
ى
ى

 التأويل

 ووسائله يف النحو العربي أسبابه

ى
ى
ى

 دكتور
 مساسم بسيىني عبد العزيز مطر

 يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةاملساعد اللغويات  أستاذ
 جامعة األزهرالشيخ  بكفرللبنات 
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 مقدمة
فبهػا نأػأ  ،الظػواهر النوويػ التأويػؿ نػف مهػـ  ظاهرةال نبالغ إذا قمنا إف 

ليهػػا يعػوس ال فػؿ فػػ  ا  و  ،وبهػا تنيػػزت نساراػم النةتم ػ  ،لعربػ النوػو ا
 إلػ عف طريؽ فػنم  ،والتجسيسرواب  القواعس النووي  الاتيعاب الجسيس 

ظػػاهرة قسينػػ  النوػػوي ويػػؿ التأونػػف  ػػـ ف ،نظريػػ  النوػػو العربػػ  ا  ػػيؿ
منظػػار الساراػػيف فػػ  ل تػػت كنػػا  ،نالػػت عنايػػ  النوػػاة ننػػذ العهػػس ا وؿ

نهتػػسيف  ،، اػػوام نػػنهـ نػػف ماػػر القػػوؿ ونػػف جهػػر بػػم الع ػػر الوػػسيث
فظ ػرت النكتبػ  النوويػ   ،ماػففهـببعض ا فػوام التػ  اػمطها عميهػا 

ننهػػا نػػا كػػاف مطرووػػ   ،بعسيػػس نػػف النتل ػػات الناػػتقم  فػػ  هػػذا النجػػاؿ
فػػأرست مف ماػػمط الفػػوم عمػػ   ،وننهػػا نػػا كػػاف عنػػف ناػػتقف ،مكاسينيػػ 

لؾ نسى اات اسة السرس النووي ننػم مابابم وواائمم ، نوفو  ةفؿ ذ
مو تاببم ف  إبعاس النوػاة عػف االهتنػاـ بنعػان  ال ػيغ وطػرؽ تركيبهػا 

سةاؿ النواة  ا، نةفعيف لهػالنقيت  ال ناع  الم ظي   نوؼ نف ف   وا 
 .كؿ نص عرب  ولو كاف قرآنا 

  :يةرج ف   ف   نباوثوقس اقتفت طبيع  البوث مف 

 ،تعريؼ التأويؿ وغاياتم وموؿ نف ملؼ فيم فيبوث ف النبوث ا وؿ منا 
 . قسينا ووسي ا ،بيف نانع ونتيسنوقؼ النواة نف التأويؿ يبيف كنا 

 :إل والت  ترجع  ،النووي ماباب التأويؿفيبوث ف  النبوث ال ان  ومنا 
 ،مو الةفؼ النووي ،ك رة ا وجم اإلعرابي  )التوجيم(مو  ،العانؿ النووي

مو توسيػػػس الأػػػواهس النعتنػػػسة فػػػ   ،النوويػػػ  ا ولػػػ مو نوافقػػػ  القواعػػػس 
 . التقعيس
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 :والت  تن مت فػ  اائؿ التأويؿ النوويو ومنا النبوث ال الث فيبوث ف  
 ،والتفػنيف ،واالاػتتار ،والزيػاسة ،والوػذؼ والتقػسير ،والفرورة ،الأذوذ

 . والتوريؼ

نػػع  ،نتػػائ مهػػـ نػػا تو ػػؿ إليػػم البوػػث نػػف وفػػعت ةاتنػػ  فػػننتها   ػػـ
 نوفوعاتم .فهرس لرس لنراجع البوث و فه

ليم منيب ،ونا توفيق  إال باهلل  . عميم توكمت وا 
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 املبحث األول
 مصطلح التأويل

 .تعريؼ التأويؿ 
بالنعن  ػ نع النعن  المغوي ػ يبسو التأويؿ عنس مهؿ المغ  نرتبطا 

كاف  ونف  ـ ،ف  الت اير موؿ نا ظهرتالن رسة  اأتهارنتيج   ،الت ايري
 ،(1)( جنع نعان  مل اظ مأكمت بم ظ واوس ال إأكاؿ فيم":تعريؼ التأويؿ

َ رُؼ اآليِ  َعف َنْعَناَها الظاِهِر ِإَل  نعن   :َقاَؿ ابُف الَكناؿ: التأويؿُ 
 كقولمِ  ،ِإذا َكاَف الُنْوَتَنُؿ الَِّذي ُتْ َرُؼ ِإَلْيِم ُنواِفقًا لمِكتاِب والاُّنَّ  ،َتْوَتِنُمم
 ،ِإف َمَراَس ِبِم إةراَج الطيِر ِنف الَبيف ِ  (2) )ُيْةِرُج اْلَو َّ ِنَف اْلَنيِّْت( تعال :

 َكافَ  ،والعاِلـِ ِنف الجاهؿِ  ،َمو إةراَج النتنِف ِنف الكافرِ  ،َكاَف تَْأِويف
 (3)تَْأِويف.

____________________ 
ذٙذ٠ة اٌٍغةح ِؽّةب تةٓ دؼّةب تةٓ ا ا٘ةرٞ اٌٙةرٚٞ ن دتةٛ ِٕظةٛ  )خ ( 1)

ت١ةةرٚخ    –٘ةة (   ِؽّةةب مةةٛع ِرمةةة   ءا  ئؼ١ةةال اٌرةةراز اٌ رتةةٟ 370

 َ تاب اٌالَ ٚا١ٌُّ . 2001ا ٌٚٝن 

 .95( س ٛ ج ا ٔ اَ آ٠ح 2)

ِؽّب تٓ دؼّب تةٓ ا ا٘ةرٞ اٌٙةرٚٞن دتةٛ ِٕظةٛ  )خ  -( ذاض اٌ رٚس 3)

ت١ةةرٚخ    –ِرمةةة   ءا  ئؼ١ةةال اٌرةةراز اٌ رتةةٟ  ٘ةة (   ِؽّةةب مةةٛع370

َ )دٚي( ن ٚاٌر ر٠فةةاخ   مٍةةٟ تةةٓ ِؽّةةب تةةٓ مٍةةٟ اٌةة ٠ٓ 2001ا ٌٚةةٝن 

ٌثٕاْ   ا ٌٚٝ  –٘ (   ءا  اٌىرة اٌ ١ٍّح ت١رٚخ 816اٌشر٠ف اٌعرظأٟ )خ 

ن اٌرٛل١ف مٍٝ ِّٙاخ اٌر ا ٠ف ا٠ةٓ اٌةب٠ٓ ِؽّةب 1/50َ 1983-٘  1403

اض اٌ ا ف١ٓ تٓ مٍٟ تٓ ا٠ٓ اٌ اتةب٠ٓ اٌؽةباءٞ شةُ اٌّبمٛ ت ثب اٌرؤٚف تٓ ذ

اٌمةا٘رج -مثب اٌخاٌك شرٚخ 38٘ (   ماٌُ اٌىرة 1031إٌّاٚٞ اٌما٘رٞ )خ 

 . 1/89َ 1990-٘ 1410  ا ٌٚٝن 
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بػػيف السقيقػػ  وبنػػام عمػػ  هػػذر النظػػرة االرتباطيػػ  وجػػسنا نػػف يهػػتـ بالت رقػػ  
واْل ػرؽ َبػيف ":عم  النوو الذي يبػسو فػ  قػوؿ مبػ  هػفؿ ،ت ايرالتأويؿ وال

ْةَبػار َعػف ِإْفػرَاس آَوػاس اْلُجْنَمػ  والتأويػؿ  التَّْأِويؿ َوالتَّْ ِاير َمف التَّْ ِاػير ُهػَو اإلِْ
ْةَبػػار ِبَنْعنػػػ  اْلَكػػَفـ ... َوقيػػػؿ التَّْأِويػػؿ ااػػػ ِتْةرَاج نعنػػ  اْلَكػػػَفـ اَل عمػػػ  ػاإلِْ

 ،م ُيَقػاؿ تَْأِويػؿ اْلُنَتَأػابممػ  َوجػم يْوَتنػؿ نَجػازًا َمو َوِقيَقػ  َوِنْنػَظاِهَرة بػؿ ع
َوِنْنػم  ،َووفػع كػؿ َأػْ م ِنْنَهػا َنْوِفػعمرَاس آَوػاس اْلُجْنَمػ  ػَوَتْ ِاير اْلَكػَفـ ِإفػ

 ،ام َنػا فهػـ َنْعَنػاُر ِبَن ِاػمِ س اْلُ َقَهػػوالن اػر ِعنػ ،ْ ِاير اْ َْنِتَعػ  ِباْلَنػامِ َمةذ تَ 
 (1)"والنجنؿ َنا اَل ي هـ الُنرَاس ِبِم ِإالَّ ِبَغْيرِرِ 

عم  النوو الذي يبسو ف  قوؿ  ،ؽ بيف التأويؿ والبيافهناؾ نف فرّ ف إكنا 
َمف التَّْأِويؿ َنا يذكر ِفػ  َكػَفـ اَل ي هػـ ِنْنػُم نعنػ  ُنَو ػؿ ِفػ  موؿ ":بعفهـ

كر ِفيَنػػا ي هػػـ َذِلػػؾ ِبَنػػْوع َةَ ػػام َواْلَبَيػػاف َنػػا يػػذ ،الوهمػػ  لػػي هـ اْلَنْعنػػ  الُنػػرَاس
 (2) ِبالنّْْاَبِ  ِإَل  اْلَبْعض.

وقس واوؿ بعض النعا ريف ننهـ السكتور مونس نكػ  ا ن ػاري والػسكتور 
َأف ب و روا ،نونس عبس القاسر َهناسي الت ريؽ بيف كمنت  التأويؿ والتوجيم

 جيم .فالتأويؿ عنسهـ َمعـ نف التو  ،هناؾ فرًقا سقيًقا بينهنا

والذي ي هـ نف كفـ النووييف َمنهَّـ يطمقوف )التأويػؿ( ويريػسوف بػم توجيػم 
 ،ويطمقوف التوجيم ويريػسوف بػم تأويػؿ الػنص سوف الت ريػؽ بينهنػا ،النص

____________________ 
( اٌفرٚق اٌٍغ٠ٛح دتٛ ٘الي اٌؽسٓ تٓ مثب هللا تٓ سًٙ تٓ س ١ب تةٓ ٠ؽ١ةٝ 1)

ِؽّةب ئتةرا١ُ٘ سة١ٍُ   ٘ة (   ؼممةٗ ٚمٍةك م١ٍةٗ 395تٓ ِٙراْ اٌ سىرٞ )خ 

 .1/58ِظر  -ءا  اٌ ٍُ ٚاٌصمافح ٌٍٕشر ٚاٌرٛا٠عن اٌما٘رج

(ظةةاِع اٌ ٍةةَٛ فةةٟ اطةةفالؼاخ اٌفٕةةْٛ   اٌماػةةٟ مثةةب إٌثةةٟ تةةٓ مثةةب 2) 

اٌرسةٛي ا ؼّةب ٔىةرٞ   مةرب مثا اذةٗ اٌفا سة١ح ؼسةٓ ٘ةأٟ فؽةض   ءا  

 . 1/174َ 2000 -٘  1421ٌثٕاْ . ت١رٚخ   ا ٌٚٝن  -اٌىرة اٌ ١ٍّح 
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لكػػنهـ ياػػتعنموف كمنػػ  توجيػػم عنػػسنا يكػػوف اإلأػػكاؿ مقػػرب إلػػ  ال ػػناع  
اإلأػػكاؿ  النوويػػ  ننػػم إلػػ  النعنػػ  وياػػتعنموف كمنػػ  تأويػػؿ عنػػسنا يكػػوف

يزاس عم  ذلػؾ منهػـ يعػالجوف  ،مقرب إل  النعن  ننم إل  ال ناع  النووي 
ونف ذلؾ نا قالػم  ،اوام متأويًف انور مـ توجيها ،الن وص بطريق  واوسة

ّكنػا ننهػ   :بسر السيف العين  عنس أروم لوػسيث مـ عطيػ  رفػ  اهلل عنهػا
هر وعأػرا وال نكتِوػُؿ مف ُنوس عم  نّيت فوؽ  فٍث إال عمػ  زوٍج مربعػ  مأػ

وقولهػػا )وال نكتِوػػُؿ( بػػالرفع ويػػروى  ،وال َنطَّيػػب وال نمػػبس  وبػػا ن ػػبوغا(
 (1) وتوجيهم مف تكوف )ال( زائسة وتأكيسا ،بالن ب

 ،إال مننػػا ال نعػػسـ إاػػهانات جيػػسة نػػف المغػػوييف فػػ  نجػػاؿ التأويػػؿ النوػػوي
مقػػواؿ بعػػض تعػػست جانػػب التػػسقيؽ المغػػوي إلػػ  النوػػو عػػف طريػػؽ تجنيػػع 

اةَتم ػْت مقاويػُؿ النَّوػويّْيف ِفػ  نعنػ  َقْولػم: ":ونف ذلؾ قوؿ ا زهػري ،النواة
مهؿ التَّْأِويؿ َيْزعنوف مّف  :َفَقاَؿ اْ َْةَ ش ،وانت ابم (2) (ِإالَّ َنف َاِ َم َنْ َامُ )

 ذهػب يػوُنس ِإَلػ  مفّ  ،ُمراهػا لَغػ ً  :َوَقاَؿ يونُس النوػويّ  ،َاّ م َنْ َام :اْلَنْعن 
 ... َفذهب ِف  َهَذا َنْذهَب مهػؿ التَّْأِويػؿ ،َكَنا مّف فعَّؿ لْمُنَباَلَغ  ،َفِعؿ لْمُنَباَلَغ 

التَّْ ِاػير  :َوَقػاال ،َنْنُ ػوب عمػ  التَّْ ِاػير (َنْ َامُ )إّف  :َوَقاَؿ الكاائ ُّ وال رّام
َوَقػاال َنًعػا: إفَّ  ،(َقِررت ِبػِم َعْينػاً ) و (ِطْبُت ِبِم َنْ ااً )َنْوو  ،ِف  النكرات َمك ر

ؿ ِإَل  اْلَ اِعؿ ،م ؿ اْلِ ْعؿ َكاَف َلَها ـّ ُووّْ  (طبت ِبِم ن اا) :َمرَاَس مّف َقْولهـ ؛  
ؿ اْلِ ْعػػؿ ِإَلػػ  ِذي الػػنَّ س ةرجػػت الػػنَّ س  ،َنْعَنػػاُر طابػػت ِبػػِم َن ِاػػ  فمّنػػا ُوػػوّْ

____________________ 
( مّبج اٌمةا ٞ رةرغ طةؽ١ػ اٌثخةا ٞ   دتةٛ ِؽّةب ِؽّةٛء تةٓ دؼّةب تةٓ 1)

٘ة (    855ِٛسٝ تٓ دؼّب تٓ ؼس١ٓ اٌغ١راتٝ اٌؽٕفٝ تب  اٌةب٠ٓ اٌ ١ٕةٝ )ذ ة  

  21/6ت١رٚخ  -ءا  ئؼ١ال اٌرراز اٌ رتٟ 

 130( س ٛ ج اٌثمرج آ٠ح2)
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 ،الن اّْػرات إاّل َنِكػراتٍ اَل تكػوف  :َومنكر الب رّيوف َهػَذا الَقػْوؿ َوَقػاُلوا ،ن اّْرة
 َواَل يجوز َمف ُتْجَعؿ الَنعارُؼ َنِكراٍت.

ِإالَّ  :َنْعَنػارُ  ،(2) (ِإالَّ َنػف َاػِ َم َنْ َاػمُ ) :ِفػ  َقْولػم (1)َوَقاَؿ بعػض النوػوّييف 
ن ػػػب بنػػػزع فومو ػػػؿ ال عػػػؿ  ،ُوػػػذفت (ِفػػػ )إاّل مّف  ،نػػػف اػػػ م ِفػػػ  َن اػػػم

 :َقػػاَؿ اهلل جػػّؿ وعػػزّ  :غيػػر َنوِفػػعَكَنػػا وػػذفت وػػروُؼ الجػػّر ِفػػ   ،الةػػافض
ـْ َفػػػػَف ُجَنػػػػاَح َعَمػػػػْيُكـْ ) ـْ َمف َتْاَتْرِفػػػػُعوْا َمْواَلَسُكػػػػ ْف َمَرستُّػػػػ اْلَنْعنػػػػ  َمف  ،(3) (َواِ 

َون مػػػم َقػػػوؿ  ،فُوػػػِذَؼ وػػػرُؼ الجػػػّر نػػػف غيػػػر َظػػػْرؼ ،تاترفػػػعوا  والسكػػػـ
 الأَّاِعر:

 ّيػػاـَ لأَلفػػياِؼ نػُنَغػػاِل  المَّوػػ
 

 ا َنِفػػػػػػ  القُػػػػػػُسورُ وَنْبُذلُػػػػػػم ِإذ 
القػوُؿ  :َوَقػاَؿ الزّجػاج بعػس َنػا ذَكػر مقاويػَؿ النَّوػوّييف ،نغال  ِبػالمَّْوـِ  :اْلَنْعن  

َفػاْلَنْعن  َواهلل معمػـ ِإالَّ  ،(َجِهػؿ)ِف  َنوِفػع  (َاِ مَ )مّف الجّيس ِعْنِسي ِف  َهَذا 
 ،(جهػؿ)ِف  َنوِفع  (َاِ مَ )َفُوِفع  ،َنْف جهؿ َن ام: َمي لـ ُيَ كّْر ِف  َن ام

 (4). وُعسّْي عم  اْلَنْعن 
فمػـ مقػؼ فينػا اطمعػت عميػم نػف منا التعريؼ اال ػطفو  لمتأويػؿ النوػوي 

 ،ن ػػاسر نوويػػ  قسينػػ  عمػػ  نػػص يبػػيف ويوػػسس ن ػػطم  التأويػػؿ النوػػوي
فكتب النوو الت  جنعت ف   ناياها م ولم ومسلتم تكاس تكوف ةالي  إال نف 

لتناػاؽ  ،عنػسنا يريػسوف توجيػم بعػض الن ػوصبعض إأارات يأتوف بها 
فػػ  بػػاب )ا نػػر نػػف ذلػػؾ قػػوؿ اػػيبويم  ،فػػ  طريػػؽ القواعػػس التػػ  قعػػسوها

____________________ 
 . 79/ 2( اٌس١رافٟ فٟ ررؼٗ مٍٝ اٌىراب 1)

 ٠130ح ( س ٛ ج اٌثَمََرج آ2)

 233( س ٛ ج اٌثَمََرج آ٠ح 3)

 ( ذٙذ٠ة اٌٍغح تاب اٌٙال ٚاٌظاء)٘  س ف(4)
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إاّل فػ  قػوؿ نػف َنَ ػَب زيػسًا  ،فِإف قمت: نا منػا زيػٌس لقيتُػم، رفعػتَ : (والنه 
ف كانػْت "لقيُتم  نَّؾ قس فَ مَت كنا ف مت ف  قولؾ: منت زيٌس لقيَتم.  (نػا)وا 

،  ّنؾ أػغمت "، فكذلؾ، كأّنؾ قمت: لاُت زيٌس لقيُتم( ليس)ننزل  الت  ه  ب
، وهػذا نبتػسٌم بعػس ااػـ، وهػذا الكػفـ فػ  نوفػع ةبػرر، وهػو فيػم "بأنا"ال عؿ

مقوى  نَّم عانٌؿ ف  االاـ الذى بعسر. وملػُؼ االاػت هاـ، ونػا فػ  لغػ  بنػ  
نؿ الورَؼ فهػو مقػوى. تنيـ، ي  مَف فف َيْعَنمَف. فِإذا اجتنع َمنؾ َت ِ ُؿ وتع

وكذلؾ: إنَّ  زيٌس لقيُتم، ومنا عنرو فربُتم، وَلْيَتِن  عبُس اهلل نررُت بم،  ّنػم 
ـٌ قػس َعِنػَؿ فيػم عانػٌؿ  ػـ ابتُػسئ " ـ اْبُتِسَئ بعػسر"إننا هو ااـٌ نبتسمُ  ، مو ااػ

 } ِإنَّػا ُكػؿَّ َأػْ ٍم َةَمْقَنػارُ بعسر الكػفـ فػ  نوفػع ةبرر.فأنػا قولػم عػّز وجػّؿ: 
فِإّننا هو عم  قولم: زيػسًا فػربُتم، وهػو عربػ ّّ ك يػر. وقػس قػرَم  ،(1ِبَقَسٍر { )
ػػػا َ ُنػػػوسَ  :(2) بعفػػػهـ ـْ { ) }َوَمنَّ َفَهػػػَسْيَناُه

إالَّ مّف القػػػرامة ال ُتةػػػاَلُؼ؛  ّف ( 3
 (4القرامة الاُّنَُّ . )

____________________ 
 49سٛ ج اٌمّر:  (1)

ٚدِا شّٛء( تفرػ اٌباي تال ذ٠ٕٛٓ ن ٚٚافمٗ اٌّفٛمٟ ن ٚمٕٗ )( مٓ اٌؽسٓ 2)

د٠ؼا تاٌرفع ِع اٌر٠ٕٛٓ ن ٚٚافمٗ اٌشٕثٛءٞ ف١ٗ ن ٚاٌعّٙٛ  مٍةٝ ػةُ اٌةباي 

ثةةر ن ٚ٘ةةٛ ِر ةة١ٓ مٕةةبُ٘    ْ ال ن ٚاٌعٍّةةح ت ةةبٖ  تةةال ذٕةة٠ٛٓ ن مٍةةٝ ا ترةةب

(   ١ٍ٠ٙا ا تربال ن فال ٠عٛا ف١ٗ ا ررغاي ئ  مٍٝ لٍٗ وّا لاي اٌسة١ّٓ . )دِا

تاٌمرالاخ ا  ت ح مشر   اٌش١خ دؼّةب تةٓ ِؽّةب اٌثٕةا    ئذؽاف فؼالل اٌثشر

 .443ن 2/442 1987َمٍُ اٌىرة   ا ٌٚٝ 

 17( سٛ ج فظٍد: 3)

ب ٌس١ث٠ٛٗ   مّرٚ تٓ مصّاْ تٓ لٕثةر اٌؽةا شٟ تةاٌٛ لن دتةٛ تشةرن ( اٌىرا4)

٘ةة ( ذؽم١ةةةك مثةةةب اٌسةةالَ ِؽّةةةب ٘ةةةا ْٚ   ِىرثةةةح 180اٌٍّمةةة سةةة١ث٠ٛٗ )خ

 . 148ن 1/147َ )1988اٌخأعٟن اٌما٘رج   اٌفث ح: اٌصاٌصح 
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 ولـ مجس لمتأويؿ النووي تعري ػا وافػوا إال نػا قالػم مبػو ويػاف عنػس تعرفػم
وال "(،إال الناػػؾُ  الطيػػبُ  آلرام النوػػاة فػػ  إعنػػاؿ )لػػيس( نػػف قػػولهـ )لػػيَس 

فػػف ينكػػف  ،إذا  بػػت مف ذلػػؾ لغػػ  ،ةففػػا  بػػ  عمػػ  ،فػػنير فػػ  )لػػيس(
 ـ جػام  ،عم  أ م( 1)التأويؿ ؛  ف التأويؿ ال يكوف إال إذا كانت الجاسة 

لـ يػتكمـ  ،منا إذا كانت لغ  طائ   نف العرب ،فيتأوؿ ،أ م يةالؼ الجاسة
 (2)"فف تأويؿ ،إال بها

عمػػ  مف  ،(لػيَس الطيػػُب إال الناػؾُ ونػف  ػـ كػػاف نػرسوسا تأويػػؿ مبػ  عمػػ  )
 (3)"؛  ف مبا عنرو نقؿ مف ذلؾ لغ  تنيـ فيها فنير الأأف

فقس وك  َمُبو َعْنرو بف اْلَعَفم َمف ُلَغ  بن  َتِنيـ إهنػاؿ َلػْيَس َنػَع ِإالَّ ونػف 
ـ َلْيَس الّطيب ِإالَّ اْلناُؾ ِبالرَّْفع عم  اإلهناؿ َواَل فنير ِفيَها عم  َنا َكَقْوِلهِ 

َوقس نازعم ِف  َذِلؾ ِعيَاػ  بػف عنػر َفَقػاَؿ َلػُم َمُبػو َعْنػرو ننػت َيػا َمَبػا عنػر 
ومسل  النَّاس َلػْيَس ِفػ  اَ ْرض وجػازي ِإالَّ َوُهػَو ين ػب َواَل تنينػ  ِإالَّ َوُهػَو 

َـّ َوجػػم َمُبػػو  ػػس اليزيػػسي ِإَلػػ  بعػػض يرفػػع  ػػ َعْنػػرو ةم ػػا اْ َْوَنػػر َوَمبػػا ُنَونَّ
َلػ  بعػض التنينيػيف وجهػسا  اْلِوَجاِزيّْيَف وجهسا َمف يمقنػار الّرْفػع َفمػـ ي عػؿ َواِ 

____________________ 
( ٠راء تاٌعاءج لٛامب إٌؽٛ اٌرٟ ٠ٍرة َ تٙةا إٌؽةاج ن ِٚةا  ةرض مٕٙةا ٠عةة 1)

 ٠ ٛء ئ١ٌٙا . دْ ٠رأٚي ؼرٝ

( اٌرذ١٠ً ٚاٌرى١ًّ فٟ ررغ وراب اٌرسة١ًٙ   دتةٛ ؼ١ةاْ ا ٔبٌسةٟ . ذؽم١ةك 2)

.ٚلةب  دٜ دتةٛ ؼ١ةاْ أةٗ ِرةٝ  4/300ء. ؼسةٓ ٕ٘ةباٚٞ   ءا  اٌمٍةُ ءِشةك . 

دِىٓ ؼًّ اٌشٟل مٍٝ ظا٘رٖ واْ دٌٚٝ ِٓ ؼٍّٗ مٍٝ ِا ٠خةاٌف اٌاةا٘ر . 

ٛسف تٓ مٍٟ تٓ ٠ٛسف تةٓ اٌثؽر اٌّؽ١ؾ فٟ اٌرفس١ر   دتٛ ؼ١اْ ِؽّب تٓ ٠

٘ةة ( ذؽم١ةةك طةةبلٟ ِؽّةةب ظ١ّةةً   ءا  745ؼ١ةةاْ دش١ةةر اٌةةب٠ٓ ا ٔبٌسةةٟ )خ 

 (64/ 5٘  )1420ت١رٚخ    –اٌفىر 

 . 303  4/301( اٌّرظع اٌساتك 3)
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َـّ رجعا ومةبػرا بػذلؾ ِعيَاػ  َوَمبػا َعْنػرو َفػأْةرج  َمف يمقنار الن ب َفمـ ي عؿ  
  مب  َعْنرو َوَقاَؿ ُهَو َلػؾ ِبَهػَذا فقػت ِعيَا  َةاتنم نف ُمْ ُبعم َورن  ِبِم ِإلَ 

 (َلػػػْيَس )اْاػػػـ  (الّطيػػػب)النَّػػػاس َوزعػػػـ َمُبػػػو نػػػزار النمقػػػب ِبنمػػػؾ النَُّوػػػاة َمف 
َواْلُجْنَمػػ  ِفػػ  ، ُنْبتَػػسم َوَةبػػرر َنْوػػُذوؼ َتْقػػِسيرر ِإالَّ اْلناػػؾ مفةػػرر  (الناػػؾ)و

فػػنير الأَّػػْأف  َوزعػػـ َمُبػػو َعمػػّ  َمف اْاػػـ َلػػْيَس  ،َنوِفػػع ن ػػب ةبػػر َلػػْيَس 
الَّ  (الّطيػػب)َةبػػرر َمو  (الناػػؾ)َوالّطيػػب ُنْبتَػػسم و اْاػػنَها َواْلَةَبػػر َنْوػػُذوؼ َواِ 

اْلناؾ بسؿ َكَأنَُّم قيؿ َلػْيَس الّطيػب ِفػ  اْلُوُجػوس ِإالَّ اْلناػؾ َمو الّطيػب اْاػنم 
الَّ  ِذي ُهػَو غيػر َكَأنَُّم قيؿ َلػْيَس الّطيػب الَّػ ، نعت َواْلَةَبر َنْوُذوؼ (الناؾ)َواِ 

َووذؼ ةبر َلْيَس ل هـ اْلَنْعن  ك ير َوفعؼ ِبػَأف ، اْلناؾ طيبا ِف  اْلُوُجوس 
 (1اإلهناؿ ِإذا َ بت ُلَغ  َفَف ُينكف التَّْأِويؿ )

جػام عياػ  ":وهذر التأويفت كمها نرسوسة بسليؿ نا روار الزجاج  ف  قولػم
نػا  ،يػا مبػا عنػرو :بػف عنػر إلػ  مبػ  عنػرو بػف العػفم ونوػف عنػسر فقػاؿ

)لػػيس  :بمغنػػ  منػػؾ تجيػػز :ونػػا هػػو   قػػاؿ :أػػ ٌم بمغنػػ  منػػؾ تجيػػزر   قػػاؿ
ننت يا مبا عنر ومسلػ   :فقاؿ لم مبو عنرو :قاؿ، الطيب إال الناؾ( بالرفع

وال ف  ا رض تنينػ  إال  ،ليس ف  ا رض وجازي إال وهو ين ب ،الناس
 (2وهو يرفع.)

الػسكتور عمػ   فيػرى ،ك ير نػف البػاو يف بعسة اجتهاسات لالتأويؿ  قس ظ رو 
____________________ 

( ّ٘ع اٌٙٛاِع فٟ ررغ ظّع اٌعٛاِع   مثب اٌرؼّٓ تٓ دتةٟ تىةرن ظةالي 1)

 -ٞ   اٌّىرثةح اٌرٛف١م١ةح ٘ ( ذؽم١ك مثب اٌؽ١ّةب ٕ٘ةبا911ٚاٌب٠ٓ اٌس١ٛؽٟ )خ

 (.424ن 1/423ِظر 

( ِعاٌس اٌ ٍّال   مثب اٌرؼّٓ تٓ ئسؽاق اٌثغباءٞ إٌٙاٚٔبٞ اٌ ظةاظٟن 2)

 -٘ ( ذؽم١ك مثب اٌسةالَ ِؽّةب ٘ةا ْٚ   ِىرثةح اٌخةأعٟ 337دتٛ اٌماسُ )خ 

 1/3َ 1983 -٘  1403اٌما٘رجن ءا  اٌرفامٟ تاٌر٠اع   اٌصا١ٔح 
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ونػف  ،نت قا نع القواعس النتبع ف النص ب ورة تجعمم تبيي"منمالنكاـر  مبو
وم ػب  يطمػؽ عمػ   ،هنا اتةذ التأويؿ النووي ن هونػم فػ  التػراث النوػوي

عم  العفقػ  بػيف ا االيب النةتم   الت  تهسؼ إل  إاباغ     االتااؽ 
يعنػ   ػب ظػواهر المغػ  الننافيػ  لمقواعػس فػ   و ػار ،الن وص والقواعػس
 (1)"قوالب هذر القواعس

النظػػر فينػػا نقػػؿ نػػف ف ػػي  الكػػفـ "يعنػػ  بأنػػموقػػس عرفػػم بعػػض البػػاو يف 
والعنؿ عمػ   ،نف الن وص ال ويو  الناتنبط نةال ا لألقيا  والقواعس 

عمػ   ،ط   والرفػؽ هػذر ا قياػ  والقواعػسبالنف لتوافؽتةريجها وتوجيهها 
 (2)"مال يتسي هذا التوجيم إل  تغيير القواعس مو زعزع   وتها واطراسها

 ، رؼ الكفـ عف ظاهرر إل  وجور ة ي  توتػاج لتقػسير):ويرى بعفهـ منم
ونػػؿ الػػنص عمػػ  غيػػر ظػػاهرر لت ػػوي  "ويػػرى بعفػػهـ منػػم ،(3) (وتػػسبر

 (4)النعن  مو ا  ؿ المغوي"

____________________ 
إٌؽةٛٞ ء مٍةٟ دتةٛ اٌّىةا َ ءا   ر٠ةة ٌٍفثامةح   ( ٠ٕار:دطٛي اٌرفى١ر 1)

 . 232َ ط  2006ا ٌٚٝ 

( ٘ٛ اٌبورٛ   ااٞ ؽ١ٍّاخ ن دشر اٌرأ٠ًٚ إٌؽٛٞ فٟ فُٙ اٌةٕض ن تؽةس 2)

 1988ٌسةٕح  15ِٕشٛ  فٟ ِعٍح و١ٍةح اٌب اسةاخ االسةال١ِح ٚاٌ رت١ةح اٌ ةبء 

 249ط  

 .185َ ط   ٩١٨٧ –دطٛي إٌؽٛ اٌ رتٟ د.ء . ِؽّب م١ب ن اٌما٘رج  (3)

 1984( اٌرأ٠ًٚ إٌؽٛٞ فٟ اٌمرآْ اٌىةر٠ُ . ء. مثةب اٌفرةاغ دؼّةب اٌؽّةٛا 4)

ن ٚلةةب امةةُ اٌثاؼةةس فةةالغ اٌفٙةةبٞ دْ اٌةةبورٛ  اٌؽّةةٛا   ٚ٘ةةٛ ِةةٓ 17طةة  

اٌسةاتم١ٓ فةٟ ء اسةح اٌرأ٠ٚةً   ٌةُ ٠ثة١ٓ اٌّةراء ِةٓ اٌّظةفٍػ ٚئّٔةا فٙةُ ِةٓ 

اٌؽذف ٚاٌ ٠اءج ٚاٌرمب٠ُ  ء اسح ذراو١ة اٌ رت١ح ِٓ ظٙح "والِٗ دٔٗ ٠ ٕٟ تٗ

ٚاٌرأ ١ر ٚاٌرؼ١ّٓ ٚاٌؽًّ مٍٝ اٌّ ٕٝ ٚذمةب٠ر االمةراب ن دٞ ذخةر٠ط وةً 

 "ِةةةا ظةةةال مٍةةةٝ  ١ةةةر لٛامةةةب إٌؽةةة١٠ٛٓ ٚتةةةأٞ ؽر٠مةةةح ِةةةٓ ؽرا ةةةك اٌرغ١١ةةةر

 ٠7ٕار:اٌرأ٠ًٚ إٌؽٛٞ فٟ اٌؽب٠س إٌثٛٞ ٌٍثاؼس فالغ اٌفٙبٞ ط  
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ا عم  مف التأويؿ إننػا ُيوتػاج والوؽ مف هذر التعري ات ال تةتمؼ فينا بينه
 ،عنػػا تعارفػػت عميػػم العػػرب ةػػروجإليػػم عنػػسنا يكػػوف الػػنص مو الكػػفـ فيػػم 

نػا نػص عميػم الػسكتور غػازي طمينػات  مقرب التعري ات إل  ننه  السراا و 
النظر فينا نقػؿ نػف ف ػي  الكػفـ نةال ػا ":بمنف مف التأويؿ النووي يعن  

والعنػػػؿ عمػػػ   ، ػػػوص ال ػػػويو اعػػػس الناػػػتنبط  نػػػف النلألقياػػػ  والقو 
عمػ   ،ط   والرفػؽ هػذر ا قياػ  والقواعػستةريجها وتوجيهها لتوافؽ بالنف

 (1). مال يتسي هذا التوجيم إل  تغيير القواعس مو زعزع   وتها واطراسها"
وبنام عم  هذا التعريؼ تبػسو الغايػ  الوقيقيػ  لمتأويػؿ عنػس النوػاة موؿ نػا 

غ نا يةتمؼ نعها نف ن ػوص تناػب إلػ  ت وي  القواعس بتاوي"تبسو ف 
وهػذا النوقػؼ فػ  اعتبػار النوػاة  ،وذلؾ بوااط  التأويؿ ،ع ر االاتأهاس

 ،كؿ الن وص النأ ورة عف ذلؾ الع رفرورة ي رفها ننهجهـ ف  قبوؿ 
 (2)"والتزانهـ بها ف  تقنيف القواعس ونراعاتهـ لها ف  طرس ا وكاـ

وا لنا ن ن ا ناتقف ف  التأويؿ النوػوي والجسير بالذكر مف القسنام لـ يترك
مأػار إلػ  قػس ولكػف ابػف هأػاـ  ،والنوويػ  عم  ك رة تنوع سراااتهـ المغوي 

إقانػ  الػسليؿ عمػ  ) هذا الن طم  وجعمم عنوانا لكتابم المغوي النواػـو بػػ
تعػػرض فيػػم لقفػػايا  ػػرفي  نوفػػ  ويػػث  ، ػػو  التن يػػؿ وفاػػاس التأويػػؿ(

 (3).  اب والبنام وتراكيب الكفـليس لها  م  بقفايا اإلعر 
____________________ 

 249( دشر اٌرأ٠ًٚ إٌؽٛٞ فٟ فُٙ إٌض ط  1)

 233دطٛي اٌرفى١ر إٌؽٛٞ ط  ( 2)

ٞت )خ 3) َْٔظةاِ  َا ا َ َِ٘شةا  ِٓ َْٕب اْتة ١ ةر مثةب 761( اٌرأ٠ًٚ إٌؽٛٞ ِم ٘ة ( ١ٌةس لٙي

ن ٚلةب ؽثةع ذؽةد مٕةٛاْ ئلاِةح اٌةب١ًٌ مٍةٝ طةؽح  8هللا اٌؽ١أٟ ا١ٌٙرٟ طة  

اٌرّص١ةةً ٚفسةةاء اٌرأ٠ٚةةً ؼممةةٗ ء. ٘ارةةُ ؽةةٗ رةةالة نفةةٟ ِعٍةةح و١ٍةةح ا٢ءاب ن 

 طفؽح . 29ن فٟ 1973ن 16تغباءن اٌ بء 
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جعؿ مبو البركات ا نباري التأويؿ وجها رابعا نف موجم االعتراض عم  قس و 
ذهب الكوفيوف إل  منم يجوز ترؾ  رؼ نػا ين ػرؼ فػ  ":قاؿالنتف ويث 

ليم ذهػب مبػو الواػف ا ة ػش ومبػو عمػ  ال اراػ  ومبػو  ،فرورة الأعر وا 
 ،ب الب ػػريوف إلػػ  منػػم ال يجػػوزوذهػػ ،القااػػـ بػػف برهػػاف نػػف الب ػػرييف

 ومجنعوا عم  منم يجوز  رؼ نا ال ين رؼ ف  فرورة الأعر.
 الػػسليؿ عمػػ  منػػم يجػػوز تػػرؾ  ػػرؼ نػػا :منػػا الكوفيػػوف فػػاوتجوا بػػأف قػػالوا

كنػا قػرم ... ،ين رؼ ف  فرورة الأعر منم قس جام ذلؾ ك يػرًا فػ  مأػعارهـ
فتػرؾ  (2) (ِنْف َاَبإ ِبَنَبٍإ َيِقػيفٍ َوِجْئُتَؾ ) :(1)ايس القرام مبو عنرو بف العفم

 (3)وقاؿ الأاعر: ، نم جعمم ااًنا لمقبيم  ونًف عم  النعن  ؛  رؼ َاَبأ
 نف َاَبَأ الَواِفػِريَف نػأِرَب إذ

 

 َاػػْيِمِم الَعِرَنػػاَيْبنػػوَف ِنػػْف ُسوِف  
 ____________________ 

(ا رٍف فٟ )سثأ ( فاٌث ٞ ٚدتٛ مّرٚ تفرػ اٌّٙ ج تغ١ر ذ٠ٕٛٓ ن ِّٕٛمةا 1) 

ِٓ اٌظرف ٌٍ ١ٍّح ٚاٌرأ١ٔس ن اسُ ٌٍثم ح دٚ اٌمث١ٍح ن ٚٚافمّٙا اتةٓ ِؽ١ظةٓ 

ٚا١ٌ ٠ةبٞ ن ٚلةةرد لٕثةً تسةةىْٛ اٌّٙةة ج ن وأٔةٗ ٔةةٜٛ اٌٛلةف ٚدظةةرٜ اٌٛطةةً 

 . 325/ 2ِعراٖ . اذؽاف فؼالل اٌثشر 

 . 22(س ٛ ج إًٌّ آ٠ح 2) 

( ٌٍٕاتغح اٌع بٞ فٟ ا طٛي فٟ إٌؽةٛ   دتةٛ تىةر ِؽّةب تةٓ اٌسةرٞ تةٓ 3) 

٘ ( ذؽم١ك مثب اٌؽس١ٓ اٌفرٍةٟ 316سًٙ إٌؽٛٞ اٌّ رٚف تاتٓ اٌسراض )خ 

ن ٚاالٔظةاف فةٟ ِسةا ً اٌخةالف  2/96ت١ةرٚخ  -  ِإسسةح اٌرسةاٌحن ٌثٕةاْ 

ب اٌةةرؼّٓ تةةٓ ِؽّةةب تةةٓ مث١ةةب هللا تةة١ٓ إٌؽةة١٠ٛٓ اٌثظةةر١٠ٓ ٚاٌىةةٛف١١ٓ   مثةة

٘ةةة (   اٌّىرثةةةح 577ا ٔظةةةا ٞ دتةةةٛ اٌثروةةةاخن وّةةةاي اٌةةةب٠ٓ ا ٔثةةةا ٞ )خ 

ِٕع طرف ِا ٠ٕظرف )( 70ِّسأٌح  لُ)2003٘ 1424اٌ ظر٠ح   ا ٌٚٝ 

مّةرٚ تةٓ مصّةاْ تةٓ لٕثةر  -ن ٚوراب سة١ث٠ٛٗ  2/410فٟ ػرٚ ج اٌش ر ( 

٘ة ( ذؽم١ةك مثةب اٌسةالَ 180اٌؽا شٟ تاٌٛ لن دتةٛ تشةرن اٌٍّمةة سة١ث٠ٛٗ )خ

 .3/253َ  1988 -ِؽّب ٘ا ْٚ   ِىرثح اٌخأعٟ ن اٌما٘رج   اٌصاٌصح 
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وقػػػاؿ   نػػػم جعمػػػم ااػػػًنا لقبيمػػػ  ونػػػًف عمػػػ  النعنػػػ ؛  (اػػػبأ)لػػػـ ي ػػػرؼ 
 (1) :الأاعر

 َغَمَب الَنَااِنيَ  الَوِليػُس َاػَناَو ً 
 

 وَكَ   قػريش الُنْعِفػَفِت وَاػاَسَها 
والونػؿ  ، نم جعمم ااًنا لمقبيم  ونًف عمػ  النعنػ ؛  (قريش)فمـ ي رؼ  

 (2) عم  النعن  ك ير ف  كفنهـ
ىىى:موقفىالنحاةىمنىالتأوول

 ،ويػؿ النتنوعػ نميئػ  بأاػاليب التأ ف  نتل ات الب رييف يجػسها إف الناظر
و ػػيغها التػػ  ال النسراػػ  الب ػػري  قػػس ك ػػر تأويمهػػا لن ػػوص المغػػ   إذ إف

ا فػ  ذلػؾ قػس تػأ رو وهػـ  ،(3) إليهػاتت ؽ نع القواعس النووي  الت  تو ػموا 
____________________ 

( ٘ذا اٌث١د ٌ بٞ تٓ اٌرلاع اٌ اٍِٟ ٠ّبغ ف١ّٙا ا١ٌٌٛةب تةٓ مثةب اٌٍّةه تةٓ 1)

ِرٚاْ ن اٌث١ةد فةٟ االٔظةاف فةٟ ِسةا ً اٌخةالف تة١ٓ إٌؽة١٠ٛٓ اٌثظةر١٠ٓ 

ِؽّةب تةٓ ٠ ٠ةب تةٓ  -ٚاٌّمرؼة  3/250ن ٚوراب س١ث٠ٛٗ 2/413ٚاٌىٛف١١ٓ 

٘ةة ( 285مثةةب ا وثةةر اٌصّةةاٌٝ ا اءٞ ن دتةةٛ اٌ ثةةاسن اٌّ ةةرٚف تةةاٌّثرء )خ

ٌساْ اٌ رب  3/362ت١رٚخ  -ذؽم١ك ِؽّب مثب اٌخاٌك ما١ّح   ماٌُ اٌىرة 

  ِؽّب تٓ ِىرَ تٓ مٍٝ ن دتٛ اٌفؼً ن ظّاي اٌب٠ٓ اتٓ ِٕاةٛ  ا ٔظةا ٞ 

 1414 -ت١ةةرٚخ   اٌصاٌصةةح  –  طةةاء  ٘ةة (   ءا711اٌر٠ٚف ةةٝ االفر٠مةةٝ )خ

 . 2/489سّػ ( ن ٚف١ٗ ٔسثح د رٜ ٌعر٠ر)٘ 

 2/403( االٔظاف فٟ ِسا ً اٌخالف ت١ٓ إٌؽ١٠ٛٓ اٌثظر١٠ٓ ٚاٌىٛف١١ٓ 2)

 413 . 

( ٌ ً اٌسثة فٟ وصرج اٌرأ٠ًٚ مٕب اٌثظر١٠ٓ دٔٗ ٌّا ٌُ ٠س فُٙ اٌم١اس فةٟ 3)

ج ِةٓ اٌّسةا ً ٠سر ظةٟ مٍة١ُٙ وً ِا وأٛا ٠ر٠بْٚ فال ااٌةد اٌىصةرج اٌىةاشر

أب اظٙا فٟ دؼىاُِٙ اٌ اِح   ٌعةأٚا ئٌةٝ اٌرةأٚي ٚاٌرةأٚي اٌث ١ةب اٌةذٞ ٠خاٌفةٗ 

ِب سةح اٌىٛفةح ِٕٚٙعٙةا فةٟ ء اسةح اٌٍغةح ٚإٌؽةٛ ء.  اٌاا٘ر ِخاٌفح ت ١ةبج .

َ 1958ِؽّةب ِٙةبٞ اٌّخ ِٚةٟ   ِفث ةح ِظةففٝ اٌثةاتٟ اٌؽٍثةٟ   اٌصا١ٔةح 

 .  46ط  
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فنػف  ،كنباوث م وؿ ال قم وعمـ الكػفـ ،بنناه  البوث ف  العمـو ا ةرى
ريع وقيػػاس ال ػػرع عمػػ  النتل ػػات النوويػػ  التػػ  اهتنػػت بػػالت  مفالنعمػػـو 

بعػس  إالا  ؿ واالعتنام با أبار والنظائر وبياف العمؿ لـ يتل هػا م ػوابها 
عػػف هػػذا التػػأ ير فػػ  نقػػسنات  ... وقػػس مبػػاف نتل وهػػازنػػف ا ئنػػ  ا ربعػػ  

وال قػػم فػػ   اإلعػػرابويػػث ذكػػر الزجػػاج  فػػ  نعػػرض نقارنتػػم بػػيف  ،كتػػبهـ
ولكنػم قػس يةػرج عػف  ،كوف ورك ي مفا  ؿ ف  اإلعراب  مفظاهرة االطراس 

 ،هػػذا الةػػروج لػػيس فػػ  النوػػو فقػػط مف ػػـ بػػيف  ،فيكػػوف ورفػػا ا  ػػؿهػػذا 
 (1) ننها عمـو السياناتو اائر العمـو  ف  ميفاولكنم نوجوس 

ج فػػػ  هػػذر القفػػػي  عػػف فمػػػؾ اة الب ػػػرة ال يةػػر ػفاػػيبوي  وهػػو أػػػي  نوػػ
 ،النوػػويؿ كػػؿ نػػا ي ػػطسـ با  ػػؿ لػػذلؾ نجػػسر ينيػػؿ إلػػ  تأويػػ ،الب ػػرييف

ونف ذلؾ قولم فينا ناب عف الن سر نف ااـ الن سر منػم نن ػوب ب عػؿ 
 ف نعنػ   ؛ وذلؾ قولػؾ: اجتػوروا تجػاورًا تجػاوروا اجتػواراً ":نقسر نف ل ظم

 ف ؛ انكاػػر كاػػرًا وكاػػر انكاػػارًا  :اجتػػوروا وتجػػاوروا واوػػس. ون ػػؿ ذلػػؾ
ـْ ِنَف اْ َْرِض َوالمَّ ) :وقاؿ اهلل تبارؾ وتعال  ،نعن  كار وانكار واوس ُم َمْنَبَتُك

َوَتَبتَّْؿ ) :وقاؿ عز وجؿ ،قس نبت :منبتم فكأنم قاؿ : نم إذا قاؿ ؛ (2) (َنَباتًا

____________________ 
ً إٌؽٛ   دتٛ اٌماسُ اٌ ظاظٟ ذؽم١ةك ء ِةااْ اٌّثةا ن   اال٠ؼاغ فٟ مٍ (1)

ن ٚاٌخظا ض ن دتٛ اٌفرػ  73ن  72َ ط  1979ءا  إٌفا س . اٌفث ح اٌصاٌصح 

٘ةة ( ا١ٌٙ ةةح اٌّظةةر٠ح اٌ اِةةح ٌٍىرةةاب   392مصّةةاْ تةةٓ ظٕةةٟ اٌّٛطةةٍٟ )خ 

ٚوراب ا لرةراغ   ظةالي اٌةب٠ٓ اٌسة١ٛؽٟ   ذؽم١ةك ء.ِؽّةٛء  1/163اٌرات ح 

ن ٚظا٘رج اٌرأ٠ًٚ فٟ  22َ ط  ٠2006الٛخ   ءا  اٌّ رفح اٌعاِ ١ح س١ٍّاْ 

اٌةةةب س إٌؽةةةٛٞ ء.مثةةةب هللا تةةةٓ ؼّةةةب اٌخصةةةراْ ن إٌةةةاءٞ ا ءتةةةٟ تاٌر٠ةةةاع 

 . 25َ ط  1988٘  1408

 .17(س ٛ ج ٔٛغ آ٠ح 2) 
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 (2)بتؿ. : نم إذا قاؿ تبتؿ فكأنم قاؿ ؛ (1) (ِإَلْيِم َتْبِتيًف 
كنػا  ،فػ  ع ػور نةتم ػ وقس ك ر اتجار النووييف إل  التأويؿ بعس ايبويم 

 (الػواو)و (ال ػام)نفنرة بعػس  (مف)ب النفارع بػ لنبرس بن يبسو ف  قوؿ ا
عمـ َمف َهػا ُهَنػا وروفػا تنت ػب بْعػسَها وا":النكاورة (الفـ)و (وت )و (مو)و

نََّنػػا َمف بعػػسَها نفػػنرة فال عػػؿ ننت ػػب   (َمف)بػػػ اْ َْفَعػػاؿ َوَلْيَاػػت النا ػػب  َواِ 
َهِذر اْلُوُروؼ اْلَ ام َواْلَواو ومو نف  ،َوَهِذر اْلُوُروؼ عوض ِنْنَها وسال  َعَمْيَها

ـ اْلَنْكُاػػوَرة بعػػس َةْنَاػػ   (َمف)وتفػػنر "وقػػوؿ ابػػف جنػػ : ،(3)"َوَوتَّػػ  َوالػػفَّ
 (4)"اْلَجّر َوَوتَّ  ـمورؼ َوِه  اْلَ ام َواْلَواو ومو َواَل 

ونف ذلؾ ذهابػم إلػ  تقػسير  ،بعض التأويفت النووي الزنةأري قس ابتكر و 
ف  ويث قاؿ  ،ر الن ب عم  الن سر نف غير ال سراهر فعؿ عانؿ فينا ظ

ـُ ) :إعػػػراب قولػػػم تعػػػال  ـُ اْلُكْ ػػػَر َواْلُ ُاػػػوَؽ َواْلِعْ ػػػَياَف ُموَلِئػػػَؾ ُهػػػ َوَكػػػرََّر ِإَلػػػْيُك
مو ن ػسر نػف  ،وَفْفػًف ن عػوؿ لػم":(5)(ونعنػ ٍ  َفْفػًف ِنػَف المَّػمِ  .الرَّاِأُسوَف 
 ،والرأػس فعػؿ القػـو ،ن عػوال لػم. فإف قمت: نف ميف جاز وقوعػم  غير فعمم

لنػػا وقػػع الرأػػس  :والأػػرط مف يتوػػس ال اعػػؿ. قمػػت ،وال فػػؿ فعػػؿ اهلل تعػػال 

____________________ 
 . 8(س ٛ ج اٌّ ًِ آ٠ح 1) 

 .82ن  4/81(وراب س١ث٠ٛٗ 2) 

 .7ن  2/6( اٌّمرؼة 3) 

٘ةة ( 392 رت١ةح   دتةٛ اٌفةرػ مصّةاْ تةةٓ ظٕةٟ اٌّٛطةٍٟ )خ ( اٌٍّةع فةٟ ا4ٌ)

اٌّفظً فٟ طةٕ ح  1/127اٌى٠ٛد  –ذؽم١ك فا   فا س   ءا  اٌىرة اٌصماف١ح 

االمةراب دتةٛ اٌماسةةُ ِؽّةٛء تةةٓ مّةرٚ تةٓ دؼّةةبن اٌ ِخشةرٞ ظةةا  هللا )خ 

َ 1993ت١ةرٚخ   ا ٌٚةٝ  –٘  ذؽم١ك ء. مٍةٟ تةٛ ٍِؽةُ   ِىرثةح اٌٙةالي 538

 .326ط  

 .8ن 7س ٛ ج اٌؽعراخ آ٠ح (5) 
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ناػنسة إلػ  ااػنم تقساػت ماػناتر:  ،عبارة عف التوبيب والتزييف والتكريػم
 ،فجاز مف ينت ب عنم مو ال ينت ب عف الراأسوف ، ار الرأس كأنم فعمم

ـُ )والجنمػ  التػ  هػ  ،تعػال  ولكف عف ال عؿ النانس إلػ  ااػـ اهلل ُمولِئػَؾ ُهػ
مو كػاف ذلػؾ  ،كأنم قيؿ: جرى ذلػؾ ،اعتراض. مو عف فعؿ نقسر (الرَّاِأُسوفَ 

 فأف يوفػع نوفػع رأػسا ،. ومنا كونم ن سرا نف غير فعمم ففف نف اهلل
وال فػؿ والنعنػ  بنعنػ   ، ّف رأسهـ ففؿ نػف اهلل لكػونهـ نػوفقيف فيػم ؛

 (1) مَُّم َعِميـٌ اإلففاؿ واإلنعاـ َوال
 :نػف قولػم تعػال  ف  تكم م ويف ةػّرج قػرامة الرفػع (2)غف الزنةأري وقس 

نػع كونػم ناػت ن  نػف كػفـ  (قميػؿ)برفػع  (3) (ِنػْنُهـْ  َأِرُبوا ِنْنُم ِإالَّ َقِميػؿفَ )
 ،بػ  وا عنػشوالرفػع قػرامة مُ  ،وػيف ةرجػم ونػف عمػ  النعنػ  ،تاـ نوجب

كأنػم قيػؿ  (َفَأِرُبوا ِنْنُم ِإالَّ َقِميؿ ِنْنُهـْ )عال  فقس جام ف  الكأاؼ مف قولم ت
ا ظهػػر فػػ  تةػػري  قػػرامة الرفػػع هػػذر مف يكػػوف و ،  (فمػػـ يطيعػػور إال قميػػؿ)
 :كػػذلؾ قػػوؿ مبػػ  قتػػاسة (لػػـ يأػػربوا)نبتػػسم ةبػػرر نوػػذوؼ تقػػسيرر  (قميػػؿ)
 (إال)فػػ  ،عمػ  تقػسير إال مبػو قتػاسة لػـ يوػـر ،(رنوا كمهػـ إال مبػو قتػاسةومو)

 (4) ةبرر (لـ يوـر)و ،اسة نبتسمومبو قت ،(لكف)هنا بنعن  

____________________ 
(اٌىشةاف مةةٓ ؼمةةا ك اٌرٕ ٠ةً ٚم١ةةْٛ ا لا٠ٚةةً فةٟ ٚظةةٖٛ اٌرأ٠ٚةةً   دتةةٛ 1) 

٘ة (   ءا  538اٌماسُ ِؽّٛء تةٓ مّةرٚ تةٓ دؼّةبن اٌ ِخشةرٞ ظةا  هللا )خ 

 4/363٘   1407 -ت١رٚخ   اٌصاٌصح  –اٌىراب اٌ رتٟ 

 1/295اٌّرظع اٌساتك  (2)

ٟ  نن ٚاٌمةةة 249( سةةة ٛ ج اٌثمةةةرج آ٠ةةةح 3) ديتَةةة َٚ  ُِ ةةة َّ اٌرؽر٠ةةةر  رالج لِةةةَراَلِج اْ َْم

 10/172ٚاٌر٠ٕٛر 

( ِع إٌؽاج   طةالغ اٌةب٠ٓ اٌة مثالٚٞ   ِٕشةٛ اخ اذؽةاء اٌىرةاب اٌ ةرب 4)

  23-21َ ط  1992
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 مهـولعؿ  ، نيعهـ هذا إل سعتهـ  ماباباوقس يتمنس النقتنعوف بننهجهـ 
هو التوػري والويطػ  فػ  جنػع الأػواهس التػ  عػسوها ةال ػ   ا ابابهذر 

وهػذا االتجػار اقتفػتم  ،يفػننوا لقواعػسهـ الاػفن  والسقػ  مفامين   جؿ 
ننػا  ،سيني  بابب فااس النمكػات الماػاني  نتيجػ  نةالطػ  ا عػاجـفرورة 

يػػسؿ عمػػ  ذلػػؾ نػػا تػػرسس فػػ  كتػػاب  ،موجػػس أػػكا فػػ   ػػ ام العربيػػ  ونقائهػػا
نػػف  اػػنعنا) ،(بعػػض العػػرب النو ػػوؽ بعربيتػػم) :قولػػمف من ػػاؿ اػػيبويم نػػ

 (1) (يو ؽ بم نف العرب
 إليػمتو موا وجسوا منانهـ أواهس ف يو  تةالؼ نا  مفلكف ذلؾ افطرهـ 

فطروػوا الأػ م الك يػر  ،التأويػؿ إلػ فمجػأوا  ،بؿ مويانػا تهػسنها ،نف موكاـ
تجػس قاعػسة نػف قواعػسهـ  لػذلؾ قػّؿ مف ،ننا لـ يروا لم وجهػا فػ  قواعػسهـ

ا بأن مػػ  ةارجػػ  عميهػػا وتػػراهـ يػػذكروف القاعػػسة  ػػـ يتبعونهػػ ،اػػالن  ننػػم
  (2)البعيس . فيتأولونها بالتأويؿ النافر والتنوؿ  ،نةال   لها

ننػػع العطػػؼ عمػػ   نػػفالب ػػريوف  إليػػمتػػأويفتهـ النتكم ػػ  نػػا ذهػػب فنػػف 
تأويػؿ نػا  إلػ ننا افطرهـ  ،(3)الفنير النة وض إال بإعاسة ورؼ الجر 

، (4){َتَااَمُلوَف ِبِم َواْ َْرَواـِ }َواتَُّقوا المََّم الَِّذي  :قولم تعال كجام ف  التنزيؿ 
وا  ػ   ،وقتاسة وطمو  وغيرهنػا ،لقرام الابع وه  قرامة موس ا ،بالة ض

وال فأػػو لغػػ  ؛  ف القػػرامة اػػن   ،مف نػػا  بػػت عػػنهـ ال يػػرس بقيػػاس عربيػػ 
 نتبع  يمـز قبولها والن ير إليها .

____________________ 
 3/618ن  3/549ن  2/319(وراب س١ث٠ٛٗ 1) 

 35( ظا٘رج اٌرأ٠ًٚ ط  2)

 (.ر اٌّخفٛعً ٠عٛا اٌ فف مٍٝ اٌؼ١ّ٘)ِسأٌح  379/ 2االٔظاف  (3)

 .1سٛ ج إٌسال آ٠ح  (4)
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ونػؿ لمب ػرييف نواقػؼ هجػروا فيهػا التأويػؿ ب مفوبالرغـ نػف ذلػؾ ال ننكػر 
  ن ػب ةبػر نػا رميهػـ فػ :نف ذلؾ نػ ف ،النص عم  ظاهرر والقياس عميم

َنػا َهػَذا )الوجازي  بها ال بنزع الةافض كنا رمى الكوفيوف فػ  قولػم تعػال  
فػ  لغػ   (َنػا َهػَذا َبَأػرًا)ون ُؿ ذلؾ قولم عّز وجّؿ: "ايبويم: قاؿ ،(1) (َبَأرًا

فإذا  ،وبنو تنيـ َيْرفعونها إالَّ نف َسرى كيؼ ه  ف  الُن َوؼِ  ،مهؿ الوجاز
ٌَ َنػػْف مْعتَػػبَ  ،نػػا ننطمػػٌؽ عبػػُس اهلل :قمػػت وال يجػػوز مف  ،رفعػػتَ  ،مو نػػا ُنِاػػ

را إفَّ مةػػوؾ عبػػَس اهلل  :كنػػا منَّػػم ال يجػػوز مف تقػػوؿ ،يكػػوَف نقػػّسنا ن َمػػم نػػتةَّ
نَّنػػػا ُجعمػػػْت  ، نَّهػػػا لياػػػت ب عػػػؿ ؛ إفَّ عبػػػَس اهلِل مةػػػوؾ :عمػػػ  وػػػّس قولػػػؾ وا 

نػا يجػوز فيػم  كال عؿ كذلؾ لـ َيُجْز فيهػا كػؿُّ  (إفَّ )بننزلتم فكنا لـ تت رَّؼ 
 (2. ) ولـ َتْقَو قّوَتم فكذلؾ نا

وكػانوا كمنػا عػرض لهػـ  ،وا يأةذوف المغ  وي نػا وجػسوهافكان منا الكوفيوف
ولػذلؾ كػانوا مبعػس  ،(3)"وولسوا ننم وكنا لم نػا لاػائر ا وكػاـ ،أاهس قبمور

ؼ ونػػف  ػػـ قمػػت عنػػسهـ  ػػور الوػػذ ،قػػؿ اعتنػػاسا عميػػممعػػف التأويػػؿ مو 
فقػػؿ عنػػسهـ نػػا ك ػػر عنػػس الب ػػرييف نػػف  ،عتنػػاس عمػػ  العانػػؿوالتقػػسير واال

 (4)التأويؿ والأذوذ واالفطرار واالاتنكار 

____________________ 
 31( س ٛ ج ٠ٛسف آ٠ح 1)

 1/59( وراب س١ث٠ٛٗ 2)

( ذا ٠خ إٌؽٛ ء مٍٝ إٌعةبٞ ٔاطةف   سٍسةٍح وراتةه   ءا  اٌّ ةا ف طة  3)

ن ٚٔشةةأج إٌؽةةٛ ٚذةةا ٠خ درةةٙر إٌؽةةاج   اٌشةة١خ ِؽّةةب اٌفٕفةةاٚٞ    33 ةة 31

رثةح ئؼ١ةال اٌرةراز ذؽم١ك دتٟ ِؽّب مثب اٌرؼّٓ تٓ ِؽّةب تةٓ ئسةّام١ً   ِى

ن ٚاٌّةٛظ  فةٟ ٔشةأج إٌؽةٛ   ء  145 ة124َ طة  2005االسةالِٟ   ا ٌٚةٝ 

 28 25َ ط  1983ِؽّب اٌشاؽر دؼّب   ِىرثح اٌى١ٍاخ ا ا٘ر٠ح

 39ظا٘رج اٌرأ٠ًٚ ط   (4)
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االاػتقرام "تنػسوف عمػ يعنوػاة الكوفػ  وف  ابيؿ توقيؽ هػذر القمػ  وجػسنا 
ويتفػػ   ،البوػػث فينػػا ورام الظػػواهر المغويػػ نػػع االبتعػػاس عػػف  ،والنفوظػػ 
ـ ف  قوله :نف ذلؾ ن ف :ت  عالجوهاك ير نف الناائؿ النووي  الذلؾ ف  

ويػػث ذهػػب الكوفيػػوف إلػػ  مف النبتػػسم يرفػػع  ،مف النبتػػسم والةبػػر نترافعػػاف
 ،زيػػػس مةػػػوؾ)وذلػػػؾ نوػػػو  ،فهنػػػا يترافعػػػاف ؛ والةبػػػر يرفػػػع النبتػػػسم ،الةبػػػر

ومنػػا  ،وذهػػب الب ػػريوف إلػػ  مف النبتػػسم يرت ػػع باالبتػػسام ،(وعنػػرو غفنػػؾ
وذهػػب  ،إلػػ  منػػم يرت ػػع باالبتػػسام ووػػسر الةبػػر فػػاةتم وا فيػػم: فػػذهب قػػـو

وذهب آةروف إل  منم يرت ػع  ،آةروف إل  منم يرت ع باالبتسام والنبتسم نًعا
 بالنبتسم والنبتسم يرت ع باالبتسام.

إننػا قمنػا إف النبتػسم يرت ػع بػالةبر والةبػر يرت ػع  :وقس اوتجوا لذلؾ بقولهـ
 ،والةبر ال بّس لػم نػف نبتػسم ،ةبر  نَّا وجسنا النبتسم ال بّس لم نف؛ بالنبتسم 

مال تػرى منػؾ إذا قمػت  ،وال يتـ الكفـ إال بهنا ،وال ين ؾ موسهنا نف  اوبم
فمنا كاف كؿ  ،  ال يكوف موسهنا كفًنا إال بانفناـ اآلةر إليم (زيس مةوؾ)

واوس ننهنا ال ين ؾ عػف اآلةػر ويقتفػ   ػاوبم اقتفػاًم واوػًسا عنػؿ كػؿ 
إنهنػػا  :فمهػػذا قمنػػا ؛ م ن ػػؿ نػػا عنػػؿ  ػػاوبم فيػػمواوػػس ننهنػػا فػػ   ػػاوب

 (1).  كؿ واوس ننهنا يرفع  اوبم ،يترافعاف
 ويػث ،وقس مسى ذلؾ إل  مف رناهـ البعض بالتااهؿ فػ  ا ةػذ عػف العػرب

 . مةذوا الأاذ والناسر وجعمور م ف نف م ولهـ وقااوا عميم
الب ػري   قس وػاوؿ بعػض الساراػيف رفػع النسراػ  الكوفيػ  فػوؽ النسراػ و 

ف  الوس المغوي وتبيف روح المغ ، زاعنيف منهـ لـ يكونوا يتعسوف الرواي  

____________________ 
( االٔظاف فٟ ِسا ً اٌخالف ت١ٓ إٌؽ١٠ٛٓ اٌثظر١٠ٓ ٚاٌىٛف١١ٓ ِسةأٌح 1) 

 1/38ٚ افع اٌخثر(  اٌمٛي فٟ  افع اٌّثربد)( 5 لُ)
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كنػػا تعػػسوا وػػسوس القيػػاس الاػػسيس . وقػػس  ،والاػػناع وهػػـ قػػس تعػػسوهنا ك يػػرا
مف يةػال وا اػيبويم وغيػرر نػف نوػاة الب ػرة فػ  ك يػر  -جاهػسيف -واولوا 

ك ير نف ا نػر إلػ   ننا جرهـ ف  ،نف وجور اإلعراب والتقسير ف  العبارات
إعػػراب ا اػػنام  :فنػػف ذلػػؾ ، ػػور نةتم ػػ  نػػف التعقيػػس والبعػػس فػػ  التأويػػؿ

، فقس كاف ايبويم وجنهور الب رييف يروف منها  (مبوؾ ومةواتها)الةنا  
نعرب  بوركات نقسرة ف  الوروؼ ، مي: ف  الواو رفعا وا لؼ ن با واليام 

نقػػسرة عمػػ  نػػا قبػػؿ تمػػؾ وذهػػب ا ة ػػش إلػػ  منهػػا نعربػػ  بوركػػات  ،جػػرا
إلػػ  منهػػا نعربػػ  نػػف  -وتبعػػم ال ػػرام  -بيننػػا ذهػػب الكاػػائ   ،الوػػروؼ

غير نمت تيف إل  مف عفنات  ،نكانيف بالوروؼ والوركات الاابق  لها نعا
نا مف تكوف بػالوروؼ  اإلعراب إنا مف تكوف بالوركات كنا ف  الن رسات، وا 

ارا إعرابػا لهػا، إنػا بػالوروؼ كنا ف  الن ن  ومنػم كػاف ينبغػ  لػذلؾ مف يةتػ
نا بالوركات كنا ذهب ا ة ش ،كنا ذهب ايبويم  (1) وا 

ػػ يطمػؽ عمػ     الكوفي  بعس الكاائ ػػ النتاس ال ان  لمنسرا س ال رامػونج
عمػػػػ  وكنػػػػم ونػػػػف ذلػػػػؾ  ،ذوذػبعػػػػض الظػػػػواهر المغويػػػػ  ن ػػػػطم  الأػػػػ

تػراف ةبػر وب اقػ ف نذهبػم وجػ ؛( بالأػذوذ 2)(عا  الغوير مبتاا)الن اؿ:

____________________ 
( اٌّةبا س إٌؽ٠ٛةح   ء. دؼّةب رةٛلٟ مثةب اٌسةالَ ػة١ف اٌشة١ٙر تشةٛلٟ 1)

 185٘ (   ءا  اٌّ ا ف ط  1426ػ١ف )خ

ث١ةةب اٌماسةةُ تةةٓ سةةالَت تةةٓ مثةةب هللا اٌٙةةرٚٞ  -( ا ِصةةاي  تةةٓ سةةالَ 2)  دتةةٛ مي

٘ةة ( ذؽم١ةةك اٌةةبورٛ  مثةةب اٌّع١ةةب لفةةاُِ   ءا  اٌّةةأِْٛ 224اٌثغةةباءٞ )خ 

( ن ٚاٌّسرمظةٝ فةٟ دِصةاي 300َ طة   1980 -٘ة   1400ز   ا ٌٚٝن ٌٍررا

دتةةٛ اٌماسةةُ ِؽّةةٛء تةةٓ مّةةرٚ تةةٓ دؼّةةبن اٌ ِخشةةرٞ ظةةا  هللا )ذةة   -اٌ ةةرب 

ن لةةةاي 2/161َ 1987ت١ةةةرٚخ   اٌصا١ٔةةةحن  –٘ةةة ( ءا  اٌىرةةةة اٌ ١ٍّةةةح 538

 ت ؼُٙ: ٠ؼرب ِصال ٌٍرظً ٠خثر تاٌشر ف١رُٙ تٗ ن ٚاٌغ٠ٛر ذظغ١ر  ا  .
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بكاػػر نػػوف جنػػع ( 2) بعفػػهـوقػػس وكػػـ عمػػ  قػػرامة  ،(1) (مفػ))عاػػ ( بػػ
ـْ ُنطَِّمُعػػوف . َفػػاطََّمعَ )النػػذكر الاػػالـ بالأػػذوذ نػػف قولػػم تعػػال   ( 3) (َهػػْؿ َمْنػػُت

ؽ)ويقػرم  ،(4) (ِإفَّ اْبَنػَؾ َاػَرؽَ ) :وقاؿ ف  قولم تعػال  ؛ وال مأػتهيها  (ُاػرّْ
 (5)" ّنها أاذَّة

َواْلَةْيػػَؿ َواْلِبَغػػاَؿ ) :العطػػؼ عمػػ  التػػوهـ فػػ  قولػػم تعػػال ا وقػػس مجػػاز ميفػػ
َةْيػػَؿ َوالْ ) :ويػػث قػػاؿ (6) (َواْلَوِنيػػَر ِلَتْرَكُبوَهػػا َوِزيَنػػً  َوَيْةمُػػُؽ َنػػا اَل َتْعَمُنػػوفَ 

ف أػئت جعمتػم نن ػوًبا َعَمػ   ،تن بها بالرّس َعَم  َةَمؽ (َواْلِبغاَؿ َواْلَوِنيرَ  وا 
ـْ ) :َجواز إفنارر ن ؿ قولػم ف ِف فيكو :إْفَنار َاّةر ـَ المَّػُم َعَمػ  ُقمُػوِبِه َةػَت

ـْ ِغَأػػاَوةٌ  ـْ َوَعَمػػ  َمْبَ ػػارِِه ن ػػب ِفػػ  البقػػرة ن ػػب  نػػف (7) (َوَعَمػػ  َاػػْنِعِه
الةيػَؿ والبغػاَؿ والونيػَر( َكػاَف  ػواًبا )ولػو رفعػت  (وجعػؿ)الغأاوة بإفنار 

ـْ يكػف  :موسهنا مف َتُقوؿَ  :نف وجهيف ال عػؿ نعهػا ظػاهرًا رفعتػم َعَمػ  َلّنػا َلػ
____________________ 

ٟٔ اٌمرآْ   دتٛ اور٠ا ٠ؽ١ٝ تٓ ا٠اء تٓ مثب هللا تٓ ِٕاٛ  اٌةب٠ٍّٟ ( ِ ا1) 

٘ ( ذؽم١ك دؼّب ٠ٛسف إٌعاذٟ/ِؽّب مٍٟ إٌعا /مثب اٌفراغ 207اٌفرال )خ

ِظةةر   ا ٌٚةةٝ  –ئسةةّام١ً اٌشةةٍثٟ   ءا  اٌّظةةر٠ح ٌٍرةةأ١ٌف ٚاٌررظّةةح 

 416ن1/415

  دتةٛ اٌفةرػ (اٌّؽرسة فةٟ ذث١ة١ٓ ٚظةٖٛ رةٛاق اٌمةرالاخ ٚاال٠ؼةاغ مٕٙةا 2) 

٘ةة (   ٚاا ج ا ٚلةةاف)اٌّعٍس ا مٍةةٝ 392مصّةةاْ تةةٓ ظٕةةٟ اٌّٛطةةٍٟ )خ

. ٚلةةاي مٕٙةةا اتةةٓ ظٕةةٟ ٚلةةب  2/220َ 1999 -٘ةة 1420ٌٍشةة ْٛ االسةةال١ِح( 

 رىٍٙا ت غ اٌعٙاي تاٌؽؼرج ِىسٛ ج إٌْٛ .

 2/385ن ٚاٌمرالج فٟ ِ أٟ اٌمرآْ ٌٍفرال 55ن 54( س ٛ ج اٌظافاخ آ٠ح 3)

 81آ٠ح  ( س ٛ ج ٠ٛسف4)

  2/53(اٌمرالج فٟ ِ أٟ اٌمرآْ ٌٍفرال 5)

 8( س ٛ ج إٌؽً آ٠ح 6)

 7( س ٛ ج اٌثمرج آ٠ح 7)
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واآلةػػر مف ُيتػػوّهـ مف الرفػػع ِفػػ  ا نعػاـ قػػس َكػػاَف ي ػػم  فترّسهػػا  ،االاػتئناؼ
ـَ ةمقها :َعَم  َذِلَؾ كأنؾ قمت  (1)والةيُؿ والبغاُؿ َعَم  الرفع  ،وا نعا

والن ػػطم   ،ظػػاهرة العانػػؿ والتركيػػز عمػػ  ،غمػػو النوػػاة فػػ  القيػػاس ولكػػف
 واةػػتفط النػػاسة النوويػػ  نػػف مهػػـ العوانػػؿ التػػ  سعػػت ،والتعميػػؿ ،النوػػوي
وقػس مأػار اإلنػاـ  ،تياير النووجسيسة ل آلياتالنواة إل  البوث عف بعض 

ف  القرف الةانس الهجري ف  كتاب سالئؿ  (هػ476) عبس القاهر الجرجان 
ل  فرب نػف التكمػؼ ولػوف اإلعجاز إل  مف النواة قس انتهوا بالنوو وينا إ

كنا مأار إل  مف ورام كػؿ فاػاس فػ  الػنظـ إغ ػاال لوكػـ نػف  ،نف التعاؼ
فماػت "وكؿ  و  توقيقا لهذا الوكـ ويف قاؿ ف  كتابم هذا: ،موكاـ النوو

 ،بواجس أيئا يرجػع  ػوابم إف كػاف  ػوابا وةطػتر إف كػاف ةطػأ إلػ  الػنظـ
إال وهػػو نعنػػ  نػػف نعػػان  النوػػو قػػس م ػػيب بػػم  ،ويػػسةؿ توػػت هػػذا االاػػـ
مو عونػػػؿ بةػػفؼ هػػذر النعانمػػػ  فأزيػػؿ عػػػف  ،وقػػمنوفػػعم ووفػػع فػػػ  

فف ترى كفنػا قػس و ػؼ ب ػو   ،وااتعنؿ ف  غير نا ينبغ  لم ،نوفعم
إال ومنػػت تجػػس نرجػػع تمػػؾ  ،فيػػم مو و ػػؼ بنزيػػ  وففػػؿ ،نظػػـ مو فاػػاسر

 ،النوػو وموكانػم ال و  وذلؾ ال ااس وتمؾ النزي  وذلؾ ال فؿ إل  نعان 
 (2)"ويت ؿ بباب نف مبوابم ،ووجستم يسةؿ ف  م ؿ نف م ولم

رة نةت ػرات و موؿ نػا ظهػرت فػ   ػإل  تياػير النوػو السعوة ظهرت  وقس

____________________ 
 2/97(ِ أٟ اٌمرآْ ٌٍفرال 1)

ء  ةةً االمعةةاا   دتةةٛ تىةةر مثةةب اٌمةةا٘ر تةةٓ مثةةب  ن 24( ِةةع إٌؽةةاج طةة  2)

٘ةة ( ذؽم١ةةك 471اٌةةرؼّٓ تةةٓ ِؽّةةب اٌفا سةةٟ ا طةةًن اٌعرظةةأٟ اٌةةبا  )خ

ءا  اٌّةبٟٔ تعةبج    -رةاور دتةٛ فٙةر   ِفث ةح اٌّةبٟٔ تاٌمةا٘رج ِؽّٛء ِؽّب 

 83َ ط  1992 -٘  1413اٌصاٌصح 
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فهذا ةمؼ ا ونر بف وياف مبػو  ،هذا العمـلمو عنؿ نتوف  ،لمكتب النووي 
يتلػؼ كتابػا لناػاعسة الساراػيف  (هػػ686) نورز الب ػري ماػتاذ ا  ػنع 

يػػت النوػػوييف وم ػػواب لنػا رم":عمػ  فهػػـ م ػػوؿ النوػو فيقػػوؿ فػػ  نقسنتػػم
غ مػوا نػا يوتػاج إليػم مو  ،العربي  مجنعيف قس ااتعنموا التطويػؿ وك ػرة العمػؿ

لنأةػػذ الػػذي وا ،النػػتعمـ النتبمػػغ فػػ  النوػػو نػػف النةت ػػر والطػػرؽ العربيػػ 
فأنعنػػت  ،ويوػيط بػػم فهنػم ،ويعنػؿ فػػ  عقمػم ،يةػؼ عمػ  النبتػػسئ و ظػم

ات والعوانػؿ عمػ  م ػوؿ النظر ف  كتاب متل ػم ومجنػع فيػم ا  ػوؿ وا سو 
ولـ مسع  ،لياتغن  بم النتعمـ عف التطويؿ فعنمت هذر ا وراؽ ؛ النبتسئيف

فنػػػف قرمهػػػا  ،فيهػػػا م ػػػًف وال مساة وال  ػػػوب  وال ساللػػػ  إال منميتهػػػا فيهػػػا
 (1)"عمـ م وؿ النوو كمم ،وو ظها وناظر عميها

عانػػؿ فػػ  وابػػف الطػػراوة يػػرج  الرفػػع فػػ  بػػاب االأػػتغاؿ بػػسال نػػف تقػػسير ال
مزيس فربتم  :نوو ،إف كاف االات هاـ عف االاـ فالرفع":قاؿويث  ،الن ب

 (2) :ووكـ بأذوذ الن ب ف  قولم ،مـ عنرو

____________________ 
( ِمبِح فٟ إٌؽٛ ٌخٍف ا ؼّر ذؽم١ك م  اٌب٠ٓ اٌرٕٛ ٟ   ٚاا ج اٌصمافةح 1)

َ 1961ٚاال راء اٌمِٟٛ . ِفثٛماخ ِب٠ر٠ةح ئؼ١ةال اٌرةراز اٌمةب٠ُ . ءِشةك 

 . 34ن  33ط  

ٛأٗ تشرغ ِؽّب تٓ ؼث١ة   ذؽم١ك . ء ٔ ّاْ ِؽّةب ( اٌث١د ٌعر٠ر فٟ ء2٠)

 ن3/814َ 1986(   اٌصاٌصةح43اٌ رب  د١ِٓ ؽٗ   ؽث ح ءا  اٌّ ا ف )ق ا ر

دٚػػ اٌّساٌه ئٌٝ دٌف١ح اتٓ ِاٌه   مثب هللا تٓ ٠ٛسف تةٓ دؼّةب تةٓ مثةب هللا 

٘ة ( ذؽم١ةك ٠ٛسةف 761اتٓ ٠ٛسف ن دتٛ ِؽّبن ظّاي اٌب٠ٓن اتٓ ٘شةاَ )خ 

ن  2/145اٌثمةةةامٟ   ءا  اٌفىةةةر ٌٍفثامةةةح ٚإٌشةةةر ٚاٌرٛا٠ةةةع  اٌشةةة١خ ِؽّةةةب

ٚؼار١ح اٌظثاْ مٍٝ ررغ ا رةّٛٔٝ  ٌف١ةح اتةٓ ِاٌةه   دتةٛ اٌ رفةاْ ِؽّةب 

ٌثٕةاْ    -٘ (   ءا  اٌىرة اٌ ١ٍّح ت١ةرٚخ1206تٓ مٍٟ اٌظثاْ اٌشاف ٟ )خ 
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 َمَ ْعَمبػػػػػػػَ  الَ ػػػػػػػواِرَس مـ ِرَياوػػػػػػػاً 
 

ـْ ُطَهيَّػػػػػَ  والِةَأػػػػػاَبا   عػػػػػَسْلَت ِبِهػػػػػ
بن ػػب) عمب ( ب عػػؿ نوػػذوؼ تقػػسيرر )مذكػػرت  عمبػػ ( ، وال يجػػوز إفػػنار  

 لتعسيم بالبام . )عسلت(
وال ػػورة عمػػ  تػػأويفت  ،ابػػف نفػػام بسعوتػػم إلػػ  تجسيػػس النوػػووقػػس اأػػتهر 

 وقػػس سارت سعوتػػم لتجسيػػس النوػػو بإلغػػام نػػا فيػػم نػػف ،النوػػوييف ومقياػػتهـ
ػػ فػ  فمػؾ النػذهب الظػاهري الػذي يهػتـ  تأويفت وتقسيرات وعمؿ وغير ذلؾ

ونػف  ػـ  ،الظاهر ويرفض الونؿ عم  غير ،بظاهر النص القرآن  وورفيتم
لغػام العمػؿ  ،يػس نو ػورة فػ  إلغػام نظريػ  العانػؿسعوتم إل  التجس تكان وا 

لغػػام تنػػاريف الت ػػريؼ ،ال ػػوان  وال والػػث ويػػث جػػام فػػ  نطمػػع كتابػػم  ،وا 
مف موػػذؼ نػػف النوػػو نػػا ياػػتغن  النوػػوي  ق ػػسي فػػ  هػػذا الكتػػاب":قولػػم
 (1)"عنم

نظػرا  ،و بعمنػام الكوفػ سعوة ابف نفام القرطبػ  لتياػير النوػ توقس ارتبط
وانػ  ":ويػث قػاؿ ابػف نفػام ،تااع الرواي  والقياس ف  النذهب الكػوف ال 

قس وفعوا  ناع  النوػو لو ػظ كػفـ  -رون  اهلل عميهـ  -رميت النووييف 
فبمغػوا نػف ذلػؾ إلػ  الغايػ  التػ   ،و ػيانتم عػف التغييػر ،العرب نف الموػف

ػػوا  ،إال منهػػـ التزنػػوا نػػا ال يمػػزنهـ ،وانتهػػوا إلػػ  النطمػػوب الػػذي ابتغػػوا ،منُّ
ووَهَنػْت  ،فتػوعَّرت ناػالُكها ،وتجاوزوا فيها القسر الكاف  فينػا مورسور ننهػا

                                                                                    
 .2/112َ 1997-٘   1417ا ٌٚٝ 

َؼةال ن اتةٓ (اٌةرء مٍةٝ إٌؽةاج   دؼّةب تةٓ مثةب اٌةرؼّٓ 1) َِ تةٓ ِؽّةبن اتةٓ 

٘ة ( ء اسةح ٚذؽم١ةك اٌةبورٛ  592م١ّر اٌٍخّٟ اٌمرؽثةٟ ن دتةٛ اٌ ثةاس )خ 

 ن 69َ طة   1979 -٘ة   1399ِؽّب ئترا١ُ٘ اٌثٕا ءا  ا مرظةاَ   ا ٌٚةٝن 

  95ن  56اٌرأ٠ًٚ إٌؽٛٞ فٟ اٌمراْ اٌىر٠ُ ط  
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 (1) وت  قاؿ أاعر فيها: ،عف ُرْتَب  اإلقناع وجُجها وانوطَّ  ،نبانيها
 ترنػػػػػػػو بطػػػػػػػرٍؼ اػػػػػػػاوٍر فػػػػػػػاترٍ 

 
ػػػػػػػِ  نوػػػػػػػوّي م   فػػػػػػػعَؼ نػػػػػػػف ُوجَّ

بإلغػػام نظػػاهر التأويػػؿ إال مننػػا  وعمػػ  الػػرغـ نػػف عػػسـ ت ػػري  ابػػف نفػػام 
ي ػم عػف الوػذؼ والتعميػؽ ينكف مف نقؼ عم  بعض نظاهر التأويؿ نف وس

نػػف ذلػػؾ قولػػم فػػ  النوػػذوؼ الػػذي ال يػػتـ الكػػفـ إال بػػم لعمػػـ  ،واالاػػتتار
فال عػؿ  ،مي معػط زيػسا ،زيػسا :كقولؾ لنف رميتم يعط  النػاس ،النةاطب بم

 (2) نوذوؼ عم  منم نراس . (معط)
س اار عم  نه  ابف نفام ك ير نف النواة ف  الع ػر الوػسيث مبػرزهـ وق

والػػسكتور أػػوق   ،نهػػسي النةزونػػ الػػسكتور و  ن ػػط   إبػػراهيـ الػػسكتور
ن ػط    إبػراهيـ الػسكتور ويػث سعػا ،الػسكتور مونػس نةتػار عنػرو  ،فػيؼ

ووجس فػ   ،ا مااس النأكفت ف  النووػّنم عسه   ؛ إل  إلغام فكرة العانؿ
 ،فقس سعا إلػ  إلغػام نظريػ  العانػؿ نػف ماااػها ،(3)"ن تاح تيايرر إلغائها

ونا رتبػور عميهػا نػف  ،وكذلؾ كؿ نا مقانم وولها النواة نف م وؿ فما ي 
 ( 4موكاـ م ابت النوو بالتعقيس وال عوب  عم  وس قولم.)

ليػػسؿ بهػػا عمػػ   ؛ نػػف عنػػؿ النػػتكمـ"وقػػس اسعػػ  مف الوركػػات اإلعرابيػػ  هػػ 

____________________ 
 64 ( اٌرء مٍٝ إٌؽاج ذؽم١ك اٌبورٛ  ِؽّب ئترا١ُ٘ اٌثٕا ط 1)

ن ٚاٌةةرء مٍةةٝ مٍةةٝ إٌؽةةاج  95طةة  اٌرأ٠ٚةةً إٌؽةةٛٞ فةةٟ اٌمةةرآْ اٌىةةر٠ُ  (2)

 71ط 

( فةٟ ؼروةةح ذعب٠ةةب إٌؽةةٛ ٚذ١سةة١رٖ فةةٟ اٌ ظةةر اٌؽةةب٠س   ء. ٔ ّةةح  ؼةة١ُ 3)

ٞت   ءا  اٌشإْٚ اٌصماف١ح   تغباء اٚ  132َ ط  1995اٌ  ت

ئؼ١ةةال إٌؽةةٛ   ئتةةرا١ُ٘ ِظةةففٝ   ٌعٕةةح اٌرةةأ١ٌف ٚاٌررظّةةح ٚإٌشةةر    (4)

  30ن29َ ط  1959ما٘رج اٌ
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وهػو فػ  كفنػم هػذا نتػأ ر بػابف  ،(1)"الجنم  ونظـ الكػفـ نعن  ف  تأليؼ
هػ( الذي يرى مف العنؿ نف الرفع والن ب والجر والجػـز إننػا 396جن  )ت

وهػو نتػأ ر ميفػا بنػا كػاف يػرار ابػف  ،(2) هو لمنتكمـ ن ام ال لأ م غيػرر
 (3).هػ( 596نفام القرطب  )ت

غيّْػػر نػػنه  البوػػث مطنػػع مف م":وقػػس وػػسس غرفػػم نػػف هػػذر النواولػػ  بقولػػم
ومبػػسّْلهـ  ،مرفػػع عػػف النتعمنػػيف إ ػػر هػػذا النوػػوومف  ،النوػػوّي لمغػػ  العربّيػػ 

وتهػسيهـ إلػ  وػظ نػف ال قػم  ،تقربهـ نف العربّيػ  ،ننم م وال اهم  يايرة
 (4)"بأااليبها

وعم  الرغـ نف كػوف رمي ا اػتاذ إبػراهيـ ن ػط   فػ  نظريػ  العانػؿ  ...
ا ولػ   :القرطب  فإف لم ففف ف  نػاويتيف نابوقا بابف جن  وابف نفام

وا ةػرى  ،منم مبرز بوفوح مبعاس نظري  العانؿ وآ ارهػا الاػيئ  عمػ  النوػو
ليكػػوف بػػسيف  ؛ اػػير لمظػػواهر اإلعرابيػػ  وعفناتهػػامنػػم وػػاوؿ مف يقػػسـ الت 
 ( 5لنظري  العانؿ النمغاة )
 :نائػب ال اعػؿوجوب التوويػس بػيف النبتػسم وال اعػؿ و  :ونف ا ن م  ف  ذلؾ

يرى ا اتاذ إبراهيـ ن ط   مف الفّن  تسؿ عم  اإلاناس و بنام عم  رميم 
 ّف وكنهػا  ؛ (النبتسم وال اعؿ ونائػب ال اعػؿ)هذا رمى وجوب التوويس بيف 

التنا ؿ نػا  إذا تتبعنا موكاـ هذر ا بواب وجسنا فيها نف"و ّننا ،جنيعا الرفع
____________________ 

 50( ئؼ١ال إٌؽٛ ط 1)

 110ن  1/109( اٌخظا ض 2)

 12اٌرء مٍٝ إٌؽاج ذؽم١ك ء اٌثٕا . ِمبِح اٌّؽمك ط   (3)

 ( ئؼ١ال إٌؽٛ اٌّمبِح 4)

ٟت   مثةةب اٌةةٛا ز ِثةةرٚن سةة ١ب   ءا  اٌمٍةةُ . 5) ( فةةٟ ئطةةالغ إٌؽةةٛ اٌ رتةة

 103َ ط  1985اٌى٠ٛد   ا ٌٚٝ ن 
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اػوؼ يغنػ  عػف  ،فػ  رميػم ،ا التوويػسذوهػ ،(1)"يوجب مف تكوف بابا واوػسا
فما   العانؿ والةفؼ فيم وعف تعسس ا بواب وتك ير ا قااـ ويجعؿ الوكـ 

 (2) النووي مقرب إل  ال هـ ومسن  إل  روح العربّي 
ولاػنا نػف ":ميفا السكتور نهسي النةزون  فػ  قولػم التجسيس إل سعا  وقس

يػػػسؿ  ،والجػػػر آ ػػػار لمعانػػػؿوبػػػأف الن ػػػب والرفػػػع  ،الػػػذيف يقولػػػوف بالعانػػػؿ
 :إننا نرى ػ ف  ن ػؿ قػولهـولذلؾ ف ،ها عم  وجوس العانؿ ل ظا وتقسيراوجوس
ليؾ ،وسونؾ ،نكانؾ ننا كاف النوػاة يعسونػم ااػـ فعػؿ نػاب ننػاب ال عػؿ  ،وا 

لتفػػننم نعنػػار ػ مف هػػذر الظػػروؼ ااػػتعنمت هنػػا لتػػتسي الوظي ػػ  المغويػػ  
ؽ الكػفـ ال عمػ  النموػوظ فػأنر منػا اػيا ،االاتعناؿ الت  ة  ت لها ف 

تعاونػػػت عمػػػ  الساللػػػ  عميػػػم نفباػػػات الةطػػػاب وننااػػػبات  ،ةػػػارج عنهػػػا
 (3)"القوؿ

الػػسكتور أػػوق   وننػػف تػػأ روا بػػسعوة ابػػف نفػػام بإلغػػام التأويػػؿ النوػػوي
ومكبػر الظػف مننػا وػيف نطبػؽ عمػ  مبػواب النوػو نػا سعػا ":ؿقػافيؼ ويػث 

ير فػ  ال ػيغ والعبػارات كنػا نطبػؽ إليم ابف نفام نف ننع التأويػؿ والتقػس
عم  هذر ا بواب نا سعا إليم نف إلغام نظري  العانػؿ ناػتطيع مف ن ػنؼ 
 ،النوػػو ت ػػني ا جسيػػسا يوقػػؽ نػػا نبتغيػػم نػػف تياػػير قواعػػسر تياػػيرا نوققػػا

ننػػػا يقػػػـو عمػػػ  نواجهػػػ   ،وهػػػو تياػػػير ال يقػػػـو عمػػػ  اسعػػػام النظريػػػات وا 
ننػا تونػؿ  ،ال تونػؿ ظمنػا  وػسالوقائؽ النووي  وبو ها بطريق  ننظن   وا 

____________________ 
 54ؽٛ ط  ( ئؼ١ال ا1ٌٕ)

 60اٌّرظع اٌساتك ط   (2)

( فٟ إٌؽٛ اٌ رتةٟ   ء ِٙةبٞ اٌّخ ِٚةٟ   ءا  اٌرا ةب اٌ رتةٟ   ت١ةرٚخ   3)

 . 114َ ط  1986اٌصا١ٔح 
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التياػػػير نػػػف ويػػػث هػػػو واجػػػ  يريػػػسها النػػػاس إلػػػ  النوػػػو فػػػ  الع ػػػر 
 (1)"الوسيث

فػػيؼ يعطينػػا ت ػػورا  الػػسكتور أػػوق وبػػالنظر إلػػ  هػػذا الػػنص نجػػس مف 
وهػو ت ػور قػائـ عمػ   ،لتياير النوو وا اس التػ  ياػتنس إليهػا فػ  ذلػؾ
غػام نظريػ  العانػؿ ماػاس نعطيات ابػف نفػام فػ  رسر عمػ  النوػاة نػف إل

لغام التقسير والتأويؿ ف  ال يغ والعبارات   ـ قػاـ الػسكتور ،البنام النووي وا 
 ،بتطبيؽ ماس ابف نفام نع إفاف  ماس مةرى عم  جنيع مبواب النوو

 . (تجسيس النوو)فةرج بالت نيؼ الذي نرار ف  كتاب 
ب التػ  مست ويث عسس ا ابا ،السكتور مونس نةتار عنر ونف هتالم ميفا

اإلفػراط فػ  التأويػػؿ والتقػسير وونػػؿ  :إلػ   ػعوب  النوػػو العربػ  وعػس ننهػػا
العمػؿ ال ػوان  وال والػث فػ  وااػتةساـ  ،ا االيب العربي  عم  غيػر ظاهرهػا

وااتةساـ النووييف منواًعا نف ا قيا  النظري  التػ  ال تعتنػس عمػ   ،النوو
 (2) أاهس نف كفـ العرب

عػػػػاة التياػػػػير بأنػػػػم عمػػػػ  الػػػػرغـ نػػػػف ااػػػػتعناؿ ينكننػػػػا الػػػػرس عمػػػػ  سو 
فػػػػأكبر الظػػػػف مف سوافػػػػع اػػػػيبويم "التأويػػػػؿ بواػػػػائمم النةتم ػػػػ الب ػػػػرييف 

إلػػػػ  القػػػػوؿ بنظريػػػػ  العانػػػػؿ كانػػػػت سوافػػػػع لغويػػػػ  بوتػػػػ  ترجػػػػع موؿ نػػػػا 
ترجػػػػػع إلػػػػػ  نواولتػػػػػم تأاػػػػػيس نظريػػػػػ  تووػػػػػس الظػػػػػاهرة اإلعرابيػػػػػ  فػػػػػ  

عرابيػػػ  ن اػػػها وهػػػذا فتجعمهنػػػا يةفػػػعاف لمظػػػاهرة اإل ،ا اػػػنام وا فعػػػاؿ

____________________ 
 67( أار اٌرء مٍٝ إٌؽاج   ذؽم١ك ء/رٛلٟ ػ١ف   اٌّب ً ط  1)

( اٌثؽةةس اٌٍغةةٛٞ مٕةةب اٌ ةةرب . ء دؼّةةب ِخرةةا  مثةةب اٌؽ١ّةةب مّةةر   مةةاٌُ 2)

 150  146َ ط  2003ٌصإِح اٌىرة   ا
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 (1هو التياير بعينم. )
وقػػس نقػػؿ اػػيبويم عػػف الةميػػؿ رميػػم فػػ  تاػػهيؿ النطػػؽ بالوركػػات اإلعرابيػػ  

وهػػف يموقػػف  ،وزعػػـ الةميػػؿ مف ال توػػ  والكاػػرة والفػػن  زوائػػس":ويػػث قػػاؿ
 (2)"ليو ؿ إل  النتكمـ بم ،الورؼ

  كػفـ إّنػ  مجػس فػ":وقس وك  عف عيا  بف عنر مف بعض الّنواة قاؿ لػم
ّف زيػػسا لقػػائـ والنعنػػ   :العػػرب تكػػرارا فػػ  قػػولهـ ّف زيػػسا قػػائـ وا  زيػػس قػػائـ وا 

إلفاسة الةال  الػّذهف نػف قيػاـ  :فا ّوؿ ،إّف نعانيها نةتم   :فقاؿ لم ،واوس
لنػف عػػرؼ باإل ػػرار عمػػ   :وال ّالػػث ،لنػػف اػنعم فتػػرّسس فيػػم :وال ّػػان  ،زيػس

 ؿ. إنكارر فاةتم ت الّسالل  باةتفؼ ا ووا
ا اػػػنام لنػػػا كانػػػت تعتورهػػػا النعػػػان  فتكػػػوف فاعمػػػ   إف :وقػػػاؿ الزجػػػاج 

ولـ تكف ف   ورها ومبنيتها مسلػ  عمػ   ،ونفافًا إليها ،ونفاف  ،ون عول 
جعمت وركات اإلعراب فيها تنبَ عػف هػذر ،كانت نأترك  بؿ ،هذر النعان 

هػػػا جعمػػػوا هػػػذر الوركػػػات سالئػػػؿ عمي ،وكػػػذلؾ اػػػائر النعػػػان ...  النعػػػان 
 (3)"النعان وتكوف الوركات سال  عم  ...  ليتاعوا ف  كفنهـ

 (5) ام نظري  العانؿ إلغام لمنوو كمممف ف  إلغ(4)وقس رمى بعض السارايف

____________________ 
( ظٙٛء مٍّال اٌ رت١ح فةٟ ذ١سة١ر إٌؽةٛ ٚذعب٠ةبٖ   طةاءق فةٛاٞ ءتةاس   1)

 . 94ن  93َ ط   2008ِعٍح اٌماءس١ح 

 4/241(وراب س١ث٠ٛٗ 2) 

 . 70ن  69( اال٠ؼاغ فٟ مًٍ إٌؽٛ ط  3)

 (ُِٕٙ اٌبورٛ  مثب اٌؽ١ّب ؽٍة .4)

 .  123( اٌرأ٠ًٚ إٌؽٛٞ فٟ اٌمراْ اٌىر٠ُ ط  5)
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 املبحث الثاني
 النحىي باب التأويلـأس

ومنهػػا لياػػت  ،اعتقػس الػػبعض مف المغػػ  والمهجػػات تنتنػػ  إلػ  ناػػتوى واوػػس
وقػس  ،لذا افطروا إل  التأويؿ والتةري  ،مي أيئا غير نجنوع المهجات القب

ننهػا نػا يرجػع  ،إليػمف  لجػوم النوػوييف ت اببا تفافرت عوانؿ ك يرة كان
وننهػا نػا يرجػع  ،النوػاة من اػهـ إلػ وننهػا نػا يرجػع  ،طبيع  الأػاهس إل 
النػػػسة الزننيػػػ  التػػػ  ارتفػػػاها النوػػػاة وػػػسا فا ػػػف بػػػيف نػػػا يجػػػوز  إلػػػ 

 تػػػسور وػػػوؿفكانػػػت ماػػػباب التأويػػػؿ  ،يجػػػوز الوبػػػيف نػػػا  ،االاتأػػػهاس بػػػم
نوافقػ  القواعػػس و  ،ا وجػػم اإلعرابيػ ك ػرة و العانػؿ ونظريػػ   الةػفؼ النوػوي
عم  النوػو  ،توسيس الأواهس النووي  النعتنسة ف  التقعيسو  ،النووي  ا ول 

  :الذي يعكام البياف اآلت 
 :العامل

تػ  سعػت إلػ  التأويػؿ نػف مك ػر ا اػباب ال يعس هياـ النواة بنظريػ  العانػؿ
فػػافتراض وجػػوس عانػػؿ نػػت ر فػػ  الجنمػػ  العربيػػ  ونػػؿ النوػػوييف "،النوػػوي

  ونا الذي م ر ف  الم ظ منوجوس هو مـ نوذوؼ  ،عم  النظر والبوث عنم
وهػػؿ م ػػر نباأػػرة مو كػػاف ذلػػؾ بتقػػسير وتأويػػؿ وتفػػنيف ونػػا إلػػ  ذلػػؾ نػػف 

 (1) . عانؿوذلؾ لتاتقيـ عنسهـ نظري  ال ،ناالؾ التأويؿ عنسهـ
كؿ نف يقرم كتاب ايبويم يرى رمي العيف مف الةميؿ هو الذي  بت م ػوؿ ف"

ويػث مةػذت  ػورتها التػ  ، ونػس فروعهػا وموكنهػا إوكانػا  نظري  العوانؿ
، فقس مرا  قواعسها العان  ذاهبا إل  منم ال بس نع   بتت عم  نر الع ور

____________________ 
 13(اٌرأ٠ًٚ إٌؽٛٞ فٟ اٌؽب٠س ط  1) 
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  ا اػػنام كػػؿ رفػػع لكمنػػ  مو ن ػػب مو ة ػػض مو جػػـز نػػف عانػػؿ يعنػػؿ فػػ
والعانؿ عاسة ل ظ  ن ؿ النبتسم  ،وا فعاؿ النعرب  ون مهنا ا انام النبني 

وال عػػؿ وعنمػم فػػ  ال اعػػؿ الرفػػع وفػػ  الن عػػوالت  ،وعنمػم فػػ  الةبػػر الرفػػع
وقس يكػوف العانػؿ نعنويػا عمػ  نوػو نػا نػص تمنيػذر اػيبويم نػف  ،الن ب

عبػػػُس اهلل  :إذا قمػػػتَ ":قػػػاؿ اػػػيبويم ،بػػػاب النبتػػػسم إذ جعمػػػم نعنػػػوال لفبتػػػسام
فإّننػا قمػت  ،فهو ف  نوفع هذا الػذى ُبنػ  عمػ  ا وؿ وارَت ػع بػم ،ننطمؽٌ 

ـّ بنيَت عميم ال عَؿ ورفعتَم باالبتسام  (1)"عبُس اهلل فنابتم لم  

ننهػا نػا يجػـز ال عػؿ  ،ونػف العوانػؿ مسوات ووػروؼ":وقاؿ ف  نوفع آةر
 (مف)م مو ين ػب بعػسر وهػو ، وننهػا نػا ين ػب ومةواتهنػا (ِإفْ )و (لػـ)وهو 

وننها نا ين ب نا بعسر ويرفعم كال عؿ وهو إّف ومّف ولكف  ،وبابهنا (لف)و
الوػروؼ الةناػ  التػ  تعنػؿ فينػا  قاؿ ايبويم ف  بػاب ،وكأف وليت ولعؿ

الرفػػَع  :وزعػػـ الةميػػؿ منهػػا عنمػػت عنمػػيف":بعػػسها كعنػػؿ ال عػػؿ فينػػا بعػػسر
إال منػم  ،ف قمت: كاف مةػاؾ زيػسٌ كنا عنمت كاف الرفع والن ب وي ،والن ب

 نهػا ال  ؛ تريس كػأف عبػَس اهلل مةػوؾ ،ليس لؾ مف تقوؿ كأف مةوؾ عبَس اهلل
 ،(كػػاف)وال يفػػَنر فيهػػا النرفػػوع كنػػا يفػػَنر فػػ   ،ت ػػرؼ ت ػػرؼ ا فعػػاؿ

 ،فمػـ يجروهػا نجراهػا ،( نػا)و (لػيس)فنف  ـ فرقوا بينهنػا كنػا فرقػوا بػيف 
 (2)"فينا بعسها وليات بأفعاؿولكف قيؿ ه  بننزل  ا فعاؿ 

العانػؿ فػ   وك يرا نػا يوػذؼ النبتػسم ،العوانؿ عنسر تعنؿ ظاهرة ونوذوف ف
فػ  بػاب نػا يجػري نػف الأػتـ  يتف  ذلػؾ نػف قولػم ،طمبا لإليجاز ؛ الةبر

إنم الناكيف  :وزعـ الةميؿ رونم اهلل منم يقوؿ :نجرى التعظيـ ونا مأبهم

____________________ 
 1/38اٌّبا س إٌؽ٠ٛح  1/81( وراب س١ث٠ٛٗ 1)

 2/131( وراب س١ث٠ٛٗ 2)
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إنػم هػو الناػكيف  :كأنػم قػاؿ ،نػررتعم  اإلفػنار الػذي جػاز فػ   ،مونؽ
 ف ؛ وجػاز هػذا مف يكػوف ف ػف بػيف االاػـ والةبػر  ،وهو فػعيؼ ،مونؽ

 :فػإذا قمػت ،(إنػا تنينػا ذاهبػوف) فيم نعن  النن ػوب الػذي مجريتػم نجػرى
 ؛ فػف يواػف فيػم البػسؿ ،مو بػؾ الناػكيَف نػررت ،ب  الناػكيَف كػاف ا نػر

 ؛ يجوز مف يكوف ال يسرى نف تعنػ   نؾ إذا عنيت النةاَطب مو ن َاؾ فف
ف  ،بنػػا تنينػػا :ولكنػػؾ تن ػػبم عمػػ  قولػػؾ ، نػػؾ لاػػت توػػسث عػػف غائػػب وا 

فهػذا النعنػ  يجػري عمػ  هػذيف  ،أئت رفعتم عم  نا رفعػت عميػم نػا قبمػم
كنػػا اةتمػػؼ الم ظػػاف فػػ  مأػػيام ك يػػرة والنعنػػ   ،الػػوجهيف والنعنػػ  واوػػس

 (1)"واوس
 ،فيهػا عسيػسا نػف الكتػبمل ػوا و ري  العانػؿ بعس ايبويم بنظالنواة  اهتـوقس 
العوانػػػؿ )وكتػػػاب  ،عمػػػ  ال اراػػػ  كتػػػاب العوانػػػؿ ونةت ػػػرر  بػػػ  :ننهػػػا

وسونوا لمعوانؿ أروًطا وموكاًنا ه  عنػسهـ  ،عبس القاهر الجرجان ل (ائ ػنػال
ال يجتنػػع عػػانفف عمػػ  نعنػػوؿ واوػػس  :فماػػ   النوػػو واػػر العربيػػ  فقػػالوا

ؼ ال يعنػػؿ فػػ  نػػوع نػػف الكمنػػات وتػػ  يكػػوف الوػػر  ،(ذاكػػر ونجػػ  نونػػس)
ػػا بػػم  ال يعنػػؿ فػػ  االاػػـ  ،(الن ػػب بػػأف نفػػنرة بعػػس فػػام الاػػببي )نةت ِّ
 . إل  آةر نا هو نذكور ف  كتبهـ ،(نونًسا فربتم)وفنيرر نًعا

ولنا تكونت لمنواة هذر ال ما   وكنوها ف  المغ  وجعموها نيزاف نا بيػنهـ 
فػػيؿ لهجػػات نػػف العػػرب عمػػ  مةػػرى بػػؿ تجػػاوزوا ذلػػؾ إلػػ  ت  ،نػػف جػػسؿ

بؿ تجاوزوا ذلؾ إل  رفػض بعػض ا اػاليب العربيػ   ،بأ وؿ فما تهـ هذر
 . الننقول 

نتػأ ريف بػروح ال ماػ   التػ  كانػت  - فػ  اػبيمهـ هػذر -وقس كاف النوػاة 

____________________ 
 77ن  2/76( اٌّرظع اٌساتك 1)



 

 

 
 

674 

 

 

 سماسم بسيوني عبد العزيز مطرد.  أسبابه ووسائله في النحو العربي التأويل

فهػػـ يعممػػوف نػػنعهـ اجتنػػاع عػػانميف عمػػ   ،أػػائع  بػػيف النتػػأةريف نػػنهـ
لعػػانفف فػػ  العنػػؿ لػػـز تو ػػيؿ الوا ػػؿ إذا ات ػػؽ ا":نعنػػوؿ واوػػس بقػػولهـ

ف اةتم ػػا لػػـز مف يكػػػوف االاػػـ نرفوًعػػا نن ػػوًبا نػػػ ًف  ،وهػػو نوػػاؿ وال  ،وا 
 (1)"يجتنع الفساف ف  نوؿ

 ،اػمبي  عمػ  النوػو آ ػارقفػي  العانػؿ كانػت لهػا النوػاة فػ   ةنغاالولكف 
فالنوػػاة يةتم ػػوف فػػ   ،فػػ  العانػػؿوك ػػرت الةففػػات  اآلرامويػػث تعػػسست 

 فػ  نوػو (زيػس)ف يعربػوف ن ف نرى الب رييف   ؿ هؿ هو ااـ مو فعؿالعان
بيننػػا  ،(نوجػػوس)والةبػػر نوػػذوؼ وجوبػػًا تقػػسيرر  نبتػػسم (لػػوال زيػػس  كرنتػػؾ)

،  ( كرنتػؾ لو لـ يننعنػ  زيػس)فاعف ل عؿ نوذوؼ تقسيرر  الكوفيوفيعربم 
 (2) (وجس زيس  كرنتؾ لوال)ويقسر  ،لكاائ  ننهـ يعربم نائب فاعؿاو 

ةراجػػم عػػف طبيعتػػم المغويػػ   ،نعػػان  النوػػوإفػػاع   إلػػ قػػس مسى ذلػػؾ و  وا 
وكػاف ذلػؾ  ،إل  التأػبث باػبؿ مهػؿ الكػفـ والننطػؽ فػ  التعميػؿ ،البايط 
نػا تنطػوي عميػم نػف ك ير نف النواة إلغام نظري  العانػؿ و  رفض اببا ف 

  وػاوؿنػ ف( 3)فػابف جنػ   ،وا قياػ والتعمػيفت التقسيرات والتأويفت  ك رة
 . والجار والجاـز والنا ب الرافع النتكمـ العانؿ نف يجعؿمف 

 رفعػت :اعتبػارؾ بػاب ال اعػؿ والن عػوؿ بػم بػأف تقػوؿ":ي هـ ذلػؾ نػف قولػم
 ، نم ن عػوؿ. فهػذا اعتبػار نعنػوي ال ل ظػ ؛ هذا  نم فاعؿ ون بت هذا 

____________________ 
 1/147( اٌثؽس اٌٍغٛٞ مٕب اٌ رب 1)

  89( ظٙٛء مٍّال اٌ رت١ح فٟ ذ١س١ر إٌؽٛ ٚذعب٠بٖ ط  2)

فةرب( اٌةذٞ ق٘ةة ئٌةٝ دٔةٗ   ل١ّةح ( ذاتع فٟ قٌه ٌّؽّةب تةٓ اٌّسةر١ٕر )ل3)

.. اال٠ؼاغ آٚا ر اٌىٍُ فٟ اٌررو١ة اٌعٍّٟ .ٌٍ اًِ فٟ ا شر االمراتٟ مٍٝ 

 . 70فٟ مًٍ إٌؽٛ ٌٍ ظاظٟ ط  
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مال  ؛ يػ   فػ  الوقيقػ  إلػ  منهػا نعنو ػو جمم نا كانت العوانؿ الم ظي  راجع
لػـ تعنػؿ فػ  الوقيقػػ   (فػػرب)فػػرب اػعيس جع ػرًا فػإف  :ؾ إذا قمػتى منػتػر 

أيًئا وهؿ تو ؿ نف قولؾ فرب إال عم  الم ظ بالفاس والػرام والبػام عمػ  
يجوز مف يكوف نناػوًبا إليػم  وال وت ننا ال ، ورة فعؿ فهذا هو ال وت

ـ إننػا هػو الوسيث فالعنؿ نف الرفع والن ب والجر والجز  ونو وؿ ،ال عؿ
 ( 1)"رريلمنتكمـ ن ام ال لأ م غ

فكرة العانؿ النووي كنا جامت عنس ايبويم ونػف جػام ابف جن  رفض فقس 
وهػػو عنػػسر  ،ولكنػػم لػػـ ينكػػر وجػػوس عانػػؿ فػػ  المغػػ  ،بعػػسر عمػػ  ننهجػػم

ونػا ناػب  العنػؿ  ،فهو الذي يوسث عنػسر ا  ػر عمػ  مواةػر الكمػـ ،النتكمـ
ولكػف ابػف جنػ  لػـ ي بػت عمػ  هػذا الػرمي فقػس  ،إل  ال عؿ إال  نػر تعمينػ 

نف  ،وجسنار عنس التطبيؽ يأةذ ب كرة العانؿ النووي عنس ايبويم وم وابم
 ،ونف ذلؾ قولنا )كاف يقوـ زيس( ونوف نعتقس رفع )زيس( ب)كاف()ذلؾ قولم 

( ةبرا نقسنا عميم  (2)"ويكوف )يقـو
 ،واآللػ  العانػؿ ،تكمـفالنوجس لهذر النعان  هػو النػ":وقس مكسر الرف  بقولم

لكف النوػاة  ،كذلؾ النوجس لعفنات هذر النعان  هو النتكمـ ،ونومها االاـ
 (3جعموا اآلل  كأنها ه  النوجسة لمنعان  ولعفناتها")

ػ الذي اأتهر بػيف النوػس يف  (4) ابف نفام ابف جن  وقس اار عم  نه 
____________________ 

 1/111(اٌخظا ض 1) 

 .1/110(اٌخظا ض 2) 

(ررغ اٌرػٟ مٍٝ اٌىاف١ح  تٓ اٌؽاظة   اٌش١خ  ػةٟ اٌةب٠ٓ ِؽّةب تةٓ 3)

 1395٘    ذؽم١ك ء. ٠ٛسف ؼسٓ مّةر    686اٌؽسٓ ا سرراتاقٞ إٌؽٛٞ 

 .  ١ٌ1/72ث١ا  –َ   ظاِ ح لا  ٠ٛٔس  1975 -

 .  (592( دؼّب تٓ مثب اٌرؼّٓ اٌٍخّٟ اٌمرؽثٟ )خ 4)
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ويػػث  (لنوػػاةالػػرس عمػػ  ا)فػػ  نقسنػػ  كتابػػم تياػػير النوػػو ػ  إلػػ بسعوتػػم 
 ،نا ياتغن  النووي عنم ،ق سي ف  هذا الكتاب مف موذؼ نف النوو":قاؿ

ومنػػا القػػوؿ بػػأف ":ميفػػا وقػػاؿ ،(1) ومنبػػم عمػػ  نػػا مجنعػػوا عمػػ  الةطػػأ فيػػم
ال يقػػوؿ بػػم موػػس نػػف  ،فباطػػؿ عقػػف وأػػرعا ،ا ل ػػاظ يوػػسث بعفػػها بعفػػا

ط ال اعػؿ مف يطوؿ ذكرها فينا النق ػس إيجػازر: ننهػا مف أػر  العقفم لنعاف
وال يوػػسث اإلعػػراب فينػػا يوػػسث فيػػم إال  ،ويننػػا ي عػػؿ فعمػػم ،يكػػوف نوجػػوسا
إال بعػس  (إف زيػسا) :فػ  قولنػا (إف)بعػس  (زيػس)فػف ين ػب  ،بعس عسـ العانػؿ

 (2)"عسـ إف

بػػيف فاػػاس وجهػػ  نظػػر  ،ا ميًفػػافػػام يعػػال  الناػػأل  عفًجػػا ننطقّيػػابف نفػػ
هو إف كاف قػس ملغػ  و  ،هو النتكمـ مف العانؿ النوويفقس ذهب إل   ،النواة

 ف  ؛عػػانف فقػػس فػػرض عػػانف آةػػر ال تجيػػزر السرااػػات المغويػػ  الوسي ػػ  
ننا بواب القواعس ،النتكمـ ال يرفع وال ين ب بن ام  (3. ) وا 

عمػ  الػرغـ  ،ويػاف مبػوكنػا فعػؿ  ،النواة ننوػ  ابػف نفػاموقس نوا بعض 
ولكنػم سعػا نػرارا وتكػرارا  ،النوولـ يسُع إل  إلغام نظري  العانؿ ف  "نف منم

إل  إلغام نا يتعمػؽ بػم النوػاة نػف ك ػرة التعميػؿ لمظػواهر المغويػ  والنوويػ  
 (4).وجمب التناريف غير العنمي 

فػػرع فػػ   ،م ػػؿ فػػ  ا اػػنام (5)واإلعػػراب عنػػس الب ػػرييف":ويػػاف مبػػوقػػاؿ 

____________________ 
 . 69( اٌرء مٍٝ إٌؽاج )اٌثٕا( ط  1)

 70(اٌّرظع اٌساتك ط  2) 

 1/23( ِٕا٘ط اٌثؽس فٟ اٌٍغح   ء ذّاَ ؼساْ   ِىرثح ا ٔعٍٛ اٌّظر٠ح 3)

  1/321(اٌّبا س إٌؽ٠ٛح 4) 

 . 53ن 1/52( ٠ٕار: ا طٛي  تٓ اٌسراض 5)
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يف وعنػس بعػض النتػأةر  ،ا فعاؿ وعنس الكوفييف م ؿ ف  ا اػنام وا فعػاؿ
ؼ الػذي ال يكػوف فيػم وهػذا نػف الةػف ،مف ال عؿ موؽ بػاإلعراب نػف االاػـ

 (1) . كبير نن ع 
 فالةفؼ ف  ميهنا م ؿ ال يت ر ف  إعراب موسهنا مو بنائم . ،والوؽ نعم

وذهب ال ػرام ميًفػا إلػ  منهػا فارقػ  بػيف ":جنع النذكر الاالـ وقاؿ ف  باب
وذهػب  ،لت ني  والجنع عمػ  ذلػؾرفع اال نيف ون ب الواوس  ـ ونؿ اائر ا

 ليظهػػر فيهػػا وكػػـ الوركػػ  التػػ  كػػاف ،اػػيبويم إلػػ  منهػػا زيػػاسة فػػ  اآلةػػر
ووكػـ التنػويف موػرى نػف غيػر مف  ،ينبغ  مف تكوف ف  الت ني  والجنع تارة

وهػػذا الةػػفؼ الػػذي فػػ  هػػذر الوػػروؼ وهػػذر النػػوف  ،تكػػوف عوًفػػا ننهنػػا
 (2) . ليس توتم طائؿ وال ينبن  عميم وكـ

ولكف تمؾ النواوالت لف ت ؿ إلػ  وػؿ لهػذر القفػي  إف كػاف هػسفها إلغػام 
ال تةمو نف فائسة لمنتة  ػيف ؛  نظري  العانؿف ،إلغام تاناالعانؿ نظري  

ذلؾ منها تبػيف بعػض الوقػائؽ القينػ  التػ  غطػ  عميهػا الجنػوس واإلغػراؽ 
اػػس م ػػػ توافػػؽ عبػػاس واػػفػ كنػػا يػػرى ا اػػتاذ وهػػ  ، (3)فػػ  الت ماػػؼ 

 . وتياير ااتعنالها ،وفبط قواعسها ،لتربي  الوسي   لتعميـ المغ ا

____________________ 
٘    ذؽم١ةك 745( ا ذشاف اٌؼرب ِٓ ٌساْ اٌ رب   دتٛ ؼ١اْ ا ٔبٌسٟ 1)

 2/834ء  ظة مصّاْ ِؽّب   ِىرثح اٌخأعٟ 

. ٕٚ٘ان ت غ اٌثاؼص١ٓ اٌّؽةبش١ٓ اٌةذ٠ٓ  571ن  2/570( اٌّرظع اٌساتك 2)

ً إٌؽةٛٞ ٚٔةاءٚا تٙةبِٙا وةاترا١ُ٘ ِظةففٝ فةٟ )ئؼ١ةال أرمبٚا ٔار٠ح اٌ اِ

 إٌؽٛ ( ٚء. رٛلٟ ػ١ف ء. ِٙبٞ اٌّخ ِٟٚ ن ٚء. ذّاَ ؼساْ ٚ ١رُ٘ .

( ٔؽٛ اٌر١س١ر . ء اسح ٚٔمب ِٕٙعٟ .دؼّب مثب اٌسةرا  اٌعةٛا ٞ   ِفث ةح 3)

 . 39َ ط  1982اٌّعّع اٌ ٍّٟ اٌ رالٟ   اٌصا١ٔح 
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ى(1):ى(التوجوه)األوجهىاإلررابوةىكثرةى
تكمنػوا اهتنػاـ النوػاة، ويػث لقس كانت العفن  اإلعرابي  موفر القرائف وظِّػا ب

،  ػـ تكمنػوا فػ   ، والوروؼ ونيابتهػا عػف الوركػات عف الوركات وسالالتها
،  ػػـ اةتم ػػوا فػػ  هػػذا  عػػراب النقػػسر والنوػػؿ اإلعرابػػ اإلعػػراب الظػػاهر واإل

، وكػاف لقطػرب ونػف تبعػم نػف  اإلعراب هؿ كاف ف  كفـ العرب مـ لـ يكػف
القػػسنام والنوػػس يف كػػفـ فػػ  إنكػػار مف تكػػوف المغػػ  العربيػػ  قػػس اعتنػػست 
وقيق  عم  هذر العفنات ف  تعيػيف النعػان  النوويػ . وػسث كػؿ ذلػؾ فػ  

، بػؿ  نات اإلعرابي  مك ر نف نوع واوس نػف منػواع القػرائفوقت لـ تكف العف
هػػ  قرينػػ  ياتع ػػ  التنييػػز بػػيف ا بػػواب بوااػػطتها وػػيف يكػػوف اإلعػػراب 
تقسيريِّا مو نوميِّا مو بالوذؼ ؛  ف العفن  اإلعرابي  ف  كؿ واوسة نف هذر 

 (2الواالت ليات ظاهرة فيات اس ننها نعن  الباب. )
 ،لوالهػػا الةتمطػػت النعػػان التػػ   العوانػػؿ اإلعرابيػػ  نػػا نػػف ذلػػؾ م ػػريتفػػ  ل

وابؾ مف ترى جنم  ةالي  نف العفنات اإلعرابي  ن ؿ ف ،ا االيبفاست و 
 ،فإنهػػا بغيػػر فػػبط كمناتهػػا ت ػػم  لفاػػت هاـ (نػػا مواػػف القػػاسـ) :قولنػػا

ولمن ػ  ... وكػؿ نعنػ  نػف هػذر يةػالؼ اآلةػر نةال ػ  وافػو   ،ولمتعجب
الةطػػػؿ وفاػػػاس الػػػرمي مف ترت ػػػع بعػػػض ا  ػػػوات  لهػػػذا كػػػاف نػػػف ،وااػػػع 

واالقت ػػػار عمػػػ   -ل ػػػعوب  تعمنهػػػا -الونقػػػام بإلغػػػام عفنػػػات اإلعػػػراب 

____________________ 
ٚ ١ةةرٖ ن دِةةا اٌرٛظ١ةةٗ االمراتةةٟ فٙةةٛ  (اٌرٛظ١ةةٗ إٌؽةةٛٞ ٠شةةًّ االمةةراب1) 

  اص تاالمراب .

( اٌٍغةح اٌ رت١ةح ِ ٕا٘ةا   ء. ذّةاَ ؼسةاْ مّةةر   مةاٌُ اٌىرةة   اٌخاِسةةح 2) 

 1/22ِٕا٘ط اٌثؽس فٟ اٌٍغح  1/205َ 2006-٘ 1427
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 (1تاكيف آةر الكمنات.)
( ويث قاؿ فػ  العفن  اإلعرابي ن اال يوف  مهني  )بعض النواة وقس ذكر 

)مكـر نونوس الفيؼ(: فنونوس ف  هذر الجنم  يناب إليم أػ م، وكػذلؾ 
 يؼ( فنا الذي يناب إل  كؿ ننهنا   )الف

، فبػسال نػف مف نقػوؿ:  ، فهػو فاعػؿ الكػـر يناب إلػ  نونػوس منػم فعػؿ الكػـر
، مو: يناػب إلػ  نونػوس منػم  يناب إل  نونوس منػم فعػؿ أػيئا، هػو: الكػـر

 -وػػذفنا هػػذر الكمنػػات الك يػػرة وااػػتغنينا عنهػػا برنػػز  ػػغير -فاعػػؿ الكػػـر 
، ويسؿ عميها، ذلؾ الرنز هػو: )الفػن ( يرأس إليها -ا طم  عميم النواة 

الت  ف  آةر كمن : )نونوس(، فهذر الفن  عم   غرها تسؿ عم  نػا تػسؿ 
عميم تمػؾ الكمنػات النوذوفػ  الك يػرة، وهػذر نقػسرة وبراعػ  مست إلػ  اسةػار 
الوقػػت والجهػػس بااػػتعناؿ ذلػػؾ الرنػػز اال ػػطفو  الػػذي سؿ عمػػ  النعنػػ  

 .النطموب بأة ر إأارة 
فنػا  -كنػا اػبؽ -يقاؿ ف  كمن : )الفيؼ( فقس ناب إليػم أػ م ن ؿ هذا

، مو و ػؿ لػم أػ م،  ذلؾ الأ م النناوب إليم   هو منػم وقػع عميػم كػـر
(، وقس وذفنا هذر الكمن  الك يرة، وااتغنينا عنهػا برنػز ا ػطم   هو: )الكـر
عميم النوػاة، يرأػس إليهػا، ويػسؿ عميهػا، هػو ال توػ  فػ  آةػر: )الفػيؼ(، 

 (2نا تتسيم الكمنات النتعسسة الت  وذفت. )ه  تتسي 
ولعػؿ موؿ نوػوي  ،وقس اأػتهر نوػاة الب ػرة باإلك ػار نػف ا وجػم اإلعرابيػ 

ويػػث  ،الوفػػرن  إاػػواؽاقتػػرف ااػػنم بهػػذر الظػػاهرة هػػو عبػػس اهلل بػػف 

____________________ 
 74ن  1/73إٌؽٛ اٌٛافٟ  (1)

٘ة (   ءا  اٌّ ةا ف   اٌفث ةح 1398( إٌؽةٛ اٌةٛافٟ   ء.مثةاس ؼسةٓ )خ 2)

 . 4/277ن  74ن  1/73اِسح مشرج اٌخ
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 (1) اأتهر ف  تاري  النوو مف ابف مب  إاواؽ قس انع ال رزسؽ ينأس:
وعػػضَّ زنػػػاف يػػػا ابػػػف نػػػرواَف لػػػـ 
 َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَسعْ 

 

 نػػف النػػاؿ إاّل ُنْاػػَوتًا مو ُنَجمَّػػؼُ  
عمػ   :  فقػاؿ (مو نجمػؼ)فقاؿ لم ابف مب  إاػواؽ: عمػ  مي أػ م ترفػع  

! وهػو جػائز  م ػبت :نا ياومؾ وينومؾ ؛ قاؿ مبو عنػرو: فقمػت لم ػرزسؽ
 (2) .مي لـ يبؽ اوار ، عم  النعن 

العمنػام  فوػار (نجمػؼ)ورفػع  (ناػوت)وقس روي البيت فينا روي بن ػب "
وتكم ػوا فػ   ،(النن ػوب (ناػوت)النرفوع عم   (نجمؼ)ف  تأويؿ عطؼ 

بػؿ قػاؿ  ،وقس بست سالئؿ الجهس فينا قالور ،ذلؾ وجوها نتباين  نف اإلعراب
وننػف  ،(3) هذا بيت ال تػزاؿ الركػب ت ػطؾ فػ  تاػوي  إعرابػم :الزنةأري

ومبػو عمػ   تكمؼ الجهػس فػ  إعػراب البيػت الةميػؿ والكاػائ  وال ػرام و عمػب
____________________ 

( ء٠ةٛاْ اٌفةةراءق . رةرغ مٍةةٟ فةامٛ    ءا  اٌىرةةة اٌ ١ٍّةح . ت١ةةرٚخ   1) 

ف (). ترٚا٠ح  386َ ط  1987ا ٌٚٝ   دٚ ِعرت

(ٔ ٘ةح ا ٌثةال فةٟ ؽثمةاخ ا ءتةال   مثةب اٌةرؼّٓ تةٓ ِؽّةب تةٓ مث١ةب هللا 2) 

ذؽم١ةك ئتةرا١ُ٘  ٘ة (577ا ٔظا ٞن دتٛ اٌثرواخن وّاي اٌب٠ٓ ا ٔثةا ٞ )خ 

َ  1985 -٘ة   1405ا  ءْ   اٌصاٌصةحن  –اٌساِرا ٟ   ِىرثح إٌّةا ن اٌ  لةال 

 28ن 1/27

اٌةب  اٌّظةْٛ فةٟ مٍةَٛ اٌىرةاب اٌّىٕةْٛ   دتةٛ اٌ ثةاسن  3/72(اٌىشاف 3) 

رٙاب اٌب٠ٓن دؼّب تٓ ٠ٛسف تةٓ مثةب اٌةبا ُ اٌّ ةرٚف تاٌسة١ّٓ اٌؽٍثةٟ )خ 

ن 8/61اٌخةةراؽ   ءا  اٌمٍةةُن ءِشةةك ٘ةة ( ذؽم١ةةك اٌةةبورٛ  دؼّةةب ِؽّةةب 756

ٌْثَةةاَب دَْؽثَمَةةٗي  َطةةُه ا َٚ ةةٛؽَحذ  ْثسي َِ  ِٖ ْظَٙةةٗي ت١َِةةِب َٚ َٚ ا ئَقا َػةةَرَب لَفَةةاٖي  َطةةُىٗي َطةةىتذ َٚ

ْٓ تَةةاِب ذَِ ةةَة فَاٌةةُذَوري دََطةةَه  ةة ِِ ْظةةَب ب  َِ  َٛ ٘يةة َٚ  ِْ ْْ ذَْظةةفَُه اٌَرْوثَرَةةا اٌُظةةَىهي دَ َٚ

. اٌّظثاغ ا ْٔصَٝ َطُىالي اْ ي دؼّةب تةٓ ِؽّةب  -١ٌّٕر فٟ  ر٠ةة اٌشةرغ اٌىث١ةر َٚ

 -٘ةة (   اٌّىرثةةح اٌ ١ٍّةةح 770تةةٓ مٍةةٟ اٌف١ةةِٟٛ اٌؽّةةٛٞن دتةةٛ اٌ ثةةاس )خ 

 1/345ت١رٚخ 
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إلػػ  إجنػػاؿ الطمػػب فػػ  تةػػري   وقػػس ذهػػب ابػػف قتيبػػ  ،ال اراػػ  وابػػف جنػػ 
فرفػػع آةػػر البيػػت فػػرورة، ومتعػػب مهػػؿ "فقػػاؿ: ،والرفػػؽ بالبػػاو يف ،البيػػت

. ونػف  فقالوا ومك روا، ولـ يأتوا فيم بأػ م يرفػ  ،اإلعراب ف  طمب العّم 
اوتياؿ وتنويػم !  كّؿ نا متوا بم نف العمؿ ذا ية   عميم نف مهؿ النظر مفّ 

عمػػّ  مف مقػػوؿ وقػػس اػػأؿ بعفػػهـ ال ػػرزسؽ عػػف رفعػػم إّيػػار فأػػتنم وقػػاؿ: 
 (1)"وعميكـ مف توتّجوا

تػػػنقض م ػػػف نػػػف م ػػػوؿ العربيػػػ  فػػػ  عطػػػؼ ال الفػػػرورة فػػػ  الأػػػعر ف
مف يةػرج البيػت عمػ  روايػ  نػف  وا ولػ  ،النعطوؼ عمػ  النعطػوؼ عميػم

لػػـ يبػػؽ إال  :كأنػػم قيػػؿف ،ونػػف عمػػ  النعنػػ  (ناػػوت ونجمػػؼ)روار برفػػع 
عمػ  مال  ،والونػؿ عمػ  النعنػ  بػاب جميػؿ نػف العربيػ  ،ناوت مو نجمػؼ

 (2) كنا فعمم الزنةأري . ،يعنس فيم إل  غمّو مو إغراب
 (3) :النابغ  ف  قولم (هػ649)ون مم تةطئ  عيا  بف عنر 

 فبػػػتُّ كػػػأّن  اػػػاورْتن  فػػػئيم ٌ 
 

 نف الُرقِش ف  َمنياِبها الاـُ نػاقعُ  
 (4ماام النابغ  إننا هو ناقعا . ) :يث قاؿ عيا  بف عنرو 

يةتػار فيػم الرفػُع قولم ف  باب نا اإلعرابي  عنس ايبويم  ا وجمونف تعسس 
____________________ 

(اٌشة ر ٚاٌشة رال   دتةٛ ِؽّةب مثةب هللا تةٓ ِسةٍُ تةٓ لر١ثةح اٌةب٠ٕٛ ٞ )خ 1)

 90ن  1/89٘  1423٘ (   ءا  اٌؽب٠سن اٌما٘رج   276

 . 23ِع إٌؽاج ط   (2)

( ء٠ٛاْ إٌاتغح اٌذت١أٟ . رةرغ مثةاس مثةب اٌسةاذر . ءا  اٌىرةة اٌ ١ٍّةح . 3)

 . 54َ ط  1996ت١رٚخ . اٌصاٌصح 

. ٚئٔثةاٖ اٌةرٚاج مٍةٝ دٔثةاٖ إٌؽةاج    29ن 28اٌّٛظ  فٟ ٔشأج إٌؽةٛ طة   (4)

٘ةة (   اٌّىرثةةح 646ظّةةاي اٌةةب٠ٓ دتةةٛ اٌؽسةةٓ مٍةةٟ تةةٓ ٠ٛسةةف اٌمففةةٟ )خ 

 143ٚٔشأج إٌؽٛ ط   2/106٘   1424اٌ ظر٠ح ن ت١رٚخ   ا ٌٚٝن 
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نػػررُت بُبػػرِّ قبػػُؿ َق يػػٌز بػػسرهـ  :وذلػػؾ قولػػؾ"والن ػػُب، لُقْبِوػػم َمف يكػػوَف  ػػ  
 :قولػػوفاػػنعناهـ ي ،واػػنعنا العػػرَب النو ػػوَؽ بهػػـ َين ػػبونم ،َق يػػٌز بػػسرهـ

فونمػػور عمػػ   ،(ق يػػزا بػػسرهـ)الَعَجػػُب نػػف ُبػػرِّ نررنػػا بػػم قبػػُؿ َق يػػزًا بػػسرهـ 
ّننا  ،لقب  النكرة مف تكوف نو وفً  بنا ليس    ً  ،النعرف  وتركوا النَّكرة وا 

وهذا ةاَتُنػَؾ  ،هذا ناُلؾ سرهنا :تقوؿ ماَل ترى مّنؾ ،هو ااـٌ كالسرهـ والوسيس
فقػػس يكػػوف الأػػ م َواػػًنا إذا كػػاف ةبػػرا  ، ػػ  ً وسيػػسا وال َيواػػف مف َتجعَمػػم 

 ،نررُت بُبّر قبُؿ َق يٌز بسرهـ :. ومنَّا اّلذيف رفعور فقالوا وقبيوًا إذا كاف    ً 
 (1)". وقولؾ بسرهـ نبنيًا عميم فجعموا الق يَز نبتسم
ى:الخالفىالنحوي

نا تبسو ف  الةفؼ النووي الذي سار بيف  موؿتبسو قفي  التأويؿ وافو  
نا يجػػػسوف وف إلػػػ  التأويػػػؿ عنػػػسأفالب ػػػريوف يمجػػػ"لكػػػوفييف والب ػػػرييفا

منػا الكوفيػوف فمهػـ نوقػؼ آةػر  ،التػ  اعتنػسوها ن و ا تةالؼ قواعسهـ
وبنام عمػ  "ع وقااوا عميمو كؿ نانيغاير الب رييف كؿ النغايرة. فقس قبموا 

 لرففػهـ ك يػرًا نػف ا ن مػ   نتيجػعنػس الب ػرييف التأويػؿ النوػوي ك ر  ذلؾ
 ونتيجػػ  لنوػػاوالتهـ النتكػػررة إةفػػاع ا ن مػػ  العربيػػ  ،العربيػػ  ال ػػويو 

الػػسكتور أػػوق  ا نػػر الػػذي نسوػػم  ،ال ػػويو   قياػػتهـ النظريػػ  البوتػػ 
ػت ":فيؼ بقولػم عمػ  منػم ينبغػ  مف نعػرؼ مف النسراػ  الب ػري  وػيف نوَّ

مو عمػػ  ا قػػؿ  ،بػػؿ م بتتهػػا ،الأػػواذ عػػف قواعػػسها لػػـ توػػذفها ولػػـ تاػػقطها
وتػػ  تنوػػ  عػػف  ؛ نافػػذة فػػ  ك يػػر ننهػػا إلػػ  تأويمهػػا ،م بتػػت جنهورهػػا

ووتػ  ال  ؛ قواعسها نا قس يتباسر إلػ  بعػض ا ذهػاف نػف مف ةمػًف يأػوبها
إذ قػس يظنػوف  ،يغنض الوجػم ال ػوي  فػ  النطػؽ عمػ  مواػاط النتعمنػيف

____________________ 
 138ن 2/137 ن 397ن 1/396(وراب س١ث٠ٛٗ 1) 
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ويتركػػوف النطػػرس فػػ  لغػػ  العػػرب  ،فينطقػػوف بػػم ،الأػػاذ  ػػويًوا ناػػتقيًنا
. ونف هنا تتعرض ا لاػن  لمبمبمػ  ... وقػس ينجػذب إليهػا بعػض  ال  يو 

بػؿ عمػ  ك يرهػا  ،نف لـ ي قم ال رؽ بػيف القاعػسة الػسائرة عمػ  ك ػرة ا فػوار
ننػػا قػػس يػػتوؿ إلػػ   ،والقاعػػسة التػػ  لػػـ يػػرس ننهػػا إال أػػاهس واوػػس ،ا ك ػػر

 (1)"افطراب أسيس ف  ا لان 
ذا اوتكننا إل  القاعسة الت  تقػوؿ إف  نػا ال يوتػاج إلػ  تأويػؿ مولػ  ننػا وا 

مقرب إل  الوؽ والواقػع وػيف  مف النذهب الكوف فانجس  ،يوتاج إل  تأويؿ
طالنػا  ،ولػـ يعتبػر القمػ  والك ػرة ،مجاز القياس عم  الن اؿ الواوس النانوع

  ف المغ  بنت الاناع .؛ وجس الأاهس 
مقياػتهـ فيعنػسوف وقس كاف النواة يق وف إزام ا بيات النةال   لنػذاهبهـ و 

فأ ػبوت تمػؾ ا بيػات الةارجػ   ،إل  التأويؿ إلسةالهػا فػنف هػذر ا قياػ 
فػػسةمت  ،عػػف القيػػاس النػػألوؼ نيػػسانًا روبػػًا لتػػأويفت النوػػاة وتعمػػيفتهـ

ننهػػا  ،وا ن مػػ  عمػػ  ذلػػؾ ك يػػرة (2) باػػبب ذلػػؾ فػػنف الةػػفؼ النوػػوي
 (3) :ف  قوؿ الأاعرةففهـ 

____________________ 
 1/138(اٌثؽس اٌٍغٛٞ مٕب اٌ رب 1)

( اٌؼرٚ ج اٌش ر٠ح ِٚفِٙٛٙا ٌبٜ إٌؽ١٠ٛٓ ء اسح مٍٝ دٌف١ح تٓ ِاٌةه   2)

ئترا١ُ٘ تٓ طاٌػ اٌؽٕبٚء   اٌعاِ ح االسال١ِح تاٌّب٠ٕح إٌّٛ ج   اٌسٕح اٌصاٌصح 

 2001َ1/394٘ /1421 -شْٛن اٌ بء اٌؽاءٞ مشر ت ب اٌّا ح ٚاٌصال

( اٌث١د ٌؽساْ تٓ شاتد فٟ ررغ ء٠ٛاْ ؼساْ تةٓ شاتةد ا ٔظةا ٞ ٌ ثةب 3)

مًٍ إٌؽةٛ  ن 369َ ط  1929اٌرؼّٓ اٌثرلٛلٟ   اٌّىرثح اٌرؼّا١ٔح تّظر 

٘ة ( ذؽم١ةك 381  ِؽّب تٓ مثب هللا تٓ اٌ ثاسن دتٛ اٌؽسٓن اتةٓ اٌةٛ اق )خ 

اٌر٠اع/اٌسة ٛء٠ح   ا ٌٚةٝن  -ظاسُ ِؽّب اٌةب ٠ُٚ   ِىرثةح اٌررةب  ِؽّٛء

 292َ ط  1999
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ـَ الجػػػاُر يُ   ْتِلػػػُؼ َبْيتَػػػمُ ملاػػػُت ِبػػػِنْع
 

ـَ النػػاؿ ُنْ ػػِرَنا   مَةػػا ِقمَّػػٍ  مو ُنْعػػِس
ويث سةػؿ وػرؼ  ؛فالكوفيوف ياتسلوف بهذا البيت عم  ااني  نعـ وبئس  

الب ريوف فقس مولػوا هػذا  منا ،وهو نف ة ائص ا انام (نعـ)الجر عم  
 ،عمػ  تقػسير الوكايػ ػ  (بػئس)و (نعػـ)بنا يت ؽ نع نذهبهـ ػ فعمي  البيت 

 (1) (ملات بجاٍر نقوٍؿ فيم نعـ الجار) :التقسير فيميكوف ف
ننػػا تعػػسار  ،عنػػس هػػذا الوػػسولػػـ يقػػؼ الةػػفؼ النوػػوي  النةال ػػ  فػػ   إلػػ وا 

 :والكػػوف  ،فػػنير ال  ػػؿ :يقػػوؿ الب ػػريف"الن ػػطموات النعتنػػسة ن اػػها
ـْ مفَّ الفػنيَر الػذي يقػُع ":ابػُف يعػيشيتف  ذلؾ نف قوؿ  ،العناس يقوؿ اعمػ

مف يكػوف نػف الفػنائر النن  ػم  النرفوعػ   :موسها : فُث أرائط ف ًف لم
مف يكػػوف بػػيف النبتػػسم  :ان ال ػػ ،ويكػػوف هػػو ا وؿ فػػ  النعنػػ  ،النوفػػع

نوػو إفَّ  ،ا فعػاؿ والوػروؼ مو هو نا ساةٌؿ عم  النبتسم وةبرر نػف ،وةبرر
مف يكػػػػوف بػػػػيف  :ال الػػػػث ،وظننػػػػُت ومةواتهػػػػا ،وكػػػػاف ومةواتهػػػػا ،ومةواتهػػػػا

 ؛ وياػنيم الب ػريوف ف ػفً ،  مو نعرف  ونػا قاربهػا نػف النكػرات ،يفنعرفت
مو  نػم ف ػؿ  ،والنعػتمو  نػم ف ػؿ بػيف الةبػر  ، نم بػيف النبتػسم الةبػر

اػـ ا وؿ كأنػم عنػس اال ،ومنا الكوفيوف فيانونم عناساً  ،بيف الةبر والتابع
لفػنيِر ابػُف يعػيٍش فػ  اػبب تاػنيتِ  هػذا ا قػاؿ ،وقوار بتوقيؽ الةبر بعػس

ـْ يبػَؽ ننػم  ،وآذَف بتنانػمِ  ،كأنَُّم ف ػؿ االاػـ ا وؿ عنَّػا بعػسر":ف فً  ْف لػ وا 
 (2)"ال غير ،إال الةبر ،بقيٌ  نف نعٍت وال بسؿٍ 

____________________ 
( االٔظاف فٟ ِسا ً اٌخالف ت١ٓ إٌؽ١٠ٛٓ اٌثظةر١٠ٓ ٚاٌىةٛف١١ٓ ِسةأٌح 1)

 93   1/81( )اٌمٛي فٟ ٔ ُ ٚت س دف الْ ّ٘ا دَ اسّاْ( 14 لُ )

(رةةرغ اٌّفظةةً   ِٛفةةك اٌةةب٠ٓ ٠ ةة١ُ تةةٓ مٍةةٟ تةةٓ ٠ ةة١ُ إٌؽةةٛٞ )خ 2)

 .3/110٘ (   ئءا ج اٌفثامح ا١ٌّٕر٠ح   ِظر 643
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وااتةسـ ال رام نف الكوفييف ن طم   (الواؿ)ااتةسـ ايبويم ن طم  وقس
 ار فيػمػينت ػب  نػم وػاؿ  ػ بػاب نػا)بابػا اػنار لػم مفرس ويث  ؛ (القطع)

 :وػ  ونوػػ (أنؾ قائنػػاػأػ نػػا) :وػنوػبون ّػػؿ لػػذلؾ  (عنػم والناػػئوؿ الناػئوؿ
أأنؾ   كنػا  نا :هذا واؿ وانت ب بقولؾ :ويث قاؿ ،(أأف زيس قائنا  نا)

 (1) بنا قبمم . (هذا زيس قائنا) :ف  قولؾ (قائنا) ينت ب الواؿ
 :إعػراب قولػم تعػال  عنػسن ػطم  القطػع بػسؿ الوػاؿ  ناتةسناال رّام  وقاؿ

فنػػف رفعهػػا فعمػػ   ،وتن ػػب (الوّنالػػ ُ )ترفػػع ":(2) َواْنرََمتُػػُم َونَّاَلػػَ  اْلَوَطػػِب()
اي ػم  نػار جهػنـ ُهػَو وانرمتػم ونالػُ  الوطػب تجعمػم نػف  :َيقُػوؿُ  :جهتيف
وانرمتػم ونالػ  الوطػب  :تريػس (وانرمتُم ونالػُ  الوطػب)والرفع اآلةر  ،نعتها

ف أئت رفعتها بالونال ، كأنػؾ  ،فعُهَو الرا (ف  جيسها)ِف  النار، فيكوف  وا 
 :. ومنػػػا الن ػػػب فعمػػػ  جهتػػػيف نػػػا مغنػػػ  َعْنػػػُم نالػػػم وانرمتػػػم هكػػػذا :قمػػػت

وانرمتػػم  : نهػػا نكػػرة مال تػػرى منػػؾ َتقُػػوؿُ ؛ إوػػساهنا مف تجعػػؿ الونالػػ  قطًعػػا 
فإذا ملقيت ا لؼ والػفـ كانػت نكػرة، ولػـ ياػتقـ مف تنعػت  ،الونال  الوطب

فيكػػوف ن ػػبها  ،مف تأػػتنها بونمهػػا الوطػػب :اآلةػػر نعرفػػ  بنكػػرة. والوجػػم
 (3)َعَم  الذـ 

نف ذلؾ ةففهـ ف  عمػ  جػر نػا ال ين ػرؼ  ،وقس اةتم وا ميفا ف  التعميؿ
 (اؿ)فيػػرى الب ػػريوف منهنػػا ػ  ،(4)بالكاػػر عنػػس اإلفػػاف  مو سةػػوؿ )اؿ( 

____________________ 
 2/60( وراب س١ث٠ٛٗ 1)

 4(س ٛ ج اٌّسب آ٠ح 2) 

 3/298( ِ أٟ اٌمرآْ ٌٍفرال 3)

اٌعةة ل اٌصةةأٝ . ذؽم١ةةك د.ء  -(رةةرغ ورةةاب سةة١ث٠ٛٗ  تةةٝ سةة ١ب اٌسةة١رافٝ 4)

ن ٚرةرغ  1990َ2/54 ِؼاْ مثب اٌرٛاب . ا١ٌٙ ح اٌّظر٠ح اٌ اِح ٌٍىراب 

  مٍٝ اٌعًّ )اٌشرغ اٌىث١ر( ذؽم١ةك اٌبورٛ /طةاؼة دتةٛ ظٕةاغ اتٓ مظفٛ

 . 2/226تغباء.  –
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 فػسةؿ فيػم نػا ال يكػوف فػ  ال عػؿ ،ػ قس مزاال أبم االاـ بال عؿ (اإلفاف )و
وجنيػػع نػػا ال ين ػػرؼ إذا مسةمػػت عميػػم ا لػػؼ ":اػػيبويم قػػاؿوهػػو الكاػػر 

نػػػا يػػػسةؿ عمػػػ   ، نهػػػا ماػػػنام مسةػػػؿ عميهػػػا ؛والػػػفـ مو مفػػػيؼ انجػػػر 
وال يكػوف ذلػؾ فػ   ،ومسةؿ فيها الجر كنػا يػسةؿ فػ  النن ػرؼ ،النن رؼ

فجنيع نا يترؾ  رفم نفارع بم ال عؿ ؛  نم إننػا  ،ا فعاؿ ومننوا التنويف
كنػػا مف ال عػػؿ لػػيس لػػم تنكػػف  ،ذلػػؾ بػػم ؛  نػػم لػػيس لػػم تنكػػف غيػػررفعػػؿ 
 (  1)"االاـ

ػ لنا مزاال أبم االاـ بال عؿ جاز  (اإلفاف )و (اؿ)منهنا ػ ( 2)ويرى غيرهـ 
 فيعنؿ فيم نا يعنؿ ف  ا انام النن رف  . ،مف يسةؿ عميم العوانؿ

تعػسار إلػ  بػؿ  ،لـ يقؼ الةفؼ النووي عنس وػس الةػفؼ بػيف النسراػتيفو 
الةميػػؿ فػػ  نةال ػػ  نػػف ذلػػؾ نػػ ف  ،الةػػفؼ بػػيف عمنػػام النسراػػ  الواوػػسة

قاؿ  ،اَل َمف :(لف)َمف م ؿ  ػ َروَنم اهلل ػويث ذهب اْلَةِميؿ  ،(3) (لف)م ؿ 
ولكػنهـ وػذفوا لك رتػم فػ  كفنهػـ  ،(ال مف)فأنا الةميؿ فػزعـ منهػا ":ايبويم

وجعمػػت بننزلػػ   ،(يونئػػذٍ )قػػالوا وكنػػا  ،نػػميريػػسوف وي   ،ويمنػػم :كنػػا قػػالوا
 فإننا ه  هؿ وال. ،بننزل  ورؼ واوس (هف)كنا جعموا  ،ورٍؼ واوس

زياسة وليات نف كمنتيف ولكّنهػا بننزلػ   (لف)ومنا غيرر فزعـ منم ليس ف  
____________________ 

 1/79.ٚا طٛي فٟ إٌؽٛ  3/313. اٌّمرؼة 1/22( اٌىراب 1)

اال٠ؼاغ فٝ ررغ اٌّفظً  تٓ اٌؽاظة )دتٛ مّرٚ مصّاْ تٓ مّر خ  (2)

ال ( ذؽم١ك ء ِٛسٝ تٕاٞ اٌ ١ٍٍٟ   ٚاا ج ا ٚلاف ٚاٌش ْٛ اٌب١ٕ٠ح )ئؼ646١

 . 1/125اٌرراز االسالِٟ( اٌ راق 

(ِٓ اٌّسا ً اٌخالف١ح د٠ؼا ت١ٕةٗ ٚتة١ٓ سة١ث٠ٛٗ )ئ٠ةان( ٚد ٛاذةٗ . اٌىرةاب 3) 

ن ِٚٛػةع )دْ(  6/ 3ن ٚٔظةة اٌّؼةا ع ت ةب )ئقْ( اٌىرةاب 359 355/ 2

 .128 3/126ٚ)دْ( ئقا ؼذف مّٕٙا ؼرف اٌعر 
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 (لػـ)ومنهػا فػ  وػروؼ الن ػب بننزلػ   ،أَ عم  ورفيف ليات فيػم زيػاسة
ولو كانت عم  نػا  ،رفيف زائساً ف  منم ليس واوس نف الو ،ف  وروؼ الجـز

 ف هػذا ااػـ وال عػؿ  ػػم  ؛ منػا زيػسًا فمػف مفػػرب  :يقػوؿ الةميػؿ لنػا قمػػت
 (1.)منا زيسًا فف الفرب لم :فكأنم قاؿ

 هذا النوع نف الوففات ال طائؿ توتم ؛ إذ ال تأ ير لم ف  عنؿ )لف( 
نػف ذلػؾ و  ،  الكمنػ  الواوػسة رميػيف نتباعػسيفبؿ إف النووي الواوػس يػرى فػ

وعسـ  ،ف  نوفعيف ويث قاؿ بزياستها ،(نف الجارة)ف  النبرس نا رآر  ن ف
فننػػا ":ويػػث قػػاؿ فػػ  زياستهػػا ،زياستهػػا فػػ  نوفػػع  الػػث نػػف ن ػػس الكتػػاب

ـْ ِنػْف َجاَم نعتا عم  اْلنوفع َوُهَو َها ُهَنا مواف َقوؿ اهلل عز َوجػؿ ) َنػا َلُكػ
ف ِأػػْئت َكػػاَف نعتػػا عمػػ  ااػػت ِ  (ررَغيػػ)ِإف ِأػػْئت َكػػاَف  (2) (ِإَلػػٍم َغيػػُررُ  َنام َواِ 
نََّنا َكاَف ُهَو اْلَوْجم ،اْلنوفع ِ َف نف زَاِئَسة لػـ توػسث ِفػ  اْلَنْعنػ  َأػْيئا ؛  َواِ 

وقػػاؿ  ،(3) ِ َنََّهػػا مزالػت َنػػا َكػػاَف ُنوجبػػا َفَ ػاَر بَهػػا نن يػػا؛ َواَل َلياػت َكػػَذِلؾ 
ام ِفيػػػِم ِإذا مبػػػسؿ ِإالَّ عمػػػ  اْلنوفػػػع َهػػػَذا َبػػػاب َنػػػا اَل يكػػػوف ااِلْاػػػِتْ نَ ":ميفػػػا

ِ َف  ؛َوَذِلَؾ َقْولؾ نا جامن  نف موس ِإالَّ زيس عم  اْلَبَسؿ  ،اِلْنِتَناع المَّْ ظ ِنْنمُ 
يَجػػاب زَاِئػَسة  (نػف) نََّنػػا تػزاس ِفػػ  النَّْ ػ  َواَل تقػػع ِفػ  اإلِْ ِ َف اْلَنْنِ ػػّ   ؛زَاِئػَسة َواِ 

 (4) َفتسةؿ نف إلبان  َهَذا اْلَنْعن  ،اْلَجِنيع الننكور َيقع واوسر ِف  نعن 
____________________ 

ٌٚة ٌثاب ٌساْ ٚ  أح ا ءب  192مًٍ إٌؽٛ ط   ن 3/5(وراب س١ث٠ٛٗ 1)

٘ة ( ذؽم١ةك ٚرةرغ ء.مثةب 1093اٌ رب   مثب اٌمةاء  تةٓ مّةر اٌثغةباءٞ )خ 

 1997 -٘   1418اٌسالَ ِؽّب ٘ا ْٚ   ِىرثح اٌخأعٟن اٌما٘رج   اٌرات حن 

 َ8/441 

 59( س ٛ ج ا مراف آ٠ح 2)

 4/369(اٌّمرؼة 3)

 4/420(اٌّرظع اٌساتك 4)
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وَمنَّا َقْولهـ ِإنَّها تكوف زَاِئَسة فمات َمرى َهَذا َكَنا َقاُلوا ":وقاؿ ف  عسـ زياستها
فِإننا وػس ت لػَذِلؾ اْلَنْعنػ  ، َوَذاَؾ َمفَّ كّؿ كمن  ِإذا َوقعت َوقع َنعَها نعن  ، 

 (1) ا َجاَمِن  نف َموس َوَنا رَميت نف رجؿَوَلْيَات بزائسة َفَذِلؾ َقْولهـ نَ 
نف ذلؾ  ،النووي تهكـ البعض وتنسرر نف تعسس الةففات  إل ذلؾ  مسىوقس 

 اوب مب  عبيسة لنا انع  (سناذ)رفيع بف امن  النعروؼ بػ نا نقؿ عف 
نفػنرة وجوبػا بعػس ال ػام والػواو  (مفػ)رمي الب رييف ف  ن ػب النفػارع بػ

فيكتب إل  أػي   ،ا ورؼ نا ب  كنا يقوؿ الكوفيوف ومو سوف اعتبار هذر
 الب رة مب  ع ناف النازن  ق يسة نطمعها:

 فػػ  النوػػو وتػػ  نممػػتُ  ت كػػرتُ 
 

 فْ ن اػػػػػػ  لػػػػػػم والبػػػػػػسَ  تُ بػػػػػػعومت 
 (2)  ـ ياتعرض فيها رمي الب رييف الاابؽ ويةتنها بقولم: 

 نػػف طػػوؿ نػػا يػػا بكػػرُ  فقػػس كػػستُ 
 

  َمْف مجػػػفْ  (َمفْ )فػػػ  منػػػر  مفكػػػرُ  
 (3)فكيؼ متعبن    ،واهلل نا مواب منم األن  قط :فبمغ ذلؾ النازن  فقاؿ 

 
 (1وقوؿ يزيس بف الوكـ ال ق  : )

____________________ 
 1/45(اٌّمرؼة 1)

دتٛ مّر ٠ٛسف تٓ مثةب هللا تةٓ ِؽّةب تةٓ  -اٌٍساْ  دءب اٌّعاٌسح ٚؼّب (2)

٘ة ( ذؽم١ةك سة١ّر ؼٍثةٟ   ءا  463مثب اٌثر تٓ ماطُ إٌّرٞ اٌمرؽثٟ )خ 

ن م١ْٛ ا  ثا   1/64َ 1989 – 1409ؽٕفا   ا ٌٚٝن  –اٌظؽاتح ٌٍرراز 

٘ة (   ءا  اٌىرةة 276دتةٛ ِؽّةب مثةب هللا تةٓ ِسةٍُ تةٓ لر١ثةح اٌةب٠ٕٛ ٞ )ذة   -

 . 2/5ن ٚئٔثاٖ اٌرٚاج مٍٝ دٔثاٖ إٌؽاج 2/171٘   1418ٚخ   ت١ر–اٌ ١ٍّح 

دِاٌٟ اٌماٌٟ   دتٛ مٍٟ ن ئسّام١ً تٓ اٌماسةُ تةٓ م١ةذْٚ تةٓ ٘ةا ْٚ تةٓ  (3)

٘ (   ذؽم١ك ِؽّب مثب اٌعٛاء ا طّ ٟ 356م١سٝ تٓ ِؽّب تٓ سٍّاْ )خ 

 . 724/ 1 1926َ -٘  1344  ءا  اٌىرة اٌّظر٠ح   اٌصا١ٔح
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 وواوٍ  ؼٍ ِلػػػإذا اجتنعػػػوا عمػػػ  مَ 
 

 وتػػػػػػػاٍم هػػػػػػػاَج بيػػػػػػػنهـُ قتػػػػػػػاؿُ  
وقػػس ك ػػرت النتل ػػات فػػ  الةػػفؼ النوػػوي بػػيف الب ػػرييف والكػػوفييف ننهػػا  

ائػتفؼ النُّ ػرة فػ  اةػتفؼ ُنوػاة و  ،والتبيػيف لمعكبػري، ألنباري ل اإلن اؼ
ِبيػسي ) اهلل عبس الكوف  والب رة  ب  عبس  (ػهػ 866المطيؼ بف مب  بكػر الزَّ

ونكت   هنا  ،وهذر الكتب نميئ  بالناائؿ الةففي  بيف الب رييف والكوفييف
تقػػسيـ )اةػػتففهـ فػػ   وهػػو ،النسراػػتيفالنوػػوي بػػيف مةػػفؼ لبػػذكر ننػػوذج 

ويػػث ذهػػب الكوفيػػوف إلػػ  منػػم ال يجػػوز  ،(لعانػػؿ فيهػػاالوػػاؿ عمػػ  ال عػػؿ ا
تقسيـ الواؿ عم  ال عؿ العانؿ فيها نع االاػـ الظػاهر نوػو راكبػا جػام زيػس 
ويجوز نع النفنر نوو راكبا جئت وذهب الب ريوف إل  منم يجوز تقػسيـ 

 .الواؿ عم  العانؿ فيها نع االاـ الظاهر والنفنر 
إننا قمنا ال يجوز تقسيـ الواؿ عمػ  العانػؿ منا الكوفيوف فاوتجوا بأف قالوا 

وذلػؾ  نػم يػتسي إلػ  تقػسيـ النفػنر عمػ  النظهػر مال تػرى منػؾ إذا  ،فيها
قمت راكبا جام زيس كاف ف  راكبا فنير زيس وقس تقسـ عميم وتقسيـ النفنر 

 .عم  النظهر ال يجوز 
ؿ عمػػ  ومنػػا الب ػػريوف فػػاوتجوا بػػأف قػػالوا إننػػا قمنػػا إنػػم يجػػوز تقػػسيـ الوػػا

العانػػؿ فيهػػا إذا كػػاف العانػػؿ فعػػف نوػػو راكبػػا جػػام زيػػس لمنقػػؿ والقيػػاس منػػا 
 ،وػػاؿ نقسنػػ  (أت ػ)فػػ( 2) (أػػت  تػػتوب الومبػػ )النقػػؿ فقػػولهـ فػػ  الن ػػؿ 

 .وفيها فنير يعوس عم  الومب  
                                                                                    

 . 1/236ن ٚاٌّمرؼة  1/110ب ٌٚة ٌثاب ٌساْ اٌ رب   أح ا ء (1)

ِ ٕاٖ دْ اٌمَٛ ٠عرّ ْٛ شُ ٠ظ١ر دِرُ٘ ئٌٝ ذفرق ن ٚدطٍٗ دْ اٌرمةال  (2)

٠ةةٛ ءْٚ ئتٍٙةةُ ِعرّ ةة١ٓ ن ٠ٚظةةب ٚٔٙا ِرفةةرل١ٓ ن ف١ؽٍةةة وةةً اِةةرب ِةةُٕٙ 

مٍةةٝ ؼ١اٌةةٗ ن ٚ٘ةةذا ٠ؼةةرب ِةةصال   ةةرالف إٌةةاس د اللةةا ٚرةة١ّا . ظّٙةةرج 

 . 541/ 1 ي اٌ سىرٞ   ءا  اٌفىر ت١رٚخا ِصاي . دتٛ ٘ال
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ذا كػاف العانػؿ نت ػرفا وجػب  ،ومنا القيػاس  فػألف العانػؿ فيهػا نت ػرؼ وا 
ذا كػػ اف عنمػػم نت ػػرفا وجػػب مف يجػػوز تقػػسيـ مف يكػػوف عنمػػم نت ػػرفا وا 

نعنولػػم عميػػم كقػػولهـ عنػػرا فػػرب زيػػس فالػػذي يػػسؿ عميػػم مف الوػػاؿ تأػػبم 
وكنا يجوز تقسيـ الن عوؿ عم  ال عؿ فكذلؾ يجوز تقسيـ الواؿ ، بالن عوؿ 

، فقػػيس الوػػاؿ عمػػ  الن عػػوؿ بػػػم فػػ  جػػواز تقسينػػم عمػػ  عانمػػػم عميػػم 
 .)كونهنا ففم (النت رؼ ، نظرا الت اقهنا ف  النكان  

 نػم ؛ قولهـ إننػا لػـ يجػز تقػسيـ الوػاؿ فومنا الجواب عف كمنات الكوفييف 
ف ؛ هػذا فااػس  :تقػسيـ النفػنر عمػ  النظهػر قمنػا يتسي إلػ  وذلػؾ  نػم وا 

ذا كػاف نػتةرا فػ  التقػسير  كاف نقسنا ف  الم ظ إال منم نتةر ف  التقػسير وا 
 (1) (ن اػػم ةي ػػ  نواػػ  فػػأوجس فػػ )جػػاز فيػػم التقػػسيـ قػػاؿ اهلل تعػػال  

ف كػاف نػتةرا فػ  الم ػظ إال منػم  (نواػ )عائس إل   (ن ام)فالفنير ف   وا 
 (2) :لنا كاف ف  التقسير التأةير جاز التقسيـ قاؿ زهير

ِتِم َهِرًنا  َنْف َيْمَؽ يوًنا عم  ِعفَّ
 

 َيْمَؽ الاَّػَناَوَ  ننػم والنَّػَسى ُةُمَقػا 
 ف التقػسير ؛  نم ف  تقسير التقسيـ ؛  (ـهر )تعوس إل   (عفتم)فالهام ف   

فمنػػػا كػػػاف هرنػػػا فػػػ  تقػػػسير التقػػػسيـ  (نػػػف يمػػػؽ يونػػػا هرنػػػا عمػػػ  عفتػػػم)
فػ  مك انػم ):وجب مف يكوف جائزا ونػف كفنهػـ والفنير ف  تقسير التأةير

وتػزعـ العػرب مف مرنبػا  ،(ف  بيتم يتت  الوكـ) :ونف من الهـ ( ،لؼ النيت
يػا  :فاةت ػنا إلػ  فػب فقالػت ا رنػب ،مب ننهػافاةتماها  ع ،وجست تنرة

قػػاؿ  ،متينػػاؾ لػػتوكـ بيننػػا :قالػػت ،مبػػا الواػػيؿ قػػاؿ الفػػب اػػنيعا سعوتنػػا

____________________ 
 . 67( س ٛ ج ؽٗ آ٠ح 1)

( ررغ ء٠ٛاْ ا١٘ر   طٕ ح ا مٍُ اٌشٕرّرٞ   ذؽم١ك فخةر اٌةب٠ٓ لثةاٚج   2)

 َ ترٚا٠ح )ئْ ذٍك ٠ِٛا(1980ءا  ا٢فاق اٌعب٠بج ت١رٚخ   اٌصاٌصح 
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ف   فالفنير ،ف  بيتم يتت  الوكـ :قاؿ ،فاةرج إلينا :قالت ،عاسال وكنتنا
ـُ( وقػػس تقػػسـ عميػػم ، وهػػذا جػػائز  نػػم فػػ  نيػػ   )فػػ  بيتػػم( يعػػوس إلػػ  )الَوَكػػ

 (1).التأةير
و مف الةفؼ النووي مغمػؽ بابػم بعػس الب ػري والكػوف  عمػ  نػا بػم فػ  ول

 ،ولكنم تأػعبت ناػالكم بعػسهنا ،نناويم النةتم   النفطرب  لهاف الةطب
فكػػػاف النػػػذهب البغػػػساسي وا نسلاػػػ  وغيرهنػػػا نػػػف النػػػذاهب الأة ػػػي  

ولكػػف الةففػػات النوويػػ  عنػػس  ،(2) ننػػا مجهػػس النوػػوي ومن ػػبم ،الةا ػػ 
ةتػاروف في ،مغمبها ف  االةتيار نف آرام نوػاة الكوفػ  والب ػرةهتالم تسور 

نػف  (ال اػينا)الةػفؼ فػ  جعػؿ ونػف ذلػؾ نػ ف  ،وي فمونها اآلرامبعض 
ويث ذهب ابف نفام ا نسلا  نذهب الكوفييف إذ عسها  ،مسوات االات نام

ييف عس اْلُكوِفيُّػوَف َوَجَناَعػ  نػف اْلَب ػرِ ":قاؿ الايوط  ،نف مسوات االات نام
كا ة ش َومب  َواِتـ وال ارا  والنوػاس َواْبػف نفػام نػف مسوات ااِلْاػِتْ َنام 

ـَ اْلَقْوـ اَل ِايَنا زيس)َوَوجهم َمنَّؾ ِإذا قمت  (اَل ِايَنا) فقس ةال هـ زيس ِف   (َقا
َمنػػم مولػػ  ِباْلقيػػاـِ ِنػػْنُهـ َفُهػػَو نةػػال هـ ِفػػ  الوكػػـ الَّػػِذي َ بػػت َلُهػػـ بطِريػػؽ 

 (3)"ِويَّ اْ َْولَ 

____________________ 
( االٔظاف فٟ ِسا ً اٌخالف ت١ٓ إٌؽ١٠ٛٓ اٌثظةر١٠ٓ ٚاٌىةٛف١١ٓ ِسةأٌح 1)

ن  204ن 1/203اٌمٛي فٟ ذمب٠ُ اٌؽاي مٍةٝ اٌف ةً اٌ اِةً ف١ٙةا ( )( 31لُ ) 

 ٚا  ٔة ا ٔصٝ ِٓ ا  أة. ٚاٌذور   اب .

 .125( ٔشأج إٌؽٛ ٚذا ٠خ درٙر إٌؽاج ط  2)

 . 2/290ن  2/285( ّ٘ع اٌٙٛاِع 3)
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ىىى:موافقةىالقواردىالنحووةىاألولى
ن  النواة ا وائؿ نتيج  جهوس فة إليهاكانت ا  وؿ النووي  الت  انته  

 ػػوؿ التػػ  ين مهػػا كتػػاب وكانػػت هػػذر ا  ،لم تػػرة ا ولػػ  فػػ  تػػاري  النوػػو
ويسؿ ت ني ها ونػا مويطػت  ،يج  ااتقرام فةـ لمظواهر المغوي ايبويم نت

ونػػف  ػػـ كػػاف  ،فػػ  تنػػاوؿ المغػػ  يػػرة عمػػ  نظػػر  ػػائب بػػم نػػف تعمػػيفت ك
 (1يعتس النواة بهذر ا  وؿ والقواعس ا ول  . ) مفطبيعيا 

ولكف هذر ا  وؿ والقواعس لـ تكف فػ  جنيػع ا ويػاف نتيجػ  ااػتقرام تػاـ 
لذا ظهر نف نواس المغ  وتعبيراتها نػا يةػالؼ هػذر  ،لظواهر المغوي جنيع ال

لػػػربط الن ػػػوص النةال ػػػ  لمقواعػػػس بنػػػا هػػػو يم  فمػػػـ يجػػػسوا واػػػ ،ا  ػػػوؿ
 ،كانوا يقينوف قواعسهـ عم  ا ك ػر فػ  المغػ ف ،نتوافؽ غير ابيؿ التأويؿ
منػا نػا يةػالؼ  ،نم ن سرا الاتنباط وال اػنسا لػرميويأبوف مف يتةذوا نا سو 

وربنػػا عػػسور نػػف الفػػرورات التػػ  ال ي ػػار إليهػػا فػػ   ،ا ك ػػر فربنػػا مولػػور
 (2) ووكنوا عميم بالأذوذ ،نوور جانبا وربنا ،االةتيار

 ػػسرت  إذاوقػس ات قػػوا عمػػ  عػسـ جػػواز تأويػػؿ الن ػوص النةال ػػ  لمقواعػػس 
قػاؿ ابػُف  :ف ػ  طبقػات النوػوييف  بػ  بكػر الزُّبيػسيّ  ،عف العػرب ال  ػوام

مةبرنػ  عنػا وفػعت ننػا  :انعُت مب  يقوؿ  ب  عنرو بػف العػفم :نوفؿ
العػرب كمُّػم فقػاؿ: ال.فقمػت كيػؼ ت ػنع فينػا  انيت عربي  ميسةُؿ فيم كفـُ 

مونػُؿ عمػ  ا ك ػر وُمَاػنّْ  نػا َةػاَل ن   :ةال ْتؾ فيم العرب وهـ وجػ  فقػاؿ
 (3لغات. )

____________________ 
 . 57( ظا٘رج اٌرأ٠ًٚ ط  1) 

 57اٌّرظع اٌساتك ط   (2)

ح ٚدٔٛامٙا   مثب اٌرؼّٓ تٓ دتٟ تىرن ظالي اٌب٠ٓ ( اٌّ ٘ر فٟ مٍَٛ اٌٍغ3)
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 (هػف)مهػؿ النسينػ  فػ  جعمهػـ  (1) عنػرو مبػوبػالرغـ نػف ذلػؾ ةّطػأ لكف و 
 (2) (ُكػـْ َهُتاَلِم َبَناِت  ُهفَّ َمْطَهػُر لَ ) :ف  قولم تعال  (مطهر)ون بهـ  ،ف ف

فيػػػم  ومةواتهػػػا (هػػػو)ويػػػث قػػػاؿ اػػػيبويم نقػػػف عنػػػم فػػػ  بػػػاب ال تكػػػوف 
 ،ومنػػا مهػػؿ النسينػػ  فينزلػػوف هػػو هػػا هنػػا بننزلتػػم بػػيف النعػػرفتيف":ف ػػف

 ،ويجعمونهػػا ف ػػف فػػ  هػػذا النوفػػع. فػػزعـ يػػونس مف مبػػا عنػػرو رآر لونػػا
ؿ نػف وهو رجػ ،لوفَ  :يقوؿ ،(3) ابُف نرواف ف  ِذر ف  الموف اوتب  :وقاؿ

َهػُتاَلِم َبَنػاِت  ُهػفَّ )وذلػؾ منػم قػرم:  ،اأتنؿ بالةطػأ :مهؿ النسين ، كنا تقوؿ
 (4فن ب) (َمْطَهُر َلُكـْ 

وقس وجهت هذر القػرامة عمػ  مف يكػوف )هػف( نبتػسم و )لكػـ( هػو الةبػر و 
)مطهػػر( نن ػػوب عمػػ  الوػػاؿ، والعانػػؿ فيهػػا نعنػػوي وهػػو النجػػرور، وقػػس 
                                                                                    

 –٘ةة ( ذؽم١ةةك فةةإاء مٍةةٟ ِٕظةةٛ    ءا  اٌىرةةة اٌ ١ٍّةةح 911اٌسةة١ٛؽٟ )خ 

 1/146َ 1998ت١رٚخ   ا ٌٚٝ 

ٜت ئِةةاَ د٘ةةً اٌثظةةرج فةةٝ اٌمةةرالج 1) ( دتةةٛ مّةةرٚ تةةٓ اٌ ةةالل اٌّمةةرٜ إٌؽةةٛ

ثمح اٌرات ةح ت ةب ٚإٌتؽٛ ن د ذ مٓ ظّامح ِٓ اٌرات ١ٓ. ٚ٘ٛ فٟ إٌتؽٛ فٟ اٌف

ةا اسةّٗ فم١ةً  ِت ٝت تٓ دتٝ ؽاٌة ورَ هللا ٚظٙٗ.ٚا رٍف فٟ اسّٗ ٚٔسةثٗ  فأ مٍ

ا ٔسثٗ فةٟ  ِت اسّٗ ا٠تاْ. ٚل١ً اٌ ر٠اْ. ٚل١ً دتٛ مّرٚن ٚ  اسُ ٌٗ  ١رٖ . فأ

اٌرٚا٠ةةاخ  فةةأتٛ مّةةرٚ تةةٓ اٌ ةةالل تةةٓ مّةةا  تةةٓ مثةةب هللا تةةٓ اٌؽظةة١ٓ اتةةٓ 

ٝت تةٓ ِةااْ تة ٓ ِاٌةه تةٓ مّةرٚ تةٓ ذّة١ُن ٚلةب اٌؽا ز تٓ ظٍٙةُ تةٓ   امة

 رض دتٛ مّرٚ تٓ اٌ ةالل مةٓ اٌثظةرج ؽاٌثةا ٌٍشةاَ ن ١ٌعرةبٜ مثةب اٌٛ٘ةاب 

ةاَ سةٕح د تةع ٚ ّسة١ٓ ِٚا ةح ن ٌٚةٗ ممةة  اتٓ ئترا١ُ٘ ن فّاخ فٟ ؽر٠ك اٌشت

 135  4/131تاٌثظرج . ئٔثاٖ اٌرٚاج مٍٝ دٔثاٖ إٌؽاج 

 . 78( س ٛ ج ٘ٛء آ٠ح 2)

 ذّىٓ ف١ٗ ن تّا ٠ٛظة ذصث١رٗ م١ٍٗ ٚئؼاؽرٗ تٗ .دٞ اررًّ تاٌخفأ ن ٚ (3)

 .396ن  397/ 2( وراب س١ث٠ٛٗ 4)
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اُت َنْطِويَّػػػػاٌت قػػػػرامة نػػػػف قػػػػرم }َوالاَّػػػػناوَ تقػػػػسنت عمػػػػ  العانػػػػؿ النعنػػػػوي ك
 (1)ِبَيِنيِنِم{،

النوويػ  ت ػوي  القواعػس  إلػ وقس وػذر ابػف جنػ  نػف هػذا ال ػنيع ساعيػا 
ف  ال رؽ بيف تقػسير اإلعػراب )ف  باب ؿ قالتوافؽ الن وص العربي  ويث 

ونف ذلؾ قولهـ منت ظالـ إف فعمت مال تراهـ يقولػوف فػ  ":(وت اير النعن 
جػػواب نقػػسـ  (منػػت ظػػالـ)ار: إف فعمػػت فأنػػت ظػػالـ فهػػذا ربنػػا موهػػـ مف نعنػػ

ننػػا قولػػم  ساؿ عمػػ   (منػػت ظػػالـ)ونعػػاذ اهلل مف يقػػسـ جػػواب الأػػرط عميػػم وا 
 الجواب وااس ناسر فأنا مف يكوف هو الجواب فف.

كػذلؾ،  -لعنػري-ونف ذلؾ قولهـ ف  عميؾ زيػًسا: إف نعنػار ةػذ زيػًسا وهػو 
نػػف ويػػث كػاف ااػػًنا ل عػػؿ "عميػؾ"نػػا هػو نن ػػوب بػػن ساآلف إن"زيػًسا"إال مف

مال تػػرى إلػػ  فػػرؽ نػػا بػػيف تقػػسير اإلعػػراب  ،"ةػػذ"نتعػػس ال منػػم نن ػػوب بػػػ
وت اير النعن  فإذا نر بؾ أ م نف هذا عف م وابنا فاو ظ ن اػؾ ننػم 
وال تاتراػػؿ إليػػم فػػإف منكنػػؾ مف يكػػوف تقػػسير اإلعػػراب عمػػ  اػػنت ت اػػير 

ف كػػاف تقػػسير اإلعػػراب نةالً ػػا لت اػػير النعنػػ  فهػػو نػػا ال غايػػ  ورا مر وا 
 ػػووت طريػػؽ تقػػسير  ،ت اػػير النعنػػ  عمػػ  نػػا هػػو عميػػم النعنػػ  تقبمػػت

يػاؾ مف تاتراػؿ فت اػس نػا تػت ر  اإلعراب وت  ال يأذ أ م ننها عميػؾ وا 
 (2)"إ فوم

َوقس جنعت اْلَعَرب َبيف ":ؿقاويث  ،العكبري ف  أروم لسيواف النتنب  معابو 
ك ر َكَفنهـ َفكيؼ َيْجَعؿ َنا َوفعم النوويوف لمتقريػب والتعمػيـ تأني يف ف  مَ 

ِننَّا اَل م ؿ َلُم َواَل  بات وجَّ  عم  ِلَااف اْلَعَرب ال  وام َهَذا اَل يكػوف َواَل 

____________________ 
 (296/ 2(اٌرذ١٠ً ٚاٌرى١ًّ فٟ ررغ وراب اٌرس١ًٙ )1)

 .285ن 1/284( اٌخظا ض 2)



  

 

 
 

 

 
 7102إصدار  حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثون

695 

 (1)"يْوَت  ِبِم ِإالَّ َجاِهؿ
 ،نو ػوال ورفيػا (الػذي)ةففهػـ فػ  نجػ م  ننها ،ك يرةوا ن م  عم  ذلؾ 

 :و قولػم تعػال ػفػ  نوػ ،جػواز ذلػؾ إلػ وا ة ش  ال رامو  يونسويث ذهب 
ـْ َكالَِّذي َةاُفواْ ) َـّ ماَتْيَنا ُنوَاػ  اْلِكتَػاَب َتَناًنػا )وقولم تعال : ( 2) (َوُةْفُت  ُ

ف أػئت جعمػت الػذي عمػ  ... ":قػاؿ ال ػرامويػث  ،(3) (َعَم  الَِّذَي َمْوَافَ  وا 
تناًنػا عمػ   :يكػوف النعنػ تريس تناًنػا عمػ  نػا مواػف نواػ  ف (نا)نعن  
 ( 4)"إواانم

عميػػػم ؛  نهػػػا بجنيػػػع  (اؿ)لػػػسةوؿ  ،بيننػػػا ننػػػع جنهػػػور الب ػػػرييف ذلػػػؾ
 ؛ومولػوا نػا ااػتسؿ بػم م ػواب النػذهب ا وؿ  ،مقاانها نف ةواص االاـ

 :ااػتساللهـ بقولػم تعػال ومنا  ،يأت  ورفًا ن سرياً  (الذي) نم لـ ي بت مف 
ـْ َكالَّػػِذي َةاُفػػ) ةافػػوا مو منػػم  :فػػالنراس كالػػذيف بػػسليؿ قولػػم( 5) (واْ َوُةْفػػُت

ف  واوس يتسي عف الجنع فإف عاس الفنير بم ػظ الواوػس فنظػرًا إلػ  الم ػظ وا 
 ( 6) (نف)عاس بم ظ الجنع فبالونؿ عم  النعن  عم  وس 

عم  الرغـ نػف ذلػؾ فمػيس بااػتطاع  النوػوي تأويػؿ كػؿ الأػواهس لتوافػؽ و 
وال تةفػػع لنػػا يريػػسر  ،واهس ال تقبػػؿ تػػأويفبعػػض هػػذر الأػػ  ف ؛القواعػػس 

____________________ 
( ررغ ء٠ٛاْ اٌّرٕثٟ ن دتٛ اٌثمال مثب هللا تٓ اٌؽس١ٓ تٓ مثب هللا اٌ ىثةرٞ 1)

ما/ئترا١ُ٘ ا ت١ا ٞ/مثةب اٌؽفة١  ٘ة ( ذؽم١ةك ِظةففٝ اٌسة616اٌثغباءٞ )خ 

 2/165ت١رٚخ  –رٍثٟ   ءا  اٌّ رفح 

 . 69(س ٛ ج اٌرٛتح ِٓ ا٠٢ح  لُ 2)

 . 154( سٛ  ا ٔ اَ ِٓ ا٠٢ح 3)

 . 1/365( ِ أٟ اٌمرآْ ٌٍفرال 4)

 . 69(س ٛ ج اٌرٛتح ِٓ ا٠٢ح  لُ 5) 

 .3/156( ررغ اٌّفظً 6)
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 (إفّ )العمنػػام نػػف توجيػػم يبتغونػػم نػػف ذلػػؾ نػػ ف إنكػػار مبػػ  عبيػػسة نجػػ م 
 (1) :وتأويمم نا ااتأهس بم عم  ذلؾ نف قولم (نعـ)بنعن  

 َوَيُقْمػػػػػَف َأػػػػػْيٌب َقػػػػػْس عػػػػػفؾ
 

 َوَقػػػػػػػْس َكِبػػػػػػػْرَت َفُقْمػػػػػػػُت ِإْنػػػػػػػمُ  
 (كػذلؾ)ـ والةبػر نوػذوؼ تقػسيرر بؿ ه  ااػ ،فيرى مف الهام ليات لماكت 

 ( 2) :الأاعرويرس هذا التأويؿ قوؿ 
،  قػػػػػػػػالوا: َمِة ػػػػػػػػتَ  فقمػػػػػػػػُت: إفَّ

 وِةي ِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 نػػػػػػا إْف تَػػػػػػزاُؿ َنُنوطػػػػػػً  ِبَرجػػػػػػامِ  
 (3)"فهذا ال يقبؿ تأويف 

 ،اإلعنػاؿفػ )إف( بنعن  )نعـ( وتعانؿ نعانمتها ف  عسـ االةت اص وعسـ 
 (4وجواز الوقؼ عميها . )

 ،نا تعارؼ عميم النوػاة نػف قواعػس القرآني  اآلياتبعض  الؼ ظاهرقس يةو 
نوافقػ  القاعػسة العربيػ  ال ي ػ  بتوفػي   مفولكف الار ف  ذلؾ يكنف فػ  

 ،تأويػؿ وتقػسير لبيػاف النعنػ  النػراس إلػ ونػف  ػـ توتػاج  ؛ اآلي النراس نف 
ونف ذلؾ نا ظاهرر عطؼ نا ليس بنجزـو عمػ  النجػزـو فػ  قولػم تعػال  

____________________ 
ء٠ٛأٗ ذؽم١ك ِؽّب ٠ٛسف ٔعُ   ءا  ( اٌث١د ٌ ثب هللا تٓ ل١س اٌرل١اخ فٟ 1)

ن ٚاٌٍّةع فةٟ  1/259. اٌث١د فٟ ا طٛي فٟ إٌؽٛ  66طاء  . ت١رٚخ ط  

  مثةب هللا تةٓ ن ِٚغٕةٟ اٌٍث١ةة مةٓ ورةة ا ما ٠ةة 1/43اٌ رت١ح  تٓ ظٕةٟ 

٠ٛسف تٓ دؼّب تٓ مثب هللا اتٓ ٠ٛسفن دتٛ ِؽّب ن ظّةاي اٌةب٠ٓن اتةٓ ٘شةاَ 

 –ءا  اٌفىةةر    ّثا ن/ِؽّةةب مٍةةٟ ؼّةةب هللا٘ةة ( ذؽم١ةةك ء. ِةةااْ ا761ٌ)خ 

 . 1/57َ 1985اٌساءسحن    ءِشك

 1/851( اٌث١د فٟ ِغٕٟ اٌٍث١ة مٓ ورة ا ما ٠ة 2) 

 . 59   57( ظا٘رج اٌرأ٠ًٚ فٟ اٌب س إٌؽٛٞ ط  3)

 .33/ 2( ررغ اٌرس١ًٙ 4)
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َـّ اَل ُيْنَ ُروفَ ) ـُ اْ َْسَباَر ُ  ـْ ُيَولُّوُك ْف ُيَقاِتُموُك  (1) (َواِ 
فهػػذر اآليػػ  ةولػػؼ فيهػػا طريػػؽ ":ذلػػؾ بقولػػمابػػف مبػػ  اإل ػػبع ويػػث وفػػ  

ليعسؿ  ،اإلعراب ف  الظاهر نف جه  عطؼ نا ليس بنجزـو عم  النجزـو
معمـ ػ بأارة فإف النراس ػ واهلل  ،عف الظاهر إل  تأويؿ ي و  النعن  النراس

ولو عطؼ ال عػؿ  ،ومبسا ف  االاتقباؿ ،النامنيف بةذالف عسوهـ ف  الواؿ
عم  نا تقسـ عم  قاعسة العربي  الظاهرة لنا مفاس اوى اإلةبػار بػأف العػسو 

وال يعطػػ  ذلػػؾ  ،وفػػ  زنػػف النقاتمػػ  ووقػػت التوليػػ  ،ال ينت ػػر فػػ  الوػػاؿ
إف الوجػػم فػػ  هػػذا  :فقػػس قػػاؿ النوػػاة ،ةػػذالنهـ عمػػ  الػػسواـ فػػ  كػػؿ وػػاؿ

 ػـ هػـ ال  :فػإف التقػسير ،النوفع مف يقاؿ هػو عطػؼ الجنمػ  عمػ  الجنمػ 
 (2)"ين روف

 ىى:تحدودىالذواهدىالنحووةىالمعتمدةىفيىالتقعود

فهػو لجػوم النوػاة عنػس تقعيػس ومنا النت ر ال ان  ف  ننه  السرس النوػوي 
نا نػع اأػتراطهـ توسيس الأواهس الت  اعتنسوا عميها زنانا ونكا إل القواعس 

الامين  الت  هػ  الننطػؽ ا اااػ  لتوسيػس الن ػوص  (3)الاميق  المغوي 
 النعتنسة .

منا نػف ويػث الزنػاف فقػس قبمػوا االوتجػاج بػأقواؿ عػرب الجاهميػ  وف ػوام 
____________________ 

 111( س ٛ ج آي مّراْ آ٠ح 1)

١ةك ؼفٕةٟ ِؽّةب رةرف   ( تب٠ع اٌمراْ  تةٓ دتةٟ االطةثع اٌّظةرٞ   ذؽم2)

 .132َ ط 1957ءا  ٔٙؼح ِظر 

( ٠رٜ اٌث غ دْ اٌس١ٍمح ٚاٌفظةاؼح ٚاٌٍّىةح ظ١ّ ٙةا ِظةفٍؽاخ دؽٍمٙةا 3)

اٌمبِال مٍٝ ِ ٕةٝ ٚاؼةب ن ٚ٘ةٛ اورسةاب اٌٍغةح ءْٚ ِ ٍةُ . ِفٙةَٛ اٌفظةاؼح 

مٕةةب إٌؽةةاج اٌ ةةرب اٌمةةبِال ٚاٌّؽةةبش١ٓ ء. ِؽّةةب اٌؽثةةاس .ِعٍةةح ِعّةةع اٌٍغةةح 

 . 4/1011(  84ِعٍب )اٌ رت١ح تبِشك 
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 ،وام ماكف هتالم الوفر مـ الباسي ا ،وت  ننت ؼ القرف ال ان اإلافـ 
 ،جػػػاهمييف لػػػـ يػػػسركوا اإلاػػػفـ :قػػػاتومنػػػا الأػػػعرام فقػػػس  ػػػن وهـ مربػػػع طب

 ،وهـ الذيف جاتوا بعس الطبق  ال ال   ،ةفرنيف مسركوا الجاهمي  واإلافـون
اػفنييف لػـ  ،وكاف مولهـ بأار بف برس ولبيس بف ربيع  ووااف بػف  ابػت وا 

 ونوس يف . ،ن ؿ جرير وال رزسؽ وا ةطؿ يسركوا الجاهمي 
وننػف  ،لطبق  ال ال ػ اةتم وا ف  اف و يوقس ااتأهسوا بأقواؿ الطبقتيف ا ولي

ومنا الطبق  الرابعػ  وهػـ  (1)مجاز االاتأهاس بأقوالهـ البغساسي ف  الةزان  
الباسيػػ  فقػػس ااػػتنر العمنػػام  مهػػؿومنػػا  ،النوػػس وف فمػػـ ياتأػػهسوا بكفنهػػا

 يسونوف لغاتهـ وت  فاست افئقهـ ف  القرف الرابع الهجري .
عنػػس القػػسنام نػػف الزنػػان  لفوتجػػاج  الاػػائس فػػ  التوسيػػس الػػرمي مفعمػػ  

والػػذي يبػػسو وافػػوا نػػف تتبػػع نتل ػػاتهـ ككتػػاب اػػيبويم  ،النوػػاة والمغػػوييف
هذا الرمي يتن ؿ ف  اعتبار ننت ؼ القرف ال ان  نهايػ  لموجػ   ،ونا بعسر

آةػػر ( هػػػ676) يعػػسوف ابػػف هرنػػ  فهػػـ ،وأػػعرائهانػػف ف ػػوام الووافػػر 
وبالناػػب   ،بػػم نػػف الأػػعراموػػت  موؿ نػػف ال ي( هػػػ667) وبأػػارا ،الوجػػ 

لمباسي  فإف ننت ؼ القرف الرابع مو ربعم ا ةيػر هػو آةػر االوتجػاج بمغػ  
 ،ابف جن  الذي عاش ف  القرف الرابػع الهجػري إليموهو نا مأار  ،مبنائها

ومنػم ينبغػ  التوقػؼ  ،اسي  قس م ابها االةتفؿ وال ااسويث ذكر مف لغ  الب
  (2) عف االوتجاج بها .

  ت ور النواة مف هػذر ال تػرة التاريةيػ  تنتػاز بة ػائص لغويػ  بالغػ  وف
وةمو ػها  ،وبرامتها نػف الموػف ،ه  افن  ن و ها نف الةطأ ،ا هني 

____________________ 
 1/6(   أح ا ءب ٌٚة ٌثاب ٌساْ اٌ رب 1)

 31( ظا٘رج اٌرأ٠ًٚ فٟ اٌب س إٌؽٛٞ 2) 
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عمّػػ  انتنػػاع ذلػػؾ نػػا َعػػَرَض لمغػػات ":ابػػف جنػػ  قػػاؿ ،نػػف أػػوائب العجنػػ 
ـَ مف مهػػؿ  الوافػػرة ومهػػؿ النػػسر نػػف االةػػتفؿ وال اػػاس والةطػػؿ ، ولػػو ُعِمػػ

ولـ يعترض أ م نف ال ااس لمغتهـ، لوجػب  ،نٍ  باقوف عم  ف اوتهـنسي
وكذلؾ ميًفا لػو فأػا فػ  مهػؿ الػوبر  ، ةذ عنهـ كنا يتةذ عف مهؿ الوبرا

نا أاع ف  لغ  مهؿ النػَسِر نػف افػطراب ا لاػن  وةبالهػا وانتقػاض عػاسة 
لوجػػب رفػػض لغتهػػا وتػػرؾ تمقػػ  نػػا َيػػِرُس عنهػػا. وعمػػ   ،ال  ػػاو  وانتأػػارها

ف نوػف آناػنا  ؛ ذلؾ العنؿ ف  وقتنا هذا  نا ال نكاس نرى بسويِّا ف ػيًوا. وا 
ننم ف او  ف  كفنم لـ نكس نعسـ نا ي اس ذلؾ ويقسح فيم وينػاؿ ويُغػّض 

 (1)"ننم
ةػػذ المغػػ  نػػف ال  ػػوام الةمػػص وتوسيػػسهـ موبػػالرغـ نػػف ور ػػهـ عمػػ  

فقػػس  ،تالمالنقػػؿ عػػف هػػ يعكػػر  ػػ ونػػم قػػس يوجػػس نػػا مالزنػػاف والنكػػاف إال 
 ،يغيروف ف  الرواي  مو يبسلونها بابب نا يعتري العرب  نف ناياف طبيع 

وقس قاؿ ذو الّرّن  لعيا  بف عنػر: اكتػب أػعري ؛ فالكتػاب موػّب إلػّ  نػف 
فيفػع فػ   ،الو ظ ؛  ّف ا عرابّ  ينا  الكمن  وقس اهر فػ  طمبهػا ليمتػم

ال يناػػ  وال يبػػّسؿ  والكتػػاب ، ػػـ ينأػػسها النػػاس ،نوفػػعها كمنػػ  فػػ  وزنهػػا
 (2. ) كفنا بكفـ

 ،غيػر العربيػ وكاف القياس ف  ا ةػذ عنػس النوػاة هػو عػسـ نةالطػ  ا نػـ 
تقبؿ كػؿ نػا  إل وقس افطرهـ ذلؾ  ،عم  الأعر سوف الن روكانوا يعتنسوف 

____________________ 
 . 221دطٛي اٌرفى١ر إٌؽٛٞ ط   ن 2/7( اٌخظا ض 1)

مّةةرٚ تةةٓ تؽةةر تةةٓ ِؽثةةٛب اٌىٕةةأٟ تةةاٌٛ لن ا١ٌٍصةةٟ ن دتةةٛ  -(اٌؽ١ةةٛاْ 2) 

ت١رٚخ   اٌصا١ٔحن  – ١ٍّح ٘ (   ءا  اٌىرة ا255ٌمصّاْ ن اٌش١ٙر تاٌعاؼ  )خ

1424   ٘1/33  



 

 

 
 

766 

 

 

 سماسم بسيوني عبد العزيز مطرد.  أسبابه ووسائله في النحو العربي التأويل

فػػإذا ةػػالؼ نػػا قػػررور نػػف قواعػػس موجػػسوا لهػػـ  ،قبػػوال واػػنايقولػػم الأػػعرام 
 ،واعسػبتأويمػم بنػا يت ػؽ ونػا ااػتنبطور نػف قػانوا النعاذير والنواذير  ػـ قػ
َوَنػا جعػؿ اهلل ":ابػف فػارس قػاؿ ،ونيف نف الةطػأػنع مف الأعرام غير نع 

 ،فنػػا  ػػ َّ نػػف أػػعرهـ فنقبػػوؿ ،نع ػػونيف ُيَوقَّػػْوف الةطػػأ والغمػػط الأػػعرام
  (1)"َوَنا مَبْتُم العربي  وم ولها َفَنْرُسوسُ 

نع ذلؾ نػا تكّم ػم النوويػوف لهػـ نػف   ـ ت  وتَ ":القاف  الجرجان  قاؿو 
ونرة باإلتباع  ،تارة بطمب التة يؼ عنس توال  الوركات :االوتجاج إذا منكف

مػػ  ؛ والنجػػاورة وتغييػػر الروايػػ  إذا  ،ونػػا أػػاكَؿ ذلػػؾ نػػف النعػػاذير النتنوَّ
وارتكبػػوا  ،وتبّينػػَت نػػا رانػػور فػػ  ذلػػؾ نػػف الَنرانػػ  البعيػػسة ؛ فػػاقت الوّجػػ 
والباعػػث  ،التػػ  يأػػهس القمػػب مف النوػػّرؾ لهػػا ،اكػػب الّ ػػعب  جمػػم نػػف النر 

ومِل تػم  ،والكَمػُؼ بُن ػرة نػا اػبؽ إليػم االعتقػاس ،عميها أسُة إعظاـ النتقػسـ
وكنهػػػـ عمػػػ  الظػػػواهر المغويػػػ  نتعػػػسس الوجػػػور فػػػ  الناػػػأل  "الػػػن س ي

 (2)"الواوسة
 ف لغػػ  الأػػعر يو ػػؿ  ؛وقػػس جعػػؿ اعتنػػاس النوػػوييف عمػػ  الأػػاهس الأػػعر

كنػػا يو ػػؿ فػػ  لغػػ   ،فػػ  بعػػض النعػػان فيهػػا التقػػسيـ والتػػأةير والتعقيػػس 
نػػا فك يػػرا  ،واالاػػتعارة واإلعػػارةالأػػعر ميفػػا اإلينػػام واإلأػػارة واالةػػتفس 

____________________ 
 -( اٌظةةاؼثٟ فةةٟ فمةةٗ اٌٍغةةح اٌ رت١ةةح ِٚسةةا ٍٙا ٚسةةٕٓ اٌ ةةرب فةةٟ والِٙةةا 1)

٘ (   ءا  395دؼّب تٓ فا س تٓ اور٠ال اٌم ٠ٕٟٚ اٌرااٞن دتٛ اٌؽس١ٓ )خ 

 ن1/213َ 1997-٘ةة 1418اٌىرةةة اٌ ١ٍّةةح ِؽّةةب مٍةةٟ ت١ؼةةْٛ   ا ٌٚةةٝ 

 90ظا٘رج اٌرأ٠ًٚ ط  

ساؽٗ ت١ٓ اٌّرٕثٟ ٚ ظةِٛٗ ٚٔمةب رة رٖ   دتةٛ اٌؽسةٓ مٍةٟ تةٓ مثةب ( ا2ٌٛ)

٘ةة ( ذؽم١ةةك ِؽّةةب دتةةٛ اٌفؼةةً ئتةةرا١ُ٘ن 392اٌ  ٠ةةر اٌماػةةٟ اٌعرظةةأٟ )خ

 10مٍٟ ِؽّب اٌثعاٚٞ   ِفث ح م١سٝ اٌثاتٟ اٌؽٍثٟ ٚررواٖ ط  
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وربنػػا يكػػوف الأػػاهس فػػ  بعفػػها سوف  ،تػػروى ا بيػػات عمػػ  وجػػور نةتم ػػ 
  (1)"بعض

ا زننيػػا وقػػس تػػرؾ هػػذا الت ػػور لمغػػ  فػػ  توسيػػس الن ػػوص النعتنػػسة توسيػػس
ونكانيا مبعس ا  ر ف  نوقؼ النواة نف الن وص النةال   لنا قػررور نػف 

ويث يبسو توسيػس الأػواهس النعتنػسة فػ  التقعيػس عػانف نػف عوانػؿ  ،قواعس
تةػالؼ  ظهػور ن ػوص تراكيبهػا"ويث ترتػب عمػ  ذلػؾ ،المجوم إل  التأويؿ

رااػػ  وذلػػؾ  نهػػـ لػػـ يسراػػوا الن ػػوص س ،نػػا قعػػسور ووفػػعور نػػف فػػوابط
 ،واعػسهـلهػذا يكػاس التأويػؿ يكػوف قاػينا لق ،كانم  قبؿ مف يفعوا قواعسهـ

  نةػالؼ لألقياػ  ف رنا نقاـ الكػفـ عمػ  ف ػي  نوافػؽ لألقياػ  وف ػي
 (2)"ونف هنا جام نقس النوس يف لمقسنام ،يوتاج إل  تأويؿ

 ،القبائػػؿ العربيػ  التػػ  نقمػػوا عنهػػاتوسيػػسهـ "(3)قػس عػػاب بعػػض الساراػيف و 
قبائػػؿ ترفػػوا ويننػػا سونػػوا المغػػ  منهػػا لغػػ  واوػػسة فػػ  وقػػت كانػػت فيػػم واف

ريف  ـ تةطئ  بعض النتأة ،بةا   قريشو  ،ف يو  غير القبائؿ النوسسة
ومف القواعس التػ  ااتق ػوها جػامت نتيجػ   ،ننهـ لبعض القرامات القرآني 

ننػػا ين ػػؿ جانبػػا واوػػسا ننهػػا ،ال ين ػػؿ العربيػػ "ااػػتقرام نػػاقص وػػسسور  ،وا 
فهػػو ال يقػػسـ قواعػػس النوػػو العربػػ  فػػ  بيئاتػػم ومزننتػػم  ،الزنػػاف والنكػػافب

 النةتم   .
 

____________________ 
 91( ظا٘رج اٌرأ٠ًٚ ط  1)

 8( اٌرأ٠ًٚ إٌؽٛٞ فٟ اٌؽب٠س اٌشر٠ف ط  2)

ق فةةٟ إٌؽةةٛ اٌ رتةةٟ   ء فرؽةةٟ مثةةب اٌفرةةاغ اٌعٕةةٟ ٚواٌةةح (ظةةا٘رج اٌشةةذ3ٚ) 

 . 122ن 121َ .ط  1974اٌّفثٛماخ   اٌى٠ٛد ا ٌٚٝ 
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 املبحث الثالث
 وسائل التأويل النحىي

سة سمب النوػػػاة عمػػػ  ااػػتعنالها كالأػػػذوذ والفػػػرورة عػػستنواػػػائؿ لمتأويػػؿ 
وننهػا ماػاليب نتعػسسة كانػت تػسلؼ  ،والتفنيف والوذؼ والتقسير واالاتتار

لاػػن  ك يػػر نػػف النوػػاة العتبػػارات نتعػػسسة معمػػ   الوػػيف والوػػيفبػػيف  إلينػػا
وان  ػؿ  ،والت اير والوج  والتكمػؼ وغيرهػا والونؿ ،والتةري  ،التوجيمك

نػم يونػؿ فماػ   مالقوؿ فػ  المػوف ا وؿ غيػر نتنااػيف المػوف ال ػان  بنػا 
  كانت تعتنؿ فػ  ن ػس  ػاوب ةا   تونؿ نزيسا نف اآل ار الن اي  الت

نػػع يقيننػػا بػػأف ك يػػرا نػػف هػػذر الن ػػطموات كانػػت تتػػساةؿ لمظػػاهرة  ،ميالػػر 
فاالاػػتتار جػػزم نػػف اإلفػػنار واإلفػػنار جػػزم نػػف الوػػذؼ وكمهػػا  ،الواوػػسة

 . توتاج إل  تقسير
ىى:الذذوذ

النفوػػظ عنػػس المغػػوييف منهػػـ مجػػروا النعنػػ  المغػػوي لمأػػذوذ بػػيف االن ػػراس 
 ،(1) القاعػسة النوويػ  وال ػرفي  والت رؽ والنسرة والقم  والقوؿ الةػارج عػف
 ( 2) وكؿ ذلؾ واقع ف  نعاف نتقارب  إل  وس نا

____________________ 
ن ذاض اٌٍغةح  425   9/423 -ذاض اٌ رٚس  ن 3/495(٠ٕار: ٌساْ اٌ رب 1)

ٚطةةةؽاغ اٌ رت١ةةةح   دتةةةٛ ٔظةةةر ئسةةةّام١ً تةةةٓ ؼّةةةاء اٌعةةةٛ٘رٞ اٌفةةةا اتٟ 

ت١ةرٚخ    –ءا  اٌ ٍةُ ٌٍّال٠ة١ٓ  ٘ ( ذؽم١ك دؼّب مثب اٌغفةٛ  مفةا   393)خ

 2/565َ  1987 - ٘   1407اٌرات ح 

( لاي اٌشة١خ ظّةاي اٌةب٠ٓ تةٓ ٘شةاَ دمٍةُ دٔٙةُ ٠سةر ٍّْٛ  اٌثةا ن ٚوص١ةران 2)

ٚٔاء ا ٚل١ٍال ن ِٚفرءا. فاٌّفرء   ٠رخٍفن ٚاٌغاٌةة دوصةر ا رة١ال ن ٌٚىٕةٗ 

١ٍةةً. فاٌ شةةرْٚ ٠رخٍةةفن ٚاٌىص١ةةر ءٚٔةةٗ ن ٚاٌم١ٍةةً ءٚٔةةٗ ن ٚإٌةةاء  دلةةً ِةةٓ اٌم

تإٌسةةثح ئٌةةٝ شالشةةح ٚمشةةر٠ٓ  اٌةةة ن ٚاٌخّسةةح مشةةر تإٌسةةثح ئ١ٌٙةةا وص١ةةر   

 1/187 اٌة ن ٚاٌصالشح ل١ًٍ ٚاٌٛاؼب ٔاء  . اٌّ ٘ر 
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نػف غيػر نظػر إلػ  قمػ   ،والأذوذ عنس النواة هو نا يكػوف نةالً ػا لمقيػاس
إذ ال يت ن   وػس مف يو ػ  الػوارس فػ  كػؿ بػاب لينيػز  (1وجوسر وك رتم. )
َنػا َفػاَرَؽ َنػا َعَمْيػِم َبِقيَّػُ   وَانَّ  َمهُؿ النوػوِ ":قاؿ الزبيسي ،القميؿ نف الك ير

ذا الَنْوِفػػع عمػػ  ُوْكػػـِ َوْنػػًف لهػػ ،باِبػػم وانَ ػػَرَس َعػػف ذالػػؾ ِإلػػ  َغْيػػرِر َأػػاذِّا
فجعؿ مهػؿ عمػـ العػرب نػا ااػتنر نػف الكػفـ فػ  ":وقاؿ ابف جن  (2)َغْيرِر.

اإلعراب وغيرر نف نوافع ال ناع  نطرًسا وجعموا نا فػارؽ نػا عميػم بقيػ  
 (3)"ان رس عف ذلؾ إل  غيرر أاًذابم و با

 ،وذ يق ػػس بػػم التقميػػؿ نػػف أػػأف الناػػنوعالأػػذن ػػطم   مفوال يعنػػ  ذلػػؾ 
التواػع فػ  نجػاؿ االاػتعناؿ )نف فوائػس الأػذوذ التػ  مأػار إليهػا النوػاة ف

 ( 4) (وك رة االاتعناؿ ،والتة يؼ ،والتنبيم عم  ا  ؿ ،المغوي
نا )باب  :ظواهر نووي  ننهاوقس مطمؽ ايبويم ن طم  الأذوذ عم  عسة 

ننػا ،  (ننا ة  وا عم  ملانتهـ ولػيس بنطػرس كاف أاذاً  ، وا  فنػف ذلػؾ اػتّّ
ننػػا سعػػاهـ إلػػ  ذلػػؾ ويػػث كانػػت ننػػا ك ػػر ااػػتعنالم فػػ   م ػػمها اػػسٌس. وا 
، والوػػاجز ميفػػػًا  كفنهػػـ، مف الاػػػيف نفػػاع  ، ولػػػيس بينهنػػا وػػػاجٌزقويّّ

الساؿ فيػزساس الوػرؼ  ا إسغاـنةرجم مقرب النةارج إل  نةرج الايف، فكرهو 

____________________ 
 1/124( اٌر ر٠فاخ 1)

 9/424( ذاض اٌ رٚس )رذق( 2)

ن ٚاٌّراء تاٌّفترء إٌّؾ اٌررو١ثٟ اٌةذٞ ٠ةرء ِرىةر اذ  1/98( اٌخظا ض 3)

ا سٍٛت١ح اٌّخرٍفحن دٞ دْ ٠رء فةٟ اٌمةرآْ اٌىةر٠ُن ٚفةٟ وةالَ  فٟ اٌّسر٠ٛاخ

اٌ رب ر راذ ٚٔصراذن ٚفٟ اٌؽب٠س إٌثةٛٞ اٌشةر٠ف. ِٚةٓ دِصٍةح ِةا تٕةٟ مٍةٝ 

اٌّفتةةةرء لامةةةبج  فةةةع اٌفامةةةً ٚاٌّثرةةةبد ٚاٌخثةةةرن ٚاٌّةةةرالاَ تةةة١ٓ اٌّٛطةةةٛي 

 (4ٚطٍرٗن ٚاٌ اًِ ٚاالسٕاء ٚ ١رٖ. دسثاب اٌر بء فٟ اٌرؽ١ًٍ إٌؽٛٞ )ط  

 . 51 48ظا٘رج اٌشذٚق ط   (4)



  

 

 
 

 

 
 7102إصدار  حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثون

765 

فأبػػسلوا نكػػاف الاػػيف مأػػبم الوػػروؼ بهػػا نػػف  ..اػػينًا، فتمتقػػ  الاػػينات.
نوفع الساؿ، لئف ي يروا إل  م  ؿ ننا فروا ننم إذا مسغنوا. وذلؾ الورؼ 
التػػام، كأنػػم قػػاؿ اػػسٌت،  ػػـ مسغػػـ الػػساؿ فػػ  التػػام. ولػػـ يبػػسلوا ال ػػاس  نػػم 

 (1)ليس بينهنا إال اإلطباؽ.
لو قمبوا الساؿ اػينا فػ  اػسس لإلسغػاـ الجتنعػت  ػفث اػينات ، وهػو  مي

 (2).لعيف والفـ ال يكف نف نوفع واوسناال ف  الكفـ ن مم ،  ف ال ام وا
ال ) ،(لػـ يجػز) :الأػذوذ نوػو قولػم تػسؿ عمػ ااتعنؿ عسة ن طموات  كنا
 ،اػـ بعػسهافَيواػف ابتػسام اال (ِإذْ )وَمنَّا ":ويث قاؿ (قبي ) (ال يجوز) ،(تقؿ
َفَعػَؿ  فػ إاّل منهػا  ،إذ عبُس اهلل يقـو (جئت)و  ،جئت إذ عبس اهلل قائـ :تقوؿ
الكػفـ  فػ إننػا يقػع  (إذْ ). ولكػّف  جئت إذ عبػُس اهلل قػاـ :نوو قولؾ ،قبيو 
 (3) . فواف الرفعُ  ،فاجتنع فيها هذا ومنؾ تبتسئ االاـَ بعسها ،الواجب

الب ري  بعس ايبويم فمـ ياػتعنؿ كمنػ  منا النبرس وهو نف معفـ النسرا  
يبسو ذلؾ  ،وواوؿ االبتعاس عف الناائؿ الأاذة والروايات الفعي   ،الأذوذ

 (َعاػ  الغػوير مبتاػا) :َومنا َقػْولهـ فػ  اْلن ػؿ":نف قولم ف  الن اؿ الاابؽ
َةَبرَهػا ِإنََّنا  (َعا )اا ؛ ِ َف ت َعا  الغوير َمف يكوف مب :َفِإنََّنا َكاَف التَّْقِسير

َوَلِكػف لنػا وفػع اْلَقاِئػؿ ااِلْاػـ فػ  َنوِفػع  ،ُنَجػرسا َمو اْلِ ْعؿ (َمف)اْلِ ْعؿ َنَع 
وةبرهػػػا  ،َواْاػػػنَها فاعمهػػػا ،اْلِ ْعػػػؿ َكػػػاَف َوقػػػم الن ػػػب ؛ ِ َف )َعاػػػ ( فعػػػؿ

 :َفػِإف قمػت ،فنوفػعم ن ػب ،َكاَف زيس يْنَطمؽ :ن عولها ؛ َمال ترى َمنَّؾ َتقوؿ

____________________ 
 (482/ 4( ن ٠ٕٚار )482ن481/ 4(اٌىراب ٌس١ث٠ٛٗ )1)

 (215/ 5(اٌر ١ٍمح مٍٝ وراب س١ث٠ٛٗ )2)

 1/107(اٌىراب ٌس١ث٠ٛٗ 3)
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 (1كف ِإالَّ ن با )ُنْنَطمًقا لـ ي
فػ   ملػو قا وؿ  :نوفػعيفاتعنؿ ابف جنػ  الأػاذ بنعنػ  القميػؿ فػ  اوقس 

وعػروة  ( ػم  اهلل عميػم واػمـ)ة ي ػ  النبػ   ،(َنػا َوسََّعػؾ) :قرم":النوتاب
ااػتغنوا عػف  :بف الزبير.قاؿ مبو ال ت : هذر قميم  االاتعناؿ. قػاؿ اػيبويم

قػاؿ:  ،امت ف  أػعر مبػ  ا اػوسوعم  منها قس ج ،وذر ووسع بقولهـ: ترؾ
  (2)ومنأسنار مبو عم :

 َليػَت ِأػْعِري َعػف َةِميِمػ  َنػا الَّػِذي
 

 َغاَلػػػػػُم فػػػػػ  الُوػػػػػبّْ َوتَّػػػػػ  َوَسَعػػػػػم 
َنا َوَسَعػَؾ )فأنا قرامة بعفهـ  :تعميقا عم  اآلي  ذاتهاوقاؿ ف  الة ائص  

 (4) أاذة فمغ  (وت  َوَسعم)وقوؿ مب  ا اوس  (3) (َربَُّؾ َوَنا َقَم 
فةّ ؼ وهو عم  كؿ واؿ نف  ،وقيؿ نونوؿ عم  منم بنعن  وّسع بالتأسيس

ذا كػػاف كػػذلؾ وجػػب مف تكػػوف  ،الأػػاذ الػػذي ال يعتػػس بػػم فػػ  االاػػتعناؿ وا 

____________________ 
 .3/70( اٌّمرؼة 1)

ن ٚاٌث١د  تٟ ا سةٛء اٌةبؤٌٟ فةٟ ء٠ٛأةٗ طةٕ ح دتةٟ  2/364(اٌّؽرسة 2) 

ي ٠اسة١ٓ   ءا  ِٚىرثةح اٌٙةالي   سة ١ب اٌؽسةٓ اٌسةىرٞ ذؽم١ةك ِؽّةب ؼسةٓ آ

ٚرةةرغ رةةاف١ح اتةةٓ  1/100اٌخظةةا ض  350َ طةة  1998ت١ةةرٚخ   اٌصا١ٔةةح 

 ٘ة (686ِؽّةب تةٓ اٌؽسةٓ اٌرػةٟ االسةرراتاقٞن ٔعةُ اٌةب٠ٓ )خ  -اٌؽاظة 

 -ِؽّب ٔٛ  اٌؽسٓ ِٚؽّب اٌ ف اف ٚ ِؽّب ِؽ١ٝ اٌب٠ٓ مثب اٌؽ١ّب ذؽم١ك 

 1/131َ  1975ٌثٕاْ  -ءا  اٌىرة اٌ ١ٍّح ت١رٚخ 

ِؽّةب تةٓ مٍةٟ تةٓ  -ٚاٌمرالج فةٟ ئسةفا  اٌفظة١ػ  3(س ٛ ج اٌؼؽٝ آ٠ح 3) 

٘ ( ذؽم١ك دؼّب تٓ س ١ب تٓ ِؽّب لشاة   433ِؽّبن دتٛ سًٙ اٌٙرٚٞ )خ

مّاءج اٌثؽس اٌ ٍّٟ تاٌعاِ ةح االسةال١ِحن اٌّب٠ٕةح إٌّةٛ جن اٌٍّّىةح اٌ رت١ةح 

 . 4/51ؽاظة ن ٚررغ راف١ح اتٓ اٌ 1/569٘  1420اٌس ٛء٠ح   ا ٌٚٝن 

 تاب اٌمٛي مٍٝ ا ؽراء ٚاٌشذٚق . 1/267اٌخظا ض  (4)
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 (1الجنم  الت  بعسها نةال   لنا قبمها ؛ ليكونا ةبريف نةتم يف . )
ينػا تبػايف ونف  ـ يتف  لنا مف ن هـو الأذوذ ف  السرس النووي كاف نتبا

قػس يكػوف نطػرسا  ،فنا يكوف أاذا عنس نوػوي ،اةتفؼ ا  وؿ عنس النواة
وال  ،وكؿ نا أذ عف بابم فميس لنا مف نت رؼ فيم ،قيااا عنس نووي آةر
 (.2نتجاوز نا تكمنوا بم )

ى:الذعروةىالضرورة
إذا وجػػسوا مف الأػػواهس  (3) الفػػرورة إلػػ يمجػػأ النوػػاة وبةا ػػ  الب ػػريوف 

ونػػف  ػػـ  ،قػػسيرا ومعيػػتهـ الويمػػ  فػػ  توجيههػػامو تتقبػػؿ تػػأويف  الالأػػعري  
نػػػف مهػػػـ الن ػػػطموات التػػػ  سةمػػػت نيػػػساف الػػػسرس ن ػػػطم  الفػػػرورة ف

ف اةتم ػػت نواقػػؼ العمنػػام ننػػم ،النوػػوي ف لػػـ ي ػػرح فػػ   ،وا  فاػػيبويم وا 
ث قاؿ ف  باب وي ،قس  رح بنوق م ننهاف ،الكتاب بتعريؼ نوسس لمفرورة

 ... منػػم يجػػوز فػػ  الأػػعر نػػا ال يجػػوز فػػ  الكػػفـ اعمػػـ":نػػا يوتنػػؿ الأػػعر
ـْ يوػػاِولوف بػػم وجهػػا ونػػا يجػػوز فػػ   ،ولػػيس أػػ م يُفػػَطّروف إليػػم إال وهػػ

  (4الأعر مك ر نف مف مذكرر لؾ ههنا)
وقس يجوز الن ب فػ  ":(نا يكوف العنؿ فيم نف ا نيف) وقاؿ ميفا ف  باب

انت ػب فػ  ون ػبم فػ  االفػطرار نػف ويػث  ،الواجب فػ  افػطرار الأػعر
فننػػا ن ػػب فػػ  الأػػعر  ،العانمػػ  (مف)وذلػػؾ  نػػؾ تجعػػؿ  ؛غيػػر الواجػػب 

____________________ 
( ً٘ ٠عٛا دْ ٠ فف تٍىٓ 68(االٔظاف فٟ ِسا ً اٌخالف ِسأٌح  لُ )1)

 (398/ 2ت ب اال٠عاب )

 .2/298( ا طٛي 2)

( اٌؼةرٚ ج اٌشة ر٠ح دشةر ِةةٓ آشةا  معة  اٌشةةامر ٚلظةٛ  ٌغرةٗ ٚافرمةةا ٖ 3)

 . اٌمب ج مٍٝ ا  ذ تٕاط١ح اٌٍغح

 .32   1/26( وراب س١ث٠ٛٗ 4)
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 (1) :افطرارًا قولم
 اػػػػػػػأْتُرُؾ ننزلػػػػػػػ  لبنػػػػػػػ  تنػػػػػػػيـٍ 

 
 ومََلْوػػػػػػػُؽ بالوجػػػػػػػاز فَأاػػػػػػػَتِريَوا 

فن ب ال عؿ )فأاتريوا( بإفنار )مف( بعس ال ام ف  ال عػؿ النوجػب ، وهػا  
 أاذ عف االاتعناؿ نطرس ف  القياس .

فػِإف ":، قػاؿ نا وقع ف  الأعر ننا ال يقع ف  الن ػر ايبويم عنس ةالفرور ف
 ّنػم لّنػا  ؛الأػعر  فػ قمت: هؿ زيسًا رميَت وهؿ زيٌس ذهب َقُبَ  ولـ يُجػْز إاّل 

ـَ  ـٌ وال عػػُؿ ونمػػور عمػػ  ا  ػػؿ فػػِإف افػػُطرَّ أػػاعٌر فقػػّسـ االاػػ اجتنػػع االاػػ
 ّنػُم يبتػسُم  ؛ذر مواػُف هػ فػ وهػو  ،ْس ونوِوهاػن َب كنا كنَت فاعًف ذلؾ بقَ 

 (2سها ا اناُم. )ػبع
لكػػف لػػيس نعنػػ  ذلػػؾ مف ياػػن  لمأػػعرام بػػالةروج عػػف القواعػػس النوويػػ  

 (3) :بيت مب  النجـ العجم  قاؿ ف مواف ايبويم ويف فقس  ،كي نا ات ؽ
 ِع َم ػػػػَبوت مـ اْلِةَيػػػػار تَػػػػسّ  قػػػػسْ 
 

 م لػػػػػػـ م ػػػػػػنعَذنبػػػػػػا ُكمّػػػػػػ َعمػػػػػػ َّ  
ر البيَت وال ا؛  ّف الن ب ال يك تم ف  غير الأَّعروهو بننزل ،ذا فعيؼٌ ػه 

____________________ 
ٟت ن1) ١ّة غ١رج تةٓ ؼثٕةال اٌرّت ّي ا طةٛي فةٟ إٌؽةٛ  ( اٌث١د ِٓ اٌٛافرن ٚ٘ٛ ٌٍ

ن ّٚ٘ةةةةع اٌٙٛاِةةةةع  2/24ن ٚاٌّمرؼةةةةة  3/39ن ٚورةةةةاب سةةةة١ث٠ٛٗ  2/182

1/301 . 

 1/99(وراب س١ث٠ٛٗ 2) 

( ت١ةةد دتةةٟ اٌةةٕعُ فةةٟ ء٠ٛأةةٗ ذؽم١ةةك ء ِؽّةةب دء٠ةةة ظّةةراْ   ِفثٛمةةاخ 3)

 1/342ا طةٛي فةٟ إٌؽةةٛ  ن256َ طة 2006ٍغةح اٌ رت١ةح تبِشةك ِعّةع اٌ

وةةً( )ن ٚاٌشةةا٘ب ف١ةةٗ : )وٍةةٗ ٌةةُ دطةةٕع ( ؼ١ةةس ظةةالخ  1/293ٚاٌخظةةا ض 

ِثرةةبد ن ف١ةةٗ ػةة١ّر ٠ ةةٛء مٍةةٝ )قٔثةةا( ٌٚةةٛ ٔظةةثٙا ذٛو١ةةبا ٌىةةاْ دفؼةةً مٕةةب 

اٌثظر١٠ٓ ن ٚلب طرغ ت ؼُٙ دٔٗ   فرق فٟ اٌّ ٕٝ ت١ٓ  فع )وً( ٚٔظثٗ 

 . 265/ 1. ِغٕٟ اٌٍث١ة 
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ولػػو ن ػػب  ،، فػػسةؿ توػػت فػػرورة الرفػػع(1ام. )ػار الهػػػؿُّ بػػم تػػرُؾ ِإظهػػػُيِةػػ
 (2لو ظ الوزف وون  جانب اإلعراب نف الفعؼ . )

 (3) :ون ؿ ذلؾ تعميقم عم  قوؿ تأبط أرا
 متَػػػػوا نػػػػارى فقمػػػػُت َننػػػػوَف منػػػػْتـ

 
 ا َظفَنػػػافقػػػالوا الِجػػػفُّ قمػػػُت ِعنػػػو  

ننػا يجػ ،سػذا بعيػ"وه  اعر قالػم نػرة فػ  أػعر  ػـ لػـ ػوز هػذا عمػ  قػوؿ أػػوا 
  ذلؾ  نم مجرى الو ؿ نجرى الوقؼ . ،(4)"سُ ػُيانع بع

ولػـ  ،وقس و مت )يعن  اؿ( بال عػؿ النفػارع"وقس وافقم ابف نالؾ ويث قاؿ
 (5يقع ذلؾ إال ف  الأعر كقولم: )
____________________ 

 . 1/85( وراب س١ث٠ٛٗ 1)

 .3/63( اٌخظا ض 2)

( اٌث١ةةد ٌرةةأتؾ رةةرا فةةٟ ء٠ٛٔةةٗ ترؽم١ةةك مثةةب اٌةةرؼّٓ اٌّظةةفاٚٞ   ءا  3)

ن ٚاٌّفظةً 1/130اٌخظةا ض  67٘  ط  2003اٌّ رفح   ت١رٚخ . ا ٌٚٝ 

ن ّٚ٘ةةةع اٌٙٛاِةةةع  2/307ن ٚاٌّمرؼةةةة  188فةةةٟ طةةةٕ ح االمةةةراب طةةة  

3/284. 

 2/410(وراب س١ث٠ٛٗ 4) 

دٚػةػ اٌّسةاٌه ئٌةٝ دٌف١ةح  ( ٔسة ٌٍفراءق ن ٌُٚ دمصر م١ٍةٗ فةٟ ء٠ٛأةٗ ن5)

ٚاالٔظةةاف فةةٟ ِسةةا ً اٌخةةالف تةة١ٓ إٌؽةة١٠ٛٓ اٌثظةةر١٠ٓ  1/45اتةةٓ ِاٌةةه 

ن ٚاٌعٕةٝ  2/424( )اٌمةٛي فةٟ مٍةح تٕةال ا٢ْ( 71ٚاٌىٛف١١ٓ ن ِسةأٌح  لةُ )

ٓ تةٓ اٌبأٟ فٟ ؼرٚف اٌّ أٟ فٟ ؼرٚف اٌّ أٟ دتٛ ِؽّب تب  اٌب٠ٓ ؼس

ٟت اٌّةراءٞ اٌّظةرٞ اٌّةاٌىٟ )خ  ٘ة ( ذؽم١ةك ء 749لاسُ تٓ مثب هللا تٓ مٍة

 –ا سراق ِؽّب ٔةب٠ُ فاػةً   ءا  اٌىرةة اٌ ١ٍّةحن ت١ةرٚخ  -فخر اٌب٠ٓ لثاٚج 

ن ٚذٛػ١ػ اٌّماطةب ٚاٌّسةاٌه  1/202َ  1992 -٘   1413ٌثٕاْ   ا ٌٚٝن 

سةُ تةٓ مثةب هللا تةٓ تشرغ دٌف١ح اتٓ ِاٌةه   دتةٛ ِؽّةب تةب  اٌةب٠ٓ ؼسةٓ تةٓ لا

ٟت اٌّةةراءٞ اٌّظةةرٞ اٌّةةاٌىٟ )خ  ٘ةة ( ذؽم١ةةك مثةةب اٌةةرؼّٓ مٍةةٟ 749مٍةة



 

 

 
 

766 

 

 

 سماسم بسيوني عبد العزيز مطرد.  أسبابه ووسائله في النحو العربي التأويل

 َف  ُوُكوَنُتمُ َنا َمْنَت ِباْلَوَكـِ اْلُتر 
 

 َواَل اَ ِ ػػيِؿ َواَل ِذي الػػػرَّمِي َواْلَجػػػَسؿِ  
 ومنأس مبو زيس: 

 اػػؽٍ يْ بػػف سَ  ال عمبػػ ُّ  ان  كػػفـُ متَػػ
 

 عُ تاػػػػػػرَّ يَ  مػػػػػػمُ يْ هػػػػػػذا وَ  ف ػػػػػػ  ميّْ  
 جـ ناطًقػاالعُ  الةنا ومبغُض  قوؿُ يَ  

 
 سعُ اليْجػػ الونػػارِ   ػػوتُ  مِ إلػػ  ربّْػػ 

)نػا منػت  :نكنهنػا نػف مف يقػوالوليس هذا ب عػؿ نفػطر بػؿ فعػؿ نةتػار لت 
، فكأف العرب قػس لزنػت (1بالوكـ النرف  وكونتم( و وت الونار يجسع )

عساس ا لها لػذلؾ الفرورة ف  الأعر ف  واؿ الاع  مناا بها واعتياسا لها وا 
 (2)عنس وقت الواج  إليها

يقع ف  الن ر،  نا وقع ف  الأعر ننا ال"الفرورةوقس ذهب البعض إل  مف 
 (3)"ال مـ اف لمأاعر عنم ننسوو اوام ك

                                                                                    
ن ٚرةةرغ  1/284 2008َ -٘ة  1428سة١ٍّاْ ن ءا  اٌفىةر اٌ رتةةٟ ن ا ٌٚةٝ 

ٞت  اٌرظر٠ػ مٍٝ اٌرٛػ١ػ    اٌب تٓ مثب هللا تٓ دتٟ تىر تٓ ِؽّةب اٌعرظةاٚ

٘ة (   ءا  905خ ا ا٘رٞ ن ا٠ةٓ اٌةب٠ٓ اٌّظةرٞ ن ٚوةاْ ٠ ةرف تاٌٛلةاء )

   ٚرةرغ اٌىاف١ةح اٌشةاف١ح 1/32 2000َاٌىرة اٌ ١ٍّح ت١رٚخ ٌثٕاْ   ا ٌٚةٝ 

ِؽّةةب تةةٓ مثةةب هللان اتةةٓ ِاٌةةه اٌفةةا ٟ اٌع١ةةأٟن دتةةٛ مثةةب هللان ظّةةاي اٌةةب٠ٓ 

٘ةة ( ذؽم١ةةك ء مثةةب اٌّةةٕ ُ دؼّةةب ٘ر٠ةةبٞ   ظاِ ةةح دَ اٌمةةرٜ ِروةة  672)خ

شةر٠ ح ٚاٌب اسةاخ االسةال١ِح اٌثؽس اٌ ٍّٟ ٚئؼ١ال اٌرراز االسالِٟ و١ٍح اٌ

 . 1/124ِىح اٌّىرِح   اٌفث ح ا ٌٚٝ 

 299ن  1/298( ررغ اٌىاف١ح اٌشاف١ح 1)

 . 306/ 3( اٌخظا ض 2)

( اٌؼرا ر ِٚا ٠سٛغ ٌٍشامر ءْٚ إٌاشر   اٌس١ب ِؽّٛء رةىرٞ ا ٌٛسةٟ 3)

. ٚإٌّبٚؼةةح اٌسةة حن أاةةر اٌٍسةةاْ 6َ طةة 1922 ةة اٌّفث ةةح اٌسةةٍف١ح تّظةةر 

 )ٔبغ(
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 هػػفؿ مبػػوويث قػػاؿ ،عيػػوب الأػػعر فػػرورة مفوقػػس رمى بعػػض البفغيػػيف 
ف جامت فيها رة   نف ":العاكري وينبغ  مف تجتنب ارتكاب الفرورات وا 

ننػػا ااػػتعنمها  فإنهػػا قبيوػػ  تأػػيف الكػػفـ وتػػذهب بنائػػم ،مهػػؿ العربيػػ  ؛ وا 
ونػا كػاف ميفػا تنقػس عمػيهـ  ...ـ لعسـ عمنهـ بقباوتها القسنام ف  مأعاره

ولػػو قػػس نقػػست وبهػػرج ننهػػا النعيػػب كنػػا تنقػػس عمػػ  أػػعرام هػػذر  ،مأػػعارهـ
 (1).  ا زنن  ويبهرج نف كفنهـ نا فيم مسن  عيب لتجّنبوها

النوػػػاة الػػػذيف مجػػػازوا عمػػػ  عػػػاب عمػػػ  بػػػف عبػػػس العزيػػػز الجرجػػػان   كنػػػا
نػف التةريجػات لفوتجػاج لهػتالم الأػعرام وتكم هـ نػا منكػنهـ  ،الفرورات

 ـ ت  وَت نع ذلػؾ نػا تكّم ػم النوويػوف لهػـ نػف االوتجػاج إذا ":ؿاويث ق
ونػرة باإلتبػاع والنجػاورة ؛  ،منكف: تارة بطمب التة يؼ عنس توال  الوركات

م  وتغيير الروايػ  إذا فػاقت الوّجػ  ؛  ،ونا أاكَؿ ذلؾ نف النعاذير النتنوَّ
وارتكبػوا  جمػم نػف النراكػب  ،نور ف  ذلؾ نف الَنرانػ  البعيػسةوتبّينَت نا را

والباعػػث عميهػػا أػػسُة إعظػػاـ  ،التػػ  يأػػهس القمػػب مف النوػػّرؾ لهػػا ،الّ ػػعب 
 (2)"ومِل تم الن س ،والكَمُؼ بُن رة نا ابؽ إليم االعتقاس ،النتقسـ

وعميػػم فػػف ينبغػػ  مف تكػػوف لغػػ  الأػػعر ننوذجػػا لفاػػتعناؿ العربػػ  ؛  نػػم 
ر سقيػػؽ فػػ  ر ػػس الظػػواهر المغويػػ  ، ونػػف  ػػـ القيػػاس عميهػػا ، وبنػػام غيػػ

____________________ 
(اٌظةةٕامر١ٓ اٌىراتةةح ٚاٌشةة ر دتةةٛ ٘ةةالي اٌؽسةةٓ تةةٓ مثةةب هللا تةةٓ سةةًٙ تةةٓ 1) 

٘ة ( ذؽم١ةك مٍةٟ ِؽّةب 395س ١ب تةٓ ٠ؽ١ةٝ تةٓ ِٙةراْ اٌ سةىرٞ )خ ٔؽةٛ 

 1419ت١ةرٚخ    –اٌثعاٚٞ ِٚؽّب دتٛ اٌفؼةً ئتةرا١ُ٘   اٌّىرثةح اٌ ٕظةر٠ح 

  ٘1/150 

٠ةةر (اٌٛسةةاؽح تةة١ٓ اٌّرٕثةةٟ ٚ ظةةِٛٗ   دتةةٛ اٌؽسةةٓ مٍةةٟ تةةٓ مثةةب اٌ  2) 

٘ (   ذؽم١ك ٚرةرغ ِؽّةب دتةٛ اٌفؼةً ئتةرا١ُ٘ ن 392اٌماػٟ اٌعرظأٟ )خ

 10مٍٟ ِؽّب اٌثعاٚٞ   ِفث ح م١سٝ اٌثاتٟ اٌؽٍثٟ ٚررواٖ ط  
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 قواعس  ابت  .
مف الزوػػػاؼ ال يونػػػؿ رمى  الػػػذيمبػػػو العػػػفم النعػػػري عابػػػم نػػػف الأػػػعرام و 

وبةا ػ  فػ  بعػض  ،فهػو ك يػر فػ  الأػعر ،الأاعر عمػ  ارتكػاب فػرورة
بويػػث لػػو غيػػر  ،فالفػػرورة عنػػسر نػػا لػػيس لمأػػاعر عنػػم ننسووػػ  ،ا وزاف

 ،ونػػا ال يةتػػؿ وزنػػم بػالتغيير فمػػيس بفػػرورة بػػؿ هػػو كػػالن ر ،ةتػؿ الػػوزفي
 (1) :ينأس قوؿ مب  ذتيب الهذل  :ولهذا فهو يقوؿ ف  راال  النفئك 
ـُ   اػػػبقوا َهػػػَويَّ ومْعَنقُػػػوا ِلَهػػػواُه

 
 فُتُةرّْنػػػػػوا ولكػػػػػؿ َجنػػػػػب َنْ ػػػػػرع 

يجػػػوز مف يكػػػوف قمػػػب ا لػػػؼ و  ،ولػػػو منأػػػس هػػػواي لػػػـ يكػػػف بػػػالوزف بػػػأس 
نق ورة يػام عوفػا عػف كاػرة الوػرؼ التػ  ياػتوقها نػا قبػؿ اليػام،  ػـ ال

مسغنهػا فػ  اليػام ال انيػ ، وذلػؾ عمػ  لغػ  هػذيؿ، ووكػار عياػ  بػف عنػر 
 (2عف قريش )

موػػػسهنا ال نزيػػػ  فيػػػم لمننظػػػـو عمػػػ   :االاتأػػػهاس بالأػػػعر عمػػػ  نػػػوعيفف
وؿ واآلةر يكوف وكـ النوزوف فيم غيػر وكػـ الن ػر. فالفػرب ا   ،النن ور

 (3) :الأاعروكقوؿ  ،كبيت مب  ذتيب الذي نر
 َمنػػا ابػػُف التػػاِرِؾ الَبْكػػِرىَّ بْأػػٍر ٍ 

 
 عميػػػػػم الطَّْيػػػػػُر َتْرُقُبػػػػػم وقوعػػػػػا 

 ____________________ 
(اٌث١ةةد  تةةٟ قؤ٠ةةة اٌٙةةذٌٟ فةةٟ ء٠ةةٛاْ اٌٙةةذ١١ٌٓ   اٌةةبا  اٌم١ِٛةةح ٌٍفثامةةح 1)

ٌةٝ . اٌث١د فٟ دٚػػ اٌّسةاٌه ئ 2َ اٌمسُ ا ٚي ط  1965ٚإٌشر   اٌما٘رج 

 2/529ّٚ٘ع اٌٙٛاِع  2/1004ٚررغ اٌىاف١ح اٌشاف١ح  1/17دٌف١ح اتٓ ِاٌه 

 .194ن 193/ 2(ررغ ا رّٟٛٔ 2) 

مٍٟ تةٓ  -(اٌث١د ٌٍّرا  تٓ س ١ب اٌفم سٝ ا ِٜٛ فٟ اٌؽّاسح اٌثظر٠ح 3) 

٘ ( ذؽم١ةك 659دتٟ اٌفرض تٓ اٌؽسٓن طب  اٌب٠ٓن دتٛ اٌؽسٓ اٌثظرٞ )خ 

ورةةةةاب سةةةة١ث٠ٛٗ ٚن  1/5ت١ةةةةرٚخ  –اٌىرةةةةة ِخرةةةةا  اٌةةةةب٠ٓ دؼّةةةةب   مةةةةاٌُ 

ن  2/991ٚذٛػةةةة١ػ اٌّماطةةةةب ٚاٌّسةةةةاٌه تشةةةةرغ دٌف١ةةةةح اتةةةةٓ ِاٌةةةةه 1/182

 .ٚاٌَ ْىة: اٌشبج فٟ اٌشر
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 (البكػػػري)وكػػػذلؾ ة ػػػض  ،ون ػػػبم ال ففػػػيم  فيػػػم لمػػػوزف (بأػػػر)فة ػػػض 
وذلؾ  نم بالجر يكػوف عطػؼ بيػاف عمػ   ، نم قويـ ف  الواليف ؛ون بم 

ذا ن ب جاز مف يكػوف  ،ف البسؿ ف  ني  تكرار العانؿ   ،)البكري( ال بسؿ وا 
 ،و ف البسؿ فػ  وكػـ تكريػر العانػؿ ، ف نوفعم ن ب ،بسال نف )البكري(

ذا كررت لـ يكف لم ف  )بأر( إال ن بم نوو )التارؾ بأرا( .  وا 
والفرب اآلةر هو الذي يكوف الوزف إف غير عنا ااتأهس بم عميم لوقم 

 إةفؿ كقولم:
ْيِف عنػػػػػػ  مال َنػػػػػػفْ   ُنْبِمػػػػػػُغ الُوػػػػػػرَّ

 
 ُنَغْمَغَمػػػػػػػً  وُةػػػػػػػصَّ ِبَهػػػػػػػا ُمبيَّػػػػػػػا 

ُؼ ِبػػػػػػ  ِعكػػػػػػبُّ ِفػػػػػػ  َنَعػػػػػػسَ     ُيَطػػػػػػوّْ
 

ػػػػػُنمَِّ  ِفػػػػػ  َقَ يَّػػػػػا   وَيْطَعػػػػػُف بال ُّ
 عم  منم يائ  . (1)"ال ينكف إال عم  لغ  نف قاؿ ق  فهذا  

ذوذ قس مطمقوا ن هػـو الأػمف بعض النواة ونع تطور السراا  النووي  نجس 
  :قاؿ البغساسي نعقبا عم  قوؿ الأاعر ،الأعري عم  بعض الأواهس 

 َوقس َبعست بالو ػؿ بينػ  َوَبينَهػا
 

 بَمػػػػ  ِإف نػػػػف زار اْلُقُبػػػػور ليبعػػػػسا 
يَجاب َكَنػا ِفػ  اْلَبْيػت. َوُهػَو  (بَم )عم  َمف َبعفهـ زعـ َمف "  تْاَتْعنؿ بعس اإلِْ

نَّنَ  ،(نعـ)َأاذ َوَكاَف اْلقَياس  ِ َنَّػُم َجػاَم ن مػم ؛ ا َقاَؿ َأاذ َولـ يقؿ َفُروَرة َواِ 
ػػػِوي  اف َوالنُّػػػُذور نػػػف مةػػػرج الُبَةػػػاِرّي ِفػػػ  كتػػػاب اْ َْيَنػػػ :ِفػػػ  الَوػػػِسيث ال َّ

َبْيَنَنػا َرُاػوُؿ المَّػِم  :َقػاؿَ  ،َ ِويوم َعف َعْبُس المَِّم ْبُف َنْاُعوٍس َرِفَ  المَّػُم َعْنػمُ 
ِإْذ َقػػػاَؿ  ،ـَ ُنِفػػػيٌؼ َظْهػػػَرُر ِإَلػػػ  ُقبَّػػػٍ  ِنػػػْف َمَسـٍ َيَنػػػافٍ َ ػػػمَّ  اهلُل َعَمْيػػػِم َوَاػػػمَّ 

____________________ 
ٔشر٘ا ا١ٌّّٕٟ وٍّؽك فٟ آ ر وراتٗ )دتةٛ اٌ ةالل ِٚةا  -(  ساٌح اٌّال ىح 1)

ن ئ١ٌٗ(   دؼّب تٓ مثب هللا تٓ س١ٍّاْ تٓ ِؽّب تٓ س١ٍّاْن دتٛ اٌ الل اٌّ رٞ

 -٘ةة ( ذؽم١ةةك مثةةب اٌ  ٠ةة  ا١ٌّّٕةةٟ   ءا  اٌىرةةة اٌ ١ٍّةةح 449اٌرٕةةٛ ٟ )خ

 .183 - 181َ ط   2003 -٘  1424 -ت١رٚخ/ٌثٕاْ   ا ٌٚٝ 
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ـْ َتْرَفػْوا "َبَمػ ، َقػاَؿ: :َقػاُلوا"َمَتْرَفْوَف َمْف َتُكوُنوا ُرُبَع َمْهِؿ الَجنَّػ ِ ":ِ َْ َواِبمِ  َمَفَمػ
ػٍس ِبَيػِسرِ  َفَوالَّػِذي َن ػُس "َقػاَؿ: ،َبَمػ  :َقػاُلوا"َمْف َتُكوُنوا ُ ُمَث َمْهِؿ الَجنَّ ِ  ِإنّْػ   ،ُنَونَّ

 (1)"َ َْرُجو َمْف َتُكوُنوا ِنْ َؼ َمْهِؿ الَجنَّ ِ 
ى:والتقدورالحذفى
بويػث ال  ،نطرس فػ  نوونػا العربػ  منرا طواب الوذؼ والتقسير  مفيبسو 

الغالػب عمػ  إذ  ،يةمو ننهنػا نوفػع إعرابػ  تعػسست فيػم الوجػور اإلعرابيػ 
س يت ؽ نع القاعػسة التػ  قّعػو  ،بم اإلعرابليقّوـ يقسر النوذوؼ  مفالنووي 

تقسير نا ال وجوس لم ف   إالفالوذؼ ليس الوذؼ والتقسير تفـز  ففبي ،لها
التقػسير ػ فػ  نجالػم الرئياػ  ػ لػيس إال وػذؼ بعػض مجػزام  مفكنا  ،الم ظ

إذ إف لغػ  العػرب  ،يعس الوذؼ نف مهـ نظاهر التأويؿنف  ـ و ( 2التركيب )
 (3) عم  اإليجاز .قائن  ف  ا ااس 

تبػسم  ،وتنتس ظاهرة الوػذؼ والتقػسير فػ  النوػو العربػ  عمػ  جبهػ  وااػع "

____________________ 
ن ٚاٌؽةةب٠س فةةٟ طةةؽ١ػ اٌثخةةا ٞ   ِؽّةةب تةةٓ  11/211(   أةةح ا ءب 1)

ئسّام١ً دتٛ مثبهللا اٌثخا ٞ اٌع فٟ   ذؽم١ك ِؽّب ا١٘ر تٓ ٔاطر إٌاطر 

إٌعاج )ِظةٛ ج مةٓ اٌسةٍفا١ٔح تاػةافح ذةرل١ُ ذةرل١ُ ِؽّةب فةإاء   ءا  ؽٛق 

ٟ  َطةٍُٝ  8/131٘  1422مثب اٌثالٟ(   ا ٌٚٝن  ٓي إٌُثِة ة١ ِّ . تَابب َو١َْف َوأَةْد ٠َ

 َُ َسٍُ َٚ  ِٗ  هللاي َم١ٍَْ

ن ٚتةاٌر ُ ِةٓ قٌةه فث١ّٕٙةا ا ةرالف ٚاػةػ ن  249( دطٛي اٌرفى١ر ط  2)

االمرات١ةةح ٠ّٚرةةب ِةةٓ اٌّفةةرءاخ ئٌةةٝ اٌعّةةً ن فاٌرمةةب٠ر ٠ىةةْٛ ترمةةب٠ر اٌؽروةةح 

ِٚةةٓ اٌّ رتةةاخ ئٌةةٝ اٌّث١ٕةةاخ ن دِةةا اٌؽةةذف ف١ىةةْٛ تؽةةذف اٌعٍّةةح دٚ ت ةةغ 

 دظ ا ٙا ن 

( ِٓ ذمة٠ُٛ االمةراب لةٌُٛٙ ئْ اٌرمةب٠ر فةٟ )ئ٠ةان ا سةب( دؼةذ ن ٚدؼةذ  3)

ا سب ٚفةٟ )ا٠ةبا  د٠رةٗ(  د٠ةد ا٠ةبا  د٠رةٗ ن ِٚصةً قٌةه وص١ةر . ِةع إٌؽةاج   

 . 23ب٠ٓ اٌ مثالٚٞ ط  طالغ اٌ
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إلػػ  مف ت ػػؿ إلػػ  تقػػسير الجنمػػ  والتركيػػب  ،نػػف تقػػسير الوركػػ  اإلعرابيػػ 
اػػوام ماػػنس إليهػػا مو كانػػت  ،وتفػػـ فينػػا بػػيف ذلػػؾ مجػػزام الجنمػػ  ،والكػػفـ

 (1)"تكنم  لها
 ،ابف جنػ  الػذي اػنار أػجاع  العربيػ كػ ،وقس توسث عنم ك ير نف النواة

وننػػا جػػام عمػػ  اّتاػػاع الكػػفـ ":ؿاقػػالػػذي اػػنار اتاػػاعا ويػػث واػػيبويم 
َواْاَأِؿ اْلَقْرَيَ  الَِّت  ُكنَّا ِفيَها َواْلِعيَر الَِّت  َمْقَبْمَنا ) :واالةت اِر قولم تعال  جّسر

 االقريػػ  كنػػ وعنػػؿ ال عػػؿ فػػ  ،فاةت ػػر ،مهػػَؿ القريػػ  :إّننػػا يريػػس( 2) (ِفيَهػػا
 :قولُػم عػّز وجػؿّ  م ف  االّتااع... ون م كاف عانًف ف  ا هؿ لو كاف هاهنا

 ،(3) (َوَن َػُؿ الَّػػِذيَف َكَ ػُروا َكَن َػػِؿ الَّػِذي َيْنِعػػُؽ ِبَنػا اَل َيْاػػَنُع ِإالَّ ُسَعػاًم َوِنػػَسامً )
نَّنا ُأّبه نَّنا النعنػ  وا بالننعوؽ بمػوا  ف ك ػروا كن ػؿ َنػَ ُمكـ وَن َػُؿ الػذي :. وا 

ولكنم جام عم  اع  الكػفـ واإِليجػاز  ،الناِعؽ والننعوِؽ بم الذى اُل َيانع
 (4)"لعمـ النةاَطب بالنعن 

ننػا يكػوف  ،يتكػس لنػا مف الوػذؼ ال يكػوف نطمقػا ويػث مرسنػا الوػذؼ فهو وا 
ومنم ال بس مف يكوف  ،التااع الكفـ واالةت ار وم ،لطمب الة   ف  المااف

 اي طف إليم لسالل  الكفـ عميم .ومنم  ،نا لسى الاانعالنوذوؼ نعمو 
قولػػم فػػ  بػػاب نػػا ينت ػػب عمػػ  لك ػػرة االاػػتعناؿ فننػػم  عنػػسر أنػػا الوػػذؼف

 ف الأػػ م إذا ك ُػػر فػػ  كفنهػػـ ؛ وغيػػروا هػػذا ":النػػسح والتعظػػيـ مو الأػػتـ
لػـ مُؾ وال تقػوؿ  :كاف لم نوٌو ليس لغيرر ننا هو ن مُػم. مال تػرى منػؾ تقػوؿ

____________________ 
 255(دطٛي اٌرفى١ر إٌؽٛٞ ط  1) 

 82(س ٛ ج ٠ٛسف آ٠ح 2) 

 171(س ٛ ج اٌثمرج آ٠ح 3) 

 256ن 2/2552ا طٛي فٟ إٌؽٛ  1/212( وراب س١ث٠ٛٗ 4)
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وتقػوؿ لػـ  ،هػذا قػاضٍ  :ال مسِر كنػا تقػوؿ :وتقػوؿ ( ،مُقػؿْ )إذا مرست  ،لـ مؽُ 
فػالعرب ننػا يغيػروف ا ك ػر فػ  كفنهػـ  ،ُمَبؿ وال تقوؿ لـ مَرـْ تريػس لػـ ُمراـِ 

 (1عف واؿ نظائرر. )
نا يكػوف فيػم الن ػسُر )ف  باب  قولم فننم الوذؼ ػ عنسر ػ لفةت ار ومنا

وة ػوؽ  ،  فيقػوؿ الوػاج َنتَػ  اػير عميػم :ؾوذلؾ قول":(ِوينًا لاع  الكفـ
 ،ووػيَف ُة ػوِؽ الػنجـ ،َزَنػَف َنْقػسـِ الوػاجَّ  :وَ فَة الَعْ ر. فِإنَّنا هو ،النجـ

 (2ولكنَّم عم  اع  الكفـ واالةت ار. )
ووقت  ،ووقت ة وؽ النجـ ،جئتؾ وقت نقسـ الواج :فالنراس ف  جنيع هذا

اـ الن ػسر نقانػم لمساللػ  عمػ  ، فوػذؼ ظػرؼ الزنػاف ، ومقػ فة الع ػر 
 .الوقت 
ننػا ":سامػلطمب الة   فننػم قولػم نعمػف التػرةيـ فػ  النػ عنسر الوذؼ ومنا وا 

إال مف  ،و ف موؿ الكػفـ مبػػسا النػػسام ،فعمػوا هػػذا بالنػػسام لك رتػم فػػ  كفنهػػـ
فهػػو موؿ كػػؿ كػػفـ لػػؾ بػػم تعطػػؼ  ،تسعػػم ااػػتغنام بإقبػػاؿ النةاَطػػب عميػػؾ

نػا ك ػر وكػاف ا وؿ فػ  كػؿ نوفػع، وػذفوا ننػم تة ي ػا ؛ فم ،النكمَّـ عميػؾ
وتػ  جعمػور بننزلػ  ا  ػوات ونػا  ،هـ ننػا يغيػروف ا ك ػر فػ  كفنهػـ ن

كنػا فعمػوا فػ   ،ويوػذفوف ننػم ،مأبم ا  وات نف غير ا اػنام النتنكنػ 
 (3لـ ُمَبْؿ. )

____________________ 
 2/196( وراب س١ث٠ٛٗ 1)

 1/222( اٌّرظع اٌساتك 2)

ْْ ذمَٛي: ٌةُ ديتةايِ  2/208اٌّرظع اٌساتك  (3) َوّةا ذمةٛيي ٌَةُ  ن ٚؼك )ٌُ دتً( دَ

َٓ اٌؽةذِف  ة ِِ ذفِد ا ٌَفي ٌغ١ِر رٟلا دَٚظَة قٌةَه ئ  ِةا ٠إشرَٚٔةٗي  َِ ٠َا َ٘ذا فؽي دِ ا

ِٗ. ا طةٛي فةٟ إٌؽةٛ  فٟ ت ِغ ِا ٠ىصير اسةر ّاٌٗي ٌٚة١َس ٘ةَذا ِّةا ٠يمةاسي م١ٍة

(3 /343) 
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 والوػذؼ لعنػري ك يػٌر فػ ":وقس ميس اآلنسي نا ذهب إليم اػيبويم ويػث قػاؿ
 ػػػـ  ،(1)"إذا كػػػاف النوػػػذوؼ ننػػػا تػػػسؿ عميػػػم جنمػػػ  الكػػػفـ ،كػػػفـ العػػػرب

 (2)"العرب تةت ر الكفـ لعمـ النةاطب بنا مريس :قاؿ مبو عبيسة":اؿػق
رمى بعػػض النوػػاة منػػم ال ياػػن  الوػػذؼ اتاػػاعا إال فػػ  نقػػاـ وػػذؼ وقػػس 

بقػػػام النعنػػػوؿ نػػػع تغييػػػر إعرابػػػم العانػػػؿ منػػػا إذا وػػػذؼ العانػػػؿ وبقػػػ   ،وا 
 :يتكػس ذلػؾ قػوؿ ابػف الاػراج ،(3)"وؿ عم  إعرابم فػف ياػن  اتاػاعاالنعن

إال مف ال ػرَؽ بػيف هػذا البػاب والبػاب  ،اع فرٌب نػف الوػذؼػاعمـ مف االتا
تقينم نقاـ النوذوؼ وتعربػُم بإعرابػم،  (يعن  االتااع)ذا ػمف ه ،الذي قبممُ 

يم عم  والِم توذؼ العانَؿ فيم وتسُع نا َعِنَؿ ف (يعن  الوذؼ)وذلؾ الباب 
ننػا تقػيـ فيػم النفػاؼ إليػم  ،ف  اإِلعػراب وهػذا البػاُب العانػُؿ فيػم بوالػم وا 

ـَ االاـ نقاـ النفاؼ فأنَّا االتااع ف  إقانػ   ،، مو تجعؿ الظرؼ يقـو نقا
مهػػؿ  :تريػػس (4) (َواْاػَأِؿ اْلَقْرَيػػ َ ) :النفػاؼ إليػػم نقػػاـ النفػاؼ فنوػػو قوِلػػم

مهػػؿ الطريػػِؽ  :، يريػػسوف يطػػتهـ الطريػػؽُ  بنػػو فػػففٍ  :وقػػوؿ العػػرب ،القريػػ 
 (6. ) إننا هو بر َنْف آنَف باهلل (5) (َوَلِكفَّ اْلِبرَّ َنْف آَنَف ِبالمَّمِ ) :وقولمُ 

وقس سعا بعض السارايف إل  إلغام اإلعراب التقسيري والنوم  ف  الن رسات 

____________________ 
( اٌّٛاأح ت١ٓ دتٟ ذّاَ ٚاٌثؽررٞ   دتٛ اٌماسُ اٌؽسٓ تٓ تشر ا٢ِبٞ )خ 1)

 -٘ةة ( اٌّعٍةةب ا ٚي ٚاٌصةةأٟ ذؽم١ك/اٌسةة١ب دؼّةةب طةةمر   ءا  اٌّ ةةا ف  370

 .1/190َ  1994اٌفث ح ا ٌٚٝن  -اٌفث ح اٌرات ح   ِىرثح اٌخأعٟ 

 1/191( اٌّرظع اٌساتك 2)

 . 133( ظا٘رج اٌرأ٠ًٚ ط  3)

 82( س ٛ ج ٠ٛسف آ٠ح 4)

 177( س ٛ ج اٌثمرج آ٠ح 5)

 2/255( ا طٛي فٟ إٌؽٛ 6)
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 يقتفػ  عػسـ اإلن ػاؼ ولكػف ،ا لمتياير عمػ  الساراػيفػطمب؛  (1)ؿ ػوالجن
س التأويفت والتقػسيرات التػ  تبنػ  عمػ  ماػاس نػف فقػم وأػعور بػالو" رس

ويانػػا يتطمػػب ... فا ةػػذ بواقػػع المغػػ  م المغػػوي عنػػس م ػػواب المغػػ  من اػػهـ
اَم ػوسام تنػرًة وال بيفػػنػا كػؿُّ اػ)ف   جنمػ   ،ف  ك ير نف ا ويافالتقسير 
لجنمػ  لػيس  ف نػا ي هػـ نػف هػذر ا؛  (كػؿ)ال بس نف تقسير كمن   ( ٌ ػأون

والوػذؼ ليتجنػب  (بيفػاَم أػون ٌ كػؿ نػا كػؿُّ اػوسام تنػرًة وال )بؿ  ،ظاهرها
 (2)"منر نألوؼ ف  المغاتالتكرار 

منا تمؾ التقسيرات الت  متػت بت اػير وركػات اإلعػراب لمو ػاظ عمػ  القواعػس 
نػف ذلػؾ نػ ف رفػع  ،فهػذا ننػا يجػب رففػمسوف نظر إلػ  النعنػ  النووي  

ف عم  ال اعميػ  فػ  نوػو قولػم تعػال االاـ الواقع بعس إ )ِإَذا الاَّػَناُم  :ذا وا 
ْف َمَوٌس ِنَف اْلُنْأػِرِكيَف اْاػَتَجاَرَؾ َفػَأِجْررُ ) :وقولم تعال  ،(3)( اْنَأقَّتْ   ،(4) (َواِ 

ةبػرر  (ااػتجارؾ)و ،نبتػسم (موػس) فػػ ، ف هذر ا سوات يجب مف يميها ال عػؿ
تعميؽ فعؿ ب عؿ فه  نةت ػ  ؛  ف مساة الأرط نوفوع  ل نف غير وذؼ

بالجنػػػؿ ال عميػػػ  عمػػػ  ا  ػػػ  عنػػػس جنهػػػور الب ػػػرييف ةفًفػػػا لألة ػػػش 
نبتػػسم، واػػوغ االبتػػسام بػػم تقػػسـ  (موػػس)والكػػوفييف فيجػػوز عنػػسهـ مف يكػػوف 

 (5)"ةبرر (ااتجارؾ)الأرط عميم مو نعتم بالنجرور بعسر، و
ف ف  مف كف والعفق  بينهنا تكن ،ف  باب الوذؼ اإلفنارقس يرس ن طم  

____________________ 
 . ٠ٚ118ً إٌؽٛٞ فٟ اٌمراْ اٌىر٠ُ ط  ( اٌرأ1)

 . 142ن  142( ظا٘رج اٌرأ٠ًٚ ط  2)

 .1( س ٛ ج ا ٔشماق آ٠ح 3)

 . 6( س ٛ ج اٌرٛتح آ٠ح 4)

دٚػةػ اٌّسةاٌه ئٌةٝ دٌف١ةح اتةٓ  ن 1/396(ررغ اٌرظر٠ػ مٍٝ اٌرٛػ١ػ 5) 

 . 1/757 ن ِٚغٕٟ اٌٍث١ة مٓ ورة ا ما ٠ة 2/79ِاٌه 
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لػـ ي ػرؽ  اػيبويمف ،ننهنا تقسير نػا ال وجػوس لػم فػ  ظػاهر الػنص المغػوي
ويجػوز ":فػ  قولػمويث ااتعنؿ ن طم  اإلفنار ومراس بم الوذؼ  ،بينهنا

. قػاؿ اهلل تعػال   نػا  بػت لػؾ أػاِهساؾَ  مي ،أػاِهساؾ :هذا ميفًا عمػ  قولػؾ
ـَ  فهو ن مم. ، (1) (َطاَعٌ  َوَقْوٌؿ َنْعُروؼٌ ) :جّسر فإّنا َمف يكػوَف َمْفػَنَر االاػ

مو يكػػوف َمْفػػنر  ،طاعػػ  وقػػوٌؿ نعػػروؼ منػػري :هػػذا ةبػػَرر كأّنػػم قػػاؿ وَجعػػؿ
 (2) . طاعٌ  وقوٌؿ نعروؼ من ؿُ  :الةَبر فقاؿ

 (3) :ويفنروف الوروَؼ فيقوؿ قائمهـ":قاؿبف فارس ويث تبعم اقس و 
 ال ميُّهػػذا الزَّاِجػػِري مأػػهَس الػػَوَغ م
 

 لّمذاِت َهْؿ منَت ُنَةَمسيومْف مْأَهَس ا 
فن ػػبم عمػػ  إفػػنار )مف( ، وفيػػم سليػػؿ لمكػػوفييف ،  (4) بنعنػػ  مف مأػػهس 

عمػػػػ  إعنالهػػػػا نوذوفػػػػ  فػػػػ  غيػػػػر نوافػػػػع وػػػػذفها النقػػػػررة ، وقػػػػس روار 
 الب ريوف بالرفع عم  القياس .

يبػسو  ،ال اعؿ ال يوذؼ بؿ يفنر مف رمىويث  ،وقس فرؽ بينهنا ابف جن 
، مو  رجػػؿ نػػف الكػػراـ :، مي جػػامن  نػػف الكػػراـ :و قمػػتفمػػ":ذلػػؾ نػػف قولػػم
 (5)"؛  ف ال اعؿ ال يوذؼ اف، لـ يو إنااف اواؾ :، مي وفرن  اواؾ

____________________ 
 21آ٠ح  س ٛ ج ِؽّب (1)

 1/141( وراب س١ث٠ٛٗ 2)

( اٌث١د فٟ ء٠ٛاْ ؽرفح تٓ اٌ ثةب تشةرغ ا مٍةُ اٌشةٕرّرٞ   ذؽم١ةك ء ٠ةح 3)

َ 2000اٌخف١ة ن ٌٚففةٟ اٌظةماي   ءا  اٌصمافةح ٚاٌفٕةْٛ   اٌثؽةر٠ٓ   اٌصا١ٔةح 

ن اٌث١د فٟ االٔظةاف فةٟ ِسةا ً اٌخةالف تة١ٓ إٌؽة١٠ٛٓ اٌثظةر١٠ٓ  45ط  

 2/162ا طةةةٛي فةةةٟ إٌؽةةةةٛ ٚ 3/99ٚورةةةاب سةةةة١ث٠ٛٗ  2/456ٚاٌىةةةٛف١١ٓ 

 ٚاٌ اظرٞ دٞ اٌذٞ ٠ىفٕٟ ٠ّٕٚ ٕٟ   ٚاٌٛ ٝ اٌؽرب. 2/85ٚاٌّمرؼة 

 1/177( ٠ٕار: اٌظاؼثٟ فٟ فمٗ اٌٍغح اٌ رت١ح 4)



 

 

 
 

766 

 

 

 سماسم بسيوني عبد العزيز مطرد.  أسبابه ووسائله في النحو العربي التأويل

 (1)"يوذؼ

ِإْاػَقاُط ُجػْزِم  :فالوػذؼ ،والػذي يظهػر مف هنػاؾ فرقػا بػيف الوػذؼ واإلفػنار
ُيػْسِةُؿ ) :َنْوػوَ  ،المَّْ ػظِ  َبَقػاُم َم َػِر اْلُنَقػسَِّر ِفػ  :، واإلفػناراْلَكَفـِ َمْو ُكمِّْم ِلَسِليؿٍ 

ـْ َعػػػَذاًبا مَِليًنػػػا َوُيَعػػػذَّْب ) ،(2) (َنػػػْف َيَأػػػاُم ِفػػػ  َرْوَنِتػػػِم َوالظَّػػػاِلِنيَف َمَعػػػسَّ َلُهػػػ
َوَهػػَذا اَل  ،َمِي اْئتُػػوا َمْنػػرًا َةْيػػرًا َلُكػػـْ  ،(4) (اْنَتُهػػوا َةْيػػرًا َلُكػػـْ ) (3) (اْلُنَنػػاِفِقيفَ 

ْفػػػَنارِ وَ  ،ُيْأػػػَتَرُط ِفػػػ  اْلَوػػػْذؼِ  ِنػػػْف ُنَفَوَظػػػِ   َيػػػُسؿُّ َعَمػػػ  َمنَّػػػُم اَل ُبػػػسَّ ِفػػػ  اإلِْ
 (5)اْلُنَقسَّرِ 

واػن  الوػذؼ  ،وقس تنبم ابف نالؾ إل  هذا ال رؽ فان  اإلفنار الة ػام
ويغن  عنم الجنم  النو وؿ بها ظرؼ مو جار ونجرور ":ويث قاؿالننوي 

يعنػػػ  ) ،فػػػعوةػػػص ذو الر  :ويقػػػوؿ ،(6)"مو أػػػبهم (ااػػػتقر)ننػػػوي نعػػػم 
وجػوازًا  ،بالة ام وجوًبا ف  نوو افعؿ ون عؿ ومفعؿ وت عؿ يػا رجػؿ (الفنير

 (7)ؿ"ف  نوو زيس فع

____________________ 
 2/370( اٌخظا ض 1)

 31( س ٛ ج االٔساْ آ٠ح 2)

 24( س ٛ ج ا ؼ اب آ٠ح 3)

 171( س ٛ ج إٌسال آ٠ح 4)

ب هللا تةب  اٌةب٠ٓ ِؽّةب تةٓ مثةب هللا تةٓ اٌثر٘اْ فٟ مٍَٛ اٌمرآْ   دتٛ مثة (5)

٘ة ( ذؽم١ةك ِؽّةب دتةٛ اٌفؼةً ئتةرا١ُ٘   ءا  ئؼ١ةال 794تٙاء  اٌ  وشةٟ )خ

ن 102/ 3َ  1957 -٘   1376اٌىرة اٌ رت١ح م١سٝ اٌثاتٝ اٌؽٍثٟ   ا ٌٚٝن 

 12/402ذاض اٌ رٚس  103

رةةةرغ اٌرسةةة١ًٙ   ظّةةةاي اٌةةةب٠ٓ ِؽّةةةب تةةةٓ مثةةةب هللا اتةةةٓ ِاٌةةةه.ذؽم١ك  (6)

رٛ /مثب اٌرؼّٓ اٌس١ب ن ٚاٌبورٛ /ِؽّب تبٚٞ اٌّخرْٛ   ٘عر ٌٍفثامةح اٌبو

ظةا٘رج اٌرأ٠ٚةً طة   . 1/211َ 1990٘ة    1410ٚإٌشر   اٌما٘رج . ا ٌٚٝ 

  135ن  134

 228ن  1/227( ررغ اٌىاف١ح اٌشاف١ح 7)
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ى(1)ى:الزوادة
ؿ نػػهػػ  الجانػػب النكإف سعػػوى وجػػوس زيػػاسات فػػ  بعػػض ال ػػيغ والتراكيػػب 

 ،إذ ف  الوذؼ يػزعـ اػقوط بعػض النعنػوالت فػ  الغالػب ؛لسعوى الوذؼ 
تقػسير  إلػ وت  ال يفطر النووي  ،العوانؿ وف  الزياسة يسع  وذؼ بعض

 نعنوالتها 
 ،نعنػػػ  الزيػػػاسة وساللتهػػػا فػػػ  التراكيػػػب المغويػػػ وقػػػس اةتمػػػؼ النوػػػاة فػػػ  

ػػ  مي  ػيغ  نزيػسة ػػ( 3) نف رمى مف نعنػ  الزيػاسة سةػوؿ وػرؼ( 2)فننهـ
 زيػػػاسةالغػػػرض نػػػف  فيػػػرى اػػػيبويم مف ،كةروجػػػم نػػػف غيػػػر إوػػػساث نعنػػػ 

ـْ "عنػػػس ذكػػػر قولػػػم عػػػّز وجػػػّؿ:ويػػػث قػػػاؿ  ،وػػػروؼ التأكيػػػسال َفِبَنػػػا َنْقِفػػػِه
نعنػػً  ِاػػوى نػػا كػػاف قبػػؿ مف  (َنػػا) ػ نػػم لػػيس لػػ؛ فِإنَّنػػا جػػام ":(4)ِني َػػاَقُهـْ 

 (5) تج م إال التوكيس،
لػػـ توػػسث أػػيئا اػػوى تأكيػػس النعنػػ  إذ جػػامت  نهػػا ؛ عنػػسر لغػػو  (نػػا) ػفػػ

ويث لبام  رح ابف جن  بذلؾ ف  نعرض وسي م عف زياسة اوقس  ،وتقويتم
ونعن  قول  زيست منهػا إننػا  ،واعمـ مف هذر البام قس زيست ف  مناكف":قاؿ

 (6)"ولـ توسث نعن  ،ج م بها توكيسا لمكفـ
____________________ 

( اٌ ٠اءج ٚاالٌغال ِٓ مثا اخ اٌثظر١٠ٓ ن ٚاٌظةٍح ٚاٌؽشةٛ ِةٓ مثةا اخ 1)

 . 8/128غ اٌّفظً رر اٌىٛف١١ٓ .

 . 8/128( ررغ اٌّفظً 2)

( ؼرٚف اٌ ٠اءج سرح لاي اٌ ِخشرٞ ؼرٚف اٌظٍح دٌفاظٙةا ئْ ٚدْ ِٚةا 3)

 . 423اٌّفظً فٟ طٕ ح االمراب ط   ِٚا ٚ  ِٚٓ ٚاٌثال.

 155( س ٛ ج إٌسال آ٠ح 4)

 1/180( وراب س١ث٠ٛٗ 5)

٘ ( 392دتٛ اٌفرػ مصّاْ تٓ ظٕٟ اٌّٛطٍٟ )خ  -( سر طٕامح االمراب 6)
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 اف لهػا تػأ ير إإذ  ،الزيػاسة عنػسهـ تكػوف فػ  الم ػظ فقػط مفوبهذا يتف  لنا 
  .ف  النعن 

س  ػػرح وقػػ ،(1)ويػرى آةػػروف مف نعنػػ  الزيػػاسة إلغػػام النعنػ  والعنػػؿ نعػػا 
وػػؽُّ النمغػػ  عنػػسي مْف ال يكػػوَف عػػانًف وال ":بػػذلؾ ابػػف الاػػراج فػػ  قولػػم

ال يوػػسث  نعنػػواًل فيػػم وتػػ  يمغػػ  نػػف الجنيػػع ومْف يكػػوف سةولػػم كةروجػػم
 (2)"نعن  غير التأكيس

ننػا  ،هذر الوروؼ نعتبر فيهػا نعانيهػا التػ  وفػعت لهػا مفويرى ال رام  وا 
مي تػػزييف الم ػػظ وكونػػم  ،لم ظػػ فهػػ  عنػػسهـ نػػف التأكيػػس ا ،كػػررت تأكيػػسا

مو كػػوف الكمنػػ  مو الكػػفـ باػػببها نهيئػػا الاػػتقان  وزف  ،بزياستهػػا مف ػػ 
 (3)الأعر مو واف الاجع مو غير ذلؾ نف ال وائس الم ظي  . 

فائسة الزيػاسة  مفويث رمى  ،الاابق  اآلراموقس واوؿ الرف  مف يجنع بيف 
نن ،وال ل ظي  نجرسة ،ليات نعنوي  ةال   ا فائسة الورؼ الزائس ف  كفـ وا 

نػػا ل ظيػػ  العػػرب إنػػا  ... ومنػػا ال ائػػسة  تأكيػػس النعنػػ  ،فالنعنويػػ نعنويػػ  وا 
 مو كوف الكمن  مو الكفـ ،وكوف زياستها مف   ،فه  تزييف الم ظ ،الم ظي 
مو غيػػر ذلػػؾ نػػف  ،تهيػػأ الاػػتقان  وزف الأػػعر مو لواػػف الاػػجع باػػببها

                                                                                    
َ 2000 -٘ةة 1421٘ةة (   ءا  اٌىرةةة اٌ ١ٍّةةح ت١ةةرٚخ ٌثٕةةاْ   ا ٌٚةةٟ 392

1/143 

 . 269دطٛي اٌرفى١ر إٌؽٛٞ ط   (1)

 2/259(ا طٛي فٟ إٌؽٛ 2) 

ا رثاٖ ٚإٌاا ر فٟ إٌؽةٛ   ظةالي اٌةب٠ٓ  ن 2/400( ِ أٟ اٌمرآْ ٌٍفرال 3)

 1/455َ 1987٘    ِفثٛماخ ِعّع اٌٍغح اٌ رت١ح تبِشك 911اٌس١ٛؽٟ خ

. 
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 (1) ال وائس الم ظي 
نف ذلػؾ  ،مف تو  الت  قيؿ بزياسة بعض ال يغ فيها مك ر نف والأواهس 

 (نا)وةبر )ليس( وةبر  ،وال اعؿ والن عوؿ ،زياسة البام نع النبتسم والةبر
 (2) :فنف أواهس زياستها ف  النبتسم قوؿ الأاعر ،الوجازي 

 ِبَوْاػػػػِبَؾ فػػػػ  القػػػػـو مف َيْعَمنػػػػوا
 

 ِبأّنػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػيهـ َغِنػػػػػػػػػ ّّ ُنِفػػػػػػػػػرْ  
كافيػؾ  :والتقػسير (مف يعمنػوا)مػ  النبتػسم )بواػبؾ( الػذي ةبػرر فزاس البػام ع 

 عمنهـ.
ى:تارتاالد

وهػو نػا لػيس  ،(3) الفنير الناتتر هو فنير ااتُغن  بنعنػار عػف ل ظػم
وقػػػس  ،ال كتابػػػ  وال نطقػػػاً  ،واجبػػػاً  ـمجػػػائزا اػػػوام مكػػػاف  ،لػػػم  ػػػورة ظػػػاهرة

الناتتر  فعمـ نف تة ي م بالرفع مف":النراسي قاؿ ،ة ص بفنير الرفع
 (4)ال يكوف فنير ن ب وال جر.

هػو االاػـ الػذي يعػوس إلػػ  ظػاهر قبمػم ل ظػا مو تقػسيرا واالأػػتقاؽ "فالفػنير
 ف الفنير ال يسؿ عمػ  الناػن  بن اػم وهػو ؛ نوجوس فيم وهو االاتتار 

____________________ 
 . 2/357( ررغ راف١ح اتٓ اٌؽاظة ٌٍرػٟ 1)

( اٌث١د ٌألر ر اٌرلثةاْ ا سةبٞ فةٟ ورةاب اٌؽ١ةٛاْ   مّةرٚ تةٓ تؽةر تةٓ 2)

٘ة (   255ِؽثٛب اٌىٕأٟ تاٌٛ لن ا١ٌٍصٟن دتٛ مصّاْن اٌش١ٙر تاٌعةاؼ  )خ 

االٔظاف فٟ ِسةا ً  ن1/240٘  1424ت١رٚخ   اٌصا١ٔح  –ءا  اٌىرة اٌ ١ٍّح 

 .3/108ن ٚاٌخظا ض  2/565إٌؽ١٠ٛٓ اٌثظر١٠ٓ ٚاٌىٛف١١ٓ  اٌخالف ت١ٓ

 1/120( ررغ اٌرس١ًٙ 3)

ن ٚاٌؼة١ّر  1/364( ذٛػ١ػ اٌّماطةب ٚاٌّسةاٌه تشةرغ دٌف١ةح اتةٓ ِاٌةه 4)

فٟ )ذخظ١ظٗ( ٠ ٛء ئٌٝ اتٓ ِاٌه ؼ١س ٠مٛي ِٚٓ ػة١ّر اٌرفةع ِةا ٠سةررر 

.... 
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ف  ن ام نوتنؿ فالراجع إليم الفػنير ال يبػيف نػف ن ػس الفػنير بػؿ هػو 
 (1ناتور فيم )

ويػث نػص عمػ   ،بويم ن ػطم  اإلفػنار بنعنػ  االاػتتاروقس ااتعنؿ اػي
وكػػػذلؾ هػػ  ال تقػػػع ":مّف الناػػتتر ننػػزؿ ننزلػػػ  النت ػػؿ البػػػارز فػػ  قولػػم

نوفع اإلفنار الذي ف  َفَعَمْت ؛  ّف ذلؾ اإلفنار بننزلػ  اإلفػنار الػذي 
 :كنا عبَّر ايبويم عف الأػبم بينهنػا فػ  نػوطف آةػر فقػاؿ ،(2)"لم عفن 

فهو يجري َنْجرى النفػنر الػذي ُيبػيَُّف  ،فنر ف  الني  نرفوع ّف الن"؛ ...
 (3)"عفنُتم ف  ال عؿ

وقػس  ،(4والفنير ياتتر عنس النووييف فينا يعنؿ عنؿ ال عؿ كالنأػتقات )
ةػػال هـ فػػ  ذلػػؾ ابػػف نفػػام ويػػث رمى مف ال ػػ   مو النأػػتؽ تػػسؿ عمػػ  

ذا كػا":يبػسو ذلػؾ نػف قولػم ، اوبها وعم  االاـ ساللػ  ق ػس  (فػارب)ف وا 
 ،ليسؿ عم  الفرب وعم  فاعؿ الفرب غيػر ن ػرح بػم ،نوفوعا لنعنييف

 ،ففارب يسؿ عم  ال اعػؿ غيػر ن ػرح بااػنم ،زيس فارب عنرا :فإذا قمنا
س لػو ظهػر ػفيا ليت أعري نػا الػساع  إلػ  تقػسير زائػ ،وزيس يسؿ عم  اانم

 (5)"لكاف ففف

فالفػػػنير  ،وػػػذوؼوقػػػس فػػػرؽ النوػػػاة بػػػيف الفػػػنير الناػػػتتر والفػػػنير الن
____________________ 

هللا اٌ ىثةةرٞ اٌثغةةباءٞ ( اٌٍثةاب   دتةةٛ اٌثمةةال مثةةب هللا تةةٓ اٌؽسةة١ٓ تةةٓ مثةةب 1)

ءِشةك    –٘ ( ذؽم١ةك ء. مثةب االٌةٗ إٌثٙةاْ   ءا  اٌفىةر 616ِؽة اٌب٠ٓ )خ 

 1/474َ 1995ا ٌٚٝن 

 2/351(وراب س١ث٠ٛٗ 2) 

 1/247( اٌّرظع اٌساتك 3)

 101( اٌرأ٠ًٚ إٌؽٛٞ فٟ اٌمراْ اٌىر٠ُ ط  4)

 80( اٌرء مٍٝ إٌؽاج ء/اٌثٕا ط  5)
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ويزيػػس ذلػػؾ ":قػػاؿ ابػػف جنػػ  ،النوػػذوؼ ال ُيتكػػس وال ُيعطػػؼ عميػػم كالناػػتتر
وفوًوا انتناع م ػوابنا نػف تأكيػس النفػنر النوػذوؼ العائػس عمػ  النبتػسم 

عمػ   (زيس فػربت ن اػم) فينف مجازر ؛ فف يجيزوف (زيس فربت)ف  نوو 
الوذؼ ال يكػوف إال   ف ؛مف تجعؿ الن س توكيًسا لمهام النراسة ف  فربتم 

ذا كاف ذلؾ كذلؾ ؛ فقس ااتغن  عف تأكيسر. ) ،بعس التوقيؽ والعمـ  (1وا 

فاالاػػتتار يو ػػؼ بػػم  ،االاػػتتار والوػػذؼ كنػػا فرقػػوا ميفػػا بػػيف ن ػػطمو 
منا الوذؼ فهو نف  ػ ات االاػـ الظػاهر  ،الفنير وهو ف  وكـ النذكور

 ،مف يكػوف نػذكورافا  ؿ ف  ال اعػؿ  ،والنوذوؼ يعتبر غير نوجوس م ف
تةيػر ا وقػاَت  :وقػس يكػوف ناػتترًا ن ػؿ ،طػاؿ الّميػُؿ واػهَر النْتَعبػوف :ن ؿ

 (2الننااب  لزيارة م سقائؾ وال تزعجهـ ف  غير تمؾ ا وقات.)
الوػػذؼ واالاػػتتار( بعػػض )وقػػس  ػػار عمػػ  هػػذر الت رقػػ  بػػيف الن ػػطمويف 

ويػػث  ،النوػػو إويػػام :الػػسكتور إبػػراهيـ ن ػػط   فػػ  كتابػػم نػػنهـالساراػػيف 
ومنػم  ،ذهب إل  مّنم ليس  ن  فرٌؽ بيف النبتسم النوذوؼ وال اعؿ الناػتتر
ومّف نػػا  ،ال فػػرؽ بػػيف النبتػػسم وال اعػػؿ ونائبػػم ؛  نهػػا نت قػػ  فػػ  ا وكػػاـ

ومّف النبتسم يوػذؼ وال اعػؿ ال يوػذؼ  ،اّسعار النوويوف نف الت ريؽ بينهنا
 ،فػػف وجػػم اللتزانػػم ،لقػػوؿال م ػػر لػػم فػػ  ا ،هػػو نجػػّرُس ا ػػطفح نوػػوي -

 (3)"والت ريؽ بم

____________________ 
 2/59( سر طٕامح االمراب 1)

 1/399( إٌؽٛ اٌّظفٝ   ء ِؽّب م١ب   ِىرثح اٌشثاب 2)

اٌؼ١ّر اٌّسررر فةٟ اٌةب س إٌؽةٛٞ   سة ٛء تةٓ  ن 56( ئؼ١ال إٌؽٛ ط  3)

َ طةة  2009مث١ةةب هللا تةةٓ ماتةةب اٌظةةامبٞ )ءورةةٛ اج( ِةةٓ ظاِ ةةح دَ اٌمةةرٜ 

 . 286ن  285
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وهػػذا سليػػؿ عمػػ  مف  ،إكنػػاؿ الػػنص ذهنيػػا"العفقػػ  بػػيف االاػػتتار والوػػذؼف
اػوام مكانػت ااػني  مـ  ،نػع اوتيػاج الجنمػ  إليػم ،عن را نا ليس نوجوسا

ونػا ساـ النوقػؼ المغػوي يتطمػب اإلفػاسة  ،فعمي  ؛  نها قائنػ  عمػ  ال ائػسة
 ولكػػف فػػف بػػس نػػف تقػػسيرر الكتنػػاؿ النعنػػ  . ،وؼعػػف طريػػؽ تقػػسير النوػػذ

 ف االاتتار عمػ  تقػسير "ان  عسـ وجوس الفنير ااتتارا ولـ ياـ وذفا ؛
 (1والوذؼ عم  تقسير عسنم") ،الوجوس

 ىى:التضمون
ونػف كفنهػـ مف ":اػيبويم قػاؿ ،التفنيف نبوث ذو أأف ف  المغ  العربيػ 

 (2)"ائر الكفـيجعموا الأ م ف  نوفٍع عم  غير والم ف  ا

قػػػاؿ و  ،إنػػػم وقيقػػػ  :ولمعمنػػػام فػػػ  تةريجػػػم طػػػرؽ نةتم ػػػ  فقػػػاؿ بعفػػػهـ
إنػم جنػع بػيف  :وقاؿ بعفهـ ،إنم كناي  :وقاؿ آةروف ،إنم نجاز :بعفهـ

الوقيقػػ  والنجػػاز عمػػ  طريقػػ  ا  ػػولييف ؛  ف العفقػػ  عنػػسهـ ال يأػػترط 
 (3فيها مف تننع نف إراسة النعن  ا  م  .)

التواػع فػ  ااػتعناؿ ل ػظ بجعمػم نتسيػا نعنػ  ل ػظ  :اة بأنمالنو معرفوقس 
 ،(4)فيعطػػػ  ا وؿ وكػػػـ ال ػػػان  فػػػ  التعػػػسي والمػػػزـو  ،آةػػػر ننااػػػب لػػػم

 ،إعطػام نجنػوع نعنيػيف":والغرض نف التفنيف كنا  ػرح الزنةأػري هػو
َواَل َتْعػُس َعْيَنػاَؾ ) :وذلؾ مقوى نف إعطػام نعنػ  . مال تػرى كيػؼ رجػع نعنػ 

____________________ 
طة  َن 1981( ا طةٛي   ذّةاَ ؼسةاْن ءا  اٌصمافةح   اٌّغةربن ا ٌٚةٝ   1)

164. 

 1/51(وراب س١ث٠ٛٗ 2) 

 2/582( إٌؽٛ اٌٛافٟ 3)

 170ن  2/169اٌّرظع اٌساتك  (4)
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ال ) :وال تقػػػتونهـ عينػػػاؾ نجػػاوزتيف إلػػػ  غيػػػرهـ :إلػػػ  قولػػؾ ،(1) (َعػػْنُهـْ 
 (3) وال تفنوها إليها آكميف :مي ،(2) (تَْأُكُموا َمْنَواَلُكـْ 

قيااػ  ال اػناع  بأػروط التفنيف  مف بالقاهرة نجنع المغ  العربي يرى و 
 . توقؽ الننااب  بيف ال عميف :ا وؿ : ف  
 . ويتنف نعها المبس ،  ال عؿ اآلةروس قرين  تسؿ عم  نفوظػوج :ال ان 

 (4.)"نيف لمذوؽ البفغ  العرب ػنفمن  التف :ال الث 
وهػو ظػاهر كػفـ  ،يف مف التفنيف قياا  وليس اػناعياالنووي ويرى مك ر

ف  باب نف الجزام ينجـز فيم ال عػؿ إذا كػاف جوابػًا  نػٍر  قاؿايبويم ويث 
ائتنػ   :ا نا انجـز با نر فقولػؾفأن":مو نه  مو اات هاـٍ مو تنفّْ مو عرض

ومنػا نػا انجػـز  ،ال ت عػؿ يكػف ةيػرًا لػؾ :آتؾ . ومنا نا انجـز بالنه  فقولؾ
ومنػا نػا انجػـز  ،    وميػف تكػوف مزرؾ ؾ مال تأتين  موسّْ  :باالات هاـ فقولؾ
نَّنػػا انجػػـز هػػذا الجػػواب كنػػا انجػػـز  ...،مال نػػاَم مأػػربم :بػػالتنن  فقولػػؾ وا 
 نَّهـ جعمور نعمَّقًا بػا ّوؿ عيػر ناػتغٍف عنػم  ؛ بإف تأتن  ،جواب إف تأتن 
 :كنا مفَّ إف تأتن  عيػر ناػتغني  عػف آتػؾ. وزعػـ الةميػؿ ،إذا مراسوا الجزام

 نػػم إذا قػػاؿ  ؛ فمػػذلؾ انجػػـز الجػػواب ،مفَّ هػػذر ا وائػػؿ كمَّهػػا فيهػػا نعنػػ  إف
ذا ... ،ائتن  آتؾ فإف نعن  كفنم إف يكف ننؾ إتياٌف آتؾ  قػاؿ لػو نزلػت وا 

____________________ 
 28(س ٛ ج اٌىٙف آ٠ح 1)

 29(س ٛ ج إٌسال آ٠ح 2)

 2/717(اٌىشاف 3)

ن ٚمرفٗ اٌخفاظٟ تأٔٗ ئرراب ٌف  ِ ٕٝ ٌف  آ ر  2/587( إٌؽٛ اٌٛافٟ 4)

ِؽّةب اٌخفةاظٟ    ؽةراا اٌّعةاٌس   رةٙاب اٌةب٠ٓ اؼّةب تةٓ ١ٌ فةٝ ؼىّةٗ .

 19٘  ط  1284اٌّفث ح اٌٛ٘ث١ح 
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 فكأف ا وؿ وال ان  قس اجتنعا ف  نعن  عاـ . ،(1) فكأنَّم قاؿ انزؿ
ووجست ف  المغ  نف هػذا ال ػف أػيًئا ك يػرًا ال يكػاس ":ابف جن عنم قاؿ وقس 

وقػس عرفػػت  ،ولعمػػم لػو جنػػع مك ػرر ال جنيعػم لجػػام كتاًبػا فػػةًنا ،يوػاط بػم
نػم ف ػؿ نػف العربيػ  فإ ،فػإذا نػر بػؾ أػ م ننػم فتقبمػم ومنػس بػم ،طريقم

 (2)."لطيؼ واف
ننػا ُيػذهب إليػم  ،التفنيف اػناع  ولػيس قيااػيا مفاة ػنوبعض الويرى  وا 

قػاؿ ابػف  ،فنتػ  منكػف إجػرام الم ػظ عمػ  نسلولػم كػاف مولػ  ،عنس الفػرورة
لػػـ يكػف نعنػار ونعنػػ   ،عرفػُت زيػسًا ومبػػو نػف هػو :ولػو قمػػت... "ع ػ ور:

نهـ نػػف ذهػػب إلػػ  مفَّ الجنمػػ  فػػ  ونػػ ،ا واوػػس ،عرفػػُت زيػػسًا مبػػو نػػف هػػو
 ؛ نعنػ  عمنػت. وذلػؾ فااػس (عرفػت)نوفع الن عوؿ ال ػان  عمػ  تفػّنف 

 فَّ التفنيف بابم الأعر ونا جام ننم ف  الكػفـ نو ػوظ وال يقػاس عميػم 
وقػػاؿ ابػػف  ،(4)"والوػؽ منػػم ال ينقػاس :الأػهاب الة ػػاج  قػػاؿو  ،(3)"لقمتػم
 (5التَّْفِنيف اَل ينقاس")":هأاـ

بعس مف ذكر آرام النوػاة فػ   الت  يؿ ويث قاؿ إل فقس ذهب مبو وياف  امن
وكػػػػـ عطػػػػؼ العانػػػػػؿ النفػػػػنر عمػػػػػ  العانػػػػؿ النظهػػػػػر النتوػػػػسيف فػػػػػ  

فػػإف كػػاف العانػػؿ ا وؿ ي ػػ  ناػػبتم إلػػ   ،والػػذي مةتػػارر الت  ػػيؿ":النعنػػ 
 ف اإلفػنار  ؛ كاف ال ان  نونواًل عمػ  اإلفػنار ،االاـ الذي يميم وقيق 

____________________ 
 1551/ 3ررغ اٌىاف١ح اٌشاف١ح  ن 94ن 3/93( وراب س١ث٠ٛٗ 1)

 2/312(اٌخظا ض 2)

 2/426(ررغ اٌعًّ  تٓ مظفٛ  3)

 19(ؽراا اٌّعاٌس ط  4)

 1/545( ِغٕٟ اٌٍث١ة مٓ ورة ا ما ٠ة 5)
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فناػب   ،وي قػأ عينيػم :يجسع اهلل من ػم وعينيػم مي :ف التفنيف نوومك ر ن
 الجسع إل  ا نؼ وقيق .

ف كاف ال ي   كاف العانؿ نتفنًنا نعن  نا ي   نابتم إليم  نػم ال  ؛ وا 
مطعنتهػا مو  :مي ،عم ت السابػ  نػام وتبًنػا :ينكف اإلفنار نوو قوؿ العرب

 (1).  نام وتبًنا غذيتها
فنار ف  هذا القوؿ فّنف )عم تها( نعنػ  فعػؿ ي ػ  مف فمنا لـ ينكف اإل

 وهو )مطعنتها( . ،تامطم عم  النعطوؼ والنعطوؼ عميم نعا
نػػػف ف :وقػػػس ااػػػتعنؿ النوػػػاة التفػػػنيف فػػػ  ا فعػػػاؿ وا اػػػنام والوػػػروؼ

فيعنؿ عنمػم فػ  ػ بأروط ػ التفنيف ف  ا فعاؿ تفنف القوؿ نعن  الظف 
ُهْسبػػ  بػػف َةْأػػرـٍ  ونػػف ذلػػؾ قػػوؿ ،بػػرن ػػب ن عػػوليف م ػػمهنا النبتػػسم والة

 (2) :نف الرجز العذري
واِاػػػنا اْلُقمُػػػصَنتَػػػ  َتقُػػػوُؿ   الرَّ

 
َـّ قااػػػػػػػػـٍ َواْلقاِاػػػػػػػػنا   َيْوِنْمػػػػػػػػَف ُم

 :ون ػػب بػػم ن عػػوليف ،تظػػف( ؛ الاػػتي ائم الأػػروط)نجػػرى  (فػأجرى )تقػػوؿ 
 القمص( وال ن  جنم  )يونمف( .)ا وؿ 

 ،كنػا فػ  روبػتكـ الػسار بنعنػ  واػع ، فوالنتفنف والنتفنف إنا نتراسفا"
فػإف التوػريـ ننػع نة ػوص  (ننػع)نعنػ   (وػّرـ)مو جزم لنعنار كتفنيف 

، فال عػػؿ  (3)"مو الـز لػػم يػػسؿ عميػػم بػػااللتزاـ وقيقػػ  مو عرفػػا كهػػي  وذكػػر
____________________ 

 1983ن 4/1982( ا ذشاف اٌؼرب 1)

  ٌٚساْ اٌ رب )لٛي(  9/336 شرَ فٟ   أح ا ءب ( اٌرظ  ٌٙبتح تٓ 2)

ن ٚاٌمٍةض ظّةع لٍةٛصن  1/567ّٚ٘ع اٌٙٛاِةع  680/ 2ٚاٌش ر ٚاٌش رال 

ٟٚ٘ اٌفر١ح ِةٓ ا تةً. اٌرٚاسةُ اٌرةٟ ذسة١ر سة١را رةب٠با. دَ لاسةُ و١ٕةح د ةد 

 ا٠اءج تٓ ا٠ب اٌ ذ ٞ ن ٚلب رثة تٙا ظٕا ِٕٗ اْ ا٠اءج رثة تأ رٗ فاؽّح .

 21اٌس ط  (ؽراا اٌّع3)
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الـز ، ال يتعػػسى بن اػػم إلػػ  الن عػػوؿ بػػم ، ولكنػػم تفػػنف نعنػػ   ()روػػب
 )واع( فن ب الن عوؿ بم .

نام التػػػ  ورست نتفػػػنن  نعنػػػ  ااػػػـ آةػػػر ااػػػـ النو ػػػوؿ ونػػػف ا اػػػ
يقتػػرف بال ػػام  مففيجػػوز فػػ  ةبػػرر  ،النتفػػنف نعنػػ  الأػػرط الواقػػع نبتػػسم

نَّنػا جػاز ذلػؾ ":وقس عمؿ ايبويم ذلؾ بقولػم ،الواقع  ف  جواب الأرط ... وا 
عنػػ  الجػػزاِم، فػػسةمت ال ػػاُم فػػ  نفػػ   ،الػػذى يػػَأتين  فمػػم سرهػػـٌ  : ّف قولػػم؛ 

 (1)"تسةؿ ف  ةبر الجزامِ  ةبرر كنا
بػػاب فػػ  )فقػػس عقػػس ابػػف جنػػ  لػػم بابػػا اػػنار التفػػنيف فػػ  الوػػروؼ منػػا 

هػػذا بػػاب يتمقػػار النػػاس ":ااػػتعناؿ الوػػروؼ بعفػػها نكػػاف بعػػض( قػػاؿ فيػػم
وذلػػؾ  ،نغاػػواًل اػػاذًجا نػػف ال ػػنع ، ونػػا مبعػػس ال ػػواب عنػػم وموق ػػم سونػػم

لػػذلؾ بقػػوؿ اهلل  ويوتّجػػوف (،نػػع)تكػػوف بنعنػػ   (إلػػ )منهػػـ يقولػػوف: إف 
وغيػػػػر ذلػػػػؾ ننػػػػا اػػػػبوانم: }َنػػػػْف َمْنَ ػػػػاِري ِإَلػػػػ  المَّػػػػِم{ مي: نػػػػع اهلل ...

 (2)"يورسونم
فمـ يكف نوقػؼ ابػف جنػ  نػف هػذر الظػاهرة نوقػؼ اإليجػاب التػاـ كنػا هػو 

 ،ولـ يكف عم  جه  النقيض كنا هو نذهب الب رييف ،(3)نذهب الكوفييف
ولاػنا نػسفع مف ":والػسواع  قػاؿوفػوابط واػب ا وػواؿ بؿ مجازهػا بأػروط 
، لكنا نقوؿ: إنم يكوف بنعنار ف  نوفع سوف نوفع  يكوف ذلؾ كنا قالوا

____________________ 
 . 140ن 1/139( وراب س١ث٠ٛٗ 1)

 . 309ن 308/ 2( اٌخظا ض 2)

ِذ٘ة س١ث٠ٛٗ ن ٚاٌّؽمم١ٓ ِٓ د٘ةً اٌثظةرج ن دْ فةٟ    "لاي اٌّراءٞ: (3)

 "ذىْٛ ئ  ٌٍارف١ح ؼم١مح دٚ ِعاااذ ن ِٚا دُٚ٘  ةالف قٌةه  ء تاٌرأ٠ٚةً ئ١ٌةٗ

 "ٟ )مٍةٝ(:ن ٚلاي د٠ؼةا فةٟ ؼب٠صةٗ مةٓ ِ ةأ 253ن 252اٌعٕٝ اٌبأٟ ط  

ٚدوصةةةر ٘ةةةذٖ اٌّ ةةةأٟ ئّٔةةةا لةةةاي تةةةٗ اٌىٛف١ةةةْٛ ن ِٚةةةٓ ٚافمٙةةةُ ن وةةةاٌمرثٟ ن 

 480اٌعٕٝ اٌبأٟ ط   "ٚاٌثظر٠ْٛ ٠إٌْٚٛ قٌه
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، فأنػػا فػػ  كػػؿ نوفػػع  عمػػ  واػػب ا وػػواؿ الساعيػػ  إليػػم، والناػػوغ  لػػم
وعم  كؿ واؿ فف، مال ترى منؾ إف مةذت بظاهر هذا القػوؿ غ ػًف هكػذا، ال 

ونوػو  …زيػس، ومنػت تريػس: نعػم، نقّيًسا لزنػؾ عميػم مف تقػوؿ: اػرت إلػ  
ولكف انفع ف  ذلؾ راًنا يعنؿ عميم، ويػتنف  ،ذلؾ ننا يطوؿ ويت اوش
 (1) التزاـ الأناع  لنكانم.
ػ عنس النوػاة ػ  النق وس بم إذالتفنيف  منواعنوع نف  والونؿ عم  النعن 

مو  ،(2)"يْعط  الأَّْ م وكـ َنا مأبهم ِفػ  َنْعَنػاُر َمو ِفػ  َل ظػم َمو فيهَنػامف 
ونػػؿ ل ػػظ عمػػ  نعنػػ  آةػػر مو تركيػػب عمػػ  تركيػػب آةػػر لأػػبم بػػيف "هػػو

الم ظػػيف مو التػػركيبيف فػػ  النعنػػ  النجػػازي فيأةػػذاف وكنهنػػا النوػػوي نػػع 
فرورة وجوس قرين  ل ظي  مو نعنوي  تسؿ عمػ  نفوظػ  الم ػظ مو التركيػب 

 (3)"ويتنف المبس نعهنا ،اآلةريف
العفقػ  بػيف الػنص المغػوي والقاعػسة  نػم واػيم  لتنظػيـمف   مهنيتموتكنف 

 ،(4)النووي  ننا ينت  عنم عػفج ك يػر نػف النةال ػات الم ظيػ  الننطوقػ  
، ونػذهب  اعمػـ مف هػذا الَأػْرج غػور نػف العربيػ  بعيػس":وقس قاؿ ابػف جنػ 

أنيػػث قػػس ورس بػػم القػػرآف وف ػػي  الكػػفـ نن ػػورًا وننظوًنػػا؛ كت ،نػػازح فاػػي 
، والجناعػ   ت وير نعنػ  الواوػس فػ  الجناعػ ، و  ثالنذكر، وتذكير النتن

، وفػ  ونػؿ ال ػان  عمػ  ل ػظ قػس يكػوف عميػم ا وؿ م ػًف كػاف  ف  الواوس
____________________ 

 310/ 2( اٌخظا ض 1)

 1/884( ِغٕٟ اٌٍث١ة مٓ ورة ا ما ٠ة 2)

( اٌؽًّ مٍٝ اٌّ ٕٝ    ررف ِثرٚن    ساٌح ِاظسر١ر . ءا  اٌ ٍَٛ ط  3)

ٌّ ٕٝ فٟ ذفس١ر إٌظةٛص إٌؽ٠ٛةح( ء .  ِؼةاْ طة١ّبج ٔمال مٓ )ءٚ  ا 6

َ طة  2006اٌمؽٛاة   اٌّعٍح اٌعاِ ح . ظاِ ح اٌ ا٠ٚةح . ١ٌث١ةا اٌ ةبء اٌصةآِ 

 . 45ن  44

 . 251دطٛي اٌرفى١ر إٌؽٛٞ د.ء/ مٍٟ دتٛ اٌّىا َ ط   (4)
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 (1) ، وغير ذلؾ ذلؾ الم ظ مو فرًعا
وقس ورس بم القراف الكريـ وف ي  الكفـ  ،وأواهس الونؿ عم  النعن  ك يرة

قولػػم نػػش فػػ  قػػرامة يويػػ  وا عالنتنػػث فػػ   ػػ   كتػػذكير  ،نظنػػا ون ػػرا
 ،ويث ذكر ابف جن  مف النتيف و ؼ لمقوة ،(2) (ُذو اْلُقوَِّة اْلَنِتيفُ ) :تعال 

وذلػػؾ  ف  ،نتن ػػ  (القػػوة)الننعػػوت  مفنػػع  ،نػػذكرا (النتػػيف)وجػػام النعػػت 
 (3)القوة قس ونمت عم  نعن  الوبؿ.

 (4) :ونف أواهس ذلؾ ميفا قوؿ ا عأ 
ـْ مِاػػػي ًا كأَّننػػػػا  َمَرى َرُجػػػًف نػػػػنه

 
ػػػبا  ُـّ إَلػػ  َكْأػػػَوْيِم َك َّػػا ُنَةفَّ  َيُفػػ

باً "فيجور َمف يكوف   ؛ ، َفيكوف َنْوُنوال عمػ  اْلَنْعنػ "ك َّا"، َو  ا لَقْولم"نَةفَّ
____________________ 

 ٚاٌشرض: إٌٛع وّا لاي اٌّؽمك . 2/413اٌخظا ض  (1)

ُْ هللا ٘ةةٛ اٌةةرااقي قٚ اٌمةةِٛج  58( سةة ٛ ج اٌةةذا ٠اخ آ٠ةةح 2) ٚلةةرد ا مّةةُ )ئ

( تعر اٌّرة١ٓ ِعةاَٚ جذ ٌة  )اٌمةٛج( ٚ٘ةٛ طةفحب ٌة  )اٌةرااق( ن ٚ٘ةذا ٚئْ  ِٓ اٌّر١

واْ ٚا ءا ن ئ  دْ اٌرخر٠َط م١ٍٗ ػ ١فب ٌَؼْ ِف اٌعةٛاِ  ِةٓ ؼ١ةس اٌعٍّةحين 

ٌعةاِع  -ن ٚذفس١ر اٌمرؽثةٟ  4/211اٌب  اٌّظْٛ فٟ مٍَٛ اٌىراب اٌّىْٕٛ 

ؼىاَ اٌمرآْ   دتٛ مثب هللا ِؽّب تٓ دؼّب تٓ دتةٟ تىةر تةٓ فةرغ ا ٔظةا ٞ  

٘ةةة ( ذؽم١ةةةك دؼّةةةب اٌثرءٚٔةةةٟ 671اٌخ  ظةةةٟ رةةةّس اٌةةةب٠ٓ اٌمرؽثةةةٟ )خ 

 -٘ةة  1384اٌمةةا٘رج   اٌصا١ٔةةح ن  –ٚئتةةرا١ُ٘ دؽفةة١ُ   ءا  اٌىرةةة اٌّظةةر٠ح 

1964  َ17/56 . 

 2/289(اٌّؽرسة 3) 

ا مشٝ اٌىث١ر ١ِّْٛ تٓ ل١س ( ررغ ء٠ٛاْ )( اٌث١د ٌألمشٝ فٟ ء٠ٛأٗ 4)

َ طةة  1974ٚ ذ ١ٍةةك ء ِؽّةةب ِؽّةةب ؼسةة١ٓ ءا  إٌٙؼةةح اٌ رت١ةةح ت١ةةرٚخ 

ن ٚاالٔظةةاف فةةٟ ِسةةا ً اٌخةةالف تةة١ٓ إٌؽةة١٠ٛٓ اٌثظةةر١٠ٓ ٚاٌىةةٛف١١ٓ 115

( ِسأٌح )اٌمةٛي فةٟ اٌّإٔةس تغ١ةر مالِةح اٌرأ١ٔةس ِّةا مٍةٝ 111ِسأٌح  لُ )

 . 2/638أح اسُ اٌفامً( 
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 (1) . ِ َف اْلَكّؼ ِف  اْلَنْعن  ُعْفو
كَأنَّػؾ تونمُػػم عمػػ   :قػػاؿ الةميػػؿ ،(2) (اْنَتُهػػوا َةْيػػرًا َلُكػـْ ) :وننػم قولػػم تعػال 

فن ػبَتم  نَّػؾ قػس  ،فينػا هػو ةيػٌر لػؾ اْنتَػِم واسةػؿ :كَأّنػؾ قمػت ،ن ذلؾ النع
 ،فمػذلؾ انَت ػب ،منَّػؾ تونمػم عمػ  منػٍر آَةػرَ  ،اْنتَػمِ  :عرفَت مّنؾ إذا قمػت لػم

ولعمـ النةاَطػب َمّنػم نونػوٌؿ  ،ووَذفوا ال عؿ لك رة ااتعناِلهـ إيَّار ف  الكفـ
واْسُةػْؿ  ،لػؾائػت ةيػرًا  :نػف قولػمف ػار بػساًل  ،انتَػمِ  :عم  منٍر ويف قاؿ لػم

 (3) فينا هو ةير لؾ
ى:التحروف

 نم ال يت ػؿ  ؛يكاس ن طم  التوريؼ يكوف نق ورا عم  البوث النووي 
ننػػػا يػػػرتبط بالتوميػػػؿ المغػػػوي لهػػػا  ػػػيغها وبنػػػا يوػػػسث فػػػ   ،بالن ػػوص وا 

وال يغ التػ  يوجػس بينهػا  ا سواتالربط بيف عسس نف  بميق س و  ،وتراكيبها
 .ت اؽ وأ م نف االةتفؼ ف  الناويتيف ال وتي  والتركيبي  نوع ا

قػػس جػػام هػػذا النوفػػع فػػ   ف ػػ  ":وقػػس عقػػس لػػم ابػػف جنػػ  ف ػػف ويػػث قػػاؿ
مفرب: االاـ وال عؿ والورؼ.فاالاػـ يػأت  توري ػم عمػ  فػربيف: موػسهنا 

، وذلػؾ  ا وؿ نا غيَّرر الناػب قياًاػا (غير نقيس)نقيس، واآلةر نانوع 
ل  أِقرة ،َنَنريّ  :فاف  إل  َنِنرقولؾ ف  اإل  َأَقِرّي،  :وا 

____________________ 
ٟ اٌفرق ت١ٓ اٌّذور ٚاٌّإٔس   مثب اٌةرؼّٓ تةٓ ِؽّةب تةٓ مث١ةب اٌثٍغح ف (1)

٘ة ( ذؽم١ةك د.ء/ 577هللا ا ٔظا ٞن دتٛ اٌثرواخن وّاي اٌةب٠ٓ ا ٔثةا ٞ )خ 

٘ة   1417ِظةر   اٌصا١ٔةحن  –اٌما٘رج  - ِؼاْ مثب اٌرٛاب   ِىرثح اٌخأعٟ 

ٌةةٗ  1/72َ  1996_  ْٛ ن ٠ٚعةةٛا ف١ةةٗ ٚظةةٗ آ ةةر ٚ٘ةةٛ دَْ ٠ىةةْٛ )ِخؼةةثا( ٌمَ

. ٕٝ ْ َّ ٌْ ّيٛ  مٍٝ ا ْؽ َِ الذ( ن فاََل ٠ىْٛ   )َ ظي

 171( س ٛ ج إٌسال آ٠ح 2)

 284  1/282وراب س١ث٠ٛٗ  (3)
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: انفػوؿَّ  ػ ،  ونف توريؼ ال عؿ نا جام ننم نقموًبػا كقػولهـ فػ  افػنوؿ َّ
 (1) . اكرهؼَّ : ، وف  اك هرَّ  ميطب :وف  مطيب

 ون ؿ هذا القمب قميؿ ؛  نم ف  غير النعتؿ والنهنوز .
َـّ عنػرو،  :وقػالوا ، والَبػفْ ، ال َبػْؿ  :قػالوا :ونف توريػؼ الوػرؼ ػ قػاـ زيػس فُػ

ف كاف بساًل فإنم فرب نػف التوريػؼ ، ـ عنرو :كقولؾ وقػالوا فػ   ،وهذا وا 
وة  ػوا  ،ومةرى ال ام ،وذفوا تارة الواو ،، وَاْؼ مفعؿ اومفعؿ :اوؼ مفعؿ
فَّ ومفَّ   (2) :فقالوا ،ُربَّ وا 

 َمُزَهْيػػػػُر ِإْف َيِأػػػػِب الَقػػػػَذاُؿ فإنَّػػػػم
 

 َلَ ْ ػػُت بَهْيَفػػؿِ  ُرَب َهْيَفػػٍؿ لِجػػبٍ  
وبقػام ال توػ  نػع التة يػؼ ؛ ساللػ  عمػ   ،بوذؼ إوسى البػائيف نػف )رب( 

فػ   ويػث قػاؿ عمػ  الفػرورة ايبويم ق رروقس  ،منها كانت ن قم  ن توو 
 (نػا)وال يجػوز َطػْرُح ":(باب )ُيْفَنُر فيم ال عُؿ الناتعَنؿ إظهػاُرر بعػس وػرؼٍ 

 :ِنُر بف َتْوَلبٍ قاؿ النَّ  ،ِنْف إّنا إالَّ ف  الأعر
واِعػػػػُس ِنػػػػْف  ػػػػيؼٍ    م َاػػػػَقْتم الرَّ

 
ْف ِنػػػػػْف ةريػػػػػٍؼ َفمػػػػػْف َيعػػػػػَسنا   وا 

ػػا نػػف ةريػػؼٍ   نَّ نَّنػػا يريػػس: وا  وهػػذا فيػػم سليػػؿ لاػػيبويم عمػػ  مف )إّنػػا(  (3)".وا 
 واقت ر الأاعر هنا عم  )إف( والنراس )إنا( . ،نركب  نف )إف( و)نا(

بػرز مو  ، ػؿ نت ػؽ عميػمم إلػ ي  رس ال ػوارؽ ال ػوت نف التوريػؼوالغرض 
 مراسفقػػس  ،(ومةواتهػػا إف)النوويػػ  التػػ  قيػػؿ فيهػػا بػػالتوريؼ بػػاب  ا بػػواب
 ،الاػػػػاكن  (إف)وبػػػػيف  ،النكاػػػػورة النأػػػػسسة (إف)يوفقػػػػوا بػػػػيف  مفالنوػػػػاة 

____________________ 
   2/438( اٌخظا ض 1)

 اٌث١د ِٓ وةالَ دتةٟ وث١ةر اٌٙةذٌٟن ٚاسةّٗٚن  442  2/438( اٌخظا ض 2)

 ماِر تٓ ؼٍس .

 141/ 3 ن 1/267( وراب س١ث٠ٛٗ 3)
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 (إف)ال قيمػػػػ  و (إفّ )فيػػػػرى النوػػػػاة مف  ،النأػػػػسسة ولكػػػػف الاػػػػاكن  (ولكػػػف)
وويئػػذ ت قػػس اةت ا ػػها  ،وتاػػكففال قيمػػ  تة ػػؼ  ،أػػيئا واوػػساالة ي ػػ  
ـْ ِنػْف َقْبِمػِم َلِنػَف ) :نوو قولم تعال  ،وتسةؿ عم  ا فعاؿ ،با انام ْف ُكْنػُت َواِ 
الّْيفَ   (1) (الفَّ

ولكػػف  ،النة  ػػ  اةت ا ػػها فقػػس فقػػست اػػبب إعنالهػػا (إف)وويػػث فقػػست 
فاػيبويم ػ رونػم  ،النواة ػ نػع ذلػؾ ػ يجيػزوف مف تعنػؿ اات ػوابا لأل ػؿ

إف عنػرا  :منػم اػنع نػف العػرب نػف يقػوؿ ،ووس نا نف ن ؽ بػم":يقوؿػ اهلل 
ْف ُكًف َلنا َليػوفيّنهـ ربُّػؾ معنػاَلهـ) :. ومهؿ النسين  يقرموف َلننطمؽٌ  ( 2) (وا 

كنػا قػالوا: كػأْف  ْسَييػْم ُوقّػاِف وذلػؾ  ف الوػرؼ بننزلػ   ،ية  وف وين بوف
كنا لـ يغيَّػر عنػُؿ لػـ يػُؾ ال عؿ، فمنا ُوذؼ نف ن ام أ م لـ يغيَّر عنُمم 

وػػيف ُوػػذؼ. ومنػػا مك ػػرهـ فأسةموهػػا فػػ  وػػروؼ االبتػػسام وػػيف  (3)ولػـ ُمَبػػؿ 
فػػ )إف(  (4)"وذفوا كنا مسةموهػا فػ  وػروؼ االبتػسام وػيف فػنوا إليهػا نػا.

لػـ يػؾ  :كقولػؾ ،النة    عنسر بننزل  فعؿ اقط بعض وروفم وبق  عنمػم
 زيس ننطمقا .

 

____________________ 
 198( س ٛ ج اٌثمرج آ٠ح 1)

ٚاٌمرالج فٟ اٌىٕ  فٟ اٌمرالاخ اٌ شر  تةٟ ِؽّةب  111( س ٛ ج ٘ٛء آ٠ح 2)

اٌٛاسفٟ اٌّمرب دتٛ ِؽّبن مثب هللا تٓ مثةب اٌّةإِٓ تةٓ اٌٛظ١ةٗ تةٓ مثةب هللا 

ٟت اٌّمةرب ذةاض اٌةب٠ٓ ٠ٚمةاي ٔعةُ اٌةب٠ٓ  تٓ مٍٝ اتةٓ اٌّثةا ن اٌرتةاظر اٌٛاسةف

ا ٌٚٝن  اٌما٘رج   –١ٕ٠ح ٘ ( ذؽم١ك ء.  اٌب اٌّشٙبأٟ   ِىرثح اٌصمافح اٌب741)

1425   ٘- 2004 َ 1/76 . 

 ( )دتً( ِٓ ت١ٍد ن ٌىُٕٙ ٌّا دسىٕٛا اٌالَ ؼذفٛا ا ٌف ٌ ال ٠ٍرمٟ ساوٕاْ .3)

 2/140( وراب س١ث٠ٛٗ 4)
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 مةـاخلات
 :مهنها عسة نتائ  نف إل التأويؿ النووي  ف س تو ؿ البوث قمنا بعس ف

  وقس تعسست ماػبابم وواػائمم ،منوو العرب العنوس ال قري لالتأويؿ ين ؿ، 
والوػػػػذؼ  ،العانػػػػؿ النوػػػػوينتعػػػػسسة كفػػػػ  ن ػػػػطموات  وظهػػػػرت فاعميتػػػػم

فهػو  ،كنػا ظهػرت لػم فوائػس نتعػسسة ،والأػذوذ وغيرهػا ،والفػرورة ،والتقسير
ننػػا ي ػػت  بػػاب  ،لةففػػات النوويػػ  وك ػػرة ا وجػػم اإلعرابيػػ ي ػػري المغػػ  با

ولكػػػف تركيػػػز النوػػػاة فػػػ  قفػػػي  العانػػػؿ  ،االجتهػػػاس فػػػ  الػػػرمي والنػػػذهب
والنعنػػوالت وك ػػرة ا وجػػم اإلعرابيػػ  مبعػػسهـ عػػف االهتنػػاـ بنعػػان  ال ػػيغ 

ناهيػػؾ عػػف قػػب  التأويػػؿ  ،وطػػرؽ تركيبهػػا ومسةمهػػـ فػػ  ال ػػناع  الم ظيػػ 
 ةفوعا لهذر ال ناع  .  ،ذ ف  النص القرآن والتقسير والأذو 

  ايطرت القواعػس النوويػ  وا قياػ  الننطقيػ  عمػ  النوػاة فػ  تةػريجهـ
فكػػانوا  ،إذ إنهػػـ لػػـ يتوق ػػوا عنػػس ا وجػػم التػػ  ورست فيػػم ،الأػػاهس النوػػوي

 ػػػـ يكم ػػػػوف من اػػػهـ نأػػػق  توجيههػػػػا  ،ي ترفػػػوف وجوهػػػا لػػػـ تػػػػرس فيػػػم
ةفاعها لمقاعسة ننا واع نجاؿ   التأويؿ النووي .وا 

   عم  الرغـ نف افن  م وؿ النذهب الب ري إال مف مهـ نا يتةػذ عمػ
 ،هػػػذا النػػػذهب توسيػػػس القبائػػػؿ العربيػػػ  التػػػ  نقمػػػوا عنهػػػا م ػػػوؿ نػػػذهبهـ

ويػػث إف هػػذا التوسيػػس  ،القرآنيػػ وتةطئػػ  النتػػأةريف نػػنهـ بعػػض القػػرامات 
وعمػ   ،غػ  عنهػامهنؿ ك يرا نف القبائؿ ال  ػيو  التػ  كػاف ينبغػ  مةػذ الم

 رماها لغ  قريش.

 ف  باب التأويؿلمظاهرة الواوسة  ت ك ير نف الن طموات وتعسستتساةم، 
فاالاتتار جزم نف اإلفػنار واإلفػنار جػزم نػف الوػذؼ وكمهػا توتػاج إلػ  

نتعمنػػيف فػػ  البوػػث عػػف ناهيػػ  مرهػػؽ الساراػػيف وال ننػػا ،وتأويػػؿ تقػػسير
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 . والت رق  بيف هذر الن طمواتالعفق  

 فػبعض  ،قسيرات النواة ليات كمها ننا يجب رففػم وعػسـ االعتػراؼ بػمت
التقػػسيرات التػػ  يتطمبهػػا الت اػػير المغػػوي لمتراكيػػب العربيػػ  التػػ  ال تاػػتقيـ 
سونها يجب االعتراؼ بها وعسـ رففها ؛  نم ي ػرؽ بهػا بػيف تػركيبيف فػ  

ْةَمِ  ُتَااِقْط َعَمْيِؾ ُرَطًبا وذلؾ ن ؿ قولم تعال  )َوُهزّْي ِإَلْيِؾ ِبِجْذِع النَّ  ،العربي 
ـْ ِبَهػػا( ) :( وقولػػم1َجِنيِّػػا( ) ـْ َوتُػػَزكّْيِه ـْ َ ػػَسَقً  ُتَطهّْػػُرُه ( 2)ُةػػْذ ِنػػْف َمْنػػَواِلِه

فجػـز  ،وال ػان  لػـ يق ػس بػم نعناهػا ،فالتركيب ا وؿ نق وس بػم نعنػ  إف
وػذوؼ ف  ا وؿ )تااقط( ورفع ف  ال ان  )تطهرهـ( فمػوال فهػـ النعنػ  الن

 (3والنقسر لنا فرقنا بيف هذيف التركيبيف . )

 واهلل معم  ومعمـ بال واب

 
 
 
 
 

____________________ 
 . 25(س ٛ ج ِر٠ُ آ٠ح 1) 

 .103( س ٛ ج اٌرٛتح آ٠ح 2)

 2/383( ررغ اٌرظر٠ػ مٍٝ اٌرٛػ١ػ 3)
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 فهرس املصادر واملراجع
  إتواؼ فففم البأػر بػالقرامات ا ربعػ  عأػر ػ الأػي  مونػس بػف نونػس

 ـ6987البنا ػ عمـ الكتب ػ ا ول  
   هػػ ػ توقيػؽ 745ارتأاؼ الفرب نف لااف العرب ػ مبو وياف ا نسلاػ

 س رجب ع ناف نونس ػ نكتب  الةانج  

   نونػػس بػػف عمػػ  بػػف نونػػس، مبػػو اػػهؿ الهػػروي )ت  -إاػػ ار ال  ػػي
هػ( توقيؽ مونس بػف اػعيس بػف نونػس قأػاش ػ عنػاسة البوػث العمنػ  433

بالجانع  اإلافني ، النسين  الننػورة، الننمكػ  العربيػ  الاػعوسي  ػ ا ولػ ، 
 هػ 6466

  هػػػ ػ 966جػػفؿ الػػػسيف الاػػيوط  ت ا أػػبار والنظػػائر فػػػ  النوػػو ػ
 ـ 6987نطبوعات نجنع المغ  العربي  بسنأؽ 

  ا  وؿ ف  النوو مبو بكر نونس بف الاري بف اهؿ النوػوي النعػروؼ
هػ( توقيػؽ عبػس الواػيف ال تمػ  ػ نتااػ  الراػال ، 366بابف الاراج )تػ: 

 بيروت -لبناف 
  عبػػس اهلل الهػػروي  مبػػو ُعبيػػس القااػػـ بػػف اػػّفـ بػػف -ا ن ػػاؿ البػػف اػػفـ

هػػ( توقيػؽ الػسكتور عبػس النجيػس قطػانش ػ سار النػأنوف 664البغساسي )تػ 
 ـ6986لمتراث ػ ا ول 

  إنبار الرواة عم  منبار النواة ػ جناؿ السيف مبو الواػف عمػ  بػف يواػؼ
 هػ 6464هػ( ػ النكتب  العن ري ، بيروت ػ ا ول  646الق ط  )ت

 لنوػوييف الب ػرييف والكػوفييف ػ عبػس اإلن اؼ ف  ناائؿ الةػفؼ بػيف ا
الػػػرونف بػػػف نونػػػس بػػػف عبيػػػس اهلل ا ن ػػػاري، مبػػػو البركػػػات، كنػػػاؿ الػػػسيف 

 ـ6663هػ( ػ النكتب  الع ري  ػ ا ول  577ا نباري )تػ: 
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  اإليفاح ف  أػرح الن  ػؿ البػف الواجػب )مبػو عنػرو ع نػاف بػف عنػر
ؼ والأػػػئوف هػػػػ( توقيػػػؽ س نواػػػ  بنػػػاي العميمػػػ  ػ وزارة ا وقػػػا646)ت 

 السيني  )إويام التراث اإلافن ( العراؽ 
  اإليفاح ف  عمؿ النوو ػ مبو القااـ الزجاج  توقيػؽ س نػازف النبػارؾ ػ

 ـ .6979سار الن ائس . ال ال   
  البوػػر النوػػيط فػػ  الت اػػير مبػػو ويػػاف نونػػس بػػف يواػػؼ بػػف عمػػ  بػػف

ونػس هػػ( توقيػؽ  ػسق  ن745يواؼ بف ويػاف م يػر الػسيف ا نسلاػ  )ت 
 هػ 6466بيروت ػ  –جنيؿ ػ سار ال كر 

  البرهاف ف  عمـو القرآف ػ مبو عبس اهلل بسر السيف نونس بػف عبػس اهلل بػف
هػ( توقيؽ نونس مبػو ال فػؿ إبػراهيـ ػ سار إويػام 794بهاسر الزركأ  )ت 

 ـ 6957الكتب العربي  عيا  الباب  الومب  ػ ا ول  
  ػ عبس الرونف بف نونػس بػف عبيػس البمغ  ف  ال رؽ بيف النذكر والنتنث

هػػػػ( توقيػػػؽ 577اهلل ا ن ػػػاري، مبػػػو البركػػػات، كنػػػاؿ الػػػسيف ا نبػػػاري )ت 
ن ػر ػ ال انيػ ،  –القاهرة  -السكتور رنفاف عبس التواب ػ نكتب  الةانج  

 ـ 6996

  تاري  ابف ةمسوف ػ عبس الػرونف بػف نونػس بػف نونػس، ابػف ةمػسوف مبػو
هػػ( توقيػؽ ةميػؿ أػواسة ػ 868يم  )تػػ: زيػس، ولػ  الػسيف الوفػرن  اإلأػب

 ـ 6988سار ال كر، بيروت ػ ال اني ، 
  التذييؿ والتكنيؿ ف  أرح كتاب التاهيؿ ػ مبو وياف ا نسلاػ  . توقيػؽ

 س واف هنساوي ػ سار القمـ سنأؽ .
   لجػانع  وكػاـ القػرآف ػ مبػو عبػس اهلل نونػس بػف مونػس  -ت اير القرطب

ي الةزرجػػػ  أػػػنس الػػػسيف القرطبػػػ  )ت بػػػف مبػػػ  بكػػػر بػػػف فػػػرح ا ن ػػػار 
بػراهيـ مط ػيش ػ سار الكتػب الن ػري  676  –هػ( توقيؽ: مونس البرسونػ  وا 
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 ـ 6964القاهرة ػ ال اني ، 

  توفي  النقا س والناالؾ بأرح مل ي  ابف نالؾ ػ مبو نونػس بػسر الػسيف
هػػ( 749واف بف قااـ بف عبس اهلل بف عمّ  النراسي الن ري النػالك  )ت

 ـ6668عبس الرونف عم  اميناف، سار ال كر العرب ، ا ول   توقيؽ:
  جانع البيػاف فػ  تأويػؿ القػرآف ػ نونػس بػف جريػر بػف يزيػس بػف ك يػر بػف

هػ( توقيؽ . مونس نونس أػاكر ػ 366غالب اآلنم ، مبو جع ر الطبري )ت 
 ـ 6666نتاا  الراال  ا ول ، 

 ف واػف بػف قااػـ الجن  السان  ف  وروؼ النعان  مبو نونػس بػسر الػسي
هػ( توقيؽ: س فةر 749بف عبس اهلل بف عمّ  النراسي الن ري النالك  )ت 

 –ا اػػتاذ نونػػس نػػسيـ فافػػؿ ػ سار الكتػػب العمنيػػ ، بيػػروت -الػػسيف قبػػاوة 
 ـ 6996لبناف ػ ا ول  

  ةزانػػ  ا سب ولػػب لبػػاب لاػػاف العػػرب ػ عبػػس القػػاسر بػػف عنػػر البغػػساسي
اػفـ نونػس هػاروف ػ نكتبػ  الةػانج ، هػ( توقيؽ وأرح: عبػس ال6693)ت

 ـ 6997القاهرة ػ الرابع ، 
  هػػػ( الهيئػػ  396الة ػػائص، مبػػو ال ػػت  ع نػػاف بػػف جنػػ  النو ػػم  )ت

 الن ري  العان  لمكتاب ػ الرابع 
   سالئؿ اإلعجاز ػ مبو بكر عبس القاهر بف عبس الرونف بف نونس ال اراػ

نونس أاكر مبو فهػر ػ  هػ( توقيؽ نونوس476ا  ؿ، الجرجان  السار )ت 
 ـ6996سار النسن  بجسة ػ ال ال    -نطبع  النسن  بالقاهرة 

   نأرها النينن  كنموؽ ف  آةر كتابم )مبو العفم ونا  -راال  النفئك
إليػم( ػ مونػس بػف عبػس اهلل بػف اػميناف بػف نونػس بػف اػميناف، مبػو العػفم 

نػػ  ػ سار الكتػػب هػػػ( توقيػػؽ: عبػػس العزيػػز النين449النعػػري، التنػػوة  )ت
 ـ 6663بيروت / لبناف ػ ا ول ،  -العمني  
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  مبػػػو ال ػػػت  ع نػػػاف بػػػف جنػػػ  النو ػػػم  )ت  -اػػػر  ػػػناع  اإلعػػػراب
 ـ6666لبناف ػ ا ول  -هػ( ػ سار الكتب العمني  بيروت396
  أػػرح التاػػهيؿ ػ جنػػاؿ الػػسيف نونػػس بػػف عبػػس اهلل ابػػف نالػػؾ.توقيؽ

نونػػس بػػسوي النةتػػوف ػ هجػػر  السكتور/عبػػس الػػرونف الاػػيس، والػػسكتور /
 ـ6996لمطباع  والنأر ػ القاهرة . ا ول  

  أرح الرف  عم  الكافي  البف الواجب ػ الأػي  رفػ  الػسيف نونػس بػف
هػػػ ػ توقيػػؽ س. يواػػؼ واػػف عنػػر ػ  686الواػػف االاػػتراباذي النوػػوي 

  ليبيا –ـ ػ جانع  قار يونس  6975 - 6395
 اهلل، ابػف نالػؾ الطػائ  الجيػان ،  أرح الكافيػ  الأػافي  ػ نونػس بػف عبػس

هػ( توقيؽ س عبس الننعـ مونس هريػسي ػ 676مبو عبس اهلل، جناؿ السيف )ت 
ويام التراث اإلافن  كمي  الأريع   جانع  مـ القرى نركز البوث العمن  وا 

 والسرااات اإلافني  نك  النكرن  ػ الطبع  ا ول 
 عػػيش النوػػوي )ت أػػرح الن  ػػؿ ػ نوفػػؽ الػػسيف يعػػيش بػػف عمػػ  بػػف ي

 هػ( ػ إسارة الطباع  الننيري  ػ ن ر 643

  نونس بف الواف الرفػ  اإلاػتراباذي، نجػـ  -أرح أافي  ابف الواجب
هػػػ( توقيػػؽ نونػػس نػػور الواػػف ونونػػس الزفػػزاؼ و نونػػس 686الػػسيف )ت 

 ـ 6975لبناف  -سار الكتب العمني  بيروت  -نوي  السيف عبس الونيس 

 الجػػػزم ال ػػػان  . توقيػػػؽ  -عيس الاػػػيراف  أػػػرح كتػػػاب اػػػيبويم  بػػػ  اػػػ
 ـ6996السكتور/ رنفاف عبس التواب . الهيئ  الن ري  العان  لمكتاب 

  ال ػاوب  فػ  فقػم المغػ  العربيػ  وناػائمها واػنف العػرب فػ  كفنهػا- 
هػ( ػ سار 395مونس بف فارس بف زكريام القزوين  الرازي، مبو الوايف )ت 

 ـ 6997ػ ا ول  الكتب العمني  نونس عم  بيفوف 
  ال ناعتيف: الكتاب  والأعر ػ مبو هفؿ الواف بف عبس اهلل بف اهؿ بف
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هػػ( توقيػؽ عمػ  نونػس 395اعيس بف يوي  بف نهراف العاػكري )ت نوػو 
بيػػروت ػ  –البجػػاوي ونونػػس مبػػو ال فػػؿ إبػػراهيـ ػ النكتبػػ  العن ػػري  

 هػ6469
 ،ابػف الػوراؽ )ت  عمؿ النوو نونس بف عبس اهلل بف العباس، مبػو الواػف

الريػاض /  -هػ( توقيؽ نونوس جااـ نونس السرويش ػ نكتب  الرأػس 386
 ـ6999الاعوسي  ػ ا ول  

  كتاب االقتراح ػ جفؿ السيف الايوط  ػ توقيؽ س نونػوس اػميناف يػاقوت
 ـ 6666ػ سار النعرف  الجانعي  

 أػر، الكتاب لايبويم ػ عنرو بف ع ناف بف قنبر الوػار   بػالوالم، مبػو ب
هػػػ( توقيػػؽ عبػػس الاػػفـ نونػػس هػػاروف ػ نكتبػػ  686النمقػػب اػػيبويم )ت

 ـ6988الةانج ، القاهرة ػ الطبع : ال ال   
 ػػػ مبػػو  الكأػػاؼ عػػف وقػػائؽ التنزيػػؿ وعيػػوف ا قاويػػؿ فػػ  وجػػور التأويػػؿ

هػػ( ػ سار 538القااـ نونوس بف عنرو بف مونس، الزنةأػري جػار اهلل )ت 
 هػ 6467 -ال   بيروت ػ ال  –الكتاب العرب  

  المباب ػ مبو البقػام عبػس اهلل بػف الواػيف بػف عبػس اهلل العكبػري البغػساسي
 –هػػػ( توقيػػؽ س. عبػػس اإللػػم النبهػػاف ػ سار ال كػػر 666نوػػب الػػسيف )ت 
 ـ6995سنأؽ ػ ا ول ، 

  هػػ( 396المنػع فػ  العربيػ  ػ مبػو ال ػت  ع نػاف بػف جنػ  النو ػم  )ت
 الكويت -قافي  توقيؽ فائز فارس ػ سار الكتب ال 

  ، نجالس العمنام ػ عبس الرونف بف إاواؽ البغساسي النهاونسي الزجاج
هػ( توقيؽ عبس الافـ نونس هاروف ػ نكتب  الةػانج  337مبو القااـ )ت 

 ـ 6983القاهرة، سار الرفاع  بالرياض ػ ال اني   -
   النوتاػب فػ  تبيػيف وجػور أػواذ القػرامات واإليفػاح عنهػا ػ مبػو ال ػت
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النجمػس ا عمػ  -هػػ( ػ وزارة ا وقػاؼ396نػاف بػف جنػ  النو ػم  )ت ع 
 ـ6999لمأئوف اإلافني  

  النزهر ف  عمـو المغ  ومنواعها ػ عبس الرونف بف مب  بكػر، جػفؿ الػسيف
 –هػػ( توقيػؽ فػتاس عمػ  نن ػور ػ سار الكتػب العمنيػ  966الاػيوط  )ت 

 ـ6998بيروت ػ ا ول ، 
  مبو القااـ نونوس بػف عنػرو بػف مونػس،  -الناتق   ف  من اؿ العرب

بيػػروت ػ ال انيػػ ،  –هػػػ( سار الكتػػب العمنيػػ  538الزنةأػػري جػػار اهلل )ت 
 ـ 6987

   نعان  القرآف ػ مبو زكريا يوي  بف زياس بف عبس اهلل بف ننظػور الػسيمن
هػ( توقيؽ مونس يواؼ النجات  / نونس عم  النجار / عبس 667ال رام )ت

 ن ر ػ ا ول  –مب  ػ سار الن ري  لمتأليؼ والترجن  ال تاح إاناعيؿ الأ
   نعػػان  القػػرآف لألة ػػش ػ مبػػو الواػػف النجاأػػع  بػػالوالم، البمةػػ   ػػـ

هػػػ( توقيػػؽ الػػسكتورة هػػسى 665الب ػػري، النعػػروؼ بػػا ة ش ا واػػط )ت 
 ـ 6996نونوس قراع  ػ نكتب  الةانج ، القاهرة ا ول 

 هلل بف يواؼ بف مونػس بػف عبػس نغن  المبيب عف كتب ا عاريب ػ عبس ا
هػػ( توقيػؽ 766اهلل ابف يواؼ، مبو نونػس، جنػاؿ الػسيف، ابػف هأػاـ )ت 

سنأػؽ ػ الااساػ ،  –س. نازف النبػارؾ/ نونػس عمػ  ونػس اهلل ػ سار ال كػر 
 ـ 6985

  ،الن  ػػؿ فػػ   ػػنع  اإلعػػراب مبػػو القااػػـ نونػػوس بػػف عنػػرو بػػف مونػػس
 –  بو نموـ ػ نكتب  الهػفؿ هػ توقيؽ س. عم538الزنةأري جار اهلل )ت 

 ـ6993بيروت ػ ا ول ، 
  نونػػػس بػػػف يزيػػػس بػػػف عبػػػس ا كبػػػر ال نػػػال  ا زسي، مبػػػو  -النقتفػػػب



  

 

 
 

 

 
 7102إصدار  حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الثاني والثالثون

745 

هػ( توقيؽ نونس عبس الةالؽ عظينػ  ػ 685العباس، النعروؼ بالنبرس )ت 
 بيروت  -عالـ الكتب. 

  نقسن  ف  النوو لةمؼ ا ونر توقيؽ عز السيف التنوة  ػ وزارة ال قاف 
 ـ6966واإلرأاس القون  . نطبوعات نسيري  إويام التراث القسيـ . سنأؽ 

  هنع الهوانع ف  أرح جنع الجوانع ػ عبس الرونف بػف مبػ  بكػر، جػفؿ
هػػػػ( توقيػػػؽ عبػػػس الونيػػػس هنػػػساوي ػ النكتبػػػ  966الػػػسيف الاػػػيوط  )ت 

 ن ر –التوفيقي  
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