اإال اأنها ُو�صِ
يف  عليه  كانت  ما  على  فتحتها  وبقيت 
�صاحب  اإليه  اأ�صار  ما  وهذا  االأ�صل. 

ال�صافية)1(.
كلِّ  لوازم  من  باأنَّ  الكوفيون  �صّلم  وقد 
تكون همزته همزة  اأْن  اأفُعل(  على(  جمع 
متخلف  الالزم  هذا  باأنَّ  و�صلموا   ، قطع 
باأنَّ االأخذ مبذهبهم  "اأمين" و�صلموا  يف 
 ، املطرد  االأ�صل  هذا  خمالفة  اإىل  يوؤدي 
ولكنهم ذهبوا اإىل اأنَّ كلَّ ذلك اإمنَّا حدث 
ال لعيٍب يف مذهبهم ، وال خلل يف التالزم 
بني اأفعل وبني قطع الهمزة ، ولكن الأنَّ امين 
الق�صمية ، املختلف فيها  قد عر�صت فيها 
؛  االأ�صل  ا�صتثنتها من هذا   ، علة خا�صة 
فقالوا :االأ�صل يف همزة  )امين( اأْن تكون 
ُو�صلت  اأنَّها  اإال  ؛  الأنَّه جمع   ، قطع  همزة 
لكرثة اال�صتعمال ، وبقيت فتحُتها على ما 

�صرح �صافية ابن احلاجب /254/2.  -1
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اأخواتها حني جُتعل الُمها االأوىل اأ�صلية، 
وهو  اأخواتها،  مع  فيه  ت�صاوت  عما 
بقية  عن  فيه  انفردت  اأمر  اإىل  االإعمال، 
وهو  ؛  الفعل  ب�صبه  عالقة  له  ؛  اأخواتها 
بياء  االت�صال  عند  الوقاية  نون  دخول 
هو  الكويف  االعرتا�ش  وهذا  املتكلم)3(. 
قول مبوجب الدليل وعمل مبقت�صاه ، مع 

ا�صتبقاء اخلالف.
�شاد�شًا: قادح املعار�شة:

ـــ اإن  وهذا القادح �صوف ياأتي احلديث عنهـ 
�صاء الله ــــــــ عند معار�صة قيا�ش بقيا�ش.

ثانيًا : معار�شة قيا�س بقيا�س :
اأْن اأعر�ش �صورة  اأردت يف هذا املبحث 
ُيبديها  التي  املعار�صة  �صور  من  اأخرى 
ومبعنى   ، خ�صمه  قيا�ش  على  املعرت�ش 
فيها  ُيَعار�ش  التي  ال�صورة  تبيني  اآخر 
الباحثة  قاد  والذي   ، اآخر  بقيا�ش  قيا�ش 
من  كبري  عدد  قد مت عر�ش  اأّنه  ذلك  اإىل 
ت�صح  بها  ال�صابق  املبحث  يف  القوادح 
قد  وكنت  القيا�ش،   يف  القدح  �صورة 
كما  قيا�صني  يف  القيا�ش  اأنواع  ح�صرت 
وقيا�ش   ، طرد  قيا�ش  ؛  عليه  جممع  هو 
ال�صابق  املبحث  يف  وتناولت   ، عك�ش 
اأْن  فتبقى   ، العك�ش  قيا�ش  قوادح  اأنواع 
معار�صة  بها  يتم  التي  الكيفية  اأو�صح 
قيا�ش  )معار�صة  اآخر  بقيا�ش  قيا�ش 

قيا�ش العك�ش/ العمري/ 635.  -3

اخلالف   ذلك  يو�صح  وما  فيه)1(  النزاع 
لعّل  الم  يف  والكوفيني  الب�صريني  بني 
الكوفيون  "لعل" عند   االأوىل يف  فالالم 
اأ�صلية ، وعند الب�صريني زائدة؛ فاأبطلوا 
باأ�صالتها  القول  الأنَّ  باأ�صالتها  القول 
 ، اأخواتها  عن  انفرادها  اإىل  �صيوؤدي 
الفعل،  ببناء  اللفظي  �صبهها  يزول  بحيث 
ولو �صحَّ ذلك لعملت اأخواتها دونها ؛ الأنَّه 

لي�ش فيها  ما فيهن من �صبه الفعل.
بالقول  ذلك  على  الكوفيون  اعرت�ش  وقد 

مبوجب هذا القيا�ش.
لعل  بني  امل�صابهة  من  الوجوه  وهذه 
والفعل ال َتْبُطل باأْن ال تكون على َوْزٍن من 
اأوزانه، وهي كافية يف اإثبات عملها بحكم 
عن  ها  َنْق�صُ ظهر  قد  اأنَّه  على  امل�صابهة، 
لعدم كونها على وزٍن من  اأخواتها  �صائر 
اأوزان الفعل واأنَّه ال يجوز اأْن تدخل عليها 
نون الوقاية كما يجوز يف �صائر اأخواتها، 
"اإِنَِّني،  "َلَعلَِّني" كما يقال  ُيقال  فال يكاد 

وكاأنَِّني، ولكنَِّني، وَلْيَتِني")2(.
مبوجب  الكويف  املعرت�ش  عمل  فقد     
التالزم الذي انبنى عليه الدليل الب�صري، 
بقية  عن  لعلَّ  نق�ش  وجوب  ف�صرف 
ينظر مذكرة يف اأ�صول الفقه/ حممد االأمني بن حممد   -1
)املتوفى:  ال�صنقيطي  اجلكني  القادر  عبد  بن  املختار 
/ املنورة  املدينة  واحلكم،  العلوم  مكتبة  1393هـ(/ 

الطبعة: اخلام�صة، 2001 م/ 366.
االن�صاف / 1/ 183.االإغراب / �ش57/56.  -2
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ال�صاكنة اخلا�صة باالأفعال، فيقال: نعمت 
املراأة ، وبئ�صت اجلارية)3(.

هذه  "اإنَّ   : بقولهم  الكوفيون  فعار�صهم 
ب�صحيح؛  الفعُل" لي�ش  بها  يخت�ّش  التاء 
قولهم  يف  باحلرف  ات�صلت  قد  الأَّنها 
تعاىل:  قوله  يف  واَلَت"  وُثمََّت،  "ُربََّت، 
َوالَت  َفَناَدْوا  َقْرٍن  ن 

ِّ
َقْبلِِهم م ِمن  َأْهَلْكَنا  {َكْم 

باحلرف  فلحاقها   ،)3 )�س:  َمَناٍص}  ِحنَي 
الفعل  اّدَعْيُتُموُه من اخت�صا�ش  ما  يبطل 
بها، واإذا بطل االخت�صا�ش جاز اأْن تكون 
نعم وبئ�ش ا�صمني حلقتهما هذه التاء كما 

حلقت ُربََّت وُثمََّت)4(.  
ال   ، بالكلمة  التاأنيث  تاء  ات�صال  وجمرد 
على  يدل  الذي  واإمنَّا   ، فعليتها  على  يدلُّ 
فعليتها هو  وجوب  ذلك االت�صال ،  حني 
يكون الفاعل موؤنثا حقيقة ، غري مف�صول 
عن فعله ؛ الأنَّ ذلك هو الثابت املطرد يف 
يف  املطرد  الالزم  وهذا   . االأفعال  جميع 
جميع االأفعال مل يطرد يف )نعم وبئ�ش(؛ 
يكون  حني  بهما  التاأنيث  تاء  ات�صال  الأنَّ 
الفاعل موؤنثا حقيقة غري مف�صول عنهما: 
/حممد  امللحة  �صرح  يف  اللمحة   .  88  /1/ االإن�صاف   -3
عبد  اأبو  اجلذامي،  بكر  اأبي  بن  باع  �صِ بن  ح�صن  بن 
)املتوفى:  ال�صائغ  بابن  املعروف  الدين،  �صم�ش  الله، 
720هـ(/ اإبراهيم بن �صامل ال�صاعدي / عمادة البحث 
اململكة  املنورة،  املدينة  االإ�صالمية،  باجلامعة  العلمي 
العربية ال�صعودية/ الطبعة: االأوىل، 1424هـ/2004م/ 

.405 /1
االإن�صاف 1/ 89.  -4

اآخر  نوع  فهذا  العك�ش(؛  بقيا�ش  الطرد 
يبني كيفية القدح  يف القيا�ش.   

فاملراد مبعار�صة قيا�ش بقيا�ش اآخر هو :  
يلحق   ، بقيا�ش طرد  امل�صتدل  ي�صتدل  اأْن 
يف   ، ما  باأ�صل  فيه  املختلف  الفرع  فيه 
فياأتي  ؛  بينهما  جامع  لوجود  ؛   حكمه 
املعرت�ش فريبط بني ذلك الفرع املختلف 
فيه ، وبني اأ�صل امل�صتدلِّ نف�صه ، ثم يبني 
الفرق بينهما ، وي�صتند اإىل ذلك الفرق يف 

عك�ش حكم اأحدهما يف االآخر)1(.
بينهما  اأ�صل   و  فرع  وجود   يعني  فهذا 
اجتماع من جهة ، وافرتاق من جهة. فيعد 
حكمهما  جلعل  فيه  اجتمعا  ما  امل�صتدل 
واحدًا مطردًا ، ويعد املعرت�ش ما افرتقا 

فيه جلعل حكمهما خمتلفًا منعك�صًا .
ا�صتدل الب�صريون بقيا�ش طرد  وعاك�صهم 
؛  موا�صع  يف  فرق  بقيا�ش  الكوفيون 

منها: 
ما ا�شتدلَّ به الب�شريون يعدُّ )قيا�س 

دللة(: 
وبئ�ش(   ، اأّن)نعم  اإىل  الب�صريون  ذهب 
وهما  يت�صرََّفان)2(،  ال  ما�صيان  فعالن 
بقيا�صهما  الكوفيني  عند  ُمْبَتَداآن  ا�صمان 
املتفق  االأفعال  جميع  على  طرد(  )قيا�ش 
التاأنيث  تاء  حلوق  بجامع   ، فعليتها  على 

قيا�ش العك�ش / العمري/ 428.  -1
اللمع يف العربية / ابن جني / �ش140.  -2
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خالف االأ�صل)3(.
)قيا�ش  الب�صرية  اال�صتدالالت  ومن 
مذهب  الكوفيون  عار�صها  )التي  �صبه 
احلركة  نقل  يجوز  ال  اأّنه  يف  الب�صريني 
ال�صاكن  اإىل  باأل  املحلَّى  املن�صوب  على 
يجوز  فال   ، عليه  الوقف  عند  قبله  الذي 
وهذا  البَكر)4(،  راأيت   : مثاًل  يقال  اأْن 
مذهب �صيبويه وكثري من النحاة)5( خالفًا 
للكوفيني الذي يزعمون جواز ذلك فُيقال 
والك�صر؛  بال�صم  واجلر  الرفع  حالة  يف 
بال�صم،  البُكْر"  "هذا  الرفع  يف  فيقال 

ويف اجلر "مرت بالبِكْر" بالك�صر.
ذلك؛  جواز  عدم  على  الب�صريني  ودليل 
ويجب  التنكري،  الكلمة  اأحوال  اأول  اأنَّ 
"َبْكَرا"  يقال  اأْن  الن�صب  حال  يف  فيها 
فال يجوز اأْن حُترَّك العني؛ اإذ ال يلتقي فيه 
�صاكنان كما يلتقي يف حال الرفع واجلر، 
نحو "هذا َبْكْر، ومررت بَبْكْر" فلما امتنع 
حال  يف  العني  حتريك  الن�صب  حال  يف 
الرحمن  العربية /عبد  اأ�صرار   ، االإن�صاف 36/1، 37   -3
اأبو الربكات، كمال  بن حممد بن عبيد الله االأن�صاري، 
الدين االأنباري )املتوفى: 577هـ( / دار االأرقم بن اأبي 
�ش67،  1999م/  1420هـ-  االأوىل  /الطبعة:  االأرقم 

قيا�ش العك�ش/ 434.
االألغاز النحوية وهو الكتاب امل�صمى )الطراز يف االألغاز(   -4
ال�صيوطي  الدين  جالل  بكر،  اأبي  بن  الرحمن  /عبد 
 1422  / للرثاث  االأزهرية  /املكتبة  911هـ(  )املتوفى: 

هـ - 2003 م/ �ش85.
ينظر الكتاب/ 4/ 173.االأ�صول يف النحو 2/ 373.  -5

الهوامع  همع   .477  /1 االإعراب/  �صنعة  يف  املف�صل 
.436 /3/

نعم   : تقول  اأْن  فلك  ؛  واجب  غري  جائز 
املراأة  ولك اأْن تقول : نعمت املراأة)1(.

ال�شتدلل الكويف  )قيا�س م�شاواة(:
اآخره  الذي  اال�صم  يف  الكوفيني  مذهب 
تاء التاأنيث اإذا �صميَت به رجاًل يجوز اأن 
َطْلَحة  نحو  وذلك  والنون،  بالواو  يجمع 
بن  احل�صن  اأبو  ذهب  واإليه  وَطْلُحون، 
َكْي�َصان، اإال اأنه يفتح الالم فيقول الطََّلُحون 
ون" حماًل على  -بالفتح- كما قالوا "اأََر�صُ
بالواو  جمعه  يجوز  اأنَّه  اٍت،والدليل  اأََر�صَ
والنون وذلك الأنَّه يف التقدير جمع َطْلح. 

وهذا ممتنع عند الب�صريني اأ�صال)2(. 
ون بالفتح حماًل  اإنَّ العني حركت من اأََر�صُ
ُغري  واإمنا  ن�صلم،  ال  ات" قلنا:  اأََر�صَ على 
خالف  على  جمع  الأنه  الواحد؛  لفظ  فيه 
بالواو  اجلمع  يف  االأ�صل  الأن  االأ�صل؛ 
ملا  ولكنهم  يعقل،  ملن  يكون  اأن  والنون 
لفظ  فيه  وا.  غريَُّ والنون  بالواو  جمعوه 
ا عن حذف تاء التاأنيث منه  الواحد تعوي�صً
�صائر  يف  يكون  ال  ب�صيء  له  ا  تخ�صي�صً
اأخواته فلما جاء على خالف االأ�صل اأُْدِخَل 
ْرٌب من التغيري، ففتحت العني منه  فيه �صَ
على  والنون  بالواو  جمع  باأنَّه  اإ�صعاًرا 

قيا�ش العك�ش/ العمري / 429، 430.  -1
االإن�صاف 1/ 38.  -2
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يف  عليه(  )املقي�ش  االأ�صل  اأنَّ   ذلك  بيان 
القيا�ش  الب�صري ، وهو اال�صم املن�صوب 
راأيت   " نحو  يف   ، عليه  املوقوف  النكرة 
فيه  الن�صب  حركة  نقل  يجوز  ال   ، َبكرًا" 
اأنَّ  حني  يف   ، �صاكنان  فيه  يلتق  مل  الأنَّه  ؛ 
الفرع املختلف فيه" راأيُت الَبْكر" يلتقي فيه 
�صاكنان ؛ فالعالقة بني الفرع واالأ�صل يف 
هذا احلكم يجب اأْن تكون عك�صية ال طردية 
؛ لتعاك�صهما يف العلة فكما اأنَّه ال يجوز نقل 
احلركة يف االأ�صل لعدم التقاء �صاكنني فيه 
؛ فاإنَّه يجب اأْن يجوز نقل احلركة يف الفرع 

؛ اللتقاء �صاكنني فيه)2(. 
ال�شتدلل الكويف : قيا�س الأوىل:

ذهب الكوفيون اإىل اأنَّه يجوز ترك �صرف 
ما ين�صرف يف �صرورة ال�صعر . ومذهب 
الب�صريني اأنَّه ال يجوز ؛ ودليل الكوفيني 
من  جهة القيا�ش اأنَّه اإذا جاز حذف الواو 

املتحركة لل�صرورة من نحو قوله:
لَُه قال َقائٌل: ِري َرحنْ َناُه َي�سنْ َفَبينْ

يُب)3( ُو املاَِلِط جَنِ ملن َجَمٌل ِرخنْ
االإن�صاف 2/ 506.  -2

هذا البيت من �صواهد ر�صي الدين يف باب ال�صمري من   -3
اخلزانة/5/  يف  البغدادي  �صرحه  وقد  الكافية،  �صرح 
وكل   70  /1 اخل�صائ�ش  يف  جني  وابن   260  ،257
الن�ش،  يف  املذكورة  الرواية  على  رووه  االأعالم  هوؤالء 
�صواهد  من  البيت  اأن  يفيد  ما  البغدادي  كالم  ويف 
كتاب  راجعت  وقد  ال�صعر،  يحتمل  ما  باب  �صيبويه يف 
ال�صلويل،  العجري  من كالم  والبيت  اأجده،  فلم  �صيبويه 

اإال اأنَّ الذي يف �صعر العجري روّيه الم على هذا الوجه.
فبيناه ي�سري رحله قال قائل:   

 ملن جمل رخو املالط ذلول؟

التنكري دون حالة اجلر والرفع تبعه حال 
يف  الكلمة  تلزم  ال  الالم  الأنَّ  التعريف؛ 

جميع اأحوالها)1(.
ا�صتدل الب�صريون على ذلك بقيا�ش اال�صم 
املن�صوب املعرف ب )األ( على نظريه املنكر 

وهذا وا�صح اأّنه قيا�ش �صبه. 
وقد ُعور�ش قيا�ش الطرد ال�صابق من قبل 
حمل  الأنَّ  فا�صد؛  هذا  بقولهم  الكوفيني 
التعريف  بالم  التعريف  حالة  يف  اال�صم 
يف  الأنَّه  ؛  ي�صتقيم  ال  التنكري  حالة  على 
حتريك  يجب  الن�صب  يف  التنكري  حال 
لعدم  العني  يجوز حتريك  فال   ، فيه  الراء 
التقاء ال�صاكنني، بخالف ما اإذا كانت فيه 
الراء  حتريك  يجب  ال  فاإنَّه  التعريف؛  الم 
فيه، بل تكون �صاكنة فيه كما هي �صاكنة 
يف حال الرفع واجلر، فكما حترك الكاف 
اجلر  حالة  ويف  بال�صم  الرفع  حالة  يف 
بالك�صر؛ فكذلك يجب اأن حترك يف حالة 
ذكره  ما  ي�صتقيم  واإمنَّا   . بالفتح  الن�صب 
الب�صريون اأْن لو كان الوقف يوجب فيما 
الوقف عليه  اأْن يكون  التعريف  دخله الم 
باالألف فُيقال : "راأيت البكرا" كما ُيقال: 
"اأريت بكرًا" فلما مل يقل ذلك لدخول الم 
التعريف دلَّ على اأنَّ الفرق بينهما ظاهر؛ 

فال يجوز اأْن يحمل اأحدهما على االآخر.
االإن�صاف/2/ 605. قيا�ش العك�ش / 432.  -1
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ا على اأ�صلكم،  الواو من "هو"  خ�صو�صً
اأ�صلية ال زائدة كما هي  الواو عندكم  اأن 

على اأ�صل اخل�صم زائدة)4(.
ويندرج حتت هذا اأي�صًا ما ُيعرف بقادح 

املعار�صة واملراد به :
اأْن يذكر لدليل امل�صتدل حكًما ينايف حكم 
والو�صف  االأ�صل  تبقية  مع  امل�صتدل، 

بحالهما)5(.
كذلك هو اأْن يقابل املعرت�ش ( قيا�ش ال�صرب 
) الذي ا�صتدل به امل�صتدلُّ ، بقيا�ٍش اآخر 
اأم قيا�ش عك�ش ،  �صواء كان قيا�ش طرد 
فيكون املعرت�ش بذلك قد اأورد دلياًل على 
�صحة قوله يف مقابل )قيا�ش ال�صرب( الذي  
ا�صتدل به خ�صُمه على ف�صاد قوله ، فيكون 
واالحتكام   ، القيا�ش  مقابل  يف  القيا�ش 
اأقوى  الختيار  ؛  حات  املرجِّ اإىل  ذلك  بعد 

ربًا. القيا�صني خَمْ
يف  الكوفيون  اإليه  ذهب  ما  ذلك  ومثاُل 
يف  عليها  اال�صم  ُو�صع  التي  احلروف 
"ذا،  يف  اال�صم  اأنَّ  و"الذي"  "ذا" 
والذي" هو  الذال وحُدها، وما زيد عليها 
واحد  كل  يبقى  اأْن  كراهيَة  وتكثري  عماد 
منهما على حرف واحد . والدليل على اأنَّ 
االألف والياء  اأنَّ  الذال وحدها  اال�صم هو 

املرجع ال�صابق/2/ 403، 419.  -4
رو�صة الناظر / 316/1.  -5

كان  لل�صرورة  التنوين  حذف  يجوز  الأَْن 
الواو  الأنَّ  وهذا  االأوىل،  طريق  من  ذلك 
من "هو" متحركة، والتنوين �صاكن، وال 
اأ�صهل  ال�صاكن  احلرف  اأْن حذف  خالف 
جاز  فاإذا  املتحرك،  احلرف  حذف  من 
الواو  هو  الذي  املتحرك  احلرف  حذف 
احلرف  يجوز حذف  فالأْن  لل�صرورة)1(. 

ال�صاكن كان ذلك من طريق االأوىل.
الب�صريون بقولهم : ال يجوز  وعار�صهم 
االأ�صل  الأنَّ  ين�صرف)2(  ما  �صرف  ترك 
يف االأ�صماء ال�صرف، فلو اأنَّا جوزنا ترك 
رّده  اإىل  ذلك  الأّدى  ين�صرف  ما  �صرف 
اأي�صًا  ولكان  اأ�صل،  اإىل غري  االأ�صل  عن 
ال  مبا  ين�صرف  ما  يلتب�ش  اأْن  اإىل  يوؤدي 
ين�صرف؛ وعلى هذا يخرج حذف الواو، 
ي  اإنه ال يوؤدِّ من "هو" يف البيت ال�صابق 
التنوين،  حذف  بخالف  االلتبا�ش،  اإىل 

َفَباَن الفرق بينهما)3(. 
ترك  يجز  مل  "اإمنَّا  الب�صريني:   فقول 
رّده  اإىل  يوؤّدي  الأنَّه  ين�صرف  ما  �صرف 
عن االأ�صل اإىل غري اأ�صل ؛  يبطل بحذف 
 /1 ال�صراج/  /ابن  االأ�صول   .417  /2/ االإن�صاف   -1
لباب  ولب  االأدب  خزانة   .70/1  / اخل�صائ�ش   .27
)املتوفى:  البغدادي  القادر بن عمر  العرب/ عبد  ل�صان 
/مكتبة  هارون  حممد  ال�صالم  عبد  /ت  1093هـ( 
اخلاجني، القاهرة /الطبعة: الرابعة، 1418 هـ - 1997 

م/151/1.
ينظر املقت�صب/ 354/3.  -2

االإن�صاف 2/ 418.  -3
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خامتــــــــــــــــة
للدرا�صات  رافدًا  الدرا�صة  هذه  ُتعترب 
النحوية ، حيث اأنَّها تتناول جانبًا ــ هو يف 
ظني ــ قليل الدرا�صة من قبل الباحثني ،اأال 

وهو قوادح القيا�ش.
كيفية  مو�صحة  اجلانب  هذا  تناولُت  وقد 
النحو  كّونت  التي  االآراء  مع  التعامل 
العربي ، وقد خل�صت الدرا�صة اإىل نتائج 

من اأهمها:
القيا�ش  تعريف  حول  االختالف   -
فتعدد   ، امل�صطلح  على  �صلبًا  اأّثر 

التعريفات ت�صعف امل�صطلح .
كذلك االختالف الكبري حول انق�صام   -
القيا�ش ، وت�صنيف قوادحه قد تقف 
عليه  فيتعذر  العلم  طالب  اأمام  عائقا 

تناول امل�صائل املتعلقة بالقيا�ش.
م�صائل  يف  االأ�صوليني  اختالف   -
القيا�ش األقى بظالله على النحو ، وذلك 

عندما اقتفى النحويون نحوهم.
الفقه  يف  �صواًء  العقلية  االأدلة  جميع   -
اأو النحو تعود اإىل نوعني من القيا�ش 
 ، قيا�ش طرد   : وهما  ؛  لهما  ثالث  ال 

وقيا�ش عك�ش. 

فيهما يحذفان يف التثنية)1(.
فقابل الب�صريون هذا القيا�ش الذي علَّق فيه 
امل�صتدلُّ الكويف على مذهبهم الزما فا�صدًا، 
يوؤدي  اخلالف  حمل  يف  به  القول  اأنَّ  وهو 
يف  الثابتة  ال�صناعية  االأ�صول  نق�ش  اإىل 
التثنية فقابلو هذا بقيا�ش اآخر علقوا فيه على 

ف�صاد املذهب الكويف من وجه اآخر ، وهو:
لو كان كما زعمتم لكان ينبغي اأْن ُيقت�صر 
يف "الذي" على زيادة حرف واحد، كما 
اأحرف  اأربعة  زيادة  "ذا" فاأما  زدمت يف 
فهذا ما ال نظري له يف كالمهم، على اأنَّا قد 

بّينَّا ف�صاد كونها زائدة.
كان  اإْن   : قال  الب�صري  املعار�ش  فكاأنَّ 
والالم  من"ذا"،  االألف  باأ�صالة  القول 
الثانية والياء من الَّذي ؛ كما هو مذهبنا ، 
فيه اإخالل ، يف زعمكم ، باأ�صول التثنية، 
 ، مذهبكم  هو  كما   ، بزيادتها  القول  فاإنَّ 
فيه اإخالل باأ�صول الزيادة ؛ الأنَّه لي�ش يف 
عليها  ِزيَد  واحد  حرف  من  كلمة  العربية 
والياء"  الثانية  والالم  "األ  اأحرف  اأربعة 

على الذال يف الذي)2(.
بن  /حممد  الف�صيح  اإ�صفار   .551  /2/ االإن�صاف   -1
433هـ(  )املتوفى:  الهروي  �صهل  اأبو  حممد،  بن  علي 
البحث  ق�صا�ش /عمادة  بن حممد  �صعيد  بن  /ت:اأحمد 
اململكة  املنورة،  املدينة  االإ�صالمية،  باجلامعة  العلمي 
العربية ال�صعودية/ الطبعة: االأوىل، 1420هـ/214/1. 
قيا�ش العك�ش / العمري/ 636. الالمات /عبد الرحمن 
بن اإ�صحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي، اأبو القا�صم 
 – الفكر  /دار  املبارك  /ت:مازن  337هـ(  )املتوفى: 

دم�صق /الطبعة: الثانية، 1405هـ 1985م/�ش 132.
املرجع ال�صابق/555/2/ العمري/ 636.  -2
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امل�شادر واملراجع
اأبوالفتح عثمان بن جني املو�صلي   /1
املن�صف،  392هـ(/  )املتوفى: 
الأبي  الت�صريف  كتاب  �صرح 
الرتاث  اإحياء  دار  املازين  عثمان 
ذي  يف  االأوىل  /الطبعة:  القدمي 
اأغ�صط�ش   - 1373هـ  �صنة  احلجة 

�صنة 1954م. 
الهيئة  النا�صر:  اخل�صائ�ش/   /2
/الطبعة:  للكتاب  العامة  امل�صرية 

الرابعة.
اللمع يف العربية /ت: فائز فار�ش   /3

/دار الكتب الثقافية - الكويت
بن  علي  بن  اإبراهيم  ا�صحاق  اأبو   /4
)املتوفى:  ال�صريازي  يو�صف 
476هـ( /اللمع يف اأ�صول الفقه/  
دار الكتب العلمية / الطبعة: الطبعة 

الثانية 2003 م - 1424هـ.
اأبو الربكات كمال الدين االأنباري/  /5

ملع  و  االإعراب  جدل  يف  االإغراب 
االأفغاين/  �صعيد   : ت   / االأدلة 
مطبعة اجلامعة ال�صورية1377هـ. 

االأرقم  دار   / العربية  اأ�صرار   /6
االأوىل  /الطبعة:  االأرقم  اأبي  بن 

1420هـ- 1999م.

لي�ش  راأيي  يف  النحوي  القادح   -
اأْن ميثل يف كل االأحوال  بال�صرورة 
يف  ُيعترب  بل  ؛  املذهب  على  ماأخذًا 
اإْن  بع�ش امل�صائل راأيًا تبناه �صاحبه 

اعتمد على اأدلَّة  وا�صحة املحجة .
�صعف  يثبت  ما  قيا�ش  يف  القدح   -
الدليل اأو قوته ؛ بناًء على ذلك ميكن 
احلكم على املذهب ببطالنه اأو قبوله.

ــ اإْن جرى  ُي�صتفاد من اجلدل النحويـ   -
ـــ يف  عليها  املن�صو�ش  القوانني  على 

الريا�صة الذهنية والتثبت العلمي.
وتو�صي الباحثة مبا يلي:

اإثراء  يف  اخلالف  م�صائل  توظيف   -
التي  االآراء  وتبني  النحوي،  الفكر 
تخدم النحو العربي مبعنى اأال يكون 

اخلالف ملجرد اخلالف.
تي�صري درا�صة م�صائل اخلالف ) طرح   -
( حتى  منها  ُي�صتفاد  ال  التي  االأقوال 
حتليلها؛  ثم  فهمها  الطالب  ي�صتطيع 
بع�ش  يف  التزهيد  عدم  مراعاة  مع 
ف�صول  من  باعتبارها  النحو  حجج 

القول.
امل�صائل  درا�صة  على  الباحثني  حث   -
النحوية الدقيقة التي تبعد عن درا�صة 

امل�صائل النحوية  ب�صكل عام .
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اأبوبكر حممد بن ال�صري بن �صهل   /12
ال�صراج  بابن  املعروف  النحوي 
يف  316هـ(/االأ�صول  )املتوفى: 
النحو/ ت: عبد احل�صني الفتلي/

الر�صالة،  موؤ�ص�صة  النا�صر: 
لبنان– بريوت.

اأبو جعفر النَّحَّا�ش اأحمد بن حممد   /13
املرادي  يون�ش  بن  اإ�صماعيل  بن 
النحوي )املتوفى: 338هـ( /اإعراب 
وعلق  حوا�صيه  و�صع  القراآن/ 
/ اإبراهيم  خليل  املنعم  عبد  عليه: 
من�صورات حممد علي بي�صون، دار 
الطبعة:  بريوت/  العلمية،  الكتب 

االأوىل، 1421 هـ.
اأبو حامد حممد بن حممد الغزايل   /14
/ 505هـ(  )املتوفى:  الطو�صي 

عبد  امل�صت�صفى / حتقيق: حممد 
ال�صالم عبد ال�صايف/ النا�صر: دار 
االأوىل،  /الطبعة:  العلمية  الكتب 

1413هـ - 1993م. 
 / االأ�صول  تعليقات  من  املنخول   /15
عليه:  وعلق  ن�صه  وخرج  حققه 
)ح�صن  الطو�صي  حممد  الدكتور 
الفكر  دار  النا�صر:  هيتو/ 
دار  لبنان،  بريوت  املعا�صر- 
الفكر دم�صق – �صورية /الطبعة: 

الثالثة، 1419 هـ - 1998 م.

 / اخلالف  م�صائل  يف  االإن�صاف   /7
النا�صر: املكتبة الع�صرية / الطبعة: 

االأوىل 1424هـ- 2003م.
اأبو البقاء عبد الله بن احل�صني بن   /8
البغدادي حمب  الله العكربي  عبد 
616هـ(/اللباب  )املتوفى:  الدين 
د.  ت  واالإعراب/  البناء  علل  يف 
دار  /النا�صر:  النبهان  االإله  عبد 
الفكر – دم�صق /الطبعة: االأوىل، 

1416هـ 1995م.
بن  الرحمن  عبد  اأبوالقا�صم   /9
يف  االإي�صاح  الزجاجي/  اإ�صحاق 

علل النحو / طبعة امل�صاهم.
عمرو  بن  حممود  القا�صم  اأبو   /10
الله  جار  الزخم�صري  اأحمد،  بن 
يف  املف�صل  538هـ(/  )املتوفى: 
بو  علي  د.  ت:  االإعراب/  �صنعة 
ملحم / مكتبة الهالل – بريوت /

الطبعة: االأوىل، 1993.
بن  حممد  بن  حممود  املنذر  اأبو   /11
م�صطفى بن عبد اللطيف املنياوي 
/ال�صرح الكبري ملخت�صر االأ�صول 
من علم االأ�صول / املكتبة ال�صاملة، 
م�صر /الطبعة: االأوىل، 1432 هـ 

- 2011 م. 
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بن  احل�صني  بن  ، حممد  يعلى  اأبو   /19
حممد بن خلف ابن الفراء )املتوفى: 
458هـ( /العدة يف اأ�صول الفقه / 
حققه وعلق عليه وخرج ن�صه : د 
املباركي،  �صري  بن  علي  بن  اأحمد 
االأ�صتاذ امل�صارك يف كلية ال�صريعة 
بالريا�ش - جامعة امللك حممد بن 
�صعود االإ�صالمية /النا�صر : بدون 
نا�صر /الطبعة : الثانية 1410 هـ - 

1990 م.
بن  �صليمان  بن  الله  عبد  بن  اأحمد   /20
العالء  اأبو  �صليمان،  بن  حممد 
)املتوفى:  التنوخي  املعري، 
يف  والغايات  الف�صول  449هـ(/ 
متجيد الله واملواعظ/ بدون طبعة 

وبدون تاريخ 
الرّزاق  عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد   /21
امللّقب  الفي�ش،  اأبو  احل�صيني، 
)املتوفى:  الزَّبيدي  مبرت�صى، 
من  العرو�ش  تاج  1205هـ(/ 
جواهر القامو�ش  ت: جمموعة من 

املحققني /النا�صر: دار الهداية .
تقي الدين اأبو العبا�ش اأحمد بن عبد   /22
احلليم بن تيمية احلراين )املتوفى: 
 / الفتاوى  728هـ(/جمموع 
بن  حممد  بن  الرحمن  ت:عبد 

اإدري�ش بن  اأبو عبد الله حممد بن   /16
بن  �صافع  بن  عثمان  بن  العبا�ش 
املطلبي  مناف  بن عبد  املطلب  عبد 
القر�صي املكي )املتوفى: 204هـ(/

/النا�صر:  �صاكر  /اأحمد  الر�صالة 
الطبعة:   / م�صر  احللبي،  مكتبه 

االأوىل، 1358هـ/1940م.
العزيز  عبد  بن  الله  عبد  عبيد  اأبو   /17
االأندل�صي  البكري  حممد  بن 
املقال  /ف�صل  487هـ(  )املتوفى: 
ت:   / االأمثال  كتاب  �صرح  يف 
اإح�صان عبا�ش /النا�صر: موؤ�ص�صة 
الر�صالة، بريوت –لبنان /الطبعة: 

االأوىل، 1971 م.
الله  عبد  الدين  موفق  حممد  اأبو   /18
قدامة  بن  حممد  بن  اأحمد  بن 
الدم�صقي  ثم  املقد�صي  اجلماعيلي 
قدامة  بابن  ال�صهري  احلنبلي، 
620هـ(/  )املتوفى:  املقد�صي 
يف  املناظر  وجنة  الناظر  رو�صة 
االإمام  مذهب  على  الفقه  اأ�صول 
الرّيان  موؤ�ص�صة  حنبل  بن  اأحمد 
/ والتوزيع  والن�صر  للطباعة 
1423هـ- الثانية  الطبعة  الطبعة: 

2002م.
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الع�صرية  املكتبة  حممد/النا�صر: 
بريوت  النموذجية،  الدار   -
اخلام�صة،  الطبعة:  �صيدا/   –

1420هـ / 1999م.
بعبد  املدعو  حممد  الدين  زين   /28
الروؤوف بن تاج العارفني بن علي بن 
زين العابدين احلدادي ثم املناوي 
/ 1031هـ(  )املتوفى:  القاهري 

التوقيف على مهمات التعاريف / 
النا�صر: عامل الكتب / عبد اخلالق 
االأوىل،  /الطبعة:  ثروت-القاهرة 

1410هـ-1990م.
�صم�ش الدين حممد بن عبد املنعم   /29
القاهري  اجَلوَجري  حممد  بن 
/ 889هـ(  )املتوفى:  ال�صافعي 
معرفة  يف  الذهب  �صذور  �صرح 
كالم العرب / ت: نواف بن جزاء 
البحث  عمادة  احلارثي/النا�صر: 
االإ�صالمية،  باجلامعة  العلمي 
العربية  اململكة  املنورة،  املدينة 
االأوىل،  /الطبعة:  ال�صعودية 

1423هـ/2004م.
عبد الرحمن بن اإ�صحاق البغدادي   /30
القا�صم  اأبو  الزجاجي،  النهاوندي 
)املتوفى: 337هـ/ ا�صتقاق اأ�صماء 
الله / ت: دعبد احل�صني املبارك /

فهد  امللك  جممع  /النا�صر:  قا�صم 
لطباعة امل�صحف ال�صريف، املدينة 
ال�صعودية  العربية  اململكة  النبوية، 

/ 1416هـ/1995م.
ال�صيوطي   الدين  جالل   /23
 / االقرتاح  املتوفى)911ه(/ 
�صبطه عبد احلكيم عطية /راجعه: 
عالء الدين عطية/ دار البريوتي/ 
الطبعة الثانية /1427ه ،2006م. 
الكتاب  وهو  النحوية  االألغاز   /24
 / االألغاز(  يف  )الطراز  امل�صمى 
 1422  / للرثاث  االأزهرية  املكتبة 

هـ - 2003 م.
احلميد  عبد  الهوامع/  همع   /25
املكتبة  النا�صر:   / هنداوي 

التوفيقية – م�صر.
ح�صن بن حممد بن حممود العطار   /26
/ 1250هـ(  )املتوفى:  ال�صافعي  
حا�صية العطار على �صرح اجلالل 
دار   / اجلوامع  على جمع  املحلي 
الكتب العلمية/ بدون طبعة وبدون 

تاريخ.
بن  الله حممد  عبد  اأبو  الدين  زين   /27
احلنفي  القادر  عبد  بن  بكر  اأبي 
الرازي )املتوفى: 666هـ(/خمتار 
ال�صيخ  يو�صف  ت:   / ال�صحاح 
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حممد االأمني بن حممد املختار بن   /35
ال�صنقيطي  اجلكني  القادر  عبد 
مذكرة  1393هـ(/  )املتوفى: 
العلوم  مكتبة  الفقه/  اأ�صول  يف 
/الطبعة:  املنورة  املدينة  واحلكم 

اخلام�صة 2001م.
الر�صي  احل�صن  بن  حممد   /36
الدين  جنم  االإ�صرتاباذي، 
�صافية  /�صرح  686هـ(  )املتوفى: 
�صواهده  �صرح  مع  احلاجب  ابن 
للعامل اجلليل عبد القادر البغدادي 
�صاحب خزانة االأدب املتويف عام 
و�صبطهما  حققهما،   / هـ   1093
حممد نور احل�صن واآخرون / دار 
– لبنان / العلمية بريوت  الكتب 
عام الن�صر: 1395 هـ - 1975 م.

باع بن اأبي  حممد بن ح�صن بن �صِ  /37
بكر اجلذامي، اأبو عبد الله، �صم�ش 
ال�صائغ  بابن  املعروف  الدين، 
يف  /اللمحة  720هـ(  )املتوفى: 
�صامل  بن  اإبراهيم   / امللحة  �صرح 
ال�صاعدي / عمادة البحث العلمي 
باجلامعة االإ�صالمية، املدينة املنورة، 
اململكة العربية ال�صعودية/ الطبعة: 

االأوىل، 1424هـ/2004م.

النا�صر: موؤ�ص�صة الر�صالة /الطبعة: 
الثانية، 1406هـ - 1986م. 

الالمات / ت: مازن املبارك /دار   /31
الفكر – دم�صق /الطبعة: الثانية، 

1405هـ 1985م.
البغدادي  عمر  بن  القادر  عبد   /32
خزانة   / 1093هـ(  )املتوفى: 
العرب/ت  ل�صان  لباب  االأدب ولب 
عبد ال�صالم حممد هارون /مكتبة 
/الطبعة:  القاهرة  اخلاجني، 

الرابعة، 1418 هـ - 1997 م.
بن  اأحمد  بن  يو�صف  بن  الله  عبد   /33
حممد،  اأبو  يو�صف،  ابن  الله  عبد 
جمال الدين، ابن ه�صام )املتوفى: 
كتب  عن  اللبيب  /مغني  761هـ( 
االأعاريب/ ت: د. مازن املبارك / 
الفكر  /دار  الله  حمد  علي  حممد 
ال�صاد�صة،  /الطبعة:  دم�صق   –

1985/ �ش 576.
عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي   /34
�صيبويه  امللقب  ب�صر،  اأبو  بالوالء، 
 / /الكتاب  180هـ(  )املتوفى: 
هارون/  حممد  ال�صالم  عبد  ت: 
النا�صر: مكتبة اخلاجني، القاهرة 
 - هـ   1408 الثالثة،  /الطبعة: 

1988 م.
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ت:  االأنباري  الربكات  اأبي  عند 
دكتوراه/  ر�صالة   / )577هـ( 

جامعة اأم القرى / 1429هـ.
حممد بن علي بن حممد، اأبو �صهل   /42
الهروي )املتوفى: 433هـ( /اإ�صفار 
الف�صيح / ت:اأحمد بن �صعيد بن 
البحث  /عمادة  ق�صا�ش  حممد 
العلمي باجلامعة االإ�صالمية، املدينة 
املنورة، اململكة العربية ال�صعودية/ 

الطبعة: االأوىل، 1420هـ. 
اأبو  على،  بن  مكرم  بن  حممد   /43
منظور  ابن  الدين  جمال  الف�صل، 
االإفريقى  الرويفعي   االأن�صاري 
)املتوفى: 711هـ( /ل�صان العرب/ 
 / – بريوت  دار �صادر  النا�صر: 

الطبعة: الثالثة - 1414هـ.
)اأبو  الرحمن  عبد  بن  حممود   /44
اأبو  حممد،  بن  اأحمد  بن  القا�صم( 
االأ�صفهاين  الدين  �صم�ش  الثناء، 
)املتوفى: 749هـ(/ بيان املخت�صر 
�صرح خمت�صر ابن احلاجب/ ت: 
املدين،  دار  بقا/  مظهر  حممد 
االأوىل،  الطبعة:  ال�صعودية/ 

1406هـ / 1986م.
/ العاملية  املدينة  جامعة  مناهج   /46
املادة:  /كود  النحو  اأ�صول 
جامعة  النا�صر:   /  GARB5363

املدينة العاملية.

حممد بن عبد الله، ابن مالك الطائي   /38
جمال  الله،  عبد  اأبو  اجلياين، 
672هـ(/�صرح  )املتوفى:  الدين 
املنعم  عبد  ت:  ال�صافية/  الكافية 
جامعة  /النا�صر:  هريدي  اأحمد 
العلمي  البحث  مركز  القرى  اأم 
كلية  االإ�صالمي  الرتاث  واإحياء 
االإ�صالمية  والدرا�صات  ال�صريعة 

مكة املكرمة/الطبعة: االأوىل.
حممد بن علي الطيب اأبو احل�صني   /39
)املتوفى:  املعتزيل  ري  الَب�صْ
الفقه  اأ�صول  يف  436هـ(/املعتمد 
دار  املي�ش /النا�صر:  / ت: خليل 
الكتب العلمية – بريوت /الطبعة: 

االأوىل 1403هـ.
القا�صي حممد  بن  علي  بن  حممد   /40
الفاروقي  �صابر  حمّمد  بن  حامد 
بعد  )املتوفى:  التهانوي  احلنفي 
ا�صطالحات  ك�صاف   / 1158هـ( 
الفنون والعلوم / تقدمي واإ�صراف 
/ت:  العجم  رفيق  د.  ومراجعة: 
الن�ش  نقل  دحروج    علي  د. 
الفار�صي اإىل العربية: د. عبد الله 
لبنان  مكتبة  النا�صر:   / اخلالدي 
/الطبعة:  بريوت   – نا�صرون 

االأوىل - 1996م.
حممد بن علي بن حممد العمري/    /41
قيا�ش العك�ش يف اجلدل النحوي 
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امل�شتخل�س
هدف هذا البحث اإىل درا�صة حروف العلة 
يف الكلمات ذات اجلذور الثالثية االأ�صل، 
هذه  رد  على  البحث  ا�صتملهذا  حيث 
�صواء  اأ�صولها،  اإىل  املحذوفة  احلروف 
اأوال؛كعدة و  املحذوف  اأكان هذا احلرف 
ْم  �صلة و �صفة، اأو كان ثانًيا، كُقل وِبْع و�صُ
ودم  وحم  واأخ  ثالًثا:كاأب  كان  اأو  ؛  وُنْ
االأ�صياء  �صنتناول  البحث  هذا  ويٍد.ويف 

التيرُتدُّ هذه احلروف اإىل اأ�صولها.
وقد ا�صتمل هذا البحث على م�صكلة البحث 

املتمثلة يف ال�صوؤال االآتي:
اإىل  العلة  ردحروف  يتم  كيف   •

اأ�شولها؟
وقد اتبعت يف هذا  البحث املنهج الو�صفي 
العلة  حروف  رد  كيفية  مبيًنا  التحليلي، 
اإىل اأ�صولها. وقد خرجت من هذا البحث 
بعدة نتائج؛ منها:اأن رد حروف العلة اإىل 
اأ�صولها يكون بعدة اأمور ؛وهي: الت�صغري، 
واإ�صنادها  واجلمع،  والتثنية،  واالإفراد، 
والفعل  املا�صي،  والفعل  الرفع،  ل�صمائر 

امل�صارع، وامل�صدر، والن�صب.
بدار�صة  االهتمام  التو�صيات:  ومن 
االأ�صياء  ومعرفة  للُّغة،  الثالثية  االأ�صول 

اأ�صولها،  اإىل  احلروف  ترد  التي 
بطرق  ال�صرف  علم  بدرا�صة  واالهتمام 
بدرا�صة  واالهتمام  ومي�صرة،  منطقية 

الكلمات املعلولة.

مقدمــــــــــــــــــة
االنت�صار،  وا�صعة  عاملية  لغة  العربية  اللُّغة 
تغلب  لغة  وهي  املفردات،  ب�صعة  متتاز 
ة، والتي و�صع لها  عليها االأ�صول الثالثيَّ
ال�صريف،  بامليزان  �صمي  ثالثّي،  ميزان 
اء، وال توجد لغٌة على  وهي لغة الِغَنى والرثَّ
َيحِويه  ما  قامو�صها  يحوي  االأر�ش  وجه 
لغة  وهي  مفردات،  من  العربي  املعجم 
املفردات،  ب�صعة  متتاز  االنت�صار  وا�صعة 
امية من  وهي من اأكرب لغات املجموعة ال�صَّ
ثيها، ومن حيث انت�صاُرها  حيث عدد متحدِّ
وترحيبها يف جميع اأنحاء املعمورة وهي 
ل الزيادات  ا�صة، ال تتحمَّ لغة رقيقة وح�صَّ
غري املُِفيدة، وال تقبل ح�صًوا، فاحلرف يف 
العربية  املعنى،واللغة  ُيغريِّ  ة  العربيَّ اللغة 
تتمتع  زالت  ما  التي  اللغات  اأقدم  من 
بخ�صائ�صها من األفاظ وتراكيب و�صرف 
ونحو واأدب وخيال، وهي لغة يعرب بها عن 
خمتلف العلوم، ومتتاز باأ�صولها الثالثية، 
وقد جند يف بع�ش الكلمات ذات اجلذور 
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م�شكلة البحث:
تكمن م�صكلة البحث يف ال�صوؤال الرئي�ش 
اإىل  العلة  ردحروف  يتم  كيف  االآتي: 
الرئي�ش  ال�صوؤال  من  وتفرع  اأ�صولها؟ 

االأ�صئلة الفرعية التالية:
ما احلروف التي حتذف يف الكلمات   -1

وما موا�صعها؟
ما االأفعال التي ترد حروف العلة اإىل   -2

اأ�صولها؟
العلة  حروف  ترد  التي  االأ�صماء  ما   -3

اإىل اأ�صولها؟
فر�شيات البحث:

اإىل  العلة  حروف  تردُّ  اأ�صياء  هنالك   -1
اأ�صولها.

احلروف التي حتذف يف الكلمات هي   -2
الواو والياء وتكون اأوالً وثانًيا وثالًثا.

االأفعال  من االأ�صياء التي ترد حروف   -3
العلة اإىل اأ�صولها.

ترد  التي  االأ�صياء   من  االأ�صماء   -4
حروف العلة اإىل اأ�صولها.

منهج البحث:
املنهج  البحث  هذا  يف  الباحث  اتبع 

الو�صفي النحوي التحليلي.
حدود البحث:

الكلمات  على  البحث  حدود  تقت�صر   -1
حروفها  اأ�صل  ملعرفة  املعلولة 

واملحذوف منها.

العلة فيها، �صواء  الثالثية حمذوفة حرف 
اأكان هذا احلرف املحذوف اأوال؛ كعدة و 
م وُن  و  �صلة و �صفة، اأو كان ثانًيا، ك�صُ
ثالًثا:كاأب واأخ  اأو كان  ؛  ُقل و ِخط  وِبع 

وحم ودم ويد.
ويف هذا البحث نتعّرف على ما يرد هذه 
احلروف املحذوفة اإىل اأ�صولها، وهل هي 
واوية اأم يائية؛ واأّن هنالك اأ�صياء ترد هذه 
الت�صغري،  مثل  ؛  اأ�صولها  اإىل  احلروف 
واإ�صنادها  واجلمع،  والتثنية،  واملفرد، 
والفعل  املا�صي،  والفعل  الرفع،  ل�صمائر 

امل�صارع، وامل�صدر، والن�صب.
اأهداف البحث:

هدف هذا البحث اإىل االآتي:
الكلمات   يف  العلة  حروف  درا�صة   -1

ذات االأ�صول الثالثية.
معرفة  رد حروف العلة املحذوفة اإىل   -2

اأ�صولها.
يعرف  اأ�صولها   اإىل  احلروف  رد   -3

بعدة اأ�صياء.
اأهمية البحث:

ترجع اأهمية البحث اإىل:
معرفة اأ�صول الكلمة الثالثية املحذوفة   -1

وقد �صارت على حرف اأو حرفني.
احلروف  ترد  التي  االأ�صياء   معرفة   -2

اإىل اأ�صولها.
رفد املكتبة مبادة ثرة تفيد الباحثني  -3
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ولكن احلروف املعنية يف هذا البحث هي 
حروف العلة، وهي حتذف لعلل �صرفية، 
اللغوية،  الت�صريفات  بع�ش  يف  ُتَرّد  ثم 
الياء،  اأو  الواو  اأ�صل  عن  منقلبة  وتكون 
اأول  اأكانت يف  �صواء  اأو تكون حمذوفة، 
الكلمة، اأم يف و�صطها، اأم يف اآخرها، وقد 

يحذف اأولها؛ مثل: �صلة، عدة، هبة.
ومل  يخف،  نحو:مل  ثانيها؛  يحذف  وقد 
ي�صم، ومل يبْع، وقد يحذف ثالثها، نحو: 
مل يدُع، ومل ي�صَع، ومل يجِر. وقد يحذف 
اأولها وثالثها، نحو: )ِل، ِن، ِق( يف )ويل، 

ونى، وقى(. 
املتمكن  ابن يعي�ش:"فاإن كان اال�صم  قال 
على حرفني وذلك اإمنا يكون بحذف حرف 
منه؛ اإذ اأقل ما يكون عليه االأ�صماء املتمكنة 
اأ�صرب؛  ثالثة  على  وذلك  اأحرف،  ثالثة 
اأحدها ما ذهبت فاوؤه، والثاين ما ذهبت 

عينه، والثالث ما ذهبت المه")2(.
و  زنة  و  عدة  نحو:  االأول  منه  ذهب  فما 
حمذوفة،  واو  االأ�صماء  هذه  ففاء  �صلة، 
واالأ�صل وعدة و وزنة و و�صلة، يدل على 
ذلك الوعد والوزن والو�صول، وما حذفت 
قال وباع، وما  عينه، نحو:قل، وبع، من 
حذفت المه، نحو:دم  و يد، الأن اأ�صلهما 

دمي ويدي.
�صرح املف�صل185/5، ابن يعي�ش، عامل الكتب، بريوت،   -2

لبنان، )د.ت(.

الأ�شياء التي ترد احلروف املحذوفة 
اإىل اأ�شولها:

ال�صيء،  اإىل  الرجوع  هو  اللُّغة  يف  الرد 
ِه َكْي َتَقرَّ 

ِّ
ومنه قوله تعاىل: {َفَرَدْدنَاُه إَِل ُأم

َعْيُنــــَها} )الق�س�س: 13(، وقولـــــــه تعالــــــــــى: 
إَِل  ِددتُّ  رُّ َولَئِن  َقائَِمًة  اَعَة  السَّ َأُظنُّ  {َوَما 
ْنَها ُمنَقَلبًا} )الكهف: 36(.

ِّ
َرّبي لََِجَدنَّ َخْياً م

ويف اال�صطالح هو رّد حروِف العلة اإىل 
اأ�صلها الواوّي اأو اليائّي.

واإّن اأ�صول هذه الكلمات يف اأغلب اأحيانها 
"االأ�صول  جني:  ابن  يقول  حيث  ة،  ثالثيَّ
ثالثة: ثالثي ورباعي وخما�صي، فاأكرثها 
الثالثيُّ؛ وذلك  تركيبا  واأعدلها  ا�صتعمااًل 
به،  ُيح�َصى  وحرف  به،  ُيبَتداأ  حرف  ه  الأنَّ

وحرف ُيوَقف عليه")1(. 
الكلمات  يف  حتذف  التي  احلروف 

وموا�شعها:
الكلمات  يف  حتذف  التي  احلروف 
متعددة؛ مثل احلذف املتمثل يف االأفعال 
"اأفعل" واملعتلة  زنة  على  والتي  الرباعية 
زنة  على  يكون  منها  امل�صدر  فاإن  العني، 
اإفالة، وذلك بعد حذف عينها والتعوي�ش 
واإزاحة  اإزالة  مثل  اآخرها،  يف  بتاء  عنها 

واإبادة واإقامة، وغريها.
بريوت،  الكتب،  عامل  جني،  ابن  اخل�صائ�ش55/1،   -1

لبنان، الطبعة الثالثة، 1403هـ ـ 1983م.
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يف الفعل االأجوف؛ نحو: قام ونام و�صام 
بالفعل  اأتيت منها  اإذا  وباع خاط وحاك، 
وي�صوم  وينوم  يقوم  تقول:  امل�صارع 
االألف يف  فاأ�صل  ويبيع ويخيط ويحيك، 
واأ�صل  واٌو،  و�صام  ونام  قام  االأفعال 

االألف يف االأفعال باع وخاط وحاك ياٌء .
قال ابن جني:"تقول يف االألف من قام اإنها 

بدل من الواو التي هي عني الفعل")3(.
وقال ابن ع�صفور:"فقالوا يف َقَوَم وَبَيَع 
خلفة  األًفا  والياء  الواو  فقلبوا  وباع،  قام 
جن�ش  من  حرًفا  العني  ولتكون  االألف، 

حركة الفاء")4(.
ودعا  نحو،�صما  املثايل  الفعل  ويف 
يف  تقول  ورمى؛  وم�صى  وجرى  ومنا 
م�صارعها:ي�صمو ويدعو وينمو، ويجري 
ومي�صي ويرمي؛ فاالألف يف �صما، ودعا 
ومنا اأ�صله واو؛بدليل رجوعها يف الفعل 
َو،  مَنَ ا  ومَنَ �صَمَو،  واأ�صل �صما  امل�صارع؛ 
ودعا َدَعَو، فلما"حتركت الواو وانفتح ما 

قبلها فقلبت األَفا")5(.
ويف جرى يجري، وم�صى مي�صي، ورمى 
بدليل  ياء،  اأ�صله  فيها  فاالألف  يرمي؛ 
رجوعها يف الفعل امل�صارع، وهو منقلب 

املرجع ال�صابق نف�صه265/1.  -3
من�صورات  ع�صفور،  الت�صريف438/2،ابن  املمتع يف   -4
الرابعة  الطبعة  لبنان،  بريوت،  اجلديدة،  االآفاق  دار 

1399هـ- 1979م، حتقيق.د/فخر الدين قباوة .
الوا�صح يف علم ال�صرف �ش34، حممد خري احللواين،   -5

دار املاأمون للرتاث، ط4، بريوت، 1407هـ-1987م.

اإىل  العلة  حروف  ترد  التي  الأفعال 
اأ�شولها:

الفعل املا�شي:
تردُّ  التي  االأفعال  من  املا�صي  الفعل 
اأ�صولها؛نحو:  اإىل  املحذوفة  احلروف 
بالفعل  االإتيان  فة،فعند  و�صِ وِعدة  لة  �صِ
اأن  جند  امل�صادر  هذه  من  املا�صي 
حروفها املحذوفة ردت اإىل اأ�صولها،وهي 
َف.  وَو�صَ وَوَعَد  َل  الواو،واأفعالها:َو�صَ
التي ترد  االأ�صياء  املا�صي من  الفعل  اإذن 
منقلبة  اأكانت  �صواء  الأ�صولها،  احلروف 
عن اأ�صل، اأم كانت حمذوفة وعو�ش عنها 
التي  امل�صادر  هذه  كما يف  اآخر،  بحرف 
يف  بالتاء  عنها  وعو�ش  اأوائلها  حذفت 
العو�ش  ابن جني"وتقول يف  االآخر.قال 
اإن تاء عدة وزنة عو�ش من فاء الفعل، وال 

تقول اإنها بدل منها")1(.
احلرف  عن  عو�صا  يكون  فالعو�ش 
املحذوف، وال ي�صرتط اأن يكون يف مو�صع 
احلرف املحذوف، اأما البدل في�صرتط اأن 

يكون يف حمل احلرف املحذوف.
والأن"البدل اأعم ت�صرًفا من العو�ش، فكل 

ا")2(. عو�ش بدل، ولي�ش كل بدل عو�صً
الفعل امل�شارع:

ترد  التي  االأ�صياء  من  امل�صارع  الفعل 
فمثاًل  اأ�صولها،  اإىل  املحذوفة  احلروف 

اخل�صائ�ش263/1.  -1
املرجع ال�صابق نف�صه265/1.  -2
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وقال ابن عقيل:"فتبدل الهمزة من كل واو اأو 
ياء تطرفتا ووقعتا بعد األف زائدة، نحو:دعاء 

وبناء، واالأ�صل:دعاٌو وبناٌي")3(. 
وقال ال�صيوطي:"تبدل الهمزة من كّل ياء 
اأو واو متطرفة بعد األف زائدة،نحو:رداء 

وك�صاء")4(.
فعل الأمر:

فعل االأمر من االأفعال التي ترد احلروف 
ِبْع،  وباع  قْم،  قام  نحو:  اأ�صولها  اإىل 
حركة  نقلت  ثم  واْبُيْع،  اقُوْم،  اأ�صلهما 
العني اإىل ما قبلهما فتحرك فذهبت همزة 
الو�صل؛ الأنها اإمنا اأتي بها الأجل ال�صاكن 
ف�صارت )ُقْوْم(، و)ُبْيْع(، وك�صر الباء يف 
الفعل )بيع( لتنا�صب الياء، ف�صارت )ِبْيْع( 
حرف  منها  االأول  وكان  �صاكنان  فالتقى 
علة، فحذفت كل من الواو والياء ف�صارت 
َفَأنِذْر}  تعاىل:{ُقْم  قوله  ومنه  وِبْع؛  ُقْم 

)املدثر: 2(.

الأ�شماء التي ترد حروف العلة اإىل 
اأ�شولها:

يكون  اأ�صولها  اإىل  العلة  حروف  رّد  اإّن 
بعدة اأ�صياء؛ مثل: تثنية الكلمة، اأو جمعها، 
طريق  عن  اأو  ن�صبتها،  اأو  ت�صغريها،  اأو 
ابن   ،405/2 مالك  ابن  األفية  على  عقيل  ابن  �صرح   -3
لبنان، طبعة 1422هـ  الع�صرية، بريوت،  املكتبة  عقيل، 

ـ 2001م، حتقيق.حممد عبد احلميد.
اجلوامع427/3،  جمع  �صرح  يف  الهوامع  همع   -4
الطبعة  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  ال�صيوطي، 
االأوىل 1418هـ ـ 1998م،  حتقيق.اأحمد �صم�ش الدين.

ى  عن اأ�صل؛ الأن اأ�صل َجَرى َجَرَي، وَم�صَ
الياء  فلما"حتركت  َرَمَي،  وَرَمى  َي،  َم�صَ

وانفتح ما قبلها فقلبت األَفا")1(.
م�صادرها،  يف   الناق�صة  االأفعال  ويف 
فيعرف  وبناء،  وق�صاء  و�صماء  دعاء  مثل 
امل�صارع،  الفعل  اإىل  بالرجوع  األفاتها 
بدليل  واو  األفها  اأ�صل  و�صماء  دعاء  ففي 
ويف  وي�صمو(،  )يدعو  امل�صارعة  اأفعالها 
ق�صاء وبناء اأ�صل األفها ياء، بدليل اأفعالها 
اأن  فنالحظ  ويبني(،  )يق�صي  امل�صارعة 
االألف يف هذه امل�صادر قد رجع اإىل اأ�صله 

يف الفعل امل�صارع.
و�صماء  :دعاء  امل�صادر  هذه  واأ�صل 
و�صماو  دعاو  كانت:  وبناء  وق�صاء 
وق�صاي وبناي، فلماء وقعت كل من الواو 
األًفاأ  قلبت  زائدة  األف  بعد  متطرفة  والياء 
ف�صارت: دعاا و�صماا وق�صاا وبناا، فلما 

اجتمع األفان قلبت الثانية همزة.
املمدود  حال  �صرح  جني:"يف  ابن  قال 
غري املهموز االأ�صل؛ نحو:�صماء وق�صاء، 
اأن االأ�صل �صماٌو وق�صاٌي، فلما  اأال ترى 
زائدة  األف  بعد  طرًفا  والياء  الواو  وقعت 
قلبتا األفني، ف�صار التقدير بهما اإىل �صماا 
وق�صاا، فلما التقت االألفان حتركت الثانية 
اإىل  ذلك  ف�صار  همزة،  فانقلبت  منهما 

�صماء وق�صاء")2(.
املرجع ال�صابق نف�صه، �ش34.  -1

اخل�صائ�ش259/1.  -2
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�صاكٍن فاإّنك تهمز ذلك احلرف يف اجلمع، 
وذلك قولك يف ر�صالة :ر�صائل، ويف عجوز 

عجائز، ويف �صحيفة �صحائف.")2(  
فاإذا  واأ�صالء  نحو:اأع�صاء  جمع   ويف 
عما  الهمزة  رددت  املفرد  اإىل  رددتها 
كانت منقلبة عنه وهو الواو، ومفردهما: 
واأ�صالو،  اأع�صاو  ْلو،واأ�صلها  و�صِ و،  ُع�صْ
قلبت  زائدة  األف  بعد  الواو  تطرفت  فلما 

همزة.
التثنية:

التثنية من االأمور التي ترد احلروف املحذوفة 
يف االأ�صماء اإىل اأ�صولها؛ وذلك نحو "ع�صا" 
َوان،  تقول:َع�صَ تثنيتهما  فعند  "قفا"،  و 
ويف  واو؛  اأ�صله  فيهما  فاالألف  وَقَفَوان، 
تثنيتهما:َرَحَيان  يف  تقول  وحيى  رحى  

وَحَيَيان؛ فاالألف فيهما اأ�صله ياء.
كانت  الفار�صي:"فاإن  علي  اأبو  قال 
الواو  رددَت  الواو  عن  منقلبة  فيه  االألف 
و�صححتها، وكذلك ما كانت االألف منقلبة 
عن الياء؛ فما من الواو فنحو ع�صا، تقول 
يف تثنيتها ع�صوان، وقفا قفوان، ورجا-

كان  وما  رجوان،  البئر-  اأرجاء  واحد 
وحيى  ورحيان،  رحي  فنحو  الياء،  من 

وحييان.")3( 
لبنان،  بريوت،  الكتب،  عامل  املربد،  املقت�صب122/1،   -2
اخلالق  عبد  حتقيق.حممد  1963م،   - 1382هـ  طبعة 

ع�صيمة.
كتاب التكلمة �ش222.  -3

اإىل  اإرجاعها  اأو  ال�صمائر،  اإىل  اإ�صنادها 
اأو  االأمر  اأو  امل�صارع  اأو  املا�صي  الفعل 

امل�صدر.
الإفراد:

العلة  ترّد حروف  التي  االأمور  من  املفرد 
يف االأ�صماء اإىل اأ�صولها؛ نحو ُقًرى قرية؛ 
وُذًرى ُذروة؛ فاالألف يف ُقًرى اأ�صلها ياء، 
ويف ُذًرى اأ�صلها واو، بدليل رّدهما اإىل 

املفرد.
االألف  اأ�صل  يعرف  التك�صري  جمع  ويف 
املفرد،  اإىل  بردها  اجلمع  يف  الهمزة  اأو 
نحو �صفائن و �صحائف وركائب وحالئب 
وركوبة  و�صحيفة  �صفينة   فمفردها: 

وحلوبة، فاملفرد رد االألف اإىل اأ�صله.
على  كان  الفار�صي:"ما  علي  اأبو  قال 
فعائل،  على  الكثري  يف  فجمعه  فعيل 
وكتيبة  و�صحائف،  حيفة  نحو:�صَ
على  كان  اأو  و�صفائن،  و�صفينة  وكتائب، 
وَحُلوبة  وَحَماِئل،  نحو:َحُمولة  َفُعولة، 
وتبدل  وَرَكاِئب.")1(،  وَرُكوبة  وَحالِئب، 
يف  همزة  والياء  والواو  االألف  من  كلٌّ 
فعائل  األف  بعد  لوقوعها  وذلك  فعائل، 

وهي قريبة من الطرف.
ا�صًما  جمعت  "فاإْن  املربد:  قال   
زائٍد  لنٍي  وثالثه حرف  اأحرف  اأربعة  على 
الكتب  دار  الفار�صي،  اأبو علي  التكلمة �ش442،  كتاب   -1

للطباعة والن�صر، جامعة املو�صل، العراق ـ 1981م.



{107}العدد اخل�م�س - رجب 1439هـ / م�ر�س 2018م

ثنيت  اإذا  اأنك  واعلم  يعي�ش:"  ابن  قال 
اآخره  يف  وقعت  ا�صم  كل  وهو  املق�صور 
فال  وع�صا،  رحى  مفردة،نحو:  األف 
على  زائدة  اأو  ا  ثالثينًّ يكون  اأن  يخلوما 
ياء  عن  منقلبة  األفه  كان  فاإن  الثالثة، 
يف  كقولك  الياء،  اإىل  التثنية  يف  ردتتها 

رحى رحيان، ويف فتى فتيان.")3(
اال�صم  الف�صلي:"يثنى  عبدالهادي  قال 
املق�صور بزيادة األف ونون اأو ياء ونون، 
مع رد األفه اإىل اأ�صلها ياًء اأو واًوا اإن كان 
ثالثًيا، فيقال يف فتى:فتيان، ويف ع�صا 

ع�صوان.")4(
اجلمع:

احلروف  ترد  التي  االأمور  من  اجلمع 
اأ�صولها؛  اإىل  االأ�صماء  يف  املحذوفة 
التك�صري،  جمع  الثالثة،  باأنواعه  واجلمع 
وجمع املذكر ال�صامل، وجمع االإناث؛ نحو: 
واأ�صلها:  ُدعاة،  و  ُغزاة  و  ُجناة  و  ُق�صاة 
َية وُجَنَية وُغَزَوة وُدَعَوة، فلما حتركت  ُق�صَ

الياء والواو وانفتح ما قبلهما قلبتا األًفا. 
ويف ناب: اأنياب،وباب:اأبواب، فاالألف يف 
اأ�صله  ناب  واو،ويف  اأ�صله  "باب"  كلمة 

ياء،بدليل رجوعهما يف اجلمع.
�صرح املف�صل147/4.  -3

الف�صلي،  عبدالهادي  �ش28،  ال�صرف  خمت�صر   -4
خمت�صر ال�صرف، دار القلم، بريوت، لبنان، )د.ت(

واإذا كان احلرف االأخري حمذوًفا رددته 
اإىل اأ�صله، نحو:قا�شٍ وجاٍن وغاٍز وداٍع، 
تقول عند تثنيتهما: قا�صيان و جانيان و 

غازيان و داعيان.
وقال ابن جني:"تقول يف الم غاٍز وداٍع 

اإنها بدل من الواو.")1(
كان  الفار�صي:"وما  علي  اأبو  وقال 
احلرف  رددت  ك�صرة  قبلها  ياًء  اآخره 
وقا�شٍ  و�صٍج  عٍم  نحو:  الأ�صله،  االأخري 
فيه:قا�صيان  تقول  ومفرٍت،  ومهتٍد  وغاٍز 

ومفرتيان و�صجيان.")2(
و  داِعوان  اأ�صلهما  غازيان  و  داعيان  و 
فلما  يغزو،  وغزا  يدعو  دعا  من  غاِزوان 
انك�صرت ما قبل الواو قلبت ياء ف�صارت 
الياء  لتنا�صب  وذلك  غازيان،  و  داعيان 

الك�صرة.
رحيان؛فاالألف  ورًحى  فتيان،  فًتى  ويف 
ياء بدليل رجوعها  اأ�صله  يف فًتى ورًحى 

يف التثنية.
وكذلك الكلمات املحذوف منها الم الكلمة، 
اأ�صولها،نحو:اأب  اإىل  تردها  التثنية  فاإن 
تثنيتها  ويد،فعند  ودم  وحم  واأخ 
وحموان،  واأََخَواِن،  تقول:اأَبَواِن، 

ودموان، ويديان.
اخل�صائ�ش265/1.  -1

كتاب التكلمة �ش224.  -2
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الواو  األًفا؛لتحرك  قلبها  لتوجب  حالها 
اللتبا�صه  ذلك  قبله،والأدى  ما  وانفتاح 
يف  ال�صتة  االأ�صماء  املق�صور،اأو  باال�صم 

حالة الن�صب عند اإ�صافتها.
اأب  من  "والذاهب  در�صتويه:  ابن  يقول 
:اأََخَواِن  التثنية  يقال يف  واٌو،ولذلك  واأخ 
واأََبَواِن،فرتّد كما ترّد يف الت�صغري والج
،و ،واأَُبيٌّ مع،فيقال:اأََخَواِن،واإْخَوٌة،واأَُخيٌّ
الت�صغري  ياء  ياء من وقوع  فت�صري  اآباٌء، 
�صاكنة،ويقال:اآباء،فت�صري  وهي  قبلها 

همزة ؛ لوقوع االألف قبلها يف اآباء.")3(
حذفت  "بنو"  اأ�صله  "ابن"  كلمة  ويف 
المه، وهي الواو، ثم عو�ش عنها بالهمزة 

يف اأوله ف�صارت "ابن"
اأّنهم  ترى  اأال  االأنباري:"  ابن  يقول 
من  الواو  هي  التي  الالم  حذفوا  مّلا 
اأولهفقالوا  يف  الهمزة  عنها  َبَنٍو،عّو�صوا 
:ابٌن؛الأّن القيا�ش فيما حذف منه المه اأن 

ُيعّو�ش بالهمزة يف اأوله.")4(
"اأفعال"،  جمعها  "اأ�صماء"  كلمة  وكذلك 
على  "َفَعل"  بزنة  "ا�صم"  جمع  وهي 
منه  حذف  "�َصَمٌو"  اأ�صله  الأّن  االأ�صل؛ 
�صت عنها همزة يف اأوله ف�صار  الواو وعوِّ
�صرح الف�صيح452/1 ابن در�صتويه، مطبعة االإر�صاد،   -3
1975م  1395ه-  االأوىل،  الطبعة  العزاق،  بغداد، 

حتقيق.عبد الله اجلبوري.
االإن�صاف يف م�صائل اخلالف بني النحويني الب�صريني   -4
والكوفيني 9/1،ابن االأنباري،  املكتبة النجارية، م�صر، 

)د.ت(، حتقيق. حممد عبد احلميد حمي الدين.

قال جميل بثينة:
َم َحّتى ُت�سلِّما خليليَّ ُعوَجا الَيونْ

ِر )1( َياِب َطيبِِّة النَّ�سنْ بِة االأننْ َعلَى َعذنْ
ويف دار ديار، واأ�صلها ِدَوار، فلما وقعت 

الواو بعد ك�صر وهي عني جمع قلبت ياء.
عني  الواو  وقعت  عقيل:"متى  ابن  قال 
جمٍع، واأُِعلَّت يف واحده اأو �صكنت وجب 
قلبها ياء، اإن انك�صر ما قبلها، ووقع بعدها 

األف، نحو: ِديار وثياب.")2(
جمع  فاإن  الكلمة،  الم  من  املحذوف  وكذلك 
واأخ  اأ�صله،نحو:اأب  اإىل  يرده  التك�صري 
تقول:اآباء  تك�صري  جمع  جمعها  وابن،فعند 
اأ�صلها:اآباو  واأبناء  واأبناء،فاآباء  واإخوان 
زائدة  األف  بعد  الواو  تطرفت  واأبناو،فعندما 
واأبناء.واأ�صل  اآباء  ف�صارت  همزة  قلبت 
األف  بعد  متطرفة  الواو  اأَاباْو،وقعت  اآباء: 
مدت  اأاباء،ثم  ف�صارت:  همزة،  فقلبت  زائدة 
ف�صارت  اجلمع  اأول  يف  اللتان  الهمزتان 

اآباء.
االأ�صل؛  على  الكلمات  هذه  جمعت  وقد 
اإىل  االأ�صياء  ترد  التك�صري  جموع  الأن 
و"اأخ"  "اأٍب"  من  اأ�صولها،فاملحذوف 
الواو؛الأن  وهو  الكلمة،  الم  و"ابن" 
على  تركت  ولو  وبنٌو؛  واأخٌو  اأ�صلها:اأبٌو 
دار  الب�صتاين،  بطر�ش  �ش22،  بثينة  جميل  ديوان   -1
بريوت للطباعة والن�صر، بريوت، لبنان، طبعة 1408هـ ـ 

1988م.
�صرح ابن عقيل على األفية ابن مالك 513/2.  -2
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اللتقاء ال�صاكنني، فانقلبت همزة، فالهمزة 
بدل  االألف،واالألف  من  بدل  احلقيقة  يف 

من الواو.")3(
اأ�صماء،فراأى  حول  العلماء  اختلف  وقد 
بع�صهم اأّنها من الو�صامة، وراأى بع�صهم 
"ذهب  االأنباري:  قال  ال�صمو.   من   اأّنها 
من  م�صتق  اال�صم  اأّن  اإىل  الكوفيون 
الب�صريون  العالمة، وذهب  الَو�ْصم، وهو 

اإىل اأّنه م�صتق من ال�صُّمو ـ وهو العلو")4(
الب�صريني  مذهب  االأنباري  ذهب  وقد 
اال�صم  اأول  يف  وجدنا  قال:" فلما  حيث 
همزة التعوي�ش علمنا اأنه حمذوف الالم، 
له  ما  على  حمله  الفاء؛الأّن  حمذوف  ال 
له  لي�ش  ما  على  حمله  من  نظري،اأوىل 
ال  ال�صمو  من   م�صتق  اأنه  على  نظري،فدّل 

من الو�صم.")5(
الو�صامة  من  اإّنه  قالوا  الذين  ومن 
والَو�صامة:  قال:"  حيث  الفريوزاأبادي، 
و�صيم،اجلمع  فهو   ..… احُل�ْصِن  اأَثُر 
اأ�صماء،  ْوا  �صمَّ وبه  بهاء،  ُو�َصماء،وهي 

وهمزته من واو.")6(
همزة  الواو  اخل�صري:"وتبدل  وقال 
َو�ْصَماء  من  َعَلمًا  اأ�صماء  نحو  �صذوذًا يف 

�صرح املف�صل9/10.  -3
االإن�صاف يف م�صائل اخلالف6/1.  -4

املرجع ال�صابق نف�صه6/1.  -5
الفريوزبادي،  )و،�ش،م(،  مادة  املحيط،  القامو�ش   -6
الثانية،  الطبعة  لبنان،  بريوت،  الر�صالة،  موؤ�ص�صة 

1407هـ 1987م.

ولو  ابن،  "ِلْفع" مثل  زنة  "ا�صمًا" على 
األفًا  املفرد،لقلبت  يف  الواو  يحذف  مل 

واللتب�صت بالفعل �َصَما.
وقد جمعت على االأ�صل ف�صارت اأ�صماو، 
زائدة  األٍف  بعد  طرفًا  الواو  وقعت  فلّما 
قلبت األفًا ف�صارت اأ�صماا، ثم قلبت االألف 

همزًة، ف�صارت اأ�صماء بزنة اأفعال.
وبه �صّمي املراأة، ف�صارت علًما ممنوًعا من 

ال�صرف للعلمية واألف التاأنيث املمدودة.
ْيُتُموَها َأنُتْم  اء سَّ قال تعاىل:{إِْن ِهَي إالَّ َأسَْ

َوآَباُؤُكم} )النجم: 23(.
ويف املثل : )مل اأْذُكِر الَبْقَلَة باأ�ْصَماِئِه()1(.  
اأ�صماء  يف  واالأ�صل   " االأنباري:  قال 
اأ�صماو، اإال اأنه مّلا وقعت الواو طرًفا وقبلها 

األف زائدة قلبت همزة.")2(
وقال ابن يعي�ش:"اأن ال يعتد باالألف الزائدة 
الفتحة  ويل  كاأنه  العلة  حرف  وي�صري 
وخمرجها،  جوهرها  من  واأنها  لزيادتها 
فقلبوا حرف العلة بعدها األفًا كما يقلبونها 
االألفان،  التقى  فلما   ...... الفتحة  مع 
اأو  اأحدهما  حذف  وجب  �صاكنان،  وهما 
لئال  اأحدهما؛  حذف  حتريكه،فكرهوا 
الغر�ش  ويزول  مق�صورًا،  املمدود  يعود 
االأخرية  فحركوا  عليه،  الكلمة  بنوا  الذي 
بريوت،  الفكر،  دار  امليداين،  االأمثال176/2،  جممع   -1

لبنان، الطبعة الثالثة، 1392هـ- 1972م.
االإن�صاف يف م�صائل اخلالف بني النحويني الب�صريني   -2

والكوفيني 14/1.
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قال �صيبويه:" وما كان موؤنثًا من )َفْعل( 
اإذا  اأَْفُعل  فاإنه يك�صر على  الباب،  من هذا 
واأَْدُور،  وذلك:دار  العدد،  بناء  اأردت 
ويف  واأَْنُور.")3(،  ونار  واأَ�ْصُوق،  و�صاق 
"فتى"  يف  فاالألف  ِفْتية،  تقول  فتى  
اأ�صله ياء ويف جمع املوؤنث ال�صامل تقول: 
فاالألف  َفَتَيات،  فتاة:  و  َوات،  ع�صا:َع�صَ
يف فتاة اأ�صله ياء، ويف ع�صا اأ�صله واو، 

بدليل رجوعها يف اجلمع.
كان  الف�صلي:"واإذا  عبدالهادي  قال 
�صنة  نحو  عنها  ا  معو�صً الالم  املحذوف 
غالًبا،  اجلمع  عند  اأ�صله  اإىل  يرد  واأخت 

فيقال:�صنوات اأو �صنهات واأخوات.")4(
وقال ال�صيوطي:"تبدل الهمزة من كل ياء 
نحو:رداء  زائدة،  األف  بعد  متطرفة  واو 

وك�صاء.")5(
امل�شدر:

احلروف  ترد  التي  االأمور  من  امل�صدر 
االأفعال  ففي  اأ�صولها،  اإىل  املحذوفة 
امل�صدر  اأن  جند  الو�صط  املعتلة  اجلوفاء 
يرد هذه احلروف الأ�صولها؛ نحو: �صام 
بيًعا  وباع  عوًما  وعام  نوًما  ونام  �صوًما 
قوله  حياكة.ومنه  وحاك  خياطة،  وخاط 
لبنان،  بريوت،  الكتاب،  �صيبويه،  الكتاب591/3،   -3
ال�صالم  عبد  ـ1983م، حتقيق.  الثالثة، 1403هـ  الطبعة 

حممد هارون.
خمت�صر ال�صرف �ش41.  -4

همع الهوامع يف �صرح جمع اجلوامع427/3.  -5

من الَو�َصامة.")1(
اخل�صري  قال  كما  كذلك  كانت  ولو 
والفريوزاأبادي والكوفيون، لكان جمعها 

على اأو�صام جمع و�صم .
وماء جتمع على اأمواه، فاألفها واو، واأ�صل 
ماء )َمَوه(،حتركت الواو وانفتح ما قبلها 
تطرفت  ثم  )ماه(،  ف�صارت  األفًا،  فقلبت 
فقلبْت همزة  العلة  بحروف  هْت  َف�ُصبِّ الهاء 

ف�صارت ماًء.
:ِمياه  املاء  الَهَروي:)جمع  �صهل  اأبو  قال 
للقليل  كثري،ويقال  جمع  ....ومياه 
ما  ا،والكثري  اأي�صً الهاء  اأمواٌه،باإظهار 
الثالثة  من  الع�صرة،والقليل  على  زاد 
ال  ظاهرة  اجلمع  يف  الع�صرة،والهاء  اإىل 
تقلب تاٌء؛الأّن اأ�صل املاء )َمَوٌه( بفتح امليم 
والواو،فقلبوا الواو األًفا،لتحركها وانفتاح 
ُمَويه  ت�صغريه  يف  قالوا  قبلها؛ولذلك  ما 

بالواو والهاء.")2(
ونار:  و�صاق  دار  جمع  يف   وكذلك 
حيث  واأنُور؛  واأ�صُوق  فجمعها:اأدُور 
اأ�صله  اإىل  الكلمات  هذه  يف  االألف  رجع 

الواوي.
حا�صية اخل�صري على �صرح ابن عقيل193/2، حممد   -1
اخل�صري،، دار الفكر، بريوت، لبنان ـ  طبعة 1398هـ-

1978م.
بن  حممد  �صهل  اأبو  الف�صيح801/2،  اأ�صفار  كتاب   -2
علي بن حممد الَهَروي، وزارة التعليم العايل، اجلامعة 
االأوىل  الطبع  ال�صعودية،  املنورة،  املدينة  االإ�صالمية، 

1420هـ ـ حتقيق.د.اأحمد بن �صعيد بن حممد ق�صا�ش.
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ذلك  يف  وال�صبب  والرمي،  الغزو  من 
العني  فتحة  اأعني  املثلني،  ثقل  اجتماع 
والالم مع ثقل الياء اأو الواو، فقلبت الياء 

والواو األفني خلفة االألف.")2(
املحذوفة  اجلوفاء  االأفعال  عند  وكذلك 
االأمر؛  �صيغة  على  جاءت  والتي  الو�صط 

ْر وِبْع نحو:�صِ
بامل�صدر  االإتيان  فعند  وُنْ  م  و�صُ
م �صوًما،  تقول:�صْر �صرًيا، وِبع بيعا، و�صُ

ون نوًما.
ويف بع�ش االأفعال ال يعرف اأ�صل األفها ال 
يف الفعل املا�صي وال الفعل امل�صارع اإال 
َي ير�صى،  بردها اإىل امل�صادر، نحو: َر�صِ
وَقِوَي يقوى ؛ فاإن رددناهما اإىل امل�صادر 
م�صدرهما،  يف  االألف  اأ�صل  لنا  تبني 
ي  ر�صِ واأ�صل  وقوة،  ر�صوان  وهما: 
َو وَقِوَو، فلما تطرفت الواو بعد  وقِوي:َر�صِ
وَقِوَي،  َي  َر�صِ ف�صارتا:  ياء،  قلبت  ك�صر 
واأن هذه الياء التي يف اآخر الفعل املا�صي 
عن  منقلبة  واإمنا  الفعل  اأ�صل  من  لي�صت 
اأي�صا  تقلب  عقيل:"الواو  ابن  الواو.قال 

ياء اإذا تطرفت بعد ك�صرة .")3( 
وهنالك اأ�صماء حذف اأولها، ويعرف ذلك 
نحو:ِعدة،  للم�صدر،  بردها  املحذوف 
وِزنة، فحذفت اأوائلها وعو�ش عنها بالتاء 

املمتع يف الت�صريف523/2.  -2
�صرح ابن عقيل512/2.  -3

تعاىل: {َوَذُروا الَْبْيَع َذلُِكْم َخْي ٌلَُّكْم إِن ُكنُتم 
ي 

ِّ
{إِن تعاىل:  وقوله   ،)9 )اجلمعة:  َْتْعَلُموَن} 

إِنِسّيًا}  الَْيْوَم  َم 
ِّ
ُأَكل َفَلْن  َصْوماً  ِن  حَْ لِلرَّ َنَذْرُت 

)مرمي: 26(.

قياما،  وقام  �صياما،  �صام  يف  وكذلك 
واما وِقواما، فلما انك�صر ما قبل  واأ�صلها �صِ

والواو ووقع بعدها األًفا قلبت الواو ياء.
قال احلمالوي:"تقلب الواو ياء اإذا وقعت 
عينا مل�صدر فعٍل اأعّلت فيه، وقبلها ك�صرة، 

وبعدها األف، ك�صيام وقيام.")1(
يف  ال  األفها  اأ�صل  يظهر  ال  اأفعال  وهناك 
الفعل املا�صي، وال امل�صارع،  وال االأمر، 
اأ�صل  يظهر  فلم  َخْف،  يخاف  نحو:خاف 
عند  ولكن  الثالثة،  االأفعال  يف  االألف 
رجع  االألف  اأن  جند  بامل�صدر  االإتيان 
خاف  م�صدر  الأن  الواو؛  وهو  الأ�صله 
يخاف خوًفا؛ اإذن امل�صدر من االأمور التي 

ترد احلروف املحذوفة اإىل اأ�صولها.
وكذلك عند االأفعال الناق�صة املعتلة االآخر، 
ورمى  جرًيا،  وجرى  �صعيا،  �صعى  نحو: 

رمًيا، وغزا غزوا.
على  الفعل  كان  ع�صفور:"فاإن  ابن  قال 
حرف  تقلب  فاإنك  العني  بفتح  َفَعَل  وزن 
العلة األًفا ياء كان اأو ياء، نحو غزا ورمى 
يف  العرف  �صذا  احلمالوي،  �ش142،  العرف،  �صذا   -1
فن ال�صرف، دار القلم، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

1975م.
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ناب"  و  "باب  يعي�ش:"فاأما  ابن  قال 
ونحوها مما هو على ثالثة اأحرف وثانيه 
منقلبة  فيه  االأالأف  كانت  اإن  فاإنه  األف، 
قولك:  نحو  الواو،  اإىل  ردت  واو  عن 
ويف  مال:مويل،  ويف  باب:بويب،  يف 

غار:غوير.")2(
يرد  الت�صغري  اأن  قال احلمالوي:"واعلم 
االأ�صياء اإىل اأ�صولها، فاإن كان ثاين اال�صم 
امل�صغر لينا منقلًبا عن غريه، يرد اإىل ما 
انقلب عنه، �صواء اأكان واًوا منقلبة ياء اأو 
قومية  فيهما  تقول  وماء،  نحو:قيمة  األفًا، 

ومويه؛ اإذ اأ�صلهما ِقْومة وَمَوه.")3(
ويف ناب:نييب، فاالألف يف ناب:نييباأ�صلها 
اإىل  الت�صغري  يف  رجوعها  ياء،بدليل 

اأ�صلها الياء.
املتمكن  ابن يعي�ش:"فاإن كان اال�صم  قال 
بحذف  يكون  اإمنا  وذلك  حرفني  على 
حرف منه؛ اإذ اأقل ما يكون عليه االأ�صماء 
ثالثة  على  وذلك  اأحرف،  ثالثة  املتمكنة 
والثاين  فاوؤه،  ذهبت  ما  اأحدها  اأ�صرب؛ 
المه؛  ذهبت  ما  والثالث  عينه،  ذهبت  ما 
اال�صم  يرد  اأن  ذلك  من  كان  فيما  فالباب 
اإىل  اأ�صله حتى ي�صري  اإىل  الت�صغري  يف 
اأوىل  اأ�صله  اإىل  رده  وكان  فعيل،  مثال 
نحو  فاالأول  غريب؛  حرف  اجتالب  من 

�صرح املف�صل123/5.  -2

�صذا العرف، �ش116.  -3

من  ِوزنة،  و  ِوعدة،  واأ�صلها  اآخرها؛  يف 
الوعد و الوزن.

قال ابن جني:"اأما ما حذفت فاوؤه وجيء 
ا منه فباب ِفْعلة يف امل�صادر؛  بزائد عو�صً
نحو: عدة وزنة  و �صية و جهة، واالأ�صل 
ِوعدة، و ِوزنة و ِو�صية و ِوجهة، فحذفت 
وجعلت  ذلك،  ت�صريف  يف  ذكر  ملا  الفاء 

التاء بدال من الفاء.")1(
الإ�شناد اإىل �شمائر الرفع:

املحذوفة  احلروف  ترد  التي  االأمور  من 
ال�صمائر،  اإىل  اإ�صنادها  اأ�صولها  اإىل 
تقول  ودعا،  وغزا  ق�صى  و  �صعى  نحو: 
فيها: �صعْيُت و ق�صْيُت وغزْوُت ودعْوُت.
اإذن اإ�صناد االأفعال لل�صمائر يرد احلروف 
اإىل  اإ�صنادها  عند  وكذلك  الأ�صولها، 
وغزوا  وق�صيا  نحو:�صعيا  االثنني،  األف 

ودعوا.
الت�شغري:

احلروف  ترد  التي  االأمور  من  الت�صغري 
املحذوفة اإىل اأ�صولها؛ نحو: باب: بويب، 
و�صاق  �صويهة،  و�صاة:  مويه،  وماء: 
وغار  نويرة؛  ونار  قويع،  وقاع  �صويقة، 
باب  يف  فاالألف  دويرة؛   ودار  غوير، 
وماء و�صاة وقاع و�صاق ونار وغار ودار 
الت�صغري  واو،بدليل رجوعها يف  اأ�صلها 

اإىل اأ�صلها الواوي. 
اخل�صائ�ش285/2.  -1



{113}العدد اخل�م�س - رجب 1439هـ / م�ر�س 2018م

وُوَعيدة.")4(
ويف ت�صغري ا�صم: �صمّي، الأنه اأ�صله �صمو، 
وعو�ش  الكلمة  الم  وهي  الواو  فحذفت 
عنها بهمزة يف اأوله؛ وعند ت�صغري �صار 

�ُصَمّي قلبت الواو ياء واأدغمت يف الياء.
قال ابن االأنباري:"اأنك تقول يف ت�صغريه 
ا من الو�صم لكان  (، ولو كان م�صتقنًّ )�ُصَميٌّ
كما  و�صيم،  ت�صغريه  يف  تقول  اأن  يجب 
زنة:ُوَزينة،  ت�صغري  يف  تقول  اأن  يجب 
الت�صغري  الأن  ِعدة:ُوعيدة؛  ت�صغري  ويف 
يجز  مل  فلما  اأ�صولها،  اإىل  االأ�صياء  يردُّ 
اأنه م�صتق من  اإال �ُصّميٌّ دّل على  اأن يقال 

ال�صمو، ال من الو�صم.")5(
الن�شب:

احلروف  ترد  التي  االأ�صياء  من  الن�صب 
اإىل  الن�صب  فعند  اأ�صولها،  اإىل  املحذوفة 
اإليها  الن�صب  عند  ودم،تقول  واأخ   اأب 
رد  الن�صب  ودموّي.اإذن  واأخوّي  اأبوّي 

احلروف املحذوفة اإىل اأ�صولها.
اإليه  املن�صوب  كان  عقيل:"اإذا  ابن  قال 
تكون  اأن  اإما  يخلو  فال  الالم،  حمذوف 
الت�صحيح  للرد يف جمعي  م�صتحقة  المه 
اأو يف التثنية اأو ال؛ فاإن مل تكن م�صتحقة 
الرد  الن�صب  يف  لك  جاز  ذكر  فيما  للرد 
يدوّي  وابن:  يد   : يف  فتقول  وتركه، 

الكتاب449/3.  -4
االإن�صاف يف م�صائل اخلالف13/1.  -5

واو  االأ�صماء  هذه  ففاء  و�صية،  وزنة  عدة 
حمذوفة، واالأ�صل وعدة و وزنة و و�صية، 
والو�صي،  والوزن  الوعد  ذلك  على  يدل 
و  ُوَزينة  و  قلت:وعيدة  �صغرتها  فاإذا 

ُو�َصّية.")1(
المه،  ما حذفت  الثالث  يعي�ش:  ابن  وقال 
فاإذا  وفل،  وَحِر  و�صفة  نحو:دم  وذلك 
املحذوف  رددت  ذلك  من  �صيًئا  �صغرت 
فتقول يف دم )دمي(، ويف يد يدّية؛ الأن 

اأ�صلهما َدَمٌي وَيَدٌي.")2(
 ، وقال �صيبويه:" فمن ذلك دٌم، تقول:دميٌّ
يدلك على اأنه من الياء اأو من الواو؛ ومن 
اأيٍد على  يٌد، تقول:يدّيٌة، يدلك  ا  اأي�صً ذلك 
واأيٍد  ودماء  الواو؛  اأو  الياء  بنات  من  اأنه 

دليالن على اأن ما ذهب منهما الم.")3(
كان  ا�صم  كل  اأن  �صيبويه:"اعلم  وقال 
اأ�صله  اإىل  رددته  فحقرته  حرفني  على 
ما  فتحقري  فعيل؛  مثال  على  ي�صري  حتى 
يذهب  مل  لو  كتحقريه  حرفني  على  كان 
منه �صيء وكان على ثالث، فلو مل تردده 
خلرج عن مثال التحقري، و�صار على اأقل 
الأنهما  زنة؛  و  عدة  نحو  فعيل؛  مثال  من 
الواو  ذهبت  فاإمنا  ووزنت،  وعدت  من 
قلت:ُوَزينة  حقرت  فاإذا  فعلت،  فاء  وهي 

�صرح املف�صل 118/5.  -1
املرجع ال�صابق نف�صه119/5.  -2

الكتاب451/3.  -3
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ثانًيا: النتائج:
املحذوفة  احلروف  اأ�صياءترد  هنالك   -1

اإىل اأ�صولها.
احلروف التي حتذف يف الكلمات الواو   -2

والياء وتكون اأوالً وثانًيا وثالًثا.
ترد  التي  االأ�صياء  من  االأفعال     -3

احلروف املحذوفة اإىل اأ�صولها.
ترد  التي  االأ�صياء   من  االأ�صماء   -4

احلروف املحذوفة اإىل اأ�صولها.

ثالثًا: التو�شيات:
التي  االأ�صياء  هذه  بدار�صة  االهتمام   -1
اأ�صولها  اإىل  املحذوفة  احلروف  ترد 

يف املدار�ش واجلامعات
اإفراد كتب متخ�ص�صة بهذا ال�صاأن  -2

االهتمام بدرا�صة علم ال�صرف وخا�صة   -3
يف ما يتعلق مب�صائل احلذف والقلب.

هذه  يف  الدرا�صات  من  مزيد  اإجراء   -4
االأمور.

امل�شادر واملراجع
يف  االإن�صاف  االأنباري،  ابن   -1
النحويني  بني  اخلالف  م�صائل 
املكتبة  والكوفيني،  الب�صريني 
النجارية، م�صر، )د.ت(، حتقيق. 

حممد عبد احلميد حمي الدين .

يف  كقولهم  ويدّي،  وابنّي  وبنوي، 
التثنية:يدان وابنان، واإن كانت م�صتحقة 
التثنية  اأو يف  الت�صحيح  للرد يف جمعي 
اأب  يف  فتقول  الن�صب،  يف  ردهما  وجب 
واأخ واأخت:اأبوّي واأخوّي، كقولهم:اأبوان 

واأخوان واأخوات.")1(
وقال احلريري:"اعلم اأنك متى ن�صبت اإىل 
ا�صم ثالثي مق�صور؛ نحو دنيا وقنا وفتى 
ورحى، اأبدلت األفه واًوا يف الن�صب، �صواء 
اأكان االألف من ذوات الواو اأو من ذوات 
الياء، كقولك يف الن�صب اإىل قنا وقفا:قنوّي 
وقفوّي، واإىل رحى وح�صى واألفهما من 

ذوات الياء:رحوّي وح�صوّي.")2(

اخلامتة
البحث  خال�صة  على  اخلامتة  ا�صتملت 

واأهم النتائج والتو�صيات.
اأواًل: اخلال�شة:

ترد  اأ�صياء  هنالك  اأّن  البحث  خال�صة 
احلروف املحذوفة اإىل اأ�صولها، وهي:

واالإ�صناد  واجلمع،  والتثنية،  املفرد، 
والفعل  املا�صي،  والفعل  الرفع،  ل�صمائر 
وامل�صدر،  االأمر،  وفعل  امل�صارع، 

والت�صغري، والن�صب.
نتائج  بعدة  البحث  هذا  خرج  وقد 

وتو�صيات.
�صرح ابن عقيل461/2.  -1

�صرح ملحة االإعراب �ش245.  -2
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ابن عقيل، �صرح ابن عقيل على األفية   -7
ابن مالك، املكتبة الع�صرية، بريوت، 
-2001م،  1422هـ  طبعة  لبنان، 

حتقيق. حممد عبداحلميد. 
عبدالهادي الف�صلي، خمت�صر ال�صرف،   -8

دار القلم، بريوت، لبنان، )د.ت(.
اأبو علي الفار�صي، كتاب التكملة،   -9
دار الكتب للطباعة والن�صر، جامعة 

املو�صل،  العراق ـ 1981م.
املحيط،  القامو�ش  الفريوزبادي،   -10
لبنان،  الر�صالة، بريوت،  موؤ�ص�صة 

الطبعة الثانية، 1407هـ 1987م ـ
املربد، املقت�صب، عامل الكتب،ـ بريوت،   -11
1963م،  1382هـ-  طبعة  لبنان، 

حتقيق. حممد عبد اخلالق ع�صيمة.
حا�صية  اخل�صري،  حممد   -12
عقيل،  ابن  �صرح  على  اخل�صري 
طبعة  لبنان،  بريوت،  الفكر،  دار 

1398هـ-1978م.
دار  االأمثال،  جممع  امليداين،   -13
الطبعة  لبنان،  بريوت،  الفكر، 

الثالثة، 1392هـ- 1972م.  
عامل  املف�صل،  �صرح  يعي�ش،  ابن   -14

الكتب، بريوت، لبنان، )د.ت(
الهروي، اأبو �صهل حممد بن علي   -15
اأ�صفار  كتاب  الَهَروي،  حممد  بن 
العايل،  التعليم  وزارة  الف�صيح،  
اجلامعة االإ�صالمية، املدينة املنورة، 
ال�صعودية، الطبع االأوىل 1420هـ: 
بن  �صعيد  بن  اأحمد  د.  حتقيق. 

حممد ق�صا�ش.

بطر�ش الب�صتاين، ديوان جميل بثينة،   -2
دار بريوت للطباعة والن�صر، بريوت، 

لبنان، طبعة 1408هـ ـ 1988م.
عامل  اخل�صائ�ش،  جني،  ابن   -3
الطبعة  لبنان،  بريوت،  الكتب، 

الثالثة، 1403هـ ـ 1983م.
احللواين،  خري  حممد  احللواين،   -1
دار  ال�صرف،  علم  يف  الوا�صح 
بريوت،  ط4،  للرتاث،  املاأمون 

1407هـ-1987م
فن  يف  العرف  �صذا  احلمالوي،   -2
بريوت،  القلم،  دار  ال�صرف، 

لبنان، الطبعة الثانية، 1975م
ابن در�صتويه، ت�صحيح الف�صيح،   -3
العزاق،  بغداد،  االإر�صاد،  مطبعة 
الطبعة االأوىل، 1395هـ- 1975م 

حتقيق.عبد الله اجلبوري.
ال�صيوطي، همع الهوامع يف �صرح   -4
جمع اجلوامع، دار الكتب العلمية، 
االأوىل  الطبعة  لبنان،  بريوت، 
1418هـ ـ 1998م،  حتقيق.اأحمد 

�صم�ش الدين.
الكتب،  عامل  الكتاب،  �صيبويه،   -5
الثالثة،  الطبعة  لبنان،  بريوت، 
عبد  حتقيق.  ـ1983م،  1403هـ 

ال�صالم حممد هارون.
ابن ع�صفور، املمتع يف الت�صريف،   -6
اجلديدة،  االآفاق  دار  من�صورات 
الرابعة  الطبعة  لبنان،  بريوت، 
د/ حتقيق.  1979م،  1399هـ- 

فخر الدين قباوة.
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م�شتخل�س
هدفت الورقة اإىل تناول ق�صايا �صعرية اهتم 
االأخبار"  "عيون  موؤلفه  يف  قتيبة  ابن  بها 
�صعرية  ن�صو�ش  حول  غمو�صًا  بها  اأجلى 
اأوردها يف �صياقات خمتلفة. ُح�صرت هذه 
الق�صايا يف منا�صبات بع�ش االأبيات وتعيني 
والبقاع،  االأ�صخا�ش  اأ�صماء  من  املبهم 
والت�صبيه والتمثيل بال�صعر و�صرح الغريب. 
وجد   : االآتية  النتائج  اإىل  الورقة  خل�صت 
كتاب عيون االأخبار اهتماما من الدار�صني 
اأوائل  من  فهو  وتراثها،  العربية  علوم  يف 
تبارت عدة  اإذ  التي طبعت؛  العربية  الكتب 
مطبوعًا  اإخراجه  على  ومكتبات  ن�صر  دور 
وهذا دليل على اأهميته ، اأو�صح ابن قتيبة 
ت  ُخ�صّ التي  ال�صعرية  الق�صايا  خالل  من 
بالدرا�صة هنا، واأجلى غمو�صا كان يكتنف 
ملنا�صبات  ذكره  خالل  من  االأبيات  بع�ش 
ما  تعيني  اأو   ، ال�صعرية  االأبيات  بع�ش 
�صرحه  اأو  االأ�صماء  مبهمات  من  فيها  ورد 
نا  مبيَّ به  املتمثل  ال�صعر  اإيراد  اأو  للغريب، 
قاله  ما  التمّثل  على  اأملت  التي  للمواقف 
ابن  اهتم  كما  ذلك،  يف  اأخبارًا  موردًا 
الواردة يف بع�ش  الت�صبيهات  ببيان  قتيبة 
الت�صبيه  كان  وقت  ال�صعرية، ويف  االأبيات 

ر�ش �صمن ال�صعر؛ اإذ مل يكن اآنذاك علم  يدَّ
ومباحثه،  اأبوابه  له  منف�صال  علمًا  البالغة 
مو�صحا امل�صبه وامل�صبه به، �صارحا لبع�ش 
الت�صبيهات ت�صهياًل للفهم، واقفا اأي�صا يف 
انفرد  التي  تلك  اأو  الت�صبيهات  من  النادر 

بها اأ�صحابها.

املقدمـــــــــــــــــــــــــــــة
ال�صعر ديوان العرب الذي حوى تاأريخهم، 
احلميدة،  وماآثرهم  وتقاليدهم  وعاداتهم 
وهو  �صفات،  من  بها  ات�صفوا  ما  وذميم 
اخلطاب-  بن  عمر  ل�صيدنا  ن�صب  كما 
ر�صي الله عنه – علم قوم مل يكن لهم علم 
اأ�صح منه ، لذلك اهتمت املوؤلفات العربية 
بال�صعر  منها  االأدبية  وخا�صة  القدمية 
االأخبار  عيون  وكتاب   ، ق�صاياه  وتناول 
البن قتيبة الدينوري املتوفى �صنة 276هـ 
موؤلفه  اهتم  فقد   ، ذلك  بدعًا يف  – لي�ش 
بق�صايا االأدب عمومًا، واأوىل ال�صعر وما 
يت�صل به من ق�صايا عناية ملحوظة - مّما 
حدا بنا اإىل حتديد عنوان الورقة فجاءت 
يف  عر  ال�صِ ق�صايا  بع�ش  عنوان:  حتت 
كتاب عيون االأخبار البن قتيبة الدينوري 

املتوفى �صنة 276هـ. 
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عليه فاآخر من وقفنا عليه هو جده االأول 
له:  فيقال   : اأن�صاب  عدة  وين�صب  قتيبة، 
)دينور()1(  مدينة  اإىل  ن�صبة  الدينوري 
ومل يكن ابن قتيبة منها ولكنه عمل قا�صيا 
اأي�صا  له  ويقال  اإليها)2(  فن�صب  مدة  بها 
مرو)3(  مدينة  اإىل  ن�صبة  وهي  املروزي 
كما يقال له اأي�صا: القتيبي ن�صبة اإىل جّده 
قتيبة، ويقال له: الكويف اأي�صًا ن�صبة اإىل 
بها.  ميالده  يرتجّح  والتي  الكوفة  مدينة 
كما اتفقت م�صادر ترجمته على لقبه اأبو 
ذلك،  مرتجميه  اأحد  يخالف  ومل  حممد، 
ترجم  من  عند  البنه حممّد  ذكر  يرد  ومل 
من  مدينة  والواو  النون  وفتح  الدال(  )بك�صر  ِدينور   -1
همزاننيفا  وبني  بينها  خرا�صان  يف  اجلبل  اأعمال 
وع�صرون فر�صخا- انظر: معجم البلدان ل�صهاب الدين 
اأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله احلموي ) ت 626هـ( ، 

دار �صادر بريوت ، ط2 ، 1995م ، 245/5.
الندمي،  اإ�صحق  بن  حممّد  الفرج  الأبي  الفهر�صت  انظر   -2
للرتاث  الفرقان  موؤ�ص�صة  �صيد،  فوؤاد  اأمين  حتقيق 
ونزهة   ،236/1  ، 1430هـ/2009م  لندن  االإ�صالمي 
الدين  كمال  الربكات  اأبو   ، االأدباء  االألباء يف طبقات   (
حممد  ت:   )577 )ت  االأنباري  حممد  بن  الرحمن  عبد 
اأبو الف�صل اإبراهيم ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط1، 
1418هـ/1998م، �ش 185، واملنتظم يف تاريخ امللوك 
واالأمم البن اجلوزي، 276/12 واأبناه النحاة ، جلمال 
حتقيق   ، القفطي  يو�صف  بن  على  احل�صن  اأبي  الدين 
حممد اأبو الف�صل اإبراهيم ، دار الفكر العربي القاهرة، 
ط1، 1406هـ/ 1986م ، 143/2، والبلغة يف تراجم 
اأئمة النحو واللغة، ملجد الدين حممد بن يعقوب، الفريوز 
للطباعة  الدين  �صعد  دار  امل�صري،  حممد  ت:   ، اآبادي 
والن�صر دم�صق ، 1421هـ/2000م، �ش 175، ومعجم 
�صركي�ش  البان  ليو�صف  وامل�صرية  العربية  املطبوعات 

مطبعة الثقافة الدينية، �ش211.
مدينة مرو ال�صاهجان من اأعظم واأ�صهر مدن خرا�صان ،   -3

معجم البلدان166/5.

هدفت الورقة اإىل درا�صة ق�صايا �صعرية اهتم 
بها ابن قتيبة يف كتاب عيون االأخبار، اأجلى 
بها غمو�صًا حول ن�صو�ش �صعرية اأوردها 
يف �صياقات خمتلفة ح�صرت يف: منا�صبات 
من  املبهم  وتقييم  ال�صعرية،  االأبيات  بع�ش 
اأ�صماء االأ�صخا�ش والبقاع و�صرح الغريب، 
عر، وبيان الت�صبيه الوارد يف  والتمثل بال�صِ
بع�ش االأبيات اأي�صا، هذا وقد بداأت الورقة 
برتجمة البن قتيبة اأ�صاءت مراتب من حياته 
العلّمية ومالمح �صخ�صيته، متثل يف مولده 
تتلمذ  ومن  وفاته  وتاريخ  ون�صبه  ون�صاأته 
اأوتتلمذ  تعلّم  ومن  العلماء  من  اأيديهم  على 
ُثم �صرد الأ�صماء بع�ش موؤلفاته. ومل  عليه، 
اأ�صواء كا�صفة على كتابه  اإلقاء  اأي�صا  يفتنا 
بع�ش  اإيراد  يف  تختلف  االأخبار  عيون 

طبعاته وبيان اأهميته.
ما  على  ا�صتملت  بخامتة  الورقة  ُختمت 
خل�صت اإليه من نتائج، والتو�صية بدرا�صة 
الكتاب يف الق�صايا االأدبية االأخرى التي 
اإذا  جمة  فوائد  ولهي  دفتيه  بني  �صمنها 
ثبت  ثم تال ذلك  يدر�صها-  لها من  قي�ش 
ا�صتقيت  التي  واملراجع  امل�صادر  باأهم 

منها معلومات الورقة. 
ترجمة الإمام ابن قتيبة

خلت   ، قتيبة  بن  م�صلم  بن  الله  عبد  هو 
زيادة  اأي  من  له  ترجمت  التي  امل�صادر 
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قول  على  ا�صتنادًا  وذلك  بالكوفة  ولد  اأّنه 
املوؤرخني،والأّن  من  واملتقدمني  الأكرثين 
مكان  يذكروا  ومل  له  ترجموا  من  بقية 
نزل  اأو  بغداد  اأّنه:)�صكن  ذكروا  مولده 
اأن  اإىل  اإ�صارة  اأو نزيل بغداد()7(،  بغداد 

مدينة بغداد مل تكن م�صقط را�صه. 
ُفن�صب  بالدينور  قا�صيًا  قتيبة  ابن  عمل 
حتى  ذلك  على  الرتاجم  تزد  ومل  اإليها 
وال  الوظيفة،  بهذه  اإقامته  مدة  ل  تف�صِّ
وعا�ش  ذلك،  كان  عمره  �صنوات  اأي  يف 
اأن  اإىل  بقية عمره ببغداد يقري كتبه بها 
بني  اتفاق  على  �صنة 276هـ،  منيته  وافته 
ابن  تتلمذ  ذلك.  يف  الرتاجم  اأ�صحاب 
على  يدل  ال�صيوخ،  من  عدد  على  قتيبة 
�صروب  �صتى  يف  الكثرية  موؤلفاته  ذلك 
مل  واملرتجمني  املوؤرخني  اأن  اإال  املعرفة، 
اتفقت  من  منهم  �صيوخ  �صتة  اإال  يذكروا 
"اأبو  وهم:  الرتجمة  م�صادر  كل  عليه 
يعقوب اإ�صحق بن اإبراهيم" املعروف بابن 
بن  حممَد  بن  الكرمي  عبد  �صعد  الأبي   ، االأن�صاب  انظر:   -7
بن  الرحمن  عبد  حتقيق  ال�صمعاين،  التميمي  من�صور 
 ، القاهرة  تيمية  ابن  مكتبة   ، اليماين  املعلمي  يحيى 
1400ه/ 1980م ، ج1 ، �ش63. ووفيات االأعيان، الأبي 
العبا�ش �صم�ش الدين اأحمد بن حممّد اأبي بكر بن خلّكان 
، حتقيق اإح�صان عبا�ش ، دار �صادر بريوت، ج4، �ش 
42، و�صذرات الذهب يف اأخبار من ذهب البن العماد، 
الفالح عبد احلي بن حممّد احلنبلي  اأبي  الدين  �صهاب 
الدم�صقي، ت: حممَد االأرناوؤوط ، دار ابن كثري دم�صق 
�ش318.   ، ج2   ، ط1   ، 1408ه/1988م  بريوت   ،
وتاريخ بغداد، اخلطيب البغدادي اأبوبكر اأحمد بن على 

دار الكتب العلمية بريوت ، ج11، �ش411.

له، واإمّنا موجود ا�صم ابنه اأحمد ، وبهذا 
يكون ابنه اأحمد اأ�صغر من حممّد. 

ولد ابن قتيبة على اتفاق يف كتب الرتاجم 
ل�صنة  املوافق  )213هــ(  �صنة  والطبقات 
اأواخر خالفة املاأمون، ورغم  )828م( يف 
جاءت  اأنها  اإال  ترجمته  م�صادر  كرثة 
نقل  على  يدل  مما  املعلومات  �صحيحة 
املرتجمني للرتجمة من م�صدر واحد ، لذا 
والباحثني  الدار�صني  غليل  ت�صفي  ال  اأتت 
عن حياة االإمام الكبري. اختلف املوؤرخون 
حلياته اأو مرتجميه يف املدنية التي ولد فيها 
فذهب جماعة على اأن مولده كان بالكوفة، 
بن  الله  عبد  " اأبو حممّد  الندمي:  ابن  قال 

م�صلم بن قتيبة الكويفِّ مولده بها")1(. 
وقال ابن االأبناري: "ِفاإَنه كان كوفيًا")2( 
حممّد  اأبو  اآبادي:"  الفريوز  وقال 
ابن  قول  �صزكني  واأعاد  الكويف")3(،  
ولد  اأّنه  اإىل  اآخرون  وذهب  الندمي)4(، 
ون�صاأ  ببغداد  ولد   " النفطي  قال  ببغداد 
حدِّ  اإىل  موافقًا  الزركلي  وقال   )5(" بها 
ولد  املولد"  كوفىي  اأّنه  يف  القائلني  مع 
والراجّح   )6(" الكوفة  و�صكن  ببغداد 

الفهر�صت 235/1.  -1
نزهة االألباء ، �ش185.  -2

البلغة يف تراجم اأئمة النحو واللغة ، �ش175.  -3
معجم املطبوعات العربية وامل�صرية ، �ش 211.  -4

اإنباه الرواة ، ج2 ، �ش 143.  -5
 ، للماليني  العلم  دار   ، الزركلي  الدين  خلري   ، االأعالم   -6

ج4، �ش 137.
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الله بن م�صلم بن قتيبة واالآخرون ذكرت 
بع�ش  قتيبة  ابن  االإمام  على  تلمذتهم 
اأحمد  جعفر  اأبو  وهم:  الرتجمة  م�صادر 
بن  الله  عبيد  الله)5(املجاملي)6(،  عبد  بن 
بن  واإبراهيم  ال�صكري)7(  الرحمن  عبد 
بن  الله  عبيد  ال�صائغ)8(  اأيوب  بن  حممّد 
اأحمد بن بكر التميمي)9( اأبو �صعيد الهيثم 

بن كليب ال�صا�صتي االأديب)10(. 
خّلف ابن قتيبة ثروة هائلة من الت�صانيف 
واملوؤلفات، اإذ مل تقت�صر موؤلفاته على علم 
واحد بل تعددت ف�صملت التف�صري واحلديث 
التاآليف  هذه  واالأدب  والعقيد  والفقه 
متداول  مطبوع  هو  ما  منها  املو�صوعية 
ومنها ما هو خمطوط اأو مفقود فمن كتبه 
املطبوعة املتداولة: اختالف تاأويل احلديث 
عر  وال�صِ الكتاَب.  اأدب  اأو  الكاتب  واأدب 
وكتاب   ، االأ�صربة  وكتاب   ، وال�صعراء 
والعجم  العرب  بني  والت�صوية   ، االأنواء 
اأعالم  و�صري  �ش318،  ج3،   ، الذهب  �صذرات  انظر:   -5
النبالء ، ج13، �ش 297، ووفيات االأعيان، ج4، �ش42، 
 ، اخلرا�صاين  املو�صوي  باقر  ملحمّد  اجلنان  ورو�صات 
الدار االإ�صالمية بريوت، 1411ه/ 1991م ، ط1، ج5، 

�ش100.
النجوم الزاهرة ، ج3 ، �ش88.  -6

�ش  ج11،   ، بغداد  وتاريخ   ،63 �ش  ج1،   ، االأن�صاب   -7
411، و�صري اأعالم النبالء ، ج13 ، �ش297.

�ش  ج11،   ، بغداد  وتاريخ  �ش63،  ج1،   ، االأن�صاب   -8
.411

�ش  ج11،   ، بغداد  تاريخ   ،63 �ش   ، ج1   ، االأن�صاب   -9
.411

�ش  ج11،   ، بغداد  تاريخ   ،63 �ش   ، ج1   ، االأن�صاب   -10
.411

املحدثني،  االأمة  علماء  كبار  من  راهويه 
واأبو حامت ال�صج�صتاين، "�صهل بن حممّد 
ال�صهري".  العربية  عامل  ال�صج�صتاين 
ال�صيوخ  بذكر  امل�صادر  بع�ش  وانفردت 
�صفيان  بن  اإبراهيم  تتلمذ  الذين  االآخرين 
الرحمن  اأبي بكر بن عبد  بن �صليمان بن 

بن زياد)1(. 
ي تتلمذه على  وذكر الفريوز اآبادي والذهبِّ
حممّد بن زياد االإعرابي)2( وعمر الذهبي 
وابن تغري بردي اإن اأحد من تتلمذ عليهم 
اأبي اخلطاب  ّثم  بن هرون)3(  يزيد  اأي�صًا 
بن يحيى احل�صاين" كما جاء يف  "زياد 

اأن�صاب ال�صمعاين )4(. 
      تدل كرثة موؤلفات ابن قتيبة على جعله 
التاأليف �صغله ال�صاغل فلم يكن من تتلمذ 
فقد  �صهرته  مقدار  على  عنه  واأخذ  عليه 
طالبه  من  ت�صعة  اأي�صًا  امل�صادر  ذكرت 
ثالثة اتفقت م�صادر الرتجمة عليهم وهم 
بن  الله  " عبد  اأحمد وابن د�صتوريه  ابنه 
وحفيده  الفار�صي"  د�صتوريه  بن  جعفر 
عبد  بن  اأحمد  بن  الواحد  عبد  اأحمد  اأبو 

�صذرات الذهب، ج3، �ش 318.  -1
�ش63،   ، ج1   ، واالأن�صاب   ،  175 �ش   ، البلغة  انظر:   -2
النبالء  اأعالم  بغداد ، ج11، �ش 411، و�صري  وتاريخ 
و  الر�صالة  موؤ�ص�صة   ، االأرناوؤوط  �صعيب  ت:  للذهبي 

بريوت 1413هـ/ 1993م ، ط9 ، ج13، �ش297.
�صري اأعالم النبالء ، ج9، �ش 358، النجوم الزاهرة ،   -3

ج3، �ش88.
االأن�صاب ، ج1 ، �ش63.  -4
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كتاب عيون الأخبار
     عيون االأخبار من اأوائل الكتب العربية 
القرن  الطابعة يف  التي طبعت بعد ظهور 
الثامن ع�صر ، وهذا �صر انت�صاره الوا�صع 
االإ�صالم  بالد  يف  َبْله  العرب  بالد  يف 
وغريها من بلدان العامل . جاء يف معجم 
املطبوعات " قد طبع عيون االأخبار الأول 
منه  االأول  اجلزء  فطبع   ، جمزءًا  مرة 
ال�صرقية  مطبعة  �صنة 1907م يف  مب�صر 
االأ�صتاذ  باعتناء  الكتاب  هذا  من  وطبع   ،
االأول  اأجزاء  اأربعة  بروكلمان  كارل 
1900م  �صنة  برلني  يف  ال�صلطان  كتاب 
�صرتا�صربج  يف  احلرب  كتاب  والثاين 
ال�صوؤدد  كتاب  والثالث   ، 1903م  �صنة 
كتاب  والرابع   ، 1906م  �صرتايرج  يف 
 ، 1908م  �صنة  �صرتا�صربج  يف  الطائع 
ويهار  غوطا  يف  منه  االأول  اجلزء  وطبع 
�صنة 1898م")2(، ووا�صح اعتناء املطابع 
املختلفة والنا�صرون بطبعه بْيد اأنَّ �صاحب 
يو�صح  اأو  يوا�صل  مل  املطبوعات  معجم 
يف  للكتاب  االأخرى  االأجزاء  م�صائر 
ال�صرقية وغوطا ويهار. وحديثًا  مطبعتي 
فطبعت  امل�صرية  الكتب  دار  با�صرت 
منه  االأول  اجلزء  ومب�صر  كاماًل  الكتاب 
الكتاب  طبع  ثم  1932م.  1345هـ/  يف 
بتحقيق  بريوت  العلمية  الكتب  دار  يف 

معجم املطبوعات العربية امل�صرية ، ج 2، �ش 212.  -2

االأخبار  وعيون  الكبري،  ال�صعر  ومعاين 
يف  عر  ال�صِ ق�صايا  عن  بحثنا  فيه  والذي 
وهى  املتداولة  غري  كتبه  اأما  الورقة، 
اأدب  له فمنها  مذكورة يف كتب من ترجم 
االإبل  وكتاب   ، القا�صي  واأدب  الع�صرة، 
اإعراب القراآن ، واإ�صالح الغلط، واإ�صالح 
املنطق، واالإمامة وال�صيا�صة ، كتاب النكاح، 
كتاب البلدان، كتاب التق�صية، جامع الفقه، 
وجامع النحو، جامع النحو ال�صغري اجلرب 
احلكاية   ، احلا�صرة  اجلوابات  واملقابلة 
اخليل،  كتاب  االإن�صان،  خلق   ، واملحكي 
ديوان  االأنبياء،  كتب  من  النبوة  دالئل 
من  على  الّرد  امل�صبهة،  على  الّرد  الكتاب، 

يقول بخلق القراآن...الخ .
ولعّل الناظر اإىل بع�ش ما ورد من تاآليف 
ابن قتيبة يدرك والأول  االإمام  وت�صانيف 
ومعرفته  التاأليف  يف  مو�صوعيته  وهلة 
ذلك  يف  ويكفى  ع�صره،  بعلوم  الوا�صعة 
عن  حديثًا  مقدمته  يف  خلدون  ابن  قول 
االأدب: )�صمعنا من �صيوخنا يف جمال�ش 
التعليم اإن اأ�صول هذا الفن واأركانه اأربعة 
قتيبة،  البن  الكاتب  اأدب   : وهي  دواوين 
البيان  وكتاب   ، للمربّد  الكامل  وكتاب 
الأبي  النوادر  وكتاب   ، للجاحظ  والتبيني 
علي الغايل البغدادي ، وما �صوى االأربعة 

فتبع لها وفروع عنها)1(.
بن  الرحمن  عبد  تاليف   ، خلدون  ابن  مقدمة  انظر:   -1
الدار   ، �صعد  عادل  الرحمن  عبد  ابى  ، حتقيق  خلدون 

الذهبية للطباعة والن�صر والتوزيع ، القاهرة ، 651.



جملـة اللغـة العربيـة {122}

اأواًل، ثم ق�ّصمها اإىل اأبواب واأدرج كّل خرب 
اأخبار  فمثاًل   ، ينا�صبه  الذي  الباب  حتت 
البخالء  الكرم، واأخبار  باب  االأجواد يف 
يف  الطفيليني  واأخبار   ، البخل  باب  يف 
من  اأراد  فمن  وهكذا   ... التطفيل  باب 
النا�ش ح�صب  اأخبار  الوقوف على  الُقَراء 
طوائفهم  اأو   ، بها  امتازوا  التي  �صفاتهم 
املختلفة رجع اإىل هذه االأبواب ومل يتكلف 

عناء بحث يف كتب االأدب املختلفة. 
)عيون  الكتاب  عنوان  من  ويت�صح 
االأخبار( اإن ما اأودعه ابن قتيبة يف كتابه 
اأخبار  اأو  مواد  بني  من  اختياراته  هو 
تعني  عيون  فكلمة  عليها  وقف  كثرية 
كّل  كتابه  يذكر يف  قتيبة مل  فابن  االأهم، 
ما بلغه اأو عرث عليه من كتب �صابقيه لكنه 
مما  االأجود  وانتقى  االأهم،  على  اقت�صر 
راأى فيها فوائد اأدبية تهم القارئ وميكنه 

اال�صتفادة منها. 
كتاب  عن  جمماًل  عر�صناه  مما  ونخل�ش 
من  قتيبة  ابن  غر�ش  اإن  االأخبار  عيون 
اأدبية م�صتملة على  تقدمي مادة  تاأليفه هو 
�صنوف من االإبداع ال�صعري والنرثي وما 
يتعلق بهما من نقد، وفن مو�صوع الكتاب 
التي تناقلها  هي تلك االأخبار واحلكايات 
مدوناتهم  يف  املوؤرخون  ودونها  الرواة 
اأفاد  هذا  ب�صنيعه  قتيبة  ابن  �صك  وال 

على طويل 1400ه/1986م يف  يو�صف 
املكتب  مطبعة  يف  طبع  ثم  اأجزاء،  اأربعة 
حممّد  منذر  بتحقيق  بريوت  االإ�صالمي 
1429هـ/2008م  �صنة  �صعر  اأبو  �صعيد 
يف  اعتمدناه  الذي  وهو  جملدين  يف 
�صرف  اأدبي  كتاٌب  االأخبار  عيون  كتاب 
اإىل االأدب بحبل وثيق  فمواده كلها متت 
اإذ فيه ال�صعر واخلطب ، واحلكم واأقوال 
 ، واملحدثني  القدامى  العرب  من  البلغاء 
كما فيه اأخبار اأ�صحاب الن�صو�ش االأدبية 
الواردة فيه وحكاياتهم على مّر الع�صور 
واالأزمنة حتى الوقت الذّي عا�ش فيه ابن 
قتيبة، وقد ق�صد ابن قتيبة بتاأليفه الكتاب 
جتميع ما تفرق من فنون االأدب ، وو�صع 
يف  املوؤلفات،  �صتات  يف  املبثوثة  مادته 
كتاب واحد مفرد، تقريبا للبعيد وت�صهياًل 
للو�صول اإليه من غري ما حاجة للبحث يف 
ثنايا الكتب املختلفة، ورمبا كان كتاب ابن 
قتيبة اأول كتاب يف تاريخ االأدب العربي 
ين�صج على هذا املنوال اإذا ال يوجد كتاب 
االأدباء  قبله من  – ملن كان  االآن  – حتى 
ابن  تو�صل  فقد  هذا،  كتابه  �صاكلة  على 
قتيبة بنافذ فكره وب�صريته اإىل اأن اأخبار 
تندرج  وتنوعها  كرثتها  رغم  املتقدمني 
اإح�صائها  باالإمكان  حمددة  اأبواب  حتت 
وحتديدها بدقة، فقام بجمع هذه االأخبار 
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التي  للمنا�صبات  غري م�صحوبة بتو�صيح 
قيلت فيها الق�صائد اأو الدافع الذّى ظهرت 
الق�صيدة من اأجله اإىل الوجود اإال اأنَّ بع�ش 
مبكان  الغمو�ش  من  االأدبية  الن�صو�ش 
حتتاج منه اإىل معاونات خارجية الإي�صاح 
فمنا�صبات  غمو�ش،  من  الن�ش  يعذر  ما 
حوالك  ت�صيئ  االأبيات  اأو  الق�صائد 
ال�صعري-  الن�َش  معامل  وتبنَي  ودياجر 
الله  رحمه  قتيبة  ابن  االإمام  عنى  لذلك 
يف  فاأدرجها  الق�صائد  منا�صبات  ببع�ش 
كتابه الأهمية ارتاآها يف ذلك ، ومما ال �صك 
بع�ش  ملنا�صبات  قتيبة  ابن  اإيراد  اإن  فيه 
االأبيات له قيمة اأدبية ال تخفى كما �صنبنّي 
يف عر�صنا ملا اأورده من منا�صبات الأبيات 

يف كتابه على ما يلي : 
اأبياته  يف  دالمة  اأبي  عن  حكاه  ما  اأ/ 
التي هجى بها اأبا م�صلم اخلرا�صاين  
اأبي  جراءة  من  يعجب  القارئ  فاإنِّ 
م�صلم  اأبي  بط�ش  مع  قوله  دالمة يف 
هذه  ق�صة  قراأنا  اإذا  ولكن  و�صدته، 
االأبيات ومنا�صبتها علمنا: اأنها قيلت: 
اخلرا�صاين.  م�صلم  اأبي  مقتل  بعد 
مل�صلم  املن�صور  قال  قتيبة:  ابن  قال 
اجلند يف  قادة  من  وهو   : قتيبة  بن 
عهده – ما ترى يف قتل اأبي م�صلم؟ 
فقال م�صلم قال تعاىل: {َلْو َكاَن فِيهَِما 

القارئ بو�صفه منثور االأخبار ومتفرقات 
احلكايات والنوادر يف كتاب مفرد ولوال 
من  اأورده  ما  بع�ش  ل�صاع  هذا  �صنعيه 
اأخبار كما �صاع كثري من االأ�صول التي 
اقت�صرنا  اأننا  اإال  االأخبار،  منها هذه  نقل 
البحث عن ال�صعر وق�صاياه اأو ما يت�صل 
به من نقد يف هذا الكتاب دون االأجنا�ش 
االأدبية االأخرى فيه و�صنتناول ما جاء من 

هذه الق�صايا يف هذا ال�صفر.

ال�شعر وما يتعلق به يف الكتاب
مادة  من  الكتاب  يحوي  ما  ذكر  �صلف 
بجانب  بالدرا�صة  وجديرة  غنية  �صعرية 
االأ�صعار  هذه  تتعلق  اأن  وبدهي   ، النرث 
بق�صايا نقدية واأدبية ذات جدوى ، و�صوف 
ترتكز درا�صتنا لل�صعر يف الق�صايا االآتية 
من  املبهم  وتعيني   ، الق�صائد  :منا�صبات 
االأعالم الواردة يف االأ�صعار ، ثّم الت�صبيه، 

عر و�صرح الغريب .  والتمثل بال�صِ
الأ�شعار  بع�س  منا�شبات  اأوًل: 

وازمنتها: 
عامة،  الفني  اأو  االأدبي  العمل  �صاأن  من 
يحتاج  فال  ذاته  عن  ويف�صح  يخرب  اأن 
فهمه  اإىل  ي�صاعد  خارجي  عن�صر  اإىل 
ال�صعرية  الق�صائد  فمعظم  الغالب،  يف 
دواوين  يف  ُجمعت  العربي  االأدب  يف 
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دين اأحوَى ُمرّجــاًل َت ذا برنْ واإننْ ُكننْ
رَمـا  ُت براٍَء البن َعمـكَّ حُمنْ َفلَ�سنْ

رُك َطَعامــاً َيّحبُه واإذا املرُء مَلنْ َيرتنْ
ماَ ُومَلنْ َيع�سب َقلنْباَ َغـاوياً َحيث مَيَّ

بَحــتنْ ى َوطراً َي�ِسرَياً واأ�سنْ َق�سَ
اإذا ُذَكـــَرتنْ اأمَثاَلُه متالأ الفما)3(
الهيثم  قال   : قتيبة  ابن  قول  وكذلك  ج/ 
بنت �صريع  بن عدي)4( تقدمت كلثم 
واأخوها  حريث  بن  عمرو  موىل 
وهو  عمري  بن  امللك  عبد  اإىل  الوليد 
بن  عمرو  ابنه  وكان  للكوفة  قا�صي 
عبد امللك يرمي بها فق�صى لها، فقال 

هذيل )االأ�صجعي()5(يف ذلك: 
م اأَتاُه َرفيق بال�سهود َي�ُسوَقهنْ

امت ماَل واحَلولنْ َعلى َما اأّدَعتنْ بي �سَ
قـاده َوليٌد عــنَد َذاَك ِبحّقــــِه

َوكاَن َوليٌد َذا َمـــراَء َوَذا َجــَدلنْ  
ــطي َحـتّى ّق�سَى َلَهــا َفَفتََّنِت اَلِقبنْ

اِء اهلل يف ال�ســـور الطَولنْ  ِيَغري َق�سَ
لَُم ِعلََمــُه َفلَو َكاَن ِمن يف الَق�سِر يعنْ

مــَل القبطّى َفيَنا َعلى َعَمل تَّعنْ  مَلَا ا�سنْ

عيوب االأخبار ، ج1، �ش 94.  -3
مل  واالأخبار  احلديث  رواة  من  الطائي  عدي  بن  الهيثم   -4
يذكروا له جرحًا وال تعدياًل . انظر التاريخ الكبري ملحمّد 
بن اإ�صماعيل البخاري ت)256( دائرة املعارف العثمانية 

حيدر اآباد الدكن، ج8، �ش 298.
انظر:  احلجاز،  �صعراء  من  اإ�صالمي  االأ�صجعي  هذيل   -5
البيان والتبيني للجاحظ اأبو عثمان عمرو بن بحر حتقيق 

فوزي عطوه دار �صعب بريوت، ج3، �ش298.

 
ِّ

َرب  ِ اللَّ َفُسْبَحاَن  لََفَسَدَتا  اللَُّ  إالَّ  آلٌَِة 
ا َيِصُفوَن} )االأنبياء: 22(. الَْعْرِش َعمَّ

فقال املن�صور ح�صبك يا اأبا اأمية فقال اأبو 
دالمة : 

اأبا م�سلم ما غريِّ اهلل نعمــــٍة
على عبد حتّى ُيغنْريهـــا العـبُد 

رًة اأيف دولة املهدي حـاولت َغدنْ
اإال اأن اأهل العذِر اآباوؤك الُكــرُد 

ِرٍم خوفتني القتل فانتهى اأبا جُمنْ
عليك بها َخــوفتِّني االأ�سُد الورد)1(
كان  قتيبة:  ابن  قال  اأي�صًا  ذلك  ومن  ب/ 
بن  عمارة  �صاحب  العا�ش  بن  عمر 
ومعه  احلب�صة  بالد  اإىل  الوليد)2( 
امراأته ، فوقعت يف نف�صه فدفع عمرا 
يف البحر فتعلق بال�صفينة وخرج، فلما 
وردا بالد احلب�صة �صعى عمرو بعمارة 
يخالفه  اأنه  واأخربه  النجا�صي  اإىل 
النجّا�صي  فدعا  ن�صائه،  بع�ش  اإىل 
بال�صواحر فنفْخن يف اإحليله فهام مع 

الوح�ش ، وقال عمرو يف ذلك: 
لَّمنْ ُعَماراً اأنَّ ِمَن �سرَّ �َسيمــــًة َتعنْ

عى ابَن عـمِّ وَلُه ابنماَ ُلَك اأننْ ُيدنْ ثنْ  مِبَ

قتيبة  بن  م�صلم  بن  الله  عبد  الأبي حممّد  االأخبار  عيون   -1
الدينوري ، حتقيق منذر حممد �صعيد اأبو �صعر ، املكتب 

االإ�صالمي بريوت ، 1429ه/2008م ، ج1، �ش81.
بن  عمرو  مع  ذهب  قري�ش  كفار  من  الوليد  بن  عمارة   -2
العا�ش اإىل احلب�صة لتحري�ش النجا�صي على املهاجرين 

امل�صلمني فجرت له هذه الق�صة مع عمرو بن العا�ش.
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َناء فيالّنا�س ِ َجائِراً راأيَت اأبا اجَلحنْ
َناء لَوُن الَبهائم   َولــون اأبي اجَلحنْ

ّتراُه َعلَى َما اَلحُه ِمَن �َســـواِدِه
واإن َكان َمظلوماً َلَه َوَجـُه ظامل)3(
عيون  يف  جاء  ما  اأي�صًا  ذلك  ومن  هـ/ 
املنذر  بن  النعمان  خرج  االأخبار: 
بني  من  برجل  َفمّر  �صماء  غبِّ  يف 
فقال  ماء،  غدير  على  جال�صًا  ي�صكر 
اأتعرف النعمان؟ قال الي�صكري:  له: 
 : قال   . نعم  قال  �صلمى؟  ابن  األي�ش 
والله لرمبا اأمررت اأيري على فرجها. 
قال:  ويحك!  املنذر  بن  النعمان  قال 
قد اأخربتك. فما انق�صى كالمه حتى 
امللك،  بتحية  وحيوه  اخليل  حلقته 
فقال له: كيف قلت؟ قال: اأبيت اللعن 
اأكذب وال  �صيخًا  راأيت  ما  والله  اإّنك 
اأالأم وال اأو�صع ، وال اأع�ش ببظر اأمه 
النعمان:  فقال  يديك.  بني  �صيخ  من 

دعوه فاأن�صاأ يقول : 
ِلها  ِلَف�سنْ نُوِب  الذَّ ِمن  الَعِظيم  عـََن  املُلُوُك  ُفو  َتعنْ
جِلهـلَها َذاَك  َوَلي�س  الي�سرِي  يف  ُتَعاقــٌب  َوَلَقدنْ 
ُة َنَكِلَها)4( ُلَها ال يخــــــــــــــــــاَف ِ�سدِّ رفنْ َف�سُ اإالَّ َلُيعنْ
قال  االأخبار:  اأي�صا يف عيون  وجاء  و/ 
م�صعب  بن  الله  عبد  بن  حامت  اأبو 
بن  الف�صل  بباب  كَنا  قال  الزبريي 

عيون االأخبار، ج1 ، �ش 143.  -3
عيون االأخبار ، ج1، 175.  -4

َلـَه حينَيقت�سي للن�ساء َتخــــاَو�س
َوَكاَن َوَمـا ِمّنــَه التخاو�س َواحَلــول

اإذا ذاَت َدلِّ َكلَّمَتُه حِلــــاَجــــــِة
نح اأو �َسَعــــلنْ نى َتنحنْ ــم باأن َيق�سِ َفهَّ

َوبـــــــــــرق ِعيَنـيــِه َدالِك َل�َساَنـــُه 
�سَها َجلَلنْ َيرَى ُكّل �سٍئ مــا َخاَل �سخنْ

فكان عبد امللِك بن عمري يقول: والله   
التنحنح  اأو  ال�صعلة  جاءتني  لرمّبا 
واأنا يف املتو�صا فاأكُف عن ذلك)1(. 

قتيبة:  ابن  قول  اأي�صًا  ذلك  ومن  د/ 
حدثني عبد الرحمن بن عبد الله ابن 
قال  االأ�صمعي  حدثني  قال:  قريب 
اإّن  الب�صرة  اأ�صياخ  بع�ش  اأخربنا 
رجاًل واأمراته اخت�صما اإىل اأمري من 
ح�صنة  املراأة  وكانت  العراق:  اأمراء 
لها  وكان   ، امل�صفر  قبيحة  املنتقب 
ل�صان فكاأن العامل حال معها فقال: 
الكرمية  املراأة  اإىل  اأحدكم  يعمد 
فاأهدى   ! اإليها  ي�صئ  ثّم  فيتزوجها 
زوجها اإىل النقاب فاألقاه عن وجهها 
فقال العامل: عليك اللعنة كالم مظلوم 
ووجه ظامل . واأن�صد الريا�صي)2( يف 

نحو هذا : 
عيون االأخبار، ج1 ، �ش 129.  -1

هو حممّد بن ب�صري الريا�صي �صاعر عبا�صي معظم �صعره   -2
الله  عبيد  اأبي  لالإمام  ال�صعراء  معجم  انظر  الزهد.  يف 
العلمية بريوت  الكتب  دار  املرزباين،  بن عمران  حممّد 

لبنان ، 1982/1402م ، ط2، �ش 408.
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ل ف�َسر يف �سمايٍة َت يف ِعجنْ اإذا�سرنْ
زَرَها ِحَذارَك للِخ�َسف َوكندَة فاأحنْ

ويف �سيعِة االأعــــــَمى زياَد و غيلة
َوَك�سُب واأعـــــــــمالنْ جلندلِة القذف 

َوَكلََهُم �َسٌر َعلـــــــى اأنَّ راأ�سهُم
ِف َحميَدَة وامليالَء حا�سنة الَك�سنْ
باأنه  قتيبة  ابن  وعنيه  االأعمى  هنا  واملبهم 
ذكر  اأنه  مع  الراف�صة  قادة  اأحد  املغرية 
الثاين،  البيت  يف  بو�صفه  عر  ال�صِ يف 
ويف البيت الثالث الك�صف قال ابن قتيبة: 
قال  الأنه  بذلك  ، و�صمي  املن�صور  اأبو  هو 
الأ�صحابه يّف نزلت االآية : {َوإِن َيَرْوا ِكْسفاً 
مَّْرُكوٌم}  َسَحاٌب  َيُقولُوا  َساِقطاً   

ِ
َماء السَّ َن 

ِّ
م

)الطور: 44(.)2( 

ثالثًا : الت�شبيه : 
قتيبة  ابن  ع�صر  يف  البالغة  تكن  مل 
واإمنا   ، واأغ�صانه  اأفرعه  له  م�صتقاًل  علمًا 
حدث هذا فيما بعد على اأيدي علماء عنوا 
البالغة  قواعد  بو�صع  فقاموا  االأمر  بهذا 
وق�صموها اإىل اأ�صول وفروع، وحتى ذلك 
البالغة  كانت  اإذ  بوجيز  لي�ش  زمنا  اأخذ 
يف اأحايني كثرية تدر�ش كجزء من النقد 
اهتمام  وعلى  ذلك  على  وبناًء   ، االأدبي 
اأ�صعارهم،  يف  بالت�صبيه  العرب  ال�صعراء 
االأدبي  احل�ش  بذاك  قتيبة  ابن  ومتيز 
فن  يب�صر  اأن  ا�صتطاع  املرهف  والنقدي 

عيون االأخبار ، ج2، �ش162.  -2

الهيئات  لذوي  ياأذنون  وهم  الربيع 
وال�صارات . واإعرابي يدنو فكلّما دنا 

طرح ، فقام ناحية واأن�صاأ يقول: 
ُت اآذَنَنا يعتـــــام بـــــــــزتنا َراأينْ

�َس للِح�َسِب الّزاكي مبعتام  َوَلينْ
ولو ُدعيَنا َعلى االأح�ساب قدمني

 جمٌد َتِليٌد وَجدٌّ َراجـــــــح َنامي
ُدمها ِل َيقنْ َمتَى راأَيَت الن�َسوَر اجَلدنْ

ِع َومن َهاَم)1( خلطان من رخم قرنْ
التي  الفائدة  يبني  مناذج  من  تقدّم  مما 
قدمها ابن قتيبة باإيراده منا�صبات االأبيات 
رت  ُف�صِّ ورمبا  اإن�صادها،  يف  واالأ�صباب 
هذه املنا�صبات تف�صريًا عامًا ال ميتَّ اإليها 

ب�صلة. 
ثانيًا: تعيني املبهم: 

يذكر ابن قتيبة يف ال�صعر اأحيانًا اأ�صخا�صًا 
من الرجال والن�صاء ، اأو البقاع واالأماكن 
غري معنية اأو م�صمية باأ�صمائها، ومن هنا 
عر يف القيام ببيان  ياأتي دور �صراح ال�صٍ
ما اأبهم يف ثنايا الق�صائد الأنها يف بع�ش 
املبهمة  االأعالم  اأ�صماء  تختلط  االأحيان 
اأول  من  القارئ  يدرك  فال   ، والبلدان 
عيون  كتاب  ففي  املق�صود،  اأي�صًا  وهلة 
مبهمات  بتعيني  قتيبة  ابن  قام  االأخبار 
كثرية واأو�صح معانيها ففي قتل الراف�صة 

للنا�ش اأورد: 
امل�صدر ال�صابق، 143.  -1
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َيُقوُلون َماٌء طّيُب َفاإن َعيُنُه
ِى َبطيِِّب َدها �َسوٍء َفاَن َعيننْ

باً َولكنَّه اأزماُن اأنَظر َطيٍّ
َقب بعيني َغداً يف ُعال َفوَق َمرنْ

ل َجَناِحِه ِل َمدَّ َف�سنْ كاأنَّ ابن َحجنْ
َعلى َماِء اإن�ساَننْيهَما املُتغيِِّب 
�صبه ما عال احلقه من ماء بجناح فرخ من 

فراخ الزنانري وقد �صَر على ناظره)4(. 
امرئ  قول  ذلك  ومن   : اأي�صًا  وقوله  هـ/ 

القي�ش يف ذكر الُعقاب: 
كاأنَّ ُقُلوَب الّطري َرُطباً وَياِب�ساً

َرَها الّعناُب َواحَل�َسُف البايل َلدَى َوكنْ
�صبه الرطب بالَعناب والياب�ش باحل�صف ، 

و�صبه �صيئني ب�صيئني يف بيت واحد)5(
و/ وكذا قوله: قال اأو�ش بن هجر وذكر 

ال�صيف:
ِل َيلنْتم�ُس الُربَى كاأنَّ ُمّدب الَنحنْ

هاَل داً فاأ�سنْ رَج ذرِّ َخاَف برنْ َوَمدنْ
ومدب  ذرِّ  مبدرج  ال�صيف  فرند  �صبه 

منل)6(.
ز/ وقوله كذلك قال اإعرابي يف امراأة: 

ُتلَُه داً ِلَتقنْ ى َلُه َعمنْ َقاَمتنْ ت�سدِّ
َفلَمنْ َيَر الّنا�ُس َوجداً مُثلَما َوجدا

ِقد قالئده بجيد اآَدِم ملنْ َتعنْ
َل َقلِب الظبي َما َنِهدا وَناهد ِمثنْ

امل�صدر نف�صه، ال�صفحة نف�صها.  -4

امل�صدر نف�صه، ال�صفحة نف�صها.  -5
عيون االأخبار، ج2، �ش 201.  -6

االأخبار  عيون  كتابه  ثنايا  يف  الت�صبيه 
وينوه به فكلما مّر ببيت فيه ت�صبيه وقف 
املوا�صع  من  اأركانه،  وبنيَّ  ره  وف�صَّ عنده 

التي وقف عندها ما ياأتي: 
اأ/ قول ابن الزبري االأ�صدي يف الرثيا: 

ا ِر الرّثَيا َكاأمّنَ َوَقدنْ اَلَح يِف الَنونْ
ِفُق لِلَطعِن اَُء ّتخنْ ِبِه َراية َبَي�سنْ
ه الرثيا حني تدلت للمغيب براأية بي�صاء  �صَبّ

خفقت للطعن اأي احلرب)1( . 
ب/  وقوله يف قول عنرتة يف الذباب: 

َوَخال الُذَباُب بَها َفلي�َس بباَرٍح
ِ نِّ ل ال�َسارب املرُتِّ َهزجاً كِفعنْ

َغرداً َيُحَك َذراَعه  بذراِعه
ِل ُبكًف َعلى الزَناِد االأجذِم َفعنْ
�صبه حكة يده بيده برجل مقطوع الكفني 

يقدح النار بعودين.)2(
ج/ قوله يف قول اأعرابي يف العنب: 

ِعيَة ال�ُسالِف َكاأمّنا ِملَن اأونْ َيحنْ
راِت  ملنَْنَها باأكاِرع الَنفنْ َيحنْ
احلبُّ  حتمل  التي  العناقيد  �صعب  ه  �صبَّ
مثل  طائٌر  والنفران  النفران.  باأرجل 
الع�صفور اأحمر املنقار ، واأوعية ال�صالف: 

العني جعله ظرفًا للخمر)3(. 
د/ وقوله كذلك . وقال االآخر، وكان يف 

عينيه بيا�ش اأو نزل فيهما ماء: 
امل�صدر نف�صه، �ش201.  -1

عيون االأخبار، م�صدر �صابق، �ش 202.  -2
امل�صدر ال�صابق، ج 2، �ش201.  -3
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عر :  رابعًا: التمثُّل بال�شِ
وهو  العرب  عند  ال�صعري  االإرث  ظل 
اخلطابة  يف  منطقها  يغذي  �صخم  اإرث 
باأنواعها يف كلِّ املنا�صبات خا�صة اجلليلة 
منها، فقد كانت العرب يف مواقفها املهمة 
اأبيات  اأو  واحد  �صعر  ببيت  يتمثلون 
املوقف  معنى  توؤدي  �صابقني،  ل�صعراء 
االخت�صار  من  هذا  ويف  فيه،  هو  الذي 
التمثل  اأراد  فاإذا  لغريهم،  يوؤت  مل  ما 
اأن  القليلة  االأبيات  اأو  ال�صعري  بالبيت 
كثري  كالم  اإىل  الحتاج  موقفه  عن  يعرب 
بال�صعر  متثل  وقد  لها.  ح�صر  ال  وحجج 
بالر�صول  بدءًا  العرب  اأكابر  من  كثريًا 
من  والرا�صدون  و�صلم(  عليه  الله  )�صلى 
اخللفاء، واأمهات املوؤمنني، وخلفاء وملوك 
االأزمنة  مّر  على  امل�صلمني  و�صالطني 
والع�صور، وقد تناقلت كتب االأدب كثريًا 
من املواقف التي متثل بها هوؤالء امل�صاهري 
فّما متثل به الر�صول �صلى الله عليه و�صلم 

ح�صبما ورد بيت طرفة بن العبد:)4(
َت َجاِهاًل اُم َما َكننْ �َستبدي َلَك االأينْ

وياأتَيِك باالأَخباِر َمننْ مَلنْ ُتَزّود)5(
 ، املعرفة  دار   ، حتقيق/طما�ش  ربيعة  بن  لبيد  ديوان   -4

بريوت 1425هـ/2004م ، ط1، �ش85.
بن  يو�صف  الأبي عمر  االأ�صحاب  معرفة  اال�صتيعاب يف   -5
عبد الله بن حممد بن عبد الرب بن عا�صم القرطبي ، ت: 
 ، بريوت 1421هـ/1992م   ، اجليل  دار   ، على حممد 

ج1 ، �ش332، ديوان لبيد، �ش74.

�َس َلُه َفظّل كاحلائِم الهيمابن َلينْ
رٌب َواَل ياأمن االأعداء اأننْ َوَردا �سَ
يف  الظبىِّ  بقلب  نهوده  يف  �صدره  �صبه 
�صالبته ، وال نعلم اأحدًا �صبه الثدي بقلب 

الظبي غريه)1( .
ح/ وكذا قوله، قال حجدر العكلي)2( يف 

امراأة :
ٍة  َعلَى َقَدٍم َمكُنوَنِة اللّوِن َرخ�سنْ

رماَ فَري ُجوؤذَر الرَمِل اأدنْ ِب َكذنْ َوَكعنْ
وهو  اجلوؤذر:  اأذن  باأ�صل  كعبها  �صبه 

ال�صغري من اأوالد البّقر)3(. 
هذه هي مناذج الت�صبيه الوارد يف عيون 
الناظر  ولعّل  املوؤلف  ف�صلها  كما  االأخبار 
االأنواع،  مف�صلة  غري  جمملة  يراها  اإليها 
البالغة جملة وتف�صيالتها  اإن  وقد �صلف 
در�صت وعرفت ب�صكلها احلايل الحقًا بعد 
ع�صر املوؤلف، مع وجود بع�ش التعليقات 
األفاظ  يف  الواردة  املعاين  بع�ش  كاإيراد 
يف  امل�صبهات  �صورة  لتقرير  االأبيات 
كت�صبيه  النوادر  بع�ش  وبيان  الذهن 
امرئ  بيت  يف  كما  ب�صيئني  ال�صيئني 

القي�ش ، وت�صبيه النهد بقلب الظبي.
امل�صدر ال�صابق، �ش202.  -1

زمان  يف  كان  اليمامة  اأهل  من  �صاعر  العكلي  جحدر   -2
عامل  فاأم�صكه  االأموال،  وينهب  الطريق  يقطع  احلجاج 
انظر:   ، 100هـ  �صنة  مات  و�صجنه  باليمامة  احلجاج 

االأعالم ، ج2 ، �ش 13.
نا�صر  حممد  مهدي  حتقيق  العبد،  بن  طرفة  ديوان   -3
الدين، دار الكتب العلمية بريوت ، 1423هـ/ 2002م، 

ط3، �ش29.
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َواإذا َما الُدرُّ َذاَن ُح�َسَن ُوجوٍه
هَك زينَّا َكاَن للدرِّ ُح�سُن َوجنْ
وقوله كذلك : قال عمر بن اخلّطاب –  ج/ 
رحمه الله – لعمرو بن معدي يكرب: 
اأخربين عن احلرب قال : مّرة املذاق 
اإذا قل�صت عن �صاق، من �صرب فيها 
ُعِرف ، ومن �صعف عنها تلف، وهي 

كما قال ال�صاعر :
ٌة ُل َمـــــــا َتكوُن َفَتيَّ احلرُب اأوَّ

َنتَها لكــــــــــــــلِّ َجُهوِل عَى ِبزينْ َت�سنْ
َتعرَت َو�سبَّ �سرامها َحّتى اإذا ا�سنْ

ِل  َعادتنْ َعجُوزا َعرَي ذاِت َحلينْ
طاُء َجّزتنْ راأ�ســهـا  َوَتَنَكَرتنْ �َسمنْ

ِم َوالَتقـبيِل  َمَكــــــــــرُوهـًة ِللثنْ
وقيل   : الكاتب  اأدب  اأي�صًا يف  وجاء  د/ 
كان ب�صر املري�صي)4( يقول الأ�صحابه: 
اأح�صن  على  احلوائج  لكم  الله  ق�صى 
الَوجوه واأهنوؤها ، فقال الّثمار : هذا 

كما قال ال�صاعر: 
ـــلوؤَها اإنَّ �ُسليمَى واهلل َيكنْ

جنت ِب�سيء َمــا كاَن يرزوؤَها)5(
خام�شًا: �شرح الغريب : 

االأوىل  ع�صورها  يف  العربية  اللغة  كانت 
قوتها  قدر  على  العرب  وكان   ، قوية 
ب�صر املري�صي من متكلمي الع�صر العبا�صي " املعتزلة "   -4
وهو اأول من قال بخلق القراآن ، كانت بينه وبني خ�صومه 

م�صاجالت، انظر: تاريخ بغداد ، ج ، �ش 531.
عيون االأخبار، ج1،�ش 210.  -5

وقول لبيد بن ربيعة العامري:
اأال ُكلُّ �َسيء َما خال اهلل َباطٌل

َوكلُّ َنعيٍم اَل حَمالِة َزائُل)1(
فقيل اإَن النبي �صلى الله عليه و�صلم قال: 
اإَن هذا اأ�صدق كلمة قالها �صاعر وكانت اأّم 
كثريًا  عنها-  الله  ر�صي  عائ�صة  املوؤمنني 
بن  لبيد  بيت  فمن متثلها  ب�صعر  تتمثل  ما 

ربيعة. 
َذَهَب الّذيَن ُيعا�س يف اأكناِفهِم

رِب)2( َوَبقيُت يف َخلٍف َكجلِد االأجنْ
بالتمثل  ابن قتيبة يف كتابه  هذاوقد عنى 
بال�صعر فعني قائل البيت ومنا�صبة التمثل 

به، مما ذكره يف ذلك: 
عثمان  كتب  االأخبار:  عيون  يف  جاء  اأ/ 
اإىل علي حني اأحيط به: "اأما بعد، فاإنه 
احلزام  وبلغ  الُزبى،  املاء  جاوز  قد 
الطيبني، وقد جتاوز بي االأمر قدره" 

َت اآكلي ُت َماأكُواًل فكننْ اأننْ فاإننْ ُكننْ
َواإاّل فاأدركني َوملَّا اأَُمزَّق)3(
بن  قال خالد  قتيبة كذلك:  ابن  وقول  ب/ 
عبد الله الق�صري لعمر بن عبد العزيز 
زنتها،  فاإَنك  زانته  اخلالفة  كانت  من 
ومن كانت �ّصرفته، فاإنك قد �صرفتها، 

فاأنت كما قال القائل: 
عيون االأخبار ، ج1، �ش90.  -1
عيون االأخبار،ج1، �ش 90.  -2

عيون االأخبار ، ج1، �ش90.  -3
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ووقع البي�ش فانك�صر)2(. 
ج/ وكذلك قوله: وقال اآخر: 

مر تواِء املُطنْ       َعلَى غرار كا�سنْ
واملطمر خيط البناء )3(
�صعري)4(  بن  ثعلبة  قال  اأي�صا  وقوله  د/ 

يذكر الظلم والنعامة :
فتذكرا تفال ريثداً بعدها

األقت ذكاء ميينها يف كافر 
والريثد النفور بع�صه على بع�ش)5(

حامت  اأبو  حدثني  اأي�صا  وقوله  هـ/ 
بن  لل�صرقي  قلت  قال   : االأ�صمعي  عن 
يف  تقول  العرب  كانت  القطامّي)6(، 
�صالتها على موتاها – فقال – ال اأدري ، 

فاأكذب له ، فقلت: كانوا يقولون: 
واكاً َواَل بزَونَكا َما كنَت َوكنْ

َرَويدَك َحتّى َيبعَث احلُق َباعَثَه
وكواك- غليظ، وزونك: ق�صري)7(

البيتان  ورد  وقد  قال   : كذلك  وقوله  و/ 
�صابقا يف تعيني املبهم: 

حايِة ل َف�ِسرنْ يف �سَ اإذا �َسرَت يف َعجنْ
ِف  رَها حذارك للنَْخ�سنْ وِكندَة فاأحذنْ
االأخبار،  وعيون  �ش109،  االأبر�ش،  بن  عبيد  ديوان   -2

ج2، �ش85.
عيون االأخبار ، ج2، �ش103.  -3

�صاعر مل اأعرث له على ترجمة.  -4
عيون االأخبار ، ج2، �ش 104.  -5

، و�صريف لقب له، من الرواة  الوليد بن ح�صني القطامىِّ  -6
االإخباريني ، مات نحو �صنة 155، انظر: االأعالم، ج3، 

�ش128.
عيون االأخبار ، ج2، �ش 155.  -7

ومعانيها،  مبفرداتها  علمًا  حميطني  تلك 
حتدث  اأو  ق�صيدة  قال  اإذا  ال�صاعر  فكان 
 ، قااله  ما  ُفِهم   ، النا�ش  اأمام  اخلطيب 
الكالم،  يف  باأ�صاليبهم  يخاطبانهم  الأنهما 
العرب  واختالط  العهد  تطاول  ومع 
بغريهم بعد الفتوحات بداأت اللغة العربية 
النا�ش  واحتاج   ، والرتاجع  التدهور  يف 
يف  الواردة  املفردات  بع�ش  �صرح  اإىل 
القراآن  يف  خا�صة   ، املختلفة  الن�صو�ش 
فبداأ   ، اجلاهلي  الع�صر  وق�صائد  الكرمي 
علم الغريب يف الظهور، فن�صاأ علم غريب 
القراآن،  وعلم غريب احلديث، وغريب لغة 
عر وغريها، وابن قتيبة من اأوائل علماء  ال�صِ
وغريب  القراآن  بغريب  عنوا  الذين  اللغة 
ناأخذ  وهنا   ، عر  ال�صِ لغة  وغريب   ، ال�صنة 
االأ�صعار  يف  غريب  من  �صرحه  ما  بع�ش 

الواردة يف كتابه عيون االأخبار ومنها :
اأ/ قال بن قتيبة: قال اآخر: 

اطا ُث َترَى ال�سغَّ        واإنِّ الَندَى َحينْ
يعني الزحام)1(. 

ب/ قوله اأي�صًا : قال عبيد بن االأبر�ش: 
رهِم َكَما وا باأمنْ َعيُّ

عيَّتنْ بي�ستها احَلِماَمُة 
لََها ُعوديننْ ِمننْ َجعلَتنْ

ِم واآخريننْ ُثماَمهنْ َن�سنْ
اأي  �صعيفتان:  بنيتان  والثمام  فالن�صم 
قرنت الن�صم بالثمام وهو �صعيف فتك�صر 

عيون االأخبار ، ج1، �ش 164.  -1



{131}العدد اخل�م�س - رجب 1439هـ / م�ر�س 2018م

و�صرح  عر،  بال�صِ والتمثل  والت�صبيه، 
ال�صعرية  االأبيات  يف  الفريدة  االألفاظ 
وقد �صبق ذلك ، ترجمة لالإمام ابن قتيبة 
بينت بع�ش تفا�صيل حياته وتاريخ وفاته 
بني  واأهميته  وطبقاته  بكتابه  وتعريف 
كتب االأدب ، وخل�ش البحث اإىل النتائج 

اأدناه. 
كبرية  علمية  ثروة  قتيبة  ابن  خّلف  اأوًل: 
فتاآليفه كانت �صاملة جلميع علوم ع�صره منها 

ما هو مطبوع وما هو خمطوط اأو مفقود. 
ثانيًا: كتاب عيون االأخبار من الكتب التي 
اهتم بها الدار�صون، فهو من اأوائل ما طبع 
ن�صر  العربية واأخرجته عدة دور  الكتب  من 
منذ بداية القرن الع�صرين من اأواخر القرن 

التا�صع ع�صر حتى ع�صرنا احلايل. 
ثالثًا: اأو�صح ابن قتيبة يف ق�صايا ال�صعر 
كان  غمو�صا  كتابه  من  تناولناها  التي 
من حيث  فاأجالها  االأبيات  بع�ش  يكتنف 
املبهم  تعيني  اأو  االأبيات  ملنا�صبات  ذكره 
اأو  للغريب  �صرحه  اأو   ، اأ�صماء  من  فيها 
اإيراد ما متثل به من �صِعر مبينا املواقف 
اأخبارًايف  موردًا  الإثبات  فيها  قيلت  التي 

ذلك ما اأمكن. 
رابعًا: اهتم ابن قتيبة ببيان الت�صبيهات 
فيه  يدر�ش  االأ�صعاريف وقت  الواردة يف 
عر لعدم ا�صتقالل علم  الت�صبيه �صمن ال�صِ

ويف �َسيعة االأَعمَى زياَد وغيلة
وَك�سٌب واأعَماَل جلندلة القذف
 : القذف  جلندلة  واأعمال  ال�صم  الك�صب/ 
يريد ر�صخهم روؤو�ش النا�ش باحلجارة. 

الذي  ال�صعر  ق�صايا  بع�ش  �صبق  ما  كان 
عّج بها الكتاب، وال�صك اإن املوؤلف اأو�صح 
اأنار  اأو  فيها،  غام�صًا  كان  ما  واأبان 
حوالك حولها، ورمبا هناك ق�صايا اأخرى 
عر جديرة بالدرا�صة بني دفتي  متعلقة بال�صِ
االأدبية  االأجنا�ش  ذو  القيمِّ  الكتاب  هذا 
املتنوعة، فاإن اكتفينا بق�صايا ال�صعر فقط 
يف  ح�صرت  الكتاب  مادة  اإّن  يعني  فال 
نفت  فقد  تناولناها،  التي  الق�صايا  هذه 
علينا ببع�صها وما نوؤكده اأن هناك ق�صايا 
يف الكتاب متعلقة بقائلي االأ�صعار ترجمة 
واأخبارًا مل نتناولها يف هذه الورقة وكذا 
نقد هذه االأ�صعار . واالأجنا�ش النرثية من 
خطب وكتب. وق�ص�ش واأمثال وحكايات، 
يف  الق�صرية  بالق�ص�ش  اأ�صبه  وق�ص�ش 

ع�صرنا.

اخلامتـــــــــــــة 
بع�ش  تناول  على  ق  وفَّ الذي  لله  احلمد 
عر يف كتاب )عيون االأخبار(  ال�صِ ق�صايا 
منا�صبات   : وهي  الدينوري  قتيبة  البن 
االأ�صعار،  يف  املبهم  وتعيني  االأبيات، 
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الكرمي  عبد  �صيد  الأبي   ، االأن�صاب   )4(
التميمي  من�صور  بن  حممَد  بن 
ال�صمعاين، حتقيق عبد الرحمن بن 
يحي التميمي ال�صمعاين ، مكتبة ابن 
تيمية القاهرة ، 1400هـ/1980م.

واللغة،  النحو  اأئمة  تراجم  البلغة يف   )5(
يعقوب،  بن  حممد  الدين  ملجد 
حممد  حتقيق   ، الفريوزاآبادي 
للطباعة  الدين  �صعد  دار  امل�صري، 
والن�صر دم�صق ، 1421هـ/2000م.

اأبو   ، للجاحظ  والتبيني  البيان   )6(
عثمان عمر بن بحر ، حتقيق فوزي 

عطوة ، دار �صعب بريوت. 
البغدادي  اخلطيب   ، بغداد  تاريخ   )7(
الكتب  دار  علي،  بن  اأحمد  اأبوبكر 

العلمية بريوت. 
اإ�صماعيل  بن  حممّد  الكبري،  التاريخ   )8(
دار  )256هـ(  عام  املتوفى  البخاري 
املعارف االإ�صالمية حيدر اآباد الدكن. 
حتقيق/  العبد،  بن  طرفه  ديوان   )9(
دار  الدين،  نا�صر  حممد  مهدي 
1423هـ/  بريوت،  العلمية  الكتب 

2002م. 
العامري،  ربيعة  بن  لبيد  ديوان   )10(
حتقيق حمدوطما�ش ، دار املعرفة، 

بريوت 1405هـ.

امل�صبه  مو�صحًا  منف�صل  كعلم  البالغة 
وامل�صبه به �صارحًا بع�صها تقريبًا لالإفهام، 
الت�صبيهات  من  النادرة  يف  اأي�صًا  واقفًا 

والتي انفرد بها اأ�صحابها. 
هذا عن ق�صايا ال�صعر والكتاب �صفٌر اأدبي 
عر  بديع لتناوله ق�صايا اأخرى تتعلق بال�صِ
اأي�صا كالنقد وترجمان ال�صعراء واأخبارهم 
نو�صي  املختلفة  النرث  ق�صايا  على  عالوة 
والله  املجاالت  هذه  يف  لغناها  بدرا�صتها 

املوفق الهادي اإىل �صواء ال�صراط. 

امل�شادر واملراجع
القراآن الكرمي. 

االأ�صحاب  معرفة  يف  اال�صتيعاب   )1(
الله  عبد  بن  يو�صف  عمر  الأبي 
عا�صم  بن  الرب  عبد  بن  حممد  بن 
، ت: على حممد  القرطبي  النمري 
بريوت   ، اجليل  دار   ، البجاوي 

1421هـ/1992م. 
االأعالم ، خلري الدين الزركلي ، دار   )2(

العلم للماليني ، ج4، �ش 137. 
النحاة،  اأبناه  على  الرواة  اإنباه   )3(
بن  على  احل�صن  اأبي  الدين  جلمال 
يو�صف القفطي، حتقيق حممّد اأبو 
الف�صل اإبراهيم، دار الفكر العربي 

القاهرة1400هـ/ 1980م.
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العربية واملعربة،  املطبوعات  معجم   )18(
مطبعة  �صركي�ش،  اإليان  يو�صف 

الثقافة الدينية.
عبيد  اأبي  لالإمام  ال�صعراء،  معجم   )19(
املرزباين  عمران  بن  حممد  الله 
 ، لبنان  بريوت  العلمية  الكتب  دار 

1402هـ/1982م. 
واالأمم،  امللوك  تاريخ  يف  املنتظم   )20(
جمال الدين اأبي الفرج عبدالرحمن 
اجلوزي،  بن  حممد  بن  علي  بن 
عبدالقادر  م�صطفى  حتقيق/ 
العلمية،بريوت،  الكتب  دار  عطا، 

1412هـ/1982م
م�صر  ملوك  يف  الزاهرة  النجوم   )21(
والقاهرة، يو�صف بن تغري بردي 
اأبو  احلنفي  الظاهري  عبدالله  بن 
الكتب  دار  الدين،  جمال  املحا�صن 

العلمية، القاهرة، 1930م.
االأدباء،  طبقات  يف  االألباء  نزهة   )22(
اأبوالربكات كمال الدين عبدالرحمن  
بن حممّد االأنباري، حتقيق حممد اأبو 
الف�صل اإبراهيم، دار الفكر العربي، 

القاهرة، 1418هـ/1998م. 
العبا�ش  الأبي  االأعيان،  وفيات   )23(
اأبي  حممّد  بن  اأحمد  الدين  �صم�ش 
اإح�صان  حتقيق   ، خلّكان  بن  بكر 

عبا�ش ، دار �صادر بريوت.

باقر  ملحمد  اجلنات.  رو�صات   )11(
االإ�صالمية  الدار  اخلر�صاين، 

بريوت ، 1411هـ/ 1991م. 
�صري اأعالم النبالء للذهبي ، حتقيق   )12(
�صعيب االأرناوؤوط ، موؤ�ص�صة الر�صالة 

بريوت ، 1413هـ/1993م.
�صذرات الذهب يف اأخبار من ذهب،   )13(
�صهاب الدين اأبي الفالح عبد احلي 
حممَد  حتقيق  احلنبلي،  حممّد  بن 
االأرناوؤوط ، دار ابن كثري دم�صق، 

بريوت 1408هـ/1988م
الفرح حممّد  الأبي  الفهر�صت  انظر   )14(
بن اإ�صحق الندمي حتقيق اأمين فوؤاد 
للرتاث  الفرقان  موؤ�ص�صة  �صيد، 
االإ�صالمي لندن 1430هـ/2009م. 
عبد  حممّد  الأبي  االأخبار  عيون   )15(
الدينوري،  قتيبة  بن  م�صلم  بن  الله 
اأبو  �صعيد  حممد  منذر  حتيق 
االإ�صالمي بريوت ،  املكتب   ، �صعر 

1429هـ/2008م. 
عبد  تاأليف   ، خلدون  ابن  مقدمة   )16(
الرحمن بن خلدون ، حتقيق اأبي عبد 
الذهبية  الدار   ، الرحمن عادل �صعد 
للطباعة والن�صر والتوزيع، القاهرة.

معجم االأدباء، �صهاب الدين اأبي عبد   )17(
احلموي،  الله  عبد  بن  ياقوت  الله 
بريوت،  �صادر  دار  )262هـ(  ت 

1995م . 
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م�شتخل�س
اللغتني  بني  العالقة  الدرا�صة  هذه  تناولت 
يف  موغلة  عالقة  وهي   ، و العربية 
اأ�صرة  اإىل  تنتميان  اللغتني  اأن  اإذ  القدم، 
ال�صامية،  اللغات  اأُ�صرة  هي  واحدة  لغوية 
متوقع،  �صيء  ت�صاُبههما  اأن  يعني  وهذا 
خ�صائ�ش  من  بينهما  يجمع  فيما  ال�صيما 

م�صرتكة.
وقد هدفت الدرا�صة اإىل البحث عن طبيعة 
وتاأثري  واأطوارها،  تاريخها  العالقة،  هذه 
، ثم عمدت اإىل  اللغة العربية على لغة 
ر�صد مظاهر التقارب بني اللغتني يف جانب 
بني  امل�صرتكة  املفردات  وح�صر  املفردات، 
االأ�صل  من  املنحدرة  و  العربية 

ال�صامي.
الو�صفي  املنهج  الدرا�صة  ا�صتخدمت 
والتحليلي املقارن، وقد خل�صت اإىل نتائج 
منها، وجود مفردات م�صرتكة بني اللغتني 
وتو�صي  ال�صامي،  االأ�صل  من  منحدرة 
الدرا�صة باال�صتفادة من الكلمات امل�صرتكة 

يف اإعداد كتب تعليم اللغة العربية.

ABSTRACT
This study had obtained the 
relation between the Arabic 
and Teqray languages. This 
relation actually has a deep 
root in the past due to the both 
languages return to the Semitic 
family origin.
The study aimed to clarify the 
nature of this relation, history 
and the phases, then it tried 
to monitor the convergence 
among them in the aspect 
of words, so I worked to 
limit the common words that 
derivatives from the Semitic 
origin .
This study reached to many 
results using the inductive and 
comparative approach.
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ولغة  العربية  اللغة  بني  احلالية  العالقة  اإن 
، لي�صت اإال حلقة من حلقات االت�صال 
واأن  االإ�صالم،  فجر  قبل  ما  منذ  والتبادل 
لغة  املعا�صرة ت�صتملعلى عدد كبري 
من الكلماتعربيةاالأ�صل، كما �صيت�صح من 

خالل هذا البحث.
م�شكلة الدرا�شة: 

تكمن م�صكلة الدرا�صة يف اأن هنالك عالقة 
ولغة  العربيــــــة  اللغــــــة  بني  عميقة  و�صالت 
الدرا�صة،  من  حظها  تنل  مل   " "
وت�صعى هذه الدرا�صة لتو�صيح مدى �صلة 

القرابة بني اللغتني. 
اأهمية الدرا�شة: 

اأنها  يف  لغة   درا�صة  اأهمية  تنبع 
متثل لغة اأكرب جتمع �صكاين من امل�صلمني، 
ميتد يف منطقة �صرق ال�صودان، ويف غرب 
و�صرق و�صمال دولة اإرتريا، باالإ�صافة اإىل 
املجموعات  لكثري من  ثانية  لغة  اأن  

القبلية. 
اأهداف الدرا�شة:

تهدف هذه الدرا�صة اإىل االآتي:
معرفة العالقة وال�صلة بني اللغة العربية   -1

. ولغة 
لغة  على  العربية  اللغة  اأثر  بيان   -2

"التكري".

الكلمات املفتاحية:
املفردات   ، لغة  ال�صامية،  اللغات 

امل�صرتكة. 
مقدمــــــــــــــة

د  النَّ عن  ذاته  د�صت  تقَّ الذي  لله  احلمُد 
واملثال، وتعالت �صفاته وت�صامت اأ�صماوؤه، 
وال�صالة وال�صالم على �صيدنا حممد وعلى 

اآله و�صحبه و�صلَّم. 
تعددت اللغات االإن�صانية وتفرعت بناًء على 
تعدد البيئات وتفرعها، فاختلفت اأ�صواتها، 
عددها  فكرُث  بها،  التعبري  طرائق  وتباينت 
وتداخلت فيما بينها، وبداأ اهتمام االإن�صان 
وال�صالت  القربى  و�صائج  درا�صة  ثم  بها، 
وف�صائل  اأُ�صر  اإىل  فق�صمها  بينها،  فيما 

وو�صع لدرا�صتها اأ�ص�صًا ومناهج.
تنطوي فكرة هذه الدرا�صة على اأن العالقة 
لي�صت   ، ولغة  العربية  اللغة  بني 
عار�صة؛  باأ�صباب  تن�صاأ  ومل  عادية  عالقة 
واالأ�صل  القرابة  �صلة  ب�صبب  ن�صاأت  واإمنا 
بني  العالقة  ارتبطت  فقد  بينهما،  امل�صرتك 
واخل�صائ�ش  املوؤثرات  من  بكثري  اللغتني 
اللغة  من  كلتيهما  اإىل  اأتت  التي  امل�صرتكة 
االرتباط  هذا  انعك�ش  ولقد  االأم،  ال�صامية 
باللغة  القدم  منذ  اأهلها  ارتباط  يف  الوثيق 
العربية، واعتمادهم لها لغة ثقافة وتوا�صل 

بينهم وبني الناطقني بلغة اأخرى.
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دولة  وغرب  و�صمال  �صرق  يف  ت�صتخدم 
اإرتريا)2(.

من  املقرتح  الرمز  هو   / / ملحوظة: 
االإ�صي�صكو، ينطق ب�صورة اأقرب اإىل الغني 

من القاف.
املفردات امل�صرتكة: هي الكلمات امل�صرتكة 
اإىل  وترجع  الرئي�صة،  ال�صامية  اللغات  يف 
اأ�صل ا�صتقاقي واحد، كما تتفق اإىل حد ما 

يف املعنى)3(.
الدرا�شات ال�شابقة:

طبيعتها  ح�صب  على  الدرا�صات  ِنفْت  �صُ
احلالية،  الدرا�صة  من  اقرتابها  ودرجة 

والدرا�صات هي:
كيكيا)4(،  نور  حممد  عثمان  درا�شة: 
وعالقتها   ) ( لغة  الدرا�صة  تناولت 
درا�صة  اإىل  هدفت  وقد  العربية،  باللغة 
وخل�صت  اللغتني،  بني  امل�صرتكة  االألفاظ 
امل�صرتكة  االألفاظ  من  كثري  وجود  اإىل 
االأوىل،  ال�صامية  اللغة  انحدرت من  بينهما 
للغة  تناولهما  يف  الدرا�صتان  اتفقت  وقد 
العربية  اجلزيرة  بني  العالقات  الطيبي،  توفيق  اأمني   -2
واحلب�صة قبل االإ�صالم، �صحيفة احلياة، العدد 14،مايو 

1995م.
كمال الدين حازم علي، معجم مفردات امل�صرتك ال�صامي   -3
2008م،  القاهرة،  االآداب،  مكتبة  العربية،  اللغة  يف 

�ش19.
اللغة  بني  العربية  االألفاظ  كيكيا،  نور  حممد  عثمان   -4
للغة  الدويل  اخلرطوم  معهد   ، ولغة  العربية 
العربية، بحث لنيل درجة الدبلوم العايل يف تعليم اللغة 

العربية للناطقني بغريها، 1983م.

اأ�شئلة الدرا�شة:
تنح�صر اأ�صئلة الدرا�صة يف االآتي:

اللغة  بني  والقرابة  العالقة  �صلة  ما    -1
؟ العربية ولغة 

مع  لغة   تتفق  مدى  اأي  اإىل    -2
خ�صائ�ش اللغة العربية؟

الدرا�صة  هذه  تفرت�ش  الدرا�صة:  فرو�ش 
االآتي:

ولغة  العربية  اللغة  بني  عالقة  وجود    -1
.

2-  تتفق لغة  مع اللغة العربية يف 
معظم خ�صائ�صها ومميزاتها.

منهج الدرا�شة:
ا�صتخدمت املنهج الو�صفي التحليلي .

م�شطلحات الدرا�شة:
من  جملة  على  تطلق  ال�شامية:  اللغات 
بعيد  زمن  منذ  منت�صرة  كانت  التي  اللغات 
اندثرت  ما  منها  واإفريقيا،  اآ�صيا  بالد  يف 
االآن،  اإىل  باقيًا  يزال  ال  ما  ومنها  اآثاره 
اجلدول  من  الت�صمية  هذه  وا�صتخل�صت 

اخلا�ش باأن�صاب نوح عليه ال�صالم)1(.
: هي اإحدى اللغات االإفريقية  لغة 
لغة  ال�صامي، واأ�صلها  الفرع  االآ�صيوية من 
العربية،  اجلزيرة  �صبه  جنوب  من  �صبئية 
كما  ال�صودان،  �صرق  يف  وت�صتخدم 
مطبعة  ال�صامية،  اللغات  تاريخ  ولفن�صتون،  اإ�صرائيل   -1

االعتماد، م�صر، 1929م، ط1، �ش2.
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هنالك  واأن  املعنى،  داللة  اأثرًا يف  لل�صوت 
بع�ش الظواهر ال�صوتية التي لها دور مهم 
يف داللة املعنى يف اللغتني مثل: )االإبدال، 
يف  الدرا�صتان  اتفقت  والنرب(،  والتنغيم، 
اأن  غري  بالدرا�صة؛  للغة   تناولهما 
الدرا�صة ال�صابقة انح�صرت يف لهجة البني 
عامر، اأما الدرا�صة احلالية فقد تناولت لغة 

عامة. ب�صفة   ،" "
وتوطئة  مقدمة  من  الدرا�صة  هذه  تتكون 
النحو  وثالثة مباحث وخامتة، جاءت على 

التايل:
الدرا�صة  مو�صوع  حتوي  املقدمة: 
واأ�صئلتها  واأهدافها  واأهميتها  وم�صكلتها 
وم�صطلحاتها،  ومنهجها  وفرو�صها 

باالإ�صافة للدار�صات ال�صابقة.
موطنها  ال�صامية  اللغات  االأول:  املبحث 

وخ�صائ�صها.
العربية  اللغة  بني  العالقة  الثاين:  املبحث 

. ولغة 
املبحث الثالث: مناذج من الظواهر اللغوية 

. امل�صرتكة بني اللغة العربية ولغة 
توطئة:

متتد املجموعات التي تتحدث لغة "
" اإىل داخل اإرتريا، يف ال�صودان ينتمون 
اإىل قبائل البجة، ويطلق لفظ البجة على كل 
من �صكن اأر�ش البجة وهو ا�صم ا�صتهروا 

التكري، واختلفتا يف اأن الدرا�صة احلالية 
تهتم بالعالقة التي بني اللغتني. 

درا�شة: اآمنة �شالح حممد الزعبي)1(، 
يف  العرب  الرتاث  علماء  جهود  تناولت 
للمفردات  العربية  اللغة  اقرتا�ش  درا�صة 
من احلب�صية، وهدفت اإىل درا�صة الكلمات 
منها:  نتائج،  اإىل  تو�صلت  وقد  املقرت�صة، 
اللغة  من  للمفردات  العربية  اللغة  اقرتا�ش 
مع  م�صرتكة  كلمات  وجود  مع  احلب�صية، 
ال�صامي،  االأ�صل  من  انحدرت  احلب�صية 
مو�صوع  تناولهما  يف  الدرا�صتان  اتفقت 
" تعد  اللغات "اجلعزية"؛ الأن لغة "
واحدة منها، واختلفتا يف اأن درا�صة اآمنة 
احلب�صية،  من  العربية  القرتا�ش  تعر�صت 
بني  العالقة  تدر�ش  احلالية  الدرا�صة  بينما 

. العربية و
درا�شة: اأحمد حممد اإ�شماعيل)2(، من 
اأثر داللة  تناولت  التي  التقابلية  الدرا�صات 
. وقد  ال�صوت بني اللغتني العربية و
بني  والرتابط  العالقة  اإبراز  اإىل  هدفت 
اللغتني، وقد خل�صت هذه الدرا�صة اإىل اأن 
امل�صلمني يف  العلماء  الزعبي، جهود  اآمنة �صالح حممد   -1
درا�صة  العربية،  اللغة  يف  احلب�صية  املفردات  تاأ�صيل 
لغوية مقارنة. املجلة االأردنية يف الدرا�صات االإ�صالمية، 

مج7، العدد3، )1432هـ - 2001م(.
اللغة  يف  ال�صوتي  النظام  اإ�صماعيل،  حممد  احمد   -2
للعلوم  ال�صودان  جامعة  عامر،  البني  ولغة  العربية 
والتكنولوجيا، كليات الدرا�صات العليا، بحث مقدم لنيل 
اللغة،  علم  العربية تخ�ص�ش  اللغة  الدكتوراه يف  درجة 

اخلرطوم، 2013م.
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لغة  تتحدث  التي  القبائل  الدرا�صة  يف هذه 
 ومتثلها القبائل االآتية. 

قبيلة البني عامر: وُتعدُّ من القبائل الرئي�صة 
يف �صرق ال�صودان واأجزاء من دولة اإرتريا، 
منها  وكل  ق�صمًا  ع�صر  �صتة  اإىل  وتنق�صم 
"َعْد"  وكلمة  بدنة(  اأو  بيت  اأو  )َعْد  ي�صمى 
تعني "اآل"، وعلى راأ�ش قبيلة البني عامر 
بيت يتوىل حكمهم ُعِرف بـ "النابتاب"؛ الأن 
جدهم ال�صيخ علي بن القا�صم، كان يجيب 
"نبٌت  اأ�صله ون�صبه بقوله:  ي�صاأله عن  ن  عمَّ

من االأر�ش" ولذلك �صمي نابتًا)4(.
املجموعة  اإىل  عامر  البني  قبيلة  تنتمي 
وال  احلامية،  بال�صامية  املعروفة  العرقية 
واإمنا  واحدًا؛  �صعبًا  عامر  البني  ميثل 
ذات  جمموعات  من  تّكون  كيانًا  ميثلون 

اأ�صول خمتلفة)5(. 
االأ�صول  اختالفهم يف  اأن  الباحث  يالحظ 
اللغوي،  و�صعهم  يف  اختالفهم  اإىل  اأدى 
اأوىل،  " لغة  " بع�صهم  يتكلم  حيث 
اأوىل،  لغة  "التبداويت"  يتكلم  وبع�صهم 

وي�صتخدم اآخرون اللغتني معًا.
قامت للبني عامر مملكة على �صاحل البحر 
"البلو" واأ�ص�صتها  باإمارة  ُعِرفت  االأحمر، 
ممالك  ال�صودان-  �صرق  تاريخ   �صرار،  �صالح  حممد   -4
البجة، قبائلها وتاريخها،  الدار ال�صودانية، اخلرطوم، 

ط1، �ش 106.
�ش.ف. نايدل، الرتكيب ال�صكاين يف اإرتريا، العنا�صر   -5
امل�صرية،  دار  �صغري،  جوزيف  ترجمة:  والقبائل، 

بريوت، ط1، 1977م.

وقدت�صاربت  العرب)1(.  املوؤرخني  عند  به 
فمنها  البجة،  اأ�صل  حول  املوؤرخني  اأقوال 
نوح،  بن  بنحام  كو�ش  اإىل  يعود  اأنه 
الربيطانية:  املعارف  دائرة  يف  جاء  وقد 
من  جمموعة  على  تطلق  البجة  لفظة  )اإن 
القبائل وا�صعة االنت�صار، وقد عرف قدماء 
امل�صريني �صكان ال�صودان ال�صرقي وظهر 
البجة  "البيقا"(، وُعِرَف  لفظ  نقو�صهم  يف 
ي�صتهروا  اأن  قبل  "البلميني"،  بــ  قدميًا 

مب�صماهم احلا�صر)2(.
االختالف  هذا  مثل  اأن  الباحث  يرى 
طبيعي، قد يكون ناجتًا من اختالف لغات 
يختلفون  اأنف�صهم  فالبجة  البجة ولهجاتها، 

يف نطق بع�ش الكلمات. 
 ،" لغتينهما:" البجة  تتحدث 
مركبة  كلمة  و"الَتْبداِويت"  و"َتْبداِويت"، 
"وبداوي"وهي  التعريف،  اأداة  من"تو" 
بجاوي مع قلب اجليم دااًل)3(. و"التبداِويت" 
هي اإحدى اأفرع اللغات الكو�صية املعا�صرة، 
لغة  للَتْبداِويت،  باالإ�صافة  ت�صم  والتي 
ويهمنا  وال�صومالية،  والعفر  االأورومو 
حممد اأدروب اأوهاج، من تراث البجا ال�صعبي، اأبحاث   -1
نوفمرب  اخلرطوم،  جامعة  االآداب  كلية  ال�صودان، 

1971م، �ش )و(.
دار  مطبعة  اإرتريا،  تاريخ  من  �صبي،  �صالح  عثمان   -2

الكنوز االأدبية، بريوت، ط2، 1984م، �ش74.
واالأن�صاب  القبائل  مو�صوعة  قا�صم،  ال�صريف  عون   -3
 ، 1996م  ط1،  ج4،  االأماكن،  اأ�صهر  ال�صودان،  يف 

�ش365.
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القائل)5(.
واأنا االأخ�سر من يعرفني

اأخ�سر اجللدة يف بيت العرب
اجلنوبية  املنطقة  يف  احلباب  قبيلة  ت�صكن 
من اأر�ش البجا على �صاحل البحر االأحمر، 
عند وادي "قرورة" وراأ�ش ق�صري وعقيق 
"اأدهر" جنوبًا،  ووادي  �صمااًل،  وعقيتاي 

وغربًا حدود )كرن و�صيتيت(.
" لغة  " اأخرى تتحدث  هنالك قبائل 
اأوىل مثل قبيلة املن�صع: التي يرجع اأ�صولها 
اإىل االأمويني، وتعد هذه القبيلة من القبائل 
لغة  ت�صتخدم  وال  بـ  احتفظت  التي 

غريها.
تتحدثها  واالختالط  االحتكاك  وب�صبب 
قبائل اأخرى بجانب لغاتهم اخلا�صة، وهي: 
و"كوناما"  "باريا"  "بلني".وقبيلتا  قبيلة 

وهما فرع من �صعوب �صفاف النيل)6(. 
هي   ، لغة  باأن  الباحث  يالحظ 
خمتلف  بني  جتمع  التي  التوا�صل  لغة 
املجموعات القبلية التي ت�صكن يف ال�صريط 

احلدودي بني ال�صودان ودولة اإرتريا.
اأما عن اللغة العربية فهي توؤدي دورًا ُمهمًا 
يف التوا�صل والربط بني القبائل املختلفة، 
درا  االأغاين،  االأ�صفهاين،  احل�صني  بن  علي  فرج  اأبو   -5
1371ه-1952م،  ج15،  القاهرة  امل�صرية،  الكتب 

�ش232.
مرحلة  يف  م�صتعمرة  اإرتريا  ج.ك.ن.تريفا�صكي�ش،   -6
االنتقال 1941- 1952م، ترجمة جوزيف �صغري، دار 

الكنوز االأدبية،  بريوت، ط2، 1974م، �ش38.

حاليب  من  حكمت  التي  "بلو"،  قبيلة 
بطون  من  بطن  اإنهم  ويقال  م�صوع،  اإىل 
على  االإمارة  هذه  قامت  وقد  ق�صاعة)1(. 

اأرا�صي مملكة "جارين")2(.
�صرق  يف  حاليًا  عامر"  "البني  ي�صكن 
ال�صودان، واأما يف دولة اإرتريا فيتمركزون 
والغربية  ال�صرقية  املحافظات  يف 
وال�صمالية، ويحرتف "البني عامر" حرفة 
الرعي والزراعة والتجارة)3(. وتهتم قبائل 
"البني عامر" بتعليم اأبنائها القراآن الكرمي 
واللغة العربية التي ي�صتخدمونها لغة ثانية.

"احلباب"  م�صمى  يطلق  احلباب:  قبيلة 
كل  ويراأ�ش  ومتنوعة،  متعددة  قبائل  على 
قبيلة رئي�ش ي�صمى "�صوم"، واجلد االأول 
بن  دي  اأ�صـ )كنتيابي  هو  القبائل  لهذه 
على  "كنتيباي"  لقب  ويطلق  بوؤمنت(، 
وينق�صم  احلباب،  قبائل  اأمر  يتوىل  الذي 
)حباب،  هي:  فروع،  ثالثة  اإىل  احلباب 
عد متارمي، عد تكلي�ش(، وينق�صم كل فرع 
اإىل عدد من التجمعات العائلية)4(. اأما عن 
اأ�صلهم، فاأ�صهر الروايات ترجح انت�صابهم 
للف�صل بن عتبة بن اأبي لهب، والف�صل هو 
وهو  امل�صهورين،  ها�صم  بني  �صعراء  اأحد 

عون ال�صريف قا�صم، مرجع �صابق، �ش1435.  -1
عثمان �صالح �صبي، مرجع �صابق، �ش114.  -2
عثمان �صالح �صبي، مرجع �صابق، �ش109.  -3

�صابق،  مرجع  ال�صودان،  ب�صرق  البجا  قبائل  بول،  اأ.   -4
ا997م.
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توجد  اأو  واحد  اأ�صل  اإىل  ترجع  التي 
لغات  على  ويطلق  قرابة،  �صالت  بينها 
ال�صامية  الف�صيلة  اإىل  تنتمي  التي  االأ�صرة 
ال�صعوب  اال�صم  هذا  وي�صمل  احلامية، 
والعربية  والعربية  والفينيقية  االآرامية 
من  انحدر  وما  واال�صورية،  والبابلية 
هذا  ا�صتخدم  من  واأول  ال�صعوب،  هذه 
اأواخر  يف  "�صلوترز"  االأملاين  امل�صطلح 
اقتب�صه مما ورد  الثامن ع�صر، وقد  القرن 
يف �صفر التكوين جدول تق�صيم ال�صعوب، 
حيث تن�صب هذه اللغات اإىل �صام بن نوح 
باأن  ال�صامية  اللغات  وتتميز  ال�صالم،  عليه 
لها اأطول تاريخ، حيث ُتعدُّ من اأقدم اللغات 
ت�صم  كما  مدونة،  ُعرفت  التي  االإن�صانية 
املتحدثني  اأ�صخم عدد من  ال�صامية  اللغات 
االأفرواآ�صيوية  االأ�صرة  لغات  م�صتوى  على 

التي ت�صم جمموعة كبرية من اللغات)2(.
موطن اللغات ال�شامية:

االأ�صلي  املوطن  حول  العلماء  اآراء  تعددت 
اأرمينية  اأر�ش  يرى  من  فمنهم  لل�صاميني، 
من  االأ�صلي، ومنهم  املهد  وكرد�صتان هي 
العراق  اأر�ش  االأ�صلي  مهدها  باأن  يزعم 
وفريق  تاريخها،  وقدم  اأر�صها  خل�صوبة 
ن�صبة  اإفريقيا،  اأر�ش  مهدها  اأن  يرى  اآخر 
حممود فهمي حجازي، اأ�ص�ش علم اللغة العربية مدخل   -2
ال�صامية،  واللغات  الرتاث  �صوء  يف  مقارن  تاريخي 

وكالة املطبوعات، 1973م،�ش133م.

" بلغة  الناطقني  اأن  املعلوم  فمن 
ال�صودان،  ي�صكن جزٌء منهم يف �صرق   ،"
اإرتريا، فالذين  واجلزء االآخر ي�صكن دولة 
ي�صكنون يف ال�صودان ال يجدون م�صكلة يف 
اكت�صاب اللغة العربية، اأما الناطقون بلغة "
تاريخ مت�صارب  فلهم  اإرتريا  " يف 
ال�صيا�صة  تقلبات  ح�صب  العربية،  اللغة  مع 
فتكون  وم�صاحله،  امل�صتعمر  واجتاهات 
اللغات  على  ومهيمنة  منت�صرة  اأحيانا 
املحلية، واأحيانًا ُتبعد وُتعامل ُمعاملة اللغة 
االأجنبية؛ الأنها جاءت مع القبائل املهاجرة 
اأن  ُيظهر  احلال  وواقع  املنطقة)1(،  اإىل 
اللغة العربية تنت�صر ب�صورة كبرية يف تلك 

املنطقة. 
الوا�صع  االنت�صار  اأمام هذا  الباحث  يتوقع 
للغة العربية، احتمال �صيطرتها مع تناق�ش 
لغة  الأنها  املحلية؛  للغات  تدريجي  كمي 
ملجموعات  موحدة  ولغة  والثقافة  التعليم 

تتحدث بلغات خمتلفة.

املبحث االأول
اللغات ال�شامية موطنها وخ�شائ�شها

اللغات  م�صطلح  اللغات  علم  ي�صتخدم 
اللغات  من  جمموعة  عن  للتعبري  ال�صامية، 
امل�صريية،  والتحديات  اإرتريا  تركي،  �صالح  حامد   -1
امل�صلح،  وكفاحه  االإرتري  ال�صعب  يف  وثائقية  درا�صة 

دار الكنوز االأدبية، بريوت، ط1، 1978م، �ش43.
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ال�صرقية  ال�صامية  من  الثاين  الق�صم  اأما 
هذه  ُعرفت  وقد  "االآرامية"،  اللغة  فتمثله 
باللغة  ن  دوِّ وكما  الدولة  باآرامية  اللغة 
االآرامية "الرتجوم"، وتكلَّم بها ال�صامريون 
االآرامية،  اللغات  لهجات  ومن  اأي�صًا، 
لهجات  اأهم  من  وتعد  وال�صريانية  املندائية 

اللغة االآرامية.
اإىل:  فينق�صم  الغربية  ال�صامية  فرع  اأما 
اجلنوبية  والعربية  ال�صمالية  العربية 
وتتفرع  احلب�صة،  يف  ال�صامية  واللغات 
البائدة  العربية  ال�صمالية،  العربية  من 
ظهور  قبل  لهجاتها  انقر�صت  التي  وهي 
)الثمودية  هي:  لهجاتها  واأهم  االإ�صالم، 
الباقية  والعربية  واللحيانية(،  وال�صفوية 
ومن  وعدنانية،  قحطانية  فرعان:  فهي 
فروع العدنانية اللغة العربية التي ما نزال 
طريق  و�صلتناعن  التي  وهي  ن�صتخدمها، 
وال�صنة  الكرمي  والقراآن  اجلاهلي  ال�صعر 
النبوية؛ لذلك تن�صرف اإليها "العربية" عند 

اإطالقها.
احِلمريية،  باللغة  اجلنوبية  العربية  تعرف 
)احلمريية،  هي:  لهجات  اإىل  وتنق�صم 
قبائل  اإىل  ن�صبة  وذلك  ال�صبئية(،  املعينية، 
اجلزيرة  جنوب  يف  و�صباأ  ومعني  حمري 

العربية.

ل�صلة القرابة بني اللغتني ال�صامية واحلامية. 
وترجح طائفٌة من العلماء، اأن يكون املوطن 
االأ�صلي لل�صاميني جزيرة العرب وا�صتدلوا 
االأمم  من  كثريًا  اأّن  منها،  باأمور  ذلك  على 
ال�صامية قد نزحت من هذه اجلزيرة مثل، 

االأكاديني والكنعانيني واالآراميني)1(. 
تتفرع اللغات ال�صامية اإىل فرعني رئي�صني 
الغربية  وتنق�صم  وغربية،  �صرقية  هما: 
وغربية  �صمالية،  غربية  اإىل  بدورها 

جنوبية)2(.
االأكادية  فتمثلها  ال�صرقية  ال�صامية  اأما 
بفرعيها البابلية واالآ�صورية، وقد ُعرفت عن 
طريق النقو�ش املكتوبة على الطني املجفف 
باخلط امل�صماري، وموطنها هو بالد ما بني 

النهرين العراق.
اإىل:  بدورها  فتنق�صم  الغربية  ال�صامية  اأما 
واأما  جنوبية،  وغربية  �صمالية،  غربية 
"الكنعانية"  فتمثلها  ال�صمالية  الغربية 
من  عدد  الكنعانية  ومتثل  و"االآرامية"، 
اللهجات املرتابطة فيما بينها ترابطًا وثيقًا، 
هي: )الفينيقية، الفونية، املوؤابية، االأدومية، 
باخلط  ُتكتب  وكانت  العمونية(،  العربية، 

الفينيقي.
ال�صرق  دار  اللغة،  فقه  يف  درا�صات  االأنطاكي،  حممد   -1

العربي، ط4، 1969م، �ش68.
كارل بروكلمان، فقه اللغات ال�صامية، ترجمة: رم�صان   -2
عبد التواب، مطبعة جامعة الريا�ش، 1397هـ-1977م، 

�ش15.
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على  يغلب  ال�صريف:  امل�صتوى   -2
الثالثية،  االأ�صول  ال�صامية  اللغات 
)الفاء  بال�صوامت  عنها  عرب  وقد 
امليزان  فكرة  وتقوم  والالم(،  والعني 
بني  التمييز  اأ�صا�ش  على  ال�صريف 
امليزان  يف  املمثلة  االأ�صول  احلروف 
وبني  والالم  والعني  بالفاء  ال�صريف 
ما يطراأ على الكلمة املفردة من تغيري 
اللغات  اأن  كما  اأو احلذف،  باالإ�صافة 
ت�صريفية،  ا�صتقاقية  لغات  ال�صامية 
يف  واللواحق  ال�صوابق  على  وتعتمد 

الزيادة على املعنى االأ�صلي.
امل�صتوى النحوي:ينق�صم زمن الفعل،   -3
"، وفعل  اإىل فعل انتهى زمنه "ما�شٍ
)م�صارع  "م�صتمر"  زمنه  ينتهي  مل 
وال  واأمر(،  اال�صتقبال  اأو  للحال 
تعرف اللغات ال�صامية يف االأ�صل غري 
االإعراب  وُتعدُّ ظاهرة  الزمنني.  هذين 
يف  االإعراب  وفقُد  �صامية،  ظاهرة 
متاأخر.  حَدٌث  ال�صامية  اللغات  بع�ش 
حالتني  ال�صاميُة  اللغاُت  تعِرُف  كما 
املذكر  وهما  اجلن�ش،  حيث  من  فقط 
واملوؤنث وال تعرف نوعًا ثالثًا وتدخل 
حقيقي يف  موؤنث  اأو  لي�ش مبذكر  ما 

اأحدهما جمازًا)4(.
علي عبد الواحد وايف، �ش20.  -4

اأما اللغات ال�صامية يف احلب�صة فيق�صد بها 
اللغات التي تكونت من اللغة ال�صبئية العربية 
مع  املنطقة  اإىل  ووفدت  القدمية،  اجلنوبية 
هجرة القبائل العربية، وتعدُّ اللغة اجلعزية 
اأقدم اللغات ال�صامية يف احلب�صــة، وتنق�صم 
االأمهرية،  نيا،  ( هـــي:  لهجـــات  اإىل 

الهررية، اجلورجية()1(.
خ�شائ�س اللغات ال�شامية:

جمموعة  يف  ال�صامية  اللغات  ت�صرتك 
هذه  وت�صمل  اللغوية،  اخل�صائ�ش  من 
االآتية  اللغوية  امل�صتويات  اخل�صائ�ش 
ال�صريف،  امل�صتوى  ال�صوتي،  )امل�صتوى 

امل�صتوى النحوي، امل�صتوى الداليل()2(.
امل�صتوى ال�صوتي:وجود عدد كبري من   -1
احلروف احللقية مثل: )ع، غ، ح، خ، هـ، 
ء(. واأ�صوات االإطباق مثل: )ق،�ش،ط( 
والواقع اأن هاتني املجموعتني موجودتان 
ال�صامية  اللغات  يف  متفاوتة  بدرجات 
املختلفة، فالعربية مثاًل ت�صم عددًا اأكرث 
باملقارنة  واالإطباق  احللق  اأ�صوات  من 
اأكرث  ومييل  ال�صامية،  اللغات  باقي  مع 
احللق  اأ�صوات  اعتبار  اإىل  الباحثني 
اللغة  من  موروثة  ال�صامية  اللغات  يف 

ال�صامية االأوىل)3(.
حممود فهمي حجازي، مرجع �صابق، �ش195.  -1

غريب  دار  احلديث،  اللغة  وعلم  العربية  داود،  حممد   -2
للطباعة والن�صر والتوزيع، القاهرة، 2001م، �ش243.

حممود فهمي حجازي، مرجع �صابق، �ش142.  -3
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البعد التاريخي فاأول ات�صال باللغة العربية 
كان قبل ظهور االإ�صالم)3(، ثم من بعد ذلك 
الهجرات املتوالية من اجلزيرة العربية اإىل 
غرب البحر االأحمر، ومما يوؤكد ذلك وجود 
املنطقة،  تلك  يف  ا�صتقرت  عربية  جماعات 
مركزًا  اأ�صبحت  التي  املدن  بع�ش  وقيام 
لن�صر االإ�صالم والثقافة العربية مثل مدينة 
البعد  ويلي  ودهلك(،  وعدولي�ش  )عيذاب 
يتمثل  والذي  الثقايف،  البعد  التاريخي 
للتعليم  و�صيلة  العربية  اللغة  ا�صتخدام  يف 
الذي �صاحب  االإ�صالمي،  التعليم  وخا�صة 
)اخلالوى  كانت  وقد  االإ�صالم  انت�صار 
التعليم، حيث  اأوىل مراحل هذا  والزاويا( 
العربية،  احلروف  فيها  يتعلم  املتعلم  اأن 
اإىل  الكرمي  القراآن  حفظ  اإىل  يتدرج  ثم 
العلوم  بحلقات  لاللتحاق  مهيئًا  ي�صبح  اأن 
واملعاهد  امل�صاجد  يف  وال�صرعية  العربية 
املوؤ�ص�صات  هذه  اأ�صهمت  وقد  االإ�صالمية، 
اأما  العربية.  اللغة  ن�صر  يف  كبريًا  اإ�صهاما 
اللغة  تغلغل  يف  فيتمثل  االجتماعي  البعد 
بن�صبة تفوق  االأ�صرة واملجتمع  العربية يف 
كبرية  اأعداد  واتخاذ  االأخرى،  اللغات  كل 
مع  لهم  اأوىل  لغة  العربية  اللغة  النا�ش  من 
اإهمال لغاتهم االأ�صلية، ال�صيما الذين ولدوا 
يف  العربية  اللهجات  اأ�صول  من  عابدين،  املجيد  عبد   -3
ال�صودان، دار املعرفة اجلامعية، االإ�صكندرية، 1989م، 

�ش16.

اللغات  تت�صابه  الداليل:  امل�صتوى   -4
املفردات  من  كثري  يف  ال�صامية 
خا�صة الدالة على ال�صمائر، واالأعداد 
ج�صم  واأع�صاء  القرابة،  و�صلة 
على  الدالة  االألفاظ  وبع�ش  االإن�صان، 

املعي�صة)1(.
عن  ال�صامية  اللغات  ف�صيلة  مييز  ما  اإن 
غريها من الف�صائل االأخرى قبل كل �صيء 
االأ�صوات  رجحان  هو  االأ�صوات،  يف 
املتحركة،  االأ�صوات  على  ال�صامتة 
يف  الكلمة  يف  الرئي�ش  املعنى  ويرتبط 
فيها،  ال�صامتة  باالأ�صوات  ال�صاميني  ذهن 
يف  تعرب  ال  فهي  املتحركة  االأ�صوات  اأما 
تعديله،  اأو  املعنى  حتديد  عن  اإال  الكلمة 
ولهذا ال�صبب نف�صه يقع الثقل الرئي�ش يف 
اأما  النطق على االأ�صوات ال�صامتة مطلقًا، 
االأ�صوات املتحركة فاإنها تتاأثر يف �صفاتها 

بتلك االأ�صوات ال�صامتة)2(.

املبحث الثاين:
العالقة بني اللغة العربية

ولغة  
اللغة العربية:

املجتمع  لدى  مميزة  مكانة  العربية  للغة 
يف  تتمثل  اأبعاد  ولها  بلغة   الناطق 

علي عبد الواحد وايف، �ش20.  -1
كارل بروكلمان، فقه اللغات ال�صامية، ترجمة: رم�صان   -2
عبد التواب، مطبعة جامعة الريا�ش، 1397هـ-1977م، 

�ش15.
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من  كل  ا�صرتاك  ذلك  على  ويدل   ، لـ
اللغتني يف معظم املفردات.

بـ الناطقني  من  الباحثني  بع�ش  ويعتقد 
ببع�ش  تاأثرت  عربية  لهجة  اأنها   ،
اللغات احلامية، ثم تطورت اإىل اأن و�صلت 
اإىل و�صعها احلايل القريب من اللغة العربية 

املعا�صرة.
تتمتع لغة  مبعظم خ�صائ�ش اللغات 
ال�صامية، مثل اال�صتقاق، وظاهرة التذكري 
من  والت�صغري،وغريها  والعدد  والتاأنيث، 

اخل�صائ�ش التي الزالت حية يف "
"، كما ُتعدُّ هذه اللغة غنية بالرتاث االأدبي 
الأنها  �صفاهًة؛  بها  املتحدثون  يتناقله  الذي 
لغة غري مكتوبة، غري اأن احلكومة االإرترية 
بداأت كتابتها باحلرف اجلعزي اأخريًا كما 

بداأت تدر�ش بها يف املرحلة االبتدائية.
" باحلرف  يرى الباحث اأن كتابة لغة "
هذه  اأهل  اإبعاد  اإىل  يهدف  "اجلعزي"، 
فلذا  االإ�صالمية؛  العربية  ثقافتهم  عن  اللغة 
من االأف�صل ا�صتخدام احلرف العربي يف 

كتابة هذه اللغة.
خمتلفة  لهجات  لغة   عن  ن�صاأت 
والثقافية،  اجلغرافية  التاأثريات  بح�صب 
 " " تتاأثر  ال�صرقي  ال�صاحل  ففي 
وال�صاهو،  العفر  وبلغات  اليمنية  باللهجة 
بالعامية  الغربية  املناطق  يف  تتاأثر  كما 

يف مناطق متعددة القبائل، فقد اأ�صبحوا ال 
ي�صتطيعون التوا�صل مع االآخرين اإال باللغة 

العربية.
لغة  :

ُتعُد لغة  من اللغات ال�صامية التي ما 
زالت م�صتخدمة يف �صرق ال�صودان، ويف 
وتدين  اإرتريا،  دولة  و�صمال  �صرق وغرب 
 " " بلغة  تنطق  التي  القبائل  معظم 
اللغة  اإىل  اللغة  هذه  وتنتمي  باالإ�صالم)1(. 
" من  " ال�صامية، وا�صتقت  اجلعزية 
"تويجر"  اإىل  ُن�صبت  ثم  "جتارة"  كلمة 
تبديل  اإحداث  مع  "تاجر"  كلمة  ت�صغري 
" اأن  يرى  اآخر  راأي  وهنالك  �صوتي". 

" ن�صاأت من احتكاك لغة اجلعز مع 
اللغات احلامية، اإال اأن هنالك من يرى غري 
)الراجح  يقول:  حيث  بروكلمان  مثل  ذلك 
اأن هذه اللهجة ال تنحدر من اجلعزية نف�صها 

ولكن من لهجة قريبة منها()2(. 
االأدلة  تنق�صه  الراأي  هذا  اأن  الباحث  يرى 
غري  لغة  اإىل   " " لغة  ن�صب  حني 
لغة  بني  التقارب  يف�صر  فكيف  اجلعزية، 
لغة  اأن  حــــيث   ، ولغــــــــة  نيا 
اأخت  وهي  اجلعزية  عن  تطورت  نيا 
يف  االإ�صالمية  احل�صارة  معامل  عراقي،  احمد  ال�صر   -1
الو�صطى، درا�صات  الع�صور  اإفريقيا يف  �صاحل �صرق 
الثاين،  العدد  �صنوية،  ن�صف  بحوث  جملة  اإفريقية، 

اأبريل 1997م.
كارل بروكلمان، مرجع �صابق،  �ش33.  -2
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كلمة "اأباي" مبعنى "عدو"،وقال تعاىل: {
َوإَِذا قِيَل لَُْم َآمُِنوا َكَما َآَمَن النَّاُس َقالُوا َأنُْؤِمُن َكَما 
َفَهاُء})البقرة: 13(، كلمة "اآمَن" تنطق  َآَمَن السُّ
} تعاىل:  قوله  ويف   . يف  هي  كما 

َجانٌّ  َكَأنََّها  َتْهَتزُّ  َرَآَها  ا  َفَلمَّ َعَصاَك  َأْلِق  َوَأْن 
تََْف  َوال  َأْقبِْل  ُموَسى  يَا  ْب 

ِّ
يَُعق َوَلْ  ُمْدبًِرا  َولَّ 

"اأقِبْل"  كلمة   ،)74 )االأنعام:  الَْمِِننَي}  ِمَن  إِنََّك 
املعنى  وحتمل  هي  كما  يف   تنطق 
نف�صه، وجمال البحث يف املفردات القراآنية 
يقت�صر  ال  حيث  وا�صع،  لغة   يف 
وحتتفظ  فقط،  ذكرت  التي  املفردات  على 
اجلعزية  املفردات  من  بكثري  لغة  
وت�صتخدمها حتى اليوم ومن تلك املفردات 
النجا�صي ملك احلب�صة  ما ورد على ل�صان 
حيث  املهاجرين  ال�صحابة  خاطب  حينما 
–اآمنون-  اأي  �صيوم  فاأنتم  )اذهبوا  قال: 
من  غرم،  �صابكم  من  غرم،  �صابكم  من 
�صابكم غرم، ثالثًا ما اأحب اأين يل دبرا من 
ذهب واأين اآذيُت رجاًل منكم()2(، وال�صاهد 
"�صيوم"  "�صيوم" و"دبر" فكلمة  كلمتي 
وزعماءهم،  القوم  وجهاء  بـ  تعني 
وكذلك كلمة "دبر" تعني اجلبل، وما ورد 
الله عليه و�صلم-  النبي -�صلى  ل�صان  على 
من كلمات جعزية: )عن اأمِّ خالد بنت خالد 
من  قِدمُت  قالت:  العا�ش،  ابن  �صعيد  بن 
احلافظ بن كثري، البداية والنهاية، مكتبة دار املعارف،   -2

بريوت، ج3، ط2، 1978م، �ش73.

ما  وغالبًا  "التبداويت"،  وبلغة  ال�صودانية 
" يف  يكون االختالف بني لهجات "
فمثاًل:  واملفردات،  احلروف  بع�ش  نطق 
هليكا"  حتِد  "مي  عبارة  يف  الدال  حرف 
مبعنى "ماذا تريد"؟ تقلب "زايًا" فت�صبح 
بع�ش  ويعتقد  هليكا"  حتِز  "مي  العبارة 
الباحثني ومنهم �صبي: )اأن اأف�صح لهجات 
 هي لهجة قبائل املن�صع القاطنة يف 

�صرق كرن()1(.
يرى الباحث اأنه من ال�صعب تاأكيد ذلك االأمر 
لعدم توفر ما يثبت ذلك، ولكن املالحظ اأن 
من  غريها  عن  تتميز  "املن�صع"  لهجة 
اللهجات، بقوة عباراتها وتراكيبها وكرثة 

مفرداتها. 
اللغة،  لهذه  الباحث  معرفة  خالل  ومن 
الكرمي  القراآن  مفردات  ببع�ش  ي�صت�صهد 
حديثهم  يف  اأهل   ي�صتخدمها 
قوله  املثال،  �صبيل  على  ومنها  اليومي، 
َوإِْن  إِنَاثًا  إالَّ  ُدونِِه  ِمْن  َيْدُعوَن  {إِْن  تعاىل: 
 ،)117 )الن�ساء:  َمِريًدا}  َشْيَطانًا  إالَّ  َيْدُعوَن 
"اأِن�ْش" ولكنها حتمل  "اإناث" تنطق  كلمة 
، ويف قوله تعاىل:  املعنى نف�صه يف 
َفَسَجُدوا  لََِدَم  اْسُجُدوا  لِْلَمَلئَِكِة  ُقْلَنا  {َوإِْذ 
اْلَكافِِرينَ}  ِمَن  َوَكاَن  َواْسَتْكبََ  َأَبى  إِبْلِيَس  إالَّ 
)البقرة: 34(. كلمة "اإبلي�ش" تنطق يف  

ومنها  "اأَبى"  كلمة  وكذلك  نف�صه،  باللفظ 
عثمان �صالح �صبي، مرجع �صابق،�ش130.  -1
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اأُبدلت  مبعنى )حمد(، و)ربي(، و)�صاِل�ْش( 
من  الكلمة  "ال�صني" فتغريت  "الثاء" اإىل 
فهي  املعنى  حيُث  من  اأما  املبنى،  حيث 
كلمة  "زايد" تقابل  كذلك  "ثالث"،  مبعنى 
فهي  "ناق�ش"  كلمة  اأما  العربية،  "زائد" 
مبعنى "ناق�ش" اأُبدلت "ال�صاد" "�صينًا". 
وتعني  جاللو"  "جالَّ  التعبري  ونالحظ 
"جاللو" "الواو" الإ�صباع  جالله"،  "جل 
"ال�صمة"، وت�صابه لفظ اجلاللة يف اللغتني 
"رزق"  جمع  "اأرزاقو"  وكلمة  "اإلهي"، 
و"مالو"   ، يف  نف�صه  املعنى  ُتعطي 
"مالُه". ويكتفي الباحث بال�صواهد  مبعنى 
ال�صابقة؛ نظرًا ل�صعة املو�صوع والأنه يحتاج 

لورقٍة خا�صة.  
العالقات التاريخية:

وبالد  العربية  اجلزيرة  بني  العالقة  تعود 
ذلك  االإ�صالم)3(،  قبل  ما  اإىل  احلب�صة 
مينع  حاجًزا  يكن  مل  االأحمر  البحر  الأن 
العرب  جزيرة  �صعوب  بني  االت�صال 
وال�صاحل الغربي للبحر االأحمر، فقد كانت 
هذه املنطقة منطقة تداخل �صكاين وهجرات 
متبادلة، ولعبت هذه الهجرات اأدوارًا مهمًة 
واللغات،  والديانات  احل�صارات  نقل  يف 
هجرة  �صبب  املوؤرخني  بع�ش  ويعلل 
االإ�صالمية  واملمالك  االإ�صالم  طرخان،  اإبراهيم  علي   -3
التاريخية  املجلة  الو�صطى،  الع�صور  يف  باحلب�صة 

امل�صرية، القاهرة، )مج8()ج6(، 1959م، �ش5.

فك�صاين  ُجَوْيريٌة،  واأنا  احلب�صة  اأر�شِ 
فجعل  اأعالم،  لها  خمي�صة  الله  ر�صول 
ويقول:  بيده،  االأعالم  مي�صح  الله  ر�صول 
باحلب�صية()1(.  احَل�صَن  يعني  �صناه،  �صناه 
و"�صناه" حتمل املعنى والداللة نف�صها يف 

 وهي تعني احل�صن. 
لغة   على  العربية  اللغة  تاأثري  ميتد 
يف ال�صعر فقد نظم �صعراء  �صعرهم 
على  مثال  وخري  العربي  ال�صعر  منط  على 
ذلك ق�صيدة ال�صاعر "�صلطان ود حامد"، 
وهي مكتوبة يف اأ�صلها باحلرف اجلعزي 
جالل  الباحث  العربي  احلرف  اإىل  ونقلها 

اإبراهيم ويقول فيها)2(.
ـلنْ َربِّي َلكاِلئ اأَلُبونْ و�ساِل�سنْ حمدي اإ

، زايدنْ اإينْ كوننْ وناِق�سنْ ربِّي اأُُروتنْ ُتونْ
ـِلى كوكا اإلهي َوهتو جالَّ جاللو  دنْ َحمَّ

َزاُقو َوماُلو  ِطقوبنْ وِدُيو اإبنْ اأرنْ
اُرو ـلِى فداب وديو اإتنْ َكَباِكبنْ اأقَّ  و

وؤ ِمُنو ِدراُرو ـلِى َحواننْ وديو َن�سَّ و
االأبيات  هذه  ومعاين  مفردات  توؤكد 
ح�صرنا  واإذا  اللغتني،  بني  ال�صالت  عمق 
ال�صعري  الن�ش  الواردة يف هذا  املفردات 
)حمدي(  كلمة  مثاًل:  كثرية،  لوجدناها 
دار  املخت�صر،  ال�صحيح  اجلامع  اإ�صماعيل،  بن  حممد   -1
رقم  1987م،  مج6،ج1،  بريوت،  اليمامة،   ، كثري  ابن 

احلديث 5485.
ال�صبكة  على  من�صورة  مقاالت  �صل�صلة  اإبراهيم،  جالل   -2

العنكبوتية، موقع فرجت، 7/22/ 2017م.
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اخلارجي  االإ�صالمي  بالعامل  ارتبطت  التي 
اهتمت  وقد  واحلج.  التجارة  طريق  عن 
هذه االإمارات بالتعليم االإ�صالمي، فاأن�صئت 
وتعليم  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  املدار�ش 

اللغة العربية)4(. 
العالقة الثقافية واحل�شارية:

ُتعدُّ العالقات الثقافية واحل�صارية من اأ�صد 
ال�صالت بني االأمم تاأثريًا على اللغِة، وعامل 
العالقات الثقافية واحل�صارية يتفوق دائمًا 
يف  ت�صاركه  التي  العوامل  من  �صواه  على 
على  تاأثريه  حيث  من  اأمتني  بني  ال�صلة 
الثقافية  العالقات  اأ�صهمت  وقد  اللغة)5(، 
االأر�ش  اأ�صحاب  احلاميني  بني  الربط  يف 
وال�صاميني املهاجرين، واختلط املهاجرون 
حتى  بهم،  وامتزجوا  االأ�صليني  بال�صكان 
اأ�صبحت املنطقة مزيجًا ب�صريًا من عنا�صر 
متعددة، تكونت منها جمتمعات ذات ثقافة 
العربية،  الثقافة  متثلها  واحدة  وح�صارة 
عملية  يف  العربية  اللغة  انتقال  واأ�صهم 
اإىل  ذلك  لل�صكان،واأدى  اللغوي  التكوين 
�صيطرة العربية فاأ�صبحت هي لغة التعامل 
�صباأ  عرب  نقل  وقد  القبائل،  خمتلف  بني 
وحمري ح�صارتهم، ومتثلت تلك احل�صارة 
يف الدين والثقافة والزراعة، ونتيجة لذلك 

علي اإبراهيم طرخان،مرجع �صابق، �ش28.  -4
عبد املنعم النذير الكاروري، التعريب يف �صوء علم اللغة   -5

احلديث، �ش40.

االإفريقي،  ال�صاطئ  اإىل  العربية  القبائل 
اأعقاب ت�صدع  اإىل ا�صطراب االأحوال يف 
الباحثون  وعرف  وانهياره،  ماأرب  �صد 
اإىل  هاجرت  التي  القبائل  بع�ش  اأ�صماء 
ال�صامية، وتعد قبيلتا  لغتها  اإفريقيا ونقلت 
هذه  اأهم  من  و"االأجعاز"   "حب�صت" 
با�صم  املنطقة  هذه  �صميت  وقد  القبائل، 
ف�صميت  االأوىل  القبيلة  اإىل  ن�صبة  احلب�صة 
"احلب�صة")1(،   اأر�ش  با�صمها  االأر�ش 
وت�صمية احلب�صة لي�صت ح�صرًا على اأثيوبيا 
احلالية بل ت�صمل كل ال�صعوب التي �صكنت 
للقبيلة  بالن�صبة  اأما  املنطقة)2(،  هذه  يف 
با�صمها  اللغة  �صميت  "اجلعز" فقد  الثانية 

لغة "اجلعز" ن�صبة اإليها)3(. 
ُيالحظ اأن دخول اللغة العربية اإىل املنطقة 
يتعد  مل  لذلك  االإ�صالم؛  دخول  �صبق  قد 
ا�صتخدامها يف بداية االأمر نطاق املعامالت 
اإىل  االإ�صالم  و�صول  مع  ثم  التجارية، 
مرحلة  العربية   اللغة  هدت  �صِ احلب�صة 
جديدة منم راحل االنت�صار،  حيث انت�صرت 
االإ�صالمية،  الفتوح  حركة  مع  وازدهرت 
وقد ارتبط ذلك بالتو�صع االإ�صالمي الكبري 
اأبرز  ومن  االأحمر،  البحر  �صاحل  يف 
االإ�صالمي،  الطراز  اإمارات  مالحمه ظهور 

املرجع ال�صابق نف�صه، �ش5.  -1
اأر�صًا  املعا�صرة  اإرتريا  تاريخ  اأبوبكر،  عثمان  حممد   -2

و�صعبًا، القاهرة، ط1، 1994م، �ش32.
حممود فهمي حجازي، مرجع �صابق، �ش188.  -3
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يعرف بـ "موؤدن"، ال يوجد �صوت "الذال" 
. يف 

املفردات  هذه  كل  باأن،  الباحث  يالحظ 
" يف  االآن  ت�صتخدم  والتي  الدينية 

التعامل  وكذلك  العربية.  اللغة  " م�صدرها 
اليومي بني النا�ش يتم بوا�صطتها ممزوجة 

بكلمات عربية.
اللغة  ن�صر  يف  اأ�صهم  اآخر  عامل  وهنالك   
العربية، يتمثل يف الهجرات العربية، التي 
�صلكت عدًدا من املنافذ منها املنفذ ال�صرقي 
اأقدم  من  يعد  والذي  االأحمر  البحر  عرب 
الهجرات  �صلكتها  التي  الطرق  واأق�صر 
البجة)3(،ومنهذهالهج بالد  اإىل  العربية 
وهجرة  راتهجرةاأقواممرنبيعةوقحطان، 
البحر  عربوا  احل�صارمة  من  جماعات 
واختلطوا  االإفريقي  �صاحله  اإىل  االأحمر 
لها  خ�صع  حاكمة  طبقة  بالبجةوكوَّنوا 
بـ"احلدارب")4( َعَرفوا  وقد  البجة، 

ال�صمال،  العتباي يف  اإقليم  وا�صتقروا يف 
ت�صمية  يف  يظهر  الهجرات  هذه  واأثر 
�صرق  يف  والوديان  املناطق  بع�ش 
)مرب( مبعنى  نهر  مثل  واإرتريا  ال�صودان 
�صباأ،  عني  معناه  )عن�صبا(  ونهر  ماأرب، 
معاهدة  ن�صو�ش  يف  جديدة  قراءة  القمر،  حممد  ربيع   -3
احلادية  ال�صنة  الريا�ش،  الثاين  العدد  الدارة  البقط، 

والع�صرون، �صفر/ ربيع االآخر 1416هـ، �ش 162.
طرخان، اإبراهيم علي، االإ�صالم واملمالك االإ�صالمية يف   -4

احلب�صة يف الع�صور الو�صطى، �ش31.

م�صرتكة  ثقافة  العربية،  الثقافة  اأ�صبحت 
بني هذه املجموعات)1(.

جنًبا  ت�صري  متداخلة  هناكعدةعوامل 
واحدة  ملوؤثرات  وتخ�صع  جنٍب،  اإىل 
اللغة  انت�صار  اإىل  واأدت  معًا  ت�صافرت 
 ، بلغة  الناطقني  مناطق  يف  العربية 
مقدمة  يف  ياأتي  الذي  الديني  العامل  منها 
عوامل انت�صار اللغة العربية، و�صارت اللغة 
الأنها  اإىل جنٍب؛  االإ�صالم جنبًا  العربية مع 
لغة القراآن الكرمي ولغة العبادة؛ لذا اأقبلت 
االإ�صالم)2(،  اعتنقت  التي  ال�صعوب  عليها 
العربية  باللغة  الديني  التعليم  وارتبط 
يف  العربية  االأبجدية  ا�صتخدمت  حيث 
تعليم القراآن الكرمي وعلومه، وتعدُّ اخللوة 
املكان التقليدي لطلب العلم الديني، ويعرف 
"ُدَر�َصاْء  بـ  لغة  يف  العلم  طالب 
"واملفرد"َديَر�َصاْي"، ويف مراحل متقدمة 
من م�صرية تعليمه يعرف"طلبتاْي "والذي 
"حافظ  يعرف  كاماًل  الكرمي  القراآن  حفظ 
قراآن"، والذي در�ش الفقه يعرف بـ"فقيه"، 
ويعرف الذي در�ش ال�صريعة  واأجيز فيها 
بـ"�صيخ"  يعرف  واملقرئ  بـ"القا�صي"، 
بـ"اإمام"واملوؤذن  يعرف  امل�صجد  واإمام 
الوطنية  الوحدة  اإرتريا وم�صكلة  اإيلو�ش،  حممد عثمان   -1
للعملة  ال�صودان  مطابع  امل�صلح،  الكفاح  حقبة  يف 

املحدودة، اخلرطوم، 2003م، �ش31.
يف  العربية  والثقافة  االإ�صالم  حممود،  اأحمد  ح�صن   -2

اإفريقيا، �ش 51.
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حركة  انتعا�ش  على  والق�صور  وامل�صاجد 
دهلك  �صكان  ويتحدث  العربية،  الثقافة 
من  األفاظ  فيها  متتزج  لغة   اليوم 

اللغة الدنكلية والعربية)3(.
العربية  اللغة  ن�صر  يف  اأ�صهم  اآخر  وعامل 
ا�صتقر  فقد  التجارية،  الَعالقات  يف  يتمثل 
بع�ش التجار العرب على ال�صاحل ال�صرقي 
على  لهم  مراكز  واأقاموا  االأحمر،  للبحر 
)با�صع،  ال�صاحل، وعن طريق ميناء  طول 
وعيذاب، و�صواكن( انتقلت الثقافة العربية 
هوؤالء  وكان  البجة،  اأر�ش  اإىل  االإ�صالمية 
الداخلية،  املناطق  اإىل  يرحلون  التجار 
اأثناء  ويف   الوقت،  بع�ش  بها  ويقيمون 
اإقامتهم كانوا يخالطون النا�ش ويتعاملون 
العربية،  واللغة  االإ�صالم  وين�صرون  معهم 
اأ�صواقًا  ال�صاحلية  املدن  هذه  كانت  كما 
�صخمة يق�صدها اأبناء البالد االأ�صليني للبيع 
االحتكاك  هذا  لهم  يتيح  فكان  وال�صراء، 
من  العربية  والثقافة  االإ�صالمية  باحلياة 
االإ�صالم،  اعتناق  اإىل  يدفعهم  مما  قريب؛ 
هذه  مثل  يف  التجارية  املعامالت  اأن  كما 
االأ�صواق كانت تتم يف الغالب باللغة العربية 
املحلية؛  البالد  بلغات  املختلطة  بالعربية  اأو 
قدرًا  يعرفوا  اأن  االأفراد  لهوؤالء  اأتاح  مما 
من اللغة العربية من خالل هذه املعامالت. 
فتحي غيث، االإ�صالمواحلب�صةعربالتاريخ،مكتبةالنه�ش  -3

ةامل�صرية – القاهرة، )ب ت( �ش76.

معارفهم  ينقلوا  اأن  املهاجرون  وا�صتطاع 
وكذلك  ال�صيا�صية،  ونظمهم  الزراعية 
التي دخلت يف �صراع مع  ال�صامية  لغتهم 
هذا  نتيجة  وكانت  للبجة،  املحلية  اللغات 
اأغلب  يتكلمها  فاأ�صبح  تفوقها  ال�صراع 
الهجرات  تاأثرت  وقد  البجاوية،  القبائل 
باال�صطرابات  اإفريقيا،  �صرق  اإىل  العربية 
ال�صيا�صية داخل اجلزيرة العربية،مما دفع 
كثريا من العرباإىل الهجرة فق�صدوا �صرق 
اتخذ  وقد  اإفريقيا"عدولي�ش"و"دهلك"، 
العرب من جزر )دهلك( منفى للمعار�صني 
االأموي  اخلليفة  نفى  وقد  للنظام)1(، 
الفتح  اأبو  ال�صاعر  امللك  عبد  بن  �صليمان 

الكندي وفيها يقول)2(.
واأَقبـح بدهلك من بلدة

فكل اأمرئ حلها هالك
كفاك دليـاًل على اأنها

جحيم وخازنها مالك
وقد ظلت جزيرة دهلك متثل بوابة من بوابات 
العربية،وا�صتقر  واللغة  االإ�صالم  دخول 
لتعليم  زوايا  فيها  وتاأ�ص�صت  العلماء  فيها 
الكوفية  اخلطوط  وتدل  واللغة،  الدين 
اجلميلة التي وجدت منحوتًة يف االأ�صرحة 
بني  الثقافية  التاأثريات  تبادل  ح�صن،  ف�صل  يو�صف   -1
اإفريقيا  و�صط  وبني  جهة  من  وم�صر  واليمن  احلجاز 

و�صمالها من جهة اأخرى، �ش14.
ياقوت احلموي، معجم البلدان، بريوت، لبنان، ج2، )ب   -2

ت(، �ش493.
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بني  واللغوي  الب�صري  التداخل  �صاعد 
بع�ش القبائل الوافدة والقبائل املحلية على 
من  لغة   يف  كثرية  مفردات  بروز 
اأ�صل عربي، فمثاًل اأنها ت�صرتك مع اللهجة 
"حقان"  مثل  كلمات  يف  اليمنية  العامية 
مبعنى  "دمو"  وكلمة  الرئب  اللنب  وتعني 
"هرة"، وكلمة "جنبويت" مبعنى ال�صكني، 
ويذخر قامو�ش لغة  بعدد كبري من 
مثل،  املعا�صرة،  احلديثة  العربية  الكلمات 
كلمة حافلة والتي تنطق "حافلت" وكهرباء 
وتنطق كهربت، ومن املعلوم اأن اال�صم يف 

لغة  تلحقه "التاء" ال�صاكنة. 
للكلمات  معربًا  هي  العربية  اللغة  اأن  كما 
كلمة  مثل:   ، لغة  اإىل  االأجنبية 
اإنرتنيت،  موبايل،  تلفزيون،  )تلفون، 

كمبيوتر(، وغريها من الكلمات املختلفة.
الكتب  على  العربية  اللغة  تاأثري  انتقل  وقد 
الدينية التي متت ترجمتها من العربية اإىل 
اجلعزية، حيث ظهرت اآثار عربية وا�صحة 
يف كثري من العبارات واالألفاظ بن�صها كما 
االألفاظ:  هذه  ومن  العربية،  اللغة  يف  هي 
)احلب�ش، احلكيم، املنار، القارورة، الوباء، 

اخلف، الورد،اجلنني()3(.
بني  امل�صرتكة  الكلمات  من  كثري  هنالك 
هي  كما  تنطق   ، و العربية  اللغتني 
والعرب،�ش231-  احلب�صة  بني  عابدين،  عبداملجيد   -3

.233

بفتح  االأثرياء  التجار  من  العديد  قام  كما 
اخلالوى واملدار�ش لتحفيظ القراآن الكرمي 
ير�صلون  كانوا  كما  العربية،  اللغة  وتعليم 
دم�صق  اأو  احلرمني  اإىل  املتفوقني  الطالب 

اأو القاهرة الإمتام تعليمهم)1(.

املبحث الثالث
مناذج من الظواهر اللغوية امل�شرتكة 

بني اللغة العربية ولغة 
بني  العالقة  اأ�صا�ش  االأ�صل  وحدة  متثل 
، وت�صرتك اللغتان  اللغتني العربية و
ب�صبب  امل�صرتكة  الظواهر  من  كثري  يف 
�صنجد  بينهما  املقارنة  فعند  القرابة،  �صلة 
كثريًا من التوافق بني اللغتني يف االأ�صوات 
النحوية  الرتاكيب  قواعد  ويف  واالألفاظ 

وال�صرفية)2(.
اللغتني  بني  املتبادل  اللغوي  التاأثري  اإّن 
امتـــــــــزاج  �صببــــــــــــــه   ، و العربيــــــة 
من  عمقًا  اأكرث  ب�صورة  بالعربية   ) (
الأ�صول   ن�صبًة  االأخرى،  اللغات 
بلغة   الناطقني  وتقارب  ال�صامية 

جغرافيًا من اجلزيرة العربية.
يف  العربية  والثقافة  االإ�صالم  حممود،  اأحمد  ح�صن   -1

اإفريقيا، ج1،ط2، القاهرة، �ش432-431.
يف  امل�صلمني  علماء  جهود  الزعبي،  حممد  �صالح  اآمنة   -2
)درا�صة  العربية  اللغة  يف  احلب�صية  املفردات  تاأ�صيل 
لغوية مقارنة(، املجلة االأردنية يف الدرا�صات االإ�صالمية، 

مج7، ع3، 2011م، �ش68.
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م�صجدم�صجد
عامتعام

اأرداأر�ش
�صماي اأو ع�صرت�صماء

ُكوكبكوكب
هالل / اأو "ورح"هالل
اأتايف اأثايف

�صداق/ �صداق )املهر(�صداق
مدر )االأر�ش(مدر
عدو )اأباي(عدو
حبلحبل

اجلدول  يف  وردت  التي  املفردات  هذه 
اأعاله، هي من املفردات املتطابقة يف املعنى 
من  ناجت  النطق،  يف  االختالف  بع�ش  مع 

تاأثر لغة  باللغات االأخرى.
جدول ال�شمات امل�شرتكة:

الكلمات  يف  ال�صامية  اللغات  ت�صرتك 
االأ�صا�صية التي ت�صري اإىل املظاهر املوجودة 
يف البيئة التي ن�صاأت فيها اللغة االأوىل، مثل 
والنباتات،  واحليوانات  الطبيعة  مظاهر 
واأع�صاء ج�صم االإن�صان والعالقات االأ�صرية 

وال�صمائر واالأعداد.
االأ�صرية  العالقات  على  الدالة  الكلمات  من 
بني  امل�صرتكة  االإن�صان  ج�صم  واأع�صاء 

اللغتني.
اأع�صاء ج�صم االإن�صان العالقات االأ�صرية 

العربية  ال�صهور  فمثاًل:  حتريف  دون 
يطلقون  الذي  �صعبان  �صهر  ا�صتثنينا  اإذا 
اأيام االأ�صبوع تنطق  اأن  عليه )مداقن( كما 
االأحد  يوم  عدا  ما  العربية،  مع  متطابقة 
يطلقون عليه )�صمبت عباي( مبعنى ال�صبت 
فينطقونها  اخلم�ش  ال�صلوات  اأما  الكبري، 
والع�صر  والظهر  )ال�صبح  هي:  كما 
بع�ش  حدوث  مع  والع�صاء(،  واملغرب 
التغريات ال�صوتية لغياب بع�ش االأ�صوات 

. يف 
الكلمات  بع�ش  اإيراد  اإىل  الباحث  �صعى 
وذلك   ، مع  املعنى  يف  املتطابقة  العربية 
وال�صوت،  النطق  العربية يف  مع  باالتفاق 
وال�صوت  النطق  يف  قليل  اختالف  مع  اأو 

وتركيب اللفظ.
بع�ش  الباحث  يورد  التو�صيح  من  وملزيد 

الكلمات العربية املتطابقة.
املقابل بـالكلمة العربية

اأ�صراأثر
حوجبحاجب

بابباب
دنب اأو زنبذنب
كبدكبد

اأمعيتاأمعاء
حليبحليب

كُلبكلب
فر�شفر�ش



{153}العدد اخل�م�س - رجب 1439هـ / م�ر�س 2018م

ال�صمائر 
املنف�صلة

ال�صمائر املت�صلة

عربيعربي
جاءَك انااأنا

حممد
حممد 
مطياَك

�صاأليَك�صاألَكاإنتااأنَت
�صاأليِك�صاألِكاإنتياأنِت
و�صينَك حنانحن

بهم
اإبوم 
فانينَك

اأنتما 
للمذكر

اإنتم 
كلئوت

ا�صاألناكماأخربناكم

اأنتما 
للموؤنث

اإننت 
كلئوت

�صاألها 
عن اأخيها

من حوها 
�صاأليها

�صاأليوم�صاألهماإنتماأنتم 
�صاأليوم�صاألناهمِهُتههو
�صاأليكم�صاألكمِهتاهي
اأعطيناكم ِهتومهم

املال
مال 

هبناكم
�صاألني�صاألُهنَِّهنتهن

من خالل املقارنة بني اللغتني على م�صتوى 
�صمري  داللة  يف  اللغتان  تتفق  ال�صمائر، 
املتكلم واملخاطب والغيبة، ويف عدم متييز 
الواحد،  املتكلم  املذكر واملوؤنث يف �صمري 
ال�صمائر  وجود  يف  اللغتان  وتت�صابه 
ال�صمائر  اتفاقهما يف وجود  املنف�صلة مع 
املت�صلة بالفعل، وال متيز اللغتان بني املذكر 
لنف�صه  املعظم  املتكلم  �صمري  يف  واملوؤنث 

عربيعربي
ِعْنعنياأباأب
اآِنفاأنفاأماأم
اأففمحواأخ

َراأَ�شراأ�شِحْتاأخت
ن�صالل�صانحالخال
اأنياباأ�صنانحموحمو
اإدييدحماتحماة
امعيتاأمعاءحلتوخالة

ال�صوتية  التغريات  بع�ش  حدوث  يالحظ 
يف بع�ش الكلمات، مثل: كلمة "حو، ِحْت، 
وحال" وذلك لعدم وجود �صوت "اخلاء" 

 . يف 
على  الدالة  االأ�صماء  يف  اللغتان  وت�صرتك 
ب�صل،  �صعري،  توم،  )كمون،  النبات: 
احليوانات:  اأ�صماء  ومن  �صعري(،  ليمون، 
وتتفق  فر�ش(،  جمل،   / كلب،  )بغل، 
اللغتان يف االأعداد من ثالث ف�صاعدًا، مع 

حتول ب�صيط يف النطق ومثال لذلك:
عربيعربي
�صبُع�صبعة�صل�شثالثة
ْمانثمانيةاربعاأربعة �صِ

عت�صعةَحِم�ْشخم�صة �صِ
�ش�صتة ع�صرع�صرة�صِ

واملت�صلة(  )املنف�صلة  ال�صمائر  وتت�صابه 
ذلك  يو�صح  التايل  واجلدول  اللغتني،  يف 

الت�صابه:
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اأبداُن،  واجلمع  وال�صَّّوى  الراأ�ِش  �صوى  ما 
ورجٌل باِدٌن: �صمني ج�صيم()2(، ولكن كلمة 
"بدن" نف�صها تعني يف  رائحة نتنة، 
بلغة  املعنى  حول  لطيفة  مالحظة  وهناك 
دون  اجل�صد  هو  البدن  اأن  حيث   
الراأ�ش ويف لغة  هو كذلك؛ ولكن ما 
ميكن اأن ن�صري اإليه هو اأن املعنى يف  
يعرب عن حالة اجل�صد بدون الراأ�ش يتحول 
داللة  جاءت  اجليفة  حالة  ومن  جيفة،  اإىل 

 . الكلمة يف 
على  تدل  "الَبْعُل"  العربية  يف  "بعل"  كلمة 
اإال  مطٌر  ي�صبها  ال  التي  املُرتفعُة  االأْر�ُش 
الزوُج  و"الَبْعُل":  ال�صنِة،  يف  واحدًة  مرًة 
َبْعلِي َشْيًخا})هود: 72(  {َوَهَذا  وقوله تعاىل: 
وتاأتي  وماِلُكُه)3(.  ربُُّه  ال�صيء":  و"بعل 
بيت(  )بعل  مثل  �صاحب،  مبعنى   
مبعنى )�صاحب البيت(، و)بعل عد( مبعنى 
)�صاحب  نواي(،  و)بعل  البلد(،  )�صاحب 
يف   "بعل"  كلمة  اأن  اأي  املا�صية( 

تاأتي مبعنى �صاحُب ال�صيء ومالكه.
هذا اجلدول يبني ا�صتخدام الكلمات العربية 
يف  يف غري معانيها التي ت�صتخدم 

يف العربية. 
لغة  دخلت  العربية  املفردات  من  جمموعة 
 عن طريق االقرتا�ش يف املجاالت 
ومل  نف�صها،  املعاين  وت�صتخدم  املختلفة، 

يطراأ عليها تغيري يذكر.
املرجع ال�صابق نف�صه، �ش232.  -2

ابن منظور، ل�صان العرب، �ش316.  -3

املذكر  بني  اللغتان  متيز  اجلماعة،  معه  اأو 
واملوؤنث يف �صمري املخاطب املفرد، وكذلك 

يف �صمري املفرد الغائب. 
الكلمات امل�شرتكة واملقتب�شة:

تخ�صع  املقتب�صة  الكلمات  اأن  املعروف  من 
اقتب�صتها،  التي  اللغة  يف  ال�صوتي  للنظام 
يف  التحريف  بع�ش  ذلك  جراء  من  وينالها 

اأ�صواتها وطريقة نطقها، اأو تبقى كما هي.
من  يف   الدخول  حديثة  واالألفاظ   
باأ�صواتها  الغالب  يف  احتفظت  العربية، 
ومن ثم نطقها اإال اأن االألفاظ االأ�صا�صية التي 
ال�صامي  االأ�صل  من  منحدرة  اأنها  افرت�ش 
االأول، قد نالها كثري من التغري يف االأ�صوات 
اأن  ويف الداللة، فمن ناحية الداللة، نالحظ 
بلغة   يقابلها  العربية  )بلع( يف  كلمة 
معنى  بني  خالف  ثمة  ولكن  )بلع(،  كلمة 
الكلمتني، اإذ تدل "بلع" العربية على ال�صرب 
واالجرتاع، وبلع الطعام وابتلعُه مل مي�صغه، 
"بلع" يف  اأما  الطعام)1(،  جمرى  والبلعوم 
 فتدل على عملية االأكل، ولكن تتفق 
اللغتان يف اال�صتقاق فكلمة "َبِلْع"، "بلعا"، 
"بالع"، "بلوع"، "بيلعاي"، مبعنى "ياأكُل" 
"اأكول"،  "ماأكول"،  "اأكال"،  ،"اأكَل"، 
وهكذا على الرتتيب، ويالحظ كذلك كلمات 
عربية تاأخذ يف  داللة خمتلفة اختالفًا 
تامًا، فكلمة )بدن( يف العربية تعني اجل�صد: 
اجَل�َصِد،  ِمَن  والَبَدُن  ج�صُدُه  االإن�صان  )بدن 
ابن منظور، ل�صان العرب، حتقيق عبد الله علي الكبري   -1

واآخرون، دار املعارف، القاهرة، مج1، �ش345.
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ن�صاْلل�صاٌنرا�شراأ�ٌش
ِعْنعنٌيقهوتقهوة
اأْفٌفو: فماإِدْن اأُذٌن

ناٌب، 
اأنياب

ِنْيب، 
اأنياب، 

نيبت

َنْحٌر: 
اأعلى 
ال�صدر

َنَحْر: 
ال�صدر

ِطْب: اآِنْفاأنٌف
الثدي

ِطْب: 
الثدي

عربيعربي
حزنحزنموتموت
حزبحزببحربحر
مفتاحمفتاحدكاندكان
م�صيم�صاء�صرْق�صرَق
قربقربطعمطعم
اتننياالأثننيفا�شفاأ�ش

جمعتاجلمعةاخلمي�شاخلمي�ش

معناها يف لغة معناها يف اللغة العربيةالكلمة
بياُن احلجة)1(، ويف التنزيل العزيز: {ُقْل َهاُتوا برهان

ُبْرَهاَنُكْم إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي} )2(. 

نور اأو �صوء.

 اجلماعة املتفرقة)3(.-بقط
االإن�صان  ما �صقط من التمر اإذا قطع.- ج�صم  يف  تظهر  حبوب 

ب�صبب احلرارة املرتفعة.
وابتلعه: بلع الطعام  وبلع  وابتلعه،  بلعًا  ال�صيء  بلع 

مل مي�صغه)4(.
اأكل الطعام وم�صغه مطلقًا.

 الرجل ال�صحاك)5(. -بهلول
تقال للذي ال يح�صن الت�صرف. العزيز اجلامع لكل اخلري.-

رائحة كريهة. البدن من اجل�صد ما �صوى الرَّاأ�ِش وال�صََّوى)6(.بدن
اإناء لغلي ال�صاي.الربادة: اإناء ُيرِبُد املاء)7(، "ثالجة"برادة
كل �صيء بارد مثل املاء البارد.كحل ي�صتخدم للعني)8(.برود
ندمالهالك)9(.تع�ش
يف قلة العقل وف�صاد الراأي)10(.حمق ف�صل  ال�صخ�صية،  يف  �صعف 

عمل ما.

1- املرجع ال�صابق نف�صه، �ش270.
2- �صورة البقرة، االآية111.

3- ابن منظور، مرجع �صابق، �ش 325.
4- املرجع ال�صابق نف�صه، �ش 345.
5- املرجع ال�صابق نف�صه ، �ش 375.

6- املرجع ال�صابق نف�صه، �ش 232.
7-املرجع ال�صابق نف�صه، �ش248.

8- ابن منظور، ل�صان العرب، �ش250.
9- املرجع ال�صابق نف�صه، �ش423.

10- املرجع ال�صابق نف�صه، 999.
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بني  كثرية  م�صرتكة  مفردات  وجود    -3
من  منحدرة  و العربية  اللغتني 

االأ�صل ال�صامي.
بني  متبادل  لغوي  تاأثري  هنالك    -4

اللغتني.
5-  حدوث بع�ش التغريات ال�صوتية يف 
يف  ا�صتخدمها  لدى  العربية  الكلمات 
يف  االأ�صوات  بع�ش  لغياب   ،

.
التو�شيات

من  الدرا�صة  اإليه  تو�صلت  ما  على  وبناًء 
نتائج تو�صي باالآتي:

1-  االهتمام باإجراء درا�صات مقارنة بني 
امل�صتويات  جميع  يف  اللغتني،  نظام 
بني  واالختالف  االتفاق  اأوجه  ملعرفة 
اللغتني؛ الأنها ت�صاعد يف عملية تعليم 

اللغة العربية يف �صرق ال�صودان.
العربي  باحلرف  لغة   كتابة    -2
ال�صعوب  لغات  �صمن  واإدراجها 
منظمة  لها  اخرتعت  التي  االإ�صالمية 

االإي�صي�صكو رموز كتابية.
3-  اال�صتفادة من الكلمات امل�صرتكة يف 

اإعداد كتب تعليم اللغة العربية.
يقرتح الباحث االآتي:

لغة  حول  العلمية  اجلهود  تكثيف    -1
.

اخلامتة
اأن  اإىل  الدرا�صة  هذه  ختام  يف  نخل�ش 

ولغة  العربية  اللغة  بني  العالقة 
يف  خا�صة  ال�صامع  يتبينها  يكاد  عالقة   ،
االإن�صان  ي�صمع  فعندما  املفردات،  جانب 
اأنه ي�صمع  لغة  يظن  بع�ش مفردات 
يجد  الأنه  العربية؛  اللغة  من  حمورة  لغة 
باالأمر  لي�ش  وهذا  عربية  مفردات  فيها 
امل�صتغرب؛ وذلك الأن اللغتني ينحدران من 
االأ�صل الواحد، فلذا من املتوقع ا�صرتاكهما 

يف كثري من اخل�صائ�ش.
النتائج حول  بع�ش  اإىل  الدرا�صة  تو�صلت 
 ، ولغة العربية  اللغة  بني  العالقة 

والنتائج هي:
النتائج

تو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج االآتية:
العربية  اللغة  بني  احلالية  العالقة  اإن    -1
من  حلقة  اإال  لي�صت  ولغة  
لغة  واأن  والتبادل،  االت�صال  حلقات 
عدد  ت�صتملعلى  املعا�صرة   

كبري من الكلمات العربية.
اللغتني  بني  امل�صرتكة  الكلمات  ت�صري   -2
البيئة  يف  املوجودة  املظاهر  اإىل 
ج�صم  واأع�صاء  الطبيعة  مظاهر  مثل 
االإن�صان والعالقات االأ�صرية واالأعداد 

وغريها من املظاهر.
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ج.ك.ن. تريفا�صكي�ش، اإرتريا م�صتعمرة   -5
1952م،   -1941 االنتقال  مرحلة  يف 
الكنوز  دار  �صغري،  جوزيف  ترجمة 

االأدبية،  بريوت، ط2، 1974م. 
حامد �صالح تركي، اإرتريا والتحديات   -6
امل�صريية، درا�صة وثائقية يف ال�صعب 
االإرتري وكفاحه امل�صلح، دار الكنوز 

االأدبية، بريوت، ط1، 1978م.
�ش.ف. نايدل، الرتكيب ال�صكاين يف اإرتريا،   -7
العنا�صر والقبائل، ترجمة: جوزيف �صغري، 

دار امل�صرية، بريوت، ط1، 1977م.
ال�صيد يعقوب بكر، ن�صو�ش يف فقه اللغة   -8
للطباعة  العربية  النه�صة  دار  العربية، 

والن�صر، بريوت، ج1، 1970م.
اإرتريا،  تاريخ  �صبي،  �صالح  عثمان   -9
بريوت،  االأدبية،  الكنوز  دار  مطبعة 

ط2، 1984م.
اللغة،  علم  وايف،  الواحد  عبد  علي    -10
ط9،  والن�صر،  للطباعة  م�صر  نه�صة 

2004م. 
مو�صوعة  قا�صم،  ال�صريف  11- عون 
ال�صودان،  يف  واالأن�صاب  القبائل 

اأ�صهر االأماكن، ج4، ط1، 1996م.
عرب  االإ�صالمواحلب�صة  غيث،  12- فتحي 
 – امل�صرية  النه�صة  مكتبة  التاريخ، 

القاهرة، 2001م.

االأدبية  الن�صو�ش  وجمع  درا�صة    -2
واالأمثال ومقارنتها باللغة العربية.

)عربي-  اللغة،  ثنائي  معجم  تاأليف   -3
.)

امل�شادر واملراجع
اأوًل- امل�شادر:

القراآن الكرمي.  -1
2-  احلديث النبوي ال�صريف. 

ال�صحيح  اإ�صماعيل،اجلامع  بن  حممد 
اليمامة،  كثري،  ابن  املخت�صر،دار 

بريوت، مج6،ج1، 1987م.
ثانيًا- املراجع:

من�صورات  ال�صامرائي،  اإبراهيم   -1
�صل�صلة  واالإعالم،  الثقافة  وزارة 

املعاجم والفهار�ش، ج4، 1984م.
حتقيق  العرب،  ل�صان  منظور،  ابن    -2
دار  واآخرون،  الكبري  علي  الله  عبد 
)د  ط(،  )د  مج1،  القاهرة،  املعارف، 

ت(.
3-  اأبو فرج علي بن احل�صني االأ�صفهاين، 
االأغاين، درا الكتب امل�صرية، القاهرة 
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