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 ملخص البحث
هذا البحث يعالج بعض األسماء المنصوبة التي 
تحتمل وجهين إعرابيين ، والتي تدخل تحت باب 
) المنصوبات المتشابهة ( . وهذا األمر قد 
يسبب عدم وضوح المعنى ، مما يتطلب وضع 
بعض الضوابط التي تكون كفيلة ببيان األسس 
المميزة لكل منهما ، واكتفيت في البحث 

عن المواضع التي ترددت في إعرابها  بالحديث
بين الحال والتمييز ، متخذا من كتاب ) الدر 

 المصون ( للسمين الحلبي مجاال للتطبيق .
وجاء هذا البحث في مقدمة ، وفصلين ، 
وخاتمة . تحدثت في المقدمة عن أهمية 
الموضوع ، وفي الفصل األول ذكرت أوجه 

ز ، وأفردت االفتراق واالتفاق بين الحال والتميي
الفصل الثاني بنماذج من الدر المصون توضح 
ذلك ، ثم ذيلت ذلك بخاتمة توضح أهم النتائج 

 التي أسفر عنها البحث .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

   Abstract     

This research addresses some of the 

names that are placed with two 

sides, which requires the 

development of some controls 

,which are able to show the 

foundations of each distinct ,and 

only in the search to talk about the 

expression that were expressed in 

the expression between the case and 

discrimination ,taking from the 

book of Alsamin Alhalabi area of 

application . 

In the firstchapter ,Imentioned the 

aspects of agreement and separation 

between the case and discrimination 

. 

The second chapter described the 

examples of the protected scholars 

that explain this and then concluded 

with aconclusion that explains the 

main results of the research. 
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َمة  الُمَقد ِّ
الحمددد ا الددذق خلددق ا نسددان، علامدده البيددان، 
أشددددددىرج علددددددى جزضددددددل عطائدددددده، وفضددددددل هدايتدددددده 
وعونه، والصالة والسالم على إمام البلغداء وسديد 
الفصددحاء محمددد بددن عبدددآ، وعلددى  لدده و ددحبه 

 أجمعين، وبعد....
لمددداء النحدددو كدددانوا أبعدددد نفدددر ا وأعمدددَق فكدددر ا فع

حددين وضددعوا أ ددول النحددو وقواعدددج، بمددا وهددبهم 
آ مددن عقددولي  ددحيحة تكشدد  عددن لغددة القددر ن 
المعجدددددددددز وأسددددددددداليبه الفصددددددددديحة  سدددددددددد يا  درا  

 0معانيه، وفهم مضامينه
وعنددددد التفمددددل فددددي لغددددة القددددر ن نجددددد أن تعدددددد 

بدارةة فدي الوجوج ا عرابيدة للكلمدة الواحددة رداهرة  
إعراب القر ن، فالصدنعة النحوضدة تجيدز ذلدك بنداء 

 0على وفرة االحتمال في تعدد المعنى
فاجعدددل بينندددا وبيندددك ففدددي نحدددو قولددده تعدددالى  )

لفددددددو )الموعددددددد( محتمددددددل للمصدددددددر،  (1)موعدددددددا (
، وللزمددان ) ال نخلفدده نحددن وال أنددت (وضشدهد لدده  
، وللمىددان )قددال موعدددكم يددوم الزضنددة (وضشددهد لدده  

 0(2))مىانا سوى(د له  وضشه
وعند تصفحي لكتاب "الدر المصون" لشدهاب 
الدددين أبددي ال بددداب أحمددد بددن يوسددد  بددن محمدددد 

هدد، 756المعروف بالسمين الحلبي المتوفى سنة 
ا فددددددي الوجددددددوج ا عرابيددددددة لددددددبعض  وجدددددددت تعدددددددد 
المفردات خا ة المنصدوبة، فهندا  تدداخل كبيدر 

ب بددين المنصددوبات فددي العربيددة، فهددي أكثددر أبددوا

                                                 

 0  58سورة طه/ ( 1)
 0(283، 282 /6ينفر  مغني اللبيب )( 2)

ا، لددذا قددال الخليددل  "النصددُب خزانددُة  النحددو اتسدداع 
 0(3)النحو"

فالكلمة الواحدة المنصوبة تدخل في أكثر من 
 0باب من أبواب النحو

لدددذا نجدددد ابدددن هشدددام د رحمددده آ د يدددذكر فدددي 
"المغنددددي" بدددداب المنصددددوبات المتشددددابهة، وضددددذكر 
تحتددده  "مدددا يحتمدددل المصددددرضة والمفعوليدددة"، و"مدددا 

والفرفيددددددة والحاليددددددة"، و"مددددددا  يحتمددددددل المصدددددددرضة
يحتمددددددددل المصدددددددددرضة والحاليددددددددة"، و"مددددددددا يحتمددددددددل 
المصدددددددرضة والحاليددددددة والمفعددددددول ألجلدددددده"، و"مدددددددا 

 0(4)يحتمل المفعول به والمفعول معه"
كمدا عددرل للتددداخل بددين الحددال والتمييددز ومددا 

 0(5)يتفقان فيه وما يختلفان
فاسدددددتخرت آ د عزوجدددددل د وقصددددددت بيدددددان 

بددددين الحددددال والتمييددددز مددددن  األلفددددات التددددي تددددرددت
خالل كتاب "الدر المصدون" فننده ُيَعددن مدن أعفدم 
مددددددددا ُ ددددددددن َِّ  فددددددددي القددددددددر ن الكددددددددرضم مددددددددن ناحيددددددددة 
التصرضف، وا عراب، واللغة، والمعداني، وتحليدل 
هدددددذج األلفدددددات فدددددي  دددددالحيتها للحدددددال والتمييدددددز، 
وذكدددددددر أقدددددددوال النحدددددددوضين فدددددددي هدددددددذج المواضدددددددع، 

بعن االاللةع ا المواضع االمرعدةة وعنونت لذلك بد"
عععل " وجددداء هدددذا والرمننعععلاالعععصواالممعععواا  مو   

البحث في مقدمة وفصلين وخاتمة وفهدرب ألهدم 
 0المصادر والمراجع

أمددددا المقدمددددة فددددذكرت فيهددددا أهميددددة الموضددددوع 
 0والخطة التي سار عليها البحث

                                                 

( تحقيددددددددددددق د/ مهدددددددددددددق 209/ 4كتدددددددددددداب العددددددددددددين )( 3)
 0المخزومي، ود/ إبراهيم السامرائي د مىتبة الهالل

 0(142د  134/ 6ينفر  مغني اللبيب )( 4)
 0(522د  408/ 5المرجع السابق )( 5)
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او ملاالفملااألولافل رظمافيامباثن :
المبحث األول  ماهيدة الحدال والتمييدز. وجداء 

 مطلبين في 
 0  ماهية الحالاألول
 0  ماهية التمييزوالثل ي

المبحث الثاني  أوجه االجتماع واالفتراق بين 
 الحال والتمييز. وفيه مطلبان 

 0  أوجه االجتماع بين الحال والتمييزاألول
 0  أوجه االفتراق بين الحال والتمييزوالثل ي

فعالجددت فيدده المواضددع  و مععلاالفمععلاالثععل ي:
بدددددين الحاليدددددة والتمييدددددز فدددددي الددددددر  التدددددي تدددددرددت

المصددددون، ولددددم ألتفددددت إلددددى مددددا احتمددددل الحاليددددة 
 0والتمييز مع وجوج أخرى من ا عراب

وأمددا الخاتمددة فسددجلت فيهددا أبددرة النتددائج التددي 
 0أسفر عنها البحث

وختامددا هددذا جهددد المقددل، فالطددائر ال يسددتطيع 
أن يضدددع فدددي حو دددلته مدددن الطعدددام إال بمقددددار 

عملددي أرجددو أن يىددون فيدده مددا سددعتها فقددط، وهددذا 
ينفعندددي عندددد ربدددي، وهدددو ال يخلدددو مدددن نقدددص أو 

فمددن آ تعددالى، وخن أخطددفت  ةلددل، فددنن أ ددبتُ 
 0فحسبي من ذلك أجر المجتهد المخطئ

أسدددددددفل آ العفددددددديم رب العدددددددر  العفددددددديم أن 
يددوفقني وجميددع المسددلمين لمددا يحددب وضرضددى إندده 

 0نعم المولى ونعم النصير
 

 
 
 
 
 

 المبحث األول
 ماهيُة الحال والتمييز

اوفةهامطلبلا:
 المطلب األول  ماهية الحال

التحدددول والتنقدددل، والوقدددُت الاعععللافعععياالل ععع :ا
ل مدن مىدان  الذق أندت فيده. ُيقدال للرجدل إذا تحدوا
ل علدددى رجدددلي بددددراهم  َحددداَل،  إلدددى مىدددان أو تحدددوا

ددددا  مددددا عليدددده ا نسددددان مددددن خيددددر أو  والحددددال أيض 
شددددر، والحددددال يددددذكر وضانددددث، يقددددال  حدددداُل فددددالن 
لدددددة،  وِّ ، وُضجمدددددع علدددددى أحدددددوال وأح  حسدددددنة وَحَسدددددن 
دددددددر علدددددددى  واألخيدددددددرة شددددددداذة  ألنا )َفَعدددددددل( ال ُيَكسا

َلة  0(1)َأف عِّ
  َتَنواَع تعرضدف الحدال وفيااصطالحاالناوين 

 عندهم، وضمىن إجمال ذلك في أنه  
ا، كلن اسم أو ما هو فدي تقدديرج منصدوب لفف د

أو نياددة،  مفسددر لمددا انددبهم مددن الهي ددات أو ماك ِّددد 
 0(2)لما انطوى عليه الكالم

أو  ما دلا على هي ةي و احبها متضمن ا ما 
 فيه معنى )في(، غير تابع وال عمدة.                     

والحددال يشدداركه فددي هددذا المعنددى بعددض األخبددار 
 . ، إال أن الحال ليس تابعا وال عمدة(3)والنعوت

                                                 

( )حدددددول( ولسدددددان 299/ 3ينفدددددر  كتددددداب العدددددين )( 1)
 0(190/ 11العرب )

 0(145/ 1( المقرب البن عصفور )2)
ووجددده شدددبه الحدددال بالصدددفة أن كدددل واحددددة منهمدددا لبيدددان ( 3)

الهي ة، لكن الصفة لبيدان هي دة الدذات، والحدال لبيدان هي دة 
المفعدددول حددددين  الفاعدددل وقدددت كونددده فدددداعال ، ولبيدددان هي دددة

وقددوع الفعددل بدده ال مطلقددا، كمددا أن الحددال تخددال  الصددفة 
فدددددي أنهدددددا غيدددددر تابعدددددة لصددددداحبها فدددددي ا عدددددراب وال فدددددي 

 0(481، 1/2/480. ينفر  الصفوة الصفية )التعرضف
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وال ُيعتددرل علددى هددذا بددفن بعددض األحددوال ال 
يجوة حذفها فتصير بدذلك عمددة ال فضدلة نحدو  
ا"، فنن العمدة فدي اال دطالح   ا قائم  "ضربي ةضد 
مددددددا َعددددددَدُم االسددددددتغناء عندددددده أ دددددديل  ال عددددددارل  

 0كالمبتدأ والخبر
  مدا جدواُة االسدتغناء والفضل افيااالصطالح

 0عنه أ يل ال عارل  كالمفعول والحال
وخن عددرل للعمدددة جددواة االسددتغناء عنهددا لددم 
تخددددددرج بددددددذلك عددددددن كونهددددددا عمدددددددة، وخن عددددددرل 
للفضدددلة امتنددداُع االسدددتغناء عنهدددا لدددم تخدددرج بدددذلك 

 0(1)عن كونها فضلة
وسددمي الحدداُل حدداال   ألندده ال يجددوة أن يىددون 
اسُم الفاعل فيها إال لما أندت فيده، تَطداول الوقدت 

قطع، أم قصر. وال يجوة أن يىون لما مضى وان
وال لمددا لددم يددفت مددن األفعددال، إذ الحدداُل إنمددا هددي 
هي ددة الفاعددل أو المفعددول و ددفُته فددي وقددت ذلددك 

 0(2)الفعل
وللحددددال َشددددَبه  بددددالمفعول بدددده مددددن حيددددث كوندددده 

، ولده شددبه  (3)فضدلة مثلده جداء بعدد انتهداء الجملدة
                                                 

، 321/ 2( ينفدددددددر  شدددددددرح التسدددددددهيل البدددددددن مالدددددددك )1)
(، فالفضددلة فددي بدداب الحددال  مددا يقددع بعددد تمددام 322

الجملددددددة بددددددذكر المسددددددند والمسددددددند إليدددددده، وخن توقفددددددت 
حصددول فائدددة الكددالم عليدده، بخددالف التمييددز فنندده ال 
يتوقددد  حصددددول فائددددة الكددددالم عليددده. ينفددددر  كشدددد  

رات ملحدددددددة ا عدددددددراب للفددددددداكهي خدددددددداب عدددددددن مالنقددددددد
(404)0 

(، وشددددددرح 213/ 1( ينفددددددر  األ ددددددول فددددددي النحددددددو )2)
 0(2/4المفصل البن ي يش )

(، 672/ 1( ينفددددر  المقتصددددد فددددي شددددرح ا يضدددداح )3)
ومددددع كوندددده يشددددبه المفعددددول بدددده إال أندددده لدددديس مثلدددده  
فالحددددال يعمددددل فيهددددا الفعددددل الددددالةم نحددددو  "جدددداء ةضددددد  

)المفعول فيه( من حيث كونده  (4)خاص بالفرف
 0(5) على معنى )في(

دددددددداوالكوفيددددددددون يسددددددددم   ألنا (6)ون الحددددددددال قطع 
األ ددل أن يىددون نعت ددا إال أندده لمددا كددان مددا قبلدده 
معرفة وهو نكرة، ُقطع عن التب ية إلدى النصدب، 
وفدددراق بعضدددهم بدددفن مدددا جددداء منهدددا بعدددد المعرفدددة 
المضددددمرة ُيسددددماى حدددداال ، ومددددا جدددداء بعددددد المعرفددددة 

 0(7)الفاهرة ُيسمى قطعا
 

                                                                      

ا"، بخدالف المفعدول بدده، راكبدا"، و"أقبدل عبددآ  مسدرع 
كما أن الحال هدي الفاعدل فدي المعندى فدد"الراكب" فدي 
نحددو  "جدداء ةضددد  راكبددا" هددو "ةضددد"، ولدديس المفعددول بدده 
كددذلك، فنندده ال يىددون إال غيددر الفاعددل أو فددي حىمدده، 
نحدددو  "ضدددرب ةضدددد  عمدددر ا"، فهدددي تشدددبه المفعدددول مدددن 

لفعدددل حيدددث إنهدددا تدددفتي بعدددد تمدددام الكدددالم، واسدددتغناء ا
بفاعله، وأن في الفعل دليال  عليها كما كان فيه دليدل 
علدددى المفعدددول. ينفدددر  شدددرح المفصدددل البدددن ي ددديش 

(2 /4)0 
دددددا ردددددرف 166/ 4( ينفدددددر  المقتضدددددب )4) ( وخصو  

الزمدددان  ألن الحدددال تقددددر بدددد)في( كمدددا يقددددر الفدددرف 
بدددددد)في(، فقولدددددك  "جددددداء ةضدددددد راكبدددددا" أق  فدددددي حدددددال 

ليدددوم" أق  فدددي اليددددوم، الركدددوب، وقولدددك  "جددداء ةضددددد  ا
وُخصا الشبه بفرف الزمان  ألن الحال ال تبقى، بل 
تنتقدددل إلدددى حدددال أخددددرى، كمدددا أن الزمدددان مددددنقضي ال 
يبقددددى، وضخُلُفددددُه غيددددرج. ينفددددر  شددددرح المفصددددل البددددن 

 0( 4/ 2ي يش )
 0(61( ينفر  المفصل في علم العربية )5)
( 4( هدامش )480/ 2/ 1( ينفر  الصدفوة الصدفية )6)

صدددددددطلح النحدددددددوق الكدددددددوفي وأثدددددددرج علدددددددى النحددددددداة والم
 0(97، 96المحدثين للباحث/ حدوارة عمر )

 0(247، 12/ 1( ينفر  معاني القر ن للفراء )7)
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 المطلب الثاني  ماهية التمييز
دددددُز  التمييدددددز بدددددين  فعععععياالل ععععع :االرمننعععععل الَمي 

ُت بعَضدددده مددددن بعددددض ففنددددا  ددددز  األشددددياء. تقددددول  مِّ
ت الشددددديَء أميدددددزج مدددددز ا  َعَزل تُددددده  دددددز  يدددددُزج ميدددددز ا، ومِّ َأمِّ
تُددددده، وكدددددذلك َميازتُددددده تمييدددددز ا فانمددددداة وامتددددداة،  وَفَرة 

 0(1)وتمياز واستماة كلنه بمعنى
الفصددددل بددددين المتشددددابهات، يقددددال   والرمننععععل:

يددزج ميددز ا ومياددزج تمييددز ا، والتمييددز يقددال تددارة َمدداَةُج يم
للفصدددددل، وتدددددارة للقدددددوة التدددددي فدددددي الددددددما ، وبهدددددا 
تستنبط المعاني، ومنه يقدال  فدالن ال تمييدز لده، 

)وامتددددداةوا وضقدددددال  انمددددداة وامتددددداة، قدددددال تعدددددالى  
وتمياددددز كددددذا مطدددداوع مدددداة، أق  انقطددددع  (2)(اليددددوم

) تكدددددددداد تميددددددددز مددددددددن وانفصددددددددل، قددددددددال تعددددددددالى  
 0(3)(الغيو

كدل اسدم نكدرة َتَضدمان  وفيااصعطالحاالناعل :
( لبيدان مدا قبلده مدن إبهدام فدي اسدم أو  معنى )مِّن 

 0نسبة
ددن(" الحددال،  فخععدباولولععه: "تضددمان معنددى )مِّ

فننها متضمنة معنى )فدي(، وخدرج بقولده  "لبيدان 
مدا قبلده" اسدم )ال( النافيدة للجدنس نحدو  "ال رجدَل 

ددن رجددل  قددائم، لكندده لدديس قددائم " فددنن التقدددير  ال مِّ
 0فيه بيان لما قبله

                                                 

( )ميدز(، ولسدان العدرب 897/ 3( ينفر  تاج اللغة )1)
 0( بتصرف414، 413/ 5)

 0 59( سورة يس/ 2)
، وضنفددددر  المفددددردات فددددي غرضددددب  8( سددددورة الملددددك/ 3)

 0(783)القر ن 

"مددددن إبهددددام" يشددددمل نددددوعي التمييددددز،  وقولععععه:
 0(4)وهما المبين إبهام ذات، والمبين إبهام نسبة

  هددددددو الواقددددددع بعددددددد فععععععللمهن اابذععععععل االعععععع ا 
المقددددددادير، وهددددددي الممسددددددوحات نحددددددو  لدددددده شددددددبر 
ا، والمىيالت نحو  له قفيز  ُبرًّا، والموةونات  أرض 

سدددال ، واألعدددداد نحدددو  عنددددق نحدددو  لددده َمَندددَوان ع
 0عشرون درهم ا

وهو المسوق لبيان ما  والمهن اابذل االنسب :
تعلدددق بددده العامدددل مدددن فاعدددل أو مفعدددول، فددداألول 

 (5)( واشعععرالاالعععد  اشعععنبل)نحدددو قولددده تعدددالى  
 (6))وفجرنددددددددددا األرل عيونددددددددددا(والثدددددددددداني نحددددددددددو  

واأل دددل  واشدددتعل شددديُب الدددرأب، وفجرندددا عيدددوَن 
 0(7)األرل

تمييددددز تمييددددز ا  ألن المددددراد بدددده رفددددع وُسددددمي ال
، أو  ا بهددام وخةالددة اللددبس، وذلددك أن ُتخبددر بخبددري
تددددذكر لففددددا يحتمدددددل وجوه ددددا، فيتددددردد المخاطدددددب 
فيهدددددا، فتنبهددددده علدددددى المدددددراد بدددددالنص علدددددى أحدددددد 

 0(8)محتمالته تبيينا للغرل

                                                 

(، 726/ 2( ينفدددددر  توضددددديح المقا دددددد والمسدددددالك )4)
(، وأوضدددددددح المسدددددددالك 9/206والتدددددددذييل والتكميدددددددل )

( 430، 429/ 1( وخرشاد السدالك )363د  2/360)
( وشدددددرح 2/286وشدددددرح ابدددددن عقيدددددل علدددددى األلفيدددددة )

( وشدددددرح 238كتددددداب الحددددددود فدددددي النحدددددو للفددددداكهي )
( 46/ 2( وشددددددرح األشددددددموني )616/ 1التصددددددرضح )

 0(288/ 2ة الصبان )وحاشي
 0 4( سورة مرضم/ 5)
 0 12( سورة القمر/ 6)
( وأوضح المسالك 287/ 2( ينفر  شرح ابن عقيل )7)

(2 /365 ،366)0 
 0(36/ 2( ينفر  شرح المفصل البن ي يش )8)
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، بينمددددا (1)والكوفيددددون يسددددمون التمييددددز تفسددددير ا
، (2)التبيدددين عبادددر عنددده سددديبوضه بدددالمفعول فيددده أو

وأحياندددا بقولددده  "بددداب مدددا ينتصدددب ألنددده قبددديح أن 
 0(3)يىون  فة"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، 256، 225، 79/ 1( ينفر  معاني القر ن للفراء )1)
( وخيضدداح الوقدد  واالبتددداء ألبددي بىددر األنبددارق 314

(1 /131 ،132 ،501 ،528)0 
 0(191/ 2(، )205/ 1( ينفر  الكتاب )2)
 0(117/ 2( الكتاب )3)

 المباثاالثل ي
 أوجه االجتماع واالفتراق بين الحال والتمييز

اوفةهامطلبلا:
المطلب األول  أوجه االجتماع بين الحال 

 والتمييز
اتفدددددق الحدددددال مدددددع التمييدددددز فدددددي أمدددددور كثيدددددرة 

  (4)منها
 األول  أنهما اسمان 

كونهمدددددا اسدددددمين، إال أن االسدددددم يىدددددون  ومدددددع
ا ومددداوال  بالصددرضح، والحدددال لكوندده و دددفا   ددرضح 
ا ومدددداوال بدددده، فيىددددون ررفددددا وجددددار ا  يىددددون  ددددرضح 
ومجددددددرور ا وجملددددددة، أمددددددا التمييددددددز فددددددال يىددددددون إال 

 0 رضحا
 الثاني  أنهما نكرتان 

" اقتضى الفعدل حداال   ففنت إذا قلت  "جاء ةضد 
راع أو إبطدداء أو منكددورة يجدديء الفاعددل عليهددا إسدد

دددا أو نحدددو ذلدددك، ولدددم يددددل علدددى  غضدددب أو رض 
 0حال مختصة وال معهودة فتكون معرفة

ا
"امدددتإل ا نددداء" لدددم  وكععع للاالرمننعععلاا ااقلععع :

يىددن بينددك وبددين المخاطددب عهددد  فددي المددالئ لدده، 
فددال يمىددن أن يددفتي معرفددة، فلددذلك وجددب التنكيددر 

 0(5)في الحال والتمييز
  الثالث  أنهما فضلتان   

وقدددد سددددبق بيدددان معنددددى الفضدددلة والعمدددددة فددددي 
 0(6)ا طالح النحوضين كما قررج ابن مالك

                                                 

( خمسة أمدور 408/ 5( ذكر ابن هشام في المغني )4)
 0اجتمع فيها الحال والتمييز

 0(27/ 9( ينفر  التذييل والتكميل )5)
 0(322، 321/ 2( ينفر  شرح التسهيل )6)
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فلدددو عدددرل للفضدددلة امتنددداع االسدددتغناء عنهدددا 
فددنن ذلددك ال ُيخرجهددا عددن كونهددا فضددلة، كقولددك  

دددا"، وقولددده تعدددالى   ا قائم  وخذا بطشدددتم "ضدددربي ةضدددد 
 بطشتم جبارضن

 الرابع  أنهما منصوبتان 
فدي كونهمدا يفتيدان بعدد  لذا أشدبها المفعدول بده

تمام الكالم، وبعد استقالل الفعدل بفاعلده، فوجدب 
 0نصبهما كما وجب نصب المفعول به

ومدددع كونهمدددا يشدددبهان المفعدددول بددده إال أنهمدددا 
ليسا مثله تمام ا، فالحال يعمل فيها الفعل الالةم، 
وهددددي الفاعددددل فددددي المعنددددى، والمفعددددول بدددده لدددديس 

 0(1)كذلك
ددا" و"رطددل  "عشددرون  كمععلا  ععلاا ااقلعع : درهم 

ةضت ددددا" فالعامددددل فددددي التمييددددز معن ددددى، والمعدددداني ال 
 0(2)تعمل في المفعول به

 
 الخامس  أنهما رافعتان لإلبهام 

إال أن الحدددال يرفدددع إبهدددام الهي دددات، والتمييدددز 
يرفددددع إبهدددداَم الددددذوات والن َِّسددددب، أال تددددرى أنددددك إذا 
" احتمددل أن يىددون علددى  ددفات،  قلددت  "جدداء ةضددد 

ب ددددددا فقددددددد أوضددددددحت وأةلددددددت ذلددددددك فلمددددددا قلددددددت  راك
 0ا بهام

كمددددا أنددددك إذا قلددددَت  عندددددق عشددددرون احتمددددل 
دا أو  دا مدن المعددودات، فدنذا قلدت  درهم  ذلك أنواع 
دينددار ا، فقددد أةلددت ذلددك ا بهددام واتاَضددح بددذكرج مددا 

                                                 

رط أن يىون النا ب لده ( فما عدا المفعول به ال يشت1)
 0فعال متعدي ا

( وشدددددددرح 213/ 1( ينفددددددر  األ دددددددول فدددددددي النحدددددددو )2)
 0(37، 4/ 2) المفصل البن ي يش

ا مبَهمدددا. فهمدددا يجتمعدددان فدددي أن كدددال  د  كدددان متدددردا
 0(3)منهما مبين  لشيء مستبهم

ي اجتمددع فيهددا الحددال هددذج األمددور الخمسددة التدد
والتمييدددز ندددصا عليهدددا ابدددُن هشدددام فقدددال  "ففوجدددُه 
االتفدددددددداق أنهمددددددددا اسددددددددمان، نكرتددددددددان، فضددددددددلتان، 

 0(4)منصوبتان، رافعتان لإلبهام"
كمددا أنا الحددال يجتمددع مددع التمييددز فددي أمددور 

 أخرى منها 
السدددادب  الحدددال والتمييدددز ال يصدددح أن ُيقامدددا 

فددنذا قلددت  ، (5)مقددام الفاعددل، بخددالف المفعددول بدده
ددا" و"تصدباب بدددُن عمددرو عرق ددا" ال  دير بزضدددي قائم  "سِّ
دددا" أو "عرق دددا" مقدددام الفاعدددل   يجدددوة أن ُت ددديم "قائم 
ألنهمدددا ال يىوندددان إال نكدددرتين، والفاعدددل ومدددا قدددام 
َهر، والمضمر ال يىدون إال  َمر كما ُيف  مقامه ُيض 

 0(6)معرفة
َبددددددُر عنهمددددددا  السددددددابع  الحددددددال والتمييددددددز ال ُيخ 

  ألنهدددا مالةمدددان للتنكيدددر، وال يىدددون (7) (بدددد)الذق
 0شيء منهما ضمير ا

                                                 

( وتمهيدد 36/ 2( ينفر  شرح المفصل البدن ي ديش )3)
 0(3/525( والمقا د الشافية )2355/ 5القواعد )

 0(408/ 5( مغني اللبيب )4)
ول مقامددده يدددتم ( فننددده عندددد حدددذف الفاعدددل و يدددام المفعددد5)

الكالم، وال يحتاج لمنصوب  ألن الذق كان منصدوبا 
 0قد ارتفع

 0(310، 309/ 4ينفر  شرح المفصل البن ي يش )( 6)
( وذلددك فددي قددول ابددن مالددك فددي بدداب ا خبددار بالددذق 7)

 واألل  والالم 
بِّر  عنه بالاذق َخَبر   َل َأخ   ما قِّي 

 عن الذق ُمبتدأ  قبُل استقر                  
َله   ُه  ِّ ط   وما سواهما َفَوس ِّ

 عائُدها َخَلُ  معطي التكمَله  
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ا"، و"ملكدددُت  فلدددو قلدددت فدددي  "جددداء ةضدددد  ضددداحى 
 ،" تسدددعين نعجدددة"  "الدددذق جددداء ةضدددد  إيددداج ضددداحك 
و"التددددي ملكددددت تسددددعين إياهددددا نعجددددة " لكنددددَت قددددد 
نصددددبت الضددددمير فددددي األول علددددى الحددددال، وفددددي 
 الثددداني علدددى التمييدددز، وذلدددك ممتندددع  ألنا الحدددال

 0(1)والتمييز كل منهما واجُب التنكير
الثددددددامن  الحددددددال والتمييددددددز ال يتَددددددَفت ى التندددددداةع 

  ألن التنداةع يقتضدي أن يضدمر ضدمير (2)فيهما
المعمددددددول المتندددددداةع فيدددددده مددددددع العامددددددل المهمددددددل، 

                                                                      

" فذا  نحو  "الذق ضربُته ةضد 
رِّ المف خذا    ا" كان، فاد   "ضربُت ةضد 

ضدددع لالختبدددار كمسدددائل التمدددرضن وهدددذا البددداب وُ   
 0في التصرضف

لدددك اسدددم  مدددن جملدددة، وقيدددل  نَ والمعندددى  إذا ُعدددي ِّ   
ر الجملددددة عندددده بالددددذق، فعليددددك أن ُتَصدددد لددددك  أخبددددر   د ِّ

ر ذلدددك االسدددم وتجعلددده خبدددر ا بالمو دددول مبتددددأ ، وتددداخ ِّ 
عددن المو ددول المتقدددم، ومددا سددوى المو ددول وخبددرج 

دد طه بينهمددا فيىددون  ددلة للمو ددول، واجعددل فددي فوس ِّ
ا رته وجعلتَ موضع االسم الذق أخا  ه خبر ا ضدمير ا عائدد 

 0على المو ول
ا"  فنذا أخبرت عن "ةضد" من قولك  "ضربتُ    ةضدد 

ينفدددر  توضددديح المقا دددد . قلدددت  الدددذق ضدددربُته ةضدددد  
 0(1312، 1311/ 3والمسالك )

( وتمهيددددد 514( ينفددددر  شددددرح األلفيددددة البددددن النددددارم )1)
( 4/240( وأوضددددددح المسددددددالك )4570/ 9القواعددددددد )

( 268/ 1( والكنددددددددا  )824/ 2وخرشدددددددداد السددددددددالك )
 0(1/438وشرح التصرضح )

ال، نحدددو  ا البدددن معطدددي فننددده أجددداةج فدددي الحددد( خالف ددد2)
  راغب ا، علدى إعمدال الثداني، وةرندي أةر  ةرني أةر  

فدددي هدددذج الحالدددة راغب دددا، علدددى إعمدددال األول. ينفدددر  
 0(158/ 2حاشية الصبان )

والحدددال والتمييدددز ال يىدددون واحدددد  منهمدددا ضدددمير ا  
 0(3)لكونهما نكرة

مدددتإلُت َتَصددباب ُت وا فلععةمامعع اوععلااالرنععل  :
عرق ددددا، وال  قمددددُت وخرجددددُت مسددددرور ا، وخنمددددا ذلددددك 

 0(4)على الحذف إن دلا دليل
التاسددددددددع  الحددددددددال والتمييددددددددز ينصددددددددبهما اسددددددددُم 

 0التفضيل
ا أنفدددُع مدددن عمدددرو فمثعععللاالاعععلل   "خالدددد مفدددرد 

ا أشد منه دف  ا"  0معان ا"، "الشتاُء برد 
)أنددا أكثددر منددك   قولدده تعددالى  ومثععللاالرمننععل

  (5)اماال وأعز نفر 
 

 0(6)وأما نصُبه للمفعول به فموضع خالف
، فدال (7)العاشر  يفتي الحال والتمييز ماك ِّددين

تكدددددون الحدددددال لبيدددددان الهي دددددة، وال ُيزضدددددل التمييدددددز 
 0إبهام ا، بل ُيفيدان مجرَد التوكيد

وال تعثددوا   قولدده تعددالى  مثععللا لععلافععياالاععلل
ثددم وليددتم ، وقولدده تعددالى  (8)فددي األرل مفسدددين

 وضوم أبعث حياوقوله سبحانه   (1)مدبرضن
                                                 

 0(464/ 1( ينفر  شرح األشموني على األلفية )3)
 0(90/ 7( ينفر  التذييل والتكميل )4)
 0 34( سورة الكه / 5)
علدى  ن هشدام ا جمداعَ ( نقل ابن مالك، والرضي، وابد6)

عدددم نصددب )أفعددل( التفضدديل للمفعددول بدده، والح يقددة 
بعددددددض الكددددددوفيين أجدددددداة نصددددددب المفعددددددول باسددددددم  أنا 

( 1/352التفضددددديل. ينفدددددر  معددددداني القدددددر ن للفدددددراء )
( وشددددرح الكافيددددة 2/1141وشددددرح الكافيددددة الشددددافية )

( وأوضدح 5/2326( واالرتشاف )464/ 3للرضي )
 0(282الندى )( وشرح قطر 235/ 2المسالك )

 0(241( ينفر  شرح قطر الندى البن هشام )7)
 0 60( سورة البقرة/ 8)
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)إن   قولددده تعدددالى  ومثعععللا لعععلافعععياالرمننعععل
 شددهرا فددد (2)عدددة الشددهور عنددد آ اثنددا عشددر شددهرا

ااہاا ژ، ولدديس لعاملدده عدددة الشددهورتفكيددد لقولدده  
 0، فالتمييز ال ياكد عامله كما سيفتيژاااھ

الحددددددددادق عشددددددددر  الحدددددددددال والتمييددددددددز يجدددددددددوة 
 حذُفهما 

 
إذا دل عليهدددددا  (3)ة حدددددذُفهاأمدددددا الحدددددال فيجدددددو 

دليددددل، وأكثددددر حددددذفها إذا كددددان قددددوال  أغنددددى عندددده 
والمالئكددددة يدددددخلون المقددددول، نحددددو قولدددده تعددددالى  

أق  قددائلين  (4) سددالم علدديىم علدديهم مددن كددل بدداب
 0ذلك

 
ددددا إذا سددددبقه مددددا  (5)وأمددددا التمييددددز فيحددددذف أيض 

ا مدن السدياق، أو كدان  يدل عليده، أو كدان واضدح 
ج، مثل  عدُد شدهور السدنة الغرل ال يتعلق بذكر 
 0اثنا عشر، أق  شهر ا

وألجدددل هدددذا االتفددداق بدددين الحدددال والتمييدددز فدددي 
مثددل هدددذج األمددور عندددون ابدددن هشددام فدددي المغندددي 
بد"ما يحتمل الحالية والتمييز" ومثادل لدذلك بقولدك  

                                                                      

 0 25( سورة التوبة/ 1)
 0 36( سورة التوبة/ 2)
( وشددددددددرح الكافيددددددددة 380/ 2( ينفددددددددر  الخصددددددددائص )3)

( 348/ 2( وشدددددددددددرح التسدددددددددددهيل )52/ 2للرضدددددددددددي )
/ 2( وشدددرح األشدددموني )2320/ 5وتمهيدددد القواعدددد )

44)0 
 0 24د  23عد/ ( سورة الر 4)
( 270/ 9( والتذييل )1636/ 4( ينفر  االرتشاف )5)

/ 2( وهمددع الهوامددع )464، 6/463ومغنددي اللبيددب )
345)0 

ا"، فدددنن قددددارت أن الضددديف غيدددرُ   "َكدددُرَم ةضدددد  ضددديف 
ل عددن الفاعددل يمتندد ع دخددول ةضدددي فهددو تمييددز  محددوا

)مدددددن( عليددددده، وخن قددددددرت أن الضددددديف هدددددو ةضدددددد 
احتمددددل الحاليددددة والتمييدددددز، وعنددددد قصددددد التمييدددددز 

 0(6)فاألحسن دخول )من(

                                                 

 0(145/ 6( ينفر  مغني اللبيب )6)
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 المطلباالثل ي
 أوجه االفتراق بين الحال والتمييز

يفترق الحال عن التمييز في أمدور كثيدرة هدي 
  (1)على النحو اآلتي

األول  يفتي الحال جملة وشبه جملة، فاألول 
نحددو  "جدداء محمددد يضددحُك" والثدداني نحددو  "رأيددُت 

فخدرج علدى الهالل بين السدحاب"، وقولده تعدالى  
، بينما ال يفتي التمييز إال اسم ا (2)قومه في ةضنته

ا  0(3)مفرد 
والثددداني  أن الحدددال قدددد يتوقددد  معندددى الكدددالم 

 وال تمدش فدي األرل مرحداعليها، كقوله تعالى  

ن  منددوا ال تقربددوا يددا أيهددا الددذي، وقولدده تعددالى  (4)
 0(6)بخالف التمييز (5)الصالة وأنتم سىارى 

                                                 

( ومغندي 41/ 2( ينفر  شرح المفصل البدن ي ديش )1)
/ 5( وتمهيددددددددد القواعددددددددد )422د  408/ 5اللبيددددددددب )

 0(555/ 3) ( والمقا د الشافية2356، 2355
 0 79( سورة القصص/ 2)
دد3) مددا مددن الددذوات يق لبيددان مددا كددان مبهَ ( ألن التمييددز سِّ

والنسددددب، والجملددددة وشددددبهها فيهددددا إبهددددام، فددددال تصددددلح 
لبيددددان مددددا انددددبهم منهمددددا. ينفددددر  رفددددع الحجدددداب عددددن 
مخيمدددات معددداني كشددد  النقددداب عدددن مخددددرات ملحدددة 

 0(26/ 2ا عراب )
 0 37( سورة ا سراء/ 4)
 0 43النساء/  ( سورة5)
فددي هددذا بنحددو  مددا طدداب  م( اعتُددرل علددى ابددن هشددا6)

ددا  ألنددك لددو قلددت   لددم  "مددا طدداب محمددد  "محمددد  إال نفس 
يدددتم الكدددالم. وُأجيدددب  بدددفن الكدددالم فدددي التمييدددز بقطدددع 

ما أن الحدال يتوقد  عليهدا النفر عن )ما( و)إال(، ك
دون )مددددا( و)إال( فددددالتمييز ال يتوقدددد  عليدددده المعنددددى 

م إذا كددان بدددونها. حاشددية الدسددوقي علددى معنددى الكددال
 0(2/144المغني )

، والتمييدز (7)والثالث  أن الحال مبينة للهي ات
 0مبين  للذوات والنسب

ا" بياندددت بقولدددك  فععع  ااقلععع : "جددداء ةضدددد  ضددداحى 
ا" الهي دددددة التدددددي كدددددان عليهدددددا ةضدددددد  وقدددددت  "ضددددداحى 
دا" بيندت  المجئ، وخذا قلت  "عنددق عشدرون درهم 

دددددددا" ح يقدددددددة العشدددددددرضن وذاتهدددددددا مدددددددا بقولدددددددك "در  هم 
 0(8)هي؟

 0(9)والرابع  أنا الحال تتعدد، بخالف التمييز
فخددددددددرج منهددددددددا خائفددددددددا ومندددددددده قولدددددددده تعددددددددالى  

، ولددددو قلددددت  وضترقددددُب لجدددداة، كقولددددك  (10)يترقددددب
ا  0جاء محمد  راكب ا وضاحى 

، والتمييز (11)والخامس  الحال بابها االشتقاق
 0(12)بابه الجمود

                                                 

( وأما نحو  "جاء ةضد  والشمس طالعة" فهو فدي تفوضدل 7)
مقارن ددا لطلدددوع الشدددمس، وال شدددك أن هدددذا مبدددين لهي دددة 
مجي ددده، وخن كدددان القصدددد الزمدددان. حاشدددية الدسدددوقي 

(2 /144)0 
 0(198( ينفر  مثل المقرب )8)
 دددة الشددديء، والهي دددات تتعددددد، وذلدددك ألن الحدددال تبدددين هي( 9)

لصددددداحبه، والشددددديء يو ددددد   وألنددددده  دددددفة فدددددي المعندددددى
 بفو دددداف متعددددددة، بينمددددا التمييددددز يبددددين الددددذات، والمبددددين

 0(144/ 1للذات ال يتعدد. ينفر  حاشية الدسوقي )
 0 21( سورة القصص/ 10)
ك ذهب دددا(، وقولددده ( وقدددد تقدددع جامددددة نحدددو  )هدددذا ماُلددد11)

 0 74سورة األعراف/ااوتنحتون الجبال بيوتاتعالى 
ددا" أق  12) ( وقددد يقددع التمييددز مشددتق ا نحددو  "ا درنج فارس 

ددا( حدداال ، فهددذا  ، ألن بعضددهم أعددرب )فارس  مددن فدداربي
الوضع ربما التدبس فيده التمييدز بالحدال، فدفتوا بدد)من( 
لتخلصددددده للتمييدددددز، أال تدددددرى أندددددك إذا قلدددددت  "ا درج 

دا" جدداة أن َتعندي فددي هدذج الحددال، فلمدا كددان يقددع  فارس 
دددددَتبَِّهي ن ُفصدددددل بينهمدددددا بددددددخول )مدددددن(.  فيددددده لدددددبس  ُمش 

 0(41/ 2ينفر  شرح المفصل البن ي يش )
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يجدددوة أن تتقددددم علدددى عاملهدددا والسدددادب  الحدددال 
إذا كدددددان فعدددددال  متصدددددرف ا، أو و دددددفا يشدددددبهه كقولددددده 

، (1)خشددعا أبصددارهم يخرجددون مددن األجدددا تعددالى  
، ألن الحدددددال ُتشدددددبه (2)وال يجدددددوة ذلدددددك فدددددي التمييدددددز

 0(3)الفرف، فجاة تقديمها كما جاة تقديم الفرف
والسابع  الحال قد تفتي ماكدة لعاملها، نحو  

ا لعاملده،  ،(4)فتبسم ضاحىا وال يقع التمييدز ماكدد 
 0بل ُيبينه

والثامن  النصب في الحال على معنى )فدي( 
الفرفية، وفدي التمييدز علدى معندى )مدن( البيانيدة 

 0(5)للجنس
والتاسع  أن الحال يصح أن يقع جواب ا لساال 
ر بدددد)كيف(  ألنهدددا ُيسدددفل بهدددا عدددن األحدددوال،  مقددددا

 0(6)بخالف التمييز
                                                 

 0 7( سورة القمر/ 1)
( تقديم التمييز على عامله المتصدرف مسدفلة خدالف، 2)

ذهدددب سددديبوضه، والفدددراء، وأكثدددر البصدددرضين والكدددوفيين 
إلددددى منعدددده، وأجدددداةج الكسددددائي، والجرمددددي، والمدددداةني، 

حددده أبوحيدددان لكثدددرة رد، واختدددارج ابدددن مالدددك، ورجا والمبددد
ددا علددى سددائر الفضددالت. ينفددر  شددرح  شددواهدج، و ياس 

( وارتشاف الضرب 779د  775/ 2الكافية الشافية )
 0(66/ 2(، والمساعد )1635، 1634/ 4)

 0(555/ 3( ينفر  المقا د الشافية )3)
 0 19( سورة النمل/ 4)
وضال، فيشددمل تمييددز ( أق  بيددان جددنس مددا قبلدده ولددو تددف5)

العدددد والمقددادير ونحوهمددا، فنندده يبددين جددنس المعدددود 
مددثال، وضشددمل تمييددز النسددبة فنندده يبددين جددنس الشدديء 
المقصدود نسدبة العامدل إليدده، فمدثال   طداب ةضددي نفسددا، 
فددي تفوضددل  طدداب شدديء ةضددد، أق  شدديء يتعلددق بدده، 

ا( ر بد)نفس   0وجنس هذا الشيء مبهم، َفُفس ِّ
لخضددرق علددى شددرح ابددن عقيددل ينفددر  حاشددية ا  

(1 /452)0  

االفملاالثل ي
 المواضع المترددة بين الحالية والتمييز

 في الدر المصون 
االموض ااألول

 0(7)ماذا أراد آ بهذا مثال قولهاتاللى:
نصدددب   مدددثال"قولددده   قعععللاالسعععمن االالهعععي:

علدددى التمييدددز، قيدددل  جددداء علدددى معندددى التوكيدددد، 
، ألندده مددن حيددث أشددير إليدده بددد"هذا" ُعلِّددَم أندد ه َمَثددل 

ا لالسم الذق أشير إليده.  فجاء التمييز بعدج ماكد 
وقيل  نصب  على الحدال، واختلد  فدي  داحبها 
فقيل  اسم ا شدارة، والعامدل فيهدا معندى ا شدارة، 
وقيددل  اسددُم آ تعددالى أق  متمددثال  بددذلك، وقيددل  
علددى القطددع وهددو رأق الكددوفيين، ومعندداج عندددهم  

مددا قبلدده واأل ددل  بهددذا  أندده كددان أ ددله َأن  َيت َبددعَ 
 0(8)المثل، فلما ُقطع عن التب ية انتصَب"

 
 تحليل وتوضيح 

ذكر السمين الحلبي وجهين من ا عدراب فدي 
وهمدددا  كونددده تمييدددز ا أو حددداال ،  مدددثالنصدددب لفدددو 

وأشددار إلددى أن الكددوفيين يطلقددون علددى )الحددال(  
القطددع، وقددد سددبق بيددان ذلددك فددي تعرضددف الحددال. 

ي فددي جددواة وجهددي الحاليددة وسددبق السددمين الحلبدد
، (10)، والددددددددددددددددراةقن (9)والتمييددددددددددددددددز ابددددددددددددددددُن عطيددددددددددددددددة

 0(11)والعىبرق 
                                                                      

 0(405رات ملحة ا عراب )خدكش  النقاب عن م( 6)
 0 26( سورة البقرة/ 7)
 0(232، 231/ 1( الدر المصون )8)
 0(112/ 1( ينفر  المحرر الوجيز )9)
 0(365/ 2( ينفر  مفاتيح الغيب )10)
 0(44/ 1( ينفر  التبيان في إعراب القر ن )11)



 م2018والثالثون  ابعالعدد الس      جملة كلية اللغة العربية باملنصورة  

972 

 

 مدثالإعدراب  (2)، وأبوحيان(1)بينما اختار مىي
 0تمييز ا

دددددددا موقدددددددع  وجعلددددددده ابدددددددن كيسدددددددان تمييدددددددز ا واقع 
 0(3)الحال

علدى التمييددز هدو كقولددك لمددن  مددثالوانتصداب 
أجددددداب بجدددددواب غدددددث   مددددداذا أردَت بهدددددذا جوابدددددا؟ 

ا ردي  دا  كيدف تنتفدُع بهدذا وقولك لم ن حمل سدالح 
ا؟  0(4)سالح 

إال أنا ابددددن الحاجددددب د رحمدددده آ د اعتددددرل 
تمييدددز ا، وحىدددم عليددده بدددالغلط،  مدددثالعلدددى إعدددراب 

ا فقدال  "تَدَوهام بعدض  وجعل من أعربه تمييز ا واهم 
النحددوضين أندده يصددح التمييددز عددن كددل مددبَهم مثددل 

عم أنددددده وضددددز  (5)افلمددددا رأوج عارضددددداقولدددده تعدددددالى  
منصددوب  علددى التمييددز مددن الضددمير فددي )رأوج(، 

مدداذا أراد آ بهددذا وكددذلك تددواهم فددي قولدده تعددالى  
، وشددبهه كثيددر، وهددذا غلددط  ألن التمييددز (6) مددثال

رفُع ا بهام المسدتق ِّر عدن ذات مدذكورة أو مقددرة، 
ونعني بالمستقر ما ال ينفكن عنه ا بهام باعتبدار 

يدددده ذلددددك، فنندددده إنمددددا الوضددددع، والمضددددَمُر لدددديس ف
ُيضَمر الشيُء بعدد أن ُيعدرف، واسدم ا شدارة وخن 
ُسددم ِّي ُمبَهمددا فددال ينفددك عددن قرضنددة مشددروطة فيدده 
باعتبددددار الوضددددع يتبددددين بهدددددا غالب ددددا، ومددددن هدددددذج 
ددا رأوهددا ال ُيفهددم منهددا ماهيددُة  الجهددة كددان الددوهُم لما

                                                 

 0(774/ 2إعراب القر ن ) ( ينفر  مشىل1)
 0(202/ 1( ينفر  البحر المحيط )2)
( وتفسدددددير 40/ 1( ينفددددر  إعددددراب القددددر ن للنحدددداب )3)

 0(244/ 1القرطبي )
 0(118/ 1( ينفر  الكشاف )4)
 0 24( سورة األحقاف/ 5)
 0 26( سورة البقرة/ 6)

ُمسددددمااها توهامددددوا أنهددددا كعشددددرضن وثالثددددين، وليسددددا 
رون( و)ثالثددددون( ال ينفددددك عددددن بسددددواء، إذ )عشدددد

 0(7)ا بهام باعتبار الوضع"
فددابن الحاجددب يددرى أندده ال يصددح إعددراب كددل 
ما جاء بعد ما هو مبهم تمييز ا، وضرى أن التمييز 
يىددددددون بعدددددددما هددددددو مددددددبَهم فددددددي أ ددددددل وضددددددعه، 
والضددددمير واسددددم ا شددددارة وخن كانددددا مبهمددددين فددددي 

 0مااآليتين إال أنا إبهامهما ليس مستق ِّر ا في ذاته
أمدددا إذا جددداء شددديء مدددن الضدددمائر مبهمدددا فدددي 
ددددر بمنصددددوب بعدددددج علددددى التمييددددز  ذاتدددده فنندددده ُيَفسا

َم َرُجال "  0(8)كقولهم  "ُرباه َرُجال "، و"نِّع 
حدداال   فا بهددام  مددثال  يتددرجح لدددقا كددون  قععول

رج  ليس إبهام ا ذاتي دا  مثالفي اسم ا شارة الذق فسا
أعربه تمييز ا كما بين ابن الحاجب، لذا ذهب من 

إلى أنه من باب التفكيدد، كمدا أن المعندى يسداعد 
حدداال ، فالكددافرون حددين َمثاددل آ  مددثالعلددى كددون 

لهم ما يعبدون من أ نام ببيدت العنكبدوت قدالوا  
مددا مددراد آ بهددذا الددذق ُيفددرق الندداَب إلددى ضدداللة 

 وهدى متمثال  بضربه؟
 
ا

 

                                                 

 0(664/ 2( أمالي ابن الحاجب )7)
 0(665/ 2( أمالي ابن الحاجب )8)
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 الموضع الثاني
ة أو ننسدها ندفت ما ننسخ مدن  يد  قولهاتاللى

 0(1)بخير منها أو مثلها
مددن  كععداالسععمن االالهععيافععيااهععداااقولععه:ا

املايأتي: ية 
للتب دددددددددديض، وهددددددددددي متعلقددددددددددة  مدددددددددن أن   - 1

بمحدددددذوف  دددددفة السدددددم الشدددددرط، وكونهدددددا حددددداال  
 0ض يف

أن العىبدددددرق أجددددداة فيهدددددا وجهدددددين مدددددن   - 2
  أحدددددهما  أنهددددا فددددي موضددددع نصددددب (2)ا عددددراب

. تمييز، والممياز )ما(،  والتقدير  أقا شديء َنن َسدخ 
حال والمعندى  أق  ية  والثاني  أن )من( ةائدة و

شيء ننسخ قليال أو كثيدر ا، كمدا جداءت حداال  فدي 
 0أق  عالمة (3)هذج ناقة آ لكم  يةقوله  

وعقاب السمين على كونها حاال  بالفسداد  ألنا 
)  0(4) الحاَل ال ُتَجرن بد)مِّن 

 
 تحليل وتوضيح 

ار السددمين الحلبددي إلددى فسدداد إعددراب قولدده أشدد
(، ورغددم  مدن  يدة حداال   ألن الحدال ال تجدر بدد)مِّن 

هذا يجعلها العىبدرق )ةائددة( والسدمين يجعدل هدذا 
 0محاال  

( لددديس أمدددر ا مسدددتنكر ا كمدددا  وجدددرن الحدددال بدددد)مِّن 
 0يدعي السمين، فقد أجاةج النحاة

مدددا كدددان   قعععللاابععع ا نعععياهنعععصاقولعععهاتاعععللى
   (5)ن نتخذ من دونك من أولياءينبغي لنا أ

                                                 

 0 106( سورة البقرة/ 1)
 0(102/ 1( ينفر  التبيان في إعراب القر ن )2)
 0 73( سورة األعراف/ 3)
 0(58، 57/ 2( ينفر  الدر المصون )4)

مدددددن فدددددنن قولددددده   (6)"أمدددددا إذا ضدددددممت الندددددون 
في موضع الحال، أق  ما كان ينبغدي لندا  أولياء

أن ُنتاَخددَذ مددن دونددك أوليدداء، ودخلددت )مددن( ةائدددة 
ا وكدديال، فددنن  لمىددان النفددي، كقولددك  اتخددذت ةضددد 

ا من وكيل"  0(7)نفيت قلت  ما اتخذت ةضد 
ربمدا دخلدت علدى حدال" "و  ل ااقللاابع امللعل:
ا بالقراءة السابقة  0(8)محتج 

وبهذا لم يىن ابن هشام د يقا حين نسب إلدى 
ابدددددن مالدددددك أنددددده جعدددددل ةضدددددادة )مدددددن( فدددددي الحدددددال 

 0(9)شاذ ا
وتدددابع ابدددن هشدددام السدددمين الحلبدددي فدددي تع بددده 

فددددي الحددددال، وأنا فيدددده  مددددنالعىبددددرق بعدددددم ةضددددادة 
ه تخرضَج التنزضل على وجه إن ثبت فهو شداذ، وأند

ال يفهر معنى الحدال فدي اآليدة، وأنده نفادر ب يدة 
ر اللفو بما ال يحتمله وهو (10)غير مناسبة ، وفسا

                                                                      

 0 18( سورة الفرقان/ 5)
( أق  )ُنتاَخدددددذ( بالبنددددداء للمجهدددددول، وهدددددي قدددددراءة أبدددددي 6)

  ،وةضدددددددددددددددددددددددددددددددددد بدددددددددددددددددددددددددددددددددن ثابددددددددددددددددددددددددددددددددددت ،جعفدددددددددددددددددددددددددددددددددر
/ 8) وأبدددي الددددرداء والحسدددن. ينفدددر  البحدددر المحددديط

 0( 2/306( وختحاف فضالء البشر )92
( عقادب السدمين قدائال   "ففداهر 120/ 2( المحتسب )7)

هددذا أندده جعددل الجددار والمجددرور فددي موضددع الحددال، 
وحين ذ يستحيل أن تكون )من( مزضدة، ولكنه يرضد أن 
هذا المجرور هو الحال نفسه، و)من( مزضدة فيه، إال 

وخن كانت منفيدة،  أنه ال تحفو ةضادة )من( في الحال
وخنمدددا حفدددو ةضدددادة البددداء فيهدددا علدددى خدددالفي فدددي ذلدددك" 

 0(446، 445/ 8الدر المصون )
 0(140، 139/ 3( ينفر  شرح التسهيل )8)
 0(171/ 4( مغني اللبيب )9)
األعراف/  هذج ناقة آ لكم  يةا( يقصد قوله تعالى 10)

73 0 
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قولدده  قلدديال  أو كثيددر ا، وأن ذلددك مسددتفاد مددن اسددم 
 0(1) يةالشرط لعمومه وليس من لفو 

اوُيجلااه ااب اهشل اوملايأتي:
دددد قولددده بدددفن العىبدددرق خدددراج اآليدددة علدددى شددديء 

عليدده، فقدددد قددال بدددذلك ابدددن  شدداذ أمدددر غيددر متفدددق
جنددي، وابددن مالددك، وخراجددا  يددة أخددرى علددى كددون 

 0)من( ةائدة في الحال
وقولددده بدددفن الحدددال ال يفهدددر معنددداج فدددي اآليدددة 
غيددُر مسددلام بدده، فمددا الددذق يمنددع حمددل اآليددة علددى 
المعنى الذق قاله العىبرق  أقا شيء ننسخ حال 

ني كددددون المنسددددوأ قلدددديال  أو كثيددددر ا؟ لددددذا ردا الشددددم
علدددى ابدددن هشدددام بدددفن قولددده هدددذا فيددده مىدددابرة وال 

 0(2)يسمع له
وقولددده بدددفن العىبدددرق نفدددر ب يدددة غيدددر مناسدددبة 
غير مسلم به، فقد يىون مرادج التنفيدر فدي كدون 

وقددع منكددر ا حدداال  فددي الموضددعين  ژاااڦ ژلفددو 
 0(3)ال في إيجاد المعنيين

هدذج ناقدة آ حاال  في قوله تعدالى    يةوكون 
 0(4)ائز على معنى  عالمة لصدقيج لكم  ية

ا قول:ا
لدددديس هنددددا  مددددا يمنددددع مددددن ندددداحيتي ا عددددراب 

علدى الحاليدة أو  من  يةوالمعنى من حمل قوله  
 التمييز، يدل على ذلك ما قاله السمين الحلبي  

كقولده   (5)وما تقدموا ألنفسىم من خير"قوله  
أن تكدون مفعدوال  مدا فيجدوة فدي  ما ننسخ من  ية

                                                 

 0(174، 173/ 4( ينفر  مغني اللبيب )1)
 0( 90/ 2حاشية الشمني على المغني )( ينفر  2)
 0(90/ 2( السابق )3)
  0(6/ 3( ينفر  أمالي ابن الشجرق )4)
 0 110( سورة البقرة/ 5)

كون واقعة موقع المصدر، وضجوة في بها، وأن ت
مددن  مددن  يددةاألربعددُة األوجدده التددي فددي  مددن خيددر

ددا  كوندده مفعددوال  بدده، أو حدداال ، أو تمييددز ا، أو متعلق 
 0(6)بمحذوف"

                                                 

 0(68/ 2( الدر المصون )6)
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 الموض االثللث
 0(1)وكفى باهلل حسيبا  قولهاتاللى:

   كداالسمن او ذن ام ااإلهعدااافعياقولعه
ا  أنددددده   "فيددددده وجهددددان، أ دددددحهم(2)قدددددائال   حسدددديبا

عليده،  مدنتمييز يدل على ذلك  دالحية دخدول 
 0وهي عالمة التمييز. والثاني  أنه حال"

كمدددا ذكدددر أيضدددا وجهدددي الحدددال والتمييدددز عندددد 
 (3)كفددى بنفسددك اليددوم عليددك حسدديباقولدده تعددالى  

 0(4)وكفى بربك هاديا ونصيراوقوله  
 تحليل وتوضيح 

دددددح السدددددمين الحلبدددددي وجددددده التمييدددددز علدددددى  رجا
 ، و حسددديباي إعددراب الكلمددات السددابقة الحاليددة فدد

عليددددددده أرهدددددددر فدددددددي  ژاٻ ژ  ألن دخدددددددول هاديدددددددا 
 0المعنى 

 0(5)وقد سبقه شيخه أبوحيان إلى هذا
ونحددو   وكفددى بدداهلل حسدديباوالتمييددز فددي نحددو  

مددن التمييددز المشددبه بددالمنقول   وكفددى بدداهلل شددهيدا
إذ ال يتصددور فيددده النقدددل مدددن فاعدددل، أو مفعدددول، 

ه بنحددو قددولهم  )امددتإل ا ندداُء أو مبتدددأ، فهددو شددبي
مدددداء (، فلددددو قلددددت  )امددددتإل مدددداء الكددددوة( لددددم يىددددن 
ا، ووجدددده شددددبهه بددددالمنقول أندددده وقددددع بعددددد   ددددحيح 

 0(6)كالم مبهم النسبة ففةال إبهامها
مددددن التمييدددددز  شدددددهيدا و حسدددديباوالتمييددددز فدددددي 

المشدددددتق الدددددذق ربمدددددا يلتدددددبس بالحدددددال، فا تيدددددان 
                                                 

 0 6( النساء/ 1)
 0(587/ 3( الدر المصون )2)
 0(325/ 7، وضنفر  الدر المصون )14( ا سراء/ 3)
 0(481/ 8لمصون )، وضنفر  الدر ا31( الفرقان/ 4)
 0(660، 523/ 3( ينفر  البحر المحيط )5)
 0(2376/ 5( ينفر  تمهيد القواعد )6)

التمييدز  بد)من( في مثل هذج المواضع تجعله إلى
 0أقرب من الحالية

دا( فهندا  مدن و اواه ااقعولذم   )ا درج فارس 
دددددا( حددددداال ، فدددددفتوا بدددددد)من( لتخلصددددده  أعدددددرب )فارس 
ددددا"  للتمييددددز، أال تددددرى أنددددك إذا قلددددت  "ا درج فارس 
جدداة أن تعنددي فددي هددذج الحددال، فلمددا وقددع اللددبس 

 0(7)فصل بينهما بدخول )من(

                                                 

 0(41/ 2( ينفر  شرح المفصل البن ي يش )7)
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 الموض االداو 
 0(1)أول ك رفيقاوحسن   قولهاتاللى

ارفيقدددددا كعععععداالسعععععمن االالهعععععيافعععععيا معععععبا
ا:(2)قولن 

 0أحدهما  أنه تمييز. والثاني  أنه حال
األول  أن  ثععما كععداالرمععللن الو ععهاالرمننععل:

يىددون منقددوال  مددن الفاعليددة وتقددديرج  "وحسددن رفيددُق 
أول ددك" فددالرفيق علددى هددذا غيددر الممي ِّددز وال يجددوة 

 0دخول )من( عليه
ون منقدددددددوال ، فيىدددددددون نفدددددددس والثددددددداني  أال يىددددددد

 0الممي ِّز، وتدخل عليه )من(
 

 تحليل وتوضيح 
وجهددددا الحاليددددة والتمييددددز اللددددذين أشددددار إليهمددددا 

يحتملهمددا سددياق  رفيقدداالسددمين فددي توجيدده نصددب 
 0اآلية

، (4)، والدددددراةق (3)العىبدددددرق  وقعععععصاقعععععللابذععععع ا:
، واختددار وجدده التمييددز  (6)، وأبوحيددان(5)والرضددي
، (9)، وندددددارر الجددددديش(8)، وابدددددن مالدددددك(7)الزجددددداج
 0(10)والزبيدق

                                                 

 0 69( سورة النساء/ 1)
 0(25، 24/ 4( ينفر  الدر المصون )2)
 0(371/ 1( ينفر  التبيان في إعراب القر ن )3)
 0(136/ 10( ينفر  مفاتيح الغيب )4)
 0(255/ 4( ينفر  شرح الكافية للرضي )5)
 0(701/ 1( ينفر  البحر المحيط )6)
 0(73/ 2( ينفر  معاني القر ن وخعرابه )7)
 0(385، 384/ 2( ينفر  شرح التسهيل )8)
 0(2380/ 5( ينفر  تمهيد القواعد )9)
 0(271/ 1( ينفر  تاج العروب )10)

بننمععلااارععلوااألافعع ا مععبهاهلععىاالاللةعع ا
ددم(  فلععلل: ددم الرجددل  ألن )نِّع  "فلدديس هددذا علددى  نِّع 

ال يقددع إال علددى اسددم فيدده األلدد  والددالم أو نكددرةي، 
ولكددددن هددددذا علددددى مثددددل قولددددك  "َكددددُرم ةضددددد  رجددددال " 

 0(11)تنصبه على الحال"
في بعدددددد وتابعددددده أبوالقاسدددددم النيسدددددابورق المتدددددو 

ددَدج553) لمددا دخلدده مددن معنددى  (12)هددد( فقددال  "َوحا
التمييدددز، ولهدددذا يددددخل )مدددن( فدددي مثلددده، وضجدددوة 
توحيدددج علددى معنددى الجددنس والحددال، كقددولهم  ا 
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا،   درج فارس 
أق  في حال الفروسية، وهدذا أولدى  ألناده َقدلا مدا 

 0(13)يمي ُِّز بفسماء الصفات"
يددة هددد( وجهددي الحال982وأجدداة أبوالسددعود )ت

إشددارة إلدددى أول دددك والتمييددز إذا كددان اسدددم ا شددارة 
النبيددددددين، والصددددددديقين، والشددددددهداء، والصددددددالحين، 
فيىددون المعنددى أنهددم ُو ددفوا بالحسددن مددن وجهددة 
كونهم رفقاء للمطيعين أو حال كونهم رفقاء لهم، 

 0فيجوة دخول )من(
 رفيقاإشارة إلى المطيعين فددأول ك أما إذا كان 

ُو دددفوا بحسدددن الرفيدددق  تمييدددز علدددى معندددى  أنهدددم
مدددن النبيدددين وَمدددن  بعددددهم، ال بدددنفس الحسدددن فدددال 

 0(14)يجوة دخول )من( عليه

                                                 

 0(261/ 1( ينفر  معاني القر ن لإلخفش )11)
أق  لددم يقددل رفقدداء، ألندده أراد  كددلن واحددد مددنهم رفيددق،  (12)

ألنا تمييددز الجملددة تجددب فيدده المطابقددة لالسددم الددذق قبلدده 
في ا فراد والتثنية والجمع، فيقال  َكدُرم ةضدد  رجدال ، وَكدُرم 

 0الزضدان رجلين، وَكُرم الزضدون رجاال  
/ 1( بدددداهر البرهددددان فددددي معدددداني مشددددىالت القددددر ن )13)

377)0 
 0(199/ 2( ينفر  إرشاد العقل السليم )14)
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 الموض االخلمم
 0 (1)أفغير آ أبتغي حىما  قولهاتاللى

 كععداالسععمن االالهععياو ذععن امعع ااإلهععدااا
ا:(2)احىمافيا مبا

 0األول  أنه حال، والثاني  أنه تمييز
عددددددل )غيددددددر( وهددددددذا الوجهددددددان أجاةهمددددددا إذا جُ 

والمعنددى  قددل لهدم يددا محمددد   أبتغديمفعدوال  للفعددل 
 أأبتغي غير آ حىم ا؟

 تحليل وتوضيح 
دددددددددا   أجددددددددداة وجهدددددددددي الحاليدددددددددة والتمييدددددددددز أيض 

، (5)، والعىبددددددددددرق (4)، وابددددددددددن عطيددددددددددة(3)النحدددددددددداب
 0(6)وأبوحيان

أما إذا أُعربت  )غير( منصوبة على الحال 
من )حىم ا(، ألن )غير( في األ ل يجوة أن 

ون و ف ا له، فدد ) حىما ( مفعول به، يى
ل في نصب  وجهان، وفي نصب « غير»فتحصا

 . ثالثة أوجه« حىما  »
تمييز ا، ما فدي )غيدر(  حىماوالذق َسهال كون 

 0(7)من ا بهام كقولهم  إنا لنا غيرها إبال  
فدددد)غير( اسدددم مدددبهم يددددل علدددى المغدددايرة، وهدددم 

 0يحملون المغايرة على المماثلة
 

                                                 

 0 114( األنعام/ 1)
 0(123/ 5( ينفر  الدر المصون )2)
 0(28/ 2( ينفر  إعراب القر ن )3)
 0(337/ 2( ينفر  المحرر الوجيز )4)
 0(533/ 1( ينفر  التبيان في إعراب القر ن )5)
 0(627/ 4( ينفر  البحر المحيط )6)
/ 1( واأل ول في النحو )141/ 2( ينفر  الكتاب )7)

248)0 

  االسلة الموض
 0(8)هل يستوضان مثال  قولهاتاللى

ة السددددمين الحلبددددي فددددي إعددددراب  أن  مدددددثالجددددوا
يىددون تمييددز ا منقددوال  مددن الفاعليددة، واأل ددل  هددل 

 يستوق مثُلهما؟
أن  مددددثالثددددم ذكددددر أن ابددددن عطيددددة أجدددداة فددددي 

ددددد   يىدددون حدددداال ، واعتددددرل عليدددده قددددائال  "وفيدددده ُبع 
  ناعة  ومعنى  ألنه علدى معندى )مدن( ال علدى

 0(9) معنى )في("
 تحليل  وتوضيح 

في تع بده  (10)اتبع السميُن الحلبي شيخه أباحيان
حددداال ، فجعدددال  مدددثاللتجدددوضزج إعدددراب  (11)البددن عطيدددة

ا، واقتصرا على كونه تمييز ا  0وجه الحالية بعيد 
وعلاددددددل السددددددمين اسددددددتبعاد وجدددددده الحاليددددددة أندددددده 

 0مخال  للصنعة النحوضة، والمعنى
الددذق أجدداةج ابددن عطيددة وجدده الحاليددة  و قععول:

هددددد( قبلدددده فقددددال  437ذكددددرج مىددددي ال يسددددي )ت/ 
 0(12)"مصدر في موضع الحال"

كمدددددا أن السدددددمين د رحمددددده آ د أجددددداة وجددددده 
مداذا أراد آ الحالية في )مثال ( عند قوله تعدالى  

وقددددد سددددبق بيددددان ذلددددك فددددي الموضددددع  بهددددذا مددددثال
 األول، فما المانع هنا؟

 ا، فالمعنى على الحال هذا ووجه الحالية ليس بعيد  
هددددل يسددددتوق هددددذان الفرضقددددان فددددي المماثلددددة أو فددددي 

 المشابهة؟ أو  هل يستوضان تمثيال  أو حاال  أو  فة؟
                                                 

 0 24( سورة هود/ 8)
 0(308/ 6( ينفر  الدر المصون )9)
 0(139/ 6( ينفر  البحر المحيط )10)
 0(162/ 3( ينفر  المحرر الوجيز )11)
 0(3374/ 5( الهداية إلى بلو  النهاية )12)
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 الموض االسلو 
 0(1)فاهلل خير حاففا  قولهاتاللى

ذكددددر السددددمين الحلبددددي جددددواة وجهددددي الحاليددددة 
وجعددل وجدده التمييددز  ژااٺٺژوالتمييددز فددي قولدده  

 0(2)هو األرهر
ذكددددر اعتددددرال شدددديخه أبددددي حيددددان علددددى ثددددم 

 قائال    حاففا، لتجوضزج الحالية في (3)الزمخشرق 
بهددددددذج  خيددددددر"ولدددددديس بجيددددددد  ألنا فيدددددده تقييددددددد 

 0(4)الحال"
ثددددم انتصدددد  للزمخشددددرق فقددددال  "وال محددددذور، 
فدددنن هدددذج الحدددال الةمدددة  ألنهدددا ماكددددة ال مبيندددة، 

ٍي وردت الةمة"  0(5)وليس هذا بفول حالي
 

 تحليل وتوضيح 
تمييدز ا،  حاففايختل  النحوضون في إعراب  لم

 0إنما اختلفوا في جواة كونه حاال  
وليس الزمخشرق بفول من أجاة فيه الحالية، 

، وابدددددددددن (7)، والنحددددددددداب(6)بدددددددددل سدددددددددبقه  الزجددددددددداج
 0(10)، والحوفي(9)، واألةهرق (8)خالوضه

                                                 

 0 64( يوس / 1)
 0(518/ 6( ينفر  الدر المصون )2)
 0(485/ 2)( ينفر  الكشاف 3)
 0(295/ 6( البحر المحيط )4)
 0(519/ 6( الدر المصون )5)
 0(118/ 3( ينفر  معاني القر ن وخعرابه )6)
 0(207/ 2( ينفر  إعراب القر ن للنحاب )7)
 0(197( ينفر  الحجة في القراءات السبع )8)
 0(265/ 4( ينفر  تهذيب اللغة )9)
 0(249) ( ينفر  البرهان في علوم القر ن للحوفي10)

 حاففاوذكر القرطبي أن سائر الكوفيين قرأوا 
 0(11)على الحال

عندد هداالء مدن اسدم  حاففدا وجواة الحدال فدي
بينمددا جعلددده أبددوبىر بددن األنبدددارق  خيددرالتفضدديل 

حدداال  مددن اسددم آ تعددالى علددى معنددى  فدداهلل خيددر 
 0(12)األرباب والسادات في حال حففه

ولم يىن أبوحيان أول من ردا وجه الحالية في 
بدددل كدددان الفارسدددي أول مدددن منعددده فقدددال   حاففدددا

ا علدددددددى فدددددددي اآليدددددددة منتصدددددددب   حاففدددددددا"وال يىدددددددون 
 0(13)الحال"

  أنا )أفعددل( البددا لهدا مدن بيددان، وو عهاالمنع 
ولدددو جددداة نصدددبه علدددى الحدددال لجددداة حذفددده، ولدددو 
حدددذف لدددنقص بيدددان الكدددالم، ولصدددار اللفدددو "فددداهلل 
خيددر"، فددال ُيدددرى معنددى الخيددر فددي أق نددوع هددو، 

يدددددددددل علددددددددى أندددددددده لدددددددديس  (14)وجددددددددواة ا ضددددددددافة
 0(15)بحال

ا   َأنا فيدولجع االمنع اهنعصا بعيالةعلا ه تقييدد 
، فالحددددددال مقيدددددددة  (16)للخيددددددر بهددددددذج الحددددددال فقددددددط

 0(17)بعاملها

                                                 

 0(224/ 9( ينفر  الجامع ألحىام القر ن )11)
 0(167/ 12( ينفر  التفسير البسيط للواحدق )12)
 0(440، 439/ 4( الحجة للقراء السبعة )13)
 0( أق  فاهلل خيُر حافوي 14)
 0(424/ 1( مشىل إعراب القر ن )15)
 0(295/ 6( ينفر  البحر المحيط )16)
فاعل أو مفعول  ( أق  الحال قيد للمحىوم عليه من17)

حالة وقوع الفعل منه أو به. ينفر  التدذييل والتكميدل 
(9 /151)0 
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حدددداال  لدددديس فيدددده  حاففدددداوالح يقددددة أن إعددددراب 
تقييد للخير بحال الحفو فقط، بل الخيرضة مطلقة 

 0ال تقييد فيها، فالحال الةمة
أن أباحيددان نفسدده قابلدده مثددل هددذا  يؤكععصاهعع ا:

 0ا شىال، ففجاب عنه بفن الحال الةمة
حدداال  فددي  هدددىحمدده آ د عنددد إعددراب قددال د ر 

ذلدددددك الكتدددداب ال رضدددددب فيدددده هددددددى قولدددده تعددددالى  
  "وهددددددو مشددددددىل   ألن الحددددددال تقييددددددد  (1)للمتقددددددين

ا بالحدددال، إذ ال رضدددب  فيىدددون انتقدددال الرضدددب مقيدددد 
فيددده يسدددتقر فدددي حدددال كونددده هددددى للمتقدددين، لكدددن 

 0(2)يزضل ا شىال أنها حال  الةمة"
ال يسدددداعد أن  وهددددذا ياكددددد أن المعنددددى أحيانددددا

ا في عاملها في كل موضع  0تكون الحال قيد 
مشددددتق واأل ددددل فددددي الحددددال  حاففدددداكمددددا أن 
 0كونها مشتقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 0 2( سورة البقرة/ 1)
 0(64/ 1( البحر المحيط )2)

االموض االثلم 
 0(3)كبرت كلمة  قولهاتاللى

ذكددر السددمين الحلبددي وجهددي التمييددز والحاليددة 
واعتددرل علددى وجدده الحاليددة  (4) كلمددةفددي إعددراب 

اهر، بفندددده لدددديس بفدددداهر، أمددددا وجدددده التمييددددز ففدددد
 0(5)وخراَجُه على وجهين
 تحليل وتوضيح 

راهر ا  ألن معنى  كلمةكان وجه التمييز في 
اآليددة علددى التعجددب أوضددح وأبلدد:، فددالمعنى  مددا 

 0أكبرها كلمة ، وأكبر بها كلمة  
  كُبددرت  الكلمددُة أو المقالددُة و لععلا  ععلاا ااقلعع 

جددددداة أن ُيتدددددوهم أنهدددددا كُبدددددرت كدددددذبا أو جهدددددال  أو 
 0(6)ميزتها من محتمالتها كلمةقيل   افتراء ، فلما

  كُبددرت الكلمددُة كلمددة  والرلععصيداهلععىاالرمننععل
كلمدددة  تخدددرُج، فحدددذفت األولدددى، ألن الثانيدددة تددددل 
عليهددا، ونصددب الثانيددة علددى التمييددز كمددا تقددول  

                                                 

 0 5( سورة الكه /  ية 3)
 0( 440/ 7( ينفر  الدر المصون )4)
مضدددمر عائدددد علدددى اكبدددرتا  أن فاعدددلالو عععهااألول( 5)

، أق  تخدذ آ ولدداقدالوا اامقالتهم المفهومة مدن قولده 
تمييدز، والمعندى علدى التعجدب، اكلمدة كُبر مقداُلهم، و

 0أق  ما أكبرها كلمة  
دددددر والو عععععهاالثعععععل ي     أن الفاعدددددل مضدددددمر مفسا

بددالنكرة بعدددج المنصددوبة علدددى التمييددز، ومعناهددا الدددذم 
نحددددو  )بدددد س رجددددال (، والمخصددددوص بالددددذم محددددذوف 

أفددواههم وتقدديرج  كُبددرت هدي الكلمددُة كلمدة  خارجددة  مدن 
/ 7تلددددك المقالدددددُة الشددددنعاء. ينفدددددر  الدددددر المصدددددون )

440)0 
 0(425/ 21( ينفر  مفاتيح الغيب )6)
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، وُحدددذفت الثالثدددة اكتفددداء  بو دددفها  نعدددم رجدددال  ةضدددد 
 0(1)عنها

على التمييدز هدو قدول األكثدرضن  كلمةونصب 
 0، وغيرهم(4)، والعىبرق (3)، والنحاب(2)الزجاجك

أمددددا نصددددبها علددددى الحاليددددة فقددددد ذكددددرج بعددددض 
، وابدددن (6)، واأل دددبهاني(5)النحدددوضين كالمجاشدددعي

 0(9)، وأبي حيان(8)، والنيسابورق (7)عطية
وأجددداة بعدددض النحدددوضين فدددي قعععللا بولةعععلا:ا 

حدداال  موط ددة  كلمددةتخددرج أن تكددون  كبددرت كلمددة
 0(10)ر لتقدم ذكرج"بالصفة، والفاعل مضم

ج النصددددب  ووافددددق الشددددن يطين السددددمين فددددي رد ِّ
بفنهددا  كلمددةعلددى الحاليددة قددائال   "وأعددرب بعضددهم 

حدددال، أق  كُبدددرت فدددرضُتهم فدددي حدددال كونهدددا كلمدددة 
 0(11)خارجة من أفواههم، وليس بشيء"

 
 
 
 
 

                                                 

 0(648/ 1( ينفر  غرائب التفسير للكرماني )1)
 0(268/ 3( ينفر  معاني القر ن وخعرابه )2)
 0(288/ 2( ينفر  إعراب القر ن للنحاب )3)
 0(838/ 2( ينفر  التبيان في إعراب القر ن )4)
 0(298( ينفر  النكت في القر ن )5)
 0(208( ينفر  إعراب القر ن لإل بهاني )6)
 0(496/ 3( ينفر  المحرر الوجيز )7)
( ينفدددر  بددداهر البرهدددان فدددي معددداني مشدددىالت القدددر ن 8)

(2 /848)0 
 0(138/ 7( ينفر  البحر المحيط )9)
 0(151/ 10( ينفر  التذييل والتكميل )10)
 0(199/ 3أضواء البيان )( 11)

االموض االرلس 
 0(12)إنها ساءت مستقرا ومقاما  قولهاتاللى

جهددددي الحاليددددة ذكددددر السددددمين الحلبددددي  جددددواة و 
وذلددددك علددددى كددددون  مسددددتقراوالتمييددددز فددددي إعددددراب 

(سددددداءت  أمدددددا علدددددى كدددددون  (13) بمعندددددى )أحزَندددددت 
 مسددددتقرابمعنددددى )ب سددددت( فيتعددددين إعددددراب سدددداءت 

ساءت تمييز ا، والمخصوص بالذم محذوف، وفي 
 0(14)ضمير مبهم، أق  ساءت هي

 تحليل وتوضيح 
جدددددواة وجهدددددي الحاليدددددة والتمييدددددز فدددددي إعدددددراب 

رج  يتناسددددددب مسددددددتقرا مددددددع المعنددددددى، وهددددددو مددددددا قددددددرا
 0(15)الزمخشرق في الكشاف

 وقععصا شععلواالل ععلباالععىاو ععهاالرمننععلاقععل ال :
"منصدددوبان علدددى التمييدددز، والمعندددى  سددداءت فدددي 

 0(16)المستقر والمقام"
"سدددبيل  فالعععباتلمنععع ااالناعععل اهلةعععهافلعععلل:

التمييددددز أن يىددددون فيدددده معنددددى )مددددن(، فددددالمعنى  
 0(17)ساءت من المستقرات"

زا فحسدددب علدددى جعدددل سدددتقرا ( تمييدددوكدددون ) م
) ب سددت( هددو األولددى  فكونهددا سدداءت ( بمعنددى )

بمعنى ) أحزنت ( بعيد  خالي عمدا فدي األول مدن 

                                                 

 0 66سورة الفرقان/ ( 12)
فيىدددون المفعدددول محددددذوفا، أق  سددداءتهم، والفاعددددل ( 13)

ضددددددمير جهدددددددنم، أق  إن جهدددددددنم أحزندددددددت أ دددددددحابها 
 0(128/ 8وداخليها. ينفر  البحر المحيط )

 0(499/ 8ينفر  الدر المصون )( 14)
 0(292/ 3ينفر  الكشاف )( 15)
 0(75/ 4معاني القر ن للزجاج )( 16)
 0(116/ 3القر ن للنحاب )إعراب ( 17)
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المبالغة فدي بيدان سدوء حالهدا، وضدادق إلدى جعدل 
 (2) من جهة آ تعالى . (1)التعليلين

 
االموض االالشد

أو لم يروا إلى األرل كدم أنبتندا   قولهاتاللى
 0(3)ها من كل ةوج كرضمفي

 مددن كدددل ةوجذكددر السدددمين الحلبددي أن قولددده  
، ثددم اعتددرل علددى العىبددرق فددي تجددوضزج (4)تمييددز

 0بفنه ال معنى له (5)أن يىون حاال  
 تحليل وتوضيح 

مدن كدل ما ذكرج العىبدرق فدي جدواة أن يىدون 
حدداال  غرضدددب، لددذا كدددان السددمين مصددديب ا فدددي  ةوج

 0اعتراضه عليه بفنه ال معنى له
فننددده كمدددا قدددرر النحددداة أن )مدددن( تدددزاد وجوب دددا فدددي 
تمييددددز )كددددم( الخبرضددددة إذا كددددان مفصددددوال  بينهددددا وبددددين 
تمييزهددا بفعددل متعددد لددم يسددتوف مفعولدده  لدد ال يلتددبس 
التمييددز بمفعددول الفعددل المتعدددق، فإلبعدداد هددذا الددوهم 

 0(6)وجب جر التمييز بد)من( ال با ضافة
"، "وتقدول  "كدم ضدربت رجدال يلعولا بولةعلا:

فيجوة أن يىون )رجال ( تمييز ا، وضجوة أن يىون 

                                                 

وهمدددددا ) إن عدددددذابها كدددددان غرامدددددا (، ) إنهدددددا سددددداءت  (1)
السددتدعائهم المددذكور  مسددتقرا ومقامددا ( فالثدداني تعليددل

 .بسوء حالها في نفسها إثر تعليله بسوء حال عذابها
 ( بتصرف.6/229ينفر   إرشاد العقل السليم ) ( 2)
 0 7سورة الشعراء/ ( 3)
 0(512/ 8) ينفر  الدر المصون ( 4)
 0( 994/ 2ينفر  التبيان في إعراب القر ن ) (5)
( وارتشددداف 156/ 3ينفددر  شددرح الكافيدددة للرضددي ) (6)

( 314/ 2( وحاشددددددية الصددددددبان )780/ 2الضددددددرب )
 0(575/ 4والنحو الوافي )

مفعددوال  بددد)ضربت( والتمييددز محددذوف، فلددو دخلددت 
 0(7))من( على رجل لزم أن يىون تمييز ا"
 الموضع الحادق عشر

ثددم لننددزعن مددن كددل شدديعة أيهددم   قولععهاتاععللى
أشد على الرحمن عتيدا ثدم لدنحن أعلدم بالدذين هدم 

 0(8)أولى بها  ليا
 0(9)ففهلكنا أشد منهم بطشا  ىوقولهاتالل

، عتيدا جواة السميُن الحلبين في اآلية األولى كون 
تمييزضن أو حدالين، وجدواة الحاليدة باعتبارهمدا   ليا و

) ( و) الي  0(10) مصدرضن أو جمعين لد)عاتي
ا في  فدي اآليدة الثانيدة،  بطشداوجواة ذلك أيض 

ق  فيجوة إعرابهدا تمييدز ا، أو حداال  مدن الفاعدل، أ
 0(11) أهلكناهم باطشين

 تحليل وتوضيح 
عتيدا جواة وجهي الحالية والتمييز في إعدراب 

ياضدددددددهما المعنددددددى والصددددددنعة  بطشددددددا و  ددددددليا و
 0(12)النحوضة، وهو قول الكثيرضن

كمددا ينصددب التمييددز  أولددى و أشدددفاسددم التفضدديل 
 0ينصب الحال

                                                 

(، وضنفدددددددر  التدددددددذييل 780/ 2ارتشددددددداف الضدددددددرب ) (7)
 0(18/ 10والتكميل )

 0 70سورة مرضم/ ( 8)
 0 8خرف/ سورة الز ( 9)
 0(625، 624/ 7ينفر  الدر المصون )( 10)
 0(575/ 9ينفر  الدر المصون )( 11)
( 154، 66/ 4ينفددددر  إعددددراب القددددر ن للنحدددداب )( 12)

( والبحدددددددر 2/1137والتبيدددددددان فدددددددي إعدددددددراب القدددددددر ن )
(والفرضددد فددي إعددراب القددر ن المجيددد 288/ 7المحدديط )

 0(75/ 4( وحاشية الجمل )5/545)
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االموض االثل ياهشد
 0(1)فلما رأوج عارضا قولهاتاللى:

 (2)مين الحلبددُي نقددال عددن الزمخشددرق ذكددر السدد
 عارضدداجددواة وجهددي الحاليددة والتمييددز فددي قولدده  

 0(3)رأوجوذلك من الضمير المبهم في  
، فددالتمييز (4)وذكددر اعتددرال أبددي حيددان عليدده

( وفددي  ددر للضددمير محصددور فددي بدداب )ُربا المفس ِّ
 0)نعم( و)ب س(

والحدددال لدددم يعهددددوها توضدددح الضدددمير قبلهدددا، 
 0(5)فون ذلكفالنحوضون ال يعر 

 تحليل وتوضيح 
 رأوجيددددرى الزمخشددددرق أن كددددون الضددددمير فددددي 

ددا أعددرُب وأفصددح مددن كوندده يعددود علددى )مددا  مبهم 
 0تعدنا(، والتمييز والحال يوضحان هذا ا بهام

فتع به أبوحيان بفن قوله هذا غير جداري علدى 
  (6)ما ذكرج النحاة، وذلك لآلتي

ددددد المددددبهم الددددذق يفسددددرج التمييددددز وضوضددددحه ال 
(، نحدددددو  ُربا رجدددددال  ي  (7)ىددددون إال فدددددي بددددداب )ُربا

                                                 

 0  24سورة األحقاف/ ( 1)
 0(307/ 4ينفر  الكشاف )( 2)
 0بما تعدناوقيل  الضمير راجع إلى قوله  ( 3)
 0(445/ 9ينفر  البحر المحيط )( 4)
 0(673/ 9ينفر  الدر المصون )( 5)
 0(446، 445/ 9ينفر  البحر المحيط )( 6)
الصددددواب  ُرباددددده رجدددددال ، وضلددددزم إفدددددرادج وتدددددذكيرج عندددددد ( 7)

مفسددرج، فتقددول  ربدده  البصددرضين مهمددا اختلفددت أحددوال
رجددال، وربدده امددرأة، وربدده رجلددين، وربدده امددرأتين، وربدده 

 0رجاال ، وربه نساء
( وشددرح 419/ 1ينفددر  األ ددول فددي النحددو )  

(، وشدددددرح الكافيدددددة 1/504الجمدددددل البدددددن عصدددددفور )
 0(3/184( وشرح التسهيل )794/ 2الشافية )

لقيتُدددُه، وفدددي بدددداب )نعدددم( و)بدددد س( علدددى مددددذهب 
 0(8)البصرضين

ا ذهدددب إلدددى أن الحدددال يوضدددح  دددد ال نعلدددم أحدددد 
المبهم وضفسرج، فقدد حصدر النحداة المضدمر الدذق 
يفسرج ما بعددج، فلدم يدذكروا فيده مفعدول )رأى( إذا 
كدددددددان ضدددددددمير ا، ولدددددددم يدددددددذكروا أن الحدددددددال يفسدددددددر 

 0الضمير وضوضحه
والمواضددع التددي حصددر النحدداة فيهددا المضددمر 

، أو مدددددا أطلدددددق عليددددده (9)الدددددذق يفسدددددرج مدددددا بعددددددج
سدددائل ا ضدددمار علدددى شدددرضطة التفسدددير" سدددبعة "م

                                                 

( وشدددددددرح 114/ 1ينفددددددر  األ دددددددول فدددددددي النحدددددددو )( 8)
/ 2( وتوضدددددددديح المقا ددددددددد )61 ،59/ 2الرضددددددددي )

 0(484/ 1( وشرح التصرضح )913
أق  عدددود الضدددمير علدددى متدددفخر لففدددا ورتبدددة، وهدددو ( 9)

مما يفباج النحاة، وال يجيزونده إال فدي مواضدع محدددة 
 0مخالفة لل ياب

ددر وخن لددم يتقدددم لففددا وال    حيددث قددالوا  إن المفس ِّ
دددا بدددالنفر إلدددى األ دددل فدددي  رتبدددة إال أنددده متقددددم حىم 

 0ر الغائب، وهو أنه البد له من مفسر يتقدمهضمي
قددددددال الرضددددددي  "والتقدددددددم الحىمددددددي  أن يىددددددون   

ددر مدداخر ا لففددا، ولدديس هنددا  مددا يقتضددي تقدمدده  المفس ِّ
علددى محددل الضددمير، إال ذلددك الضددمير، فنقددول  إندده 
وخن لم يتقدم لففدا وال معندى إال أنده فدي حىدم المتقددم 

ضدددددي نفدددددر ا إلدددددى وضدددددع ضدددددمير الغائدددددب، وخنمدددددا يقت
دددددر عليدددده  ألندددده َوَضدددددَعُه  ضددددمير الغائددددب تقدددددم المفس ِّ
الواضددع معرفددة ال بنفسدده بدددل بسددبب مددا يعددود عليددده، 
دا منكدر ا ال  درج بقديم ممبهم  فنن ذكرته ولم يتقدمده مفس ِّ
درج بعددج" شدرح الكافيدة  يعرف المراد به حتى يفتي مفس ِّ

 0( 406، 405/ 2للرضي )



 حممد عطية علي عطيةد/                    الدر املصون أمنوذًجا والتمييز  اليةاملواضع املرتددة بني احل

983 

 

  (1)مواضع
الضدددددمير المرفدددددوع بدددددد)نعم( أو )بددددد س(   - 1

ر بالتمييز، نحو  نعم رجال  ةضد    0المفسا
الضدددددددمير المرفدددددددوع بدددددددفول المتنددددددداةعين   - 2

َمل ثانيهما، نحو  قام وقعد ةضد    0المع 
دددددر بخبدددددرج، نحدددددو قولددددده   - 3 الضدددددمير المفسا

 0(2)نا الدنياإن هي إال حياتتعالى  
ضددددددمير الشددددددفن والقصددددددة، نحددددددو قولدددددده   - 4

 0(3)قل هو آ أحد تعالى  
دددددددر   - 5 ( المفسا الضدددددددمير المجدددددددرور بدددددددد)ُربا

 0بالتمييز، نحو  رباه رجال  
در لده، نحدو    - 6 الضمير المبدل منه المفس ِّ

ا  0ضربُتُه ةضد 
الضدددددددمير المتصدددددددل بالفاعدددددددل المتقددددددددم   - 7

ددرج مفعددول مدداخر عنددد  بعددض النحدداة، نحددو  ومفس ِّ
ا  0ضرب غالُمُه ةضد 

وبانحصار تفسير الضمير في هدذج المواضدع 
حىددم أبوحيددان علددى الزمخشددرق أندده ذهددب مددذهب ا 

دددددر (4)لدددددم يقدددددل بددددده أحدددددد ، فلددددديس الحدددددال ممدددددا يفس ِّ
ددر إال  الضدمير وضوضددحه، كمددا أن التمييددز ال يفس ِّ

)  0المرفوع بد)نعم( أو )ب س(، والمجرور بد)ُربا
                                                 

لدددددددر ( وا548د  533/ 5ينفددددددر  مغنددددددي اللبيددددددب )( 1)
/ 1( وتمهيدددددددد القواعدددددددد )244، 243/ 1المصدددددددون )

 0(557د  555
 0 29سورة األنعام/ ( 2)
 0  1سورة ا خالص/ ( 3)
دددددا فدددددي قولددددده ( 4) وقدددددد تعقدددددب أبوحيدددددان الزمخشدددددرق أيض 

 ثدم اسدتوى إلدى السدماء فسدواهن سدبع سدماواتتعالى  
( 29البقددددرة/  . فقددددد جعددددل الزمخشددددرق الضددددمير )ُهددددنا

ددددا يفسددددرج  / 1. ينفددددر  الكشدددداف )تاسددددماو سددددبع مبهم 
 0(1/218(، والبحر المحيط )123

ان ابدددن الحاجدددب ففجددداد فدددي وقدددد سدددبق أباحيددد
بيددان أن التمييددز ال يفسددر أقا ضددمير مددبهم، بددل 
يفسر ا بهام الذق ال ينفك عن الضمير باعتبار 

 0الوضع
"تدوهم بعدض النحدوضين أنده  قللااب االال ب:

يصددح التمييددز عددن كددل مددبهم مثددل قولدده تعددالى  
وضدددددزعم أنددددده منصدددددوب علدددددى  فلمدددددا رأوج عارضدددددا

، وهددذا غلددط، ألن  رأوجالتمييددز مددن الضددمير فددي 
التمييز رفع ا بهام المستقر عن ذات مدذكورة أو 
مقددرة. ونعندي بالمسدتقر مددا ال ينفدك عنده ا بهددام 

 0(5)باعتبار الوضع"
غيدددر مدددبهم، فننددده رأوج وأرى أن الضدددمير فدددي 

أو مدا وعددهم بده هدود  (6)يعود إما علدى السدحاب
 0 

  "قددال محمددد  لععلاالناععل اهعع االمهععدةاقولععه
فيددده جوابدددان  يىدددون  فلمدددا رأوج عارضدددابدددن يزضدددد  

التقددددير  فلمدددا رأوا السدددحاب، وخن كدددان لدددم يتقددددم 

                                                 

 0(664/ 2ينفر  أمالي ابن الحاجب )( 5)
/ 11ينفدددر  الكوكدددب الوهددداج شدددرح  دددحيح مسدددلم )( 6)

( 235/ 23( والتوضيح لشرح الجامع الصحيح )28
( ومرقدددددددداة 340/ 7وخرشدددددددداد السددددددددارق للقسددددددددطالني )
 0(1115/ 3المفاتيح شرح مشىاة المصابيح )

( مدن 1172/ 3رج البخارق في  دحيحه )وأخ  
حددديث عائشددة كتدداب بدددء الخلددق بدداب مددا جدداء فددي قولدده  

قالدت  كدان  وهو الذق أرسل الرضاح بشدرا بدين يددق رحمتده
إذا رأى مخيلدددة فدددي السدددماء أقبدددل وأدبدددر ودخدددل  النبدددي 

وخددددرج وتغيددددر وجهدددده فددددنذا أمطددددرت السددددماء سددددرق عندددده 
رق لعلددده كمدددا   )مدددا أدفعرفتدده عائشدددة ذلدددك فقدددال النبدددي 

 0قال قوم  )فلما رأوج عارضا مستقبل أوديتهم(
ددا  عددارل السددحاب.    وقددال ابددن :بدداب  عارض 

 0(4/1827ينفر   حيح البخارق )
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للسحاب ذكر، ألن الضمير قدد ُعدرف ودل عليده 
، والجددددددواب اآلخددددددر  أن يىددددددون جوابددددددا  عارضددددددا
أق  فلمددا رأوا مددا يوعدددون  ففتنددا بمددا تعدددنالقددولهم 
 0عارضا"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخلتم 
هتددددق الحمدددد ا الدددذق هددددانا لهدددذا ومدددا كندددا لن

لدوال أن هددانا آ، والصددالة والسدالم علدى أشددرف 
رسدددددل آ محمدددددد بدددددن عبددددددآ خيدددددر مدددددن نطدددددق 

 0بالعربية
اوباص...

فهددذج دراسددة متواضددعة أردت بهددا ا سددهام فددي 
بيدددان رددداهرة تعددددد الوجدددوج ا عرابيدددة فدددي إعدددراب 
القدر ن، خا ددة الكلمددات التدي تددرددت بددين الحددال 

 0والتمييز
اس اه االنرل جااآلتة :وقصا سفد اه ااالصوا

كددلن مددا تددردد فددي ا عددراب بددين الحاليددة   - 1
والتمييددز مددن كلمددات، فهددو مددن تمييددز النسددبة ال 
تمييز الذات )المفرد(، فتمييز الذات يرفع ا بهام 
عددن كلمددة واحدددة، أمددا تمييددز النسددبة فنندده يددرتبط 

 0بالعامل كالحال
تمييدددددز بعدددددض المبهمدددددات نحدددددو )مدددددا(،   - 2

شددرطيتين يىددون مجددرور ا بددد)من( أكثددر و)مهمددا( ال
مددا ننسددخ مددن كوندده منصددوبا، ومندده قولدده تعددالى  

، مددا يفددتح آ للندداب مددن رحمددة، وقولدده  مددن  يددة
 0مهما تفتنا به من ءايةوقوله  

ينبغددددددي قبددددددل بيددددددان األوجدددددده ا عرابيددددددة   - 3
والصنعة النحوضة النفدر فدي المعندى، فكمدا يقدول 

معرفددة ا عددراب السددمين الحلبددي  "وال سددبيل إلددى 
 0(1)إال بعد معرفة المعنى المذكور في اآلية"

التردد واالحتمال في كدون الكلمدة حداال    - 4
أو تمييددز ا عنددد النحدداة يدددل علددى تعدددد المعنددى أو 

 0عدم وضوحه بصورة كافية

                                                 

 0(229/ 2الدر المصون )( 1)
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مددددا جدددداة فيدددده وجهددددا الحاليددددة والتمييددددز   - 5
ينسدددجم مدددع المعندددى وال يخالفددده، بدددل إن الحامدددل 

المعنى، ولو أداى ذلك إلى مخالفدة  على ذلك هو
األ دددول العامدددة التدددي وضدددعت لكدددل مدددن الحدددال 
والتمييدددز، كقدددولهم  األ دددل فدددي الحدددال االشدددتقاق 

 0وفي التمييز الجمود، وغير ذلك
فقدد جعددل السدمين الحلبددي وجده التمييددز أ ددح 

 وكفدددى بددداهلل حسددديبامدددن الحدددال فدددي قولددده تعدددالى  
اة ، ممدددددا يددددددل علدددددى مراعدددددحسددددديبارغدددددم اشدددددتقاق 

المعنددددى قبددددل الصددددنعة النحوضددددة، وكددددذا فعددددل فددددي 
 فاهلل خير حاففامن قوله تعالى   حفيفا إعراب 

فجعددل وجدده التمييددز أرهددر، رغددم أن األ ددل فددي 
 0التمييز الجمود

عندد التددرجيح بدين الحددال والتمييدز ُيلجددف   - 6
فددي رفيقددا  إلددى المعنددى قبددل الصددنعة النحوضددة، فددد

حتملدت التمييدز ا وحسن أول دك رفيقداقوله تعالى  
ددا كددان اسددم ا شددارة  يشددير إلددى  أول ددكوالحاليددة لما

النبيين، والصدديقين، والشدهداء، والصدالحين، أمدا 
إذا كدددان يشدددير إلدددى المطيعدددين ا ورسدددوله فلفدددو 

 0تمييز ال حال، أفادج أبوالسعود رفيقا
ا بقوله  إن الحال   - 7 يعد الزمخشرق منفرد 

دددا بقو  لددده تعدددالى  يوضدددح الضدددمير وضفسدددرج، محتج 
، فلم يذكر أحد من النحاة ذلدك، فلما رأوج عارضا

 0نص عليه أبوحيان
دخدددول )مدددن( علدددى الحدددال لددديس شددداذا   - 8

 0عند ابن مالك كما اتهمه ابن هشام
إعددراب كددل مددا جدداء بعددد مددا هددو مددبهم   - 9

تمييدز ا لدديس علددى إطالقدده، بددل التمييددز يىددون بعددد 
مددددا هددددو مددددبهم فددددي أ ددددل وضددددعه ال ينفددددك عندددده 

بهددددام، وهددددو مددددا أفددددادج ابددددن الحاجددددب، فعلمدددداء ا 

النحدددو يختلفدددون فدددي قددددرتهم علدددى تحليدددل الدددنص 
 0اللغوق، وفهمهم لمقا د العرب في كالمهم

نفدددر ا لعمدددق التفكيدددر، ورهدددور األدلدددة   - 10
وقوتهدددا عندددد علمددداء النحدددو مندددع السدددمين الحلبدددي 

هددل يسددتوضان حدداال فددي قولدده تعددالى   مددثالإعددراب 
ابددددددن عطيددددددة فددددددي ذلددددددك ، واعتددددددرل علددددددى مددددددثال

ا وجددددددده الحاليدددددددة مدددددددن جهدددددددة الصدددددددناعة  مسدددددددتبعد 
ماذا والمعنى، بينما أعربها حاال  في قوله تعالى  

، وهىددذا يىددون للعددالم المجتهدددد أراد آ بهددذا مددثال
 نفر في وقت ال يرتضيه في وقت  خر...

َ لاُمَامَّص ا اَوَصلَّىاهللُااَوَسلََّماَوَبلَوَكاَهَلىاَسن ِّصِّ
ن َاَوالَاْمُصاللِّا االَالَلمِّ ااَوا ِّ
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 ثبت أهم المصادر والمراجع .1
إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر للشيخ أحمد البنا. تحقيق أ/ أنس مهرة د الطبعدة األولدى  .2

 0م1998هد م 1419د دار الكتب العلمية د لبنان 
جدب عثمدان محمدد ارتشاف الضرب من لسان العرب. ألبي حيان األندلسي النحوق د تحقيق دكتدور/ ر  .3

 0م1998هد م 1418د مراجعة دكتور/ رمضان عبدالتواب د الطبعة األولى د مىتبة الخانجي د القاهرة 
إرشدداد السددالك إلددى حددل ألفيددة ابددن مالددك د البددن ال دديم د تحقيددق د/محمددد بددن عددول السددهيلي د مىتبددة  .4

 0م2002هد م 1422أضواء السل  د الرضال د الطبعة األولى 
 0لسليم إلى مزايا الكتاب الكرضم د ألبي السعود د دار إحياء الترا  العربي د بيروتإرشاد العقل ا .5
األ دول فدي النحددو د البددن السدراج د تحقيددق د/ عبدالحسدين الفتلددي د الطبعدة الثالثددة د ماسسددة الرسدالة د  .6

 0م1996هد م 1417بيروت 
 0م1995هد م 1415أضواء البيان للشن يطي د دار الفكر د بيروت د لبنان  .7
إعددراب القددر ن ألبددي جعفددر النحدداب د تحقيددق دكتددور/ ةهيددر غدداةق ةاهددد د الطبعددة الثانيددة د عددالم الكتددب  .8

 0م1985هد م 1405ومىتبة النهضة العربية 
أمدددالي ابدددن الحاجدددب، البدددن الحاجدددب د تحقيدددق د/ فخدددر  دددالح قددددارة د دار عمدددار د عمدددان د األردن  .9

 0م1989هد م 1409
 0شجرق د تحقيق د/ محمود محمد الطناحي د مىتبة الخانجي د القاهرةأمالي ابن الشجرق. البن ال .10
 إيضدددددددددددددددددددددددددداح الوقدددددددددددددددددددددددددد  واالبتددددددددددددددددددددددددددداء. ألبددددددددددددددددددددددددددي بىددددددددددددددددددددددددددر األنبددددددددددددددددددددددددددارق د تحقيددددددددددددددددددددددددددق  .11

 0م1971هد م 1390أ/محيى الدين عبدالرحمن رمضان د مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق د 
تحقيدق/ سدعاد بندت  دالح بدن باهر البرهان في معاني مشىالت القر ن. ألبي القاسدم النيسدابورق د  .12

 0م1997هد م 1418سعيد د جامعة أم القرى 
البحر المحيط، ألبي حيان د تحقيق الشيخ/ عادل أحمد عبدالموجود، علي محمد معول، و خرضن  .13

 0م1993هد م 1423د الطبعة  األولى د دار الكتب العلمية د بيروت د لبنان 
قيددق سددورة يوسدد  للباحددث/ إبددراهيم عندداني د رسددالة البرهددان فددي علددوم القددر ن. للحددوفي د دراسددة وتح .14

 0م2015هد م 1436دكتوراج في جامعة المدينة العالمية د كلية العلوم ا سالمية د ماليزضا د 
 0تاج العروب من جواهر القاموب للزبيدق د إعداد مجموعة من المحققين د دار الهداية .15
د البجدداوق د طبعددة :يسددى البددابي الحلبددي التبيددان فددي إعددراب القددر ن للعىبددرق د تحقيددق  علددي محمدد .16

 0وشركاج
التددذييل والتكميددل فددي شددرح كتدداب التسددهيل ألبددي حيددان د تحقيددق دكتددور/ حسددن هنددداوق د الطبعددة  .17

 0م1997هد م 1418األولى د دار القلم د دمشق 
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التصدرضح بمضدمون التوضدديح. للشديخ/ خالدد األةهددرق د تحقيدق دكتددور/ محمدد باسدل عيددون السدود د  .18
 0م2000هد م 1421األولى د دار الكتب العلمية د بيروت د لبنان  الطبعة

التفسير البسيط. ألبي الحسن النيسابورق د ط  األولى د عمادة البحث العلمي د جامعة ا مام محمد  .19
 -هد1430بن سعود ا سالمية 

ور/ جابر تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، لنارر الجيش د تحقيق دكتور/ علي محمد فاخر، دكت .20
 0م2007هد م 1428محمد البراجة، و خرضن د الطبعة األولى د دار السالم د القاهرة 

توضددديح المقا دددد والمسدددالك بشدددرح ألفيدددة ابدددن مالدددك للمدددرادق. تحقيدددق الددددكتور/ عبددددالرحمن علدددي  .21
 0م2008هد م 1428سليمان د دار الفكر العربي د الطبعة األولى 

تحقيق أ/ أحمد البردوني، أ/إبراهيم أطفيش د الطبعدة الثانيدة د دار الجامع ألحىام القر ن. للقرطبي د  .22
 0م1964هد م 1384الكتب المصرضة د القاهرة د 

حاشية الخضرق علدى شدرح ابدن عقيدل لإللفيدة. تحقيدق الشديخ/ يوسد  البقداعي د ط  األولدى د دار  .23
 0م2003هد م 1424الفكر د بيروت د 

 0عة البهية د مصرحاشية الشمني على مغني اللبيب د المطب .24
حاشية الصبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك د الطبعة األولى د دار الكتب العلمية د بيروت  .25

 0م1997هد م 1417
الحجددة للقددراء السددبعة ألبددي علددي الفارسددي د تحقيددق األسددتاذ/ بدرالدددين قهددوجي، وبشددير جوضجدداتي د  .26

 0م1993هد م 1413الطبعة الثانية د دار المفمون للترا  د دمشق 
الحجة في القراءات السبع. البن خالوضه د تحقيق د/عبدالعال سالم مىرم د ط  الرابعة د دار الشدروق  .27

 0هد1401د بيروت د 
 0الخصائص البن جني د تحقيق األستاذ/ محمد علي النجار د الهي ة العامة لقصور الثقافة .28
حقيددق دكتددور أحمددد الخددراط د الطبعددة الدددر المصددون فددي علددوم الكتدداب المىنددون. للسددمين الحلبددي د ت .29

 0م1987هد م 1407األولى د دار القلم د دمشق 
رفدددع الحجددداب عدددن مخيمدددات معددداني كشددد  النقددداب عدددن مخددددرات ملحدددة ا عدددراب لمحمدددد األمدددين  .30

 0م2011هد م 1432البوضطي د ط  األولى د دار المنهاج د جدة د 
هددددد م 1419الكتددددب العلميدددة د بيدددروت شدددرح ألفيدددة ابدددن مالدددك لإلشددددموني د الطبعدددة األولدددى د دار  .31

 0م1998
شرح ألفية ابن مالك د البن عقيل د ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شدرح ابدن عقيدل للشديخ محمدد  .32

 0م1980هد م 1400محيى الدين عبدالحميد د دار الترا  د القاهرة د الطبعة الثانية 
يددون السددود د الطبعددة األولددى د دار شددرح ألفيددة ابددن مالددك د البددن النددارم د تحقيددق د/ محمددد باسددل ع .33

 0م2000هد م 1420الكتب العلمية د بيروت 
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شرح التسهيل البن مالك د تحقيق دكتور/ عبدالرحمن السيد، دكتور/ محمد بدوق المختون د الطبعة  .34
 0م1990هد م 1410األولى د دار هجر د القاهرة 

طبعدددة  الثانيدددة د منشدددورات شددرح كافيدددة ابدددن الحاجدددب للرضدددي د تحقيدددق د/ يوسددد  حسدددن عمدددر د ال .35
 0م1996جامعة قارضونس د بنغاةق م 

شدرح الكافيدة الشددافية البدن مالددك د تحقيدق دكتددور/ عبددالمنعم أحمددد هرضددق د الطبعددة  األولدى د دار  .36
هدد 1402المفمون للترا  د منشورات جامعة أم القدرى د مركدز البحدث العلمدي وخحيداء التدرا  ا سدالمي 

 0م1982م 
حدددود فددي النحددو للفدداكهي د تحقيددق د/ المتددولي رمضددان الدددميرق د ط  الثانيددة د مىتبددة شددرح كتدداب ال .37

 0م1993هد م 1414وهبة د القاهرة 
شرح المفصل البن ي يش د تقديم د/ إميل بديع يعقوب د ط األولدى د دار الكتدب العلميدة د بيدروت د  .38

 0م2001هد م 1422
حقيق أ/أحمد عبدالغفور عطار د الطبعدة الرابعدة الصحاح )تاج اللغة و حاح العربية( للجوهرق د ت .39

 0م1987هد م 1407د دار العلم للماليين د بيروت 
 حيح البخارق )الجامع الصحيح المختصر( تحقيق د/مصطفى ديب البغدا د الطبعدة الثالثدة د دار  .40

 0م1987هد م 1407ابن كثير د اليمامة د بيروت 
دار القبلددة للثقافددة ا سددالمية د جدددة د ماسسددة علددوم غرائددب التفسددير وعجائددب التفوضددل للكرمدداني د  .41

 0القر ن د بيروت
 0كتاب العين للخليل بن أحمد د تحقيق د/ مهدق المخزومي، د/إبراهيم السامرائي د مىتبة الهالل .42
الكتاب لسيبوضه. تحقيق الشيخ/ عبدالسالم محمد هارون د مىتبة الخانجي، القداهرة د الطبعدة الثالثدة  .43

 0م1988هد د 1408
الكشدددداف للزمخشددددرق. تحقيددددق الشدددديخ/ عددددادل أحمددددد عبدددددالموجود، الشدددديخ/ علددددي محمددددد معددددول،  .44

 0م1998هد م 1418ودكتور/ فتحي عبدالرحمن حجاةق، الطبعة األولى د مىتبة العبيىان د الرضال 
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 0هد1414لسان العرب البن منفور د الطبعة الثالثة د دار  ادر بيروت  .47
 0مع في العربية البن جني د تحقيق د/ فائز فارب د دار الكتب الثقافية د الكوضتالل .48
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 0م2006هد م 1427
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 المحتسددددددددددددددددددددددددب فددددددددددددددددددددددددي تبيددددددددددددددددددددددددين وجددددددددددددددددددددددددوج شددددددددددددددددددددددددواذ القددددددددددددددددددددددددراءات وا يضدددددددددددددددددددددددداح عنهددددددددددددددددددددددددا  .50
/ علددي النجدددق نا دد ، األسددتاذ/ عبدددالحليم النجددار، دكتددور/ عبدددالفتاح البددن جنددي د تحقيددق األسددتاذ

هددد م 1415إسددماعيل شددلبي د المجلددس األعلددى للشدد ون ا سددالمية د لجنددة إحيدداء كتددب السددنة د القدداهرة 
 0م1994

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزضز البن عطية د تحقيدق أ/عبدالسدالم عبدالشدافي محمدد د ط   .51
 0هد1422ر الكتب العلمية د بيروت م األولى د دا

المساعد علدى تسدهيل الفوائدد. البدن عقيدل د تحقيدق دكتدور/ محمدد كامدل بركدات د الطبعدة  الثانيدة د  .52
معهدددد البحدددو  العلميدددة وخحيددداء التدددرا  ا سدددالمي د مركدددز إحيددداء التدددرا  ا سدددالمي د مىدددة المىرمدددة 

 0م2001هد م 1422
الب ال يسي د تحقيق د/حاتم  الح الضامن د الطبعة الثانيدة مشىل إعراب القر ن. لمىي بن أبي ط .53

 0هد1405د ماسسة الرسالة د بيروت م 
معدددداني القددددر ن لإلخفددددش. تحقيددددق د/ هدددددى قراعددددة د الطبعددددة  األولددددى د مىتبددددة الخددددانجي د القدددداهرة  .54

 0م1990هدم1411
، ودكتددددور/ معدددداني القددددر ن للفددددراء د تحقيددددق األسدددداتذة/ محمددددد علددددي النجددددار، أحمددددد يوسدددد  نجدددداتي .55

 0م1983هد م 1403عبدالفتاح إسماعيل شلبي د الطبعة الثالثة د عالم الكتب د بيروت 
معدداني القددر ن وخعرابدده للزجدداج د تحقيددق دكتددور/ عبدددالجليل شددلبي د الطبعددة األولددى د عددالم الكتددب د  .56

 0م1988هد م 1408بيروت 
لخطيدددب د سلسدددلة التدددرا  مغندددي اللبيدددب عدددن كتدددب األعارضدددب البدددن هشدددام، تحقيدددق د/عبدددداللطيف ا .57

 0م2000هد م 1421العربي د الكوضت 
 0هد1420مفاتيح الغيب د لفخرالدين الراةق د ط  الثالثة د دار إحياء الترا  العربي د بيروت م  .58
المفددردات فددي غرضددب القددر ن. للراغددب األ ددفهاني. تحقيددق أ/ ددفوان عدددنان الددداودق د ط  األولددى د  .59

 0هد1412مشق د بيروت م دار القلم د الدار الشامية د د
 0المفصل في علم العربية للزمخشرق د الطبعة الثانية د دار الجيل د بيروت د لبنان .60
المقا د الشافية في شرح الخال ة الكافية للشاطبي د تحقيدق د/عبددالرحمن بدن سدليمان العثيمدين،  .61

مي د مىة المىرمة د الطبعدة د/ محمد إبراهيم البنا و خرضن د معهد البحو  العلمية وخحياء الترا  ا سال
 0م2007هد م 1428األولى 

 0م1982المقتصد في شرح ا يضاح للجرجاني د تحقيق د/ كارم المرجان د دار الرشيد د العراق  .62
المقتضددب للمبددرد د تحقيددق دكتددور/ محمددد عبدددالخالق عضدديمة د الطبعددة الثانيددة د المجلددس األعلددى  .63

 0م1994هد م 1415اء الترا  ا سالمي للش ون ا سالمية د القاهرة د لجنة إحي
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المقدددرب البدددن عصدددفور د تحقيدددق/ أحمدددد عبدالسدددتار الجدددوارق، يحيدددى الجبدددورق د الطبعدددة األولدددى  .64
 0م1972هد م 1392

الهداية إلى بلو  النهاية لمىدي ال يسدي د مجموعدة بحدو  الكتداب والسدنة د كليدة الشدرضعة والدراسدات  .65
 0م2008هد م 1429لى ا سالمية د جامعة الشارقة د ط  األو 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي د تحقيق أ/أحمد شمس الددين د الطبعدة األولدى د دار  .66
 0م1998هد م 1418الكتب العلمية د بيروت 

 0النحو الوافي لإلستاذ/ :باب حسن د الطبعة الثالثة د دار المعارف د مصر .67


