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 ملخص البحث
أثبت البحث: بعض المواضع التي ظهر بها 
فساد في المعنى كان السبب في ذلك  وكو خكو ي 
أحكام نحوية غير الئقة بالمعنى المقصود وغيكر 
صككككالحة للمعنككككى المككككراد فوإلكككك  العلمككككا  ا  ككككرا  
إلكككى أحككككام أ كككرا حسكككى معهكككا المعنكككى وصكككل  
واستقام الكالم. ولنذكر ل  بعض المواضكع التكي 

 يها فساد في المعنى مى ذل : ظهر ف
= نصككب المرككالو الواعككع بعككا القككا  الواععككة 
فككككي إلككككوا  االسككككتقهام التقريككككر  بواسكككك ة الهمكككك   
ككككككان ونكككككاذ خقركككككيا فككككك ذا وإلكككككا  ا فكككككاد  مكككككى 
االسككتقهام التقريكككر  صكك  وإلككك  النصككب وال  تبكككع 
ذلككك  فسكككاد فكككي المعنكككى لتحقكككئ السكككبب ة المهي كككة 

 لعام ثبو  المرمون.
ى  لكى عكوأ أبكي  لكى القالسكي = فسا المعن

بكسر وم   إن  لى )الحكايكة  فكي موضكع )أوأ 
عككولي إنككي أحمككا ى  ولأا البحككث الخ ككا  الككنق  
لالنتصككككال لمككككذوب النمهككككول بكككك ن الكسككككر لكككك   
 لى معنى القكوأ بكا الخبريكة وذلك  لحكا  حوإلكة 
المبتكككاأ إلكككى إخمكككام القائكككا  وفكككي النملكككة المقرونكككة 

فككككان  لككك م الكسكككر لكككذل  بككك ن مكككا  كككتئ بككك  القائكككا  
ول    لى الحكاية والكاليا  لكى ذلك  م بكت فكي 

 البحث.
منكي  الكوحي بمعنكى القكوأ معنكى مسككت  ئ =

برغئ إإلماو المقسريى ب ن الوحي في آيكة النحكا 
مراًدا ب  ا لهام ممكا ككان  تعكالل  لكى إلكا أن 
خقسكيرية  لككى مككذوب ال مخحككر  ومككى خبعكك  لكككى 

لكككوحي بمقهكككوم لمكككا اركككتهر  نكككا العكككر  منكككي  ا
األمككرو واألمككر م كك  معنككى القككوأل دأ ذلكك   لككى 

صككحة منككي  أن خقسككيرية اسككتناًدا لمككا اكتقككى بكك  
 اآللوسي في ذل  في إلعا أن خقسيرية.

= أثبككككت البحككككث فسككككاد المعنككككى  نككككا األ ككككذ 
بالظاور وحصوأ القساد المترخب  لى ذلك و إذا 
خبكككادل إلكككى الكككذوى   كككع )أن نقعكككا   لكككى )أن 

ؤد  إلكككككى إلعكككككا الصكككككلوا  آمكككككر  نتكككككرذ  ألنككككك   ككككك
بتكل قنككا أن نقعككا فككي أموالنككا مككا نحككا  والسككتقامة 
المعنككى المككراد كككان الع ككع بككنق  القككرا   بككالنون 

 إذ إن )أن نقعا  معموأ )للترذ .« ما» لى 
= أثبكت البحككث فسكاد القككوأ بكالرفع للمرككالو 
بعككا حتككى فككي غيككر الواإلككب إذ إن الرفككع يسككتل م 

ه األركككككك ا  خسككككككتوإلب االسككككككت ناط والق ككككككعو ووككككككذ
السككبب ة والسككبب ة غيككر محققككة مككع غيككر الموإلككب 
إذ إن السككبب انتقككى ولككئ يكككى محصككال أو محققككا 

 فك ف يكون االست ناط؟
فلككك م عكككوأ الباحكككث ونكككا بكككالرفع اسكككتناًدا لكككرأ  

 األ قش.
= أثبت البحث أن القا  التي للسكبب ة ال خقكع 
فككككككي موضككككككع واو الما ككككككة وا لكككككك ام القسككككككاد فككككككي 

فككككككالواو و ن إلككككككر  منككككككرا القككككككا  فككككككي  المعنككككككىو
مواضككككككع النككككككوا ل فكككككك ن معناوككككككا ومعنككككككى القككككككا  
مختلقككانو فلككو ألد  أن خنعككا مكككان الككواو القككا  

 فسا المعنى.
اثبكككككت البحكككككث فسكككككاد المعنكككككى فكككككي خقكككككا ر  =

بااًل مى الواو في الع ع إذ إن العاد ونكا « أو»
معكككككاواًل وأن الكككككواو مكككككع العكككككاد المعكككككاوأ أفككككككاد  

ى أنكواو القسكمةو ولكئ خكرد الركئو خنوي  النمع بي
مككى  ككا  وإلككوه « أو»و ال لكك م القسككاد فككي خقككا ر 

أثبتهكككككا البحكككككث فكككككي موضكككككعهاو منهكككككا  كككككام فهكككككئ 
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المعكاوأ ومنهككا المعنكى اللوكو  الكااأ  ل ك  العكاد 
أن الككككواو ل سككككت  لككككى الع ككككع الموإلككككب للنمككككع 
والرئ كما وو معهكود إضكافة إلكى مخالقكة داللكة 

 منابها. الواو لااللة أو لو نابت
= أثبككت البحككث فسككاد القككوأ بككواو ال مان ككة إذ 
إن المعنككككى معهككككا ال يسككككت  ئ ولككككئ  تحصككككا منكككك  

« وثكامنهئ» لى فائكا و حيكث أثبكت أن الكواو فكي 
لهكككككا معنكككككى  ت لبهكككككا ويتحقكككككئ بهكككككا وككككككذل  ككككككا 
المواضككع التككي عيككا فيهككا بككواو ال مان ككة كمككا أثبتكك  

 البحث.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المركككككالو  = أثبكككككت البحكككككث بكككككرغئ صكككككالح ة
الواعككككع فككككي األإلوتككككة ال ابتككككة بعككككا النقككككي للنصككككب 

مركككمر  بعكككا الكككواو أو القكككا  إال أن ذلككك  « بككك ن»
مقيكككا بصكككالح ة المعنكككى معككك . وككككذل  ال ينكككو  
الع ككع  لككى التحككري  فككي كككا موضككع مككى وككذه 

 األإلوتةو فقا أثبت البحث فساد النصب.
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Research Summary 

The research proved: some 

places where corruption appeared in 

the meaning was the reason for the 

use of grammatical provisions 

inappropriate in the intended sense 

and unfit for the meaning to be 

directed scientists to express other 

provisions improved with the 

meaning and correct and upright 

speech. Let us mention some of the 

places where corruption has 

appeared in the sense of this: 

 =The present tense monument 

after the fulfillment in the answer to 

the report questioning by Hamzah 

there was a preference if found 

benefit from the report 

questionnaire true face monument 

does not follow corruption in the 

sense to achieve the causal 

predisposition to the lack of 

substantiation. 

 =Corruption of the meaning of 

the words of my father on the 

Persian broken Hamza that the 

(story) in the position (first say I am 

Ahmad) and saw the search for self-

satisfaction of victory to the 

doctrine of the public that the 

fracture is not on the meaning of 

saying but the news and that the 

need for the novice to complete the 

interest in the sentence coupled with 

that What is done by interest was 

needed to break it and not on the 

tale and evidence of this is proven 

in the research. 

Revelation in the sense of saying 

the meaning of a straight line 

despite the consensus of the 

interpreters that the revelation in the 

verse of bees intended to inspire, 

which was incompatible with most 

of the explanation on the doctrine of 

Zamakhshari and his followers, but 

when the Arabs are famous for the 

coming of revelation in the concept 

of the matter, and it has the meaning 

of saying; That is interpretive based 

on what Alusi did in making that 

explanatory. 

Research has proved the 

corruption of meaning when taking 

the phenomenon and the resulting 

corruption, if it comes to mind 

kindness (to do) to (to leave) 

because it leads to make prayers 

commanding us to do in our money 

what we want and the integrity of 

the intended meaning was kindness 

reading the same color «What» as 

(to do) done (to leave(. 

 =The research proved corrupt to 

raise the present tense after even in 

non-duty as the lifting requires 

appeal and cutting, and these things 

require causality and causality is not 

achieved with the non-positive, as 

the reason is not the outcome or 

investigator, how is the appeal? 

The researcher has to say here to 

raise based on the most abrasive 

opinion. 

Research has proved that the 

fulfillment of causality does not fall 

in the place of F and intestines and 

the obligation of corruption in the 

meaning, Valowo and if the course 

of fulfillment in the positions of the 

answer; the meaning and the 

meaning of fulfillment are different, 
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if you want to make the place Waw 

fulfillment corrupt the meaning. 

 =The research proved the 

corruption in the estimation of «or» 

instead of Waw in kindness, as the 

number here is equated and that 

Waw with the modified number 

reported permissible to combine the 

types of division, and did not want 

to annex, otherwise corruption was 

necessary in the estimate «or» from 

several aspects proved by research 

in Their position, including the lack 

of understanding of the linguistic 

meaning denoted by the modified 

number, including that the Waw is 

not on the positive sympathy for 

collection and annexation as is 

customary in addition to the 

violation of the indication of Waw 

indication or if it grew. 

 =The research proved the 

corruption of the eight Boao saying 

that the meaning with it is not 

straight and did not get the benefit 

of it, where it proved that the Wau 

in «and eighth» have a meaning 

required and achieved as well as all 

the places where it was said Boao 

eight as proved by research. 

 =The research proved despite 

the validity of the present tense in 

the fixed answers after the negation 

of the monument «that» implied 

after Waw or fulfillment, but this is 

limited by the validity of the 

meaning with him. Also, it is not 

permissible to be sympathetic to 

participation in each of these 

answers, the research has proven the 

corruption of the monument 
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وخحكككريق  لنكككا و الحمكككا ل  لكككى نعمكككة ا سكككالم
وامتنانككككك   لينكككككا بنعمكككككة الب كككككان خح  قكككككا و بكككككالقرآن

ْحَمُن ﴿ --لقول  ْنَسانَن  َعلََّم اْلُقْرآنَ الرَّ َخَلَق اْلِْ
و سيا األنام لى  وأصلي وأسلئ  1)﴾َعلََّمُه اْلَبَيننَ 

 وا إل ككككك  ب ذنككككك وداعً ككككو اا ونكككككذ رً ألسككككل  لتككككك  مبحككككرً 
و بلككموأبلككم م  و فكككان أفصكك  لسككوأو اا منيككرً وسككراإلً 

ى خكككبعهئ ب حسكككان إلكككى مكككو و و لكككى آلككك  وأصكككحاب 
  وم الا ى.

 أما بعا ...
 صفمككككككى النيكككككككا أن نعكككككككرط ح  قكككككككة ال منكككككككا

لتحصكككككككيا سكككككككالمة معكككككككاني الكلكككككككئ فكككككككي  - نهكككككككا
 يل م معها أن ختوا ي بمعاني النحو.فالابالا  

أن  تعلئ  -حيث إن  ال  تصول إنسان بحاأ
و الكلكككئ منكككرد  مكككى معكككاني النحكككوالقككككر بمعكككاني 

ومن وعككككا بهككككا  لككككى وإلكككك  ال  تكككك خى معكككك  خقككككا ر 
 معاني النحو وخو يها فيها.

نكككي  بكككا القكككاور النرإلكككاني فكككي كتابككك   وعكككا   
حيككككث : دالئككككا ا  نككككا  بتوضكككك   وككككذا القصككككا

 : عاأ
وينعلكككك   ووممككككا  نبوككككي أن يعلمكككك  ا نسككككان»

أنككككك  ال  تصكككككول أن  تعلكككككئ القككككككر  - لكككككى ذككككككر
و ومنككرد  مككى معككاني النحككو واكلككئ أفككرادً بمعككاني ال

أن  تقككر  -فال يقوم في ووكئ وال يصك  فكي  قكا
مكككككى غيكككككر أن  ريكككككا  «فعكككككا»متقككككككر فكككككي معنكككككى 

 «اسكئ»وال أن  تقككر فكي معنكى و إ مال  في اسكئ
وإلعلك  فكا ال  ومى غير أن  ريكا إ مكاأ فعكا م ك 

أو  ريككككا منكككك  حكمككككا سككككوا ذلكككك  مككككى و أو مقعككككواًل 
                                                           

 .4: 1مى سول  الرحمى اآليا    (1

ا أو أو  بكككرً  وإلعلككك  مبتكككاأاألحككككام م كككا أن  ريكككا 
 . 2)« أو ما راكا ذل أو حااًل  وصقة

إذ إن العرتككي  ن ككئ بككنظئ المعككاني والمعككاني 
العرتكككككي  ن كككككئ إن خكككككو ي معكككككاني النحكككككو حيكككككث 

بمكككالوأ الابكككالا  ولككك   بالابكككالا  إذ إنككك  يميككك  
 : بيى عول 
 (ومررت بنلرجل الكريم ،مررت برجل كريمن)

مككككا إلككككا    ولككككوال دلا تكككك  لمككككالوأ لهككككذا وذاذ
الابككككالا  فالعككككة ومحصككككلة لمككككا خهككككاط إل كككك  مككككى 

 معاني.
فيلكك م حين ككذ ل فمتككى ظهككر القسككاد فككي المعنككى

مراإلعكككة القا كككا  النحويكككة التكككي أوكككا  إلكككى ذلككك  
فلرتمكككككا صكككككاحب المعنكككككى عا كككككا  أ كككككرا و القسككككاد

ِمككاا المعنككى الصككح    ليهككا ولككئ يكككى بظككاور و ح 
 الابال  ما يستنا إليها.

لالاسككة مككى البحككث فككي ومككى ثككئ إلككا   وككذه ا
مواضككع فسككا فيهككا المعنككى  لككى حسككب مككا أرككال 

وعككككا عككككام البحككككث و إلككككى ذلكككك  النحككككا  أو بعرككككهئ
بتحليكككككا خلككككك  المواضكككككع والتنقيكككككب  كككككى أسكككككبا  
القسككاد فيهككا ومككا خرخككب  ل كك  مككى أثككر فككي خوإل كك  
ا  ككككككرا  حتككككككى يسككككككت  ئ المعنككككككى  لككككككى الوإلكككككك  
الصح   بغ كة للوصكوأ إلكى الهكاط المرإلكو مكى 

 .بحثوذا ال
وال ركككك  أن فسككككاد المعنككككى يعككككا ظككككاور  فككككي 

حيككككككث خوعككككككع  نككككككاوا النحككككككا  و التككككككراو اللوككككككو  

                                                           

 -فككككككي  لككككككئ المعككككككاني -314ا  صدالئككككككا ا  نكككككك  (2
دال الكتكككب  -خصككح   حمكككا لرككيا لضككا -للنرإلككاني

 لبنان. -بيرو  -العلم ة
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وأصكككككككككككحا  األ اليكككككككككككب عكككككككككككاامى و والمقسكككككككككككرون 
 ومت  ريى با ومحاثيى.

لمككككككا عككككككا ثبككككككت مككككككى أن اللوككككككة العرت ككككككة لوككككككة 
وأن  مككككود القصككككاحة نظككككئ و القصككككاحة والبالغككككة

معكككاني الكلككككئ وال يكككككون ذلكككك  إال بتككككو ي معككككاني 
 كان.النحو وعا 

لككككذل  خككككرا النحككككا   السككككون مواضككككع القسككككاد 
ومكى ثكئ خكراوئ  إل  األسبا  التي د ت  ويبح ون 

 لى بعرهئ البعض بتصح   الخ   يستالكون 
إكمككككاأ الككككنقص إلككككرا  وككككذه التوإليهككككا  التككككي  وأ

 .حاو بسببها القساد
بتوإليها  إ راب ة  «خخرينا »ويتبعون ذل  

ت   لكى في محاولة لتقويئ المعنى واسكتقام وإلا ا
وما يكون ذل  إال بالبحكث  كى و الوإل  الم لو 

األ اليكككب التكككي عكككا  قيكككت فكككي الظكككاور أو غقكككا 
 .إلانب  الصوا  منهئ ى  ما م نها البعض 

بككال را  القكككر   -ومككى ثككئ خحقككا وككذه الالاسككة
 الوا بما  كا   وبيى  لما  اللوة والنحو والمقسريى

 وصوال إلى ما ووعريحت  السل مة وينتها ب   قل 
عصكككاخ  ال ب عكككة العرت كككة المنلوتكككة  لكككى الااللكككة 
القصككككك حة  لكككككى المعكككككاني مكككككى الكلكككككئ والابكككككالا  

 بلسان عويئ.
ا ألنكواو متعكاد  فكي ووذه الالاسة خعا أنموذإلً 

 نا التراو اللوو  عا وعع م   القساد في المعنى 
 وإذ خنككككاه لتمككككا فككككي األسككككما التوإل كككك  ا  رابككككي 

 والحروط. وواألفعاأ
فسكككاد المعنكككى فككككي  -ى بينهكككاوعكككا خخيكككر  مككك

حيككث اعتصككر   لككى  «الحككروط العرت ككة»بعككض 

استب ان وذه الظاور  ودلاستها وتح ها مى  كالأ 
 الحروط.بعض 
حتكككككككى أن  ون الحكككككككروط خم كككككككا المعكككككككانيإإذ 

 وبعككككككض المصككككككادل النحويككككككة  صككككككتها بالالاسككككككة
 و«حكككروط المعكككاني»ك و صكككتها بالترإلمكككة لهكككا بككك

 :بهككككافمككككى بككككيى وككككذه المصككككادل التككككي ا تصككككت 
الكااني فكي  ىو)الننكو )حكروط المعكاني  للرمكاني
و)لصع المبكاني فكي و حروط المعاني  للمراد 

للمككالقي وغيروكككا ممككا ا تصكككها  حككروط المعكككاني 
 : بالالاسة فقط  لى م اأ

البككككى   مونكككى اللبيكككب  ككككى كتكككب األ اليكككب)
إلكككككواور األد  فكككككي معرفكككككة )وحكككككام األنصكككككال  و

 .غيروا.و   ليتلعال  الا ى ا ل  كالم العر 
 :   ة البحث

 :  تكون مىوذا وعا اعترت طب عة البحث أن 
وفيهكككككا وضكككككحت ك كككككف أن البالغكككككة : مقامكككككة

وال يككككون ذلككك  إال ل والقصكككاحة فكككي معكككاني الكلكككئ
بتككككو ي معككككاني النحككككو العرتككككي ثككككئ وضككككحت أن 
الهككاط مككى وككذه الالاسككة وككو بحككث ظككاور  فسككاد 

  .المعنى في الحروط وأثره في خوإل   ا  را 
لالاسككةو وإلككا   فككي خسككعة فصككوأو وعككا ثككئ ا

الحكككرط الكككذ  إلكككا  « بمسكككمى»خرإلمكككت للقصكككا 
 لكككى معنكككاه القسككككاد حيكككث كككككان خو يكككع القصككككوأ 

  لى النحو التالي:
 «الهم  » :القصا األوأ

 : وم  
نصككب المرككالو بعككا فسككاد المعنككى فككي  -1

 .«التقرير  »االستقهام القا  الواععة في إلوا  
   ال قيلة المكسول « إن»القصا ال اني: 



 م2019العدد الثامن والثالثون             جملة كلية اللغة العربية باملنصورة  

509 

 

 وم  : 
 لككككى الحكايككككة إذا وععككككت « إن» كسككككر ومكككك  

 . بًرا  ى عوأ ومخبر  نها بقوأ
 الخف قةالمقتوحة  «أن  »: لثالقصا ال ا
 وم   مس لتان:

خقسككيرية ولكئ خسككبئ بنملككة  «أن  »منكي   -1
 .فيها معنى القوأ دون حروف 

كككك»خقسككككيرية  «أن  »إلعككككا  -2 لكككك    «روالمقسِ 
 .«خقسيره» يى 

 ال قيلة المقتوحة« أن  »: رابعلالقصا ا
 : وم   مس لتان

 .بعا القوأ المحض «نأ»وم   فت   -1
مقعكككوال للقكككوأ أو بكككاال  «ن  أ»فكككت  ومككك    -2

 .من 
 «أو»: خام القصا ال

 : وم  
فككي « الككواو»أو  «أو»الع ككع بالنصككب بعككا 

 .«إلوا »غير 
 «حتى»: سادسالقصا ال

 : وم  
فكككككككي غيكككككككر  «حتكككككككى»ا لفكككككككع المركككككككالو بعككككككك

 .«النوا »
 «القا »: بعالقصا السا

 : وم   ألتع مسائا
فككككككككي موضككككككككع  «فككككككككا  السككككككككبب ة»إلعككككككككا  -1

 .«الواو»
نصككب المرككالو أو « القككا »الع ككع بككك  -2

 .«النقي»في إلوا   وابعا

السكبب ة فكي  «فكا »بعكا نصب المرالو  -3
 .بوير الهم  « االستقهام الموإلب»إلوا  
فككي  «فككا  السككبب ة»الع ككع بككالن م بعككا  -4

 .«األمر»وا  إل
 «لو»:  امىالقصا ال

 :وم  
  حرط امتناو المتناو.« لو»إلعا 

 «الواو»: تاسعالقصا ال
 : وم   ألتع مسائا

 «.أو»بمعنى  «الواو»مني   -1
 «.بواو ال مان ة»القوأ  -2
فكككككي « الكككككواو»: الع كككككع بالنصكككككب بعكككككا -3

 إلوا  النقي أو ال لب.
فكككي  «واو النمكككع»الع كككع بكككالن م بعكككا  -4

 «.النهي»إلوا  
ثكككئ الخاخمكككة: وفيهكككا أوكككئ النتكككائ  المستخلصكككة 

 مى البحث.
 ثئ: ثبت المصادل والمراإلع.

 ثئ القهالس القن ة.
 وما خوم قي إال باهلل

  ل   خوكلت ووو ل  العرش العظ ئ
 لتا  إبراه ئ  با القريا د.
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 القصا األوأ
 الهم   

 وم  :
 نصب المرالو بعا القا  الواععة

بواس ة « التقرير  »م في إلوا : االستقها
 «الهم  »

حككككوأ االسككككتقهام التقريككككر  بواسكككك ة الهمكككك  ل 
أي  كككذ حككككئ النقكككيو فينتصكككب المركككالو المقتكككرن 
 بقا  السبب ة الواعع في إلواب و أم ال ي  ذ حكم ؟ 
فقا نقا ابى وحكام  كى ال مخحكر  أنك  إلعكا 

َياان ﴿إلوابككا لالسككتقهام فككي عولكك  خعككالى: « أوال  »
َِ َواُرَواِرَ   َوْيَلَتن َأَعَجْزتُ  َُاَرا اَل َذاَ ا اْل َأْن َأُكانَن ِمْْ
والحظ ابى وحام م ك  فسكاد فكي . (1)﴾َسْنَءَة َأِخي

المعنى مى إلهة: أن إلوا  الحي  مسبب  نك و 
إذ يقكككوأ « العنككك »ال ختسكككبب  كككى «: والمكككوالا  »

  نا ذكره المواضع التي يقسا معها المعنى:
ُت ﴿َأَعَجزْ  عوأ ال مخحر  في عول  خعالى: »

َِ َواُرَواِرَ  َساْنَءَة َأِخاي َُاَرا َل َذَ ا اْل ﴾ َأْن َأُكنَن ِمْْ
ن انتصا  )أوال   في إلوا  االستقهامو ووإل  إ

فسككاده: أن إلككوا  الحككي  مسككبب  نكك و والمككوالا  
 . 2)«ال ختسبب في العن 

 الالاسة والتحليا: 
سكككميت القكككا  فكككي وكككذا البكككا  مكككى المركككالو 

ث عصا بها سبب ة السبب ة حي« فا »المقترن بها 
مككا عبلهككا لمككا بعككاواو بقرينككة العككاوأ  ككى الع ككع 

                                                           

 .31مى سول  المائا  آية لعئ  (1)
خحقيككككككئ:  -. البككككككى وحككككككام2/230مونككككككى اللبيككككككب    (2

 ه.1411و 1بيرو و ط -دال النيا -القا ول  

ولككككذل  يسككككمي النحككككا  المرككككالو   3)إلككككى النصككككب
 المنصو  بعاوا إلوابا.

و نمككككا سككككماه النحككككا  إلواًبككككاو و ن كككككان إلملككككة 
واحكككا و ولككككئ يكككككى النككك ا ل لمحككككابهت  لكككك  فككككي أن 
ال كككككاني سكككككبب  األوأ. أال خكككككرا أن المعنكككككى: فكككككي 

 نككككا فننقككككوذ : إن انق عككككت ال خنق ككككع ) :عولكككك 
 . 4)إلقوخ  عال  أبو  لي القالسي

وأما خسم ة النحا  ل  إلوابا فمى إلهة المعنى 
إذ كككان عولكك : )ال خنق ككع  نككا فننقككوذ  يقيككا أن 
النقككككا  يحصككككا باالنق ككككاوو كمككككا أنكككك  إذا أخيككككت 
بصككري  النكك ا  فقلككت: إن انق عككت إلقوخكك  كككان 

 . 5)كذل .  لى ما وضح  النرإلاني
لكك  أنكك  سككمى إلوابككا مككى حيككث كككان ومقككاد ذ

ال كككاني مسكككبب  كككى األوأ وككككان األوأ سكككببا فكككي 
ال اني ف رب  الن ا   ناما  تعلئ حصكوأ ال كاني 

  لى حصوأ األوأ أو  ام حصول .
أمككا المتكك  رون م قسككرون خسككميت  إلوابككا ألن 
مكككا عبلككك  مكككى النقكككي أو ال لكككب المحركككييى لككك   

ركب  بمتحقئ الوعوو فكان غير ثابكت المركمون أ
الحرط الذ  ل   بمتحقئ الوعووو م كون ما بعكا 

                                                           

و  لكككككككى ركككككككر  3/301انظكككككككر: حارككككككك ة الصكككككككبان   (3)
 كككككة ابككككككى مالككككك و ومعكككككك  رككككككواوا األركككككموني  لككككككى ألف

م صككا ع سكككى  -دال إح كككا  الكتككب العرت كككة -العينككي
 البابي الحلبي.

-2/1066انظكككر: المقتصكككا فكككي ركككر  االيركككا    (4)
المنلككككا  -و خحقيككككئ: د/ كككككاظئ بحككككر المرإلككككان1067
 األ ور. -القاور  -العرتي

 .1067السابئ  (5)
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  1)القكككككا  ككككككالنوا  للحكككككرط. كمكككككا فسكككككره الرضكككككي
 . 2)واخبع  الصبان

فككككككككك ذا  لمنكككككككككا بهكككككككككذه المقامكككككككككة أن النكككككككككوا  
المسكككتحئ للنصكككب بعكككا القكككا   لككك م م ككك  مكككا سكككبئ 
ذكككره مككى كونكك  مسككببا  ككى السككبب المتقككام  ل كك  
وكونككككك  أبكككككاا غيكككككر ثابكككككت المركككككمون  لمنكككككا أن 

م كك  مككا « الهمكك  »بواسكك ة « االسككتقهام التقريككر  »
يخالع وكذا المعنكى المحكروط فكي النصكب إذ إن 
معنكككى االسكككتقهام التقريكككر  إعكككرال مكككا عكككا  لمتككك و 

فقكا  لمكت أنك  لكئ « ألكئ خ خنكا فتحكاثنا»ف ذا علت: 
يكك   و نمككا ألد  أن خقككره  لككى اال تككراط بككذل . 

ر  فتبككا ى وا تلككع المعنككى بككيى االسككتقهام التقريكك
والنقككيو ومككى ثككئ كككان النصككب إلككائ  بعككا النقككي 
أمككككا بعككككا االسككككتقهام التقريككككر  فهككككو محكككككا  نككككا 
النحككا . إذ إن م كك  فسككاد فككي المعنككى  لككى النحككو 
الموض  ونا. والذ  أل م ابى وحام نعت  بالقساد 
في خوإل   ال مخحكر  لييكة محكا االستحكهاد فكي 

 لككى أنكك  إلككوا  االسككتقهام « أوال  »النصككب فككي 
لكككككوم ب نككككك  اسكككككتقهام خقريكككككر . حيكككككث خقكككككامت المع

الهمكك   م كك   لككى النقككي ووككو مككا يسككمى فككي وككذه 
الحالة باالستقهام التقرير  با ضافة إلكى أنك  لكئ 
خكرد االسككتقهام  كى رككي  خنهلكك  بكا خسككتقهئ  ككى 

 ري  خعلم .
 ل كون النحا  في وذه المس لة  لى فريقيى:

 القريئ األوأ: 

                                                           

و خصكككككح  : 4/68انظككككر: ركككككر  الرضككككي للكام كككككة   (1)
 خهران. -مؤسسة الصادق - مر  وسع حسى

 .3/301انظر: حار ة الصبان   (2)

ياار رأ  لاعض  الحاانة ومااحلم الزم حار  ح
إجاان ة الح اا  وااي جااناَ ااسااتعلنع النا اا  بضاا  
ذماازة التقرياار  كماان وناا  ماان نقاال اباان ذحاانع 

 عحه. و   جنء ن ه وي الكحنف  نله: 
اااَل َذاااَ ا ﴿» َيااان َوْيَلَتااان َأَعَجاااْزُت َأْن َأُكااانَن ِمْْ

َِ َواااااُرَواِرَ  َساااااْنَءَة َأِخاااااي﴾ َُاااااَرا ... )فككككك وال   اْل
  3)«بالنصب  لى إلوا  االستقهام

ككككون ال مخحكككر  مكككى أصكككحا  وكككذا القكككوأ م 
وكما يظهر مى ظاور النص و ن كان لئ يصر  

 ونا ب ن االستقهام خقرير .
ويباااا و ماااان اعتاااارال اباااان ذحاااانع عليااااه 
بنلعسند وي المضحا  واي جضال رانار  ذان جاناَ 

أن اباان ذحاانع ا رتعاا  ذاا ا العريااق -ااسااتعلنع
: بكك ن المجاان  الح اا  حياار زااَن للزم حاار  

ب  نككك  والمككككوالا  ال ختسككككبب إلكككوا  الحككككي  مسككككب
  ى العن .

ولكككذل   وإلكككك  النصككككب  نككككا ابككككى وحككككام إلككككى 
الع ع فالقعا المقتكرن بالقكا  وأوال و المنصكو  

المنصكو  بك ن الظكاور . « أككون »مع وط  لى 
إلككككككى القككككككا  « السككككككبب ة»لتخككككككر  القككككككا  مككككككى فككككككا  

 فتكون عا   قت فعا  لى فعا.« العاطقة»
 إلوابكككككككككككا« أوال  »و لكككككككككككا  كككككككككككام صكككككككككككالح ة 

 لالستقهام مى وإلهيى:
 أولهما:  

بال  كككاس  لكككى امتنكككاو نصكككب )خصكككب   فكككي 
ااَمنِء عولك  خعككالى: ﴿ ََ ِمااَن السَّ َ َأْنااَز َأَلااْم َرااَر َأنَّ أَّ

                                                           

مكتبكككككة -ركككككر   وسكككككع الحمكككككاد -2/23الكحكككككاط   (3)
 مصر.
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َْرُل  لققكككا السكككبب ة   1)﴾ُمْ َضااارَّةَ َمااانَء َوُتْ اااِعُ  اُْ
ال  تسكككبب  كككى ل؛يكككة   كككى الر؛يكككةل ألن مخركككر 

 إن اأ الم رو با  ى ا ن اأو نقس .
 والوإل  ال اني: 

أن )خصككككب   لككككئ  نصككككب ألن )ألككككئ خككككر  فككككي 
معنكككى عكككا لأ كككتو أ  أنككك  اسكككتقهام خقريكككر  م كككا: 

وصكو  وكذا القكوأ حيكث إلعلك    2)﴾َأَلْم َنْحاَر ْ ﴿
الصوا . فظهكر بهكذا مخالقكة ابكى وحكام لمكذوب 
ال مخحكككر  ووضككك  حمكككا لأ  ال مخحكككر   لكككى 
القسكككاد مكككى نقككك  الكككوإلهيى المكككذكوليى  نكككا ابكككى 

فكككي امتنكككاو نصكككب )خصكككب   لققكككا السكككبب ة وحكككام 
مككككككى إلهككككككة وألن االسككككككتقهام خقريككككككر  مككككككى إلهككككككة 

 و ن كان كالوما وإلًها واحًاا.  3)أ را 
و لكككككة النصكككككب  نكككككا أصكككككحا  وكككككذا القريكككككئ 

 المنو  للنصب بعا االستقهام التقرير :
أن االسككككككتقهام التقريككككككر  ي  ككككككذ حكككككككئ النقككككككي 
فينصككب المرككالو بعككا القككا  أو الككواو الواعككع فككي 
إلوابكك . صككر  بككذل  السككيوطي فككي ومككع الهوامككع 

 إذ يقوأ: 
القكككككا  إذا كانكككككت متركككككمنة معنكككككى التسكككككبيب 
وكانككككت وككككي ومككككا ولها إلوابككككا ألحككككا أمككككول ... 

َا الخككككام : النقككككي سككككوا  كككككان محرككككا نحككككو: ﴿
أم مككؤواًل بكك ن د لككت   4)﴾ُيْقَضاا  َعَلااْيِلْم َمَيُمنُراانا

                                                           

 .63مى سول  الح  آية لعئ  (1)
 .1مى سول  الحر  آية لعئ  (2)
 .231-2/230انظر مونى اللبيب   (3)
 .36مى سول  فاطر  (4)

نككككا ألككككئ خ خ» ل كككك  أدا  االسككككتقهام التقريككككر  نحككككو: 
 . 5)«فتحاثنا

وممككككى أخككككى بالنصككككب  لككككى وككككذا االسككككتقهام 
َْرِل التقرير  عول  خعكالى: ﴿ َأَوَلاْم َيِسايُروا ِواي اُْ

  َ  . 6)﴾َوَتُكنَن َلُلْم ُ ُلن
 أما القريئ ال اني: 

ومح  ن   المضانر  النا ا  بضا  العانء واي 
جناَ ااستعلنع التقرير  أخ ا بظنذر  نَ ابان 

 منلك وي الحظم: 
 فا  إلوا  نقي أو طلب ... وتعا 

 محرييى ............
وكككككان مككككنهئ: ابككككى وحككككام حيككككث عيككككا مذهبكككك  
باالمتنكككاو بنكككا   لكككى األ كككذ بكككك ظكككاور اللقكككظ فكككي 

وركككككرح    7)خقييككككا كككككالم ابكككككى مالكككك  بالمحرككككييى
 الح خ  الا إذ يقوأ: 

واحتكككككككر  النككككككككاظئ بتقييككككككككا النقككككككككي وال لككككككككب »
و مكككى النقكككي التكككالي خقريكككرا بكككالهم   -بمحركككييى 

ومككككككى النقككككككي المتلككككككو بنقككككككي آ ككككككر ومككككككى النقككككككي 
المنككتقض بكك ال. فككاألوأ نحككو: )ألككئ خكك خني ف حسككى 
إل    بالرفع إذا لئ خرد االستقهام الح  قيو و نمكا 
ألد  أن خحمككككككككككككا مخاطبكككككككككككك   لككككككككككككى ا عككككككككككككرال 
واال تككراط ب خ انكك  إل كك  و حسككان  إل كك  ... ف بككت 
بهذا أن االستقهام التقرير   ترمى ثبو  القعاو 

                                                           

خحقيككككككككئ:  -للسككككككككيوطي -4/122ومككككككككع الهوامككككككككع   (5)
 م.1992باالعاأ سالئ مكرم مؤسسة الرسالة  

وانظككر: مونككى اللبيككب  46مككى سككول  الحكك  آيككة لعككئ  (6)
 2/231. 

 البى وحام. -4/161انظر: أوض  المسال     (7



 م2019العدد الثامن والثالثون             جملة كلية اللغة العربية باملنصورة  

513 

 

 نصكككب المركككالو فكككي إلوابككك  لعكككام خمحكككض فكككال 
 . 1)«النقي

ولكككذل  ككككان خوإل ككك  النصكككب  لكككى وكككذا المكككذوب 
لتمككا بحمككا القككا   لككى الع ككع كمككا فعككا ابككى وحككام 

 في )أوال   فنعل  منصوتا بالع ع  لى )أكون 
 حنتهئ في ذل : 

عكككولهئ: بككك ن االسكككتقهام التقريكككر  يقيكككا ثبكككو  
واععككة فككي القعككاو ال نف كك و فككال خكككون القككا  بعككاه 

إلكككوا  نقكككيو ومكككى ثكككئ ينكككب أن  رفكككع المركككالو 
 المقترن بها.

 وت ان ذل : 
أنك  إذا علكت لمخاطبك :  )ألكئ خك خني ف حسككى 
إل كك   إمككا أن خريككا: االسككتقهام الح  قككي  مككا بعككا 
الهمكككك  و ووككككو  ككككام ا خ ككككانو وخكككككون غيككككر  ككككالئ 

 بعام ا خ انو وأنت خريا أن خعلم .
ح  قكي ألنك   كالئ و ما أال خريكا: االسكتقهام ال

ب نكككك  لككككئ يكككك  و و نمككككا ألد  أن خحمككككا مخاطبكككك  
بهكككككذه الابكككككال   لكككككى ا عكككككرال واال تكككككراط ب خ انككككك  
و حسكككان  إل ككك و والمعنكككى:  )ا تكككرط أنككك  أخيتنكككي 

ََ ﴿ف حسنت إل ك  و  لكى حكا عولك  خعكالى:   َأَلاْي
 . (2)﴾أَُّ ِبَكنٍف َعْبَ هُ 

فك ن المعنكى: ى كككاط   بكاه. ويكاأ  لككى أن 
عنككى التقريككر مككا ذكككر عككوأ الحكك خ  بككا القككاور: م

                                                           

 -240-2/239انظككر: التصككري   لككى التوضكك     (1)
م صككا  -دال إح ككا  الكتككب العرت ككة -لخالككا األ وككر  

 ع سى البابي الحلبي.
وانظكر: التصكري   لكى  36ل مر آيكة لعكئ مى سول  ا (2)

 .239و2/240التوض    

)معنكككككككى عولنكككككككا الهمككككككك   للتقريكككككككر: أنككككككك  ألنككككككك   
المخاطكككككب إلكككككى ا عكككككرال بككككك مر عكككككا ككككككان خقكككككوأ: 
أضككرتت  يككًااو وال يكككون مككى غرضكك  أن يعلمكك  
أمككرا لككئ خكككى خعلمكك و ولكككى ألد  أن خحملكك   لككى 

 أن يقرُّ بقعا عا فعل  .
قهام فلمككا لأا أصككحا  وككذا القريككئ أن االسككت

التقريكككككر  ال يقيككككككا النقككككككي. فكككككك وإلبوا أال  نتصككككككب 
 المرالو بعا القا  أو الواو في إلواب .

فكككك ذا ولد المرككككالو منصككككوتا كمككككا فككككي اآليككككة 
محكككا االستحكككهاد فكككي المسككك لة ذككككروا أنككك  نصكككب 

 ألحا سببيى: 
: مرا ا  صول  النقيو و ن لئ يكى نف كا اُوَ

  لى الح  قة.
سككككتقهام ال : أنكككك  واعككككع فككككي إلككككوا  االالْاااانني

 النقي.
وعككا فصككا بككاأل ير ابككى وحككام فككي خوضكك ح  
 لى ألف ة ابى مال   ناما عاأ بعا أم لة النقي: 

واحتككككر  بتقييككككا النقككككي وال لككككب بمحرككككيى مككككى »
النقي التالي خقريكراو والمتلكو بنقكي والمنكتقض بك ال 
نحكككككو: )ألكككككئ خكككككك خني ف حسكككككى إل كككككك   إذا لكككككئ خككككككرد 

 . 3)«االستقهام الح  قي
المكككككككذوب إلما كككككككة ف إلكككككككا وا و كككككككالل وكككككككذا 

 النصب: منهئ: 
الكككككككاماميني محتنككككككككا بقككككككككوأ التقتككككككككا اني:  -1

با فاد  م حتما أن يككون االسكتقهام م ك  لانككال 

                                                           

و  ككككككا  السكككككككال  161انظككككككر: أوضكككككك  المسكككككككال   / (3)
خككك ل ف:  -إلككى خحقيككئ: أوضككك  المسككال  -4/157 

 دال ال الئع. -محما محيي الا ى  باالحميا
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ا ب كككالي م قيكككا النقكككي ووكككو سكككبب م ككككون معنكككى 
النككوا  فككي اآليككة محككا االستحككهاد أ نكك    ككى 
أن أوال  سكككوأ  أ كككي: أ  إن لكككئ أ نككك  واليكككت. 

 . 1)نقل  ي 
لنحككا  حيككث وإلكك  وككؤال  النصككب بعككض ا -2
 لككى أن يكككون مككى عبيككا )أخعصككي « أوال  »فككي 

لتكككك  م عقككككو  نكككك   بالنصككككب لينسككككحب ا نكككككال 
التكككككككوت خي  لكككككككى األمكككككككريىو ويحكككككككعر ب نككككككك  فكككككككي 
العصككك انو وخوعكككع العقكككو مرخككككب  كككالط العقكككاو 
حيككث ينعككا سككبب العقوتككة سككبب العقككوو ويكككون 

 التوت خ  لى وذا النعا.
ن لككة مككى إلعككا العنكك  فكككذا ونككا نكك أ نقسكك  م

من لة الموالا  داللة  لى التعكك   المؤككا للعنك  
والقصول  ما  ها  إل ك  غكرا  العقكا ذككره يك  

 . 2) ى بعرهئ
َأَلاااْم بعركككهئ أإلكككا  النصكككب فكككي آيكككة: ﴿ -3
ولكككككككى عصككككككا ونككككككا إلككككككى الع ككككككع فككككككي   3)﴾َراااااارَ 

 لككككى )أنكككك أ   لككككى خ ويككككا )خصككككب   « فتصككككب »
 . 4))ب صبحت 

المسك لة فيهكا خقصكيا  وذوب الحكمني إلكى أن
  لى ما نقل   ن  الصبان: 

فوإلككك  إب كككاأ ابكككى وحككككام النصكككب فكككي عولكككك  
ااَمنِء َماانَء ﴿خعككالى:  ََ ِمااَن السَّ َ َأْنااَز َأَلااْم َرااَر َأنَّ أَّ

                                                           

دال  -2/240انظر: حار ة يك   لكى التصكري و   (1)
 ي الحلبي.م صا ع سى الباب -إح ا  الكتب العرت ة

 السابئ نقس .  (2
 .63مى سول  الح  مى اآلية لعئ   (3

وانظكككككككر أيركككككككا:  2/231انظكككككككر: مونكككككككى اللبيكككككككب   (4)
 .3/301الصبان  

َْرُل ُمْ َضرَّة ﴾ل ألن ل؛ية إن اأ الما  َوُتْ ِعُ  اُْ
ل سككككت سككككبب ا رككككرال األلل بككككا سككككبب  نقكككك  

 فكككي آيكككة عولككك  خعكككالى:  إنككك اأ المكككا  ووكككذا بخالفككك 
  َ َْرِل َوَتُكنَن َلُلْم ُ ُلان   5)﴾﴿َأَوَلْم َيِسيُروا ِوي اُْ

لتكككوفر السكككبب ةل  -حيكككث نصكككب القعكككا بعكككا القكككا 
ألن السير في األلل سبب كمكاأ العقكاو ولهكذا 

و  لى الرغئ مى أن   6)كان الصوا  م   النصب
َأَلااااْم اسكككتقهام خقريككككر  م لكككك  م ككككا عولكككك  خعككككالى: ﴿

ووكككذا الكككذ  ذوكككب إل ككك    7)﴾ْ  َلاااَك َزاااْ َر َ َنْحااارَ 
 الحمني مى التقصيا وو ما لأ ت  الصوا .

فكككك ذا وإلككككا  إفككككاد  فككككي االسككككتقهام التقريككككر  
ص  النصكب وال فسكاد حين كذ فكي المعنكى لتحقكئ 
السكككبب ة المهي كككة لعكككام ثبكككو  المركككمون حين كككذ. 

َأَوَلااااْم وعككككا ظهككككر ذلكككك  إلل ككككا فككككي عولكككك  خعككككالى ﴿
﴾ حيكث ككان السكير ْرِل َوَيْحُظاُرواَيِسيُروا ِواي اَُْ 

سببا للنظر والتابر وكماأ العقا. و ال فال ينكو  
 النصب.

أمككا اآليككة محككا االستحككهاد )فكك وال  : ف  تقككا 
فيهكككا ا فكككاد  وأن القكككا  للسكككبب ة  لكككى  كككالط مكككا 
لأا ابككى وحككام إذ لتمكككا أنكك  إلانبككك  الصككوا  فكككي 

 مالحظة السبب ة بيى العن  والموالا .
مككككى وإلكككك  النصككككب فككككي )أوال    وعككككا صككككاق

بمنككككككاظر  )أخعصككككككي لتكككككك  م عقككككككو  نكككككك   حيككككككث 
انسككحب ا نكككال التككوت خي  لككى األمككريى وأرككعر 
ب نككك  فككككي العصككك ان وخوعككككع العقكككو م نعككككا سككككبب 
العقوتككككككة سككككككبب العقككككككو فكككككككذل  ) ككككككوال   سككككككبب 

                                                           

 .46مى سول  الح  آية لعئ  (5)
 .3/301انظر: حار ة الصبان    (6

 .1مى سول  الحر  آية لعئ  (7)
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)للعن   حيث ن أ نقس  من لكة مكى إلعكا العنك  
عنك  من لة الموالا  داللة  لى التعكك   المؤككا لل

والقصككول  مككا  هككاا إل كك  غككرا . ومككى ونككا فككال 
 فساد في المعنى كما فهئ وخصول ابى وحام.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القصا ال اني
 المكسول  ال قيلة« إن»

 وم  :
  لى الحكاية« إن  »كسر وم   

 إذا وععت  بًرا  ى عوأ ومخبر  نها بقوأ
ا خقع النملكة فكي المكولوو النحكو  ولهكا محك

وعا يكون ل   لها محا وأصا النملة أال يكون 
لهككككا محككككا مككككى ا  ككككرا و ألن ا  ككككرا   ككككاص 
بككككالمقردو اسككككماو أو فعككككال مرككككال او ألنكككك  كلمككككة 
واحككككا  يمكنهككككا أن خظهككككر  لككككى آ روككككا حركككككا  

 ا  را و أو خقال خقا ًرا.
أما النملة مبعيا  مى ا  را و ألنهكا مركبكة 

دًياو أو ركرط او مى كلمتيى أو أك كرو خركيبكا إسكنا
أو ظرم كككا  لكككى حكككا مككككا ذوكككب ال مخحكككر  وابككككى 
وحكككككككام ويسكككككككتحيا أن يظهكككككككر  ليهكككككككا أو يقكككككككالو 
بمنمو هكككككاو حرككككككا  ا  كككككرا و فكككككي حكككككاأ مكككككى 

 األحواأ.
لكككككذل  فككككك ذا وإلكككككانا لهكككككا محكككككا مكككككى لفكككككعو أو 
نصبو أو إلرو أو إل م فهي خحا محكا المقكردو 
ألن المقرد وو الذ   وصكع بكالرفع أو النصكبو 

أو النكك م والمقصككود بككالمقرد ونككا الكلمككة أو النككر 
غيككككككككككر المركبككككككككككةو أ  غيككككككككككر النملككككككككككة أو رككككككككككب  

 . 1)النملة

                                                           
لقخكككر  33انظكككر: إ كككرا  النمكككا وأركككباه النمكككا ص  (1

 -لل با ككةو دال النحككر -دال األو  ككي -قبككاو الككا ى 
و خكك ل ف 330لبنككانو والت بيككئ النحككو  ص -بيككرو 

بيككككككرو و  -دال النهرككككككة العرت ككككككة - بكككككاه الراإلحككككككي
 م.1988
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 ووذا معنى عوأ الرضي:
وككككككا كلمكككككة يصككككك  وعكككككوو المقكككككرد مقامهكككككاو »

فلتلكككككك  النملككككككة موضككككككع مككككككى ا  ككككككرا و كخبككككككر 
 .  1)«المبتاأو والحاأو والصقةو والمراط إل  

وعكككا خقكككرن النملكككة التكككي لهكككا محكككاو أو التكككي 
  لهككككككا محككككككا بكككككك ن المقتوحككككككة أو المكسككككككول و لكككككك 

أو كسكككككككروا  لكككككككى: « إن»ويتوعكككككككع فكككككككت  ومككككككك   
موععهكككا فككك ذا وععكككت فكككي مواعكككع المقكككردا  فتحكككت 
و ذا وععككككككت فككككككي مواعككككككع النمككككككا كسككككككر . ومككككككى 
المواضكككع التكككي ينكككو  فيهكككا القكككت  والكسكككر نحكككو: 

بكسكر الهمك   وفتحهكا « أوأ عولي إني أحمكا ى»
 حيث ا تلع النحا  حولها.

نقككككا ابككككى وحككككام  ككككى أبككككي  لككككي القالسككككي: ف
« المكسكككول »إ كككرا  محكككا النملكككة المقرونكككة بككك ن 

مقعككككواًل بككككك  للقككككوأ  لكككككى الحكايككككة. ولفكككككض وكككككذا 
ا  ككككرا  ابككككى وحككككام إذ إنكككك  يحمككككا معكككك  خقككككا ر 

م كككون خقككا ر « أوأ»لخبككر محككذوط  ككى المبتككاأ 
الكككككالم معكككك : )أوأ عككككولي ثابككككت إنككككي أحمككككا ى  

  قسا في المعنى إذ يقوأ:ونعت وذا المقال ب ن  م
عككا يقككع بعككا القككوأ إلملككة محك ككةو وال  مككا »

للقوأ فيهكاو وذلك  نحكو:  )أوأ عكولي: إنكي أحمكا 
و ألن المعنكككى أوأ عكككولي وكككذا  ى  إذا كسكككر  إن 
اللقكككككظو فالنملكككككة  بكككككر ال مقعكككككوأو  الفكككككا ألبكككككي 
 ليو   ئ أنها فكي موضكع نصكب بكالقوأو مبقكى 

أو ثابككت و ووككذا  المبتككاأ بككال  بككرو فقككال )موإلككود
 . 2)«المقال يستونى  ن و با وو مقسر للمعنى

                                                           

 .2/298رر  الكام ة للرضي   (1)
 2/61مونى اللبيب   (2)

 الالاسة والتحليا: 
خؤكككككككككككاان « وأن  « »إن  »مككككككككككى المعلككككككككككوم أن: 

مرككمون النملككةو إال أن المكسككول  خكككون النملككة 
معها مستقلة بقائاخهاو والمقتوحة خقلبها إلى حككئ 
المقككككرد فتحتككككا  فككككي انعقادوككككا إلملككككة إلككككى رككككي  

ئ إليهاو ألنها مع ما بعاوا مى يكون معهاو وير
منصوتها ومرفو هكا بمن لكة االسكئ الموصكوأ فكال 
يكون كالما مع الصلة إال بحكي  آ كر مكى  بكر 

« أن  »يكككككك خي بكككككك و أو نحككككككو ذلكككككك  فهكككككككذا خكككككككون 
المقتوحككة فككي مككذوب الموصككوأ ووككذا معنككى أنهككا 
خقكككككع مواعككككككع المقككككككردا  فتقككككككع فا لككككككة وموصككككككولة 

 ومبتاأ  ومنرول .
 ل : وأما المكسو 

فالنملة معهكا مسكتقلة فائكاخهاو ولكذل  يحسكى 
السكككككو   ليهككككاو ألن النملككككة عبككككال   ككككى: كككككا 
كككالم خككام عككائئ بنقسكك  مقيككا لمعنككاهو فككال فككرق بككيى 
عولكك :  يككا عككائئو إن  يككاا عككائئ إال التوكيككا ف نككت 
خقككوأ )إن  يككاا عككائئ  وخسكككت كمككا سكككت  نككاما 

ا إلكى علت و يا عائئو  خمام القائا  و ام احت اإلهك
ضكككم مة ككككذل  المكسكككول  خكككذوب مكككذوب الصكككلة. 
والمقتوحككككككة خكككككككذوب مكككككككذوب االسكككككككئ الموصكككككككوأ. 
فالصكككككلة إلملكككككة مسككككككتقلة أمكككككا االسكككككئ الموصككككككوأ 

 . 3)م حتا  إلى ما يكما مع  القائا 
وللنملككككة المقرونككككة بكككك ن مقتوحككككة أو مكسككككول  
بعكككككا القكككككوأ أحكككككواأ م ختلكككككع حكمهكككككا بكككككا تالط 

 الحاأ.

                                                           
 -البككككى ياكككك ش- 59انظككككر: فككككي رككككر  المقصككككا  /  (3

 القاور . -مكتبة المتنبي
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 فنقوأ أوال:
نملة المقرونة ب ن بعكا: صكري  ف ذا وععت ال

« فعككا»القككوأ وإلككب كسككر الهمكك   ككك ن خقككع بعككا 
اااي َيْقاااِ ُف ِبااانْلَاقِي القكككوأ نحكككو: ﴿ و  1)﴾ُ اااْل ِإنَّ َريِي

ااااااي َعْبااااااُ  أَِّ ﴿ ََ ِإنِي ااااااي ﴿  2)﴾َ اااااان ََ أَُّ ِإنِي َوَ اااااان
نحو )صك  عكولي: إنك  « مصاله»و أو  3)﴾َمَضُكمْ 

عائال إنك  فاضا  واسئ القا ا من  نحو )لئ أ أ 
فاضككا  واسككئ المقعككوأ نحككو: )سككرِ  المقككوأ: إنكك  

 فاضا .
وخسكككمى النملكككة الواععكككة بعكككا القكككوأ فكككي وكككذه 
المواضكككع: محك كككة للقكككوأ ومحلهكككا النصكككب  لكككى 
المقعول ة ألن أصا ما  لئ ب  أن يككون محك كا 
لذل  خكرا ابكى مالك  يحكير فكي الكام كة بقولك  فكي 

 النظئ: 
 وكسر إن ال م بحيث يعتقب 

 سئ  وفعٌاو فلبا   ذا ينبا  
  4)-م لقا-أو حكيت مى بعا عوأ...      

 ثئ وض  المراد بك )يقوأ م لقا  بقول : 
التنب كككك   لككككى أن القككككوأ صككككال  ألن خكسككككر »

بعككككاه )إن  حيككككث يقصككككا بكككك  معنككككى الظككككىو ألن 
 . 5)«أصا ما  لئ ب  أن يكون محك ا

 
                                                           

 .48ل  سب  آية لعئ مى سو   (1
 .30مى سول  مريئ آية لعئ  (2)
 .12مى سول  المائا  آية لعئ  (3)
البكككى  -1/481الكام ككة فكككي ركككر  الكام كككة الحكككام ة   (4)

دال المككككك مون  -خحقيكككككئ:  بكككككاالمنعئ وريكككككا  -مالككككك 
 مكة المكرمة. -للتراو

 .1/485السابئ   (5)

 ثانً ا:
 أمككا إذا لككئ خككرد الحكايككة بعككا القككوأ: )فتحككت 

 كقول .
)أخقككوأ أنكك  فاضككا . فل سككت ونككا ثمككة إلملككة 
محك ككة بعككا القككوأ بككا النملككة بالمقرونككة بكك ن فككي 

 خ ويا مصال موعع وذا المصال مقعوأ ب .
 لذل  يقوأ المراد 

فلو وععت بعا القكوأ غيكر محك كةو فتحكتو »
مككككككع -نحككككككو: أخقككككككوأ: أنكككككك  فاضككككككاو ألن القككككككوأ

 . 6)« اما  ما الظى -المقتوحة
ن بعا القوأ غير محكي بخالف  فتقت  ونا أل

 مع الكسر ف ن القوأ بعاه محكي.
 ؤكككككا  لككككى القككككت  إذ لككككئ خحكككككى ابككككى  قيككككا 
معلككال للقككت  بكك إلرا  القككوأ منككرا الظككى م  لككب 

بككا  -فكك ن لككئ خحكك  بكك »مقعككواًل بكك  مقككرًدا م قككوأ: 
أإلر  القوأ منرا الظكى فتحكت نحكو: أخقكوأ أن 

 . 7)« يًاا عائئ؟ أ  أخظى
 ثال ا

المواضكع مكا يحتمكا فيهكا أن خقكال  وناذ مى
النملككة المقرونككة بكك ن إلملككة أو خقككالوا بمقككرد مككى 
ذل  م اأ المس لة موطى الحاوا مى نحكو: )أوأ 
عكككوليو أو أوأ كالمكككي: أنكككي أحمكككا ى  فالنملكككة 
المقرونة ب ن في وذا الموضع ل ست  لى معنى 

                                                           

 -و فككككككي حككككككروط المعككككككاني406الننككككككى الككككككااني ص (6)
خحقيكككئ فخكككر الكككا ى قبكككاو و د/ محمكككا نكككايئ  - للمكككراد
 لبنان. -بيرو  -دال الكتب العلم ة -فاضا

 -و المكتبكككككة العصكككككرية324و 1ركككككر  ابكككككى  قيكككككا   (7)
 بيرو . -صياا



 د/ رباب إبراهيم عبدالفضيل   «  احلروف منوذًجا»  توجيه اإلعراب وأثره يف فساد املعنى

518 

 

القكككوأو بككككا  لككككى معنككككى الخبككككر ومككككى ثككككئ ينككككو  
فمككككى فككككت  فعلككككى خقككككا ر:  القككككت  وينككككو  الكسككككرو

 )أوأ عولي حما ى 
)ف وأ عولي : )مبتاأ  وإلملة )إني أحما ى  
في خ ويا مصال خقا ره )حما ى  ) بر مقكرد و 

لكونهكككا فكككي خ ويكككا مصكككالو  -ولككك    بكككر إلملكككة
ومككى كسككر: إلعككا أوأ عككولي مبتككاأ )و نككي أحمككا 
ى  إلملككة أ بككر بهككا ول سككت فككي خ ويككا مصككال 

 ى  ائا يعود  لى المبتاأل ألنها ووي مستون ة 
نق  المبتاأ فكي المعنكىو ك نك  عكاأ: )أوأ عكولي: 

 . 1)وذا الكالم المقتت  بك أني  عال  ابى مال 
 فعلة الكسر فيها ونا والقت : 

 حيث سبقت بمبتاأ.« الخبرية»
 ويقسر ال مخحر  القت : 

 لككككككى أن )أوأ عككككككولي   لككككككى معنككككككى )اسككككككئ 
نككككككاه  لككككككى القككككككت  المقعككككككوأ  م كككككككون التقككككككا ر  

ا  ى  م   . 2))مقولي: ح 
م كككون المصككال الواعككع مبتككاأ فككي معنككى اسككئ 

 المقعوأ الذ  ي لب ما بعاه  برا مقرًدا ل .
                                                           

وإلعا نظير ذل  مما يستونى  كى الكرابط ألن إلملكة  (1)
كوااو ئ  الخبر نق  المبتاأ في المعنى عول  خعكالى: ﴿ دا  

انا ا ال ككب حا ككا س  مٌ ِفيها ككالا ككا سا ئ  ِفيها خاِحي ككت ه  ككئ  وا ﴾ مككى سككول  ل ه 
و وعولككك   ل ككك  الصكككال  والسكككالم: 10 كككون  آيكككة لعكككئ 

وأفرككا مككا علتكك  أنككا والنبيككون مككى عبلككي ال إلكك  إال ىو 
و والحكك  32أ رإلكك  مالكك  فككي الموطكك  بككا  القككرآن -

خحقيككككككككككئ: د/  -لامككككككككككام مالكككككككككك  ابككككككككككى أنكككككككككك -246
ى للحككك ون المنلككك  األ لككك - بكككاالووا   بكككاالل  ف

هو انظككر: )رككر  الكام ككة 1387القككاور   -ا سككالم ة
  .488-1/487الحام ة  

 8/61انظر: المقصا مى  الأ رر  المقصا   (2)

 وكذل  الحاأ  نا الرضي: 
إال إن المصككال  لككى نقكك  معنككاه )مصككال  
مراط إلى فا ل  ول   بمعنى القوأ لكى  لى 

والي: معنى النمع م كون التقكا ر  لكى القكت  )أعك
حما ى  م كون عا أ بكر  كى المصكال بمصكال 

 فقت  الهم  .
وال  كككالط كمكككا خكككرا فكككي نحكككو وكككذه األم لكككة 
المقتتحكككة بكككك وأ عككككوليو وأوأ كالمكككي فككككي خوإل كككك  
القكككت   لكككى أنككك  لككك    لكككى )معنكككى القكككوأ  فكككال 

 مقعواًل مقرًدا  لى ا تقاد الظى مقرًدا.
وكذل  الكسر في م ا وذه النما فالنمهول 

ن القكككوأ فيهكككا لككك    لكككى )معنكككى القكككوأ   لكككى أ
 أيرا حتى ي لب إلملة محك ة محلها النصب: 

كمككككككا يقسككككككر الرضككككككي الكسككككككر  لككككككى مككككككذوب 
 النمهول  لى أن: 

)عكككولي  بمعنكككى )مقكككولي  اسكككئ مقعكككوأ ولككككى 
 لككككى الخبريكككة لكككك و ال « إلملكككة»ي لكككب مكككا بعككككاه 

خؤوأ بمقردو با يككون المكراد: )أوأ مقكوالخي وكذا 
مكا ى و م ككون عكا عكاأ كالمكا القوأ ووو إنكي أح

إنكككي أحمكككا ىو ثكككئ أ بكككر  كككى ذلككك و كمكككا  -أولككك 
 خقوأ: )أوأ السول : بسئ ى الرحمى الرح ئ .

فكككككال يككككككون )إنكككككي أحمكككككا ى معمكككككوال للقظكككككة 
)عككككولي ل ألنكككك  لكككك   بمعنككككى المصككككالو بككككا وككككو 
بمعنككى المقعككوأو فهككو كقولكك :  )مرككروتي  يككٌا  

ريةو مى حيكث ف يا م لو  لمرروتي  لى الخب
 . 3)المعنى ول   معموال ل 

                                                           

و وإلككككككواور األد  4/345انظككككككر: رككككككر  الرضككككككي   (3)
خحقيككئ: أ.د/ حامككا  -و لعكال  الككا ى األلتلككي438ص
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وذككككككر ابكككككى مالككككك : ضكككككابط مكككككا ينكككككو  م ككككك  
 الوإلهان مى وذا النوو: 

 بكككككًرا  كككككى )عكككككوأ و ويككككككون «: أن»أن خقكككككع 
 . 1) بروا )عوال  كك )أحما  أو )آمر   أو )أاد   و 

م ككككون نظيكككر مكككا ولد فكككي ركككاوا المسككك لة أن 
 خقوأ: 

عكككولي:  )أبكككاأ عكككولي: إنكككي أد كككو ى  أو )أوأ
إنكككي آمكككر بكككالمعروط  كمكككا كنكككت علكككت ونكككا: أوأ 

 عولي: إني أحما ى.
)بمعنكككككككى  -مكككككك الحظ أن القككككككوأ فكككككككي الخبككككككر

القككوأ  ولكك   )بلقكككظ القككوأ  فلككو لكككئ يكككى  بروكككا 
 عوال خعيى الكسر نحو: )أوأ عولي إن  ذاوب .

ولكككذل  صكككاه ابكككى وحكككام فكككي موضكككح  مكككى 
إن المواضع التي ينو  فيهكا القكت  الكسكر لهمك   

 فقاأ: 
الخكككام : أن خقككككع  بكككًرا  ككككى عكككوأ ومخبككككًرا »

ككا   ما ِلي إنكي أح   نهكا بقكوأ والقائكا واحكا نحكو: )عاكو 
 . 2)«ى 

ف ضككاط ابكككى وحككام  لكككى ضككابط ابكككى مالككك  
اخحكككاد القائكككا أ  القائكككا يككككون واحكككاا فلكككو انتقكككى 
ككككت  نحككككو: ) لمككككي أنككككي أحمككككا  القككككوأ األوأ: ف ِتحا

 ى .

                                                                                   

 -ه1404مكتبكككككة النهركككككة المصكككككرية  -أحمكككككا نيكككككا
 م.1984

 .1/488رر  الكام ة الحام ة   انظر: (1)
 .1/300أوض  المسال    (2)

أو ا تلككع القائككا:  ولككو انتقككى القككوأ ال ككانيو
كككؤمى  )وعكككولي: إن  ك ِسكككرا  نحكككو: )عكككولي: إنكككي م 

 . 3) يًاا يحما ى 
و الع أبو  لكي القالسكي كمكا نقكا  نك  ابكى 

 وحام فا تقا الحكاية فقسا المعنى المراد
فعلكى عكوأ ابكى  لكي القالسكي: إلعكا )عككولي  
مصال مراط إلى القا او و: )إنكي أحمكا ى  

لمبتككاأ محككذوط والتقككا ر بالكسككر مقعككوأو و بككر ا
 ناه  لى ذل : )أوأ عولي ون قي بهكذا الككالم: 

 ثابت . 
ولده ابى الحاإلب وخبع  الرضكي وابكى وحكام 

 لقساد المعنى مع . 
 إذ يقوأ الرضي: 

أحسى  - ريا ابى الحاإلب -ولده المصنع»
لدو وذل  أن )أفعا التقريا  بعكض مكا يركاط 

: أوأ إل ككككك و م ككككككون لن قككككك  بهكككككذا الككككككالم أإلككككك ا 
ووسككككككط وآ ككككككرو والنكككككك   األوأ با تبككككككال كلماخكككككك  

و وتا تبال الحكروط: «إني»ال الو: خلقظ  بلقظ 
خلقظك  بهمكك   )إنككي و م كككون المعنككى: إذا صككرحنا 
بككك : )خلقظكككي بكككانيو أو بهمككك   إنكككي: ثابكككت  ووكككو 

 . 4)« لع مى الكالمو وغير مقصود ب  للمتكلئ
واخبككككككع ال مخحككككككر  مككككككذوب أبككككككي  لككككككي فككككككي 

 الحكاية فتراه يقوأ: الكسر:  لى 

                                                           
و ومككككع الهوامككككع 1/300انظككككر: أوضكككك  المسككككال     (3

 2/169. 
و وانظكككككر: إلكككككواور 4/345رككككر  الكام كككككة للرضكككككي    (4

و وانظككككككككر: رككككككككر  المقصككككككككا 439-438األد  ص 
 8/61 . 
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ومكككى المواضكككع مكككا يحتمكككا المقكككرد والنملكككة »
م نككو  م كك  إيقككاو ا تهمككا ركك ت نحككو عولكك : )أوأ 
مككا أعكككوأ أنكككي أحمككا ى  إن إلعلتهكككا  بكككرا للمبكككاأ 
فتحككككت ك نكككك  علككككت: )أوأ مقككككولي حمككككا ى  و ن 

 . 1)«عال  الخبر محذوفا: كسر  حاك ا
ووافككككئ ابككككى ياكككك ش ال مخحككككر و فككككي الكسككككر 

 راه يقوأ:فت
و ذا كسككككر  كككككان الخبككككر محككككذوفاو ويكككككون »

أوأ مبتاأ وما بعاه إلى عول  ى مى خمامك و ألن 
عول  إني أحما ى إلملة محك ة بكالقوأ فهكي فكي 
موضككع نصككب بكك  م كككون مككى خمككام الكككالم األوأ 
والخبككر محككذوط والتقككا ر: )أوأ عككولي لككذا ثابككت 

 . 2)«أو حاضر  يعني المقوأ والمراد أوأ مقالي
 والح  قة:

أن الككنق  خرخككا  ألن يككككون التقسككير المقكككوأ 
وو خقسير النمهول وابكى الحاإلكب ووكو مكا  ل ك  
أيركككا ابكككى وحكككام فالكسكككر  لكككى أن القكككوأ لككك   
 لكى معنكى القككوأ لحكا  حوإلكة المبتككاأ إلكى إخمككام 
وخككرا فككي وككذه الابككال  مككا  ككتئ معكك  القائككا  فكك ذا 

ت ولككئ علككت بعككا أوأ عككولي: )إنككي أحمككا ى  سككك
خكككى فككي حاإلككة إلككى إكمككاأ نقككصو ومككى المعلككوم 
أن الخبكككر مكككا  كككتئ بككك  القائكككا  وونكككا أ لمكككت بكككذكر 
النملكككة المقرونكككة   إن فككككان  لككك م الكسكككر  لكككى 

 ذل .
أمككا مككا ذوككب إل كك  القالسككي وال مخحككر  وابككى 
ياككك ش فيلككك م  لكككى عكككولهئ: بككك ن النملكككة المقرونكككة 

                                                           

 .8/61المقصا مى  الأ رر  المقصا   (1)
 .8/61رر  المقصا   (2)

بككك ن المكسكككول  محك كككة أن يككككون الخبكككر محكككذوفا 
عككا  لككئ أن أفعككا بعككض مككا يرككاط إل كك  فيلكك م و 

معككك  أن يكككككون الن ككككئ بهكككذا الكككككالم أإلكككك ا و أوأ 
وسككط وآ ككرو فككاألوأ  لككى خقسككيره )إن  با تبككال 

واآل ككككر « الهمكككك  »الكلمككككا و با تبككككال الحككككروط 
محككذوط خقككا ره ثابككت م كككون خقككا ر الكككالم )أوأ 
عكككولي خلقظكككي   إنكككي ثابكككت  م قيكككا الككككالم  لكككى 

 بكككككال بككككك ن ذلككككك  األوأ ثابكككككتو وكككككذا التقكككككا ر ا 
  3)م قترككي بمقهومكك  أن ب  ككة الكككالم غيككر ثابككت

 ووذا معنى فاسا.
اللهكئ إال أن يقككال )أوأ   ائككاا والبصككريون ال 
يني ونكككك   لككككى مككككا استوضككككح  ابككككى وحككككام. فككككي 
خصكككككويب  للمخكككككالع لهكككككذا الكككككرأ  ووكككككو مكككككا  ل ككككك  

 النمهول وابى الحاإلب ووو ما ألاه الصوا .
 

 

                                                           

 .2/61ظر: مونى اللبيب  ان (3)
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 ل الث القصا ا
 المقتوحة الخف قة «أن  »

 وم  :
 خقسيرية ولئ خسبئ «أن  »مني   -1

 بنملة فيها معنى القوأ دون حروف .
مكككككى المواضكككككع التكككككي اسكككككتالذ فيهكككككا النحكككككا  
بعرككهئ  لككى بعككض نظككرا لعككام اسككتقامة المعنككى 
 لككككككى مككككككا  تككككككو ى مككككككى خوإل كككككك  إ رابككككككي: عككككككوأ 

 َوَأْوَح  َريُّكَ في عول  خعالى: ﴿« أن  »ال مخحر : 
َِ ُبُينَرااان  1))﴾ِإَلااا  الحَّْااااِل َأِن ارَِّ اااِ   ِماااَن اْلِجَعااان

 .2)))مقسر  
حيككككث لده القخككككر الككككرا   بكككك ن: الككككوحي ونككككا 
)إلهكككككككام  باخقكككككككاق ولككككككك   فكككككككي )ا لهكككككككام  معنكككككككى 

 )القوأ . إذ يقوأ األ ير: 
﴾ ﴿َوَأْوَحااا  َريُّاااَك ِإَلااا  الحَّْاااالِ  عولككك  خعكككالى:»

راد مككككى يقككككاأ وحككككى وأوحككككىو ووككككو ا لهككككامو والمكككك
ا لهككام أنكك  خعككالى عككرل فككي أنقسككها وككذه األ مككاأ 

 . 3))«العنيبة التي يعن   نها العقال  مى البحر
 ثئ بيى ذل  مى وإلوه: 

أنهككككككا خبنككككككي البيككككككو  المساسككككككة مككككككى اُوَ: 
أضككككالو متسككككاوية ال   يككككا بعرككككها  لككككى بعككككض 
بمنككرد طبا هكككاو والعقكككال  مكككى البحكككر ال يمككككنهئ 

آال  وأدوا  م ككككا بنككككا  م ككككا خلكككك  البيككككو  إال بكككك
 المس ر والقرإلال.

                                                           

 .68مى سول  النحا مى اآلية   (1
 .2/591انظر: الكحاط لل مخحر     (2
الناركر دال  -للقخر الرا    9/575مقاخ   الويب    (3

 ه.1412 -م1991ال بعة األولى  -الوا العرتي

: أنهكككككا خ بكككككت فكككككي الهناسكككككة أن خلككككك  الْااااانني
البيكككككككككو  لكككككككككو كانكككككككككت محككككككككككلة ب رككككككككككاأ سكككككككككوا 
المساسككا و ف نكك   بقككى بالرككرول  م مككا بككيى خلكك  
فكككر   ال كككة ضكككائعة .أمكككا إذا كانكككت خلككك  البيكككو  
مساسككةل ف نكك  ال  بقككى م مككا بينهككا فككر  ضككائعةو 

وككذه الحكمككة ف وككاا  ذلكك  الحيككوان الرككا ف إلككى 
 الخف ة والاق قة والل  قة مى األ اإليب.

: أن النحكككا يحصكككا م مككا بينهكككا واحكككا الْنلاار
يكون ككالرئ   للب  كةو وذلك  الواحكا يككون أ ظكئ 
إل كككة مكككى البكككاعيو ويككككون نافكككذ الحككككئ  لكككى خلككك  
الب  كككةو ووكككئ يخامونككك  ويحملونككك   نكككا ال يكككرانو 

 وذل  أيرا مى األ اإليب.
مككى وكروككا ذوبككت مككع  : أنهككا إذا نقككر الراباا 

النما ككككة إلككككى موضككككع آ ككككرو فكككك ذا ألادوا  ودوككككا 
إلكككككى وكروكككككا ضكككككرتوا ال نبكككككول والمالوكككككي وآال  
الموسكك قىو وتواسكك ة خلكك  األلحككان يقككالون  لككى 

 لدوا إلى وكرواو ووذا أيرا حالة  نيبة. 
فلمككككككا امتككككككا  وككككككذا الحيككككككوان بهككككككذه الخككككككواص 

ن العنيبة الاالة  لى م يكا الكذكا  والك اسكةو وككا
حصككوأ وككذه األنككواو مككى الك اسككة لكك   إال  لككى 
سبيا ا لهام ووي حالكة ركبيهة بكالوحيو ال إلكرم 

اااااَك ِإَلااااا  عكككككاأ خعكككككالى فكككككي حقهكككككا:  ﴿َوَأْوَحااااا  َريُّ
 . 4)﴾الحَّْالِ 

 خحليا النص: 
صر  القخر الرا   في نصك  بك ن المكراد مكى 
)الكككوحي  ونكككا لككك   )األمكككر   لكككى مكككا وكككو ركككائع 

ذ إن الككككوحي فككككي ومحككككهول فككككي معنككككى الككككوحي إ
                                                           

 مى نق  المصال. 576وانظر:  9/575السابئ   (4)
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المحككككهول م كككك  معنككككى القككككوأ دون حروفكككك  حيككككث 
 يكون معنى األمر وفي األمر معنى القوأ.

أمكككا فكككي اآليكككة الكريمكككة فلكككئ يككككى الكككوحي م ككك  
 لى ما وو مستعما مى معنى األمر. فهكو كمكا 
عاأ الكرا   إلهكام والمكراد با لهكام  لكى حكا عولك : 

بكة أن  خعالى عرل فكي أنقسكها وكذه األ مكاأ العني
 التي يعن   نها العقال  مى البحر.

فلكككئ يككككى ثمكككة عكككوأ أو معنكككى عكككوأ فكككي لقكككظ 
ا لهام والمراد من  وككان وكذا التقسكير للكرا   لدا 
 لى ال مخحر  فكي عولك  بك ن أن )مقسكر   حيكث 
انككتقض رككرط مككى رككروطها فلككئ خسككبئ بقعككا م كك  
معنككى القككوأ دون حروفكك . وككك ن الككرا   يعتككرل 

لمعنككككككككى فككككككككي عولكككككككك   لككككككككى ال مخحككككككككر  فسككككككككاد ا
بالتقسككككككيريةو كمككككككا أن مقهككككككوم كالمكككككك  أن خكككككككون 
 مصالية وعا صر  بذل  كما يني  مى كالم .

 الالاسة والتحليا: 
مكككككى أنكككككواو النملكككككة التقسكككككيرية: المقرونكككككة بكككككك 

للتقسككيرو إال « أ »ووككي حككرط بمعنككى   1)«أن»
 أنها ال خا ا إال  لى النما. 

                                                           

: ومككا أرككير إليهككا النملككة المقسككر   لككى ثالثككة أعسككام  (1
 يعا القسئ ال الث.

أمككا القسككئ األوأ: منككرد  مككى حككرط التقسككيرو وغالبككا مككا 
خكون وذه النملة لهكا مكى ا  كرا  وإلك  آ كر وم كاأ 

ككوا واككا  ذلكك  عولكك  خعككالى: ﴿ ككواا ال ككِذ ىا ظالام  وا الن ن  ككرُّ واأاسا
كككٌر ِمككك  ل ك ئ    3﴾ مكككى سككول  األنب كككا  آيكككة لعكككئ واككذاا ِإال  باحا

االسكككتقهام مقسكككر  للننكككواو وال محكككا لهكككا مكككى  إلملكككة
ا  ككرا و وعيككا إنهككا بككاأ منهككا فككي محككا نصككبو أو 
مقعكككوأ لهكككاو أو القكككوأ مقكككال )انظكككر: مونكككى اللبيكككب 

 58و  را  النما وأرباه النما ص 2/40 

                                                                                   

وخككككككا ا  لككككككى « بكككككك  »وأمككككككا القسككككككئ ال ككككككاني: المقرونككككككة 
األسكككما و وأركككباه النمكككاو م ككككون مكككا بعكككاوا   ككككع 

 لى النماو فتككون النمكا بعكاوا خقسكيرية ال ب انو و 
محا لهاو و لى الكلما  مرادا لقظهكا  لكى الحكايكةو 
فتككككككون فكككككي محكككككا لفكككككع  بكككككرا .فمكككككى د ولهكككككا  لكككككى 
األسكككما  عولككك : )وكككذا حسكككام أ  سككك ف عكككاطع  ومكككى 
د ولهككا  لككى أرككباه النمككا نحككو )ع عككت بالمريككة أ  

 بالسكيى  ومى د ولها  لى النما عوأ الحا ر: 
 ميني بال رط أ  أنت مذنبوخر 

 وخقليني لكى إياذ ال أعلي  
فنملككة )أنككت مككذنب  وككي خقسككير )خرمينككي بككال رط  ألن 
الرمكككي بكككال رط أ  خنظكككر إلكككى  نظكككر  الموركككبو وال 
يكككون ذلكك  إال  ككى ذنككب. انظككر: المقصككا مككى  ككال 

و وركككككر  الكام كككككة للرضكككككي 8/140ركككككر  المقصكككككا  
 .2/41و ومونى اللبيب  4/438 

بككيى « أ »ي م ككا وككذا رككروًطا أولهككا: أن خقككع ويحككترط فكك
إلملتكككيىو كككككا منهككككا خامككككة مسككككتون ة بنقسككككهاو وال ان ككككة 
خقسككككير لمعنكككككى األولكككككى ومكككككى د ولهكككككا  لكككككى النمكككككا 
عولكك : )اسككتكملت  الحككا ث أ  سكك لت  اكتمالكك   فقولكك  
سككك لت  اكتمالككك  مكككراد لقظككك   لكككى الحكايكككةو ووكككو فكككي 

الكذ   محا لفع  بر مبتا؛ه وكو: )اسكتكملت  لحكا ث 
أليكككا لقظككك  أيركككا  لكككى الحكايكككة. وأ  حكككرط خقسكككير 
بينهمكككككككا ومنككككككك :  ) كككككككر  أ كككككككي ب صكككككككحاب  أ  مكككككككع 
أصككككحاب   و)لقيتكككك  أ  لميتكككك   )فكككك    فككككي كككككا وككككذا 
خقسكككيرية .ف الفكككا للككككوفييى والمبكككرد إذ  رونهكككا حكككرط 
  عو وما بعاوا مع كوط  لكى مكا عبلهكا   كع نسكئ. 

 1305القككككككككاور   1/265انظكككككككر: حاركككككككك ة الكككككككاماميني  
و والننى الكااني 1358القاور   1/81وحار ة الاسوعي  

 .81و  را  النما وأرباه النما ص 221
وذوككككب حمامكككككة إلكككككى أنهكككككا اسكككككئ فعكككككا بمعنكككككى ) كككككوا  أو 
)افهموا  كص  وم . ووكو مكردود ألن أسكما  األفعكاأ 
خاأ  لى معانيها مقرد  ومركبةو أما )أ   فال معنى 

خككرد فككي الكككالم  لهككا وحككاواو و نمككا يقهككئ معناوككا حككيى
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 وألن التقسيرية ثالو ررائط وي: 
  1(:أوللن

                                                                                   

مكككع غيروكككا وخحكككا محكككا )خقسكككير  أو )معنكككى  خقكككوأ:  
)ع عت بالمايةو معناه بالسكيى  و)خرميني بال رطو 
والمعنى أنت مذنب  و)معنكي ألقيتك : لميتك   )انظكر: 

  82والنما وأرباه النما 8/140رر  المقصا  
الحككرط ال ككاني: أن يكككون مككا عبلهككا كالمككا خامككا حيككث   (1

ا إلملكككة مقسكككر  لنملكككة عبلهكككا . و  كككئ إنهكككا ومكككا بعكككاو
بعكككككض النحكككككا  أن )أن  خقسكككككيرية فكككككي عولككككك  خعكككككالى: 

الاِميىا ﴿ ِ لا ِ  ال عا ا  هلل  م  وااو ئ  أاِن ال حا سول  ﴾ مى واآِ ر  دا  
 ولئ يحترط أن يكون عبلها إلملة. 10 ون  آية لعئ 

لككذا عيككا الصككح   أنهككا فككي اآليككة ونككا مخققككة مككى ال قيلككة 
لح نو ول ست خقسيريةو ألن ما عبلها واسمها ضمير ا
 ل   إلملة خامة.

و ركككككككككر  1954القكككككككككاور  -1/68انظكككككككككر: )المصكككككككككنع  
ورككككككككككككككر  الكام ككككككككككككككة للرضككككككككككككككي 1/141المقصككككككككككككككا  

 4/429.  
الحكككرط ال الكككث: أال  تصكككا بككك ن ركككي  مكككى صكككلة القعكككا 
الككككذ  خقسككككرهو ألنكككك  إذا اخصككككا بهككككا رككككي  مككككى ذلكككك  
صككال  مككى إلملتكك و ولككئ خكككى خقسككيرا لكك  وذلكك  نحككو: 
)أو كك   إل كك  بكك ن عككئ و  و)كتبككت إل كك  بكك ن عككئ و ألن 
البا  وهنا متعلقة بالقعاو و ذا كانت متعلقة ب  صال  مى 

 إلملت و والتقسير إنما يكون بنملة غير األولى.
  .8/142انظر: رر  المقصا  

و نككا الرضككي ينككو  أن خكككون المقسككر   ائككا  أ نمككا وععككت 
ناادا   ألن المعنكككككككى فكككككككي عولككككككك  خعكككككككالى: ﴿ ناكككككككاه  أان  ياكككككككا وا

ككككرااِه ئ   و وككككو 104﴾ مككككى سككككول  الصككككافا  آيككككة لعككككئ ِإب 
ناد نكككاه يكككا إبكككراه ئو والنملكككة بعكككاوا فكككي محكككا نصكككب 
مقعكككوأ بككك  ثكككان أ )نكككادا و ألنككك  بمعنكككى )عكككاأ و أو 
لقعكككا محكككذوطو مقكككال عبلهكككا. انظكككر: )ركككر  الكام كككة 

 4/439.  

أن  تقكككككامها إلملكككككة فيهكككككا معنكككككى القكككككوأ دون 
َوَرْوَحْيَحااان ِإَلْياااِه َأِن حروفككك و نحكككو عولككك  خعكككالى: ﴿
و وعولك  )كتبكت  2)﴾اْزَحِ  اْلُعْلَك ِبَرْعُيِحَحن َوَوْحِيَحان

إل ك  أن أفعكا  إن لككئ خقكال البككا  عبكا أنو )أمرخكك  
نا َواْنَطَلَق اْلَمََلُ ِمْحُلْم َأِن اْمحُ أن أععا و ومن : ﴿

  3)﴾َواْزِبُروا َعَل  آِلَلِتُكْم ِإنَّ َذَ ا َلَحْيء  ُرَرادُ 
ألن المقصككككود بككككاالن الق ونككككا وككككو ان ككككالق 
ألسككككككككنتهئ بهككككككككذا الكككككككككالم والمككككككككراد بالمحككككككككي وككككككككو 
االسكككتمرال  لكككى مكككا وكككئ م ككك  مكككى الركككالأ ومنككك  

ُتُمنَذان عول  خعكالى: ﴿ َوُنانُدوا َأْن ِرْلُكاُم اْلَجحَّاُأ ُأوِرُْ
 . 4)﴾ْم َرْضَمُلننَ ِبَمن ُكْحتُ 

أن خكون عبال  وخقسكيراو إمكا »يقوأ المالقي: 
لل لكككككبو و مكككككا للككككككالمو فتقكككككوأ: أمرخككككك  أن عكككككئو 
وان لقت أن محيتو ومعناوا في المكانيى معنى 

ُُ َلُلاْم ِإاَّ )أ   المقسر و عاأ ى خعكالى: ﴿ َمن ُ ْلا
اااي عكككاأ: و   5)﴾َمااان َأَمْرَرِحاااي ِباااِه َأِن اْعُباااُ وا أََّ َريِي

و والمعنككى:  6)﴾َواْنَطَلااَق اْلَمااََلُ ِمااْحُلْم َأِن اْمُحاانا﴿
أ  ا بكككاوا ىو وأ  امحكككواو وك نككك  فكككي التقكككا ر: 

                                                           

 .27مى سول  المؤمنون آية لعئ   (2
 6 مى سول  ص آية لعئ (3)
و انظككر: حككروط 133مككى سككول  األ ككراط آيككة لعككئ  (4)

و خحقيكككككككئ: د/  بكككككككاالقتا  73المعكككككككاني للرمكككككككاني ص
القكاور و وانظكر  -القنالكة -رلبيو دال نهركة مصكر

و رككر  8/141المقصككا مككى  ككالأ رككر  المقصككا  
 .2/41والموني   4/437الرضي  

 117مى سول  المائا  آية لعئ  (5)
 6مى سول  ص آية لعئ  (6)
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إال ما أمرخني ب  مى الاباد و وان لئ المأل منهئ 
 . 1)«بالمحي

أن اخخكذ   »)ويقوأ ال مخحر  فكي كحكاف : 
وككككككككي أن المقسككككككككر و ألن ا يحككككككككا  م كككككككك  معنكككككككككى 

 . 2)«القوأ
القخككككر الككككرا  : فقككككا ذكككككر لأ  صككككاحب أمككككا 

الكحككاط السككابئ ولككئ  نرككئ لكك و بككا كككان لكك  لأ  
فعناه: أن الوحي بمعنى ا لهام ب إلماو  - اص

المقسككريى فككي وككذه اآليككة فك ككف يكككون م كك  معنككى 
ل سكككت بتقسكككيرية لعكككام « فككك ن»القكككوأ و لكككى ذلككك  

اسككككتقامة المعنككككى حين ككككذ كمككككا وضكككك  مككككى  ككككالأ 
 نص  السابئ أوأ المس لة.

وا ترل أبو ح ان  لكى الكرا   مكا نقكا  كى 
ال مخحككككر  وإلمهككككول المقسككككريى فككككي عككككولهئ بكككك ن 

 خقسيرية ألن الوحي م   معنى القوأ.« أن»
حيككث إلككا  ملخصككا  ككى القخككر الككرا   عولكك : 

عككاأ أبككو  بككا ى الككرا   )أن  وككي المقسككر  لمككا »
فككي الككوحي مككى معنككى القككوأو وككذا عككوأ إلمهككول 

الككوحي ونككا ب إلمككاو  المقسككريىو وم كك  نظككر: ألن
منهئ وو ا لهامو ول   فكي ا لهكام معنكى القكوأ 
.وعككاأ: عككرل خعككالى فككي أنقسككها األ مككاأ العنيبككة 
التي يعن   نها العقال  مى البحرو منهكا بنا؛وكا 
البيكككو  المساسكككة مكككى أضكككالو متسكككاوية بمنكككرد 
طبا هكككاو وال  كككتئ م كككا ذلككك  للعقكككال  إال بكككآال و 

نهكا ب رككاأ غيكر خلك  كالمس ر  والبرككانو ولكئ خب
                                                           

فكككككككككي ركككككككككر  حكككككككككروط  116لصكككككككككع المبكككككككككاني ص (1)
للمككككالقيو خحقيككككئ: أحمككككا محمككككا الخككككراطو  -المعككككاني

 دمحئ. -منمع اللوة
 576-9/575الكحاط    2)

فترككيئ خلكك  البيككو   نهككا لبقككا  فككر  ال خسككعهاو 
ولهكا أميككر أكبكر حتككة منهكا نافككذ الحككئ يخامونكك و 
و ذا نقكككر   كككى وكروكككا إلكككى موضكككع آ كككر وألادوا 
 ودوككككككككا إلككككككككى وكروككككككككا ضككككككككرتوا ال بككككككككوأ وآال  
الموسكككك قىو وتوسككككاطة خلكككك  األلحككككان خعككككود إلككككى 

ةو وكروككككاو فلمككككا امتككككا   بهككككذه الخككككواص العنيبكككك
ولكك   إال  لككى سككبيا ا لهككامو ووككي حالككة خحككب  

ااااااااَك ِإَلاااااااا  الككككككككوحي لككككككككذل  عككككككككاأ:  ﴿َوَأْوَحاااااااا  َريُّ
 . 3)«﴾الحَّْالِ 

 أما األلوسي: 
فقككا فصككا فككي النكك او بككيى العلمككا  وحكككئ بكك ن 

يصكككككك  أن خكككككككون مصككككككالية بتقككككككا ر بككككككا  « أن  »
المالبسكككةو أ  )بككك ن اخخكككذ  و أو خقسكككيريةو ومكككا 

م ككك  با تبكككال معنكككاه بعكككاوا مقسكككر لايحكككا و ألن 
المحككهول معنككى القككوأ دون حروفكك و وذلكك  كككاط 

 في إلعلها خقسيرية: 
ألبككككي  - ككككى وككككذا التخككككري -ونسككككب الوقلككككة 
و)أن  إمكككا مصكككالية بتقكككا ر »ح كككان حيكككث عكككاأ: 

بكككا  المالبسكككة أ  بككك ن اخخكككذ و أو خقسكككيرية ومكككا 
بعكككاوا مقسكككر لايحكككا و ألن م ككك  با تبكككال معنكككاه 

حروفكك و وذلكك  كككاط المحككهول معنككى القككوأ دون 
في إلعلها خقسيرية: وعا غقا  ى ذل  أبو ح ان 
أو لئ يعتبكره فقكاأ: إن فكي ذلك  نظكرا ألن الكوحي 

                                                           

خحقيككككئ:  -و ألبككككي ح ككككان5/496البحككككر المحكككك ط   (3)
دال الكتككككككككب  - ككككككككادأ أحمككككككككا  بككككككككاالنواد وآ ككككككككرون 

لبنكككككانو وانظكككككر: مونكككككى اللبيكككككب  -بيكككككرو  -العلم كككككة
 1/61 
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ونكككا بمعنككككى ا لهككككام إإلما كككا ولكككك   فككككي ا لهككككام 
 . 1)«معنى القوأ

و نمكككككا د كككككا األلوسكككككي لتخكككككري  اآليكككككة ركككككاوا 
المسالة  لى صحة كون أن خقسكيرية و عكراله بك ن 

أن  بمعنى ا لهام ب إلماو  الوحي  لى الرغئ مى
المقسريى فكي اآليكة ولك   م ك  بمعنكى القكوأ ممكا 
ال يسككككتقئ المعنككككى  لككككى القككككوأ بالتقسككككيرية إذ إن 
التقسيرية  ل م أن يسبقها إلملة فيهكا معنكى القكوأ 
دون حروفككككك  إال أنككككك  لمكككككا اركككككتهر  نكككككا العكككككر  
استعماأ الكوحي بمعنكى األمكر واألمكر م ك  معنكى 

حة منكككي  أن خقسكككيرية القكككوأ دأ ذلككك   لكككى صككك
فككي آيككة النحككا حمككال  لككى المحككهول ووككذا كككاط 

  ناه حمال  لى المحهول.
فقككا أثبككت اسككتعماأ الككوحي بمعنككى األمككر فككي 
كالم العر  بقوأ ال إلا : حيث أنحكا  لكى ذلك  

 عوأ الحا ر: 
 الحما ل الذ  استقلت 

  2)ب ذن  السما  واطم نت 
 أ  أمروا أن خقر فامت لت.

 والح  قة: 
إننككككا لككككو لاإلعنككككا إلككككى خقسككككير كلمككككة )أوحككككى  

 لوإلاناوا في القاموس المح ط: خعني: 
ا رككككككككككال  والكتابككككككككككة والمكتككككككككككو  والرسككككككككككالة »

وا لهككككامو والكككككالم الخقككككيو وكككككا مككككا ألقيتكككك  إلككككى 
 . 3)«غيرذو والصو  يكون في الناس وغيروئ

                                                           

دال إح ككككككا   -و لأللوسكككككي14/182ني  لو  المعكككككا (1)
 لبنان. -بيرو  -التراو العرتي

 .7/85لو  المعاني ليلوسي   (2)

ف ذا كانت الماد  خاول بيى وذه الكلما  كمكا 
 ا معنى القوأ.خرا إال أنها إلم عها خحم

ف ذا كان  لى حا عوأ الرا   أن الكوحي فكي 
اآلية بمعنى ا لهامل فنقكوأ: ألك   ا لهكام بككالم 

  قي؟ أل   ا لهام ب مر  قي؟.
« أن»فكككككك ذا ثبككككككت ذلكككككك  ثبككككككت صككككككحة كككككككون 

خقسككيرية  لككى كمككا عككاأ ال مخحككر  وال غراضككة 
 في أن المراد بالوحي ونا: ا لهام.
مككككى  -ع م كككك والككككذ  يظهككككر لككككي: أن المختلكككك

إلهكككة أ كككذ الكككوحي  لكككى ظكككاوره مكككع النحكككال ألن 
الككككككوحي مخصككككككوص باألنب ككككككا   لككككككيهئ الصككككككال  

 والسالم.
والنحا ل   كذل . ولكى  رد  لكى ذلك  بك ن 
نقكككوأ: أن الكككوحي ككككان فكككي حكككئ األنب كككا و وفكككي 
حككككئ األول كككككا و وفككككي حكككككئ الحيككككوانو ثابكككككت فكككككي 

وا لككئ أن »القككرآن الكككريئ إذ يقككوأ القخككر الككرا  : 
َوَمان ي ولد فكي حكئ األنب كا  لقولك  خعكالى: ﴿الوح

وفكي حكئ   4)﴾َكنَن ِلَعَحٍر َأْن ُيَكلِيَماُه أَُّ ِإاَّ َوْحَيان
ُُ ِإَلااا  األول كككا  أيركككاو عكككاأ خعكككالى: ﴿ َوِإْذ َأْوَحْيااا

وتمعنكككى ا لهكككام فكككي حكككئ البحكككر   5)﴾اْلَااااَناِريِيينَ 
لكككا و   6)﴾َوَأْوَحاا  َريُّااَك ِإَلاا  الحَّْااالِ عككاأ خعككالى ﴿

 . 7)«واحا مى وذه األعسام معنى  اص
                                                                                   

 -للقيككككككرو  آبككككككاد  -1737القككككككاموس المحكككككك ط ص (3)
 -دال الحكككا ث -مراإلعككة أنككك  محمكككا الحككامي وغيكككره

 القاور .
 .51مى سول  الحولا آية لعئ   (4

 .111مى سول  المائا  آية لعئ  (5)
 .68ل  النحا آية لعئ مى سو  (6)
 .9/575مقاخ   الويب   (7)
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ولهككذا خنككا اال ككتالط فككي مككا يقصككا بككالوحي 
فككي كككا آيككة فتككراه بمعنككى األمككر فككي عولكك  خعككالى: 

ُُ ِإَلااا  اْلَااااَناِريِيينَ ﴿ ﴾ أ  أمكككرخهئ فكككي َوِإْذ َأْوَحْيااا
ا ننيككككا  لككككى لسككككان و أو أمككككرخهئ  لككككى ألسككككنة 

 لسلي.
ى إلهامكككك  خعككككال -وعيككككا المككككراد بككككالوحي إلككككيهئ
َوَأْوَحاا  َريُّااَك ِإَلاا  إيككاوئ كمككا فككي عولكك  خعككالى: ﴿

َوَأْوَحْيَحاان ِإَلاا  ُأعِي ُمنَساا  ﴾ وعولكك  خعككالى: ﴿الحَّْااالِ 
ولوا ذل   ى السكا . وعتكاد و   1)﴾َأْن َأْرِنِعيهِ 

و نمكككككككا لكككككككئ  تكككككككرذ الكككككككوحي  لكككككككى ظكككككككاورهو ألنككككككك  
مخصككككوص باألنب كككككا   لككككيهئ الصكككككال  والسكككككالمو 

لكككى ذلككك  إلعكككا عولككك  والحواليكككون ل سكككوا ككككذل  و 
مقسكر  لمكا   2)﴾َأْن آِمُحانا ِباي َوِيَرُسانِليخعالى: ﴿

 . 3)في معنى ا يحا  مى معنى القوأ
إذن فمككوعقهئ ونككا يحككب  مككوعقهئ فككي كككا آيككة 
فيهكككككككا الكككككككوحي بعكككككككاوا وأنو طالمكككككككا أنهكككككككا ل سكككككككت 

 لألنب ا .
أضكككع إلكككى ذلككك  أن معنكككى ا لهكككام ال  بعكككا 

  وكل  م    ى األمر أو الكالم الخقي أو الصو 
معنكككككى القكككككوأ فتصككككك  المسككككك لة ويصككككك  المعنكككككى 

 ويست  ئ  لى أن وأنو خقسيرية.
 ويؤيا صحة ما ذهبا إل  : 

أن معنكككككى ا لهكككككام: أن  لقكككككي ى فكككككي نقككككك  
المككككر  أمككككرا  بع كككك   لككككى فعككككا الحككككي : أو  بع كككك  

                                                           

 .7مى سول  القصص آية لعئ  (1)
 .111مى سول  المائا  مى اآلية  (2)
 .7/58انظر: لو  المعاني   (3)

 لككى خرككك . أو مككا  لقككى فككي القلككب أو العقككا مككى 
 . 4)معان وأفكال

معنكى )ألهكئ   كال   فقر  معنى )أوحكى  مكى
 لككككى أن الككككوحي فككككي اآليككككة م كككك  معنككككى القككككوأ. 

« أن»ودلككككك ال ثان كككككا  ؤككككككا مكككككا سكككككبئ فكككككي ككككككون 
 خقسيرية والمعني معها مست  ئ.

 
 
 

 خقسيرية« أن»إلعا  -2
ر ل    يى خقسيره.  والمقس 

مككككى مككككواطى القسككككاد فككككي المعنككككى مككككا خوعككككع 
التقسكككيرية فكككي « بككك ن» نكككاه الكككبعض فكككي القكككوأ 

ُُ َلُلْم ِإاَّ َمن َأَمْرَرِحاي ِباِه َأِن الى: ﴿عول  خعك َمن ُ ْل
اااي َوَريَُّكااامْ  إذ يقكككوأ األلوسكككي:  5))﴾اْعُباااُ وا أََّ َريِي

ووإلكككو  إبقكككا  القكككوأ  لكككى معنكككاه وأن مقسكككر  إمكككا 
لقعا القكوأو أو لقعكا األمكرو وا تكرل بك ن فعكا 
القوأ ال يقسر با يحكى بك  مكا بعكاه مكى النمكا 

 ونحووا.
 

  خقسككككيره )با بككككاوا ى لتككككي ولتكككككئ  وال يصكككك
وتكك ن فعككا األمككر مسككنا إلككى ى خعككالىو ووككو ال 
يصككككككك  خقسكككككككيره با بكككككككاوا ى لتكككككككي ولتككككككككئو بكككككككا 

 . 6))با باوني أو ا باوا ى ونحوه
 
 

                                                           

 انظر: معنئ المعاني )ألهئ . (4)
 .117مى سول  المائا  آية لعئ   (5

 .7/68لو  المعاني ليلوسي   (6)
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 خحليا النص: 
 وضكك  األلوسككي موعككع النحككا  مككى وأنو فككي 
اآليكة السكابقة حيكث إن النحككا  لهكئ فيهكا خوإليهككان 

 يست  ئ المعنى مع .كالوما لئ 
خقسكككيرية إمكككا لقعكككا « أن»:  لكككى إلعكككا اُوَ

القوأو و ما لقعا األمر وكالوما بحسكب الظكاور 
 يقسا المعنى مع .
:  لككككككككى إلعكككككككا وأنو مككككككككع صككككككككلتها والْااااااانني

مصالية ووي بحسب الظاور أيرا الوإلك  معهكا 
يقسا الكالم وال يستقئ واألمر متروذ للالاسة في 

ومككا خرخككب  ل كك  مككى  المسكك لة واسككتب ان ا ركككاأ
 أثر في خوإل   ا  را .

 الالاسة والتحليا: 
أن التقسككككككككككيرية: وككككككككككي التككككككككككي بمعنككككككككككى )أ   
للتقسكككككيرو إال أنهكككككا ال خكككككا ا إال  لكككككى النمكككككاو 

 ويحترط لها ثالو ررائط: 
 

: أن  تقكككامها إلملكككة فيهكككا معنكككى القكككوأ أوللااان
َوَرْوَحْيَحن ِإَلْيِه و ومن  عول  خعالى: ﴿ 1)دون حروف 

وعولككك :   2)﴾اْزاااَحِ  اْلُعْلاااَك ِبَرْعُيِحَحااان َوَوْحِيَحااان َأنِ 
  3)كتبكككت إل ككك  أن افعكككا .وإن لكككئ خقكككال البكككا  عبكككا

َواْنَطَلاااَق اْلَماااََلُ )أن  ومنككك  عولككك  خعكككالى أيركككا: ﴿
   4)﴾ِمْحُلْم َأِن اْمُحنا

                                                           

أ ركككككككككر  المقصكككككككككا انظكككككككككر: المقصكككككككككا مكككككككككى  كككككككككال  (1
 .233و الننى الااني 8/140 
 .27مى سول  المائا  آية لعئ  (2)
 .2/41انظر: المونى   (3)
 .6مى سول  ص آية لعئ  (4)

: أن يككون مكا عبلهكا كالمكا خامكة حيكث الْنني
 . 5)إنها وما بعاوا إلملة مقسر  لنملة عبلها

: أال  تصكككا بككك ن ركككي  مكككى الحااارل الْنلااار
صككككلة القعككككا الككككذ  خقسككككرهو ألنكككك  إذا اخصككككا بهككككا 
رككي  مككى ذلكك ل صككال  مككى إلملتكك و ولككئ خصككر 
خقسككككيرا لكككك  .فككككال يقككككاأ: )أو كككك   إل كككك  بكككك ن عككككئ و 
و)كتبكككت إل ككك  بككك ن عكككئ   لكككى ككككون أن خقسكككيريةل 
ألن البا  وهنا متعلقة بالقعاو و ذا كانكت متعلقكة 

 و والتقسككككير إنمككككا يككككككون بكككك  صككككال  مككككى إلملتككككك
 . 6)بنملة غير األولى

ر فا تلقوا م  :   أما المقس 
كككر إال )مقعكككوال  فقكككاأ الرضكككي أن )أن  ال خقسِ 

  7)مقالا  للقظ داأ  لى معنى القوأو مكؤد معنكاه
  8)﴾َوَننَدْرَحاانُه َأْن َياان ِإْبااَراِ يمُ نحككو عولكك  خعككالى: ﴿

المقالو فقول : يا إبراه ئ خقسير لمقعوأ: ناد ناهو 
 أ : ناد ناه )بحي  .

ونحكككو عولككك : كتبكككت إل ككك  أن عكككئ: أ  كتبكككت 
إل ككك  ركككي ا وكككو عكككئ. فككك ن حكككرط داأ  لكككى أن عكككئ 

 خقسير للمقعوأ المقال لك كتبت.
وعكككاأ الحكككمني: ووأعكككوأ وكككذا ا ت كككال الرضكككي 

 . 9)ووو  الط ظاور كالمهئو

                                                           

و ركككككر  الرضكككككي 8/141انظكككككر: ركككككر  المقصكككككا   (5)
 4/439. 
 .8/142انظر: رر  المقصا   (6)
و يسكى  لكى التصكري  4/438انظر ركر  الكام كة    (7

 2/233. 
 .104سول  الصافا  آية مى  (8)
 .2/233يسى  لى التصري    (9)
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ِإْذ ﴿وعككا يقسككر بكك  )الظككاور و كقولكك  خعككالى: 
َك َمن ُرنَح  َأِن اْ ِ ِميهِ َأْوَحْيَحن ِإَل  أُ    (1)﴾مِي

أمكككا ابكككى وحكككام: فظكككى أن مكككا بعكككا )أن  وكككو 
 . 2)خقسير )لنق   ما عبلها

والصكككككح    نكككككا الاسكككككوعي أن مركككككمون مكككككا 
 . 3)بعاوا خقسير لمعموأ ما عبلها

ككر كككان  و لككى حككا ا ككتالط العلمككا  فككي المقس 
َمااان الحكككاوا موضكككع المسككك لة مكككى عولككك  خعكككالى: ﴿

ُُ َلُلاامْ  ااي  ُ ْلاا ِإاَّ َماان َأَمْرَرِحااي ِبااِه َأِن اْعُبااُ وا أََّ َريِي
 ﴾.َوَريَُّكمْ 

 أما ال مخحر : 
فككرفض أن يحمككا الكككالم  لككى ظككاور  فتكككون 
أن خقسكككيرية وذلككك  لقسكككاد المعنكككى  لكككى الظكككاور 

 مى طريقيى: 
ال ريئ األوأ: في كونها خقسكيرية: أن يككون 

كر بهكا )فعكا القكوأ . وال وإلك  لك   نكك اه ألن المقس 
فعككككا القككككوأ: يحكككككى بعككككاه الكككككالم مككككى غيككككر أن 

حككككرط -أ  بككككيى القككككوأ والمقككككوأ- توسككككط بينهمككككا
التقسككير. فككال خقككوأ: )مككا علككت لهككئ إال أن ا بككاوا 

 ى و ولكى )ما علت لهئ إال ا باوا ى .
ال ريئ ال كاني فكي كونهكا خقسكيرية: أن يككون 

ر )فعا األمر  وال وإل  ل  أيرا  ناه.  المقس 
 --فعا األمر مسنا إلى ضكمير ى  ألن

فلو فسرخ  با باوا ى لتي ولتككئ لكئ يسكتقئل ألن 
 . 4)ى خعالى ال يقوأ: ا باوا ى لتي ولتكئ

                                                           

 .37و38مى سول  ط   (1)
 .2/42انظر: موني اللبيب   (2)
 .1/31حار ة الاسوعي   (3)
 .2/76انظر: الكحاط    (4

كمككككا لفككككض ال مخحككككر  أن خكككككون )أن  فككككي 
اآليكككككة مصككككككالية لقسككككككاد المعنكككككى  لككككككى الظككككككاور 

 أيرا:
 -أ  مصكالية-إذ إن  لكو إلعلتهكا موصكولة 

أن خككككون )بكككاال  مكككى: )مكككا بالقعكككا لكككئ خخكككا مكككى 
أمرخنكككي بككك   أو )مكككى الهكككا   فكككي )بككك   وكالومكككا 
غيكككر مسكككت  ئ. ألن البككككاأ وكككو الككككذ  يقكككوم مقككككام 
المباأ من و وال يقاأ: مكا علكت لهكئ إال أن ا بكاوا 
ى بمعنككككككى: )مككككككا علككككككت لهككككككئ إال عبادخكككككك  و ألن 
الابكككككاد  ال خقكككككاأو وككككككذل  إذ إلعلتهكككككا بكككككاال مكككككى 

ا باوا ى مقكام الهكا و  الها و ألن  لو أعمت: أن
فقلككت: )إال مككا أمرخنككي بكك ن ا بككاوا ى  لككئ يصكك  

 . 5)لبقا  الموصوأ بوير لاإلع إل   مى صلت 
وحتككككى يسككككت  ئ الكككككالم  لككككى وإلكككك  التقسككككيرية 
 نككككا ال مخحككككر :  لكككك م أن يحمككككا فعككككا )القككككوأ  
 لكككى معنككككاه: ألن معنكككى: )مككككا علكككت لهككككئ إال مككككا 

أمرخنكي بك  م ككون أمرخني بك  : مكا أمكرخهئ إال مكا 
القوأ في معنى األمر وتذل  يسكت  ئ خقسكيره بك ن 

 . 6)ا باوا ى لتي ولتكئ
ووافقككك  فكككي وكككذا التوإل ككك  الرضكككي فكككال ينكككو  
 نككككاه أن يكككككون خقسككككيرا )لمككككا  فككككي عولكككك :  )مكككككا 

 أمرخني و ألن  مقعوأ لصري  القوأ.
وحتكككى يسكككت  ئ الككككالم  لكككى وإلككك  المصكككالية 

ون وككككي وصككككلتها  نككككا ال مخحككككر :  لكككك م أن خككككك
  7)  ع ب ان للها  ال باال

 
                                                           

 .2/76انظر الكحاط   (5)
 السابئ نقس .  (6

 .4/438انظر: رر  الكام ة   (7)
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 أما القخر الرا  : 
ككككر وككككو الهككككا  فككككي  فنعككككا أن مقسككككر و والمقس 
)ب   الراإلع إلى القوأ الم مول ب و والمعنى: )ما 
علككت لهككئ إال عككوال أمرخنككي بكك  وذلكك  القككوأ وككو أن 

 أعوأ لهئ: ا باوا ى لتي ولتكئ .
رخهئ و ناه أن  كان األصكا أن يقكاأ: )مكا أمك

إال بمككا أمرخنككي بكك   إال أنكك  وضككع القككوأ موضككع 
األمكككرو نككك وال  لكككى موإلكككب األد  الحسكككىو لككك ال 
ينعا نقس  ولتك  أمكريى معكاو ودأ  لكى األصكا 

 . 1)بذكر أن المقسر 
فكمككككا خالحككككظ: أن الككككرا   إلعككككا أن خقسككككيرية 
لقعككا القكككوأ  لكككى حككذط مركككاط أ :  مكككا علكككت 

عبككاد   لهككئ إال وككذا القككوأ الككذ  أمرخنككي بكك  عككوأ
 ى.

فهككذا  نككاه وإلكك  اسككتقامة الكككالم  لككى ظككاوره 
 في القوأ ب ن التقسيرية.

وأإلككككا  أبككككو البقككككا : أن خكككككون أن مصككككاليةو 
 واألمر صلة لها .وفي الموضع ثالثة أوإل : 

النككككر  لككككى البككككاأ مككككى الهككككا و والرفككككع  لككككى 
إضكككمال وككككو والنصكككب  لككككى إضكككمال أ نككككيو أو 

و  أن وال ينككك»بكككاال مكككى موضكككع بككك  حيكككث عكككاأ: 
كككر   خككككون بمعنكككى أن المقسكككر و ألن القكككوأ عكككا ص 

  2)«ب و و)أن  ال خكون مع التصري  بالقوأ
 أما الحوفي وابى    ة: 

                                                           

 .6/200انظر: مقاخ   الويب   (1)
 -1/476نظكككككككر: التب كككككككان فكككككككي إ كككككككرا  القكككككككرآن  ا (2)

 خحقيئ  لى محما البناو . -للعكبر  

فعنككاوما أن )أن  مقسككر و ال موضككع لهككا مككى 
ا  را و ويص  أن يككون بكاال مكى )مكا  وصك  

 أن يكون باال مى الرمير في )ب  .
 و اد ابى    ة: 

ا  قكككض  لكككى أنكك  يصككك  أن يكككون فكككي محكك
 . 3)خقا ر:  )ب ن ا باوا  نقا  نهما أبو ح ان

 أما ابى يا ش: 
فا تكككككال أن خككككككون مقسكككككر  بمعنكككككى أ  ووكككككو 
خقسكككككير مكككككا أمرخنكككككي بككككك  ألن األمكككككر فكككككي معنكككككى 

 . 4)القوأ
أمككككا أبككككو ح ككككان فلكككككئ  وافككككئ ال مخحككككر  فكككككي 
إإلمالكككككك  المنككككككع بككككككا إنكككككك  فصككككككا مككككككا فككككككي كككككككالم 

أ ال مخحككر  مكككى خلخكك ص واسكككتالذ  ل كك  ب كمكككا
 نقص حيث عاأ: 

وأما عول : وأما فعا األمر إلى آ كر المنكعو »
وعولككك : ألن ى خعكككالى ال يقكككوأ )ا بكككاوا ى لتكككي 
ولتكككئ  ف نمككا لككئ يسككتقئو ألنكك  إلعككا النملككة ومكككا 
بعكككاوا مركككمومة إلكككى فعكككا األمكككرو ويسكككت  ئ أن 
يكون فعا األمر مقسرا بقول  )ا باوا ى  ويكون 

سككككى  لككككى إضككككمال )لتككككي ولتكككككئ  مككككى كككككالم ع 
أ نكككيو أ : أ نكككي لتكككي ولتككككئو ال  لكككى الصكككقة 

 «.التي فهمها ال مخحر و فلئ يستقئ ذل   ناه
ألن الابكككال  ال خقكككاأ فصكككح  و »وأمكككا عولككك : 

لككككى ذلككك  يصككك   لكككى حكككذط مركككاطو أ : مكككا 

                                                           

 .4/64انظر: البحر المح ط   (3)
 .8/142انظر: رر  المقصا   (4)
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علككت لهككئ إال القككوأ الككذ  أمرخنككي بكك  عككوأ عبككاد  
  1)«ىو أ  القوأ المترمى عباد  ى

أن   وإل  النملة المقسر  مى )فعا فكما خرا 
األمر   لى  الط خوإل   ال مخحر  حيكث أنهكا 
لئ خستقئ  نا ال مخحر  مكى إلهكة أنك  إلعكا ككا 
الكالم الذ  بعا )أن  خبع النملة المقسر  فحكاو 

 القساد في المعنى.
 ووإل  االستقامة في المعنى: 

أنككككك  فصكككككا ولكككككئ يركككككئ حيكككككث إلعكككككا النمكككككا 
 باوا ى  فحسب. وأما المقسر  لقعا القوأ )أن ا 

إلملة )لتي ولتكئ  فنعل  مى ككالم ع سكى  لكى 
إضكككككمال أ نكككككي أ  )أ نكككككي لتكككككي ولتككككككئ  وتهكككككذا 
الوإلكك  ظهككر اسككتقامة الكككالم  نككا أبككي ح ككان فككي 
حكككيى أنككك  لكككئ يسكككت  ئ  نكككا ال مخحكككر  ال كككتالط 

 . 2)الصقة التي فهمها ونا
 واستالذ أيرا  لى ال مخحر :  لى عول : 

يسككتقئ معكك  الكككالم إذا إلعلككت  )فعككا القككوأ ال
 أن خقسيرية ل  ألن الاباد  ال خقاأ .

فوإله  الصح   الستقامة وذا أن يقاأ:  نكا 
 أبي ح ان: 

يص   لى حذط مراطو أ : ما علت لهكئ 
إال )القكككوأ  الكككذ  أمرخنكككي بككك  )عكككوأ  عبكككاد  ى. 

 . 3)أ  القوأ المترمى عباد  ى
كمكككككككا اسكككككككتالذ  ل ككككككك  أيركككككككا عولككككككك  فكككككككي أن 

لمصكككككككككالية و كككككككككام اسكككككككككتقامة الككككككككككالم: )لبقكككككككككا  ا
الموصكوأ بويككر لاإلكع إل كك  مكى صككلت  . عكاأ أبككو 
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ح ان: ال  ل م في كا باأ أن يحا محا المبكاأ 
 . 4)من 

أال خككرا إلككى خنككوي  النحككوييى: ) يككا مككرل  
ب  أبي  با ى  ولو علت ) يكا مكرل  بك بي  بكا 

 ى  لئ ين  ذل   ناوئ إال  لى لأ  األ قش.
عولككك : )  قكككا  لكككى ب كككان الهكككا   فف ككك   وأمكككا

او ألن   ع الب ان أك ره بالنواما األ الم.  ب ع 
وتالنهايكككككة يعتكككككرل أبكككككو ح كككككان القكككككوأ بككككك ن 

 التقسيرية  لى ما ا تاله ال مخحر  وغيره.
 حنت  في ذل : 

ألنهكككا إلكككا   بعكككا )إال و وككككا مكككا ككككان بعكككا 
)إال  المسكت نى بهككاو فكال بككا أن يككون لكك  موضككع 

را و و)أن  التقسككككيرية ال موضككككع لهككككا مككككى ا  كككك
 . 5)مى ا  را 

أمككا ابككى وحككام فاستحسككى خوإل كك  ال مخحككر  
للتقسيرية: ب نها مقسر  للقوأ  لكى خ ويلك  بكاألمر 

 أ  ما أمرخهئ إال بما أمرخني ب  أن ا باوا ى.
 ويمكى  لى وذا الرابط  ناه أن يقاأ: 

أن ال يككككون فيهكككا حككككروط القكككوأ إال والقككككوأ 
بويككرهو ولفككض أن خكككون مقسككر  ألمرخنككيو  مككؤوأ

ألن  ال يصكل  أن يككون )ا بكاوا ى لتكي ولتككئ  
مقوال ل خعالى. فال يص  أن يكون خقسكيرا ألمكره 
ألن المقسككككر  ككككيى خقسككككيرهو ولكككك   المقسككككر ونككككا 
 يى خقسير وال أن خكون مصالية ووكي وصكلتها 
  ككككع ب ككككان  لككككى الهككككا  فككككي بكككك  وال بككككاال مككككى 

 «.ما»
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 ُ : فككالن   ككع الب ككان فككي النوامككا وَأماان ا
بمن لككة النعككت فكككي المحككتقا و فكمككا أن الركككمير 

 ال  نعت كذل  ال يع ع  ل     ع ب ان. 
وانتقكككا ال مخحكككر  ولمكككاه بكككالووئ فكككي إإلا خككك  
كككون أن وصككلتها   قككا ب ان ككا مككى الرككمير فككي 
)بككك   حيكككث أن الركككمير ال  نعكككت وال  نعكككت بككك  

 و  ع الب ان بمن لة النعت.
نص  ناه في ذل  ابى السيا وابى مال  وعا 

 وال  اس معهما في ذل .
كما انتقا ال مخحكر  امتنا ك  أن خككون )أن  
وصككلتها بككاال مككى )مككا  ظنككا منكك  أن المبككاأ منكك  
في عو  السكاعط فتبقكى الصكلة بكال  ائكا أمكا  نكاه 

 . 1)فالعائا موإلود حسا فال مانع
و لى القكوأ بالتقسكيرية لقعكا األمكر استحككا 

 ا النحا :  ن
وذلكككككك  فككككككي إلعككككككا أن مقسككككككر  لقعككككككا األمككككككر 
المذكول صلت   لى نحو عول :  أمرخ  بهكذا أن 

 عئ.
 وسبب ا ركاأ مى طريقيى: 

: ال  كككككاس: فكككككألن أحكككككاوما موكككككى  كككككى اُوَ
 اآل ر.

 : االستعماأ: فألن لئ  وإلا.والْنني
 وم ما ذكر نظره األلوسي: 

أمكككا طريكككئ ال  كككاسو فكككألن أحكككاوما ال يونكككي 
 رو فاألوأ ال يوني  كى ال كانيو وال كاني  ى اآل
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ال يونككي  ككى األوأو والتقسككير بعككا ا بهككام ركك ن 
 . 2)ظاور

و نككككككا ابككككككى المنيككككككر: أن خ ويككككككا وككككككذا القككككككوأ 
بكككككاألمر: كلقككككك  ال طائكككككا ولا وكككككا ونظكككككره أيركككككا 

 األلوسي.
 

 استنتا : 
ظهككككر مككككى  ككككالأ الالاسككككة اسككككتقامة المعنككككى 

ا فسككاد  لككى أحككا الككوإلهيى الككذ ى عيككا أنهمككا بهمكك
في المعنى في إلعا أن خقسيرية وذل  إذا حملنكا 
الككككككالم  لكككككى المعنكككككى م نكككككو  أن خككككككون مقسكككككر  
ككر فعككا القككوأ  لككى خ ويلكك  بككاألمر وينككو   والمقس 

 أن خكون مقسر  والمقسر فعا األمر.
أمكككا  لكككى خقسكككير )فعكككا األمكككر  واألمكككر ونكككا 
مسكككككنا إلكككككى ى خعكككككالى: ووكككككو ال يصككككك  خقسكككككيره 

ي ولتككككئ بككا با بكككاوني أو ا بكككاوا با بككاوا ى لتككك
 ى.

 فقا أإليب ب ن  ينو  أن يكون حكاية معنى.
: مروئ بابادخيو وك ن ى خعالى عاأ ل  

: ا بككاوا ى أو عككاأ لهككئ  لككى لسككان ع سككى 
ل  ع سكككككى ولتككككككئو فلمكككككا حككككككاه ع سكككككى  ل ككككك  
السككالم عككاأ: )ا بككاوا ى لتككي ولتكككئ  فكنككى  ككى 

عكاأ ى خعكالى حكايكة  اسم  الظاور برميره كما
 : ى موسى 

ٍَ َا َيِضاالُّ ﴿ ااي ِوااي ِكَتاان ََ ِعْلُمَلاان ِعْحااَ  َريِي َ اان
ااي َوَا َرْحَساا  َْرَل َمْلااَ ا  َريِي الَّااِ   َجَضااَل َلُكااُم اُْ
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ااَمنِء َماانَء  ََ ِمااَن السَّ َوَسااَلَك َلُكااْم ِويَلاان ُسااُعَْ َوَأْنااَز
  1)﴾َشتَّ َوَرْخَرْجَحن ِبِه َأْ َواَجن ِمْن َنَعنٍت 

ال يقكككككوأ )ف  رإلنكككككا  بكككككا  فككككك ن موسكككككى 
)ف  ر   ى خعالى لكى لما حككاه ى خعكالى  نك  

   لد الكككالم إل كك   كك  ركك ن  وأضككاط ا  ككرا
 لى طريق  المكتكلئ ال الحكاكي و ن  إلى ذاخ  

ككككككان أوأ الككككككالم حكايكككككة. وم لككككك  عولككككك  خعكككككالى: 
إلكككى عولككك    2)﴾يمُ َلَيُقااانُلنَّ َخَلَقُلااانَّ اْلَضِزياااُز اْلَضِلااا﴿

 . 3)﴾َوَرْنَحْرَنن ِبِه َبْلَ َة َمْيَتنسبحان : ﴿
 أو كما عاأ أبو ح ان: 

ككر )ا بككاوا ى  ويكككون  ينككو  أن يكككون المقس 
 لى إضمال  )لتي ولتكئ  مى كالم ع سى 

 أ ني ال  لى الصقة ل    اسم .
وا تمككككاه ابككككى الصككككائم: وإلعلكككك  نظيككككر عولكككك  

يَساا  اْبااَن َمااْرَيَم ِإنَّاان َ َتلْ خعككالى: ﴿ َِ َحاان اْلَمِساايَ  
ََ أَِّ   . 5) لى لأ   4)﴾َرُسن

وفككككي أمككككالي ابككككى الحاإلككككب: إذا حكككككى حككككاذ 
كالمككا فلكك  أن يصككع المخبككر  نكك  بمككا لكك   فككي 
ككككككككالم المحككككككككي  نككككككك و واسكككككككتبعا ذلككككككك  الحلبكككككككي 
والسقاعسكككي ووكككو الكككذ  يقترككك   ا نصكككاط  نكككا 

 . 6)األلوسي
عكا القكوأ فقكا أما  لكى القكوأ بك ن التقسكير لق

أإلكككككا ه الكككككبعض أن خككككككون أن مقسكككككر  بعكككككا لقكككككظ 
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القككوأو  لككى حككذط مرككاط كمككا عككاأ أبككو ح ككان 
والتقا ر: ما علكت لهكئ إال القكوأ الكذ  أمرخنكي بك  

 عوأ عباد  ى.
 وموعع األلوسي ونا بنا   لى وذا القوأ: 

أنكككك  ال  نبوككككي اال ككككتالط فككككي أنكككك  ال يقتككككرن 
مقككوأ القككوأ القككوأ المحكككي بحككرط التقسككير ألن 

في محا نصكب  لكى المقعول كة والنملكة المقسكر  
ال محككا لهكككا. فلعككا مكككراد الكككبعض ونككا فكككي عبكككوأ 
ذلكككك  منككككرد الوعككككوو والتكككك ام أن المقككككوأ محككككذوط 
ووككو المحكككي ووككذا خقسككير لكك  أ : مككا علككت لهككئ 

  7)مقوال
ووككذا الككرأ  لأللوسككي متبككع م كك  للككرا   وأبككي 

 ح ان.
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 لرابعالقصا ا
 «مقتوحة ال قيلةأن  ال»

 وم  :
و -1  فت  وم   وإن 

 بعا القوأ المحض
مكككى مواضكككع فكككت  الهمككك   وكسكككروا إذا وععكككت 
بعككككا عككككوأو ومخبككككرا  نهككككا بقككككوأو والقائككككا واحككككاو 
ماا  ىو  ولو ف ذا انتقى  ِلي ِإنِ ي أاح  م اأ ذل : )عاو 

ككا  « القككوأ» ما و نحككو: ) لمككي أانِ ككي أاح  ككت  األوأ ف ِتحا
 ى . 

ال كككاني: نحكككو )عكككولي « القكككوأ»انتقكككى  أمكككا لكككو
نحكككو: )عكككولي « القائكككا»إنكككي مكككؤمى و أو ا تلكككع 

إن  يككككاا يحمككككا ى  فيلكككك م الكسككككر لوعو هككككا بعككككا 
 . 1)القوأ المحض

 ونقا الح خ  الا: 
أنككك  فككككي حكككاأ وععككككت  بككككرا مكككى اسككككئ معنككككى 
)عوأ و وانتقكى القكوأ ال كاني ال يصك  القكت  ألنك  

بخككككككالط:   ككككككؤد  إلككككككى فسككككككاد المعنككككككى إذ يقككككككوأ
 عولي إن  فاضا .»)

م نككب كسككروا ألنهككا وععككت  بككرا  ككى عككوليو 
وال خحتا  إلى لابكط ألن النملكة إذا عصكا حكايكة 
لقظهكككا كانكككت نقككك  المبتكككاأ فكككي المعنكككى والتقكككا ر 
عكككولي وكككذا اللقكككظ ال غيكككره أمكككا إذا أليكككا أن إلملكككة 
)أن  منصكككوتة )بقكككولي  كانكككت مكككى ختمكككة المبتكككاأ 
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فتحهككككككا: لقسككككككاد  فتحتككككككا  إلككككككى  بككككككرو وال يصكككككك 
 . 2)«المعنى ألن القوأ ال يخبر  ن  بالقرا

وعاأ أيًرا في موضع آ ر في نحو: )عولي 
 إني مؤمى .

ولككو انتقككى )القككوأ  ال ككاني أو وإلككا القكككوالن »
 ولكى )ا تلع القائا  لها كسر  وإلوتا فيهما.

نحككككو: )عككككولي إنككككي مككككؤمى  فككككالقوأ  واااانُوَ
ى  بككره بمعنككى )المقككوأ  مبتككاأ وإلملككة: إنككي مككؤم

ووككككي نقسكككك  فككككي المعنككككى فككككال خحتككككا  لككككرابط. وال 
يصك  القككت  ألن ا يمكان ال يخبككر بك   ككى القككوأ 
ال كككتالط مولد همكككا فككك ن ا يمكككان مكككولده الننكككان 

 والقوأ مولد اللسان.
: نحكككككو )عكككككولي إن  يكككككاا يحمكككككا ى  والْااااانني

فالكسر  لى ما مكر عبلك و وال يصك  القكت  لقسكاد 
أ: )حمكككا  يكككا ى ل المعنكككىو إذ ال يصككك  أن يقكككا

ألن حمككا  يككا غيككر عككائئ بككالمتكلئو فك ككف يسككناه 
 . 3)لمتكلئ إلى نقس و

 الالاسة والتحليا: 
 لك )إن  بعا القوأ حاالن:

: أن القوأ إذا كان باللسان منردا  ى اُوَ
ا تقاد معنى الظىو لكئ ينك  م ك  إال الحكايكة فكال 

 . 4)خكون إن م   إال الكسر
بعككا القكوأ الككذ  يصككحب  : و ذا وععككت الْانني

ا تقككككاد إإلككككرا  القككككوأ منككككرا الظككككى فللعككككر  م كككك  
 لككككى ثككككالو لوككككا : مككككنهئ مككككى يقتحهككككا م لقككككاو 
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وينريهكككا منكككرا الظكككىو م قكككوأ:  )علكككت أن   يكككاا 
عائٌئ و  )ويقكوأ  يكا أن   مكًرا  كال  و كمكا يقكوأ:  
)ظننكككت أن  مكككًرا  كككال  و و)يظكككى  يكككا أن  مكككًرا 

رإلعككون إلككى الكسككر  ككال  و مككا لككئ خككا ا الككالم في
كمككا كككان ذلكك  فككي الظككىو نحككو: )علككت: إن  يككًاا 
لقكككائئ  ووكككؤال  وكككئ الكككذ ى يعملكككون القكككوأ م لقكككاو 

 م قولون: )علت:  يًاا من لقا .
م لقكككككككا م قكككككككوأ: « إن»ومكككككككنهئ مكككككككى يكسكككككككر 

)أخقكككوأ: إن  يكككاا من لكككئ و  )وعلكككت: إن محمكككاا 
القككوأو   1) ككال  و ووككؤال  وككئ الككذ ى يحكككون بعككا

:  مككرٌو م قولككون:   )أخقككوأ:  يككٌا من لككئ و )وعلككت 
  الٌ  .
 

ومككككككنهئ مككككككى يقصككككككا م عمككككككا القككككككوأ م قككككككت  
 منرا الظى بعا القوأ ب لتعة رروط:  إلرائ 
 : أن يكون القوأ فعال مرال ا.اُوَ
 : أن يكون بتا  المخاطب.الْنني
 : أن  تقام  لى القعا أدا  االستقهام.الْنلر
إال أن :  أال يقصكككككا بينهمكككككا بككككك إلنبي الرابااااا 

يكون األإلنبي ظرفاو وذل  نحو: أخقوأ أن  مكرا 
من لكٌئو ومتككى خقكوأ أن  مككرا  كال و ووككا خقككوأ 
أنكككك  ضككككاح و فكككك ن علككككت: اليككككوم خقككككوأ أن  يككككاا 

ألن الظككككككككككرط متعلككككككككككئ « إن»من لككككككككككئو فتقككككككككككت  
 . 2)بالقوأ

                                                           

البككككى أبككككي  -و فككككي رككككر  النمككككا2/818البسكككك ط   (1)
خحقيككئ د/ ع كاد بككى  يكا اللي ككيو دال الوككر   -الرت كع

مو 1986 -ه1407 -ال بعككككة األولككككى -ا سككككالمي
 لبنان. -بيرو 

 انظر: السابئ نق  الموضع. (2)

 أما النوو األوأ فهو المقصود ونا ووو: 
أن يحككككككي بهكككككا القكككككوأ المنكككككرد  كككككى ا تقكككككاد 

:  4)﴾ِإنِياي َعْبااُ  أَِّ فنحكو: عككاأ: ﴿  3)معنكى الظكى
 م نب الكسر وم   يقوأ الناظئ: 

 فاكسر في االبتااو
 أو حكيت بالقوأو

ومعناه: حكيت ومعهكا القكوأو ألن النملكة إذ 
حكككككى بهككككا القككككوأ فقككككا حكيككككت وككككي بنقسككككها مككككع 

 مصاحبة القوأ.
 أما الحاوا في المس لة ومى  الأ م اليى: 

 ضا : )عولي إن  فااُوَ
 : )عولي إني مؤمى الْنني

مكك الحظ أن كككال منهككا وععككت م كك  )إن   بككرا 
 كككى عكككولي ولكككئ يخبكككر  نهكككا بقكككوأ إال أن المبتكككاأ 

 ولد اسئ معنى عوأ.
فلكككك م فككككي الم ككككاليى كسككككر الهمكككك  و وال خحتككككا  
إلكككى لابكككطو ألن النملكككة إذا عصكككا حكايكككة لقظهكككا 
كانككت نقكك  المبتككاأ فككي المعنككى والتقككا ر: )عككولي 

قكككظ ال غيكككره  فالنملكككة المقرونكككة بككك ن بعكككا وكككذا الل
القككوأ محك ككة فككي محككا نصككب  لكك م معهككا كسككر 

 للحكاية بالنما.« إن»
 و لة خحتئ كون النملة ونا محك ة: 

 : عصا لقظها. إذ التقا ر:اُوَ
)عكككولي وكككذا اللقكككظ ال غيكككره  فوععكككت إن ومكككا 
بعاوا إلملة محك ة حيث كانكت وكي نقك  القكوأ 

                                                           

ضكككبط:  164انظككر: رككر  األلف كككة البككى النككاظئ ص (3)
ال بعككة ال ان ككةو لصككع المبككاني  - باالحميككا سككل مان

 .126ص
 .30مى سول  مريئ مى اآلية  (4)
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خحتكا  إلكى لابكط بخكالط  ونق  المبتاأ ولذل  لكئ
 لو فتحت )إن   فيل م المعنى القساد. 

: )عككولي إنكك  فاضككا  فعلككة أماان المْاانَ اُوَ
امتناو القت  أن القوأ ال يخبر  ن  بالقرا فكال 
يصكك  القككت  فككال يصكك  خ ويككا أن بمصككال مقككرد 
لعكام اسككتقامة المعنككى فكال يصكك  أن خقككوأ عككولي: 

  1)القرا فتخبر  ى القوأ بالقرا
 توضح  الح خ يسى فالعلة  ناه:واس

العترائ  المصال الذ  وكو القركا ومعلكوم 
أن القركككككا لككككك   بمقكككككوأو و نمكككككا المقكككككوأ اللقكككككظ 
بقرينككككة أن وككككذا المككككتكلئ ك نكككك  عككككاأ أوال: إن  يككككاا 
فاضكككككا بكسكككككر الهمككككك   لوعو هكككككا ابتكككككاا و ثكككككئ ألاد 
ا  بككال بمككا ن ككئ بكك   لككى صككولخ  فقككاأ: عككولي 

 . 2)أ  مقولي إن  فاضا
 ككككككككى يكككككككك : المقككككككككوأ ال يحتككككككككا  إلككككككككى  إذن

 «.لقظ»با يحتا  إلى « فرا»
وأمكككا الانوركككر  فكككا ترل  لكككى  لكككة الحككك خ 

  الا
ب نكك   نبوككي أن يعلككا امتنككاو القككت  ب نكك   لكك م 
 ل   حما صقة الحي   ل   إذ يصكير التقكا ر: 
)ا تقاد  يا كون  حقا أو ح  قة  ولكئ يظهكر وإلك  

بكر إال مكا أن   لى خقا ر القكت  لكئ يسكتقا مكى الخ
 . 3)استقيا مى المبتاأ ال عال  ائا  ل  

                                                           

 .1/217انظر: التصري     (1
 انظر: السابئ نق  الموضع. (2)
 انظر: المصال السابئ نق  الموضع. (3)

إذن فعلككككككككة الانورككككككككر :  ككككككككام ا فككككككككاد  فككككككككي 
ا  بكككال بكككالمقرد المكككؤوأ فكككي حكككاأ القكككت  بمعنكككى 

  ائا.
 م الحظ مى خعليا النحا  للمنع مى وإلهيى

: أن الخبر  لك م أن يككون نقك  المبتكاأ اُوَ
«  يككا عككائئ»فككي المعنككى وونككا  لككى. فنقككوأ مكك ال 

 ائئ وو نق   يا. فالق
أمكككا ونكككا  لكككى القكككت  فيلككك م أن خككككون النملكككة 
المقرونككة بكك ن المقتوحكككة  بككرا  كككى القككوأ إذ إنهكككا 
فكككي خ ويكككا مصكككال يقكككع  بكككرا  كككى القكككوأ م ككككون 
المعنكككى المتحصكككا )عكككوأ القركككا  ولككك   القكككوأ 
وو القرا كما كان القكائئ وكو  يكا ومكى ثكئ فسكا 

الككرد  المعنككى الم لككو  والمككراد مككى الم ككاأ. فلكك م
 والصا  ى القت  إلى الكسر.

 الوإل  ال اني: 
أن الخبكككر  لككك م بككك ن يككككون  كككيى المبتكككاأ فكككي 
المعنكى و يككاد  وونككا فقكا األوأ وفقككا ال ككاني ف نككت 
 نكككاما خقكككوأ إلكككا ني لإلكككٌا ككككريٌئ فتحمكككا الصكككقة 
 لككككككى الموصككككككوط م سككككككتقاد الككككككذا  التككككككي وكككككككي 

 الرإلا+ مونى الكرم.
 مككا أسككتقيا أمككا ونككا لككئ يقككا الخبككر أمككرا  ائككاا 

مكككككى المبتكككككاأ ممكككككا لككككك م العكككككاوأ  كككككى القكككككت  إلكككككى 
 الكسر.

ويحكككاوأ يككك  خوإل ككك  القكككت   لكككى غيكككر فسكككاد 
 للمعنى إال أن  يقع في التكلع إذ يقوأ: 

ال يظهر للمنع وإل  إذ أوأ القوأ بالمقوأ وإلعا 
 . 4) لى حذط مراط أ  )مقولي داأ فرل  

                                                           

 انظر: المصال السابئ نق  الموضع. (4)
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 وعاأ اللقاني مقسا وذا التوإل   أيرا
وكككككذا اللقكككككظ المكككككذكول ووكككككو أنككككك  أ  مقكككككولي 

فاضاو فالخبر مراد ب  التركيكب المحككي بصكول  
ما وعع فال يص  فت  الهمك   العتركائ  المصكال 
الككذ  وككو القرككا ومعلككوم أن القرككا لكك   بمقككوأو 
و نمككا المقككوأ اللقككظ بقرينككة أن وككذا المككتكلئ ك نكك  عككاأ 
أوال: إن  ياا فاضا بكسر الهم   لوعو ها ابتكاا و ثكئ 

ا  بككال بمككا ن ككئ بكك   لككى صككولخ  فقككاأ عككولي ألاد 
 .1))أ  مقولي إن  فاضا

 وكذل  الم اأ ال اني:  )عولي إني مؤمى 
ككككككذل  العلكككككة المتنكككككاو القكككككت   نكككككا ا كككككتالط 

 القائا نحو: )عولي إن  يًاا يحما ى : 
إذ ال يصككككك  أن يقكككككاأ: )حمكككككا  يكككككا ى  ألن 

لئ حما  يا غير عائئ بالمتكلئو فك ف يسناه المتك
 إلى نقس .

 وأعوأ: 
ألإلككككا فسككككاد المعنككككى  لككككى القككككت  ونككككا عككككرل 
النمهول ل وم الكسر في ككا موضكع وععكت م ك  
إن بعا عوأ محض سوا  أكان بلقظ القعا نحو: 
علككت إنكك  فاضككا أو المصككال نحككو عككولي أو اسككئ 
القا كككا نحككككو مككككا  لككككت عكككائال إنكككك  كككككريئ أو اسككككئ 

 مقعوأ نحو: سر مقولي إن  فاضا. 
مواضكككككع يحكككككتئ فيهكككككا أن خككككككون فككككككا وكككككذه ال

النملككة محك ككة ولككئ خكككى  لككى معنككى الظككى إذ لككئ 
يقصكككا فيهكككا إال لقظهكككا فك نهكككا فكككي مكككوطى ابتكككاا  
واسككت ناط بعككا القككوأ فقككا ثبككت فسككاد المعنككى فككي 
ا  بككال بككالمقرد فككي وككذا البككا  ألن القككوأ مقككوأ 

                                                           

 السابئ نق  الموضع. (1)

والمقوأ يحتا  إلى لقظ يحكى ب  وال يحتا  إلى 
ى مع و  لى نحكو مكا ظهكر  بر ال يست  ئ المعن

مكككى عولككك  )عكككولي إنككك  فاضكككا  وككككذل  أن خقكككوأ 
 )عولي إن  يًاا يحما ى   لى القت .
 

 
 

 فت  وم   )إن   -2
 مقعوال للقوأ أو باال من 

مى المواضكع التكي خوعكع  نكاوا العلمكا  لمكا 
خحمل  مى فسكاد فكي المعنكى: لكو فكت  ومك   )إن  

ْاُزْنَك َ اْنُلُلْم ِإنَّان َنْضَلاُم َمان َوَْ يَ ﴿لو أن عالئا عرأ: 
وَن َوَمن ُيْضِلُحننَ   .  2)﴾ُيِسرُّ

وعككا ذكككر خوإل كك  ذلكك   لككى القسككاد ابككى عتيبككة 
 إذ يقوأ: 

َوااَْ َيْاُزْنااَك َ ااْنُلُلْم ِإنَّاان ولككو أن عالئككا عككرأ: ﴿»
وَن َوَمااان ُيْضِلُحاااننَ  ﴾ وخكككرذ طريكككئ َنْضَلاااُم َمااان ُيِسااارُّ

لقكوأ فيهككا بالنصكب  لككى االبتكاا  بككك أنكاو وأ مككا ا
مكككككذوب مكككككى  نصكككككب أن بكككككالقوأو كمكككككا  نصكككككبها 

لقلككككب المعنككككى  ككككى إلهتكككك  وأ الكككك   ككككى  -بككككالظى
: محكذوناو لقكولهئ: إن طريقت و وإلعكا النبكي 

ى يعلئ مكا يسكرونو ومكا يعلنكونو ووكذا كقكر مكى 
خعماهو وضكر  مكى اللحكى ال خنكو  الصكال  لك و 

 . 3)«وال ينو  للم موميى أن  تنو وا م  
 الالاسة والتحليا: 

                                                           

 .67مى سول  ي   (2)
 -)المقامة  15-14خ ويا محكا إ را  القرآن ص (3)

ال بعكككككة  -البكككككى عتيبكككككةو خككككك ل ف السكككككيا أحمكككككا صكككككقر
 القاور .-دال التراو -ال ان ة
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يقككككع بعككككا القككككوأ مككككا يحتمككككا كسككككر ومكككك   إن 
وكسككرواو فكك ذا وععككت النملككة بعككا القككوأ مقرونكككة 
)بكك ن و فينظككر مككا إذا كككان الموضككع ابتككاا  فيلكك م 

 الكسر ومى ذل  اآلية الكريمة. موطى الحاوا: 
 ويالحظ أن االبتاا   لى نو يى: 

: عككا يكككون مبتككا ا بهككا الكككالم فككي أوأ اُوَ
الم المكككتكلئ نحكككو: عولككك : إن  يكككاا عكككائئ. ومنككك  كككك

 .1))﴾ِإنَّن َأْنَزْلَحنُه ِوي َلْيَلِأ اْلَقْ رِ عول  خعالى: ﴿
: أن يكككون االبتككاا  فككي وسككط الكككالم والْاانني

إذا كان ابتاا  الكالم آ ر نحو: عول : أل م  يكاا 
 إن  فاضا.

فنملة إن  فاضا كالم مست نع وعع  لة لما 
لككككك  اآليكككككة الكريمكككككة محكككككا خقامككككك و وإلعكككككا مكككككى ذ

 االستحهاد.
 يقوأ الرضي: 

فكسر  ابتاا  أن مبتاأ بهاو سوا  كان فكي »
أوأ كالم المتكلئ نحو: إن  ياا عائئو أو كان في 
وسككط كككالمو لكنكك  ابتككاا  كككالم آ ككرو نحككو: أكككرم 
 يكككككااو إنككككك  فاضكككككاو فقولككككك : إنككككك  فاضكككككاو ككككككالم 

و ومنكككك  عولكككك   2)مسككككت نعو وعككككع  لككككة لمككككا خقامكككك 
َوَا َيْاُزْنااااااااَك َ ااااااااْنُلُلْم ِإنَّ اْلِضاااااااازََّة  َِّ : ﴿خعككككككككالى
 . 3)«﴾َجِميَضن

                                                           

 .1مى سول  القال آية لعئ  (1)
سككى  لككى وانظككر: حاركك ة ي 4/341رككر  الرضككي   (2)

  1/215التصري   
 4/341الرضكككككي  65مككككى سككككول   كككككون  آيككككة لعككككئ  (3)

 2/679وانظر التب ان في إ را  القرآن  

أمككا مككا افترضكك  ابككى عتيبككة فككي اآليككة مككوطى 
الحاوا  لى أن خخر  )إن   في اآلية  ى طريكئ 

 -االبتككككاا و وفصككككا مككككا بعككككاوا  مككككا عبلهككككاو إلككككى
إ ماأ القوأ فيهال فتكون النملة المقرونكة )بك ن  

   لككى أنكك  مقعككوأ بكك  فككي خ ويككا مصككال منصككو 
للقكككككوأ حيكككككث خعلقكككككت بككككك . ووكككككذا التقكككككا ر ينعكككككا 
الكككالم  لكككى معنككى: )فكككال يح نكك :  لمنكككا بالسكككر 
والعلككى  م ككككون المعنككى )أن الرسكككوأ يح نكك  وكككذا 
القكككككوأ أن ى يعلكككككئ السكككككر والعلكككككى و وحارككككككا أن 
يح ن الرسوأ وذا القكوأو بعلكئ ى السكر والعلكىو 

معنكككى  نكككا ابكككى لكككذل  ككككان وكككذا التقكككا ر مقسكككا لل
 عتيبةو وألإلا فساده نب   ل  . 

فال ينو  بنا   لى وكذا القسكاد الخكرو   كى 
االبتكككككككاا و إذ إن مكككككككى أثكككككككر وكككككككذا القسكككككككاد لككككككك وم 
االبتاا ل والقصكا واالسكت ناط بكك )إنكا   مكا عبلهكا 
مككى كككالمو فيلكك م التوعككع بعككا السككابئ  نككا عولككك  
خعالى: )فال يح ن  عولهئ و ثئ  بتاأ مسكت نقا مكى 

وَن َوَماان إلا ككا بقولكك  خعككالى: ﴿ ِإنَّاان َنْضَلااُم َماان ُيِساارُّ
﴾ و نا ذل   لك م كسكر ومك   إن لالبتكاا  ُيْضِلُحننَ 

إذ )إن  معككك  ينكككب الكسكككر ألنككك  موضكككع النمكككا 
ولكك   المقككردا  فهككو موضككع  تعاعككب م كك  االسككئ 

 والقعا. 
أمككا ال مخحككر  فلككئ  تقككئ مككع مككا أفسككاه ابككى 

 ده ب حا طريقيى: عتيبة با وإل  صواب  و ام فسا
 ال ريئ األوأ: 

أن يككككون الككككالم مكككع القكككت   لكككى حكككذط الم 
التعليكككاو مسكككتااًل: بككك ن حكككذط الم التعليكككا ك يكككٌر 
في القكرآن وفكي الحكعر وفكي ككا ككالم ويعكا ذلك  
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 ناه ق اس م رد وإلعا مكى أم لكة ذلك :  )لب ك  
اللهكككككئ لب ككككك : إن الحمكككككا والنعمكككككة لككككك   فالنملكككككة 

سكككول  خعليل كككة ومكككى أم لكككة المك« إن»المقرونكككة بكككك 
 ذل  حذط الالم. 

ووككذا ال ريكككئ فكككي وكككذا التوإل ككك :  تحكككا القكككت  
 مع الكسر م   في المعنى.

م كون المعنكى: )فكال يح نك  عكولهئ ألن نعلكئ 
 ما يسرون وما يعلنون 

ووذا المعنى مى التعليا: ولد في فت  الهم   
كمككككا ولد فككككي كسككككر الهمكككك   إذ إن الحككككافعي فككككت  

 كسر  لى وذا المعنى.وأبي حن قة 
 إذ يقوأ ال مخحر :

فكككك ن علككككت: مككككا خقككككوأ مكككك مى يقككككوأ: إن عككككرأ »
عككالئي: )أنككا نعلككئ  بككالقت  انتقرككت صككالخ و و ن 
ا تقكككا مكككا يع  ككك  مكككى المعنكككى كقكككر ؟علكككت: م ككك  
وإلهككككككان: أحككككككاوما: أن يكككككككون  لككككككى حككككككذط الم 
التعلياو ووو ك ير في القرآنو وفي الحعرو وفكي 

وككككذا معنككككاه ومعنككككى كككككا كككككالم وق ككككاس م ككككرد. و 
: )إن الكسكككككر سكككككوا  و ل ككككك  خلب كككككة لسكككككوأ ى 

الحمككككككا والنعمككككككة لكككككك   كسككككككر أبككككككو حن قككككككة وفككككككت  
 . 1)«الحافعي وكالوما خعليا

إذن يكككون خوإل كك  القككت   نككا ال مخحككر  فككي 
ال ريككككككككئ األوأ: التعليكككككككككا بالمصكككككككككال المكككككككككؤوأو 
فالنملكككة المصكككال  )بككك ن  فكككي خ ويكككا مقكككرد  لكككى 

 حذط الم التعليا.
 

                                                           

-خصح   الحماد -لل مخحر  -3/664الكحاط   (1)
 م بعة مصر

 ال ريئ ال اني لتصويب القت :  أما
أن خكككككون عبككككال  )أنككككا نعلككككئ مككككا يسككككرون ومككككا 
يعلنككككون  بككككاال مككككى لقككككظ )عككككولهئ  فعلككككى القككككت و 
م ككون المعنكى: )فكال يح نكك  أنكا نعلكئ مكا يسككرون 
وما يعلنون  فتكون أن واسمها و بروا في خقكا ر 
)مقكرد  متعلقكة )بكالح ن  ويتسكاوا القكت  ونكا مكع 

نعلئ مقعولة للقوأ  م كون  الكسر  لى إلعا )إنا
المعنككككككى: )فككككككال يح نكككككك  عككككككولهئ:  لمنككككككا بالسككككككر 
والعلككى  أو عككولهئ وككذا الكككالم والملقككو  بكك  ووككو: 
)إنككككا نعلككككئ مككككا يسككككرون ومككككا يعلنككككون  إذ أن وككككذا 
الكالم  لى ما م   مى  ظئ الخ ب فما وو إال 

 ككككى الحكككك ن  لككككى كككككون ى  نهككككي لسككككوأ ى 
النهككي  ككى ذلككك    المككا بسككروئ و النيككتهئ ولكك  

 مما  وإلب ري او فقا ولد مى أم لة وذا النهي: 
َواااااااااَْ َرُكااااااااانَننَّ َ ِلياااااااااَرا عولككككككككك  خعكككككككككالى: ﴿

  3)﴾َوَا َرُكااانَننَّ ِماااَن اْلُمْحاااِرِكينَ ﴿  2)﴾ِلْلَكااانِوِرينَ 
ِ ِإَلَلااااان آَخااااارَ ﴿ إذ يقكككككوأ:   4)﴾َوَا َراااااْ ُ  َماااااَ  أَّ
وال كككككاني: لأا مكككككى وإلهكككككي خصكككككويب القكككككت  أو »

أن يكون باال مكى -ي اآلية محا الحاواالكسر ف
)عككككولهئ  ك نكككك  عيككككا:  )فككككال يح نكككك  أنككككا نعلككككئ مككككا 
يسككككرونو ومككككا يعلنككككون و ووككككذا المعنككككى عككككائئ مككككع 
المكسككككول  إذا إلعلتهككككا مقعولككككة للقككككوأو... ثككككئ إن 
عالخ  كاسرا أو فاخحا  لى مكا  ظكئ م ك  الخ كب 

 ككى  ذلكك  القائككا فمككا م كك  إال نهككي لسككوأ ى 
ن ى  المكككا بسكككروئ و النيكككتهئو الحككك ن  لكككى ككككو 

 ول   النهي  ى ذل  مما  وإلب ري ا.
                                                           

 .86مى سول  القصص آية   (2
 .14مى سول  األنعام آية لعئ  (3)
 .88مى سول  القصص  (4)
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َوَْ َرُكنَننَّ َ ِلياَرا أال خرا إلى عول  خعكالى: ﴿
َوَا ﴾ ﴿َوَا َرُكااانَننَّ ِماااَن اْلُمْحاااِرِكينَ ﴾ ﴿ِلْلَكااانِوِرينَ 

 . 1)«﴾َرْ ُ  َمَ  أَِّ ِإَلَلن آَخرَ 
 وأما القخر الرا  : 

قاضكككي: بكككالقت  م ككك  فنقكككا فكككي بح هكككا عكككوأ ال
فسككككاد يقككككال  الكقككككرو ألنكككك   ككككؤد  إلككككى أن القككككوم 
كككانوا يقولككون: )إن العكك   ل إلم عككا  وأن الرسككوأ 

(. كان يح ن  ذل   
وأمككككا إذا كسككككر  األلككككع كككككان ذلكككك  اسككككت نافا 
ووكككذا  كككاأ  لكككى فركككيلة ا  كككرا  وكككك ن الكككرا   
يسككككوق وككككذا النقككككا السككككتبعاد خوإل كككك  القككككت   ل كككك  

ا أن ذكككر لأ  القاضككي ذكككر ويككا ئ ذلكك  أنكك  بعكك
لأ  ال مخحكككر  فكككي عكككرا   أبكككي حيكككو  )أن العككك    
بككالقت   لككى حككذط الم العلككةو يعنككي: ألن العكك  و 

 . 2) لى صري  التعليا
إن العكك   »و ككر  أبككو ح ككان عككرا   أبككي حيككو  

بككككككككككالقت   لككككككككككى التعليككككككككككا إخبا ككككككككككا « ل إلم عككككككككككا
لل مخحكككر . فكككي آيكككة سكككول  يككك   لكككى معنكككى: ال 

 لما يقولون.يقع من  ح ن 
 ولفض أن يكون التوإل    لى القت : 

معمكككوال )لقكككولهئ   لكككى إإلكككرا  القكككوأ منكككرا 
 الظى.

 وسبب الرفض
  إذ وككو عككوأ ألن ذلكك  ال يحكك ن الرسككوأ )

 الحئ.

                                                           

 .3/664الكحاط   (1)
 .8/406ظر: مقاخ   الويب  ان (2)

ألإلكككا أن العككك   ل إلم عكككاو وال يظهكككر  نكككاه 
وككككذا التوإل كككك  واد ككككى إنكككككال وككككذا التخككككري   لككككى 

عكاأ:  ال مخحر و كما أنكره القاضكي أيركا حيكث
فتحها راذو يقال  الكقر بنا   لى )أن  معمول  

 )لقولهئ  كما عاأ بذل  ابى عتيبة.
وصكككح  أبكككو ح كككان خوإل ككك  ال مخحكككر   لكككى 
)التعليكككككا  ولككككك    لكككككى كونهكككككا معمكككككوال للقكككككوأ. 
مقعككوال بكك  لكك  إإلككرا  للقككوأ منككرا الظككى فتنصككب 
 لى الموضع مؤولة بمقرد فتقت  الهمك   لوعو هكا 

متركككككككامنا مكككككككع ابكككككككى عتيبكككككككة مواعكككككككع المقكككككككردا . 
 . 3)والقاضي في القت  في لفض وذا التوإل  

و بككككر اآللوسككككي  ككككى خوإل كككك  القككككت  بالتعليككككا 
بابككال : أن خكككون النملككة إلوابككا  ككى سككؤاأ مقككال 

 ك ن  عيا: لئ ال يح ن ؟
فقيا: ألن الولبكة والقهكر ل سكبحان  ال يملك  
احكككا رككككي ا منهككككا أصككككالو ال وككككئ وال غيككككروئو فككككال 

يولكككككب أول كككككا ه بكككككا يقهكككككروئ ويولكككككبهئ  يقهكككككرو وال
 . 4)ويعصم  منهئ

ونقكككا اآللوسكككي موعكككع عتيبكككة بكككى مسكككلئ مكككى 
عرا   أبي حيكو  )أن  بكالقت   لكى البكاأ ثكئ أنككر 
القككرا   لككذل  التوإل كك و ألنكك   ككؤد  إلككى أن يقككاأ: 
فال يح ن  أن الع   ل إلم عا ووكو فاسكا ويظهكر 
 مكككى ذلككك : أن موعكككع اآللوسكككي موافقكككا لمكككا  ل ككك 

ابكككى عتيبكككة مكككى لفكككض القكككت   لكككى التوإل ككك   لكككى 
إلعكككككا النملكككككة المقرونكككككة بككككك ن  لكككككى البكككككاأ مكككككى 

 )عولهئ  لما يحمل  وذا التوإل   مى فساد.
                                                           

 .5/174انظر: البحر المح ط   (3)
 .11/153انظر: لو  المعاني   (4)
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 واستبعا اآللوسي أيرا: 
خوإل   ال مخحكر  القكت   لكى البكاأ  لكى أن 

َوااَْ َرُكاانَننَّ لكك  وإلكك  مككى العرت ككة  لككى أسككلو  ﴿
ِ ِإَلَلان آَخارَ َوَا َرا﴾ ﴿َ ِليَرا ِلْلَكنِوِرينَ  ﴾ ْ ُ  َماَ  أَّ

 . 1)م كون للتهي   وا لها  والتعريض بالوير
 وأعوأ: 

ثبككت مككى إإلككرا  القككوأ منككرا الظككى أن ذلكك  
يظهكككر معككك  مكككا يقسكككا المعنكككى. ووكككو فكككي فسكككاده 
سككوا  بسككوا  مككع التوإل كك   لككى البال ككة أيًرككا إذا 
إلعلككت النملككة المقرونكككة بكك ن المقتوحكككة بككاأ مكككى 

إذ يسككككككككتا ي كككككككككا مككككككككى وككككككككذ ى لقككككككككظ )عككككككككولهئ  
التوإليهيى في األ ذ بالظاور )ح ن الرسوأ  لئ 
ى السككككر والعلككككى  ممككككا يسككككتل م خوإل كككك  ا  ككككرا  
بكككالقت   لكككى خقكككا ر )الم التعليكككا  م سكككلئ المعنكككى 
مككى وككذا القسككاد م سككتو  بالكسككر  لككى االبتككاا و 

 ألن االست ناط م   معنى التعليا.
بكيى الكسكر  فالعبر  في القساد: لئ خكى لتكاول

والقككت  و نمككا خككاول  لككى خقككا ر المعنككى والتوإل كك  
الصح   سوا  أكان  لى الكسر أو  لكى القكت و 
فلككك  أن خقكككت  بككك ن خقكككال معنكككى الم التعليكككاو وال 
خقكككككال )البكككككاأ  كمكككككا أنككككك  خكسكككككر بتقكككككا ر معنكككككى 
التعليككككككا فككككككي حككككككاأ االبتككككككاا  واالسككككككت ناطل ألن 

 االست ناط م   خعليا.
عول كككةو  إلمكككا هئ  لكككى وال خقكككال معنكككى المق
 فساد المعنى م ا الباأ.

                                                           

 انظر: السابئ نق  الصقحة.  (1

والكككككككذ  ألاه الصكككككككوا  أ كككككككذا بتقكككككككا ر معنكككككككى 
المقعول ككة  لككى الوإلكك  الصككح   أن خقككوأ بر؛يككة 

 ال مخحر . 
ف نت إن عالخ  كاسًرا أو فاخحا  لى ما  ظئ 
م   الخ ب ذل  القائكا فكي خوإل ك  المقعول كة فمكا 

 ى الحك ن  لكى ككون  م   إال نهي لسوأ ى 
ى  المكككككا بسكككككروئ و النيكككككتهئو ولككككك   فكككككي وكككككذا 
النهكككي ركككي  يقكككر  مكككى الكقكككر كمكككا اد كككى ابكككى 

 عتيبة والقاضي ومى خبعهما.
وتخاصككككة وأن لكككك  نظيككككر مككككى اللوككككة والحمككككا 
 لى النظر أعوا مى الحمكا  لكى الن ك ضو وعكا 

َوااَْ َرُكاانَننَّ كككان مككى نظيككر ذلكك  عولكك  خعككالى: ﴿
﴾ َرُكاانَننَّ ِمااَن اْلُمْحااِرِكينَ َوَا ﴾ ﴿َ ِليااَرا ِلْلَكاانِوِرينَ 

  ﴾.َوَا َرْ ُ  َمَ  أَِّ ِإَلَلن آَخرَ ﴿
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 «أو»القصا الخام  
 الع ع بالنصب

 في غير النوا « الواو»أو « أو»بعا  
 ومى أم لة القساد في المعنى في وذا البا : 
مككككا أولده ابككككى وحككككام مككككى أم لككككة يحككككر  فيهككككا 

 لى ظاور اللقظ ولئ ك ف إذا بني فيها المعر  
 نظكككككر فكككككي موإلكككككب المعنكككككىو وحصكككككوأ القسكككككاد 

 المترخب  لى ذل : 
 فقي عرا   المرالو بالنون في: 

ُرَك َرااْرُمُرَ  َأْن َنْتااُرَ  َماان عولكك  خعككالى: ﴿ َْ َأَزاا
 1))﴾َيْضُبُ  آَبنُؤَنن َأْو َأْن َنْعَضَل ِوي َأْمَناِلَحن َمن َنَحنءُ 

 عاأ:
ع )أن نقعككاا  ف نكك   تبككادل إلككى الككذوى   كك»

 لككى )أن نتكككرذا و وذلككك  باطككاو ألنككك  لكككئ يككك مروئ 
أن يقعلككككوا فككككي أمككككوالهئ مككككا يحككككا؛ونو و نمككككا وككككو 
  ع  لى )ما ل فهو معمكوأ للتكرذو والمعنكى: 

 ثئ عاأ:  2)«أن نترذ =أن نقعا
                                                           

عكككرأ النمهكككول أو )أن  87مكككى سكككول  وكككود آيكككة لعكككئ  (1)
نقعكا فككي أموالنككا مككا نحكا   بككالنون فيهمككا وعككرأ إبككراه ئ 
بككى أبككي  بلككة والرككحاذ بككى قكك   وأو )أن خقعككا فككي 
أموالنككا مككا خحككا   بتككا  الخ ككا  فيهمككاو ولويككت  ككى 
أبككككي  بككككا الككككرحمىو وعككككرأ أبككككو  بككككا الككككرحمى وطلحككككة 
)نقعككككا  بككككالنون )مككككا خحككككا   بالتككككا   لككككى الخ ككككا و 
ولويكككككككككت  كككككككككى ابكككككككككى عبكككككككككاس. )انظكككككككككر: الكحكككككككككاط 

 . والظككاور أن 5/254و البحككر المحكك ط  2/424 
الككككذ  كككككانوا يقعلونكككك  فككككي أمككككوالهئ وككككو بخكككك  الكيككككا 

مقكام ذككرهو وعكاأ محمكا ابكى كعكب: عرضكهئ والو ن ال
الا نال والالوئو و إلرا  ذل  مع الصكح    لكى إلهكة 

 التال   )انظر: السابئ نق  الموضع .
 .222-2/211مونى اللبيب   (2)

بالتككككا  ال  -نعكككئ مككككى عككككرأ )خقعكككا  و)خحككككا  »
 ثئ عاأ:  3) «بالنون فالع ع  لى =)أن نترذ 

 سوا  أن  تووئ في عول : ونظير وذا »
 لى ما لأ ت أبا   يا مقاخال 

  4)أدوا القتاأا وأرهاا اله نا  
أن القعلككككككيى متعاطقكككككككان حكككككككيى خكككككككرا فعلكككككككيى 
مرال يى منصوتيىو وعا بينت في فصكا )لمكا  
أن ذلكككككككككك    كككككككككك و أن )أدو  منصككككككككككو  بكككككككككككىو 

 . 5)«و)أرها  مع وط  لى )القتاأ 
فقككككا خرككككمنت نصككككوص ابككككى وحككككام م ككككاليى 

فيهمكككككا القسكككككاد فكككككي المعنكككككى فكككككي الع كككككع ظهكككككر 
أ را  نا األ ذ بالظكاورو « الواو»مر  و« ب و»

وومكا اآليكة القرآن كة مكى سكول  وكود وال كاني البيكت 
مككككى الحكككككعر ولككككككا منهمككككا موضكككككع يخصككككك  فكككككي 

 الالاسة.
                                                           

 السابئ نقس . (3)
 عائل  ... / بال نسبة  ...  مى بحر/الكاما (4)

و األركككباه والنظكككائرو 2/411 نظكككر فكككي : الخصكككائص  
دال الكتكا   –طي خ :  با العكاأ سكالئ مككرمو للسيو 

و 1بيككككككرو و مؤسسككككككة الرسككككككالة بيككككككرو  ط -العرتككككككي
 م.1985

و 2/222و مونككككككى اللبيككككككب  3/344ورككككككر  التسككككككهيا  
منحككولا  -للسككيوطي-2/683رككر  رككواوا المونككى  

بيككرو و مككنه  السككال  لألرككموني -دال مكتبككة الح ككا 
 و دال إح ا  الكتب العرت ة.3/284 

عولك  )أدو  بالنصككب )وأركها  حيكث انتصككب الحكاوا فكي 
كككا مهمككا ولكك   فككي الظككاور مككا يحككير إلككى ا ككتالط 
النصكككب بكككا وإلكككود الكككواو يحكككعر بكككالع ع فكككي أركككها 

  لى أدو ووو مقسا للمعنى وغير المراد.
 .2/222مونى اللبيب   (5)
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أوال: الع ع بالنصب في غير النوا  
 «أو»بواس ة 

فكي  87فاآلية موطى الحاوا مكى سكول  وكود 
ُرَك َراْرُمُرَ  َأْن َنْتاُرَ  َمان َيْضُباُ   عول  خعالى: ﴿أَزَْ

فلككئ ﴾، آَبنُؤَناان َأْو َأْن َنْعَضااَل ِوااي َأْمَناِلَحاان َماان َنَحاانءُ 
يكى المع وط واعع في إلوا ل با الموضع م   
بحسككككككب القككككككرا   حيككككككث خعككككككاد  فيهككككككا القككككككرا ا  
فككالنمهول  لككى القككرا   بككالنون فككي عولكك  خعككالى: 

 )أن نترذ و )أن نقعا .
فاالستقهام  لى سبيا اله ؛ والسكخريةو ووكئ 
إنمككا ذكككروا الكككالم  لككى سككبيا ا نكككالو ووككئ مككا 
كككككانوا  نكككككرون كككككونهئ فكككككا ليى فككككي أمككككوالهئ مكككككا 
يحا؛ونو فوإل  الصوا  والحسى في وكذه القكرا   

 وإلهان: 
التقككككا ر: أصككككلواخ  خكككك مرذ أن  الوإلككك  األوأ:

نتككرذ مككا يعبككا آبا؛نككاو وأن نتككرذ فعككا مككا نحككا و 
و لككى وككذا فقولكك : )أو أن نقعككا  مع ككوط  لككى 

 ﴾. َمن َيْضُبُ  آَبنُؤَننفي عول  خعالى: ﴿« ما»
 أعر بهذا الوإل  إلمهول العلما  منهئ: 

وابككككى وحككككام   2)وأبككككو ح ككككان  1)القخككككر الككككرا   
 األنصال  ووو وإل  الصوا  في عرا   النون. 

أمكككا وإلككك  القسكككاد فكككي نقككك  القكككرا   فهكككو: إذا 
 لككككى )أن نتككككرذ  فهككككو وإلكككك     قنككككا )أن نقعككككا 

 القساد.
 
 

                                                           

 .8/594انظر: مقاخ   الويب    (1
 .5/254  انظر: البحر المح ط  (2

 وتاطا ألن   ؤد  إلى أن: 
ينعا الصلوا  خك مرذ بتكل قنكا أن  نقعكا فكي 

 أموالنا ما نحا .
والح  قة أن  لئ ي مروئ أن يقعلكوا فكي أمكوالهئ 

و فهككو «مككا»مككا يحككا؛ونو و نمككا وككو   ككع  لككى 
)معمككككككككوأ  )للتككككككككرذ و والمعنككككككككى: )أن نتككككككككرذ أن 

 . 3)وحام في مون   نقعا   لى ما وضح  ابى
أ  أصكككلواخ  خككك مرذ أن خكلقنكككا أن نتكككرذ أن 
نقعا في أموالنكا مكا نحكا  و لكى ذلك  يككون وإلك  

 الصوا  في وذه القرا  .
وإلعلككككوا الصككككال  آمككككر   لككككى سككككبيا الككككتهكئ »

بصالخ و والمعنى: ف مرذ بتكل قنا أن نترذ فعلنكا 
فكككككي أموالنكككككا مكككككا نحكككككا و فحكككككذط المركككككاطو ألن 

 . 4)«بقعا غيره ا نسان ال  ؤمر
أما الوإل  ال اني في عرا   النون  لى مذوب 

 النمهول: 
ووكككككككككي أن خنعكككككككككا الصكككككككككال  آمكككككككككر  وناه كككككككككة 
والتقكككككا ر: أصكككككلواخ  خككككك مرذ بككككك ن نتكككككرذ عبكككككاد  

 األوثان وخنهاذ أن نقعا في أموالنا ما نحا .
و لككى وككذا الوإلكك  ال  وإلككا فسككادو ألنكك  إلعككا 

د  الصكككال  خككك مر وخنهكككي )فتككك مر بككك ن نتكككرذ  عبكككا
 األوثان )وخنهى أن نقعا  في أموالنا ما نحا .

وأمكككا  لكككى عكككرا   التكككا  فكككي عكككرا   أبكككي  بلكككة 
والرككككحاذ فككككي عولكككك  خعككككالى: )أو أن خقعككككا فككككي 

 أموالنا ما خحا   )أن خقعا  )ما خحا  .

                                                           

 .2/222اللبيب  انظر: مونى  (3)
 .5/254البحر المح ط   (4)
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م ككككون المكككراد: وكككو مكككا ككككان يككك مروئ بككك  مكككى 
خكرذ الت ف ككف والكبخ  واالعتنككاو بكالحالأ القليككا 

 . 1)لحرام الك يروأن   ير مى ا
أ  أصكككككلواخ  خككككك مرذ بتكل قنكككككا أن نتكككككرذ مكككككا 
يعبكككا آبا؛نكككا أو أن خقعكككا ب موالنكككا مكككا خحكككا   مكككى 
خككرذ الت ف ككف والككبخ  واالعتنككاو بككالحالأ ووككذا 
الوإلكك  أيرككا حسككى ال فسككاد م كك  بككا  لككى المككراد 

 مى المعنى المقصود. 
ثان ا: الع ع بالنصب في النوا  بواس ة 

 «الواو»
الحككككككعر محكككككا االستحككككككهاد فككككككي وأمكككككا بيككككككت  

 المس لة مى عوأ الحا ر: 
 لم ا لأ ت أبا   يا مقاخال  

 أدو القتاأ وأرها اله نا   
فالظكككاور محكككعر بنصكككب أركككها   قكككا  لكككى 

 )أدو  المنصو  )بلى . 
ولو حملنا وذا  لى ذاذ   قا لقسكا المعنكى 
حيث يكون المعنكى: )لكى أدو القتكاأو ولكى أركها 

 لمقصود.اله نا   ووو غير ا
 ووإل  الصوا  م  : 

أن )لمككا  كلمككة مركبككة مككى كلمتككيى ووككو لوكك  
كككككا ؟ وتكككككئ انتصكككككب  يقكككككاأ م ككككك  : أ كككككى إلكككككوا  )لم 

 )أدو ؟
فهككي فككي األصككا )لككى  ثككئ  -أمككا  ككى )لمككا  

ِصكالا  ً كال  و  أدغمت النكون فكي المك ئ للتقكال و وا
 لأللوا و والصوا  لهما أن يكونا منقصليى.

                                                           

و والبحكككر المحككك ط 8/595انظكككر : مقكككاخ   الويكككب   (1)
 5/254 

 ا وأما القعليى )أدو  و)أره
فعككى األوأ: أنكك  انتصككب بلككى و)مككا  ظرم كككة 
وصككلتها ظككرط للقعككا أدو وفصككا بككالظرط بككيى 

 . 2))أدو . للررول  -)كي  والمعموأ -العاما
أمككككا القعككككا )أرككككها  فلككككئ يكككككى منتصككككبا  لككككى 

 الع ع لارراذ في النقي بلى م كون المعنى: 
 لى أدو القتاأ ... ولى أرها اله نا 

ا معكك  سككالمة لمككا ينعلكك  مككى خنككاعض يسككتحي
المعنكككى إذ ك كككف ينتمكككع عولككك : )لكككى أدو القتكككاأ  

  ؟  3)مع عول  )لى أرها اله نا 
 ولكى وإل  الصوا  م   أن : 

)أرككها  لكك   مع وفككا  لككى أدوو بككا نصككب  
بككك ن مركككمر و بعكككا واو النمكككع وأن والقعكككا أركككها 
فككي خ ويككا مصككال مع وفككا  لككى القتككاأ أ  )لككى 

 : 4)أدو القتاأ ورهود اله نا  
 فهو نظير عوأ م سون:

خاق ر  اي ِني  باا ا  وا ل ب    عا  وا
ق وطِ     5)أاحابُّ ِإلي  ِمى  ل ب   الحُّ

                                                           

ومككككنه  السككككال   3/344انظككككر : رككككر  التسككككهيا   (2)
 3/284 
 1/464انظر : مونى اللبيب   (3)
 السابئ نقس  (4)
 عائل  /م سون بنت بحاأو مى بحر/الوافر (5)

وكككككالونو المحتسكككككب و ط/ 3/45 نظكككككر فكككككي /الكتكككككا   
خحقيئ  لي الننا  ناصعو و با الحلك ئ  1/326 

المنل  األ لى للح ون  1386الننال وغيره القاور  
. 1/273ا سككككالم ة البكككككى إلنكككككي وسكككككر الصكككككنا ة  

و ركككككر   مكككككا  الحكككككافظ : 3/396وركككككر  التسكككككهيا  
البككككى مالكككك  وخحقيككككئ لرككككيا  بككككا الككككرحمى -344ص
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 والنت نة: 
 را البحث فساد المعنى في األ كذ بالظكاور 
وعكككا ظهكككر ذلككك  فكككي   كككع )أن نقعكككا  لكككى أن 

كمكككككا ظهكككككر فكككككي   كككككع « أو»نتكككككرذ  بواسككككك ة 
)أركها  المنصككو   لككى أدو المنصككو  بواسكك ة 

اوو وأثبككككت البحككككث  الفكككك  السككككتقامة المعنككككى الككككو 
  لى الوإل  الصح   مى الع ع.
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   

 1طنحككككككر لننككككككة األوعككككككاط فككككككي العككككككراق  -العبيككككككا 
و فككككككي رككككككر  4/397م والمقاصككككككا النحويككككككة  1977

للعينكككككي م بكككككوو مكككككع   انكككككة -ركككككواوا ركككككرو  األلف كككككة
و لصكع 157دال صادل. الننى الكااني ص-األد 

ألبكي  250و رر  ركواوا ا يركا  ص423المباني 
 لكككككككي القالسكككككككي خحقيكككككككئ وخقكككككككايئ / بيكككككككا مصككككككك قى 

مراإلعككككككة محمككككككا مهككككككا  العرت ككككككة بالقككككككاور  -دلويككككككش
و   انككة األد  4/192  ال م. وأوضك  المسكك1985

و مككنه  2/244و دال صككادلو التصككري   8/523 
 .3/313السال  لألرموني  

حيكككث -والحكككاوا فكككي عولككك : )وخقكككر  ينكككي  بكككواو الع كككع
عبلها فقا انتصب وخقر بك ن -  ع إلملة  لى إلملة

مرككمر : والتقككا ر: ولككب  عبككا   وعككر   ينككيو وينككو  
و: وخسكمع لفعها  لى خن يا القعا من لة المصال نح

 بالمعيا   ير مى أن خراه.
 3/313حار ة العيني  لي الصبان  

 القصا السادس
 «حتى»

 وم  :
 لفع المرالو

 بعا )حتى  في غير الواإلب
مككى مككواطى القسككاد فككي المعنككى مككا ذكككره ابككى 

 مال  في خول ط األ قش حيث عاأ:
وأإلككا  األ قككش لفككع غيككر الواإلككبو وعككاأ: »

 لهاو معنى الرفع فيها صح  و ما سر  حتى أد
إال أن العككككر  ال خرفككككع غيككككر الواإلككككبو أال خككككرا 
أن  لو علت: )مكا سكر  ف د لهكا و أ : )مكا ككان 
منككي سككير وال د ككوأ . أو علككت: )مككا سككر  فكك ذا 
أنككا دا ككا اآلن ال أمتنككع  كككان حسككنا. وغلككط فككي 
ذلكككك  بكككك ن الككككا وأ فككككي حتككككى إذا وعككككع إنمككككا يقككككع 

 . 1)«بالسير
 خحليا النص:

يحير ابى مال  في النص السابئ إلى غلكط فكي 
المعنكى  لكى مكا ذككره األ قكش مكى عولك  برفكع القعككا 
المرالو بعا حتى في غيكر الواإلكب م صك  المعنكى 

  ناه بالرفع في عول  )ما سر  حتى أد لها .
 الالاسة والتحليا:

ننكا أن لك  « حتكى»لبحث أحكواأ المركالو بعكا 
 ا تالط الحالة.ثالثة أحواأ يختلع إ راب  فيها ب

 الحالة األولى:
يككككككككون المركككككككالو مسكككككككت بال غيكككككككر محصكككككككا 
الوعكككووو أ  غيكككر محقكككئ الوعكككوو لكونككك  مسكككت بال 

                                                           

وانظككككككر: رككككككر  الكام ككككككة  3/377رككككككر  التسككككككهيا    (1
 .4/58للرضي  
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فتكون )حتى  م ك  إلكال  بمعنكى الوايكة أو بمعنكى 
كي التعليل ة فينتصب المركالو بعكاوا للحصكوأ 
 لكككككى مصكككككال مكككككؤوأ مكككككى  كككككالأ )أن والقعكككككا  

 ل كون وذا المصال منرولا بك حتى.
 : )ألسيرن حتى أد لاها  بالنصب. فتقوأ

 الحالة ال ان ة:
أن يككككون المركككالو بعكككا حتكككى حكككاال متسكككببا 
 مكككا عبلككك  فتككككون حتكككى معككك  ابتكككاا  فيلككك م الرفكككع 
لالنق كككككاو خقكككككوأ: )سكككككر  حتكككككى أد ل هكككككا اآلن و 
و)مككرل حتككى ال  رإلونكك   و)مككرل أمكك  حتككى 
ال يسككت  ع أن  تحككرذ اليككوم و و)لأا منككي  امككا 

 أسكككككككت  ع  أن أكلمككككككك  العكككككككام أوأ ركككككككي ا حتكككككككى ال
 بحي   ومن  عوأ الحا ر:

ن حتى ال ناِهرُّ كالب هئ  و   ي و حا
واد الم قِبا  ال ياس الون  ى الس 

(1  
 أما الحالة ال ال ة:

فكككككك ن يكككككككون المرككككككالو بعككككككا حتككككككى ماضككككككي 
المعنكككى فيكككؤوأ حين كككذ بالمسكككتقبا أو بالحكككاأ عبكككا 
 حتككىو أمكككا خ ويلككك  بالمسككتقبا: م ككككون إذا ا تبرنكككا

المرككككالو بعكككككا حتكككككى غايككككة لمكككككاو فهكككككو مسكككككتقبا 
                                                           

 عائل  /حسان بى ثابتو مى بحر/الكاما. (1)
 123و ط والون الكا وان ص3/19 نظر في /الكتا   

دال المعككككالط بمصككككر -خحقيككككئ سككككيا حنقككككي حسككككنيى
الكتككككا  العرتككككي ببيككككرو و رككككر   و طبعككككة دال1977

للسكككككككيرافيو دال المككككككك مون -1/69أب كككككككا  سكككككككيبوي   
م و مكككككنه  السكككككال  1979للتكككككراوو دمحكككككئ ببيكككككرو  

 3/301. 
الحككاوا م كك  /منككي  حتككى ابتاائ ككةو رككر  رككواوا المونككي 

 4/114و ومع الهوامع  1/378 

بالنسكككبة إل ككك . ويلككك م النصكككب والقعكككا فكككي خ ويكككا 
 مصال منرول بعا حتى الوائ ة.

وذلكك  بكك ن يكككون: الماضككي المعنككى ) مككا   
أو )غير متسبب   ما عبا حتى أو )محلك  غيكر 
صكككككال  لالبتكككككاا  ل فهككككككو إذن مكككككؤوأ بالمسككككككتقبا 

 ويل م النصب. 
ن سككككككير  حتككككككى م كككككككون  مككككككاه نحككككككو: )كككككككا

أد لاهككا  حيككث وعككع المرككالو بعككا كككان الناعصككة 
وككككان المحكككا  بكككر لككككان فكككال ينكككو  الرفكككع  لكككى 
االبتكككاا  للحوإلكككة إلكككى الخبكككر  كككى ككككان واسكككمهاو 

 فيبعا الموضع  ى االبتاا و واالست ناط. 
ويككككون غيكككر متسكككبب إذا ككككان: الكككا وأ مكككى 
ركككخص والسكككير مكككى آ كككرو فقلكككت: )كنكككت سكككر  

فحتككى إلككال  غائبككة وال ينككو   حتككى  ككا لها  يككا و
أن خكككون ابتاائ ككةو ألن حتككى االبتاائ ككة ال خخلككو 
مى معنى السبب ةو وسيرذ ال يكون سكببا لكا وأ 

 غيرذ.
الوايكككة: فتنصكككب  لكككى « حتكككى»أن خقصككا بكككك 

معنكككككى: )إلكككككى أن أد لاهكككككا . ألن الوايكككككة خنعلهكككككا 
إلككال  فيلكك م النصككب للقعككا حتككى يكككون فككي خ ويككا 

 . 2)«حتى»مصال منرول بك 
وأمكككككككا خ ويلككككككك  بالحكككككككاأ: م ككككككككون إذا ا تبرنكككككككا 

 مككا عبلهككاو فيلكك م   3)المرككالو بعككا حتككى متسككببا
                                                           

-7/92و ورر  المقصا   3/20انظر: الكتا    (2)
و وركككككككككككر  376-3/375و وركككككككككككر  التسكككككككككككهيا  31

و ومنه  2/237و والتصري   57-4/56الرضي  
 .4/114و وومع الهوامع  3/298السال   

و نما ارترطت السبب ة: ل حصا الرتط معنىو وذل    (3
ألن  لئ  تعلئ ما بعكاوا بمكا عبلهكا لقظكا  اأ االخصكاأ 
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لهككذا أن يكككون القعككا فككي ا ينككا و أ  حاصككال 
لحصكوأ سككبب  يقينككا أو ظنككا خقككوأ: إن  يككاا سككال 
حتككى  ككا ل هاو ومككا سككال إال علكك ال حتككى  ككا ل هاو 

 وأظى  با ى سال حتى  ا ل ها.
الرواا  علاا  اابتاا اء  ُن  ولااك وااي كاال ذاا ا

 .1))ال خنَ    وج  بنجَن السير ورردي  به
فكككك ذا كككككان بعككككا حتككككى غيككككر واإلككككب كمككككا وككككو 
الحكككاوا فكككي المسككك لة ف نككك   تعكككيى م ككك  )النصكككب  
 لى )الواية  فكون حتى إلال  كقولك : )مكا سكال 
 يككا حتككى  ككا لها  وال ينككو  الرفككع: ألن مككا عبلكك  

المككراد فككي  غيككر مككؤد إل كك و وال مسككبب لكك  م كككون 
الم كككاأ السكككابئ: عصكككا معنكككى: )مكككا سكككال إلكككى أن 

  ا لها با إلى أعا مى ذل  .
 والعلة في ذل :

أن المعنى في )غيكر الموإلكب  مكا بعكا حتكى 
)غيكككر متحصكككا  و)ال متحقكككئ  فكككال خككككون حتكككى 
ابتاائ ةو إذ إن ما بعاوا غير متسكبب  مكا عبلهكا 
ممكككككا ينعكككككا الرفكككككع محكككككاأ فك كككككف ينكككككا  الرفكككككع 

غيككككككككككر صككككككككككال  لالبتاائ ككككككككككة والق ككككككككككع والمعنككككككككككى 
واالسكككت ناط؟ و نمكككا اركككترطت السكككبب ة فكككي الرفكككع 

 ل حصا للرتط معنى.

                                                                                   

اللقظيو فحرطت السبب ة الموإلبكة لالخصكاأ المعنكو  
اللقظكي )لنظكر التصكري  إلبرا لما فكا  مكى االخصكاأ 

 2/237  
أن يككككون مكككا بعكككا »فالركككابط فكككي المكككؤوأ بالحكككاأ:  (1)

حتكككى لكككئ يقكككعو لكنككك  مكككتمكى مكككى إيقا ككك  فكككي الحكككاأ 
نحككككككو: سككككككر  حتككككككى أد ككككككا الما نككككككةو أ  ف نككككككا اآلن 

ومككع « مككتمكى مككى د ككوأ الما نككةو ال أمنككع مككى ذلكك 
 .4/114الهوامع  

وا لئ أن القعا إذا كان »لذل  يقوأ سيبوي : 
غير واإلب لئ يكى إال النصكبو مكى عبكا أنك  إذا 
لككئ يكككى واإلبككا لإلعككت حتككى إلككى: )أن  )وكككي و 

 .  2)«ولئ خصر مى حروط االبتاا 
مذهب  إلمهول النحا  م قوأ وخبع سيبوي  في 

 الناظئ:
 وخلو حتى حاال أو مؤوال 

 ب  الفعى وانصب المست بال 
و الع األ قش: حيث أإلا  الرفكع فكي غيكر 
الموإلككككب  لككككى الككككرغئ مككككى انتقككككاد المعنككككى  لككككى 

 مذوب النمهول.
إال أنككك   نكككاه المعنكككى صكككح   حيكككث صككككر  

 بذل  وعاأ:
)مككا سككر  حتككى أد ل هككا : معنككى الرفككع فيهككا 

  إال أن العككر  ال خرفككع غيككر الواإلككب أال صككح 
خككرا أنكك  لككو علككت: )مككا سككر  ف د لهككا و أ  مككا 
كان مني سير وال د وأ أو علت: )ما سر  ف ذا 

 . 3)أنا دا ا اآلن ال أمتنع  كان حسنا
والح  قة: أن األ قش  ناما أإلا  الرفكع فكي 
غيكككر الواإلككككب نكككاظر فككككي ق كككاس صككككحت  ب  ككككاس 

ذا علككت: )مككا سككر  صككحة المعنككى  لككى )القككا   إ
 ف د ل ها .

 مى وإلهيى:
الوإلكك  األوأ:  لككى التحككري و حيككث إن القككا  
ينككو  أن خكككون  اطقككة فتحككرذ ال ككاني فككي حكككئ 

                                                           

 4/24الكتا     (2
و رر  الكام ة للرضي 3/77انظر: رر  التسهيا   (3)

 4/58 
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األوأ م حترذ ال اني مع األوأ فكي النقكي والرفكع 
 ألن محا الماضي الرفع.

وق كككاس )حتكككى   لكككى القكككا  ونكككا يعكككا محككككا 
« حتككى»وم كك  نظككر  لككى مككذوب النمهككولو ألن 

خككككككون فكككككي خحكككككري  م ككككككا القكككككا  بكككككاليا عككككككوأ  ال
سككيبوي : وا لككئ أن مككا بعككا حتككى ال يحككرذ القعككا 
الذ  عبا حتى في موضع  كحركة القعا اآل كر 

 األوأ إذا علت:
)لككئ أإلككي  ف عككا و ولككو كككان ذلكك  السككتحاأ: 
ما )كان سير  أم  را اا حتى أد كا  و ولكنهكا 
خنكككي  كمكككا خنككككي  مكككا بعككككا )إذا  وتعكككا حككككروط 

   .)االبتاا
وكككذل  وككي أيرككا بعككا )القككا   إذا علككت: مككا 
أحسكككى مكككا سكككر  ف د لهكككاو ألنهكككا منقصكككلة يعنكككي 
القككا و ف نمككا  نينككا بقولنككا اآل ككر: متصككا بككاألوأ 

 أنهما وععا م ما مرىو كما أن  إذا عاأ:
* لاٌة فر كو     1)*ف ن  الم ناا ا لح 

                                                           

  لقمة القحا -عائل  / لقمة بى  با   (1
 نكككك  بيككككت صككككاله *خككككرادا  لككككى دمككككى الح ككككال فكككك ن 

 خعع*
مككككككى منمو ككككككة  مسككككككة -132 نظككككككر فككككككي /الككككككا وان ص

-1/368و الخصكككككائص  1293دواويكككككى. الووب كككككة 
و ركر  1376دال الكتكب -خحقيئ محما  لي الننال

-للرككبي-394والمقرككل ا   50و6/54المقصككا  
المعككالط –خحقيككئ أحمككا رككاكر و بككا السككالم وككالون 

1371. 
الحكككاوا فككككي عولكككك : )فركككككو   فاخصككككاأ الرحلككككة بككككالركو  
كاخصكككاأ الكككا وأ بالسكككير فككككي عكككولهئ: )سكككر  حتككككى 

 أد ا و أ  كان مني سير فا وأ.

ف نمككككا يعنككككي أنهمككككا وععككككا فككككي الماضككككي مككككى 
 . 2)كان مع فراغ  مى األوأاأل منةو وأن اآل ر 

الوإلكك  ال ككاني: فككي عولكك : )مككا سككر  فكك ذا أنككا 
دا كككككا اآلن ال أمتنكككككع  حيكككككث نكككككاظر بكككككيى حتكككككى 
والقا  في  قا السبب ة والمسبب ة أ  أن يكون ما 
بعا القا  متسبب  ما عبلهاو ووو ق اس صح  و 
إال أن الم    فاسا في وكذا الم كاأل ألن الم كاأ 

معقكككود  فكككي حتكككى فكككي )غيكككر موإلكككب  والسكككبب ة 
 )الموإلب  دون )المنقي . 

فككككالمنقي ال يكككككون ال ككككاني متسككككبب م كككك   ككككى 
األوأ إذ إن األوأ عككا الخقككعو ولككئ  تحصككاو ولككئ 

  تحقئو فك ف  تحقئ ال اني باون األوأ؟ 
وونا غلط النحكا  األ قكش  لكى مكا ذككر ابكى 
مالكك  حكايككة  نكك  فككي وككذا الخ كك  حيككث عككاأ فككي 

هككا  بككالرفع فككي غيككر معنككى )مككا سككر  حتككى أد ل
الواإلكككب نحكككو عولككك : )مكككا سكككر  فككك ذا أنكككا دا كككٌا 
اآلن ال أمتنع  فك ف يكون الا وأ بكاون السكير 
ألككك   الككككا وأ متسككككبب  كككى السككككير وونككككا انتقككككى 
السكككير فك كككف الكككا وأ؟ ممكككا يحيكككا المعنكككى إلكككى 

 فساد.
كككككككر  خولككككككك ط األ قكككككككش أك كككككككر النحكككككككا   وعكككككككا أما

 .  4): ابى مال  والرضي 3)منهئ
لسيرافي إلوا  الرفع في غير الموإلب ووإل  ا

 لككى وإلكك  يصككل  معكك  المعنككى ووككو القككوأ  لككى 
أن أصا الكالم موإلب ووو: )سر  حتى أد كا 

                                                           

 .3/23الكتا    (2)
 .3/377انظر رر  التسهيا   (3)
 .4/58انظر: رر  الرضي   (4)
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الما نكككككة و ثكككككئ أد لكككككت أدا  النقكككككي  لكككككى الككككككالم 
ب سكككرهو فنقكككت أن يككككون سكككيٌر ككككان  نكككا د كككوأ: 
فك نكككك  علككككت: مككككا وعككككع السككككير الككككذ  كككككان سككككببا 

 . 1)لا وأ الما نة
    نا النحا :والمتقئ  ل 

أن الرفكع فكي ذلكك  غيكر مسككمو و و نمكا أإلككا ه 
 . 2)األ قش ومى خبع  ق اسا

 يقوأ السيرافي:
والككككذ   نككككا  أن أبككككا الحسككككى ألاد أن ومككككاو »

خكككا ا  لكككى )سكككر  حتكككى أد لهكككا و بعكككا وإلكككو  
الرفكككعو فتنقكككي إلملكككة الككككالمو فلكككذل  لآه صكككح حا 

 . 3)«في ال  اسو و ن كانت العر  ال ختكلئ ب 
 ذ  ألاه:وال

 أن ما أإلا ه األ قش وإل  لآه.
أما خخري  السيرافي ل  فهكو محاولكة لخركوو 
مكككا أخكككى بككك  األ قكككش خحكككت مظلكككة المسكككموو مكككى 

 كالم العر .
والمسككككموو: أن )حتككككى  فككككي )غيككككر الواإلككككب  

  تعيى )نصب  ما بعاوا لكونها غاية.
أمككا مني كك  )مرفو ككا  فلكك   مككى كككالم العككر  

 لككى ذلكك  محاولككة  بحككهاد  النمهككول والككذ   ككاأ
السكككيرافي فكككي خخكككري  عبكككال  األ قكككش )مكككا سكككر  
حتى أد ا الما نة   لى أنها كانكت فكي األصكا 
موإلبكككة ثكككئ بعكككا أن خقكككرل فيهكككا الرفكككع  لكككى وإلككك  

                                                           

و ومككككككع الهوامككككككع 3/377رككككككر  التسككككككهيا   انظككككككر: (1)
 4/115. 
 .4/115انظر: ومع الهوامع   (2)
 .3/377رر  التسهيا   (3)

ا ينا  أد ا النقي  لكى الككالم ب سكره ووكذا عكا 
 ظهر  نا  أن  ق اس فاسا.

و اصككة أنكك  غيككر مككا وم ب دلككة سككماو حيككث 
 وعة في كالم العر .إن اللوة وي المن 

وألنك  فكي وإلك  خخككري  السكيرافي للتركيكب م كك  
خكلككع وخمحككا وافتعككاأ ظككاور ال يمكككى أن يكككون 

 مقبوال في كالم العر .
فالعرتي  ناما  ن ئ  ن ئ بق ر  وال ينلك  
يعمكككككا فككككككره وذونككككك  ويمكككككر التركيكككككب فكككككي لأسككككك  
بمراحككا. مرحلككة يكككون التركيككب م كك  موإلككب ولكك  

خرإلك  بمرحلكة ثان كة خ  كذ وإلك  مكى ا  كرا  ثكئ ي
وإلكك  آ ككر مككى ا  ككرا   لككى حككا   ككئ السككيرافي 

 في خخرين  ونا.
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 القصا السابع
 «القا »

 وم  :
 السبب ة في موضع الواو« فا »إلعا  -1

خنصب الواو ما بعكاوا فكي غيكر الواإلكب مكى 
حيكككث انتصكككب مكككا بعكككا القكككا و وأنهكككا خحكككرذ بكككيى 

ا يسكككت ب  األوأ واآل كككرو كمكككا خحكككرذ القكككا و وأنهككك
فيهكككا أن خحكككرذ بكككيى األوأ واآل كككر كمكككا اسكككت ب  
ذلككك  فكككي القكككا و وأنهكككا ينكككي  مكككا بعكككاوا مرخقعكككا 

 منق عا مى األوأ كما إلا  ما بعا القا .
وترغئ ذل  ذكر سيبوي  مى فساد المعنكى مكا 
إذا د لكككككت القككككككا  فككككككي مكككككككان الككككككواو فتحككككككا فككككككي 

 موضعها إذ يقوأ: 
و ف ن وا لئ أن الواو و ن إلر  وذا المنرا »

معناوككا ومعنككى القككا  مختلقككان أال خككرا األ  ككا 
 عاأ: 

ل ئ  وخ  ِخيا ِم  لا     ال خان  ا  ى   
  1) اٌل  ل   إذا فاعلتا  اظ ئ   

                                                           

عائلكك : ا تلككع فككي عائلكك و فقيككا أبككو األسككود الككا؛ليو  (1)
وعيكككككككا الح ي كككككككةو وعيكككككككا للمتوككككككككاو الكنكككككككانيو  مكككككككى 

و 2/16 نظكككككككككر فككككككككي /المقتركككككككككب  –بحر/الكامككككككككا 
القككككرآن  و معككككاني1339القككككاور   -خحقيككككئ:  ركككك مة

محمكا  -و خحقيئ: أحما  وسع نناخي1/24للقرا   
القككككككاور و  -مكتبككككككة المنلككككككا العرتككككككي - لككككككى الننككككككال

و خحقيككئ: د/ الحسككيى 2/154األصككوأ فككي النحككو  
و التصكككككري  7/24و وركككككر  المقصكككككا  3القتلكككككيو ط

 .2/207و ومنه  السال  لألرموني  2/238 

 . 2)«فلو د لت القا  وهناو ألفسا  المعنى
 الالاسة والتحليا: 

 ريا سيبوي  في وذا النص أن  بيى أن الواو 
  المركككالو والقكككا  مكككع أنهمكككا  تققكككان فكككي انتصكككا

بعككاوما إذا كككان فككي غيككر الواإلككبو وكانككا  تققككان 
فكي التحكري  بكالع عو وكانكا عكا يق كع بهمكا بككيى 
السكككككككككابئ والتكككككككككالي  لكككككككككى طريكككككككككئ االسكككككككككت ناطو 
واالبتاا ل إال أن لكا منهما معنى مختلكعو  لك م 

 أن خنقرد كا منهما بمواضعها الخاصة بها. 
فالقكككا : خككك خي  لكككى معنكككى السكككبب ةو وخسكككمى 

السككبب ة ألن مككا عبلهككا سككبب فككي حصككوأ مككا  بقككا 
 بعاوا.

وخسكككمى أيركككا فكككا  النكككوا : ألن مكككا بعكككاوا 
يحككككب  إلككككوا  الحككككرطو ألنكككك  مسككككبب  مككككا عبلهككككاو 
وألن  يمكى خحويا ما عبلها وما بعكاوا إلكى ركرط 
وإلكككوا و وألن مكككا عبلهكككا غيكككر ثابكككت المركككمونو 

 .3))ف رب  الحرط في  ام خحقئ الوعوو
فككككككككي « أن»وا كمككككككككا أنهككككككككا ال خرككككككككمر بعككككككككا

 الواإلب.
أمكككككككا الكككككككواو: فمعناوكككككككا الما كككككككةو أ  بمعنكككككككى 

و وذل  ألن مكا عبلهكا ومكا بعكاوا يحصكالن «مع»
فكككي وعكككت واحكككا ممكككا  كككاأ  لكككى أن القكككا  ل سكككت 

                                                                                   

 الحككاوا فككي عولكك : )وخكك خي  حيككث انتصككب المرككالو بكك ن
مركككمر  بعكككا واو الما كككة الواععككككة فكككي إلكككوا  صككككلب 

 النهيو ومن  عول :  )ال خهما وخنن  .
 .3/42الكتا    (2)
 -. البككككى  صككككقول2/155انظككككر: رككككر  النمككككا   (3)

 خحقيئ: صحب أبو إلنا .
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ككككككككالواو أن المعنكككككككى المكككككككراد فكككككككي البيكككككككت محكككككككا 
 االستحهاد:

ال ينككككتمعى النهككككي وا خ ككككانو فنصككككب خكككك خي 
  لى إضمال أن. 

النصك  بتكرذ  لقكي إذ إن المعنى: إذا ألد  
فينبوي أن خكون أنت خالكا ل و و ال   ا  ذل  من  

  ن او ولحق  مى إل ا  ذل   ال  ظ ئ.
ومما  ال  أيرا  لى أن القا  ل ست ككالواو 
أن خقككككوأ: مكككككرل  ب يككككا و مكككككروو ومككككرل  ب يكككككا 
كككر  بككك   ِلكككئ بالقكككا  أن اآل كككر م  فعمكككروو خريكككا أن خ ع 

 كما خرا. بعا األوأ إذ إنها مع الع ع للترخيب
ويسككككت ن  سككككيبوي  فككككي مخالقككككة القككككا  للككككواو 

 بقول  أيرا: 
وخقكككوأ: )ال خ ككككا السكككم  وخحكككر  اللكككبى و »

فلو أد لت القا  وهنا فسا المعنى إذ إن المنهكي 
 ن  النمع بيى أكا السم  ورر  اللكبىو فكالواو 
مقصكككود و ألنهكككا ونكككا بمعنكككى النمكككع فكككالمراد: ال 

صككب )خحككر   خنمكع بككيى اللككبى والسككم  ولككذل  ن
إذ إنكككك  ال  نهككككاه أن ي كككككا السككككم و  لككككى حكككككا و 
ويحر  اللبى  لى حا و ولو ألاد ذل  إل م  لكى 
إلاد  أنكك   نهككاه أن ي كككا السككم   لككى كككا حككاأو 

 . 1)«أو يحر  اللبى  لى كا حاأ
ككك   نككك  و » كككع ني ركككٌي  ويعنا وخقكككوأ: )ال ياسا

فانتصككا  القعككا واونككا مككى الوإلكك  الككذ  انتصككب 
إال أن الكواو ال يككون موضكعها فكي ب  في القا و 

 . 2)«الكالم موضع القا 

                                                           

 .3/42الكتا    (1)
 .3/43السابئ   (2)

والتراكيكب  يككر ركاوا  لككى انقكراد وخميكك  كككا 
 واحا   ى األ را بمواضعها.

 وإلمهول البصرييى خبعا للخليا وسيبوي : 
أن الككككواو م ككككا القككككا  إذا وععككككت فككككي إلككككوا  
األرككككك ا  السكككككتة مكككككى أمكككككر أو نهكككككي أو خمنكككككي أو 

تصكككككككب بعكككككككاوا  كككككككرل أو اسكككككككتقهام أو نقكككككككي  ن
 . 3)المرالو ب ن مرمر  وإلوتا

 فمى األمر عوأ الحا ر: 
ا   فقلت  اد ي وأد   و ِإن  أن اا

اِع انِ   و    أن    ناِداا دا   4)ِلصا
 ومى النهي عوأ:  

ل ئ  وخ  ِخيا ِم  لا     ال خان  ا  ى   
  اٌل  ل   إذا فاعلتا  اظ ئ   

 ومى االستقهام عوأ الحا ر: 
 ئ  وياكونا بيني ألئ أذ  إلالاك  

  5)وتيناك ئ الماود   وا  ا    

                                                           

و 2/16و المقترككككككككب  1/424انظككككككككر: الكتككككككككا    (3)
و رككككككر  2/1070 المقتصككككككا فككككككي رككككككر  ا يرككككككا  

و ركككككككككككككككر  الكام كككككككككككككككة الحكككككككككككككككام ة 7/33المقصكككككككككككككككا  
 .681و ورر  األلف ة البى الناظئ 3/1548 
عائل  /عيا: دثال بى ريبانو وعيا الح ي ةو وعيا: األ حىو  (4)

 نظكر فكي /الكتككا  -وعيكا: لت عكة بكى إلحكئ. مكى بحكر /الكوافر
و ركككككر  الكام كككككة الحكككككام ة 7/33و ركككككر  المقصكككككا  3/45 
 .681لف ة البى الناظئ و رر  األ3/1584 

الحاوا في عول  / )وأد كو  حيكث انتصكب المركالو بك ن 
مرككككمر  بعككككا واو الما ككككة الواععككككة فككككي إلككككوا  طلككككب 

 األمر ومن  عول : )ك ا  وآكاا مع  .
 عائل  /الح ي ة  مى بحر/الوافر  (5)
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َوَلْن َراَر  ِإْذ ُوِ ُعانا ﴿:ومى التمني عول  خعكالى
ََ ِب َياانِت  َعَلاا  الحَّاانِر َوَقاانُلنا َياان َلْيَتَحاان ُنااَردُّ َوَا ُنَكاا ِي

َحااان َوَنُكااانَن ِماااَن اْلُماااْ ِمِحينَ  بالنصكككب فكككي   1)﴾َريِي
 عرا   حم   وحقص.

اااان َيْضَلااااِم أَُّ ﴿: عككككالىومككككى النقككككي عولكككك  خ َوَلمَّ
نِبِرينَ  و ونحو:  2)﴾الَِّ رَن َجنَذُ وا ِمْحُكْم َوَيْضَلَم ال َّ

 ما خ خينا وخحاثنا.
ومكى العككرل عولكك : أال خنك أ  نككانا وخصككب 

  يًرا.
و لى الواو ومماثلتهكا بالقكا  فكي حكاأ وعو هكا 
فككي إلككوا  النقككي أو ال لككب المحككض يحككير ابككى 

 مال  بقول :
 ا فا  إلوا  نقي أو طلبوتع 

 محريى أن وستروا حتئ نصب
 والواو كالقا  إن خقا مقهوم مع

 كال خكى إللاا وخظهر الن و
و الع أبو ح ان القوأ بمذوب النمهول أن 

 الواو خقع في النوا .

                                                                                   

و 2/16و والمقترككككككككب  3/43 نظككككككككر فككككككككي /الكتككككككككا   
ر  و المقتصكككا فكككي رككك2/155األصكككوأ فكككي النحكككو  

 2/1073ا يرا   
الحاوا في عول  / )ويكون  حيكث انتصكب المركالو بك ن 
مرككمر و لوعو كك  بعككا الككواو الواععككة فككي إلككوا  طلككب 

 االستقهام ومن  عول : وا خ ولنا ونكرم 
والحككككاوا فككككي )وال  27مككككى سككككول  األنعككككام آيككككة لعككككئ  (1)

نكككككككككذ  و انظككككككككر: النحككككككككر فككككككككي القككككككككرا ا و العحككككككككر 
و خ سككككير 2/8حككككير  و إخحككككاط فرككككال  الب2/257 

 .102الااني 
 .142مى سول  آأ  مران آية لعئ  (2)

فقكككا ذككككر أن النصكككب بعكككا الكككواو لككك    لكككى 
إلهككككككة النككككككوا ل ألن الككككككواو ال خقككككككع فككككككي إلككككككوا  

هاو وال مما بعاوا ركرط الحرطو فال  نعقا مما عبل
وإلككوا و و نمككا وككي واو النمككع يع ككع مككا بعككاوا 
 لككى المصككال المتككووئ عبلهككاو ووككي واو الع ككع 
 تعكككيى مكككع النصكككب أحكككا محاملهكككا ال الثكككةو ووكككي 
الما ككةو ويمي وككا مككى القككا  خقككا ر رككرط عبلهككا أو 

 حاأ مكانها. 
وركككبهة مكككى عكككاأ: إنهكككا إلكككوا و أنهكككا خنصكككب 

يها القكا ل فتكووئ أنهكا في المواضع التي خنصب ف
 . 3)إلوا 

 النت نة:
أثبككككت البحككككث أن القككككا  ال خقككككع فككككي موضككككع 
الكككواو بكككرغئ أنهكككا خقكككع فكككي النكككوا  م لهكككاو وذلككك  
ال كككتالط المعنكككى بكككيى ككككا منهمكككا فككك ذا علكككت )ال 
خ كككا السككم  وخحككر  اللككبى  ووضككعت القككا  فككي 

 موضع الواو ل م القساد.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

و والخحكككاط 106-4/105انظكككر: البحكككر المحككك ط   (3)
 .2/418الرر   
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  الع ع بالقا  أو نصب -2
 المرالو بعاوا ب ن مرمر  في إلوا  النقي

ولد مككككى فسككككاد المعنككككى مككككع القككككا  أن خكككككون 
  اطقة أو سبب ة. 

 مى ذل  عوأ ابى وحام في عوأ الحا ر: 
 غير أنا لئ ي خنا ب قيى 
ي ونك ر  الت م ال    1)فان راإلِ 

إذ المعنى أن  لكئ يك خي بكال قيىو فكنحى »عاأ: 
 قكيى  مكا أخكى نرإلو  كالط مكا أخكى بك  النتقكا  ال

ب و ولو إل م  أو نصب  لقسا معناهو ألن  يصير 
منف ككا  لككى حاخكك  كككاألوأ إذا إلكك مو ومنف ككا  لككى 

 «.النم ع إذا ن صبو و نما المراد إثباخ 
 الالاسة والتحليا: 

 ريككا ابككى وحككام أن  وضكك  فسككاد المعنككى فككي 
حمككا القككا   لككى الع ككع بككالن م فككي وككذا البيككت 

ركراذ أ  ال ينكو  أن حيث إنك  ال ينكو  م ك  اال
خحرذ القا  ما بعكاوا م مكا عبلهكا مكى الحككئ ونكاو 
إذ إن الحككككئ ونكككا نقكككي ا خ كككان ب قكككيىو مكككع أنهكككئ 
 رإلككككونو ويك ككككرون التككككك م الو فلكككك   المككككراد نقككككي 
ال اني م لما نقى األوأ با المراد في البيت: نقي 
األوأ و ثبككا  ال كككاني لكككذل  فحملكك   لكككى الع كككع 

 المراد ويب ل .بالن م يقسا المعنى 
وككككذل  يقسكككا المعنكككى م ككك  حمكككا القكككا   لكككى 
كونهككككككا سككككككبب ة  نتصككككككب المرككككككالو بعككككككاوا بكككككك ن 

                                                           

عائلكككككك /بعض الحككككككالثييى مككككككى بحر/الخف ككككككف  نظككككككر  (1)
و 7/36و ورككر  المقصكككا  31و3/33في/الكتككا   

و ومونكككككككككككككى اللبيكككككككككككككب 3/353وركككككككككككككر  التسكككككككككككككهيا  
 4/70و رر  الرضي  2/155 

مرككككمر و وذلكككك  ألن النصككككب يكككككون  لككككى أحككككا 
 وإلهيى كليهما يقسا المعنى المرادو ووما: 

الوإلكك  األوأ: أن خكككون القككا  للسككبب ة فينتقككي 
مككككا بعككككاوا النتقككككا  مككككا عبلهككككا أ   نتقككككي المسككككبب 

سككببو فتكككون لترخيككب النقككي  لككى نحككو النتقككا  ال
عولكككك : )مككككا خ خينككككا فتحككككاثنا  أ  مككككا يكككككون منكككك  
إخ ككان فحككا ث بمعنككى: )مككا خ خينككا فك ككف خحككاثنا  
إذ المعنى نقي ا خ ان فينتقي الحا ث ول   وذا 
المككراد فككي البيككت بككا المككراد: أنكك  لككئ يكك   بككال قيى 
فنحى نرإلو  الط ما أخى ب  حيث انتقى ال قكيى 

 ى ب  فنحى نرإلو  الط الم خى ب .م ما أخ
وأمكككا الوإلككك  ال كككاني للنصكككب: أن خريكككا صكككب 
الحكككككككئ  لككككككى ال ككككككاني دون األوأ م كككككككون المككككككراد 
بالنصككككب فككككي المعنككككى )مككككا خ خينككككا فتحككككاثنا : مككككا 
خ خينككككا محككككاثاو فتريككككا نقككككي الحككككا ث فقككككط أ  مككككا 

 . 2)خ خينا محاثا با غير محاو
وكككذا وعكككا اخقكككئ إلمهكككول النحكككا   لكككى وإلهكككي 

 صب إذ يقوأ سيبوي : الن
وخقوأ: ما خ خيني فتحكاثنيو فالنصكب  لكى »

وإلهككيى مككى المعككاني: أحككاوما: مككا خكك خيني فك ككف 
 خحاثنيو أ  لو أخيتني لحاثتني.

وأمكا اآل كر: فمككا خك خيني أبككاا إال لكئ خحككاثنيو 
 . 3)«أ  من  إخ ان ك ير وال حا ث من 
 ويقوأ في وإل  الع ع بالرفع

وأ واآل كككككككرو و ن رككككككك ت أركككككككركت بكككككككيى األ»
فكككا ا اآل كككر م مكككا د كككا م ككك  األوأ فتقكككوأ: مكككا 

                                                           

 .3/30انظر: الكتا    (2)
-2/152وانظكككر: ركككر  النمكككا   3/30الكتكككا     (3

153. 
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خكككك خيني فتحككككاثنيو ك نكككك  علككككت: مككككا خكككك خيني ومككككا 
 . 1)«خحاثني

وإلعككا مككى النصككب  لككى الوإلكك  األوأ: عولكك  
 . 2)﴾َا ُيْقَض  َعَلْيِلْم َمَيُمنُرناخعالى: ﴿

َذاَ ا َرااْنُع َا وم كا الرفكع  نكاه عولك  خعككالى: ﴿
 . 3)﴾ُن َلُلْم َمَيْضَتِ ُرونَ َرْحِطُقنَن َوَا ُرْ ذَ 

 وعاأ أيرا في وإل  آ ر للرفع: 
و ن رككككك ت لفعكككككت  لكككككى وإلككككك  آ كككككرو ك نككككك  
علت: ف نت خحاثنا وإلعا من  بيت المس لة محكا 

 االستحهاد عاأ: 
عكككوأ  -أ  األ يكككر مكككى الرفكككع -وم كككا ذلككك »

 بعض الحالثييى: 
يار أان ا لئ خ ِخنا ب قيى    غا

ِ ر  الت  ي ون ك    4)« م الا فن راإلِ 
وأمككا المعنككى األ يككر مككى النصككب الككذ  ذكككره 
سكككككيبوي : فويكككككر متوإلككككك  إل ككككك  فكككككي البيكككككت محكككككا 
االستحكككككهاد السكككككتحالة: )إخ كككككانهئ بكككككال قيى و كككككام 
الرإلا   م لما يستحيا النصكب  لكى وكذا الوإلك : 

و  5)﴾َا ُيْقَض  َعَلْيِلْم َمَيُمنُرنافي عول  خعالى: ﴿
 ال يموخون .الستحالة معنى )أن يقرى  ليهئ و 

وأمككككا وإلكككك  النصككككب فككككي اآليككككة فعلككككى الوإلكككك  
األوأ أن  ككككراد بالقكككككا  السكككككبب ة مككككع خرخيكككككب نقكككككي 
النمككككع  لككككى معنككككى )ال عرككككا  فمككككو   أ  )ال 

                                                           

 السابئ نقس . (1)
 .36مى سول  فاطر آية  (2)
 .35و36مى سول  المرسال  آية لعئ  (3)
 .3/31الكتا    (4)
 .36مى سول  فاطر آية لعئ  (5)

يقركى  لكيهئ فك كف يموخكون  فكالنقي ونكا مرخكب 
إذ إنكك  )ال مكككو  بسكككبب ال عرككا   لكككيهئ  حيكككث 
د ا النقي القعليى ول   وذا مقصود فكي البيكت 

ئ  كككراد نقكككي مرخكككب  لكككى السكككبب ة حتكككى أيًركككاو فلككك
 نتصكككب مكككا بعكككا القكككا  بكككا المكككراد إينكككا  ال كككاني 
البتةو لذا فالبيكت: ال يحمكا  لكى أ  مكى وإلهكي 

 النصب.
 أثر ذل  القساد: 

فقا كان لهذا القساد أثكره فكي أن  تنك  النحكا  
إلككى البحككث  ككى وإلكك  آ ككر مككى ا  ككرا  يسككت  ئ 

 ناط معككك  المعنكككى ووكككو حمكككا القكككا   لكككى االسكككت
حككككككرط يق ككككككع بكككككك   مككككككا عبلهككككككاو « القككككككا»لتكككككككون 

فينقصككككا مككككا بعككككاوا  ككككى الحكككككئ األوأ بككككالنقيو 
في بت ال اني مبن ا  لى مبتكاأ مقكالو ووكو المكراد 
فكككي البيكككت حيكككث إن المعنكككى: )لكككئ يككك   بكككال قيى 

 فنحى نرإلو  الط ما أخى ب  .
ووذا المعنى متن  إل   فكي عولك : )مكا خ خينكا 

)لئ خقرأ فتنسكى  حيكث ألاد فتنها  أمرنا  وعول : 
إثبا  إلهلك  ونسك ان  فاسكت نع  لكى الق كعو ولكو 
  ككع لنكك م خنسككىو ولكنكك  لككئ ينكك مو مبككان إلاد  
ا ثبكككا  لل كككاني  لكككى نقككك  المكككراد فكككي بيكككت ابكككى 

 وحام.
حكككرط   كككع « القكككا »ويكككرا النمهكككول: أن 

مككع المرككالو ويقككع بعككاوا   6)فككي إلم ككع أماكنهككا

                                                           

و 3/349مككككع المركككككالو: انظككككر: ركككككر  التسكككككهيا    (6
 .2/152و رر  النما  7/37رر  المقصا  

يقككوأ الرضككي: ا لككئ أنكك  ال خنككافي بككيى السككبب ة والعاطقككةو 
فقا خكون سبب ة ووي مع ذل   اطقة نحو: يقوم  يكا 



 د/ رباب إبراهيم عبدالفضيل   «  احلروف منوذًجا»  توجيه اإلعراب وأثره يف فساد املعنى

554 

 

إمككا أن يكككون  المرككالو  لككى  مسككة أوإلكك و ألنكك 
محككككالكا لمككككا عبلهككككا دا ككككال فككككي حكمكككك و و مككككا أن 
يكون مخالقا لمكا عبلهكا  الإلكا  كى حكمك و وذلك  
إذا كان ما عبا القا  غير واإلبو وما بعكاوا إمكا 
مسبب  ن  غير مبني  لى مبتاأ محذوطو و ما 
مرخب  ل    فاد  نقكي النمكعو و مكا مرخكب  ل ك  

  فاد  است ناط ا ثبا .
بالمرككالو بعككا القككا  ارككتراك  بمككا فكك ذا عصككا 

عبلها في حكم : خبع  في ا  را   لكى الع كع 
خقككوأ: ) يككا يكك خيني م حككاثني و و)أليككا أن يكك خيني 

 م حاثني و و)إن خ خني فتحاثني أكرم  .
و ن عصكككا بككك  أنككك  مسكككبب مبنكككي  لكككى مبتكككاأ 
محذوطو أو مرخب لالست ناط لفكع  لكى الق كع: 

فترفككع  لككى إلعككا كقولكك : )مككا خكك خيني فتحككاثني  
ا خ كككان سكككببا للحكككا ثو وخقكككا ره: ف نكككت خحكككاث نيو 
و لككككككى االسككككككت ناط إثبككككككا  الحككككككا ث بعككككككا نقككككككي 

 ا خ انو  لى معنى وخحاث ني السا ة.
و ن عصا بال اني أن  مسبب غير مبني  لى 

 مبتاأ محذوط: ف ما: أن يكون: 
فينصككب أ  « نقككي النمككع»مرخككب  فككاد   -أ

ا للحككككككا ثو  نصككككككب  لككككككى إلعككككككا ا خ ككككككان سككككككبب
 وخقا ره: )إن خ خني خحاثني .

أو يكككككون  لككككى الترخيككككب لنقككككي )النمككككع  - 
بيى القعليى  و لاد  معنى )ما خك خيني محكاثا  أ  
عككا خكك خيني ومككا خحككاو م كككون المككراد نقككي ال ككاني 

 فقط.

                                                                                   

م عقككككب  مككككروو لكككككى ال يال مهككككا الع ككككع نحككككو: إن 
  .4/388لقيت  ف كرم  ) 

صككككر  بهككككذا التقصككككيا ابككككى مالكككك  فككككي ب ككككان 
 . 1)وإلهي النصب

فالنصككككب إمككككا  فككككاد  نقككككي النم ككككع أ  نقككككي 
القعلكيى  لكى الترخيكب والسكبب ة و مكا  فكاد   إلم ع

نقككي النمككع بككيى القعلككيى بككا نقككي ال ككاني و ثبككا  
األوأ  لككككى نحكككككو )مككككا خ خينكككككا فتحككككاثنا  أ  )مكككككا 

 خ خينا محاثا .
وا يطاارد ن اا  المضاانر  باارن مضاامرة بضاا  
 (2)العنء إا وي جناَ نعاي أو للا  وذان اُمار

  (6)ضرلوال (5)وااستعلنع (4)وال عنء (3)والحلي
 
 

                                                           

و ومونككى 350-349ص 3انظككر: رككر  التسككهيا   (1)
 .2/155اللبيب  

ف حككككاث  و خريككككا أن ا خ ككككان سككككبب كقولكككك : )أخينككككي  (2)
للحككككا ثو فينتصككككب  لككككى خقككككا ر: لكككك كى منكككك  إخ ككككان 

 فحا ث. عاأ أبو الننئ مى الرإل : 
 يا ناق سير   نقا فس حا ... إلى سل مان فنستريحا

 كقول  )ال خمادوا فتحقها  ال خريا التحري  لذل  خنصب (3)
كقول :  )اللهئ الحمني ف د ا الننة  عاأ الحا ر:  (4)

 ى الرمام
 ل  وفقني فال أ اأ  ى     

 سنى السا يى في  ير سنى
كقولككككك : )وكككككا خ خينكككككا فتحكككككاثنا و وال خريكككككا التحكككككري   (5)

فتنصككب  لككى خقككا ر: وككا يكككون منكك  إخ ككان فحككا ث 
إمكككا ألنككك  مسكككبب غيكككر مبنكككي  لكككى مبتكككاأو و مكككا ألنككك  

 مرخب لنقي النمع والمعنى وا خ خينا محاثا؟
يب  يكرا  والمعنكى: م ك : إذا كقول : )أال خنك أ فتصك (6)

 ن لت أصبت عاأ الحا ر مى البس ط:
 يا ابى الكرام أال خانو فتبصر ما 

 عا حاثوذ فما لا  كمى سمعا  
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 .(2)والتمحي (1)والت  يص
أمكككا النقكككي الكككذ  نحكككى بصكككاده: فكقولككك  )مكككا 
خ خينككا فتحككاثنا  و)ال خكك خيني فتحككاثني و بالنصككب 

  لى خقا ر: ال يكون من  إخ ان فحا ث. 
 ول  معن ان: 
: أن يكككككون ا خ ككككان سككككببا للحككككا ثو أحاااا ذمن

ووككككو منقككككي نفً ككككا م لقككككاو والحككككا ث ممتنككككع لعككككام 
عيكا أنكت ال خك خيني فك كف خحكاثنيو سبب و فك نك  

َا ُيْقَضااااااا  َعَلاااااااْيِلْم و ل ككككككك  اآليكككككككة الكريمكككككككة: ﴿
 ﴾.َمَيُمنُرنا

 فينتقي ال اني النتقا  األوأ و ل   عول :
                                                           

لاككككو الا كقولكككك : )وككككال أمككككر  فت ككككاو  عككككاأ خعككككالى: ﴿ (1)
﴾ المنافقون  ا قا ا  عاِريب  فا اص  خاِني ِإلاى أاإلا ر   .10أا  

ياككا لاي تاِنككي ثنا عككاأ خعككالى: ﴿كقولكك : ليتكك   نككانا م حككا (2)
ً ا  اِظ ًما﴾ ئ  فا اف و ا فاو   . 73النسا -ك ن ت  ماعاه 

خنب كك : وأضككاط ابككى مالكك  الرإلككا  ألنكك  عريككب مككى التمنككي 
باا ا  باا ا أاس  اس  ل م  األ  لِ ي أاب  فحما  ل   عول  خعالى: ﴿لاعا

مااوااِ  فا اط ِلعا﴾  .36و37غافر -الس 
ون اسككككتقهاما وركككككا وخنككككا  فككككي والكوفيككككون أن لعككككا خككككك

الككوإلهيى ومككى أم لككتهئ لعلككي سكك ح  فكك  ولذو انظككر: 
 356-3/350رر  التسهيا  

 و لة النصب في األإلوتة ال ابتة: 
أن القككككا  ال يكككككون مككككا بعككككاوا مخالقككككا لمككككا عبلهككككا إال فككككي 
األإلوتة ف ما إذا لئ يكى اللقكظ واإلبكا ف نك  إذا حملكت 

لكككككككئ خحمكككككككا   لكككككككى األوأ ككككككككان للككككككككالم معنكككككككىو و ذا
و ككككككالتل كككككككان للكككككككالم معنككككككى آ ككككككر فلهككككككذا خصككككككول 
النصككب حتككى يكككون لككذل  المعنككى لقككظ يعبككر بكك   نكك  
فال يكون النصب إال بالخالط بخكالط ا ينكا  فكال 
 تصككككول م كككك   ككككالطو فلهككككذا يكككككون مككككا بعككككاوا ابككككاا 
محمكككككككوال  لكككككككى مكككككككا عبلهكككككككا )انظكككككككر: ركككككككر  النمكككككككا 

 2/148.  

ٌة  لاقاا خاراكِت ِصب  ًة مارحوما  فا
لا  ا فاتان او   لائ خاالِ     3)ما إلا اٌو  ا

و ولكنهككا  فككت النكك اوا لن ا ككت  والمعنككى: لككو  را
 ِرف   فلئ خان  او .لئ خاع  

« بقيككا»منف ككا « ا خ ككان»: أن يكككون والْاانني
اعتككران الحككا ث بكك و ك نكك  عيككا: مككا خكك خيني إال لككئ 
خحكككاثنيو أو ال خككك خيني محكككاثاو أ : منككك  إخ كككان 

 . 4)ك ير بال حا ث
ويوضكككح  ابكككى مالككك  كمكككا خقكككوأ: ال يسكككعني 

 ري  ويعن   ن .
ويوضككككح  ابككككى وحككككام كمككككا خقككككوأ: ال خ خينككككا 

ا بككا غيككر محككاو ف نككت خريككا نقككي ال ككانيو محككاث
 ككك  مككا ولد فككي بيككت الحككعر محككا االستحككهاد 
في المس لة. لذل  لئ يحمكا  لكى أ  مكى وإلهكي 

 . 5)النصب
 أما الرفع مع النقي م نو   لى ثالثة أوإل : 
الوإلككك  األوأ: أن خكككككون القككككا   اطقككككة  لككككى 

 التحري  في الحكئ.
مكا خ خينكا فتقوأ مكا خ خينكا فتحكاثنا بكالرفع أ : 

ومككككا خحككككاثنا وخقككككوأ: ال خكككك خيني فتحككككاثني ك نكككك  
علككككت: مككككا خكككك خيني ومككككا خحككككاثني. م كككككون القعككككا 
ال كككككاني مع وفكككككا  لكككككى األوأ محكككككتركا معككككك  فكككككي 

 الحكئ فهو   ع فعا  لى فعا.

                                                           

 نظككر فككي /رككر   عائلكك /أبو خمككام مككى بحككر / ...    (3)
و مونككككككى اللبيككككككب 4/71  4/66الكام ككككككة للرضككككككي  

 2/656. 
 .3/353انظر: رر  التسهيا   (4)
 .2/155انظر: مونى اللبيب   (5)
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عول    2)وابى يا ش  1)ونظيره  نا ال مخحر  
  3)﴾َوَا ُرْ َذُن َلُلْم َمَيْضَتِ ُرونَ ﴿خعالى: 

للع ككع فع قككت )يعتككذلون   لككى  فالقكا  ونككا
لقظ ) ؤذن و فهو رري  ل  في لفع و وفي النقي 
الككككاا ا  ل كككك و وك نكككك  عيككككا: )ال  ككككؤذن لهككككئ فككككال 
يعتذلون . وونا لك   ا ذن سكببا لال تكذال  لكى 

فككككا ذن واال تككككذال   4)مككككا وضككككح  ابككككى  صككككقول
 منف ا بالقصا ول   بالسبب ة. 

َضا  َا ُيقْ بخالط عول  خعالى: في النصب ﴿
﴾ بالنصككب إذ إن انتقككا  المكككو  َعَلااْيِلْم َمَيُمنُرااانا

ال م  ى انتقا  القرا   ليهئ فنف   بالسبب ة ولئ 
يقصككا نف كك  كمككا يقصككا نقككي اال تككذال ولككو وعككع 

 القرا   ليهئ لماخوا.
 الوإل  ال اني للرفع: 

ومنكككككككك  عكككككككككوأ  أن خكككككككككون القككككككككا  لالسكككككككككت ناط
 الحا ر: 

 فاي نِ ئ  ألائ  خاس  ِأ الرتعا القاوا ا 
؟  لائ  م  م بياا   سا ن  ا اليوا واواا خ خِبرا

(5  

                                                           

 .7/36انظر: المقصا في رر  المقصا   (1)
/ ... والتصكككككككككككككري  7انظكككككككككككككر ركككككككككككككر  المقصكككككككككككككا   (2)

 2/240. 
 .36مى سول  المرسال  آية لعئ  (3)
 .2/240انظر: التصري    (4)
عائلككك  / إلميكككا بكككى معمكككر صكككاحب ب ينكككة مكككى بحكككر  (5)

 .3/73/ال ويا الكتا   
و ورككر  7/36 نظككر فككي المقصككا فككي رككر  المقصككا  

و مونككى 3/354و رككر  التسككهيا  7/37المقصككا  
و ومككككككككككككع 2/240و التصكككككككككككري   1/283اللبيكككككككككككب  
 .5/235الهوامع  

فالحككاوا فككي عولكك : )فين ككئ  بككالرفع فقككا ولد 
 القا  لالست ناط والتقا ر:  )فهو  ن ئ .

وألنهككككا لككككو كانككككت للع ككككع لنكككك م مككككا بعككككاوا 
  قا  لى )خس أ  المن ومو ولكو كانكت للسكبب ة 
التكككي  نتصكككب بعكككاوا المركككالو بككك ن مركككمر  ال 

 ن ئ  ولكن  لفكع فكاأ  لكى االسكت ناط خنصب )
فالقكككككا  ال خقيكككككا السكككككبب ة وال يمكنهكككككا مكككككى ثكككككئ أن 
خنصككب المرككالو   أن المرككمر ل ألنهككا حككرط 

 است ناطو ولهذا لفع القعا بعاوا 
لكككككككككئ ينعكككككككككا األوأ سكككككككككببا »عكككككككككاأ سكككككككككيبوي : 

ولكنكك  »أ  لككو ألاد ذلكك  لنصككب عككاأ   6)«لي ككر
ي وم لككك  )إ تينككك  7)«إلعلككك   ن كككئ  لكككى ككككا حكككاأ
لكككئ خكككرد أن خنعكككا »ف حكككاث   برفكككع عكككاأ الخليكككا: 

ا خ ككان سككببا للحككا ث ولكنكك  ألد  إ تنككي فكك نني 
 ممى يحاث  البتةو إل ت أو لئ خني . 

ووكككككككذا االسكككككككت ناط  بكككككككر  نككككككك  ال مخحكككككككر  
 باالبتاا  وابى يا ش باالست ناط  لى الق ع.

ك نكك  علككت « مككا خ خينككا فتنهككا أمرنككا»خقككوأ: 
نككككا وإلعككككا منكككك  عككككوأ مككككا خ خينككككا ف نككككت خنهككككا أمر 

العنبكككككر  فكككككي بيكككككت الحكككككعر مكككككوطى الحكككككاوا فكككككي 
 المس لة.

                                                                                   

القكككككوا : األلل المققكككككر  ال أنككككك   فيهكككككا. والرتكككككع: الكككككاال 
نها حيث كانتو والمن أ وما حوأ الاال. البيكاا : بعي

 الصحرا  . السملئ: الخال ة المققر .
والحكككككككاوا م ككككككك : القكككككككا  م ككككككك  لالسكككككككت ناط ال للع كككككككع وال 

 للسبب ة.
و وانظككككككككر: المقصككككككككا فككككككككي رككككككككر  3/37الكتككككككككا    (6)

 .1/383و المونى  7/36المقصا  
 .3/37الكتا    (7)
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لتتعق كلمأ الحانة وي البيُ عل  أن المراد 
بنلعنء ااستئحنف ل لك ورد علا  روا  المضانر  
بضااا ذن حيااار   ااا  إُعااانت الْااانني بحعاااي اُوَ 
وكنن الْنني مضتم ا عل  مبت أ ما وف .حيار 

 انتعُ السببيأ وع مُ عح  ذ اء.
أ سكيبوي : لكئ ينعكا األوأ سكبب اآل كرو يقو 

ولكن  إلعل   ن كئ  لكى ككا حكاأ ك نك  عكاأ فهكو 
ممكككا  ن ككككئ كمكككا خقككككوأ أ تنكككي ف حككككاث   أ : ف نككككا 

. وخقكككوأ )ود لكككو  1)ممكككى يحكككاث   لكككى ككككا حكككاأ
وا خ خ كك  فتحاث كك  . والرفككع إليككا كقولكك  خعككالى: ﴿ َودُّ

 . 2)﴾َلْن ُرْ ِذُن َوُيْ ِذُحننَ 
أن  ابكككككى ياككككك ش:ووكككككذا االسكككككت ناط وضكككككح  

يككككون مكككرادذ مكككى عولككك  )مكككا خ خينكككا فتحكككاثنا  أن 
يكككون ا خ ككان منف ككا والحككا ث موإلبككاو يكككون م كك  
  كككع إلملكككة  لكككى إلملكككة ك نككك  عكككاأ )مكككا خككك خيني 
ف نككككت خحككككاثني  لككككى كككككا حككككاأ  ولكككك   أحككككاوما 
متعلقا باآل رو وال وو ررط م   وإلعا من  بيكت 

 الحعر محا الحاوا.
  : ونب   ل   ابى مال  بقول

ك نككك  عكككاأ فكككنحى نرإلكككي ونك كككر التككك م ال فهكككو 
  بر مبتاأ. 

ووككككذا  نككككا ابككككى ياكككك ش أيرككككا: ال ينككككو  إال 
 لى وذا الوإل  مكى االسكت ناط. و ل ك  ذوكب ابكى 

                                                           

فككككككي رككككككر  و  وانظككككككر: المقصككككككا 37/ 3الكتككككككا    (1)
 .38-7/37ورر  المقصا   7/36المقصا  

و وانظككككككر: الكتككككككا  91مككككككى سككككككول  القلككككككئ آيككككككة لعككككككئ  (2)
 .3/36إلك

ك نكككك  عككككاأ: فككككنحى نرإلككككي »حيككككث عككككاأ:   3)مالكككك 
 . 4)«أباا

 الوإل  ال الث للرفع:
االست ناط  لى السكبب ةو وتنكا  مكا بعكا القكا  

ط. وإلعككا منك  ابكى مالك  عولكك   لكى مبتكاأ محكذو 
  5)﴾َوَا ُرْ َذُن َلُلْم َمَيْضَتِ ُرونَ ﴿خعالى: 

خقككككا ره: )فهكككككئ يعتكككككذلون و والمعنكككككى: فك كككككف 
فكككي اآليكككة وإلعكككا   7)واخبعككك  الرضكككي  6)يعتكككذلون 

 من  عوأ الحا ر: 
 *ألئ خال ما إل و  ل   فتن و*

 . وذن محكل عح  الجمنعأ
 ذن العتركككائ  ثبكككو  اال تكككذال مكككع انتقكككا  ا

كما في عول :  )ما خؤذ نكا فنحبك   بكالرفع. و ل ك  
 .  8)ذوب ابى الحاإلب

ولصكككحة االسكككت ناط حمكككا ابكككى وحكككام ثبكككو  
َا َرْضَتااِ ُروا اال تككذال مككع منككي  عولكك  خعككالى:  ﴿

 . 9)﴾اْلَيْنعَ 
 
 
 

                                                           

 .3/303انظر: رر  التسهيا   (3)
 انظر: ما سبئ مى مراإلع نق  الموضع. (4)
 .6مى سول  المرسال  آية لعئ  (5)
 .3/353انظر: رر  التسهيا   (6)
 .4/118انظر: رر  الرضي   (7)
 انظر: السابئ نق  الموضع. (8)
وانظككر: مونككى اللبيككب  7مككى سككول  التحككريئ آيككة لعككئ  (9)

 2/156. 
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َُ َعااْن كمككا إلككا  فككي عولكك : ﴿ َوَيْنَمِئااٍ  َا ُيْسااَر
َ  َوَا َجاااااانن   ِ ُعاااااانُذْم ِإنَُّلااااااْم وَ ﴿  1)﴾َذْنِعااااااِه ِإْناااااا

. م كككون بمن لككة )مككا خ خينككا فتنهككا  2)﴾َمْسااُئنُلننَ 
 أمولنا 

ب ن القا  غير العاطقكة  ولده  نا ابى وحام:
للسبب ةو وال  تسكبب اال تكذال فكي وعكت  كى نقكي 
ا ذن م   فكي وعكت آ كرو ولكذل  فالمحكهول  نكا 
ابككى وحككام خوإل كك  الرفككع  لككى أنكك  لككئ يقصككا إلككى 

ا إلككككى منككككرد الع ككككع  لكككككى معنككككى السككككبب ةو بكككك
القعكاو و د الكك  معكك  فككي سككل  النقككيو ألن المككراد 
بال  ؤذن لهئ نقكي ا ذن فكي اال تكذالو وعكا نهكو 

﴾ فككال َا َرْضَتااِ ُروا اْلَيااْنعَ  نكك  فككي عولكك  خعككالى: ﴿
 تكك خى العككذل مككنهئ بعككا ذلكك  وألإلككا ذلكك  فمنككي  
الرفع  لى معنى السبب ة عليا إلاا بخالط إلوا  

مككاو  لككى معنككى السككبب ة فككي نحككو النصككب با إل
ما خ خينا فتحكاثنا مكع أنك  عكا يحصكا ا خ كانو وال 
يحصكككككككا التحكككككككا ث إال أن منكككككككي  الرفكككككككع بهكككككككذا 
المعنككى يعككا علكك اًل إلككااو فككال يحسككى حمككا التن يككا 

 . 3) ل  
 خعقيب: 

« القكككا »نسكككتنت  فكككي نهايكككة الالاسكككة ونكككا أن 
الهاملككة خككرد فككي لوككة العككر  متعككاد  المعككاني فككي 

د ولهكككا  لكككى المركككالوو فقكككا خع كككع فكككي  حكككاأ
الموإلكككبو كمكككا أنهكككا خع كككع فكككي الخكككالطو ووكككي 
فككككي حككككاأ ا ينككككا  لكككك   لهككككا مككككى المعككككاني إال 
التحكككري  خقكككوأ: يقكككوم م قعكككا  يكككا فككك ذا لفعكككت أو 

                                                           

 .39مى سول  الرحمى آية لعئ  (1)
 .24مى سول  الصافا  آية لعئ  (2)
 .2/157انظر مونى اللبيب   (3)

نصبت فالمعنى سوا  إذ المعنى ق ام فقعود  لى 
 الحاليى.

أمكككا فكككي حكككاأ المخالقكككة فكككي األإلوتكككة ال ابتكككة 
قككا  بنككا   لككى خعككاد مككا خحققكك  وخعككاد  معككاني ال

مكككى معنكككى فكككي حملهكككا مكككا بعكككاوا  لكككى مكككا عبلهكككا 
 و ام حمل .

فوإلككانا أنهككا فككي حككاأ المخالقككة  نككاما خكككون 
إلوابا للنقي  ل مها نصكب مكا بعكاوا بك ن مركمر  
وإلوتا لما حققت  مى معنى السبب ة وخرخيب النقي 
 لى القعليىو وعا  كراد مكع النصكب إثبكا  الحككئ 

األوأ  لككككى نحككككو م ككككاأ )مككككا خ خينككككا  ال ككككاني دون 
فتحككاثنا  وونككاذ مككى األم لككة والتراكيككب مككا ينككو  
معها الع ع بالن م أو الرفع  لى االسكت ناط لككون 
المعنى  تحما وذا التوإل   ا  رابي  لى  كك  مكا 
وإلكككانا فكككي ركككاوا المسككك لة فمنكككع وعكككوو المخالقكككة بكككيى 

   األوأ وال اني مى نحو عوأ الحا ر
  خنا ب قيىغير أنا لئ ي

 فنرإلي ونك ر الت م ال 
حيكككث وععكككت القكككا  فكككي إلكككوا  طلكككب النقكككي 
وككككان حقهكككا أن  نتصكككب مكككا بعكككاوا ب ضكككمال أن 
إال أن السكككبب ة عكككا  كككامت ونكككا فلكككئ يككككى الرإلكككا  

 بسبب  ام ا خ ان ب قيى.
لكككككذل  امتنكككككع وإلهكككككي النصكككككب فالقكككككا  التككككككي 
 نتصكككب بعكككاوا المركككالو بككك ن مركككمر  مال مكككة 

ى لأ  النمهكككول السكككبب ة غيكككر للسكككبب ة وونكككا  لككك
متحققكككة ولكككو حمكككا  لكككى النصكككب لقسكككا المعنكككى 
المراد مى البيت إذ إن المعنكى المكراد وكو إينكا  
نرإلكككككي ونك كككككر التككككك م ال أخكككككى ب قكككككيى أم لكككككئ يككككك   

 )فلنرإلي الت م ال البتة .
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ولتحقككككئ وككككذا المعنككككى خوإلكككك  ا  ككككرا   لككككى 
الق كككع  كككى النقكككي المتقكككام وتنكككي المركككالو بعكككا 

ى مبتاأو وتهذا انق ع  ى معنى السبب ة القا   ل
فكككككان الرفككككع لكككك   لككككى االسككككت ناط. وكمككككا امتنككككع 
وإلهككي النصككب لعككام خحمككا المعنككى لهمككا امتنككع 
وإلككككككك  النككككككك م إذ النككككككك م يككككككككون  لكككككككى التحكككككككري  
والمعنكككككى ونكككككا ي بكككككاه فلكككككئ  تبقكككككى إال الرفكككككع ووكككككو 

 المعبر  ى االست ناط الم لو .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «فا »ب المرالو بعا نص -3
السبب ة في إلوا  االستقهام الموإلب بوير 

 الهم  
السككبب ة « القككا »إلمهككول البصككرييى  لككى أن 

 نتصكب المرككالو بعككاوا فككي غيككر الموإلككبو أمككا 
الموإلب فال يركمر فيهكا وأنو فك ذا ككان الموإلكب 

 وإلب الرفع.
بعكككككا القكككككا  فكككككي إلكككككوا  « أن»أمكككككا إضكككككمال 

الككالم معك   لكى  االستقهام الموإلبو فال يست  ئ
 مذوب مى ارترط  ام ا ينا . 

وعككا حكككى ابككى »ذكككر ذلكك  ابككى مالكك  فقككاأ: 
ك سككان نصككب فعككا إلككوا  االسككتقهام فككي نحكككو: 
أ ى )أ ى ذوب  يا فتتبع  ؟ و)كئ فنعرف  ؟ )مى 
أبكككككككوذ فنكرمككككككك  و وال ألاه يسكككككككت  ئ  لكككككككى م  كككككككذ 

 . 1)«البصرييى إال بت ويا
عنى في يظهر النص  نا ابى مال  فساد الم

إضمال القا  بعا االستقهام في: ا ينا و إذ إن 
النوا  ل   م   معنى النقي أو ال لبل لهكذا ال 
يصككككل  المعنككككى  لككككى مككككذوب البصككككرييى الككككذ ى 

 ارترطوه إال بت ويا.
 الالاسة والتحليا: 

« أن»ال خركككمر « القكككا »وضككك  سكككيبوي  أن 
بعككاوا فككي الواإلككبو وصككر  بكك ن وككذا البككا  مككى 

 يكون م   إال الرفع.ا ينا  ال 
فتقككوأ: )إنكك   نككانا م حككاثنا و و)سككوط آخ ككك  
ث كك   فككالرفع: إمكككا  لككى أن خحكككرذ بينكك  وتكككيى  ف حاِ 

 األوأ بالع ع. و ما بالق ع  ى األوأ.
                                                           

 .3/352رر  التسهيا    (1
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 والعلة في ذل  يقوأ: 
و فال يكون م   «أن خقعا»ألن  عا أوإلبت »

 1))﴾َوااَْ َرْكُعااْر َوَيَتَضلَُّمااننَ : ﴿إال الرفككع. وعككاأ 
بكر  كى الملككيى أنهمكا عكاال:  فالخقعتل ألن  لئ يخ 
كككره سكككببا لتعلككك ئ  ق  كككونا و لككك نعال ك  ل م  كككر  فاياتاعا ق  )ال خاك 

 . 2)«غيرهو ولكن   لى كقروا
 خحليا النص: 

مقهككوم نككص سككيبوي  مككى  ككالأ رككرح  لييككة 
أن ا ينككككا  خحقككككئ وعككككوو القعككككاو وعككككا  لككككئ أن 

خي عككائئ  لككى أن القعككا ال ككاني يككك « أن»إضككمال 
مرخبكككا  لكككى سكككبب ة األوأ بمكككا يحكككب  الحكككرط فكككي 

« أن»التعليكككككئو فككككك ذا ولد محققكككككا ب كككككا إضكككككمال 
حيث ال مبعث لاضمالو ومى ثئ يصير الككالم 
فكككي متحقكككئ الوعكككوو مككككون مكككى إلملتكككيى بعكككا أن 
كككان مككع السككبب ة إلملككة واحككا و فككال يكككون ونككاذ 
بعكا فقكا السكبب ة إ بككال بمسكبب  كى سكبب سككابئ 

  ل  .
ب الرفكككككككع فكككككككي القعكككككككا ال كككككككاني ممكككككككا اسكككككككتوإل

بكككالع ع  لكككى التحكككري  فكككي حككككئ األوأ وصكككال 
الكككالم إلملتككيى ال ان ككة إمككا مع وفككة  لككى األولككى 
أو منق عة  نهاو فك ذا ككان الع كع فمكى   كع 

 النما.
واآليككة الكريمككة فككي عولكك  )فيتعلمككون  لككئ يكككى 
بسبب الكقر أ  لئ يكى خعل ئ غيره بسبب كقكروئ 

الي  لككى سككابئ أو حتككى  نتصككب و نمككا   ككع خكك
 ع ع  ى السابئ.

                                                           

 .102مى سول  البقر  آية  (1)
 .3/38الكتا    (2)

فهككككككو إمككككككا منككككككرد   ككككككع بالترخيككككككبو أو أن 
والككككواوو للق ككككع واالسككككت ناطو ولككككذل  لفككككع القعككككا 
المرككككالو  تعلمككككون ب بككككو  النككككون. وم لكككك  عولكككك  

ك نكك  عككاأ: إنمككا أمرنككا   3)﴾ُكااْن َمَيُكااننُ خعككالى: ﴿
 .  4)ذل  م كون 

وإلعلكككككككوا مكككككككى النصكككككككب فكككككككي الواإلكككككككب مكككككككى 
يكككث  نتصكككب فكككي غيكككر اضككك رال الحكككعرو مكككى ح

 العاملة. « أن»الواإلبو وذل  ألن  خنعا 
 فمى النصب في الحعر اض رال عول : 

 س خرذ من لي لبني خم ئ
  5)وألحئ بالحنا  ف ستريحا 

                                                           

و أو مى سول  يسى آيكة 40النحا آية لعئ مى سول    (3
 .82لعئ 

م كككون  لكك   »)وضكك  السككيرافي اآليككة ونككا: بقولكك :  (4)
بنككوا  )لك ككى  ل ألن الكككالم األوأ وإلوابكك  إلم عككا مككى 
كالم واحا. غير منق ع أحاوما مى اآل كرو ولكئ  كرد 

أنككك  يقكككوأ للحكككي : ككككى م ككككونو وككككى م ككككون  ى 
حككي : )كككى حسككب   ثككئ مقككوالن للحككي و والككذ  عيككا لل

) بككر  نككك  أن: يككككون و فصككال يككككون كالمكككا منقكككردا 
مست نقاو ود لكت  ل ك  القكا  ألنك    كع إلملكة  لكى 

 .3/39وامش الكتا   «. إلملة
 عائل /الموير  بى حبنا    مى بحر/الوافر. (5)

و 3/600و والخ انكة  7/55 نظر فكي /ركر  المقصكا  
 رككر  رككذول الككذوب-251رككر  رككواوا ا يرككا  ص

و التصككككككككككككككككري  3/305و مككككككككككككككككنه  السككككككككككككككككال   389
و لصكككككككع 4/390و المقاصكككككككا النحويكككككككة  2/239 

و 2/515و البحكككككككككر المحككككككككك ط  3791المبكككككككككاني ص
ومككككككككع الهوامككككككككع -169ورككككككككر  رككككككككواوا المونككككككككي ص

 .5/130و الالل اللوامع  4/119 
والحكككاوا فكككي عولككك / ف سكككتريحا حيكككث انتصكككب القعكككا بعكككا 

النقككي القككا  فككي ضككرول  الحككعر م مككا لكك   م كك  معنككى 
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 أما في إلوا  االستقهام: فا تلع النحا : 
 فمذوب البصرييى: 

يحااترل وااي ااسااتعلنع أن ا رتضاامن و اان  
ضككككككرتت  يككككككا و احتككككككرا ا مككككككى نحككككككو )ِلككككككئا العضاااااال

م نا يكك   وذلكك  ألن الرككر  عككا وعككعو فلككئ يكككى 
 سب  مصال مستقبا من .

وقياااا ه اباااان منلااااك ااسااااتعلنع باااارا يكاااانن 
و إمكككا ألنككك  اسكككتقهام  كككى القعكككا متاقاااق الن ااان 

َوَلااْل َلَحاان ِمااْن ُشااَعَضنَء نقسكك و نحككو عولكك  خعككالى: ﴿
 . 1)﴾َمَيْحَعُضنا َلَحن

 ومن  عوأ الحا ر:
 لإلو أن وا خعرفون لبناخي ف 

ى فيرخا بعض الرو  للنسا    2)خ ق را
و مككككا ألنكككك  اسككككتقهام  ككككى متعلككككئ فعككككا غيككككر 
محقككككئ الوعككككووو كمككككا فككككي نحككككو: )متككككى خ ولنككككي 
ف كرم  ؟ و)أ ى خسير ف لافقك  ؟ )ومكى  كا وني 
ف سكككتنب لككك  ؟ فينصكككب ألنككك  إلكككوا  فعكككا غيكككر 

 واإلب.
أمكككككا إذا ككككككان االسكككككتقهام  كككككى متعلكككككئ فعكككككا 

ال )الرفكع  وذلك  نحكو: محقئ الوعوو: فل   م   إ
                                                                                   

أو ال لككب. ويككرو : )ألسككتريحا  فككال ضككرول  وككامش 
 .3/39الكتا   با السالم والون  

 .53مى سول  األ راط آية لعئ  (1)
البيككت بككال نسككبة مككى بحككر البسكك ط.  نظككر فككي رككر   (2)

و 3/563و رككككككر  األرككككككموني  3/351التسككككككهيا إلككككككك
 .73رر  ع ر الناا ص

بعككا  الحككاوا فككي عولكك : )فكك لإلو  حيككث انتصككب المرككالو
القككا  فككي إلككوا  االسككتقهام الموإلككب واالسككتقهام غيككر 

 متحقئ الوعوو.

)ِلككئا يكككى ا خ ككان والحككا ث  )ِلككئا خ خنككا فتحككاثنا أو 
 وخحاثنا .

وذلككككككك  ألن ا خ كككككككان موإلكككككككبو أ  ال خوإلكككككككا 
سككبب ة بالقككا و فلككئ يكككى ال ككاني مسككبب  ككى األوأ 
وككككذل  لكككئ خككككى الكككواو للما كككة فلككك   ثمكككة إلملكككة 
واحكككككا   قكككككا  بسكككككبب ة األوأ لل كككككاني أو بما كككككة 

كككالم إلملتككان فاسككتوإلب الرفككع األوأ لل ككاني بككا ال
  3)الستنوا  ا ينا .

فهككذه األم لككة: لككئ يكككى ال ككاني مخبككًرا بكك   ككى 
األوأ ل نعا ال اني مسببا  كى األوأ بكا   كع 
ال اني  لى األوأ باالرتراذ فكي الحككئ والترخيكب 
بكككيى النملتكككيى النملكككة األولكككى: مع كككوط  ليهكككاو 

 والنملة ال ان ة: مع وفة.
فككي وككذه المسكك لة بمككا ذكككره واعتككاا ابككى مالكك  

أبو  لي في ا غقاأ لًدا  لكى عكوأ أبكي إسكحاق 
ِلااَم َرْلِعُساانَن اْلَاااقَّ ال إلككاإلي فككي عولكك  خعككالى: ﴿
حيكككث ولد القعكككا   4)﴾ِبنْلَعنِلاااِل َوَرْكُتُمااانَن اْلَااااقَّ 

ال كككاني بكككالرفع ولكككئ  كككرد بالنصكككب ألن االسكككتقهام 
 ونا  ى متحقئ الوعوو.

لنككا و  لككى عولكك : ولككو عككاأ: وخكتمككوا الحككئ 
ِلككئا خنمعككون بككيى ذا وذا؟ ولكككى الككذ  فككي القككرآن 

 أإلود في ا  را .

                                                           

وانظكككككر: مكككككنه   3/352انظكككككر: لحكككككر  التسكككككهيا    (3
 .3/306السال  لألرموني  

 .71مى سول  آأ  مران آية لعئ  (4)
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وا تكككككرل أبكككككو ح كككككان بككككك ن وكككككذا الحكككككرط لكككككئ 
يحكككترط  أحكككًاا. وعكككاأ إن لد أبكككي  لكككى القالسكككي 

 . 1) لي ال إلا  في وذا غير متوإل 
حيكث أنككر أبكو  لككي وعكاأ: االسكتقهام وعككع »

حتمككا  لكى اللككب  فحسككبو وأمكا )يكتمككون  فخبككر 
ال ينككو  م كك  إال الرفككع بمعنككى أنكك  لكك   مع وفككا 
 لككى خلبسككون بككا وككو اسككت ناط  بككر  ككنهئ أنهككئ 

 «.يكتمون الحئ مع  لمهئ أن  حئ
وعاأ ابى    ة: عاأ أبو  لكي: الصكرط وكا 
ونككككككا ي ككككككب  وكككككككذل  إضككككككمال )أن  ألن يكتمككككككون 
مع وط  لى موإلب ول   بمستقهئ  ن و و نما 

واللككب  موإلككبو اسككتقهئ  ككى السككبب فككي اللككب و 
فل سككككت اآليككككة بمن لككككة عككككولهئ: )ال خ كككككا السككككم  
وخحكككككر  اللكككككبى  وتمن لكككككة عولككككك : )أخقكككككوم فككككك عوم  
والع ع  لى الموإلب المقكرل عبك   متكى نصكب 

 إال في ضرول  رعر كما لو : 
 *وألحئ بالحنا  ف ستريحا*

 وعا عاأ سيبوي : 
عولككككك  أسكككككر  حتكككككى خكككككا لها ال ينكككككو  إال »

لسير مستقهئ  ن  غيكر النصب في خا او ألن ا
موإلكككككبو و ذا علنكككككا: أل هكككككئ سكككككال حتكككككى  كككككا لها  
لفعككت الن السككير موإلككبو واالسككتقهام إنمككا وعكككع 

 . 2)« ى غيره
والظككاور خعككالل مككا نقككا ابككى    ككة مككع مككا 
عبلك   لكى مكا لآه أبكو ح كانو ألن مكا عبلك  م كك  أن 

                                                           

 .516-2/515انظر: البحر المح ط   (1)
 .2/515السابئ   (2)

االستقهام وعع  لى اللب  فحسكبو وأمكا يكتمكون 
   إال الرفع.فخبر حتما ال ينو  م 

وم مككا نقلكك  ابككى    ككة أن يكتمككون مع ككوط 
 لكككى موإلكككب مقكككرل ولككك   بمسكككتقهئ  نككك  فيكككاأ 
الع ع  لى ارتراكهما في االسكتقهام  كى سكبب 
اللكككب  وسكككبب الككككتئ المكككوإلبيىو وفكككرق بكككيى وكككذا 
المعنى وتيى أن يكون ويكتمون إ بالا محرا لئ 

 . 3)يحترذ مع اللب  في السؤاأ  ى السبب
وإل كك  الرفككع فككي يكتمككون  نككا ابككى ويبككاو أن خ

   كككة مكككى حيكككث وعكككع االسكككتقهام  لكككى القعلكككيى 
فرفككع  لككى التحككري  أمككا أبككو ح ككان فككالرفع  نككاه 

  لى الق ع.
 المذوب ال اني: 

ذوب إل   بعض الموالتة فقكا حككى ابكى ك سكان 
نصككب القعككا إلككوا  االسككتقهام فككي نحككو: أ ككى ذوككب 

  يا فتتبع ؟ ولئ خعرف ؟ ومى أبوذ فنكرم ؟
فهككذه األم لككة القعككا فيهككا محقككئ الوعككوو ومككع 

 ذل  إلا  بالنصب.
وا ترض  ابكى مالك  بعكام االسكتقامة  لكى م  كذ 
مككذوب البصككرييى إال بت ويككا ووككو: إذ لككئ يكككى سككب  

 مصال مستقبا مى النملة سبكناه مى ال مها.
م ككككون بت ويكككا مكككا عبكككا القكككا  باسكككئ معمكككوأ »

ر: لكك كى لقعككا أمككرو دأ  ل كك  االسككتقهامو والتقككا 
من  إ الم بموضع ذوا   يا ف خباو مناو ول كى 
منكك  إ ككالم بقككال مالكك  فمعرفككة منككاو ولكك كى منكك  

 . 4)«إ الم ب ب   ف كرام منا ل 

                                                           

 .2/516السابئ   (3)
 .325/ 3رر  التسهيا   (4)
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 وعاأ ابى مال : 
و ذا ككككان م كككا ذلككك  إلكككائ ا  لكككى مكككا ذكرنكككاو »

 . 1)«فالذ  عال  ال إلا  وو الصوا 
 وعاأ أبو ح ان: 

ام إذا كان و  ئ بعض النحوييى: أن االستقه
 ى الم قِرل ال  ى القر لو فال يصك  النصكب 
بعا القكا   لكى النكوا و ومنكع لنصكب فكي نحكو: 

ني ف س ل    و وعاأ ال يص  النوا .  )أ يا ي ق ِرض 
َماْن َذا الَّاِ   ُيْقاِرُل عاأ: ووو محنو  بقرا  : ﴿
 بالنصب.  2)﴾أََّ َ ْرَنن َحَسَحن َمُيَضنِعَعُه َلهُ 

 في اآلية:  ووإل  الااللة
فلك   مسكتقهما  نك و وال « صلة»أن القعا وعع 

وككو  بككر  ككى مسككتقهئ  نكك و بككا وككو صككلة للخبككرو 
كككككِرل  »و ذا إلكككككا  النصكككككب بعكككككا:  كككككى  ذا الكككككذ  ي ق  « ما

 . 3)بالنصب أحرا وأولى« أ يا يقرل ف س ل »و
 وما ذوب إل   ال إلا  وابى مال : 

وكككككو الصكككككوا  حيكككككث سكككككمع مكككككى األسكككككاليب 
االسكككتقهام الموإلكككب متحقكككئ النصكككب والرفكككع فكككي 

الوعكككوو وثبكككت فكككي المقكككرل مكككى إعامكككة الموإلكككب 
منككرا غيككر الموإلككب والقككرا   سككنة متبعككة إال أن 
الوإلككك  النيكككا الرفكككع فكككي ا ينكككا  والرفكككع  رتكككي 

 بحهاد  ال إلا  والقرا ا .
 

 
                                                           

 السابئ نق  الموضع. (1)
خنظكككر القكككرا   فكككي  245مكككى سكككول  البقكككر  آيكككة لعكككئ  (2)

 .1/102التب ان للعكبر   
و ومكككككككككع 516-2/515انظككككككككر البحكككككككككر المحككككككككك ط   (3)

 .122-4/121الهوامع  

 الع ع بالن م -4
 «األمر»بعا فا  لسبب ة في إلوا  

لكككى مكككى أم لكككة فسكككاد المعنكككى فكككي ا ركككراذ  
النككك م مكككا نبككك  إل ككك  ابكككى مالككك  فكككي مواضكككع مكككى 

وال ي ككككرد نصككككب »كتابكككك  رككككر  التسككككهيا فقككككاأ: 
المرككالو بككك ن مركككمر  بعككا القكككا  إال فكككي إلكككوا  
نقي أو طلب أما األمر فكقولك : ا تنكي ف حكاث . 
خريككا أن ا خ ككان سككبب التحككا ثو فينتصككب  لككى 
خقككا ر: لكك كى منكك  إخ ككان فحككا ثو عككاأ أبككو الككننئ 

 مى الرإل :
 يا ناق سير   نقا فس حا 

  4)إلى سل مان فنستريحا 
 .(5)«ولو إل مت  لئ يستقئ

 الالاسة والتحليا:
إنمككا إلكككا  فسككاد المعنكككى فككي الع كككع بكككالن م 

 بعا القا  في إلوا  النقي أو ال لب. 
مككى إلهككة أن القككا :  نتصككب مككا بعككاوا  لككى 
إضمال أن. لكون القا  خقيا السكبب ة وفيهكا أيركا 

ترخيكككب والع كككعو إال أنهكككا  لككك م أال مكككع السكككبب ة ال
بككك ن   6)إال فكككي غيكككر الواإلكككب« أن»يركككمر فيهكككا 

خقع في إلوا  النقكي أو ال لكب م صكير مكا عبلهكا 
                                                           

عائلكككك  /أبككككو الككككننئو مككككى بحككككر /الرإلكككك   نظككككر فككككي:  (4)
و 2/14و  نظكككككر فكككككي /المقتركككككب  3/35الكتكككككا   

و لسككككان العككككر  )نقكككككخو 210ة صاللمككككع فككككي العرت كككك
و والمقاصكككككككا النحويكككككككة 2/239 نكككككككئ  والتصكككككككري   

و الالل اللوامع 123و الرد  لى النحا  ص4/387 
 . الحاوا في عول  / )فتستريحا .4/79و  3/52 
 .3/350رر  التسهيا   (5)
 .3/38انظر: الكتا    (6)
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فككككي خ ويككككا اسككككئ معمككككوأ لقعككككا محككككذوط ل صكككك  
الع ع  ل   فتقوأ م ال: ما خ خينا فتحاثناو أ : 

 ما كان من  إخ ان فحا ث.
 و نمككا عككال فككي أوأ الكككالم مصككالو لمخالقككة

القعكككا ال كككاني للقعكككا األوأ فكككي المعنكككى ف نكككت ال 
خريا النقي للقعليى إلم عاو ولو ألدن ذلك  لرفعكت 
القعلككككيى إلم عككككا ولكنكككك  خريككككا: مككككا خ خينككككا محككككاثا 
بالنقي لل كاني دون األوأ أ  عكا خ خينكا ولكنك  إذا 
أخيتنككا لككئ خحككاثناو فلمككا ا تلككع القعككالن ولككئ ينكك  

ط الع ككككككع  لككككككى ظككككككاور القعككككككا األوأ ال ككككككتال
المعنيككككيى  ككككالوا  ككككى ظككككاور لقككككظ القعكككككا األوأ 
واضككككمرا مصككككالهو فلمككككا خخيلككككوا فككككي القعككككا األوأ 
معنكككى المصكككال   قكككوا ال كككاني  ل ككك و فاضككك روا 

 . 1)«أن»إلى إضمال 
ف نت في النصب لئ خرد أن خا ا ال اني في 
حككككئ األوأل لمخالقكككة ال كككاني لكككألوأ فكككي المعنكككى 

سككت  ئ م كك  فكك ذا  لمككت وككذا فقككا يكك خي الم ككاأ وال ي
إال النصككب كمككا م ككا. ومككى أم لككة ذلكك  مككا ذكككره 

 لننئ: اابى مال  مى عوأ أبو 
ناًقا فس ًحا   يا ناق  ِسير   ا

ا  لا  مانا فاناستريحا  إلى س 
حيث نصب ما بعا القا  مكى عولك  فتسكتريحا 

  لى إلوا  األمر. 
أما الن م فكال يسكت  ئ لقسكاده ووضك  سكيبوي  

ن وكذه األفعكاأ لتكي مكى عبكا أ»وإل  فسكاد النك م 
 ككككا لها الرفككككع والنصككككب والنكككك مو ووككككي األفعككككاأ 
المرال ةو ال خكون في موضع أفعا أباا. ألنها 

                                                           

 .1/272انظر: سر الصنا ة   (1)

إنما خنتصب وخنن م بما عبلهاو وافعا مبن ة  لى 
 . 2)«الوعع

 ومقاد وذا الحا ث: 
أن االرككككتراذ بككككالع ع فككككي وككككذا البيككككت ومككككا 
يماثل  ال يص  حيث أن القعا األوأ مبني  لى 

مرو وال اني مرالو معر  ورتان بكيى األمكر األ
والمركككالو حيكككث إن )األمكككر  دائمكككا مبن كككا  لكككى 

 «.أفعا»الوعع ألن  في مواضع 
أمكككا المركككالو فمعكككر   تككك ثر بكككا وأ العامكككا 
 ل ككك  مكككى لفككككع ونصكككب وإلككك م ومككككى ونكككا امتنككككع 
التحككري   لككى ظككاور القعككا األوأ فكك ذا ألد  أن 

لكئ يسكتقئ  خا ا ال اني في حكئ األوأ مكى األمكر
مع  لقساد المعنكى والصكنا ة فامتنكاو الصكنا ة 
خمنكككع مكككى وصكككوأ المعنكككى إال إذا أد لكككت الكككالم 
 لككى ال ككاني فتحصككا  لككى األمككر بككاون خحككري  
بككا بككا وأ  امككا فككي ال ككاني حيككث إن المرككالو 
بككككا وأ الككككالم  تحككككوأ معنككككاه إلككككى معنككككى األمككككر 
م نككككك م بكككككالم األمكككككر فتقكككككوأ  لكككككى ذلككككك : )ائتككككك  

 . 3)فل حاث  
فالبيكككت السكككابئ  لكككى نقككك  المعنكككى يقكككوم لكككو 
ألد  )األمككككككر  فيلكككككك م فككككككي إلاد  النكككككك م مككككككى أن 
خرمر الم األمر حتى يست  ئ مع  حما ال كاني 
 لى األمر وأنت حين كذ حاملك   لكى الكالم ولك   
 لككككى القعككككا األوأ لمككككا وضكككك  مككككى فسككككاد حمككككا 
المرككككالو  لككككى األمككككرل للتعككككالل فككككي المعنككككى 

إال بمكككا  ناسكككب المركككالو وا  كككرا  فكككال يسكككت  ئ 

                                                           

 .3/35الكتا     (2
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مكككى إد كككاأ الم األمكككر ووكككو فكككي حصكككوأ معنكككى 
األمر منتظر العاما ر ن  في ذل  ر ن النصب 

 ويل م العاما.
وم كككا وكككذا البيكككت فكككي إلاد  النككك ا  والنكككوا  
عولككك : )ائتككك  م حكككاثا   )فتنصكككب   لكككى مخالقكككة 
ال اني لألوأ  لى نحو ما سبئ ررح  في النقكي 

مكككع األوأ فكككي األمكككر  فلكككئ خكككرد أن خكككا ا ال كككاني
 الستحالة ذل 

والكككاليا  لكككى  كككام اسكككتقامة النككك م إال  لكككى 
 الالم: 

أنككككك  لكككككو إلكككككا  النككككك م فكككككي )ائتنكككككي ف حكككككاث   
ونحووا لقلت: خحاثني أ : لظهر النك م خريكا بك  
األمكككككرو أ  لكككككولد من ومكككككا حيكككككث إن المركككككالو 
 المة د ول  في معنى األمكر إل مك  ألنك  يككون 

يا لألمكر معك  إال وكذا  لى معنى ل قعكاو وال سكب
ال ريككئ و لككى ذلككك  ال يسككت  ئ النككك م فككي البيكككت 

 . 1)إال  لى إظهال الالم
وال  حكيى منككاص حيككث ال وإلكود فككي البيككت 

 لالم فال إل م البتة.
 

 والنت نة: 
أو « الكككواو»بعكككا « الكككالم»أنككك  إذا لكككئ خكككا ا 

في إلوا  األمر وطلبت الع ع بكالن م « القا »
ألنككك  لكككئ  تقكككام مكككا  لكككى التحكككري  فككك مر محكككاأ: 

خحمل   ل  و ألن الذ  خقام فعا أمر مبني  لى 
السكككككون كمككككا علنككككا فككككال يصكككك    ككككع المرككككالو 
المعكككككر   ل ككككك  ألن حكككككرط الع كككككع يحكككككرذ فكككككي 

                                                           

 .3/350انظر: رر  التسهيا   (1)

العاماو واألوأ بال  اماو فلكئ يككى حملك   ل ك و 
وال يص  إلاد  األمر في ال كانيو ألن المكتكلئ إذا 

أمكككككر أمكككككر نقسككككك  لكككككئ يككككككى ذلككككك  إال بكككككالالم ألن 
 المتكلئ نقس  ك مر الوائب ال يكون إال بالالم.

ومككى ونككا امتنككع النكك م فككي البيككت كمككا يمتنككع 
 في نحو: ) لني وأ ولذ .

وكانت وذه وي العلة فكي اسكتوإلا  النصكب 
 لككى خقككا ر أن فحككيى امتنككع النكك م نصككب  لككى 

ويككككون المكككراد النمكككعو أ  لتنتمكككع « أن»خقكككا ر 
م صكك  المعنككى  ال يالخككان  يككال  منكك  و يككال  منككي

 . 2)واللقظ
 

                                                           

 .35-7/34انظر: رر  المقصا   (2)
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 القصا ال امى
 «لو» 

 وم  :
 حرط امتناو المتناو« لو»إلعا 

االمتناع كككككةو « لكككككو»بكككككك « لكككككو» لقكككككب النحكككككا  
.  1)حككرط امتنككاو المتنككاو« لككو»وأك ككر عبككالاخهئ 

فهكككذا  كككاأ فكككي ظكككاوره  لكككى أن ولكككوو خكككاأ  لكككى 
امتنكككككاو ال كككككاني المتنكككككاو األوأ. وعكككككا نعكككككت ابكككككى 

 ا القوأ بالقساد حيث عاأ: وحام وغيره وذ
عكككوأ « لكككو»وعكككا اخرككك  أن أفسكككا خقسكككير لكككك »

  2)«مى عاأ: حرط امتناو المتناو
 وعاأ أيرا: 

ووكككككككذا وكككككككو القكككككككوأ النكككككككال   لكككككككى ألسكككككككنة »
المعرتيىو ونص  ل   إلما ة مى النحوييى ووكو 

َحااان باطكككا بمواضكككع ك يكككر و عولككك  خعكككالى: ﴿ َوَلاااْن َأنَّ
ِئَكااَأ َوَكلََّمُلااُم اْلَمااْنَر  َوَحَحااْرَنن َنزَّْلَحاان ِإَلااْيِلُم اْلَمَْ 

َعَلاااااااااْيِلْم ُكااااااااالَّ َشاااااااااْيٍء ُ اااااااااُعَْ َمااااااااان َكااااااااانُننا 
َْرِل ِمااْن َشااَجَرٍة و﴿ 3)﴾ِلُيْ ِمُحاانا َوَلااْن َأنََّماان ِوااي اُْ

ُه ِمااْن َبْضااِ ِه َسااْعَضُأ َأْبُاااٍر َماان  ع  َواْلَعْاااُر َيُماا ُّ َأْ ااَْ
 . 4)﴾َنِعَ ْت َكِلَمنُت أَِّ 

نعككئ العبككا صككهيبو لككو لككئ : »مككر وعككوأ  
وت ان : أن كا ركي  امتنكع « يخع ى لئ يعص 

                                                           
و الننككككي 101انظكككر: معكككاني الحكككروط للرمكككاني ص  (1

و 272الككككككااني فككككككي حككككككروط المعككككككاني للمككككككراد  ص
و إلككككككواور األد  289لصككككككع المبككككككاني للمككككككالقي ص

 .324لأللتلي ص
 .1/427مونى اللبيب   (2)
 .111عئ مى سول  األنعام آية ل  (3)

 .27مى سول  لقمان آية لعئ (4) 

ثبككت ن  ركك و فكك ذا امتنككع )مككا عككام : )ثبككت عككام و 
 . 5)وتالعك  ... وكا ذل   ك  المراد

 الالاسة والتحليا: 
 نكككا النحكككا  خقكككوأ: لكككو « لكككو»ا تلكككع خقسكككير 

إلككا ني ألكرمتكك  فلككو وككذه فيهككا معنككى الحككرطو ال 
و ن لكككئ يككككى لقظهكككا ككككذل و وال  ملهكككاو يقالعهكككاو 

وخخلكككككص القعككككككا أبككككككاا إلكككككى الماضككككككي و ن كككككككان 
 . 6)مرالً ا بخالط أدوا  الحرط

 وخاأ  لى االمتناو. 
وا تلكككع النحكككا  فكككي خقسكككيروئ لالمتنكككاو  لكككى 

 ثالثة مذاوب: 
 المذوب األوأ: 

مككككذوب النمهككككول أنهككككا خقيككككا امتنككككاو ال ككككاني 
 المتناو األوأ.

 يقوأ الرماني: 
وكككي مكككى الحكككروط الهوامكككاو وم ككك  معنكككى و »

الحكككرطو ومعناوكككا امتنكككاو الحكككي  المتنكككاو غيكككرهو 
وال  ليها إال القعا مظهرا أو مرمرا. وذلك  نحكو 
عول : لو إلكا ني  يكا ألكرمتك و ولكو  كر   مكرو 
ألدلككك   يككا. فقولكك  ألكرمتكك  وألدلككك   يككا إلككوا  

  7)«لو
وصككككحح   كككككال  الككككا ى األلتلكككككي: مستحكككككهاا 

أ واألب كككا  واآليكككا  كقكككولهئ: لكككو بصكككحة: األم كككا
أكرمتنككي ال متكك و فكك ن المال مككة ممتنعككة المتنككاو 

 ا كرام.
 

                                                           

 .1/427مونى اللبيب   (5)
 .290انظر: لصع المباني ص  (6

 .101انظر حروط المعاني ص (7)
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 وعوأ الحماسي: 
 ولو طال ذو حاضر عبلها

  1)ل ال  ولكن  لئ ي ر 
ف ن  ام طيران المكنكى  نك  المتنكاو طيكران 

 ذ  الحاضر.
َوَلااااااااْن َشاااااااانَء َلَلااااااااَ اُكْم وعولكككككككك  خعككككككككالى: ﴿

اايكككككككة ممتنعكككككككة المتنكككككككاو فككككككك ن اله  2)﴾َأْجَمِضاااااااينَ 
المحي ةو ووكذا لو خ ملت عاطبة مكا ولد مكى وكذا 
النحوو لوإلا  امتناو ال اني المتناو األوأ م  و 
و ن ككككككككان امتنكككككككاو ال كككككككاني  كككككككاأ  لكككككككى امتنكككككككاو 

 . 3)األوأ
 المذوب ال اني: 

أنها ل ست موضكو ة للااللكة  لكى االمتنكاوو 
بككا موضككو ها مككا نككص  ل كك  سككيبوي و مككى أنهككا 

. فتكاأ  لكى  4)ل وم إلوابها لحرطها فقكطخقتري 
التعليكككككئ فكككككي الماضكككككيو كمكككككا دلكككككت )إن    لككككككى 
التعليككئ فككي المسككتقبال ولككئ خككاأ با إلمككاو  لككى 
امتنكككاو وال ثبكككو . وخبعككك   لككككى وكككذا القكككوأ ابككككى 

  5)وحام الخرراو  
 المذوب ال الث: 

فككككذوب ابككككى الحاإلككككب أنهككككا: )المتنككككاو األوأ 
 . 6)المتناو ال اني 

                                                           

مكككككككى بحر/المتقكككككككال .  نظككككككككر فكككككككي:  كككككككا  السككككككككال   (1)
 1/328. 

 .9مى سول  النحا آية لعئ  (2)
 .229انظر: إلواور األد  ص (3)
 .276انظر: الننى الااني ص (4)
 .1/432انظر: مونى اللبيب   (5)
 .328األمالي الحاإلب ة وانظر: إلواور األد  ص (6)

حاإلكككب إنمكككا د كككاه إلكككى ذلككك  ألن أمكككا ابكككى ال
األوأ سكككببو وانتقكككا؛ه يسكككتل م انتقكككا  ككككا مسكككبب 
دون العكككككك و لنكككككوا  كونككككك  أ كككككئ مكككككى السكككككببو 

َلااْن َكاانَن ِويِلَماان ولككذل  اسككتاأ فككي عولكك  خعككالى: ﴿
بامتنكككاو القسكككاد  لكككى ،  7)﴾آِلَلاااأ  ِإاَّ أَُّ َلَعَساااَ َرن

 امتناو خعاد اآللهة.
 وعاأ الرضي: م   نظر: 

ن الحككككرط  نككككاوئ ملكككك ومو والنكككك ا  ال مو أل»
سوا  ككان الحكرط سكببا كمكا فكي عولك : لكو كانكت 
الحككم  طالعككة لكككان النهككال موإلككوداو أو رككرطاو 
كما في عول : لكو كانكت لكي مكا حننكتو أوو ال 
رككرطا وال سككبباو كقولكك : لككو كككان  يككا أبككي لكنككت 
ابنككك و ولكككو ككككان النهكككال موإلكككودا لكانكككت الحكككم  

 . 8)«طالعة
 اه يصح  ما عال  ابى الحاإلب م قوأ: ثئ خر 

والصح   أن يقاأ كما عاأ المصكنع: وكي »
موضككو ة المتنككاو ألوأ المتنككاو ال ككاني. أ  أن 
امتنككككاو ال ككككاني دأ  لككككى امتنككككاو األوأو لكككككى ال 

موضكككككو ة « لكككككو»للعلكككككة التكككككي ذكروكككككاو بكككككا ألن 
ل كككككككون إل ا؛وككككككا مقككككككال الوإلككككككود فككككككي الماضككككككيو 

ممتنعككا م كك و  والمقككال وإلككوده فككي الماضككي يكككون 
م متنكككع الحكككرط الكككذ  وكككو ملككك ومو ألإلكككا امتنكككاو 
ال مكككك و أ  النكككك ا ل ألن الملكككك وم  نتقككككي بانتقككككا  

 ال م .

                                                           

 .22مى سول  األنب ا  آية لعئ  (7)
 .4/451رر  الرضي   (8)
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عا «: لو»إال أن  استالذ ل ر ف أن إلوا  
يككك خي علككك اًل ال م الوإلكككود فكككي إلم كككع األ منكككة فكككي 

 . 1)عصا المتكلئ
ال خككككاأ « لككككو»فكككك لاد الرضككككي أن  وضكككك  أن 

الككذ   لككى االمتنككاو دائمككا  لككى االمتنككاو دائمككا ف
وككو الحككرطو أمككا النككوا  فقككا يكككون ثابتًككا إال أنكك  

 عياه بالقليا
 المذوب الرابع: 

ذوككب إل كك  المتكك  رون أنهككا خككاأ  لككى امتنككاو 
 الحرط  اصة أما النوا  فف   خقصيا.

وعككككا  بككككر ابككككى مالكككك  بوضككككو   ككككى أحككككواأ 
النكككوا  فقكككا يمتنكككع وعكككا ال يمتنكككع وذلككك : بككك الو 

 ة بالمراد.عبالا  وام 
 األولى عول  في التسهيا: 

لكككو حكككرط ركككرط يقتركككي امتنكككاو مكككا  ل ككك و »
 . 2)«واستل ام  لتال  

 وال ان ة عالها في بعض نسخ التسهيا: 
لو حرط ررط يقتري نقكي مكا  لك م ل بوخك  »

 . 3)«ثبو  غيره
 وال ال ة عالها في رر  الكام ة الحام ة: 

ط حككر »أن يقككاأ: « لككو»والابككال  النيككا  فككي 
 كككككككاأ  لكككككككى انتقكككككككا  خكككككككاأو  لككككككك م ل بوخككككككك  ثبكككككككو  

 . 4)«خال  

                                                           
 .4/452انظر: السابئ    (1

 .3/410التسهيا مى  الأ رر  التسهيا   (2)
 .275انظر في الننى الااني ص (3)
 .3/1631رر  الكام ة الحام ة   (4)

فال خقتري امتناو النكوا  فكي نقك  األمكرو 
وال ثبوخ و ألن  ال م والحكرط ملك ومو وال  لك م مكى 

 . 5)انتقا  المل وم انتقا  الال م
 ويوض  ابى مال  كالم  السابئ ب ن : 

إذا ككككككككان النككككككككوا  مسكككككككاويا للحككككككككرط امتنككككككككع 
: )لو كانت الحم  طالعة بامتنا   كما في نحو

 فالنهال موإلود .
و ن كككان أ ككئ مككى الحككرطو لككئ  لكك م أن يكككون 
ممتنعككا فككي نقكك  األمككر المتنككاو رككرط . لنكككوا  
كونككك  ال مكككا ألمكككر ثابكككت نحكككو: عولككك : )لكككو خكككرذ 
العبكككككا سكككككؤاأ لتككككك  أل  كككككاه  فككككك ن خركككككك  السكككككؤاأ 
محكككوم بكونكك  مسككتل ما للع ككا و وتكونكك  ممتنعككاو 

وخكك   لككى كككا حككاأ .والمعنككى والع ككا  محكككوم ب ب
أن إ  ككا ه حاصككا مككع خككرذ السككؤاأو فك ككف مككع 

 السؤاأ.
نعكككككككئ العبكككككككا : »كمكككككككا فكككككككي عكككككككوأ  مكككككككرو 

فكك ن  ككام « صككهيبو لككو لككئ يخككع ى لككئ يعصكك 
الخكككوط محككككوم بكونككك  مسكككتل ما لعكككام المعصككك ة 
وتكونكك  ممتنًعككاو و ككام المعصكك ة محكككوم ب بوخكك و 

  ألنكككككك  إذا كككككككان ثابتككككككا  لككككككى خقككككككا ر  ككككككام ثبككككككو 
 الخوطو فالحكئ ب بوخ   لى خقا ر الخوط أولى.

َْرِل وكما في عول  خعالى: ﴿ َوَلْن َأنََّمن ِوي اُْ
ُه ِمااْن َبْضااِ ِه َسااْعَضُأ  ع  َواْلَعْاااُر َيُماا ُّ ِمااْن َشااَجَرٍة َأْ ااَْ

 . 6)﴾َأْبُاٍر َمن َنِعَ ْت َكِلَمنُت أَِّ 

                                                           

 .3/410رر  التسهيا   (5)
 .27سول  لقمان آية لعئ  (6)
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ألن  ام النقاد ثابت  لى خقا ر كون ما في 
مككى ركككنر  أعالمككا مكككاادوا البحككر وسكككبعة األلل 

 . 1)أم ال و و لى خقا ر  ام ذل 
فيهكككا داللكككة  لكككى امتنكككاو « لكككو»ولمكككا كانكككت 

 ررطها لد المراد : 
ب نهكككا ل سكككت فيهكككا داللكككة  –عكككوأ الخركككراو  

 لكككى االمتنكككاوو ومكككا اسكككتاأ بككك  الخركككراو  مكككى 
نكككككص سكككككيبوي  مكككككى أنهكككككا خقتركككككي لككككك وم إلوابهكككككا 

 ب ن: لحرطها فقط مردود  ناوئ 
مقهكككوم عبكككال  سكككيبوي  ب نككك  نكككص  لكككى أنهكككا 

كا »للتعليئ في الماضكي نكص  لكى ذلك  بقولك   ِلما
ومكككككككى ضكككككككرول  كونهكككككككا للتعليكككككككئ فكككككككي   2)«ككككككككان

الماضي أن يكون ررطها منقي الوعكووو ألنك  لكو 
ككككان ثابتكككال لككككان النكككوا  ككككذل  .فتككككون حين كككذ 

 .  3)حرط إينا   ينا  ول   ذل  معناوا
ا بنككى مذهبكك   لككى عبككال  أمككا ابككى وحككام: فقكك

سيبوي  وعبالا  ابى مال  السابقة فابال  سيبوي  
لكككككككو: حكككككككرط لمكككككككا ككككككككان سككككككك قع لوعكككككككوو »عولككككككك : 

 . 4)«غيره
 فعناه: 

مكككككا عالككككك  الحكككككلوتيى والخركككككراو  مكككككى إنككككككال 
منكككككي  لكككككو لالمتنكككككاو يعكككككا  نكككككاه بم ابكككككة إنككككككال 
الرككككروليا و إذ فهككككئ االمتنككككاو منهككككا كالبككككا هيو 

اا  فهئ  ام وعوو القعا ف ن كا مى سمع )لو فا  عا

                                                           

 .411-3/410انظر: رر  التسهيا   (1)
 .4/224السابئ إلك (2)
 .277انظر: الننى الااني ص (3)
 .2/307الكتا    (4)

مككككى غيككككر خككككرددو ولهككككذا يصكككك  فككككي كككككا موضككككع 
استعملت م ك  أن خع بك  بحكرط االسكتالاذ دا كال 
 لكككى فعكككا الحكككرط منف كككا لقظكككا أو معنكككىو خقكككوأ: 

ومنكك    5))لككو إلككا ني أكرمتكك   )ولكنكك  لككئ ينككي  
 عول : 

ة   ِا حا ناى ما عاى ألاد  ا أاس  لاو  أان  ما  وا
اِني  لائ  أاط  -كاقا ِليٌا ِمىا ال مااأِ -ل ب  وا  عا

ث ا عاى ِلمانا م ؤا  ولِكن ماا أس 
ِلذ  المنا الماؤث اا أم  ااِلي عاا    ا  وا

(6  
َوَلاااْن ِشاااْئَحن َنَرْيَحااان ُكااالَّ ﴿ومنككك  عولككك  خعكككالى: 

َْماااََلَنَّ  اااي َُ َُ ِمحِي ٍَ ُذاااَ اَذن َوَلِكاااْن َحاااقَّ اْلَقاااْن َنْعااا
ئ القككوأ أ : ولكككى لمككا أركك  ذلكك  فحكك  7)﴾َجَلااحَّمَ 
 مني.

َوَلاااْن َأَراَكُلاااْم َكِْياااَرا َلَعِحاااْلُتْم وعولككك  خعكككالى: ﴿
َْماِر َوَلِكانَّ أََّ َسالَّمَ  أ  فلكو   8)﴾َوَلَتَحنَ ْعُتْم ِواي اُْ

 . 9) ريكمووئ كذل 
فهكككذه المواضكككع ونحووكككا بمن لكككة عولككك  خعكككالى: 

َينِليَن َكَعُروا﴿ ، (10)﴾َوَمن َكَعَر ُسَلْيَمنُن َوَلِكنَّ الحَّ

                                                           

 .1/423انظر: مونى اللبيب   (5)
عائلككك / امكككر؛ ال ككك   مكككى بحكككر ال ويكككاو  نظكككر فكككي:  (6)

و والسككككناوتي 39صالككككا وان بتحقيككككئ: أبككككي القرككككا 
و وأرعال 129و ومص قى  باالحافي ص146ص 

و ومختككككال الحككككعر 52الحككككعرا  السككككتة النككككاولييى ص
و 64و ورر  الا وان للب ليوسكي ص42الناولي ص

 .64و وا نصاط 1299بوالق  -1/158والخ انة إلك
 .13مى سول  السنا  آية لعئ  (7)
 .43مى سول  األنقاأ آية لعئ  (8)
 .1/424للبيب  انظر مونى ا (9)

 .102مى سول  البقر  آية لعئ  (10)
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َ َ َتَلُلمْ ﴿ َُ ، ﴿(1)﴾َوَلْم َرْقُتُلنُذْم َوَلِكنَّ أَّ َوَمن َرَمْيا
َُ َوَلِكنَّ أََّ َرَم   .(2)﴾ِإْذ َرَمْي

وكما أب ا ابكى وحكام عكوأ الحكلوتيى أن لكوال 
خقيكا االمتنكاو البتكةل وأب كا عكوأ النمهكول وأك ككر 
النحوييى أنها خقيا امتناو الحرط وامتناو النوا  

ذ إن  لكككى عكككولهئ يسكككتل م أن ككككا ركككي  إلم عكككا إ
 . 3)امتنع ثبت ن  ر 

 واستاأ  لى ذل  بمواضع ك ير  منها: 
َحاااان َنزَّْلَحاااان ِإَلااااْيِلُم عولكككك  خعككككالى: ﴿ -1 َوَلااااْن َأنَّ

ِئَكااَأ َوَكلََّمُلااُم اْلَمااْنَر  َوَحَحااْرَنن َعَلااْيِلْم ُكاالَّ  اْلَمَْ
 . 4)﴾َشْيٍء ُ ُعَْ َمن َكنُننا ِلُيْ ِمُحنا

 ت ان : و 
أن كككا رككي  امتنككع ثبككت ن  ركك ل فههنككا فككي 
وكككذه اآليككككة  لككك م ثبككككو  إيمكككانهئ مككككع  كككام نكككك وأ 
المالئككككة وخكلككك ئ المكككوخى لهكككئ وححكككر ككككا ركككي  

  ليهئ.
نعكككئ : »مكككا ولد مكككى أثكككر عكككوأ  مكككر  -2

 لكك م « العبككا صككهيبو لككو لككئ يخككع ى لككئ يعصكك 
 م   ثبو  المعص ة مع ثبو  الخوط.

َْرِل ِماْن َولَ عول  خعالى: ﴿ -3 ْن َأنََّمن ِواي اُْ
ُه ِماْن َبْضاِ ِه َساْعَضُأ َأْبُااٍر  ع  َواْلَعْاُر َيُما ُّ َشَجَرٍة َأْ َْ

 . 5)﴾َمن َنِعَ ْت َكِلَمنُت أَِّ 

                                                           

 .17مى سول  األنقاأ آية لعئ  (1)
 .17مى سول  األنقاأ آية لعئ  (2)
 .12/425انظر المونى    (3

 .111مى سول  األنعام آية لعئ  (4)
 .27مى سول  لقمان آية لعئ   (5

يسككتل م ونككا نقككاد الكلمككا  مككع  ككام كككون كككا 
ما في األلل مى ركنر  أعالمكا خكتكب الكلمكا و 

 . 6)وكون البحر األ ظئ بمن لة الاوا  
كون السبعة األبحر مملو   ماادا ووكي خمكا و 

 . 7)ذل  البحر وكا ذل   ك  المراد
والقككوأ الصككوا   نككاه كمككا يقككوأ المتكك  رون 

 في المذوب ال الث: 
خقيكككككا امتنكككككاو الحكككككرط  اصكككككة وال « لكككككو»إن 

داللككة لهككا  لككى امتنككاو النككوا  وال  لككى ثبوخكك و 
ولكنككك  إن كككككان مسككككاويا للحككككرط فككككي العمككككوم لكككك م 

ألنكككك   لكككك م مككككى انتقككككا  السككككبب المسككككاو  انتقكككا؛هل 
انتقكككا  مسكككبب و نحكككو: لكككو كانكككت الحكككم  طالعكككة 

 كان النهال موإلودا.
و ن ككككان النكككوا  أ كككئ مكككى الحكككرط فكككال  لككك م 
انتقككككا؛هو و نمككككا  لكككك م انتقككككا  القككككال المسككككاو  منكككك  

لككو كانككت الحككم  طالعككة كككان »نحككو:   8)للحككرط
 ثئ نسب وذا القوأ للمحققيى.« الرو  موإلودا

لخكككص مكككى وكككذا القكككوأ  نكككاه ثالثكككة أمكككول: وخ
 قككا السككبب ة والمسككبب ةو وكونهمككا فككي الماضككيو 
وامتناو السببو ثئ خال  يعقا بيى الن أ ى الخباط 

 مناسبو وخال  ال يعقا.
فككككالنوو األوأ الككككذ  يعقككككا م كككك  بككككيى النكككك أ ى 
الخباط مناسب  لى ثالثة أعسام: ووذا النوو  اأ 
م كك  العقككا  لككى انتقككا  المسككبب المسككاو  النتقككا  

 السبب. 

                                                           
 .1/425مونى اللبيب    (6

 .1/425انظر: مونى اللبيب   (7)
 السابئ. (8)
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ما  وإلكب م ك  الحكرو أو العقكا انحصكال  -1
مسككككككبب ة ال ككككككاني فككككككي سككككككبب ة األوأ نحككككككو: عولكككككك  

لكو »ونحكو:   1)﴾َوَلْن ِشْئَحن َلَرَوْضَحانُه ِبَلانخعكالى: ﴿
إذ « كانكككت الحكككم  طالعكككة ككككان النهكككال موإلكككودا
  ل م م  : امتناو األوأ امتناو ال اني ع عا. 

مككا  وإلككب أحككاوما م كك   ككام االنحصككال  -2
المككذكول نحككو: )لككو نككام النككتقض وضككو ه  ونحككو 
)لككو كانككت الحككم  طالعككة كككان الرككو  موإلككودا  

 .فهذا ال  ل م م   مى امتناو األوأ امتناو ال اني
مككككا ينككككو  م كككك  العقككككا ذلكككك  االنحصككككال  -3

فكك ن العقككا « لككو إلككا ني أكرمتكك »المككذكول نحككو: 
 .  2)ينو  انحصال سبب ا كرام في المني 

 النوو ال اني: عسمان: 
: ما  راد م   خقرير النوا  وإلكا القسم اُوَ

الحرط أو ف قا ولكن  مع فقاه أولىو وذل  ككاألثر 
يخع ى لكئ نعئ العبا صهيب لو لئ »في  مر: 

 «.يعص 
ف ن   اأ  لى خقرير  ام العص ان  لى كا 
حككككككاأو و لككككككى أن انتقككككككا  المعصكككككك ة مككككككع ثبككككككو  
الخككككوط أولككككىل ودأ  لككككى  ككككام انتقككككا  النككككوا  

 أمريى: 
مقهكككككوم المخالقكككككة لكككككئ  تكككككوافر ونكككككا إذ إن  -1

مقهوم الموافقة دأ  لى  ام المعصك ةو ألنك  إذا 
خككوط انتقككت المعصكك ة  نككا  ككام الخككوط فعنككا ال

 أولى

                                                           
 176مى سول  األ راط آية لعئ   (1

 1/426انظر: مونى اللبيب   (2)

لما فقكا  المناسكبة انتقكت العلكة والسكبب  -2
)العل كككككة  فلكككككئ ينعكككككا  كككككام الخكككككوط  لكككككة  كككككام 
المعص ة فعلئ أن  ام المعص ة كان لعلة أ را 
وسككككككبب آ ككككككر م ككككككا الح ككككككا  والمحبككككككة والمهابككككككة 
وا إلككالأ وا  ظكككامو وذلكك  مسكككتمر مككع الخكككوط 
م كككون  ككام المعصكك ة  نككا  ككام الخككوط مسككتنًاا 

 ل   و لى الخوط مًعا.إل   فقط أو إ
َوَلْن َأنََّمن ِواي و لى ذل  ختخر  آية لقمان: ﴿

ُه ِماْن َبْضاِ ِه  ع  َواْلَعْااُر َيُما ُّ َْرِل ِمْن َشَجَرٍة َأْ اَْ اُْ
﴾ل ألن العقككا َسااْعَضُأ َأْبُاااٍر َماان َنِعااَ ْت َكِلَماانُت أَِّ 

ينكككك م بكككك ن الكلمككككا  إذا لككككئ خنقككككا مككككع ك ككككر  وككككذه 
نقككككا مككككع علتهككككا و ككككام بعرككككها األمككككول فككككألن ال خ

 أولى.
َوَلاااااْن َساااااِمُضنا َمااااان وككككككذل  عولككككك  خعكككككالى: ﴿

ألن  كام االسكتنابة  نكا  كام   3)﴾اْسَتَجنُبنا َلُكمْ 
َوَلااااااْن السككككككماو أولككككككىو وكككككككذل  عولكككككك  خعككككككالى: ﴿

. فككككك ن التكككككولي  نكككككا  كككككام (4)﴾َأْساااااَمَضُلْم َلَتَنلَّاااااْنا
 ا سماو أولى.

ْمِلُكنَن َخزَاِئَن َلْن َأْنُتْم رَ وكذل  عول  خعالى: ﴿
ْنَعان ِ  َْمَسْكُتْم َخْحاَيَأ اْلِْ فك ن   5)﴾َرْحَمِأ َريِيي ِإَذا َُ

  ح ة ا نقاق وا مساذ  نا  ام المل  أولى.
إذن في وذه اآليا  ثبت النكوا   نكا انتقكا  
الحكككككرط والعقكككككا ينككككك م ب نككككك  ثابكككككت  نكككككا إينكككككا  

 . 6)الحرط مى با  األولى

                                                           

 .15مى سول  فاطر آية لعئ  (3)
 .23مى سول  األنقاأ آية لعئ   (4

 .100مى سول  ا سرا  آية لعئ  (5)
 .427-1/426انظر المونى    (6
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نكوا  مقكرلا  لكى أن يككون ال :القسم الْانني
حككاأ مككى غيككر خعككرل ألولويككة فينصككرط ثبوخكك  
بعلكككة أ كككرا مسكككتمر   لكككى التقكككا ريى نحكككو: عولككك  

وا َلَضنُدواخعالى: ﴿ والمقصكود فكي وكذا   1)﴾َوَلْن ُردُّ
 .القسئ خحقيئ ثبو  التالي

وأعكككوأ: ومبنكككى الخكككالط  نكككا النحكككا  مقهكككوم 
حككرط لمككا « لككو« »أمككا»عبككال  سككيبوي  فككي عولكك  

حيككث استحكككا  لككى   2)«لوعككوو غيككره كككان سكك قع
« والسكبب« »العلكة»لأ  النمهول ب ن الالم خقيا 

لقول  )لوعوو غيره  فالخبط  ناوئ امتناو النوا  
ووككككو:  المسككككبب المتنككككاو الحككككرط ووككككو والسككككببو 
دائما وتالالاسة  نكا ابكى مالك  وابكى وحكام ظهكر 
أن السبب ممتنع دائمكا ولككى المسكبب فقكا يمتنكع 

بالسببو وعا ال يمتنع لوإلود أسبا  بحسب عاله 
و لكا أ كرا عككا خركاط للسكبب الككذ  فكي الحككرط 
وعا ال خرخبط بك  أصكال  لكى نحكو مكا أظهكره ابكى 
مال  والذ  استوفاه ابى وحام بمكا لكئ يسكبئ إل ك  
مككى عبككا وظهككر  لككى سكك ح ة مككذوب النمهككول 
فسككاد المعنككى فككي األم لككة مككى آ  الككذكر الحككك ئ 

عككككولهئ أن لككككو امتنككككاو  واألثككككر لككككو أ ككككذنا بظككككاور
المتنكككاو  لككككى نحكككو مككككا لأ نكككا فقككككا ثبكككت أن ولككككوو 
حرط  اأ  لى امتناو الحكرط دائمكا أمكا النكوا  
فككككال داللككككة لهككككا  لككككى امتنا كككك  أو ثبوخكككك  .وكككككان 
ثبو  النكوا  أو نف ك  بحسكب التركيكب ومكا  كاأ 

  ل  .

                                                           

 .28مى سول  األنعام آية لعئ  (1)
 2/307الكتا    (2)

لمككككا كككككان سكككك قع  -لككككو»أمككككا عبككككال  سككككيبوي : 
 «.لوعوو غيره

قترككي فعككال ماضكك او كككان كككان يعنككي: أنهككا خ
 توعككع ثبوخكك و ل بككو  غيككرهو والمتوعككع غيككر واعككعو 
فك نكككك  عككككاأ:  ولككككوو حككككرط يقترككككي فعككككالو امتنككككع 

 . 3)المتناو ما كان   بت ل بوخ 
وأما عولهئ: إلوا  لو ممتنع المتناو الحرطو 
غيككر ثابككت ل بككو  غيككرهو بنككا  مككنهئ  لككى مقهككوم 

 الحرطو في حكئ اللوةو ال في حكئ العقا.
ممتنكككككع « لكككككو»لكككككى أنككككك  عكككككا يككككككون إلكككككوا   

المتنكككاو ركككرط و وعكككا يككككون ثابتكككا ل بكككو  غيكككرهو 
ألنكك  متككى انتقككى رككي  انتقككى مسككاوية فككي اللكك وم 
مع احتماأ أن يكون ثابتا ل بو  أمكر آ كر  لكى 
نحككككو مككككا لأ نككككا مككككى عولكككك : )لككككو كانككككت الحككككم  
طالعككة كككان الرككو  موإلككودا  فككال بككا مككى انتقككا  

 القال المساو  للحرط.
 لى ذلك  األ يكر يسكت  ئ عكوأ النمهكول أن و 

 لو حرط امتناو المتناو.
 

                                                           

 .276الااني ص انظر: النني (3)
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 القصا التاسع
 «الككواو» 

 «أو»بمعنى « الواو»مني   -1
مى الحروط الهواما الواوو حيث إنها خكا ا 
 لككى االسككئ والقعككا إلم عككاو وال خخككتص ب حككاوما 
فاعترى ذل  األمر أال خعمكا ركي او ولهكا معكان: 

. خقكوأ: عكام  يككا  1)طقكة إلامعكةمنهكا أن خككون  ا
و مكككككرو يحتمكككككا أن يقكككككوم ككككككا واحكككككا منهكككككا عبكككككا 
صاحب و ويحتمكا أن يقومكا معكا فكي وعكت واحكاو 

َوَكْيَف َكنَن َعَ اِبي  ال   لى ذل  عول  خعالى: ﴿
فالنذل عبا العذا  بااللكة عولك  خعكالى:   2)﴾َوُنُ رِ 

ِبيَن َحتَّاا  َنْعَضااَر َرُسااناَ ﴿ وككذا   3)﴾َوَماان ُكحَّاان ُمَضاا ِي
مكككككذوب البصكككككرييى. والككككككوفييى  لكككككى أنهكككككا خقيكككككا 

 . 4)الترخيب كالقا 
إال أن وككككذا المعنككككى اللوككككو  مقيككككا بالتركيككككب 
والمعنكككى المكككراد حيكككث ثبكككت مكككى القسكككاد الكككذ  لكككئ 
يعككرط فككي اللوككة عككوأ الككبعض أن والككواوو بمعنككى 

َوِإْن ِخْعُتْم َأاَّ ُرْقِسُطنا ِوي وأوو في عول  خعالى: ﴿
َحا  اْلَيَتنمَ  ْْ ََ َلُكاْم ِماَن الحِيَسانِء َم   َونْنِكُانا َمن َلن

َث َوُرَينَ  َوِإْن ِخْعُتْم َأاَّ َرْضِ ُلنا َوَناِحَ َة َأْو َمان  َْ َوُُ
ُْ َأْيَماانُنُكْم َذِلااَك َأْدَناا  َأاَّ َرُضنُلاانا فقولكك :   5)﴾َمَلَكاا

                                                           

و لصككككع 59انظككككر: معككككاني الحككككروط للرمككككاني ص (1)
 .158و والننى الااني 410المباني 

 .16مى سول  القمر آية لعئ  (2)
 .15مى سول  ا سرا  آية لعئ  (3)

و الننكككككككى الكككككككااني 411انظكككككككر: لصكككككككع المبكككككككاني  (4) 
158-159. 

  .3مى سول  النسا  آية لعئ )  (5

م نككككى » لككككى معنككككى   6)«م نككككى وثككككالو ولتككككاو»
 «.أوثالو أولتاو
ذا أبككككو طككككاور حمكككك ه بككككى الحسككككيى صككككر  بهكككك

األصككقهاني فككي كتابكك  المسككمى بالرسككالة المعرتككة 
 كككى ركككرط ا  كككرا  م مكككا نقلككك   نككك  ابكككى وحكككام 

نائبككة « الكواو»األنصكال   كى عكوأ الكبعض: )إن 
 « .أو» ى 

وعككا وصككع أبككو طككاور وككذا القككوأ بعككا نقلكك  
  ى وؤال  ب ن   ن   ى دلذ الحئ.

يعككرط وأضككاط ابككى وحككام: أن م ككا ذلكك  ال 
فككي اللوككةو و نمككا يقولكك  بعككض ضككعقا  المعككرتيى 
والمقسككريى. وأك ككر مككى ذلكك   نككا ابككى وحككام أنكك  

وأبلكم مكى وكذه »نعت  بالقسكاد بقولك  مع بكا  ل ك : 

                                                           

كككككرل و ولككككذل  منعككككت صكككقا  معاولككككة  ككككى أ كككااد م (6)
الصرط ووي أحواأ  نا ال مخحكر  والكرا   وأ رتهكا 
ال إلككككا  والنحككككاس وال عككككالبي والعكبككككر  بككككاأ مككككى مككككا 
 وخعاد  المذاوب في  لة منع  الصرط فهي ألتعة:

 عوأ سيبوي  والخليا ووو العاأ والوصع.            -1
 عوأ القرا  العاأ والتعريف بن ة أأ. -2
ا معاولكككة مكككى اثنكككيى اثنكككيى وثالثكككة عكككوأ ال إلكككا  أنهككك -3

 ثالثة وألتعة ألتعة وأن   اأ  ى الت نيث.
نقل  أبو لحسكى  كى بعكض النحكوييىو ووكو أن العلكة  -4

المانعة مى الصرط وي خكرال العاأ م  و ألن   اأ 
 كككى لقككككظ اثنكككيىو و ككككاأ  كككى معنككككاهو وذلككك  ألنكككك  ال 
يسكككككتعما فكككككي موضكككككع خسكككككتعما م ككككك  األ كككككااد غيكككككر 

 المعاولة.
و و  را  1/9و وال إلا   1/254ظر: معاني القرا   ان

و 1/409و والكحكككككككاط  1/434القكككككككرآن للنحكككككككاس  
 .1/328والتب ان للعكبر   
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المقالككككككككككة فككككككككككي القسككككككككككاد عككككككككككوأ مككككككككككى أثبككككككككككت واو 
 . 1)«ال مان ة

 والح  قة: 
أن النحكا  والمقسككريى عككا أدلكككوا ح  قككة القككرق 

 بيى أمريى: 
يخكككالع الع كككع « الكككواو»ع بكككك : الع كككاُوَ

 «.أو»بك 
: مككالوأ العككاد المعككاوأ  نككا الع ككع الْاانني

 ل   يخالع مالوأ العاد غير المعاوأ في حاأ 
 الع ع  ل  . 

 والتقرير:
فقكا سكبقت ا ركال  إل ك  « بالواو»أما الع ع 

 «. اطقة إلامعة»أنها 
أ  أنهكككككا لم لكككككئ النمكككككع كمكككككا وكككككو مككككككذوب 

راد بهكا الركئ والنمكع البصرييى إال أنها ونكا ال  ك
فهكككي ل سكككت  لكككى الع كككع الموإلكككب للنمكككع فكككي 
األ ااد غير المعاولة إذ إنها مع العكاد المعكاوأ 

 بخالفها مع العاد غير المعاوأ.
 «: أو»وأما 

فهكككي و ن كانكككت مكككى الحكككروط الهوامكككا م كككا 
الككواو وخع ككع مككا بعككاوا  لككى مككا عبلهككا إال أنهككا 

نكككًاا أو خككككون خخييكككًراو وذلككك  نحكككو عولككك : خككك و  و
 بنتهاو  يرخ  بينهماو وال ينو  أن ينمعهما.

وخككككككون أيركككككا إباحكككككةو وذلككككك  عولككككك  إلكككككال  
الحئ أو ابكى سكيريىو وخعلكئ الققك  أو األد و أ  

                                                           

 .2/402السابئ   (1)

ذلكك  مبككا  لكك  خقعككا منكك  مككا ركك ت  لككى االنقككراد 
 . 2)واالإلتماو

ومككى ثككئ خنككا أن ثمككة فككرق لوككو  ينعككا كككا 
ا واحككككا  منهمككككا فككككي انقككككراده ب سككككاليب خنككككر  فيهكككك

  لى المعنى المقصود منها.
أمككككككا اآليككككككة الكريمككككككة فقككككككا ولد   اصككككككة بككككككك 

لتحصيا المعنى المقصود منها بخكالط « الواو»
 «.أو»

 أما العاد المعاوأ في حاأ الع ع:
ف ن المحكهول  لكى الكواو أنهكا لم لكئ النمكع 
فهككككذا فككككي غيككككر العككككاد المعككككاوأ خقككككوأ )إلككككا ني 

ص ألن لإلالن وامرأخان  والمراد ونا ألتعة أركخا
 الواو ونا المراد بها النمع والنمع ألتعة.

أمكككككا مكككككع العكككككاد المعكككككاوأ: فتختلكككككع الااللكككككة 
م نكككككككى وثكككككككالو »المقكككككككاد  مكككككككى الع كككككككعو إذ إن 

معنككاه: اثنككيى اثنككيىو وثالثككا ثالثككا وألتعككا « ولتككاو
ألتعكككا كمكككا  وضككك  ذلككك  ال إلكككا  وينبككك   ل ككك  لدا 

 . 3) لى ما  نتظره مى بعض الرافرة
هئ: إنككك  عكككا أحكككا لنكككا خسكككعو إذا عكككاأ عائكككا مكككن

 يل ألن عول  وم ني وثالو ولتاوو  راد ب  خسعو 
 :ذ ا رعطل من جلنت

                                                           

 .77انظر: معاني الحروط للرماني  (2)
الرافرة فرعة مى الح عة سميت بذل  ألنها لفركت  (3)

لأ   يى بى  لي بى الحسيى فكي صكحة  الفكة أبكي 
و مر: وانحقوا  ل  : أما ال ياية م قركلون  ل كا  بكر

ولكككككنهئ ال  نككككككرون صكككككحة  الفككككة مكككككى عبلككككك  ألنهكككككئ 
ينيككك ون إمامكككة المقركككوأ . انظكككر: ضكككحى ا سكككالم 

 1/10و ومعكككككاني القكككككرآن لل إلكككككا   136و3/275 
 وامش التحقيئ.
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: فككككي اللوككككة أن م نككككى  ال يصككككل  إال أحاااا ذن
الثنككيى اثنككيى  لككى التقريككئ وثككالو ال يصككل  إال 
ل الثككة ثالثككة  لككى التقريككئ أيرككا وكككذل  لتككاو ال 

 يصل  إال أللتعة ألتعة  لى التقريئ.
يصكككككير أ يكككككى ككككككالم وأضكككككعق   : أنككككك ومحلااااان

وأوونكك  .لككو عككاأ عائككا فككي موضككع خسككعة أ   كك  
اثنيى وثالثة وألتعة  ريا خسعةو عيا خسعة خون   
 ى وذاو ألن خسعة وضعت لهذا العاد كل و أ  

 مى واحا إلى خسعة.
مككى خكك و  أعككا  - لككى عككولهئ  -وتعككا م كككون 

مكككى خسكككع أو واحكككا  فعكككاص  ألنككك  إذا ككككان الكككذ  
أو واحكككا  فل سكككت لنكككا سكككبيا إلكككى أبككك   لككك  خسكككعا 

اثنكككيى. ألنككك  إذا أمكككرذ مكككى خنكككب  ل ككك  طا تككك  
فقكككككاأ أد كككككا وكككككذا المسكككككنا فكككككي اليكككككوم خسكككككعا أو 
واحككا و فككا لت غيككر وككاخيى اللتككيى حككادخهما لكك  

 مى المرا  فقا  صيت .
وككذا عكككوأ ال ي عككر   لكككى م لكك . ولكنكككا ذكرنكككاه 
ل علئ المسلمون أن أوا وذه المقالة يعتقكاون فكي 

 . 1)ما ال يحتب   لى أحا مى الخ  ذل  
و لككى وككذا المعنككى  وضكك  القخككر الككرا   أن 
معنى اآلية ال  ب   النمع م كون المنموو خسعة 
كمكككا فهمكككت بعكككض القكككرق م كككا الرافركككة وككككذل  
الحاأ في فرعة السا  فعناوئ ينكو  التك ود بك   
 اد ألياو واحتنوا بالقرآن والخبر أما القكرآن فقكا 

 ذه اآلية مى ثالثة أوإل :خمسكوا بظاور و
َواانْنِكُانا َماان أن عولكك  خعككالى: ﴿: الوإلكك  األوأ

َساااانءِ  ََ َلُكااااْم ِمااااَن الحِي ﴾ إطككككالق فككككي إلم ككككع َلاااان
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األ كككااد بكككاليا أنككك  ال  كككاد إال ويصككك  اسكككت نا؛ه 
 من .

 وحكئ االست نا  إ را  ما لواله لكان دا ال
َث أن عول  خعالى: ﴿: الوإل  ال اني َْ َْْح  َوُُ َم

﴾ ال يصككل  خخص صككا لككذل  العمككومو ألن ن َ َوُرَياا
خخصكك ص بعككض األ ككااد بالككذكر ال  نقككي ثبككو  

 الحكئ في الباعي.
أن الواو للنمكع الم لكئ فقولك  : الوإل  ال الث

َث َوُرَيااان َ خعكككالى: ﴿ َحااا  َوُُاااَْ ْْ ﴾ يقيكككا حكككا وكككذا َم
المنمووو ووو يقيا خسكعةو بكا الحكئ  نكا الكرا   

ة  حكككرو ألن لكككو أ كككذ بهكككذا الظكككاور ألفكككاد ثمان ككك
عول : م نى لك   عبكال   كى اثنكيى فقكطو بكا  كى 
اثنكككيى اثنكككيى م ككككون ألتعكككة وثالثكككة ثالثكككة م ككككون 
سكككتة وألتعكككة ألتعكككة م ككككون ثمان كككة م ككككون النمكككع 

 ألتعة + ستة + ثمان ة= ثمان ة  حر امرأ .
 وأما الخبر في وإلهيى: 

مكككا   كككى  أنككك  ثبكككت بكككالتواخر أنككك  اُوَ: 
 اخبا   خسع وأن ى أمرنا ب

أن سككككككنة الرإلككككككا طريقتكككككك و وكككككككان الْاااااانني: 
 التككك وي  بكككاألك ر مكككى األلتكككع طريقكككة الرسكككوأ 

 فكان ذل  سنة.
 وعا لده الققها  مى طريقيى:

: عا ولد الخبكر حيكث لو  أن: الك الن اُوَ
أمسك  » أسلئ وخحت   حر  نسو  فقاأ الرسوأ 

 «.ألتعا وفالق واحا 
 لكككى : ولد إإلمكككاو فقهكككا  األمصكككال والْااانني

أنككككك  ال ينكككككو  ال يكككككاد   لكككككى األلتكككككع ووكككككذا وكككككو 
 المعتما.
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 ويؤ ذ مى وذا أمريى: 
: ا إلمككككككاو يكحككككككع  ككككككى حصككككككوأ أوللماااااان

 .الناسخ في  مى الرسوأ 
: أن مخككالع وككذا ا إلمككاو مككى أوككا والْاانني

  1)البا ة فال  بر  بمخالقت 
وكككذا وعكككا ركككر  ال مخحكككر  المعنكككى المسكككتقاد 

ولككككك  خعكككككالى: مكككككى التكريكككككر المكككككالوأ  ل ككككك  فكككككي ع
َث َوُرَين َ ﴿ َْ َْْح  َوُُ  ﴾ بقول : َم

علككككت: الككككذ  أطلككككئ للنككككاك  فككككي النمككككع أن »
ينمككع بككيى ثنتككيى أو ثككالوو أو ألتككعل فمككا معنككى 

 التكرير في م نى وثالو ولتاو؟
علكككككككت: الخ كككككككا  للنم كككككككع فوإلكككككككب التكريكككككككر 
ل صككيب كككا نككاك   ريككا النمككع مككا ألاد مككى العككاد 

 ا ة.الذ  أطلئ ل و كما خقوأ للنم
اعتسككموا وككذا المككاأ ووككو ألككع دلوككئ: دلومككيى 
دلوميىو وثالثة ثالثةو وألتعة ألتعةو ولو أفكرد  

 . 2)«لئ يكى ل  معنى
ثككئ  وضكك  وينبكك   لككى أن الع ككع فككي اآليككة 

لتحكككككتئ المعنكككككى الصكككككح   بكككككك « أو»لكككككئ يككككككى بكككككك 
 و ف ذا علت  ناه: «أو»دون « الواو»

 وِلَم جنء الضطف بنلناو دون أو؟ ) لُ(: 
كما إلا  بالواو في الم اأ الذ  حكذو  ولك  
.ولكو ذوبكت خقكوأ:  )اعتسكموا وكذا المكاأ دلومكيى 
دلومككيىو أو ثالثككة ثالثككة أو ألتعككة ألتعككة   لمككت 
أن  ال يسكوه  لهكئ أن يقتسكموه إال  لكى أحكا أنكواو 
وككككككذه القسككككككمةو ولكككككك   لهككككككئ أن ينمعككككككوا بينهككككككاو 
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م نعلكككوا بعكككض القسكككئ  لكككى خ ن كككة وتعرككك   لكككى 
وتعرككككك   لكككككى خرت كككككعو ولكككككذوب معنكككككى خ ليكككككثو 

خنوي  النمع بكيى أنكواو القسكمة الكذ  دلكت  ل ك  
الكككواوو وخحريكككره: أن الكككواو دلكككت  لكككى إطكككالق أن 
ي  ذ الناكحون مى ألادوا نكاحها مى لنسا   لكى 
طريككككككئ النمكككككككع إن ركككككككا وا مختلقكككككككيى فكككككككي خلككككككك  
األ ككاادو و ن رككا وا متققككيى فيهككا محظككولا  لككيهئ 

 . 3)ما ولا  ذل 
وضككك  بككككالم ال مخحكككر  أنككك  ال منكككاص فقكككا 

فككي اآليكككة  عامكككة المعنكككى الصكككح   مكككى الع كككع 
م لككئ النمككع دون  -مككع لتخييككر-بككالواو  فككاد  

الرككئ فككي العككاد  فللنما ككة حريككة أن يختككال كككا 
فريكئ مكنهئ مكا ألاد ن أنككواو القسكمة مكع حريككة أن 
يكونكككككوا  لكككككى طريكككككئ النمكككككع متققكككككيى فكككككي وكككككذه 

 األعسام ومختلقيى..
 

فقكا خعكرل للكرد « أو»لو كان الع ع بك أما 
 والقخر الرا     4) ل   ال مخحر  
القخككككر الككككرا  : ب نكككك  لككككو إلككككا   حياااار أجاااانَ

لكككان ذلكك  يقترككي أنكك  ال ينككو  إال « أو»بكلمككة 
 لكككى أحكككا وكككذه األعسكككامو وأنككك  ال ينكككو  لهكككئ أن 

ِلكئ مكى أن  « أو»ينمعوا بيى وكذه األعسكامو لمكا   
« الكككواو»بخكككالط  للتخييككر وال ينكككو  فيهكككا النمكككع

 لها وذا وذاذ.
م ككككون المعنكككى: أن بعركككهئ يككك خي بالت ن كككةو 
والبعض اآل ر بالت ليث والقريئ ال الث بكالترت عو 
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فلمككا ذكككره بحككرط والككواوو أفككاد ذلكك  أنكك  ال ينككو  
ولكككا طائقككةو أن يختككالوا عسككما مككى وككذه األعسككام 

ينككككو  لبعرككككهئ الت ن ككككة « ال ائقككككة الواحككككا »بككككا 
لت ليث وينكو  لبعركهئ الترت كع وينو  لبعرهئ ا

ونظيكككره أن يقكككوأ الرإلكككا للنما كككة: اعتسكككموا وكككذا 
الماأ ووو ألعو دلوميى دلوميىو وثالثكة ثالثكةو 
وألتعككككة ألتعككككةو والمككككراد أنكككك  ينككككو  لبعرككككهئ أن 
ي  ككككككذ: دلومككككككيى دلومككككككيىو ولككككككبعض آ ككككككريى أن 
ي  ككذوا: ثالثكككة ثالثكككةو ول ائقكككة ثال كككة أن ي  كككذوا: 

يكك خي مككع الككواو وال يكك خي مككع  ووككذا  1)ألتعكة ألتعككة
 أو. مبان وإل  فساد مى أنا  أو  ى الواو. 

فيؤ ككككذ مككككى خوضكككك   النحككككا  أن المعنككككى فككككي 
اآلية عائئ  لى أحا أمريى و ال فسا كما  وضح  

 العكبر : 
«: وثكككككالو ولتكككككاو»أن الكككككواو فكككككي  أوللمااااان:

ل سككت للع ككع الموإلككب للنمككع فككي  مككى واحكككاو 
إذ مى ألذ الكالم ألن  لو كان كذل  لكان  يبال 

 وأضعق  أن خقصا التسعة وذا التقصيا.
ألن )م نكككى  لككك   عبكككال   كككى ثنتكككيى  ُننيااان:

فقكككطو بكككا  كككى ثنتكككيى ثنتكككيىو وثكككالو  كككى ثكككالو 
ثككالوو وككذا المعنككى  ككاأ  لككى أن المككراد التخييككر 

بمعنككككى الرككككئ لأل ككككااد  لككككى أنهككككا   2)ال النمككككع
 خسعة. 

نقكال  كى أبكي طكاور   3)لذل  فسر ابى وحام
 أل ااد التي خنمع ب نها عسمان وما: ا
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عسئ:  ؤخى ب  ل رئ بعر  إلى بعضو ووو 
َُاااِأ األ كككااد األصكككوأو نحكككو: عولككك  خعكككالى: ﴿ َْ َُ

َِي َوَساااْعَضٍأ ِإَذا َرَجْضااُتْم ِرْلاااَك َعَحاااَرة   َأيَّاانٍع ِواااي اْلَااا
ُِيَن َلْيَلَأ َوَأْرَمْمَحنَذن وعول  خعالى: ﴿  4)﴾َكنِمَلأ   َْ َُ
ِه َأْرَيِضيَن َلْيَلأَ ِبَضْحٍر وَ   . 5)﴾َتمَّ ِميَقنُت َريِي

وعسئ:  ؤخى ب  ال ل رئ بعرك  إلكى بعكضو 
و نما  راد ب  االنقرادو ال االإلتماوو ووكو األ كااد 

 المعاولة كهذه اآلية وآية سول  فاطر.
أ  مككككككككنهئ إلما ككككككككة ذوو إلنككككككككاحيى »وعككككككككاأ: 

إلنككككاحيىو وإلما ككككة ذوو ثالثككككة ثالثككككةو وإلما ككككة 
 ةو فكا إلن  مقرد بعاد.ذوو ألتعة ألتع

 وعاأ الحا ر:
ا أاو ِلي ِبوااد  أِن س     لاِكن ما  وا

ا  اا حا ماو    6)ذائاٌ  خاباو ي الن اسا ما  ناى وا
مااس ويرياون ثمان ة كما  ولئ يقولوا ث الو و  

َِي َوَسااْعَضٍأ ِإَذا عككاأ خعككالى: ﴿ َُااِأ َأيَّاانٍع ِوااي اْلَااا َْ َُ
 . 8)« 7)﴾َرَجْضُتمْ 

                                                           

 196مى سول  البقر  آية لعئ  (4)
 142مى سول  األ راط آية لعئ (5)
ان الهكك لييى عائلكك  سككا ا  بككى إلؤيككة.  نظككر فككي: د ككو  (6)

و الننككى الككااني 2/401و مونككي اللبيككب  1/237إلككك
و وأد  942و ركككككككر  ركككككككواوا المونكككككككي ص619ص 

 .458الكاخب ص
وخبوككي: خبتوككي أ  خ لككب. ويككروا سككباو بككااًل  ككى ذئككا  

 وموحا بااًل  ى موحاا.
 196مى سول  البقر  آية لعئ  (7)
 .2/401موني اللبيب إلك (8)
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مواعكككككككع وكككككككذه األلقكككككككا  اسككككككككتعملها وللنهكككككككا ب
المتنبكككي فكككي غيكككر موضكككع التقسككك ئ فكككي لأ  ابكككى 

 وحام فقاأ: 
 أحاد أم سااس في أحاد

  1)لييلتنا المنوطة بالتناد

                                                           

ظككر فككي: مونككى اللبيككب عائلكك /المتنبي مككى بحككر /  ن (1)
 2/402 

عككالوا: إن أبككا ال يككب لحككى فككي وككذا البيككت  ككا  لحنككا و 
فقاأ: أحاد وسااسو ولئ يسمع في القص   إال م نى 
 وثالو ولتاوو والخالط في  ماس وسااس و حال.

ومنهككا أنكك  صككور ليلككة  لككى )لييلككة و و نمككا خصككور  لككى 
 )لييل ة . 

ةو فك نهكككككا ومنهكككككا: أنككككك  صكككككورواو والتصكككككوير دليكككككا القلككككك
عصكككير و ثكككئ عكككاأ: والمنوطكككة بالتنكككادو وال ركككي  يككككون 

 أطوأ منها حين ذو فناعض آ ر كالم  أول .
ويمكككى الككرد  نكك  ب نكك : ال خنككاعض إذ إن التصككوير يكك خي 

 في كالمهئ أح انا للتعظ ئ كقوأ لبيا: 
 وكا أناس سوط خا ا بينهئ  

 دويه ة خصور منها األناما  
ا ونكا للتعظك ئو ألنك  اسكت الها ف بي ال يب عا صور اللي

حتكككى إلعلهكككا منوطكككة بالتنكككادو ويحتمكككا أنهكككا صكككور  
 لاعتها و قائها.

عولككك : أحكككاد وسكككااسو ف نككك  اسكككتعما النككك   ووكككو واحكككا وأمكككا 
وست مقرد ىو أ  أن  لئ  روكا أحكاد مككرل  وال سكتا مككرل  
كما وكو مكالوأ العكاد المعكاوأو بكا ألاد ا فكرادو واسكتعما 

ااأ  لككى التك يككر خنككو ا مككى اسككئ إطككالق م كك  المعككاوأ الكك
الكككاو ووككو أحككاد وسككااس فككي النكك  و ووككو واحككا  واحككا  
وست سكت .ووكذا االسكتعماأ منكا و والتنكو  لك   بلحكى 
با ضككككافة إلككككى أن  حككككال عككككا ولد فككككي الحككككعر فككككي عككككوأ 

   الكميت ابى  ياو ووو حنة:
 فلئ يستري وذ حتى لميك  

   فوق الرإلاأ  صاال  حالا 

 وأعوأ:
« بكككك و»لقسككككاد المعنككككى  لككككى خقككككا ر الع ككككع 

دون « بكالواو» توإل  ا  را  إلى خحكتئ الع كع 
غيروكككاو وككككون العكككاد معكككاواًلو وأن الكككواو لتنكككوي  

 نمع بيى أنواو القسمة.ال
 و ال ل م القساد في المعنى مى  ا  وإلوه:

:  ككام فهككئ المعنككى اللوككو  الككااأ  ل كك  أوللاان
 العاد المعاوأ.
: أن الكككككككواو ل سكككككككت  لكككككككى الع كككككككع الْااااااانني

 الموإلب للنمع.
: مخالقككككة داللككككة الككككواو لااللككككة أو لككككو الْنلاااار

 نابت منابها. 
 ووذا و ن دأ: 

أرككرط أصككا  ف نمككا  ككاأ  لككى دعككة اللوككة فككي
مى أصوأ االستحهاد أال ووكو القكرآن الككريئ فمكا 

لو « الواو»بااًل مى « أو»كان يعن ه أن ي خي بك 
ككان المعنككى يسككت  ئ ولككى ظهككر أن الصككوا  مككا 

بكا اثبكت البحكث أن « أو»أخى ب  مى الواو دون 
يحيا المعنى إلكى فسكاد  تنك ه  نك  « أو»القوأ بك 

 القرآن ولوة العر .
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   

 .615-1/614را  القرآن الكريئ وت ان   انظر: إ 
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 «بواو ال مان ة»القوأ  -2
غيكككر العاملكككة مكككا ا تلكككع « الكككواو»مكككى أنكككواو 

النحكككا  والمقسكككرون حكككوأ ح  قتهكككا أوكككي  ائكككا  أم 
  اطقة أم واو ثمان ة.

فعلككككككى القككككككوأ بككككككواو ال مان ككككككة لفككككككض النحككككككا  
كككا  ذلككك  مكككى المقكككوال  التكككي خقسكككا  ثبوخهكككاو بكككا   
المعنككى . وعككا نعتهككا بككذل  ابككى وحككام فككي أمككاكى 

فككي مون ككك  منهككا عولكك : مع بكككا  لككى فسكككاد  ا ككا  
فككي عولكك  « أو»المعنككى فككي منككي  الككواو بمعنككى 

َسااانءِ  خعكككالى:  ََ َلُكاااْم ِماااَن الحِي  ﴿َوااانْنِكُانا َمااان َلااان
َث َوُرَين َ  َْ َْْح  َوُُ  . 1)﴾َم

وأبلم مى وكذه المقالكة فكي القسكاد عكوأ »عاأ: 
َسااااْعَضأ  مككككى أثبككككت واو ال مان ككككةو وإلعككككا منهككككا: ﴿

 . 3 )2)«﴾ْم َكْلُبُلمْ َوَُنِمُحلُ 
وعاأ في موضكع آ كر: معترضكا  لكى القكوأ 

َحتَّ  ِإَذا َجنُءوَذان بواو ال مان ة في عول  خعالى: ﴿
ُْ َأْبَناُبَلن  عاأ:   4)﴾َوُوِتَا

أعوأ: لكو ككان لكواو ال مان كة ح  قكة لكئ خككى »
 . 5)«اآلية منهال إذ ل   فيها ذكر  اد البتة
 لكككى واو وعككاأ فكككي موضكككع ثالككث: معترضكككا 

ال مان ككة منتقككاا أبككي البقككا  العكبككر  حيككث ذوككب 
مككذوب الرككعقا  فككي القككوأ بككذل  فككي اآليككة مككى 

التَّاااانِئُبنَن اْلَضنِبااااُ وَن اْلَانِمااااُ وَن عولكككك  خعككككالى: ﴿

                                                           

 .3مى سول  النسا  آية لعئ  (1)
 .22مى سول  الكهع آية لعئ  (2)
 .2/402مونى اللبيب   (3)
 .73مى سول  ال مر آية لعئ  (4)
 .1/583مونى اللبيب   (5)

اااااانِجُ وَن اْنِمااااااُروَن  اااااانِئُانَن الرَّاِكُضاااااانَن السَّ السَّ
 . 6)﴾ِبنْلَمْضُروِف َوالحَّنُذنَن َعِن اْلُمْحَكرِ 

وذوب أبو البقا   لى إمامت  في وذه »عاأ: 
اآليككةو مككذوب الرككعقا  فقككاأ: إنمككا د لككت الككواو 
في الصقة ال امنة إ ذانا ب ن السكبعة  نكاوئ  كاد 
خككككامو ولككككذل  عككككالوا: سككككبع فككككي ثمان ككككةو أ : سككككبع 

   7)«أذلو في ثمان ة أربال
وعككككاأ فككككي موضككككع لابككككع  نككككا عولكككك  خعككككالى: 

ْن ُرْبِ َلااُه َأْ َواَجاان َخْيااَرا َعَساا  َريُّااُه ِإْن َللََّقُكاانَّ أَ ﴿
ِمْحُكنَّ ُمْسِلَمنٍت ُمْ ِمَحنٍت َ نِنَتانٍت َرنِئَعانٍت َعنِباَ اٍت 

َعاانٍت َوَأْبَكاانَرا عككاأ معترضككا  لككى   8)﴾َساانِئَانٍت َُيِي
 القائا بواو فيها بواو ال مان ة: 

وأبكككال  فككي آيككة التحككريئو ذكروككا القاضككي »)
سككككبق  إلككككى  القاضككككاو وخككككبن  باسككككتخراإلهاو وعككككا

 . 9)«ذكروا ال علبي
 الالاسة والتحليا: 

حيكككث خنكككا أن القائكككا بكككواو ال مان كككة إلما كككة 
مككى النحككا  مككنهئ: ابككى  الويكك  والحريككر  ونعككتهئ 
فريكككككئ مكككككى النحكككككا  بككككك نهئ: إلما كككككة مكككككى ضكككككعقة 

وابكككككى   10)النحكككككوييى كمكككككا نعكككككتهئ بكككككذل  المكككككراد 
ومكككككى المقسكككككريى ال علبكككككيو والقاضككككككي   11)وحكككككام

 القاضا.

                                                           

 .112مى سول  التوتة   (6
 .1/583مونى اللبيب   (7)
  .6)- 5مى سول  التحريئ آية لعئ ) (8)
 .1/584مونى اللبيب   (9)
 .167انظر: الننى الااني ص  (10

 .1/582انظر: مونى اللبيب   (11)
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اأ وككككككؤال : مككككككى  صككككككائص كككككككالم حيككككككث عكككككك
العكككككر : إلحكككككاق الكككككواو فكككككي ال كككككامى مكككككى العكككككادو 
م قولكككون: )واحكككا اثنكككان ثالثكككة ألتعكككة  مسكككة سكككتة 
سككبعة وثمان ككة  ارككعالا بكك ن السككبعة  نككاوئ  ككاد 

 كاما وخام وأن ما بعاوا  اد مست نع.
ويريكككاون بكككذل  أنهكككا خقكككع فكككي الكلمكككة ال امنكككة 

معبكككر مكككى الصكككقا  المسكككرود و لتكككاأ  لكككى أن ال
  ن  بها ثامى. أو  اده ثمان ة.

َوِسااايَق واسكككتالوا  لكككى ذلككك  بقولككك  خعكككالى: ﴿
الَّاااِ رَن ارََّقاااْنا َريَُّلاااْم ِإَلااا  اْلَجحَّاااِأ ُ َماااَرا َحتَّااا  ِإَذا 
ع   ََ َلُلاْم َخَزَنُتَلان َساَْ ُْ َأْبَناُبَلن َوَ ن َجنُءوَذن َوُوِتَا

عككككككالوا   1)﴾َعَلااااااْيُكْم ِلْبااااااُتْم َونْدُخُلنَذاااااان َخنِلااااااِ رنَ 
)وفتحكككككت  إن الكككككواو ونكككككا خكككككاأ  لكككككى أن للننكككككة 
ثمان ة أبوا و ألن العر  خستعما الواو م ما بعا 

  2)السككبعةو ولككذل  لمككا ذكككر إلهككنئ عككاأ: )فتحككت 
 بال واوو ألن أبوابها سبعة.

ووذا  لكى خقسكير بعكض المقسكريى م مكا نقلك  
 : 3) نهئ الرماني

َُااأ  بقولكك  خعككالى: ﴿ -2 َْ َراِبُضُلااْم  َسااَيُقنُلنَن َُ
َكْلااُبُلْم َوَيُقنُلاانَن َخْمَسااأ  َسنِدُسااُلْم َكْلااُبُلْم َرْجَماان 
ََْيِ  َوَيُقنُلنَن َسْعَضأ  َوَُانِمُحُلْم َكْلاُبُلْم ُ اْل َريِياي  ِبنْل

                                                           

 .73مى سول  ال مر آية لعئ   (1
ككن ئا اآليككة عولكك  خعككالى: ﴿ (2) ها وا ِإلاككى إلا ككر  قا ِسككيئا ال ككِذ ىا كا وا

نا  كئ   ا ا عااأا لاه  ا وا ا  وواا ف ِتحات  أاب وااب ها ت ى ِإذاا إلا ًرا حا كا   ما ت ها
تِ ك كككككئ   لاككككك  ك ئ  آياكككككاِ  لا كككككٌا ِمكككككن ك ئ   ات ل كككككونا  ا أالاكككككئ  ياككككك  ِخك ئ  ل س 
ِلماة   ق ت  كا لاِكى  حا ئ  واذاا عاال وا بالاى وا ِمك  وناك ئ  ِلقاا ا  او  ي ن ِذل  وا

﴾ )ال مر  لاى ال كااِفِريىا ذااِ   ا   .71ال عا
 .64معاني الحروط للرماني ص (3)

ِرِلْم َمن َيْضَلُمُلْم ِإاَّ َ ِليل  َواَْ ُرَمانِر ِوايِلْم  َأْعَلُم ِبِض َّ
ُِ ِويِلْم ِمْحُلْم َأَحَ اِإاَّ ِمَراَء َ نِذَرا َوَا   . 4)﴾َرْسَتْع

وكان  لي بى ع سى يصح  وذا القوأ كما 
 . 5)نقل   ن  الرماني

التَّاااااااانِئُبنَن اْلَضنِبااااااااُ وَن عولككككككك  خعككككككككالى: ﴿-3
ااااانِجُ وَن  ااااانِئُانَن الرَّاِكُضااااانَن السَّ اْلَانِماااااُ وَن السَّ

 . 6)﴾اْنِمُروَن ِبنْلَمْضُروِف َوالحَّنُذنَن َعِن اْلُمْحَكرِ 
إذ يقككوأ العكبككر  منتم ككا فككي وككذه اآليككة لمككى 

 عاأ بواو ال مان ة: 
إنمككا د لككت الككواو فككي الصككقة ال امنككة إ ككذانا »

بكك ن السككبعة  نككاوئ  ككاد خككامل ولككذل  عككالوا: سككبع 
فككككي ثمان ككككةو أ  سككككبع أذلو فككككي ثمان ككككة أرككككبالو 
و نما دلت الكواو  لكى ذلك ل ألن الكواو خكؤذن بك ن 

لككذل  د لككت فككي بككا  مككا بعككاوا غيككر مككا عبلهككاو و 
 . 7)«  ع النسئ

  ريا أن يقوأ: 
ب ن الواو واو ثمان ة كما عكالوا ووكي مكع ذلك  
ال خخككر   ككى كونهكككا مككى بكككا    ككع النسكككئ إذ 

 إن ما بعاوا يوا ر ما عبلها.
َعَساا  َريُّااُه ِإْن َللََّقُكاانَّ وعولكك  خعككالى: ﴿ -4

نٍت ُمْ ِمَحاانٍت َأْن ُرْبِ َلااُه َأْ َواَجاان َخْيااَرا ِمااْحُكنَّ ُمْسااِلمَ 
َعاااااانٍت  َ نِنَتاااااانٍت َرنِئَعاااااانٍت َعنِبااااااَ اٍت َساااااانِئَانٍت َُيِي

  8)﴾َوَأْبَكنَرا
 

                                                           

 .22 سول  الكهع اآلية  (4
 .64انظر: معاني الحروط ص (5)
 .112مى سول  التوتة آية لعئ  (6)
 .2/662التب ان في إ را  القرآن    (7

  .5التحريئ ) (8)
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 ومذوب المحققيى: 
أن الكككككواو فكككككي ذلككككك  إمكككككا  اصكككككقةو و مكككككا واو 
الحكككاأ. ولكككئ   بتكككوا واو ال مان كككة. وأنككككر القالسكككي 
واو ال مان ككككةو لمككككا ذكروككككا ابككككى  الويكككك  فككككي بككككا  

 وه  ى كا آية. ولننظر لما عال  1)المناظر 
 : 2)﴾َوَُنِمُحُلْم َكْلُبُلمْ أما آية ﴿

فعنا ال إلا : د وأ الواو وهنا و  راإلها مى 
األوأ واحككككٌاو وعككككا ينككككو  أن يكككككون الككككواو  ككككا ا 
ليكككاأ  لكككى انق كككاو القصكككةو وأن الحكككي  عكككا خكككئ 
حيكث نقككا ذلك   ككى ال إلكا  أبككو إلعقكر النحككاس: 
 وعاأ: م كون المعنى  ل   أن ى إلا و    بكر

بما يقولونو ثئ أخى بح  قة األمر فقكاأ: وثكامنهئ 
 فالكالم مست نع.   3)كلبهئ

 و نا ال مخحر : 
أن وذه الواو التي خا ا  لى النملة الواععة 

« حكاال»للنكر و كما خكا ا  لكى الواععكة « صقة»
المعرفككككة فككككي نحككككو عولكككك : )إلككككا ني لإلككككا ومعكككك  
آ ر  و)مرل  ب يا وفي  اه سك ف . ومنك  عولك  

َ  : ﴿خعككالى َوَماان َأْذَلْكَحاان ِمااْن َ ْرَيااٍأ ِإاَّ َوَلَلاان ِكَتاان
 ﴾. َمْضُلنع

وفائكككاخها خ كيككككا لصكككوق الصككككقة بالموصككككوط 
والااللكككة  لكككى اخصكككاف  بهككككا أمكككر ثابكككت مسككككتقر. 
ووذه الواو وي التي أذنكت بك ن الكذ ى عكالوا سكبعة 
وثكككامنهئ كلكككبهئ عكككالوه  كككى ثبكككا   لكككئ وطم نينكككة 

 لإلئ غيروئ. نق و ولئ  رإلموا بالظى كما

                                                           

 .168الننى الااني ص (1)
 .22مى سول  الكهع آية لعئ  (2)
 .3/277معاني القرآن و  راب  لل إلا    (3)

 والاليا  ل  : 
أن ى سكككبحان  أخبكككع القككككوليى األولكككيى عولكككك : 
)لإلمككا بالويككب  وأخبككع ال الككث عولكك : )ومككا يعلمهككئ 

 إال عليا .
حكككيى وععكككت الكككواو  --وعكككاأ ابكككى عبكككاس 

انق عككككت العككككا . أ  لككككئ  بككككئ بعككككاوا  ككككا   كككككاد 
 لتقكككت إليهكككاو وثبكككت أنهكككئ سكككبعة وثكككامنهئ كلكككبهئ 

 . 4) لى الق ع وال با 
ومكككككا ذوكككككب إل ككككك  ال مخحكككككر  مكككككى أن الكككككواو 
د لككت  لككى النملككةل ألنهككا صككقة لنكككر  صككحح  

 العكبر . 
إذ إن لابعهكككككئ مبتكككككاأ وكلكككككبهئ  بكككككره والنملكككككة 
صقة ل الثةو ول ست حاالل إذ ال  اما لهال ألن 

ال يعماو وال يص  « وئ»التقا ر: )وئ ثالثة و و
أن يقكككال وكككؤال ل ألنهكككا إركككال  إلكككى حاضكككرو ولكككئ 

يروا إلككى حاضككر. وعككاأ: لككو كانككت الككواو ونككا يحكك
وفككككي النملككككة التككككي بعككككاوا لنككككا  كمككككا إلككككا  فككككي 
النملكككككة األ يكككككر ل ألن النملكككككة إذا وععكككككت صكككككقة 
لنكككر  إلككا  أن خككا لها الككواو .ووككذا وككو الصككح   

 . 5)في إد اأ الواو في ثامنهئ
ويؤيا ما عال  ال مخحر  في خوإل ك  ا  كرا  

عبككال : )كككانوا  أن أك ككر المقسككريى  لككى أن عائككا
ووككككذا « وككككئ المسككككلمون »سككككبعة وثككككامنهئ كلككككبهئ  

                                                           

 3/59الكحاط    (4
 2/843لقرآن  انظر: التب ان في إ را  ا (5)
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القككوأ اسككتاأ  ل كك  مككى  ككا  وإلككوه ذكروككا القخككر 
 .   1)الرا   

 أولها: 
أن الواو في )وثامنهئ  وي الواو التكي خكا ا 
 لى النملة الواععة صقة للنكر  كمكا خكا ا  لكى 
الواععكة حككاال مكى المعرفككة فككي نحكو عولكك  إلككا ني 

 مرل  ب يا وفي  اه س ف.لإلا ومع  آ رو و 
وفائكككككاخها خوكيكككككا ثبكككككو  الصكككككقة للموصكككككوط 
والااللة  لى أن اخصكاف  بهكا أمكر ثابكت مسكتقرو 
فكانككككت وككككذه الككككواو دالككككة  لككككى صككككاق المسككككلميى 
اللككككذ ى عككككالوا إنهككككئ كككككانوا سككككبعة وثككككامنهئ كلككككبهئو 
وأنهكككئ عكككالوا عكككوال متقكككرًلا متحققكككا  كككى ثبكككا  و لكككئ 

 وطم نينة نق .
 ال اني:
خعككككككالى  كككككككص وكككككككذا الموضكككككككع بهكككككككذا  أن ى

الحكككرط ال ائكككا ووكككو الكككواو فوإلكككب أن خحصكككا بككك  
فائككا   ائككا  صككونا للقككظ  ككى التع يككاو وكككا مككى 
أثبكككككككت وكككككككذه القائكككككككا  ال ائكككككككا  عكككككككاأ المكككككككراد منهكككككككا 

 خخص ص وذا القوأ با ثبا  والتصح  .
 وال الث:

ككككانوا ثالثكككا : » 2)أنكك  خعكككالى أخبكككع عككوأ السكككيا
كككككانوا  مسككككة »اعككككب: وعككككوأ الع« ولابعهككككئ كلككككبهئ

                                                           

وانظككككر:  281-10/280انظككككر: مقككككاخ   الويككككب    (1
 1/582المونى  

 نتهككي « نصككالا ننككران»السككيا والعاعككب: كككان أمككر   (2
إلكككى ثالثكككة: السكككيا والعاعكككب واألسكككقع. وككككان السكككيا 
 تككككولى األمككككول الخالإل ككككةو واألسككككقع  تككككولى الحكككك ون 
الا ن ككككةو والعاعككككب  تككككولى األمككككول الاا ل ككككة. )وككككامش 

  .3/58ع  الكار

أخبكككككع وككككككذ ى القكككككوليى بقولكككككك  « وسادسكككككهئ كلككككككبهئ
خعككككككالى: )لإلمككككككا بالويككككككب  وخخصكككككك ص الحككككككي  
بالوصع  اأ  لى أن الحاأ في الباعي بخالف و 
فوإلب أن يككون المخصكوص بكالظى وكو القكوالن 
األوالنو وأن يكون القوأ ال الث مخالقكا لهمكا فكي 

 كونهما لإلما بالظى.
 والرابع:

ى لمكككككا حككككككى عكككككولهئ: )ويقولكككككون أن ى خعكككككال
ُ اْل َريِياي َأْعَلاُم سبعة وثامنهئ كلبهئ  عاأ بعاه: ﴿

ِرِلْم َمن َيْضَلُمُلْم ِإاَّ َ ِليال   ﴾  كاأ  لكى أن وكذا  ِبِض َّ
القكككوأ ممتككككا   كككى القككككوليى األولكككيى بم يككككا القككككو  

 والصحة.
 والخام :

﴾ ووككذا َمان َيْضَلُمُلاْم ِإاَّ َ ِليال  أنك  خعكالى عكاأ ﴿
تركككي أنككك  حصكككا العلكككئ بعكككاخهئ لكككذل  القليكككاو يق

-وكا مى عاأ مى المسلميى عكوال فكي وكذا البكا 
عككالوا إنهككئ كككانوا سككبعة وثككامنهئ كلككبهئ فوإلككب أن 
يكون المراد مى ذل  القليا وؤال  الذ ى عالوا وذا 

 القوأ.
وكككان ابككى عبككاس يقككوأ: أنككا مككى ذلكك  العككاد 

 .القلياو وكان يقوأ إنهئ سبعة وثامنهئ كلبهئ
ونقكا ابككى وحكام أنكك  عيككا: إن الكواو ونككا وككي واو 
الحاأو و لى وذا م قال المبتاأ اسكئ إركال  أ  وكؤال  

 سبعة ل كون في الكالم ما يعما في الحاأ. 
 ويرده: 

أن حككككككذط  امككككككا الحككككككاأ إذا كككككككان معنويككككككا 
 . 3)ممتنع

                                                           

 1/582مونى اللبيب   (3)
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ولهكككككككذا لدوا  لكككككككى المبكككككككرد عولككككككك  فكككككككي بيكككككككت 
 القر دق: 

  ف صبحوا عا أ اد ى نعمتهئ
  1)إذ وئ عريش و ذ ما م لهئ بحر  

إن )مككككك لهئ  حكككككاأ ناصكككككبها  بكككككر محكككككذوطو 
 أ : )و ذ ما في الوإلود بحر مماثال لهئ .

ُْ أما: عول  خعكالى ﴿ َحتَّا  ِإَذا َجنُءوَذان َوُوِتَاا
  2)﴾َأْبَناُبَلن

والتقكا ر:   3)فذوب المبرد إلكى أن الكواو  ائكا 
و مقحمة )حتى إذا إلا ووا فتحت أبوابها  . فالوا

  ائا  وأنحا: 
 فلما أإل نا ساحة الحي وانتحى

  4)بنا ب ى  بت ذ  عقاط  قنقا
عككككككاأ: والمعنككككككى فلمككككككا أإل نككككككا سككككككاحة الحككككككي 

 انتحى. والواو  ائا .

                                                           

مى بحر/ البس طو عال  القر دقو  نظر في: الكا وان  (1)
هو القكككاور و 1354و نحكككر الصكككاو و سكككنة 223ص 

و ورككككككككككر  2/137و  355/ 1ورككككككككككر  التسككككككككككهيا  
 .1/433و  1/395الكام ة الحام ة  

 .73مى سول  ال مر آية   (2
عان ككك  انظكككر: المقتركككب  /نقلككك   نككك  ال إلكككا  فكككي م(3) 

 .4/22والنحاس   4/363 
عائلككككك / امكككككر؛ ال ككككك  و مكككككى بحكككككر ال ويكككككا فكككككي الكككككا وان  (4)

 .1958مصر  -و خحقيئ: أبو القرا إبراه ئ15ص
 -244 نظككككككر فككككككي: األ ه ككككككة فككككككي  لككككككئ الحككككككروط ص 

للهكككككككرو و خحقيكككككككئ:  بكككككككاالمعيى الملكككككككوحي. دمحكككككككئ 
و لصككككككككككككع 457مو وا نصككككككككككككاط 1971 -ه1391

 .4/413و والخ انة  425المباني ص 

وا تقى الخليا مى اآليةو والقوأ فيها. وخكلكئ 
 ككى البيككت فقككاأ: إلككوا  لمككا محككذوطو والتقككا ر: 

 فلما اإلت نا ساحة الحي  لونا ونعمنا. 
اأ الرمككاني وينككي   لككى عولكك  أن النككوا  عكك

 . 5)في اآلية: محذوط
والتقكككا ر: حتككككى إذا إلا ووكككا وفتحككككت أبوابهككككا 

 فا وا ونعموا.
 عاأ سيبوي : 

َحتَّاا  ِإَذا وسك لت الخليككا  كى عولكك  إلكا ذكككره: ﴿»
ُْ َأْبَناُبَلن ﴾ أ ى إلوابها فقاأ: إن العكر  َجنُءوَذن َوُوِتَا

وا  فكي كالمهكئ لعلكئ عا خترذ في م ا وذا الخبكر النك
 . 6)«الخبر أل  ري  وضع وذا الكالم

و نككا الكككوفييى: الككواو فككي اآليككة ) ائككا   نقلكك  
ووككككو   8)والمككككراد   7) ككككنهئ أبككككو إلعقككككر النحككككاس

  ككككك   نكككككا البصكككككرييى ألنهكككككا خقيكككككا معنكككككى ووكككككي 
الع ككع وهنككا والنككوا  محكككذوط عككاأ محمككا بكككى 
  يا: أ  )سعاوا  ووكذا  رفض البصريون  يكاد  

او م لقا و نما وي إما  اطقة و مكا واو الحكاأ الو 
 موافقا للكوفييى:   9)وأنحا األ قش

ة و لئ يكى  با  حا  ف ذا وذلِ  يا ك 
لام ِة بالق بخ اأ    10)إال كا

                                                           

 .64انظر: معاني الحروط ص  (5
وانظكككككر: معكككككاني الحكككككروط للرمكككككاني  1/453الكتكككككا    (6)

 .64ص
 .4/22إ را  القرآن للنحاس    (7

 166انظر النني الااني ص (8)
 2/497انظر: معاني القرآن لأل قش   (9)

عائلكككك  خمكككك ئ ابككككى مقبككككا مككككى بحككككر الكامككككاو  نظككككر  (10)
-ا : )أو والصكككحا  واللسكككان والتككك259في/الكككا وان 
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وعكككاأ: م حكككب  أن يككككون  ريكككاو فككك ذا ذلككك  لكككئ 
 يكى.

ََ َلُلااااااْم وإلعككككككا منكككككك  عولكككككك  خعككككككالى: ﴿ َوَ اااااان
معنكككى:  حيكككث يقكككاأ  نكككاه وكككذا فكككي  1)﴾َخَزَنُتَلااان

 )عاأ لهئ  ك ن   لقي الواو  لى حا عول .
والقكككوأ بال يكككاد  فكككي الكككواو كنكككوو مكككى أنوا هكككا 

 .  2)عوأ للكوفييى وخبعهئ ابى مال 
 عاأ المالقي: 

إال عولكك  خعككالى: )وفتحككت أبوابهككا  فكك ن الككواو 
م ككك  واو الحكككاأو ألن الكرامكككة للواصكككليى لكككا ولها 

 . 3)أن يناوا أبوابها مقتحة لهئ
وغيكككككككره إلكككككككى أنهكككككككا واو   4)القالسكككككككي وذوكككككككب

 «.الحاأ»
والمعنكككى: حتكككى إذا إلا ووكككا وعكككا فتحكككت أ : 

 إلا ووا ووي مقتحةو ال  وعقون.
: حتككى إذا  5)وتهكذا المكذوب يقككوأ ال مخحكر  

إلا ووككككا إلا ووككككا وفتحككككت أبوابهككككا: أ  مككككع فككككت  
أبوابهاو وعيا أبوا  إلهنئ ال خقت  إال  نا د وأ 

نة فمتقام فتحهكا بكاليا أولها فيهاو وأما أبوا  الن
َُ عولككك : ﴿ َْباااَنا   6)﴾َجحَّااانِت َعاااْ ٍن ُمَعتََّااااَأ َلُلاااُم اُْ

                                                                                   

و ركر   مكا  الحكافظ 3/213م و رر  التسكهيا  -م
و 45و خكككككككككذكر  النحكككككككككا  ص650و كككككككككا  اللقكككككككككظ ص 

 .165والننى  4/420والخ انة  
  .73مى سول  ال مر آية لعئ ) (1)
 .213 -212/ 3انظر: رر  التسهيا   (2)
 .425انظر لصع المباني  (3)
 .169انظر: الننى الااني ص (4)
وانظكككككر: مقكككككاخ   الويكككككب  2/68انظكككككر: الكحكككككاط   (5)

 13/485. 
 .50مى سول  ص آية لعئ  (6)

فلكذل  إلككي  بككالواو. ك نك  عيككا: حتككى إذا إلا ووككا 
 وعا فتحت أبوابها.

فاسككككتاأ ال مخحككككر   لككككى كونهككككا واو الحككككاأ 
 حيث صر  في اآلية ب ن )مقتحة  حااًل.

ال خخر   ى أحا أمكريى إمكا   7)و نا المالقي
لع ع و ما الحاأو و ن وععت دالكة مكع ال مان كة ا

أو فككي ال ككامى ال يخرإلهككا  ككى معنككى الع ككع أو 
واو الحاأ ويست ن  لذل  بقول : )وفتحت  حيكث 

 وععت في ال امى بالعرل ال بالقصا.
 وإلوا  إذا  لى وذا القوأ: 

محكككككككذوط خقكككككككا ره بعكككككككا  الكككككككا ى. أ  )نكككككككالوا 
أ : المنكككى  وحككككذط للتعظككك ئ وعيككككا بعكككا أبوابهككككا 

د لوواو وعيا: النوا  )عاأ لهئ  والواو مقحمةو 
 وعيا النوا  )فتحت  والواو مقحمة.

ولفككض ابككى وحككام أيرككا القككوأ بككواو ال مان ككة 
فكككي اآليكككة إذ يقكككوأ مع بكككا  لكككى عكككولهئ بال مان كككة: 

وأعوأ لو كان لواو ال مان ة ح  قة لئ خكى اآليكة »
منهككال إذ لكك   فيهككا ذكككر  ككاد البتككةو و نمككا ذكككر 

ألبككوا و ووككي إلمككع ال  ككاأ  لككى  ككاد  ككاصو ا
ثككئ الككواو ل سككت دا لككة  ل كك و بككا  لككى إلملككة وككو 

 . 8)«فيها
و لى عوأ ابى وحام القوأ بواو ال مان كة فكي 
اآلية يعا فساد في المعنكى إذ لك   مقصكود  كاد 
ولئ يكى في اآلية وو دا ئ لذل  ولذل  وكو  كرا 
أ  لأ  مى آلا  المحققيى وكو أفركا مكى القكوأ 

او ال مان ككة فككي اآليككة. فككذكر أن ونككاذ آلا  فككي بكو 

                                                           

 .426انظر: لصع المباني ص (7)
 .1/583الننى الااني   (8)



 م2019العدد الثامن والثالثون             جملة كلية اللغة العربية باملنصورة  

585 

 

اآلية  الط ال مان ة فقا خكون مقحمة  ائا   لى 
عكككككوأ المبكككككردو وعكككككا خككككككون واو الحكككككاأ كمكككككا عكككككاأ 
القالسي ويا ئ األ ير أن  عيا: و نما فتحت لهئ 
عبككا منيكك هئ إل امككا لهككئ  ككى أن يققككوا حتككى خقككت  

ا لهئ فعلى أحا وذ ى التوإليهيى يص  المعنى أم
 ال مان ة فتقسا المعنى

فكالواو   1)﴾َوالحَّانُذننَ وأمكا آيكة عولك  خعكالى: ﴿
م ك   اطقكةو وحكمككة ذكروكا فككي وكذه الصككقة دون 
ما عبلها مى الصقا : ما بكيى األمكر والنهكي مكى 

 التراد.
فنككككككككي  بككككككككالواو لاب ككككككككة بينهمككككككككا لتبا نهمككككككككاو 

 . 2)وخنافيهما
وعاأ بعرهئ: وي  ائكا . ولك   بحكي  ذككر 

 . 3) نهئالمراد  
ممككككا يحكككككعر ب نككككك  يميكككككا كالمككككك  إلكككككى كونهكككككا 

  اطقة  لى القوأ األوأ ول ست ب ائا .
لككذل   ككرا ابككى وحككام الككواو فككي )والنككاوون : 
فالنككاوون  ككى المنكككر و ن كككان الوصككع ال ككامى 
إال أن الظكككككككاور فكككككككي اآليكككككككة الع كككككككع فكككككككي وكككككككذا 
الوصع بخصوص  إنما كان مى إلهة أن األمر 

« نهككككككككي»و «أمككككككككر» والنهككككككككي مككككككككى حيككككككككث ومككككككككا
 . 4)متقابالنو بخالط ب  ة الصقا 

أو ألن اآلمككككر بككككالمعروط نككككاه  ككككى المنكككككرو 
 ووو خرذ المعروط.

                                                           

 .112التوتة اآلية سول   (1)
 .168الننى  (2)
 .168السابئ  (3)
 .1/583انظر: مونى اللبيب   (4)

والنكاوي  كى المنككر آمكٌر بكالمعروطل ف ركير 
إلى اال تااد بكا منهمكاو وأنك  ال يكتقكي م ك  بمكا 

ل ثئ إنك  انتقكا مكذوب  5)يحصا في ضمى اآل ر
العكبككككككر  فككككككي آليككككككة حيككككككث إنكككككك  ذوككككككب مككككككذوب 

قا  بككالقوأ بككواو ال مان ككة إ ككذانا بكك ن وككؤال  الرككع
يعكككاون السكككبعة  نكككاوئ  ككككاد خكككامو ولكككذل  عككككالوا: 
 سبع في ثمان ةو أ  سبع أذلو في ثمان ة أربال.

والصوا   نا ابى وحام أن الواو د لت فكي 
م ككككا وككككذا الم ككككاأ للموككككا ر  ولكككك   كمككككا    مككككون 
ثمان ككةل ألن وضككعها فككي الم ككاأ  لككى موككا ر  مككا 

 . 6)عبلها بعاوا لما
فل   مى وكذا   7)﴾َوَأْبَكنَراوأما عول  خعالى: ﴿

البا و ألن الواو م ك   اطقكةو وال بكا مكى ذكروكاو 
 ألنها بيى وصقيى ال ينتمعان في محا واحا.

  9)والكككككككككككككرا     8)عكككككككككككككاأ بكككككككككككككذل  ال مخحكككككككككككككر  
 . 12)وابى وحام  11)والمراد   10)والعكبر  

أ ليت الصقا  كلها مكى »يقوأ ال مخحر : 
ووسككككط بككككيى ال يبككككا  واألبكككككالو ألنهككككا  العككككاطع

صكككقتان متنافيتكككان ال ينكككتمعى فيهمكككا اإلتمكككا هى 
 . 13)«في سائر الصقا . لذا ل مت واو الع ع

                                                           

 السابئ. (5)
 السابئ. (6)
  .5مى سول  لتحريئ آية لعئ ) (7)
 .4/424انظر: الكحاط   (8)
 .592مقاخ   الويب  / (9)

 انظر: التب ان في إ را  القرآن. (10)
 .169الننى الااني  (11)
 .1/584انظر: مونى اللبيب   (12)
 .4/424الكحاط   (13)
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ولد ابى وحام القكوأ بال مان كة: ونكا مكى  كا  
 وإلوه: 
أن وكككذه الكككواو وععكككت بكككيى صكككقتيى ومكككا  -1

خقس ئ لمى ارتما  لكى إلم كع الصكقا  السكابقةو 
إذ ال خنتمككككككككع ال يوتككككككككة فككككككككال يصكككككككك  إسككككككككقاطهاو 

والبككككال ل وواو ال مان كككة  نكككا القائكككا بهكككا صكككالحة 
للسكككقوطل وأمكككا عكككوأ ال علبكككي إن منهكككا الكككواو فكككي 

اااااانٍع عولكككككك  خعككككككالى: ﴿ ٍَ َوََُمنِنَيااااااَأ َأيَّ َسااااااْعَ  َلَياااااان
فسهو بيىو و نما وي  نا ابى وحام   1)﴾ُحُسنَمن

 وذه واو الع عو ووي واإلبة الذكر
ة ال ثامنةل إذ أوأ إن )أبكالا  صقة خاسع-2

 مسلما .»ال «  يًرا منكى»الصقا  
فكككك ن أإلككككا  بكككك ن )مسككككلما   ومككككا بعككككاه  -3

خقصيا )لخيكًرا مكنكى ل فلهكذا لكئ خعكا عسك مة لهكاو 
علنكككا: وككككذل  )ثيبكككا  وأبككككالا  خقصكككيا للصكككقا  

 . 2)السابقةو فال نعاوما منهييى
 استنتا : 

بالاسكة الككواو فكي مواضككعها مكى اآليككا  خبككيى 
القككوأ بككواو ال مان ككة إذ إن المعنككى معهككا ال فسككاد 

يست  ئ ولئ  تحصا من   لى فائا و فقا ثبت أن 
الكككواو لهكككا معنكككى ي لبهكككا ويتحقكككئ بهكككا. فقكككي آيكككة 
الكهع )وثامنهئ كلبهئ  كانت الواو الاا لة  لى 
النملككة الواععككة صككقة للنكككر  عبلهككا حيككث إن وككذا 
القكككوأ ككككان لمسكككمى نصكككالا ننكككران وككككان وكككذا 

أولككى مككى سككائر اآللا  وكانككت الككواو  لككى  الككرأ 
وكذا الككرأ  لهككا فوائككا  ا ككا  منهككا أن السككبعة نكككر  

                                                           

 .7مى سول  الحاعة آية لعئ  (1)
 .1/584انظر: مونى اللبيب   (2)

وعككككا وصككككقت بالنملككككة بعككككاوا. وأن السككككبعة  نككككا 
العككر  أصككا فككي المبالوككة فككي العككاد  ؤنسكك  عولكك  

ِعْر َلُلااْم َسااْعِضيَن َماارَّةَ خعككالى: ﴿ َْ و ذا   3)﴾ِإْن َرْسااَت
ة ذككروا لقظكا كان كذل و فك ذا وصكلوا إلكى ال مان ك

 ككككاأ  لككككى االسككككت ناط ولكككك   المككككراد منكككك  العككككاد 
 ثمان ة خحا ا إال ب ريئ العرل ول   القصا.

ُْ وأمككا آيككة ال مككر ﴿ َحتَّاا  ِإَذا َجنُءوَذاان َوُوِتَااا
﴾ ف بككككككت أنهكككككككا واو الحككككككاأ: )حتكككككككى إذا َأْبَناُبَلاااااان

إلا ووكككككككا وحكككككككادوا حالكككككككة كونهمكككككككا مقتحكككككككة لهكككككككئ 
نكال فلكئ يككى األبوا   خكريمكا لهكئ بخكالط أوكا ال

 لهئ خكريئ فال خقت  لهئ النال إال وعت المني .
﴾ َوالحَّااانُذنَن َعاااِن اْلُمْحَكااارِ وأمكككا آيكككة التوتكككة ﴿

فهككككي لاب ككككة لمككككا بينكككك  مككككى صككككقتيى متناعرككككتيى 
اااااانُذنَن َعااااااِن ﴾ ﴿اْنِمااااااُروَن ِباااااانْلَمْضُروفِ ﴿ َوالحَّ

﴾ حتككى خظهكر وخككرتط وكذ ى المعنيككيى لمككا اْلُمْحَكارِ 
 با ى.بينهما مى خناط وخ

َعاانٍت َوَأْبَكاانَراوأمككا آيككة التحككريئ ﴿ ﴾ فللتنويككع َُيِي
والتقسككككك ئ ووكككككي ال يمككككككى إسكككككقاطها بخكككككالط واو 

 ال مان ة  نا القائليى بها ينو  إسقاطها.
أضككع إلككى ذلكك  إب ككاأ القككوأ بككواو ال مان ككة 

 بقوأ الققاأ: 
مع بكككا  لكككى القكككوأ بهكككا بقولككك : لككك   بحكككي  

أَُّ الَّاِ   َا ِإَلاَه ُذاَن والاليا  ل   عول  خعكالى: ﴿
ُع اْلُماْ ِمُن اْلُمَلاْيِمُن  اَْ وُس السَّ ِإاَّ ُذَن اْلَمِلُك اْلُق ُّ

اارُ  ولككئ  ككذكر الككواو فككي   4)﴾اْلَضِزيااُز اْلَجعَّاانُر اْلُمَتَكبِي

                                                           

 .80مى سول  التوتة آية لعئ   (3
 .23ية لعئ الححر آ (4)
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النعكت ال كامى. فكاأ ذلك   لكى ب كالق القكوأ بهكا 
 . 1) لى ا طالق

 
 
 

 الع ع بالنصب -3
   النقي أو ال لببعا الواو في إلوا

مى المواضع التي أركال إليهكا النحكا  بالقسكاد 
فكككي المعنكككى إذا حملكككت  لكككى الع كككع عكككوأ ابكككى 

 يا ش:
 وأما عوأ اآل ر: »

  لى الحكئ الم خى  وما إذا عرى 
  2)عر ة أن ال ينول ويقصا 

والحاوا م   لفع )يقصا و وع ع   مكا عبلك و 
فههنككككا ال يصكككك  النصككككب بككككالع ع  لككككى األوأو 

نكككك  يقسككككا المعنككككىو ألنكككك  يصككككير  ل كككك : )غيككككر أل
 . 3)«النول وغير القصا و وذل  فاسا

                                                           

 .1/282انظر: مقاخ   الويب   (1)
عائل  /نسب في الخ انة إلى أبي اللحام التولبي وفي  (2)

اللسككان )عصككا  أن وككذه النسككبة وككي الصككح حة. مككى 
 بحر/ ال ويا.

والحككككككككككككئ /الحكككككككككككاكئ الككككككككككككذ  يقركككككككككككي بكككككككككككيى النككككككككككككاس . 
 والقر ة/الحكئو والقصا/العاأ. )اللسان عصا .

ى الق ككككعو ألن معنككككاه: والحككككاوا م كككك  /لفككككع )يقصككككا   لكككك
و 7/40وينبوككككككي لكككككك  أن يقصككككككاو رككككككر  المقصككككككا  

و ورككككككر  رككككككواوا 1952بككككككوالق  3/613والخ انككككككة  
و خحقيكككككئ  بكككككا الع يككككك  لتكككككا  و ميلككككك  263المونكككككي 

 .1393دمحئ 
 .7/40رر  المقصا   (3)

كمككا أرككال الرضككي إلككى أن النصككب فككي وككذا 
 البيت  ؤد  إلى التناعض إذ يقوأ: 

  لى الحكئ الم خى  وما إذا عرى 
 حكومت  أن ال ينول ويقصا 

لئ  نصب )يقصا  ألن  احتما مكع النصكبو 
المنقكككي م ككككون  أن يككككون مع وفكككا  لكككى )ينكككول 

المعنككككى ) لككككى الحكككككئ أن ال ينككككول وال يقصككككا و 
  4)ووو خناعض....و

كمككككا أرككككال الرضككككي إلككككى مككككوطى آ ككككر مككككى 
 القساد إذ يقوأ: 

 وعاأ سيبوي  في عوأ الحا ر: »
 وما أنا للحي  الذ  ل   نافعي 

  5)ويورب من  صاحبي بقؤوأ 
ينكككككو  لفكككككع )يوركككككب  ونصكككككب و أمكككككا الرفكككككع 

أ ني عولك : )لك   نكافعي و فلع ق   لى الصلةو 
وعككككاأ أبككككو  لككككيو فككككي كتككككا  الحككككعرو )بككككا وككككو 
  ع  لى )نافعي  لول   بحي و ألن  يككون: 

                                                           

 .4/74رر  الرضي للكام ة    (4
 3/52مككى بحككر/ ال ويككاو   نظككر فككي /المنصككع    (5

-إبكراه ئ مصك قى و بكا ى أمكيى خحقيئ-البى إلني
-76و األصككككككككككككما ا  ص1379-1373الحلبككككككككككككي 

المعكككالط -خحقيكككئ أحمكككا ركككاكر و بكككا السكككالم وكككالون 
و 3/619و الخ انككككككة  7/36و ابكككككى ياككككك ش  1375

 1299بوالق -للبوااد 
خقككا ره /ومككا أنككا بقككؤوأ للحككي  غيككر النككافعو وألن يورككب 
منكككككك  صككككككاحبي أ  لسككككككت بقككككككؤوأ لمككككككا  ككككككؤد  إلككككككى 

  ال يقكككوأ الوركككب و نمككا يقكككوأ مكككا  كككؤد  غرككب وألن
إلكككى الوركككب. وينكككو  ويوركككبو   قكككا  لكككى صكككلة 

 الذ  ووو أظهر وأخقى.
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المعنكككىو إذنو مكككا أنكككا بقكككؤوأ للحكككي  الكككذ  لككك   
يوركككككب منككككك  صكككككاحبيو أ : ال أعكككككوأ ركككككي ا ال 

 يورب من  صاحبيو ووذا ضا المقصود.
و ذا نصبت و فهو  لى الصرطو عاأ المبكرد: 

ذلكك و ألن مككراد الحككا ر: الككذ  يورككب ال ينككو  
 . 1).....«من  صاحبي ال أعول : علت: 

 الالاسة والتحليا: 
خعا الواو والقا  مى الحروط التي يقصا بها 
خحري  ال اني في حكئ األوأ فهما م ا )ثكئ وأو  
مككككى الحكككككروط العاطقككككة وذلككككك  عولكككك : )أليكككككا أن 
خ خيني ثئ خحاثني  فهذا  لى التحري  في الحككئ 

ي المعنككى: حيككث إلككا  النصككب بككالع ع فككي وفكك
)خحككككاثني   لككككى )خكككك خيني  الرككككتراذ ال ككككاني مككككع 
األوأ فكككي ا لاد و فك نككك  علكككت: أليكككا إخ انككك  ثكككئ 

َأْن َرِضاالَّ ِإْحااَ اُذَمن خحككاثني ومنكك  عولكك  خعككالى: ﴿
ُْخااَر   فانتصككب ألنكك  أمككر   2)﴾َوُتااَ كِيَر ِإْحااَ اُذَمن اُْ

ا ومككى أإلككا با رككهاد ألن خككذكر إحككااوما األ ككر 
 . 3)أن خذكر

وعككا نبكك  سكككيبوي   لككى أنكك  ينكككو  فككي إلم كككع 
وككككذه الحككككروط العاطقككككة: لفككككع المرككككالو بعككككاوا 

  لى الق ع: واالبتاا 
فنقوأ: )ال أليا أن خ خيني فتحتمني و لئ  كرد 
الحككت مة ولكنكك  عككاأ: كلمككا ألد  إخ انكك  رككتمتنيو 

 . 4)«أن»فمى ثئ خق ع مى 

                                                           

 .3/46و وانظر في الكتا   4/76رر  الكام ة   (1)
 .282مى سول  البقر  آية لعئ  (2)
 ف نما ذكر أن خرا ألن  سبب ا ذكال. (3)
 3/52انظر: الكتا    (4)

ى صكالح ة إال أن النصب والرفع  توعكع  لك
المعنككى المككراد فقككا ينككو  النصككب  لككى التحككري  
بكككالع ع فكككي الحككككئ وينكككو  الرفكككع  لكككى الق كككع 

 واالبتاا  كما في عوأ الحا ر: 
 فما وو إال أان  ألاوا ف نا ً  

  5)ف اب هات  حت ى ما أكاد  أ إليب   
حيكككث عكككاأ الخليكككا  نكككاما سككك ل  سكككيبوي  فكككي 

و إن أنككت فككي أبهككت بالخ كككال»وككذا البيككت فقككاأ: 
ركككك ت حملتهككككا  لككككى أنو و ن ركككك ت لككككئ خحملهككككا 
 ل ككككك  فرفعكككككتو ك نككككك  علكككككت: مكككككا وكككككو إال الكككككرأ  

  6)«ف بهت
كمكككا أن ونكككاذ مكككى األم لكككة التكككي نبككك   ليهكككا 
سيبوي  ب نها ولد   لى كونها منق عة مى وأنو 
ومككككككى ذلكككككك  عككككككوأ الحككككككا ر: فككككككي البيككككككت محككككككا 

                                                           

 و مى بحر/ ال ويا.عائل  / رو  بى ح ام (5)
أد و  70مخ وطكة الحكن   ي -5 نظر في /د وانك  ص

بككككوالق  3/615و الخ انككككة  7/38وركككر  المقصككككا  
 .4/74و ورر  الرضي  1299

وفنا   /بوتة وتركئ القكا  مصكال منصكو   لكى الحكاأ 
مككككى القا ككككا أو المقعككككوأ. لسككككان العككككر  )ط   أ و 
وأبهكككت /مكككى بكككابي نقكككع وعكككر  أ  أدوكككشو وأخحيكككرو 

اأ أيركككا: بهكككت  بهكككت كعلكككئ يعلكككئ. ويقكككاأ بهكككت ويقككك
 أيرا بالبنا  للمقعوأو أ  دوش وخحير.

وحتككككى ونككككا ابتاائ ككككة ومعناوككككا الوايكككككةو »عككككاأ البوككككااد : 
ومقعككوأ أإليككب محكككذوط خقككا ره أإليبهككا أو معنكككاه: ال 

 «.خكون مني إإلابة
الحكككككاوا م ككككك  /إلكككككوا  الرفكككككع  لكككككى الق كككككع فكككككي )أبهكككككت  

 والنصب   قا  لى أن
 3/54ا   الكت (6)
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االستحككككهاد األوأ  ككككى المسكككك لة ووككككو عككككوأ  بككككا 
 الحكئ: الرحمى بى أم 

  لى الحكئ الم خي  وما إذا عرى 
 عر ة أن ال ينول ويقصا  

ك ن  عاأ:  ل   غير النولو ولكنك  يقصكاو »
أو وو عاصاو فابتكاأ ولكئ يحمكا الككالم  لكى أنو 
كمكككا خقكككوأ:  ل ككك  أن ال ينكككولو وينبوكككي لككك  ككككذا 
وككككذاو فاالبتكككاا  فكككي وككككذا أسكككبئ وأ كككرطل ألنهككككا 

فمككككى ثككككئ ال  بمن لككككة عولكككك و ك نكككك  عككككاأ: ونولكككك .
 . 1)«يكادون يحملونها  لى أن

فهككذا مككا ولد فككي البيككت يعككا  بككًرا فككي معنككى 
َواْلَناِلاَ اُت ُرْرِناْضَن األمر ونظيكره عولك  خعكالى:  ﴿

 و أ   نبوي لهى ذل  فل قعلى ذل . 2)﴾َأْوَاَدُذنَّ 
 عاأ النحاس: 
أبككككككا حسككككككى فقككككككاأ -أ  البيككككككت-سكككككك لت  نكككككك 

معنككككى  )ويقصككككا  مق ككككوو مككككى األوأو ووككككو فككككي
األمرو و ن كان مركال ا كمكا خقكوأ: )يقكوم  يكا  

 فهو  بر وم   معنى األمر.
 وعاأ األ لئ: 

ع عكك  ألن المعنككى: )وينبوككي لكك  أن يقصككا و 
ولككككئ يحملككككك   لكككككى أوأ الككككككالمل ألن م ككككك  معنكككككى 

 األمر ك ن  عاأ ول قصا في حكم .
 وعاأ األ قش:

ألاد: )وينبوكككككككي أن يقصكككككككا  فلمكككككككا حذفككككككك  وأوعكككككككع  
 موضع ) نبوي  فرفع  لوعو   موعع المرفوو.)يقصا  

                                                           

 .3/56السابئ   (1)
 .233مى سول  البقر  آية لعئ  (2)

و ل كككك  ذوككككب ابككككى إلنككككي فهككككذا التوإل كككك   نككككاوئ: 
النق ا ككك  واسكككت ناف و ولككك   المكككراد: أن يقصكككا ككككان 
منصكككوتا )بككك ن  فكككالخقع لمكككا حكككذفتو كمكككا ذوكككب إل ككك  
الكككامامينيو حيكككث عكككاأ: )ويحتمكككا أن يككككون يقصكككا 
منصكككوتا فكككي األصكككا ب ضكككمال أن والمعنكككى ) ل ككك : 

ول و ل ككككك  أن يقصكككككا و ثكككككئ حكككككذفت )أن  أن ال ينككككك
خسكمع بالمعيكا   يكر مكى أن »والخقع القعا كما في 

و والككذ  يمنككع مككى خوإل كك  الككاماميني أن حككذط «خككراه 
أن غيككر م كك   فككال يخككر   ل كك  وككذا مككع اال تككراط 

 . 3)بسااد المعنى الذ  ذوب في خقريره إل  
و نا الرضكي: يحتمكا أن يككون الرفكع   قكا 

الكككككككائى بمعنككككككى: )يعككككككاأ و   لككككككى: )ال ينككككككول و
بمعنككى: ) لككى الحكككئ أن ال ينككول وأن يقصككا و 
فتكككككرذ الع كككككع  وفكككككا مكككككى اللكككككب و ولفكككككع  لكككككى 
الق ككككعو أ : )ووككككو يقصككككا و كمككككا خقككككوأ:  ) يككككا 
ينككي  إذا ارككتهيت مني كك  و فككالمعنى:  نبوككي لكك  

 . 4))أن يقصا و أ : )أن ال ينول 
ومى ذل  أيرا مى المواضع التي ال خصكل  

 ري  عوأ الراإل :  لى التح
 الحعر صعب طويا سلم 

 إذا الخقى م   الذ  ال يعلم   
  لت ب  إلى الحر ض عام 

 والحعر ال يس  ع  مى يظلم  
 * 5)* ريا أن يعرتا  م عنم 

                                                           

 الهامش. 7/40انظر: رر  المقصا   (3)
 .4/74انظر: رر  الرضي   (4)
 عائل : ل؛تةو مى بحر/الرإل  (5)
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فككككككال يصككككككل  أن خكككككككون ا لاد : أن يعنمكككككك و 
ولكككذل  امتنكككع النصكككب   قكككا  لكككى يعرتككك  لقسكككاد 

 لاد  المعنككى معكك  وخحككتئ لفعكك   لككى االسككت ناط و 
 )فهو يعنم  .
ِلُحَباااااايِيَن َلُكااااااْم َوُنِقاااااارُّ ِوااااااي : ﴿وعككككككاأ ى 

َْرَحنِع . أ : )ونحى نقر في األلحام ل ألن   1)﴾اُْ
ذكر الحا ث للب ان ولئ  ذكره لاعرال فل    لى 

 المحالكة با  لى الق ع.
وذككككككر السكككككيرافي: الوإلككككك  فكككككي  كككككام صكككككحة 
نصكككب )نقكككر  وحملككك   لكككى )نبكككيى  وذلككك  أن ى 
خعككالى ذكككر  لككئ ا نسككان مككى خككرا و ونقلكك  مككى 
حكككاأ إلكككى حكككاأ. ووكككئ معترفكككون بكككذل  ليبكككيى بككك  

َينَأرَُّلاان : ﴿البعككث الككذ  ال يعترفككون بكك و فقككاأ 
 ...﴾ اآلية.الحَّنُس ِإْن ُكْحُتْم ِوي َرْيٍ  ِمَن اْلَعْضرِ 

فبيى بقالخ   لى وذه األحواأ التكي يعترفكون 
 ا  ما عكا بلكى و بهاو عالخ   لى البعثو ألن  إح

                                                                                   

و إلمككع ولككك ئ 186 نظككر فككي : ملحقككا  د كككوان ل؛تككة ص
و 2/33مو والمقتركككككككب  1903ليبككككككك  -بكككككككى الكككككككولد

لننة التك ل ف - با لت  البى-2/480والعقا القريا  
ألبي القر  األصكقهانيو -2/57و واألغاني  1370

-البكككككى لركككككيئ-1/74و والعمكككككا   1323الساسكككككي 
و ورككككككر  7/40و ورككككككر  المقصككككككا  1344-ونابككككككة

و ونسككب أيرككا للح ي ككة كمككا 162رككواوا المونككي ص
فكككككي معظكككككئ المراإلكككككع المتقامكككككة.  نظكككككر )د وانككككك  فكككككي 

  .1323التقام -123
م عنمككك    لكككى الق كككعو أ  فككك ذا وكككو الحكككاوا م ككك : لفكككع )

يعنمككككك و وال ينككككككو  النصككككككب  لككككككى الع ككككككع لقسككككككاد 
المعنكىو ألنك  ال  كرا إ نامك  . و  نامك : أن ينعلكك  

 محكال ال ب ان ل و أو ي خي ب  أ نم ا فيلحى م  .
 .5مى سول  الح  آية لعئ  (1)

لم و وصكال خرابكا لم ًمكاو مكى النلكا والعظكئ وغيكر 
ذل و ونقل  إلى الح كا  كنقكا التكرا  إلكى الحيكوان 
فككي االبتككاا . وذكككر ى خبككالذ وخعككالى ذلكك  لهككئ 
ليبيى لهئ أمر البعث. ول   ذكره لكذل  ل قكر فكي 

 . 2)األلحام
ذاا ا ويجيااز الحاااانة ارعنعاان لماا ذ  ال ليااال 

 ااا  علااا  التحاااريك متااا  رطلااا  وسااايبنيه الح
المضح  ذلك وأيضن يجيز الح   والضطف مْلمان 
خيااار ال ليااال واااي  ااانَ عاااروة الضااا ر  بااانلرو  
والح   وي )أبلُ( لنلمن ي ال  المضحا  علا  
أ  محلماان .أماان وااي حاانَ عاا ع زااْ  التحااريك 

 .(3)ويلزع القط 
وكان مما يصكل  م ك  النصكب  لكى التحكري  

 اني محكا االستحكهاد والرفع  لى الق ع البيت ال
 في المس لة ووو عوأ كعب الونو : 
 ما أنا للحي  الذ  ل   نافعي 

 ويورب من  صاحبي بقووأ 
فقككككككككا لو  سككككككككيبوي  وككككككككذا البيككككككككت منصككككككككوتا 

 ومرفو ا.
وعا ظهر وإلهي القساد  لكى ككا منهمكا كمكا 

 وضح  الرضي في بااية المس لة. 
 

 األوأ مى وإلهي القساد: 
الحكككعر: حيككككث  خوإل ككك  ابكككى  لكككي فكككي كتكككا 

وإلككك  الرفكككع   قكككا  لكككى الصكككلة أ  صكككلة الكككذ  
                                                           

 .3/53انظر: وامش الكتا    (2)
ورككر   7/38انظككر: المقصككا فككي رككر  المقصككا   (3)

و ركككككككككر  الكام كككككككككة للرضكككككككككي 40-7/39المقصكككككككككا  
 4/76. 
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ووككككي إلملككككة )لكككك   نككككافعي  فالقعككككا )م ورككككب  
 مع وط  لى الصلة.

وعا لفض الرضي: وذا التوإل   لل وم القساد 
 في المعنى.

إذ يكككون المعنككى  لككى أساسكك : مككا أنككا بقككؤوأ 
للحككي  الككذ  لكك   يورككب منكك  صككاحبي أ : ال 

 .أعوأ ري ا ال يورب من  صاحبي
ولفرككك  الرضكككي ألنككك  ضكككا المقصكككود وعكككاأ: 

 ل   بحي . 
وركككر  ابكككى ياككك ش وإلككك  الصكككوا  فكككي الرفكككع 

 فقاأ: 
أمكككا الرفكككع مبكككالع ع  لكككى موضكككع )لككك    »

ألنهكككا مكككى صكككلة )الكككذ   والكككذ  خوصكككا بالنمكككا 
االبتاائ ة وال يكون لها موضع مكى ا  كرا  فك ذا 
  قكككككت  ليهكككككا فعكككككاًل مركككككال ا ككككككان فكككككي حككككككئ 

كككككون إال مرفو ككككا. والوإلكككك  ونككككا المبتككككاأ بكككك  فككككال ي
أوإلككككك  الكككككوإلهيى ألنككككك  ظكككككاور ا  كككككرا  صكككككح   

 . 1)«المعنى
م ظهكككككر  لكككككى خقسكككككير الوإلككككك  الصكككككح   فكككككي 
الرفع: أن يكون بالع ع  لكى الصكلة نقسكها أ  
وتككككاألدق  لككككى موضككككع الصككككلة حيككككث موضككككعها 
إلملة ابتاائ ة ال محكا لهكا مكى ا  كرا  م ع كع 

ون مرفو كككا  ليهكككا المركككالو المقكككرون بالقكككا  ل كككك
ألن المع وط ي  ذ حكئ المع وط  ل   م كون 
مكككى   كككع إلملكككة فعل كككة مقرونكككة بمركككالو  لكككى 
إلملة اسم ة ووي صلة الموصكوأ ووكي ال محكا 

 لها مى ا  را  ألن موضعها ابتاا .
                                                           

 .7/36رر  المقصا   (1)

وعا أفص   ى صحة المعنى لك  ابكى ياك ش 
 واخبع  الرضي.

بخالط ما وإل  أبو  لكي حيكث   كع  لكى 
افعي  فظهكككر معككك  القسكككاد إلككك   الصكككلة ووكككي )نككك

ألنككك    كككع  لكككى  بكككر )لككك    فا تكككا المعنكككى 
 وظهر غير المراد.

ينككككو  لفككككع يورككككب »ولككككذل  عككككاأ الرضككككي: 
ونصكككب و أمكككا الرفكككع فلع قككك   لكككى الصكككلةو أ نكككي 

 . 2)«عول : ل   نافعي
أما الوإل  ال اني مى وإلهكي القسكاد فكي نقك  
البيككككت: ووككككو أن يكككككون النصككككب  لككككى الصككككرط 

   لككى وككذا التوإل كك   وإلككا لكككب  وفسككر المبككرد أنكك
حيكككث يككككون المعنكككى: مخالقكككة مكككا بعكككا الكككواو لمكككا 
عبل  م ككون المعنكى: الكذ  يوركب منك  صكاحبي 
ال أعولككك  ووكككذا يظهكككر معككك  وإلككك  القسكككاد ألنككك  ال 
 يقوأ الورب و نما يقوأ ما  ؤد  إلى الورب.

فوإلكككككك  القسككككككاد  لككككككى النصككككككب: كمككككككا فسككككككره 
سكك اق الرضكيل أنك  إلعككا الصكرط والمخالقككة فكي 

عولكككك : )لكككك   نككككافعي  ظهككككر فسككككاده ألنكككك  يكككككون 
المعنكككككككىو إذنو ال أعكككككككوأ عكككككككوال ال ينمكككككككع النقكككككككع 

 وغرب صاحبي.
 ولتصح   مسال المخالقة فكي وإلك  النصكب:

فسككروا الرضككي بلكك وم إلعلهككا فككي )سكك اق النقكككي  
ول   )في س اق الصلة . والنقكي وكو: )مكا أنكا و 

ون فال يقسا المعنى إذنو ألن  يكونو إذن: ال يك
مني القوأ الكذ  ال  نقعنكي مكع غركب صكاحبي 
من و وذل  إما بانتقائهما معا أو بانتقا  أحاوماو 

                                                           

 .4/76رر  الرضي   (2)
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ألن المركب  نتقي بانتقكا  أحكا إل أيك  كمكا  نتقكي 
بانتقا  منمو هماو فتقام الواو  لى ما وو منقي 
ح  قككةو أ : القككوأو الككذ  خرككمن  عولكك : بقككؤوأو 

فكي عولك : كتقام القا   لى القعا المسكتقهئ  نك  
 متى ف كرم  خكرمني.

أما خقسير سيبوي  وخبع  أبو  لي مكى وإلهكة 
نظكككككككر الرضكككككككي: فهكككككككي إن يوركككككككب المنصكككككككو  
ككككككب  مع ككككككوط  لككككككى )الحككككككي  و أ  الككككككذ  غارا

 صاحبي من  أ : لمسبب غرب صاحبي. 
و ل كك  ا تككرل الرضككي: بكك ن م كك  نظككرل ألن 
الرككككمير فككككي )منكككك    رإلككككع إلككككى )الحككككي  غيككككر 

)ومكككا أنكككا بقكككؤوأ لحكككي   النكككافع  م ككككون المعنكككى:
من  يحكاو غركب صكاحبي مكى الككالم الكذ  ال 

  نقعني و وال معنى لهذا الكالم.
وال ينكككو  أن  رإلكككع الركككمير إلكككى المركككاط 
المقالو ألن  إنما أضكقت  إلكى الوركب لك علئ أن 
الورككب منكك و فككال يحتككا  إلككى لقككظ )منكك    لككى 
  ككككئ وإلهككككة نظككككره فككككي الظككككروط المرككككافة إلككككى 

ولككك :  كككوم خسكككود م ككك  الوإلكككوه: النمكككا إن نحكككو ع
 . 1)عب  

 والنت نة:
برغئ أن المرالو الواعع في إلوا  النقكي أو 
ال لب ل  الحئ في أن  نتصب ب ن مرمر  بعكا 
الواو أو القا  إال أن ذل  مقيا بصالح ة المعنى 
معكك و وككككذل  الع ككع  لكككى التحككري  فكككي الحككككئ 
فقا ظهر القساد في مواضع  نا األ ذ بالظكاور 

أككككككان بكككككالع ع أو بالنصكككككب حيكككككث ككككككان سكككككوا  

                                                           

 .4/77انظر: رر  الرضي   (1)

المعنكككى ال يحتمكككا وكككذا وال ذاذو ومكككى ثكككئ وإلكككب 
الق كككع واسكككتل م الرفكككع  لكككى االسكككت ناط كمكككا فكككي 

 األم لة موضع الحاوا في المس لة.
 

 الع ع بالن م -4
 «النهي»النمع في إلوا  « واو»بعا 

مى أم لة فساد المعنى في الع ع بالتحكري  
 في الحكئ السابئ: 

 مال :  عوأ ابى
 ف ما عوأ األ  ا: »

 ال خن   ى  لئ وخ خي م ل   
  2) اٌل  ل   إذا فعلت  ظ ئ   

فالنصب  لى معنى: ال خنمع بيى أن خنهي 
 . 3)«وخ خيو ولو إل م كان المعنى فاساا

أمككككككا البيككككككت ال ككككككاني محككككككا االستحككككككهاد فككككككي 
 المس لة مى عوأ الحا ر: 

 ال خن   ى  لئ وخ خي م ل   
 فعلت  ظ ئ ال  ل   إذا  

حيكككككث اعتكككككرن المركككككالو بكككككالواو الواععكككككة فكككككي 
 إلوا  النهي.

أمككككككا الككككككواو فهككككككي و ن إلككككككر  منككككككرا القككككككا  
بوعو ها في غيكر الموإلكب  لكى الم كرد فكي وكذا 
البككا  إال أنهككا معناوككا مختلككع  ككى معنككى القككا  
فالمراد بها: واو النمع فمعناوكا: الما كةو أو وكي 

ي فككي بمعنككى مككع ف نككت بهككا ال خريككا إرككراذ ال ككان
الكككا وأ فكككي حككككئ األوأ و نمكككا خريكككا النمكككع بكككيى 

                                                           

 سبئ خخرين . (2)
 .3/158رر  التسهيا   (3)
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القعلككككككيى فكككككك ذا علككككككت )ال خ كككككككا السككككككم  وخحككككككر  
 اللبى .

بعككككا « أن»فتحككككر  بالنصككككب  لككككى إضككككمال 
الكككككواو ألن المنهكككككي  نككككك  ونكككككا النمكككككع بكككككيى أككككككا 
السككم  مكككع ركككر  اللككبىو فكككالمراد: ال خنمكككع بكككيى 
اللبى والسم  فهو ال  نهاه أن ي كا السم   لكى 

  اللبى  لى حا  ف ذا إل م فك ن  نهاه حا  ويحر 
أن ي كككا السككم   لككى كككا حككاأ أو يحككر  اللككبى 

 . 1) لى كا حاأ
ف ذا  لمنا معنى الواو وفهمنا دولوكا فكي وكذا 
البا   لمنا أن الن م يقسا المعنى فكي البيكت إذ 
معنككككاه  لككككى الصككككوا : معنككككاه  لككككى الككككواو التككككي 

 بمعنى مع: )ال يكى من  أن خنهى وخ خي .
ذا ألد  النصككككك  بتكككككرذ  لكككككئ فينبوكككككي أن فككككك 

خككككون أنكككت خالككككا لككك و و ال  كككا ذلككك  منككك   نككك او 
ولحقكك  مككى إلككرا  ذلكك   ككال  ظكك ئ. و ككال  بككر 
مبتكككاأ محكككذوط: أ : وكككو  كككالو و ظككك ئ صكككقت و 
ووكككذه النملكككة دليكككا إلكككوا  إذا ومعنكككاه مكككى عولككك  

ااااانَس ِبااااانْلِبرِي َوَرْحَساااااْنَن خعكككككالى: ﴿ َأَراااااْرُمُروَن الحَّ
   2)﴾َأْنُعَسُكمْ 

 أما وإل  القساد في البيت  لى الن م: 

                                                           

 .43-3/42الكتا    (1)
ووكككامش نقككك  الصكككقحة لعبكككا  42انظكككر: الكتكككا    (2)

 السالم والون.
في البيكت فقكا أإلكا ه ابكى مالك   لكى خنب  : أما الرفع ونا 

إضككككككمال مبتككككككاأ والككككككواو للحككككككاأ ال  لككككككى االسككككككت ناط 
  .3/358)انظر: رر  التسهيا  

فكك ن خحككرذ القعلككيى فككي معنككى النهككي م كككون 
المعنكى: ال يككى منك  النهككي  كى  لكئ  لكى كككا 

 حاأو وال يكى من  إخ ان م ل   لى كا حاأ. 
م حصككككككا التنكككككككاعض بكككككككيى المعنيكككككككيى م قسكككككككا 

 المعنى إذ إن  ضا المراد
بخكككككالط أم لكككككة  كككككالط البيكككككت ينكككككو  فيهكككككا 

لكككى التحكككري  والنصكككب بعكككا الكككواو فكككي الع كككع  
َوَا َرْلِعُسانا إلوا  النهكي مكى نحكو عولك  خعكالى: ﴿

﴾ م نكو  أن يككون اْلَاقَّ ِبنْلَعنِلِل َوَرْكُتُمانا اْلَااقَّ 
خكتمككككوا من ومككككا بككككالع ع  لككككى لقككككظ ال خلبسككككوا 
م حالك  في إ راب  ومعناه م كون النهي  ى ككا 

ئ بالباطككا واحككا منهمككاو وخقككا ره: )وال خلبسككوا الحكك
وال خكتمكككوا الحكككئ  م ككككون القعكككا منككك وم بحكككذط 

 النون.
وينو  أن يكون منصكوتا ويككون النهكي  كى 
النمع بينهما  لى حا: )ال خ كا السم  وخحر  
اللبى  أ  ال خنمع بينهما م كون القعا منصو  

كمككا   3)و المككة النصككب حككذط النككون فككي خكتمككوا
النكك م أنكك  خوإلككا أم لككة ال يسككع المعنككى معهككا إال 
  لى الع ع والتحري  نحو عوأ الحا ر: 

لى وخبلم أذاخ    تئ المو   وال خاح 
هااِ   ق    وخان    4)فِ ن  ا إن  خقعا  خ سا

                                                           

 .7/34انظر: رر  المقصا   (3)
  نظر في / عائل  /إلرير  مى بحر/ (4)

 .7/34و رر  المقصا  3/42الكتا   
 الحاوا م   /إل م )خبلم و ألن  دا ا في النهي.

 ى العئ.والمولي ونا /اب
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فكككككالمراد ونكككككا د كككككوأ ال كككككاني مكككككع األوأ فكككككي 
النهكككيو إذ المعنكككى: )ال خحكككتم  وال خبلكككم أذاخكككك  . 

 . 1)ولذل  إل م خبلم لا ول  في النهي
 والنت نة:

و كام األ كذ بالظكاور فكي ككا خعقا الموضع 
موضككع يقككع م كك  المرككالو بعككا الككواو فككي إلككوا  
النهككي. إذ أثبككت البحككث فسككاد المعنككى فككي حمككا 
المركككككالو بعكككككا الكككككواو فكككككي إلكككككوا  النهكككككي  لكككككى 
الع ككككع إذا كككككان الموضككككع للما ككككةو فلككككو حملتكككك  
 لى التحري  في الن م ب ا المعنى وفسكا لعكام 

لعكاوأ  نك  خحما المعنى لهذا التوإل   مما  ل م ا
إلى ما يصل  مع  مى معنكى الما كة كمكا وضك  

 في عوأ الحا ر:
 ال خن   ى  لئ وخ خي م ل 

إذ إن المككراد ال ننمككع بككيى أن خنهككي وخكك خيو 
ولكككك   النهككككي فككككي كككككا حككككاأ وأن خكككك خي فككككي كككككا 

 حاأ.
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .7/34ورر  المقصا   1/42انظر: الكتا    (1)

 الخاخمة
 أوئ النتائ  المستخلصة مى البحث

 أُبُ العار انري:   
الككككككالم وتالغتككككك  خكمكككككى فكككككي فصكككككاحة   -1

 المعاني والاالال  ول ست األلقا  وحاوا.
معاني الكلئ ودالالخ  وكي خكو ى معكانى  -2
 النحو.
إن األلقككككا  ختبككككع المعككككاني حيككككث ختولككككا  -3

القككككر  والموضكككووو وختعلكككئ الكككنق  بككك . أمكككا  كككى 
ك ف كككة صككك اغتهاو و روإلهكككا للب كككان فكككي عبكككالا  

و  ثان ككةو وأسككاليب فمككى  ككالأ: األلقككا  فككي   كك
 وذا إذا كنا ب  ا  عا ا   لم ة أو أثر أدبي. 

أن الصكوا  فكي نصككب المركالو الواعككع  -4
بعككا القككا  الواععككة فككي إلككوا  االسككتقهام التقريككر  

 م   خقصيا: « الهم  »بواس ة 
فكككك ذا وإلككككا  إفككككاد  فككككي االسككككتقهام التقريككككر  
صككك  النصكككب وال  تبكككع ذلككك  فسكككاد فكككي المعنكككىو 

ي ككككة لعككككام ثبككككو  المرككككمون لتحقككككئ السككككبب ة المه
حين كككذو وعكككا ظهكككر ذلككك  إلل كككا فكككي عولككك  خعكككالى : 

َْرِل َوَيْحُظاُروا﴿ ﴾ حيكث ككان َأَوَلْم َيِسايُروا ِواي اُْ
السير سببا للنظر والتابر وكماأ العقاو و ال فال 
ينكككو  النصككككب  ولككككذل  لأا البحككككث وا تقككككا فككككي 

ااَل اآليككة مككى عولكك  خعككالى: ﴿ َأَعَجااْزُت َأْن َأُكاانَن ِمْْ
َِ َوُرَواِرَ  َسْنَءَة َأِخاي ََُرا ﴾ أن ا فكاد  فيهكا َذَ ا اْل

محققكككةو وأن القكككا  للسكككبب ة  لكككى  كككالط مكككا لأا 
ابكككككى وحكككككامو إذ لتمكككككا أنككككك  إلانبككككك  الصكككككوا  فكككككي 

 مالحظة السبب ة بيى العن  والموال .
مى المواضع التي ينو  فيهكا فكت  ومك    -5

إن أو كسككروا: إذا وعكككع القككوأ بعكككا مبتككاأ وكانكككت 



 م2019العدد الثامن والثالثون             جملة كلية اللغة العربية باملنصورة  

595 

 

فكي موضككع الخبككر ومخبكر  نهككا بلقككظ م كك  « إن»
 معنى القوأ دون حروف .

 -فككالقت  والكسككر فككي الهمكك   ألن القككوأ عبلهككا
لككك    لكككى معنكككى القكككوأو فلكككئ يعتقكككا م ككك  الظكككى 
حتكككى ي لكككب مقعكككوال مقكككردا وككككذل  لكككئ يعتقكككا م ككك  

 القوأ م  لب إلملة محك ة ب .
لكككككذل  فسكككككا المعنكككككى  لكككككى عكككككوأ أبكككككي  لكككككي 

همكككك    لككككى الحكايككككة فككككي وككككذا القالسككككي بكسككككر ال
 الموضع في نحو: )أوأ عولي إني حما ى .

حيككككككككث لأا البحككككككككث خككككككككرإل   مككككككككذوب ابككككككككى 
الحاإلككككب والنمهككككول المخككككالع لككككرأ  أبككككي  لككككي 
القالسككي وال مخحككر  وابككى ياكك ش فككي أن الككنق  
خرخا  ألن يكون الكسر لك    لكى معنكى القكوأو 
 وذل  لحا  حوإلة المبتاأ إلى إخمكام القائكا  وخكرا 

فككي النملككة المقرونككة بكك ن فككي وككذا الم ككاأ مككا  ككتئ 
بكك  معكك  القائككا  فكك ذا علككت بعككا أوأ عككولي: )إنككي 

إكمكاأ -أحما ى  سكت ولئ خككى فكي حاإلكة إلكى
نقصو ومى المعلوم أن الخبر ما  تئ بك  القائكا و 

فكان « إن»وونا أ لمت بذكر النملة المقرونة بك 
  ل م الكسر  لى ذل .

  الككككوحي فككككي عولكككك  أثبككككت البحككككث منككككي -6
َوَأْوَح  َريَُّك ِإَل  الحَّْااِل َأِن ارَِّ اِ   ِماَن ﴿ خعكالى:

َِ ُبُينَرااان ﴾ بمعنكككى القكككوأ مكككع النحكككا  لكككى اْلِجَعااان
الرغئ مى إإلماو المقسريى بك ن الكوحي فكي اآليكة 
المراد ب  ا لهام مما كان  تعكالل المعنكى  لكى 
إلعككككا أن خقسكككككيرية كمككككا وكككككو ثابككككت فكككككي مكككككذوب 

ككككان  لككك م معككك  القسكككاد فكككي المعنكككى ال مخحكككر  و 
  لى ما لأا ذل  الرا   وأبو ح ان.

كما لأا البحث ما  ؤيا صحة المعنى و كام 
مككع النحككا خقسككيرية « أن»فسككاده فككي القككوأ بكك ن 

لمكا لأ نكا أن مكاد  )أوحكى  فكي المعنكئ والقكاموس 
خكككككوحي )با ركككككال  والكتابكككككة والمكتكككككو  والرسكككككالة 

يتكك  إلككى غيككرذو والكككالم الخقككي كككذل  كككا مككا ألق
والصكككو  يككككون فكككي النكككاس وغيكككروئ . فككك ذا ثبكككت 

 ذل  في ماد  )أوحى .
فتككككككرا أن مككككككاد  )ألهككككككئ  خككككككاول حككككككوأ نقكككككك  
المعنككى إذ إن المككراد با لهككام: الكككالم الخقككي فككال 
خبعكككا المكككاد  فكككي )أوحكككى   كككى مكككاد  )ألهكككئ  فكككي 
المعنككىل دأ ذلكك  كلكك   لككى صككحة حمككا أن ونككا 

غئ مكككى أن المكككراد  لكككى إلعلهكككا خقسكككيرية  لكككى الكككر 
 بالوحي مع النحا ا لهام.

أثبت البحث استقامة المعنى  لى إلعكا  -7
ُُ َلُلااْم ِإاَّ وأنو خقسككيرية فككي عولكك  خعككالى ﴿ َماان ُ ْلاا

 ﴾.َمن َأَمْرَرِحي ِبِه َأِن اْعُبُ وا أََّ َريِيي َوَريَُّكمْ 
 لكككى أحكككا الكككوإلهيى الكككذ ى عيكككا أنهمكككا بهمكككا 

أنو خقسككيرية وذلككك  فسككاد فككي المعنكككى فككي إلعكككا و
إذا حملنككا الكككالم  لككى المعنككىو م نككو  أن خكككون 
مقسر  والمقسر  )فعا القوأ   لى خ ويل  بكاألمرو 

 وينو  أن خكون مقسر  والمقسر  )فعا األمر .
أمكككا  لكككى خقسكككير )فعكككا األمكككر  واألمكككر ونكككا 
مسكككككنا إلكككككى ى خعكككككالى: ووكككككو ال يصككككك  خقسكككككيره 

بككاوني أو ا بككاوا با بككاوا ى لتككي ولتكككئو بككا با 
ىو حيككككث أإليككككب ب نكككك  ينككككو  أن يكككككون حكايككككة 

: مككروئ معنككىو وككك ن ى خعككالى عككاأ لا سككى 
: بابككادخيو أو عكككاأ لهكككئ  لككى لسكككان ع سكككى 

ا بككاوا ى ل  ع سككى ولتكككئو فلمككا حكككاه ع سككى 
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  عككككاأ: )ا بككككاوا ى لتككككي ولتكككككئ  فكنككككى  ككككى
 اسم  الظاور برميره كما عكاأ ى خعكالى حكايكة

ٍَ  ى موسى : ﴿ ََ ِعْلُمَلان ِعْحاَ  َريِياي ِواي ِكَتان َ ان
َْرَل  َا َيِضلُّ َريِيي َوَا َرْحَس ، الَّاِ   َجَضاَل َلُكاُم اُْ
اَمنِء  ََ ِماَن السَّ َمْلَ ا َوَساَلَك َلُكاْم ِويَلان ُساُعَْ َوَأْناَز

 ﴾َمنَء َوَرْخَرْجَحن ِبِه َأْ َواَجن ِمْن َنَعنٍت َشتَّ 
يقكككككوأ )ف  رإلنكككككا  بكككككا  ال فككككك ن موسكككككى 

)ف  ر   ى خعالى لكى لما حككاه ى خعكالى  نك  
 ل ككك  السكككالم لد الككككالم إل ككك   ككك  وإلكككا وأضكككاط 
ا  ككرا  إلككى ذاخكك  العل ككة  لككى طريقككة المككتكلئ ال 
الحكككككاكيو و ن ككككككان أوأ الككككككالم حكايكككككة. وم لككككك  

 ك ير في القرآن.
فقككا  -و لككى القككوأ بكك ن التقسككير لقعككا القككوأ

معنككككى  لككككى إلعككككا القككككوأ فككككي معنككككى اسككككتقهام ال
األمرو ووكو مكا أركال إل ك  ال مخحكر  فكي خوإل ك  

 استقامة الكالمو و ال فهو  لى حذط مراط.
إذ التقككككككا ر مككككككا علككككككت لهككككككئ إال القككككككوأ الككككككذ  
أمرخنككي بكك  عككوأ: عبككاد  ى أ  القككوأ المترككمى 

 عباد  ى كما أدلى ب  أبو ح ان.
   أثبت البحث فساد المعنى في فكت  ومك -8

إن بعا القوأ المحض إذ إن المقوأ يحتا  بعكاه 
إلى اللقظ يحككى بك  وال يحتكا  إلكى إ بكال بمقكرد 
ال خحصكا منكك  فائكا   ائككا   مكا فككي المبتكاأ  لككى 
نحكككو مكككا حكككاو و ذا علكككت : )عكككولي إنككك  فاضكككا  
وألد  القككككت و وككككككذل  إذا علكككككت )عكككككولي إن  يكككككاا 

 يحما ى  وألد  القت .
ال يصككككك  أن يقكككككاأ حيككككث ا تلكككككع القائكككككا إذ 

ككا   يككا ى   لككى ا  بككال بمقككرد  ككى القككوأو  م  )حا
ككككا   يككككا غيككككر عككككائئ بككككالمتكلئ فككككي )عككككولي   م  ألن حا

فك ككف يسككناه المككتكلئ  لككى نقسكك  ووككو لكك   مككى 
 عول ؟؟
أثبت البحث لكو أن فتحكت ومك   إن بعكا  -9

َوااَْ َيْاُزْنااَك َ ااْنُلُلْم ِإنَّاان القككوأ فككي عولكك  خعككالى: ﴿
وَن َوَمن ُيْضِلُحننَ  َنْضَلُم َمن  ﴾.ُيِسرُّ

السككتا ي ذلكك  فسككاد فككي المعنككى: ألنكك   لكك م 
خوإل كك  ذلكك  ب حككا أ ككرابيى كليهمككا فاسككا األوأ أن 
خكون النملة المصال  ب ن مقعوأ ب  للقوأ  لى 
إإلرا  القوأ منرا الظى أو  لى المقعول كة بكاال 
مككى لقككظ القككوأ فتكككون مككى معمككوأ ين نكك  وم كك  

د إذ يكككككون المعنككككى )يحكككك ن كليهمككككا ظهككككر القسككككا
 الرسوأ  لئ ى السر والعلى .

واسكككتل م وكككذا القسكككاد التوإل ككك    كككرا  إلا كككا 
 لكككى القكككت  وذلككك  بتقكككا ر الم التعليكككا عبكككا )إن  

﴾ أنَّ اْلِضاازََّة  َِّ َجِميَضاانق اسككا  لككى عولكك  خعككالى: ﴿
العك    -إذ أن القت   لى صري  العلة ألن العلة 

وحككة م سككتو  معنككى التعليككا ل إلم عككا فككي  المقت
فكككي فكككت  الهمككك   مكككع كسكككر الهمككك   إذ إن الكسكككر 
 لكككى االبتكككاا  يسكككتوإلب االسكككت ناط واالسكككت ناط 
م   معنى التعليا إذن فالعبر  فكي القسكاد لكئ خككى 
لتاول بكيى الكسكر والقكت  و نمكا خكاول  لكى خقكا ر 
المعنككى والتوإل كك  الصككح   وذلكك  بكك ن خقككال  لككى 

لككى الكسككر االسككت ناط  لككى القككت  الم التعليككا و 
 نق  معنى التعليا 

كمككا لأا البحككث الصككوا  فككي األ ككذ بتقككا ر 
معنككى المقعول ككة  لككى الوإلكك  الصككح   وذلكك  إذا 
أ ككذنا بر؛يككة ال مخحككر  أ ككذا بالظككاور  لككى أن 
المعنى المتحصا  لى المقعول ة ما م   إال نهي 

 كككى الحككك ن  لكككى ككككون ى  المكككا  لسكككوأ ى 
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تهئو ولككك   فكككي وكككذا النهكككي ركككي  بسكككروئ و النيككك
يقككر  مككى الكقككر كمككا اد ككى ابككى عتيبككة والقاضككي 

 ومى خبعهما.
وتخاصكككةو وأن لككك  نظيكككر فكككي اللوكككة والحمكككا 
 لى النظير أعوا مى الحما  لى الن  ضو وعا 

َوااَْ َرُكاانَننَّ ﴿ كككان مككى نظيككر ذلكك  عولكك  خعككالى:
  ﴾ْحااِرِكينَ َوَا َرُكاانَننَّ ِمااَن اْلمُ ﴿﴾ َ ِليااَرا ِلْلَكاانِوِرينَ 

 . ﴾َوَا َرْ ُ  َمَ  أَِّ ِإَلَلن آَخرَ ﴿
أثبككت البحككث فسككاد المعنككى  نككا األ ككذ  -10

بالظككاور فككي حككاأ إذا بنككي المعككر   لككى ظككاور 
اللقكككظو ولكككئ  نظكككر فكككي موإلكككب المعنكككى وحصكككوأ 
القساد المترخب  لى ذل   لكى نحكو مكا لأ نكا فكي 

ُرَك َراْرُمُرَ  َأْن َنْتاعول  خعالى: ﴿ ُرَ  َمان َيْضُباُ  َأَزَْ
﴾ فكك ذا آَبنُؤَناان َأْو َأْن َنْعَضااَل ِوااي َأْمَناِلَحاان َماان َنَحاانءُ 

خبكككادل إلكككى الككككذوى أن نع كككع بواسكككك ة وأوو )أن 
نقعا   لى )أن نترذ  بالنصكب م حصكا القسكاد 
ألنكككككك   ككككككؤد  إلككككككى أن ينعككككككا الصككككككلوا  خكككككك مرذ 

 بتكل قنا أن نقعا في أموالنا ما نحا .
وئ أن يقعلكوا فكي أمكوالهئ والح  قة أن  لئ ي مر 

 ما يحا؛ون.
والسككتقامة المعنككى المككراد كككان الع ككع بككنق  
القكككككككرا    لكككككككى ومكككككككاو إذ إن )أن نقعكككككككا  معمكككككككوأ 
)للتككرذ  والمعنككى :الصككح   )أن نتككرذ أن نقعككا  
أ  أصلواخ  خ مرذ أن خكلقنكا أن نتكرذ أن نقعكا 
فكككي أموالنكككا مكككا نحكككا  و لكككى ذلككك  يككككون اسكككتقامة 

 المعنى المراد.
المكككككراد الكككككتهكئ فكككككي إلعكككككا الصكككككال  أمكككككر و  إذ

والمعنكككككى: فككككك مرذ بتكل قنكككككا أن نتكككككرذ فعلنكككككا فكككككي 

أموالنا ما نحكا و فحكذط المركاطو ألن ا نسكان 
 ال  ؤمر بقعا غيره.

وككككان نظيككككر وكككذا فككككي حصكككوأ القسككككاد  نككككا 
 األ ذ بالظاور عوأ م سون: 

 لما لأ ت أبا  يا مقاخال 
 أدو القتاأ وأرها اله نا  

ا بواسكككك ة الككككواو نصككككب )أرككككها  فكككك ذا   قنكككك
 لكككى نصكككب )أدو  لحكككاأ القسكككاد إذ إن الع كككع 
إرككراذ فككي الحكككئ السككابئ فيترخككب  لككى ذلكك  أدو 
القتاأ ولى أرها اله نا  وونا خناعض ك كف أدو 
القتاأ وأخرك  وأرها القتكاأ فكي نقك  الوعكت فهكذا 

 فساد.
والسكككتقامة المعنكككى ككككان النصكككب فكككي وأركككها 

بككككالواو  لككككى أدو  بكككك ن مرككككمر  ولكككك   بككككالع ع
المنصو  بلى ولكى الواو   قت مصكال مكؤوأ 
مككى أن والقعككا أرككها  لككى القتككاأ م كككون المعنككى 

 لى أدو القتاأ ورهود اله نا .
أثبكككككككت البحكككككككث فسكككككككاد القكككككككوأ بكككككككالرفع  -11

للمرالو بعا حتى في غير الواإلكب إذ إن الرفكع 
يستل م االست ناط واالبتاا  والق ع ووذه األرك ا  

سبب ةو والسبب ة غير محققكة مكع غيكر خستوإلب ال
الموإلكككب إذ إن السكككبب انتقكككى ولكككئ يككككى محصكككاًل 

 أو متحقًقا فك ف يكون االست ناط.
لككككككككككذا لأا البحككككككككككث أن القككككككككككوأ بككككككككككالرفع لأ  

 لأل قش
وأمكككككككا خخكككككككري  السكككككككيرافي لككككككك  فهكككككككو محاولكككككككة 
لخرككككككوو مككككككا أخككككككى بكككككك  األ قككككككش خحككككككت مظلككككككة 
المسكككموو مكككى ككككالم العكككر و والمسكككموو أن حتكككى 
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ر الواإلككب  تعكيى نصكب مككا بعكاوا لكونهككا فكي غيك
 غاية.

أمككا مني كك  مرفو ككاو فلكك   مككى كككالم العككر  
بحكهاد  النمهككولو والككذ   ككاأ  لككى ذلكك  محاولككة 
السكككيرافي فكككي خخكككري  عبكككال  األ قكككش مكككا سكككر  
حتى أد ا الما نة.  لى أنها كانكت فكي األصكا 
موإلبككة غيككر منف ككةو ثككئ بعككا أن خقككرل فيهككا الرفككع 

أد ككككا النقككككي  لككككى الكككككالم   لككككى وإلكككك  ا ينككككا 
 ب سرهو وعا ظهر  نا  أن  ق اس فاسا.

و اصة أن  غير ما وم ب دلكة سكماوو حيكث 
 إن اللوة وي المن وعة في كالم العر .

وألنك  فكي وإلك  خخككري  السكيرافي للتركيكب م كك  
خكلع وخمحا وافتعاأ ظاورو ال يمككى أن يككون 
مقبكككوال فكككي ككككالم العكككر  فكككالعرتي  نكككاما  ن ككككئ 

بق ككككر و وال ينلكككك  يعمككككا فكككككرهو وذونكككك و  ن ككككئ 
ويمككر بالتركيككب فككي لأسكك  بمراحككاو مرحلككة يكككون 
التركيككب م كك  موإلككب ولكك  وإلكك  مككى ا  ككرا و ثككئ 

خ  ككككككذ وإلككككك  آ كككككر مككككككى -يخرإلككككك  بمرحلكككككة ثان كككككة
ا  كككرا   لكككى حكككا   كككئ السكككيرافي فكككي خخرينككك  

 ونا.
ال « السككككبب ة»أثبككككت البحككككث أن القككككا   -12

 القساد في المعنى. خقع في موضع الواو و ال ل م
فكككالواو و ن إلكككر  منكككرا القكككا  فكككي مواضكككع 
النككوا  فككك ن معناوكككا ومعنكككى القكككا  مختلقكككان فلكككو 
ألد  أن خنعككككككا مكككككككان الككككككواو القككككككا  فككككككي عككككككوأ 

 الحا ر:
 ال خن   ى  لئ وخ خي م ل  

  ال  ل   إذا فعلت  ظ ئ 

فسككا المعنككى. ألن معنككى الككواو الما ككة وذلكك  
الن في وعت واحكا ألن ما عبلها وما بعاوا يحص

فكان المعنى المراد في البيت: ال ينتمعى النهكي 
وا خ ككانو فكك ذا ألد  النصكك  بتككرذ  لقككي فينبوككي 
أن خكون أنت خالكا ل و و ال  ا ذل  منك   نك او 

 ولحق  مى إل ا  ذل   ال  ظ ئ.
والككواو ال خكك خي  لككى وككذا المعنككى مككى الما ككة 

ئ إذ إن القككا  خككك خي  لكككى معنككى السكككبب ةو ومكككى ثككك
ا تلقكككت األم لكككة بينهمككككا بكككا انقككككرد  ككككا منهمككككا 
بمواضككككككعها  لككككككى أن أبككككككا ح ككككككان  ككككككالع القككككككوأ 

 بمذوب النمهول في أن الواو خقع في النوا .
أثبكككت البحكككث أن )القككككا   الهاملكككة خككككرد  -13

في لوة العر  متعاد  المعكاني فكي حكاأ د ولهكا 
 لكككى المركككالوو فقكككا خع كككع فكككي الموإلكككب كمكككا 

ووككككككي فككككككي حككككككاأ  أنهككككككا خع ككككككع فككككككي الخككككككالطو
ا ينا  لك   لهكا مكى المعكاني إال التحكري . أمكا 
فككككي حككككاأ المخالقككككة فككككي األإلوتككككة ال ابتككككة فتتعككككاد 
معاني القا  بنا   لى خعاد مكا خحققك  مكى معنكى 

 في حملها ما بعاوا  لى ما عبلهاو و ام حمل .
حيككككث لأا البحككككث أنهككككا فككككي حككككاأ المخالقككككة 

بعكاوا  ناما خكون إلوابا للنقي  ل مها نصكب مكا 
ب ن مرمر  وإلوتا لما حققت  مى معنى السكبب ةو 
وخرخيب النقي  لى القعليىو وعا  راد مع النصب 
السكككبب ةو وخرخيكككب النقكككي  لكككى القعلكككيىو وعكككا  كككراد 
مع النصب إثبا  الحكئ ال كاني دون األوأ  لكى 
نحو م اأ: )ما خ خينا فتحاثنا  ووناذ مى األم لة 

الن مو أو والتراكيككككب مككككا ينككككو  منهككككا الع ككككع بكككك
الرفع  لى االست ناطو لكون المعنى  تحمكا وكذا 
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التوإل كك  ا  رابككي  لككى  ككك  مككا ثبككت فككي عككوأ 
 الحا ر:

 غير أنا لئ ي خينا ب قيى 
 فنرإلي ونك ر الت م ال 

حيكككث وععكككت القكككا  فكككي إلكككوا  طلكككب النقكككيو 
وكان حقهكا أن  نتصكب مكا بعكاوا ب ضكمال )أن  

الرإلكككا  إال أن السكككبب ة عكككا  كككامت ونكككا فلكككئ يككككى 
 بسبب  ام ا خ ان ب قيى.

لكككككذل  امتنكككككع وإلهكككككي النصكككككبو فالقكككككا  التكككككي 
 نتصكككب بعكككاوا المركككالو بككك ن مركككمر  مال مكككة 
للسكككبب ةو وونككككا  لككككى لأ  النمهكككول السككككبب ة فككككي 
البيت غير محققةو ولو حما  لى النصب لقسكا 
المعنكككى المكككرادو إذ إن المكككراد وكككو إينكككا  نرإلكككي 

يككك   )فلنرإلكككي  ونك كككر التككك م ال أخكككى ب قكككيى أم لكككئ
 الت م ال البتة .

ولتحقككككئ وككككذا المعنككككى خوإلكككك  ا  ككككرا   لككككى 
الق كككع  نكككا النقكككي المتقكككام وتنكككي المركككالو بعكككا 
القكككككا   لكككككى مبتكككككاأو وتهكككككذا انق كككككع  كككككى معنكككككى 
السككبب ةو فكككان الرفككع لكك   لككى االسككت ناطو وكمككا 
امتنككع وإلهككي النصككب لعككام خحمككا المعنككى لهمككا 

لكى التحكري و امتنع وإل  النك م إذ النك م يككون  
والمعنكككككى ونكككككا ي بكككككاه فلكككككئ  تبكككككئ إال الرفكككككعو ووكككككو 

 المعبر  ى االست ناط الم لو .
أثبت البحكث الرفكع والنصكب بعكا القكا   -14

فككي إلككوا  االسككتقهام الموإلككب بويككر الهمكك  و كمككا 
أنكككك  عككككا ثبككككت فككككي المقككككرل مككككى إعامككككة الموإلككككب 
منرا غير الموإلب وثبت بالقرا  و والقرا   سنة 

رغئ أنكك  خعككالل مككع امتنككاو ذلكك  متبعككة  لككى الكك

 لككى مككذوب البصككرييى لققككا المخالقككة إال بت ويككا 
كمككا وضككح  ابككى مالكك  اسككتنادا لمككذوب القالسككي 

 في ذل . 
ويكككككككرا البحكككككككث االنتصكككككككال لمكككككككذوب بعكككككككض 
الموالتككة وابككى ك سككان لككولود السككماو بككذل  فمنكك  

﴾ َوَلْل َلَحن ِمْن ُشَعَضنَء َمَيْحَعُضنا َلَحنعول  خعالى: ﴿
كك  ولاككِئ كمكك ا ولد مككع النصككب )أ ككى ذوككب  يككا فنتبعا

َمْن َذا الَِّ   خعرفا و ومى أبوذ فنكرم   وومنك : ﴿
﴾و ُيْقاااااِرُل أََّ َ ْرَنااااان َحَساااااَحن َمُيَضااااانِعَعُه َلاااااهُ 

 بالنصب.
أثبككت البحككث أنكك  إذا ألد  النكك م فككي  -15

إلوا  األمر  لى التحري  بالقا  أو بكالواو فك مر 
الككالم. مكا لكئ خكا ا بعكا محاأ: ولئ يستقئ مع  
 الواو أو القا  الم األمر.

ألن  لئ  تقام ما خحمل   ل  و ألن الذ  خقام 
فعا أمر مبنكي  لكى السككونو فكال يصك    كع 
المرالو المعر   ل  ل ألن حرط الع ع القا  
أو الكككككواو أو حتكككككى ثكككككئ أو غيكككككر مكككككا يحكككككرذ فكككككي 
العاماو واألوأ بال  امال فلكئ يككى حملك   ل ك و 

ص  إلاد  األمر في ال كانيو ألن المكتكلئ إذا وال ي
أمككككر نقسكككك  لككككئ يكككككى ذلكككك  إال بككككالالمل ألن أمككككر 

 المتكلئ نقس  ك مر الوائب ال يكون إال بالالم.
 ومى ونا امتنع الن م في عوأ الحا ر:

 يا ناق سير   نقا فس حا 
 إلى سل مان فنستريحا 

 كما يمتنع في نحو: ) لني وأ ولذ .
لة فكي اسكتوإلا  النصكب وكانت وذه وي الع

 لككى خقككا ر إنو فحككيى امتنككع النكك م نصككب  لككى 
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خقكككا ر وأنو ويككككون المكككراد النمكككع مكككع الكككواوو أ  
لتنتمككع ال يالخككان  يككال  منكك  و يككال  منككي م صكك  

 المعنى واللقظ.
: أخينككي ف حككاث  بالنصككب ورقاانَ ماا  العاانء

أيرككككككككا ب ضككككككككمال أن خريككككككككا أن ا خ ككككككككان سككككككككبب 
 كى من  إخ ان فحاو.التحا ثو م كون المراد: ل 

أثبكككت البحكككث: أن مبنكككى الخكككالط بكككيى  -16
مى ا تالفهئ حوأ « لو»النحا  في خقسير معنى 

مقهككوم عبككال  سككيبوي  فككي عولكك : )أمككا: لككو حككرط 
لما كان س قع لوعوو غيره  وأما وذه الابال  فكان 
سيبوي  يعنى بها: أنها خقتري فعال ماض ا ككان 

توعككع غيككر واعككعو  توعككع ثبوخكك و ل بككو  غيككرهو والم
فك نككككك  عكككككاأ: لكككككو حكككككرط يقتركككككى فعكككككالو امتنكككككع 

 المتناو ما كان   بت ل بوخ .
أما عولهئ: إلوا  لكو ممتنكع المتنكاو الحكرطو 
غيككر ثابككت ل بككو  غيككره بنككا  مككنهئ  لككى مقهككوم 

 الحرط و في حكئ اللقظو ال في حكئ العقا.
ممتنًعكككككا « لكككككو» لكككككى أنككككك  عكككككا يككككككون إلكككككوا  

ابتكككا ل بكككو  غيكككرهو المتنكككاو ركككرط و وعكككا يككككون ث
ألنكك  متككى انتقككى رككي  انتقككى مسككاوي  فككي اللكك وم 
مع احتماأ أن يكون ثابتا ل بو  أمكر آ كر  لكى 
نحككككو مككككا لأ نككككا مككككى عولكككك : )لككككو كانككككت الحككككم  
طالعكككة ككككان الركككو  موإلكككودا  فالبكككا مكككى انتقكككا  

 القال المساو  للحرط.
و لى ذلك  األ يكر يسكت  ئ عكوأ النمهكول أن 

 او .لو حرط امتناو المتن
« لكو»ومى ثكئ أثبكت البحكث فسكاد القكوأ بك ن 

حرط امتناو المتناو  لى كا حاأ. إذ إن  لى 
عككولهئ يسككتل م أن كككا رككي  امتنككع ثبككت ن  ركك و 

ِئَكاَأ فقي عول  خعالى: ﴿ َوَلْن َأنََّحن َنزَّْلَحن ِإَلْيِلُم اْلَمَْ
ُعَْ َوَكلََّمُلُم اْلَماْنَر  َوَحَحاْرَنن َعَلاْيِلْم ُكالَّ َشاْيٍء ُ ا

﴾ إذ  ل م ثبو  إيمانهئ مع  كام َمن َكنُننا ِلُيْ ِمُحنا
نكك وأ المالئكككةو وخكلككك ئ المككوخى لهكككئ وححككر ككككا 

 ري   ليهئ ووو  ك  المراد.
نعكككككئ العبكككككا : »ومكككككا ولد مكككككى أثكككككر  مكككككر 

 لككك م م ككك  « صكككهيب لكككو لكككئ يخكككع ى لكككئ يعصككك 
ثبكككو  المعصككك ة مكككع ثبكككو  الخكككوطو ووكككو غيكككر 

َْرِل لى: ﴿المراد وكذل  عول  خعا َوَلْن َأنََّمن ِوي اُْ
هُ  ع  َواْلَعْااااُر َيُمااا ُّ ﴾ يسكككتل م نقكككاد ِماااْن َشاااَجَرٍة َأْ اااَْ

الكلمككا  مككع  ككام كككون كككا مككا فككي األلل مككى 
رككككككنر  أعالًمككككككا خكتككككككب الكلمككككككا و وكككككككون البحككككككر 

 األ ظئ بمن لة الاوا .
وككككون السكككبعة األبحكككر مملكككو   مكككااًداو ووكككى 

لمكككراد. وعكككا خمكككا ذلككك  البحكككر وككككا ذلككك   كككك  ا
 أثبت البحث ذل  في موضع . 

أثبت البحث األ ذ بظكاور مكا ولد فكي  -17
َث َوُرَيان َ عول  خعالى: ﴿ َْْح  َوُُاَْ ﴾ حيكث اثبكت َم

البحككككث فسككككاد المعنككككى فككككي خقككككا ر وأوو بككككاال مككككى 
الواو في الع ع في وذه اآلية الكريمكة كمكا ألك م 
البحككث كككون العككاد معهككا ونككا معككاوالو وان الككواو 

وذا العاد المعاوأ أفكاد  خنكوي  النمكع بكيى مع 
أنواو القسمةو ولئ خرد الرئو و ال لك م القسكاد فكي 

 المعنى مى  ا  الوإلوه: 
:  ككام فهككئ المعنككى اللوككو  الككااأ  ل كك  أوللاان

 العاد المعاوأ. 
: أن الكككككككواو ل سكككككككت  لكككككككى الع كككككككع الْااااااانني

 الموإلب للنمع. 
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: مخالقككككة داللككككة الككككواو لااللككككة أو لككككو الْنلاااار
 ت منابها ووذا وان دأ: ناب

ف نمككا  ككاأ  لككى دعككة اللوككة فككي أرككرط أصككا 
مى أصوأ االستحهاد أال ووو القران الكريئو فما 
كان يعن ه أن ي خي بك أو باال مى الواوو لو ككان 
المعنى يست  ئو ولكى ظهكر أن الصكوا  مكا أخكى 
بكك  مككى الككواو دون أو بككا أثبككت البحككث أن القككوأ 

فساد  تن ه  نك  القكرآن  يحيا المعنى إلى« أو»بك 
 ولوة العر .

أثبت البحكث فسكاد القكوأ بكواو ال مان كة  -18
إذ إن المعنككى معهككا ال يسككت  ئ ولككئ  تحصككا منكك  
 لى فائا  و فقا ثبت أن الكواو لهكا معنكى ي لبهكا 
ويتحقككئ بهككا. فقككي عولكك  خعككالى فككي آيككة الكهككع: 

﴾ ككككككان الككككواو الاا لككككة  لكككككى َوَُاااانِمُحُلْم َكْلااااُبُلمْ ﴿
لة الواععة صقة للنكر  عبلهاو حيث إن القكوأ النم

كككان لمسككمى )نصككالا ننككران  وكككان وككذا الككرأ  
أولكككى مكككى سكككائر اآللا و وكانكككت الكككواو  لكككى وكككذا 
الرأ  لها فوئكا  ا كا و منهكا أن السكبعة نككر  وعكا 
وصككقت بالنملككة بعككاواو وان السككبعة  نككا العككر  
أصا في المبالوة في العادل  ؤنس  عولك  خعكالى: 

ِعْر َلُلْم َسْعِضيَن َمرَّةَ إِ ﴿ َْ ﴾ و ذا ككان ككذل و ْن َرْسَت
فكك ذا وصككلوا إلككى ال مان ككة ذكككروا لقظككا  ككاأ  لككى 
االست ناطو ول   المراد من  العاد ثمان ة خحا اا 

 إال ب ريقة العرل ول   القصا.
ُْ وأمكا آيككة ال مكر:﴿  َحتَّاا  ِإَذا َجنُءوَذاان وُوِتَااا
حكككاأ: أ  )حتككككى اذا ﴾ ف بكككت أنهكككا واو الَأْبَناُبَلااان

إلا؛ووككا حالككة كونهككا مقتحككة لهككئ األبككوا   خكريمككا 
لهككئ بخككالط أوككا النككال فلككئ يكككى لهككئ خكككريئ فككال 

خقككككت  لهككككئ النككككالو إال وعككككت المنككككي و وأمككككا آيككككة 
﴾ فهكي لاب كة لمكا َوالحَّنُذنَن َعِن اْلُمْحَكرِ التوتة: ﴿

اْنِمااااااااُروَن بينكككككككك  مككككككككى صككككككككقتيى متناعرككككككككيى: ﴿
﴾و حتككى الحَّاانُذنَن َعااِن اْلُمْحَكاارِ وَ ﴾ و﴿ِباانْلَمْضُروفِ 

خظهككككر وخككككرتط وككككذ ى المعنيككككيى لمككككا بينهمككككا مككككى 
 خناط وخبا ى. 

َعاانٍت َوَأْبَكاانَراوأمككا آيككة التحككريئ: ﴿ ﴾ فككالتنويع َُيِي
والتقسكككك ئو ووككككى ال يمكككككى إسككككقاطها بخككككالط واو 

 ال مان ة  ى القائليى بها ينو  إسقاطها.
ة أضككع إلككى ذلكك  إب ككاأ القككوأ بككواو ال مان كك

بقوأ الققاأ: مع با  لكى القكوأ بهكا: بقولك : لك   
ُذاَن أَُّ الَّاِ   بحي  والاليا  ل   عول  خعكالى: ﴿

ُع اْلُمااْ ِمُن  ااَْ وُس السَّ َا ِإَلااَه ِإاَّ ُذااَن اْلَمِلااُك اْلُقاا ُّ
﴾ ولئ  ذكر الواو اْلُمَلْيِمُن اْلَضِزيُز اْلَجعَّنُر اْلُمَتَكبِيرُ 

ذلكك   لككى ب ككالن القككوأ فككي النعككت ال ككامى. فككاأ 
 بها  لى ا طالق. 

أثبكت البحكث بككرغئ صكالح ة المرككالو  -19
الواعع في األإلوتة ال ابتة بعا النقي للنصكب بك ن 
مركككككمر  بعكككككا الكككككواو أو القكككككا  إال أن ذلككككك  مقيكككككا 
بصالح ة المعنى مع و وكذل  ال ينكو  الع كع 
 لككى التحككري  فككي كككا موضككع مككى وككذه األإلوتككة 

د المعنككى فككي النصككب فككي فقككا اثبككت البحككث فسككا
 عوأ الحا ر: 

  لى الحكئ الم خى  وما إذا عرى
 عر ة أن ال ينول ويقصا 

مما حتئ خوإل ك  ا  كرا  فكي )ويقصكا   لكى 
الق ع فلئ خكى الواو للما ة للع ع با لالبتاا . 

 لعام خحما المعنى ل  
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وكككذل  ظهككر فسككاد الرفككع والنصككب فككي عولكك  
 الحا ر:

 يَ ننوضي وإمن أنن للحيء ال   ل
 ويَض  محه زنحبي بق وَ  

أمككككككا فسككككككاد الرفككككككع فقككككككا ظهككككككر فككككككي   ككككككع 
)يورككككب   لككككى نككككافعي والصككككوا    قكككك   لككككى 
موضكككككككع الصكككككككلة نقسكككككككها )لككككككك   نكككككككافعي   لكككككككى 

 االبتاا . 
وكذل  ظهر فساد النصب في حما النصكب 
 لككككككككى المخالقككككككككة وإلعلهككككككككا فككككككككي سكككككككك اق الصككككككككلة 
والصكككوا  إلعلهكككا فكككي سككك اق النقكككي  لكككى مكككا عكككا 

 بحث. أثبت  ال

أثبت البحث ل وم خعقا الموضع و ام  -20
األ ذ بالظاور في كا موضع يقع م   المرالو 
بعكككا الكككواو فكككي إلكككوا  النهكككىو فقكككا أثبكككت البحكككث 
فسككاد المعنككى فككي حمككا المرككالو بعككا الككواو فككي 
إلككككككوا  النهككككككى  لككككككى الع ككككككع بككككككالن م إذا كككككككان 
الموضكككع للنهكككى  لكككى الما كككةو فلكككو حملتككك   لكككى 

ب ا المعنكى وفسكا كمكا ظهكر التحري  في الن م 
 ذل  لو عيا بالن م في عوأ الحا ر: 

 ال خت   ى  لئ وخ خى م ل  
  ال  ل   إذا فعلت  ظ ئ  
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 القهالس
 أواًل: فهرس اآليا  القرآن ة 

 لعئ الصقحة لعمها اآلية
 سول  البقر 

 560 102 ﴾﴿َوَْ َرْكُعْر َوَيَتَضلَُّمننَ 
َينِليَن َكَعُروا﴿َوَمن َكَعَر ُسلَ   569 102 ﴾ْيَمنُن َوَلِكنَّ الحَّ

َِي َوَسْعَضٍأ ِإَذا َرَجْضُتْم ِرْلَك َعَحَرة  َكنِمَلأ   َُِأ َأيَّنٍع ِوي اْلَا َْ َُ﴿﴾ 196 577 
 563 245 ﴾﴿َمْن َذا الَِّ   ُيْقِرُل أََّ َ ْرَنن َحَسَحن َمُيَضنِعَعهُ 

ُْخَر  ﴿َأْن َرِضلَّ ِإْحَ اُذَمن َوُت َ   588 282 ﴾كِيَر ِإْحَ اُذَمن اُْ
 سول  آأ  مران

 561 71 ﴾﴿ِلَم َرْلِعُسنَن اْلَاقَّ ِبنْلَعنِلِل َوَرْكُتُمنَن اْلَاقَّ 
نِبِرينَ   551 142 ﴾﴿َوَلمَّن َيْضَلِم أَُّ الَِّ رَن َجنَذُ وا ِمْحُكْم َوَيْضَلَم ال َّ

 سول  النسا 
ََ لَ  َث َوُرَين َ ﴿َونْنِكُانا َمن َلن َْ َْْح  َوُُ  575 3 ﴾ُكْم ِمَن الحِيَسنِء َم

ََ َلُكااْم  ﴿َوِإْن ِخْعاُتْم َأاَّ ُرْقِساُطنا ِواي اْلَيَتانَم  َوانْنِكُانا َمان َلان
َث َوُرَينَ  َوِإْن ِخْعُتْم َأاَّ َرْضاِ ُلنا َوَناِحاَ َة َأْو  َْ َْْح  َوُُ ِمَن الحِيَسنِء َم

ُْ َأْيَمنُنكُ   ﴾ْم َذِلَك َأْدَن  َأاَّ َرُضنُلناَمن َمَلَك
3 

573 

ُُ َمَضُلْم َوَرُونَ  َوْن َا َعِظيَمن  555 73 ﴾﴿َينَلْيَتِحي ُكْح
ََ أَِّ  يَس  اْبَن َمْرَيَم َرُسن َِ  532 157 ﴾﴿ِإنَّن َ َتْلَحن اْلَمِسيَ  

 سول  المائا 
 َُ َل َذَ ا اْل َِ َوُرَواِرَ  َسْنَءَة َأِخي﴿َينَوْيَلَتن َأَعَجْزُت َأْن َأُكنَن ِمْْ  594 31 ﴾َرا
ُُ ِإَل  اْلَاَناِريِييَن﴾  526و 525 111 ﴿َوِإْذ َأْوَحْي
 526 111 ﴿َأْن آِمُحنا ِبي َوِيَرُسنِلي﴾

ُُ َلُلْم ِإاَّ َمن َأَمْرَرِحي ِبِه َأِن اْعُبُ وا أََّ َريِيي َوَريَُّكمْ   526 117 ﴾﴿َمن ُ ْل
 سول  األنعام

 538 14 ﴾َا َرُكنَننَّ ِمَن اْلُمْحِرِكينَ ﴿وَ 
 ََ  551 27﴿َوَلْن َرَر  ِإْذ ُوِ ُعنا َعَل  الحَّانِر َوَقانُلنا َينَلْيَتَحان ُناَردُّ َوَا ُنَكا ِي
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َحن َوَنُكنَن ِمَن اْلُمْ ِمِحينَ   ﴾ِب َينِت َريِي
وا َلَضنُدوا  572 28 ﴾﴿َوَلْن ُردُّ
َحاان َنزَّْلَحاان إِ  ِئَكااَأ َوَكلََّمُلااُم اْلَمااْنَر  َوَحَحااْرَنن ﴿َوَلااْن َأنَّ َلااْيِلُم اْلَمَْ

 111 ﴾َعَلْيِلْم ُكلَّ َشْيٍء ُ ُعَْ َمن َكنُننا ِلُيْ ِمُحنا
566 

 سول  األ راط
ُتُمنَذن ِبَمن ُكْحُتْم َرْضَمُلنَن﴾  523 52 ﴿ َوُننُدوا َأْن ِرْلُكُم اْلَجحَُّأ ُأوِرُْ

 561 53 ﴾نَء َمَيْحَعُضنا َلَحن﴿وَلْل َلَحن ِمْن ُشَعضَ 
ُِيَن َلْيَلَأ َوَأْرَمْمَحنَذن ِبَضْحٍر َوَتمَّ ِميَقنُت َريِيِه َأْرَيِضيَن َلْيَلأَ  َْ َُ﴿﴾ 142 577 

 571 176 ﴾﴿َوَلْن ِشْئَحن َلَرَوْضَحنهُ 
 سول  األنقاأ

َ َ َتَلُلمْ   570 17 ﴾﴿َوَلْم َرْقُتُلنُذْم َوَلِكنَّ أَّ
َُ َوَلِكنَّ أََّ َرَم ﴿َوَمن  َُ ِإْذ َرَمْي  570 17 ﴾َرَمْي

 571 23 ﴿َوَلْن َأْسَمَضُلْم َلَتَنلَّْنا﴾
َْمِر﴾  569 43 ﴿َوَلْن َأَراَكُلْم َكِْيَرا َلَعِحْلُتْم َوَلَتَحنَ ْعُتْم ِوي اُْ

 سول  التوتة
ِعْر َلُلْم َسْعِضيَن َمرََّة﴾ َْ  586 80 ﴿ِإْن َرْسَت

نِئُانَن الرَّاِكُضنَن ﴿التَّنئِ  ُبنَن اْلَضنِبُ وَن اْلَانِمُ وَن السَّ
نِجُ وَن اْنِمُروَن ِبنْلَمْضُروِف َوالحَّنُذنَن َعِن اْلُمْحَكِر﴾  112 السَّ

579 

 سول   ون 
ع ﴾  518 10 ﴿َدْعَناُذْم ِويَلن ُسْعَانَنَك اللَُّلمَّ َوَرِايَُّتُلْم ِويَلن َسَْ

َِي اْلَضنَلِميَن﴾﴿َوآِخُر َدْعَناذُ   523 10 ْم َأِن اْلَاْمُ   َِّ َر
 537 65 ﴾﴿َوَا َيْاُزْنَك َ ْنُلُلْم ِإنَّ اْلِضزََّة  َِّ َجِميَضن

 سول  وود
ُرَك َرْرُمُرَ  َأْن َنْتاُرَ  َمان َيْضُباُ  آَبنُؤَنان َأْو َأْن َنْعَضاَل ِواي  ﴿َأَزَْ

 541 87 ﴾َأْمَناِلَحن َمن َنَحنءُ 

 سول  النحا
 567 9 ﴾﴿َوَلْن َشنَء َلَلَ اُكمْ 

 560 40 ﴾﴿ُكْن َمَيُكننُ 
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َِ ُبُينَرن  521 68 ﴾﴿َوَأْوَح  َريَُّك ِإَل  الحَّْاِل َأِن ارَِّ ِ   ِمَن اْلِجَعن
 سول  ا سرا 

ِبيَن َحتَّ  َنْعَضَر َرُسنَا   573 15 ﴾﴿َوَمن ُكحَّن ُمَض ِي
ْنَعن ِ  ﴿َلْن َأْنُتْم َرْمِلُكننَ  َْمَسْكُتْم َخْحَيَأ اْلِْ  571 100 ﴾َخزَاِئَن َرْحَمِأ َريِيي ِإَذا َُ

 سول  الكهع
 579 22 ﴾﴿َسْعَضأ  َوَُنِمُحُلْم َكْلُبُلمْ 

 سول  مريئ
ََ ِإنِيي َعْبُ  أَِّ   517 30 ﴾﴿َ ن

 سول  ط 
َك َمن ُرنَح   528 37 ﴾ َأِن اْ ِ ِميهِ  ﴿ِإْذ َأْوَحْيَحن ِإَل  ُأمِي

ٍَ َا َيِضلُّ َريِيي َوَا َرْحَس  ََ ِعْلُمَلن ِعْحَ  َريِيي ِوي ِكَتن  532 52 ﴾﴿َ ن
 ََ َْرَل َمْلَ ا َوَسَلَك َلُكْم ِويَلن ُسُعَْ َوَأْنَز ﴿الَِّ   َجَضَل َلُكُم اُْ

َمنِء َمنَء َوَرْخَرْجَحن ِبِه َأْ َواَجن ِمْن َنَعنٍت َشتَّ   53 ﴾ِمَن السَّ
532 

وا الحَّْجَن  الَِّ رَن َ َلُمنا  522 3 ﴾﴿َوَأَسرُّ
 567 22 ﴾﴿َلْن َكنَن ِويِلَمن آِلَلأ  ِإاَّ أَُّ َلَعَسَ َرن

 سول  الح 
َْرَحنِع  590 5 ﴾﴿ِلُحَبيِيَن َلُكْم َوُنِقرُّ ِوي اُْ

  َ َْرِل َوَتُكنَن َلُلْم ُ ُلن  512 46 ﴾﴿َأَوَلْم َيِسيُروا ِوي اُْ
َْرُل  ﴿َأَلمْ  َمنِء َمنَء َوُتْ ِعُ  اُْ ََ ِمَن السَّ َ َأْنَز َرَر َأنَّ أَّ

 63 ﴾ُمْ َضرَّةَ 
512 

 سول  المؤمنون 
 523 27 ﴾﴿َوَرْوَحْيَحن ِإَلْيِه َأِن اْزَحِ  اْلُعْلَك ِبَرْعُيِحَحن َوَوْحِيحن

 سول  القصص
 526 7 ﴾﴿َوَأْوَحْيَحن ِإَل  ُأعِي ُمنَس  َأْن َأْرِنِعيهِ 

 538 86 ﴾﴿َوَْ َرُكنَننَّ َ ِليَرا ِلْلَكنِوِرينَ 
 538 88 ﴾﴿َوَا َرْ ُ  َمَ  أَِّ ِإَلَلن آَخرَ 
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 سول  لقمان
ُه ِمااْن  ع  َواْلَعْاااُر َيُماا ُّ َْرِل ِمااْن َشااَجَرٍة َأْ ااَْ ﴿َوَلااْن َأنََّماان ِوااي اُْ

 27 ﴾َبْضِ ِه َسْعَضُأ َأْبُاٍر َمن َنِعَ ْت َكِلَمنُت أَِّ 
566 

 سول  السنا 
َُ ِمحِياي  ٍَ ُذاَ اَذن َوَلِكاْن َحاقَّ اْلَقاْن ﴿َوَلْن ِشاْئَحن َنَرْيَحان ُكالَّ َنْعا

َْمََلَنَّ َجَلحَّمَ  َُ﴾ 13 
569 

 سول  سب 
 517 48 ﴾﴿ُ ْل ِإنَّ َريِيي َيْقِ ُف ِبنْلَاقيِ 

 سول  فاطر
 571 15 ﴾﴿َوَلْن َسِمُضنا َمن اْسَتَجنُبنا َلُكمْ 
 512 36 ﴾﴿َا ُيْقَض  َعَلْيِلْم َمَيُمنُرنا

 سول  ي 
وَن َوَمن ُيْضِلُحننَ   536 76 ﴾﴿َوَْ َيْاُزْنَك َ ْنُلُلْم ِإنَّن َنْضَلُم َمن ُيِسرُّ

 560 82 ﴾﴿ُكْن َمَيُكننُ 
 سول  الصافا 

 558 24 ﴾﴿َوِ ُعنُذْم ِإنَُّلْم َمْسُئنُلننَ 
 527 104 ﴾اِ يمُ ﴿َوَننَدْرَحنُه َأْن َينِإْبرَ 

 سول  ص
﴿َواْنَطَلااَق اْلَمااََلُ ِمااْحُلْم َأِن اْمُحاانا َواْزااِبُروا َعَلاا  آِلَلااِتُكْم ِإنَّ 

 6 ﴾َذَ ا َلَحْيء  ُرَرادُ 
523 

 َُ َْبَنا  584 50 ﴾﴿َجحَّنِت َعْ ٍن ُمَعتََّاَأ َلُلُم اُْ
 سول  ال مر

ََ أَُّ ِبَكنٍف َعْبَ هُ   513 36 ﴾﴿َأَلْي
ُْ َأْبَناُبَلن ﴿َحتَّ   579 73 ﴾  ِإَذا َجنُءوَذن َوُوِتَا

 ُْ اِأ ُ َماَرا َحتَّا  ِإَذا َجنُءوَذان َوُوِتَاا ﴿َوِسيَق الَِّ رَن ارََّقْنا َريَُّلْم ِإَلا  اْلَجحَّ
ع  َعَلْيُكْم ِلْبُتْم َونْدُخُلنَذن َخنِلِ رنَ  ََ َلُلْم َخَزَنُتَلن َسَْ  580 73 ﴾َأْبَناُبَلن َوَ ن

   غافرسول 
َمنَواِت َوَرلَِّل َ  ََ السَّ ََ  َأْسَعن َْسَعن  555 37 -36 ﴾﴿َلَضلِيي َأْبُلُغ اُْ
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 سول  الحولا 
 525 51 ﴾﴿َوَمن َكنَن ِلَعَحٍر َأْن ُيَكلِيَمُه أَُّ ِإاَّ َوْحَين

 سول  ال  رط
 532 9 ﴾﴿َلَيُقنُلنَّ َخَلَقُلنَّ اْلَضِزيُز اْلَضِليمُ 

 532 11 ﴾ن ِبِه َبْلَ َة َمْيَتن﴿َوَرْنَحْرنَ 
 سول  القمر

 573 16 ﴾﴿َوَكْيَف َكنَن َعَ اِبي َوُنُ رِ 
 سول  الرحمى
ْنَسنَن، َعلََّمُه اْلَبَيننَ  ْحَمُن، َعلََّم اْلُقْرآَن، َخَلَق اْلِْ  507 4:1 ﴾﴿الرَّ

َ  َوَا َجنن   َُ َعْن َذْنِعِه ِإْن  558 39 ﴾﴿َوَيْنَمِئٍ  َا ُيْسَر
 سول  الححر

ُع اْلُمْ ِمُن  َْ وُس السَّ ﴿ُذَن أَُّ الَِّ   َا ِإَلَه ِإاَّ ُذَن اْلَمِلُك اْلُق ُّ
 23 ﴾اْلُمَلْيِمُن اْلَضِزيُز اْلَجعَّنُر اْلُمَتَكبِيرُ 

587 

 سول  المنافقون 
ْرَرِحي ِإَل  َأَجٍل َ ِريٍ  َوَرزَّ َّ َ   555 10 ﴾﴿َلْنَا َأخَّ

 ئسول  التحري
﴿َعَس  َريُُّه ِإْن َللََّقُكنَّ َأْن ُرْبِ َلُه َأْ َواَجن َخْيَرا ِمْحُكنَّ ُمْسِلَمنٍت 

َعنٍت َوَأْبَكنَرا  6-5 ﴾ُمْ ِمَحنٍت َ نِنَتنٍت َرنِئَعنٍت َعنِبَ اٍت َسنِئَانٍت َُيِي
 580و 579

 558 7 ﴾﴿َا َرْضَتِ ُروا اْلَيْنعَ 
 سول  القلئ

وا َلْن ُرْ ذِ   557 9 ﴾ُن َوُيْ ِذُحننَ ﴿َودُّ
 سول  الحاعة

 586 7 ﴾﴿َوََُمنِنَيَأ َأيَّنٍع ُحُسنَمن
 سول  المرسال 

 553 36-35 ﴾﴿َذَ ا َرْنُع َا َرْحِطُقنَن َوَا ُرْ َذُن َلُلْم َمَيْضَتِ ُرونَ 
 سول  الحر 

 514 1 ﴾﴿َأَلْم َنْحَرْ  َلَك َزْ َر َ 
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 سول  القال
 537 1 ﴾ُه ِوي َلْيَلِأ اْلَقْ رِ ﴿ِإنَّن َأْنَزْلَحن

 
 ثانً ا: فهرس األحاد ث

 لعئ الصقحة القوأ
 518 أفرا ما علت  أنا والنبيون مى عبلي ال إل  إال ى

 
 ثالً ا: فهرس األعواأ العرت ة

 لعئ الصقحة الحا ث
 589  ير مى أن خراه   خسمع بالمعيا

 566 نعئ العبا صهيب لو لئ يخع ى لئ يعص 
 
 

 لابًعا: فهرس األب ا  الحعرية
 لعئ الصقحة البحر القائا البيت

 عام ة الهم  
   يا مقاخال لما لأ ت أبا 

 543 الكاما - أدو القتاأ وأرها اله نا 

 ألئ أذ إلالكئ ويكون بيني
 550 الوافر الح ي ة وتينكئ المود  وا  ا                    

 عام ة البا 
 ا فن  فما وو إال أن ألاو

 ف بهت حتى ما أكاد أإليب               
 رو  بى 

 حكئ
 588 ال ويا

 عام ة التا 
 الحما ل الذ  استقلت
 525 - - ب ذن  السما  واطم نت                 
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 عام ة الحا 
 يا ناق سير   نقا فس حا

 563 الرإل  أبو الننئ إلى سل مان فتستريحا                  

 ي لبني خم ئس خرذ مو ل
 وألحئ بالحنا  ف ستريحا

المنير بى 
 560 الوافر حسنا 

 
 عام ة الااأ

  لى الحكئ الم خي  وما إذا عرى
 عر ة أن ال ينو  ويقصا             

التولبي أبي 
 اللنام

 587 ال ويا

 ولكنما أولي بواد أن سة
 ذئا  خبوي الناس م نى وموحا        

سا اه بى 
 إلون 

- 577 

 أم سااس في أحاد أحاد
 ليلتنا المنوطة بالتناد

 578 - المتنبي

 عام ة الرا 
 ف صبحوا عا أ اد ى نعمتهئ

 583 البس ط القر دق إذ وئ عريش و ذ ما م لهئ بحر         

 يفلئ )يستري وكئ  حتى لم
   فوق الرإلاأ  صاال  حالا         

- - 578 

 عام ة العيى
 فتبصر ما يا ابى الكرام أال خانوا

 555 - - عا حاثوذ فما لا  كمى سمعا          

 ومةحفلقا خركت صب ة مر 
 لئ خال ما إل و  ل   فتن و           

- - 555 

 عام ة القا 
 ولب  عبا   وخقر  يني

 543 الوافر م سون  أحب إلي مى لب  الحقوط            
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 عام ة القاط
 ألئ خس أ الرتع القوا  فين ئ

 556 ال ويا صاحب ب ينة ووا خخبرن  اليوم بياا  سملئ         

 
 عام ة الالم

 وخرميني بال رط أ  أنت مذنب
 وخقليني لكى إياذ ال أعلي        

- - 522 

 غير أنا لئ ي خنا ب قيى
 فنرإلي ونك ر الت م ال                 

- - 552 

 فلما أإل نا ساحة الحي وانتحى
 583 ال ويا امر؛ ال    ذ  عقاط  قنقابنا ب ى  بت          

 ف ذا وذل  يا كب حة لئ يكى
 إال كلمة بالق بخ اأ                  

خم ئ بى 
 583 الكاما مقبا

 وما أنا للحي  الذ  ل   نافعي
 587 ال ويا - ويورب من  صاحبي بقؤوأ          

 ال خحتئ المولى وخبلم أذاخ 
 593 الرإل  أبو الننئ   وخنهاف ن  إن خقعا خسق            

 ولو أن ما أسعى ألدنى ما حة
 عليا مى الماأ-ولئ أطلب-كقاني      

 ولكنما أسعى لمنا مؤثا
 وعا  الذ المنا الموثا أم الي         

 569 ال ويا امر؛ ال   

 وكا أناس سوط خا ا بينهئ
 578 - - دويه ة خصقر منها األناما            

 عام ة الم ئ
 ال خن   ى  لئ وخ خي م ل 

  ال  ل   إذا فعلت  ظ ئ        
 أبو األسود 

 الكاما
 
 
 

549 
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 الحعر صعب طويا سلم 
 إذا الخقى م   الذ  ال يعلم            

  لت ب  إلى الحر ض عام 
 والحعر ال ير ع  مى يظلم           

  ريا أن يعرت  م عنم 

 590و 589 الرإل  ل؛تة

  نميأ الحنن 
 ت أد ي وأد و إن أناافقل

 لصو  أن  ناد  داع ان             
 

عيا الح ي ة وعيا 
األ حى وعيا 
 دثال بى ريبان

 550 الكاما

 ل  وفقني فال أ اأ  ى
 554 الرما - سنى السا يى في  ير سنى           
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  امًسا: ثبت المصادل والمراإلع
خحقيككئ د.رككابان محمككا  -خك ل ف أحمككا بككى محمككا البنكا- حككرإخحكاط فرككال  السككير فكي القككرا ا  األلتعككة  -1

 مكتبة الكل ا  األ ورية.- الئ الكتب-1987-1407ال بعة األولى -إسما يا
 .1984-1404ال بعة األولى -خحقيئ د/مص قى النحاس-ألبي ح ان-الخحاط الرر  مى لسان العر  -2
  2ط )-دمحككئ-حي منمككوو اللوككة العرت ككةخحقيككئ  بككا المعككيى الملككو -للهككرو  -األ ه ككة فككي  لككئ الحككروط -3

1413-1993. 
-1419لبنكككان ط-بيكككرو -الناركككر دال الكتكككب العلم كككة-خحقيكككئ محمكككا باسكككا-لل مخحكككر  -أسكككاس البالغكككة -4

 م.1998
و دال 1985  1ط )-بيكرو -مؤسسة الرسكالة -خحقيئ  با العاأ سالئ مكرم-للسيوطي-األرباه والنظائر -5

 بيرو .-الكتب العلم ة
 الحعرا  الستة الناولييى. أرعال -6
 1357دال المعالط -خحقيئ أحما راكرو  با السالم والون -األصما ا  -7
 بيرو .-1988-1408  3ط )-خحقيئ د/الحسيى القتلي-البى السرا -األصوأ في النحو -8
 لبنان.-بيرو -لل با ة والنحر-دال األو  ي-لقخر الا ى قباو -إ را  النما وأرباه النما -9

-مكتبككة النهرككة العرت ككة- ككالئ الكتككب-خحقيككئ د/ ويككر غككا    اوككا-را  القككرآنو ألبككي إلعقككر النحككاسإ كك-10
 م.1988-1409ال بعة ال ال ة 

دال -دال ال مامككة-1999-1420ال بعككة السككابعة -خكك ل ف محككي الككا ى الككالويش-إ ككرا  القككرآن وت انكك  -11
 ة.دال ا لراد للح ون الناما ة حمص سولي-بيرو -دمحئ-ابى ك ير

 .1323األغاني ألبي القر  األصقهاني الساسي  -12
 . 1989بيرو   مان -دال النيا-خحقيئ فخر سل مان عاال -أمالي ابى الحاإلب -13
-البى األنبال  ومع  االنتصاط مى ا نصاط لمحي الا ى  بكا الحميكا-ا نصاط في مسائا الخالط -14

 صياا لبنان.-المكتبة العصرية
لمحكي -ومع   كا  السكال  إلكى خحقيكئ أوضك  المسكال -البى وحام-لى ألف ة ابى مال أوض  المسال  إ -15

 دال ال الئع.-الا ى  با الحميا
ال بعكة -دال الور  ا سالمي-خحقيئ د/ع اد بى  يا اللي ي-البى أبي الرت ع-البس ط في رر  المنما -16

 لبنان.-بيرو -1986-1407األولى 
 دال الهااية.-منمو ة مى المحققيى-لل تيا -سخا  العروس في إلواور القامو  -17
 القاور .-ال بعة ال ان ة دال التراو-خ ل ف السيا أحما صقر-البى عتيبة-خ ويا محكا إ را  القرآن -18
 خحقيئ  لي محما البناو .-خ ل ف أبي البقا  العكبر  -التب ان في إ را  القرآن -19
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 م.1986بيرو  ط -مؤسسة الرسالة-الرحمىخحقيئ  ف ف  با -ألبي ح ان-خذكر  النحا  -20
 م صا ع سى البابي الحلبي.-دال إح ا  الكتب العرت ة-للح خ  الا األ ور  -التصري   لى التوض   -21
 م1988بيرو  -دال النهرة العرت ة-لعباه الراإلحي-الت بيئ النحو   -22
 لبنان.-بيرو -دال الكتب العلم ة-ون خحقيئ  ادأ أحما  با النواد وآ ر -ألبي ح ان-خقسير البحر المح ط -23
دال الكتكب -خحقيئ د/فخر الا ى قباو  ود/محما نكايئ فاضكا-للمراد -النني الااني في حروط المعاني -24

 لبنان.-بيرو -العلم ة
 .1948-1404خحقيئ أ.د/حاما نيا مكتبة النهرة المصرية -لعال  الا ى ا لتلي-إلواور األد  -25
 .1358القاور  -موني اللبيب حار ة الاسوعي  لى -26
 .1305القاور  -حار ة الاماميني -27
دال إح ا  الكتب العرت كة -حار ة الصبان  لى رر  األرموني  لى ألف ة ابى مال  ومع  رواوا العيني -28

 البابي الحلبي.-م صا ع سى
 دال إح ا  الكتب العرت ة م صا ع سى البابي الحلبي.-حار ة ي   لى التصري  -29
 وأ را دال صادل بيرو . 1299م بعة بوالق -  انة األد  للبوااد  -30
 .1986-1406  الهي ة المصرية العامة للكتب 3خحقيئ محما  لي الننال ط)-البى إلني-الخصائص -31
 خحقيئ/ با العاأ سالئ مكرم دال البحوو.-للحق   ي-الالل اللوامع -32
وآ ككر بتحقيككئ السككناوتي وآ ككر بتحقيككئ  1958ه ئ مصككر خحقيككئ أبككو القرككا إبككرا -د ككوان امككرق ال كك   -33

 مص قى  با الحافي.
م بو ا  ما رية إح ا  التكراو القكايئ فكي و ال  ال قافكة وا لركاد -خحقيئ     حسى-د وان خم ئ بى مقبا -34

 .1962القومي دمحئ 
الكتككا   وطبعككة دال-م1977دال المعككالط بمصككر -خحقيككئ سككيا حنقككي حسككنيى-د ككوان حسككان بككى ثابككت -35

 العرتي بيرو .
 .1323التقام -د وان الح ي ة -36
 أد . 70مخ وطة الحن   ي -د وان  رو  -37
 ه.1354طبة الصاو  -بيرو -دال صادل-د وان القر دق -38
 ه.1293الووب ة -د وان  لقمة مى منمو ة  مسة دواويى -39
 خحقيئ روعي ض ف.-البى مرا  القرطبي-الرد  لى النحا  -40
 دمحئ.-منمع اللوة العرت ة-خحقيئ أحما محما الخراط-للمالقي-ع المباني في رر  حروط المعانيلص -41
 لبنان.-بيرو -دال إح ا  التراو العرتي-لو  المعاني في خقسير لقرآن العظ ئ والسبع الم اني ليلوسي -42
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 م.1993-1413  2) ط-دمحئ-دال القلئ-د حسى ونااو  -دلاسة وخحقيئ-البى إلني-سر صنا ة ا  را  -43
 بيرو .-صياا-المكتبة العصرية-رر  ابى  قيا -44
 .1979بيرو  -دال الم مون للتراو دمحئ-للسيرافي-رر  أب ا  سيبوي  -45
 حقق  د/ با الحميا  با المنيا.-البى الناظئ-رر  ألف ة ابى مال  -46
-دال الكتككب العلم ككة-السككياخحقيككئ محمككا  بككا القككادل   ككا وطككالق فتحككي -البككى مالكك -رككر  التسككهيا -47

 لبنان.-بيرو 
 خحقيئ صاحب أبو إلنا .-البى  صقول-رر  إلما ال إلاإلي -48
 للسيا الب ليوسي مخ وط م بوو.-رر  د وان امر؛ ال    -49
 وتهامح  حار ة الاسوعي.-البى وحام-رر  رذول الذوب -50
العرت كة -مراإلعة محما مها -خحقيئ  بيا مص قى دلويش-ألبي  لي القالسي-رر  رواوا ا يرا  -51

 .1985القاور  
 .1393دمحئ -خحقيئ  با الع ي  لتا  و ميل -للسيوطي-رر  رواوا الموني -52
نحكر لننكة األوعكاط فكي -خحقيئ لري  با الرحمى العبيكا -البى مال -رر   ما  الحافظ و ا  الالفظ -53

 م.1977العراق 
 خهران.-ؤسسة الصادقم-خص   / وسع حسى  مر-للرضي-رر  الكام ة -54
 مكة المكرمة.-دال الم مون للتراو-خحقيئ  با المنعئ وريا -البى مال -رر  الكام ة الحام ة -55
 القاور .-مكتبة المتنبي-البى يا ش-رر  المقصا -56
 دال ال الئع.-لمحي الا ى  با الحميا- ا  السال  إلى خحقيئ أوض  المسال  -57
 ه.1370لننة الت ل ف -ت البى  با ل -العقا القريا -58
 .1344وناية -البى لريئ-العما  -59
 القاور .-دال الحا ث-مراإلعة أن  محما الحامي وغيره-للقيرو  آباد -القاموس المح ط -60
  3القككاور  ط )-دال القكككر العرتككي-خحقيككئ محمككا أبككو القرككا إبككراه ئ-للمبككرد-الكامككا فككي اللوككة واألد  -61

 م.1417-1997
 القاور .-مكتبة الخانني-خحقيئ  با السالم والون -سيبوي ل-الكتا  -62
 رر   وسع الحماد  مكتبة مصر.-الكحاط لل مخحر   -63
 القاور .-دال المعالط-البى منظول-لسان العر  -64
 دال الكتب.-خحقيئ فائ  فالس-اللمع البى إلني -65
 طبعة الحلبي.-خحقيئ محي الا ى-لر ا  بى األثير-الم ا السائر -66
 .1386خحقيئ  لي الننا  ناصع وآ رون المنل  األ لى للح ون ا سالم ة القاور  -البى إلني-المحتسب -67
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 مختال الحعر الناولي. -68
 القاور .-القنالة-مصر-دال النهرة-ح  قة د/ با القتا  سلبي-للرماني-معاني الحروط -69
 .912524األ ور  -مكتبة المنلا العرتي-لمحما  لي الننا-خحقيئ أحما  وسع -معاني القرآن لأل قش -70
 الاال المصرية.-نحقيئ محما  لي الننال-معاني القرآن للقرا  -71
 .1988-1408ال بعة األولى -معاني القرآن و  راب  لل إلا  خحقيئ د/ با النليا سلبي و الئ الكتب -72
 معنئ المعاني. -73
-ال بعككة األولككى-بيككرو -دال النيككا-ئ القككا ول  خحقيكك-البككى وحككام-مونككي اللبيككب  ككى كتككب األ اليككب -74

 م.1411-1991
 ه.1412-م1991ال بعة األولى -النارر دال العا العرتي-للرا   -مقاخ   الويب -75
 المقرل ا  للربي مع  اد مى الحرو . -76
 م.1991-1411  بيرو  1خحقيئ أ.د  با الع ي  فا ر وآ رون ط )-للعيني-المقاصا النحوية -77
 األ ور.-القاور -المنلا العرتي-خحقيئ د. كاظئ بحر المرإلان-للنرإلاني-قتصا في رر  ا يرا الم -78
 .1399القاور  -خحقيئ  با الخالئ  ر مة-المقترب للمبرد -79
 .1903ل   -إلمع ول ئ بى الولد-ملحقا  د وان ل؛تة -80
 .1379-1973- أميى الحلبيخحقيئ إبراه ئ مص قى و با ى-وأ را  1954القاور  -البى إلني-المنصع -81
 م صا ع سى البابي الحلبي.-دال إح ا  الكتب العرت ة-منه  السال  لألرموني -82
-المنلكك  األ لكى للحكك ون ا سككالم ة-خحقيككئ  بككا الووكا   بككا الل  كف-لامككام مالك  بككى أنك -الموطك  -83

 ه.1387القاور  
 دال القكر لل با ة والنحر والتو يع.-خ ل ف الحافظ ابى الن ل  -النحر في القرا ا  العحر -84
 م.1992مؤسسة الرسالة -خحقيئ د/ با العاأ سالئ مكرم-للسيوطي-ومع الهوامع رر  إلمع النوامع -85
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 فهرس الموضو ا 
 لعئ الصقحة الموضوو

 507 مقامة
 510 وم  : « الهم  »القصا األوأ: 

 510 «.التقرير  »قهام نصب المرالو بعا القا  الواععة في إلوا  االست -1
 515 المكسول  ال قيلة وم  : « إن»القصا ال اني: 

 515  لى الحكاية إذا وععت  بًرا  ى عوأ ومخبر  نها بقوأ.« إن»كسر وم   
 521 المقتوحة الخف قة وم   مس لتان:« أن  »القصا ال الث: 

 521 ف .خقسيرية ولئ خسبئ بنملة فيها معنى القوأ دون حرو « أن  »مني   -1
ر»خقسيرية « أن  »إلعا  -2  526 «.خقسيره»ل    يى « والمقسِ 

 533 المقتوحة ال قيلة وم   مس لتان: « أن  »القصا الرابع: 
 533 بعا القوأ المحض.« أن»فت  وم    -1
 536 مقعوال للقوأ أو باال من .« أن  »فت  وم    -2

 541 وم  : « أو»القصا الخام : 
 541 «.إلوا »في غير « الواو»أو « أو»بعا الع ع بالنصب 
 544 وم  : « حتى»القصا السادس: 

 544 «.النوا »في غير « حتى»لفع المرالو بعا 
 549 وم   ألتع مسائا: « القا »القصا السابع: 

 549 «.الواو»في موضع « فا  السبب ة»إلعا  -1
 552 «.نقيال»أو نصب المرالو بعاوا في إلوا  « القا »الع ع بك  -2
 559 بوير الهم  .« االستقهام الموإلب»السبب ة في إلوا  « فا »نصب المرالو بعا  -3
 563 «.األمر»في إلوا  « فا  السبب ة»الع ع بالن م بعا  -4

 566 وم  :« لو»القصا ال امى: 
 566 حرط امتناو المتناو. « لو»إلعا 

 573 وم   ألتع مسائا: « الواو»القصا التاسع: 
 573 «.أو»بمعنى « الواو»مني   -1
 579 «.بواو ال مان ة»القوأ  -2
 587 في إلوا  النقي أو ال لب.« الواو»الع ع بالنصب بعا:  -3
 592 «.النهي»في إلوا  « واو النمع»الع ع بالن م بعا  -4

 594 الخاخمة
 616 فهرس الموضو ا 

 


