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 ملخص البحث
مصنفات اللغويين يف   ) بعض (موضوع هذا البحث هو دراسة كلمة 

والنحويين، وشملت هذه الدراسة الحديث عن مفهومها وداللتها، واستعمالها، 

واألمور التي تكتسبها باإلضافة، ومراعاة لفظها ومعناها، وما اختصت به عند 

قطعها عن اإلضافة، من حيث التعريف والتنكير واإلعراب، وبيان حكم دخول 

حكم تثنيتها وجمعها وتصغيرها، والجمع األلف والالم عليها، ثم الحديث عن 

بينها وبين ) مِن ( التبعيضية يف أسلوب واحد، وقد ناقش البحث كلَّ هذه 

الجوانب من خالل ما ورد يف كتب النحاة واللغويين من أنظمة وأقيسة وشواهد، 

ح ما رآه صواًبا، معضدا ذلك بالدليل ما أمكن.  ثم رجَّ

 أحكام  -داللة    -نحوي  -درس   -بعض الكلمات المفتاحية:
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The word "some" in grammar study: 

 Significance and provisions 

Mohamed Mohamed Ahmed Abdel-Bari 
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in Menoufia - Al-Azhar University - Egypt 
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Abstract 

The present paper investigates the word "some" 
in the works of linguists and grammarians, 

including its concept, connotations, usage, what it 

acquires by addition, its pronunciation and 
meaning. The paper also discusses its distinctive 

features when severed from addition; definition, 

anonymity, parsing, adding "the" to it, the rule of 
its dual form, plural form and minimal form and 

combining it with partial "of"  in one style. The 

paper discussed all these aspects through the 
books of grammarians and linguists on 

regulations, measurements and evidences, giving 

preference to what is believed to be correct, with 
evidences whenever possible. 
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ــة
َ
م

ِّ
 املـقــد

، والصالة والسالم على سيدنا محمد نبيه وعبده  الحمد هلل على التوفيق لحمده

يبين، وأصحابه التابعين، وبعد:  ، وآله الطَّ

فهذه ِدراسة نحوية لكلمة ثالثية المبنى، متشعبة الجوانب، متعددة األحكام، 

التي تعددت )بعض(، كثيرة الدوران يف كالم العرب شعًرا ونثًرا، تلك هي كلمة 

مذاهب النحويين يف أحكامها، األمر الذي دفعني أْن  يف داللتها اآلراء، واختلفت

أجعلها موضوًعا لبحثي؛ إدراًكا مني ألهميتها، وقد عرضت لهذه الكلمة من 

 جميع جوانبها، تحت عنوان: 

 كلمـة ) بـعـض ( يف الدرس النحوي: داللتها وأحكامها

ءِ  ًحا ما يقبُلُه ال ،مستأنًسا بنصوِص علمائِنا األَِجالَّ ماعَ  ،عقُل ُمَرجِّ  ،ويوافُق السَّ

والَمدِّ البصيِر  ،ملتزًما جانَِب اإليجاِز، مع التوضيِح يف َضوِء التحليِل المْقَتِصدِ 

رِ  ليكوَن ذلَك دليَل ِصْدٍق على أصالِة العربيِة  ،لمسيرِة البحِث اللُّغوي المَتَطوِّ

 لحكيِم.وليكشَف يف شموٍخ عن ِسرِّ اختياِرَها لغًة لتنزيلِه ا ،ومرونتِها

مقدمة، وثمانية مباحث، وخاتمة،  وقد اقتضْت طبيعُة هذه الدراسِة أْن تكوَن يف

 للموضوعات. وقائمة للمصادر والمراجع، وفهرس

 فقد بيَّنُت فيها أهميَة الموضوِع، وسبَب اختياِرِه. أما املقدمة

  :وأما املباحث

 معنى ) بعض ( وداللتها. فأوهلا:

 : استعمالها.ثانيهاو

 .األمور التي تكتسبها كلمة ) بعض ( باإلضافة لثها:وثا

 .: مراعاة لفظها ومعناهاورابعها
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 .) بعض ( المقطوعة عن اإلضافة بين التنكير والتعريف وخامسها:

ما تختص به ) بعض ( المقطوعة عن اإلضافة من حيث  وسادسها:

 اإلعراب.

 دخول األلف والالم على )بعض(. وسابعها:

واجتماعها مع )ِمِن(  ) بعض ( وجمعها وتصغيرهاتثنية  وثامنها:

 .التبعيضية

 فقد بينُت فيها أَهمَّ النتائِج التي أسفَر عنها البحُث. وأما اخلامتة 

 وبعدُ،،،

عي اإلحاطَة والكماَل يف هذه الدراسةِ   وحَدهُ  ،فإنني ال أدَّ
ِ
ولعلَّ  ،فالكماُل هلل

والمأمول من المتحلِّين بحلى  ،َءةً األياَم تكشُف لنا جوانَب أكثَر إقناًعا وإضا

اإلنصاف، إذا عثروا على شيء زلَّت فيه القدم، أو طغى به القلم، أن يستحضروا 

 أنَّ لكلِّ جواٍد كبوًة، ولكلِّ صارٍم نبوًة، واألمر كما قال هذا الحكيم )من الرمل(:

ه يُف َنَبا      َصحَّ منِّي العزُم والدَّ ي إَِذا السَّ  ُر َأبىال تُلْم كفِّ

ِخَر لي عنده أجَرها ،واهلَل أسأُل أْن ينفَع هبِذِه الدراسةِ   ،إنَُّه نعم الموَلى ،وأْن َيــدَّ

 ونعم النصير.

 ردكتو                                                                               

 حممد حممد أمحد عبد الباري
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

 

 ض ( وداللتهامعىن )بع: املبحث األول
، فبعُض الشيء جزٌء منه، قلَّ أو  ،بعض: لفظ يدلُّ على الطائفةِ  ال على الكلِّ

ْضُت الشيَء: جعلتُ  َكُثَر، وجمعُه )أبعاض(، قُت وقد َبعَّ ه أبَعاًضا، أي: فرَّ

 مئ زئ رئ }، و(2)، { مقجك حق مف } قال تعالى: (1)،أجزاءه
 ين ىن }و (3){مب زب رب يئ ىئ نئ
 (4){مهىه جه

، وبعٌض اختصاٌص  »قال سيبويه :   (5)«.وكلٌّ َعمَّ

َومعنى )ُكّل( عموٌم وَجمٌع... َومعنى )بعٍض( اختصاٌص » وقال ابن سيده: 

 (6)«.وُجزءٌ 

أي أنَّ  لفظ )ُكّل( يدلُّ على هناية العموم ، و لفظ )بعض( يدلُّ على 

، وعلى ثالثة أرباعه،  الخصوص، وليس على هنايته، فقد تقع على نصف الكلِّ

                                                
، تحقيق محمد سيد كيالين ، 54ينظر المفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ص (1)

، ت/ 1/489، وتهذيب اللغة ألبي منصور  األزهري1961ط/ مصطفى الحلبي 

، 4/234والمخصص البن سيده عبدالسالم هارون، ط/ الدار المصرية للتأليف والنشر،

هـ 1417، سنة 1، ط-بيروت  -تحقيق: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي 

م، ولسان العرب البن منظور )ب ع ض(، ط/ دار صادر بيروت، والقاموس المحيط 1996

 ، ط/ مصطفى البابي الحلبي.2/324للفيروز آبادي 

 (.123رة طه، من اآلية ) (، وسو36سورة البقرة، من اآلية )  (2)

 (.29سورة العنكبوت، من اآلية ) (3)

 (.12سورة الحجرات، من اآلية ) (4)

 ،3ط ،دار الكتب العلمية بيروت ،، تحقيق عبد السالم محمد هارون4/231الكتاب  (5)

 م. 1988 -هـ 1408

 .4/234المخصص البن سيده  (6)
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ء ُكله َما عدا أقلَّ ُجْزء وعلى مع
ْ

ي ظمه وأكثره، وبالعموم َفإِنََّها تقع على الشَّ

 (1)مِنُْه.

َأَماَتُه :" (2){مخجس جخ مح جح مج حج }: قال أبو حيان يف قوله تعالى

ْمِس: اهلُل َغْدَوَة َيْوٍم، ُثمَّ َبَعَثُه َقْبَل اْلُغُروِب، َبْعَد مِاَئِة َسنٍَة، َفَقاَل: َقْبَل النََّظِر إِلَ  ى الشَّ

ْمِس، َفَقاَل: َأْو َبْعَض َيْوٍم، َفَكاَن َقْوُلُه: َيْوًما َعَلى  َيْوًما، ُثمَّ اْلَتَفَت َفَرَأى َبِقيًَّة مَِن الشَّ

َق َأنَُّه َلْم ُيْكِمِل اْلَيْوَم، َقاَل: أَْو َبْعَض َيْوٍم، َوفِي َقْولِِه: ) َأوْ  ا َتَحقَّ ، ُثمَّ َلمَّ  َسبِيِل الظَّنِّ

ءِ 
ْ

ي ُه ُيْطَلُق َلْفُظ َبْعٍض َعَلى َأْكَثِر الشَّ  (3)«.َبْعَض َيْوٍم(، َدلِيٌل َعَلى َأنَّ

( مستشهًدا بقوله  (4)وذهب أبو عبيدة إلى أنَّ )بعًضا( تكون بمعنى )ُكلٍّ

)بعض( "قال:  ،(5) ﴾هتمث مت خت حت جت هب}تعالى:

 (6)."يكون شيئا من الشيء، ويكون كلَّ الشيء

                                                
اللغة ألبي الحسين بن إسماعيل بن سيده  ، و العدد يف 5/213ينظر المخصص البن سيده  (1)

، تحقيق عبد اهلل بن الحسين الناصر وعدنان بن محمد الطاهر ط أولى  76ص 

 م. 1993ه/1413

 (.259سورة البقرة ، من اآلية ) (2)

، ط/ دار الفكر للطباعة والنشر 2/634البحر المحيط يف التفسير ألبي حيان األندلسي  (3)

 م.1992هـ،1412

لم يكن  "معمر بن المثنى البصري ، من أئمة العلم واألدب واللغة، قال عنه الجاحظ :  هو (4)

، 7/164هـ . ينظر معجم األدباء لياقوت الحموي 209، تويف سنة "أعلم بجميع العلوم منه

 م.1936هـ ، 1355دار المأمون ، القاهرة، 

 (.50سورة آل عمران من اآلية )  (5)

، ت/ محمد فؤاد سزكين، مكتبة 1/94يدة معمر بن المثنى مجاز القرآن ألبي عب (6)

 هـ.1381القاهرة، طبعة  –الخانجي 
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قال أبو عبيدة معنى: "حاق الزجاج كالم أبي عبيدة قائاًل: وقد ردَّ أبو إس

َم عليكم، وهذا  َم َعَلْيُكْم( معناه: كلُّ الذي ُحرِّ ِذي ُحرِّ ُِحلَّ َلُكْم َبْعَض الَّ
ِ

)َوأل

ا اْستَِحالته يف اللَغِة فإنَّ البعَض  مستحيل يف اللغة ويف التفسير، وما عليه العمل، َفأمَّ

....، وإنما جاَءهم عيسى بتحليل ما كان حراًما عليهم، قال والجزَء ال ُيكوُن ال ُكلَّ

:  ،(1)﴾حج مث هت مت خت حت جت هب}اهلل عزَّ وجلَّ
ا أْن يكون أَحلَّ لهم القتَل والسِرَقَة  وهي نحو الشحوم، وما يتبعها يف التحريم، فأمَّ

َنا فُمحال  (2)."والزِّ

 يي ىي مي خي حي}ى:وقال أبو عبيدة عند توضيحه قوَله تعال
البعض »: (3)﴾ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 .(4)«هاهنا الكلُّ 

وهذا القول مردود عند جميع النحويين، وال حاجة عليه من معقول أو خرب؛ 

( يف كلِّ المواضع، والذي جاء به عيسى يف  ألن )بعضا( معناها خالف معنى )كلٍّ

                                                

 (.160سورة النساء، من اآلية ) (1)

–، تحقيق د/ عبدالجليل عبده شلبي، دار الحديث 1/415معاين القرآن وإعرابه للزجاج  (2)

 م.1994هـ، 1414، 1القاهرة، ط

 (.63سورة الزخرف من اآلية ) (3)

، وإعراب القرآن 4/418، وينظر معاين القرآن وإعرابه للزجاج 2/305مجاز القرآن  (4)

، سنة 3، ت/ د: زهير غازي زاهد، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية ، ط4/118للنحاس 

 م.1988هـ، 1409
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ر اإلنجيل وبين اهلل سبحانه لهم من غي اإلنجيل إنَّما هو بعُض الذي اختلفوا فيه،

 (1)ما احتاجوا إليه

وقيل: إنما بيَّن لهم عيسى عليه السالم بعَض الذي اختلفوا فيه على الحقيقة، 

 .(2)وذلك ما سألوه عنه

َنَّ اْختاَِلَفُهْم َيُكوُن فِيَها، َوفِي َغْيِرَها مَِن اأْلُُموِر 
ِ

وقيل: المراد أمر الديانات؛ أل

َيا تِي اَل َتَتَعلَُّق بِالدِّ َياَناِت َبْعُض َما َيْخَتلُِفوَن فِيِه، َوَبيََّن َلُهْم فِي الَّ َنات، َفُأُموُر الدِّ

 (3)َغْيِرِه َما اْحَتاُجوا إليه.

 يق ىق يف }:بقوله تعالىأيًضا على مذهبه  عبيدةواستشهد أبو 
   (4)﴾ىكيك مك لك اك

ِذي»قال القرطبي:  َيِعُدُكْم(: كلُّ الذي  َوَمْذَهُب َأبِي ُعَبْيَدَة َأنَّ َمْعَنى) َبْعُض الَّ

يعدكم، َأي إِن يكن موسى صادًقا يصبكم كلُّ الذي ُينِْذُركم به، ال َبْعٌض دوَن 

، ال محالة؛  ( ألنَّ البعَض إذا أصاهبم أصاهبم الكلُّ َبعٍض، فـ )بعٌض( بمعنى )كلٍّ

 .(5)«لدخوله يف الوعيد

                                                

 .4/118، وإعراب القرآن للنحاس 4/418ينظر معاين القرآن وإعرابه للزجاج  (1)

 أنفسهما. السابقان (2)

 .387، 9/386البحر المحيط  (3)

 (.28سورة غافر، من اآلية ) (4)

 .1/489)بتصرف(، ، وينظر تهذيب اللغة لألزهري  8/5751تفسير القرطبي  (5)
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( يف اآلية أبو الهيثم ال ر )بعًضا( بمعنى )كلٍّ : قوله"إذ قال:  (1)رازيوممن فسَّ

إْن يكن موسى صادًقا يصبكم كلُّ أي:  ﴾ىك مك لك اك﴿

وأما  ،ال بعض دون بعض؛ ألن ذلك من فعل الكهان ،الذي ينذركم ويتوعدكم به

  (2)."الرسل فال يوجد عليهم وعد مكذوب

ولم يرتض كثير من المفسرين اعتقاد أبي عبيدة وغيره أن )بعًضا( يف هذه اآلية  

(، وذكروا أن المعنى: أنَّ موسى عليه السالم َوَعَدُهم شيئيِن من َيُكوُن  بَِمْعنَى )ُكلٍّ

العذاب: عذاب الدنيا، وعذاب اآلخرة، فقال: يصبكم هذا العذاب يف الدنيا، 

 عذاَب اآلخرِة. ،وهو بعُض الَوْعَدين
َ

  (3)من غيِر أْن ينفي

َرهم أنواًعا من العذاب، كلُّ نوع منها مُ  هم أْن وقيل: حذَّ هلٌِك، فكأنَّه حذرَّ

 .(4)يصيَبهم بعُض تلَك األنواع

وهذا من لطيِف المسائل؛ ألنَّ »وقال الزجاج عند توضيحه معنى هذه اآلية: 

 
َ

إذا وعد وْعًدا وقع الوعُد بأسره، لم يقع بعضه،  -صلى اهلل عليه وسلم-النبي

                                                

هو سهل بن عبدالرحمن الكندي أبو الهيثم الرازي، كان عالما بالعربية ، عْذب العبارة ،  (1)

. ينظر بغية 276رعا، تويف يف خالفة المعتصم باهلل، سنةدقيق النظر ، صحيح األدب، عالما و

، تحقيق/محمد أبو الفضل إبراهيم،  2/329الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 

 لبنان/صيدا، بدون. -المكتبة العصرية 

 . 1/489تهذيب اللغة  (2)

، تحقيق 1/194 كتاب الغريبين يف القرآن والحديث ألبي عبيد أحمد بن محمد الهروي (3)

المملكة العربية السعودية، الطبعة  -ودراسة أحمد فريد المزيدي، مكتبة نزار مصطفى الباز 

 .9/252، والبحر المحيط 3/369م، والكشاف  1999 -هـ  1419األولى، 

 .8/5751تفسير القرطبي (4)



  

 
 كلمة )بعض( في الدرس النحوي داللتها وأحكامها

 

 
 

 

 

وحقُّ ، ﴾ىك مك لك ﴿ :فالسؤال يف هذا: من أيَن جاز أن يقول

فِظ )ُكلُّ الذي َيعُدكم(، فهذا باب من النَظِر يذهب فيه المناظُِر إلى إلزام الل

، ال أنَّ البعَض هو  الُحجة بأْيَسِر ما يف األمر...، وإنما ذكَر البعَض ليوجب له الُكلَّ

،...وكأّن ُمؤمَِن آل فرعوَن قال لهم: أقلُّ َما يكون يف صدقه أن ُيِصيَبُكْم  الكلُّ

 (1)«.م، ويف بعض َذلِك َهاَلُكُكْم، فهذا تأويله واهلل أعلمبعُض الذي يعدك

وذهب بعضهم إلى أنَّ كلمة )بعض( يف اآلية زائدة، والمعنى: )وإن يك صادًقا 

 يصبكم الذي يعدكم (.

)بعٌض( صلة، وإنَّ بعض العرب يصل بـ )بعٍض(، " :(2)قال الليُث بن نصر

  .(3)"كما يصل بـ )ما(...

بعُض العرِب يصُل بـ )بعٍض(، كما يِصُل بـ )ما(، من ذلك ": وقال ابن منظور

يريُد: ُيِصْبُكُم الَِّذي  ،﴾ىك مك لك اك﴿ قولُه تعالى:

 (4)."َيِعُدُكمْ 

                                                

 4/372معاين القرآن للزجاج  (1)

صاحب  قيل : الليث بن رافع بن نصر بن سيار،سّيار، و هو الليث بن المظفر بن نصر بن (2)

الخليل بن أحمد ، وكان بارعا يف األدب بصيرا بالشعر والغريب والنحو، ولم أقف يف الكتب 

التي ترجمت له على تاريخ مولده ووفاته. ينظر: البلغة يف تاريخ أئمة النحو واللغة للفيروز 

م،  2000 -هـ1421، سنة1توزيع، ط،  دار سعد الدين للطباعة والنشر وال 1/242آبادي

 2002، سنة 15، دار العلم للماليين، ط12/ 3، واألعالم للزركلي 2/270وبغية الوعاة 

 م.

 .1/194كتاب الغريبين  (3)

 لسان العرب )بعض(. (4)



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

وذكر ابن سيده أن هذا القول حكاه الخليل، وُردَّ بأن )بعًضا( اسم، واألسماء 

يف كونه داالا على  ال تكون زائدة، إال ضمير الفصل، فإنه يزاد؛ ألنَّه أشبَه الحرَف 

 معنى يف غيره، ولهذا لم يكن له محل من اإلعراب عند البصريين.

 :ومن العرب من َيِزيُد )بعًضا( كما يزيد )ما(، كقوله تعالى"قال ابن سيده: 

حكاه صاحب العين وهذا خطأ؛ ألن ، ﴾ىك مك لك اك﴿

إنما زيدت )بعًضا( اسم، واألسماء ال تزاد، فأما )هو( وأخواهتا التي للفصل، ف

 (1)."لمضارعة الضمير الحرَف 

ومما استدل به أبو عبيدة على مجيئ )بعض( بمعنى )كل( من الشعر قول 

 لبيد:

 (2)َتّراُك أَْمكِنٍَة إَذا َلْم َأْرَضها             َأْو َيْرَتبِْط َبْعَض النٌُفوِس ِحماُمَها

                                                

والعدد يف اللغة ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده  ،5/213المخصص البن سيده (1)

، تحقيق: د/ 645ن كتب األعاريب البن هشام األنصاري ص، ومغني اللبيب ع 76ص 

 م.1992هـ ، 1412، 1مازن المبارك ، و أ/ محمد علي حمداهلل، دار الفكر، ط

، تحقيق : إحسان عباس، نشر  313البيت من الكامل، وهو يف ديوان لبيد بن ربيعة ص (2)

يق أ/ عبدالسالم ،  تحق 50م، ومجالس ثعلب ص1984، 2وزارة اإلعالم يف الكويت، ط

، 341، 317/ 2، 1/74، بدون ، والخصائص البن جني 5هارون ، دار المعارف ، ط 

م، وشرح شواهد الشافية 1957هـ ، 1376تحقيق: محمد علي النجار ، المكتبة العلمية 

 –، تحقيق: محمد نور الحسن ، وآخَرين، دار الكتب العليمة ، بيروت 415للبغدادي ص 

تحقيق وشرح أ/عبد  ،7/349م،وخزانة األدب للبغدادي 1982هـ ، 1402لبنان، طبعة 

 م. 1989 ،3ط ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،السالم محمد هارون

والمعنى يقول: إين أترك األمكنة إذا رأيت فيها ما أكره، إال أن يدركني الموت فيحبسني، 

 م(: الموت.وُيروى )َيْعَتِلق( مكان )يرتبط(، بمعنى: )َيْحَتبِس(، و)الِحما



  

 
 كلمة )بعض( في الدرس النحوي داللتها وأحكامها

 

 
 

 

 

وِس، فيذهب البعض، ولكنَّه فال يكون الِحَمام ينزُل ببعِض النف»قال أبو عبيدة:     

 .(1)«يأيت على الجميعِ 

  وقول اآلخر:

ــــا ــــَداُث َدبََّره ــــوَر إِذا األَْح  إنَّ األُم
 

يوِخ َتَرى يف َبْعِضها َخَلال   (2)ُدوَن الشُّ

 أي: يف كلها خلل.

 وقاَل ابن قيس:

ـــــلها ـــــْفرَاء يف مفاِص ـــــْن دوِن َص  ِم

          

ـــُرُ    ـــيها ُخ ـــض مش ـــيٌن ويف بع  (3)ل

 ناه: ويف كّل مشيها.مع 

 وممن تبع أبا عبيدة فيما ذهب إليه أبو بكر بن األنباري.

و)بعٌض( حرٌف من األَضداد؛ يكون بَمْعنَى بعض »جاء يف كتاب األضداد: 

ء، وبمعنى كلِّه
ْ

ي  (4)«الشَّ

                                                

 .1/94مجاز القرآن  (1)

، والبحر 2/767البيت من البسيط ، ولم أهتِد إلى اسم قائله، وهو من شواهد اإلنصاف  (2)

د الفعل من تاء  3/168المحيط  ، وفيه شاهد آخر يف قوله: )األحداث دبرها( ، حيث جرَّ

معنى الحدث، ألنَّ  التأنيث، مع أنه مسند إلى مؤنث مجازي متصل به؛ وذلك ألنه ذهب إلى

 الحدث ههنا يَؤدِّي عن الجمع.

، 181البيت من بحر البسيط ، وهو البن قيس يف كتاب األضداد ألبي بكر بن األنباري ص (3)

 م.1987-هـ1407لبنان،  -تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت

 السابق نفسه. (4)
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وال حاجة إلى  ،وأرى أنَّ )بعًضا( َلْيَس من األَضداد، وال يقع على الكلِّ َأبدا

لوله مع  إمكان صحة معناه، إذ مراد لبيد يف البيت األول ببعض إخراجه عن مد

.  النفوس َنْفُسه، فنفُسه من بين النفوس ال شك أنَّها بعٌض ال ُكلٌّ

 أنشد أبو عبيدة بيًتا غلط يف معناه، وهو قول لبيد:»قال الزجاج: 

ـــــها ـــــْم َأْرَض ـــــٍة إَذا َل ـــــّراُك َأْمكِنَ  َت

 

ــو  ــَض النٌُف ــْرَتبِْط َبْع ــاَأْو َي  ِس ِحماُمَه

المعنى أو يعتلق كلَّ النفوس حماُمها، وهذا كالم تستعمله » قال:   

الناس، يقول القائل: بعُضنا يعِرُفك، يريد : أنا أعِرُفك، فهذا إنما هو تبعيٌض 

 (1)«.صحيح

 ) ونسَب َأُبو اْلَعبَّاس َأْحمد بن يحيى ثعلب القول بمجيء )بعٍض ( بمعنى )كلٍّ

أجمَع أهُل النَّْحو على أّن البعَض شيٌء من َأْشَياء، »إذ قال:  (2)إلى هشام الكويف 

ء، إالَّ هشاًما، َفإِنَُّه زعم َأن َقول لبيد:
ْ

ء من َشي
ْ

 َأو َشي

 َأو يعتلْق بعَض النُّفوِس ِحَماُمها

فادَّعى َوَأْخَطأ أنَّ اْلَبْعض َهاُهنَا جمع، َولم يكن َهَذا من عمله، وإّنما َأَراَد لبيد 

 (3)«.َبْعض النُُّفوس َنفَسهبِ 

                                                

 .1/415معاين القرآن وإعرابه للزجاج  (1)

هو أبو عبداهلل هشام بن معاوية الضرير، من نحاة الكوفة ، وهو صاحب الكسائي، وكان  (2) 

هـ، 209من المؤدبين لبعض األثرياء، صنَّف : مختصر النحو، والحدود، والقياس، تويف سنة

، 2، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط147ينظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص

 .2/328ارف بمصر، وبغية الوعاة دار المع

، وتاج العروس من جواهر 1/210ينظر قول أبي العباس يف تهذيب اللغة لألزهري  (3)

 هـ ، ولسان العرب )بعض(.1306القاموس للزبيدي )بعض( المطبعة الخيرية بمصر طبعة



  

 
 كلمة )بعض( في الدرس النحوي داللتها وأحكامها

 

 
 

 

 

والبيت الذي أنشده أبو عبيدة ال حجة فيه؛ ألن »وقال أبو جعفر النحاس: 

   (1). "معنى )أو يخرتم بعض النفوس( أنه يعني نفَسه، وبعَض النفوس

أراد ببعض النفوس هنا نفَسه، ومن جعل بعض النفوس »وقال الزوزين: 

  (2)«.)بعًضا( ال يفيد العموم واالستيعاب بمعنى ُكلِّ النفوس، فقد أخطأ؛ ألنَّ 

 ما ذكَرُه أبو عبيدة يف بيت لبيد للزمخشري قال: 
َ

ـا ُحكِي ِت »ولـمَّ إْن صحَّ

 (3)«الروايُة عنه فقد حقَّ فيه قول المازين: كان أجفى من أن يفقه ما أقوُل له

ا البيتان األخيران فالتبعيض فيهما واضح، فالمعنى يف: ) َتَرى  يف َبْعِضها وأمَّ

َخَلال( ليس كلُّ أمٍر َدبََّرته األحداُث يكون فيه خلل، بل قد يأيت تدبيره أحسن من 

  (4)تدبير الشيوخ. 

وأما قول ابن قيس : )ويف بعض مشيها ُخُرق( فمعناه: إِذا اسُتحسن منها يف 

بعض األَحوال هذا ُوِجد يف مشيها، وربما كان غيُر هذا من المشي َأحسَن منه، 

 (5)ـ)بعض( دخلت للتبعيض والتخصيص، ولم يقصد هبا قصد العموم.ف

***      ***      *** 

                                                

 .4/119إعراب القرآن للنحاس  (1)

 بيروت ، بدون. -ر صادر، طبعة دا109شرح المعلقات السبع للزوزين ص  (2)

 3/425الكشاف  (3)

 3/204ينظر الدر المصون  (4)

 .182، 181األضداد ألبي بكر بن األنباري ص (5)



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

 هل تأيت )كلٌّ( مبعىن )بعضٍ( ؟

( اسم لجميع أجزاء الشيء، للمذكر والمؤنث وقد جاء بمعنى  ،كلمة )كلٍّ

 (1)وهو ضد. ،)بعٍض(

عليه فقيل أنه ُدِخل » ومن شواهد ذلك ما جاء يف حديث عثمان رضي اهلل عنه: 

 «. له: أبأمرك هذا؟ فقال: ُكلُّ َذاكَ 

( اإلحاطُة بِاْلَجِميِع، َوَقْد َتْستعمل فِي َمْعَنى » قال ابن األثير:  َمْوُضوُع )ُكلٍّ

 .(2)«اْلَبْعِض، َوَعَلْيِه ُحِمل َقْوُل ُعْثَماَن 

اِجِز:    َومِْثُلُه َقْوُل الرَّ

َواء َخْيُره الطَّرِيُّ   َقاَلْت َلُه وَقْوُلها َمْرِعيُّ         إنَّ الشِّ

وُكلُّ َذاَك َيْفعل الَوِصيُّ 
(3) 

 (4)َأْي َقْد َيْفعل، َوَقْد اَل َيْفعل.

***      ***      *** 

                                                

 ،تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري ،1179ينظر الكليات ألبي البقاء الكفوي ص (1)

 م .1998 -هـ 1419 -بيروت  -مؤسسة الرسالة 

تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود  ،4/198ثر البن األثير النهاية يف غريب الحديث واأل(2)

 م. 1979 -هـ 1399بيروت،  -المكتبة العلمية  ،محمد الطناحي

وبال نسبة يف النهاية يف غريب الحديث واألثر  ،519 ،518/ 1الرجز للعجاج يف ديوانه  (3)

اج العروس ؛ وت901، 241وجمهرة اللغة ص  ،ولسان العرب )كل( ،4/198البن األثير 

 )كل(.

ولسان العرب  ، ،241، وجمهرة اللغة ص 4/198ينظر النهاية يف غريب الحديث واألثر  (4)

 )كل(.
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استعمال )بعض(: املبحث الثاني  
أجمع النحويون على أنَّ  )َبْعًضا( من األلفاِظ المالزمِة لإلضافِة إلى المفرد، 

 جب هئ } ء أكان المفرد اسما ظاهًرا، كقوله تعالى:لفًظا أو معنى، سوا
 كقوله تعالى: (2)أم ضميًرا،، (1){ مت خت حت هبجت مب خب حب

والمضاف لفظا هو:  ،(3){ حمخم جم هل مل خل حل جل مك }

ما له مضاف إليه، مذكور صراحة يف الكالم، متمم للمعنى المقصود من 

حذوف لداٍع، المضاف، أما المضاف معنى فقط فهو: ما له مضاف إليه، ولكنه م

مع قيام قرينة تدل عليه، وهو مع حذفه مالحظ يف إتمام معنى المضاف، وإكماله 

 له، كما يالحظ وهو موجود.

وإنَّما يحذف المضاف إليه إذا جرى ذكر قوم ، فتقول: »قال ابن يعيش:  

مررت ببعٍض، أي ببعضهم، وتستغني بما جرى من الكالم، ومعرفة المخاطب 

 .(4)«المضاف إليهعن إظهار الضمير 

ُض عنه بالتنوين كقوله تعالى  مل خل} وعند حذف  المضاف  إليه ُيَعوَّ
وقد اختلف النحويون يف نوع هذا ، (5)﴾ خممم حم جم يل ىل

 التنوين على عدة أقوال:

ذهب جمهور النحويين إلى أنه تنوين التمكين الذي كان يستحقه األول: 

منصرف، البد من وجوده يف االسم قبل اإلضافة، بحجة وقوعه يف اسم معرب 

آخره، إال إذا جاء بعده مضاف إليه، فيحذف التنوين؛ لوجوب حذفه عند وجود 

                                                

 (.55سورة اإلسراء ، اآلية )  (1)

 ، مكتبة المتنبي بالقاهرة ، بدون. 2/129شرح المفصل البن يعيش  (2)

 (.75سورة األنفال ، من اآلية )  (3)

 .3/30ن يعيشينظر شرح المفصل الب (4)

 (.253سورة البقرة، من اآلية ) (5)
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المضاف إليه؛ فإذا ُحِذَف المضاف إليه عاد ذلك التنوين للظهور مرة أخرى بعد 

اختفائه، فهو ليس تنوينا جديد النوع، وإنما هو تنوين التمكين الذي يلحق آخر 

لمنصرفة، كالتي هنا، اختفى بسبب اإلضافة، فلما زال السبب األسماء المعربة ا

 رجع إلى مكانه ظاهًرا كما كان.

فإنه التنوين الذي كان يستِحقه االسم  ،وأّما مذهُب الجماعة»قال ابن يعيش:  

ا زال المانُع، وهو  قبل اإلضافة، واإلضافُة كانت المانعَة من إدخاِل التنوين، فلمَّ

ما كان له من التنوين، وتقديُر اإلضافة ال يمنع من إدخال  اإلضافُة، عاد إليه

 .(1)«التنوين؛ ألن الُمعاَملة مع اللفظ

الثاين : ذهب بعضهم إلى أنَّ التنوين عوض من المضاف إليه، كالذي يف 

 )يومئذ، وحينئذ(.

وإنما قلنا ذلك ألن هذا ال يدخله تنوين التمكين من حيث »قال ابن يعيش:  

اإلضافة، كما ال يدخله األلف والالم، فلما نون مع إرادة اإلضافة علم كان يف نية 

 (2)«. أن التنوين عوض من المحذوف
وأرى أنَّ التنوين يف )بعض( المقطوعة عن اإلضافة هو تنوين العوض 

والتمكين مًعا؛ ألنه عوض عن المحذوف، وألنَّ االسم الذي يحويه اسم معرب 

وهو  ،يوجد فيه شيء من المعاين التي توجب بناءه وليس مبنًيا؛ ألنه ال ،منصرف

) وأتبع الجزء الكل يف  ،و)بعض( بمعنى: )الجزء( ،المتفق على إعرابه ،مثل )ُكلٍّ

ولما لم يضمن معناه  ،فلما أجري مجرى خالفه لم يضمن معنى الحرف ،إعرابه

 (3)لم يجب فيه البناء وجرى على أصل اإلعراب كـ)كل(.

     ***      *** *** 

                                                
 .3/30شرح المفصل البن يعيش   (1)

 السابق نفسه. (2)

، 2/96وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل  ،17/132ينظر المخصص البن سيده  (3)

ـ 1409 ،بيروت ،دار الفكر  م.1989 -ه
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 األمور التي تكتسبها كلمة ) بعض ( باإلضافة: املبحث الثالث
ر يف الوجوه كلها، وهو ال ينفصل من  ،أولًا: التأنيث فكلمة )بعض( ُمَذكَّ

وقد يكتسب التأنيَث من المضاف إليه المؤنث، بشرط أن يكون  (1)اإلضافة،

ة المضاف المضاف جزًءا من المضاف إليه، وأن يكون صالًحا للحذف، وإقام

إليه مقامه، من غير أن يتغير المعنى، فمتى تحقق هذان الشرطان كان اكتساب 

وذلك نحو قول العرب: )ُقطَِعْت  (2)المضاف التأنيَث من المضاف إليه قياًسا،

ر ُأضيَف إلى )أصابع( وهو مؤنث ، فاكتسَب (3)بعُض أَصابِِعِه( فـ)بعض( ُمذكَّ

أنيث بآخر الفعل )ُقطَِع(؛ لتدل على تأنيث نائب التأنيث منه، بدليل اتصال تاء الت

ويصح االستغناء عن  ،فاعله وهو كلمة )بعض( التي هي جزء من المضاف إليه

                                                

الحلبيات للفارسي  ، والمسائل1/49، ومعاين القرآن للفراء 2/348ينظر الكتاب (1)

، والمحكم 3/385، وشرح الكافية للرضي142، والمسائل العسكريات ص263ص

هـ، 1377والمحيط األعظم البن سيده )بعض(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة

 ، ولسان العرب البن منظور)بعض(. 1958

 .3/237ينظر شرح التسهيل البن مالك (2)

ْصَبُع مؤنَّثة، وك (3) ذلك سائُر أسمائها، مثل اْلِخنِْصرِ َواْلبِنِْصرِ، واألجوُد يف ُأْصَبِع اإلنسان اإْلِ

ُث، والَغالُِب التأنيُث، ومما يدل على تأنيثه ما رواه  ُر ويؤنَّ َغانِّي أيًضا: يذكَّ التأنيث، وقال الصَّ

يِّ َص 
، َقاَل: ُكنُْت َمَع النَّبِ َم فِي َغاٍر، األَْسَود بن َقيٍس، َعْن ُجنَدب الَبَجِليِّ لَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ

َم:   "َفَدِمَيْت إِْصَبُعه، فقال النَّبِيُّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
ِ
َهْل َأْنِت إاِلَّ إِْصَبٌع َدِميِت، َوفِي َسبِيِل اهلل

، تحقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عوض، 5/442. الحديث يف سنن الترمذي "َما َلِقيِت 

م، وينظر  1975 -هـ  1395مصر، الطبعة الثانية،  –ة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مكتب

المصباح المنير يف غريب الشرح الكبير للفيومي )ص ب ع(، المطبعة األميرية بمصر، 

 م. 3،1912ط
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من غير أن يفسد المعنى، فيقال:  ،المضاف هنا، وإقامة المضاف إليه مقامه

 )ُقطَِعت َأَصابُِعه(.

َث وربَّما قالوا يف بعض الكالم: ذهبْت بعُض »قال سيبويه:  أصابِعه، وإنما أنَّ

  (1)«)البعَض(؛ ألنَّه أضافه إلى مؤّنٍث هو منه، ولو لم يكن منه لم ُيؤنَّْثه

 (2)«والبعض مذّكر»ويف موطن آخر يقول: 

 جئ يي ىي} ومن ذلك  قراءة الحسن ومجاهد وقتادة وأبي رجاء :
 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
دا إلى اسم مذكر)بعض( لكونه مسن (4)بتاء التأنيث يف )تلتقطه(، (3){مت

اكتسب التأنيث من المضاف إليه )السيارة(؛ لصالحية االستغناء عن المضاف 

 )بعض( إذ يجوز يف غير القرآن الكريم أن نقول: )تلتقطه السيارة(.

ـةُ َقَرَأه ، ﴾جت هب مب ﴿قوله:»قال الفراء:  بالياء ألنَّ  الَعامَّ

لحسن  فيما ذكر عنه: )تلتقطه( )بعض( َذَكر، وإْن أضيف إلى تأنيث، وقد قرأ  ا

بالتاء، وذلك أنه ذهب إلى الّسيارة، والعرب إذا أضافت المذّكر إلى المؤّنث، 

                                                

، تحقيق الشيخ/ محمد محيي الدين عبد 2/334، وينظر أوضح المسالك 4/51الكتاب  (1)

 .2/7بدون، وحاشية الخضري على ابن عقيل  ،بيروت ،صيدا ،لعصريةالمكتبة ا ،الحميد

 .2/348الكتاب  (2)

 (.10سورة يوسف ، اآلية ) (3)

، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2/49ينظر إمالء ما منَّ به الرحمن ألبي البقاء العكبري  (4)

ر للشيخ ، وإتحاف فضالء البش6/244م، و البحر المحيط1979هـ، 1399، 1لبنان، ط

، تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب ، بيروت، 262أحمد بن محمد البنا ص

م، والقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب للشيخ عبدالفتاح 1987هـ،1407، 1ط

 ،55القاضي ص
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وهو فعل له، أو هو بعض له، قالوا فيه بالتأنيث والتذكير....، وإنما جاز هذا؛ ألن 

الثاين يكفى من األّول، أال ترى أنه لو قال: )تلتقطه السّيارة( لجاز، وكفى من 

بعض(، وال يجوز أن يقول : )قد ضربتني غالم جاريتك(؛ ألنك لو ألقيت )

 .(1)«الغالم، لم تدّل الجارية على معناه

 خن حنتِي تأْ يَْوَم  }:  َوكذلك قَِراءة اْبِن عمر، َواْبن ِسيِريَن، َوَأُبي اْلَعالَِيةِ 
 (2){ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين منىن

ه مسنًدا إلى )بعض( الذي اكتسب التأنيث مما بتاء التأنيث يف الفعل )تأيت(؛ لكون

أضيف إليه، وهو )آيات(؛ لصحة االستغناء عن المضاف، فنقول يف غير القرآن: 

 (3))يوم تأيت آياُت َربِّك(.

 (4)«التأنيُث على المجاورِة لمؤنث، ال على األصل»قال المربد : 

 ومنه قول الشاعر:

ـــــــا َقْتنَ ـــــــنين َتَعرَّ ـــــــُض السَّ  إِذا َبْع

 

ـــيمِ   ـــي الَيت ـــُد َأب ـــاَم َفْق ـــى األَْيَت  (5)َكَف

 

                                                
، واللباب 1/12، )بتصرف(، وينظر سر صناعة اإلعراب 2/36،37معاين القرآن للفراء  (1)

 . 3/87،  وأوضح المسالك 2/104ناء واإلعراب يف علل الب

 (.158سورة األنعام ، اآلية ) (2)

 ، 1/524، وإعراب القراءات الشواذ للعكبري 2/109ينظر إعراب القرآن للنحاس (3)

هذا النص غير موجود فيما توفر لدي من مصنفات المبرد، وقد نقله عنه الشوكاين يف فتح  (4)

 .4/2584، والقرطبي 2/181القدير 

،   64، 51/ 1، و الكتاب 219البيت من بحر الوافر، وهو لجرير يف ديوانه ص  (5)

،  1/71،واألصول البن السراج 56/ 1، وشرح أبيات سيبويه 198/ 4والمقتضب 

، ولسان العرب 96/ 5، وشرح المفصل البن يعيش 3/137والفائق للزمخشري 

 .221، 4/220دب ، وخزانة األ3/197)صوت(، و األشباه والنظائر
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)بعض( اكتسب التأنيث مما بعده وهو )السنين(؛ باإلضافة؛ ألن بعض 

 .(1)السنين سنة، وهي مؤنث، ولهذا قال: تعرقتنا بالتأنيث

قوله )إذا بعُض السنين » وزاد المربد على هذا الوجه وجًها آخَر حيث قال: 

ُر على وجهي ن: أن يكون ذهب إلى أنَّ بعض السنين يؤنث ألنه تعرقتنا( ُيَفسَّ

سنة...، واألجود أن يكون الخرب يف المعنى عن المضاف إليه، فأقحم المضاف 

 مي خي حي}: توكيًدا ؛ ألنَّه غير خارج من المعنى، ويف كتاب اهلل عز وجل
إنما المعنى: فظلوا لها خاضعين، والخضوع َبيِّن يف األعناق ، ، (2){ ىي

 . (3)«م فأقحم األعناق توكيًدافأخرب عنه

ويرى ابن جني أنَّ تأنيث المذكر من قبيح الضرورة؛ ألنه خروج عن األصل 

إلى الفرع، وإنما المستجاز من ذلك َردُّ التأنيث إلى التذكير؛ ألن التذكير هو 

 األصل.

 قال عند حديثه عن قول ابن كثير الطائي 

اكُِب الُمزِجي َمطِيََّتهُ  ْوُت     َيأيُّها الرَّ  الصَّ
 (4)سائْل َبنِي َأَسٍد َما َهِذهِ

                                                
، و توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن 1/26،25ينظر سر صناعة  اإلعراب  (1)

، شرح وتحقيق : عبد الرحمن علي سليمان ،  دار الفكر العربي الطبعة : 2/794مالك 

 م.2008 -هـ 1428األولى 

 .4سورة الشعراء ، اآلية   (2)

 .2/141الكامل يف اللغة واألدب للمبرد   (3)

، وسر صناعة اإلعراب 239/ 6البيت من البسيط، وهو لرويشد بن كثير الطائي يف الدرر (4)

، 166، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 416/ 2، والخصائص 1/25ص 

، ولسان العرب 148، وتخليص الشواهد ص 95/ 5، وشرح المفصل 773/ 2واإلنصاف 

/ 2، وهمع الهوامع 237/ 5، 103/ 2ئر )صوت(، وبال نسبة يف األشباه والنظا 57/ 2

 .4/221، وخزانة األدب 157
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فإنما أنثه )أي: الصوت(؛ ألنه أراد االستغاثة، وهذا من قبيح الضرورة، أعني 

تأنيث المذكر؛ ألنه خروج عن أصل إلى فرع، وإنما الذي يجوز من ذلك ردُّ 

يقع  التأنيث إلى التذكير؛ ألن التذكير هو األصل، بداللة أن الشيء مذكر، وهو

على المذكر والمؤنث، فعلمت هبذا عموم التذكير، وأنه هو األصل الذي ال 

 ينكسر، ونظير هذا يف الشذوذ قوله، وهو من أبيات الكتاب:

َقْتنَا نين َتَعرَّ  (1)َكَفى األَْيَتاَم َفْقُد َأبي الَيتيمِ          إِذا َبْعُض السَّ

ين سنة، وهي مؤنثة، وهذا أسهل من تأنيث الصوت قليال؛ ألن بعض السن

وهي من لفظ السنين، وليس الصوت بعَض االستغاثة، وال من لفظها، ونظائُر 

هذا كثيرة، وفيه وجه آخر، وهو أنه أراد األصوات، أخرجه مخرج الجنس؛ ألنه 

 .(2)"مصدر، والمصادر قلَّما ُتْجَمُع، كما تقول: قوم َصْوم، وَزْور، وَضْيف

له تأنيث المذكر من قبيح الضرورة مخالف وما ذكره ابن جني هنا من جع

لما قاله يف محتسبه، حيث ذكر أن اكتساَب المضاف التأنيَث من المضاف إليه 

 كثير يف لغة العرب. 

ا على ابن مجاهد حينما غلَّط قراءة أبي العالية: ال  }قال يف المحتسب ردا

 العربية قائم ليس ينبغي أن ُيْطَلق على شيء له وجٌه يف»: (3){ مي خيتَْنفَُع 

أنه غلط، وعلى الجملة فقد كثر عنهم تأنيُث فعل  -وإن كان غيره أقوى منه-

                                                

 سبق الحديث عنه (1)

 .1/25،26سر صناعة اإلعراب  (2)

(، وينظر يف القراءة : مختصر يف شواذ القرآن البن خالويه ص 158سورة األنعام اآلية ) (3)

42. 
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المضاف المذكر، إذا كانت إضافته إلى مؤنث، وكان المضاف بعض المضاف 

 إليه، أو منه، أو به، وأنشدنا أبو علي البن مقبل:

ح السيُر عن ُكْتَماَن وابُتِذلْت  ُقنِ  َوْقُع الَمَحاِجنِ   قد صرَّ ِة الذُّ بالُمْهرِيَّ
(1) 

ا كان مضاًفا إلى  ، وهي مؤنثة؛ "المحاجن"فأنث )الوقع( وإن كان مذكًرا َلمَّ

 إذ كان الوقع منها. وكذلك قول ذي الرمة:

َهْت  ت رماح َتَسفَّ ياِح النواِسمِ    مَشْين كما اهتزَّ أعالَيَها َمرُّ الرِّ
(2) 

هي مونثة؛ إذ كان ) الَمرُّ ( من الرياح، فأنث ) المرَّ (؛ إلضافته إلى الرياح، و

ا، ال وجه لإلطالة بذكرها، فهذا وجه يشهد لتأنيث اإليمان؛  ونظائر ذلك كثيرة جدا

 إذ كان من النفس وهبا.

ا كان يعرب عنه بالمؤنث، أال ترى إلى  وإن شئت حملته على تأنيث المذكر َلمَّ

ثل ألنه يف المعنى ، فتأنيث اْلمِ  (3) {ىكيك مك لك }: قول اهلل سبحانه

 (4){ جت هب َتْلَتِقْطهُ  } َحَسنة.....، وعليه أيًضا قوله تعالى:

                                                

، 2/418ص  ، والخصائ303البيت من بحر البسيط وهو يف ديوان ابن مقبل ص (1)

 . 1/316، ولسان العرب )كتم (،وشرح شواهد المغني 1/237والمحتسب 

، 1/65،52والكتاب  754البيت من بحر الطويل، وهو يف ديوان ذي الرمة ص  (2)

والمحتسب 2/417والخصائص 1/58،  وشرح أبيات سيبويه 4/197والمقتضب 

، 2/50ح ابن عقيل  ، ولسان العرب )عرد(،  وشر838وشرح عمدة الحافظ ص  1/237

 .2/500، وشرح األشموين 5/239واألشباه  والنظائر 

 (.160سورة األنعام اآلية ) (3)

 .1/236،237المحتسب البن جني  (4)



  

 
 كلمة )بعض( في الدرس النحوي داللتها وأحكامها

 

 
 

 

 

 ويظهر من هذا أنَّ ابن جني له يف هذه الظاهرة قوالن:

 أنه َيْقُصُر تأنيث المذكر على الشعر، بل ويجعله من قبيح الضرورة.  األول:

شعًرا ونثًرا، ولعل هذا  ،أنه يجعله مما كثر استعماله يف اللسان العربي واآلخر:

الذي فعله ابن جني من تعدد وجهات النظر يف المسألة الواحدة من قبيل التطور 

العلمي والفكري عند العلماء، يعني نمو آرائهم وتدرجها وفق نضجهم العقلي 

 يف مراحل حياهتم.

كما يرى ابن جني يف أحد  -كثيرة،  أساليبوردت يف  المذكروظاهرة تأنيث 

 والقياس عليها،  محاكاهتاوهذه األساليب يصح  -قوليه 

)بعض( إلى ظرف اكتسب منه الظرفية كقوله  أضيفإذا  ،ثانيًا: الظرفية

 ىن نن من زن رن}و  (1)﴾مخجس جخ مح جح مج حج ﴿: تعالى

  (2) {ري ٰى ين

 وقول الشاعر:

 (3)َلْيَس عليَّ َحَسبِي بُِضْؤالنْ            أنا أبو الِمنْهاِل َبْعَض األَْحياْن 

 .(4))بعض( اكتسب الظرفية من إضافته إلى اسم مؤقت فـ

                                                

 (.159( سورة البقرة، اآلية ) 1)

 (.139سورة المؤمنون اآلية ) (2)

وهو يف الخصائص البيت من بحر السريع، قاله أبو المنهال، وهو أبو عيينه بن المهلب  (3)

، وشرح 3/90، والهمع 2/141، ولسان العرب )أين(، و)ضأل(، والدرر اللوامع 3/270

، و)الضؤالن(: الضعيف الحقير، و)بعض( يف البيت ظرف؛ 6/318أبيات مغني اللبيب 

 إلضافته إلى األحيان. 

 .7/109ينظر شرح أبيات مغني اللبيب  (4)
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وقد اشرتط النحاة لوجوب استفادة المضاف من المضاف إليه الظرفية أن  

 خل}:الكلية أو الجزئية كلفظ )كل( نحو: قوله تعالى يكون المضاف داال على
أو لفظ )بعض( كما مثلنا سابقا، وأن يكون  (1)﴾حمخم جم يل ىل مل

 .(2)أصلهالمضاف إليه ظرًفا يف 

: )ضربته بعَض الضرب(، ف )بعض( مفعول مطلق نائب حنو ثالثًا: املصدرية

ومنه قوله  ،(3)عن مصدر محذوف، واألصل: ضربته ضرًبا بعَض الضرب

   (4) {ىت نت مت زت رت}تعالى:

***      ***      *** 

 

                                                

 (.259سورة البقرة من اآلية ) (1)

 .2/337ينظر ضياء السالك إلى أوضح المسالك  (2)

 .2/446ينظر التصريح بمضمون التوضيح  (3)

 (.44سورة الحاقة اآلية ) (4)



  

 
 كلمة )بعض( في الدرس النحوي داللتها وأحكامها

 

 
 

 

 

 مراعاة لفظ ) بعض ( ومعناها: املبحث الرابع
ولكنَّ معناها قد  ،(1)لفظها مفرد مذكر اتفق النحويون على أن كلمة )بعض(

يكون غير ذلك، ولهذا يراعى يف الضمير العائد عليها مطابقته للفظها حينًا 

أو  ،أو لمعناه حينًا آخر نحو: )َبْعُض الناِس غاب ،نحو:)َبْعُض الناِس َغاَب(

  وهي تجري يف ذلك مجرى )كل(. ،أو غبن( ،أو غابوا ،أو غابتا ،أو غابا ،غابت

 (2)«.كل ذاهب، وبعٌض ذاهب» ال سيبويه: ق
ُر مِنُْه  قال الفراء عند توضيحه قوَله تعالى: ﴿َوإِنَّ مَِن اْلِحجاَرِة َلما َيَتَفجَّ

إلى َأنَّ  -يعنى )مِنُْه(  -تذكير مِنُْه على وجهين: إن شئَت ذهبَت به ": (3)اأْلَْنهاُر﴾

ٌر ، وإن شئَت جعلَت  رته البعض َحَجٌر، وذلك ُمَذكَّ البعض جمًعا يف المعنى، فذكَّ

 (4)بتذكير )بعٍض(.
ولهذا يحمل مرة  ،ومعناه )جميٌع( ،إنَّ )ُكاًل( لفٌظ واحد»وقال ابن سيده:  

وكل  ،و)كلهم ذاهبون( ،فيقال: )ُكلُّهم ذاهٌب( ،ومرة على المعنى ،على اللفظ

 .(5)«و)َبْعٌض( يجري هذا المجرى ،ذلك قد جاء به القرآن والشعُر....

فيكون  ،َبْعُض اسم يقع على الذكر واألنثى» :(6)وقال أبو الحسين الكاتب

ولك فيما تكنى به عنه أن ترتكه موحًدا مذكًرا  ،لفظه موحًدا ال يتغير عن صورته

على اللفظ؛ فتقول: بعضهم قال، يعني رجلين ورجااًل وامرأة وامرأتين وجماعة 

ؤنث؛ فتقول: بعضهم قال وقاال نساء. ولك أن تظهر المعنى فتثنى وتجمع وت

 (7)«.وقالوا، وبعضهن قالت وقالتا وقلن

                                                
 .3/385، وشرح الكافية للرضي1/49، ومعاين القرآن للفراء 2/348ينظر الكتاب (1)

 .3/252الكتاب   (2)

 (.73سورة البقرة اآلية ) (3)

 .1/49معاين القرآن للفراء  (4)

 .5/213( المخصص البن سيده  5) 

، هـ(361سعيد بن إبراهيم التستري، البغدادي، النصراين، أبو الحسين الكاتب )المتوىف: (6)

 .1/389ينظر هدية العارفين 

 .3المذكر والمؤنث ألبي الحسين الكاتب ص  (7)
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 )بعض( املقطوعة عن اإلضافة س: املبحث اخلام
 بني التعريف والتنكري

 ،األصَل يف استعمال )بعض( أن يلزم اإلضافة إلى مفرد ظاهر أنَّ ذكرنا سابقا  

 ،(1)﴾جنحن يم ىم مم}وذلك كما يف قول اهلل تعالى: ،أو مضمر لفًظا ومعنى

فإذا تجرد عن اإلضافة لفًظا؛ بأْن  ،(2)﴾ىفيف يث ىث}:قوله تعالىو

ن عوض عن الكلمة المحذوفة أي:  -حينئذ–والتنوين  ،حذف ما أضيف إليه نوِّ

وذلك كما يف قول القائل: )يف المسجد رجاٌل بعض ٌيصلي وبعٌض  ،المضاف إليه

 يذكر اهلل( أي: بعضهم يصلي، وبعضهم يذكر اهلل.

أي:  ،ندرك أن لفظ )بعض( ال يتجرد عن اإلضافة لفًظا إال وهو بنيتهامن ذلك 

 أم مضاًفا إلى معرفة. ،مضاف معنى؛ سواء أكان مضاًفا إلى نكرة

وللنحويين يف )بعض( يف حال تجرده لفظا عن اإلضافة إلى معرفة من حيث 

 التنكير التعريف مذهبان: 

ضافة؛ ألنه ال ينفك عنها أبًدا، : يرى سيبويه والجمهور أنه معرف بنية اإلاألول

ف  ، إذ إن معناه ال يتضح إال بالمضاف المعنىجهة  منفلما نويت اإلضافة تعرَّ

فهو يقتضي الشيء  ،من قبل أنَّ لفظه يفيد البعضية ،وإن لم ينطق به ،إليه

والمضاف إليه  ،ومن َثمَّ كان معناه يف غيره فاإلضافة فيها منوية ،الُمبعَّض

وهو مقطوع عن  ،ولهذا يصح مجيء الحال منه ،لملفوظ بهالمحذوف كا

وذلك  كما يف نحو: )مررُت ببعٍض جالًسا(،  فـ)جالًسا( منصوب  ،اإلضافة لفًظا

على الحال من )بعض(، وهي معرفة؛ ألن المضاف إليه فيها منوي، أي: 

                                                

 .12سورة الحجرات اآلية  (1)

 .73سورة البقرة اآلية  (2)
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ببعضهم، ومعلوم أن األصل يف صاحب الحال التعريف؛ ألنه محكوم عليه 

وحق المحكوم عليه أن يكون معرفًة؛ ألنَّ الحكَم على المجهول ال يفيد بالحال، 

 غالًبا.

باب ما ينتصب خربه؛ ألنه معرفة، وهي معرفة ال توَصف، وال »قال سيبويه: 

بكلٍّ قائًما(، و)مررُت ببعٍض قائًما، وببعٍض  مررتتكون وصًفا، وذلك قولك: )

رفة، كأنك قلت: مررت بكلهم جالًسا(....، وصار معرفة؛ ألنه مضاف إلى مع

 (1)«.وببعضهم، ولكنك حذفت ذلك المضاف إليه

ا» وقال ابن يعيش:  ، وبعٌض(، فمحذوٌف منهما المضاُف إليه، وهو  وأمَّ )كلٌّ

لكانا  ،مراٌد، يدل على ذلك أنَّهما معرفتان، ولوال إرادُة المضاف إليه فيهما

منهما، نحو قولك: )مررت بُكلٍّ نكرَتين، والذي يدل على تعريفهما وقوُع الحال 

قائًما(، و)ببعض جالًسا(، والحاُل إنما تكون من المعرفة، وال تكون الحاُل من 

 (2)«.النكرة إال على ُضْعٍف وضرورةٍ 

ذهب األخفش، والفارسي، وابن درستويه إلى أن )بعًضا( المقطوعة الثاين: 

ويدلُّ على ذلك أن  ،يف تعريفهاعن اإلضافة  نكرة؛ ألنَّ نية اإلضافة ال تكون سبًبا 

ُكالا من )نِْصٍف وُثُلٍث وُربٍع( ونحوها إلى )َعْشٍر( إذا قطعت لفًظا عن اإلضافة 

وإن كانت بنية اإلضافة وذلك نحو )أكلت  ،إلى معرفة تكون نكرات باإلجماع

مع  ،فهذه األلفاظ نكرات باتفاق النحويين ،أو وربعا( ،أو وثلثا ،رغيًفا ونصًفا

                                                

، وتمهيد القواعد بشرح تسهيل 4/1819، وينظر ارتشاف الضرب 2/5،11411الكتاب  (1)

 .7/3210الفوائد لناظر الجيش 

، وتمهيد القواعد 4/1819، وينظر ارتشاف الضرب 2/30شرح المفصل البن يعيش  (2)

 .7/3210بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش 
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فهما نكرتان  ،ومثلها يف ذلك لفظا )كلٍّ وبعٍض( ،كل منها مضاًفا يف المعنى كون

واستدل أصحاب هذا المذهب  ،يف حال تجردهما لفًظا عن اإلضافة إلى معرفة

 ) بأن أبا الحسن األخفش حكى عن العرب أهنم يقولون: )مررت هبم كالا

( على الحال ويجرونه مجرى )مررت هبم جميعً   (1)ا(.فينصبون )كالا

وردَّ ما احتج به أصحاب هذا المذهب بأنَّ العرب قد تقطع اللفظ عن 

ومن ذلك قطع اإلضافة يف )نصف وثلث  ،وهم ال يريدون المضاف إليه ،اإلضافة

وربع( ونحوها إلى )عشر(؛ ألنَّ كل لفظ من هذه األلفاظ له معنى صحيح يف 

فحينما يحذف  ،لمعنىنفسه، فال يحتاج إلى ذكر المضاف إليه لتوضيح هذا ا

فاقتضى ذلك أن تكون هذه  ،المضاف إليه من كلٍّ منها ال يلقي المتكلم إليه بااًل 

ا )كلٌّ وبعٌض( فإن معنى كلٍّ  ،وهو ما أجمع عليه النحويون ،األلفاظ نكرات أمَّ

منهما ال يتضح إال بالمضاف إليه، مذكورا كان، أو غير مذكور، إذ إنَّ معناهما يف 

ال يجرد كلٌّ منهما عن اإلضافة لفظا إال وهو مضاف معنى، ولذا كانا ف ،غيرهما

  (2)معرفتين بنية اإلضافة.

ا ما حكاه أبو الحسن األخفش عن العرب من أهنم يقولون )مررت هبم  وأمَّ

( فقد رد بندرته وشذوذه يف االستعمال وما كان كذلك فرتُك األخذ به  ،كالا

 أحسن.

ب إليه سيبويه والجمهور وذلك لعدم االعرتاض وبناء على ذلك يرجح ما ذه

 عليه.  

***      ***      *** 

                                                

و ارتشاف  ،2/950بن مالك وشرح الكافية الشافية ال ،1/234ينظر أمالي ابن الشجري  (1)

 .3/137، والتصريح 7/3210وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد  ،4/1819الضرب 

 .2/35ينظر التصريح وحاشية يس عليه  (2)
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 به )بعض( املقطوعة عن اإلضافة: املبحث السادس
ُّ
 ما ختتص

 من حيث اإلعراب 
)بعض( اسم معرب متمكن يتأثر بالعوامل، ولهذا يأيت مرفوًعا ومنصوبا 

فإذا كان المضاف إليه  ومجرورا، سواء ذكر معه المضاف إليه، أو كان منوياا،

ا، بمعنى أنَّ )بعًضا ( تكون مقطوعة عن اإلضافة لفًظا، فقد ذكر النحاة أهنا  منويا

 تختص بأمرين:

ح به سيبويه إذ قال:  أحدمها:  أنَّها ال توصف وال يوصف هبا، وهذا ما صرَّ

َنَُّه معرفة، َوِهي معرفٌة ال توصف، وَ »
ِ

اَل تكون َهَذا َباب َما ينَْتصب َخربه؛ أل

َوصًفا، َوَذلَِك َقْولك: )مررُت بكلٍّ َقائِما( و)مررُت ببعٍض َجالًِسا(، َوإِنََّما 

َنَُّه اَل َيْحُسُن َلك َأن َتقول: 
ِ

ُخروُجهما من َأن َيُكوَنا َوصفين َأو موصوفين؛ أل

الِحين(، َقُبَح الوصُف ِحين حذ الِحين( َواَل) بَِبْعٍض الصَّ فوا َما )َمَرْرُت بكلٍّ الصَّ

َنَُّه ُمَخالٌف لما ُيَضاف، شاذٌّ مِنُْه، َفلم يجِر فِي اْلَوْصف مْجَراه، َكَما 
ِ

أضافوا إَِلْيِه؛ أل

م لم يصلوا َألفه وأثبتوها،  َأهنم ِحين َقاُلوا: )َيا اهلل( فخاَلُفوا َما فِيِه اأْللف َوالالَّ

َنَُّه ُمَضاف إَِلى معرَفة، َكَأنَّك
ِ

قلَت: )مررُت بُكلِّهم وببعضهم(،  َوَصاَر معرَفة؛ أل

َوَلكِنَّك حذفَت َذلِك المضاَف إَِلْيِه، َفَجاز َذلِك َكَما َجاَز )اَلِه َأُبوَك(، تريد )هلل 

َنَُّه َلْيَس من 
ِ

أبوك( حذفوا األلَف والالمين، َوَلْيَس َهَذا طريقَة اْلَكاَلم َواَل سبيَله؛ أل

، وال يكونان وصفا، كما لم يكونا موصوفين، َكاَلمهم َأن ُيْضِمُروا اْلَجار....

 (1)«.وإنما يوضعان يف االبتداء أو يبنيان على اسم، أو غير اسم

ومعنى كالم سيبويه َأنَّك اَل َتقول: )مررُت بكلٍّ َقائِما(،  َواَل )ببعٍض جالًِسا( 

(، َأي: )مررُت ُمْبَتِدًئا، َوإِنََّما يَتَكلَّم بِِه إِذا َجَرى ذكُر قوم َفَتقول: )َمرَ  ْرت بكلٍّ

                                                
 .2/114الكتاب  (1)
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بكلِّهم( و)مررُت ببعٍض(، َأي: )َمَرْرت ببعضهم(، فيستغنى بَِما َجَرى من 

ِمير، َوَصاَر َما َيْعِرُف  اْلَكاَلم، ومعرفِة اْلُمَخاطب بَِما ُيغني َعن إِْظَهار الضَّ

ا ُيْعنَى بِِه ُمْغنًِيا َعن َوصفه، َولم ُيوَصُف بِِه َأْيضا ؛ ألهَنم لما أقاموه المخاطُب مِمَّ

ِمير اَل ُيوصف بِِه إِذا لم يكن َتْحلَِيًة، َواَل فِيِه معنى تحليٍة لم  ِمير، َوالضَّ ُمقاَم الضَّ

(، َكَما اَل ُيَقال: )مررُت بكلٍّ  يدين ُكلٍّ َيِصُفوا بِِه اَل ُيَقال: )مررُت بالزَّ

الِحين(....  (1)الصَّ
يجوز  تقديمها على الفاعل ، يف نحو: أهنا إذا وقعت مفعواًل به فال  واآلخر:

قول القائل: )ضرَب القوُم بعُضهم بعًضا(، مع أنَّ الفاعل والمفعول ظاهٌر 

 إعراُبهما، وقد اختلف النحاة يف تعليل ذلك على ثالثة أقوال:

ٌر له. -1  (2)يرى أبو حيان أنَّ تأخير المفعول هنا واجب؛ ألنَّ الفاعل مفسِّ
جوز تقديم المفعول هنا؛ لما يلزم عليه من الفصل يرى الشاطبي أنَّه ال ي  -2

بين البدل والمبدل منه، فالسماع على التزام تقديم الفاعل، وبدلِِه على 

 (3)المفعول.

إلى أنَّ سرَّ ذلك هو الضمير  (5)، وتبعه ابن القيم(4)ذهب السهيلي -3

هم المحذوف من المفعول )بعًضا(، فإنَّ األصل أن يقال: )َضَرَب القوُم بعُض 

                                                
 .17/132ينظر المخصص   (1)

 .2/7، وهمع الهوامع3/1471( ينظر ارتشاف الضرب 2) 

 .2/617ي( شرح ألفية ابن مالك للشاطب 3) 

( هو عبد الرحمن بن عبد اهلل بن أحمد الخثعمّي السهيلّي، حافظ، عالم باللغة والسير،  4) 

ضرير، كفَّ بصره وعمره سبع عشرة سنة، ونبغ، فاتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه إليها 

وأكرمه، فأقام يصنف كتبه، ومنها: نتائج الفكر، والروض األنف، واألمالي، إلى أن تويف بها 

 . 3/312هـ. ينظر األعالم للزركلي581نةس

( هو شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن بكر بن أيوب بن سعد، المشهور بابن قيِّم الجوزية، 5)

، فقيٌه، من مصنفاته: بدائع الفوائد، وزاد المعاد يف هدي خير العباد،  ٌر، نحويٌّ وهو مفسِّ

السعادة، وإغاثة اللهفان من مصايد والتبيان يف أقسام القرآن، والفروسية، ومفتاح دار 

 . 6/56هـ. ينظر األعالم للزركلي 751الشيطان، تويف سنة



  

 
 كلمة )بعض( في الدرس النحوي داللتها وأحكامها

 

 
 

 

 

ا حذفوه  ، ظاهًرا أو ُمْضَمًرا ، فلمَّ بعَضهم(؛ ألنَّ حقَّ )بعض( أن يضاف إلى الكلِّ

من المفعول استغناء بذكره يف الفاعل، لم يجيزوا تأخير الفاعل، فيقولوا: )َضَرَب 

بعًضا بعُضهم(؛ ألنَّ اهتماَمهم بالفاعل قد َقِوَي وتضاعف؛ التصاله بالضمير 

أن كانت الحاجة إلى الفاعل مرة صارت الحاجة إليه الذي البد منه ، فبعد 

 مرتين.

فإْن قيل : فما المانع من إضافة )بعض( إلى الضمير إذا كان مفعواًل  دون 

 الفاعل، فتقول: )َضَرَب القوُم بعَضهم بعٌض، أو )َضَرَب القوم بعٌض بعَضهم(؟ 

ا أراد وا حذفه من أحدهما؛ قيل: األصُل أن ُيْذَكَر الضميران فيهما جميًعا، فلمَّ

تخفيًفا، كان حذفه مع المفعول الذي هو كالفضلة يف الكالم أولى من حذفه مع 

الفاعل الذي البد منه، وال غنى عنه ، وليتصل بما يعود عليه ويقرب منه، َنَعم قد 

يضاف إليه )بعض( وهو مفعول إذا كان البعض اآلخر مجروًرا، كقولك : 

ٍض(؛ ألنَّ رتبة المفعول ههنا التقديم على المجرور، )َخَلطُت القوَم بعَضهم ببع

كما كانت رتبة الفاعل التقديم على المفعول، فحق الضمير العائد على الكل أن 

 (1)يتصل بما هو بتقديمه أهم.

***      ***      *** 

 

                                                

 .175، وبدائع الفوائد البن قيم الجوزية ص175،  174نتائج الفكر للسهيلي ص  (1)
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 دخول األلف والالم على )بعضٍ(: املبحث السابع
 الالم على لفظ )بعض( قوالن:يف حكم دخول األلف و واللغويين للنحويين

، وأبو حاتم السجستاين، والزجاجي  وابن خالويه،  األصمعيذهب  األول:

والزبيدي، إلى أنه ال يجوز دخول األلف والالم على لفظ )بعض( ،  ومثلها يف 

.)  ذلك كلمة )كلٍّ

قلت لألصمعي: رَأيت يف كتاب ابن المقفع )الِعْلُم :»الّسجستاينيقول أبو حاتم 

يٌر، ولكْن َأْخُذ البعِض خيٌر مِْن َتْرِك الكل(، فَأنكره َأشدَّ اإِلنكار، وقال: األَلف كث

(؛ ألهَنما َمعرفة بغير َألف والٍم، ويف القرآن  والالم ال يدخالن يف )بعٍض، وكلٍّ

، وال  ،(1)العزيز: )وكلٌّ َأَتْوه داِخريَن( قاَل َأبو حاتم: وال تقوُل العرُب:) الُكلُّ

(، وقد استعمله الناُس حتى سيبويه واألَخفش يف ُكُتبهما؛ لقلة علمهما البعُض 

 .(2)«هبذا النَّحو، فاْجَتنِْب ذلك، فإِنه ليس من كالم العرب

 أنَّ لغَة النحاة ليَست حّجًة يف العربّية، وال َترقى إلى  والُمفادُ 
ّ

من نصِّ األصمعي

ُمطلًقا من َتعريف )كلٍّ وبعٍض(  مرتبة شواهد َكالم العرب، وأنَّ كتاَب اهلل َيخلو

 باأللف والالم.

                                                

 (. 87سورة النمل اآلية )  (1)

المشكالت ، وكشف 1/233،  وينظر أمالي ابن الشجري 1/491تهذيب اللغة لألزهري  (2)

، تحقيق د/محمد أحمد 1/111وإيضاح المعضالت ألبي الحسن األصبهاين الباقولي 

الدالي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ولسان العرب )بعض(، وحاشية الخضري 

 .2/69على ابن عقيل 
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وقد اعتذر الزجاجي عن إدخال )أل( عليهما يف كتابه )الجمل(؛ إذ قال يف 

ثم اعتذر عن هذا االستعمال  ،(1)«وُيبدل البعُض من الكلِّ »صدر  باب البدل: 

( مجاًزا، » بقوله:  لُه استعمال الجماعة  وعلىوإِنما قلنا: )الَبْعُض والكلُّ

ُمسامحة، وهو يف الحقيقة غير جائز، وأجود من هذه العبارة: وُيبدل الشيُء من 

 (2).«الشيِء وهو بعُضه

أنَّ بعض النحويين المعاصرين له  االعتذاروالذي دعا الزجاجي إلى هذا 

عارضه يف كونه أدخل )أل( على )كلٍّ وبعٍض( يف حين أنكره النحويون 

ُرون هذين وُيَعدُّ إدخال )أ ،المتقدمون ل( عليهما عندهم لحنًا؛ لكوهنم يقدِّ

ولذا  ،إذ إهنما مضافان معنى؛ وإن لم يضافا يف اللفظ ،اللفظين تقدير المعارف

فلما عورض الزجاجي بذلك اعتذر عن إدخالها  ،قبح إدخال )أل( عليهما

 (3)واحتج بأنَّ النحويين قد فعلوا ذلك قبله فاتبعهم. ،عليهما

العوامُّ وكثيٌر من الخواصِّ يقولون: )الكلُّ والبعُض(، وإنما » وقال ابن خالويه:

هو )كلٌّ وبعٌض(، ال تدخلهما األلف والالم؛ ألهنما معرفتان يف نية اإلضافة، 

 (4)«.وبذلك نزل القرآن، وكذلك هو يف أشعار القدماء

                                                
 .23الجمل يف النحو للزجاجي ص  (1)

 وينظر لسان العرب )بعض(. ،25 ،24السابق ص  (2)

تحقيق  ،97 ،96ينظر إصالح الخلل الواقع يف الجمل البن السيد البطليوسي ص  (3)

 أ.د/حمزة عبد اهلل النشرتي.

، ت/ فؤاد علي منصور، دار الكتب 2/149المزهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوطي  (4)

 م.1998هـ 1418بيروت، الطبعة األولى،  –العلمية 
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األصِل  وال تدخلُه الَّالُم، أي: الُم التَّعريف؛ ألنَّها يف»وجاء يف تاج العروس: 

مضافٌة، فهي معرفٌة باإلضافِة لفًظا، أو تقديًرا، فال تقبل تعريًفا آَخَر، خالًفا البِن 

(، قال ابُن ِسيَده: وفيه  ، فإنَّهما قاال: )البعُض والكلُّ
ِّ

اجي جَّ َدَرْسَتَوْيه، والزَّ

، مسامحة، وهو يف الحقيقة غيُر جائٍز، يعنِي أنَّ هذا االسَم ال ينفصُل عن اإلضافة

 (1)وقد خالف ابن َدَرْسَتَوْيِه الناس قاطِبًة يف عصره، وقال النَّاقِِدّي:

ـــــضِ  ـــــى َخْف ـــــَتِوّي إِل ـــــى َدَرْس  َفَت

 

 َأْخَطــــَأ فِــــي ُكـــــل  َوفِــــي َبْعـــــضِ         

ـــــــــــه  نَه َنـْوُم ـــــــــــفَّ ـــــــــــاُغه َع َم
 دِ

 

 (2)فصــــاَر ُمْحـتاجــــًا إِلـــى َنْفـــضِ  

لف والالم على )بعض( األعلم وتبع هؤالء العلماء يف عدم جواز دخول األ 

 ،(6)، والسمين الحلبي(5)، وأبو حيان(4)، والسخاوي(3)الشنتمري

 . (9)، والسيوطي(8)، والشيخ خالد األزهري(7)والفيروزآبادي

                                                
د الناقدي، من علماء القرن الخامس، وكان عالما ( هو أبو الحسن علي بن محمد بن حمي1)

، 18/29هـ. ينظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 484باللغة والنحو والشعر، تويف سنة

 تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت.

بيدي )بعض(. (2)  البيتان من بحر السريع، ينظر تاج العروس من جواهر القاموس للزَّ

تحقيق زهير عبد المحسن  1/445ينظر النكت يف تفسير كتاب سيبويه، لألعلم الشنتمري ( 3)

 م.1987هـ 1407سلطان، منشورا معهد المخطوطات بالكويت 

،تحقيق محمد أحمد الدالي، دار صادر  1/37( ينظر سفر السعادة وسفير اإلفادة للسخاوي 4)

 هـ.1415، 2بيروت، ط

  .1/258( ينظر البحر المحيط 5)

 .1/180( ينظر الدر المصون 6)

، تحقيق/ محمد 2/258( بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي 7)

 م.1987هـ1407، 1المصري، مطبعة الفيصل، ط

 .3/137( ينظر التصريح 8)

 .4/286( ينظر الهمع 9)
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 وقد احتجَّ هؤالء النحويون ملنع دخول األلف والالم على )بعض( مبا يأيت:

افة، وإضافته أن لفظ )بعض( من األلفاظ الجامدة المالزمة لإلض -1

محضة، ونعني بالمحضة: ما كان فيها االتصال بين المضاف والمضاف إليه قوًيا، 

وليست على نية االنفصال؛ ألصالتها، وألنَّ المضاف يف الغالب خاٍل من ضمير 

ْنِفَصال، وتسمى 
ِ

مسترت يفصل بينهما، وسميت َمْحَضة؛ ألهنا َخالَِصٌة من َشائَِبة اال

ت أمًرا معنوًيا، وهو تعريف المضاف إن كاَن المضاف إليه معنوية؛ ألهنا أفاد

 (1)معرَفة، نحو )ُغاَلم زيٍد( وتخصيصه إن كان نكرة، نحو )ُغاَلم امَرَأة(.

وأكثر ما يكون المضاف يف اإلضافة المحضة: اسًما جامًدا غير مؤول 

بالمشتق، كالمصادر وأسمائها، والمشتقات الشبيهة بالجوامد التي ال تعمل 

 (2)مطلًقا، كأسماء المكان، والزمان، واآللة، وأفعل التفضيل على المشهور.

ه  فة على المضاف؛ ألنَّ وال يجوز يف هذا النوع من اإلضافة دخول )أل( المعرِّ

ال يجوز الجمع بينها وبين اإلضافة، نحو: )هذا غالم زيد(، فلو قيل: )هذا الغالُم 

فه بالملك زيٍد(، كان خطأ، وذلك ألنَّ )أل( تعرِّ  ف االسم بالعهد، واإلضافة تعرِّ

فين مختلفين على اسم واحد، وليس يف  واالستحقاق، وال يجوز اجتماُع معرِّ

 (3)العربية شيء يجمع فيه بين )أل( المعرفة، واإلضافة المحضة.

                                                
 .2/44، وشرح ابن عقيل 2/208ينظر شرح الكافية للرضي  (1)

 .229،  3/228لتسهيل البن مالك شرح ا (2)

،  ويجيز الكوفيون يف اإلضافة 2/44، وشرح ابن عقيل 51ينظر الالمات للزجاجي ص  (3)

المحضة دخول )أل( على المضاف، بشرط أن يكون اسم عدد، وأن يكون المضاف إليه هو 

ثة الكتب يف المعدود، ويف أوله )أل( أيًضا، فالبد من وجودها فيهما مَعا، نحو: )قرأت الثال

السبعة األيام(، وحجتهم يف هذه اإلجازة السماع عن العرب، وورود عدة أمثلة صحيحة 

تكفي عندهم للقياس عليها، والبصريون ال يجيزون هذا، مستندين يف المنع إلى أن العدد مع 

المعدود هو ضرب من المقادير، والمقادير ال يجوز فيها ما سبق؛ فكما ال يصح أن يقال: 
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ولتقدير هذه اإلضافة يف كلمة )بعض( امتنع هؤالء النحويون من إدخال 

يل )البعض( كان ذلك كالجمع بين األلف والالم، األلف والالم عليها، فلو ق

 (1).واإلضافة، وهذا غير جائز

، وبعٍض(، من ذلك قوله: )مررت بكلٍّ  -2 جواز مجيء الحال من )كلٍّ

قائًما، وببعٍض جالًسا( ، والحال إنما تكون من المعرفة، وال يكاد ُيْعَثُر على 

  (2)مجيئه من النكرة إالَّ يف ضرورة الشعر.

وصححه  ،(5)وابن َدَرْسَتَوَيهِ ، (4)والفارسي ،(3)ذهب األخفش لثاني:القول ا

جري ، إ (7)وابن خروف (6)ابن الشَّ لى جواز إدخال األلف والالم على )كلٍّ

 ،نكرتين يف حاِل قطعهما لفًظا عن اإلضافة إلى نكرة -عندهم-وبعٍض( لكوهنما 

                                                                                                          
 -باإلضافة-ال يصح كذلك أن يقال: الثالثة الكتب  -باإلضافة-ريت الرطَل الفضِة، اشت

ة المنع عندهم هي التنظير،  ؛حماًل للنظير على نظيره، وقياًسا للشيء على ما هو من بابه، َفِعلَّ

والحق أن حجة الكوفيين هي األقوى؛ العتمادها على السماع الثابت، وهو األصل 

ألولوية والتفضيل؛ فال مانع من األخذ به، غير أن المذهب البصري أكثر واألساس الذي له ا

شهرة، وأوسع شيوًعا، فمن الخير االكتفاء بمحاكاته؛ لتتماثل أساليب البيان اللغوي، 

 . 2/317وتتوحد، حيث يحسن التماثل والتوحد، ينظر ضياء السالك إلى أوضح المسالك

، والتصريح 1/258، والبحر المحيط 1/37سعادة ، وسفر ال1/491( ينظر تهذيب اللغة  1)

 .4/286، والهمع 2/35

، وتمهيد القواعد يف شرح 4/1119، وارتشاف الضرب 115، 2/114( ينظر الكتاب  2)

 .7/3210تسهيل الفوائد لناظر الجيش

 .4/1819ينظر رأي األخفش يف ارتشاف الضرب  (3)

 .2/237ينظر أمالي ابن الشجري  (4)

 ي ابن درستويه يف تاج العروس )بعض(.ينظر رأ (5)

 .2/233ينظر أمالي ابن الشجري  (6)

تحقيق د/ سلوى محمد عمر  ،349 ،2/348ينظر شرح جمل الزجاجي البن خروف  (7)

 عرب.
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ٌف لهما فا فإذا ُأْدِخلَ  ،أو إلى معرفة فلم يكن ثمة معرِّ ْت )أل( على كلٍّ منهما تعرَّ

–وال ُيَعدُّ لحنًا؛ إذ إن ذلك ال يؤدي  ،ومن َثمَّ لم يقبح تعريفهما بـ )أل( ،هبا

فيِن على اسم واحد -عندهم ولذا كثر وروده يف كالم كثير من  ،إلى اجتماع معرِّ

 (1)النحويين.

ف -عند سيبويه-وقد ذكر ابن الشجري أنه يجوز ة على )كلٍّ إدخال )أل( المعرِّ

 ،قياًسا على جواز دخولهما على لفظ )نِْصٍف(؛ إْذ ال ِخالف يف أنَّه نكرة وبعٍض(

 (2)ومما يدل على تنكيره أنَّ سيبويه ،عند قطعه عن اإلضافة لفًظا كـ )كلٍّ وبعٍض(

 أجاز نصبه على الحال يف قول الشاعر:

 َتَرى َخْلَقَها نِْصٌف َقنَاٌة َقِويَمةٌ 

 

ا َيْرَتجُّ َأْو َيَتَمْرَمرُ ونِْصٌف َنقً  
(3) 

 

 

 

ونصُبه على الحال دليل على أنه نكرة، وإذا كان نكرة جاز دخول )أل( عليه؛ 

ألنه إنما يكون يف قطعه عن اإلضافة معرفة، إذا قّدرت إضافته إلى معرفة، وإذا لم 

يه، تقّدر إضافته إلى معرفة كان نكرة، وإذا كان نكرة جاز دخول األلف والالم عل

                                                
 .950 ،2/949ينظر شرح الكافية الشافية البن مالك  (1)

 .2/11ينظر الكتاب  (2)

، وشرح أبيات 2/11، والكتاب 2/623 ديوانه البيت من بحر الطويل، وهو لذي الرمة يف (3)

، وجمهرة اللغة 120، واالنتصار لسيبويه على المبرد البن والد ص1/500سيبويه للسيرايف 

 .7/462، وخزانة األدب 1/233، وأمالي ابن الشجري1/301، والخصائص1/199

ها كالنقا ، وهو: الكثيب والشاعر يصف امرأة بأنَّ أعالها يف إرهافه ولطافته كالقناة، وأنَّ أسفل

 من الرمل، وذلك يف امتالئه وكثافته، و)التمرمر(: أن يجري بعضه يف بعض. 

والشاهد فيه:  رفع )نصف( على القطع واالبتداء ، ولو نصب على البدل، أو الحال لجاز، وقد 

ه كذا نوقش سيبويه يف الحمل على الحال؛ ألنه معرفة؛ ألنه يف نية اإلضافة، كأنه قال: )نصف

ونصفه كذا(، وُردَّ بأن تضمنه لإلضافة ال يمنع تنكيره لفظا. ينظر االنتصار لسيبويه على 

 .121، 120المبرد ص



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

)بعُض و ،(1){هئجب مئ خئ حئ جئ}: كما جاء يف قوله تعالى

وُكّل( مجراهما مجرى )نصٍف(، ألنَّـه يقتضى اإلضافة إلى ما هو نصٌف له، كما 

( يقتضى اإلضافة إلى ما هو ُكلٌّ له، و)بعًضا( يقتضي اإلضافة إلى ما هو  أن )ُكـالا

رْت إضافة )كلٍّ وبعٍض( إلى المعار ف كانا معرفتين، وإذا بعٌض له، فإذا ُقدِّ

رْت إضافتهما إلى النكرات كانا نكرتين، فهما يف هذا بمنزلة )نصٍف(، تقول:  ُقدِّ

)نصُف دينار(، و)نصُف الدينار(، و)كلُّ رجٍل(، و)كلُّ الرجال(، و)بعُض 

 .(2)رغيٍف(، و)بعُض الرغيف(

ونقل ابن الشجري عن الفارسي أنه استدل على صحة جواز دخول األلف 

الم  على )كلٍّ وبعٍض( بما حكاه أبو الحسن األخفش من قول بعض العرب: وال

( على الحال، ويجرونه مجرى: )مررُت هبم  (، فينصبون )كالا )مررُت هبم كالا

جميًعا(، وإذا جاز انتصابه على الحال، فيما حكاه األخفش عن العرب، فال 

 (3)نكيره.إشكال يف جواز دخول األلف والالم عليه؛ ألنه قد ثبت ت

يف نظر ابن -وبناًء على ما سبق يكون دخول األلف والالم على )كلٍّ وبعٍض( 

 جائًزا من جهتين: -الشجري

أنك ال تقّدرهما مضافين إلى معرفة، وإذا لم تقّدر إضافتهما إلى  :إحداهما

فة.  معرفة جريا مجرى )نصف(، وغيره من النّكرات المتصرِّ

                                                

 .11سورة النساء من اآلية  (1)

  .1/234ينظر أمالي ابن الشجري  (2)

 ينظر السابق نفسه. (3)



  

 
 كلمة )بعض( في الدرس النحوي داللتها وأحكامها

 

 
 

 

 

( على ما ذكره أبو الحسن من استعمالهم إّياه : أن يكون )كلٌّ والجهة األخرى

حااًل بمعنى جميعا، فيجوز دخول األلف والالم عليه، كما دخال يف الجميع، فقد 

 (1)ثبت هبذا أّن من امتنع من دخول األلف والالم عليهما مخطئ.

وممن أجاز دخول األلف والالم على )بعٍض( أبو العالء المعري؛ إذ قال: 

من أهل العلم ينكرون إدخال األلف والالم على )كلٍّ وبعٍض(،  كان المتقدمون »

ويروى عن األصمعي أنه قال كالًما معناه: قرأت آداب ابن المقفع فلم أَر فيه 

لحنًا إال يف موضع واحد ، وهو قوله: ) العلُم أكثُر من أْن ُيحاَط بكلِِّه فخُذوا 

جيز إدخال األلف والالم البعَض( ، وكان أبو علي الفارسي يزعم أن سيبويه ي

على )كل(، ال أنه لفظ بذلك، ولكنه يستدل عليه بغيره، والقياس يوجب دخول 

 (2)األلف والالم على )كل وبعض(...

َدتين من األلف   ( و)بعٍض( مجرَّ وأرى أنَّ األفصح استخدام كلمتي )كلٍّ

لهما والالم؛ لورودهما كذلك يف القرآن الكريم، ولكن ال مانع من جواز دخو

 عليهما وذلك لما يأيت:

أن هذا االستعمال ُسمع يف بعض أشعار العرب ومنه قول مجنون بني  أوًلا:

 عامر: 

                                                

 .1/237السابق   (1)

لوليد بن عبيد البحتري إمالء أبي العالء عبث الوليد يف الكالم على شعر أبي عبادة ا (2)

، ورسالة الغفران ألبي العالء المعري ص 1970، مكتبة النهضة المصرية 197، 196ص

 ، تحقيق د/عائشة عبد الرحمن، طبعة دار المعارف.458
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ثنِي أْن سوف َتْقِضيني  (1)ال ُتنكِرِ البعَض ِمن َدينِي َفَتْجَحَدُه         وال ُتَحدِّ

 وقول اآلخر:

ةٍ       ُيَطاِعُن َبعَض   ُمْسَبطِرَّ
ُحوا َشِهدُت بِه عن غارةٍ  (2)القوِم والبعُض طوَّ

 فأدخل )أل( على )بعٍض( يف البيتين.

 وقوله: 

 (3)َرَأْيُت الَغنِيَّ َوالَفِقيَر كَِليِهَما           إِلى الَموِت يأتي الموُت للكلِّ َمْعِمدا

. )  فأدخل )أل( على )كلٍّ

ريفيَة، أنَّ بعضهم ذكر أنَّ )أل( الداخلَة على )بعٍض( ليست )أل( التع ثانيا:

كما يف قوله  ،(4)وإنما هي نائبٌة عن الضمير المضاف إليه، أو المعاقبة لإلضافة

                                                

البيت من بحر البسيط، ونسب إلى مجنون بني عامر، وليس يف ديوانه، وهو يف درة الغواص  (1)

برواية  2/42، وذكره صاحب األغاين 202أوهام الخواص للشهاب الخفاجي ص يف 

 أخرى وهي:

ثنِي أْن سوف َيْقِضيني  ال يعرف البعَض من َدينِي َفينكره ... وال ُيَحدِّ

، 442( البيت من بحر الطويل، ونسب للمرقش األصغر يف جمهرة أشعار العرب ص 2)

 متدة.، و)المسبطرة ( بمعنى الم243والمفضليات

، 40( البيت من بحر الطويل، وهو منسوب لسحيم عبد بني الحسحاس يف ديوانه ص 3)

، وعبث الوليد يف الكالم على شعر ابي عبادة الوليد 69وشرح درة الغواص للحريري ص

 . 196ص 

نيابة )أل( عن الضمير المضاف إليه، أجازه الكوفيون، وبعض البصريين، وكثير من  (4)

، و معاين القرآن للفراء 1/158ظاهر مذهب سيبويه. ينظر الكتاب المتأخرين، وهو 

، وشرح بانت سعاد البن هشام 77، ومغني اللبيب ص 199، والجنى الداين ص 3/234

 .1/311، وهمع الهوامع 30ص



  

 
 كلمة )بعض( في الدرس النحوي داللتها وأحكامها

 

 
 

 

 

واألصل: )واشتعل رأسي( فعوض ، (1){خي حي جي }تعالى:

 يل ىل مل يك}:وكما يف قوله تعالى (2))أل( عن ياء المتكلم،
أي: ، (5){ حف جف مغ جغ}: وقوله تعالى (4)أي: أبواهبا،، (3){ام

 (6)مقام الضمير.)مأواه(، فقامت )أل( 

 ومنه قول الشاعر: 

ـــــــكِّ  ـــــــْيَن فّكهـــــــا والَف ـــــــَأنَّ َب  َك

 

 

 

ـــكِّ   ـــْت يف دُس ـــٍك ُذبَِح ـــْأَرَة ِمْس  (7)َف

 

 
ها(، فنابت )أل( عن الضمير.  ها وفكِّ  واألصل: )بين فكِّ

 وقوله: 

 (8) َح َمْقُبولَمْوُعوَدها َأو لو انَّ النُّْص َدَقْت                أكرِْم بَِها ُخّلًة، لو َأّنها َص 

                                                
 (.4سورة مريم اآلية ) (1)

 .1/215، والدر المصون 1/52ينظر الكشاف  (2)

 (.50( سورة ص، اآلية ) 3)

 .9/385ر الدر المصون ( ينظ 4)

 (.41سورة النازعات اآلية ) (5)

 .10/682ينظر الدر المصون  (6)

 436/ 10، ولسان العرب 469، 468، 462/ 7الرجز  لمنظور بن مرثد يف خزانة األدب  (7)

، وجمهرة اللغة ص 47، وأسرار العربية ص 201/ 2)زكك(، وبال نسبة يف األشباه والنظائر 

135. 

: ا ،  والفأرة )هنا( الوعاء الذي والَفكُّ كُّ لحنك. الِمْسك: ضرب من الطيب، وكذلك السُّ

ْت، والشاعر يصف امرأة بطيب الفم،  يجتمع فيه المسك، و ُذبَِحْت بمعنى  ُفتَِقْت، أو ُشقَّ

 فريح المسك يخرج من فيها.

، 2/391، وشرح الكافية للرضي 6البيُت من البسيط، وهو لكعب بن زهير يف ديوانه ص  (8)

 .311، 308/ 11، وخزانة األدب للبغدادي 30وشرح بانت سعاد البن هشام ص
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فـ )أل( يف )النصح( خلٌف عن الضمير، واألصل: )لو أنَّ نصحها( على إضافة 

 (1)المصدر إلى المفعول.

َز دخول األلف والالم على )بعٍض( على أنه مؤول  :ثالثا أنَّ بعضهم جوَّ

 بالجزء، والجزء يدخل عليه األلف والالم، فيقال )الجزء(، َفَكَذا َما َقاَم َمَقامه.

 : (، وإن أباُه » قال األَْزَهِريُّ النحويُّون َأجاُزوا األلَف والالَم يف )بعٍض، وكلٍّ

َزُه  ....، بناًء على أنَّها عوٌض عن الُمَضاِف إِليه، َأو غير ذلَِك، وَجوَّ
ُّ

األَصَمِعي

ٌل بالُجزِء، وهَو َيدُخُل َعليه )أل(....  (2)«َبعٌض، على َأنَُّه ُمؤوَّ

يف  (4)قال اإلمام أبو نزار الحسن بن أبي الحسن النحوي» :(3)وقال النَّووي

كتابه المسائل السفرية: منع قوم دخول األلف والالم على )غير وكل وبعض(، 

ُف باأللف والالم، قال:  ُف باإلضافة ال تتعرَّ وقالوا: هذه )أي غير(، كما ال تتعرَّ

َعَل الَغْيُر ذلك(، وعندي أنَّه تدخل الالم على )غير وكل وبعض(، فيقال: )فَ 

و)الُكلُّ خيٌر من البعض(، وهذا ألن األلف والالم هنا ليستا للتعريف، ولكنها 

إنما هو )كان بين  ،المعاقبة لإلضافة نحو قول الشاعر: )كان بين فكها والفك(

                                                

 .311/ 11، وخزانة األدب للبغدادي 30ينظر شرح بانت سعاد ص (1)

 لسان العرب، وتاج العروس )بعض(. (2)

ي الحزامي الشافعي،  (3) هو اإلمام الحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرِّ

انيف النافعة،  كان حافظا للحديث، قيل عنه: كان أوحد زمانه يف العلم، صاحب التص

والورع، والعبادة، وخشونة العيش، وأنه كان  ال يضيع له وقت يف ليل أو نهار حتى يف 

 .8/149هـ. ينظر األعالم للزركلي 676الطريق، تويف سنة 

َب (  هو الحسن بن صايف بن عبد اهلل بن نزار، كنيته أبو نزار 4) ، وهو من  كِبار النَّحويين، لقَّ

نفسه بملك النحاة، وكان من فقهاء الشافعية، له مصنفات يف الفقه والنحو واألدب، و )ديوان 

، 1/504هـ(. ينظر بغية الوعاة  568شعر( و )مقامات( مولده ببغداد، ووفاته يف دمشق )

 .2/193األعالم للزركلي 



  

 
 كلمة )بعض( في الدرس النحوي داللتها وأحكامها

 

 
 

 

 

( ُيحَمُل على الجملة،  ِد، و)الُكلُّ ها(، ثم إن )الغير( ُيحَمُل على الضِّ ها وفكِّ فكِّ

ُض( ُيحَمُل على الجزء، فصلح دخول األلف والالم أيًضا من هذا الوجه، و)البعْ 

  .(1)واهلل تعالى أعلم

أن كثيًرا من النُّحاة واللغويين والفقهاء استعملوها بـ )أل( يف حديثهم  رابًعا:

وتعبيرهم عن بعض الظواهر النحوية واللغوية والفقهية، وهذه طائفة من أقوالهم 

 هتم:التي وردت يف مصنفا

  :وربَّما قالوا يف بعض الكالم: ذهبْت بعُض أصابعه، وإنما »قال سيبويه

 (2)«(؛ ألنَّه أضافه إلى مؤّنٍث هو منه، ولو لم يكن منه لم ُيؤنَّْثهالبعَض أنََّث )

 (3)"مذّكر البعضو"ويف موطن آخر يقول:  

 حئ جئ يي ىي ني مي }:وقال الفراء عند توضيحه قوَله تعالى 
إلى  -يعنى )مِْنُه(  -ْنُه على وجهين: إن شئَت ذهبَت به تذكير مِ " :(4){خئمئ

ٌر ، وإن شئَت جعلَت  البعضَأنَّ  جمًعا يف المعنى،  البعضَحَجٌر، وذلك ُمَذكَّ

رته بتذكير )بعٍض(، كما تقول للنسوة: ضربني بعُضُكنَّ ، وإن شئت أنَّثَته  فذكَّ

اء  جم يل ىل مل خل} : هاهنا بتأنيث المعنى، كما قرأِت القرَّ

                                                

، 4/66،65يا محيي الدين يحيى بن شرف النووي تهذيب األسماء واللغات ألبي زكر (1)

نشر وتصحيح وتعليق شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية، 

 لبنان. –بيروت 

 .4/51الكتاب (2)

 .2/348الكتاب (3)

 (.73سورة البقرة من اآلية ) (4)
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وهى يف قراءة  ،(3)على المعنى ،(2)َوَمْن َتْقُنْت( بالياء والتاء) :(1) {حم

: :
ِّ

 (4)".....{خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي }ُأبي
والعرب تقول : عجبت من ظلمك نفَسك ، فينصبون » ويف موطن آخر يقول: 

النفس؛ ألن تأويل الكاف رفع،...... فابِن على ذا ما َوَرَد عليك، ومن ذلك قول 

: عجبت من تساقط البيوت بعُضها على بعٍض، وبعِضها على بعض، فمن العرب

رفع رّد البعض إلى تأويل البيوت؛ ألهنا رفع، أال ترى أن المعنى : عجبت من أن 

تَساَقطْت بعُضها على بعض، ومن خفض أجراه على لفظ البيوت، كأنه قال : من 

 (5)«.تساقِط بعِضها على بعض

فقولك:  البعضجميع ما وقعت عليه، ولبعضه، فأما مِْن( قد تكون ل»)ويقول: 

 .(6)اشرتيت مِن عبيدك، وأما الجميع فقولك: َرِويُت مِْن مائك

  :قلت: أخذت  البعضتقول: أخذت مال زيد، فإذا أردت "وقال المربد

 .(7)"من ماله، فإنما رجعت هبا إلى ابتداء الغاية

                                                

 (.31سورة األحزاب اآلية ) (1)

اءة الجمهور، أما القراءة بالتاء فقد نسبت إلى ابن عامر والجحدري القراءة بالياء هي قر (2)

وفتح القدير  19، ومختصر ابن خالويه ص 521واألسواري. ينظر السبعة البن مجاهد ص

 .  8/473، والبحر المحيط 4/276للشوكاين 

ها. ينظر من قرأ بالياء راعى التذكير يف لفظ )َمن( ومن قرأ بالتاء راعى التأنيث يف معنا (3)

 .8/473، والبحر المحيط 2/308إعراب القراءات الشواذ للعكبري 

 .1/49معاين القرآن للفراء  (4)

 .1/96السابق  (5)

 .3/187السابق (6)

 .1/182المقتضب  (7)
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ا التي تقع للتبعيض فنحو قولك: أخ» وقال:  ذت مال زيد، فيقع هذا وأمَّ

الكالم على الجميع، فإن قلت: أخذُت مِْن ماله، وأكلُت مِْن طعامِه، أو لبسُت مِْن 

 .(1)«البعضثيابِِه، دلَّت )مِْن( على 

  :اعلم: أن ما ُيحكى من الكلم إذا سمي به على ثالث »وقال ابن السراج

هو بعض لها، إحداها: أن تكون جملة، والثانية أن يشبه الجملة، و ،جهات

 .(2)«ليس باسم مفرد، وال مضاف البعضوذلك 

 أثقُل؛ ألَنَّ الضمَة بعُض واٍو، والكلُّ » وقال: 
َ

فإَِذا اجتمعت َثالُث واواٍت فهي

 .(3)«ُأثقُل مَِن البعض

  :ولو استعملَت )ليس( و )ال يكون( يف » وقال أبو علي الفارسي

ن زيًدا( و)أتاين إخوُتك ليس االستثناء، وذلك قولك: )أتأين القوُم ال يكو

عمًرا(.....، لصار التقدير: ال يكون بعضهم زيًدا، وليس بعضهم عمًرا، إالَّ أن 

المضمر هنا لم يستعمل إظهاره....، وزعم الخليل أهنما قد استعمال وصفين، 

وذلك قولهم: )أتتني امرأة ليست فالنة( و)أتتني امرأة ال تكون فالنة(، فدل 

التأنيث على إجرائهم إياه صفة؛ ألن استعمالها يف االستثناء ال  إلحاقهم عالمة

 (4)«.مذكر البعض، والبعضيكون الفعل فيه إال على التذكير؛ لتقدير فاعله 

  :ما قيس على كالم العرب، فهو من كالم العرب؛ أال » وقال ابن جني

سمعَت ترى أنك لم تسمع أنت، وال غيرك اسَم ُكلِّ فاعل، وال مفعول، وإنما 

                                                

 .4/137السابق  (1)

 .2/104األصول يف النحو  (2)

 .3/376السابق  (3)

 . 142وينظر المسائل العسكريات ص ،263المسائل الحلبيات ألبي علي الفارسي ص (4)
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 (1)«.فقسَت عليه غيَره البعض

أي:  ،البعضفقد نابت )مِْن ( عن  ،وإذا قلت: )أكلُت من الطعام(» وقال: 

 (2)«.أكلت بعض الطعام

  :شخس( الَشْخُس: االضطراب واالختالف، يقال: »)وقال الجوهري

 (3).«َتشاَخَسْت أسناُنه، إذا اختلفت، ومال بعُضها، وسَقَط البعض من الَهَرم

ثك ببعضه وكَتم » قول يف مادة )َمَذَع(: وي ، حكاه البعضَمَذَع لي الخرب، إذا حدَّ

اب اع الذي ال يكتم السر، ويقال الكذَّ  (4)«.عنه أبو عبيد، قال: والمذَّ

  :وتقول العرب: قام القوم إالَّ أن يكون زيد، وزيًدا، » وقال أبوحيان

صب على أهنا ناقصة، بالرفع والنصب، فالرفع على أن )يكون( تامة، والن

المفهوم مما قبله، التقدير: إالَّ  البعضواسمهما ضمير مستكن فيها، يعود على 

 (5)«.أن يكون هو، أي: بعضهم زيًدا

  :وإنما جاء )أجمعون( بناء على ) األكرمون(  و) » وقال السهيلي

ون (، ألن فيه طرًفا من معنى التفضيل، كما يف )األكرمين واألرذلين(، األرذل

وذلك أن الجموع تختلف مقاديرها، فإذا كثر العدد احتيج إلى كثرة التوكيد؛ 

حرًصا على التحقيق، ورْفع المجاز، فإذا قلت: جاء القوم كلُّهم، وكان العدد 

َم أنه قد شذ منهم  لى توكيد أبلغ من األول، وهو ، فاحتيج إالبعضكثيًرا، ُتُوهِّ

                                                

 .1/358الخصائص  (1)

 .2/276السابق  (2)

 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري )َشَخَس(.(3)

 السابق )َمَذَع( (4)

 .2/573البحر المحيط  (5)
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 (1)«.أجمعون وأكتعون

: بدَل االشتمال » وقال الرضي:  ى بعضهم بدَل البعِض من الكلِّ وربَّما سمَّ

أيًضا؛ الشتمال األول على الثاين؛ لكونه ُكالا له، ولكنَّ المشهوَر إفراُده بالتسمية 

رين من ضمير راجع واالشتمال إذا كانا ظاه البعض، وال بد يف بدل البعضببدل 

 (2)«إلى المبدل منه

واعلم أن التذكير غالب للمؤنث، كما تقدم، يف المثنى والمجموع، »ويقول: 

مذكًرا، نحو: زيد وهند ضاربان، وزيد والهندات البعض فيكفي كون 

 (3)«ضاربون

  :َرَمل الطواف هو أن َيُهزَّ المسلم مِنَكَبيِه، وال يسرع، » وقال ابن منظور

ي َأمر به النبي صلى اهلل عليه وسلم َأصحابه يف ُعْمرة القضاء؛ لُيرَي وهو الذ

ى َيْثِرَب، وهو مسنون يف بعض  َتهم، حيث قالوا: وَهنَْتهم ُحمَّ المشركين قوَّ

 (4)«.البعضاألَطواف دون 

 َأ َبْعَض : » (5)وهو حجة يعتد بكالمه وقال اإلمام الشافعي َوإِْن َوضَّ

                                                

 .289،288نتائج الفكر للسهيلي ص  (1)

 .2/390شرح الكافية للرضي  (2)

 .3/385السابق  (3)

 العرب )رمل(.لسان  (4)

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أبو عبد اهلل (5)

أحد األئمة األربعة عند أهل السنة وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد يف غزة )بفلسطين( وحمل 

وقبره هـ فتويف بها، 199منها إلى مكة وهو ابن سنتين. وزار بغداد مرتين. وقصد مصر سنة 

افِِعيِّ حجة يف اللغة"معروف يف القاهرة، قال عنه عبُد الَمِلِك بِن ِهَشاٍم:  ، َوَقاَل "َقْوُل الشَّ

 : يُّ
ٌة يف النَّحوِ "الَماِزنِ افِِعيُّ ِعنْدَنا ُحجَّ افِِعيِّ ُلَغًة "َوَقاَل َأُبو اْلَولِيِد ْبُن اْلَجاُروِد:  ،"الشَّ لشَّ

إنَّ لِ
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ًة، وَ  َنَّ َواِحَدًة إَذا َأْجَزَأْت فِي َأْعَضائِِه َمرَّ
ِ

َبْعَضَها اْثنَْيِن، َوَبْعَضَها َثاَلًثا َأْجَزَأُه؛ أل

 (1)«.اْلُكلِّ َأْجَزَأْت فِي اْلَبْعضِ 

هذه طائفة من أقوال بعض النحاة واللغويين والفقهاء، وردت فيها كلمة 

وليس كما )بعض( باأللف والالم، مما يدل على علمهم بصحة هذا االستعمال، 

ذكر أبو حاتم السجستاين أهنم أكثروا من هذا االستعمال، وليسوا على علم 

ولو كان خطأ ألنكروه أشد اإلنكار كما  ،(2)بصحته؛ لقلة علمهما هبذا النحو

 .(3)أنكره األصمعي

وقد ناقش مجمع اللغة العربية بالقاهرة هذه المسألة يف الدورة الحادية 

قول بجواز دخول )أل( على )بعٍض( وكان نصُّ والخمسين ، وانتهى إلى ال

 القرار كاآليت: 

                                                                                                          

افِِعيَّ "َوَقاَل َثْعَلٌب:  ،"َها َكَما ُيْحَتجُّ بِاْلَبْطِن ِمْن اْلَعَرِب َجيَِّدًة ُيْحَتجُّ بِ  ِمْن  -َرِحَمُه اهللُ -إنَّ الشَّ

ُه ِمن َأهِلَها"َوَقاَل َأيًضا:  ،"َيِجُب أن ُتؤَخَذ َعنْهُ  ،َبْيِت اللَُّغةِ  َغِة أِلَنَّ افِِعيُّ بِاللُّ َما ُيؤَخُذ الشَّ  ،"إنَّ

َما َذكَ  َغةَوإِنَّ ِة اللُّ افِِعيِّ ِعنَْد َأِئمَّ َها لَِيَتَبيََّن َقدُر الشَّ ويقول عنه بعض  ،ْرُت هذه األقوال ُكلَّ

اٌل يف "المحدثين:  لقد كان الختالط الشافعي بالهذليين وحفظه لقصائدهم ودواوينهم أثٌر فعَّ

ا، وكان عالًما بلهجاِت ُنموِّ ملكِة ومعرفِة الشافعي اللغويِة، فألمَّ بلغِة العرِب نحًوا وصرفً 

َكما ُعثَِر لغيره، وما  ،أو لغوي   ،وتصاريِف كالِمها، ولهذا لم ُيْعَثر لُه على خطأٍ نحوي   ،العرِب 

ِة معرفِة النَّاقدِ  ،كان ُيَظنُّ أنَّه خطأٌ  . ينظر والمجموع شرح المهذب "أو َتحاُمِلهِ  ،فهو من ِقلَّ

، دار الفكر بدون، واألعالم 12/14نووي ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ال

 ،.36،  6/35للزركلي 

 م.1990هـ/1410، دار المعرفة، بيروت ط 1/47األم لإلمام الشافعي  (1)

 ينظر لسان العرب )بعض(. (2)

 السابق نفسه. (3)
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يجري يف االستعمال دخول )أل( على )كلٍّ وبعٍض(، فيقال )الكلُّ موافٌق(، » 

و)البعُض موافٌق(، وجمهرة النحاة يمنعون ذلك، على أنَّ منهم من أجازه....، 

اللجنُة إجازَة لورود ذلك يف الشعر، وقد جرى بذلك استعمال المولدين، وترى 

  (1)«دخول )أل( على )كلٍّ وبعٍض(...

ومما يجب التنبيه إليه هنا أن  لفظتي )كلٍّ وبعٍض( بمنزلة )قبل وبعد( يف أنَّ 

َفلَِم ُأِجيَز دخوُل األلف والالم على )كل  كالا منهما مما ال ينفك عن اإلضافة، 

 وبعٍض(، ولم يجز يف )قبل وبعد(؟

وبعًضا ( اسمان متمكنان كلَّ التمكن يف باب االسمية، ولهذا  : أنَّ )كالا واجلواب

إذا قطعا عن اإلضافِة لحقهما التنوين، أما )قبل وبعد( فهما ظرفان ناقصا 

التمكن، يف باب االسمية، ولهذا يبنيان عندما يقطعان عن اإلضافة لفًظا ال معنى، 

 (2)، وعند، ولدى(.فجريا يف ذلك مجرى الظروف التي لم تتمكن، كــ )إذ، ولدن

***      ***      *** 

 

                                                

ينظر معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي للدكتور أحمد مختار عمر  (1)

 ب، القاهرة، عالم الكت1/137،153

م، والقرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية  2008 -هـ  1429الطبعة: األولى، 

للدكتور خالد بن سعود بن فارس العصيمي، دار التدمرية بالمملكة العربية  65بالقاهرة، ص

 م.2002-هـ1423، 1السعودية، ط

 .1/236ينظر أمالي ابن الشجري  (2)
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تثنية )بعض( ومجعها، وتصغريها،: املبحث الثامن  
 واجتماعها مع )من( التبعيضية

 أوال: تثنيتها ومجعها:

أجمع النحويون على أنه ال يجوز تثنية )بعض(؛ ألنه  ال يعطي بعد التثنية إال  

 ما يعطيه قبلها من البعضية.

 ،وجميع األسماء تجوز تثنيتها إال أسماء محصورة» قال ابن عصفور:  

 ،واألسماء المتوغلة يف البناء ،وَأْفَعَل مِْن( ،وجمعاء ،وأجمع ،وبعض ،كلوهي:)

ولم ُيثنَّ )كلٌّ وبعٌض(؛ ألهنما  ،نحو: َمن وكم.... ،وهي التي لم تكن معربة قط

  (1)«.عضيةال ُيعطِيان بعد التثنية إال ما يعطِيان قبلها من الكلية والب

وذكر النحاة أن من شروط التثنية عدَم االستغناء عن تثنية االسم بتثنية غيره، 

وكلمة )بعض( يستغنى عن تثنيتها بتثنية كلمة )ُجْزٍء(، فيقال: )ُجْزَءان(، وال 

يقال: )َبْعَضان(، ومثلها كلمة )سواء( فال يجوز تثنيتها؛ ألهنم استغنَوا بتثنية 

( عن تثنيته فقا
ّ

، يضاف إلى ذلك أن (2)لوا: )ِسيَّان( ولم يقولوا: )سواءان()سي

والمصدر ال يجوز تثنيته،  (3)كلمة )بعض( مصدر، كما ذكر كثير من اللغويين

 وال جمعه؛ ألنه اسم جنس، يقع على القليل والكثير.

                                                

، وارتشاف 2/395وينظر المقرب  ،138، 1/137البن عصفور  شرح جمل الزجاجي (1)

 .2/551الضرب 

 .15، وشرح ألفية ابن مالك للحازمي ص 1/230ينظر التصريح بمضمون التوضيح  (2)

، 1/143ينظر المنجد يف اللغة لعلي بن الحسن الهنائي األسدي الملقب بـ )كراع النمل(  (3)

القاهرة، الطبعة الثانية  -د الباقي، عالم الكتبتحقيق د/أحمد مختار عمر و د/ضاحي عب

 م.1988
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وال يجوز َتثنَِية اْلمصدر وال جمعه ألنَُّه اسم الجنس، ويقُع » قال ابن جني: 

ْيت َوالتَُّراب، فإِن بلفظِه ع لى القليِل والكثير، فجرى لذلك مْجرى الماء والزَّ

 (1)«.اختلفْت أنواعُه َجاَزت تثنيته وجمعه، تقول: ُقْمت قيامين، َوَقَعدت قعودين

وقد وردت كلمة )بعض( مثناة، ومجموعة  على لسان بعض النحويين، وهذا 

 من قبيل المسامحة.

الضمة مجرى الواو، والكسرة مجرى الياء؛ ألهنما  ُأْجِرَيِت » قال ابن جني:  

، ونائبتان يف كثير من المواضع عنهما، فقلبت الواو الساكنة للكسرة قبلها بعضان

ياء، فقالوا: )ميزان وميقات(، والياء الساكنة للضمة قبلها واوا، فقالوا: )موسر 

 (2)«.وموقن(.....

للين، وهي األلف والياء اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد وا»وقال : 

 (3)«والواو

فإذا قلت: )قام زيد(، فـ )زيد( بعض هذه الجملة الفعلية، » وقال الشاطبي: 

من الجملة، وكذلك ما  بعضانوكذلك )ضرب زيد عمًرا(، فـ )زيد وعمرو( 

 (4)«.أشبه

***      ***      *** 

                                                

 الكويت. –،تحقيق/ فائز فارس ،دار الكتب الثقافية 1/49اللمع يف العربية البن جني (1)

 .2/585سر صناعة اإلعراب  (2)

 .1/118، وشرح شافية ابن الحاجب 5/315، وشرح المفصل البن يعيش1/33السابق  (3)

، 6/227يف شرح الخالصة الكافية )شرح ألفية ابن مالك( للشاطبي المقاصد الشافية  (4)

تحقيق  د. عبد المجيد قطامش، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم 

 م. 2007 -هـ  1428مكة المكرمة، الطبعة األولى،  -القرى 
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 ثانيا: تصغريها:

؛ ألنَّ من شروط االسم )بعض(  اتفق العلماء على أنه ال يجوز تصغير كلمة

المصغر: أن يكون معناه قاباًل للتصغير، و)بعض( يدل بنفسه على التقليل، فليس 

 (1)يف حاجة إلى التصغير الذي يفيد التقليل.

آخر يمنع هذه الكلمة من التصغير، وهو كوهنا مصدًرا، والمصدر  شيءوثمة 

 به.
َ

ي  ال يجوز تصغيره، إال إذا ُسمِّ

 إباًء، » ني: قال ابن ج
َ

ي ُر، لكنَّه كأنَّ إنساًنا ُسمِّ ولسُت أقول: إنَّ المصدَر ُيَحقَّ

ى به، فإن قيل: وهالَّ جاز  َر ذلك االسُم لتحقير الُمَسمَّ ى ُمضاًء، ثم ُحقِّ كما ُيَسمَّ

تحقيُر المصدر نفِسه ؟ قيل: َلْم َيُجز ذلك، النتقاِض المعنى به، وذلك أنَّ 

علِه، والجنُس أبًدا غاية الغايات، وهناية النهايات يف معناه، المصدر اسٌم لجنِس فِ 

ياع واالنتشار، فما أْبعَدُه من التحقير، وهو الغاية يف  وما كانت هذه صورَته يف الشِّ

ر، إالَّ أن ُتوَقَع على  الكثرة والعموم، ولذلك لم ُتثنَّ عندنا المصادر، ولم ُتَكسَّ

 (2)«.ر من ذلك عندنا كامتناع األفعالاألنواع المختلفة، وامتناع المصاد

***      ***      *** 

 

                                                

 فن الصرف ، وشذا العرف يف4/156، وحاشية الصبان 1/352ينظر ارتشاف الضرب  (1)

، مكتبة اآلداب 7/138وشرح المقرب البن عصفور للدكتور علي محمد فاخر  ،99ص

 م.2020-هـ1441، 1ط

، وينظر التبيان يف تصريف األسماء للدكتور أحمد كحيل ص 16المبهج البن جني ص  (2)

235. 
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 ثالثا: اجتماعها مع )من( التبعيضية:

ذهب جمهور النحويين إلى أنَّ )مِِن( الجارة تأيت للتبعيض، وعالمتها: جواز 

، وذلك نحو: )خذ من الدراهم(، فالمأخوذ (1)االستغناء عنها بكلمة )بعٍض(

 حم جم يل ىل مل خل}: تعالى بعض الدراهم، ومنه قوله

 (3)أي: بعض ما تحبون، ولهذا قرأ ابن مسعود: )بعض ما تحبون( (2){خممم

وإذا كانت )من( و )بعض( بمعنى واحد، فهل يجوز الجمع بينهما يف نحو: 

 )أعِط زيًدا بعضا مما لديك( ؟

الصواب صحة هذا التعبير، على أن تكون )من( توكيًدا يف معناها لمعنى كلمة 

 (4))بعض(.

***      ***      *** 

 

                                                

تحقيق: محمد عبدالنبي  669، و شرح التسهيل للمرادي ص2/276( ينظر الخصائص 1)

 .3/20،21م ، والتصريح 2006هـ/1427، 1د أحمد عبيد، مكتبة اإليمان، طمحم

 (.92( سورة آل عمران، من  اآلية )2)

، والشيخ خالد األزهري يف 3/134نصَّ على هذه القراءة ابن مالك يف شرح التسهيل (3)

وهذا دليل على أنَّ )من( يف  "، وقال: 1/202، والزمخشري يف الكشاف 3/21التصريح 

 ."ما تحبون( للتبعيض، ونحوه: )أخذت من المال()م

 .187معجم الصواب اللغوي ص  (4)
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 اخلامتة
ٍد َوَصْحبِِه َوآلِِه  ،الَحمُد هللِ َعَلى إفَضالِهِ  الُم َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ الُة والسَّ  والصَّ

 وبعد

 :فإنَّ َأبرَز َما َوَصلْت إليه هذه الدراسُة من نتائَج ما يلي 

زعم أبو  أنَّ كلمة )بعض( ليست من األضداد، فال تدل على الكلِّ كما -1

عبيدة، وإنما تدل على جزء الشيء، قلَّ أو كثَر، وهذا ما عليه أكثر النحويين 

 واللغويين.

أنَّ التنوين الذي يلحق كلمة )بعض( عند قطعها عن اإلضافة هو تنوين   -2

العوض والتمكين مًعا؛ ألنه عوض عن المضاف إليه المحذوف، وألنَّ االسم 

 ًيا.الذي يحويه معرب منصرف، وليس مبن

أنَّ ما ذهب إليه سيبويه والجمهور يف القول بأنَّ كلمة)بعض( معرفٌة عند   -3

قطعها عن اإلضافة هو األولى، بدليل جواز مجيء الحال منها، يف قوله: )مررت 

 بكلٍّ قائما، وببعٍض جالًسا( ، والحال ال تكون إال من المعرفة. 

فة؛ استناًدا صحة دخول )أل( على كلمة )بعض( عند قطعها عن اإلضا  -4

إلى ما ُسمع يف بعض أشعار العرب، على أن تكون نائبًة عن الضمير المضاف إليه 

المحذوف، وهي ما تسمى عند النحاة بـ)المعاقبة لإلضافة(، أو على أن تكوَن 

 كلمة )بعض( مؤولة بالجزء، وهو مما تدخل عليه )أل(.

 وصلى اهلل على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم
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 أهم املصادر واملراجع
 .القرآن الكريم 

  إتحاف فضالء البشر للشيخ أحمد بـن محمـد البنـا، تحقيـق دب شـعبان محمـد

 م.1987هـ،1407، 1إسماعيل، عالم الكتب ، بيروت، ط

 تحقيـقب دب رجـب  ،ارتشاف الضرب من لسان العرب ألبى حيـان األندلسـي

 ،1ط ،انجي بالقـاهرةمكتبـة الخـ ،عثمان محمد ومراجعة دبرمضان عبـد التـواب

 م.1998-هـ1418

  ــايز ــق دب ف ــيوطي، تحقي ــرحمن الس ــد ال ــي عب ــو ألب ــائر يف النح ــباه والنظ األش

 م1984هـ 1404، 1ترهيني، دار الكتاب العربي ، ط

 تحقيــق دب عبــد الحســين الفتلــي ،األصــول يف النحــو ألبــى بكــر بــن الســراج، 

 م. 1985 -هـ 1405 ،1ط ،مؤسسة الرسالة

  بكر بن األنباري ، تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، المكتبـة األضداد ألبي

 م. 1987 -هـ  1407لبنان  -العصرية، بيروت 

 دراســة وتحقيــق دب محمــد  ،ألبــي البقــاء العكــربي ،إعـراب القــراءات الشــواذ

 م. 1996 -هـ 1417 ،1ط -لبنان -بيروت ،عالم الكتب ،السيد أحمد عزوز

 مطبعـة  ،حقيق األسـتاذب إبـراهيم اإلبيـاريت ،إعراب القرآن المنسوب للزجاج

 م. 1982 -هـ 1402 ،2ط ،دار الكتب اإلسالمية

 ــر غــازى زاهــد ،إعــراب القــرآن ألبــي جعفــر النحــاس عــالم  ،تحقيــق دب زهي

 م. 1988 -هـ 1409 ،3ط ،مكتبة النهضة العربية ،الكتب

 6ط ،لبنـان ،بيـروت ،طبع دار العلـم للماليـين ،األعالم لخير الدين الزركلي، 

 م. 1984
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  ،األغاين ألبي الفرج األصفهاين، تحقيق وإشراف لجنة من األدباء،  دار الثقافة

 م.1983بيروت، الطبعة السادسة، 

  أمــالي ابــن الشــجري، تحقيــق دب محمــود محمــد الطنــاحي، مكتبــة الخــانجي

 م.1992بالقاهرة، الطبعة األولى، 

 ت يف جميـع القـرآن ألبـي إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعـراب والقـراءا

 م. 1979 -هـ 1399 ،1ط ،لبنان ،بيروت -دار الكتب العلمية ،البقاء العكربي

  م.1990هـب1410األم لإلمام الشافعي، دار المعرفة، بيروت ط 

 دار  ،إنبــاة الــرواة علــى أنبــاه النحــاة للقفطــي تب محمــد أبــي الفضــل إبــراهيم

 . 1ط ،الكتب

  ــربد ــى الم ــيبويه عل ــار لس ــن االنتص ــر عبدالمحس ــق دب زهي ــن والد ، تحقي الب

 م.1996 -هـ1416، 1سلطان، مؤسسة الرسالة، ط

  اإلنصاف يف مسائل الخالف بين النحويين البصريـين والكوفيين لكمال الدين

المكتبـة  ،تحقيق الشيخب محمد محيي الدين عبـد الحميـد ،أبي الربكات األنباري

 م.1987 -هـ 1407 ،لبنان ،صيدا ،العصرية

 تحقيـق الشـيخب  ،البن هشام األنصـاري ،وضح المسالك إلى ألفية ابن مالكأ

 بدون.  ،بيروت ،صيدا ،المكتبة العصرية ،محمد محيي الدين عبد الحميد

 تحقيــق دب حســن شــاذلي فرهــود ،اإليضــاح العضــدي ألبــي علــى الفارســي، 

 م.1969 -هـ 1389 ،القاهرة

 دار الفكـر للطباعـة والنشــر  ،يالبحر المحيط يف التفسير ألبـي حيـان األندلســ

 م. 1992 ،هـ1412طبعة،  ،والتوزيع

 بدون. ،لبنان ،بيروت ،دار الفكر ،بدائع الفوائد البن قيم الجوزية 
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  بصائر ذوي التمييز يف لطـائف الكتـاب العزيـز للفيـروز آبـادي، تحقيـق محمـد

 م.1987هـ1407، 1المصـري، مطبعة الفيصل، ط

 و واللغـة للفيـروز آبـادي،  دار سـعد الـدين للطباعـة البلغة يف تـاريخ أئمـة النحـ

 م.2000 -هـ1421، سنة1والنشر والتوزيع، ط

 تحقيق: محمد أبـي الفضـل  ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي

 .1ط ،مطبعة الحلبي ،إبراهيم

  تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس للزبيـــدي ، المطبعـــة الخيريـــة بمصـــر

 هـ.1306طبعة

 بيروت. ،مطبعة دار الكتب العلمية ،يخ بغداد للخطيب البغداديتار 

  ،التبيان يف تصـريف األسـماء ، للـدكتور أحمـد حسـن كحيـل، مطبعـة السـعادة

 م.1978هـ ، 7،1398ط

 ــن هشــام ــد الب ــطفي  ،تخلــيص الشــواهد وتلخــيص الفوائ ــق عبــاس مص تحقي

 م.1986 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،المكتبة العربية ،الصالحي

 تحقيق أ.دب عبـد الفتـاح  ،ريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد األزهريالتصـ

 م.1997 -هـ 1418 ،1ط -نشر دار الزهراء لإلعالم العربي ،بحيري إبراهيم

 بدون . ،دار الريان للرتاث ،تفسير القرطبي 

  ،تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائـد تحقيـق دب علـى محمـد فـاخر وآخـرون

 م.2007طبعة األولىدار السالم، القاهرة، ال
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  ، هتذيب األسماء واللغات ألبي زكريا محيي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي

نشر وتصحيح وتعليق شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيريـة، دار الكتـب 

 لبنان. –العلمية، بيروت 

 تحقيـق عبــد  ،توضـيح المقاصــد والمسـالك بشــرح ألفيـة ابــن مالـك للمــرادي

 م.2001 -هـ 1422 ،دار الفكر العربي بالقاهرة ،سليمان الرحمن على ابن

  هتذيب اللغة ألبي منصور  األزهري، تب عبدالسالم هارون،  الدار المصـرية

 للتأليف والنشر.

  ،جمهرة اللغة البـن دريـد تحقيـقب رمـزي منيـر بعلبكـي ، دار العلـم للماليـين

 م.1987الطبعة األولى 

 ــاين لل ــروف المع ــداين يف ح ــى ال ــدين قبــاوةالجن ــر ال ــق دب فخ  ،مــرادي تحقي

ـــان ،بيـــروت ،دار الكتـــب العلميـــة ،واألســـتاذب محمـــد نـــديم فاضـــل  ،1ط ،لبن

 م.1992 -هـ1413

 دار الفكــر ،حاشــية الخضــري علــى شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، 

 م.1989 -هـ1409 ،بيروت

 ــة ،حاشــية الصــبان علــى شــرح األشــموين ــاء الكتــب العربي  ،الحلبــي ،دار إحي

 بدون.

 تحقيـق  ،خزانة األدب ولب لباب العرب على شواهد شرح الكافيـة للبغـدادي

 م. 1989 ،3ط ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،وشرح أبعبد السالم محمد هارون

 المكتبـة  ،تحقيـق محمـد علـى النجـار ،الخصائص ألبي الفتح عثمان بن جني

 م.1957 -هـ1376 ،العلمية
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 كنون ألحمد بن يوسف المعروف بالسمين الدر المصون يف علوم الكتاب الم

 م.1991 ،هـ1411 ،1ط ،دمشق ،دار القلم ،تحقيق دب أحمد الخراط ،الحلبي

  ،درة الغــواص يف أوهــام الخــواص، ألبــي محمــد القاســم بــن علــي الحريــري

 م.1870مكتبة المثنى ببغداد 

 بدون تاريخ. 3ديوان جرير، تحقيقب نعمان أمين طه، دار المعارف بمصر، ط 

  ،ديوان ذي الرمة، تحقيقب عبد القدوس أبي صالح، مؤسسـة اإليمـان بيـروت

 م.1998، 3ط

  ــاهر ــي، الق ــز الميمن ــد العزي ــق عب ــحاس، تحقي ــي الحس ــد بن ــحيم عب ــوان س دي

 م.1950

  ،ديوان كعب بن زهير، تحقيق وشرح، علي فاعور، دار الكتب العلمية بيروت

 م.1987، 1ط

  وزارة اإلعــالم يف الكويــت، مطبعــة ديــوان لبيــد، تحقيــق إحســان عبــاس، نشــر

 م.1984، 2حكومة الكويت، ط

  رسالة الغفران ألبي العالء المعري، تحقيق دبعائشة عبـد الـرحمن، طبعـة دار

 المعارف.

 دار المعــارف ،تحقيــق دب شــوقي ضــيف ،الســبعة يف القــراءات البــن مجاهــد، 

 .3ط

 حسن محمـد تحقيق  محمد  ،ألبي الفتح عثمان بن جني ،سر صناعة اإلعراب

-هـــ1421 ،1ط ،لبنـان  -دار الكتـب العلميـة، بيـروت ،حسـن إسـماعيل، وآخـر

 م. 2000
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  سفر السعادة وسفير اإلفادة لإلمام علم الدين السخاوي، تحقيق محمد أحمـد

 هـ.1415، 2الدالي، دار صادر بيروت، ط

  سنن الرتمذي ، تحقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عوض، مكتبة ومطبعة مصطفى

 م. 1975 -هـ  1395مصر، الطبعة الثانية،  –الحلبي  البابي

  شــذا العــرف يف فــن الصـــرف، للشــيخ أحمــد الحمــالوي، مطبعــة الحلبــي

 م.1976هـ، 1396بالقاهرة، 

  شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك،  تحقيق الشيخ محمـد محيـي الـدين عبـد

 م.1964 -هـ 1384 ،14ط -مطبعة السعادة بمصر ،الحميد

 ســيبويه للســيرايف ، تحقيــق دب محمــد الــريح هاشــم ، دار الجيــل  شــرح أبيــات

 .1996بيروت، الطبعة األولى 

 ودب محمـد بـدوي  ،تحقيق دب عبد الرحمن السـيد ،شرح التسهيل البن مالك

 م. 1990 -هـ 1410 ،1ط ،دار هجر للطباعة والنشر ،المختوم

 تحقيق دب سلوى محمد عمر عرب. ،شرح جمل الزجاجي البن خروف 

 بغـداد ،تحقيـق دب صـاحب أبـي جنـاح ،شرح جمل الزجاجي البـن عصـفور، 

 م.1980 -هـ 1400

  شرح قصيدة بانت سعاد البن هشام، مطبعة محمد مصـطفى، وأحمـد الحلبـي

 هـ.1302القاهرة 

 هــــ 1405 ،لبنـــان ،بيـــروت ،دار الكتـــب العلميـــة ،شـــرح الكافيـــة للرضـــي- 

 م.1985

  تحقيــق  ،البـن هشـام األنصـاريشـرح شـذور الـذهب يف معرفـة كــالم العـرب

 م.1951 -هـ1371 ،القاهرة ،الشيخب محمد محيي الدين عبد الحميد
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 بيروت ، بدون. -شرح المعلقات السبع للزوزين، طبعة دار صادر 

 .شرح المفصل البن يعيش مكتبة المتنبي القاهرة 

 1شرح المقرب البن عصفور للـدكتور علـي محمـد فـاخر، مكتبـة اآلداب ط ،

 م.2020-هـ1441

  ضياء السالك إلى أوضح المسالك للشيخ محمـد عبـد العزيـز النجـار، مطبعـة

 م.1973-هـ 1393، 3السعادة، ط

  ــن ــد اهلل ب ــق عب ــيده، تحقي ــن س ــن إســماعيل ب ــين ب ــي الحس العــدد يف اللغــة ألب

 م.1993هـب1413، 1الحسين الناصر، وعدنان بن محمد الطاهر، ط 

  ، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، طبقــات النحــويين واللغــويين للزبيــدي

 ، دار المعارف بمصر.2ط

  عبث الوليد يف الكالم على شعر أبي عبادة الوليد بن عبيد البحرتي، إمـالء أبـي

 م.1970العالء المعري، مكتبة النهضة المصرية 

  الفائق يف غريب الحديث للزمخشري، تحقيق علي محمد البجـاوي، ومحمـد

 م.1971، القاهرة 2يسى البابي الحلبي، طأبو الفضل إبراهيم، مطبعة ع

  فتح القدير الجامع بين فني الروايـة والدرايـة مـن علـم التفسـير للشـوكاين، دار

 م.1973هـ، 1393، 3الفكر للطباعة والنشـر، بيروت، ط

 م. 1978 ،بيروت ،دار المعرفة ،الفهرست البن النديم 

  الحلبي، بدون.القاموس المحيط للفيروز آبادي، طبعة مصطفى البابي 

  القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب للشيخ عبـدالفتاح القاضـي، طبدار

 الكتاب العربي، بيروت.
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  القرارات النحوية والتصريفية لمجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، للـدكتور خالـد

، 1بـن سـعود بـن فـارس العصــيمي، دار التدمريـة بالمملكـة العربيـة الســعودية، ط

 .م2002-هـ1423

 ــاس المــربد ــي العب ــي الفضــل  ،الكامــل يف اللغــة واألدب ألب تحقيــق محمــد أب

 مطبعة هنضة مصر بالفجالة.   ،إبراهيم السيد شحاته

  ،كتــاب الغــريبين يف القــرآن والحــديث ألبــي عبيــد أحمــد بــن محمــد الهــروي

المملكة العربيـة  -تحقيق ودراسة أحمد فريد المزيدي، مكتبة نزار مصطفى الباز 

 م. 1999 -هـ  1419ية، الطبعة األولى، السعود

 دار الكتــب العلميــة   ،الكتــاب لســيبويه تحقيــق أبعبــد الســالم محمــد هــارون

 م. 1988 -هـ 1408 ،3ط ،بيروت

  ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويـل يف وجـوه التأويـل للزمخشـري

 دار المعرفة، بيروت لبنان.

  الحسـن األصـبهاين البــاقولي، كشـف المشـكالت وإيضـاح المعضــالت ألبـي

 تحقيق دبمحمد أحمد الدالي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.

 الكليـات ألبــي البقــاء الكفــوي، تحقيــق عــدنان درويــش، ومحمــد المصـــري، 

 م .1998 -هـ 1419 -بيروت  -مؤسسة الرسالة 

  ر ، اللباب يف علل البناء واإلعراب للعكربي، تحقيقب غازي مختار، دار الفكـ

 م.1996-هـ1416، 1ط

  ،الالمات ألبي القاسم الزجاجي، تحقيق دب مازن المبارك، دار صادر بيـروت

 م.1992-هـ 1412،  2ط

 دار المعارف مصر.  ،لسان العرب البن منظور 
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  تحقيقب فائز فارس ،دار الكتـب الثقافيـة 49ب1اللمع يف العربية البن جني،– 

 الكويت.

 سة البن جنـي، تحقيـق دب حسـن هنـداوي، دار المبهج يف تفسير شعراء الحما

 م.1987هـ، 1407القلم، دمشق، 

 ــي عبيــدة ــرآن ألب ــاز الق ــزكين ،مج ــد فــؤاد س ــق محم ــر الخــانجي ،تحقي  ،نش

 م.1962 -هـ 1381

 شـرح وتحقيـق أبعبـد  ،مجالس ثعلـب ألبـي العبـاس أحمـد بـن يحيـي ثعلـب

 بدون. ،5ط ،دار المعارف ،السالم محمد هارون

 لمهـذب ألبـي زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي المجموع شرح ا

 ، دار الفكر بدون.14ب12

 ألبـي الفـتح عثمـان  ،المحتسب يف تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها

ــي ــن جن ــف ،ب ــدي ناص ــى النج ــق عل ــلبي ،تحقي ــماعيل ش ــاح إس ــد الفت  ،ودب عب

 م.1994 -هـ1414 ،القاهرة ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

 ــاهرةال ــي، الق ــابي الحلب ــطفى الب ــة مص ــيده ، مطبع ــن س ــم الب ـــ، 1377محك ه

1958. 

  ،مختصر يف شواذ القـرآن مـن كتـاب البـديع، البـن خالويـه، نشـر براجسرتاسـر

 مكتبة المتنبي، القاهرة، بدون.

  ــرتاث ــاء ال ــال، دار إحي ــراهيم جف ــل إب ــق: خلي ــيده، تحقي ــن س ــص الب المخص

 م1996هـ 1417، سنة 1، ط-بيروت -العربي 

  مطبعة الحلبي. –المزهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوطي 
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 المسائل العضديات ألبـي علـى الفارسـي تحقيـق دب علـى جـابر المنصـوري، 

 م. 1986 -هـ 1406 ،1ط ،عالم الكتب

 ــي ــى الفارس ــي عل ــداديات ألب ــة بالغ ــكلة المعروف ــائل المش ــق دب  ،المس تحقي

 م.1983 ،بغداد ،ينمطبعة العا ،صالح الدين عبد اهلل السنكاوي

 مطبوعـات  ،المسائل المنثورة ألبي على الفارسـي تحقيـق مصـطفي الحـادري

 م.1986 ،مجمع اللغة العربية بدمشق

 دار  ،المسـاعد علـى تســهيل الفوائـد البــن عقيـل تحقيـق محمــد كامـل بركــات

 م.1984 -هـ 1405 ،المدين

 ألميريـة بمصـر، المصباح المنير يف غريب الشـرح الكبيـر للفيـومي ، المطبعـة ا

 م.1912ط

 والشيخ محمـد علـى النجـار ،معاين القرآن للفراء تحقيق أحمد يوسف نجايت، 

 بدون. ،دار السرور

 ــاج ــه للزج ــرآن وإعراب ــاين الق ــلبي ،مع ــده ش ــل عب ــد الجلي ــق دب عب دار  ،تحقي

 م.  1994 -هـ 1414 ،1ط ،القاهرة ،الحديث

  أحمـد مختـار عمـر، معجم الصـواب اللغـوي دليـل المثقـف العربـي للـدكتور

 م. 2008 -هـ  1429، 1عالم الكتب، القاهرة،  ط

 تحقيـق  ،لجمال الدين بن هشـام األنصـاري ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب

دار  ،ومراجعة سعيد األفغـاين ،واألستاذب محمد على حمد اهلل ،دب مازن المبارك

 م.1992 -هـ 1412 ،1ط ،الفكر

  األصـفهاين، تحقيـق محمـد سـيد كـيالين ، المفردات يف غريب القرآن للراغب

 .1961طب مصطفى الحلبي 
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  ، المقاصد الشافية يف شرح الخالصة الكافية )شرح ألفية ابن مالك( للشـاطبي

تحقيق  د. عبد المجيد قطامش، معهد البحوث العلمية وإحياء الـرتاث اإلسـالمي 

 م.2007 -هـ  1428مكة المكرمة، الطبعة األولى،  -بجامعة أم القرى 

 تحقيـق الشـيخب محمـد عبـد  ،المقتضب ألبي العباس محمد بـن يزيـد المـربد

 هـ.1399 ،القاهرة ،المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ،الخالق عضيمة

  المقــرب البــن عصــفور، تحقيــق دب أحمــد عبــد الســتار الجــواري، وعبــد اهلل

 م.1986الجبوري، مطبعة العايف، بغداد 

 حسن الهنـائي األسـدي الملقـب بــ )كـراع النمـل(، المنجد يف اللغة لعلي بن ال

القـاهرة،  -تحقيق دبأحمـد مختـار عمـر و دبضـاحي عبـد البـاقي، عـالم الكتـب

 م.1988الطبعة الثانية 

 دار الريـاض  ،تحقيـق دب محمـد إبـراهيم البنـا ،نتائج الفكر يف النحو للسـهيلي

 للنشر والتوزيع. 

 مري، تحقيق زهيـر عبـد المحسـن النكت يف تفسير كتاب سيبويه لألعلم الشنت

 م.1987هـ 1407سلطان، منشورا معهد المخطوطات بالكويت 

  تحقيـق: طـاهر أحمـد الـزاوي  ،النهاية يف غريب الحـديث واألثـر البـن األثيـر

 م.1979 -هـ 1399بيروت،  -المكتبة العلمية  ،ومحمود محمد الطناحي

 أحمــد شــمس  همــع الهوامــع  يف شــرح جمــع الجوامــع للســيوطي، تحقيــق ب

 .م1998، 1الدين، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،ط

 
 

 

 

 




