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 الممخص:
 مثؿُ الوقت الحاضر  حتىألبواب النحو التقميدية  دراستي الجامعيةـ يشغمني منُذ ل    

ر عنيا المتقدٍّ  تنازع العوامؿػ باب التنازع  ىو مشكؿ البحث و ػ مة عمى معموؿ واحد متأخٍّ
ر عنيا ْف تتنازعَ أعني فكرة أَ تو م  برُ   الذياألمر  ؛عوامؿ متعددة عمى معموؿ واحد متأخٍّ
 غةالموُأصوؿ كرديؼ لقواعد في جميع أبواب النحو كما  النحاة إلى التأويؿ فيو قاد

تمؾ القواعد واأُلصوؿ ل فصيح مف نصوص العربية طباًقا وفاًقا نّص بحيث إذا لـ يكْف 
(، فُيعد ٔ)صيمةواأُلصوؿ النحوية األ الفصيحةيأتي التأويؿ موفًقا بيف النصوص المغوية 

أصيبًل وضرورة ممحة ال غنى عنيا في دراسة النحو العربي والوقوؼ التأويؿ أصبًل 
عمى معانيو ودالالتو، لكف  التأويؿ في باب التنازع يخّط لو مساًرا مختمًفا عما خط و لو 
في باقي أبواب النحو؛ فإذ كاف رديًفا لقواعد النحو مساعًدا عمى فيـ النصوص 

ىا صار التأويؿ بحدٍّ ذاتو مشكبًل في باب الفصحى التي تخالؼ تمؾ القواعد في ظاىر 
 التنازع.

ىا قد تبي ف بعُد سبُب اختياري لباب التنازع مف حيث التأويؿ يتبعو التعميؿ بأثر     
العامؿ ومعمولو، وأن و ال يزاؿ باًبا قاببًل لمدرس والتجديد ما داـ األوائؿ لـ يسبروا غوره 

حتى نضع مشكبلتو عمى طاولة الشرح تماًما بحيث ما زاؿ في النفس شيء منو 
والتحميؿ، ونضع المعالجات عمييا ونخمص إلى نتائج ال بد الكتماؿ البحث  منيا، 

 تنتيي بنا إلى نتائج مرضية في ىذا الباب. 
الكممات المفتاحية: )ُمشكؿ التأويؿ النحوي، باب التنازع، التعميؿ بأثر العامؿ 

 ومعمولو(. 
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The problem of grammatical interpretation in the chapter on 

conflict 

Yas Hilfi Muhammad 
Ministry of Education / Education of the second Rusafa 

Abstracts: 

    Since my university studies in traditional grammar chapters until the 

present time, I have not been occupied with such a chapter as the 

dispute - the conflict of the advanced factors over one action that is 

behind them - and it is the problem of the entire research, I mean the 

idea that multiple factors are in conflict over one action behind them; 

The matter that led the grammarians to interpret it as in all the chapters 

of grammar as an accompaniment to the rules and principles of the 

language, so that if an eloquent text of the Arabic texts is not in 

accordance with those rules and principles, the interpretation comes in 

harmony between the eloquent linguistic texts and the original 

grammatical principles. 

  ,) then interpretation is considered a fundamental principle and an 

urgent and indispensable necessity in the study of Arabic grammar and 

its meanings and connotations. As it was a synonym for the rules of 

grammar, helping to understand the classical texts that apparently 

contradict those rules, then interpretation in itself became a problem in 

the matter of conflict. 

    It has now become clear why I chose the chapter on conflict in terms 

of interpretation, followed by reasoning with the effect of the factor and 

its effect, and that it is still a chapter subject to study and renewal as 

long as the early ones did not fully explore it so that something of it 

remains in the soul until we put its problems on the table of explanation 

and analysis, and we put the treatments on it and conclude To results 

that must be completed in order to complete the search, which leads us 

to satisfactory results in this section. 

Keywords: (the problem of grammatical interpretation, the chapter on 

conflict, the reasoning with the effect of the factor and its effect). 
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 مقدٍّمة البحث 
يتفؽ الباحث ابتداًء أف  التأويؿ أصؿ أصيؿ وركف وثيؽ تستند عميو األصوؿ وتُبتنى     

الفروع، ولكف  مشكؿ البحث يرجع باألساس إلى النحاة أنفسيـ وأعني بيـ جميور 
البصرييف، فيـ ينطمقوف في عموـ تأويميـ في ىذا الباب مف نظرية العامؿ التي أولوىا 

يـ ليذا الباب بباب اإلعماؿ أيًضا، فقالوا باب التنازع أو باب أىمية كبرى بدليؿ تسميت
(، وال أقؿ  مف أْف ُأورد نًصا البف الحاجب في إيضاحو يكشؼ حقيقة وأصؿ iiاإلعماؿ)

فإْف ُأعمؿ الثاني في الظاىر بعده فبل يخمو األو ؿ مف أْف ))ىذا اإلشكاؿ؛ وذلؾ قولو:
ًيا عمى جية الفاعمية أو عم ًيا عمى جية يكوف موج  ى جية المفعولية، فإْف كاف موج 

الفاعمية وىي عيف المسالة التي ىي أصؿ الفصؿ وجب اإلضمار فيو عمى مطابقة 
ذلؾ الظاىر عند المحققيف، فنقوؿ )ضرباِني وضرْبُت الزيَديِف( وشبيو، وامتنعت عمى 

وازىا ورود مذىب الفر اء، وجازت مف غير إضمار عمى مذىب الكسائي، والدليؿ عمى ج
 مثميا في كبلـ العرب كقولو:          

 (                                                   iiiوُكمتًا ُمدم اًة كَأف  ُمتوَنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا       َجَرى فوَقيا واستشعَرْت لوَف ُمْذَىِب )
ذا ثبت جوازىا وجب اإلضمار؛ لئبل يؤدٍّي إلى فعؿ مف غير ذكر الفاعؿ،  ونظائرىا، وا 

 (iv)((وليس ذلؾ مف لغتيـ، فثبت ما ذكره المحقٍّقوف.
ر ابف الحاجب جواز حذؼ ضمير الفاعؿ عمى      نبلحظ في ىذا النّص كيؼ بر 

مذىب الكسائي والكوفييف بوروده في كبلـ العرب، ثـ  ىو يتعس ؼ وجوب إضمار 
ة ومقتضى العامؿ الطالب لممعموؿ الفاعؿ عمى مذىب جميور البصرييف بحكـ الصناع

ذا ثبت جوازىا وجب اإلضمار؛ ِلئبل يؤدٍّي إلى فعؿ  مف جية المفظ بدليؿ قولو آنًفا ))وا 
 مف غير ذكر الفاعؿ((   

وبعد فقد درجْت ىيكمية البحث عمى بناء يوافؽ مشكبلتو درًسا وتحميبًل والوقوؼ     
وصريحة، فكانت خطتي وفاًقا عمى معالجات صحيحة والخموص إلى نتائج واضحة 

لرؤيتي، تستيميا مقدٍّمة تعريفية لموضوع البحث ومباحث ُتعدٍّدىا مشاكؿ ومعالجات 
ونتائج البحث، تتخمم يا مطالب خاصة في أبوابيا؛ فالمبحث األو ؿ في المشكؿ الخبلفي 
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ؿ التأويؿ بيف البصرييف والكوفييف جر اء التأويؿ بالُمضَمر والمحذوؼ، والثاني في مشك
بالمضمر في بعض أبواب التنازع، والثالث في مشكؿ التأويؿ فيما أجازه بعض النحاة 
مف أوجو التنازع، والرابع في ُمشكؿ خمو الباب مف أىداؼ داللية ومعنوية وجمالية، 
ويت صؿ ىذا البحث بمبحث خامس يطرح معالجات ويضع توصيات مع بياف الجدوى 

 ختـَ بنتائج ُمرضية.منيا وفؽ رأي الباحث، ويُ 
ولقد توخيت خبلؿ ذلؾ كمٍّو منيًجا عممًيا دقيًقا ُيشير وال يقدح، ويتعدى الجرح إلى    

التعديؿ، طريقة السالؾ إلى مرضاة رّبو المتجاوز عف ىنات غيره إلى المسامحة 
 واالستغفار، إف  ربٍّي لطيؼ ودود.

ر عنيامدخؿ في مفيـو وحقيقة التنازع بيف العوامؿ عمى مع  موؿ واحد متأخٍّ
إف  فكرة التنازع في اصطبلح النحوييف ))أْف يتقد ـ عامبلف عمى معموؿ كّؿ       

التعريؼ فقد وضعوا األساس لقضية  (، وعمى ىذاvمنيما طالب لو مف جية المعنى(()
العامؿ في اإلعراب والعامؿ في المعنى في التوصيؼ فقط، ولـ ينجحوا في التطبيؽ، 

عند العامؿ اإلعرابي وأولوه كّؿ اىتماميـ، وىو جوىر المشكؿ، فذىب جميور ووقفوا 
النحاة مذاىب شت ى في تأويميـ، فمـ يكتفوا بجعؿ العامؿ عامبًل في المتنازع فيو مف 
لوا ضمير المتنازع فيو ليكوف معمواًل لو في  جية المعنى بؿ سم وه عامبًل ميمبًل، وتأو 

ع فيو الظاىر معمواًل لمعامؿ الُمعَمؿ؛ إكمااًل لنظرية العامؿ في اإلعراب كما كاف المتناز 
التطبيؽ، وذلؾ كمُّو قياًسا بأصؿ التركيب قبؿ حصوؿ التنازع بيف العامميف عمى نحو 
ـَ زيٌد وقعَد( أي ىو تقديًرا  ـَ وأكرْمُتُو زيٌد( قاسوا األو ؿ بنحو )قا ـَ وقَعَد زيٌد( و)قا )قا

ـَ زيٌد وأكرْمُتُو( ولو أن يـ طبقوا التعريؼ لمفاعؿ المستتر في الف عؿ، والثاني بنحو )قا
فجعموا الميمؿ عف العمؿ عامبًل في المتنازع فيو في المعنى كما جعُموا الُمعَمؿ عامبًل 
فيو في المفظ واكتَفوا بيذا الحّد ألغَنوا الدرس النحوي عف كثير مف مشكؿ اإلضمار 

 (viبريراتيا جداًل نحاة المدرستيف.)والحذؼ التي اعترض عمييا وعمى ت
( أقرب إلى التوفيؽ بيف viiىذا، وكاف جميور الكوفييف وعمى رأسيـ الكسائي)    

العامؿ المفظي والعامؿ المعنوي في ىذا الباب، فكاُنوا أقرب بالقواعد منيا نفسيا إلى 
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ل وا لمعامؿ الميمؿ التطبيؽ الذي نطمئف إليو، فبل شيء في النفس منو بعُد، ذلؾ أن يـ تأو 
ؿ المحذوؼ؛  معمواًل محذوًفا مف غير تقدير، والفرؽ شاسع بيف تأوُّؿ الُمضَمر وتأوُّ
غني عنو  ُُ فالضمير يقابؿ الظاىر وجوًدا ويفسٍّره، والمحذوؼ يقبؿ بالظاىر بديبًل وُي
وجوًدا، وبالتالي آمف الكوفيوف نفسًيا بكوف المعموؿ المتنازع فيو مف قبؿ العامَميِف 
المتقدَميِف معمواًل لفظًيا لمعامؿ الُمعَمؿ ومعمواًل معنوًيا لمعامؿ الُميَمؿ، فخمُصوا مف 
مشكؿ اإلضمار المتأو ؿ وتوابعو، ىذا ما ظير لي مف خبلؿ استقرائي لمنصوص 
وتأويميـ لممعموؿ بمحذوؼ مستد ؿ عميو عندىـ بالمتنازع فيو في جميع أبواب 

صرييف الذيف حبستيـ صناعة اإلعراب بقيد اإلضمار (، بخبلؼ جميور البviiiالتنازع)
 لمفاعؿ كما وض حو نّص ابف الحاجب آنؼ الذكر.

المبحث األو ؿ: أصؿ مشكؿ التأويؿ النحوي في باب التنازع بيف جميور البصرييف 
 والكوفييف 

يتجذ ر ىذا المشكؿ الخبلفي بينيما في ىذا الباب مف مسألتيف رئيستيف، اأُلولى      
ؿ الميمؿ، وحذفو واجب عند الكوفييف بسبب إ ضمار الفاعؿ قبؿ ذكره في العامؿ األو 

قبحو ، وذكره واجب عند البصرييف بحكـ الضرورة البلزمة؛ كونو عمدًة، وأم ا حذفو 
، كّؿ ذلؾ عند عمؿ الثاني في المعموؿ الظاىر المتنازع فيو، والثانية (ix)فمؤو ؿ عندىـ

العامؿ الثاني الميمؿ وىو واجب وحذفو بحكـ الضرورة الشعرية إضمار المفعوؿ بو في 
عند البصرييف؛ ألف  في حذفو تييئة العامؿ لمعمؿ في المعموؿ الظاىر المتنازع فيو 

، وذكره جائز ليس واجًبا عند الكسائي ومف تبعو مف الكوفييف؛ ألن و (x)وقطعو عنو
، كّؿ ذلؾ عند (xi)األو ؿ عمى السواء فضمة يمكف االستغناء عنيا عمى إعماؿ الثاني أو

عمؿ األو ؿ في المعموؿ الظاىر المتنازع فيو كما سبؽ ذكره، وىكذا ينبثؽ الخبلؼ 
وتتكسر محاوالت الوفاؽ بيف المدرستيف عمى صخرتيف صمدتيف صنعتيما قواعد النحو 

ة التأويؿ، فالبصريوف يتخذوف اإلضما ر تأويبًل وأغرقت محاوالت االلتقاء بينيما ُلج 
ويختار الكوفيوف الحذؼ لمتأويؿ سبيبًل ليـ في باب التنازع، والبلفت أف  التأويؿ 
بالمضمر لو ما ُيشكؿ ما أضطر  البصرييف في بعض أبواب التنازع إلى العدوؿ عف 
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المضمر؛ بتأوُّؿ معموؿ مفرد في جميع األحواؿ وىو مخالؼ لمفصيح، ولـ أقؼ عمى 
ْف ضع ؼ جميور البصرييف حذؼ الفاعؿ؛ ألف  لو ما التأويؿ بالحذؼ ما ُيش كؿ عميو، وا 

ره عند الكوفييف، وىو مفسره المدلوؿ بو عميو.  يبرٍّ
** ** ** 
 المطمب األو ؿ: مسألة إضمار الفاعؿ قبؿ الذكر

زعـ البصريوف أف  الفاعؿ عمدة في الكبلـ، ويحصؿ بو إسناد الفعؿ إليو، فبل      
يجوز حذفو، وال بّد مف إضمار الفاعؿ في الفعؿ األو ؿ عند إىمالو؛ ألف  الفعؿ ال 

ْف كاف xiiيستغني عف فاعمو في الصناعة النحوية) (، ورّد الكوفيوف بأف  حذؼ الفاعؿ وا 
ر لفًظا ورتبو، وىو ممتنع، ورّد عمدة خير مف إضماره قب ؿ ذكره؛ لعوده عمى متأخٍّ

فقيؿ ))ما فر  إليو أشنع مم ا فر   البصريوف بأف  حذؼ العمدة أقبح مف إضماره قبؿ ذكره
بقوؿ  (xiv)، واستشيد الكسائي عمى حذؼ الفاعؿ مف األو ؿ الميمؿ مطمًقا (xiii)منو((

                                              الشاعر:                                 
 (xv)تعف َؽ باأَلْرَطى ليا وَأراَدىا       رجاٌؿ فبذ ْت نبُميـ وكميُب 

ابتداء فقد اتفؽ الفريقاف عمى عمؿ الثاني وىو الفعؿ )أراَد( برفع الظاىر )رجاٌؿ(      
َؽ( في المتنازع فيو الظاىر؛ ألن و فاعبًل لو؛ لقربو، وال وجو لعمؿ األو ؿ وىو الفعؿ )َتَعف  

والحالة ىذه ال يختمفوف عمى إضمار الفاعؿ في الثاني إذا كاف ميمبًل؛ لعود الضمير 
ر لفًظا فقط ال رتبًة، وىو جائز في الصناعة النحوية  ا وقد ُتِرؾ (xvi)عمى متأخٍّ َُ ـ  ، أ

يـ اختمفوا في إضمار الفاعؿ فيو فقد وجب إعمالو في الظاىر المتنازع فيو، ولكن  
ؿ الميمؿ، فاحتج الكسائي بالبيت شاىًدا عمى وجوب حذفو فيما  إضمار الفاعؿ في األو 
ؿ البصريوف الفاعؿ بمفرد في األحواؿ كمٍّيا، وقدروه بػ )َمْف َثم َت( مع قبحو عندىـ؛  تأو 

وفة ، المشكؿ الذي حدا بالفراء مف أئمة نحاة الك(xvii)لعدـ مطابقتو لمظاىر في الجمع
وُحذ اقيا إلى زعمو بجواز كوف المتنازع فيو معمواًل واحًدا لمعامميف المتنازعيف المتفقيف 
في اإلعراب أي في طمب المرفوع بالفاعمية أو في طمب المنصوب بالمفعولية، وىو 
مشكؿ بحد ذاتو؛ النعداـ فعميف لفاعؿ في نفس الوقت في الوجود، ولكف المراد 
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ًرا، كؿُّ ذلؾ لئبل يعود الضمير اتحادىما في العمؿ كفع ؿ واحد، كما أجاز اإلضمار مؤخ 
ـَ وقَعد زيٌد ىو( في طمب الفاعؿ،  ر لفًظا ورتبًة؛ المتناعو صناعًة، نحو )قا عمى متأخٍّ
ونحو )أىْنُت وأكرْمُت زيًدا إي اه( في طمب المفعوؿ بو ونحو )ضرَبِني وأكرْمُت زيًدا ىو( 

  (xviii)عراب رفًعا ونصًبا وكاف األو ؿ رافًعا.إذا اختمؼ العامبلف في اإل
الحقيقة أف  تأويؿ المتنازع فيو وتقديره بمعموؿ مفرد مشكؿ ىو اآلَخر؛ الستحالة      

، وال يصمح بمكاف بخبلؼ (xix)جعؿ الفعميف المتنازعيف عامبًل واحًدا بمعموؿ واحد
وعمٌرو قائماِف(، فيصمح  االسميف إذا تعاطفا؛ إلمكاف تأويميما بعامؿ مفرد، نحو )زيدٌ 

رفعيما لمخبر لتأوليما بمفرد، كما يجوز أْف يستقؿ  كؿ مف الفعميف المتنازعيف برفع زيد، 
، وُيقاؿ عمى شاكمة ذلؾ بالنسبة (xx)وال يستقّؿ كّؿ مف االسميف المتعاطفيف برفع الخبر

و عف فعمو لتأخير المضمر بعد مفسٍّره الظاىر؛ فإن و ُيمبس في الجممة؛ بسبب فصم
ؿ بالفعؿ الثاني ومعمولو )المتنازع فيو(، وال نخرج عف دائرة اإلشكاؿ تمؾ؛ كّؿ ذلؾ  األو 

 بسبب قاعدة تأويؿ المعموؿ بالمضمر التي عمؿ بمضمونيا جميور البصرييف.
بيذا التبياف يمكف الحكـ لمكسائي وُمف تبعو عمى جميور البصرييف في وجوب      

ة ال شاىد الشعري لوال ما ُنقؿ عنو مف أف  الفاعؿ عنده محذوؼ باطؿ حذؼ الفاعؿ بحج 
، وال يذىب ذلؾ بوجاىة رأيو إذا كاف المقصود (xxi)بؿ ىو ضمير مستتر في الفعؿ

بالمحذوؼ أن و مستتر وجوًبا، ولو صح  ىذا النقؿ فالجميع يحتكموف إلى نظرية العامؿ 
واسطة الحرؼ، كما في نحو )ضربني المقتضي في معمولو رفًعا أو نصًبا  أو جرًّا ب

وضرْبُت األخويِف( عمى إعماؿ الثاني في نصب المتنازع فيو مفعواًل بو مف حيث أف  
إضمار الفاعؿ واجب؛ ألن و عمدة فيو أىـّ مف المفعوؿ بو الفضمة، فبل أقؿ  عندىـ مف 

ؿ الفاعؿ ولو بمفرد في األحواؿ كميا؛ ألف  الفضمة ال تفسٍّر عم دة، كؿ ىذا بمقتضى تأوُّ
ْف كاف المشيور عف  العامؿ والمعموؿ في حكـ الصناعة النحوية قواعدىا وُأصوليا، وا 
الكسائي وجوب حذؼ الفاعؿ والحالة ىذه اكتفاًء بداللة المفسٍّر الظاىر عميو عمدًة كاف 

                                                       (xxii)أو فضمًة عمى حدٍّ سواء.
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إف  مشكمة إضمار الفاعؿ قبؿ ذكره قد ألقت بثقميا وخي مت بظبلليا عمى كثير مف       
جنبات التنازع وأبوابو المتنوعة بحيث كاف ليا األثر البالغ في تحديد مسار الخبلؼ بيف 
النحاة، فمـ يجدوا منفًذا لمخبلص مف تبعات قيد قواعدىا ولزوـ حكـ مقتضياتيا، فمـ 

ًكا منيا، بؿ بنوا عمييا بحيث ألزمت جميور البصرييف في كثير مف يستطيعوا فكا
توجياتيـ إلى القدر الذي جعميـ يخرجوف ببعض األبواب مف التنازع إلى غيره بحكـ 
تمؾ الصناعة النحوية الخاص منيا بمسألة اإلضمار، وسنجد ذلؾ فيما يمي مف 

 مباحث.
ر جميور البصرييف إضمار الفاعؿ ق      بؿ الذكر إلى جانب كونو عمدًة بوروده لقد بر 

مسموًعا عمى ما حكاه سيبويو عف العرب )ضرُبوِني وضرْبُت قوَمَؾ(، لكف  ىذه لغة 
، وال يجدر حمؿ باب التنازع عمييا، وال أدري كيؼ زعـ (xxiii)ضعيفة لنفس السبب 

            ، ومنو قولو:                             (xxiv)بعضيـ أن يا مف فصيح كبلميـ 
 (xxv)جُفوِني ولـ أجُؼ األخبلَء إن ِني      لغيِر جميٍؿ مف خميَمي  ُميِمُؿ 

ويمكف تبريره بالضرورة الشعرية؛ إذ يجوز لمشاعر ما ال يجوز لمناثر، وبرر ه      
، (xxvi)جميور البصرييف بوروده في غير باب التنازع، نحو )ُرب ُو رجبًل( و)نعـَ رجبًل(

بًل؛ ليكوف أوقع في النفس، ويمكف تبرير  ـ  مفصًّ ه في بابو؛ لغرض إيراد الشيء مجمبًل ُث
وال يجوز حمؿ التنازع عميو لنفس الغرض؛ ألف  ىذا باب خاص؛ وألف  ىناؾ العامؿ 

ره بأف  (xxvii)واحد والتنازع يتعدد فيو العامؿ ، وأجازه ياسيف في حاشيتو عمى القطر، وبر 
يؿ عمى عدـ امتناعو في نفسو؛ فينبغي حمؿ الباب عميو وروده في غير ىذا الباب دل

ـ  التفصيؿ.  (xxviii)لنفس الغرض وىو اإلجماؿ ُث
إف  مشكؿ التأويؿ ىذا قد أثقؿ باب التنازع في التطبيؽ، فبعد اضطرار جميور      

ؿ بالمضمر مع امتناعو وتعميمو بالعمدة اصطدـ  البصرييف تأويؿ الفاعؿ في العامؿ األو 
بواقع مف النصوص التي تأبى اإلضمار بسبب عدـ مطابقة الفاعؿ الُمضمر  تأويميـ

لمفاعؿ الُمظير، فاضطروا لتأويؿ الفاعؿ بمفرد في األحواؿ كمٍّيا وىو قبيح أيًضا، 
خاصًة أف  الفاعؿ الظاىر غير مفرد مثًنى كاَف أو جمًعا، نحو )ضرَبِني وضرْبُت 
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، وكؿُّ ذلؾ مف (xxix)ػ )َمف ُذِكَر( أو )َمف َثم َت(العمريِف( فقد ر سيبويو الفاعؿ ىنا ب
 مضاّر التأويؿ في باب التنازع، وال ُيحَمؿ عميو القوؿ الفصيح.

 ** ** ** 
 العامؿ الثاني الميمؿالمطمب الثاني: مسألة إضمار المفعوؿ بو في 

ىذه المشكمة ىي اأُلخرى أخذت الكثير مف تفكير جميور البصرييف، فقد شغميـ      
ة عمؿ  مقتضى إضمار المفعوؿ بو في العامؿ الثاني الميمؿ، وذلؾ المقتضى صح 
األو ؿ في المتنازع فيو، فبل بد  مف إضمار المفعوؿ بو في عاممو الثاني الميمؿ، وىو 

ىـ لعمؿ األو ؿ، وأم ا حذفو فيو مسوٍّغ لمباشرة الثاني عممو في المتنازع فيو شرط عند
لقربو، فإذا ما حضرىـ نّص ُحِذؼ فيو مفعوؿ الثاني الميمؿ أوعزوا حذفو إلى الضرورة 

(xxx) وىذا مشكؿ قاد إلى خبلفيـ مع الكوفييف في باب التنازع؛ ألن يـ يجيزوف حذفو ،
لة المتنازع عميو؛ كونو عمدًة، وال يمنع ذلؾ مف مباشرة األو ؿ مطمًقا؛ كونو فضمة، لدال

، واستشيدوا كمُّيـ (xxxi)عممو في المتنازع فيو؛ لقوتو في األثر اإلعرابي؛ بسبب سبقو
جميًعا بقوىا: بُعكاَظ ُيعِشي الناظِريَف    إذا ىـُ لمُحوا ُشعاُعو
(xxxii)                                                                                        

حيث اكتفى الكسائي وَمف تابعو بجواز حذؼ المفعوؿ مف الثاني)لمُحوا(؛ كونو فضمة 
اكتفاًء بداللة مفسٍّره الظاىر )ُشعاُعو( خاصًة أن و عمدة رفعو العامؿ األو ؿ فاعبًل لو 

ًة، وذىب ، وات(xxxiii)عمى المختار عندىـ، والعمدة تُفسٍّر فضمة محذوفة خذوا الشاىد حج 
جميور البصرييف إلى أف  حذؼ المفعوؿ بو بعد العامؿ الثاني الميمؿ ضرورة شعرية 
وذكره واجب كما في الشاىد المذكور؛ أِلف  في حذفو تييئة العامؿ لمعمؿ وقطعو عنو 

 ، والحّؽ أف  صحة رواية الشاىد الشعري بوروده مرفوًعا  كافية لمردّ (xxxiv)لغير معارض
 عمييـ.
إف  إضمار المفعوؿ في العامؿ الثاني عمى تأويؿ جميور البصرييف ضرورة       

ة ألزمتيـ بيا قضية العامؿ المقتضي لمعمؿ في معمولو، فكؿ عامؿ بحسب ىذا  َُ ُممحٍّ
المقتضى ال بّد أف يشتغؿ في معمولو، وال غنى لو عنو بحاؿ مف األحواؿ، األمر الذي 

ب التنازع بباب اإلعماؿ، فالمسألة عندىـ قيد التطبيؽ فإذا جاء حدا بيـ إلى تسمية با
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لوا ذلؾ المحذوؼ بمضمر قبالة المعموؿ المظير،  ما ظاىره عامؿ محذوؼ المعموؿ تأو 
كّؿ ذلؾ تطبيًقا لمقتضى العامؿ والمعموؿ، وليس المشكؿ في مقتضى العامؿ إذا 

ن ما في تأويؿ ذلؾ المق تضى المحذوؼ بالضمير واجب تعارض مع ظاىر النصوص، وا 
الذكر  في العامؿ الثاني، وعم موا  بأف  في حذفو تييئة العامؿ لمعمؿ وقطعو عنو، 
ويكمف مشكؿ وجوب إضمار مفعوؿ العامؿ الثاني لدى جميور البصرييف في 
معارضتو لظاىر النصوص التي تشيد بخبلؼ ذلؾ، وال دليؿ عمى زعميـ مع تناقض 

فوف ضمير المفعوؿ مف العامؿ األو ؿ، ويعمموف بكونو فضمة في دعواىـ؛ فيـ يحذ
ُيستغنى عف ذكره بالظاىر؛ ىرًبا مف إضماره قبؿ الذكر، وال يحذفونو مف الثاني مع 
ر لفًظا وىو جائز في الصناعة، والحؽ أن يـ يؤولوف بما  كونو فضمة؛ لعوده عمى متأخٍّ

أي ما تمثيؿ، وخير شاىد عمى ذلؾ يخدـ قواعدىـ بحكـ نظرية العامؿ التي تمثموىا 
تأويميـ وتعميميـ ألولوية إعماؿ الثاني قولو تعالى:))آُتوِني ُأفرْغ عميِو ِقطًرا(( فالذي عميو 
جميور البصرييف في ىذا النّص القرآني إعماؿ الثاني؛ لقربو مدعيف أن و لو كاف األو ؿ 

حذفو؛ ألف  فيو تييئة الثاني لمعمؿ، عامبًل لُذِكر ضمير المفعوؿ بو في الثاني وال يجوز 
ـ  باشر عممو في الظاىر، وال دليؿ عميو  ، فمقتضى العمؿ لكبل الفعميف (xxxv)ومف َث

المتنازعيف، وال مانع مف إعماؿ األو ؿ؛ لسبقو وقوتو في العمؿ لذلؾ السبؽ، وُحِذؼ 
 ( xxxvi)مفعوؿ الثاني؛ لداللة المذكور عميو عمى رأي الكوفييف.

ر قاد إلى تنازع النحاة في ىذا الباب، فبل بّد مف  إف        تنازع العوامؿ في معموؿ متأخٍّ
عامؿ في ذلؾ المعموؿ الظاىر، وال بد  لمعامؿ اآلّخر الميمؿ مف ضمير الظاىر؛ 
ليكوف معمولو بحكـ وجوب توجو العوامؿ إلى المتنازع فيو مف جية المعنى، فميس 

ؼ مف غير مفسٍّر؛ ألف تقدير المحذوؼ بالنسبة يصحُّ مع وجوب التوجو تأويؿ محذو 
لجميور البصرييف يقود إلى إخراج الكبلـ مف باب التنازع حتى إذا لـ يجدوا تطابًقا بيف 
المضمر ومفسٍّره مف حيث اإلفراد والتثنية والجمع أخرجوا التنازع المقتضي لممعموؿ 

لؾ المحذوؼ طبًقا لممعنى المضمر مف بابو إلى باب آَخر يقتضي محذوًفا، فقد روا ذ
المدلوؿ عميو مف سياؽ الكبلـ ومقتضى المقاـ أو تبًعا لصنعة تطابؽ الضمير مع 
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، وسنجد كثيًرا مف تبعات ىذه المشكمة فيما يمي مف مباحث بخبلؼ (xxxvii)مفسٍّره
الكسائي والكوفييف، فإف  موقفيـ واضح مف اإلضمار، وميميـ لمحذؼ سي ؿ ليـ اإلبقاء 

لتنازع مف غير الخروج عميو؛ إليمانيـ بالمتنازع فيو معمواًل لفظًيا ألحد عمى باب ا
 (xxxviii)العامميف بأثر اإلعراب ودليبًل مغنًيا عف ذكر معموؿ اآلَخر.

 
 المبحث الثاني: مشكؿ اإلضمار في بعض أبواب التنازع

إف  تأويؿ معموؿ العامؿ الميمؿ بضمير المعموؿ الظاىر سواء كاف الميمؿ األو ؿ     
أو الثاني استسمـ لتبعات اإلضمار مف شرط المطابقة بيف المضمر ومفسٍّره الظاىر في 
اإلفراد والتذكير وفروعيما، والمطابقة في المعنى بيف الضمير المجرور ومفسٍّره الضمير 

لمتنازع فيو، ومشكؿ خمو العامؿ بالضمير مف رابطو بالمبتدأ عند المتصؿ المجرور ا
تنازع العامميف في المعموؿ السببي، وخمو العامؿ الميمؿ بالضمير مف اإلثبات عند 
، األمر الذي حدا ببعضيـ  تنازع العوامؿ في المعموؿ الظاىر المحصور فيو بعد إال 

لتنازع؛ لما ُيسبٍّبو اإلضمار مف خمؿ إلى إخراج ما وقع فيو ذلؾ مف الكبلـ مف باب ا
لغوي ومعنوي فاضح وغير ذلؾ مف تبعات تأتي فيما يمي مف مطالب، وىكذا أممت 
ْف  عمييـ صناعة النحو بشروطيا، الخاصة بقواعد التأويؿ، فبل مناص مف التطبيؽ، وا 

 أدى ذلؾ إلى العدوؿ عف التنازع إلى غيره مف األبواب. 
** ** ** 

ؿ: في مشكؿ خمو العامؿ الميمؿ مف رابطو بالمبتدأ؛ بسبب عممو بضمير المطمب األو  
 السببي المرفوع والمنصوب.

وُيعّد ىذا المشكؿ مف المعوقات التي تحوؿ بيف قواعد اإلضمار وتطبيقيا، فبل     
مناص ليـ مف طرح ما وقع فيو ذلؾ مف الكبلـ مف باب التنازع عند بعضيـ في 

(، ومنعو بعضيـ في المرفوع وأجازه في xxxixب مطمًقا)السببي المرفوع والمنصو 
 ( نحو قولو:xlالمنصوب)

 (xliقَضى كؿُّ ذي َدْيٍف فوف ى غريَمُو     وعز ُة ممُطوٌؿ ُمعنًّى غريُميا)
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فإف  )عز ة( مبتدأ وعمى فرض كوف )ُمعنًّى( العامؿ الثاني رافًعا لممعموؿ السببي      
ؿ الميمؿ عامبًل بضمير السببي، )غريميا( بنيابة الفاعؿ يكوف )مم ُطوٌؿ( العامؿ األو 

فعمى وجو التنازع ىذا يخمو العامؿ الميمؿ مف رابطو بالمبتدأ بسبب اشتغالو بضمير 
السببي، وبيذا السبب أخرجو جميور البصرييف مف باب التنازع بمقتضى 

تدأ (، ولـ يكتفوا بعود الضمير عمى السببي المضاؼ إلى ضمير المبxliiالصناعة)
رابًطا لمعامؿ الميمؿ بالمبتدأ عمى حدٍّ قولو تعالى:))والذيَف ُيتَوف وَف منكـ ويذُروَف أزواًجا 

[ أي أزواًجا ليـ، فنوف االناث في )يترب ْصَف( يفسٍّر )أزواًجا ليـ(، ٖٕٗيتربْصَف((]البقرة:
ُت (، ومثالو في السببي المنصوب نحو )زيٌد شكْرُت ومدحْ xliiiفيو عائد عمى جميعو)

ؿ أو الثاني العامؿ بضمير السببي المنصوب مف  أخاُه( حيث يخمو الفعؿ الميمؿ األو 
(، وىذا الموقؼ الرافض لمتنازع في السببي يمثؿ xlivرابطو بالمبتدأ عمى حّد زعميـ.)

ريف مف أصحاب المتوف وشر احيا لـ يشترطو كثير مف النحاة، وال سي ما  رأي المتأخٍّ
 (xlvو التنازع فيو.)األوائؿ فسو غوا وج

ريف بسبب عدـ تفسيره لرابط المبتدأ إن ما       إف  مشكؿ التنازع في السببي عند المتأخٍّ
ىو مشكؿ أوجده اإلضمار وما  تبعو مف شرط مطابقتو لممتنازع فيو عموًما، أم ا 

عامؿ الكسائي والكوفيوف فيـ يكتفوف بالمتنازع فيو مفسًٍّرا لممعموؿ المحذوؼ ورابًطا لم
الميمؿ بالمبتدأ عمى حدٍّ سواء، فبل إشكاؿ عندىـ في التنازع عمى ىذا الوجو 

 ( xlviأصبًل.)
** ** ** 

المطمب الثاني: في مشكؿ شرط المطابقة بيف المضمر ومفسٍّره في اإلفراد والتذكير 
 وفروعيما

نية إف  مف شرط الضمير أف يطابؽ صاحبو في جميع األحواؿ مف جية اإلفراد والتث    
والجمع والتذكير والتأنيث، وىذا بحد ذاتو مشكؿ في باب التنازع عند التطبيؽ؛ 
لخصوصية ىذا الباب الخاصة التي تنفرد بو عف جميع أبواب النحو، فيحصؿ المبس 
تحديًدا عند تنازع فعميف متعدييف إلى مفعوليف أصميما مبتدأ وخبر، حيث يتنازعاف في 
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لثاني مف معمولي العامؿ الميمؿ في اإلفراد، فيمتنع مفعوليف الثاني منيما يخالؼ ا
إضماره؛ لعدـ المطابقة، ويمتنع الحذؼ؛ لكونو خبر وعمدة في األصؿ، ولذا يمـز 

(، xlviiإظياره، فيخرج المفعوؿ الثاني مف حّد التنازع، ويخرج مف بابو بحكـ الصناعة)
مف ىذا الباب ىو أف   وجو ز اأُلشموني التنازع فيو قائبًل: ))وجو كوف ىذه المسألة

األصؿ )أظفُّ ويظنُّني الزيَديفِ أخويِف(، فتنازع العامبلِف الزيَديِف؛ فاألو ؿ يطمبو مفعواًل 
والثاني يطمبو فاعبًل، فأعممنا األَوؿ، فنصبنا بو االسَميِف، وأضمرنا في الثاني ضمير 

اره، فرأيناه متعذًٍّرا؛ لما الزيَديِف وىو األلؼ، وبقي عمينا المفعوؿ الثاني يحتاج إلى إضم
، فعدلنا بو إلى اإلظيار، وقمنا أًخا، فوافؽ المخبر عنو، ولـ يضر ه مخالفتو ألخَويِف؛  مر 

ة التنازع xlviiiألن و اسـ ظاىر ال يحتاج إلى ما يفسٍّره (() (، وتابعو الُعميمي في صحٍّ
نى المعموؿ ومادة لفظو فيو معمٍّبًل؛)) إذ طمب العامؿ لممعموؿ إن ما ىو توجيو إلى مع

وأم ا صورة لفظو فمرجعيا إلى الواقع في نفس األمر  عمى أف  صورة التثنية إن ما 
عمالو.(() ( وال خبلؼ في التنازع في المفعوؿ األو ؿ؛ xlixحصمت بعد تسمُّط أظفُّ وا 

ؿ الميمؿ أو في الثاني الميمؿ مف نحو )أظفُّ ويظناِني أًخا  لصحة إضماره في األو 
لعمريِف أخويِف( عند إىماؿ الثاني، ومف نحو )يظناِني وأظفُّ العمريِف أخويِف أًخا( عند ا

(، لكف  التنازع قائـ في المفعوؿ بو األو ؿ حيث ُأضمر في الثاني ضمير lإىماؿ األو ؿ.)
 (liمعموؿ األو ؿ وأضمر في األو ؿ ضمير معموؿ الثاني وىو األلؼ في )يظناني()

ره اأُلشموني لوجو التنازع إن ما  وفي تجويز     التنازع في التركيب السابؽ نظر، فما بر 
ىو خروج مف باب التنازع أصبًل؛ لمطابقة العامؿ لمعمولو الذي اشتغؿ بو في اإلفراد 
ره  والتثنية عمى حّد )أظفُّ الزيَديِف أخوَييِف( و)يظنُّني الزيداِف أًخا( أي ليما، وما بر 

ر مف الباب.  الُعميمي إن ما   ىو خروج مبر 
والبلفت في األمر أف  الكوفييف ُيجيُزوف حذفو ومف وافقيـ مف المحقٍّقيف المتأخريف     

وىو ابف ىشاـ؛ لمتخمص مف مشكؿ إضماره المشروط بمطابقتو لمظاىر في اإلفراد؛ 
اؿ الثاني، اكتفاًء بداللة المفسٍّر عميو، نحو )أظفُّ ويظناني العمريِف أخويِف( عند إىم
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ونحو )يظناِني وأظفُّ العمريِف أخويِف( فيقع التنازع عندىـ في المفعوليف عمى حّد 
 (liiسواء.)
إف  الفارؽ بيف الفريقيف َحدٍّية جميور البصرييف في شرط مطابقة الضمير لمفسره     

الظاىر إزاء مسامحة الكوفييف في شرط المطابقة ما وجدوا إلى ذلؾ سبيؿ، رائدىـ في 
لؾ السماع واالستقراء لمنصوص والشواىد في باب التنازع إلى جانب ميميـ إلى ذ

ؿ الحذؼ لمعموؿ العامؿ الميمؿ واالستغناء عف ذكر ضميره بالمتنازع  االختصار بتأو 
(، ففتح ليـ ذلؾ كثيًرا مف وجوه التنازع وسعًة في الكبلـ قي دتيا قواعد liiiفيو الظاىر)

المطابقة ليس مشكبًل بحدٍّ ذاتو، ولكف  المشكؿ حيث يحوؿ  البصرييف، والحّؽ أف  شرط
ذلؾ الشرط وطريقة فيمو مف قبؿ جميوره دوف احتساب وجوه التنازع، والمسامحة 
والتوسع في وجوه الكبلـ ليس عيًبا في قواعد العربية بؿ ىو قوة ورصانة فييا أدرؾ 

النحاة البصرييف، ولذا قيؿ عف  مغزاىا وفائدتيا النحاة الكوفيوف، وىذا ُيحسب ليـ إزاء
مذىبيـ حيث يحذفوف المفعوؿ الثاني في باب كاف وظف  وعمـ، نحو )كْنُت وكاَف زيٌد 
قائًما( و)كْنُت وكاَف الزيداِف قائَميِف( و)ظن ِني وظنْنُت زيًدا قائًما( و)ظن ِني وظنْنُت 

مار قبؿ الذكر مقد ًما ومف الزيَديِف قاَئَميِف( بأن و أحسف المذاىب؛ لسبلمتو مف اإلض
ًرا.) ( وال يضرُّ مذىبيـ ما ُنِقؿ عنيـ مف أف  الحذؼ ))شرطو أْف يكوف livالفصؿ مؤخ 

المحذوؼ مثؿ المثبت إفراًدا وتذكيًرا وفروعيما فإْف لـ يكف مثمو لـ يجز حذفو نحو 
ًرا. (() )عمَمِني وعمْمُت الزيَديفِ  ( فإف  lvقائَميِف( فبل بد  مف أْف يقوؿ إي اه، متقدًٍّما أو متأخٍّ

 النقؿ األو ؿ ىو المشيور عنيـ.
** ** ** 

المطمب الثالث: في مشكؿ شرط المطابقة بيف المضمر المجرور ومفسٍّره الضمير 
 المتصؿ المجرور المتنازع فيو

تقد ـ أف  جميع النحاة يقصدوف بالفضمة ما وقع عميو فعؿ الفاعؿ مباشرة وىو    
(، وقد تقد ـ أف النحاة كم يـ lviالمفعوؿ بو أو ما تعدى إليو الفعؿ بواسطة حرؼ الجّر )

ؿ الميمؿ؛ لكونو  جميًعا ُمت ِفُقوَف عمى وجوب حذؼ ضمير المفعوؿ بو مف العامؿ األو 
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ناء عنو، أم ا ما يتعد ى إليو الفعؿ بواسطة الحرؼ فقد اشترط فضمة يمكف االستغ
ؿ أو الثاني؛ لكونو فضمة أْف يكوف  جميور البصرييف لحذفو مف العامؿ الميمؿ األو 
مطابًقا لمفسٍّره بنفس الحرؼ؛ ِلئبل يحصؿ لبس في المعنى، فنحو )وثْقُت وتقوْيُت بَؾ( 

في فيـ المعنى؛ ألف  المتبادر مف السامع  يجب حذؼ الفضمة مف األو ؿ؛ ألمف المبس
أف  الفعميف متحداف في طمب الضمير المجرور بالحرؼ نفسو بداللة قرينة السياؽ إذ 
ْف لـ يطابقو في ذلؾ وجب ذكر  الثقة بؾ تقوٍّ بؾ حتًما وال تناقض وفؽ رأي الباحث،، وا 

ؿ أو الثاني، ن حو )استعْنُت بِو واستعاَف الفضمة عند جميور البصرييف بعد الميمؿ األو 
عمي  زيٌد( وعم موا ذلؾ بأن و عند حذؼ الفضمة ))ال ُيعَمـ ىؿ المحذوؼ مستعاف بو أو 

( والحقيقة أف  الفصيح ال يجيؿ المعنى الذي ُيريده، فيو يحذؼ الفضمة lviiعميو(()
الذي يطرح  المجرورة إذا ُفسٍّرت بالمتنازع عمييا، ويذكرىا إذا خالفتيا، ولكف  السؤاؿ

 نفسو: ىؿ ُيعدُّ ىذا السياؽ باَب تنازع أو خارًجا منو ؟ 
يرى الباحث أف  ىذا النحو مف الكبلـ خارج مف باب التنازع أصبًل؛ الشتغاؿ وعمؿ      

كؿٍّ مف الفعميف بمعمولو الظاىر، والمعموـ أف  المتبادر عمى المعنى الصحيح والقوؿ 
ي الكوفييف، فبل يحصؿ لبس أصبًل؛ ألن يـ ينظروف الفصيح ىو المحموؿ عميو وىو رأ

(، فوجوب حذؼ الفضمة المجرورة lviiiفي الحذؼ إلى المذكور، وىو كفيؿ بإزالة المبس)
بالحرؼ غير مشروط عندىـ في ىذا الباب مف التنازع؛ النعداـ حصوؿ المبس مف 

طمب المجرور الحذؼ أصبًل بداللة المفسٍّر المذكور، أم ا عند اختبلؼ الفعميف في 
بالحرؼ فخارج مف التنازع؛ ألف  كّؿ عامؿ يشتغؿ بمعمولو حينئٍذ، وال يستغني عنو، فبل 

 تنازع بيف العامميف وفؽ رأي الباحث.
** ** ** 

( مف اإلثبات  المطمب الرابع: في مشكؿ خمو العامؿ األو ؿ بضمير المحصور فيو بػ)إال 
 عمى وجو الحصر إلى النفي

جميور البصرييف عمى وجود تنازع في االستثناء المفر غ؛ ألف  التأويؿ لـ يوافؽ     
ؿ الميمؿ بالمعموؿ المضمر قبؿ إال  الحاصرة والناقضة لمنفي يؤدي إلى  لمعامؿ األو 
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 ،) انعكاس المعنى المراد مف اإلثبات عمى وجو الحصر إلى النفي قبؿ نقضو بػ )إال 
ؿ محصوًرا في المتنازع فيو الظاىر، فيقع التناقض في بينما يكوف العامؿ اآلَخر الُمعمَ 

المعنى بيف نفي الميمؿ واثبات المعمؿ عمى وجو الحصر، األمر الذي دعا جميور 
البصرييف فيما ظاىره تنازع في االستثناء المفر غ إلى التأويؿ بالحذؼ، أي تأويؿ معموؿ 

فيخرجونو مف باب  محذوؼ لمفعؿ، تقديره )أحد( لداللة المذكور في المعنى،
 (، مف نحو قولو:                                                              lixالتنازع)

 (lxما صاَب قمِبي وأضَناُه وتي َمُو      إال  كواعُب ِمف ُذْىِؿ بِف شيَباَنا )
ؿ ابف مالؾ وفاًقا لمذىب البصرييف لمفعؿ )صاَب( فاعبًل محذوًفا،    تقديره  حيث تأو 

(، وانتقده lxii(، وسو غ حذفو وجوده معًنى باعتبار المذكور، وضع فو الُعميمي)lxi)أحٌد()
(، أي بسبب حذؼ الفاعؿ العمدة في الكبلـ lxiiiالصب اف بقولو ))وفيو ما فيو فتأم ؿ(( )

ر لمتخمُّص مف تبعات  وىو إقرار باحتسابو التنازع في ىذا الباب، وتأويؿ ابف مالؾ مبر 
ىره جواز التنازع فيو كالبيت المتقدٍّـ، وىو خبلؼ مف عد ه مف التنازع عمى ني ة ما ظا

(، إلى lxivتأخير الضمير  عف الفاعؿ المحصور فيو؛ لكونو عمدًة ال يجوز حذفو )
(، وبخبلؼ الرضي lxvجانب الكسائي والكوفييف الذيف يحذفوف الفاعؿ قبؿ ذكره أصبًل)

؛ كونو فضمة يجوز حذفيا ولجواز اإلضمار؛ الذي يجيز التنازع فيو في المنصوب
 (، وثمة فرؽ بيف التوجيات الثبلث عمى نحو ما يمي:lxviلعوده عمى متقدٍّـ في المفظ )

ٍؿ ال ٔ ػ إف  تأو ؿ جميور البصرييف لمحذؼ فيو خروج مف ظاىر النصوص إلى تأوُّ
يف االستثناء التاـ حاجة إليو؛ ألن و يبلبس بيف االستثناء المفر غ مع ظاىر التنازع وب

بتأو ؿ مستثًنى منو محذوؼ عمى غير التنازع، وىو مستبعد؛ ألف  فيو تناقًضا في المعنى 
                                                    واأُلسموب ُرب ما لـ ينتبُيوا أو يمتفُتوا إليو أصبًل.                                                                        

ػ إف  البعض اآلخر؛ إذ يجيزوف التنازع في البيت المذكور ال يعدوف اإلضمار مانًعا ٕ
ًرا، وىذا أصؿ التنازع بيف  بؿ ينظروف في تنازع العوامؿ إلى المحصور فيو؛ لكونو متأخٍّ

ُروف اإلضمار بعد المتنازع فيو، فيحصؿ تطابؽ المعنى ببل  تناقض.                                                                                                     العوامؿ، حيث يؤخٍّ
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ػ أم ا الكسائي ومف تبعة مف الكوفييف فإن يـ يحذفوف الفاعؿ قبؿ ذكره؛ اعتماًدا عمى ٖ
تنازع بيف المحصور فيو؛ لداللتو عمى الفاعؿ المحذوؼ، وىذا موقفيـ الثابت مف ال

 العوامؿ.
** ** ** 

المطمب الخامس: في مشكؿ امتناع اإلضمار أصبًل في متنازعيف أحدىما حرؼ 
 واآلَخر فعؿ جامد

اشترط جميور البصرييف في العوامؿ المتنازعة أْف تكوَف متصرفة أو مشبية     
(، وكأف  lxviiلممتصرفة؛ لعدـ صحة اإلضمار في الحرؼ والفعؿ الجامد بزعميـ )

التنازع عندىـ محض تأويؿ بالمضمر تبًعا لمقتضى العامؿ المتصرؼ في معمولو في 
ْف احتمؿ  الغالب، ومف نحو ذلؾ )لعؿ  وعسى زيٌد أْف يخرَج( فإن يـ يمنعوف التنازع فيو وا 
التنازع عمى إعماؿ الثاني فقط؛ إذ يجب أْف يكوَف خبر عسى مف أْف والفعؿ المضارع 

وا ىذا  مع استمزاـ حذؼ معموَليو بقرينة المعمولَيِف الظاىريِف مف غير إضمار، ولـ ُيقرُّ
(، ))وقالوا لو ُأعمؿ األو ؿ لقيؿ لعؿ  وعسى زيًدا خارٌج، وليَس بواضح؛ إذ lxviiiأصبًل)

 (lxixال ُيقاؿ )عسى زيٌد خارًجا( وىذا يستمـز أيًضا حذؼ منصوب عسى(()
وف التنازع ىنا مف جيتيف: اأُلولى عدـ صحة الظاىر أف  جميور البصرييف يستشكم    

اإلضمار فييما؛ ألف  المتنازع فيو مفرد ومصدر مؤو ؿ مف أْف والفعؿ المضارع ما فو ت 
فرصة التأويؿ بالمضمر، والثانية مشكمة نحوية بحتة تتعمؽ باختبلؼ خبر لعؿ  وخبر 

مف أْف والفعؿ المضارع،  عسى؛ فاألو ؿ خبره مفرد مرفوع، والثاني خبره مصدر مؤو ؿ
والحّؽ أف  خبر لعؿ  الغالب فيو أْف يكوف مفرًدا مرفوًعا وال يمتنع أْف يكوَف مصدًرا مؤو اًل 
ؿ أيًضا بنحو  مف أْف والفعؿ المضارع، وعميو ال إشكاؿ في تنازعيما عمى إعماؿ األو 

ركوا األقؿ فيما كاف (، ويبدو أْنيـ نظروا لؤلغمب وتlxx)لعؿ  وعسى زيًدا أْف يخرَج()
التنازع فيو ظاىًرا. وحد د بعض المتأخريف المنع فيما إذا تقد ـ الجامد وعمؿ في الظاىر، 
فبل ُيفَصؿ بينو وبيف معمولو عندئٍذ؛ بسبب ضعفو، وال مانع مف التنازع فيما إذا تأخ ر، 

 (lxxiأـ الثاني.) نحو )أعجَبِني وليْسُت مثَؿ زيٍد( بالرفع والنصب، سواء أعممَت األّوؿ
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وانفرد المبرٍّد عف جميوره البصري بصحة التنازع في فعَمي التعجب القياسييف )ما     
ْف لـ يغادر فكرة المضمر المتأو ؿ في المدرسة البصرية، lxxiiَأفَعَمُو( و )َأفِعْؿ بِو() (، وا 

ره مف القيد الذي يمنع التنازع بيف الجامديف لفوات فرصة  اإلضمار ولكف  الميـ  تحرُّ
عمى حّد زعميـ، فأثبت التنازع في نحو )ما أحسَف وأجمَؿ زيًدا( عمى إعماؿ الثاني 
وحذؼ المفعوؿ مف األو ؿ؛ لكونو فضمة، ونحو )أحِسْف بو وأجمؿ بعمٍرو( عمى إعماؿ 
الثاني أيًضا وأضمر في األو ؿ؛ لكونو عمدَة وفاعبًل في األصؿ، وحذفو غيرىـ؛ لكونو 

 (lxxiiiر مف غير النظر إلى األصؿ.)فضمًة في الظاى
ُروا عمؿ األو ؿ وفصمو عف معمولو بالجامد الثاني، نحو )ما أحسَف وأجمَمو      وبر 

زيًدا( و)أحِسْف وأجِمْؿ بو بعمٍرو( ))المتزاج الجممتيف بحرؼ العطؼ واتحاد ما يقتضي 
معًنى، وىو ( أي التفاؽ العاممَيِف في طمب المتنازع فيو بالمفعولية lxxivالعامبلف(()

أحد شروط التنازع، وفيما قد منا تبياف لصنعة التنازع أو ما يسمُّونو باإلعماؿ بمقتضى 
 العامؿ والمعموؿ التي حد دت توجيات النحوييف كّؿ وفؽ رأيو وفيمو ليذا المقتضى. 

 
 المبحث الثالث: في مشكؿ التأويؿ فيما أجازه بعض النحاة مف وجوه التنازع

إف  صنعة اإلعراب وما يقتضيو العامؿ في معمولو مف رفع ونصب وجر بالحرؼ     
قد ألقت بأحكاميا في باب التنازع أو باب اإلعماؿ فيما تقد ـ مف مطالب، ولـ يقؼ ىذا 
التأثير عند ىذا الحّد، فقد امتدت فكرة مقتضى العامؿ تمؾ إلى آراء بعض النحاة، 

ورد مف كبلـ محتمؿ لغيره، متخذيف التأويؿ بالمضمر طريًقا فأجازوا وجوه التنازع فيما 
لجواز التنازع فييا وفؽ رأّي وفيـ كؿٍّ منيـ، فكاف لزاًما عمى الباحث دراستيا وشرحيا 

 وتحميميا؛ لخدمة غرض البحث، فيما يمي مف مطالب:
** ** ** 

 مسامحةالمطمب األَوؿ: في إجازة التنازع في بعض النصوص بحكـ التأويؿ مع ال
[ ٗفمف ذلؾ قولو تعالى: ))وأن ُو كاَف يقوُؿ سفيُينا عمى اهلِل شطًطا((]الجف/    

فالجميور عمى عدـ التنازع فيو؛ ألف  شرطو عندىـ وجوب توجو العامميف إلى المتنازع 
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فيو معًنى، ولـ يشترط كثيروف ذلؾ وبنو  وجو التنازع في ىذا النّص وأمثالو عمى 
مميف إلى المتنازع فيو مف جية المعنى، فيكفؿ االحتماؿ وجو التنازع  احتماؿ توجو العا

بمسامحة، أي ويبقى وجو االحتماؿ اآلَخر قائًما بأْف تكوف )كاَف( عاممة في ضمير 
( ومثميا في احتماؿ ضمير lxxvالشأف ولـ تتوجو إلى )سفيُينا( في المعنى والعمؿ)

ـُ( ونحو                 )كاَد الشأف والتنازع )ليَس( و)كاَد(، نحو )ليَس يض يُع العال
 (lxxviيقوـُ زيٌد()

وعمى كؿ حاؿ يبدو أف  إجازة ىؤالء النحاة التنازع في النّص القرآني قد وقع تحت     
ؿ أو الثاني، فبل مانع مف  تأثير التأويؿ تأويؿ المعموؿ المضمر لمعامؿ الميمؿ األو 

ؿ معموؿ الميمؿ بضمير مستتر في الفعميف، عمؿ أحدىما في المتنازع فيو؛ إلمكاف تأوُّ 
خاصًة أف  شرط ىؤالء النحاة لعمؿ األو ؿ في الثاني عمى المسامحة؛ ألف  )كاَف( ال 
لة باسـ  ن ما تعمؿ في محّؿ الجممة الفعمية المؤو  تعمؿ في )يقوُؿ( مباشرًة؛ لكونيا فعبًل، وا 

مر الذي أقنع الباحث أف  التأويؿ ىو (؛ وكذلؾ ليَس وكاَد، األlxxviiمفرد تقديره )قائبًل()
 الذي أوحى ليؤالء النحاة وجو التنازع عمى حساب االحتماؿ اآلَخر.

وأن يـ ظنُّوا كما ظنْنتـُ أْف لف يبعَث اهلُل ومف ذلؾ أيًضا قولو تعالى: ))    
ؿ تقديٚ((]الجف/أحًدا ( اأُلولى ال تعمؿ إال  في محؿٍّ المصدر المؤو  ره )ظنُّوا [ فإف  )ظف 

ظن كـ( أو عمى تقدير )ظنُّوا ظنًّا كظنٍّكـ( فيكوف المصدر المؤو ؿ في محؿ الصفة، 
وعمى ىذا التقدير والتأويؿ جاز التنازع في )أْف لف يبعَث اهلُل أحًدا( عمى عمؿ الثاني 

يره وتأويؿ معموؿ الثاني بمحذوؼ وجوًبا بداللة المتنازع فيو تقديره )إي اه( أو بمفرد تقد
 )ما ُذِكَر(.

** ** ** 
المطمب الثاني: في إجازة التنازع فيما وجيو الزيادة  عمى معنى التوكيد المفظي بأثر 

 التأويؿ بالُمضَمر
       وذلؾ نحو )أتاَؾ أتاَؾ البلحُقوَف(  قوؿ الشاعر:                                                                               

 (lxxviiiفأيَف إلى أيَف النجاُة ِببغمِتي    أتاَؾ أتاَؾ البلحُقوَف احبِس احبِس)
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فقد قاؿ المرادي ))ويحتمؿ قولو:)أتاَؾ أتاَؾ( أْف يكوف مف التنازع، ويكوف قد أضمر     
مفرًدا كما حكى سيبويو )ضرَبِني وضرْبُت قوَمَؾ( بالنصب، أي ضرَبِني َمف َثم َت(( 

(lxxix ) 
الذي يبدو فيما ُذِكَر أف  ُشر اح المتوف قد وقعوا تحت طاولة ما نقموه عف األوائؿ مف     

ؿ الميمؿ بمضمر مفرد بدليؿ أن و لـ يكترث لشرط العطؼ  ليـ معموؿ العامؿ األو  تأوُّ
(، والبلفت أف  االحتماؿ يضعؼ غيره مف الوجوه، أعني lxxxبيف العامميف المتنازعيف)

لمفظي، فػ )أتاؾ( الثانية بمنزلة حرؼ زائد ال فاعؿ لو، والمعو ؿ عميو في بو التوكيد ا
ىذا الباب التوكيد المفظي؛ ألف  فائدتو توكيد الكبلـ بخبلؼ التنازع المختمؼ عميو في 

 أصؿ بابو.
ومف نحو ذلؾ ما أجاز التنازع فيو أبو عمي الفارسي وتابعو ابف أبي الربيع، وذلؾ     

                                                                     قوؿ الشاعر:  
 (lxxxiفييياَت ىيياَت العقيُؽ وَمف بِو     وىيياَت ِخؿٌّ ِبالعقيِؽ نواصُمْو )

قاؿ: ))ارتفع )العقيُؽ( بيييات الثانية وأضمرت في اأُلولى أو باأُلولى وأضمرت في     
بي عمي الفارسي وجيي التنازع بأثر التأويؿ (، وىو صريح في تمثؿ أlxxxiiالثانية(()

بالمضمر في أحد العامميف وىو مف النحاة األوائؿ بدليؿ انعداـ الرابط بيف العامميف 
المتنازعيف وتماثميما في المفظ مع االحتماؿ األقوى أْف تكوَف الثانية زائدة عمى معنى 

التنازع فيو بقولو ))وىييات  التوكيد المفظي حتى تابعو ابف أبي الربيع السبتي في جواز
الثانية توكيد لؤُلولى والعقيُؽ فاعؿ بيييات الثانية وفي اأُلولى ضمير يفسٍّره الثاني وىو 
مف باب اإلعماؿ، وُيمكف أْف يقاؿ إف  العقيُؽ فاعؿ بيييات اأُلولى وىييات الثانية ال 

ثباتو؛ فاألو ؿ ىو تحتاج إلى فاعؿ؛ ألن يا لـ ُيوَت بيا إال  لتأكيد األو ؿ  وا 
(، وفي ىذا داللة واضحة عمى أثر المقتضى لمعامؿ والمعموؿ في lxxxiiiالمقصود(()

ًرا.    تأويؿ النحاة قديًما ومؤخ 
ـَ زيٌد( فقد أجاز ابف أبي الربيع التنازع فيو بأثر التأويؿ ))أْف      ـَ قا ومف نحوىما )قا

يكوَف فاعبًل باألو ؿ والثاني توكيد ال  يكوَف زيٌد فاعبًل بالثاني وأضمر في األو ؿ وأفْ 
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( فقد أنزؿ المجوٍّز التنازع بمنزلة التوكيد وفي ىذا إضعاؼ لباب lxxxivفاعؿ لو(()
التوكيد في وجوه الكبلـ، بؿ ))أجاز المصنؼ فيو أْف ُينَسَب العمؿ ليما لكونيما شيًئا 

قولو شيًئا واحًدا في  ( والبلفت أف  lxxxvواحًدا في المفظ والمعنى فكأف  العامؿ واحد(()
المفظ والمعنى انطباؽ لمتوكيد المفظي، فمؾ أْف تمحظ إلى أيَف ذىب النحاة في تأويميـ 

 وفؽ مقتضى العامؿ والمعموؿ. 
** ** ** 

 المطمب الثالث: في إجازة وجو التنازع بأثر تأويؿ الرابط بالحاؿ المقيٍّدة 
                                                                                                               وذلؾ في قوؿ امرئ القيس:                     

 (lxxxviولو أن ما أسَعى أِلَدَنى معيشٍة     كفاِني ولـ َأطُمْب قميٌؿ ِمَف الماِؿ)
يرى جميور البصرييف انعداـ وجو التنازع في البيت لفساده معًنى؛ إذ المعنى المراد     

لوا  تحديًدا )لو أن ما أسعى أِلدَنى معيشٍة كفاِني قميٌؿ ِمَف الماِؿ ولـ َأطمِب الُممَؾ( حيث أو 
ًفا، وىو معمواًل محذوًفا تقديره )الُممَؾ( فبل وجو لمتنازع عندىـ؛ لفساد المعنى المراد أن

(، وقد عم ؿ بعض البصرييف فساد معنى lxxxviiالصحيح، وُيحسب لجميور البصرييف)
وجو التنازع نحوًيا بأف  لو تنفي الجواب ومعطوفو المنفي ونفي النفي إثبات لممعطوؼ؛ 
فيفسد معنى التنازع بتناقضو عمى نحو )لـ يكفني القميؿ وطمبتو( وىذا محاؿ فاسد 

(lxxxviiiوال يجوز جعؿ الواو ،)  استئنافية لمتخمص مف فساده كما زعـ بعض النحاة
(، لكف المنقوؿ عف الكوفييف وأبي عمي الفارسي جواز lxxxixلفوات الرابط عندئٍذ )

التنازع عمى عمؿ األو ؿ ووجو بعض أصحاب المتوف المتأخريف جوازه بتأويؿ واو الحاؿ 
التنازع حينئٍذ مع  المقيٍّدة لصاحبيا فيحصؿ الرابط ببل تناقض في المعنى، ويصح وجو

(، فإف  الصناعة ىنا قد تدخمت في رسـ خط الجواز صناعًيا ولو عمى xcما فيو)
حساب المعنى، بناًء عمى أف  لو تنفي الجواب المقي د بالحاؿ في الغالب فبل يخمو 
توجييو مف ضعؼ بيٍّف عمى نحو تمثيمو )لو دعْوُتُو أجاَبِني غيَر متواٍف( نعـ إف  لو نفت 

ُِ الحاؿ المقيٍّدة في ىذا التمثيؿ عمى قمتو، ولكف  كفاية ال دعوة واإلجابة مًعا ولـ تنِؼ
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أدنى معيشة مقي دة بطمب الماؿ، فيحصؿ التناقض ىنا في المعنى ال في 
 (xciالصناعة.)

يتبي ف لنا بعَد ىذا اإليضاح سبلمة تأويؿ جميور البصرييف معمواًل محذوًفا؛ رعاية     
، وىو تأويؿ ينأى بيـ عف االنتقاد، وىو مف القوة بمكاف ال يمكف نقده، لسبلمة المعنى

فيكوف التأويؿ ىنا ِردًءا مف خطأ الفيـ وعوًنا عمى سبلمة الفيـ ورديًفا النطباؽ النّص 
الفصيح عمى األصؿ الصحيح مف قواعد النحو العربي، وبالمقابؿ فإف  حمؿ البيت عمى 

ف كاف معنى التنازع اسفاؼ بالمعنى ال صحيح والفصيح الذي ألبسو لغتو الشاعر، وا 
البيت ال يسمـ مف خطٍأ في المفظ، جائز بحكـ الضرورة الشعرية بحصوؿ العطؼ قبؿ 

( بنحو: )كفاِني ولـ أطمِب الُممَؾ قميٌؿ ِمَف الماِؿ( والنسؽ xciiاستكماؿ المعطوؼ عميو)
 َؾ(.  الفصيح في النثر )كفاِني القميؿ مف الماؿ ولـ أطمِب الُمم

** ** ** 
 المطمب الرابع: في إجازة وجو التنازع في المتقدٍّـ والمتوسط بأثر التأويؿ بالمضمر 

وذلؾ فيما إذا تقد ـ المتنازع فيو عمى العامَميِف المتنازعيف، نحو )زيًدا شكْرُت      
( وىو وجو مف أوجو تأثُّر xciiiوأكرْمُت( والذي أجاز التنازع فييما المحقؽ الرضي)

متأخريف بتأويؿ جميور البصرييف في باب التنازع فقد رأى المحقؽ الرضي في النحو ال
ؿ لقربو كما أعمؿ جميور البصرييف الثاني  المذكور بيف القوسيف إمكاف إعماؿ األو 
لقربو وحممو عمى التنازع وأضمر المفعوؿ في الميمؿ الثاني أو األو ؿ لعود الضمير 

(، لكف  الجميور يمنعوف التنازع xcivلتوجيو جاز التنازع عنده)عمى متقدٍّـ لفًظا، وبيذا ا
فيو بحكـ صناعة اإلعراب القاضية بطمب العامؿ لمعمولو مباشرًة إذا تقد ـ عميو؛ 
لغرض االىتماـ بالمعموؿ المتقدٍّـ وىو المفعوؿ بو، ويشتغؿ الثاني بالضمير المحذوؼ؛ 

 (xcvلكونو فضمة.)
ويظير رجحاف رأي الجميور بالغرض الذي مف أجمو حصؿ التقديـ، وذلؾ الغرض     

(، فما عسى أْف يكوف وجو التنازع في المتقدٍّـ عمى العامميف عند xcviىو االىتماـ)
ر  الرضي؛ إذ التنازع بمقتضى الصناعة أْف يتقد ـ عامبلف أو أكثر عمى معموؿ متأخٍّ
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الرفع عمى الفاعمية والنيابة عنيا أو النصب عمى  يقتضياف فيو معًنى إعرابًيا، وىو
، ولكف  الغرض مف التنازع ىو إظيار االىتماـ  المفعولية لفًظا أو بواسطة حرؼ الجرٍّ
بمعنى الفاعمية أو معنى المفعولية بحسب عمؿ أحد المتنازعيف، وىذا الغرض ال يظير 

 ا بالحرؼ.إال  بأثر اإلعراب في المتنازع فيو رفًعا و نصًبا وجرًّ 
لكف لمباحث أْف يوجو التنازع عند الرضي بأف  التقديـ مف أصؿ تأخير، فبو فقط     

ؿ أو الثاني عمى  يمكف حصوؿ التنازع في فكر المحقؽ الرضي عمى إعماؿ األو 
السواء، وبخبلفو ال يمكف حممو عمى التنازع بحاؿ؛ لما تقد ـ في أعبله مف مانع التنازع، 

جو ىؿ يمكف حصوؿ الغرض مف التنازع، وىو االىتماـ بالمتنازع فيو وعمى ىذا الو 
ًرا ولو تصوًرا، فالجواب نعـ يمكف  عمى وجو التقديـ لفًظا بنفس التمكف مف حصولو متأخٍّ
التنازع بيذا الوجو؛ لزواؿ المانع المذكور وىو امتناع تقديـ ما في حيٍّز حرؼ العطؼ 

ر في المفظ، كما أف  عميو لفًظا؛ لوقوعو في حيٍّزه معنً  ى في التصور، فيو بحكـ المتأخٍّ
العامميف متفقاف في طمب المنصوب عمى المفعولية فبل يتعي ف عمؿ أحدىما اتفاًقا ما 
ْف كاف الباحث يستبعده؛  ساعد عمى أمكاف حصولو تحقيًقا عند الرضي وَمف تابعو، وا 

 ص بغرضو.الستقبلؿ غرَضي التنازع والتقديـ، كؿٌّ في بابو الخا
(، وكأن و أدرؾ xcviiوأجاز أبو عمي الفارسي التنازع في المتوسط بيف العامميف)    

فوات الغرض المراد مف التنازع كما بيناه بتقديـ المعموؿ عمى العامميف، فجعمو 
متوسًطا، نحو )شكْرُت زيًدا وأكرْمُت( وال يبدو لمتنازع وجو، وذلؾ بعمؿ األو ؿ بمعمولو 

ـ؛ لفصمو بحرؼ الذي يميو وعم ُِ ؿ الثاني بالضمير المحذوؼ، وال وجو لعممو بالمتقد 
 العطؼ الذي ال يتقد ـ ما في حيٍّزه عميو، فما وجو التنازع ىنا ؟ وما غرضو ؟ 

( الذي وافقيما عمى زعـ xcviiiيرى الباحث أف  ما حمؿ الفارسي والرضي والمرادي)    
أثر الصناعة النحوية ومقتضى العامؿ التنازع في الصورتيف السابقتيف ما ىو إال  

والمعموؿ وكأن يما ال يرياف لمتنازع إال  وجًيا واحًدا ىو باب اإلعماؿ بغض النظر عف 
رىا البيانيوف.  أوجو التنازع وأغراضيا الببلغية التي قر 

** ** ** 
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 المطمب الخامس: في إجازة التنازع في الحاؿ بتأويؿ الحذؼ عمى شرط المفسٍّر
والذي أجازه  ابف معطي، نحو )زْرني أزْرَؾ راغًبا( عمى إعماؿ الثاني بالحاؿ      

الظاىرة وحذؼ الحاؿ مف األو ؿ الميمؿ؛ كونيا فضمة واجب حذفيا عمى شريطة 
التفسير بالحاؿ الظاىرة ، ونحو )زْرني أزْرَؾ في ىذه الحاِؿ راغًبا( عمى إعماؿ األو ؿ، 

ؿ الحاؿ المتنازع فييا  ، لكف يشكؿ عميو أن و (xcix)لمثاني الميمؿ بػ )في ىذه الحاِؿ(فأو 
بمنزلة تكرار لفظ الحاؿ، فيخرجو مف التنازع عند جميور النحاة الذيف يمنعوف التنازع 

ة التنازع في (c؛ لكونيا واجبة التنكير)في الحاؿ أصبًل؛ النعداـ إضمارىا ، وينبغي صح 
مة مف األو ؿ والثاني عمى السواء، ولكف لـ الحاؿ عند الكوفييف الذيف  يحذفوف الفض

 ُينقؿ عنيـ التنازع فييا.
 

 المبحث الرابع: في مشكؿ خمو الدرس النحوي في باب التنازع مف أىداؼ داللية جمالية 
لقد كاف اختبلؼ نحاة جميور البصرييف والكوفييف في اختيار العامؿ في المتنازع       

دؿ؛ فقد توافرت النصوص في عمؿ الثاني أو األو ؿ في فيو الظاىر نظرًيا قيد الج
المتنازع فيو الظاىر عمى حدٍّ سواء، لكف  المشكؿ في خمو اختياراتيـ تمؾ مف دالالت 

 معنوية جمالية تطرؽ لبياف بعض منيا أىؿ المعاني بعجالة ال تفي بالغرض.    
إف  أصؿ المشكؿ ىو في درس باب التنازع نحوًيا بأثر الصناعة اإلعرابية التي      

تقتضى عامبًل يبحث عف معمولو يطمبو حثيثًا ال يستغني عنو مف دوف تتبع لؤلثر 
ييـ جميًعا إلى معرفة  المعنوي المدلوؿ عميو بيا، ولو كاف درسيـ نحوًيا وداللًيا مًعا لوج 

لعمؿ في الظاىر، فأغنى البصرييف عف تمسكيـ باختيار الثاني أي العامميف أحؽ با
والكوفييف عف تمسكيـ باختيار األو ؿ، وأغَنونا جميًعا عف اتفاقيما ابتداًء عمى جواز 
عمؿ أحدىما مف دوف تحديد ليكوف الفاصؿ في تحديد أييما العامؿ ىو قوة المعنى 

ف مف أولويات أىداؼ ىذا البحث المدلوؿ عميو والمصاحب لو في عممو؛ ولذا فقد كا
 بياف تمؾ الدالالت المعنوية في عد ة مطالب، ىي:
** ** ** 
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المطمب األو ؿ: فيما إذا اتفؽ العامبلف المتنازعاف في طمب الفاعؿ؛ وذلؾ عمى النحو 
ػ  إذا كاف الفاعؿ المتنازع فيو ٔالتالي:                                               

ا، كقولو:                                                                                                        مفردً 
              فبذ ْت نبُميـ وكميُب                                                                                رجاؿٌ تعف َؽ باألرطى ليا  وأراَدىا        

ففي ىذا الشاىد بياف داللي بأف  الفاعؿ المذكور ىو المخصوص بالفعميف      
رادٌة،  المتقدميف في الحقيقة ال يشاركو غيره فييما، بمعنى: كاَف مف رجاؿ ىناؾ تعفُّؽ وا 
ـَ الطفُؿ( بمعنى:كاَف مف الطفِؿ بكاٌء ونوـٌ، وىذا المعنى الداللي أقرب  ومثالو )بكى ونا

لى مذىب الكسائي والكوفييف القائميف بحذؼ الفاعؿ مف الفعؿ األو ؿ مف دوف إ
 اإلضمار لو، وىو األقرب إلى الصواب؛ لورود السماع بيذا التركيب والسياؽ.

ػ إذا كاف الفاعؿ غير مفرد مثًنى أو جمًعا، نحو )ُيحسناِف وُيسيُء ابناَؾ( و)ُيحسُنوَف ٕ
ور البصرييف ففي ىذا المثاؿ بياف داللي بأف  الفاعؿ وُيسيُء أبناُؤَؾ( عمى مذىب جمي

المذكور  ىو  المقصود بأف  فعؿ اإلساءة منو أظير بظيوره، ونحو )ُيحسُف وُيسيُء 
ابناَؾ( و)ُيحسُف وُيسيُء أبناُؤَؾ( عمى مذىب جميور الكوفييف، ففي ىذا السياؽ الكوفي 

فعميف وال يشاركو غيره فييما بمعنى: بياف داللي بأف  الفاعؿ المذكور ىو المقصود بال
ساءة، وىو األقرب إلى الصواب؛ لسماع ىذا السياؽ.  كاف مف ابنيؾ إحساف وا 

** ** ** 
 

المطمب الثاني: فيما إذا اختمؼ العامبلف المتقدماف في طمب الفاعؿ والمفعوؿ بو؛ 
 وذلؾ عمى النحو التالي:

ػ إذا كاف الفاعؿ مذكوًرا؛ لمعناية واالىتماـ بو، والمفعوؿ بو محذوؼ، كقوؿ عاتكة ٔ
بنت عبد المط مب:                                                                      

                                                                                                  ِبُعكاَظ ُيعِشي الناظِريَف   إذا ىـُ لمُحوا ُشعاُعو                                       
ففي ىذا الشاىد بياف داللي بأف  فعؿ اإلعشاء وفاعمو المذكور أشّد أثًرا عمى عيوف 

 الناظريف مف لمحيا الشعاع.
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والفاعؿ محذوؼ أو مضمر، ػ إذا كاف المفعوؿ بو مذكوًرا؛ لمعناية واالىتماـ بو، ٕ
 كقولو:                                                         

                                 وُكمتًا ُمدم اًة كأف  ُمتوَنيا    جرى فوَقيا واستشعَرْت لوَف ُمْذَىِب                                                       
اىد بياف داللي بأف  ذكر المفعوؿ بو أىـّ مف ذكر الفاعؿ؛ لجعمو شعاًرا ففي ىذا الش

 لمخيؿ المدم اة في الحروب
** ** ** 

المطمب الثالث: فيما إذا اتفؽ العامبلف المتقدماف في طمب المفعوؿ بو سواء كاف 
 مفعواًل منصوًبا لفًظا أو محبلًّ بواسطة الحرؼ؛ وذلؾ عمى النحو التالي:

(( في النّص القرآني بياف بأف  ذكر المفعوؿ بو ِقطًراعالى: ))آتوِني ُأفِرْغ عميِو ػ قاؿ تٔ
ؿ بالنسبة لمكوفييف؛ لسبقو وأولويتو بقرينة  ميـ بالنسبة لمثاني عند البصرييف؛ لقربو ولؤلو 
كونو طمًبا عامبًل والثاني جوابو ومعمولو، وعندي أن و مقصود بالنسبة لمفعميف لذاتو؛ 

 بيما عميو يطمبانو ال يبغياف بو غيره؛ ألىميتو.لتعاق
ػ قاؿ تعالى:))ىاؤـِ اقرأوا كتابَيو(( في النّص القرآني بياف بأف  ذكر المفعوؿ بو ميـ ٕ

بالنسبة لمفعؿ عند جميور البصرييف؛ لقربو منو، وبالنسبة السـ الفعؿ عند الكوفييف؛ 
 ميو يطمبانو ال يطمباف غيره؛ ألىميتو.لسبقو، وعندي أن و مقصودىما لذاتو؛ لتعاقبيما ع

                                                                            (ci) ِمثبللؾ في الػ      سؤدِد والمجِد والمكارـِ  نجدْ فمـ  طمبناػ قاؿ الشاعر: قد ٖ
ييف، ألف  فيو مدح ذىب أىؿ المعاني إلى اختيار عمؿ الثاني وفاًقا لجميور البصر      

ؿ لدؿ  عمى وجود تمؾ المثمية ، وىذا (cii) لمشخص إذ ينفي وجود الِمثؿ، ولو عمؿ األو 
الموقؼ ُيعدُّ تطوًُّرا في درس باب التنازع داللًيا، عمى أف  لي فيو رأي آَخر وىو أف  ورود 

فيو وجًيا أبمغ المفعوؿ في آخر البيت مقصود لمداللة عمى أف  طمبو بعيد المناؿ وليس ن
مف طمبو وُبعد منالو، وألمح إلى ذلؾ بعده في نائي البيت عف فعؿ النفي وفعؿ 

 اإلثبات، وىذا رأي لمباحث خاص بو لـ يذكره أحد سبقو.
الصديُؽ(  في المثاؿ بياف بأف  ذكر المفعوؿ بو لمفعؿ  بيَ ػ نحو )استعْنُت واستعاَف ٗ

مف الفعؿ األو ؿ، وفيو مدح لممتكمٍّـ نفسو الثاني بواسطة الحرؼ أىـّ مف المحذوؼ 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
 
 887 

لظيور استعانة الصديؽ بو بذكر المفعوؿ المحمي المجرور بالحرؼ وىو )بي( وحذفو 
 مف األو ؿ.

** ** ** 
المطمب الرابع: فيما إذا كاف المفعوالف المذكوريف؛ لمعناية واالىتماـ أصميما مبتدأ و 

ـَ وأعَمـَ   خبر في باب ظف  وعِم
زيًدا أًخا إي اه( و)عمَمني  ظنْنتُ ى مذىب جميور البصرييف، وذلؾ نحو) ظن ِني و ػ فعمٔ
عمًيا زيًدا أًخا إي اه إي اه( عمى إعماؿ الثاني،  أعمْمتُ زيًدا أًخا إي اه( و)أعمَمِني و  عمْمتُ و 

ْمُت وأعمَمِني ونحو)ظنْنُت وظن ِني إي اه زيًدا أًخا( و)عمْمُت وعمَمِني إي اه زيًدا أًخا( و)أعم
إي اه إي اه عمًيا زيًدا أًخا( عمى إعماؿ األو ؿ، ففي ىذه األمثمة بياف بأىمية ذكر المفعوليف 
ظاىريف ال مضمريف؛ لغرض العناية واالىتماـ ال غير ذلؾ، وىكذا تكوف العناية 

 .واالىتماـ حيث ُيذكر المفعوالف ظاىريف عند إعماؿ الثاني أو األو ؿ عمى السواء.
ػ وعمى مذىب جميور الكوفييف نحو)ظن ِني وظنْنُت زيًدا أًخا( و)عمَمِني وعمْمُت زيًدا ٕ

أًخا( و)أعمَمِني وأعمْمُت عمًيا زيًدا أًخا( عمى إعماؿ الثاني، ونحو)ظنْنُت وظن ني زيًدا 
ؿ األو ؿ، أًخا( و)عمْمُت وعمَمِني زيًدا أًخا( و)أعمْمُت وأعمَمِني عمًيا زيًدا أًخا( عمى إعما

ففي ىذه األمثمة بياف بأىمية ذكر المفعوليف ظاىريف ال محذوفيف عند إعماؿ الثاني أو 
 األو ؿ عمى السواء.    

** ** ** 
المطمب الخامس: التنازع في خبر الفعؿ الناقص المنصوب، نحو)كْنُت وكاَف زيٌد 
حاضًرا إي اُه( عمى إعماؿ الثاني عند جميور البصرييف، فخبر الفعؿ الثاني ميـ لذكره 
ضمار خبر الفعؿ األو ؿ عند جميور البصرييف، ونحو)كْنُت وكاَف زيٌد حاضًرا( عمى  وا 

يف، فخبر الفعؿ الثاني ميـ؛ لذكره وحذؼ خبر الفعؿ الناقص إعماؿ الثاني عند الكوفي
األو ؿ، وعندي أن و مقصود الفعميف الناقصيف؛ لتعاقبيما مع اسمييما عميو يطمبانو ال 

 يطمباف غيره؛ ألىميتو بالنسبة إلييما.         
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 المبحث الخامس: في المعالجات والتوصيات والجدوى منيا 
ؿ المشكؿ الذي سب ب الخبلؼ بيف ينطمؽ ىذا المبحث بادئ ذي بدء مف أص    

المدرستيف النحويتيف البصرية ومنافستيا الكوفية؛ فإف  التأويؿ في ىذا الباب كاف أصؿ 
الخبلؼ بينيما؛ فالتأويؿ بالمضمر الذي يقابؿ الظاىر وجوًدا، وبالتالي يطابقو شرًطا 

يؿ بالمحذوؼ الذي في اإلفراد والتذكير وفروعيما عند جميور البصرييف، في قبالة التأو 
يقبؿ الظاىر دليبًل ومغنًيا عف ذكره ولو تقديًرا عند جميور الكوفييف، حتى أتى ىذا 
المشكؿ عمى مجمؿ أبواب التنازع، وصار لكّؿ باب متطمبات خاصة اقتضتيا قواعد 
التأويؿ عند الفريقيف احتفظت بيا كتب النحو إلى وقتنا الحاضر، ولـ أجد دراسة حديثة 

الموضوع اىتماًما خاًصا، وتناولتو بأبعاده النحوية والداللية، ووضَعْت لو قد أولت 
معالجات جذرية تؤتي الدرس النحوي والداللي ثمرة جديدة، وبدافع مف الحّس النحوي 
ْدُت كؿ  جيودي لتحقيؽ ىذا الغرض،  الذي يحيط ابواب النحو درًسا وتحميبًل وداللة وح 

وائدىا لصالح الدرسيف النحوي والداللي، إلى جانب وخرجت بمعالجات يمكف تحصيؿ ف
توصيات َحِرَية باالىتماـ وخميقة باالعتبار ِمف ِقَبؿ المختصيف والدارسيف والباحثيف في 

 جوانب النحو المختمفة.      
** ** ** 

 :المطمب األو ؿ: معالجات مشكؿ التأويؿ مف وجية نظر الباحث
المتنازعيف في المتنازع فيو لفظًيا بأثر اإلعراب وجد الباحث أف  إعماؿ أحد      

ضروري إلبراز المعنى الداللي المترتٍّب عميو، وأف  عمؿ اآلَخر بالمتنازع فيو مف جية 
المعنى ال يقّؿ أىمية عف العمؿ اإلعرابي، بؿ ىما صنواف قائماف يمعباف نفس الدور 

فيو معمواًل لفظًيا ألحدىما ومعمواًل  في إبراز المعنى المراد؛ ولذا يرى أْف يكوف المتنازع
ـ  بدا  معنوًيا لآلَخر، وال قدَح في ذلؾ كما لو كاف متوقًعا عمؿ أحدىما في الظاىر ث
أمر فُعِدؿ عف عممو فيو إلى اآلَخر؛ إلبراز معنى آَخر؛ فالفاعمية والمفعولية معنياف 

ي كتابو اأُلصوؿ في النحو (، وأشار إلى ذلؾ ابف السر اج فciiiنحوياف إعرابياف اتفاًقا )
ن ما حُسف ىذا أِلن ؾ إذا قْمَت )ضرْبُت وضرَبِني زيٌد( و)ضرَبِني وضرْبُت زيًدا(  بقولو ))وا 
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( أي civفالتأويؿ تضاَرَبا، فكؿُّ واحٍد فاعٌؿ مفعوٌؿ في المعنى فُسوُّغ في المفظ لذلؾ(()
ـ  يأتي تنازع )زيٌد( فاعؿ لفًظا مفعوؿ معًنى و)زيًدا( مفعوؿ لفًظا فاعؿ  معًنى، ومف َث

العوامؿ إلبراز معنى الفاعمية برفع المتنازع فيو وىو مفعوؿ في المعنى في نفس الوقت 
أو إبراز معنى المفعولية بنصبو وىو فاعؿ في المعنى في نفس الوقت، وال نحتاج معو 

العوامؿ  إلى متأو ؿ مضمر أو محذوؼ كما يرى النحاة، وبعبارة ُأخرى إف  فكرة تنازع
ىي إبراز معنى الفاعمية أو معنى المفعولية في المتنازع فيو لفظًيا بأثر اإلعراب، وُيتَرؾ 
تقديره لممتكمٍّـ بحسب ما يرمي إليو مف معًنى، وليس اعتباًطا كيفما اتفؽ كما يتصو ر 

 البعض، وبياف حقيقة ىذا األمر مف أولويات أىداؼ ىذا البحث كما قد منا.   
ا ُأريد إبراز معنى الفاعمية وكاف العامبلف يقتضياف رفعو فاعبًل اتفاًقا عمؿ فإذ    

أحدىما في المتنازع فيو لفًظا باألثر اإلعرابي وعمؿ اآلخر فيو معًنى باألثر المعنوي 
ـَ الطفُؿ( فمؾ أْف ُتعمؿ أحد الفعميف  مف دوف تعيُّف واحد منيما، نحو: )بكى ونا

ؿ لفًظا باعتبار المقتضييف فاعبًل عمبًل لف ظًيا إعرابًيا واآلخر معنوًيا، فمؾ أْف ُتعمؿ األو 
أف  البكاء شاغؿ أكثر مف نوـ الطفؿ، ولؾ أْف ُتعمؿ الثاني باعتبار أف  نوـ الطفؿ أىـّ 
مف بكائو، كّؿ ذلؾ بحسب المعنى المراد الذي تعضده القرائف، فعمؿ أحدىما احتماؿ 

و، إلى ما في ذلؾ عمى جانب كبير مف األىمية مف داللة قائـ؛ الحتماؿ المعنى القائـ ب
تفرُّد المتنازع فيو بفعميف بمعنى كاف مف الطفؿ حدثا بكاء ونوـ مًعا، وىذا المعنى خميؽ 
ْف كاف الفعبلف أحدىما يقتضي فاعبًل واآلخر يقتضي مفعواًل أعممت في  بالموافقة، وا 

ا، وأعممت فيو الفعؿ المقتضي نصبو المتنازع فيو الفعؿ المقتضي رفعو فاعبًل لفظً 
ـَ الطفُؿ( وىكذا تدخ ؿ  مفعواًل بالمعنى، ويكوف الفاعؿ مفعواًل في المعنى، نحو )قب ْمُت ونا
إبراز معنى الفاعمية في المتنازع فيو في تحديد الفعؿ العامؿ فيو لفًظا باألثر اإلعرابي 

 معنوية ببل أثر إعرابي. برفعو فاعبًل، ويتبقى لآلَخر فيو نصيب المفعولية ال
ْف ُأريد إبراز معنى المفعولية بأثر اإلعراب القاضي بنصب المتنازع فيو مفعواًل بو      وا 

وكاف الفعبلف يطمبانو مفعواًل مف جية المعنى عمؿ أحدىما بحسب المعنى المراد سمًبا 
يجاًبا، فمثاؿ اإليجاب نحو) شمْمُت وقطْفَت الوردَة( فاحتمؿ عمؿ األو   ؿ باعتبار شمؾ وا 
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ـَ  الوردة أولى مف قطفيا، أو عمؿ الثاني عمى معنى ذـّ اآلَخر بقطفيا، ونحو )قب مُت ونا
ؿ المقتضي نصب  الطفَؿ( فوجب عمؿ األو ؿ إلبراز معنى المفعولية بأثر الفعؿ األو 

ؿ إبراز معنى المفعولية في عمؿ الفعؿ المقتض ي المتنازع فيو مفعواًل بو، وىكذا تدخ 
نصبو مفعواًل، وعمؿ الفعؿ المقتضي رفعو فاعبًل بالمعنى فقط، ويقاؿ مثؿ ذلؾ في 
ـَ الطفَؿ(، وال يضّر االحتماؿ  السمب نحو )شمْمُت ولـ أقطِؼ الوردَة( و)قب ْمُت وما نا

 لترّجحو بالقرائف المعنوية وسياؽ الكبلـ ومطابقة الحاؿ.
يدع أدنى مجاؿ لبلختبلؼ في باب التنازع إزاء إف  ىذا التوجيو مف الَمَكَنة بما ال     

رأي الجميوريف البصري والكوفي، وىو خميؽ بالموافقة، خاصة أف  موضوعات النحو 
بجميع أبوابو قائمة عمى معًنى داللي تكوف بدونو عقيمة، ليست ذات جدوى، فالنحو ىو 

ذا التوجيو في ىذا المعنى، والمعنى ىو النحو، وىما صنواف ال يفترقاف، ويتجمى أثر ى
الباب بأن و ال يحتاج إلى تأويؿ معموؿ العامؿ الميمؿ بالمضمر وشرط مطابقتو لمظاىر 
عند جميور البصرييف، وال إلى تأويمو بالمحذوؼ المفس ر بالظاىر عند جميور 
 الكوفييف؛ أِلف  العامؿ الميمؿ يتخذ المتنازع فيو الظاىر معمواًل معنوًيا بأثر المعنى كما
يت خذه العامؿ الُمعَمؿ معمواًل لفظًيا بأثر اإلعراب؛ ولذا كاف لمباحث جممة توصيات 

 يذكرىا في المطمب التالي. 
** ** ** 

      المطمب الثاني: توصيات الباحث                                                                                                 
عدوؿ عف فكرة التأويؿ بالمضمر أو المحذوؼ إلى العمؿ بمقتضى العامؿ المعنوي ػ الٔ

إلى جانب العامؿ المفظي عف طريؽ اإلعراب فإذا عمؿ أحد العامميف بالمتنازع فيو لفًظا 
عمؿ اآلخر فيو معًنى، فُيجزي عف عممو بو لفًظا، وبعبارة ُأخرى أْف يكوف المتنازع فيو 

ا ومعمواًل معنوًيا لآلخر في الوقت نفسو؛ لما لذلؾ مف دور في معمواًل لفظًيا ألحدىم
إذابة كثير مف مشكبلت باب التنازع في مطالب البحث آنفة الذكر، وبالخصوص فإف  
ن ما يتخي ؿ لفًظا ظاىًرا تتوالى  العربي يتكم ـ عمى السميقة المعيودة وال يقدٍّر مضمًرا وا 

ـ  أقعى وجرى عميو أحداث أفعاؿ وأشباىيا، نحو ق ولو عمى سبيؿ التمثيؿ )عوى ث
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الذئُب( وال يحتاج مع سميقتو قواعد تعينو عمى فيـ العامؿ إذ لـ يعرؼ ذلؾ مف قبؿ، 
ولكف لنا نحف اليوـ أْف نفيـ صورة الذئب مع األحداث الفعمية المتعاقبة عميو، فبل دليؿ 

ؿ أو الثاني أو الثالث عمى عمؿ أحد األفعاؿ تعييًنا إذ يمكف أْف يكوف العامؿ ال فعؿ األو 
عمى السواء وال مانع منو، ويبقى تخيُّؿ المعنى المراد مف إعماؿ أحد األفعاؿ المصاحب 

                                                   لفاعمو تخيُّبل ال تعييًنا فكّؿ فعؿ مع فاعمو معًنى مستقّؿ.                                                                    
ػ فصؿ باب التنازع عف باب اإلعماؿ لثبوت كؿٍّ منيما مستقبًل ببابو في الكبلـ العربي ٕ

حقيقًة، وما تسمية النحاة لو بباب اإلعماؿ إال  خمط بيف بابيف مختمفيف، وما ىو إال  
مف تأويؿ معموؿ  نتيجة عمميـ بمقتضى العامؿ اإلعرابي في معمولو وما ترتب عميو

 العامؿ الميمؿ بالمضمر.
ػ حصر باب التنازع فيما لـ يكف فيو المعموؿ ضميًرا بارًزا، واالكتفاء بالمتنازع فيو ٖ

معمواًل معنوًيا لمعامؿ الميمؿ، إلى جانب كونو معمواًل لفظًيا لمعامؿ الُمعَمؿ، نحو قولو 
ىاـؤ اقَرُأوا وقولو تعالى: )) [ٜٙ((]الكيؼ/آتوِني ُأفِرْغ عميِو ِقْطًراتعالى: ))

[ ، فبل دليؿ عمى عمؿ الثاني إال  بزعـ جميور البصرييف أف  الثاني ٜٔ((]الحاقة/كتابَيو
ىماؿ األو ؿ، وال  لـ يبرز فيو ضمير المتنازع فيو وىذا دليؿ عندىـ عمى عمؿ الثاني وا 

لمظاىر مفعواًل بو دليؿ عمى ذلؾ، بؿ يجوز عند الباحث أْف يكوف كؿٌّ منيما ناصًبا 
بحسب المعنى المراد بغير إضمار أو حذؼ، عمى أْف يكوَف الظاىر مفعواًل بو معنوًيا 

 لآلَخر أيًضا، ونحو قولو: 
                                                       ُِ                               وكمتًا ُمدم اًة كأف  متوَنيػا    جرى فوَقيا واستشعَرْت لوَف ُمذَىِب

ونحو )ما أحسَف وأجمَؿ زيًدا( حمبًل عمى التنازع فيو إذ ال دليؿ عمى وجود معموؿ 
مضمر في عامؿ ميمؿ عمى شريطة تفسيره بالمتنازع فيو أصبًل في النصوص أعبله 

(، والعمؿ عند الباحث يكوف بحسب المعنى المراد، cvعمى زعـ جميور البصرييف)
ؿ الثاني؛ إلبراز معنى المفعولية في المتنازع فيو فنصبو مفعواًل بو، فالشاعر أعمؿ الفع

ولو أراد إبراز معنى الفاعمية في المتنازع فيو لرفعو فاعبًل بالفعؿ األو ؿ، ولكّنو مع ذلؾ 
 بُعكاَظ ُيعِشي الناظريَف      إذا ىـُ لمُحوا ُشعاُعوعمؿ فيو معًنى ال إعراًبا، ونحو قوليا 
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فقد أراَدْت إعماؿ األو ؿ بسجيتيا العربية؛ إلبراز معنى الفاعمية في المتنازع فيو،     
فرفعتو فاعبًل لو، ولو أرادت إبراز معنى المفعولية في المتنازع فيو ألعممت الفعؿ 

 الثاني، ولكن و مع ذلؾ يعمؿ فيو مف جية المعنى فقط.
ضميًرا بارًزا قبالة المعموؿ الظاىر إلى ػ رّد ما ورد فيو المعموؿ في تركيب الجممة ٗ

باب اإلعماؿ؛ الشتغاؿ كّؿ عامؿ بمعمولو، فبل تنازع بيف العوامؿ أصبًل، وقد صر ح 
بذلؾ المبرٍّد ))ومف قولؾ في إعماؿ األو ؿ والثاني: ضربوني وضرْبُت إخوَتَؾ؛ ألف  

فيو ))فالفعؿ األو ؿ في (، وقد سبقو قوؿ سيبويو cviالذي بعده مف ذكر اإلخوة يفسٍّره(()
كؿٍّ ىذا ُمعَمؿ في المعنى وغير ُمعَمؿ في المفظ، واآلِخر ُمعَمؿ في المفظ 

 (، ومنو نحو قولو:                                                                                                          cviiوالمعنى(()
 (cviiiالغانياِت إلى    أْف شْبُت فانصَرَفْت عنيف  آماِلي)ىِويَنِني وىِوْيُت 

ػ احتساب التنازع في باب األفعاؿ المتعدية إلى مفعوليف أو أكثر بإلغاء فكرة تأويؿ ٘
المفعوليف بالضميريف، واعتبارىما مفعوليف لؤلو ؿ في المعنى عند إعماؿ الثاني فييما 

أًخا( أو اعتبارىما مفعوليف لمثاني بالمعنى  بنصبيما مفعوليف، نحو)أظفُّ ويظنُّني زيدٌ 
ؿ فييما بنصبيما مفعوليف، نحو)أظفُّ ويظنُِّني زيًدا أًخا(، واعتبار  عند إعماؿ األو 
ؿ بالمعنى عند إعماؿ الثاني فييا إعراًبا بنصبيا مفاعيؿ،  المفاعيؿ الثبلثة مفاعيؿ لؤلو 

ِني زيٌد عمًيا قادًما( واعتبارىا مفاعيؿ لمثاني بالمعنى عند )أعمْمُت وأعممَ  وذلؾ نحو 
إعماؿ األو ؿ فييا بنصبيا مفاعيؿ، وذلؾ نحو )أعمْمُت وأعمَمِني زيًدا عمًيا قادًما( 
واحتساب التنازع بيذه الكيفية والمسامحة في ما رد ه جميور البصرييف إلى غير بابو 

سٍّره في اإلفراد والتثنية والجمع؛ واألولى العدوؿ بإظيار الثاني إذا لـ يطابؽ الضمير مف
عف ذلؾ لوضوح المقصود، نحو )أظفُّ ويظنُّني الزيداِف أًخا( عمى إعماؿ الثاني 
بالمفعوليف نصًبا في اإلعراب واعتبارىما مفعوليف لؤلوؿ في المعنى، ونحو )أظفُّ 

الثاني مفرًدا في جميع األحواؿ ويظنُِّني الزيديِف أخَويِف( عمى إعماؿ األو ؿ بجعؿ الفعؿ 
بغّض النظر عف كوف المفعوؿ الثاني غير مطابؽ لممخبر عنو )الياء( في 

 (cixاإلفراد.)
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ػ وأخيًرا يوصي الباحث ببناء المعنى الداللي عمى مشاركة الفعميف المتقدميف المتفقيف ٙ
ظًيا ومعنوًيا في طمب الفاعؿ أو المفعوؿ بو  باعتبار المتنازع فيو الظاىر معمواًل لف

ليما في ذات الوقت؛ لما لو مف فيض مف المعاني متدفؽ، وقد ألمحت إلى ذلؾ برأي 
 خاص في قوؿ البحتري: قد طمْبنا فمـ نجْد لَؾ في الػ        سؤدِد والمجِد والمكارـِ ِمثبَل 

****** 
 عالمطمب الثالث: الجدوى مف إلغاء فكرة التأويؿ باإلضمار والحذؼ في باب التناز 

ػ سبلمة التنازع مف ضرورة العطؼ قبؿ تماـ المعطوؼ والفصؿ بيف العامؿ والمعموؿ ٔ
عند إعماؿ األو ؿ عمى اختيار جميور الكوفييف، وبسبلمتو مف عود الضمير عمى 
ضمار الفاعؿ في األو ؿ عمى اختيار جميور  ر لفًظا ورتبًة عند إعماؿ الثاني وا  متأخٍّ

الفاعؿ أو ضميره عمى القوليف عند الكسائي، وبسبلمتو البصرييف، وبسبلمتو مف حذؼ 
مف عمؿ العامميف إذا اتفقا في طمب المرفوع وبسبلمتو مف تأخير ضمير الفاعؿ إذا 
اختمؼ العامبلف في اإلعراب رفًعا ونصًبا عمى رأي الفر اء، وبسبلمتو أخيًرا مف إعماؿ 

لمدرستيف؛ ألف  إعماؿ أحدىما األو ؿ أو إعماؿ الثاني عمى المختار عند كؿٍّ مف ا
ره الباحث مسبًقا.                                  متوقؼ عمى المعنى المراد كما قر 

ػ توسيع دائرة باب التنازع في الكبلـ باحتساب ما أخرجو جميور البصرييف مف باب ٕ
ة التأويؿ التنازع وردٍّه إليو؛ لزواؿ المانع الذي بو أخرجوه منو، وذلؾ بإلغاء فكر 

ـَ وقَعَد أخوُه( والسببي المنصوب،  بالمضمر، كالتنازع في السببي المرفوع، نحو )زيٌد قا
( في باب االستثناء  نحو  )زيٌد شكْرُت ومدْحُت أخاُه( والتنازع في المحصور فيو بػ )إال 

ـَ وقَعَد إال  زيٌد( والتنازع في باب األفعاؿ المتعدية إلى مفعوليف أو  المفر غ، نحو )ما قا
ُُ ويظنُِّني زيٌد أًخا( عمى إعماؿ الثاني، و)أظفُّ ويظنُِّني زيًدا أًخا(  ثبلثة، نحو )أظف 
عمى إعماؿ األو ؿ بحسب المعنى المراد آنًفا، ونحو )أظفُّ ويظن ِني الزيداِف أًخا( عمى 

المعنى المراد  إعماؿ الثاني، و)أظفُّ ويظنُِّني الزيديِف أخويِف( عمى إعماؿ األو ؿ بحسب
ْف اختمؼ في المثاليف األخيريف مفعوال العامؿ األو ؿ عف  مف غير إضمار أو حذؼ، وا 
مفعوَلي العامؿ الثاني في اإلفراد والتثنية؛ لوضوح المقصود كما سبؽ، والتنازع في 
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ؿ بالمتصرؼ مف حرؼ وفعؿ عمى السواء، نحو )َلعؿ  وعسى زيٌد أْف  الجامد الُمؤو 
ة وورود )لعؿ  يخرَج( عم ى إعماؿ الثاني أو عمى إعماؿ األو ؿ عمى حّد سواء؛ لصح 

 (cxزيًدا أْف يخرَج(في الكبلـ العربي.)
ػ التخمُّص مف متطمبات تأويؿ جميور البصرييف التي تصؿ حد  اإلرباؾ في الفيـ ٖ 

واإلخبلؿ بفصاحة العبارة مف مثؿ وجوب تأخير ضمير الرفع عند إعماؿ الثاني؛ 
متناع حذفو عندىـ؛ لكونو عمدة أو أِلف  أصمو عمدة، وىرًبا مف إضماره قبؿ ذكره، ال

وذلؾ في نحو )كْنُت وكاَف زيٌد قائًما إي اُه(، ونحو )ظن ِني وظنْنُت زيًدا عالًما إي اُه(، 
ًخا إي اىما ونحو)أظفُّ ويظنُِّني الزيَداِف أًخا إي اىما أخويِف(، ونحو )أظفُّ ويظنُِّني الزيَداِف أ

 إي اىما(
** ** ** 

 نتائج البحث
لقد تبي ف مم ا تقد ـ مف مباحث ومطالب في باب التنازع عد ة نقاط حرية بالمتابعة     

واالىتماـ، وكاف مف الضروري اإلشارة إلييا والتنويو عمييا؛ لما ليا مف دور ميـ في 
ذا الباب؛ لفيـ وجوه المعاني والمقاصد التي فيـ قواعد التأويؿ التي اتبعيا النحاة في ى

 لـ تكف لتظير لوال التأويؿ، وىي:
ػ وقع خمط مف النحاة في تسمية الباب، تبعو خمط في فيـ المادة؛ فيـ يقدموف ٔ

لمموضوع، ويقولوف: ىذا باب التنازع أو باب اإلعماؿ مع الفارؽ؛ فالتنازع توجو عامميف 
حد، واإلعماؿ اشتغاؿ كّؿ عامؿ بمعمولو، وىذا فرؽ أو أكثر في العمؿ إلى معموؿ وا

 بيٍّف.
ػ يقوـ باب التنازع عند النحاة جميًعا عمى تأويؿ محذوؼ، تقديره )باب ما ظاىره ٕ

التنازع( فيـ ال يؤمنوف بحقيقة التنازع في األصؿ بدليؿ تسميتيـ لمتنازع باب اإلعماؿ، 
ُلوف لمعامؿ الميمؿ فبل تنازع بيف العوامؿ في معموؿ واحد عمى حّد  زعميـ؛ أِلن يـ يؤوٍّ

معمواًل مضمًرا، والحّؽ أف  اإلضمار مف صنع النحاة وال دليؿ عمى وجوده إال  بمقتضى 
 العامؿ والمعموؿ الذي أخضعوا الباب إليو. 
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ػ الشواىد الشعرية التي قد ميا جميور البصرييف وسيبويو عمى إضمار الفاعؿ قبؿ ٖ
                                   يا، وبالتالي ال يمكف االطمئناف إلييا، وذلؾ نحو:                                                                              ذكره لـ تثبت نسبت

                                                    جفوِني ولـ أجُؼ األخبلَء إن ِني    ِلغيِر جميٍؿ مف خميمَػػػػي  ُميِمُؿ                        
 ىوْيَنِني وىِوْيُت الغانياِت إلػػى    َأْف شْبُت فانصرَفْت عنيف  آماِلي

في حيف ثبت استدالؿ الكسائي عمى جواز حذؼ الفاعؿ قبؿ ذكره بنسبة البيت إلى    
اًة كَأف  متوَنيػػػػػػػػػػػػا     َجَرى فوَقيا قائمو، وذلؾ قولو:                         وُكْمًتا ُمدم  

 واستشعَرْت لوَف ُمْذَىِب  
وفي ىذا دليؿ عمى ما ذىب إليو الباحث مف أف  باب التنازع ظاىرة واسعة في    

العربية ال تمّت لئلضمار بصمة، والحذؼ ىو األقرب إلى باب التنازع بحسب الظاىر؛ 
 ِلثبوت نسبة شواىده إلى قائمييا عمى أحسف المزاعـ.

في المغة العربيٍّة، لذا وقع ػ جاء الدرس النحوي في باب التنازع تالًيا لظاىرة التنازع ٗ
لغط كثير في ىذا الباب ال يمكف تجاىمو، ولـ يحصؿ االطمئناف إلى نتائجو حتى 

 اآلف.
ػ إف  إضمار الفاعؿ قبؿ ذكره صريًحا مف القبح بمكاف ال يمكف حمؿ فصيح القوؿ ٘

عميو، وال سي ما نصوص القرآف لعدـ وروده في نّص مف نصوصو الكريمة بدرجة 
 . القطع

ػ لـ يرد شاىد نحوي عمى تنازع الفعميف المتعدييف إلى مفعوليف في المعموليف ٙ
الظاىريف، واقتصُروا عمى التمثيؿ، نحو )ظن ِني وظنْنُت زيًدا عالًما إي اه( ونحو )ظنْنُت 

 وظن ِني زيٌد عالًما إي اُه( 
ؿ البصريوف ػ تبايف التأويؿ بيف جميور البصرييف وجميور الكوفييف، ففي حيف ٚ تأو 

ؿ الكوفيوف المعموؿ بمحذوؼ، فالمعموؿ المضمر يقابؿ المعموؿ  المعموؿ بمضمر تأو 
الظاىر وجوًدا ومفسًٍّرا وال يقبؿ بو عوًضا في حيف يقبؿ العامؿ المحذوؼ بالعامؿ 
و في المفيوـ المعنوي والداللي  الظاىر دليبًل وعوًضا، وىذا يفسٍّر اختبلؼ الرؤى والتوجُّ

 ف المدرستيف.بي
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لونو مر ًة ٛ ػ يختمؼ تأويؿ جميور البصرييف لمعموؿ العامؿ الميمؿ باختبلؼ تقديره فيؤوٍّ
ـَ وقَعَد زيٌد(، وتقديره )ىَي( في نحو  بضمير مستتر وجوًبا، تقديره )ىَو( في نحو )قا

ُلونو مر ًة ض ميًرا بارًزا فيما إذا )قاَمْت وقَعَدْت ىنٌد( فيما إذا كاَف المتنازع فيو مفرًدا، ويؤوٍّ
كاف المتنازع فيو مثًنى أو جمًعا، فتجب مطابقة الضمير لمفسره الظاىر، وذلؾ في نحو 
ُلونو مر ة بمفرد في جميع أحواؿ المتنازع  )قاما وقَعَد الزيداِف( و)قاُموا وقعَد الزيُدوَف( ويؤوٍّ

ـَ و  ـَ وقَعَد فيو، تقديره )َمْف ُذِكَر( أو )َمْف َثم َت(، في نحو )قا ( و)قا ُِ قَعَد الزيَداِف
ؿ الميمؿ، في  الزيُدوَف( وذلؾ إذا لـ يبرز ضمير التثنية وضمير الجمع في العامؿ األو 
ؿ الميمؿ؛ لعوده عمى  حيف يحذؼ جميور الكوفييف ضمير الرفع مطمًقا مف العامؿ األو 

ر لفًظا ورتبًة وىو المتنازع فيو الظاىر، وىذا يفسٍّر مدى ال مسامحة والمرونة التي متأخٍّ
يتعامُموف فييا مع باب التنازع مقارنة بمدى تزمت جميور البصرييف بقواعد التأويؿ في 

 ىذا الباب، فضاؽ باب التنازع عمى أيدييـ واتسع عمى أيدي الكوفييف.
ػ تأويؿ جميور البصرييف معموؿ الميمؿ بضمير المعموؿ الظاىر جاء بحكـ مقتضى ٜ

غني عف معمولو يطمبو بإثر اإلعراب في الرفع والنصب والجر العامؿ الذي ال يست
بواسطة الحرؼ، فبل بد  لمعامؿ الميمؿ مف معموؿ مضمر يقابؿ المعموؿ الُمظير 
ؿ يقوـ باب التنازع أو ما ُيسم ى باب اإلعماؿ عندىـ.  وبمقتضى العامؿ ومعمولو المتأو 

ب التنازع، فكانوا أقرب إلى التوفيؽ ػ أظير جميور الكوفييف مرونة في كثير مف أبوآٔ
بيف التأويؿ وقواعد النحو العربي، وكانوا أقرب بتمؾ القواعد منيا نفسيا إلى التطبيؽ، 

 وىو مشيور في كتب النحو.
ره النحاة البصريوف مف أولوية عمؿ الثاني في ٔٔ ػ لـ يقـ دليؿ واضح عمى ما بر 

ص التنازع سوى افتراض بحكـ الظاىر فيما لـ يظير فيو ضمير بارز مف نصو 
الصناعة النحوية ال برىاف قائـ عميو، وذلؾ في نحو قولو تعالى: ))آتوِني ُأفِرْغ عميِو 
ـَ وقَعَد زيٌد( وذلؾ أف  العامميف  قطًرا(( وقولو تعالى:))ىاؤـِ اقرُأوا كتابَيو(( ونحو )قا

يؿ عمى عمؿ المتنازعيف متفقاف في طمب المرفوع أو في طمب المنصوب، فبل دل
 أحدىما فيو تحديًدا.
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ريِف ٕٔ َُ ػ تناوؿ النحاة التنازع صناعًيا؛ لذا وقؼ الدرس بيف القبوؿ والرفض المبر 
 بمحض الصناعة، ولـ يكف ثم ة درس داللي يقؼ عمى معاني التنازع في العربية.

في ػ كادت تخمو كتب النحو مف إشارات في الداللة المعنوي ة لعمؿ أحد العامميف ٖٔ
المتنازع فيو، وظيرت تمؾ اإلشارات واضحًة لدى أىؿ المعاني في كتب الببلغة 

 (cxiالعربية.)
 ا غيره،تحتمؿ وجيً التي بواب الكبلـ لمتنازع في كثير مف أ افتح التأويؿ الباب واسعً  ػٗٔ
جود الرابط بيف العامميف المتنازعيف، نحو)كاَف يقوُؿ السفيو شطًطا(، وفُّر شرطو بو تل

ْف كاف احتماؿ )عسى أْف يحضَر الغائ )كاَدْت أْف ُتمطَر السماُء(، ونحو ونحو ُب( وا 
؛ أِلف  وجو االرتباط بيف المتنازعيف المتمثٍّؿ بعمؿ األو ؿ في التنازع قائًما عمى المسامحة

فعؿ  (يقوؿػ)ليس مباشًرا، فاألفعاؿ الناقصة تعمؿ في الثاني محبلًّ ال لفًظا، ف الثاني
ينصباِف المصدر المؤو ؿ مف أْف  (عسى)و (كادَ )تقديره قائبًل، و ،مؤو ؿ بمفرد مشتؽّ 

فالفعبلف  ؛عمى غير التنازعو  ،محبًل، وليس الفعؿ وحده عند احتمالية التنازع والفعؿ
 .رافعاف لممصدر محبلًّ 

** ** ** 
 

  قائمة المصادر والمراجع
  القرآف الكريـ                             

ي، نشر: تحقيؽ حس اف فبلح ُأغم ىػ(ٕٕٚ)ت  ديواف ُطفيؿ الغنوي بشرح األصمعي ػٔ
   دار الفكر. بيروت. 

ىػ( تحقيؽ د. نعماف محم د أميف طو، ٕ٘ٗديواف جرير بشرح محم د بف حبيب )ت ػ ٕ
 ، نشر دار المعارؼ. القاىرة.ٖط
ىػ( تحقيؽ محم د عبد ٕٙٛالمقتضب، تأليؼ أبي العب اس محم د بف يزيد، الُمبرٍّد )ت ػ ٖ

الخالؽ عضيمة، نشر وزارة األوقاؼ ػ المجمس األعمى لمشؤوف اإلسبلمي ة ػ لجنة إحياء 
   ـ.ٜٜٗٔىػ ػ ٘ٔٗٔ، ٔالتراث العربي. القاىرة، ط
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ي بف سيؿ النحوي المعروؼ اأُلصوؿ في النحو، تأليؼ أبي بكر محم د بف السر  ػٗ
ىػ( تحقيؽ د. عبد الحسيف الفتمي، نشر مؤس سة الرسالة. بيروت. ٖٙٔبابف السر اج )ت 

 ـ.ٜٜٙٔ، ٖلبناف، ط
ىػ( ٖٚٚ، تأليؼ أبي عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغف ار، النحوي )تػ اإليضاح٘

ىػ ػ ٙٔٗٔ ،ٕتحقيؽ د. كاظـ بحر المرجاف، نشر: عالـ الكتب. بيروت. لبناف، ط
   ـ.ٜٜٙٔ

ىػ( تحقيؽ د. محم د الشاطر، ٖٚٚالمسائؿ البصريات، تأليؼ أبي عمي الفارسي )ت  ػٙ
 ـ.ٜ٘ٛٔىػ ػ ٘ٓٗٔ، ٔنشر مطبعة المدني، ط

ىػ( تحقيؽ د. حسف ىنداوي، ٖٚٚالمسائؿ الحمبيات، تأليؼ أبي عمي الفارسي ) ػٚ
  ـ.ٜٚٛٔىػ ػ ٚٓٗٔ، ٔنشر: دار القمـ. بيروت ودار المنامة. بيروت، ط

شرح ديواف الحماسة، تأليؼ أبي عمي أحمد بف محم د بف الحسف، المرزوقي )ت  ػٛ
ىػ( عم ؽ عميو وكتب حواشيو غريد الشيخ، نشر دار الكتب العممي ة. بيروت. لبناف، ٕٔٗ

 ـ.ٖٕٓٓىػ ػ ٕٗٗٔ، ٔط
تحقيؽ خالد ىػ( ٜٙٗشرح المقدٍّمة الُمحِسبة، تأليؼ طاىر بف أحمد بف باَبشاذ )ت  ػٜ

 ـ.ٜٚٚٔ، ٔعبد الكريـ، نشر المطبعة العصري ة بالكويت، ط
ىػ( تحقيؽ لطفي الصق اؿ ٙٚٗديواف عمقمة الفحؿ بشرح األعمـ، الشنتمري )ت  ػٓٔ

ي ة الخطيب، راجعو د. فخر الديف قباوة، نشر دار الكتاب العربي بحمب، ط ، ٔوُدرٍّ
 ـ. ٜٜٙٔىػ ػ ٜٖٛٔ

ؿ، تأليؼ أبي البقاء موفؽ الديف األسدي الموصمي المعروؼ بابف  ػٔٔ شرح المفص 
ىػ( تحقيؽ د. أميؿ بديع يعقوب، نشر: دار ٖٗٙ)ت         يعيش وابف الصانع 

    ـ.ٕٔٓٓىػ ػ ٕٕٗٔ، ٔالكتب العممي ة. بيروت. لبناف، ط
الرحمف بف  اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف البصرييف والكوفييف، تأليؼ عبد ػٕٔ

ىػ( نشر ٚٚ٘محم د بف عبيد اهلل األنصاري، أبي البركات، كماؿ الديف، األنباري )ت 
      ـ. ٖٕٓٓىػ ػ ٕٗٗٔ، ٔالمكتبة العصري ة. بيروت. لبناف، ط
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ؿ، تأليؼ أبي عمرو عثماف بف ُعَمر جماؿ الديف ابف  ػٖٔ اإليضاح في شرح المفص 
د عثماف، نشر: دار الكتب العممّية. بيروت. ىػ( تحقيؽ محم  ٙٗٙالحاجب، المالكي )ت

 لبناف.   
شرح المقدٍّمة الجزولي ة الكبير، تأليؼ اأُلستاذ أبي عمي ُعَمر بف محم د بف ُعَمر،  ػٗٔ

ىػ( تحقيؽ د. تركي بف سيو بف نزاؿ، العتيبي، نشر: ٗ٘ٙاألزدي، الشموبيف )ت 
 ـ.ٖٜٜٔىػ ػ ٖٔٗٔ، ٔمكتبة الُرشد. الرياض، ط

اجي، تأليؼ أبي الحسف عمي بف مؤمف بف محم د بف عمي بف  ػ٘ٔ شرح جمؿ الزج 
، ٔنشر: دار الكتب العممي ة. بيروت. لبناف، طىػ( ٜٙٙعصفور، اإلشبيمي )ت 

   ـ.ٜٜٛٔىػ ػ ٜٔٗٔ
ىػ( تحقيؽ أحمد ٜٙٙالمقر ب، تأليؼ عمي بف مؤمف المعروؼ بابف عصفور )ت  ػٙٔ

 ـ.ٜٔٚٔ، ٔ الجبوري، نشر مطبعة العاني. بغداد، طعبد الست ار الجواري وعبد اهلل
شرح التسييؿ، تأليؼ اإلماـ أبي عبد اهلل جماؿ الديف محم د بف عبد اهلل بف مالؾ،  ػٚٔ

محم د بدوي  تحقيؽ د. عبد الرحمف السيٍّد/ د. ىػ(ٕٚٙالطائي، األندلسي، الجياني )ت 
 ـ.ٜٜٓٔىػ  ػ ٓٔٗٔ، ٔف، نشر ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع، طالمختو 

شرح الرضي عمى الكافية، تأليؼ محم د بف الحسف، االسترباذي، السمنائي،  ػٛٔ
تحقيؽ حسف بف محم د بف إبراىيـ  ىػ(ٙٛٙالنجفي                          )ت 

ىػ ػ ٚٔٗٔويحيى بشير مصطفى، نشر: جامعة اإلماـ محم د بف سعود اإلسبلمي ة، 
  ـ.ٜٜٙٔ

اجي، تأليؼ ابف أبي الربيع عبيد اهلل بف أحمد بف عبيد  البسيط في ػٜٔ شرح جمؿ الزج 
ىػ( تحقيؽ د. عي اد بف عيد الثبيتي، نشر دار الغرب ٛٛٙاهلل، الُقرشي، السبتي )ت 

 ـ. ٜٙٛٔ، ٔاإلسبلمي، ط
عف مسائؿ كتاب اإليضاح، تأليؼ ابف أبي الربيع، السبتي، الكافي في اإلفصاح  ػٕٓ

، ٔىػ( تحقيؽ د. فيصؿ الحفياف، نشر مكتبة الُرشد. الرياض، طٛٛٙاألندلسي )ت 
  ـٕٔٓٓىػ ػ ٕٕٗٔ
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اإليضاح في عموـ الببلغة، تأليؼ الخطيب القزويني، جبلؿ الديف محم د بف عبد  ػٕٔ
ىػ( نشر دار الكتب العممي ة. بيروت. ٜٖٚالرحمف بف ُعَمر بف أحمد بف محم د )ت 

 ـ.ٖٕٓٓ، ٔلبناف، ط
ىػ( ٘ٗٚيؿ والتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ، تأليؼ أبي حي اف األندلسي )ت التذي ػٕٕ

 ـ. ٖٕٔٓتحقيؽ د. حسف ىنداوي، نشر دار كنوز اشبيميا. الرياض، 
ىػ( تحقيؽ ٘ٗٚارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، تأليؼ أبي حي اف األندلسي )ت  ػٖٕ

مكتبة الخانجي بالقاىرة،  د. رجب عثماف محم د ومراجعة د. رمضاف عبد التو اب، نشر
 ـ.ٜٜٛٔىػ ػ ٛٔٗٔ، ٔط

النكت الحساف في شرح غاية اإلحساف، تأليؼ الشيخ الكبير أبي حي اف النحوي  ػٕٗ
ىػ( تحقيؽ د. عبد الحسيف الفتمي، نشر مؤس سة الرسالة. ٘ٗٚاألندلسي الغرناطي )ت 

 ـ.ٜ٘ٛٔ، ٔبيروت، ط
توضيح المقاصد والمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ، تأليؼ أبي محم د بدر الديف  ػٕ٘

ىػ( تحقيؽ ٜٗٚبف عبد اهلل بف عمي، المرادي، المصري، المالكي )ت احسف بف قاسـ 
                                                                                                                                                                             ـ.  ٕٛٓٓىػ ػ ٕٛٗٔ، ٔعبد الرحمف عمي سميماف، نشر دار الفكر العربي، ط

عبد اهلل بف جماؿ الديف  بف مالؾ، تأليؼ أبي محم د أوضح المسالؾ إلى ألفية ػٕٙ
ىػ( تحقيؽ محم د ٔٙٚت ) المصري بف ىشاـ األنصاريبف عبد اهلل ايوسؼ بف أحمد 

 محي الديني عبد الحميد، نشر: دار الفكر. بيروت. لبناف. 
، تأليؼ جماؿ الديف ابف ىشاـ، األنصاري )ت مغني المبيب عف كتب األعاريب ػٕٚ

ىػ( حق قو وخر ج شواىده د. مازف المبارؾ ومحم د عمي حمد اهلل وراجعو سعيد ٔٙٚ
   ـ.ٜٗٙٔىػ ػ ٖٗٛٔ، ٔطاألفغاني، نشر دار الفكر بدمشؽ، 

ىػ( تحقيؽ د. ٜٙٚالمساعد عمى تسييؿ الفوائد، تأليؼ بياء الديف بف عقيؿ )ت  ػٕٛ
ٍـّ القرى، دار الفكر. دمشؽ، ط  ـ.ٕٜٛٔ، ٔمحم د كامؿ بركات، نشر جامعة ُأ
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                            شفاء العميؿ في إيضاح التسييؿ، تأليؼ أبي عبد اهلل محم د بف عيسى، السميمي  ػٜٕ
ىػ( تحقيؽ د. الشريؼ عبد اهلل عمي الحسيني البركاتي اأُلستاذ المساعد بكمي ة ٓٚٚ)ت 

ـّ القرى، نشر المكتبة الفيصمي ة بمك ة المكر مة، ط  ـ.ٜٙٛٔ، ٔالمغة العربي ة/ جامعة ُأ
سى، المقاصد الشافية في شرح المقاصد الكافية، تأليؼ أبي اسحؽ إبراىيـ بف مو  ػٖٓ

ىػ( تحقيؽ د. عي اد بع عيد، الثبيتي، نشر: معيد البحوث العممي ة ٜٓٚالشاطبي )ت 
ـّ القرى بمك ة المكر مة، ط حياء التراث اإلسبلمي بجامعة ُأ  ـ.ٕٚٓٓىػ ػ ٕٛٗٔ، ٔوا 

مةالمطو ؿ شرح تمخيص مفتاح العموـ، تأليؼ  ػٖٔ  ،سعد الديف مسعود بف ُعَمر العبل 
تحقيؽ د. عبد الحميد ىنداوي، نشر دار الكتب العممي ة. بيروت.  ىػ(ٕٜٚ)ت  التفتازاني
 ـ.ٖٕٔٓ، ٖلبناف، ط

                           التفتازاني  ،مسعود بف ُعَمر ،سعد الديف ،مختصر المعاني، تأليؼ الفاضؿ المبيبػ ٕٖ
لبشرى. ىػ( نشر مكتبة أٜٖٖىػ( مع الحاشية لشيخ اليند محمود حسف )ٕٜٚ)ت 

 ـ.ٕٓٔٓ، ٔباكستاف، ط
قي الديف أحمد بف محم د، المنصؼ مف الكبلـ عمى مغني ابف ىشاـ، تأليؼ تػ ٖٖ
ىػ( تحقيؽ محم د السيٍّد عثماف، نشر دار ٕٚٛ)ت                        ي نٍّ الُشمُ 

 ـ.ٕٕٔٓ،  الكتب العممي ة. بيروت. لبناف
المقاصد النحوي ة في شرح شواىد شروح األلفي ة، المشيور بشرح الشواىد الكبرى،  ػٖٗ

ىػ( تحقيؽ أ. د. عمي ٘٘ٛتأليؼ بدر الديف محمود بف أحمد بف موسى، العيني )ت 
محم د فاخر/ أ. د. أحمد محم د توفيؽ السُّوداني/ د. عبد العزيز محم د فاخر، نشر دار 

 ـ. ٕٓٔٓىػ ػ ٖٔٗٔ، ٔالس بلـ. القاىرة، ط
                            الفوائد الضيائي ة، وىو شرح مبل جامي عمى متف كافية ابف الحاجب في النحو ػ ٖ٘
و عناية واأُلستاذ عمي محم د مصطفى، نشر دار إحياء ٜٛٛ)ت  ىػ( تحقيؽ أحمد عزُّ

 ـ.ٜٕٓٓىػ ػ ٖٓٗٔ، ٔالتراث العربي. بيروت. لبناف، ط
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صريح عمى التوضيح أو التصريح بمضموف التوضيح، تأليؼ الشيخ خالد ػ شرح التػٖٙ
ىػ( تحقيؽ محم د باسؿ عيوف السُّود، نشر دار الكتب ٜ٘ٓبف عبد اهلل، األزىري )ت 
 ـ.ٕٓٓٓىػ ػ ٕٔٗٔ، ٔالعممي ة. بيروت. لبناف، ط

                       طي و شرح شواىد المغني، تأليؼ اإلماـ جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر، السي ػٖٚ
التبلميد، التركزي، الشنقيطي، نشر لجنة التراث بف  ىػ( تحقيؽ محم د محمودٜٔٔ)ت 

 .العربي
ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع، تأليؼ اإلماـ جبلؿ الديف، السيوطي، تحقيؽ  ػٖٛ

، نشر دار البحوث العممي ة. الكويت،   ـ.ٜٜٚٔد. عبد العاؿ سالـ مكـر
ىػ( المسم ى منيج السالؾ إلى ألفية ٜٕٜشرح اأُلشموني عمى ألفية ابف مالؾ )ت  ػٜٖ

ابف مالؾ، تحقيؽ محم د محي الديف عبد الحميد، نشر دار الكتاب العربي. بيروت. 
 ـ.ٜ٘٘ٔ، ٔلبناف، ط

مة شمس الديف محم د  ػٓٗ شرح اإلماـ الفارضي عمى ألفية ابف مالؾ، تأليؼ العبل 
ىػ( تحقيؽ أبو الكميت محم د مصطفى الخطيب، نشر دار ٜٔٛبمي )ت الفارضي الحن

 ـ. ٕٛٔٓ، ٔالكتب العممي ة. بيروت. لبناف، ط
مة يس بف زيف الديف الُعميمي  ػٔٗ                                 حاشية يس عمى شرح قطر الندى، تأليؼ العبل 

، نشر المؤس سة المبناني ة لمكتاب كريـ حبيب كريـ الكموليىػ( تحقيؽ ٔٙٓٔ)ت 
 ـ. ٕٙٔٓ، ٔاألكاديمي. بيروت. لبناف، ط

ىػ( الُمَسم اة عناية القاضي وكفاية الراضي، ٜٙٓٔحاشية الشياب الخفاجي )ت  ػٕٗ
 نشر دار صادر. بيروت.

حاشية الصب اف عمى شرح اأُلشموني عمى ألفية ابف مالؾ ومعو شرح الشواىد  ػٖٗ
د. عبد الحميد ىنداوي، نشر: المكتبة العصري ة. بيروت. صيدا، لمعيني، تحقيؽ 

       ىػٖٓٗٔـ ػ ٜٕٓٓ
ديواف ُكثير عز ة جمع وشرح د. إحساف عب اس، نشر دار الثقافة. بيرت. لبناف،  ػٗٗ

                                                                                   ـ.ٜٔٚٔمكتبة لساف العرب 
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، ُٗأصوؿ النحو العربي، تأليؼ د. محم د عيد، نشر: دار الكتب. القاىرة، ط ػ٘ٗ
 ـ.ٜٜٛٔ

ديواف امرئ القيس، تحقيؽ اأُلستاذ مصطفى عبد الشافي، نشر دار الكتب العممي ة،  ػٙٗ
 ـ.ٕٗٓٓىػ ػ ٕ٘ٗٔ، ٘ط

 الهوامش

                                                           
1

َّذ عٞذ ،اىْاشش: داس اىنرة. اىقإشج ، ط 151ٗص 141( ُْٝظش: ُأط٘ه اىْس٘ اىعشتٜ ص  ً.1191،  3ذأىٞف د. ٍس
ii

َّذ عثذ اهلل تِ خَاه اىذِٝ تِ ٝ٘عف  1، ج 195( ُْٝظش: أٗضر اىَغاىل إىٚ أىفٞح اتِ ٍاىل، ص ، ذأىٞف اإلٍاً أتٜ ٍس

َّذ ٍسٜ اىذِٝ عثذ اىسَٞذ ، داس اىفنش 151األّظاسٛ اىَظشٛ ، )خ  تِ أزَذ تِ عثذ اهلل تِ ٕشاً ٕـ( ذسقٞق ٍس
 تٞشٗخ ىثْاُ. 

iii
ٕـ( ذسقٞق زَغاُ فالذ ُأغيٜ، ّاشش داس 111تششذ األطَعٜ )خ  21و اىغْ٘ٛ فٜ دٝ٘أّ صاىثٞد ٍِ اىغ٘ٝو ىغفٞ (

 ً.1111 1طادس.تٞشٗخ ط

(
iv

ََش، خَاه اىذِٝ اتِ اىساخة اىَاىنٜ )خ99اإلٝضاذ فٜ ششذ اىَفظو ص  ٕـ( 535، ذأىٞف أتٜ عَشٗ عثَاُ تِ ُع

ََّذ عثَاُ، اىْاشش: داس اىنرة اىعيَٞح، تٞشٗخ. ىث  ْاُ ذسقٞق ٍس

(
v

[ ذسقٞق د. عثذ اىسَٞذ 141/ 1زاشٞح اىظثَّاُ عيٚ ششذ اأُلشَّٜ٘ عيٚ أىفٞح اتِ ٍاىل، ٍٗعٔ ششذ اىش٘إذ ىيعْٜٞ ] 

 ٕـ1321ً ـ 1111ْٕذاٗٛ، ّشش: اىَنرثح اىعظشٝح، تٞشٗخ طٞذا ، 
vi

( ذسقٞق د. ماظٌ تسش ٕـ211، ذأىٞف أتٜ عيٜ اىسغِ  تِ أزَذ تِ عثذ اىغفَّاس اىْس٘ٛ )خ 112ص ( ُْٝظش: اإلٝضاذ

                                       ً.                                                                                                                           1115ٕـ ـ 1315،  1اىَشخاُ، ّشش: عاىٌ اىنرة. تٞشٗخ. ىثْاُ ، ط
َّذ تِ عيٜ تِ 11،  91ُ  99،  91/ 1ىدَو اىضخَّاخٜ ]ُْٗٝظش: ششذ ا [ ذأىٞف أتٜ اىسغِ عيٜ تِ ٍؤٍِ تِ ٍس

 ً.1119ٕـ ـ 1311،  1ٕـ( اىْاشش: داس اىنرة اىعيَٞح. تٞشٗخ. ىثْاُ ، ط551عظف٘س االشثٞيٜ )خ
vii

، اىْاشش: داس اىقيٌ. ٕـ( ذسقٞق د زغِ ْٕذا211ٛٗ، ذأىٞف أتٜ عيٜ اىفاسعٜ )خ 121( ُْٝظش: اىَغائو اىسيثٞاخ ص

 ً.1191ٕـ 1311،  1تٞشٗخ ٗداس اىَْاسج. تٞشٗخ، ط
viii[ أتٜ اىثقاء ٍ٘فق اىذِٝ األعذٛ اىَ٘طيٜ اىَعشٗف تاتِ ٝعٞش 1/115( ُْٝظش: ششذ اىَفظَّو التِ ٝعٞش ]

،  1ٕـ( ذسقٞق د أٍٞو تذٝع ٝعق٘ب، اىْاشش: داس اىنرة اىعيَٞح. تٞشٗخ ىثْاُ، ط532ٗاتِ اىظاّع )خ

ْظش: اإلٝضاذ فٜ ششذ اىَفظَّو ً.                                                    1111ُٕٝٗـ ـ 1311

                                         ،                                                                                                                             91، ص99ص

َّذ 111، 115 ،112،  111/ 2ُْٗٝظش: ششذ اىَقذٍِّح اىدضٗىٞح اىنثٞش ] ََش تِ ٍس [ ذأىٞف اأُلعرار أتٜ عيٜ ُع

ٕـ( ذسقٞق د. ذشمٜ تِ عٖ٘ تِ ّضاه، اىُعرٞثٜ، اىْاشش: ٍنرثح 543ٕـ ـ 451تِ عَش األصدٛ، اىشي٘تِٞ )

                                                                  ً.                                                                           1112ٕـ ـ  1312،  1اىُششذ. اىشٝاع، ط

َّذ تِ اىسغِ، 122،  121،  111،  119،  114/ 1ُْٗٝظش: ششذ اىشضٜ عيٚ اىنافٞح ] [ ذأىٞف ٍس

َّذ تِ إتشإٌٞ ٗٝسٞٚ تشٞش 595االعرشاتارٛ، اىغَْائٜ، اىْدفٜ، اىشضٜ )خ  ٕـ( ذسقٞق زغِ تِ ٍس

َّذ تِ عع٘د اإلعالٍٞح  ٍظغفٚ، اىْاشش خ                                 ً.                                                                                                                           1155ٕـ ـ 1311اٍعح اإلٍاً ٍس

ٕـ( ذسقٞق د 151[ ذأىٞف تٖاء اىذِٝ تِ عقٞو )خ 345، 344، 1/343ُْٗٝظش: اىَغاعذ عيٚ ذغٖٞو اىف٘ائذ ]

ًّ اىقشٙ، داس اىفنش. دٍشق ، ط َّذ ماٍو تشماخ، اىْاشش: خاٍعح ُأ                                                       ً.                                                                                                                           1191،   1ٍس
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ََّٚ ٍْٖح اىغاىل 111،  114،  113/ 1ٕـ( ]111ُْٗٝظش:  ششذ األشَّٜ٘ عيٚ أىفٞح اتِ ٍاىل )خ  [ اىَغ

َّذ ٍسٜ اىذِٝ عثذ اىسَٞذ، ّشش داس اىنراب اىعشتٜ. تٞشٗخ. ىثْاُ، ط ، 1إىٚ أىفٞح اتِ ٍاىل ، ذسقٞق ٍس

 [149/ 1]ً. ٗزاشٞح اىظثَّاُ 1144

ix
ٕـ( ذسقٞق أزَذ عثذ اىغراس اىد٘اسٛ 551[ ذأىٞف عيٜ تِ ٍؤٍِ اىَعشٗف تاتِ عظف٘س )خ1/141ُْٝظش: اىَقشَّب ] (

[ ٗششذ اأُلشَّٜ٘ 342/ 1ً. ٗاىَغاعذ عيٚ ذغٖٞو اىف٘ائذ ]1111،  1ٗعثذ اهلل اىدث٘سٛ ، ٍغثعح اىعاّٜ. تغذاد ، ط
[1 /113] 
x

 [153/ 1[ ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]115/ 1ُْٝظش ششذ اأُلشَّٜ٘ ] (

(
xi

ََّذ تِ  11، ص 11ُْٝظش: اإلّظاف فٜ ٍغائو اىخالف تِٞ اىثظشِٝٞ ٗاىن٘فِٞٞ ص  ، ذأىٞف عثذ اىشزَِ تِ ٍس

 1313،  1ٕـ( ّشش: اىَنرثح اىعظشٝح. تٞشٗخ. ىثْاُ ، ط411عثٞذ اهلل األّظاسٛ أت٘ اىثشماخ مَاه اىذِٝ األّثاسٛ )خ
ُْٗٝظش: اإلٝضاذ فٜ                                                                                     ً.               1112ـ 

 [ 122،  121،  111/ 1، ُْٗٝظش: ششذ اىشضٜ عيٚ اىنافٞح ] 91،  99ششذ اىَفظَّو ص
xii

َّذ تِ ٝضٝذ، اىَثشِّد )خ 19، ص 11ُْٝظش: اىَقرضة ص ( َّذ عثذ اىخاىق 195، ذأىٞف أتٜ اىعثَّاط ٍس ٕـ( ذسقٞق: ٍس

، 1عضَٞح، ّشش ٗصاسج األٗقاف ـ اىَديظ األعيٚ ىيشؤُٗ اإلعالٍَّٞح ـ ىدْح إزٞاء اىرشاز اإلعالٍٜ. اىقإشج، ط
 ً.                                                                1113ٕـ ـ 1314

َُسِغثح ] ٕـ( ذسقٞق خاىذ عثذ اىنشٌٝ ، 351[ ذأىٞف عإش تِ أزَذ تِ تاَتشار )خ 211،  215/ 1ُْٗٝظش: ششذ اىَقذٍَّح اى
 [1/152ً. ُْٗٝظش: اإلٝضاذ فٜ ششذ اىَفظَّو ]1111،  1ٍْش٘ساخ اىَغثعح اىعظشٝح تاىن٘ٝد ، ط

xiii
َُِّْٜ )خ1/111اىَْظف ٍِ اىنالً عيٚ ٍغْٜ اتِ ٕشاً ] ( َّذ اىشُّ ٕـ( 911[، ذظْٞف اإلٍاً ذقٜ اىذِٝ أزَذ تِ ٍس

َّذ اىغِّٞذ عثَاُ، ّشش داس اىنرة اىعيَٞح تٞشٗخ. ىثْاُ،   [  1/119ً. ُْٗٝظش: ششذ اىشضٜ عيٚ اىنافٞح ]1111ذسقٞق ٍس

(
xiv

َّذ تذس اىذِٝ زغِ تِ قاعٌ تِ عثذ 429/ 1ُْٝظش: ذ٘ضٞر اىَقاطذ ٗاىَغاىل تششذ أىفٞح اتِ ٍاىل ]  [ ذأىٞف أتٜ ٍس

، 1ٕـ ( ذسقٞق عثذ اىشزَِ عيٜ عيَٞاُ، ّشش داس اىفنش اىعشتٜ، ط131ىنٜ )خ اهلل تِ عيٜ، اىَشادٛ اىَظشٛ اىَا
 ً.                                     1119ٕـ ـ 1319

[ ذأىٞف تذس اىذِٝ 1111/  2ُْٗٝظش: اىَقاطذ اىْس٘ٝح فٜ ششذ ش٘إذ ششٗذ األىفٞح اىَشٖ٘س تششذ اىش٘إذ اىنثشٙ ]
َّذ ذ٘فٞق اىغ٘داّٜ ٗ د عثذ 944)خ  ٍسَ٘د تِ أزَذ تِ ٍ٘عٚ اىعْٜٞ َّذ فاخش ٗ أ د أزَذ ٍس ٕـ( ذسقٞق أ د عيٜ ٍس

َّذ فاخش ، اىْاشش داس اىغالً اىْشش ٗاىر٘صٝع اىقإشج ، ط ً.  ٗششذ اأُلشَّٜ٘ 1111ٕـ ـ 1321،  1اىعضٝض ٍس
[1/113] 

xv
ٕـ( ذسقٞق ىغفٜ اىظقَّاه ٗدسَّٝح 315خ ، تششذ األعيٌ اىشْرَشٛ )29اىثٞد ٍِ اىغ٘ٝو ىعيقَح اىفسو فٜ دٝ٘أّ ص (

 ً.  1151ٕـ ـ 1291، 1اىخغٞة، ساخعٔ د فخش اىذِٝ قثاٗج، اىْاشش: داس اىنراب اىعشتٜ تسية، ط
xvi

/ 1ٕـ( ]599( ُْٝظش: اىنافٜ فٜ اإلفظاذ عِ ٍغائو مراب اإلٝضاذ ، ذأىٞف اتِ أتٜ اىشتٞع اىغثرٜ األّذىغٜ )خ 

       .                                                                                                                            1111ًٕـ ـ 1311،  1اىسفٞاُ ، ٍنرثح اىششذ ـ اىشٝاع ، ط [ ذسقٞق د. فٞظو 511، 519، 511
ٕـ( ذسقٞق 919ىساخة فٜ اىْس٘ )خ [ ٕٗ٘ ششذ ٍال خاٍٜ عيٚ ٍرِ مافٞح اتِ ا111/ 11ُْٗٝظش: اىف٘ائذ اىضٞائٞح ]

َّذ ٍظغفٚ ، داس إزٞاء اىرشاز اىعشتٜ. تٞشٗخ. ىثْاُ ، ط ٕـ ـ 1321،  1اىشٞخ أزَذ عّضٗ عْاٝح ٗاأُلعرار عيٜ ٍس
 [1/112ٗششذ اأُلشَّٜ٘ ] ً.1111

xvii
  [519/ 1[ ٗاىف٘ائذ اىضٞائٞح ]113/ 1ُْٝظش ششذ اىرغٖٞو التِ ٍاىل ] (
xviii

 [1/111ٗاىَْظف ٍِ اىنالً ] [1/1141ائٞح ]ُْٝظش: اىف٘ائذ اىضٞ (
xix

 129( ُْٝظش: اىَغائو اىسيثٞاخ ص

(
xx

 [141/ 1[ ُْٗٝظش: زاشٞح اىظثَّاُ ]111/ 1ُْٝظش: ششذ اىشضٜ عيٚ اىنافٞح ] 
xxi

 [149/ 1[ ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]1/411[ ٗزاشٞح ٝظ عيٚ قغش اىْذٙ ]1/111( ُْٝظش: اىَْظف ٍِ اىنالً ]

(
xxii

َّذ تِ عثذ اهلل تِ ٍاىل اىغائٜ األّذىغٜ 1/111ُْٝظش: ششذ اىرغٖٞو ]  [ ذأىٞف اإلٍاً أتٜ عثذ اهلل خَاه اىذِٝ ٍس

ََّذ تذٗٛ اىَخرُ٘ ، اىْاشش: ٕدش ىيغثاعح ٗاىْشش ٗاىر٘صٝع ، 511اىدٞاّٜ )خ  ٕـ( ذسقٞق د. عثذ اىشزَِ اىغِّٞذ/ د. ٍس
ُْٗٝظش: اىَْظف ٍِ اىنالً                                                    ً.                   1111ٕـ ـ 1311،  1ط
 [149/ 1[ ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]1/111]

xxiii
[ 113/ 1[ ُْٗٝظش: ششذ اأُلشَّٜ٘ ]1119/ 2[  ٗاىَقاطذ اىْس٘ٝح ]421/ 1( ُْٝظش: ذ٘ضٞر اىَقاطذ ٗاىَغاىل ]

 [151/ 1ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]
xxiv

 [1/11خاخٜ ]( ُْٝظش: ششذ خَو اىض
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xxv

[ ٗششذ ش٘إذ 1/111[ ٗاىَْظف ٍِ اىنالً ]2/1111اىثٞد ٍِ اىغ٘ٝو ٕٗ٘ تال ّغثح فٜ اىَقاطذ اىْس٘ٝح ] (

َّذ ٍسَ٘د اتِ 111، ذأىٞف اإلٍاً خاله اىذِٝ عثذ اىشزَِ تِ أتٜ تنش اىغٞ٘عٜ )خ  913اىَغْٜ ص ٕـ( ذسقٞق ٍس
 از اىعشتٜ. اىرالٍٞذ، اىرشمضٛ، اىشْقٞغٜ، اىْاشش: ىدْح اىرش

xxvi
 [113/ 1[ ٗششذ اأُلشَّٜ٘ ]111، 115/ 1ُْٝظش: ششذ اىرغٖٞو ] (
xxvii

 [151/ 1ُْٝظش: زاشٞح اىظثَّاُ ] (
xxviii

ٕـ( ذسقٞق 1151[ ذأىٞف اىعيَّاٍح ٝظ تِ صِٝ اىذِٝ اىُعيَٜٞ )خ 1/499( ُْٝظش: زاشٞح ٝظ عيٚ ششذ قغش اىْذٙ ]

ٌٜ، ّشش: اىَؤعَّغح اىيثْاّ  ً.1115،  1ٞح ىينراب األمادَٜٝ تٞشٗخ. ىثْاُ ، طمشٌٝ زثٞة مشٌٝ اىنَ٘ى
xxix

ٕـ( ذسقٞق د زغِ 134[ ذأىٞف أتٜ زٞاُ األّذىغٜ )خ 1/51ُْٝظش: اىرزٝٞو ٗاىرنَٞو فٜ ششذ مراب اىرغٖٞو ] (

[ 113/ 1[ ٗششذ اأُلشَّٜ٘ ]342/ 1ً. ٗاىَغاعذ عيٚ ذغٖٞو اىف٘ائذ ]1112ْٕذاٗٛ ، داس مْ٘ص اشثٞيٞا. اىشٝاع 
 [151، 1/149[ ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]1/491ظ عيٚ قغش اىْذٙ ]ٗزاشٞح ٝ

xxx
 [ ٍٗغْٜ اىيثٞة عِ مرة األعاسٝة93/ 1[، ٗششذ خَو اىضخاخٜ ]91، 99ُْٝظش: اإلٝضاذ فٜ ششذ اىَفظَّو ] (

َّذ عيٜ زَذ 151[ ذأىٞف خَاه اىذِٝ اتِ ٕشاً، األّظاسٛ )خ 2/452] ٕـ( زقَّقٔ ٗخشَّج ش٘إذٓ د. ٍاصُ اىَثاسك / ٍس
[ ٗششذ 1111/ 2ً. ٗاىَقاطذ اىْس٘ٝح ]1153ٕـ ـ 1293، 1اهلل / ساخعٔ ععٞذ األفغاّٜ، ّشش داس اىفنش تذٍشق، ط

 [153/ 1[ ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]1/114اأُلشَّٜ٘ ]

 
xxxi

[ ٗششذ اىشضٜ 1/93، ٗششذ خَو اىضخاخٜ التِ عظف٘س ] 91، ص 99ُْٝظش: اإلٝضاذ فٜ ششذ اىَفظَّو ص (

[ ُٗذْظش: زاشٞح ٝظ عيٚ قغش اىْذٙ 421،  425/ 1[ ٗذ٘ضٞر اىَقاطذ]122،  121،  111/ 1عيٚ اىنافٞح ]
 [154/ 1[ ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]1/411]

xxxii
[ ذأىٞف أتٜ عيٜ أزَذ 411/ 1عثذ اىَغَّية فٜ ششذ دٝ٘اُ اىسَاعح ] ( اىثٞد ٍِ ٍدضٗء اىناٍو، ٕٗ٘ ىعاذنح تْد

ََّذ تِ اىسغِ اىَشصٗقٜ )خ  ٕـ( عيَّق عيٞٔ ٗمرة ز٘اشٞٔ غشٝذ اىشٞخ ، ّشش داس اىنرة اىعيَٞح. تٞشٗخ 311تِ ٍس
[ 1114/ 2ىَقاطذ اىْس٘ٝح ]ً.                                                         ٗفٜ ا1112ٕـ ـ 1313،  1ىثْاُ ، ط

  [1/515، ٗفٜ ٍغْٜ اىيثٞة ]
xxxiii

  [112، 2/111[ ٗششذ اىَقذٍِّح اىدضٗىٞح ]111/ 1( ُْٝظش: ششذ اىَفظَّو التِ ٝعٞش ]
xxxiv

 [1/153[   ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]1/115[ ٗششذ اأُلشَّٜ٘ ]1/111ُْٝظش: اىف٘ائذ اىضٞائٞح ] (
xxxv

[ ٗششذ اىشضٜ 151،  159،  151/ 1، ٗششذ اىرغٖٞو ] 11ص ، 91( ُْٝظش: ششذ اىَفظَّو التِ اىساخة ص

[ اىَغَاج عْاٝح اىقاضٜ ٗمفاٝح اىشاضٜ عيٚ ذفغٞش اىثٞضاٗٛ 125/ 5[         ٗزاشٞح اىشٖاب ]122/ 1عيٚ اىنافٞح ]
 [1/154ٕـ( اىْاشش: داس طادس. تٞشٗخ. ىثْاُ.                      ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]1151)خ 

(
xxxvi

 [1/154[ ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]1/411[ ٗزاشٞح ٝظ عيٚ قغش اىْذٙ ]1/111ششذ اىَفظَّو التِ ٝعٞش ]ُْٝظش:  
xxxvii  )

[1/342ُْٝظش: اىَغاعذ عيٚ ذغٖٞو اىف٘ائذ ]
 

xxxviii
 [519/ 1( ُْٝظش: اىنافٜ فٜ اإلفظاذ ]

xxxix
[ ذأىٞف أتٜ إعسق إتشإٌٞ تِ ٍ٘عٚ اىشاعثٜ )خ 2/114( ُْٝظش: اىَقاطذ اىشافٞح فٜ ششذ اىَقاطذ اىنافٞح ]

ًّ اىقشٙ تَنَّح 111 ٕـ( ذسقٞق د عَّاد تِ عٞذ اىثثٞرٜ، اىْاشش: ٍعٖذ اىثس٘ز اىعيَٞح ٗإزٞاء اىرشاز اإلعالٍٜ تداٍعح أ
                                                                                                                                  ً.               1111ٕـ ـ 1319، 1اىَنشٍَّح، ط

[ ذأىٞف اىشٞخ خاىذ تِ عثذ 391/ 1ُْٗٝظش: ششذ اىرظشٝر عيٚ اىر٘ضٞر أٗ اىرظشٝر تَضَُ٘ اىر٘ضٞر فٜ اىْس٘ ]
َّذ تاعو عُٞ٘ اىغُّ٘د ، ٍْش٘ساخ داس اىنرة اىعيَٞح. تٞشٗخ. ىثْاُ ، طٕـ( ذسق114ٞاهلل األصٕشٛ )خ ،  1ق ٍس

 ً.1111ٕـ ـ 1311
xl

 [1111،  1111/ 2] [ ُْٗٝظش: ششذ ش٘إذ اىع155ْٜٞ، 1/154( ُْٝظش: ششذ اىرغٖٞو التِ ٍاىل ]
xli

، داس اىثقافح. تٞشٗخ. ىثْاُ، ،خَعٔ ٗششزٔ د إزغاُ عثَّاط 132( اىثٞد ٍِ اىغ٘ٝو ٕٗ٘ ىُنثٞش عضَّج فٜ دٝ٘أّ ص

 ً.1111ٍنرثح ىغاُ اىعشب 
xlii

 [ 11/ 2ُْٝظش: اىَقاطذ اىْسَّ٘ح ] (

(
xliii

 [144/ 1[ ُْٗٝظش: زاشٞح اىظثَّاُ ]191/ 1ُْٝظش: اىَْظف ٍِ اىنالً عيٚ ٍغْٜ اتِ ٕشاً ] 
xliv

  [ 2/114( ُْٝظش: اىَقاطذ اىشافٞح فٜ ششذ اىَقاطذ اىنافٞح ]
xlv

ََّذ اىشاعش، اىْاشش: 211[ ذأىٞف أتٜ عيٜ اىفاسعٜ)خ 415، 1/414ظشٝاخ ]( ُْٝظش: اىَغائو اىث ٕـ( ذسقٞق د ٍس

 ً.1194،  1ٍغثعح اىَذّٜ ، ط
xlvi

 [1/411( ُْٝظش: اىَظذس ّفغٔ ]
xlvii

 [1/111[ ٗششذ اأُلشَّٜ٘ ]1/111[ ُْٗٝظش: اىف٘ائذ اىضٞائٞح ]1/431ُْٝظش: ذ٘ضٞر اىَقاطذ ٗاىَغاىل ] (
xlviii

 [1/151ْظش: زاشٞح اىظثَّاُ ]( ششذ اأُلشَّٜ٘   ُٗٝ
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xlix

 [1/492( زاشٞح ٝظ عيٚ قغش اىْذٙ ]
l

 [431/ 1[ ُْٗٝظش: ذ٘ضٞر اىَقاطذ ٗاىَغاىل ]112/ 1ُْٝظش: ششذ اىرغٖٞو ] (
li

 [151،  1/155( ُْٝظش: زاشٞح اىظثَّاُ ]
lii

[ ٗاسذشاف 1/112و ][ ٗششذ اىرغ112ٖٞ/ 2، ٗششذ اىَقذٍِّح اىدضٗىٞح ] 91( ْٝظش: اإلٝضاذ فٜ ششذ اىَفظَّو ص

َّذ ٍٗشاخعح د. 134، ذأىٞف أتٜ زَّاُ األّذىغٜ )خ 1132اىضشب ٍِ ىغاُ اىعشب ص ٕـ( ذسقٞق د. سخة عثَاُ ٍس
َّ٘اب، ّشش ٍنرثح اىخاّدٜ تاىقإشج، ط [ ٗأٗضر 431/ 1ً. ٗذ٘ضٞر اىَقاطذ ]1119ٕـ ـ 1319، 1سٍضاُ عثذ اىر

  [151، 1/155[ ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]191، 111/ 1اىَغاىل ]
liii

 [1/141( ُْٝظش: اىَقشَّب ]

(
liv

[ 431،  431/ 1[ ٗذ٘ضٞر اىَقاطذ ]344/ 1[ ٗاىَغاعذ ]95/ 1ُْٝظش: ششذ خَو اىضخاخٜ التِ عظف٘س ] 

 [ 114/ 1ٗششذ اأُلشَّٜ٘ ]
lv

ٕـ( 134ىيشٞخ اىنثٞش أتٜ زَّاُ اىْس٘ٛ األّذىغٜ اىغشّاعٜ )خ 13( اىْند اىسغاُ فٜ ششذ غاٝح اإلزغاُ ]ص

 ً.1194،  1ذسقٞق د عثذ اىسغِٞ اىفريٜ، اىْاشش: ٍؤعَّغح اىشعاىح. تٞشٗخ ، ط
lvi

ٗزاشٞح ٝظ عيٚ قغش  [259،  251،  221،  225، 214،  211/ 1( ُْٝظش: ششذ اىَقذٍِّح اىَسِغثح اتِ تاَتشار ]

 [1/411اىْذٙ ]
(

lvii
[ ىإلٍاً خاله اىذِٝ اىغٞ٘عٜ )خ 4/131[ ُْٗٝظش: َٕع اىٖ٘اٍع فٜ ششذ خَع اىد٘اٍع ]1/115ششذ اأُلشَّٜ٘ ] 

ً. ٗزاشٞح ٝظ عيٚ قغش اىْذٙ 1111ٕـ( ذسقٞق د عثذ اىعاه عاىٌ ٍنشً ، اىْاشش: داس اىثس٘ز اىعيَٞح. اىن٘ٝد 111
 [1/154[ ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]1/411]

lviii
 [1/111( ُْٝظش: أٗضر اىَغاىل ]

lix
 [4/132[ َٕٗع اىٖ٘اٍع ]1/159[ ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]119/ 1ُْٝظش: ششذ اأُلشَّٜ٘ ] (

(
lx

ذسقٞق ٗدساعح  344[ ٗششذ اىرغٖٞو ىيَشادٛ ص1/115اىثٞد ٍِ اىثغٞظ تال ّغثح فٜ ششذ اىرغٖٞو التِ ٍاىل ] 

ََّذ أزَذ عٞذ، ّشش ٍنرثح اإلَٝاُ. اىَْظ٘سج، ط ََّذ عثذ اىْثٜ ٍس ََّذ ً. ذسقٞق 1115، 1ٍس ََّذ عثذ اىْثٜ ٍس ٗدساعح ٍس
 [1/159[ ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]4/134[ َٕٗع اىٖ٘اٍع ]1/391[ ٗششذ اىرظشٝر ]1/351أزَذ ٗاىَغاعذ ]

lxi
 [114/ 1( ُْٝظش: ششذ اىرغٖٞو التِ ٍاىل ]

lxii
 [1/412( ُْٝظش: زاشٞح ٝظ اىُعيَٜٞ عيٚ قغش اىْذٙ ]

(
lxiii

 [159/ 1ُْٝظش: زاشٞح اىظثَّاُ ] 
lxiv

[ 1/351ٗاىَغاعذ ] 344[ ٗششذ اىرغٖٞو ىيَشادٛ ص99، 1/91( ُْٝظش: ششذ خَو اىضخاخٜ التِ عظف٘س ]

 [133، 4/132َٕٗع اىٖ٘اٍع ]
lxv

[ ٗزاشٞح اىظثَّاُ 1/114[ ٗششذ اىشضٜ عيٚ اىنافٞح ]11، 1/95( ُْٝظش: ششذ خَو اىضخاخٜ التِ عظف٘س ]

[1/159] 
lxvi

 [1/491ٗزاشٞح ٝظ عيٚ قغش اىْذٙ ] [1/114( ُْٝظش: ششذ اىشضٜ عيٚ اىنافٞح ]

(
lxvii

 [134، 4/133[ َٕٗع اىٖ٘اٍع ]53/ 1ُْٝظش: اىرزٝٞو ٗاىرنَٞو ] 

(
lxviii

 11اإلٝضاذ فٜ ششذ اىَفظَّو ص 

(
lxix

 11اىَظذس ّفغٔ ص 

(
lxx

 [1/143[ ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]4/135ُْٝظش: َٕع اىٖ٘اٍع ] 

(
lxxi

 [1/144ُْٝظش: زاشٞح اىظثَّاُ ] 

(
lxxii

 [129، 1/121اىنافٞح ] ُْٝظش: ششذ اىشضٜ عيٚ 
(

lxxiii
 [1/144ُْٝظش: زاشٞح اىظثَّاُ ] 

(
lxxiv

 [144/ 1[ ُْٗٝظش: زاشٞح اىظثَّاُ ]4/134َٕع اىٖ٘اٍع ] 

(
lxxv

 [1/141ُْٝظش: زاشٞح اىظثَّاُ ] 
lxxvi

 [1/119( ُْٝظش: ششذ اىشضٜ عيٚ اىنافٞح ]
lxxvii

 [1/141( ُْٝظش: اىَْظف ٍِ اىنالً ]

(
lxxviii

 [1113/ 2اىْس٘ٝح ] اىثٞد ٍِ اىغ٘ٝو تال ّغثح فٜ اىَقاطذ 

(
lxxix

  331ششذ اىرغٖٞو ىيَشادٛ ص 
lxxx

 331( ُْٝظش: اىَظذس ّفغٔ ص
lxxxi

ََّذ تِ زثٞة )خ 2/154( اىثٞد ىدشٝش فٜ دٝ٘أّ ] َّذ أٍِٞ عٔ ، ط134[ تششذ ٍس ،  2ٕـ( ذسقٞق د ّعَاُ ٍس

 اىْاشش: داس اىَعاسف. اىقإشج 
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(

lxxxii
[ ٗاسذشاف اىضشب 1/1141، ٗاىنافٜ فٜ اإلفظاذ ]131ص [ ُْٗٝظش: اىَغائو اىسيثٞاخ51/ 1اىرزٝٞو ٗاىرنَٞو ] 

 [141/ 1ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]                                1121ص
lxxxiii

التِ أتٜ اىشتٞع عثٞذ اهلل تِ أزَذ تِ عثٞذ اهلل اىُقششٜ اىغثرٜ )خ  [1/251( اىثغٞظ فٜ ششذ خَو اىضخَّاخٜ ]

 ً. 1195،  1ٞرٜ، اىْاشش: داس اىغشب اإلعالٍٜ ، طٕـ( ذسقٞق ٗدساعح د عَّٞاد تِ عٞذ اىُثث599
(

lxxxiv
 331[ ٗششذ اىرغٖٞو ىيَشادٛ ص1141، 1/1141[ ُْٝظش: اىنافٜ فٜ اإلفظاذ ]141/ 1زاشٞح اىظثَّاُ ] 

 [ 4/134[ َٕٗع اىٖ٘اٍع ]1/141[ ٗاىَْظف ٍِ اىنالً ]341، 1/341ٗاىَغاعذ ]
(

lxxxv
 [1/422[   ُْٗٝظش: ذ٘ضٞر اىَقاطذ ٗاىَغاىل ]154/ 1]  [ ُْٗٝظش: ششذ اىرغٖٞو141/ 1زاشٞح اىظثَّاُ ] 

(
lxxxvi

، ذسقٞق االعرار ٍظغفٚ عثذ اىشافٜ ، داس اىنرة اىعيَٞح. 111اىثٞد ٍِ اىغ٘ٝو الٍشئ اىقٞظ فٜ دٝ٘أّ ص 

 ً.1113ٕـ ـ 1314، 4تٞشٗخ ، ط

(
lxxxvii

 251، ٍٗدٞة اىِْذا ص 91ُْٝظش: اإلٝضاذ فٜ ششذ اىَفّظو ص 

(
lxxxviii

 [1123/ 2ْس٘ٝح ]ُْٝظش: اىَقاطذ اى 

(
lxxxix

 [452/ 1ُْٝظش: ٍغْٜ اىيثٞة ] 

(
xc

[ 1/151[ ٗاىَْظف ٍِ اىنالً ]1123،  1122/ 2ٗاىَقاطذ اىْس٘ٝح ] 11ُْٝظش: اإلٝضاذ فٜ ششذ اىَفظَّو ص 

 [1/141ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]
(

xci
 [1/141[ ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]1/151[ ٗاىَْظف ٍِ اىنالً ]1/452ُْٝظش: ٍغْٜ اىيثٞة ] 

(
xcii

 [141/ 1ش: زاشٞح اىظثَّاُ ]ُْٝظ 

(
xciii

 [ 1114ُْٝظش: ششذ اىشضٜ عيٚ اىنافٞح ] 
xciv

 [1/491( ُْٝظش: زاشٞح ٝظ عيٚ قغش اىْذٙ ]

(
xcv

 [1/142[ ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]4/133ُْٝظش: َٕع اىٖ٘اٍع ] 

(
xcvi

 [142/ 1ُْٝظش: زاشٞح اىظثَّاُ ] 

(
xcvii

[ ذأىٞف 1/335ء اىعيٞو فٜ إٝضاذ اىرغٖٞو ]، ٗشفا 1121[ ٗاسذشاف اىضشب ص1/51ُْٝظش: اىرزٝٞو ٗاىرنَٞو ] 

ََّذ تِ عٞغٚ اىغيٞيٜ ) ٕـ( ذسقٞق د اىششٝف عثذ اهلل عيٜ اىسغْٜٞ اىثشماذٜ اأُلعرار 111ٕـ ـ 114أتٜ عثذ اهلل ٍس
ًّ اىقشٙ، اىْاشش: اىَنرثح اىفٞظيٞح، ٍّنح اىَنشٍَّح، ط ششذ  ً   ُْٗٝظش:1195، 1اىَغاعذ تنيِّٞح اىيغح اىعشتٞح تداٍعح ُأ

 [1/311اىرظشٝر ]
xcviii

ََّذ أزَذ عثٞذ ، اىْاشش: ٍنرثح اإلَٝاُ. 331( ُْٝظش: ششذ اىرغٖٞو ىيَشادٛ ص ََّذ عثذ اىْثٜ ٍس ،  ذسقٞق ٍس

 ً.                         1115، 1اىَْظ٘سج ، ط
(

xcix
ََّذ اىفاسضٜ اىسْثيٜ )خ 1/152عيٚ أىفٞح اتِ ٍاىل ] ُْٝظش: ششذ األٍاً اىفاسضٜ  [ ذأىٞف اىعيَّاٍح شَظ اىذِٝ ٍس

َّذ ٍظغفٚ اىخغٞة ، اىْاشش: داس اىنرة اىعيَٞح. ىثْاُ. تٞشٗخ ، ط191  ً.1119،  1ٕـ( ذسقٞق أت٘ اىنَٞد ٍس
c

 [1/151( ُْٝظش: زاشٞح اىظثَّاُ ]

(
ci

 داس طادس. تٞشٗخ[  اىْاشش 1/115اىثٞد ىيثسرشٛ فٜ دٝ٘أّ ] 
cii

ََش اىرفراصاّٜ )خ 1/121( ُْٝظش: ٍخرظش اىَعاّٜ ] ٕـ( ٍع 111[ ذأىٞف اىفاضو اىيثٞة ععذ اىذِٝ ٍغع٘د تِ ُع

 ً.1111،  1اىْاشش: ٍنرثح اىثششٙ. تامغراُ ، ط ٕـ(1221اىساشٞح ىشٞخ اىْٖذ ٍسَ٘د زغِ              )خ 
ciii

  152ٗ ص 151( ُْٝظش: اإلٝضاذ فٜ ششذ اىَفظَّو ص
civ

ََّذ تِ اىغشٛ تِ عٖو اىْس٘ٛ اىَعشٗف تاتِ اىغشَّاج )خ 1/131اأُلط٘ه فٜ اىْس٘ ] ( ٕـ( 215[ ذأىٞف أتٜ تنش ٍس

 ً.1115،  2ذسقٞق د عثذ اىسغِٞ اىفريٜ، اىْاشش: ٍؤعغح اىشعاىح. تٞشٗخ. ىثْاُ ، ط
cv

  [1/151، ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]99( ُْٝظش: ششذ اىَفظَّو التِ اىساخة ص
cvi

 [132/ 1َقرضة ]( اى
cvii

 [11/ 1( مراب عٞث٘ٝٔ ]

 
cviii

 [ 2/1121( اىثٞد ٍِ اىثغٞظ تال ّغثح فٜ اىَقاطذ اىْس٘ٝح ]
cix

 [1/151[ ٗزاشٞح اىظثَّاُ ]119،  111/ 1[ ٗششذ اأُلشَّٜ٘ ]111/ 1( ُْٝظش: أٗضر اىَغاىل التِ ٕشاً ]
cx

 [1/143ُْٝظش: زاشٞح اىظثَّاُ ] (
cxi

َّذ تِ عثذ اىشزَِ تِ ُعَش تِ  11ُْٝظش: اإلٝضاذ فٜ عيً٘ اىثالغح ص ( ، ذأىٞف اىخغٞة اىقضْٜٗٝ، خاله اىذِٝ ٍس

ََّذ )خ                                                     ً.                                                                                  1112،  1ٕـ( داس اىنرة اىعيَٞح. تٞشٗخ. ىثْاُ ، ط121أزَذ تِ ٍس
َّه ص ََش اىرفراصاّٜ )خ  251ٗص 259ُْٗٝظش: اىَغ ششذ ذيخٞض ٍفراذ اىعيً٘، ذأىٞف اىعيَّاٍح ععذ اىذِٝ ٍغع٘د تِ ُع

                                                                                            ً.          1112،  2ٕـ( ذسقٞق د عثذ اىسَٞذ ْٕذاٗٛ، ٍْش٘ساخ داس اىنرة اىعيَٞح. تٞشٗخ. ىثْاُ ، ط111
 

 [221/ 1ُْٗٝظش: ٍخرظش اىَعاّٜ ىغعذ اىذِٝ اىرفراصاّٜ ]


