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 ية مقدمة النشرة الثان

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد املصطفى صلى هللا  
 عليه وسلم وعلى عبده املسيح املوعود. أما بعد.. 

اإلعجاز"،هذه هي النشرة الثانية لكتاب   مظاهر  يف  والذي نضعه بني أيدي قرائنا   "اإلجياز 
عجاز يف لغة املسيح املوعود عليه السالم العربية،  الكرام لكي يتسىن هلم االّطالع على حقيقة اإل

 مه اللغة العربية من هللا تعاىل يف الع على صدقه وصدق دعواه وصدق معجزته يف تعلّ واالطّ 
ليلة واحدة؛ وكذا لالطالع على صدق دعواه عليه السالم أبن هللا خّص حضرته أبربع آايت  
عظيمة دليال على صدقه ومن بينها معجزة لغته العربية، اليت جاءت كظل للقرآن الكرمي وإعجازه 

ملعجزة  :  اللغوي. حيث قال عليه السالم ظالا  ابلعربية  والبالغة  الفصاحة  آيَة  ُأعطيُت  لقد 
 ( ضرورة اإلمام ) رآن الكرمي، وال يقدر أحد على مبارزيت يف ذلك. الق

لقد تسىن لنا بفضل هللا تعاىل وعونه بعد أن وضعنا النشرة األوىل من هذا الكتاب، أن نستمر  
يف سرب أغوار لغة املسيح املوعود عليه السالم واالطالع على الكثري واملزيد من الظواهر اللغوية 

أن نرّد هبذه النشرة    -والفضل له وحده ال غري  -الكامنة فيها. وقد وفّقنا هللا تعاىلاإلعجازية  
على أكثر من ألف اعرتاض حنوّي وصريّف وتركييّب ساقه املعارضون للطعن يف لغة حضرته عليه  
السالم، وأحصينا من بني ما أحصيناه ما يقارب املائة والتسعني ظاهرة ولغة عربية غريبة وليست  

 الظواهر الدارجة يف لغتنا املعاصرة. من 

وقد أولينا اهتماما خاصا للحديث عن الفصاحة الكامنة يف كل هذه الظواهر واللغات؛ فأفردان   
يف هناية الكتاب فصال خاصا عن الفصاحة والبالغة فيها؛ وذلك من أجل الرّد على كل املزاعم 

الفصاحة يف شيئ. وقد أثبتنا الفصاحة   هذه اللغات والظواهر اللغوية ليست من  الواهية يف أنّ 
فيها بناء على آراء العديد من النحويني واحملققني الذين برعوا يف حبث اللغات العربية القدمية،  
النحاة   يعرتيه من ضبابية واسعة، واختالف كبري بني  النحو وما  تعّمقوا يف علم أصول  وكذا 

 لفة وتصنيفهم هلا بني الفصيح والشاّذ.  واملدارس النحوية يف حكمهم على لغات العرب املخت 
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فوضعنا  إجيازا لكل ما مجعناه من دراسة وآراء ونصوص وشواهد يف هذه النشرة كما فعلنا يف 
النشرة األوىل، لتصل هذه النشرة إىل تسعة ومخسني اباب، أي بزايدة عشرين اباب عن النشرة  

اإلعجاز اللغوي يف لغة حضرته  األوىل؛ كلها تصب يف دحض اعرتاضات املعرتضني وإثبات  
عليه السالم، األمر الذي ساعد على كشف الكثري من احلقائق واألسرار الكامنة يف  لغته عليه  

 السالم العربية. 

انه ودرسناه وحبثناه وقتلناه حبثا وتنقيبا، وبعد كل ما رأيناه من ظواهر لغوية أولنا بعد كل ما قر 
 فت لنا خالل البحث يف لغة املسيح املوعود عليه السالم؛ لنا أن نقّر ابألمور التالية:  تكشّ 

 النظرية واإلعجاز 
إن من أهم أوجه اإلعجاز يف لغة املسيح املوعود عليه السالم، هو حماكاته للعديد والكثري  

هبا واختالف    ، على اختالف قبائلها العربية املتحدثةمن اللغات واألساليب اللغوية القدمية
من     -كلها-  هي  ذلك ألن هذه اللغات   املذاهب واملدارس النحوية اليت تقرا وأتخذ هبا.

جاءت على لسان العرب الفصحاء، وخلقها هللا  وهكذا  أصل وصلب اللغة العربية وفصاحتها،  
بغض النظر عن تفسريات وأتويالت النحاة    كل هذاتعاىل وأجراها على ألسنتهم ومُسعت منهم.  

ا، واليت جاءت بعد أن ُخلقت هذه اللغات مبئات السنني، وكذلك بغض الطرف عن مدى هل
من حيث    ، واختالف املذاهب النحوية يف شأهنا، قياسيتها واعتبارات النحاة هلا ونظرهتم إليها 

تصنيفها بني اللغات من الكثري والقليل والشاذ واملقيس وغري املقيس الذي جيوز لنا حماكاته أو  
وز؛ وذلك ألن هذه التصنيفات هي تصنيفات واعتبارات إنسانية ال ختلو من اخلطأ، وكذا ال جي

الكثري   التصنيفات يعرتيها  الكثري    –ألن هذه  من االختالف والتضارب   -بل واألكثر من 
والضبابية وحىت اخلطأ وتفتقر إىل معايري واضحة قطعية،  كما يقّر بذلك كبار احملققني والنحويني 

لعالمة عباس حسن عضو جممع اللغة العربية املصري ومؤلف كتاب النحو الوايف، الذي أمثال ا
 اعتمدان عليه كثريا، بل وكان عمدة البحوث اليت قمنا هبا وقدمناها يف هذا الكتاب. 
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البصرية،    :مذاهب أو مدارس رئيسية  مخسةوكما هو معلوم فقد انقسمت املدارس النحوية إىل  
األندلسية واملصرية، وقد كانت كل مدرسة هلا نظرهتا ومساهتا اخلاصة للحكم البغدادية،  الكوفية،  

النحوية أو الصرفية، أو قل للحكم على لغات العرب املختلفة. فبينما ُعرفت  على املسائل 
بكل ما مسع  املدرسة البصرية بتشددها يف القياس على الكثرة، عرفت املدرسة الكوفية أبخذها  

عن العرب حىت الشاذ منه. غري أن النحاة يف املدرسة الواحدة قد اختلفوا يف العديد من األمور 
 الواحد منهم وكأنه مذهب نه أصبح من املمكن اعتبار العاملِ أاللغوية واحلكم عليها، لدرجة  

ذهبا خاصا  خاص بنفسه وقائم بذاته؛ فلنا أن نرى مذهبا خاصا أليب زيد األنصاري يقابله م
صمعي، ونرى مذهبا لسيبويه وآخر للفراء وآخر للكسائي وآخر البن كيسان ومذهبا خاصا  لأل

 اببن مالك وهكذا.  

فإذا كانت احلال هذه يف اختالفات النحاة وحكمهم على اللغات العربية املختلفة، وإذا كان   
فا من اللغات العربية، وأن حياكي  هللا تعاىل قد قّرر أن يكّلم أو يعّلم مسيح آخر الزمان أربعني أل

هذه   النحاة  آبراء  مقيدا  هللا  تُرى كان  اي  فهل  القدمية،  الفصيحة  العرب  لغات  له  بوحيه 
فه البعض منهم على أنه األفصح وتصنيفاهتم!؟ أو هل كان ملزما ابلتقيد مبا اختلفوا فيه وصنّ 

ان هللا تعاىل ملزما ابستشارة  الذي ال بّد من األخذ فقط به وال بّد من ترك غريه!؟ أو هل ك
النحاة واستئذاهنم فيما يكّلم به رسله ومن بينهم مسيح آخر الزمان!؟ أكان هللا تعاىل ملزما 
بكل هذا وهو أعلم العاملني وأعلم من النحاة كلهم بلغات العرب اليت خلقها بنفسه وأجراها  

؟ كل ذلك مع األخذ بعني على ألسنة الفصحاء منهم، وهو األعلم مبدى فصاحتها  وصحتها!
أبن ما وصَلنا من اللغة العربية هو أقلُّها وأما   -على بكرة أبيهم  -االعتبار اعرتاف  النحاة  

أكثرها فقد ضاع، وأن استقراء اللغة قد جاءان انقصا، أُهدرت فيه الكثري من اللغات العربية 
 والظواهر األساليب اللغوية!؟ 

: فمثال، نرى النحاة يف املوضوع الواحد ينقسمون إىل ثالث  ولنا أن نضرب مثاال على كل هذا
مطلقا، والثالثة جتيزه بشروط،    القياس عليه  فرق، األوىل متنع القياس عليه مطلقا، والثانية جتيز 
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والعياذ    –ملزما يف وحيه    -فرضا  –فبأي هذه اآلراء أنخذ ابهلل عليكم، وإذا كان هللا تعاىل  
 نيفاهتم فبأي هذه اآلراء أيخذ!؟  آبراء النحاة وتص –ابهلل 

 واجلواب على كل هذه التساؤالت واضح لكل ذي بصرية!  

واحلق أنه عندما يصل األمر إىل عتبة احلضرة اإلهلية والوحي الرابيّن الذي يكلم به رسَله، فإن  
هذه  عن  منزها  اإلهلي  الوحي  ليبقى  واحدة،  دفعة  تسقط  املتضاربة  والشروط  القيود  هذه 

الوحي خالصا وفق علم هللا األزيل الذي ال تشوبه شائبة، ولتكون    رات اإلنسانية، وليأتَ االعتبا
اللغة العربية فيه لغة عربية خالصة أصيلة، حتاكي لغات العرب والقبائل العربية كما جاءت على  

من ووفق ما يشاؤه ويبغيه هللا تعاىل ويصطفيه لنفسه    ، بعيدا عن اعتبارات النحاة هلا  ،سليقتها
ره أبن القراءات القرآنية جاءت هبذه هذه اللغات.   ومن كان يبحث عن دليل ملا نقوله، نذكا

 اللغات املختلفة قبل أن يولد النحاة أبنفسهم. وكفى هبذا شاهدا على صحة ما نقول! 

جامعة    -  من بني  ما جاءت به  -  وعليه، فقد جاءت لغة املسيح املوعود عليه السالم
طياهتا   والقدميةبني  األصيلة  العربية  واأللفاظ  والرتاكيب  واألساليب  اللغات  من    ، للكثري 

والنحوية اللغوية  واآلراء  املذاهب  من  للعديد  اليت ليست هي مما نعهده يف اللغة   ،وجامعة 
واحلديث    ، العربية املعاصرة، بل بقيت مقصورة على النصوص القدمية كالقرآن الكرمي وقراءاته

مورة يف طوبقيت م  وكتب املتقدمني أمثال اإلمام الشافعي وغريه؛  ،املختلفةالشريف برواايته  
ليكون هذا األمر أحد أهم أوجه   ات كتب النحو والصرف مع اختالفات النحاة يف شأهنا؛طيّ 

 اإلعجاز يف لغته عليه السالم، ولتشكل دليال على إملام حضرته عليه السالم بكل هذه اللغات 
  حضرته عليه السالم   امتالكولتشكل دليال على  ،  ذاهبها ومدارسهاعلى اختالف قبائلها وم

هذا آية واضحة على صدق دعواه عليه السالم، يف أن هللا تعاىل هو    كل  ناصية اللغة، وليكون ل
الذي عّلمه هذه اللغة العربية بفضل الوحي اإلهلّي املتنزل عليه، وذلك ألن اإلملام بكل هذه 
السالم،  إنسان أعجمي كمثل حضرته عليه  أمر مستحيل، ال سيما على  اللغات ودقائقها 

بوءة اإلمام الشافعي الذي قال أبن اللسان العريب ال حييط ولتتحقق بذلك يف شأنه مقولة أو ن
 به أو ال يعلمه إال نيب.  
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ومن بني الظواهر واللغات العربية اليت عثران عليها ووجدانها يف لغة املسيح املوعود عليه السالم، 
 كان ما يلي:  

ابه، وكذلك ما مُسي : لغات القبائل العربية القدمية: كإلزام املثىن األلف يف مجيع حاالت إعر 1
تعسفا بلغة أكلوين الرباغيث، واليت هي لغة  فصيحة كما يقّر بذلك عباس حسن يف حنوه 

 الوايف، وهي رائجة يف قبائلها واملصادر القدمية، خاصة يف احلديث الشريف.  

آن :  اللغات والظواهر واألساليب العالية اليت بقيت حمصورة يف املصادر العربية القدمية كالقر 2
الكرمي، ومن هذه األساليب التضمني وأساليب احلمل على املعىن، من تذكري املؤنت وأتنيث  

 املذكر محال على املعىن.  

اللغة 3 اللغات قد يعود إىل عصر متقادم من العصر اجلاهلي، مل تكن فيه  : جزء من هذه 
ظاهرة ولغة ال    العربية قد تطورت بعد وأخذت هلا منحى موحدا يف بعض نواحيها، لنرى فيها 

 تُلحق عالمة التأنيث ابلفعل وإن كان الفاعل مؤنثا حقيقيا فتقول: جاء هند أو هند جاء.  

: بعض من هذه اللغات لغات عربية قدمية، مل تنقلها إلينا الكتب النحوية، وإمنا رأينا هلا أمثلة  4
ملة" مبتدأ وامسا  يف بعض الكتب كرسالة اإلمام الشافعي، وذلك كاللغة اليت تعترب "شبه اجل

 للنواسخ، على النقيض من إحدى أكرب مسلمات صناعة النحو املعروفة.  

هنا متعلقة يف علم اشتقاق : لغات وألفاظ اندرة جدا حىت يف الكتب واملصادر القدمية، أل5
ق  األلفاظ واملفردات اليت مل تشملها املعاجم العربية، واليت ال جيرؤ على اشتقاقها إال من علم دقائ

هذه القواعد وامتلك انصية اللغة وحبق؛ وذلك يف اشتقاق املصادر املختلفة وقياسيتها. فبينا  
نرى اختالف النحاة يف قياسية اشتقاق املصادر على األوزان اليت وضعوها هم أبنفسهم، نرى 
املسيح املوعود أيخذ هبذا القياس وصحته ليشتق املصدر من الفعل الثالثي على وزن )َفعالة(  

ليأت جممع اللغة العربية  و ليأت لنا مبفردات مل حتوها املعاجم العربية مثل كلمة )َهالكة وَخجالة(،  
 املصري بعد حضرته عليه السالم أبكثر من نصف قرن، ليجّوز ويقّر بصحة هذه االشتقاقات.  
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و  : لغات ومسائل حنوية أو صرفية انفرد فيها مذهب معني من مذاهب املدارس النحوية أ6
أحد علمائها على اعتبار هذا العامل مذهبا خاصا بذاته، أو أخذت هبا بعض املذاهب دون  
الكوفية   املدرسة  مسة  ما كانت  وهو  وشواذها  القرآنية  ابلقراءت  واالحتجاج  غريها، كاألخذ 
واألندلسية على وجه اخلصوص، أو األخذ بلغات احلديث الشريف واالحتجاج به على مذهب 

خفش وغريمها، أو  أو صرف املمنوع من الصرف على مذهب الكسائي واأل  ابن مالك خاصة، 
نفس   (مجعني)أنصب كلمة   إىل  مضافني  إضافة  أو  مالك،  وابن  ابن كيسان  مذهب  على 

على املسند إىل ضمري عائد إىل مؤنث جمازي  املضاف إليه( على مذهب الفراء، وتذكري الفعل  )
؛ وغريه الكثري على الفعل املضارع على مذهب سيبويه  (ماكلّ )دخول  و   مذهب ابن كيسان،

 فيه بعض املذاهب عن غريها.  متّيزت مما 

هذا ابإلضافة إىل العديد من الظواهر اللغوية اليت أشران إليها يف مقدمة النشرة األوىل، واحتواها 
 هذا الكتاب يف أبوابه وفصوله املختلفة.  

 ل يف اللغة والنحو:  املسيح املوعود عليه السالم احلكم العد
ولعل ما يعرب عن عظيم اإلعجاز يف لغته عليه السالم ويف كل ما بّيناه يف هذا الكتاب، هو أن  
املسيح املوعود عليه السالم سابق علماء عصره وأدابئه يف جتويز وحماكاة هذه اللغات والظواهر  

ور اللغوية؛ كل ذلك بفضل تعليم اللغوية، فهو سابٌق جملامع اللغة العربية يف جتويز مثل هذه األم
هللا تعاىل له هلذه اللغات. فلوال هذا التعليم، لتطلب األمر من حضرته أن يقضي حياته كلها  
وجتويزها.   صحتها  من  التحقق  أجل  من  اللغات  هذه  يف  البحث  يف  وقته   وكل 

العقد األخري من    فقد بدأ املسيح املوعود عليه السالم كتابة كتبه اإلعجازية ابللغة العربية يف 
وقد استمرت هذه الكتابة حىت وفاته عليه السالم     1890القرن التاسع عشر، أي بعد سنة  

اللغوي هذه قد   1908سنة   الزمن نرى أن مظاهر اإلعجاز  العقدين من  ، وخالل هذين 
 ُضمنت يف كتبه عليه السالم .  
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فقط، وأّول هذه اجملامع كان جممع  أما جمامع اللغة العربية فقد أتسست يف بداية القرن املاضي 
أي بعد أكثر من عشر سنوات على وفاة املسيح    1919اللغة يف دمشق، الذي أتسس سنة  

العبارات  البّت يف  اللغوية، هي  السالم.  وكان من بني أهم مهام هذه اجملامع  املوعود عليه 
من أجل أن تقوم هذه  واأللفاظ والرتاكيب اللغوية من أجل احلكم عليها ابلصحة أو اخلطأ. و 

اجملامع بتصحيح أو جتويز لفظ أو أسلوب معني، فإن األمر يتطلب منها عمال شاقا يبدأ يف 
توظيف كبار العلماء من أجل البحث يف أي موضوع والوصول إىل نتائج فيه، وهلذا اهلدف   

ىن ببحث فإهنا تقوم بتعيني جلنة خاصة من هؤالء العلماء أو تعهد إىل عامل لغوي خاص لُيع
القدمية  النصوص  يف  وارد  اللفظ  أو  األسلوب  إذا كان  فيما  والنظر  بشكل جذري،  املسألة 
الفصيحة، وللنظر يف رأي اللغويني والنحاة فيه، والنظر يف مدى صحة أراء النحاة هذه، حىت  

س  خيلص أو ختلص اللجنة إىل قرار هبذا الشأن؛ وهذه اللجنة تقوم بدورها بتقدمي توصياهتا جملل 
ومؤمتر اجملمع، فإذا وافق عليها املؤمتر يصبح األمر جائزا بقرار خاص من اجملمع. فلنا أن نتخيل  

يف مثل هذه    والفصل   جل البتّ أاملشقة والعمل الدؤوب والوقت الذي يستغرقه هذا العمل من  
ات املواضيع؛ يف الوقت الذي فيه مل يكن األمر يكّلف املسيح املوعود عليه السالم سوى حلظ

 من تعليم الوحي الرابيّن له من أجل جتويز وحماكاة هذه اللغات واألساليب واأللفاظ.  

هذه اجملامع على لغة املسيح املوعود عليه السالم، لوفّرت على نفسها الكثري من   ولو اعتمدتْ 
سالم  العناء والتعب والبحث. ومن بني األمور اليت سبق فيها ويف جتويزها املسيُح املوعود عليه ال

 جمامَع اللغة، كانت املسائل اللغوية التالية:  

 _ استعمال أسلوب التضمني واألخذ به على أنه قياسي.  

 _ جتويز العطف بـ )أو( بدال من أم بعد كلمة سواء كالقول: سواء عليهم أأنذهتم أو مل تنذرهم. 

 _ جتويز استعمال كلمة كافة مضافة ملا بعدها كالقول: )كافة الناس( .  

 ( للداللة على زمن احلال واالستقبال وليس فقط املاضي.  _ جتويز استعمال )قطّ 

 _ جتويز مجع صيغة فعيل اليت مبعىن مفعول مجعا ساملا كالقول )غريقون(. 
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 _ جتويز ِصَيغ مجع اجلموع والقياس عليها كالقول )جّتارون( . 

 _ جتويز دخول )كّلما( على الفعل املضارع كقول سيبويه: كلما أتتيين آتيك 

 _ جتويز إكمال االشتقاق يف املواد اليت مل تشملها املعاجم.

عالة( من أي فعل ويز قياسية اشتقاق املصادر ومن بينها اشتقاق املصدر على وزن )فَ _ جت
 ثالثي بتحويله إىل وزن )فـَُعل(.  

_ جتويز قياسية االنتقال من صيغة )فـََعل( املخّففة إىل صيغة )فّعل( املضّعفة هبدف التعدية  
 والتكثري واملبالغة أو حىت للداللة على نفس املعىن. 

األمور اليت عثران عليها، وأمور كثرية أخرى قد تكون غابت عن أنظاران ومل نعثر    وغريها من
 عليها بعد.

وكل هذا يدل على أن لغة املسيح املوعود عليه السالم لغة إعجازية بتعليم هللا عز وجل له عليه  
البحث والوقت والطا الكثري من  فيها أن تصرف  اللغة  اليت حتتاج جمامع  قة السالم، فاألمور 

من العلماء للقيام هبذا البحث، قد عّلمها هللا تعاىل للمسيح املوعود    جلها جلاانأوتكرس من  
عليه السالم بسهولة ودون أي حبث، وهذا من عظيم اإلعجاز يف لغة حضرته عليه السالم، 
وهذا مما جيعل لغة حضرته مذهبا لغواي خاصا وجيعله جممعا لغواي قائما حبد ذاته، بل وجيعله 

حبق أعلى مرتبة من علماء عصره وأدابئه ويرقى به ليكون حكما عليهم! وأي حكم غري احلكم و 
 العدل إذا كان هللا تعاىل هو الذي يعلمه!؟ 

 نداء إىل جمامع اللغة العربية: 
وهنا ال يسعنا إال أن ندعو علماء اللغة وجمامعها إىل أن تطلع على لغته عليه السالم، وتقوم  

فيد من كل ما فيها من مظاهر ودرر لغوية قّيمة واندرة. ولنا بناء على كل  بدراستها لكي تست
هذا، مما ثبت لدينا من صحة وفصاحة وبالغة لغة املسيح املوعود عليه السالم، أن ُُنمل القول  

أبن ما جنده يف لغته عليه السالم شاذا أو غريبا عن القواعد املعروفة يف العربية، أو    لنقول:
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من لغات العرب، ال ميكن محله على اخلطأ، بل ال بدا من جعله شاهدا ملا كان على لغة  
جل استنباط العديد من املسائل اللغوية على اعتباره  أاسُتعمل فيه، وحجة يف صحته، ومن  

 وجها من وجوه اللغة العربية. 

 مفتاح احلكم على لغة املسيح املوعود عليه السالم: 

لن يصعب على املرء املتفتح ذي األفق البعيد والصدر الرحب، فهم كل ما أوردانه أعاله، وما فّصلناه يف 
 هذا الكتاب، إذا وضع نصب عينيه أمرين هامني ومها: 

 أوال: معيار احلكم على اللغات العربية: 

بقري اللغة، وواحد من أئمة عصره يف النحو والصرف، العاّلمة ابن جيّن املتويف هذا املعيار الذي وضعه ع
وأمساه:   392سنة   اخلصائص،  العرب اباب خاصا يف كتابه  للغات  أفرد  والذي  اختالف   هجرية،  ابب 

. فهو يقّر يف عنوان اببه، أن كل لغات العرب على اختالفها حّجة يف اللغة وال ميكن اللغات وكلاها حجة
 طئتها، حيث قال يف سياق املقارنة بني اللغة اليت كثر استعماهلا واللغة املكثورة: خت

مل يكن خمطًئا لكالم العرب، لكنه كان يكون )اللغات املكثورة أو الواردة بقلة(  إاّل أن إنسااًن لو استعملها    "
اللغتني.   مقبول  خمطًئا ألجود  فإنه  سجع  أو  شعر  يف  ذلك  إىل  احتاج  إن  عليه. فأمَّا  منعيا  غري  منه، 

 "ويقول على مذهب من قال كذا كذا.  ،وكذلك إن قال: يقول على قياس من لغته كذا كذا
وإن كان غري ما   ، وكيف تصرفت احلال فالناطق على قياس لغٍة من "لغات العرب" مصيب غري خمطئ

 ([ 14/  2]اخلصائص ) جاء به خريًا منه. "
" ليس ينبغي أن يُْطَلق على شيء له وجه يف العربية قائم مث قال وأعاد هذا املعيار يف كتابه احملتسب:  

منه- أقوى  غريه  "   - وإن كان  غلط  / 1واإليضاح عنها )   ]احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات  أنه 
236 ]) 

عليه.ويؤيده أبو حيان حيث يقول:   ِقيَس  لقبيلة  لغة  يل والتكميل يف شرح التسهيل،  )التذي  وإذا كان 
28 /2 ) 

ابلذات إذا جلأ فمفهوم كالم ابن جين هذا، أنه ال ميكن أن خنّطئ من يتكلم على لغة من لغات العرب،  
وكذا مذهب كذا  أو  وكذا  لغة كذا  على  يتحدث  أنه  جبانبها  صراح  إذا  أو  سجع،  أو  شعر  يف  . إليها 

ه السالم، حيث صراح حضرته بشكل واضح أنه يتحدث وهذا متاما ما ينطبق على املسيح املوعود علي 
 بلغات العرب املختلفة، بقوله عليه السالم إن هللا تعاىل قدا علمه أربعني ألف لغة من اللغات العربية. 
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النحوية  املذاهب  أو  هبا  الناطقة  القبائل  اختالف  على  املختلفة  العربية  للاغات  جامع  التصريح  وهذا 
 وزة هلا. اآلخذة هبا واجمل

اللغات   كلهي احملك واملعيار، الذي يُثبت أن  اليت حتدث عنها ابن جين  فتصبح هذه اللغات  ومن هنا،  
 كلها صحيحة وال ميكن أن يُعزى إليها اخلطأ. ، اليت حتدث هبا املسيح املوعود عليه السالم  

ه السالم بنفسه وهو األمر ومن هنا من الضروري أن ال يغيب عن منظاران ما صرح به املسيح املوعود علي
 من أخذه بعني االعتبار، وهو:  الثاين الذي ال بدّ 

 اثنيا : أقوال املسيح املوعود عليه السالم التالية: 

وإن كمايل يف اللسان العريب، مع قلة جهدي وقصور طليب، آيٌة واضحة من ريب، لُيظِهر على الناس : "1
، وإين مع ذلك ُعلِامُت أربعني ألًفا من اللغات العربيةعلمي وأديب، فهل ِمن ُمعاِرض يف مجوع املخالفني؟  

وقّلة الفرتات، وهذا فضل ريب أنه وأُعطيُت بسطًة كاملة يف العلوم األدبية، مع اعتاليل يف أكثر األوقات  
الُفرات. وكما جعلين من اهلادين املهديني،  الُفرات،  وجعلين أعذَب بيااًن من املاء  جعلين أبرََع ِمن بين 

فمن كان ِمن ُلْسِن العلماء،   فكْم ِمن ُملح ُأعطيُتها، وكم من عذراَء ُعلِامُتها!  جعلين أفصح املتكلمني.
 ( مكتوب امحد  " )ألدابء، فإين أستعرضه لو كان من املعارضني املنكرين.وحَوى ُحْسَن البيان كا

علامين لساان عربية،   وإين أُّيدُت من هللا القدير، وأُعطيت عجائب من فضله الكثري. ومن آايته أنه :  2
 ( مكتوب امحد )   وأعطاين نكاات أدبية، وفضالين على العاملني املعاصرين.

 ( إعجاز املسيح  . ) ٍب، وما أان يف بلدة األدب إال كغريبٍ فال تستطلعوين ِطْلَع أدي  : 3

إنكم حسبتموين أُّميًّا ومن اجلهالء، واألمر كان كذلك لوال التأييد من حضرة الكربايء، فاآلن أُّيدُت :  4
 ( ُنم اهلدى  )   فأصبحت أديبا ومن املتفرادين، من احلضرة، وعّلمين ريب من لدنه ابلفضل والرمحة، 

ُأعطيُت آيَة الفصاحة والبالغة ابلعربية ظالا ملعجزة القرآن الكرمي، وال يقدر أحد على مبارزيت لقد  :  5
 ( ضرورة اإلمام  )  يف ذلك. 

األربعني ألف،  العرب  بلغات  يتحدث  أبنه  السالم،  التصرحيات حلضرته عليه  إن أول هذه  أقول،  وهنا 
جامع لّلغات العربية هو  يت ال ميكن إحصاؤها،  والذي هو تعبري جمازي يعرّب عن لغات العرب املختلفة ال 

هذا التصريح فولذا    وزة هلا. املختلفة على اختالف القبائل الناطقة هبا أو املذاهب النحوية اآلخذة هبا واجمل
حيل كل إشكال قد ينشأ يف مسألة فهم بعض الظواهر الغريبة يف لغة حضرته عليه السالم؛ ألنه يتالءم مع 
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اللغات  املعيار الذي وضع ابن جين يف صحة كل هذه  الناطقة هبا  ه  قبائلها  و املذاهب أعلى اختالف 
 وعدم إمكانية ختطئتها وختطئة من يصرح جبانبها أنه يتحدث هبا وعلى قياسها. اآلخذة هبا،  

كذلك فإن تصريح حضرته عليه السالم أبن ال ُيستطلع ِطلع أديب وأنه غريب يف بلدة األدب، ابإلضافة 
حيه أبن هللا تعاىل قد عّلمه نكاات أدبية وعذراوات لغوية، كل هذا دليل على أنه ال بّد أن ُند يف إىل تصر 

لغته عليه السالم نوعا من الغرابة املتمثلة ببعض الظواهر واملظاهر والّلغات واألساليب الغريبة نسبة إىل اللغة 
كون معيار احلكم على لغة حضرته ليس كمعيار املعاصرة السائدة يف هذا العصر. وأن هذه الغرابة حتّتم أن ي

، بل ال بّد من الرجوع إىل ذلك املعيار العاديني يف اللغة املعاصرةاحلكم العادي الرائج املتبع عند األدابء  
قه الكثري من اللغويني والنحاة واألدابء. فهنا وهبذا تكمن الغرابة  الذي أقره ابن جين، وإن مل يِسر عليه ويطبّ 

 عن ابقي األدابء يف هذا العصر.   والتفرد

وأما تصريح حضرته عليه السالم أبن هللا تعاىل جعله أديبا ومن املتفردينن وفّضله على العاملني املعاصرين، 
وأن لغته العربية هي آية وظّل ملعجزة القرآن الكرمي، وأنه لن يستطيع أحد أن يبارزه فيها؛ فكيف ميكن أن 

عاصرة وكتب بنفس األسلوب والقواعد يتحقق كل هذا إذا ما جاء حضرته عليه السالم بنفس اللغة امل
واللغات واملستوى، الذي كتب فيه علماء وأدابء هذا العصر أمثال طه حسني وُنيب حمفوظ وغريهم من 
أفذاذ اللغة!؟ وكيف ميكن أن يكون حضرته من املتفردين وأفضل من أدابء عصره وأن تكون لغته إعجازية 

 لغوية !؟ إذا مل أتت مبا مل أيت به هؤالء من مظاهر  

لذا أقول وبكل بساطة: إنه كان ال بّد من أجل إراءة كل هذا التفرد والغرابة واإلعجاز واألفضلية على 
ابقي أدابء هذا العصر، كان ال بّد أن تشمل لغة حضرته عليه السالم نوعا من الغرابة واملظاهر اللغوية غري 

املظاهر اللغوية اليت جاءت يف لغة حضرته عليه   االعتيادية وغري املعهودة يف لغة هذا العصر، ولذا فإن
السالم، واليت تبدو غريبة نسبة للغة العربية املعاصرة، هي من أهم املظاهر اإلعجازية يف لغته عليه السالم، 
ألهنا تشّكل دليال واضحا على إملام حضرته هبذه اللغة واتساع بسطته فيها وامتالكه لناصيتها، مبا ال ميكن 

إال بفضل تعليم هللا تعاىل له كل هذه اللغات، وإال لتطلب    -ابلذات  –يف شخٍص أعجميٍّ  أن جيتمع  
أن يقضي كل حياته يف البحث والتنقيب عن هذه   - انهيك عن األعجمي-األمر من الباحث العريب  

ر عليها الدرر والنكات األدبية من أجل جتويزها وكتابتها، هذا إن استطاع يف هناية األمر أن جيدها  ويعث
ألن جزءا من هذه املظاهر اليت جاء هبا املسيح املوعود ،  جمتمعة  ولن جيدها ولن يعثر عليهاكلها جمتمعة،  

عليه السالم  مل تنقلها إلينا الكتب العربية، ولن جتد كتااب واحدا يتحدث عنها، كاعتبار شبه اجلملة مبتدأ 
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امل بعض  بندرة كبرية يف  قد ُندها  أو  للنواسخ،  مثل كلمة وامسا  اللغوية  املعاجم  تشملها  أن  دون  راجع 
 )هالكة(. 

وجيب هنا أن ال ننسى عامل الوقت أيضا، ألن الوقت الذي ظهر فيه املسيح املوعود عليه السالم قبل    
مائة ومخسني سنة،كانت فيه  إمكانيات البحث والتنقيب يف شىت املراجع واملصادر كانت شبه مستحيلة، 

ب واملراجع واملكتبات واجلامعات والكليات ووسائل االتصال والتواصل املختلفة، وذلك لعدم توفر الكت
كما هو األمر متوفر يف هذا الزمن بكل تسهيالته البحثية اإللكرتونية. فهذا أمر جيب أن ال يغيب عن 

اللغات واملظاهر اإلع املتفكر يف أحوال املسيح املوعود عليه السالم وكيفية تعلمه لكل هذه  جازية ابل 
 النادرة.

الكتاب:   الكرام هذا  التقدمي نعرض لقرائنا  اإلعجازوبعد كل هذا  مظاهر  يف  بنشرته أو طبعته   اإلجياز 
اإللكرتونية الثانية، وهو يف احلقيقة تلخيص لكل املقاالت اليت كتبناها يف هذا املوضوع؛ لكي يكون دليال 

النظرية اليت شرحناها، ولنؤ  النظرية، بل جاءت واضحا، وإثباات لكل هذه  كد على أهنا مل تبق يف عداد 
كحقيقة علمية تطبيقية يف لغة حضرته عليه السالم، مبظاهرها اإلعجازية ودررها ونكاهتا اللغوية واألدبية 

 املختلفة. 

ويف النهاية ندعو هللا عز وجل أن يكون هذا الكتاب مصدر هداية للكثري من خلقه، وتثبيتا لنفوس املؤمنني 
يح املوعود عليه السالم، وعوان هلم يف التشبث بصدق دعواه  عليه السالم. وآخر دعواان أن احلمد ابملس

 هلل رب العاملني. 

 

 د. أمين فضل عودة 

16 -9 -2021 
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 للطبعة األوىل الكاتب قدمةم

 التمهيد:  

اإلسالم واتباع سّيد  احلمد هلل! مث احلمد هلل بقدر ما هذه الدنيا من ذرات وقطرات على نعمة 
اخللق وخري األانم، حممد املصطفى صلى هللا عليه وسلم، ومن بعده اتباع وبيعة مسيحه املوعود 
ومهديه املسعود جرّي هللا يف حلل األنبياء أمحد اجملتىب عليه الصالة وأزكى السالم. فلوال هذه 

 ة اإلهلية الكربى ملا كّنا وملا كتبنا.  النعمة العظيمة واملنّ 

 وبعد: 

فر الفريد انتصارا لدعوة املسيح املوعود عليه السالم، وتبكيتا ألعدائه  أقّدم بني أيديكم هذا السِّ 
ه هللا تعاىل هبا دليال على  وأعداء الدين، وتبيينا وتوضيحا إلحدى أكرب املعجزات اليت خصّ 

 صدقه وصدق دعواه، أال وهي معجزة "تعلم اللغة العربية يف ليلة واحدة".  

 املعجزة: 

 يقول املسيح املوعود عليه السالم:    

أحد  "   يقدر  وال  الكرمي،  القرآن  ملعجزة  ظالا  ابلعربية  والبالغة  الفصاحة  آيَة  ُأعطيُت  لقد 
 ." )ضرورة اإلمام( على مبارزيت يف ذلك

 ويقول أيضا: 

املعاصرين"   "ومن آايته أنه علامين لساان عربية، وأعطاين نكاات أدبية، وفضالين على العاملني
 )مكتوب امحد( 

 : ويقول

وإن كمايل يف اللسان العريب، مع قلة جهدي وقصور طليب، آيٌة واضحة من ريب، لُيظِهر على  "
وإين مع ذلك ُعلِامُت أربعني ألًفا    الناس علمي وأديب، فهل ِمن ُمعاِرض يف مجوع املخالفني؟
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العربية،   اللغات  دبية، مع اعتاليل يف أكثر األوقات وأُعطيُت بسطًة كاملة يف العلوم األمن 
وقّلة الفرتات، وهذا فضل ريب أنه جعلين أبرََع ِمن بين الُفرات، وجعلين أعذَب بيااًن من املاء  

فكْم ِمن ُملح ُأعطيُتها،  .  جعلين أفصح املتكلمنيالُفرات. وكما جعلين من اهلادين املهديني،  
ُعلِامُتها!   عذراَء  من  ُلْسنِ وكم  ِمن  فإين  فمن كان  البيان كاألدابء،  ُحْسَن  وحَوى  العلماء،   

 أستعرضه لو كان من املعارضني املنكرين.) مكتوب امحد( 

 اي ُترى؟ وما هي هذه امللح والنكات والعذراوات األدبية؟    األف  عنيفما هي هذه اللغات األرب

نه  أ، كما  يبنّي هذا الكتاب واحدا من أهم اجلوانب يف فهم أقوال حضرته عليه السالم هذه
 جيّلي أمامنا حقيقة هذه املعجزة، وهذه اآلية العظيمة، بكوهنا ظال ملعجزة القرآن الكرمي.  

فاألربعني ألف لغة من اللغات العربية حتوي بني طّياهتا الكثري الكثري، من األلفاظ والرتاكيب 
والصرفية املختلفة، اليت واملرتادفات، إال أن أحد أهم جوانبها، هو اللغات والقواعد النحوية  

تندرج حتت لغات العرب املختلفة. فقد تكلمت العرب والقبائل العربية وفق قواعد حنوية خمتلفة،  
ظهرت بشكل جلّي يف اختالف القراءات القرآنية والرواايت احلديثية، ويف الشعر والنثر. إال  

د، وسبب هذا االقتصار هو أن عربّيتنا اليوم مقتصرة على جزء يسري من هذه اللغات والقواع
عدم شيوع كل هذه اللغات، وعدم ورود كلها يف القرآن الكرمي الذي هو أمسى وأعلى درجات 
الفصاحة والبالغة،  ولكن من أهم أسباب هذا االقتصار أيضا هلو الرغبة يف أتطري وتيسري اللغة 

 .  ، وليس لكون هذه اللغات خاطئة وجعلها سهلة املنال

التأكيد على أن اخلروج عن إطار القواعد النحوية الرائجة اليوم، والسري على   ال بّد هنا منف
القدمية، النحوية  اللغات  الرائجة وغري املتبعة، ال ميكن أن يعد خطأ   القواعد أو ُقل  أو غري 

فصيحا، صحيحا و ال يُعد خطأ حىت عند النحاة أنفسهم، بل يعتربونه كالما عربيا    حبال، كما أنه 
 شيوعه.   وى كونه مما دار يف فصيح الكالم ونُقل عن العرب الفصحاء وإن قلّ ال لسبب س

فالناطق على قياس لغٍة من "لغات العرب" مصيب غري خمطئ، ويف هذا يقول ابن جين: "
 ( 14/2وإن كان غري ما جاء به خريًا منه.")اخلصائص، 
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قِ :  ويقول أبو حيان لقبيلة  لغة  والتكعليه  يسَ وإذا كان  التسهيل،  .)التذييل  شرح  يف  ميل 
28/2 ) 

 ،وبناء عليه فإن ما نعرضه يف هذا الكتاب، هلو هذا الوجه من إملام املسيح املوعود عليه السالم
الكثري من اللغات النحوية اليت ليست هي برائجة يف  على  الوحي النازل عليه،    تضمُّنأو قل  

فسهم وعلمائها وأدابئها. ومن كتاابتنا اليوم، بل وقد تغيب عن الكثري من متخصصي اللغة أن
جاء حتّدي املسيح املوعود عليه السالم، لكل من يرى نفسه من األدابء    -وغريه  -هذا املنطلق  

 أن ينازله يف هذا املضمار.  

هذا  مظاهر  من  إن  بل  العربية،  القبائل  هبا  تكلمت  قدمية  لغات  على  مقتصرا  األمر  وليس 
عربية، حىت الرائجة واملتداَولة    أساليب ولغات طة على  بس   (عليه السالم)األعجاز حيازة حضرته  

بني النحاة ويف كتب النحو وأمهات املراجع النحوية، إال أن استعماهلا يكاد يكون معدوما يف 
الكتاابت العصرية، كأسلوب "التضمني" مثال ال حصرا، والذي هو من أعلى األساليب البالغية  

 اء اللغة أنفسهم العارفني بدقائقها ونكاهتا.  يف اللغة العربية، وال يطرقه إال بلغ

يغيب الكثري فليس من الغريب أن  وملا مل يعد الكثري من لغات العرب رائجا يف كتاابت اليوم،  
منها عن نظر الّنظاَرة والقرّاء، لدرجة أنه قد خُيَيَّل إليهم أهنا أخطاء لغوية وحنوية، وهم ال يدرون  

اللغات   هذه  فتصبح  املرتفعة؛  البالغة  وأساليب  املختلفة  العرب  لغات  تندرج حتت  من  أهنا 
لطرافة اللغوية، ولندرة ورودها  فظية، ِلما فيها من ال ل اعذراوات  الكالمية و اللح  املدبية و األنكات  ال

امللح   عن  السالم يف حديثه  عليه  املوعود  املسيح  مقصد  أراه  ما  وهذا  العربية.  األدبيات  يف 
 ومن هنا خنلص إىل معيار احلكم على لغة املسيح املوعود عليه السالم: والنكات والعذراوات. 

 
 

 العربية : معيار احلكم على لغة املسيح املوعود عليه السالم 
لذا فمعيار احلكم على صحة لغة املسيح املوعود عليه السالم، ال ميكن أن يقتصر على ما يُعلَّم  
اليوم يف مناهج الدراسة، بل معيار احلكم هو على لغات العرب املختلفة، وهذا املعيار أقرّه  
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تالف اللغات العالمة النحوي ابن جين، حيث أفرد اباب خاصا يف كتابه اخلصائص، أمساه: "اخ
 وكلها حجة" فقال :  

مل يكن خمطًئا لكالم العرب، لكنه كان يكون  )اللغات املختلفة(  إاّل أن إنسااًن لو استعملها    "
خمطًئا ألجود اللغتني. فأمَّا إن احتاج إىل ذلك يف شعر أو سجع فإنه مقبول منه، غري منعّي  

ويقول على مذهب من قال كذا   ،عليه. وكذلك إن قال: يقول على قياس من لغته كذا كذا
 "كذا.

وإن كان    ،وكيف تصرفت احلال فالناطق على قياس لغٍة من "لغات العرب" مصيب غري خمطئ
 ([14/  2غري ما جاء به خريًا منه. " ]اخلصائص )

  -وإن كان غريه أقوى منه-" ليس ينبغي أن يُْطَلق على شيء له وجه يف العربية قائم  مث قال:  
 ([236/  1واإليضاح عنها ) ]احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات أنه غلط " 

ِقيَس عليه. )التذييل والتكميل يف شرح   لقبيلة  لغة  يقول: وإذا كان  أبو حيان حيث  ويؤيده 
 ( 2/  28التسهيل، 

فمفهوم كالم ابن جين هذا، أنه ال ميكن أن خنّطئ من يتكلم على لغة من لغات العرب ابلذات 
ا يف شعر أو سجع، أو إذا صرّح جبانبها أنه يتحدث على لغة كذا وكذا أو مذهب إذا جلأ إليه

كذا وكذا. وهذا متاما ما ينطبق على املسيح املوعود عليه السالم، حيث صرّح حضرته بشكل 
واضح أنه يتحدث بلغات العرب املختلفة، بقوله عليه السالم إن هللا تعاىل قّد علمه أربعني 

 العربية. ألف لغة من اللغات 
فتصبح هذه اللغات هي احملك واملعيار، الذي يُثبت أن هذه اللغات اليت حتدث هبا املسيح  

 املوعود عليه السالم كلها صحيحة وال ميكن أن يُعزى هلا اخلطأ.  
 خلفية هذا الكتاب:    

وعود وقع يف فّخ هذه اللغات والنكات وامللح اللغوية من سّولت هلم أنفسهم معارضة املسيح امل
عليه السالم، يف زمانه وهذا الزمان؛ فاختذوا من هذه األلفاظ ذريعة للطعن يف لغته عليه السالم،  

وما جاءت اعرتاضاهتم هذه إال غرورا مبا محّلوا أنفسهم من ألقاب    . ا منهم أهنا أخطاء لغوية ظنّ 
تدقيق ومتحيص.  ال تنقيب و   ريف اللغة، ليتضح فيما بعد أهنا ألقاب جهل ال علم، وشهادات هتو 

فلم يرفعوا عقريهتم إال جلهلهم املدقع يف مدى اتساع اللغة العربية، واختالف لغاهتا، ومرونتها  
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اليت  األساليب  واملشاكلة، وغريها من  والتضمني  فيها، كالتقارض  الكالمية  األساليب  وتنوع 
نحى بعيدا عن اجلمود ُتضفي نوعا من الّتفنن واملرونة والتوّسع يف اللغة العربية، وتنحو هبا م

 والصالبة املقيتة.  

؛  والدجل  وملا بلغ السيل الزىب، وطفح كيل هذه االعرتاضات، ووقع يف أسرها ضحااي اجلهل
كان ال بّد أن نستّل السيوف من أغمادها ونَعمل على إطفاء انر الفتنة وإمخادها. فُخضنا 

نا إمياننا الذي ال يتزعزع بصدق وترس؛  غمار احلرب وفنون الطعن والضرب، وسيوفُنا أقالمنا
 املسيح املوعود عليه السالم.  

السالم،  املوعود عليه  املسيح  لغة  بّد أن نغوص يف أعماق حبر  وهلذا اهلدف اجلليل كان ال 
لنخرج منه إىل حميط اللغة العربية الذي ال انتهاء له وال شاطئ حيّده، لنسرب غور هذه اللغات، 

وكم من   العذراوات.و ونطّلع على أحلى ما فيها من نكات، ونقف على ما تضمنته من امللح  
هق بّكتناه وكم من شاعر أبكمناه وكم من حامل لقب أو شهادة يف اللغة أفحمناه ومن  متفي

حيث أثبتنا لكل هؤالء أن كل ما اعرتضوا عليه يندرج حتت    لقبه نّصلناه، بكل ما قلناه وكتبناه!
 :  ما يلي

 حصيلة البحث يف هذه اللغات:

لكن جيهلها املعرتضون وغفلوا  الكثري من هذه اللغات والقواعد هي قواعد عربية قرآنية و   -
 عنها لقلة علمهم ابللغة العربية.  

الكثري منها لغات عربية رائجة يف النصوص القدمية، مثل: القراءات القرآنية املختلفة  -
 واحلديث الشريف ولغة اإلمام الشافعي. 

 الكثري منها لغات قدمية لقبائل عربية خمتلفة مشهود هلا بفصاحتها ونقاء لغتها.   -
املدرسة  ال - مثل:  املختلفة،  النحوية  املدارس  هبا  وقواعد عربية أتخذ  لغات  منها  عديد 

 الكوفية والبغدادية، خالفا للمدرسة البصرية الرائجة اليوم. 
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الكثري منها قواعد حنوية معروفة ومذكورة يف الصفحات األوىل ألمهات املراجع النحوية،   -
 ولكنها غري مستعملة كثريا يف يومنا هذا.  

لكثري منها ما يندرج حتت أسلوب احلمل على املعىن يف اللغة، خاصة ما يتعلق بتذكري ا -
املؤنث وأتنيث املذكر وإفراد اجلمع ومجع املفرد واملثىن. رغم أن الكثري يف هذا الباب 
يندرج حتت قواعد عربية معروفة ورائجة، لطاملا عجبُت كيف جيهلها من حيّمل نفسه 

 لقبا يف اللغة.   
ري منها أساليب يف غاية الرفعة والبالغة، واليت ال ميكن أن يكتب فيها إال أبلغ الكث -

 بلغاء اللغة، كأسلوب "التضمني" وفق ما يقّر بذلك جممع اللغة العربية يف القاهرة.  
بعضها لغات عربية خمتَلف عليها بني النحويني والبيانيني ومفسري القرآن الكرمي، بل  -

ا الكتب العربية، مثل اعتبار "شبه اجلملة"  نية قدمية مل تنقلها إليويعتربها البعض لغة عرب
 مبتدأ وامسا للنواسخ.  

شائعة   - غري  حنوية  لغات  منها  معروفةالقليل  النحاة    حيث،  ولكنها  بعض  هبا  أيخذ 
 وتقّر بذلك املراجع نفسها.   ،ويقّرون هبا وبصحتها 

ية وامللح وطرائف الكالم،  جزء من هذه اللغات ما ُيستعمل على سبيل النكات األدب -
 مثل نصب الفاعل ورفع املفعول، وكذا تقارض األحكام النحوية بني األلفاظ املتشاهبة.  

   يف قراراته املختلفة. العديد من هذه اللغات يقّر هبا جممع اللغة العربية القاهري، -

 وهذا غيض من فيض مما يقدمه هذا الكتاب.  

وابلوقوف على ُكنه هذه اللغات املختلفة، تتجلى أمامنا معجزة املسيح املوعود عليه السالم يف 
د الوحي الرابين الذي يعلِّمه متضمنا  و لغته العربية، فإن إملامه مبجمل هذه اللغات، أو ُقل ور 

م الشائعة  واحلديثة،  القدمية  اللغات،  اللغة هلذه  هذه  أبناء  جيهلها  واليت  الشائعة،  وغري  نها 
أنفسهم، وقد ال أكون مبالغا إن قلت جيهل الكثرَي منها الكثرُي من متخصصي اللغة العربية 

فهذا األملام وهذه البسطة هلي أكرب دليل على أن تعلُّم حضرته عليه السالم هلذه    -أنفسهم



 
 

25 
 

ّزل عليه، وأكرب دليل على صدق هذه املعجزة وهذه اللغة مل يكن إال بفعل الوحي الرابين املتن
 اآلية السماوية اليت خّصه هللا تعاىل هبا.   

 البالغة وهذه اللغات: 

 عزى البالغة إىل لغة غري شائعة؟  وقد يتساءل البعض كيف ميكن أن تُ 

أقول: مثلما بيّناه أعاله فإن أغلب هذه اللغات معروفة ورائجة، والكثري منها أساليب ولغات 
، فهو يندرج وغري املشهور   وقواعد قرآنية هي قمة البالغة العربية، أما القليل من غري الشائع  

دقائقها  حتت أسلوب التفنن ابللغة، وامتالك انصيتها وتطييعها وفق رغبة الكاتب البليغ العامل ب
 ولغاهتا حىت الشاذ منها، وهو يعلم أنه غري خارج عن إطار الصحيح من لغات العرب. 

فإذا كان ورود هذه اللغات يف كتاابت املسيح املوعود عليه السالم، قد جاء طوعا من أجل 
إظهار وجه من وجوه اإلعجاز، وإلراءة بسطة حضرته على اللغة وامتالك انصيتها؛ مع األخذ 

مع ادعاء حضرته استخدامها بتعليم هللا تعاىل له،  عتبار أن هذه اللغات قد جاءت  بعني اال
الظاهرةوجاءت   البالغة  تغلب عليها أضعافا مضاعفة،    البّينة  إىل جانب  واليت  اليت حتاذيها 

وغري الشائع، لتصبح مظهرا من مظاهر التفّنن غري املشهور  فتخرج هذه اللغات من مستوى  
من شأنه أن يضفي وجها جديدا على البالغة اليت يف التعابري األخرى احملاذية    يف الكالم، الذي 

هلا. واألهم من ذلك أهنا تصبح بذلك وجها مبّكتا من وجوه اإلعجاز اللغوي، نظرا لعجز حىت 
، واستخدامها  تيان هبا ومجعها واإلملام فيها  من اإل  -يف هذا العصر-كبار األدابء وحنارير اللغة  

 .  لس بعيد عن التكلفأبسلوب س

وإذا كان جيوز للشاعر ما ال جيوز لغريه يف اخلروج عن املألوف ليستقيم وزن شعره، أفال جيوز  
اللغات من هللا العالم كنوع من مثله وأكثر منه   ملسيح آخر الزمان الذي ادعى تعلمه هذه 
 اإلعجاز اللغوي. 

هبذه امليزة الفريدة، يف تكلمه بلغات    وإذا كان هللا تعاىل قد قّرر أن خيّص مسيح آخر الزمان
أبنه   النحاة  فيما صّنفه  ابلتقّيد  ملَزما  ملسيحه  تعاىل يف وحيه  فهل كان هللا  املختلفة،  العرب 
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م آدم األمساء كلها، ملَزما الشائع من لغات العرب؟ وهل كان هللا تعاىل مالك امللك ومن علّ 
مل يوحي  أن  يف  والشعراء  األدابء  من  اإلذن  على  أبخذ  تلك  أو  بلغة كهذه  املوعود  سيحه 

شذوذها!؟ وإن كان هللا تعاىل قد قّرر أن تكون هذه اللغات من مسات اإلعجاز اللغوي عند  
مسيحه املوعود، فهل جُيعل هللا موضع لوم ممن ظنوا أنفسهم محاة اللغة واألدب!؟ وهل كان 

وحيه ملسيح الزمان بتصنيفات النحاة  هللا الذي خلق العرب والعربية بلغاهتا املختلفة، مقيَّدا يف
 وما اقتصر عليه أهل اللغة تيسريا هلا!؟   ،وآرائهم!؟ أو مبا راج من اللغات العربية فقط

 تفكروا يف هذا اي أويل األلباب...  

ومن هنا خنلص إىل أن هذه اللغات، قد جاءت هلدف إثبات بالغة املسيح املوعود عليه السالم 
ة. ولعل أشد ما يعرّب عن كل هذا قول املسيح املوعود عليه السالم نفسه وامتالكه لناصية اللغ

 حيث قال:  

 فال تستطلعوين ِطْلَع أديٍب، وما أان يف بلدة األدب إال كغريٍب" )إعجاز املسيح(" 

 والدة الكتاب:  

ُولد هذا  السالم،  املوعود عليه  املسيح  اللغات، وكنه معجزة  الوقوف على حقيقة هذه  بعد 
حبثا قمت هبا يف هذا املوضوع، وهي عمل ثمانني  اب. وهو حصيلة ما يقارب املائة والالكت

من   ة ري جزئي مل ينته بعد. وقد أمسيته " اإلجياز يف مظاهر اإلعجاز"؛ نظرا لكون السلسلة الكب
حتت عنوان" املظاهر اإلعجازية يف لغة املسيح املوعود عليه السالم  ُوضعت  املقاالت اليت كتبتها  

 عربية". ال

وقد قمت يف هذا الكتاب ابختصار واختزال وإجياز الكثري من الشواهد والنصوص اليت ضّمنتها   
يف تلك األحباث، وجئت به على صورة جدول ليتسىن للقارئ االّطالع عليه بُيسر أكرب من  
املقاالت واألحباث نفسها؛ على أن يكون هذا الكتاب مقدمة لكتاب أكرب منه، سأمجع فيه  

ن هللا كل ما يف تلك املقاالت واألحباث. أما ما دفعين إىل نشر هذا اجلزء وهبذه الصيغة،  بعو 
هو طلبات اإلخوة اليت وصلتين، وكذا أسئلتهم املتكررة حول هذا املوضوع واليت يبعثوهنا يل بني 
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الفينة واألخرى؛ فكان ال بّد من وضعه وإخراجه يف هذه املرحلة ولو كعمل جزئي، ليتسىن 
 خوة الكرام االّطالع عليه وعلى ما فيه من ردود.  لإل

 منهج األحباث والكتاب:  

كان اهلدف من األحباث اليت أجريتها هو الوقوف على ما اعرُتض عليه من كالم املسيح املوعود 
عليه السالم، والبحث عن القواعد اللغوية اليت تندرج حتتها، أو البحث عن اللغات النحوية  

ّم من املختلفة اليت تؤيدها، أو إجياد ما يناصرها ويشاهبها يف كالم العرب املنظوم واملنثور. وأه
نفسهم، ولو كان  أذلك، البحث يف أقوال النحاة إلجياد من أيخذ مبثل هذه اللغات من النحاة  

 واحدا فقط.  

وهذا ما حدث بفضل هللا وعونه، فقد ُوفقت من هللا تعاىل للوقوف على اللغات العربية والقواعد 
أهن بذلك  ليتضح  هبا،  الذين أيخذون  النحاة  وأمساء  هلا،  املؤيدة  عربية النحوية  لغات  ا كلها 

صحيحة وفصيحة ال ميكن القدح فيها، ُندها يف القرآن الكرمي والقراءات القرآنية واحلديث 
 الشريف وكالم العرب املنظوم واملنثور.  

ومن بني أهم املصادر اليت اعتمدان عليها كان كتاب "شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت  
شهر حناة القرن السابع اهلجري وما بعده. وتكمن  اجلامع الصحيح" البن مالك األندلسي، أ

أمهية هذا املصدر أنه يوّجه وخيرّج املشكالت النحوية  الواردة يف "جامع صحيح البخاري"،  
واليت   البخاري،  وستني حديثا يف صحيح  املائة  عن  يربو  ما  فيه على  مالك  ابن  وقف  وقد 

ليت اعرُتض عليها يف كالم املسيح  تضمنت إشكاالت لغوية وحنوية، جزء منها مشابه لتلك ا
اللغوية  املشكالت  هذه  بتوجيه  هذا  من خالل كتابه  مالك  ابن  وقام  السالم.  عليه  املوعود 
واحلديث   القرآنية  القراءات  يف  الواردة  تلك  سيما  ال  املختلفة،  العرب  لغات  على  والنحوية 

شريف على مصراعيه. الشريف؛ وفتح بذلك وبكاتبه هذا ابب االحتجاج ابحلديث النبوي ال
فهو منهج ابن مالك أيضا، ويؤكد صحة    -حىت الشاذ منها-وأما االحتجاج ابلقراءات القرآنية  

شاذة؛ ألن    -عند بعضهم -يف بقوله:"وال يقال إن هذه القراءة  االنحو الو صاحب  هذا املنهج  
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النحو الوايف، ما جيوز يف القرآن الكرمي جيوز يف غريه من ابب أوىل، كما نص عليه الثقات" )
587/3 .) 

وبناء عليه جاء منهج هذا الكتاب، حيث وضعناه بصورة جدول نعرض من خالله االعرتاض 
املختلفة هلا التوجيهات  املعرتض عليها، مث كتبنا  الفقرات  مؤيَّدة ابلنصوص من أمهات    ،مع 

قرآنية واحلديث  املصادر العربية، مث أوردان بعدها شواهد أخرى من القرآن الكرمي والقراءات ال
من   شواهد  لغة اإلمام الشافعي اليت تعترب هي األخرى من مصادر االحتجاج، وكذاو   ،الشريف

ليتسىن   ؛مث ذيّلنا كل ذلك بروابط املقاالت واألحباث املتعلقة هبا   ،كالم العرب املنظوم واملنثور 
 للقارئ الرجوع إليها عند احلاجة والتحقق أو التوسع يف املوضوع.  

 ات متعلقة مبنهج البحث: تنويه

لوقوف على التوجيهات املختلفة للغات املسيح املوعود عليه لاإلمكان    قدراجتهدان   -
بل   ،ن تكون هلا توجيهات أخرى قد غابت عن أنظارانأالسالم، إال أن هذا ال مينع  

 .  تؤيد ما وصلنا إليه، وأقوى منها
ن اإلسهاب فيها  أإال يف بعض املواضيع اليت رأينا    ،اإلمكان  ر حاولنا إجياز املوضوع قد -

 ضروري لفهم القضية.  
وليس حبرفيته.   - بشكل موجز خمتصر وابملعىن  االعرتاضات  بكتابة   لتحقق من ل فقمنا 

 االعرتاضات بشكل دقيق ال بد من الرجوع إىل املقاالت واألحباث ذات الصلة. 
كذلك الكثري من النصوص اليت اقتبسناها من املراجع النحوية، قمنا ابجتزائها مبا يوصل  -

الفكرة املقصودة فقط، وللوقوف على النصوص الكاملة ال بّد من الرجوع إىل املقاالت 
 سها.  األصلية أو إىل املراجع نف

يف خانة البحث واملراجع كتبنا جبانب كل حبث إىل أي سلسلة من املقاالت يتبع كما   -
يلي: )مظاهر= املظاهر اإلعجازية يف لغة املسيح املوعود عليه السالم العربية(، )فصل=  
فصل الكالم يف غريب ألفاظ اإلمام(، )آتوين= آتوين ما زعم من أخطاء ..أخّرْجها  

 لكم(
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در وأمساء العلماء والنحاة وكذلك الشواهد هي على سبيل املثال ال  النصوص واملصا -
مما    غريها  الكثري   بوجود ال شك  و ن يف املقاالت الرئيسية،  احلصر، فالكثري غريها مضمَّ 

 إال أننا مل ندرجه حىت يف املقاالت نفسها اختصارا واكتفاء مبا أوردانه.  ،يؤيد أقوالنا
أكثر من توجيه، من املمكن أن نكون قد أشران إبشارة    يف بعض املواضع اليت ذكران فيها -

إمنا   ، للتنويه أبنه ليس التوجيه األساسي يف املوضوع   ،)*( جبانب أحد التوجيهات   ُنمة
الشواهد نظرا النطباقه وصحته يف ذلك  ندرجه إلمكانية أن يكون واحدا من هذه 

 املوضع أيضا.  
سني مزدوجني ))..(( وإما خبط حتيت  إما بقو   ،أشران للكلمات ذات الصلة ابملوضوع  -

 .  س س  س
االستماتة يف إجياد أي توجيه للعبارات قبل   الذي نسري حسبه وندعو له هو منهجنا   -

 جد أي توجيه فال بد من األخذ به.  اللجوء إىل ادعاء السهو فيها، إذ طاملا وُ 
إمنا    فيها،  واضح قد يستغرب البعض ملاذا نذكر توجيهات عدة رغم وجود توجيه واحد   -

ي أوحنن لن نتواىن عن ذكر    ،ن هذه األمور علمها املطلق عند هللا تعاىلأذلك    دّ مر 
عترب توجيها ولو كان أقل قوة من غريه. فهدفنا ليس القطع  قد تُ  ،لغة من لغات العرب 

، وإثبات اندراج لغات املسيح املوعود عليه السالم حتت لغات وإمنا إظهار هذه اللغات 
 . املختلفةالعرب 

واترة دون    من السورة،  كون اترة ابعتبار البسملة اآلية األوىليايت القرآنية قد  ترقيم اآل -
   هذه اآلايت.قلت منها وفق املصادر اليت نُ  ، وذلك ذلك 

هذا الكتاب هو عمل جزئي، إذ من خالله نرد على أغلب االعرتاضات اليت سيقت  -
نتمّ  هذا العمل يف املستقبل القريب إن شاء هللا    يف هذا املوضوع، ولنا بعون هللا أن 

ليصبح عمال    ، أو خنرجه كجزء اثن،لحق هذه األعمال هبذا السفر مستقبالتعاىل، لنُ 
فعلى سبيل املثال ما يتعلق بباب التذكري والتأنيث وأساليب احلمل كامال ومتكامال.  

االعرتاضا مجيع  يشمل  ال  الكتاب  هذا  يف  موجود  هو  فما  املعىن،  وسنقوم على  ت 
 بتغطيتها قريبا بعون هللا. 
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مت ترقيم الفقرات املعرَتض عليها بشكل تسلسلي، لكي تكتسب كل فقرة رقما خاصا   -
 هبا.  

 : دعاء ونداء

ذا الكتاب كل اإلخوة واألخوات الذين يتوقون ملعرفة حقيقة لغة  هب نسأل هللا تعاىل أن ينفع  
املوعود   السالم،  املسيح  تعاىل  عليه  هللا  وأدعو  اللغوي. كما  إعجازه  هذا  أوحقيقة  جيعل  ن 

للكثريين تعرّ   ،الكتاب مصدر هداية  املوعود عليه يف  واملسيح  املهدي  اإلمام  فهم على دعوة 
 به ومبايعته.   السالم ومعجزته اللغوية واللحوق

  ، معلميها ومتعلميها  ،نقادها  ،شعرائها ،  أدابئها  :وهنا ال يسعين إال أن أهيب بكل علماء اللغة
موضوعية،  دراسة دقيقة    أن يدرسوهاو   ،على لغة املسيح املوعود عليه السالم العربية  أن يطّلعوا

وجه اإلعجاز  أوف على  جل الوقأ  ال تشوهبا شائبة من العداء الديين والعقدي املسبق، وذلك من
 .   والتعرف عليها فيها

 وفقنا هللا مجيعا ملا حيبه ويرضاه!!   
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 : التوكيد 1ابب

 : توكيد النكرة 1فصل 
 اللغة:                               

 توكيد النكرة مطلقا  -
 بدل الكل من البعض )وفق السيوطي(  -
 بدل الكل من الكل    -

 ال جيوز إال إذا أفادت.   توكيد النكرة
4    

 االعرتاض  
 وعدد الفقرات   

فاختتم عند ذلك  1 املسيح  اليت كانت    حمارابٍت كلها: وإذا غلب 
 جارية بني العساكر الرمحانية والعساكر الشيطانية )خلطبة اإلهلامية( 

 )كرامات الصادقني(أمٍم مجيعها: رؤوٌف رحيٌم كهُف 2
 )محامة البشرى( من أقوال كلها: وكان قوله خريا 3
إشاعة  4 قبل  بل  صاحل  واقعاٍت كّلها:  شيخ  ُوْلِد  ِمن  رجٌل   ،

 غزنوي)مكتوب أمحد(

 الفقرات 

 : جواز توكيد النكرة مطلقا على مذهب بعض علماء الكوفة . 1
أو حُتمل هذه العبارات على البدل )بدل الكل من الكل،  قد  : أو  2

الكل من السيوطي ابآلايت:}فَُأولَِئَك   البعض،  بدل  له  الذي مّثل 
ًئا ) اجْلَنََّة    يَْدُخُلونَ  َعْدٍن الَّيِت َوَعَد الرَّمْحَُن   نَّاتِ ( جَ 61َواَل يُْظَلُموَن َشيـْ

 (. 62 -  61({ )مرمي 62ِعَباَدُه اِبْلَغْيِب ِإنَُّه َكاَن َوْعُدُه َمْأتِيًّا )

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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مطلقا،   النكرة  توكيد  األخفش  إال  البصريون  بعض  "ومنع  وأجازه 
وأجازه بعضهم إذا أفاد ومنعه إذا مل يفد." ]شرح    الكوفيني مطلقا،

 ([296/  3التسهيل البن مالك )

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية   والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب

1gN-https://wp.me/pa2lnY      ( 1)فصل الكالم 
1ho-https://wp.me/pa2lnY      ( 2)فصل الكالم 
1hV-https://wp.me/pa2lnY      ( 3) فصل الكالم 
4KE-https://wp.me/pa2lnY     ( 130)مظاهر 

والشواهد  املراجع  مع  البحث 
 وآراء النحاة 

 
 

 : إعراب ألفاظ التوكيد املعنوي2فصل 
 اللغة:  

 وقوع الفاظ التوكيد املعنوي معمولة للعوامل اإلعرابية املختلفة  -

املعنوي إىل الضمري دون وجود مؤكَّد قبلها إضافة ألفاظ التوكيد  
 مجيَعها.   يعود الضمري إليه خطأ. كأن نقول:مجع كلَّه، وأنكر 

34 

 االعرتاض 

 

 عدد الفقرات  
مَجع : وداوَم على أن يكتب أمام عينه آيًة آية كما كان ينزل حىت 5

 . )محامة البشرى(. ))مفعول به((كلَّه
يف ساعة أمواات. )مواهب الرمحن(. ))مفعول    جَعل كلَُّهم: والتطعيم  6

 به(( 
مقدَّما  7 التويف  وعد  وكان  ))اسم  على كلِّها:  البشرى(  )محامة   .

 جمرور(( 
: وأمحد هللا على أين ما وجدت إهلاما من إهلامات خيالف كتاب  8

موافقا بكتاب رب العاملني. )محامة البشرى(  وجدت كلَّها    هللا، بل
 ))مفعول به(( 

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-1gN
https://wp.me/pa2lnY-1ho
https://wp.me/pa2lnY-1hV
https://wp.me/pa2lnY-4KE
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املعارضات  9 عن  ختلو  ال  األحاديث كلها  هذه  أن  فاحلاصل   :
 . )محامة البشرى( ))مفعول به(( فاعتزِْل كلَّهاوالتناقضات، 

الكيد والظلم. )نور احلق( ))مفعول    نسجوا كلَّها: بل  10 مبنسج 
 به(( 
للمقابلة وهلم مخسة آالف. )نور احلق(. ))مفعول   وندعو كلَّهم:  11
 به(( 
قوًما ضاّلني. )نور احلق(. ))اسم كان على اعتبار    وكان كلُّهم:  12

 أصله مبتدأ(( 
 ورأيَت اي قدير. )نور احلق(. ))مفعول به((  ومسعَت كلَّه: 13
جهالء. )نور احلق(. ))اسم كان على اعتبار   كان كلُّهم: لقد  14

 أصله مبتدأ(( 
من حضرة الكربايء. )منن الرمحن(. ))مفعول   ُرزقُت كلَّها: بل  15
 به(( 
بيان. )منن   أُمُّ كلِّها: فال بد من أن نقّر بلساٍن، هي  16 لكمال 

 الرمحن( ))مضاف إليه جمرور(( 
كاحملققني.    أرينا كلَّها: وما قلنا هذا القول كصفري الالعبني، بل  17

 )منن الرمحن(. ))مفعول به(( 
من املعادين املعتدين. )مكتوب أمحد(. ))مفعول    ورأيت كلَّهم:  18
 به(( 
 مث طالب كاملصرّين. )حجة هللا(. ))مفعول به((  َتَب كلَّهاوكَ : 19

فَأرِسْل إيّل مكتوبك العريّب ابلسرعة. )حجة    فعلَت كلَّه: وإذا  20
 هللا(. ))مفعول به(( 

)اخلطبة    واتفق كلُّهم:  21 هللا.  من  بفضل  أتى  عيسى  أن  على 
 اإلهلامية(. ))فاعل مرفوع(( 
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وما أنبَأان أبمسائهم. )اخلطبة    قصص كلِّهم: وما قّص علينا ربنا  22
 اإلهلامية( ))مضاف إليه جمرور(( 

اإلسالم  23 ملوك  ذكر  ِمن  ههنا  مرادان  ليس  ظاملون.    أن كلَّهم: 
 )اهلدى والتبصرة( ))اسم إن منصوب((

يف كتبهم أهنا ُصنعت جلراحات عيسى. )اهلدى    وكَتَب كلُّهم:  24
 والتبصرة( ))فاعل(( 

تعلم  25 فأنت  األحاديث  وأما  القليل أن كلَّها  :  القدر  إال  آحاد 
 الذي هو كالنادر. )محامة البشرى(. ))اسم أن منصوب((

: فيكُفرون نعم هللا، وال يتوّجهون إىل وعِظ واعظ ... بل عندهم 26
إليه    لِّهاجواُب ك ))مضاف  البشرى(  )محامة  الرمح.  أو  السيُف 
 جمرور(( 

حبسن نياته )سر اخلالفة( ))اسم    على كلِّهم: مع أن هللا فّضله  27
 جمرور(( 

أمجعني. )إعجاز   أمَر كلِّهم: وأنه أعطى كلَّ شيء َخْلَقه وكَفل  82
 املسيح( ))مضاف إليه جمرور(( 

92  ... أاثثة  الوكالة  ألفراس  وأعدَّ  واحٍد   لريمي كلَّهم:  قوٍس  من 
 السهاَم. )مواهب الرمحن(. ))مفعول به(( 

ألفته يف هذه األايم. )التبليغ( ))مفعول   سبق كلَّها: وكتاب آخر  30
 به(( 

الوساوس(    فنبْذان كلَّه:  13 )دافع  الرديِّ  أيدينا كاملتاع  ِمن 
 ))مفعول به(( 

: قد كان إمجاع الصحابة على موت عيسى أّوَل إمجاع انعقد يف 32
وما كان فرد خارًجا منه كما أنتم تعلمون.    ابتفاق مجيِعهم،اإلسالم  

 )اخلطبة اإلهلامية( ))مضاف إليه جمرور(( 
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م. )جلة النور( ))فاعل  صائلني على اإلسال  اجتمع مجيُعهم: وقد  33
 مرفوع((

وعلى كّل من جاء من   على مجيِعهم: فمن صال عليه فقد صال  43
 حضرة الكربايء. )االستفتاء( ))اسم جمرور(( 

فكأمنا  53 العزّة  أحد من صفات حضرة  أبديّة  أنكر  فمن  أنكر : 
 ومال إىل الدهريّة. )االستفتاء( ))مفعول به منصوب(( مجيَعها

 ابسم اجلنني. )منن الرمحن( ))انئب فاعل مرفوع((   ُعهاومُسّي مجي:  63

من العدل واحلزم واالحتياط.    خرج كالمهافهذان حزابن  :  73
 )مواهب الرمحن( ))فاعل مرفوع ابأللف ألنه مثىن(( 

وتعلمون أن ُدوَده ال هَتِلُك إال يف صميم الربد أو يف صميم  :  38
)م  فاختاروا كليهمااحلر،   الضر.  من  الرمحن(  تُعَصموا  واهب 

 ))مفعول به منصوب ابلياء ألنه مثىن(( 
جواز أن تقع ألفاظ التوكيد املعنوي لغري التوكيد إعرااب. فتكون  
فاعاًل، أو مفعواًل، أو مبتدأ، أو خربًا، أو غريه. فتعترب توكيدا من 

 حيث املعىن فقط وليس اإلعراب. 

جاء   الوايف حيث  النحو  املعنوي  يف  التوكيد  ألفاظ  تقع  قد   ":
"وهي:   مجيالسبعة  عني، ِكاَل، كلتا، كلا،  عامة"نفس،   ع، 

د ؛  معمولة لبعض العوامل، وال تعرب توكيًدا لعدم وجود املؤكَّ
فتعرب على حسب حاجة ذلك العامل، فاعاًل، أو مفعواًل، أو  
مبتدأ، أو خربًا ... و ... وابلرغم من امتناع إعراهبا توكيًدا تظل 

الوايف   التوكيد"] النحو  -512يف حالتها اجلديدة تؤدي معىن 
513/3 ] 

 التوجيه والتخريج 

 على لغات العرب
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الصحيح  )ملحوظة:   اإلعراب  فقرة،  جبانب كل  أعاله،  ذكران 
 للفظ التوكيد بني األقواس املزدوجة.(  

 أمثلة من النحو الوايف:  
   انصرف مجيُعهم، أو: عامُتهمالزائرون 
 رأيت مجيَعهم، أو: عامََّتهمالزائرون 

 بعامَِّتهم .. مررت جبميِعهم، أو الزائرون  
 احلاضرون كلُّهم انبه.  

 وْهَو انهلُ  عنه كلُّها،مَييُد إذا والت عليه ِدالُؤهم ... فيصُدُر 
، احلاضرون   بكلهم   تكلَم كلُّهم  وأعجبُت  احلاضرون مسعُت كلَّهم، 

 " ... 
 كالمها انبه احلاضران  

   كلتامها انهبةاحلاضراَتن  
 "كلْيهما ومَتْرًا".  

القرآن  شواهد   من  مؤيِادة  
القرآنية   والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب

16T-https://wp.me/pa2lnY     (  1)آتوين 

1kN-https://wp.me/pa2lnY     (5)فصل الكالم 

مع   والشواهد البحث  املراجع 
 وآراء النحاة 

 : إضافة كال وكلتا لالسم الظاهر 3فصل 
 اللغة:  

 معاملة كال وكلتا معاملة املثىن عند إضافتها لالسم الظاهر.    -

عند إضافتها    -كاملثىن-ال جيوز نصب وجر )كال وكلتا( ابلياء  
لالسم الظاهر. بل جيوز  هذا فقط عند إضافتهما للضمري. فنقول 

 )كلتيهما(، وال نقول )كليت الصفني(. 

1 

 االعرتاض  

 

 عدد الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-16T
https://wp.me/pa2lnY-1kN
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إىل انقطاع الزمان.    كليت الصفتنيليدّل لفُظ األُنَسني على  :  93
 )منن الرمحن(

 الفقرات

جيوز على لغة للعرب معاملة كال وكلتا كاملثىن عند إضافتها لالسم  
لغة  الظاهر، وذلك برفعها ابأللف ونصبها وجرها ابلياء.   وهي 

 كما أورده السيوطي يف اهلمع.     ، لقبيلة كنانة يقرا هبا الفرااء

 التوجيه والتخريج 

 على لغات العرب

َها َما اَل زاَِيَدة ِفيِه َوُهَو كال وكلتا ِبَشْرط َأن يضافا ِإىَل ُمْضمر   "َوِمنـْ
ْسرَاء   (  23حَنْو }ِإمَّا يبلغن عْندك اْلكرب َأحدمهَا أَو ِكاَلمُهَا{ )اإْلِ

فَِإن أضيفا ِإىَل مظهر أجراي اِبأْللف  رَأَْيت كليهَما وكلتيهما  َوتقول  
ا َمَع  َوبَعض اْلَعَرب جيريهميف اأْلَْحَوال كلَها َهِذه اللَُّغة اْلَمْشُهوَرة  

ْعَراب ابحلرفني َوَعزاَها اْلفراء   الظَّاِهر جمرامها َمَع اْلُمضمر يف اإْلِ
َوبـَْعضهْم جيريهما َمَعُهَما اِبأْللف ُمطلًقا َوَما ذَكْراَنُه من  ِإىَل كَنانَة

اْلَبصرِيني .... "   َمْذَهب  ُهَو  ُمْفرد  َوَلْفظهَما  اْلمثىن  َُما مبَْعىن  َأهنَّ
 ([ 151/  1شرح مجع اجلوامع ) ]مهع اهلوامع يف

القرآن   من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية   والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب

1kN-https://wp.me/pa2lnY  املراجع   ( 5)فصل الكالم مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

د : الفصل بني 4فصل   التوكيد واملؤكَّ
     اللغة

د_   الفصل بني التوكيد واملؤكَّ
 عدم جواز الفصل بني املؤّكد املعنوي واملؤَّكد 

6 
 االعرتاض  

 عدد الفقرات
يِضلّ 40 الناس  أْن  ُقّدر  )اخلطبة  ون كلهم  : وكان  السادس.  األلف  يف 

 اإلهلامية( 
 النبأ. )التبليغ( قبل ظهور ذلك ون كلهم : وكان يعلم أهنم ميوت14
 وأنتم املصيبون؟ )التبليغ(وا كلهم : وكيف نظن أهنم أخطأ24

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-1kN
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 . )محامة البشرى( ون كلهمواخلَلق ينام : 34
 : وكانوا ))جمتمعني(( كلهم. )اخلطبة اإلهلامية(: 44
 : إن أجزاء النبوة ))توجد يف التحديث(( كلها. )محامة البشرى( 45

بني  1 وارد  فصل  ال  األوىل،:  األربع  العبارات  يف  د  واملؤكَّ   التوكيد 
حيث إن التوكيد بكلمة " كل" جاء لتوكيد ضمري الرفع املتصل الذي  

 سبقها، والعبارات صحيحة وفصيحة من الدرجة األوىل.
 أما يف الفقرتني األخريتني فالفصل موجود.

بل  :  2 املعنوي،  ده  ومؤكِا املتصل  الرفع  ضمري  بني  الفصل  صحة 
عني(،    ووجوبه  / )نفس  التوكيد املعنوي  ألفاظ  تكون  وجوازه  عندما 

مع غريمها من ألفاظ التوكيد املعنوي مثل )كلا( كما هو   وعدم لزومه
الرفع   بضمري  يكون  أن  ممكن  الفصل  وهذا  األخريتني.  الفقرتني  يف 

أو   آخراملنفصل  لفظ  بقوله:   أي  الوايف،  النحو  لذلك  مثال  ، كما 
 نفُسك أن تسافر.   وم اجلمعة "رغبَت ي

 ويف هذا يقول النحو الوايف: 
" توكيًدا  "إذا أريد توكيد الضمري املتصل، املرفوع، "املسترت أو البارز

معنواًي يزيل االحتمال عن الذات، جيء بلفظ التوكيد الذي حيقق هذا 
الغرض؛ وهو: "نفس" أو "عني"، بشرط أن يـَْفِصل بينه وبني املؤكَّد إما  

، ... وجيوز:  وإما فاصل آخر ليس ضمريًا....    ضمري منفصل مرفوع 
نفُسك   اجلمعة  يوم  "رغبَت  اخلرب"،  يف  نُفُسك  حقًّا،  أن  "رغبَت، 

حنو: احملمدون  تسافر".... يف  فالفصل  قاموا كلُّهم"وأما  أيًضا  ،  جائز 
ألن لفظ التوكيد وهو: "كل" ليس: "النفس" أو "العني".]    ال واجب؛

 [.  524/3-523النحو الوايف، 
اآلية   يف  الوايف  النحو  أورده  الذي  املثال  بني  الشبه  وجه  هنا  ويكفينا 

وَ   القرآنية: ََيَْزنَّ  تَ ُهنَّ  نْيَ  يَ ْرضَ }َوال  آتَ ي ْ رغبَت  ويف القول:  {،  ُكلُُّهنَّ مبَا 
اجلمعة  ي توجد  مع  الفقرة السادسةنفُسك،  وم  التحديث:  كلها.    يف 

 التوجيه والتخريج 
 العربعلى لغات 
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املتصل   الرفع  ضمري  بني  واجملرور  اجلار  أو  الظرف  فصل  ففيها كلها 
 وتوكيده املعنوي ) كّل( و)نفس(. لنقّر بصحة وفصاحة الفقرة السادسة.

 
بّد  3 ال  أحكام : كذلك  عليه  ينطبق  اتبٌع  التوكيَد  أن  إىل  التنويه  من 

ومنها أنه يصحا الفصل بني التابع واملتبوع  إخوته من التوابع إال ما شّذ.  
اخلامسة الفقرة  يف  وغريه، كما  بني  )ابخلرب(  فصل خرب كان  حيث   ،

 ضمري الرفع وتوكيده. )يُنظر الشواهد أدانه(
إمكانيات الفصل املختلفة بني التابع واملتبوع  ) واليت    بعضنورد هنا  

الوايف، مع أمثلتها يف  النحو  التوكيد واملؤَكَّد(، كما يوردها  تنطبق على 
 القرآن الكرمي، من خالل النّص التايل:  

 وأنه يصح الفصل بني التابع واملتبوع بفاصل غري أجنيب حمض؛: "1
يف  الوصف  َحْشٌر    كمعمول  }َذِلَك  تعاىل  َنا    -قوله   َيِسرٌي{  -َعَلي ْ

معمول املوصوف يف حنو: تعجبين معاونتك ضعيًفا الكبريُة. وعامله؛  و
اجلريحَ  أكرمت  املريَض  ...  حنو:  انجٌح .  الصانع  حنو:  واخلرب؛ 

 /[ 3/ 435.. " ]النحو الوايف  املخلُص.
2  " أجنيب:  بغري  واملؤكَّد  املؤكِّد  بني  الفصل  العاملجيوز  من  ؛  حمض 
تَ ُهنَّ  يَ ْرَضنْيَ  ومنه قوله تعاىل: }َوال ََيَْزنَّ وَ .. .. " ]النحو  {،ُكلُُّهنَّ مبَا آتَ ي ْ

 [ 3/  516الوايف

القرآن  من  مؤيدة  شواهد 
القرآنية  والقراءات  الكرمي 
واألدب  الشريف  واحلديث 

 العريب

192-nYhttps://wp.me/pa2l      املراجع   ( 3)آتوين مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : كلمة "أمجعني" 5فصل 
                                  اللغة

 محل كلمة "أمجعني" على احلال  -
 محلها على التوكيد بتقدير حمذوف -
 إلزام مجع املذكر السامل الياء والنون يف مجيع حاالت إعرابه  -

https://wp.me/pa2lnY-192
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ورود كلمة )أمجعني( منصوبة يف توكيد االسم املرفوع وحقها الرفع  
 على التوكيد.

2 

 االعرتاض  
 

 عدد الفقرات  

: ولوال دفُع هللا الطالَح أبهل الصالح لفسدت األرض ولُسّدت  46
 .(63. )سر اخلالفة، ص  الناُس كلُّهم أمجعنيأبواب الفالح وهللك  

كلُّهم أمجعني: وسجد آلدم ا74  .(83. )نور احلق، ص ملالئكة ُ

 الفقرات

حااًل،:  1 )أمجعني(  ورود  ابن  جواز   مثل  النحاة  من  العديد  بتأكيد 
والقاضي  مالك  وابن  األندلسي،  حيان  وأيب  َدَرستَـَوْيه  وابن  َكيسان 

املصادرعياض.   مبعىن   وبعض  )أمجعني(  تكون  أبن  اجلواز  هذا  تقّيد 
 )جمتمعني(. وقد تؤخذ على هذا املعىن حقيقة أو جمازا. 

من:  2 هو كوهنا  )أمجعني(  نصب  يف  األخرى  التوجيهات  صوبة  من 
أمجعني أعنيهم  أعنيكم/  تقديره:  حمذوف  مبقدر  التوكيد  . وشّبه  على 

ابن مالك هذا النصب بباب خاص أفرده سيبويه يف "الكلمات املنصوبة  
 ألنه ال سبيل أن يكون صفة ". 

أعنيهم   الناس كلُّهم  أمجعني/  أعنيهم كلَّهم  الناُس  هللك  ]التقدير: 
أعنيهم كلَّ  املالئكة  آلدم  وسجد  املالئكة كلُّهم  أمجعني/  أمجعني/  هم 

 أعنيهم أمجعني[
 ويف هذا جاء:

فأما نصب )أمجعني(، و )مجع( على احلال فمنع ذلك الفراء، وأجازه  "
" ]ارتشاف الضرب من لسان العرب    ابن كيسان، واختاره ابن مالك

 ([ 1952  - 1953/  4أليب حيان األندلسي )
 وجاء: 

لضمري  " توكيدا  أمجعني  بعضهم  قال:  وجعل  منصوب، كأنه  مقدر 
 ([ 295/  3" ]شرح التسهيل البن مالك )أعنيكم أمجعني

 يه والتخريج التوج
 على لغات العرب
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: إلزام مجع املذكر السامل الياء والنون يف مجيع حاالت إعرابه، على لغة 3
  ابن عقيل أللفية ابن مالك   ، كما جاء يف"شرحللعرب وقوم من النحاة

 (  2، فصل  35.  )يُنظر: ابب حتقيق حممد حميي الدين"
".  أمجعني: حديث النيب صلى هللا عليه وسلم، قال فيه "صلوا جلوسا  1

 ]مسند أمحد[ 
واخللق 2 واملرسلون كلهم  والنبيون  واملالئكة  عاجزون  "واخللق كلهم   :

 ([ 110]اعتقاد أئمة السلف أهل احلديث )ص:   أمجعني" كُلهم
 

القرآن  من  مؤيدة  شواهد 
القرآنية  والقراءات  الكرمي 
واألدب  الشريف  واحلديث 

 العريب

18Z-https://wp.me/pa2lnY        ( 2)آتوين 
 4CW-e/pa2lnYhttps://wp.m     ( 106)مظاهر 

4K6-https://wp.me/pa2lnY        ( 127) مظاهر 
4KB-https://wp.me/pa2lnY        ( 129) مظاهر 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 املمنوع من الصرف : صرف 2ابب 
 : املمنوع من الصرف والتناسب اللفظي 1فصل 

  اللغة
 صرف املمنوع من الصرف  للتناسب اللفظي  -

 صرف املمنوع من الصرف يف النثر خطأً 
  1   

  االعرتاض  
 عدد الفقرات

الوحوش    :84 جيعل  هلم  أانًساأن  ويهب  اإلنسانية  آداب  ويعّلمهم   ،
امدارك   ، )ُنم اهلدى( وحواسًّ

 الفقرات

واملوسيقى  السجع  أي  اللفظي،  للتناسب  الصرف  من  املمنوع  صرف 
وتناغم اإليقاع يف أواخر الكلمات واجلمل. إبقرار خمتِلف النحاة واملراجع  

 النحوية، من بينها النحو الوايف وابن مالك يف ألفيته.
 ا جاء:  وعن هذ

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

https://wp.me/pa2lnY-18Z
https://wp.me/pa2lnY-4CW
https://wp.me/pa2lnY-4K6
https://wp.me/pa2lnY-4KB
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األوىل: مراعاة التناسب يف  "وجيوز تنوينه ومنعه من التنوين يف حالتني:
آخر  الكلمات املتجاورة، أو املختومة بسجعة، أو بفاصلة يف  آخر 

إال هذا؛  اجلمل؛ لتتشابه يف التنوين، ألن    من غري أن يكون له داع 
إيقاعا عذاب على األذن، وأثرا يف تقوية املعىن، ومتكين يف  للتناسب  ه 

 [ 270/4"] النحو الوايف نفس السامع والقارئ.
 القراءات: 

 َوأَْغالاًل َوَسِعريًا{ َسالِساًل : }ِإانَّ أَْعَتْداَن لِْلَكاِفرِيَن  1
(  14)َزْمَهرِيرًا    : }ُمتَِّكِئنَي ِفيَها َعَلى اأْلَرَاِئِك اَل يـََرْوَن ِفيَها ََشًْسا َواَل 2

( َويُطَاُف َعَلْيِهْم آِبنَِيٍة  15َتْذلِياًل )َوَدانَِيًة َعَلْيِهْم ِظاَلهُلَا َوُذلَِّلْت ُقُطوفـَُها  
ْقِديرًا ( قـََوارِيرَا ِمْن ِفضٍَّة َقدَُّروَها تَـ 16)  قَ َوارِيًرا  ِمْن ِفضٍَّة َوَأْكَواٍب َكاَنتْ 

 ( 17-14({ )اإِلْنسان 17)
  يَ ُغواًث َويَ ُعوقًا : }َوقَاُلوا ال َتَذُرنَّ آهِلََتُكْم َوال َتَذُرنَّ َودًّا َوال ُسَواًعا َوال  3

 َوَنْسرًا{
يف   جاء  اللفظي  للتناسب  الصرف  من  املمنوع  صرف  )ملحوظة: 

 الكلمات املشددة واملشار هلا خبّطني حتت الكلمة(

القرآن  من  مؤيِادة  شواهد 
القرآ  والقراءات  نية الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب

2j6-https://wp.me/pa2lnY     البحث ( 4)مظاهر 
وآراء  والشواهد  املراجع  مع 

 النحاة
 : صرف املمنوع من الصرف بني اإلطالق والتخيري 2فصل 

 اللغة   
 صرف املمنوع من الصرف مطلقا -
  التخيري يف صرف املمنوع من الصرف يف صيغ منتهى اجلموع  -

 صرف املمنوع من الصرف يف النثر خطأً 
8 

 االعرتاض  
 عدد الفقرات  

 الفقرات : فاجعل حبال يف جيدي، و ))سالسال(( يف أرجلي )التبليغ(. 49

https://wp.me/pa2lnY-2j6
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 : وإن لألولياء ))حواسًّا(( آخر تتنزل من تلقاء احلق )التبليغ(. 50
 مدارك و ))حواّسا(( )ُنم اهلدى(. : ويهب هلم 51
ّيًة من البخل والُعجب )مواهب الرمحن 52  : وترى فيهم ))مواًدا(( مسُِّ
((." )حقيقة الوحي(53  : "إاّن أََمْتنا أربعَة عشَر ))دواابًّ
 : وإاّن نرى ))خواصًّا(( وأتثريات يف أدىن خملوقاته )محامة البشرى(. 54
لسماوات وال يف األرضني إال وجتدها  : ولن جتد ))حمامًدا(( ال يف ا55

 يف وجهي )كرامات الصادقني(.
: أن تلك األرض كانت مبدأً للفساد، ))ومنبًعا أواًل(( لفنت التنصر  56

 وجلعِل العبد إهلاً. )محامة البشرى(
اإلطالق،:  1 على  الصرف  من  املمنوع  ذلك    صرف  تقييد  دون 

الشعرية.   والضرورة  اللفظي  القبائل  ابلتناسب  بعض  لغة  على  وذلك 
سكنت   حيث  لغتها  ونقاء  بفصاحتها  املعروفة  والقحطانية  العداننية 
الصرف  من  املمنوع  القبائل  هذه  صرفت  فقد  العربية،  اجلزيرة  أواسط 

 مطلقا. 
: جواز صرف املمنوع من الصرف يف صيغ منتهى اجلموع والتخيري 2

ود عليه السالم أعاله.  وهي الصيغ الواردة يف فقرات املسيح املوع  فيه،
 حيث إن صرف هذه الصيغ ورد كثريا يف لغات العرب فقيل فيها: 

 والصرف يف اجلمع أتى كثريا ... حىت ادعى قوم به التخيريا 
 كل هذا أقّرت به األحباث املعاصرة  يف هذا املوضوع.  

اختيار   الصرف مطلقا يف  املمنوع من  الذين جّوزوا صرف  النحاة  من 
وتبعهم     )دون صيغة: أفعل من(الكالم    ، واألخفش  الكسائي  كان 

.    الفراء بتقييد معنيا
 ويف هذا جاء:  

األخفش   " صرف ما ال ينصرف يف اختيار الكالم: عن  الرضي  نقل 
والكسائي أهنما أجازا صرف ما ال ينصرف غري )أفعَل من( مطلقا،  

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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جييز    كالكسائي واألخفشفالفراء  ، وأنكره غريمها، ...يف سعة الكالم
اختيارا صرف غري )أفعل من( غري أنه يشرتط أن يكون امسا معرفة، فيه 
الفراء يف ضوء معاين   النقل عن  فيه  تعدد  ألف." ]"ما  أو  أو اتء  ايء 

 [16 - 15القرآن" 
 القرآن: 

ًنا ِفيَها ُتَسمَّى 1  ( 19{ )اإِلْنسان  ( 19)َسْلَسِبياًل : } َعيـْ
 ( 22{ )اإِلْنسان َوِإْسَترْبٌَق : }َعالِيَـُهْم ثَِياُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر 2

سلسبيل واستربق، أعالم أعجمية ممنوعة من الصرف وفق بعض اآلاراء.  
 )يُنظر املقاالت أدانه واملراجع(

 القراءات: 
 ( 45{ )املؤمنون َترْتًا  : } مُثَّ أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا  1
ُتُمواَن : }وَ 2  ( 95َكَما َخَلْقَناُكْم{ )األَنعام    فُ َراًدى َلَقْد ِجئـْ
ُْم َأاَل بـُْعًدا لَِثُموَد )  ََثُوًدا  : }َكَأْن مَلْ يـَْغنَـْوا ِفيَها َأاَل ِإنَّ 3 (  69َكَفُروا َرهبَّ

 ( 69{ )هود 
 احلديث:   

َثيِن 1 َعااًن : }اَل يُوِشُك َرُجٌل يـَنـْ أمحد, كتاب   َعَلى أَرِيَكِتِه { )مسندَشب ْ
 مسند الشاميني( 

ُأِخَذ  2 َرُجٌل  }قـُْلُت  ابقي  َسْكَرااًن  :  أمحد, كتاب  )مسند  مَخٍْر{  ِمْن 
 مسند األنصار(

}وَُكلُُّكْم َكاَن  3 األنصار    َظْمآانً :  مسند  أمحد, كتاب  )مسند   } ِإالَّ 
 رضي هللا عنهم( 

 وغريها الكثري من الشواهد األخرى )يُنظر املقاالت أدانه( 

القرآن  من  مؤيدة  شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب

2jk-https://wp.me/pa2lnY          (  5)مظاهر 
4Km-https://wp.me/pa2lnY       ( 128) مظاهر 

 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

https://wp.me/pa2lnY-2jk
https://wp.me/pa2lnY-4Km
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-https://drive.google.com/open?id=1tzs_seF
 i1inQ8w6qcF8sLHZjURhs-Ri 

)حبث رسالة ماجستري يف موضوع "صرف املمنوع من الصرف" / جامعة  
 الشرق األوسط األردنية(  

 : املضارع اجملزوم أو املضارع يف جواب الطلب وجواب الشرط3ابب 
 :ثبوت حرف العلة يف املضارع اجملزوم1فصل 

                                  اللغة   
 إجراء الفعل املعتل جمرى الصحيح السامل يف حالة اجلزم    -

رفع املضارع يف جواب الطلب أو رفع املضارع اجملزوم حيث ثبت حرف  
 العلة يف حالة الرفع 

2 

 االعرتاض  
 

 عدد الفقرات
 دولة عظمى )نور احلق( أعطيك : وقال اسجدين 75 .1
هللا بعوضك   أيت: فإن كنت ال ختاف هللا فاْمِض على وجهك،  85 .2

 )االستفتاء( 
 (. 70والتبصرة، ص املفتون )اهلدى فليـُْفيِت : 95 .3

 الفقرات
 

 

يف إثبات حرف العلة    إجراء الفعل املعتل جمرى الصحيح السامل،  :1
 يف اجلزم واالكتفاء حبذف احلركة املقدرة؛ على لغة للعرب. حيث جاء:  

فيكون أهل هذه    ثبوت حرف العلة مع اجلازم لغة" هذا ويف اهلمع أن  
اللغة قد اكتفوا عند دخول اجلازم حبذف احلركة املقدرة. ... وأما قراءة  

(، ..وقيل... أو إلجراء  90قنبل: }ِإنَُّه َمْن يَ تَّقِي َوَيْصرِبْ{ )يوسف:  
. " ]حاشية الصبان  املعتل جمرى الصحيح فجزم حبذف احلركة املقدرة

 ([ 152/  1على شرح األَشوىن )

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

https://drive.google.com/open?id=1tzs_seF-Ri-i1inQ8w6qcF8sLHZjURhs
https://drive.google.com/open?id=1tzs_seF-Ri-i1inQ8w6qcF8sLHZjURhs
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االستئناف :الفقرة األوىل والثانية ممكن أن توجه على    : الرفع على2
الرفع على االستئناف بعد الطلب؛ والتقدير:أان أعطيك و أنت أييت  

 من هذا ابب لإلثبات مع الشواهد( 2هللا بعوضك. )يُنظر فصل 
 القراءات:  

 ( 77{ )طه ختشى:}اَل ختف دركا َواَل 1 
 ( 90ويصرب{ )يُوُسف  يَ تَِّقي : }ِإنَّه من2

 الشعر:   
 واألنباء تنمي ... مبا القت لبون بىن زايد أيتيك: أمل 1
 اجلىن جينيك: قال هلا من حتتها وما استوى ... هزي إليك اجلذع 2
 لغة اإلمام الشافعي:  
،  موضعا من رسالة الشافعي  17وع يف  املرفورد املضارع اجملزوم بصورة   

 ومنها إبثبات حرف العلة عند اجلزم؛ نذكر منها الفقرات التالية: 
 ( 259/  1َمَعُه، َفَصلَّى هِبِْم. ) مَلْ ُتَصلِاي: الَّيِت 1
 (  311/ 1. )مل ترضى: فاستدللنا على أهنا 2

القرآن  من  مؤيِادة  شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 

الش  واألدب واحلديث  ريف 
 العريب

2S2-https://wp.me/pa2lnY        املراجع   ( 15)مظاهر مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : ثبوت نون األفعال اخلمسة يف حالة اجلزم2فصل 
      اللغة

 ثبات نون األفعال اخلمسة يف حالة اجلزمإ  -
 املضارع على االستئناف بعد الطلب رفع  -

رفع املضارع اجملزوم من األفعال اخلمسة يف جواب الطلب حيث ثبتت  
 نونه وحقه اجلزم 

1 

 االعرتاض  
 عدد الفقرات

 الفقرات )التبليغ(  تسلمني: أسلمي 60

https://wp.me/pa2lnY-2S2
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يف حالة اجلزم:  1 ، يقّر  على لغة للعرب تُثبت نون األفعال اخلمسة 
 هبا ابن جين وابن مالك. 
 ويف هذا يقول ابن جين: 

لثبات  "وأما قراءة طلحة: "فَِإمَّا تـَرَْين" فشاذة،   حلن  إهنا  أقول  ولست 
علم الرفع، وهو النون يف حال اجلزم، لكن تلك لغة: أن تثبت هذه  

 ، وأنشد أبو احلسن: النون يف اجلزم
َفاِء َلْواَل فـََواِرُس ِمْن قـَْيٍس َوُأْسَرهتِِ   اِبجْلَارِ  مَلْ يُوُفونَ ْم ... يـَْوَم الصَُّليـْ

القراءات  شواذ  وجوه  تبيني  يف  ابلنون"]احملتسب  "يُوُفوَن"  أنشده  كذا 
 ([42/  2واإليضاح عنها )

وليس جمزومة يف    اعتبار )تسلمني( مرفوعة على استئناف الكالم:  2
 جواب الطلب؛ بتقدير: أسلمي، فأنِت تسلمني.

 ويف مثيلها من احلديث الشريف يقول ابن مالك:  
 "وقول بعض الصحابة رضي هللا عنهم )فادُع هللا حيبْسها(. 

"وجيوز يف "فادع هللا حيبسها" اجلزم على جعله جوااًب للدعاء؛ ألن املعىن:  
االستئناف،  وجه.  إْن تدعه حيبْسها. وهو أجود األ على  الرفع  وجيوز 

 ." كأنه قال: ادع هللا فهو َيبُسها
 [235 –  234]شواهد التوضيح  

 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

 للغة إثبات النون يف اجلزم:  
 ( 27" )مرمي تَ َرْين: قراءة طلحة: "فَِإمَّا 1
َفاِء  2   مَلْ يُوُفونَ : من الشعر:َلْواَل فـََواِرُس ِمْن قـَْيٍس َوُأْسَرهِتِْم ... يـَْوَم الصَُّليـْ

 اِبجْلَارِ 
 للرفع على االستئناف:  

 من القرآن والقراءات: 

القرآن  من  مؤيِادة  شواهد 
القرآنية  والقراءات  الكرمي 

واألدب واحلديث   الشريف 
 العريب
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جواب   يف  وابجلزم  االستئناف  على  ابلرفع  ُقرئت  التالية  اآلايت  كل 
 الطلب: 

 ( 7-6َويَِرُث { )مرمي    يَرُِثيِن (  6لِيًّا ) : اآلايت }فـََهْب يل ِمْن َلُدْنَك وَ 1
 اَل خَتَاُف َدرًَكا َواَل خَتَْشى  : اآلية }فَاْضِرْب هَلُْم طَرِيًقا يف اْلَبْحِر يـََبًسا2
 ( 78( { )طه 78)
ُرُهمْ : اآلية } ُخْذ ِمْن أَْمَواهِلِْم َصَدَقًة 3  ( 103َوتـُزَكِّيِهْم { )التوبة  ُتَطهِا
 ( 70{ )طه  تَ ْلَقفُ : قراءة } َوأَْلِق َما يف مَيِيِنَك 4

 احلديث:
 هللا لنا ولك." }النحو الوايف{  يغفرُ : " قم للصالة؛ 1
 { )صحيح البخاري، كتاب اجلمعة، يف رواية..( ََيِْبُسَها  : }فَادُْع اَّللََّ  2

3VQ-https://wp.me/pa2lnY         ( 62)مظاهر 
3WA-https://wp.me/pa2lnY         ( 63)مظاهر 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 جواب الشرط : رفع املضارع يف 3فصل 
                               اللغة

 التزام العرب رفع املضارع املقرتن ابلفاء يف جواب الشرط   -
 جتويز الكوفيني رفع املضارع يف جواب الشرط دون اقرتانه ابلفاء -

 
 رفع املضارع يف جواب الشرط وحقه اجلزم 

6 
 االعرتاض  

 وعدد الفقرات
 فيقومُ : وإن يـََر خري الدين يف أمٍر ِمن بذِل روحه وإهراق دمه  16

 مستبشرا للشهادة )محامة البشرى(

شقاوة املخالف    فتزيدُ : مث معلوم أن املخالفة إذا بلغت منتهاها،  26
 يوما فيوما )محامة البشرى( 

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-3VQ
https://wp.me/pa2lnY-3WA
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املعاند لشدة عناده يوما فيوم   فيجرتئُ   : فإن العناد إذا بلغ كماله36
 لبشرى( )محامة ا

بعدما فهمَتها، وإن كنَت شقيًّا فتبقى  فتقبَـُلها  : فإن كنت سعيدا  46
 على إنكارك )محامة البشرى( 

طريقه  56 ويرتكون  خُيالفونه  فكلما  السعادة   فَيبعدون:  طرق  عن 
 والصدق والصواب. )محامة البشرى ( 

من لدنه قوة. )محامة    فيعطيه: وكذلك إذا أراد هللا بعبد خريا  66
 البشرى (

على    التزام العرب رفع املضارع املقرتن ابلفاء يف جواب الشرط، :  1
اعتبار الفاء أصيلة داخلة على مبتدأ مقدر. يكون املبتدأ احملذوف إما  
ضمريا عائدا على مذكور قبله، أو ضمري الشأن. ليكون التقدير يف الفقرة 

 األوىل والثالثة:
فالشأن جيرتئ    بلغ كماله  إذا   /.. يقوُم  فهو   .. الدين  يَر خري  ]وإن 

 املعاند .. "[ 
 ويف هذا جاء:  

... للشرط  فعال  يصلح  مضارعا  اجلواب  فعل  اقرتنت  "إن كان  ومىت 
، واجلملة االمسية  "الفاء" به وجب رفعه على اعتباره خرب مبتدأ حمذوف 

فإن مل يوجد يف  ...؛  .لكن العرب التزمت رفعه معهاجواب الشرط..  
للشأن   الضمري  الضمري كان  املبتدأ  عليه  يعود  ما  أو للقصة"  الكالم 

 ([ 468 -  467/  4]النحو الوايف )
 
جتويز الكوفيني واملرباد رفع املضارع يف جواب الشرط حىت إن  *  : 2

 )يُنظر املقاالت(؛ وذلك على تقدير وجودها. مل يقرتن ابلفاء
 

 التوجيه والتخريج 
 العرب على لغات
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 القرآن:  
َتِقمُ : } َوَمْن َعاَد 1 ُ ِمْنُه{ )املائدة   فَ يَ ن ْ  ( 96اَّللَّ
 ( 14خَبًْسا { )اجلن  َفاَل ََيَافُ : } َفَمْن يـُْؤِمْن ِبَربِِّه  2
 ( 113{ )طه  ََيَافُ َفاَل : }َوَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاحِلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن 3

 القراءات:  
ُر  َتِضلَّ ِإْحَدامُهَا ْن }إِ   ( 283ِإْحَدامُهَا { )البقرة فَ ُتذَكِا

القرآن  من  مؤيِادة  شواهد 
القرآنية  والقراءات   الكرمي 
واألدب  الشريف  واحلديث 

 العريب

3ZK-https://wp.me/pa2lnY            ( 65)مظاهر 
4Ik-https://wp.me/pa2lnY              ( 121) مظاهر 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : التعريف ب    ) أل( واإلضافة4ابب 
   اللغة 

   حذف البدل املضاف لداللة املبَدل منه عليه -
   )أل(  الزائدة اليت ال تفيد التعريف  -

 التعريف أبل واإلضافة معا غري صحيح
5 

 االعرتاض  
 عدد الفقرات  

وفتاوى القوة    األوامر الشريعة الفطرية: بل هو جيري حتت جماري  76
 القدسية وال مييل عن االعتدال. )اخلطبة اإلهلامية( 

ومن  86 اإلنسانية:  الفطرة  املوجودة    املقتضى  ابألحوال  تقيس  أهنا 
لألشياء على أحوال أشياء أخرى تضاهيها بنحو من األحناء. )مكتوب  

 أمحد(
، أن املسيح ال جييء إال على رأس املسلَّمات األمة املرحومة: مث من  96

 املائة. )مكتوب أمحد( 
. واستغفروا ... وال تشرتوا ابحلق عيًشا ُمَرمَّقِ   الرب الورى: فتوبوا إىل  70

 )حجة هللا( 
  أحكمالذي هو    الّرضاء املوىل: بل نطلب عزميًة قاهرة األهواء يف  17

 (احلاكمني )نور احلق

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-3ZK
https://wp.me/pa2lnY-4Ik
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، وبقاء املضاف إليه  حذف البدل املضاف لداللة املبَدل منه عليه:  1
شواهد  يف  مالك  ابن  بشهادة  احلذف.  قبل  عليه  جمرورا كما كان 
التوضيح. فيكون التقدير : جماري األوامر الشريعة الفطرية/ جماري األوامر 

الشريعة الفطرية . ]أوامر: بدل مضاف حمذوف لداللة املبدل منه  أوامر 
 )األوامر ( عليه[

وال متنع من اإلضافة    ئدة ال تفيد التعريفاعتبار )أل ( يف املضاف زا:  2
 بشهادة ابن مالك والفارسي.  

 ويف هذا جاء:  
عن أيب هريرة رضي هللا   -صلى هللا عليه وسلم  -ومنها قول رسول هللا 

عنه )فلما قدم جاءه ابأللِف ديناٍر(.قلت: يف وقوع "دينار" بعد "األلف  
 " ثالثة أوجه: 

أجودها،   وهو  أر أحدها،  يكون  ألفِ ديناٍر"،أن  "ابأللِف  على    اد: 
مث   األلِف(،  )أي:  والالم  ابأللف  املعرف  من  املضاف  إبدال"ألِف" 

، وأبَقى املضاف  منه عليه   حذف املضاف، وهو البدل، لداللة املبدل 
أن يكون "األْلف"    -إليه على ما كان عليه من اجلّر.... الوجه الثالث

،  مضافا اىل "دينار" واألِلف والالم زائداتن فلذلك مل مينعا من اإلضافة
التوضيح   ]شواهد  الفارسي"  على  أبو  الوجه  هذا  جواز    - 112ذكر 

114 ] 
واإل:  3 أبل    التعريف  الكوفيني  جتويز  على  ابب *قياسا  يف  ضافة 

الوجه( )احلسن  املعنوية كالقول  ، وكذا يف األعداد واألجزاء اإلضافة 
من ابب اإلضافة اللفظية، كالقول: " الثالثة الدراهم" و " الثالثة العشر 
و   الدرهم"  و"الثالثون  الدرهم"  األلف  "املئة  و  الدرهم"  واملئة  الدرهم" 

 م حىت على الشاّذ."النصف الدرهم"، حيث ُعِرف عن الكوفيني قياسه

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

 احلديث:  
 ({ 95/  3" }صحيح البخاري )اِبألَْلِف ِديَنارٍ "فَأََتى  :1

القرآن  من  مؤيِادة  شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 
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َخَواتِيَم ُسوَرِة آِل ِعْمرَاَن" }صحيح البخاري،    اْلَعْشَر آاَيتٍ "مُثَّ قـَرَأَ    :2
 كتاب اجلمعة{

حمجُل  ".أي: احملجُل  احملجلُ ثالثٍ خري اخليل األدهمُ األقرُح األرمثُ  "  :3
 ثالٍث.]نقله ابن مالك عن جامع املسانيد[ 

 
   الشعر: 

اليتيمِ :  1 املاَل  بطرا ... أيكل انرًا وسصيلى سقرا  ]بتقدير:    اآلكُل 
 اآلكُل املاَل ماَل اليتيم[

 لرشاش املستقيا: ُتويل الضجيَع إذا تنبه َموهًنا ... كاألقُحوان من 2
 وغريه:

 اجلماَء الغفرَي"وحنو: "جاؤوا 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب

4Ao-https://wp.me/pa2lnY        (   102)مظاهر 
4As-https://wp.me/pa2lnY          (  103)مظاهر 
4B6-https://wp.me/pa2lnY        ( 104)مظاهر 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 "  مبتدأ وامسا للنواسخ  شبه اجلملةاعتبار : "5ابب 
    اللغة

                                     
 اعتبار شبه اجلملة مبتدأ وامسا للنواسخ  -
 تنوين النصب على لغة ربيعة بكتابته دون األلف  -
( وأخواهتاإضمار وحذف ضمري  -  الشأن بعد )إنا

 نصب اسم كان املؤخر وحّقه الرفع، ورفع اسم إّن املؤخر وحّقه النصب
24 

 االعرتاض  
 عدد الفقرات  

 كان يف اهلند ))نبياً(( أسود اللون امسه كاهنا )ينبوع املعرفة(.   : 72
 : بل ما كان هلم يف زمان موسى ))أثراً(( وتذكرة )سر اخلالفة(. 73

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-4Ao
https://wp.me/pa2lnY-4As
https://wp.me/pa2lnY-4As
https://wp.me/pa2lnY-4As
https://wp.me/pa2lnY-4B6
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إنه وحٌي ليس كمثله غريه وإْن كان بعده ))وحياً(( آخر من : بل  74
 الرمحان )اهلدى والتبصرة(

 : وال يكون لغريهم ))حظا(( منها )محامة البشرى(. 75
التوحيد كما    :76 الزمان إلشاعة  إليه يف آخر  ُمَوّحٌد  مث سيصل عبٌد 

نفسه،   عند  من  تلبيًسا  واخلبث،  والكفر  الشرك  بولص إلشاعة  وصل 
 له ))مكاان(( يف أعني النصارى. )محامة البشرى(.  ليكون

: تقتضي أن يكون هلا ))حمبواًب(( جيذهبا إىل وجهه بتجّليات اجلمال 77
 والنعم والنوال، وأن يكون له ))حمُِبًّا(( مواسًيا. )إعجاز املسيح( 

أزجتا كثريا من  78 قد  ))مصيبتان(( عظيمتان  االعتقاد  إن يف هذا   :
 لكفران. )التبليغ(الناس إىل نريان ا

النبأ ))سرٌّ((، وفهم السر برٌّ، فاقبلوه بوجه طليق  79 : إن حتت هذا 
 وكونوا مسعدين. يرحم هللا عليكم وهو أرحم الرامحني. )التبليغ( 

 : فإن لكل زمان ))سالح(( آخر وحرب آخر. )نور احلق(. 80
: وأن لكل إنسان ))لسان(( وأذنني، و ))أنف(( وعينني. )محامة  81

 لبشرى(ا
)محامة  82 واحد.  ))موت((  للَخلق كلهم  أن  فحاصل كالمهم   :

 البشرى(
: أال تعتقدون أن جَلرْبَئِيل ))جسم(( ميأل املشرق واملغرب؟ )محامة  83

 البشرى(
ومواقعها 84 للنجوم  أن  إىل  إشارًة  القول  هذا  يف  أن  تفهم  وأنت   :

 شرى())دخل(( لِتحسُِّس زمان النبوة ونزول الوحي. )محامة الب
: وإن كنت ما مسعت من قبل بياان واضحا كمثل بياننا هذا .. فال  85

تعجب من ذلك، فإن لكل موطن ))رجال((. ولكل وقت ))مقال((.  
 )محامة البشرى( 

 : مث إن بعدهم ))قوم(( يشهدون وال ُيستشهدون. )اخلطبة اإلهلامية( 86
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 )االستفتاء( : إن يف ذلك ))لسلطان(( واضح لقوم يتفكرون.  87
 : فإن هلم ))شأن(( كبري. )ُنم اهلدى(. 88
: فاعلم أن فيه ))سر(( عظيم قد أشار إليه القرآن يف مقامات شىت 89

 )محامة البشرى(. 
: وإن يف أقواله ))ِحكم(( روحانية تضّل عندها عقول الفالسفة. 90

 )مكتوب أمحد(. 
خرى. )محامة  : مع أن فيه قطاع الطريق و ))سباع(( وأفاعي وآفات أ91

 البشرى(.
: وإْن يف هذا ))ثبوت(( ألويل النهى، وتلك شهادة عظمى. )حقيقة  92

 املهدي( 
 : وإن لنا ))نيّب(( نرى آايت صدقه يف هذا الزمن )االستفتاء(. 93
القّصة ابطلة  94 : فال شك أن يف ترك اجلواب ))إشعار(( أبن هذه 

 )االستفتاء(. 
 يه للشعراء. )االستفتاء(. : إن يف كالمك ))شيء(( ال دخل ف95

1  ،) وأخواهتنا وإنا  )كان  للنواسخ  وامسا  مبتدأ  اجلملة  شبه  اعتبار   :
العربية الكتب  إلينا  تنقلها  مل  للعرب  قدمية  رأي  وذلك كلغة  على   ،

احملقق أمحد شاكر. هذه اللغة واردة يف رسالة اإلمام الشافعي الذي يُعترب 
ويف القرآن الكرمي وفق  ُحجة يف اللغة، وكذلك يف احلديث الشريف،  

   املفسرين والبيانيني. 
وقد أّكد هذه اللغة الدكتور عبد احلميد محود الّشمري يف حبث له بعنوان 

مبّينا أن من أيخذ هبذه    اب شبه اجلملة"العدول عن املألوف يف إعر "
اللغة هم البيانيون ومفسرو القرآن خالفا للنحويني، رغم أنه من النحويني 
أنفسهم أيضا من أملح إىل هذه اللغة. ويعترب البيانيون واملفسرون هذه  
اللغة واردة يف العديد من اآلايت القرآنية، خاصة يف اآلايت اليت تبدأ  

 حتوي على )ِمن التبعيضية(.   بشبه اجلملة اليت

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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فباعتبار شبه اجلملة امسا لـ )كان( و)إّن(، يكون االسم املؤخَّر منصواب 
 على أنه خرب )كان( ومرفوعا على أنه خرب )إّن(. ]يُنظر األحباث املرفقة[ 

على إضمار وحذف : الفقرات اخلاصة بـ )إّن( ميكن توجيهها أيضا  2
الشأن   بعده يف حمل رفع خربها. ضمري  )إّن(، واجلملة  أنه اسم  على 
 [ 131، ومظاهر اإلعجاز 22]يُنظر: ابب 

3  : *  ) )إنا ب   اخلاصة  الفقرات  ميكن اعتبار االسم املؤخَّر منصواب    يف 
ربيعة  على أنه اسم )إن( ولكن بكتابة   قبيلة  لغة  وفق  النصب  تنوين 

كما يف لغة الشافعي واحلديث الشريف؛    أللف،حيث يكتب من دون ا
 [13حنو:إّن يف كالمَك شيًء.]يُنظر: ابب 

 القرآن:  
 (  9َمْن يـَُقوُل...{ )البقرة  ِمَن النَّاسِ وَ : }1
 (  24رَِجاٌل َصَدُقوا ...{ )األحزاب  ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ : }2
ُهْم وَ : }3 يُّوَن اَل يـَْعَلُموَن ...{ )البقرة ِمن ْ  (  79أُمِّ
 (  166َمْن يـَتَِّخُذ ...{ )البقرة   َوِمَن النَّاسِ : }4

 احلديث:  
النَّاسِ حديث: }ِإنَّ   َأَشدِا  اْلِقَياَمِة    ِمْن  يـَْوَم  { )سنن  اْلُمَصوِاُرونَ َعَذااًب 

 النسائي, كتاب الزينة( 
 لغة اإلمام الشافعي:  

 مخسة مواضع يف رسالته رمحه هللا: 
َته ألَقى يف روعه  مما: فكان 1  سن َّ
 َعْهًدا  ِعْنَد هللاِ  َلهُ  : َكانَ 2
 ُسنَ ًنا هللا يف هذا لرسول كانت    :3
 ُسنَ ًنا هللا يف بيوٍع ِسَوى هذا  لرسول : كانت  4
 َشَبهاً  فيه  : أن يكون5

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب
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pen?id=1xRUyxhttps://drive.google.com/o
 KsBs9apk-PY_0SvjW5Pup7LIdO4 

)حبث العدول عن املألوف يف إعراب شبه اجلملة" للدكتور عبد احلميد  
 محود الشّمري( 

 

املراجع    البحث مع 
 والشواهد وآراء النحاة

 : االسم املنقوص6ابب 
                                  اللغة
 يف حاليت الرفع    -اخلايل من )أل( التعريف واإلضافة-إثبات ايء االسم املنقوص  -

 واجلر دائما ) يف غري الوقف وغري الضرورة الشعرية(
إثبات ايء املنقوص غري املضاف وغري احمللَّى بـ )أل( يف حالة الرفع واجلر 

 وحقها أن حُتذف 
20 

 االعرتاض  
 

 عدد الفقرات  
 ُيضّل الناَس كالشيطان" )إعجاز املسيح(.   مفرتي: "وقالوا: 69
قالوا  79 إليهم  أُرِسَل  فيهم رجل  قام  "وإذا  )اهلدى    مفرتي:  كّذاب". 

 والتبصرة(. 
كّذاب أو مثل ذلك أُيَِّد الكاذبون؟ " )تذكرة    مفرتيأهذا فعُل  ":  89

 الشهادتني(.
 )كرامات الصادقني(. ماضي: فتفكَّْر يف إمياضي، وتندَّْم من زمان 99

 على طيور اجلبال )حجة هللا(. كبازي متقّضي:   100

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-2sU
https://wp.me/pa2lnY-ox
https://wp.me/pa2lnY-4KH
https://wp.me/pa2lnY-479
https://drive.google.com/open?id=1xRUyxPY_0SvjW5Pup7LIdO4-KsBs9apk
https://drive.google.com/open?id=1xRUyxPY_0SvjW5Pup7LIdO4-KsBs9apk
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 )سرية األبدال(. وال ابزي: ليس َهصوٌر كمثلهم 110
هو ساري  : إين أحافظ كل َمن يف الدار ِمن هذه املرض الذي  210

 )التذكرة(. 
 فراشنا فيها إال الوهاد )ترغيب املؤمنني(. ما كان    ليايل  : ومّر علينا310
َوتـَْعَلُم زَْأرَِي َوبـَْعَده تـَتَـَنمَُّر )كرامات ي  َوُمتَّقِ : َوتـَْعَلُم َأيّنِ َحْذَراَيٌن  410

 الصادقني(.
 مبسوطة )محامة البشرى(.  أبيدي: فأشاعوا الفنت يف األرض 510
 من اخلياالت )منن الرمحن(. بطايف: وما قنعُت 610
هلا  710 اليت  ابألمساء  االسم  لفظ  )منن   معاين: خصصوا  خمصوصة 

 الرمحن(.
 وأسراٍر )منن الرمحن(. معاين : وُند مفرداهِتا كُحلٍل كاملة ألنواِع 810
 متعددة ابلطبع لفٌظ مفَرٌد )منن الرمحن(.  معاين: وُوِضَع فيها إبزاء  910

 كثرية بتأثري املفردات )منن الرمحن(.  معاينا : فتوّلَد يف مرّكباهت101
اسٌم  111 هو  الذي  اخِلطّة اثين  :  هذه  سّكان  عند  القرب  لصاحب 

 )اهلدى والتبصرة(. 
 )جلة النور(.  عايل: إن يعطى له ِمن دماغ 211
 )منن الرمحن(. عايل: ويعّلمين ِمن علٍم 311
وآفاٌت أخرى. )محامة  أفاِعي  : مع أن فيه قطاُع الطريق وسباٌع و 411

 البشرى(.
 كثرية يف أقداره وأسراره وِحكمه )محامة البشرى(ايل  : وهلل جمَ 511

املنقوص  إثبات   أحواله  ايء  القبائل يف كل  بعض  لغات  من  كلغة 
، إبقرار العديد من املصادر اللغوية منها النحو الوايف، حيث جاء  العربية

منهم   أن  ]النحو  فيه: "كما  دائًما".  املنقوص  ايء  ميّكن  )العرب( من 
ويف بعض اللهجات العربية تثبت ايء  ([ وجاء فيه: "196/ 1الوايف )

 توجيه والتخريج ال
 على لغات العرب
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، وتظهر عليها الفتحة  املنقوص يف كل أحواله، وتكون ساكنة رفعا وجرا
 ([212/  4نصبا." ]النحو الوايف )

 وهذه اللغة واردة بكثرة يف لغة اإلمام الشافعي احُلجة.
 احلديث:

 { )صحيح مسلم, كتاب املساقاة( َضاِري }ِإالَّ َكْلَب َماِشَيٍة أَوْ 
 

 رسالة اإلمام الشافعي: 
.. ويسرتوا العورات ِمْن ))ُمَصلي(( )الرسالة  مصلِاي: يف غري ِسرْت عن  1

 ( 293/ 1للشافعي 
عرفنا أمساءهم، )الرسالة للشافعي   نواحي،: وقد فرَّق النيب عّمااًل على  2
1  /415 ) 
للشافعي  وايل  :  وكذلك كلُّ  3 )الرسالة  أو صاحِب سريَّة.  /  1بعثه 

417 ) 
 ( 432/  1: .. )الرسالة للشافعي معاين: إال على أحد ثالث 4
 ( 482/  1ما عليه. )الرسالة للشافعي  مؤدي : قال: نعم، وكلكم5
 ( 530/  1؟ الرسالة للشافعي )اثين: أو يكوَن القياس من وجه 6
أوىل    معاين، ...ما جيامعه يف مخسة  معاين: وهو جيُامع احلر يف مخسة  7

 ( 542/ 1بك ..)الرسالة للشافعي 

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب
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 : "ليس" 7ابب 
 : ليس املهملة1فصل 

     اللغة
                       

 مهمل غري عامل   نفي اعتبار "ليس" حرف -
 تنوين النصب على لغة ربيعة   -
 ون النكرات أمساء للنواسخ كَ  -
 ليس الشأنية  -

 رفع خرب ليس رغم وجوب نصبه  
4 

 االعرتاض  
 الفقراتعدد 

: مث اعلم أن األحاديث اليت مشتملة على األمور الغيبية واألخبار  116
(( رتَّبها احملدِّثون وكّملها الراوون  قانوناملستقبلة ))ليس معيارُها الكامل  

 )نور احلّق(. 
من أفراد هذه    فرد((: فيكون هذا املثل عبثًا وكذاب ))ليس ِمصداقه  711

 املّلة. )اخلطبة اإلهلامية(. 
لذي جاء يف ذكر عيسى عليه السالم يف القرآن، ))فهو  : الرفع ا118
 (. 54(( )مكتوب أمحد، ص  رفع جسماينليس 
الزمان، ))ليس  119 الصدوق الذي اشتّدت ضرورته هلذا  : فاملهدي 
السيف والسنان    رجل يتقّلد(( األسلحة ويعلم فنون احلرب واستعمال 

 (. 181)حقيقة املهدي، ابقة، ص  

 الفقرات

س" حرف نفي مهَمل غري عامل وفق لغة للعرب أقرا  اعتبار "لي:  1
، حيث جاء يف اإلنصاف: "وقد حكى سيبويه يف كتابه أن  هبا سيبويه

فال  بعضهم جيعل ليس مبنزلة )ما( يف اللغة اليت ال يعملون فيها )ما(؛  
يُعملون ليس يف شيء، وتكون كحرف من حروف النفي؛ فيقولون:  

 [ 131/1يف مسائل اخلالف  ] اإلنصاف  ليس زيٌد منطلٌق"... 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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ُأضمر فيها ضمري الشأن ليكون    : كون )ليس( شأنية2و    1للفقرة  :  2
امسها، واجلملة بعده من املبتدأ واخلرب يف حمل رفع خرب ليس.)يُنظر ابب  

11 .) 
 فيكون التقدير يف هاتني الفقرتني:  

 ]ليس الشأُن معيارُها الكامل قانوٌن/ ليس الشأُن مصداقُه فرٌد[ 
للنواسخ :  3 امسا  النكرة  اب  جواز كون  أخبارها.)ينظر:  ب  واملعارف 

 (. لتكون اجلمل كما يلي:  11
رفٌع   ليس  فهو  فرٌد/  مصداَقه  ليس  قانوٌن/  الكامل  معياَرها  ليس   [

 جسمايٌن/ ليس رجٌل يتقلد..[
، حيث ُيكتب دون األلف. )يُنظر:  تنوين النصب على لغة ربيعة  *:4

( فيكون التقدير: ] ليس معيارُها الكامل قانوًن/ ليس مصداقُه 13ابب  
 رفًع جسمايًن/ ليس رجًل يتقلد..[ فرًد/ فهو ليس 

 احلديث:
ةِ : } 1  { )صحيح البخاري, كتاب احلج(أَلَْيَس ُذو احلَْجَّ
: قول أيب بكر الصديق رضي هللا عنه، يف حديث صحيح البخاري:  2

 {لَْيَس َشِبيٌه ِبَعِلياٍ }أبَِيب َشِبيٌه اِبلنَّيبِّ 
 مراجع:  

 ليس زيٌد منطلٌق"... ما مّثل به سيبوبه: 

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب

2rv-https://wp.me/pa2lnY       املراجع   ( 7) مظاهر مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : ليس التميمية 2فصل 
            اللغة

 
إمهال ليس يف االستثناء املفرَّغ )غري التام(، النتقاض عملها ب  )إال(، على    -ليس التميمية -

 لغة بين متيم 

https://wp.me/pa2lnY-2rv
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 التميمية و)ما( احلجازية  تقارض احلكم النحوي بني )ليس( -
 رفع خرب ليس رغم وجوب نصبه  

3 
 االعرتاض  

 عدد الفقرات
 عليَّ. )اخلطبة اإلهلامية(  هبتان : وإّن كلماهتم هذه ليس إال 201

:  ومن كان تبّوأَ ذروًة يف الفضل والعلم فهو ليس يف أعينهم إال 121
 . )نور احلق( جاهل غيب

دّجال.   كافر:  وَمن ُملئ قلبه إمياان ومعرفة، فهو ليس عندهم إال  221
 )نور احلق( 

 الفقرات

من منطلق أن نفي النفي   إمهال " ليس" إذا انتقض نفيها ب  "إال"،   :1
م، حيث جيرون )ليس( يف هذه احلال جمرى )ما إجياب، وهي لغة لبين متي

احلجازية( اليت هُتَمل إذا انتقض عملها أيضا ب )إال(.  تقّر هبذه اللغة  
 خمتلف املصادر النحوية.  

 حيث جاء:  
خترج َعن َذِلك يف "لَْيَس: .. وتالزم رفع ااِلْسم َونصب اخلَْرَب َوقيل قد  

ا ب  ِإالَّ حَنْو لَْيَس الطايب ِإالَّ اْلمسك َمَواِضع .. َأن يْقرَتن اخْلَرَب بْعدهَ 
اِبلرَّْفع فَِإن بين مَتِيم يَ ْرفَ ُعونَُه محال هَلَا على َما يف اإلمهال ِعْند انِْتَقاض  
ْفي َكَما محل أهل احْلجاز َما على لَْيَس يف اإلعمال ِعْند اْسِتيَفاء   الن َّ

 ([1/ 388-387" ] مغين اللبيب ) ُشُروطَها ..  
: بعض التوجيهات اليت ذكرانها أعاله يف رفع خرب ليس تنطبق هنا  2

حرف  أيضا. وهي   )ليس(  اعتبار  للنواسخ،  امسا  النكرات  اعتبار   :
دائما مهمل  ربيعةنفي  لغة  على  النصب  وتنوين    1)يُنظر: فصل    .، 

 من هذا الباب(

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

 )مغين اللبيب( اْلمسكُ : حنو: لَْيَس الطّيب ِإالَّ 1
 اعتبارُ : ليس شيء إال وفيه إذا ما         قابلته عني البصري 2
 اهلاجرةصالُة ليس عنَدان إال  : ذَكَر السيوطّي يف املزهر:3

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 
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واألدب   الشريف  واحلديث 
 العريب

1mY-https://wp.me/pa2lnY      املراجع   ( 6)فصل مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 
 : االستثناء 8ابب 

    اللغة  
 رفع املستثىن يف االستثناء التام املوَجب على البدلية أو االبتداء   -

 رفع املستثىن يف االستثناء التام املوجب رغم وجوب نصبه  
15   

 االعرتاض  
 وعدد الفقرات

 )سر اخلالفة(. إال الفاسقون : وكّل نفس تتنّبه عند ظهوره 231
من الكرام )جلة   إال قليل:  وصاروا ِسباًعا بعد أن كانوا كاألنعام، 241

 النور(. 
 منهم )نور احلق(.   إال قليل: أنظارهم سطحية وقلوهبم مستعجلة،  251
من الراشدين )مكتوب    إال قليل: وإذا مررمت ابحلق مررمت مستهزئني  261

 أمحد(. 
 من الغافلني )مكتوب أمحد(.  إال قليل: فُهم مين وأان منهم، 271

: ويغتابون يف املساجد ]العلماء[ وأيكلون حلم إخواهنم املسلمني، 128
 من اخلاشعني )مكتوب أمحد(.  إال قليل

قليل : يف قلوهبم مرض فيزيد هللا مرضهم وميوتون حمجوبني،  291   إالّ 
 منهم فإهنم من الراجعني )حجة هللا(. 

مُخُْسها  301 املائة  هذه  من  ومضى  قليل:  )اخلطبة    إال  سنني  من 
 هلامية( .. اإل
 من اجملرمني )اخلطبة اإلهلامية(.  إال قليل: ويدخل احلقُّ كل داٍر 113

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-1mY
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 إال قليل: وكان ُقّدر أن الناس يضّلون كلهم يف األلف السادس  321
 من الصاحلني )اخلطبة اإلهلامية(. 

املشركون،  331 فيه  وكثُر  قليل:  )اخلطبة    إال  يّتقون  الذين كانوا  من 
 اإلهلامية(. 

من عباد هللا الصاحلني    إال قليل: تشاهبت قلوهبم آبابئهم الضالني،  341
 )جلة النور(. 

الِصالت، واستنضاض اإلحاالت،  135 إال : يشيعون اجلرائد لقبض 
 من أهل التقاة )اهلدى والتبصرة(.  قليل
من الذين يدعون هللا    إال قليل: وانقطع صفاء التعلق ابحلضرة،  361

 )مواهب الرمحن(.
من حقوق النفس   إال قليلا متضمضت ُمقلتهم بنوم الراحة،  : وم371

 لالسرتاحة. )سر اخلالفة،( 
رفع املستثىن يف االستثناء التام املوَجب على البدلية أو االبتداء وفق لغة  

 بعض القبائل العربية.  
 يقول النحو الوايف: 

املو  التام  الكالم  يف  منصوب  غري  املستثىن  فيه  وقع  مما  إمنا  "..  جب 
ورد صحيًحا مطابًقا للغة بعض القبائل العربية، اليت جتعل .. الكالم  
"التام املوجب، والتام غري املوجب" متماثلني يف احلكم؛ وجيوز فيهما:  
إما النصب على االستثناء، وإما البدل من املستثىن منه، وإما الرفع  

 [  330/2] النحو الوايف على االبتداء.." 

 والتخريج التوجيه 
 على لغات العرب

   القراءات:
ُهْم{ )البقرة قَِليٌل } َفَشرِبُوا ِمْنُه ِإالَّ   ( 250ِمنـْ

 :احلديث
: قوله صلى هللا عليه وسلم "من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فعليه 1

 أو مسافٌر، أو مريٌض"، )سنن الدار قطين( ، إال امرأٌة، اجلمعة

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب
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قتادةُ : "فتفرقوا كلهم  2 النحو    إال  ... " ... و ... و ... " )ذكره 
 الوايف(
2kb-https://wp.me/pa2lnY     املراجع   ( 6)مظاهر مع  البحث 

 والشواهد وآراء النحاة
 : األفعال اخلمسة9ابب 

 : إثبات نون األفعال اخلمسة بعد )إْن( الشرطية1فصل 
      اللغة

                             
 إمهال إْن الشرطية وعدم جزمها املضارع  -
 تقارض احلكم النحوي بني إْن الشرطية و )لو(  -
 إثبات نون األفعال اخلمسة يف حالة اجلزم   -

 رفع املضارع اجملزوم من األفعال اخلمسة بثبوت نونه  
1 

 االعرتاض  
 عدد الفقرات

أنكم على صدق وحق .. فلوال أتتون عليه بنظري  وإن حتسبون  :381
 من قبل )التبليغ(

 الفقرات

بتقارضها هذا احلكم    لغة إمهال إن الشرطية وعدم جزمها املضارع،:  1
 مع )لو( الشرطية غري اجلازمة. بشهادة النحو الوايف وغريه.  

 وعن هذه ال )إْن( جاء:  
الشرط   أهنا قد أتت يف األسلوب مفيدة معىن  جازمة  "غري  غري  وهي 
وهي غري جازمة،   مقرتضة هذا احلكم من )لو( اليت تفيد معىن الشرط

حلديث: "فإال تراه فإنه يراك" ]ظاهرة  ومثال )إْن( غري اجلازمة ما روي يف ا
 ([241 - 239التقارض يف النحو العريب )

 
إبقرار ابن جين    لغة إثبات النون يف األفعال اخلمسة يف حالة اجلزم:  2

 وابن مالك .  

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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ولست أقول إهنا  حيث جاء: "وأما قراءة طلحة: "فَِإمَّا تـََرْين" فشاذة،  
ال اجلزم، لكن تلك لغة: أن  حلن لثبات علم الرفع، وهو النون يف ح

اجلزم  يف  النون  هذه  القراءات ]،  تثبت  تبيني وجوه شواذ  احملتسب يف 
 ( 2، فصل 3([ )يُنظر ابب  42/  2واإليضاح عنها )

 القراءات:  
 ( ] وأصلها: إْن ما ترْين[ 26{ )مرمي:  تَ َرْين}فإما  

 احلديث:  
ْحَساُن قَاَل َأْن تـَْعُبَد اَّللََّ َكأَنََّك تـَرَاُه فَِإنََّك 1 : }قَاَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ َما اإْلِ

 فَِإنَُّه يـَرَاَك{ )صحيح مسلم, كتاب اإلميان(  ِإْن اَل تَ َراهُ 
 فَِإنَُّه يـَرَاَك{ )سنن ابن ماجه, كتاب املقدمة( ِإْن اَل تَ َراهُ : }فَِإنََّك  2

القرآن شواهد   من  مؤيِادة  
القرآنية    والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب

https://wp.me/pa2lnY-3VQ           (   62)مظاهر 
3N3-https://wp.me/pa2lnY            ( 46)مظاهر 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 حذف نون األفعال اخلمسة يف حالة الرفع: 2فصل 
      للغة:ا

 حذف نون األفعال اخلمسة يف حالة الرفع ختفيفا    -
 نصب أو جزم املضارع املرفوع من األفعال اخلمسة حبذف نونه  

3 
 االعرتاض 

 عدد الفقرات
دوا: فالذين حيّكمونه يف تنازعاهتم مث  391 يف أنفِسهم َحَرًجا مما    ال جيَِ

 قضى لرفِع اختالفاهتم ... فأولئك هم املؤمنون حّقا )ُنم اهلدى( 
 )مكتوب أمحد( ال يعملوا: وحُيّبون أن حُيَمدوا مبا 014
أثرا ِمن   جيدوا: وكانوا يتيهون يف األرض ُمْقرَتين مستَـْقرين، لعلهم  114

خربين )ُنم اهلدى(. 
ُ
 قاتٍل أو ))يالقوا(( بعض امل

 الفقرات

على لغة حذف نون الرفع من األفعال اخلمسة بال انصب وال جازم  
الوايف. وهي لغة واردة يف   ختفيفا، النحو  كما يقّر بذلك ابن مالك و 

 احلديث الشريف ولغة اإلمام الشافعي. 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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حذف نون الرفْع  يقول ابن مالك يف شواهد التوضيح: قلت:   -
يف موضع الرفع جملرد التخفيف اثبت يف الكالم الفصيح نثره  

 [ 228/1.]شواهد التوضيح  ونظمه
 شافعي عن هذه اللغة :  يقول أمحد شاكر حمقق رسالة ال -

"وجيوز حذف النون ختفيفا يف الشعر والنثر لغري انصب وال 
جازم، تشبيها هلا ابلضمة..... وهي لغة صحيحة وإن كانت  

 )الرسالة، ت أمحد شاكر(   قليلة االستعمال.
 القراءات:  

 ( 72ُكلُّ أاَُنٍس إبَِِماِمِهْم{ )اإلسراء   يُْدَعوا : }يـَْومَ 1
{.]واألصل: قالوا أنتما ساحران تتظاهران.  تظاهرا : }قالوا ساحران  2

 فحذف املبتدأ ونون الرفع، وادغم التاء يف الظاء.[)وفق ابن مالك(
 احلديث:

 ( )صحيح البخاري( َتِصليهما : )بلغنا أنكِ 1
 )صحيح البخاري(. ( ال يُقروان: )إنك تبعثنا، فننزل بقوم 2
 له( )صحيح البخاري يف نسخة من النسخ(  ملَ أَتذين: )3
َحىتَّ    َواَل تُ ْؤِمُنوااجْلَنََّة َحىتَّ تـُْؤِمُنوا    اَل َتْدُخُلوا: }َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه  4

 حَتَابُّوا{ )سنن الرتمذي( 
 يوىل عليكم" )رواه احلاكم والبيهقي (  تكونوا  : " كما 5
: }َدَخَل يـَْوَم اجْلُُمَعِة َوَمْرَواُن خَيُْطُب فـََقاَم ُيَصلِّي َفَجاَء احْلََرُس لُِيْجِلُسوُه 6

ِإْن َكاُدوا   ُ فـَُقْلَنا َرمِحََك اَّللَّ َناُه  أَتـَيـْ اْنَصَرَف  فـََلمَّا  لَيَ َقُعوا   فََأىَب َحىتَّ َصلَّى 
 مذي, كتاب اجلمعة عن رسول هللا( { )سنن الرت ِبكَ 
َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ 7  ُ : }َفَسِمَع ُعَمُر قـَْوَل النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

َجيـَُّفوا..{ )صحيح مسلم, كتاب اجلنة َوَقْد   َكْيَف َيْسَمُعوا َوَأَّنَّ جيُِيُبوا
 وصفة نعيمها وأهلها( 

 كتاب هللا. )جامع املسانيد(   يعلموانبحوا  : قول وفد عبد القيس: وأص8

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
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واألدب  الشريف  واحلديث 
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 ويف الشعر: 
 القًحا غري ابهلِ  ستحتلبوهافاْن سرَّ قوًما بعُض ما قد صنعتم ... 

 ...     وجهِك ابلعنرب واملسك الذكي" تدلكي  أبِيُت أسري وتبييت 
 رسالة الشافعي:   
لُّواوقال نفر من أصحاب النيب: " األقراء احليض"،    - َيُِ املطلقَة   فال 

 ([ 562/ 1حىت تغتسل من احليضة الثالثة. ]الرسالة للشافعي )
قلت له: ما وجدان يف هذا كتاابً وال سنًة اثبتة، ولقد وجدان أهل العلم   -

ا يف بعض ما أخذو   ويتفرقواأيخذون بقول واحدهم مرة، ويرتكونه أخرى،  
 ([597/ 1به منهم. ]الرسالة للشافعي )

3Lr-https://wp.me/pa2lnY        ( 45)مظاهر 
3UW-https://wp.me/pa2lnY     ( 59)مظاهر 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : التقارض بني )لعل( و)عسى( 3فصل 
          اللغة

 تقارض احلكم النحوي بني )لعل( و)عسى(، يف كثرة واطاراد دخول أْن الناصبة على خربها   -
 لغة حذف )أْن( الناصبة وبقاء عملها يف النصب  -

 نصب أو جزم املضارع املرفوع من األفعال اخلمسة 
1 

 االعرتاض  
 عدد الفقرات  

أثرا ِمن  جيدواوكانوا يتيهون يف األرض ُمْقرَتين مستَـْقرين، لعلهم : 421
خربين )ُنم اهلدى، ص  يالقوا قاتٍل أو 

ُ
 (. 56بعض امل

 الفقرات

يف كثرة واطّراد دخول أْن   تقارض احلكم النحوي بني )لعل( و)عسى(،
الناصبة على خربها مع إمكانية حذفها وبقاء عملها يف النصب، نظرا 

 طّراد.   هلذا اال
" فحذفت )أْن( لكثرة واطّراد    لعلهم أن جيدوافيكون أصل اجلملة : "

  لعلهم جيدوا. وقوعها يف هذا املوضع، وبقي عملها ابلنصب؛ لتصبح:  

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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فـ )جيدوا( فعل مضارع منصوب بـ أن املقدرة احملذوفة وعالمة النصب 
 حذف النون. والفعل )يالقوا( معطوف عليه. 

 
السيوطي:   َأن  يقول  ُدُخول  اْلَعَرب  ِلَسان  يف  َلَعلَّ كثر  خرب  أِلَن 

 ([390/ 2".]مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع )َعَلْيهِ 
مالك  ابن  اطارد  وقال  إذا  إال  عمله  ويبقى  َُيذف  ال  العامل  "ألن   :

التوضيح   }شواهد  حذف  161ثبوته.  جواز  القولني:  فمحصلة   .)
 بقاء النصب فيه.  )أْن( يف خرب )لعلا( مع  

َماَوات  السَّ َأسَباَب  اأْلَْسَباَب  أبلُغ  }لَعلي  َحْفص:  ِقَراَءة  يف  "َوقيل 
لَعلي َأن أبلَغ،  اِبلّنصب، ِإنَّه عطف على معىن لَعلي أبلُغ َوُهَو    فَأطلَع{

حَنْو احلَِديث: فـََلَعلَّ بـَْعضُكم َأن يكوَن    فَِإن خرب َلَعلَّ يْقرَتن أبَِن كثريا، 
َأحلن حبجته من بعض َوحْيَتمل أَنه عطف على اأْلَْسَباب على حد.."  

 ({ 623}مغين اللبيب عن كتب األعاريب )ص: 

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب

3UW-https://wp.me/pa2lnY        املراجع   (  59)مظاهر مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : إثبات نون األفعال اخلمسة بعد أحرف النصب )أْن( و)كي( 4فصل 
 اللغة

 املصدريةإمهال عمل )أْن( الناصبة املصدرية ظاهرة أو مضمرة  بتقارضها هذا احلكم مع )ما(   -
 اعتبار )كي( انصبة أبن مضمرة على مذهب اخلليل واألخفش أو انصبة لشبهها ب )أْن(   -
 إمهاهلا عمل )كي( على إمهال )أْن(   -

 رفع املضارع املنصوب من األفعال اخلمسة إبثبات نونه 
3 

 االعرتاض 
 عدد الفقرات

 عند غيبيت )نور احلق(.  لكيال تضطربون: بل أعّلمكم رُْقييت،  431
اإلشارة  441 أبعلى  يتكلمون  ولكنهم  يتجاوزون:  النظّارة    حىت  نظر 

 (. 52)سر اخلالفة، ص  

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-3UW
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إىل املبدأ األول وعّلة العلل )كرامات الصادقني، أن يصلون  : إىل  451
 ( 76ص 

. وذلك  على لغة إمهال )أْن( الناصبة وإبقاء الفعل مرفوعا بعدها: 1
بتقارض )أْن( الناصبة املصدرية هذا احلكم مع )ما( املصدرية. وهي لغة 

 لبعض القبائل العربية.  
 ويف هذا جاء:

اللَّْفَظنْيِ " تقارض  ملح َكاَلمهم  أمثله....    من  َولَذِلك  اأْلَْحَكام،  يف 
اإلمهال"    َوالثَّاين  يف  املصدرية  َما  حكم  املصدرية  َأن  ] مغين ِإْعطَاء 

 ([915بيب عن كتب األعاريب )ص: الل 
جيوز هذا اإلمهال إذا كانت )أْن( ظاهرة، ومن ابب أوىل إن كانت  :  2

 )بعد حىت، وكي، وغريها...( وفق ابن مالك.  مضمرة
وإذا جاز ترك إعماهلا ظاهرًة، فرتك    يقول ابن مالك عن )أْن( الناصبة:

 [(236/1] شواهد التوضيح ) إعماهلا مضمرة أوىل ابجلواز.
.  اعتبار )كي( انصبة أبن مضمرة  على مذهب اخلليل واألخفش:  3

ومبا أن )أْن( هُتمل ظاهرة ومضمرة وفق ابن مالك؛  فإمهال عمل )كي(  
 جائز على إمهال )أْن(.  

 وعن )كي( الناصبة جاء:  
" ]مهع اهلوامع يف َومذهب اخْلَِليل واألخفش َأنا )َأْن( مضمرة بْعدَها"

 ([ 368  /2شرح مجع اجلوامع )
: أمهلت أن املضمرة بعد 2:أمهلت أْن الظاهرة. ويف الفقرة  3ففي الفقرة  

 : أمهلت أْن املضمرة بعد كي.  1حىت. ويف الفقرة 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

 القراءات: 
 ( 234الرََّضاَعَة { )البقرة   َأْن يُِتمُّ }ِلَمْن أَرَاَد 

 احلديث:

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية   الكرمي   والقراءات 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب
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ُأخرَجكم 1 أن  خشيت  "إين   : عنهما  هللا  رضي  عباس  ابن  وقول   :
 يف الطني" )سنن أيب داوود( )صحيح البخاري بلفظ أحرجكم(   فتمشون

يتوُجوه  2 أن  على  الَبْحرة  هذه  أهُل  اصطلَح  لقد   ": سعد  وقول   :
 " )صحيح البخاري( و )مسند أمحد( فيعصبونه

األخريَين يف  عاطفة،    **  الفاء  اعتبار  )أْن(  ف:على  عمل  بني  َجَمع 
، حيث نصب الفعل األول على اإلعمال ورفع  وإمهاهلا يف نفس الكالم

 املعطوف على اإلمهال؛ وفق ابن مالك. 
: وقول الرباء رضي هللا عنه:إذا ... رفع رأسه من الركوع قاموا قياًما  3

 قد سجد" )صحيح البخاري(.  حىت يرونه
ن قمت على رؤوسهما ...  : ويف حديث الغار: فإذا وجدهتما راقدي4

 مىت استيقظا. )أورده ابن مالك يف شواهد التوضيح(  حىت يستيقظان
 الشعر :

 على َأمسَاء وحيكما ... مين السَّاَلم َوأال تشعرا أحدا َأن تقرأان  :1
 ... بناطقة خرساء مسواكها حجر أن َيربونىن: أىب علماء الناس 2

3UZ-https://wp.me/pa2lnY         ( 60)مظاهر 
2SX-https://wp.me/pa2lnY          ( 16)مظاهر 

املراجع   مع  البحث 
 النحاةوالشواهد وآراء 

 : "حىت" اليت حلكاية احلال5فصل 
 لغة 
 حىت اليت يقصد هبا حكاية احلال وال تنصب الفعل املضارع بعدها  -

 رفع املضارع من األفعال اخلمسة وحقه النصب  
1 

 االعرتاض  
   عدد الفقرات

وتنكشف هذه احلقائق متجردًة عن األلبسة على نفوس ذوي    :146
العرفان، فإن أهل املعرفة يسقطون حبضرة العزة، فتمّس روحهم دقائَق ال 
متّسها أحٌد من العاملني. فكلماهتم كلمات، ومن دوهنا خرافات، ولكنهم  

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-3UZ
https://wp.me/pa2lnY-2SX
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نظر النَّظّارة، فُيكّفرهم كل غيب  حىت يتجاوزون  يتكلمون أبعلى اإلشارة  
 ( سر اخلالفة )عدم فهم العبارة. من 

اعتبار حىت الواردة قبل الفعل املضارع )يتجاوزون( أهنا )حىت( اليت  
احلال.   حكاية  هبا  اليت تنصب يُقصد  الـ )حىت( ليست )حىت(  وهذه 

الفعل املضارع بـ )أْن( مضمرة، بل يبقى الفعل بعدها مرفوعا. والفارق  
اإلثنتني هو يف   الناصبة معناها:    .املعىنبني  أْن، فـ )حىت(  والفعل   إىل 

املضارع بعدها يكون مبعىن االستقبال للحال، فإذا مل تكن هبذا املعىن  
تنصب )فإذا(  .  فال  تعين  احلال  حكاية  هبا  يقصد  اليت  )حىت(  بينما 

االستقبال يعين  وال  للحال  مقاران  بعدها  املضارع  أن  ويكون  مبعىن  ؛ 
َيدث ابلتزاُمن مع بداية احلال أو الفعل السابق الفعل الواقع بعدها  

يلي:   أعاله كما  العبارة  معىن  ويكون  يتكلمون أبعلى   هلا.  ولكنهم 
  نظر النَّظّارة. يتجاوزون  اإلشارة وما أْن يتكلموا أبعلى اإلشارة فإذا هبم  

نظر   يتجاوزوا  فيتكلمون إىل أن  فيتكلمون  يتكلمون  أهنم  املعىن  وليس 
وهذا  كالم والتجاوز متالزمان يف وقت احلدوث والشروع.  النظارة، بل ال

حه وفقا للمعىن  . ويف هذا يقول ابن مالك:هو التوجيه الذي نرجا
صلى هللا    -"ومنها قول ابن عمر رضي هللا عنهما )رأيت رسول هللا  

ويرَوى:  ركب راحلته، مث يُهل حني تستوي به راحلته(    -عليه وسلم  
ما صالحيته لـ " حىت" فعلى أن يكون قصد وأ حىت تستوْي به راحلته..

انفع:   الفعل، كقراءة  بعدها  مرفوًعا  "حىت"  ب  فأتى  احلال،  حكايته 
الرَُّسوُل{ يَ ُقوُل  َحىتَّ  العرب    }َوزُْلزُِلوا  ال  وكقول  حىت  فالن  )مرض 

وكذا تقدير احلديث: مث    على تقدير: مرض فاذا هو ال يُرَجى.  يرجونه(،
مستوية به راحلته، واملعىن أن إهالله مقارِن الستواء راحلته  يهل فإذا هي  

إليها...   انتهى  اليت  للحال  مقارِن  املريض  رجاء  انتفاء  أن  به، كما 
 {130"}شواهد التوضيح 

 التوجيه على لغات العرب 
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 القراءات:  
 قراءة انفع   (215الرَُّسوُل { )البقرة  َحىتَّ يَ ُقولُ : }َوزُْلزُِلوا 1

 احلديث:
َفِة مُثَّ   َعَلْيِه َوَسلََّم يـَرَْكُب رَاِحَلَتُه ِبِذي احْلَُليـْ  ُ }رَأَْيُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

كتاب احلج، يف رواية  ،  ِبِه قَائَِمًة{ )صحيح البخاري  َحىتَّ َتْسَتِويْ يُِهلُّ  
 إسكان الياء وتقدير الضمة عليها( 

 قول العرب:
ال  وكقول العرب )مرض فالن   (، على تقدير: مرض فاذا  يرجونهحىت 

 هو ال يُرَجى 

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب

3VB-https://wp.me/pa2lnY   املراجع   ( 61)مظاهر مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

( : اسم 10ابب   )إنا
 اللغة / اللغات         

( وأخواهتا   -  حذف ضمري الشأن يف ابب )إنا
( حمذوفا عائدا إىل مذكور من قبل  -  اعتبار اسم )إنا
 إلزام املثىن األلف يف مجيع حاالت إعرابه  -
 تنوين النصب على لغة ربيعة -
 اعتبار شبه اجلملة امسا للنواسخ  -

 رفع اسم إّن وحّقه النصب  
7   

 رتاض  االع
 عدد الفقرات  

: وقد علمتم اي معشر األعزة، أن ))ماِلٌك(( الذي كان أحد من 147
 األئّمة األجّلة )مكتوب أمحد(. 

: فمن العجب أن علماء اإلسالم اعرتفوا أبن ))اليهوُد املوعودون((  148
 يف آخر الزمان ليسوا يهودا يف احلقيقة )اخلطبة اإلهلامية(. 

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-3VB


 
 

73 
 

إنسان ))لسان(( وأذنني، و ))أنف(( وعينني )محامة  : وأن لكل  149
 البشرى(.

: مع أن فيه ))قطاُع الطريق(( وسباٌع وأفاعي وآفاٌت أخرى )محامة  150
 البشرى(.

وقت 151 فكيف جيتمعان يف  نقيضان  ))هذان((  أن  تعلمون  أال   :
 واحد أيها الغافلون؟ )التبليغ(

للناس،152 والنجوم  والقمر  الشمس  سّخر  وقد  أن    :  إىل  وأشار 
 ))كلٌّ(( منها ُخلق ملصاحل العباد. )محامة البشرى( 

احلديث 153 هذا  رواايت  ومجيُع  ))الدارقطين((  أن  تشهد  أفأنت   :
وانِقلوه يف كتبهم وخاِلطوه يف األحاديث من أّول الزمان إىل هذا األوان  

 كانوا من املفسدين الفاسقني. )نور احلق(
وحذف  :  1 إضمار  بعد على  وابلذات  النواسخ  بعد  الشأن  ضمري 

( وأخواهتا، ليكون هذا الضمري يف حمل نصب امسها؛ ويبقى املبتدأ    )إنا
واخلرب اللذان دخل عليهما الناسخ مرفوعني واجلملة منهما يف حمل رفع  

 خرب الناسخ )إّن( 
 ويف هذا جاء:  

  ومما يطرد فيه احلذف، ضمري الشأن، إذا كان امسا إلن وكأن ولكن“
  ، إنا بك زيٌد مأخوذٌ أن انسا يقولون:  روى اخلليل: “قال سيبويه  وأن،

واتبع اخلليل يف أن اسم  وقال: هذا على قوله: إنه بك زيد مأخوذ...    
،] املدارس النحوية )ص:  إنا وأخواهتا إذا كان ضمري شأن حذف كثريا 

41 -  42]) 

ا إىل مذكور  كون اسم إنا ضمريا حمذوفا عائد  خاص ابلفقرة الرابعة::  2
فحذفت اهلاء العائدة إىل )الطريق( املذكور  من قبل، بتقدير: )إنه فيه( ،  

   من قبل. واإلعراب كما يف حذف ضمري الشأن.

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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عينيه  ويف هذا واألول يقول ابن مالك عن حديث الدجال:   بني  "إن 
 " ، ما يلي:  مكتوٌب كافر

الدجال   حديث  يف  رُفع  إذا  "إن"  "قلت:  اسم  ُجعل  "مكتوب" 
ل    حمذوفًا، خربًا  رفٍع  موضع  يف  وخرب  مبتدأ  من  مجلة  ذلك  بعد  وما 
على "إن".   عائد  ضمري  وإما  الشأن،  ضمري  إما  احملذوف  واالسم 

 [205.] شواهد التوضيح الدجال
األلف   خاص ابلفقرة اخلامسة  :3 وملحقاته  املثىن  إلزام  لغة   على   :

عليها.     مقدرة  حبركات  إعرابه  مع  أحواله،  مجيع  )يُنظر: أيضا:  ىف 
 ( 81، ومظاهر اإلعجاز 14، وابب  11ابب 

:  اعتبار شبه اجلملة امسا للنواسخ.  خاص ابلفقرة  الثالثة والرابعة  :4
 (  5)يُنظر: ابب  

األوىل:  5 ابلفقرة  األلف  : كتاوالثالثة  خاص  بدون  النصب  تنوين  بة 
إن لكل    على لغة قبيلة ربيعة.لتكتب: أن ))ماِلًك(( الذي كان أحًد.

وعينني.  وأنًف  وأذنني،  لساًن  و    51)ينظر: مظاهر اإلعجاز    إنسان 
 ( 13، وابب 11، وابب 71

 احلديث:   
نَـْيِه 1  َكاِفٌر{ )صحيح البخاري, كتاب الفنت(  َمْكُتوبٌ : } َوِإنَّ َبنْيَ َعيـْ
 ( )صحيح البخاري وفق نسخة من النسخ(حقٌ : )وإّن لنفسك 2
القيامة  3 يوم  الناس عذااًب  )إّن من أشد  النسائي  املصورون :  ( )سنن 

 وصحيح مسلم(.
 ( )صحيح البخاري يف نسخة من النسخ(رقٌ عِ : )لعل نَزَعها 4

 وقول بعض العرب  
 مأخوٌذ(. رواه سيبويه عن اخلليل  دٌ زي)إنا بك 

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب

3Qg-https://wp.me/pa2lnY          ( 51)مظاهر 
3Tw-https://wp.me/pa2lnY         ( 56)مظاهر 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

https://wp.me/pa2lnY-3Qg
https://wp.me/pa2lnY-3Tw
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3TC-https://wp.me/pa2lnY          ( 57)مظاهر 
3Ue-https://wp.me/pa2lnY          ( 58)مظاهر 

4KH-https://wp.me/pa2lnY         ( 131)مظاهر 
 : خرب كان وأخواهتا11ابب 

                                        اللغة
سواء كانت النكرة حمضة جواز كون النكرات أمساء للنواسخ، سواء أفادت أم مل تُفد، أي   -

 أو غري حمضة.
 محل )كان وأخواهتا( على أهنا شأنية  -
 حذف املبتدأ وإبقاء اخلرب مرفوعا  -
 تنوين النصب وفق لغة ربيعة  -
 لغة  إلزام املثىن وملحقاته األلف ىف مجيع أحواله  -
 حذف الضمري املتصل خربا لكان.  -

 رفع خرب كان وأخواهتا وحّقها النصب  
14 

 االعرتاض 
 الفقراتعدد 

: وقد علمتم اي معشر األعزة، أن ماِلك الذي كان ))أحد(( من 154
 األئّمة األجّلة )مكتوب أمحد(

: فاآلية تدل على أنه علم للساعة من وجه كان ))حاصل(( له  155
 ابلفعل )محامة البشرى(. 

معضالهتا  156 وصارت  الزمان،  هذا  يف  الدينية  املباحث  دّقت   :
 أبواهبا من دون الرمحان )اهلدى والتبصرة())شيء(( ال تفتح 

: كان هذا ))وعد(( من هللا يف التوراة واإلُنيل والقرآن )اخلطبة 157
 اإلهلامية(. 

 وكان هذا ))وعد(( من هللا القهار )سر اخلالفة(.  :158
 : كان هذا ))يوم(( بعَد يوم العيد )ُنم اهلدى(. 159
 جلة النور(. :  كان ذلك ))وعد(( من هللا املّنان )160

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-3TC
https://wp.me/pa2lnY-3Ue
https://wp.me/pa2lnY-4KH
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: وكان وقيت هذا ))وقت(( كانت العيون فيها ُمّدْت إىل السماوات  161
 ِمن شّدة الكربة )ُنم اهلدى(. 

: فإن هللا الذي هو قّيوم األشياء، وبه بقاء األرض والسماء، كيف  162
 ميكن أن يكون ))أحد(( من املوجودات. )مكتوب أمحد(. 

(( ركٍب علوا هلل قُنًنا ُعلى ودعوا : إن الصّديق والفاروق كاان ))أمريا163
 إىل احلق أهل احلضارة والفال )سر اخلالفة( 

: هذا ما ُأشرَي إليه يف الفاحتة، وما كان ))حديث(( يُفرتى )اخلطبة  164
 اإلهلامية( 

: وكان املّيت حّياً ما دام عيسى ))قائم(( عليه أو قاعداً )محامة  165
 البشرى(

 عهم ))مالزمون((. )ُنم اهلدى(. : وكانوا عند احلرب ملواض166
الزمان؟  167 هذا  يف  منذر  جاءهم  أن  ))عجب((  للناس  أكان   :

 )مواهب الرمحن(
كل التوجيهات التالية إما إبقرار ابن مالك أو أمحد شاكر حمقق رسالة  

 الشافعي: 
،  جواز كون النكرات أمساء للنواسخ :  12: كل الفقرات عدا الفقرة  1

النكرة حمضة أو غري حمضة.   أم مل تفد، أي سواء كانت  أفادت  سواء 
 إبقرار ابن مالك والنحو الوايف.     

خمصَّصة  نكرات  املزدَوجة كلها  األقواس  بني  املرفوعة  فالكلمات 
 مفيدة أو حمضة، بقيت مرفوعة على اعتبارها امسا لكان وأخواهتا. 

"ويف هذا يقول ابن مالك  أنه  :  حمضة.  على  نكرة  "كان"  لوكان اسم 
واملفعول ابلفاعل  لشبههما  ميتنع،  مل  حمضة  معرفة  ]شواهد .  وخربها 

أيضا يف مظاهر  88-87التوضيح   الوايف  النحو  التفصيل من  [)يُنظر 
 ( 52اإلعجاز 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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محل )كان    ،(:8،  7،  6،  5،  3،4)هذا التوجيه خاص ابلفقرات    :2
شأنية،   أهنا  على  أ وأخواهتا(  قد  أنه  ضمري  مبعىن  فيها  وُحذف  ضمر 

الشأن، ليكون هو امسها احملذوف، ويبقى املبتدأ واخلرب بعدها مرفوعني  
ابألقواس   إليها  املشار  فالكلمات  خرب كان.  نصب  حمل  يف  واجلملة 

   املزدَوجة هي أخبار مرفوعة للمبتدأ الذي سبقها.
ابلفقرات    :3 حذف  (  13،   10،  8،  7،  6،  5،  4،  3)خاص 

ا وإبقاء  مرفوعا.  املبتدأ  األقواس  خلرب  بني  املرفوعة  الكلمات  فتكون 
املزدَوجة أخبارا ملبتدأ مقّدر حمذوف، واجلملة منهما يف حمل نصب خرب   
كان وأخواهتا. مثال: وكان هذا ))وعٌد(( من هللا القهار  بتقدير: وكان  

 هذا )هو/ حقيقُته( وعٌد .. 
للشافعي، وتعليق أمحد شاكر  يُنظر: الرسالة   )للتوجيه الثاين والثالث

 ، يف توجيه عبارات الشافعي املماثلة( 202من هامش ص    3يف رقم  
التوجيه ينطبق على كل الفقرات ابلذات فقرة  :  4 بسبب    12) هذا 

على تنوين النصب وفق لغة   :( 13و 10العطف فيها؛وعدا الفقرات  
األلف.   دون  بكتابته  إليها ابألربيعة،  املشار  الكلمات  قواس فتكون 

دون   أهنا ُكتبت  إال  وأخواهتا،  لكان  أخبار  أهنا  منصوبة على  املزدَوجة 
األلف. مثال: وكان هذا ))وعًد(( من هللا القهار )سر اخلالفة(  )يُنظر 

 ( 71، ومظاهر اإلعجاز  13:ابب 
على لغة  إلزام املثىن وملحقاته ( :  10: ) هذا التوجيه خاص ابلفقرة  5

)ينظر: ابب    ع إعرابه حبركات مقدرة عليها.األلف ىف مجيع أحواله، م
 ( 81، ومظاهر اإلعجاز 14

يف 6 مالك  ابن  توجيه  وفق  لكان  خربا  املتصل  الضمري  *حذف   :
 ( 53)يُنظر: مظاهر اإلعجاز شواهد التوضيح. 

القرآن  احلديث: من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 
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َا  1 ِإمنَّ قَاَلْت:  َكاَن  : قول عائشة رضي هللا عنها يف ابب احملصب: " 
يـَْعيِن    َمْنِزلٌ  خِلُُروِجِه  َأمْسََح  لَِيُكوَن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَّيبُّ  يـَْنزِلُُه 

 اِبأْلَْبَطِح{ )صحيح البخاري, كتاب احلج( 
ذو  البخاري:"أليس    يف صحيح  -صلى هللا عليه وسلم    -: قول النيب  2

 " بعد قوله )أى شهر هذا( ..  احلجة
ِبَعِليٍّ َوَعِليٌّ   لَْيَس َشِبيهٌ : قول أىب بكر رضي هللا عنه }أبَِيب َشِبيٌه اِبلنَّيبِّ  3

 َيْضَحُك{ )صحيح البخاري, كتاب املناقب(
 الشعر :

 . كان عاجُله: فأطعمنا من حلمها وسديفها ... شواًء, وخرياخلري ما 1
 مالكُ : أخ خملص واٍف صبوٌر حمافظ ... على الود والعهد الذي كان  2
 عتيقُ : شهدت دالئل مجة مل أحصها ... أن املفضل لن يزاَل 3
 مبشغول  مشغولٌ : عدو عينيك وشانيهما ... أصبح 4
 منك الوداعا موقٌف  : قفي قبل التفرق اي ضباعا ... وال يك 5
 عسٌل وماءُ : كأن سيئًة من بيت رأٍس ... يكون مزاَجها 6

 رسالة الشافعي:
َحالالً  1 مَسَّى  ما  فكان  حراماً    َحالٌل،:  مسى  }الرسالة  حرامٌ وما   ،

 ({ 202/  1للشافعي )
 املصادر:   

 خاص ابلتوجيه الثاين: 
 ِصْنفان : ِإذا ُمّت َكاَن النَّاس1
َها ِشَفاءُ الدَّاء 2  ْبُذولُ مَ : َولْيس ِمنـْ

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب

3OL-https://wp.me/pa2lnY            ( 48)مظاهر 
3OP-https://wp.me/pa2lnY            ( 49)مظاهر 
3P2-https://wp.me/pa2lnY              ( 50)مظاهر 
3Qg-https://wp.me/pa2lnY            (   51ر )مظاه 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

https://wp.me/pa2lnY-3OL
https://wp.me/pa2lnY-3OP
https://wp.me/pa2lnY-3P2
https://wp.me/pa2lnY-3Qg
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3QY-https://wp.me/pa2lnY            ( 52)مظاهر 
3Ss-https://wp.me/pa2lnY               ( 53)مظاهر 
3Sx-https://wp.me/pa2lnY               ( 54)مظاهر   

 : كان اهلادفة12ابب 
 : كان التامة1فصل 

 لغة :
 كان التامة اليت مبعىن: َحدث، َوقع، ُخلق، ُوجد  -

رفع خرب كان يف فقرات شبيهة آبايت قرآنية، مما يدل على بعد  -
 املسيح املوعود عليه السالم عن القرآن الكرمي. 

جاء يف العديد من املواضع إقحام كان بشكل عابث حيث ال  -
 فائدة منها. 

11 

 االعرتاض  
 
 

 عدد الفقرات

أن:  681 ))عجٌب((  للناس  الزمان؟    أكان  هذا  يف  منذر  جاءهم 
 ( ]أي أحدث للناس عجب[67)مواهب الرمحن، ص 

يُفرتى:  691 ))حديٌث((  (.]أي:  8)اخلطبة اإلهلامية، ص    وما كان 
 وما وقع/حصل/حدث/ حديٌث يُفرتى[

: أيرضى قلبك أن تُدَفن بني الكفار ))وكان على ميينك ويسارك  701
]أي: ُوجد/ يوجد على  (36اخلالفة، ص  كافران(( من األشرار؟" )سر  

ميينك. وقد عرّب عن املستقبل بصيغة املاضي كما هو معروف يف اللغة 
بصيغة  املستقبل  عن  يعرب  ما  حيث كثريا  ذلك،  يف  غرابة  وال  العربية 

 املاضي.[  
: فليسمْع من ))يكن له أُُذانن.(( )اخلطبة اإلهلامية( ]أي: يوجد  117

 له أذانن[ 
لو ))مل يكن دين اإلسالم(( لتعّسرْت معرفة رّب العاملني.  : ووهللا 172

 )االستفتاء(. ]أي: مل يوجد دين اإلسالم[

 الفقرات 

https://wp.me/pa2lnY-3QY
https://wp.me/pa2lnY-3Ss
https://wp.me/pa2lnY-3Sx%2054
https://wp.me/pa2lnY-3Sx%2054
https://wp.me/pa2lnY-3Sx%2054
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: فالذين ))يكون يف قلوهبم مرض(( فيزيدهم هللا مرضا. )محامة  173
 البشرى(]أي: فالذين يوجد يف قلوهبم مرض[ 

  )االستفتاء( : ومنهم ))يكون قوٌم(( يقال هلم أصحاب الصّفة.  174
 أي: منهم يوجد قوم يقال ..[ ]

: فلو نرتك الرفق... ))فال يكون ذنب(( أكرب منه، وإًذا كّنا أخبث  175
 الظاملني. )محامة البشرى(]اي: ال يوجد ذنٌب أكرب منه[ 

وإزالة  761 احلّجة  إبقامة  إال  الفتح((  لكم  يكون  ))أن  ميكن  ولن   :
 دَث/ يقع/ لكم الفتح..[الشبهة. )نور احلق(  ]أي لن ميكن أن حي

: ولو مل يكن خوُف طول املكتوب لذكرُت كلها. )محامة البشرى،  771
 (  ]أي: ولو مل يوجد/ حيصل/ حيدث/ خوف طول املكتوب..[ 30ص  
فاحملدَّث نيبٌّ ابلقوة، ولو ))مل يكن سدُّ ابب(( النبوة لكان نبيا   :781

حيدث/ حيصل سّد ابب  ابلفعل. )محامة البشرى( ]أي: ولو مل يوجد/  
 النبوة..[ 

فقط.  1 لفاعل  حتتاج  وإمنا  هلا  وخرب  اسم  ال  اليت  التامة  على كان   :
وهي أتيت أبحد املعاين التالية: ُوجد، ُخلق، َحدث، َوقع . كما جاءت 
َنا ِإىَل رَُجٍل   قراءة ابن مسعود لآلية: } َأَكاَن لِلنَّاِس َعَجٌب َأْن َأْوَحي ْ

ُهْم   (.  3)يونس  {ِمن ْ
 وجاء يف كتاب اللمع يف العربية البن جين:  

احْلَدث على  َدالَّة  َوَتكون َكاَن  التَّامَّة:  اخلَْرَب    "َكاَن  َعن  فتستغين 
قد   َأي  زيد  قْد كاَن  َتقول  َوخلق اْلَمْنُصوب  َأان مذ    حدث  َتقول  َكَما 

َكاَن  كنت صديُقك َأي َأان صديقك مذ ُخلقت. قَاَل الشَّاِعر: )ِإذا  
 فأدفئوين ... فَِإن الشَّْيخ يهدُمه الشَتاء( // الوافر //  الشتاءُ 

َأي ِإذا حدث الشَتاء َوَوقع وََكَذِلَك أَْمَسى زيد َوأْصبح َعْمرو وكقولك 
 [ 38-37أمسينا وأصبحنا"] اللمع 

 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب



 
 

81 
 

الفقرة األوىل والثانية بتوجيهات أخرى أعاله يف ابب 2 : وقد وجهنا 
خرب كان، ابعتبار )عجٌب( هي اسم كان، واملصدر املؤول من أن والفعل 
هو اخلرب؛ وفق توجيهات ابن مالك. ويؤكد هذا التوجيه الدكتور عبد  

 اللطيف اخلطيب يف كتابه معجم القراءات. )ينظر: الشواهد أدانه(
 

مع أن  فعلى  ميكن  ال  ؛  َوقع  َحدث،  ُخلق،  ُوجد،  التامة:   اين كان 
تعترب "كان" فيها خاطئة أو عابثة أو ال فائدة من إدراجها يف سياق  

احلدث الكالم حدوث  على  للداللة  جاءة  بل  عابثة  أتت  مل  فهي   ،
ووجوده وحصوله أو خلق الشيء، وأمثلتها عديدة يف أمهات املصادر  

 ا وبفصاحتها كبار النحويني. العربية والنحوية ويقّر هب 
" يف    ]ملحوظة:   "كان  حُتمل  على ختريج   بعضقد  أعاله  الفقرات 

ومفهوم آخر لـ )كان( غري التامة ،كأن تكون زائدة أو انقصة أو شأنية،  
والذي قد حُتمل فيه   ملن كان له قلب"،  كما هو ابلنسبة لقوله تعاىل "

"كان" على املعاين األربع كلها ) انقصة، اتمة، زائدة، شأنية(؛  إذ إّن  
كاتب اليت ال نستطيع أن ُنزم هبا قطعا. األمر يعود يف هنايته إىل نّية ال

 ([ 3و 2)ينظر: مظاهر اإلعجاز 
 القراءات: 

لِلنَّاِس   - َأَكاَن   {: عباس  وابن  مسعود  ابن  َأْن    َعَجبٌ قراءة 
ُهْم { )يونس  َنا ِإىَل رَُجٍل ِمن ْ  ( 3َأْوَحي ْ

 مصادر: 
كتاب " معجم القراءات" للدكتور عبد اللطيف اخلطيب  ص    جاء يف 

 ما يلي:  490
"كان"،   خرب  ابلنصب  عجًبا"  للناس  "أكان  اجلماعة  قراءة  "عجًبا: 

وحيُنا عجبا.   أكان  والتقدير:  امسها،  بعدها  املؤول  ابن  واملصدر  وقرأ 
هو اسم "كان"،  ، وود وابن عباس " أكان للناس عجٌب" ابلرفع مسع

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب



 
 

82 
 

معرفة وهو  اخلرب،  أوحينا"  وأن   " نكرة،  جعل جاء  هنا  واألحسن   ،
واملعىن:   منه،  بدل  أوحينا"  و"أن  هبا،  فاعل  و"عجٌب"  اتمة،  "كان" 

 أَحَدَث للناس عجٌب."  
 

2iz-https://wp.me/pa2lnY      ( مظاهر)املراجع   3 مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : كان الزائدة 2فصل 
 لغة 

 كان الزائدة املهَملة  -
 إقحام كان يف الكالم بشكل خاطئ وعابث حيث ال فائدة منها. 

9 
 االعرتاض  

 عدد الفقرات
مفسدين، ينسلون   أّن يف آخر الزمان يكون قوما مّكارين: وذكر  791

(. ]يكون: مهملة، قوما: اسم  75من كل حدب. )محامة البشرى، ص  
 أّن مؤخر منصوب، )يف آخر( يف حمل رفع خرب أّن املقدم[ 

على كوهنا موجودة يف املشرق إن هلا تكون قدرٌة/ قدرًة  : وقالوا  018
)هلا( خرب إّن مقدم مرفوع، )قدرًة( اسم مؤخر تكون :مهملة.  واملغرب ]  

)هلا( اسم مرفوع ابعتبار شبه اجلملة مبتدأ، قدرٌة: خرب    أو:نصوب.  م
قد خترَّج هذه اجلملة على حذف ضمري الشأن امسا إلّن،  أو  إّن مرفوع.  

 و)تكون( اتمة[ 
إن  118 ابنا :  "كان"  )األوىل(:    يل  ])كان  بشريًا.  امسه  صغريًا وكان 

  املقدم.[ مهملة غري عاملة، ابًنا: اسم إن مؤخر منصوب،)يل( اخلرب
فالذين  821 مرض:  قلوهبم  يف  )محامة    يكون  مرضا.  هللا  فيزيدهم 

 البشرى(
 . )اخلطبة اإلهلامية( يكن له أُُذانن: فليسمْع من 831
 يقال هلم أصحاب الصّفة. )االستفتاء(  يكون قومٌ : ومنهم  841

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-2iz
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الطالبني؟    إن كان رجل: فأي دليل يكون أوضح من هذا  851 من 
 )محامة البشرى( 

 اخلدمات حىت شاخ. )نور احلق( ومل يزل "كان" أيب مشغوف: 861
 برِق الدولة.)نور احلق(  مل يزل "كان" شائِمَ : فامللخص أن أيب 871

للضرورة   فقط  وليس  الكالم  سعة  يف  تزاد  اليت  الزائدة  على كان 
أو    الشعرية. املاضي  الزمن  على  وللداللة  الكالم،  لتوكيد  تزاد  فهي 

يكون هلا أي أتثري    الم أن الشائع هو بصيغة املاضي، حبيث  املستقبل رغ
 .   إعرايب

 جاء يف كتاب اللمع يف العربية البن جين: 
"َكاَن الزَّائَِدة: َوقد تزاد َكاَن ُمؤَكَدة لْلَكاَلم َفاَل حْتَتاج ِإىَل خرب َمْنُصوب،  

؛ وََكاَن زَائَِدة اَل اْسم  َتقول َمَرْرت ِبَرُجل َكاَن قَائٍِم َأي َمَرْرت ِبَرُجل قَائِمٍ 
 [39-38هَلَا َواَل خرب َوتقول زيٌد َكاَن قَائٌِم."] اللمع  

 
الفقرات أعاله على ختريج ومفهوم   بعض  قد حُتمل "كان " يف  ملحوظة:  

آخر لـ )كان( غري الزائدة،كأن تكون اتمة أو انقصة، أو شأنية ،كما  
الذي قد حُتمل فيه "كان"  و   ملن كان له قلب"،  هو ابلنسبة لقوله تعاىل "

على املعاين األربع كلها ) انقصة، اتمة، زائدة، شأنية(؛  إذ إّن األمر  
يعود يف هنايته إىل نّية الكاتب اليت ال نستطيع أن ُنزم هبا قطعا. )ينظر:  

 ( 3و  2مظاهر اإلعجاز 
  " تعاىل  هللا  قول  عن  اإلعراب  صنعة  يف  املفصل  يف كتاب  جاء  فقد 

 : ملن كان له قلب
"وكان على أربعة أوجه : انقصة.. واتمة ، .... وزائدة ... واليت فيها  

الشأن؛   على  ضمري  يتوجه   " قلب  له  ملن كان   " وجل:  عز  وقوله 
 [351" ] املفصل  األربعة

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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 من املصادر:
وهذه  ]  (املفصل يف صنعة اإلعراب  ).  كان زيداً : إن من أفضلهم 1

إن يل "كان"    :  والفقرةأنا يف آخر الزمان يكون قوما.      شبيهة ابلفقرة:
 [ابنا
املفصل ).  العرابِ   كان املسومةِ على  : جياد بين أيب بكر تسامي ...  2

 [ أي: على املسومةِ ] (يف صنعة اإلعراب
بين  3 من  الكلمة  اخلرشب  بنت  فاطمة  ولدت  العرب:  ومن كالم   :

أي: مل    ( ]املفصل يف صنعة اإلعراب  )".مل يوجد كان مثلهم   عبس"
   [مل يزل كان أيبيوجد مثلهم.  وهذه شبيهة ابلفقرة :

 ( أسرار العربية البن الناظم )  أي: زيد قائم؛ "كان قائمٌ : زيٌد 4
 (اللمع يف العربية البن جين)    َكاَن قَائِمٍ : َمَرْرت ِبَرُجٍل 5
 (امللحةاللمحة يف شرح )    زيًدا كان أحسنَ : ما  6
 ( اللمحة يف شرح امللحة)   َجِليلٌ  َتُكوُن َماِجدٌ أَْنَت : 7
 ( ضرائر الشعر)  ُمستعيِدهِ  –كان   - :  إىل كناٍس 8
 واإلسالمِ   –كان    -اجلاهليِة  :  يف جلٍة غمرت أابك حُبُورها ... يف  9

 (ضرائر الشعر)
  – كان    -بسعٍي  : يف غرف اجلنة العليا اليت وجبت ... هلم هناك  10

 (ضرائر الشعر) مشكورِ 
ِبَداِر َقوٍم ... َوِجريَاٍن لَنا  11 أسرار    )  َكانوا ِكَرامِ : َفَكيَف إذا َمَرْرُت 

 ( العربية البن الناظم 

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 

واألدب واحلديث   الشريف 
 العريب

2hp-https://wp.me/pa2lnY     املراجع   (  2)مظاهر مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : حذف اسم كان 3فصل 
 لغة: 

 حذف اسم كان للعلم به   -

https://wp.me/pa2lnY-2hp
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 حذف الفاعل )اسم كان( مطلقا على مذهب الكسائي -
بصيغة املفرد، رغم أن خربها بصيغة اجلمع، فكان ال  ورود كلمة "كان"  

بد من القول )كانوا يصبون( وليس )كان يصبون(. وقيل أبن كل هذا  
 مرّده إىل العجمة وعدم التمرس يف اللغة.

1 

 االعرتاض  
 
 

 عدد الفقرات
بلغاء :  188 أكابَر  أفحَم  الذي  على  الكاهل  اجلاهل  أيها  "أتصول 

أعناق   له  وخضعْت  اللسان،  أهل  فصحاء  على  احلجة  وأمّت  الزمان، 
األدابء، وآمن به نوابغ الشعراء، وجاءوا خاضعني مقرّين؟ أأنت أسَبُق 
العليل، أو أنت من  منهم يف معرفة مواد األقاويل ومتييز الصحيح من 

))وكان  تعلم أهنم كانوا أهل اللسان، وقد ُغذُّوا بلبان البيان،  اجملنونني؟ أال  
أبفانني  القلوب  اإلشارات،    ُيصبون((  ونوادر  األدب  وُملح  العبارات 

 وكانوا يف هذه السكك وعلِم حماسنها من املاهرين؟ )نور احلق(

 الفقرات

على حذف اسم كان للعلم به، أو  على مذهب الكسائي يف جواز 
واسم كان مطلقا، ووافقه بذلك ابن مضاء والسهيلي.   حذف الفاعل  

 وهو وارد يف لغة اإلمام الشافعي وتقر به املراجع النحوية. 
يبني )اسم كان(،   فواضح أّن سياق كالم املسيح املوعود عليه السالم 

اللسان من األدابء والفصحاء والبلغاء، فحُ  ذف هذا االسم  وهم أهل 
لداللة السياق عليه. وإن مل يكن سياق الكالم داال عليه فيكون حذفه  

 على مذهب الكسائي. 
 ويف هذا جاء يف أوضح املسالك: 

وما هو مبنزلة   احتج الكسائي هبذا البيت على جواز حذف الفاعل،
الناسخة األفعال  اسم  ذلك؛    ؛الفاعل  عليه  فأنكروا  البصريون  وأما 

جي  ال  يكون  ألهنم  أن  األول:  أمرين؛  أبحد  إال  الفاعل؛  حذف  يزون 
مضمرا، يكون  أن  والثاين:  الكالم،  يف  مذكورا  .." }أوضح    الفاعل 

 ({ 83/  2املسالك إىل ألفية ابن مالك )

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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 ويف غريه جاء:  
مطلقا"." الفاعل  حذف  جواز  إىل  الكسائي  ذهب  هـ(    وقد  )إ. 

 ({ 585/ 2}توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك )
هْيلي َواْبن   "َوَعن اْلكَسائي اجازة حذف اْلَفاِعل َواَتبعه على َذِلك السُّ

 ({ 216" )إ. هـ( }شرح شذور الذهب البن هشام )ص:  مضاء
 القرآن الكرمي:  

 استشهد ابن مضاء على جواز حذف الفاعل واسم كان ابآلايت التالية:  
 ( 33({ )ص  33: }َحىتَّ تـََواَرْت اِبحلَِْجاِب )1
 ( 3-2({ )عبس 3( َأْن َجاَءُه اأْلَْعَمى ) 2)  َعَبَس َوتَ َوىلَّ : }2
 وقال: فهذه األفعال ال فاعل هلا ظاهراً.   

 واحُتج ابآلية التالية:  
 ( 36َما رَأَُوا اآْلاَيِت{ )يوسف   بـَْعدِ  هَلُْم ِمنْ َبَدا }مُثَّ  :3

 الشعر: 
األفعال   واسم  الفاعل  حلذف  جتويزا  التايل  ابلبيت  الكسائي  متسك 

 الناسخة:  
 حىت تردين ... إىل قطري ال إخالك راضيا.  فإن كان ال يرضيك

 احلديث الشريف:  
َيْشَرهُبَا َوُهَو    ِحنيَ   َواَل َيْشَرُب اخْلَْمرَ ُمْؤِمٌن  }اَل يـَْزين الزَّاين ِحنَي يـَْزين َوُهَو  

ُمْؤِمٌن { )صحيح البخاري, كتاب األشربة(  ] ال فاعل للفعل يشرب  
 يف هذا احلديث[ 

  رسالة اإلمام الشافعي:
 نها:  م مواضع من رسالة الشافعي 5يف ورد حذف الفاعل/اسم كان  

عن بيع العني الغائبة، كانْت يف ملك الرجل    يكون النهيَ وقد حَيتمُل أن  
أو يف غري ملكه، ألهنا قد هَتِْلُك وتنقص قبل أن يراها املشرتي." )إ. هـ(  

 ( 340/  1}الرسالة للشافعي })

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب
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وقد أّكد على ذلك حمقق الرسالة أمحد شاكر حيث قال يف اهلامش عن 
يلي: ما  النهَي  األصل    نصب كلمة  يف  احلرف  هذا  ُضبط  "كذا 

وامسها   "يكون"  خرب  ألنه  الصواب،  وهو  الوجه،  وهو  ابلنصب، 
به، للعلم  كأنه قال: وقد حيتمل أن يكون "املراُد" النهَي أخل،    حمذوف 

وضبط يف نسخة ابن مجاعة ابلرفع على أنه االسم، فال بد من تقدير  
 حذف اخلرب، والصواب املناسب للسياق هو األول".

3rR-https://wp.me/pa2lnY    ( 24)مظاهر 
3tg-https://wp.me/pa2lnY     ( 25)مظاهر 

مع   املراجع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : تنوين النصب على لغة ربيعة13ابب 
 اللغة

ولغة  - والرواايت  احلديث  يف كتب  األلف، كما  دون  بكتابته  ربيعة،  لغة  على  النصب  تنوين 
  الشافعي

اخلطأ يف الظرف املبين على فتح اجلزأين . عدم جواز العطف  -
 ابلواو يف مثله كـ :)صباَح ومساَء(

 اسم )إّن( املؤخر والعطف عليه خطأ ابلنصبرفع  -
 رفع خرب )ما دام( والعطف عليه خطأ   -

3 

 االعرتاض  
 
 
 

 عدد الفقرات
 : وتتعهدها صباح ومساء ُزَمُر املعتقدين )مكتوب أمحد(. 189
)محامة  190 وعينني  )وأنف(  وأذنني،  )لسان(  إنسان  لكل  وأن   :

 البشرى(
عيسى )قائم( عليه أو قاعًدا. )محامة  : وكان املّيت حيًّا ما دام  191

 البشرى(

 الفقرات

كل هذه الفقرات تتوجه بسهولة على تنوين النصب على لغة ربيعة 
الشافعي ولغة  والرواايت  احلديث  يف كتب  ، حيث يكتب دون  كما 

األلف.  يشهد على صحة هذه اللغة جهابذة العلم والدين والفقه والنحو 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

https://wp.me/pa2lnY-3rR
https://wp.me/pa2lnY-3tg
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ظ اليونيين، اإلمام الشافعي احلجة يف اللغة، واللغة مثل: البخاري، احلاف
 ابن حزم، ابن مالك، وأمحد شاكر حمقق رسالة الشافعي.

 
وعن هذه اللغة قال ابن مالك يف توجيهه حلديث عائشة رضي هللا عنها،  

البخاري: )إمنا كان   النيب صلى هللا عليه وسلم(،    منزلً الوارد يف  ينزله 
 قال: 

منصواًب يف اللفظ، إال أنه كتب بال ألف على لغة " أن يكون "منزل"  
ن ابلسكون وحذف التنوين بال   ربيعة فإهنم يقفون على املنصوب املنوا
وامنا   واجملرور.  املرفوع  على  الوقف  يف  العرب  أكثر  يفعل  بدل كما 
ُكتب املنون املنصوب ابأللف، ألن تنوينه يُبدل يف الوقف ألًفا،...  

املنصوب أبلف استغىن عنها يف اخلط؛ ألهنا  فمن مل يقف على املنون  
 [89-88على لغته ساقطة وصاًل ووقًفا."] شواهد التوضيح 

فتكون الفقرات من كالم املسيح املوعود عليه السالم، وفق هذه اللغة 
 كما يلي: 

 )صباًح ومساًء( وليست هي بظرف مبين على فتح اجلزأين.  
 عينني )محامة البشرى( وأن لكل إنسان )لساًن( وأذنني، )وأنًف( و 

 وكان امليات حيًّا ما دام عيسى )قائًم( عليه أو قاعًدا. )محامة البشرى(
 

 احلديث:  يف 
َا  1 ِإمنَّ قَاَلْت:  َكاَن  : قول عائشة رضي هللا عنها يف ابب احملصب: " 

َعَليْ   َمْنِزلً   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَّيبُّ  يـَْعيِن  يـَْنزِلُُه  خِلُُروِجِه  َأمْسََح  لَِيُكوَن  َوَسلََّم  ِه 
 اِبأْلَْبَطِح{ )صحيح البخاري, كتاب احلج( 

: قول أحد الصحابة حني ُسئل: كم اعتمر النيب صلى هللا عليه وسلم؟  2
الصحايب:   طبقا  "أربًع".)فأجاب  ببوالق  املطبوع  البخاري  صحيح 

 ابلنصب، وعلى العني فتحتان.( للنسخة اليونينية، يف رواية أيب ذر 

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب
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(: وهبامشه :  33ص    3البناين" ]البخاري أيضا )ج    اثبتً   : "مسعت3
 هكذا يف اليونينية بصورة املرفوع وعليه فتحتان"[ 

: " كانوا خيرجون على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم زكاة الفطر 4
أو  صاًع   متر  ) صاًع  من  احمللى  نسختني 122:  6من شعري"]   (، يف 

 صحيحتني من احمللى البن حزم [
 موضعا نذكر منها ما يلي:   16يف رسالة اإلمام الشافعي يف 

، غرَي َمن مَجَع هلم من الناس، وكان  انسً : فإْذ كان َمن مع رسول هللا  1
 ({ 59/  1غرَي َمن مُجع هلم .. }الرسالة للشافعي ) انسً املخربون هلم 

: قال "الشافعي": وهو"معاوية بن احلكم"، وكذلك رواه غرُي مالك،  2
 ({ 76/  1مل حْيَفظ امَسه. }الرسالة للشافعي ) مالكً وأظن 

َوأََمرَ 3 َعاًما،  َوَغرَّبَُه  ِمائًَة  ابـَْنُه  َوَجَلَد  أَيِْتَ   أَنِيسً   :  َأْن   " اْمرَأََة  اأَلْسَلِميَّ  
 ({ 250/ 1اآلَخِر، .. }الرسالة للشافعي )

-  
479-https://wp.me/pa2lnY             ( 71)مظاهر 

3OP-https://wp.me/pa2lnY            (  49)مظاهر 
املراجع   مع  البحث 

 والشواهد وآراء النحاة
 : إلزام املثىن األلف يف مجيع حاالت إعرابه14ابب 

   اللغة
 إلزام املثىن األلف يف مجيع حاالت إعرابه  -

                           
 رفع انئب املفعول املطلق وحقه النصب

1   
 االعرتاض  

 عدد الفقرات
 الفقرات )االستفتاء( مّراتن منها أن الّشهب الثواقب انقّضْت له  :192

حبركات   إعرابه  مع  أحواله،  مجيع  ىف  األلف  وملحقاته  املثىن  إلزام 
 مقدرة عليها؛ فهو يعرب إعراب املقصور.  

 ويف هذا جاء:  

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

https://wp.me/pa2lnY-479
https://wp.me/pa2lnY-3OP
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" إلزام املثىن وملحقاته "غري: كال وكلتا" األلف ىف مجيع أحواله، مع 
عليها مقدرة  حبركات  اشرتيت  إعرابه  انفعاِن،  عندى كتاابِن  تقول  ؛ 

بضمة كتاابِن   مرفوًعا  املثىن  فيكون  انفعاِن،  ىف كتاابِن  قرأت  انفعاِن، 
مقدرة على األلف، ومنصواًب بفتحة مقدرة عليها، وجمرورًا بكسرة مقدرة 
كذلك؛ فهويعرب إعراب املقصور، والنون للتثنية ىف كل احلاالت. مبنية 

الكسر   تنوين  -على  الوايف    -بغري  النحو  اإلضافة."]  عند  وحتذف 
124/1 ] 
فتكون كلمة )مراتن(  انئب مفعول مطلق منصوب ابلفتحة  -

 املقدرة على األلف وفق هذه اللغة من لغات العرب.  
 القراءات:  

 . وهي قراءة انفع والكسائي وغريمها."ِإنَّ َهَذاِن َلَساِحرَاِن" قراءة: 
 النحو الوايف: 

انفعاِن،  1 عندى كتاابِن  تقول:  انفعانِ :  ىف ،  اشرتيت كتاابِن  قرأت 
 كتاابِن انفعاِن، 

 الشعر:
 غايتاها.: إن أابها وأاب أابها          قد بلغا من اجملد 2

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب

4fn-https://wp.me/pa2lnY            املراجع   (  81)مظاهر مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : انئب الفاعل15ابب 
                                        اللغة

 إانبة غري املفعول به عن الفاعل بوجود املفعول به -
 إانبة اجلار واجملرور مناب الفاعل  -
 إانبة املصدر أو ضمريه مناب الفاعل لداللة الفعل عليه  -

 نصب انئب الفاعل وحقه الرفع 
2 

 االعرتاض 
 عدد الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-4fn
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: "فعندي من الواجبات أن ُتكَتب عليهم خدماٌت تناسُب قوَم 193
ْنسجا  ، وللطارق النّفاِش مِ فاًساكل أحد وحرفَة كل أحد. فلُيعَط للنّجار  

عظمى، " )نور  معصرًة  وموسى، وللعّصار  ْشراطا  ِجرفاسا، وللحّجام مِ 
 احلق(
لقدرة فتنزل املالئكة والروح يف هذه الليلة احلالكة إبذن رب ذي ا  :194

وعينيه. )سر    قلَبه  الكاملة، فُيجَعُل رجل مهداي ويُلَقى الروح عليه، ويُنوَّر 
 اخلالفة(. 

 الفقرات

الفقرة األوىل1 واجملرور  :توجيه  اجلار  إانبة  جواز  ومل   –:  يُفد  مل  وإن 
حيان    -ََيتص أبو  وإبقرار  الكويف،  املذهب  وفق  الفاعل  مناب 

يف لغة الشافعي. وذلك جلواز    األندلسي، واحملقق أمحد شاكر لوروده 
 أن ينوب عن الفاعل غري املفعول به بوجوده.  

 
ويف هذا يقول أبو حيان عن قراءة: "لُيجَزى قوًما مبا كانوا يكسبون "  

 ما يلي:  
ٌة ِلَمْن َأَجاَز بَِناَء اْلِفْعِل لِْلَمْفُعوِل،  "َوَقْد ُرِوَي َذِلَك َعِن َعاِصٍم،   َوِفيِه ُحجَّ

َأنْ  اْلَمْجُروُر،  َعَلى  َوُهَو مبَا، َويـُْنَصَب اْلَمْفُعوُل ِبِه الصَّرِيُح، َوُهَو    يُ َقاَم 
يُز َذِلَك اجْلُْمُهوُر" }البحر احمليط    ُضِرَب ِبَسْوٍط زَْيًدا قـَْوًما َوَنِظريُُه:   َواَل جيُِ
 { 418/ 9يف التفسري )

ال  للمجهول، يف ح  -ففي حال ُبين الفعل املتعدي ألكثر من مفعول  
وجود جار وجمرور يف اجلملة ابإلضافة إىل املفعول، جاز اختيار اجلار  

 واجملرور للنيابة عن الفاعل ليبقى املفعول به منصواب.   
ففي الفقرة األوىل كل الكلمات املنصوبة ليست هي انئب فاعل وجب  
رفعه، بل هي مفاعيل منصوبة وبقيت منصوبة، ألن اجلار واجملرور احملاذي  

 بنفسه عن الفاعل.   هلا انب 
 

 التوجيه والتخريج 
 عربعلى لغات ال
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به : توجيه الفقرة الثانية:  2 املفعول  غري  الفاعل  عن  ينوب  أن  جواز 
مناب  املصدر  ضمري  أو  املصدر  إقامة  جواز  ذلك  ومن  بوجوده، 

وذلك على مذهب الكوفيني واألخفش    .الفاعل لداللة الفعل عليه
بتقدير   عندها  اجلملة  فتكون  البصرة؛  علماء  وبعض  مالك  )  وابن 

    وينوَُّر النوُر قلَبه  وعينيه(. 
 ويف هذا جاء: 

 "وأمَّا ِإقَاَمة اْلمصدر مَقام اْلَفاِعل َمَع اْلَمْفُعول ِبِه فللبصريَّني ِفيِه مذهبان 
يصل إِلَْيِه يف اْلَمْعىن فـَُهَو غري اَلزم خِبِاَلف   َأحدمهَا اَل جيوز ألنَّ اْلمصدر

 اْلَمْفُعول ِبِه.
وا على َذِلك بقرأءة   َواآْلخر جيوز، أِلَن اْلِفْعل يصل ِإلَْيِه بَِنفِسِه، واحتجُّ

َأي   قوما{  }لُيْجَزى  املدينا  َجْعَفر  اجلزاءُ أيب  وبقراءة  ،  قوما  لُيْجَزى 
"]اللباب يف علل البناء  جُنِاي النََّجاءُ مِننَي{ َأي  َعاِصم }وََكَذِلَك جُنِاي اْلُمؤ 

 [  159-160 /1) واإلعراب 
 
إىل  3 يعود  ضمري  فاعله  للمعلوم  مبنيا  )ينور(  الفعل  يكون  قد  أو   :

 )الروح( أو إىل )رب ذي القدرة( املذكور يف السياق. فتكون اجلملة: 
وعينيه.    قلَبه  وِارفَيجعُل )هللاُ( رجًل مهداي ويُلِقى الروح عليه، ويُن  إما:

 )على اعتبار تنوين النصب يف "رجًل" على لغة ربيعة( 
قلَبه   )الروح(  وينوِار  عليه،  الروُح  ويُلَقى  مهداي،  رجٌل  فُيجعُل  وإما: 

 وعينيه.  
)وكل هذه اإلمكانيات واردة ألن النسخ األصلية ليست حمركة، والناشر  

 اجتهد يف حتريكها( 
 القراءات:  

 ( 15({ )اجلاثية 15َكانُوا َيْكِسُبوَن ) مبَا  }لُِيْجَزى قَ ْوًما: 1
  ( ]َأي ُُنّي النََّجاُء املؤمنني[ 88اأْلَنِْبَياء { )جُنِاي اْلُمؤمِننيَ }: 2

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 
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 الشعر:   
الِكاَلاب(   ]أي لسب السبُّ ..الكالاب/ أو   1 : )َلُسّب بذلك اجلْرو 

 واجملرور مناب الفاعل[ انب اجلار 
 : )مل يـُْعَن ابْلَعْلياء إالّ َسيَِّدا .. (  2

 غريه:
زَْيًدا"ُضِرَب   )  ِبَسْوٍط  حيان  أليب  التفسري  يف  احمليط  }البحر   "9  /

418} 
 رسالة الشافعي:   

({ ]انئب  514/  1}الرسالة للشافعي )  ".خرياً به إال  : "وأن يَُظن  1
 الفاعل )به( و )خريا( مفعول به[

فإذا حّرم  2 به  أن  :  )خمالفاً  ظناً  يُظن  للشافعي  /  1للخري. }الرسالة 
 ({ ]انئب الفاعل )به( واملفعول به )ظنا([514

أن  3 أكان جيوز  والدراهم  :  ابلداننري  ومسناً نقداً  ُيشرتى  إىل   عسالً 
للشا }الرسالة  )أجل؟  )ابلداننري(،  525/  1فعي  الفاعل  ]انئب   })

 واملفعول به )نقدا([
منهم    : قال: أفرأيت إذا قال الواحد منهم القولَ 4 غريه  عن  الُ َيفُظ 

له   )خالفاً.    وال  موافقةً فيه  للشافعي  ]انئب  597/  1}الرسالة   })
 الفاعل: منهم أو فيه أو له، و )موافقًة( مفعول به منصوب ..[

حُ ز أن تكون أصوٌل مفرَّقة األسباب  : قال: أفيجو 5 فيها    كماً َُيَكم 
( للشافعي  }الرسالة  و  598/  1واحداً؟  )فيها(،  الفاعل  ]انئب   })

 )حكما( مفعول به.[

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب

3DK-https://wp.me/pa2lnY        ( 37)مظاهر 
4s6-https://wp.me/pa2lnY           (85)مظاهر         

4T9-https://wp.me/pa2lnY         (  134)مظاهر 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة
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 : املفعول به16ابب 
      اللغة

جواز إلغاء عمل أفعال القلوب كالفعل القليب )أرى( إذا تقدم على مفعوليه، وفق املذهب  -
 الكويف واألخفش وابن الطراوة. وابألخص إذا تقدمه شيئ مثل احلرف )ما( وفق البصريني. 

 إضمار وحذف ضمري الشأن مع أفعال القلوب   -
 إانبة املفعول الثاين مناب الفاعل  -
   تنوين النصب على لغة ربيعة -

 رفع املفعول به وحقه النصب 
5 

 االعرتاض 
 عدد الفقرات

 : وُجِعل ]الصدِّيق[ ))أحد(( ِمن املؤيَّدين )سر اخلالفة(. 195
الصريح  196 الذكر  هذا  مثل  أرى  ما  الذي  :  ابلتحقيق  ))اثبت(( 

)سر   العتيق  البيت  رب  صحف  يف  آخر  لرجل  ابلصّديق  خمصوص 
 اخلالفة(. 

: ويعاونوا على شرٍّ ))أحد(( من املخالفني ابلقول أو الفعل أو 197
 اإلشارة أو املال )محامة البشرى،(

 : وأّما الذي أُعطَي ))حّظ(( ِمن اإلميان )نور احلق(.198
]كتاهُبم املقدُس[ على أْن يدعوا رهبم يعطهم ))كثري((  : وقد حّثهم  199

 من البقر والفرس )مكتوب أمحد(. 

 الفقرات

 الفقرة الثانية:  
إذا    : 1 )أرى(  القليب  القلوب كالفعل  أفعال  عمل  إلغاء  جواز  على 

الطراوة  وابن  واألخفش  الكويف  املذهب  وفق  مفعوليه،  على  .  تقدم 
احلرف  مثل  شيئ  تقدمه  إذا  ؛  كقول   وابألخص  البصريني  وفق  )ما( 

يمِة   تـَْنويُل. وقوله: أيّنِ رَأْيُت ماَلُك الشِّ َلَديـَْنا َمْنِك  الشاعر: َوَما اَخاُل 
األَدُب ... ( . وبذلك يكون الفعل )أرى( يف الفقرة الثانية ملغى غري  

 عامل، فيبقى املبتدأ واخلرب بعده )مثُل( و )اثبٌت( مرفوعني. 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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، ليكون  ى" مع إضمار وحذف ضمري الشأن فيهإعمال الفعل "أر :  2
التقدير: ووهللا، ما أرى )الشأَن( مثُل هذا الذكر الصريح اثبٌت. ليكون  
ضمري الشأن يف حمل نصب مفعوال أوال، وتكون اجلملة التالية له "مثُل  

 هذا الذكر اثبٌت" يف حمل نصب املفعول الثاين. 
 ويف كل هذا جاء: 

تصدر  " ِإذا  َوجوزُه  أما  اْلَبصرِيني  ِعْند  اإللغاء  ِفيِه  جيوز  َفاَل  اْلِفْعل 
ِإالَّ َأن اإلعمال ِعْنده أحسن   اْلُكوِفيُّوَن واألخفش َوَأَجازَُه اْبن الطراوة 

َوَقوله: )َوَما   يمِة األَدُب ... (  الشِّ رَأْيُت ماَلُك  بقوله : )أيّنِ  َواْسَتَدلُّوا 
... ( َوَقوله )وإَخال إيّن اَلِحٌق ُمْستَـْتبُع ... (    إَخاُل َلَديـَْنا َمْنِك تـَْنويلُ 

ْأناِبْلَكْسِر.   أِلَنَُّه أوىل   والبصريون َخراُجوا َذِلك على تَ ْقِدير ضمري الشَّ
اِبْلُكلِّيَِّة ....   اْلَعَمل  إِْلَغاء  َولكنه من  املفعولني  على  اْلِفْعل  تقدم  فَِإن 

ِبضْعف اإللغاء  َجاَز  َمْعُمول  قَائِم"] مهع  حنَْ   تقدمه  زيد  ظَنَـْنت  َمىت  و 
 ([ 551/ 1اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع )

 الفقرة األوىل والرابعة:  
على جواز إانبة غري املفعول األول مناب الفاعل عند أمن اللبس،  :  3

وذلك عند بناء الفعل الذي ينصب مفعولني   كاملفعول الثاين أو الثالث؛ 
 الوايف وابن مالك والسيوطي .  للمجهول. إبقرار النحو  –أو ثالثة 

 ويف جواز إانبة غري املفعول به وغري املفعول األول يقول النحو الوايف: 
تلك األنواع ما  " خنتار من  السديد األنسب هو أن  الرأي  واحلق أن 

أبنه   يف إيضاح الغرض، وإبراز املعىن املراد، من غري تقياد  له األمهية 
وأنه أول أو غري أول، متقدم على البقية  مفعول به أو غري مفعول به،  

 [120/2" ] النحو الوايف أو غري متقدم
فاعل  انئب  احلقيقة  يف  هي  و"أحٌد"  "حٌظ"  الكلمات  فتكون  وعليه 
للمجهول كانت  بنائها  قبل  األصلية  اجلملة  أهنا يف  الرفع، رغم  واجبة 

ِمر مسترتا مفعوال به اثنيا، وأما املفعول األول يف الفقرة األوىل فقد ُأض
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يف الفعل "ُجعل" يعود اىل كلمة "رجل" اليت سبقت يف سياق الكالم،  
وأما الفقرة الرابعة  فاملفعول األول ُأضمر مسترتا يف الفعل "أُعطَي" يعود  
إىل "الذي" . فأصل اجلمل كان: وجعله هللاُ ))أحًدا(( ِمن املؤيَّدين /  

ان. وبعد البناء للمجهول ُجعل وأّما الذي أُعطاه هللاُ  ))حظًا(( ِمن اإلمي
املفعول الثاين انئًبا عن الفاعل وبقي املفعول األول )ضمري اهلاء(  مفعوال 

 به إال أنه استرت يف الفعل.
 

 كل الفقرات جمتمعة وابلذات الفقرة الثالثة واخلامسة:   
فتكون    على تنوين النصب وفق لغة ربيعة أي بكابته دون األلف.:  4

شار إليها بني األقواس املزدَوجة منصوبة، واألفعال قبلها كل الكلمات امل
 عاملة وفق القواعد املعروفة، وكتابتها كما يلي:   

ووفق هذا    ))أحًد(( ، ))اثبًت(( ، ))أحًد(( ، ))حًظ(( ، ))كثرًي((. 
، ومظاهر  اإلعجاز 13التوجيه ال رفع قّط للمفعول به. ]يُنظر: ابب  

71  ] 
 للفقرة الثانية:  

 يف الشعر:
يمِة اماَلُك : أيّنِ رَأْيُت 1  ألَدُب الشِّ
 تَ ْنويُل  : َوَما اَخاُل َلَديـَْنا َمْنِك 2

 للفقرة األوىل والرابعة:  
 انفعةٌ التاجَر انفعًة / أُعلَم  ألمانُة  األمانَة انفعًة / أُعلمَ ا  لتاجرُ : أُعِلم ا1

 ([ 111/  2التاجَر األمانَة". ]النحو الوايف )
 ]اهلمع[مسنٌي : أُعلم زيدا كبَشك 2

 فيجوز اختيار أيٍا من املفاعيل الثالثة للنيابة عن الفاعل 
 واخلامسة : للفقرة الثالثة
 [  71، ومظاهر اإلعجاز 13]يُنظر: ابب 

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب
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 3hS-https://wp.me/pa2lnY            (  17)مظاهر 
3j6-https://wp.me/pa2lnY              ( 18)مظاهر 
4tk-https://wp.me/pa2lnY              (      87)مظاهر 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 الناهية : دخول أْن على ال 17ابب 
                                 اللغة

 دخول أن املصدرية الناصبة على ال الناهية مع بقاء اجلزم هبا قائما   -
 ال أثَر إعرايٌب هلا .   مهَملة   مبعىن )أي( وهي )أْن( التفسريية -
 )أْن( الزائدة املهَملة وهي ال أثَر إعرابًيا هلا.   -

 جزم املضارع املنصوب  
1 

 االعرتاض  
 عدد الفقرات

، وال ختاِلْف قوهلم بفهٍم أحَنَل وعقٍل أقَحَل،  أن ال مُتارِهم: فأوصيك  020
 ( 5/  2محامة البشرى ) 

 الفقرات

الناصبة:  1 املصدرية  هي  )أْن(  بال  كون  موصولة  ولكنها  الناهية  ، 
الفعل، جزم  يف  تغريا  أن  دون  عليها  كما يصرح بذلك النحو   داخلة 

 الوايف وفق رأي سيبويه حيث يقول:
الصّبان   صرح  "أن"  "لكن  اعتبار  الناهية  بال  اجلزم  على  يصح  أبنه 

الذي  مصدرية الرأي األصح  اعتمادا على  األمر  ؛  على  دخوهلا  يبيح 
 [  297/  4]النحو الوايف )  .."والنهي

رة أو التفسرييةتبار )أْن( هذه  :اع2 اليت مبعىن )أي(، وهي   )أْن( املفسِا
 له على اجلملة. ويف هذا يقول النحو الوايف:    حرف مهمل ال أتثري إعرايب

"ال" "   بكلمة:  مسبوق  للتفسري مضارع  "أن" الصاحلة   إذا جاء بعد 
ه  وجزمجاز  رفعه على اعتبار "ال" انفية.  حنو: أشرت إليه أن ال يفعل،  

وجاز نصبه على اعتبار   و"أن" يف احلالتني مفسره،  على اعتبارها انهية،
"ال" انفية، و"أن" مصدرية. فإن حذفت "ال" امتنع اجلزم، وصّح الرفع  

 ([ 297  - 296/  4أو النصب." ]النحو الوايف )

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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ال عمل هلا، وال أتثري هلا على عمل ال الناهية )أن( زائدة  : اعتبار  3
فيها   اجلزم  املعىن سائرا فيبقى  تقوية  هو  حمض؛  معنوي  أثرها  وإمنا   .

 وأتكيده. 
ووفق أن الزائدة يكون تقدير الكالم يف فقرة املسيح املوعود عليه السالم 

 أوصيك ال متارِهم.. كما يلي: 
)أْن   وابألخص  )أْن(،  ل   الثالث  اإلمكانيات  نؤكد  أن  هنا  ويكفينا 

بـْرَاِهيَم َمَكاَن اْلبَـْيِت الزائدة( وفقا ملا جاء يف إعراب اآلية : }َوِإْذ بـَوَّْأاَن إِلِ
يب  ُتْشِرْك  اَل  السُُّجوِد   َأْن  َوالرُّكَِّع  َواْلَقائِِمنَي  لِلطَّائِِفنَي  بـَْييِتَ  ْر  َوَطهِّ ًئا  َشيـْ

 حيث جاء:  (.27({ )احلج 27)
: قال الكسائي: يف املعىن يف »أن« ثالثة أوجه" َأْن ال ُتْشرِْك يب َشْيئاً  

مثل َواْنطََلَق اْلَمأَلُ    والوجه الثاين أن تكون »أن« مبعىن أي »أبّن ال«،  
ُهْم َأِن اْمُشوا،   لتوكيد مثل فـََلمَّا َأْن  والوجه الثالث تكون »أن« زائدة  ِمنـْ

 ([67/  3[ " ]إعراب القرآن للنحاس )69جاَء اْلَبِشرُي ]يوسف: 
 وجاء يف إعراب نفس اآلية:  

وجيوز أن تكون  ألن ما قبلها كالم اتم،    »أي«،  يكون/ مبعىن"جيوز أن  
للفعل، القرآن   الناصبة  توصل ابألمر." }إعراب  ابلنهي كما  وصلت 

 ({ 472/  2منسوب خطأ للزجاج ) -للباقويل 
 

ففي كل هذه األحوال ال أتثري لـ )أْن( على عمل ال الناهية، بل الفعل  
جز  وعالمة  متارِهم(  )ال  جمزوما  يبقى  بعدها  حرف  املضارع  مه حذف 

العلة. وليس كما ُظّن أبن هذا الفعل جيب أن يكون منصواب على حنو  
 )أْن ال متاريَهم(.   :

 القرآن: 
أمثلة من القرآن الكرمي على )أن( الداخلة على األمر والنهي، وهي يف 

تعترب   األشهر  هذه اآلايت  الرأي  وفق  انصبة  مصدرية  األرجح  على 

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 
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أو وفق   وهو رأي سيبويه دون أن تؤثر على عمل ال الناهية يف اجلزم. 
مهملةرأي غريه من النحاة ويف املرتبة الثانية ممكن أن تُعترب   ، تفسريية 

تعترب على  أ زائدةو قد  أبهنا  األضعف  . ويف كل هذه األحوال الرأي 
 يبقى اجلزم بعدها بـ )ال الناهية( قائما. 

بـْرَاِهيَم َمَكاَن اْلبَـْيِت    :1 ْر بـَْييِتَ    َأْن اَل ُتْشِركْ }َوِإْذ بـَوَّْأاَن إِلِ ًئا َوَطهِّ يب َشيـْ
 (27({ )احلج  27ِد )لِلطَّائِِفنَي َواْلَقائِِمنَي َوالرُّكَِّع السُُّجو 

تَ ْعُبُدوا : }أملَْ أَْعَهْد إِلَْيُكْم اَي َبيِن آَدَم  2 اَل  الشَّْيطَاَن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ    َأْن 
 ( 61ُمِبنٌي{ )يس 

الشَّْيطاَن   تـَْعُبُدوا  ال  َأْن  جاء:"  للنهيوعنها  »ال«  الكسائي:  ."  قال 
 ([ 271/ 3]إعراب القرآن للنحاس )

  َأْن اَل تَ ْعُبُدوا (  26: }َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإىَل قـَْوِمِه ِإيّنِ َلُكْم نَِذيٌر ُمِبنٌي )3
 ( 27 - 25({ )هود 27ِإالَّ اَّللََّ ِإيّنِ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم أَلِيٍم )

واأل الشريف  دب واحلديث 
 العريب

4wU-https://wp.me/pa2lnY        املراجع   ( 94)مظاهر مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : حذف حرف العلة من املضارع املرفوع 18ابب 
                                       اللغة

  حذف حرف العلة من املضارع املعتل اآلخر لغري اجلازم -
 لغة إمهال أن الناصبة ظاهرة ومضمرة  -
 الدمج بني اإلعمال واإلمهال يف كالم واحد -

 جزم املضارع املنصوب  
2 

 االعرتاض 
 عدد الفقرات

 نَْدحُة املعاذير )منن الرمحن(.   ، وال يبق: ليتّم حّجيت عند النحارير120
اخللق من كيد اخلائنني   ونُنج  : أن نصطاد هذه اجلراد مع ذراريها،022

 )إمتام احلجة(.  

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-4wU
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املضارع  1 من  العلة  حرف  حذف  وهي  قرآنية،  وقاعدة  لغة  على   :
اجلازم،  لغري  اآلخر  وإما   املعتل  إما ختفيفا  هو  احلذف  هلذا  والسبب 

وهي لغة لبعض القبائل العربية إبقرار النحو الوايف. ويف مراعاة للفواصل؛  
 هذا جاء:  

"القاعدة: أّن حرف العّلة يف الفعل املضارع ال حيذف إال لدخول جازم.  
ولكن قد َيذف حرف العلة  كقولنا مثال: حمّمد مل يدُع، ومل يرَض، ...

  لغري جازم، إماا لقصد التاخفيف، أو لرعاية الفواصل، وهذا ُوجد يف 
منها مواضَع،  يف  هللا .."القرآن  لعبد  اإلعراب  قواعد  خمتصر  شرح   [

 [60الفوزان: 
على إمهال أن الناصبة ظاهرة أو مضمرة ، والدمج بني اإلعمال    :2

. كما مّثل لذلك ابن مالك يف شواهد التوضيح.  واإلمهال يف كالم واحد
 [60(/ ومظاهر اإلعجاز 4، فصل 9]يُنظر )ابب 
 

)ننِج( منصوبة   و  )يبَق(  األفعال  تكون  األول  التوجيه  ابالقتصار على 
 لعطفها على املنصوب قبلها، ولكن ُحذف حرف العلة ختفيفا.  

الكرمي مقتصرة  القرآن  ولكن مبا أن حاالت احلذف هذه املوجودة يف 
على حالة الرفع لذا فاألرجح، أن هذه األفعال ليست منصوبة بل مرفوعة 

 الثاين، مث حذف حرف العلة ختفيفا وفق التوجيه األول.   وفق التوجيه
الكرمي جاء هذا احلذف مع حريف   القرآن  املصادر ويف  أن أغلب  ومبا 
العلة الواو والياء فليس من البعيد أن يكون الفعل يَبَق هو يف احلقيقة 
على  اجملازي،  املؤنث  )حجيت(  إىل  يعود  مسترت  ضمري  وفاعله  )يُبِق( 

ان يف تذكري الفعل املسند إىل ضمري عائد إىل مؤنث  مذهب ابن كيس 
 جمازي.  

 
 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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 نورد هنا إمكانيات التحريك املختلفة هلذه اجلمل.  
 : نصب األفعال كلها مع حذف حرف العلة ختفيفا1

 نَْدحُة املعاذير )منن الرمحن(.   ، وال يبقَ حّجيت عند النحارير  ليتمَّ  -
اخللق من كيد اخلائنني   ونُنجِ   ذراريها،أن نصطاَد هذه اجلراد مع  -

 )إمتام احلجة(
 

: رفع األفعال كلها على إمهال أْن ظاهرة ومضمرة ، مع حذف حرف  2
 العلة ختفيفا: 

 نَْدحُة املعاذير )منن الرمحن(.   ، وال يَبقَ حّجيت عند النحارير  ليتمُّ  -
)حجيت( نَْدحَة املعاذير )منن    ، وال يُبقِ حّجيت عند النحارير  ليتمُّ  -

 الرمحن(.
اخللق من كيد اخلائنني   ونُنجِ   هذه اجلراد مع ذراريها،  أن نصطادُ  -

 )إمتام احلجة(
 
: وهذه أرجح اإلمكانيات : بنصب األفعال األوىل على إعمال )أْن(،  3

 ورفع األفعال الثانية على إمهال )أْن(، أي بدمج اإلعمال واإلمهال 
 نَْدحُة املعاذير )منن الرمحن(.   ، وال يَبقَ عند النحاريرحّجيت  ليتمَّ   -
)حجيت( نَْدحَة املعاذير )منن    ، وال يُبقِ حّجيت عند النحاريرليتمَّ   -

 الرمحن(.
اخللق من كيد اخلائنني   ونُنجِ   هذه اجلراد مع ذراريها،  أن نصطادَ  -

 )إمتام احلجة(
 الكرمي: القرآن 

ُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد ) يَ ْوَم أيَْتِ : }1 ({  106اَل َتَكلَُّم نـَْفٌس ِإالَّ إبِِْذنِِه َفِمنـْ
 ( 106)هود 

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب
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ا َعَلى آاَثرمِِهَا َقَصًصا )  ُكنَّا نَ ْبغِ   َما: } قَاَل َذِلَك  2 ({ )الكهف  65فَاْرَتدَّ
65 ) 

  َواللَّْيِل ِإَذا َيْسرِ (  4اْلَوْتِر )( َوالشَّْفِع وَ 3( َولََياٍل َعْشٍر )2: }َواْلَفْجِر )3
 ( 5-2({ )الفجر 5)
ُ اْلَباِطَل { )الشورى  َومَيْحُ } :4  ( 25اَّللَّ
 ( 19الزَّاَبنَِيَة { )العلق  َسَنْدعُ } :5

 الشعر:   
 ابلّسيف الّدما   وأخرى تعطِ : كّفاك: كّف ال تليق درمها ... جودا، 1
 خفت من شيء تباال كّل نفس ... إذا ما    تفِد نفسك: حمّمد 2
 

 إلمهال أْن والدمج بني اإلمهال واإلعمال:
 القراءات:   

 )قراءة جماهد(  ( 234الرََّضاَعَة { )البقرة   َأْن يُِتمُّ : }ِلَمْن أَرَاَد 1
 احلديث الشريف:   

  فتمشون : وقول ابن عباس رضي هللا عنهما )إين خشيت أن ُأخرَجكم  1
 يف الطني( )سنن أيب داوود( )صحيح البخاري بلفظ أحرجكم(

(  فيعصبونه: وقول سعد )لقد اصطلَح أهُل هذه الَبْحرة على أن يتوُجوه  2
 )صحيح البخاري( و )مسند أمحد( 

** يف األخريين:على اعتبار الفاء عاطفة فجمع بني عمل أْن  
 وإمهاهلا يف كالم واحد وفق ابن مالك. 

4x2-https://wp.me/pa2lnY            ( 95 )مظاهر 
4x8-https://wp.me/pa2lnY             (    96)مظاهر 
4xB-https://wp.me/pa2lnY            ( 97)مظاهر 
4Tf-https://wp.me/pa2lnY             ( 135)مظاهر 

3UZ-https://wp.me/pa2lnY            ( 60)مظاهر 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

https://wp.me/pa2lnY-4x2
https://wp.me/pa2lnY-4x8
https://wp.me/pa2lnY-4xB
https://wp.me/pa2lnY-4Tf
https://wp.me/pa2lnY-3UZ
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( وأخواهتا 19ابب   : نصب معمويل )إنا
                          اللغة

         نصب معمويل إنا وأخواهتا على لغة قدمية للعرب   -
       حذف إن وامسها مع بقاء اخلرب يف عطف مجلة امسية على أخرى -

 نصب خرب إن وحّقه الرفع  
1 

 االعرتاض  
 عدد الفقرات

التنصُّر   متنفرين  لرُيوهم أهنم  :032 . )نور  متشّددين  من اإلسالم ويف 
 (. 27احلق، 

 الفقرات

وأخواهتا.  1 إنا  معمويل  فيها  تنصب  للعرب  قدمية  لغة  على  وهذه  : 
اللغة واردة يف لغة اإلمام الشافعي، وهي لغة تقّر هبا املصادر النحوية  

 املختلفة كالنحو الوايف.   
 قال يف ذلك النحو الوايف: 

إن   أي  الناسخة  )احلروف  احلروف  هبذه  ينصب  من  العرب  من   "
تنطق الشواهد الواردة به. " ]النحو الوايف   وأخواهتا( املعمولني؛ كما

(1 /641 ]) 
 فمتنفرين: خرب أنا منصوب على لغة من نصب املعمولني. 

على 2 امسية  مجلة  عطف  يف  اخلرب  بقاء  مع  وامسها  إنا  حذف   :
  .    أخرى

التنصر  "يف  على  ينطبق  اإلسالم"  من  متنفرين   " على  ينطبق  فما 
ألنه من قبيل عطف مجلة امسية على مجلة  متشددين" املعطوفة عليها،  

امسية أخرى، وذلك بتقدير حذف "أّن" وامسها يف اجلملة الثانية؛ ليكون  
التنصر  التقدير يف  وأهنم  اإلسالم،  من  متنفرين  أهنم  لريُوهم   "

وهذا وفق ما أقرّه النحو الوايف يف إمكانية حذف احلروف  متشددين".  
ة عطف اجلملة االمسية على األخرى الناسخة مع أحد معموليها، وإمكاني

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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الوايف )  )النحو  الوايف 641/  1عند هذا احلذف. }يُنظر:  (، )النحو 
(1  /666 }) 

فتكون " متشددين" خربا منصواب ل  "أن" احملذوفة مع امسها على لغة 
 من ينصب املعمولني. 

 رسالة الشافعي: 
1  َ عليه أن جيمع بني أكثر    أن انتهاَء هللِا به إىل أربع َحْظًرا  النيب: فـََبنيَّ

 ([ 346/  1منُهنَّ، ]الرسالة للشافعي )
: ولكْن أقول: مل أحفظ عن فقهاء املسلمني أهنم اختلفوا يف تثبيت 2

من وصفُت  مبا  الواحد  موجوداً   خرب  ذلك  ]الرسالة   أن  على كلهم. 
 ([ 457/  1للشافعي )

القرآن شواهد   من  مؤيِادة  
القرآنية    والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب

3ro-https://wp.me/pa2lnY      املراجع   ( 23)مظاهر مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : أفعال القلوب20ابب 
                                  اللغة

       تعليق عمل الفعل القليب ب  إنا مكسورة اهلمزة  -
 فتح مهزة أنَّ بعد الفعل القليب واإلخبار ابملعىن عن ذات )جثة( جمازا وأتويال   -
   اعتبار الضمائر حروفا مهملة دون أتثري إعرايب هلا  -

تعدية الفعل إىل ثالثة مفاعيل بدال من اثنني. ألن املصدر املؤول وحده  
 يسّد مسّد مفعولني. 

.  مثال يف اجلملة: حنسبك أنك ذو ِمْقَوٍل َجرِيٍّ
الكاف هو املفعول األول. واملصدر املؤول من أن ومعموليها سّد مسّد 

 مفعولني آخرين؛ فاحملصلة يف اجلملة ثالثة مفاعيل. 
15 

 اض االعرت 
 
 
 
 

 عدد الفقرات
. )مكتوب أمحد( 204  الفقرات : حنسبك أنك/ إنك ذو ِمْقَوٍل َجرِيٍّ

https://wp.me/pa2lnY-3ro
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يزيدون، وأرى املكذبني أهنم/  205 / إهنم  : وإين أرى املصدقني أهنم 
 إهنم ينقصون. )التبليغ( 

أنه206 هللا  يْعَلُمه  رجل  لتأييد  َترْتَى  اآلايت  نزلت  من    إنه /: كيف 
 املفرتين؟ )االستفتاء(. 

 : وأراكم أنكم / إنكم أضللتم عباد هللا )التبليغ( 207
 : ورآهم أهنم/ إهنم يصّدون عن الدين ُصدودا، )التبليغ( 208
 : ورآهم أهنم/ إهنم انتكسوا على الدنيا )التبليغ( 209
 محد( أ: وإين أراهم أهنم/ إهنم قد مالوا إىل ِسرَيِهم األوىل )مكتوب  210
 : ورأى املتنصرين أهنم / إهنم ضلوا وُيِضّلون، )التبليغ(211
 : فوجدتك أنك / إنك حاذقة .. )التبليغ( 212
 : ورأيتهم أهنم / إهنم جيعلون القرآن حتت أقدامهم، )التبليغ( 213
 : ورأيتهم أهنم/ إهنم أقرب موّدًة إلينا، )التبليغ( 214
 ر اخلالفة(: ورأى القوم أهنم/ إهنم يعبدون األصنام )س215

 *************** 
 : واعلْم أنه من هنض ليستقري أثر حياة عيسى )امتام احلجة(216
)امتام 217 أخطأ  فقد  وأصاب  برأيه  القرآن  فّسر  من  أنه  وتعلمون   :

 احلجة(
: ألن هللا قّدر أنه جيمع الِفرق املتفرّقة يف هذا اليوم مجًعا )اخلطبة  218

 اإلهلامية( 
تنصب أفعال    علم، حسب(  رأى،  )ظن،  الصنف  هذا  من  القلوب 

رة إبنا مكسورة اهلمزة أو  .مفعولني أصلهما مبتدأ وخرب واجلملة املُصدَّ
املَْصدر املؤوَّل من أنا مفتوحة اهلمزة ومعموليها، ليس ابلضرورة أن  
الثاين   املفعول  مسدا  تسدا  قد  بل  القليب،  للفعل  مفعولني  مسدا  تسدا 

توسطت   إذا  املفعولنيفقط،  بني   ) ينطبق )انا .كما سنبّينه. وهذا ما 
على فقرات املسيح املوعود عليه السالم، فال وجود قط لثالثة مفاعيل 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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يف اجلمل أعاله، بل فقط مفعول أول ومجلة أو مصدر مؤول سّد مسد 
 .وهذا حبد ذاته ينسف االعرتاض من أصله  املفعول الثاين فقط.

   ولنا يف هذا التفصيل التايل:
كل هذه الفقرات هي مواضع جيوز فيها كسر وفتح مهزة )اّن(. لوقوع  

 )اّن( بعد فعل من أفعال القلوب ومل يتصدر خربها الم االبتداء.
سيتعني   فتحها  ألنه يف حال  إن  املواضع كسر مهزة  هذه  واألرجح يف 
اإلخبار من املصدر املؤول ابملعىن عن ذات )جثة ( وهذا ال يصلح إال  

ازا، أو بتخريج آخر سيأت ذكره. فمثال، إذا قلنا: ظننت القادم  أتويال وجم
أنه عامل. فلو فتحت اهلمزة لكان املصدر املؤول من: "أنه عامل"؛ مفعوال  
اثنياً للفعل: "ظننت" مع أّن أصل هذا املفعول خرب عن كلمة: "القادم" 

ة(، وهذا فيكون التقدير "القادم عِلْم" فيقع املعىن خرباً عن الذات )اجلث
ال يصح إال أتويال وجمازا.  لذا فقد كره العرب فتح مهزة إن يف مثل هذه  

 (22املواضع. )يُنظر: النحو الوايف، ومظاهر اإلعجاز  
 التوجيهات املختلفة:

   : على اعتبار إنا مكسورة اهلمزة )وهو األرجح(:1
عمل   يعلاق  اجلملة  يف  الصدارة  له  حرف  إنا  تعترب  احلال  هذه  ويف 

الذي سبقه، مبعىن أنه يُبطل عمله لفظا ال حمال. ويف هذه   الفعل القليب
.  فالتعليق سائر على املفعول الثاين فقط لتوسط إن بني املفعولنياحلال  

(    وهنا  ال حديث عن مصدر مؤوَّل بل عن مجلة جديدة تتصدرها )إنا
ت مسدا املفعول الثاين فقط    وتكون هذه اجلملة بنفسها خمربة عنوسدا

عامال   القليب  الفعل  ويكون  ذات.  مبعىن عن  حينها  إخبار  وال  الذات 
 فيها. فاحملصلة أن للفعل القليب مفعولني فقط.  

 
 : على اعتبار أنا مفتوحة اهلمزة مع اللجوء للتأويل واجملاز: 2
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ويف هذه احلال سنضطر لسبك مصدر مؤول من أن ومعموليها ليسّد  
 لإلخبار ابملعىن عن ذات ا يُلِجئنا  مسّد املفعول الثاين فقط. ولكن هذ

فال بّد حينئذ من اللجوء للتأويل واجملاز ليستقيم املعىن. فمثال يف قول 
وأرى  املسيح املوعود عليه السالم:   يزيدون،  املصدقني أهنم  أرى  وإين 

  / زايدة  املصدقني  أرى   : التأويل  سيكون  ينقصون.   أهنم  املكذبني 
نقصاهنم.  وهذا ال يستقيم إال إذا    /زايدهتم، وأرى املكذبني نقصاان

 محلنا القول على اجملاز .  
 

: على اعتبار أنا مفتوحة اهلمزة، واألحرف املتصلة ابلفعل القليب  3
 جمرد أحرف ال حمل هلا من اإلعراب وليست ضمائر.

ويف هذه احلال من املمكن للمصدر املؤول من أنَّ ومعموليها أن يسّد 
الناسخ مع اعتبار " الضمائر" املتصلة ابلفعل القليب  مسّد مفعويل الفعل  

جمرد أحرف ال حمل هلا من اإلعراب. ويف هذه احلالة ال ميكن اعتبار هذه  
احلروف مفعوال به أوال للفعل الناسخ القليب، ليكون املصدر املؤول من 
أْن والفعل أو من أّن ومعموليها يف حمل نصب سّد مسّد مفعويل الفعل  

ال ميكن أن يقال يف هذه احلال أن الفعل الناسخ قد تعدى  الناسخ؛ و 
 إىل ثالثة مفاعيل.

 
 : يف آخر ثالث فقرات ال وجود ملفعول اثلث قطا ملا يلي:  4

اتصلت أّن بضمري الشأن )اهلاء( والذي هو     14و   13يف الفقرات   
امسها، لتكون اجلملة بعده يف حمل رفع خرب أّن، واملصدر املؤول من أّن 
ومعموليها سّد مسّد مفعويل الفعل القليب )علم(. وال وجود قّط ملفعول 

 اثلث فيها. 
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، فقد اتصلت )أّن( بضمري الغائب )اهلاء( الذي يعود 15وأما الفقرة  
إىل لفظ اجلاللة )هللا(، واجلملة بعده يف حمل رفع خرب )أّن(، واملصدر  

ال الفعل  مفعويل  مسّد  سّد  ومعموليها  أّن  من  وال املؤول  )قّدر(؛  قليب 
 وجود ملفعول اثلث يف كل هذا قّط.

املصدر املؤول من أنا ومعموليها أو مجلة إنا تسد مسد املفعول الثاين  
 فقط:

األول  1 "احلكم  له  -:  لفظ  وجود  هو:  واحد،  أمر  التعليق...وسببه 
بينه   فيفصل  الناسخ؛  يَِلي  أو  املفعو وبني  الصدارة  معاً،   أحدمها،لني 

وحَيُول بينه وبني العمل الظاهر، ويسمى هذا اللفظ الفاصل: "ابملانع"  
الغالب   يف  مجلة  بعده  مسّد    -ويقع  تسّد  مجلة  "املانع"  وبعد   ....

 على حسب الرتكيب ...   أو أحدمهااملفعولني معاً، 
هتا، ما  "إّن" وأخوااأللفاظ األخرى اليت هلا الصدارة يف مجلتها...ومثل:   

نصف   عدا "َأّن" مفتوحة اهلمزة؛
ُ
فليس هلا الصدارة؛ حنو: علمت إنك مل

 ([ 33  - 27/ 2" )إ. هـ( ]النحو الوايف ) 
إال إن كان املانع هو أحد املفعولني حبسب أصله: حنو؛ علمت من :  2

."  أو اثنيهما وحدهوقع املصدر املؤول ساداً مسد املفعولني،  أو    أنت،
 ({28/ 2)إ. ه ( }النحو الوايف )

فاملصدر املؤول من أنا مفتوحة اهلمزة ومعموليها، أو اجلملة  
توجب   واليت  ومعموليها،  اهلمزة  مكسورة   " "إنا من  االمسية 

أو املفعول تعليق الفعل القليب، قد تسدا مسدا املفعولني معا  
 . مبا يدحض االعرتاض من أساسه.  الثاين فقط

 :  عن مواضع جواز فتح وكسر مهزة انا
  - د فعل من أفعال القلوب، وليس ىف خربها الالم،  : " أن تقع بع1

ين عاصٌم من الزلل. )إ.  -طبقاً ملا تقدم بيانه   ؛ حنو: علمت أن الدِا
 ({654/ 1ه ( }النحو الوايف )

القرآن  من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية    والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
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املثال  2 يف  وفتحها  "إن"  مهزة  جيوز كسر  حبق:  النحاة  بعض  قال   :
تار  عند خلوه من الم االبتداء.فمن اخالسابق )"علمت إنك ملُنصٌف"(

الكسر لسبب عنده فله اختياره. ولكن جيب مع الكسر تعليق الفعل  
القليب، ملا سبق تقريره من اعتبار "إن" مكسورة اهلمزة يف عداد أدوات 
تعليق  يصح  وال  اختياره،  فله  آخر  لسبب  الفتح  اختار  ومن  التعليق. 
الفعل القليب يف هذه احلالة؛ لعدم وجود أداة التعليق؛ إذ ليست "أن" 

 ([ 33/  2فتوحة اهلمزة من أدواته ... " )إ. هـ( ]النحو الوايف ) م
فيها   جيوز  بصددها  حنن  اليت  مهزة    -عامة    - فاملواضع  وفتح  كسر 

. غري أن العائق فيها هو اإلخبار ابملعىن عن ذات، مما يرجح فيها  انا
 .  كسر مهزة إنا

 حيث جاء يف هذا:  
مفعوال مطلقاً، وال ظرفاً، وال حاال،    وال يكون هذا املصدر املؤول: "3

وال   متييزاً  ذات،وال  عن  خرب  أصله  به"  "مفعول  مسد  حنو:    يسدد 
اهلمزة لكان املصدر املؤول من: "أنه    فلوفتحت  ظننت القادم إنه عامل.

للفعل: "ظننت" مع أن أصل هذا املفعول خرب عن   عامل"؛ مفعوال اثنياً 
قادم عِلْم" فيقع املعىن خرباً عن اجلثة،  كلمة: "القادم" فيكون التقدير "ال

وهذا مرفوض هنا إال بتأويل ال يستساغ مع أّن. )إ. هـ( ]النحو الوايف 
(1  /647 ]) 

املانع احلق: هو استعمال العرب الفصحاء، وكراهتهم فتح    )يف اهلامش(
 ([ 647/ 1اهلمزة يف مثل هذا املوضع. )إ. هـ( ]النحو الوايف )

مهزة من كسر  بد  ذات   فال  عن  مبعىن  اإلخبار  ليمتنع  إن 
املفعول  مسدا  يسدا  قد  املؤول  املصدر  أبن  نرى  )جثة(. كما 

 الثاين فقط.  
 ويف مواضع وجوب كسر مهزة إن جاء: 
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؛ حنو: الشجرة إهنا مثمرة،  وقد  : " أن تقع خرباً عن مبتدأ اسم ذات4
الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن يدخل على هذا املبتدأ انسخ؛ ومنه قوله تعاىل: }ِإنَّ  

نَـُهْم  َهاُدوا َوالصَّابِِئنَي َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَسَوالَِّذيَن َأْشرَُكوا ِإنَّ اَّللََّ يـَْفِصُل بـَيـْ
 يـَْوَم اْلِقَياَمِة  ... {. 

وجاء يف اهلامش: لوفتحت لكان املصدر املؤول خربا عن اجلثة، والتقدير،  
املعىن املطلوب، وال يتحقق هنا إال بتكلف    "الشجرة إمثارها" وهو غري

/  1ال داعي له، أو بتخرجيه على اجملاز وحنوه .. )إ. هـ( ]النحو الوايف ) 
651]) 

 
ح أن تكون الفقرات من كالم املسيح املوعود عليه   وهذا يُرجا
الكسر.   وجوب  مواضع  من  ألهنا  إن  مهزة  بكسر  السالم 

هناك   ألن  َيتَّم  وال  يُرجح  أقول  على  ولكن  آخرين  خترجيني 
 التأويل واعتبار الضمري حرفا.  

 و عن املثال: "غبَت وما حسبُتك أْن تغيب" جاء: 
وإذا وقع املصدر املؤول )من أْن والفعل( هنا خرباً عن الكاف  : "5

أغلب   يف  عندهم  ممنوع  وهو  اجلثة.  عن  ابملعىن  اإلخبار  إىل  أداى 
.  قيقة، ال من طريق اجملازاحلاالت إذا كان املراد اإلخبار من طريق احل

 ([ 12/ 2]النحو الوايف ) – أما من طريق اجملاز فصحيح 
 فاإلخبار ابملعىن عن ذات ممنوٌع حقيقًة جائٌز جمازًا.  

 
 وللتخريج الثاين والثالث نذكر النصا التايل:  

 
" تكون "الكاف"  وما حسبُتك أن تغيب: "يف مثل قوهلم: "غبَت"، 6

اخلطا جملرد  حمضاً  ضمريًا؛  حرفاً  امساً  وليس  ومتصرفاً.  لو كان    إذ ب 
"حسب"   للفعل  األول  املفعول  هو  لكان  هو  ضمرياً  الثاين  ومفعوله 
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)أن تغيب(. ويرتتب على هذا أن يكون ذلك. املصدر    :املصدر املؤول
وهو  املؤول خرباً عن "الكاف"، ... أّدى إىل اإلخبار ابملعىن عن اجلثة. 

أغلب   يف  عندهم  إممنوع  طريق  احلاالت  من  اإلخبار  املراد  ذا كان 
فصحيح  اجملاز  طريق  من  أما  اجملاز.  طريق  من  ال  " ]النحو    احلقيقة، 

 ([12/  2الوايف )
جيوز اعتبار الكاف حرفا، ال ضمريا، وحينها املصدر املؤول  
مسدا  املؤول  املصدر  أن يسد   وممكن  املفعولني.  مسدا  يسدا 
املفعول الثاين فقط، وحينها يكون اإلخبار ابملعىن عن الذات  

 جمازا.  
3q5-https://wp.me/pa2lnY       ( 22)مظاهر 

4QA-https://wp.me/pa2lnY     ( 132)مظاهر 
املراجع   مع  البحث 

 والشواهد وآراء النحاة
 : لغة أكلوين الرباغيث21ابب 

                                        اللغة
 أكلوين الرباغيث صحًة وفصاحةً  -
 أتويل لغة أكلوين الرباغيث على البدل   -
 بدل اإلضراب   -
 أتويل لغة أكلوين الرباغيث على التقدمي والتأخري يف املبتدأ واخلرب    -

 
 استعمال لغة أكلوين الرباغيث وهي خاطئة يف جعل فعلني لفعل واحد

9   
 االعرتاض 

 
 وعدد الفقرات

 : فانظر كيف ))يسعون هؤالء(( إىل كل جهة )محامة البشرى( 219
 : إنكم ال مُتَهلون كما ))مل متَهلوا آابؤُكم((، )نور احلق (220
: فإن َمثل اإلمام مثُل رجٍل قوٍي تعّلق أبهدابه ضعيٌف أو شيٌخ  221

 كبرٌي ))يتخاذالن رجاله((، )حقيقة املهدي( 

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-3q5
https://wp.me/pa2lnY-4QA
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 ال ))يرون هؤالء(( إىل نظاِم حّكام الدولة الرِبطانية، )جلة النور(:  222
 : ))فُيغاثون الناُس(( يف هذا الوقت )سر اخلالفة(223
 : ))وما دخلوا أكثرُهم(( يف دينهم )نور احلق(224
 : ))واتبعوا أكثرُهم(( سبل الشياطني، )سر اخلالفة( 225
 دمشق؟ )حتفة بغداد(: فِلَم ))يبكون الناُس(( على لفظ 226
له  227 ))يْدعون  الذي  الثالَث  وْعَده  وُرمحًا  فضالً  فتذّكَر    :

 الداعون((، )اخلطبة اإلهلامية( 
لغة أكلوين الرباغيث وشيوعها وكثرهتا يف    وفصاحة  : على صحة1

فصيح الكالم،كاحلديث الشريف، وورودها على لسان سيدان حممد  
ورود   وسلم،  عليه  هللا  الكرمي. صلى  يف القرآن  مياثلها  لغة   ما  فهي 

اثبتة عن بعض القبائل العربية مثل طيء وأزد شنوءة وبلحارث بن  
كعب.ويقرا بصحة هذه اللغة ثلة من النحاة واألئمة ومن بينهم ابن  

   مالك، والسهيلي يف )اجلىن الداين(.
وهلذه اللغة تفسريها وقواعدها اخلاصة هبا عند أهلها ومن أيخذ هبا   

الواو  وهي  ابألفعال  املتصلة  األحرف  فيها  تُعترب  حيث  النحاة.  من 
والنون واأللف، أحرفا إلسناد الفعل وليست ضمائرا، وهي تدل على  
التثنية واجلمع والتأنيث؛ كما هو األمر ابلنسبة لتاء التأنيث الالحقة  
ابلفعل عند اسناده للمؤنث؛ أي أن هذه األحرف ال تعترب فاعال أوال 

 . فال وجود لفاعلني للفعل الواحد فيها.   للفعل
الداين: اجلىن  يف  احلديث  جاء  يف كتب  ألفيت،  السهيلي:  "وقال 

 املروية الصحاح، ما يدل على كثرة هذه اللغة وجودهتا."
الشافعي   اللغة ورودها يف لغة اإلمام  الشواهد على صحة هذه  ومن 
مظاهر    : )ينظر  املرفق.  البحث  ويف  الشواهد  يف  بّينا  هللا كما  رمحه 

(. وقد أقر األستاذ عباس حسن يف حنوه الوايف بصحة وفصاحة 186
فليس   هذه اللغة وشيوعها وأنه يكفينا حملاكاهتا ورودها يف القرآن الكرمي  

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب



 
 

113 
 

    يف النهاية إال صحة الرتكيب املساير للقرآن وسالمته من اخلطأ.  يعنينا 
 (.  187)ينظر: مظاهر اإلعجاز 

اللغة على التقدمي والتأخري يف املبتدأ واخلرب،  2 بتأويل هذه  كما  : 
ابعتبار االسم الظاهر   -ذهب إليه من مل يقبل هبا من النحاة. وذلك  

والفاعل )الضمري املتصل(    مبتدأ مؤخرا واجلملة اليت سبقته من الفعل
 يف حمل خرب مقدم. 

بتأويلها على )البدل(3 وذلك ابعتبار االسم الظاهر بدال من   : أو 
الضمري املتصل ابلفعل. كبدل البعض من الكل أو بدل الكل من الكل 

متَهلوا  أو   ))مل  السالم: كما  عليه  قوله  يف  اإلضراب كما  بدل  حىت 
 آابؤُكم((، 

 ويف الثاين والثالث جاء:  
"ونسب بعض النحويني هذه اللغة إىل طىيء، وقال بعضهم: هي لغة  

فبعضهم جيعل  أزدشنوءة. ومن أنكر هذه اللغة أتول ما ورد من ذلك.  
ابلفعل  اتصل  ما  جيعل  وبعضهم  مؤخرًا،  ومبتدأ  مقدماً  خرباً  ذلك 

منها أبداال  الظاهرة  واألمساء  يفضمائر،  الداين  حروف    ..}اجلىن 
 ({ 170املعاين )ص: 

 القرآن الكرمي:  
 (  4ظََلُموا{ )األنبياء   َوَأَسرُّوا النَّْجَوى الَِّذينَ }: 1
وا َكِثريٌ }مُثَّ َعُموا  :2  (. 72{ )املائدة  َوَصمُّ

 من القراءات:  
 أاَُنٍس إبَِِماِمِهْم{  يُْدَعوا ُكلُّ : قراءة احلسن }يـَْوَم 1
 حلديث :ا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  1  قَاَل يَ تَ َعاقَ ُبوَن ِفيُكْم َماَلِئَكةٌ : }َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 اِبللَّْيِل َوَماَلِئَكٌة اِبلنـََّهاِر{ )صحيح البخاري, كتاب مواقيت الصالة(

القرآن   من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية   والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب



 
 

114 
 

2 { ِنَساءُ :  ...  ُكنَّ  َيْشَهْدَن  ]  اْلُمْؤِمَناِت  البخاري(  )صحيح   }
 واملعىن:كانت نساُء املؤمنات..[

3{ ِنَساءُ :  ماجه, كتاب    ُكنَّ  ابن  )سنن   }.. ُيَصلِّنَي  اْلُمْؤِمَناِت 
 الصالة(

4{ أُمََّهايت  :  : كانت  وَُكنَّ  واملعىن   [ مسلم(  )صحيح   } حَيْثـُثْـَنيِن 
 امهات..[

}َمْن  5 َثاَلثُ :  َلُه  ابقي مسند   ُكنَّ  أمحد, كتاب  )مسند  بـََناٍت { 
 املكثرين( ] واملعىن: كانت له ثالُث[

 
 لغة اإلمام الشافعي: 

" أخربان "سفيان" عن "الزهري" عن "عروة" عن "عائشة" قالت: "  
املُْؤِمَناِت  كُ  ِمَن  النِاَساُء  يـَْنَصرِْفَن َوُهنَّ ُيَصلِّنَي َمَع النَّيبِّ الصُّْبَح، مُثَّ  نَّ 

 ]الرسالة للشافعي ُمتَـَلفِّعاٌت مبُُروِطِهنَّ، َما يـَْعرِفـُُهنَّ أَحٌد ِمَن الَغَلِس"
(1/ 282) ] 

 
 الشعر:   

 فاعتززَت بنصرهم ...ِ َوَلو. أهنم َخَذلُوَك كنَت ذلياًل   نَصروك قومي   : 1
 ومثله:

 َلُدْن فا ... ضت عطاايك اي ابن عبد العزيز" ُنسيا حامت وأوس
 ومثله:

 الشيب الح مبفرقي ... فاعرضن عين ابخلدود النواضر"  رأين الغواين
2Nq-https://wp.me/pa2lnY     (  14)مظاهر 
4QE-https://wp.me/pa2lnY    ( 133)مظاهر 
5d5-https://wp.me/pcWhoQ   ( 186)مظاهر 
5d8-https://wp.me/pcWhoQ   ( 187)مظاهر 

البحث مع املراجع والشواهد 
 وآراء النحاة 

https://wp.me/pa2lnY-2Nq
https://wp.me/pa2lnY-4QE
https://wp.me/pcWhoQ-5d5
https://wp.me/pcWhoQ-5d8
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 : ضمري الشأن22ابب 
                              اللغة

( وأخواهتا -           إضمار وحذف ضمري الشأن كاسم ل  )إنا
على   وأخواهتا  إّن  أّن  دخول  رغم  هلا،  امسا  واعتبارها  الفعلية  اجلملة 

 اختصاص هذه احلروف هو الدخول على اجلملة االمسية. 
9 

 االعرتاض 
 

 وعدد الفقرات
: ُند يف القرآن أن يف آخر الزمان ))تغلب النصارى على وجه  228

 األرض((. )محامة البشرى(
املكّرمة ))قد هبت رايح  : بل إاّن نرى أن يف داِر دولِة امللكِة  229

 نفحات اإلسالم((. )محامة البشرى(
: فإن ألهل األخالق ))تبقى حصون يتعّذر عليهم فتُحها((.  230

 )ُنم اهلدى( 
 : فاعلم أن يف هذه اآلايت ))ليست خُمالَفة((. )محامة البشرى( 231
: وأنت تعلم أن يف ترتيب هذه اآلية ))كانت هذه املواعيد كلها 232

 التويف((. )محامة البشرى(بعد وعد 
: والسر الكاشف يف هذا الباب أن هللا قد وعد يف الكتاب أن 233

 يف آخر األايم ))تنزل مصائب على اإلسالم((. )سر اخلالفة(
: حاصل الكالم يف هذا املقام أن هللا كان يعلم بعلمه القدمي أن  234

الدين   النصارى صراط  قوم  ))يُعادي  الزمان  آخر  )سر  يف  القومي((. 
 اخلالفة(
: ومع ذلك كان يعلم أن يف هذا الزمان ))يرتك املسلمون نفائس  235

 تعليم الفرقان((. )سر اخلالفة(
: َوتـَْعَلُموَن َأنَّ يف هذا اْليَـْوِم ))ُيَضحَّى ِبَكِثرٍي ِمَن اْلَعْجَماَواِت((.  236

 )اخلطبة اإلهلامية( 

 الفقرات
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الشأ1 ضمري  وحذف  إضمار  على  أنا  :  إن/  ل   أن  ن كاسم  على 
املصادر   تُثبت  خربها.حيث  رفع  حمل  يف  بعده  اجلملة  كثرة  تكون 

الشأن ضمري  حذف  احلال   واطاراد  إن وأخواهتا. ويف هذه  يف ابب 
تكون إّن قد دخلت على اجلملة االمسية كما هو اختصاصها.  وعن  

 هذا جاء يف شرح الكافية: 
ويعمل فيه    ضمري الشأن،يسمى  " ... فيقدم ضمريًا كضمري غائب  

وال االبتداء، أو أحد نواسخه، ..   وأخواهتا،  "إن"  مع  حذفه  وجيوز 
 [1/  236.." ]شرح الكافية الشافية    َيص ذلك ابلضرورة

 كما جاء كتاب املدارس النحوية:   
ومما يطارد فيه احلذف ضمري الشأن إذا كان امسا إلن وكأن ولكن  "

  : إنا بك زيٌد مأخوذ، قال سيبويه: "روى اخلليل أن انسا يقولون  وأن،
وقال: هذا على قوله: إنه بك زيد مأخوذ" ]املدارس النحوية )ص:  

41 -  42]) 
 وجاء يف نفس املصدر : 

حذف " شأن  ضمري  إذا كان  وأخواهتا  اسم إن  أن  يف  اخلليل  واتبع 
 ([ 75]املدارس النحوية )ص:  "كثريا 

عليه   املوعود  املسيح  من كالم  األوىل  الفقرة  تقدير  يكون  هذا  ووفق 
السالم: "ُند يف القرآن ))أنّه(( يف آخر الزمان تغلب النصارى على 

 وجه األرض. )محامة البشرى(. وهكذا ابقي الفقرات. 
 

وفق : على اعتبار شبه اجلملة امسا للنواسخ لكون أصلها مبتدأ،  2
محود الشمري، ووفق ما ثبت من لغة اإلمام   حبث الدكتور عبد احلميد

الشافعي، الذي يعترب حجة يف اللغة، وأّكده حمقق الرسالة أمحد شاكر  
بقوله: إن هذه اللغة ال بّد أن تكون لغة من لغات العرب اليت مل تنقلها  

 [  5إلينا الكتب. ]يُنظر ابب  

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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خرب   وبذلك تكون اجلملة الفعلية اليت تلت شبه اجلملة يف حمل رفع
 إّن/ أّن. وال دخول لـ )إّن/أّن( على اجلملة الفعلية يف كل هذا. 

 
 احلديث:  

}ِإنَّ  1 النَّاسِ :  َأَشدِا  اْلِقَياَمِة    ِمْن  يـَْوَم  )سنن    {اْلُمَصوِاُرونَ َعَذااًب 
 النسائي, كتاب الزينة(" 

 قول العرب:  
  إنا بك زيٌد مأخوٌذ،:  اخلليل أن انسا يقولون: قال سيبويه: "روى  2

 وقال: هذا على قوله: إنه بك زيد مأخوذ" 
 من الشعر: 

 يوما ... يلق فيها جآذرا وظباء  : "إنا من يدخل الكنيسة3

القرآن   من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية   والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب

2gJ-https://wp.me/pa2lnY         ( 1)مظاهر 
4KH-https://wp.me/pa2lnY     ( 131)مظاهر 

البحث مع املراجع والشواهد 
 وآراء النحاة 

 : إضافة املوصوف إىل صفته23ابب 
      اللغة

إضافة املوصوف إىل صفته عند أمن اللبس كلغة قرآنية ووفق املذهب الكويف والعديد من   -
 النحاة

 إضافة املوصوف إىل صفته خطأ وعجمة.  
9 

 االعرتاض 
 وعدد الفقرات

: ال َتظَهر حقيقُته على الناس على ))وجه الكامل(( إال يف يوم 237
 اجملازاة )كرامات الصادقني(

الذين خلوا من قبلك من اليهود، وما آمنوا خبري : كذلك زعم  238
 الرسل وحبيب ))رب املعبود(( )سر اخلالفة(. 

 : لنقرتَي ِقرى مرضاة ))رب الرمحن(( )سر اخلالفة(. 239

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-2gJ
https://wp.me/pa2lnY-4KH
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: وإن سألت أن هللا ملَ آثَره لصدر سلسلة اخلالفة، وأّي سر كان  240
 فيه من ))رّب ذي الرأفة(( )سر اخلالفة(. 

جاٍل يتصّدون ملواطن املباحثات ويقتحمون سيول  : وجب على ر 241
يف  اخلطأ((  من  العاصمة  ))لقوانني  ضابطني  يكونوا  أن  املباحثات، 

 الفهم )حقيقة املهدي، ابقة(. 
 : وانقلبوا ))بعقل الناقِص(( )دافع الوساوس( 242
الشرعية((  243 ))ومعضالت  النواميس  دقائق  يف  األقران  وسبق   :

 )حقيقة املهدي، ابقة( 
 : وحموا آاثر ))سنن النبويّة(( )االستفتاء( 244
 : ورزقين من ))نِعم الدنيوية(( والدينية )جلة النور(245

  جواز إضافة املوصوف إىل صفته إذا اختلف اللفظني وأِمن اللبس؛ 
، وفق املذهب الكويف والفراء وابن  وكذلك إضافة الشيء إىل نفسه

 . واهد التوضيح الطراوة وابن مالك يف التسهيل وش
 ويف هذا يقول النحو الوايف: 

قبل   آخر كان  اسم  إىل  االسم  إضافة   .. احملضة  غري  اإلضافة  "من 
أبنه   عنه  يعربون  ما  وهذا  ؛  للمضاف  نعًتا  االسم  اإلضافة  إضافة 

نعته إىل  "  املنعوت  صوره"....  معىن   وبعض  فيه  َيتلف  ال 
ال سيما احملضة ..  مع أن األصل يف اإلضافة بنوعيها، و   املتضايفني،

/  3أن خيتلف فيها معىن املتضايفني، ومدلوهلما. ... " ]النحو الوايف  
40 ..] 

 ويتابع النحو الوايف:
"أما قياسية تلك اإلضافات امللحقة بغري احملضة، أو عدم قياسيتها،  

القياس.   فيها  تبيح  وال  املسموع،  على  تقصرها  النحاة  إال  فكثرة 
املسموع، على  القياس  فيبيحون  لفظي   الكوفيني  اختالف  بشرط 

إليه واملضاف  اإلضافات كثري   ،املضاف  تلك  من  الوارد  أن  حبجة 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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وأن احلاجة قد تدعو الستخدام القياس؛  كثرة تكفي للقياس عليه،  
وقد صرح بعض    لالنتفاع بفائدة تلك اإلضافات املتعددة األنواع....

واألحسن ما قاله الفراء:    كبار النحاة ابستحسان الرأي الكويف.... 
اللفظني كقوله   اختالف  عند  نفسه  إىل  الشيء  تضيف  العرب  إن 

 ([ 49/ 3)النحو الوايف  ."]  تعاىل: }َحقُّ الَيِقنِي{
 

ويف نفس الصدد يقول ابن مالك يف شواهد التوضيح، يف حديثه عن  
نساءُ   )كن  البخاري:  الوارد يف صحيح  عنها  عائشة رضي هللا  قول 

هللا   رسول  مع  يشهدن  وسلم    -املؤمناِت  عليه  هللا  صالة    -صلى 
 الفجر( ..

ويف إضافة "نساء" اىل "املؤمنات" شاهد على إضافه املوصوف إىل  
 عند أمن اللبس، ألن األصل: وكّن النساء املؤمنات...  ةالصف

 
 القرآن الكرمي:  

 (.واألصل احلق اليقني96}َحقُّ اْلَيِقنِي{ )الواقعة  :1
 ( واألصل الدار اآلخرة110}َوَلَداُر اآْلِخَرِة { )يوسف  :2
 واألصل احلبل الوريد( 17} َحْبِل اْلَورِيِد{ )ق   :3
 ( واألصل احلب احلصيد10}َوَحبَّ احلَِْصيِد{ )ق   :4
 ( األصل اجلانب الغريب45}َوَما ُكْنَت جِبَاِنِب اْلَغْريبِّ { )القصص    :5

 احلديث:
{ )صحيح البخاري،    ِنَساُء اْلُمْؤِمَناتِ : }ُكنَّ  1 َيْشَهْدَن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ

 عىن : النساء املؤمنات[ كتاب مواقيت الصالة( ] امل
ُكنَّ ُيَصلِّنَي الصُّْبَح { )صحيح مسلم، كتاب   ِنَساَء اْلُمْؤِمَناتِ : }َأنَّ  2

 املساجد ومواضع الصالة( 
 ُيَصلِّنَي{ )سنن ابن ماجه، كتاب الصالة(   ِنَساُء اْلُمْؤِمَناتِ : }ُكنَّ  3

القرآن   من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية   والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب
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ُ َوَرُسولُُه أَْعَلُم قـَْولُهُ 4  ِإالَّ يف الشَّْهِر احْلَرَاِم َوِلأْلَِصيِليِّ : }َويف قـَْوهِلِْم اَّللَّ
ْيِء   َوِهَي ِرَوايَُة ُمْسِلمٍ   ِإالَّ يف َشْهِر احْلََرامِ وََكرميََة   َوِهَي ِمْن ِإَضاَفِة الشَّ

نَ ْفِسهِ  اْلُمْؤِمَناِت..{  ِإىَل  َوِنَساِء  اجْلَاِمِع  الباري البن    َكَمْسِجِد  )فتح 
 ({ ] املعىن : الشهر احلرام[132/ 1حجر )

 من النحو الوايف:
 : "صالة األوىل". األصل الصالة األوىل1
 : "مسجد اجلامع" االصل املسجد اجلامع  2
 : "داينة القيِّمة" األصل الداينة القيمة 3
 احلمقاء،  واألصل احلبة احلمقاء : حبة 4

 ومن إضافة الشيء إىل نفسه: 
الرخاء" برغد  و"نِعمنا  التعب"،  فالعناء هو ذاته التعب والرغد    عناء 

 هو ذاته الرخاء .  
النحويني    - من  العديد  وسالمته  وبصحته  الكوفيني  برأي  أقرا 

 والعلماء األفذاذ واملصادر النحوية منها: 
 ، 436/ 2لألنباري  : واإلنصاف 1
 ، 10/  3: وشرح املفصل البن يعيش 2
 ، 242/  2: وشرح الكافية للرضي  3
: عباس حسن يف النحو الوايف أقر أبن قول الكوفيني سديد مفيد 4

قاطعا هنائيا   تيسري، وأصدر حكما  قال:  إب يرتتب عليه  ابحته حيث 
م وقد أطلنا الكالم يف أمر اإلضافات السالفة لنفصل يف أمرها حبك

 . - وهو إابحتها-قاطع 
أجاز الفراء إضافة الشيء إىل ما  : األَشوين يف شرح األلفية يقر: " 5

يف   ونقله  وغريه  الطراوة،  ابن  ووافقه  اللفظني.  الختالف  مبعناه 
الكوفيني عن  ، وجعلوا من ذلك ما ورد يف اآلايت القرآنية "النهاية" 
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{، }َحْبِل اْلَورِيِد{، }َجنَّاٍت  من حنو: }َوَلَداُر اآلِخَرِة{، }َحقُّ اْلَيِقنيِ 
 َوَحبَّ احلَِْصيِد{، وظاهر التسهيل وشرحه موافقته". ا. هـ. األَشوين. 

اإلنصاف أن مثله كثري ال ميكن "-: ويقول الرضي يف شرح الكافية  6
 دفعه".

: احملقق أمحد قّشاش يف إسفار الفصيح، يقر أبنه استعمال لغوي 7
بقوله:   إضافة  صحيح  أن  لغوي وأرى  استعمال  صفته  إىل  الشيء 

ال  وما  والتقدير،  التأويل  تكلف  إىل  يدعو  ما  هناك  وليس  سليم، 
 َيتاج إىل أتويل أوىل وأجدر ابلقبول مما َيتاج إىل أتويل." 

الكوفيني8 مبذهب  وأخذ  أقرا  "التسهيل"  يف كتاب  مالك  ابن   :  ،
املسالك، وأّكد على  وجّوز ما منعه يف ألفيته وفق ما جاء يف أوضح  

 التجويز يف شواهد التوضيح.
2vt-https://wp.me/pa2lnY       البحث مع املراجع والشواهد  ( 10) مظاهر

 وآراء النحاة 
 : التضمني 24ابب 

 : التضمني يف األفعال 1فصل 
                                        اللغة

تضمني الفعل الالزم معىن املتعدي واملتعدي معىن الالزم كأسلوب قرآين بليغ يستعمله بلغاء  -
   اللغة بال حرج.

 زايدة الباء على املفعول به هلدف التوكيد واملبالغة   -
 النصب على نزع اخلافض أو ما يعرف ابحلذف واإليصال  -

اخللط بني الفعل الالزم واملتعدي. وذلك بتعدية الالزم بنفسه وتعدية 
 املتعدي حبرف اجلر. وكل هذا خطأ وعجمة واضحة.  

40 

 االعرتاض 
 

 وعدد الفقرات
 : "اي داود ))عاِمْل ابلناس(( رفًقا وإحسااًن.) التذكرة( 246
 : ال يفّكرون يف فعل هللا وفيما ))عامل بعبده((؟  )االستفتاء(  247

 الفقرات
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 إال ظلًما وُزورا. )االستفتاء(   : وإهّنم آلوا أن ال ))يعاملوا به((482
: أجتّوز عقولكم أن تلك املعامالت كّلها ))يعامل هللا برجل((  249
 أنه يفرتي عليه، ويكذب أمام عينيه؟ )االستفتاء( يعلم 
: أال يرون اآلايت من ريب، أو رأوا كمثله ))معاملة هللا برجل((  250

 افرتى؟ ) االستفتاء( 
َوَجَعْلَنا  251 ُعْداَن،  ُعْدمُتْ  َوإْن  َعَلْيُكْم((  ))يـَْرَحْم  أْن  َربُُّكْم  : "َعَسى 

}احل َحِصريًا."  لِْلَكاِفرِيَن  رقم  َجَهنََّم  احلاشية  على  الثالثة  ،  11اشية 
 االرباهني األمحدية{

: "عسى رّبكم أن ))يرحم عليكم((، وإن عدمت ُعْدان، وجعلنا  252
 جهّنم للكافرين حصريًا." )التذكرة (

 : ربِّ ))اْرحْم على(( الذين يلعنون علّي. )دافع الوساوس( 253
الضعيف((    : ومل يبق فيهم من يتعاشر ابملعروف، ))ويرحم على254

 املؤوف.) التبليغ( 
: قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيِبْبكم هللا ويغِفْر لكم ذنوبكم  255

 ))ويرَحْم عليكم(( وهو أرحم الرامحني." ) التبليغ(  
أن  256 ))ويرحم علّي((، ويشري إيل  أنه حيّبين ويصّدقين،  : ورأيت 

 ُعّكازته معي وهو من الناصرين. ) التبليغ(   
وكن معه حيثما كان، ))وارحم عليه(( يف الدنيا واآلخرة، وأنت  :  257

 أرحم الرامحني. آمني مث آمني. ) التبليغ(  
: خاطبين بنهٍج كأنه يشري إىل ))الُرحم عليهم(( يف األايم اآلتية  258

 )مكتوب امحد ( 
ُخفِّف  259 وإن  والنهب،  القتل  األمور  هذه  اجلزاء يف كل  وكان   :

 رجل، وإن ))ُرِحَم عليه(( فاحلبس الشديد) التبليغ( فتقطيع األيدي واأل
: " فما لنا أن ))نناضل هبذا الفاضل(( األجّل، إاّن من اجلاهلني 260

 األميني." )مكتوب امحد ( 
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: وقد ))وعد هللا للذين(( تـُُوّفوا مسلمني أهنم ال يُرّدون إىل الدنيا 261
 )التبليغ(  

: فهذا خُيالف نص القرآن الكرمي ألن القرآن، كما ذكرت آنفا،  262
ابن مرمي   ملّتبعي(( عيسى  السالم    -قد ))وعد  وعًدا مؤّكًدا   -عليه 

 ابلدوام وقال  )محامة البشرى(  
 للكافرين(( لعنة أبدية، محامة البشرى  : فانظر كيف ))وعد هللا263

(2  /82  ) 
خَمَْرًجا  264 لَُّه  جَيَْعل  يـَتَِّق هللاَ  وقال: }َوَمن  ))وعد هللا هلم((  فقد   :

 ( 137/  2َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال حَيَْتِسُب{، محامة البشرى )
واملسلمات  265 للمسلمني((  اآلايت  هذه  ))وعد يف  قد  أن هللا   :

 ( )سر اخلالفة
 الكرام. )االستفتاء( ))كّلم برسله((: وكّلمين كما  266
وكأهنم  267 بينهم  حجاب  ال  ابلبعض(( كأنه  بعضهم  ))فيكلم   :

 متقاربون.)التبليغ( 
 : وقال))اسجدين((، أعطيك دولة عظمى )نور احلق(.268
: ولعنُة هللا على َمن ))أنكر إبعجاز(( القرآن وجوهِر ُحسامه.  269

 ن يرى(  )اهلدى والتبصرة مل
 : أأنتم ))حتيطون أسراره(( أو جتادلونه معرتضني؟ )مكتوب امحد( 270
: وهلل دقائق يف أسراره، واستعارات يف أخباره، ))أأنتم حتيطوهنا((  271

 أو تنكرون كاملستعجبني؟ )مكتوب امحد(  
: ))وأَمر هللا تعاىل جلربائيل(( أن يُوحي إليهم كلهم يف آن واحد.  272

 (  )محامة البشرى
: وأمنَت أسباِب العافية كفُّ اللسان والتجنب من السّب والغيبة،  273

 ))واالجتناب من أكل(( حلم اإلخوة. )سر اخلالفة (  
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: "وإين أَعزُِم عليكم ابهلل الرمحن، أن َتَذُروين ))جماِدالً أبعداء((  274
 املصطفى والفرقان، ومتُِدُّوين بَكفِّ اللسان. )دافع الوساوس( 

ويعلمون أن هذا القول قول جييب به عيسى حبضرة العزّة يوم :  275
 القيامة. )االستفتاء(. 

سرتي،  276 واكِشْف  سّري،  اخلْلق  فَأِر  حتسبين كاذاب  وإن كنَت   :
 ))واسئْل من أهل(( هذه القرية، لعلك تُنَصر من العدا. )االستفتاء( 

 : وإن ظهر صدقي فما ))أسأل أجرًا منك((. )التبليغ ( 277
هللا  286 من  ونطلب  األنبياء(( كلهم  ))نقتدي  أن  أُِمران  فإاّن   :

 كماالهتم. )محامة البشرى( 
 : مث بعد وفاهتما قفوُت أثرمها ))واقتديُت ِسرَيمها (()نور احلق ( 278
: وأما ))كراهتنا من بعض(( معجزات املسيح فأمٌر حق، )محامة  279

 البشرى( 
هل القبور، فأخرجين ريب : بل كنت أحّب أن أعيش مكتوًما كأ280

 على ))كراهيت من اخلروج(( )االستفتاء( 
: فأخرجين هللا من حجرت، وَعرّفين يف النَّاس، وأان ))كارٌه من  281

 شهرت، (( )االستفتاء( 
: وهو يطوف بني الركن واملقام، فيبايعونه وهو ))كارٌه من بيعة((  282

 األانم. )نور احلق(  
 الذين(( يلَعنون علّي. )دافع الوساوس(   : ))َربِّ اْرَحْم على283
الذي أجلأان إىل ))اعرتاف وفاة(( املسيح.  284 السبب  : فهذا هو 

 )حتفة بغداد(  
التضمني: "وهو    "   -وهو كما يشرحه النحو الوايف:    على التضمني !

مؤدى فعل آخر أو يف معناه،    -أو ما يف معناه    -أن يؤدي فعل  
ال تعزموا ومن أمثلته يف التعدية:  فيعطى حكمه يف التعدية واللزوم"،  

، فقد ُعدي الفعل، "تعزم" إىل املفعول به مباشرة؛ مع أن هذا  السفر

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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لسفر،  الفعل الزم ال يتعدى إال حبرف اجلر؛ فيقال: أنت تعزم على ا
وإمنا وقعت التعدية بسبب تضمني الفعل الالزم: "تعزم" معىن الفعل  
املتعدي: تنوي، فنصب املفعول بنفسه مثله؛ فمعىن: "ال تعزموا السفر" 

فإن الفعل:   -وهو مسموع    -  ومثل: رحبتكم الدار ال تنووا السفر ...  
به ولكنه تضمن معىن:   بنفسه إىل مفعول  يتعدى  "رحب" الزم؛ ال 

ع" فنصب املفعول به "الكاف" مثله؛ إذ يقال: وسعتكم الدار؛  "وس
 مبعىن: اتسعت لكم،..

يفيد   الرأي  هبذا  واألخذ  ؛  قياسيا التضمني  أن  عندهم  والصحيح 
وملا كان الفعل يف التضمني ال يتعدى إال بعد   اللغة تيسريًا وإتساًعا،

يف  أن يستمد القوة من فعل آخر، فقد ُوصف بعد هذه التقوية أبنه  
حكم املتعدي، وليس ابملتعدي حقيقة؛ ألن املتعدي احلقيقي ال تتوقف  

/  2تعديته على حالة واحدة جتيئه فيها املعونة من غريه.]النحو الوايف )
171 - 169]) 

 قرار جممع اللغة القاهري يف التضمني كما نقله النحو الوايف:  
 

فعل آخر أو    "التضمني أن يؤدي فعل أو ما يف معناه يف التعبري مؤدى
 يف معناه، فيعطى حكمه يف التعدية واللزوم".

 وجممع اللغة العربية يرى أنه قياسي ال مساعي، بشروط ثالثة: 
 األول: حتقق املناسبة بني الفعلني.

معها  ويؤمن  اآلخر،  الفعل  مالحظة  على  تدل  قرينة  وجود  الثاين: 
 اللبس.

 الثالث: مالءمة التضمني للذوق العريب.
مع أال يلجأ إىل التضمني إال لغرض بالغي".  ]النحو الوايف  ويوصي اجمل

(2  /594 ]) 
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أي وجود القرينة، والقرينة  والثاين،  وأهم هذه الشروط هو الشرط األول   
متحققة ابلتعدية نفسها على غري أصل تعدية الفعل، وأما الشرط الثاين  
فهو حتقق املناسبة بني الفعلني، كأن تكون مثال عالقة سبب ونتيجة،  

تشابه  أ هلما  أأو    ، املعىن  يفواحتاد  و  عام  الفعالن يف معىن  ن جيتمع 
 [ (567/  2الوايف ) النحو و  . 338يُنظر احلمل على املعىن ص]

 

وأما الشرط الثالث الذي ذهب إليه اجملمع ففيه نظر، ودار حوله نقاش  
طويل بني أعضاء اجملمع، فماذا اي ترى حيدد الذوق العريب هذا؟ وهل 

 للذوق حدود؟ وهل لألذواق أن تتشابه؟؟   
 

 ومن بني ما جاء يف حبث اجملمع يف التضمني ما يلي:  
فإن ذهبنا    ركان البيان،ونقلنا فيما تقدم أن التضمني ركن من أ" ..  

العربية   بدقائق  العارف  يستعمله  إمنا  قلنا:  قياسي،  أبنه  القول  إىل 
على املؤلفني    وأسرارها  عبارات  يف  لتجد كثريًا  وإنك  ورد،  ما  حنو 

... ومن ذلك قول ابن مالك "وأستعني هللا يف ألفية"،   فيها التضمني،
فقد جّوز األَشوين أنه ضّمَن أستعني معىن: أستخري، وحنوه مما يتعدى  

}النحو الوايف    والبلغاء يستعملونه يف كالمهم بال حرج" بفي. ....  
 ة العربية القاهري{غ(، نقال عن حبث جممع الل 583/  2)

 قول ابن جين يف التضمني:  
ولعله  جدت يف اللغة من هذا الفنِا شيًئا كثريًا ال يكاد َياط به،"وو 

. فإذا  لو مجع أكثره "ال مجيعه" جلاء كتااًب ضخًما، وقد عرفت طريقه
وأْ  فتقبله  منه  شيء  بك  لطيف  مرَّ  العربية  من  فصل  فإنه  به،  نس 

/  2. )إ. ه( }اخلصائص )حسن يدعو إىل األنس هبا والفقاهة فيها
312 }) 
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 ة يف التضمني:  البالغ
فالكلمتان    ، مؤدى َكِلَمَتنْيِ ُتؤدِاي كلمة  َأن  ِهَي  التَّْضِمني  "َوفَاِئَدة 

 ({267 -  266}الكليات )ص:  معقوداتن َمًعا قصدا وتبعا"
 توجيه بعض الفقرات املذكورة أعاله على التضمني: 

 السالم. سنقتصر احلديث هنا على ثالثة عبارات للمسيح املوعود عليه  
 الفعل عامل: 

   رفًقا وإحسااًن.) التذكرة( عاِمْل ابلناس اي داود "
التضمني:كثريا ما دندن املعارضون جبهلهم على هذه الفقرة، وحقيقتها  
هي تضمني الفعل "عاِمل" املتعدي بنفسه، معىن أحد األفعال الالزمة 

الل  يف  معاملتها  فعومل  "إرِفق"  أو  و"تلطَّف"  ألُطف"   " زوم،  التالية 
فَيحمل حينها الفعل )عامل( املعنيني معا، وُعّدي حبرف اجلر )الباء(  

 كما تُعدى هذه األفعال للزومها.  
 الفعل سجد: 

الفعل سجد فعل الزم وحقه أن يتعدى حبرف جر، فنقول ُأسجد يل، 
إال أن املسيح املوعود عليه السالم عّداه بنفسه، وقال "اسجدين"، كما  

 يف الفقرة التالية:  
 وقال اسجدين، أعطيك دولة عظمى )نور احلق(. 

)اعبد(  وحقيقتها تضمني الفعل الالزم )اسجد( معىن الفعل املتعدي  
وهذه    إطاعة وتعظيم،عبادة و أو )َعظِّم(؛ حيث إن السجود  )أِطع(  أو  

معناها    األفعال )اسجد(  الفعل  فُأشرب  ابلالم،  ال  بنفسها  تتعدى 
 وُعّدَي كمثلها بنفسه دون حرف الالم.   

 
 الفعل رحم: 

"عسى رباكم أن ))يرحم عليكم(( ، وإن عدمت ُعْدان، وجعلنا جهنام  
 )التذكرة ( للكافرين حصريًا." 
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التالية:  الفعل )رحَم( املتعدي بنفسه، معاين أحد األفعال   قد ُضمن 
"على"،   اجلر  حبرف  تتعدى  واليت كلها  تفّضل؛  مّن،  أشفق،  ترّحم، 
فُعّدي الفعل )رحم( بنفس هذا احلرف ليحمل يف طياته معنيني خمتلفني 

 معا، فعومل معاملة الالزم. 
وقد أورد الدكتور علي عبد هللا العنبكي تضمينا مشاهبا على الفعل  

 رحم حيث أورد بيت الشعر التايل:  
 " وقال خلف بن خليفة:  

 وال يل عنك صرب فأصربُ رمحة       عليا  فما حيليت إن تُك لكِ 
ضّمن الرمحة معىن التعطف فأدخل )على( عليها." ] احلمل على املعىن  

 [343 -342يف العربية ص  
 

 (26لتوجيه ابقي الفقرات يرجى الرجوع ملقال )مظاهر اإلعجاز 
 

تقدير األفعال املضمَّنة ليس قطعيا، بل قد تُقدر أفعال أخرى   :1تنويه
للمعىن مالئمة  تكون  أن  بّد  ال  ولكن  إليها،  ذهبنا  اليت  وذات    غري 

 .  مناسبة مع الفعل املذكور
بعض الفقرات املعرتض عليها يف هذا الباب من املمكن أن   :2تنويه

زايدة الباء  تتوجه وتتخرج على خترجيات اثنوية وليست أساسية وهي :  
به املفعول  أقر  على  فقد  أنه رغم كثرهتا  إال  بكثرة  واردة  لغة  ، وهي 

  النصب على نزع اخلافض  النحاة أبهنا غري مقيسة؛ واللغة الثانية هي
ما عرف ابحل قياسيتها.  أو  النحاة يف  اختلف  واليت  واإليصال،  ذف 

ختالف  اأخذا بعني االعتبار    ،وإننا ال نستبعد هذه التوجيهات أيضا
السالم   عليه  املوعود  املسيح  أن  أثبتنا  قد  وأننا  قياسيتها،  يف  النحاة 
حياكي لغات العرب األصيلة يف لغته العربية بغض النظر عن اعتبارات 
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]للمزيد   هلا.  أدانه مظاهر النحاة  املرفقة  األحباث  ينظر  التفصيل  من 
 ([ 221و  220

 
 من القرآن الكرمي وغريه:  

(، ]أي: ال تضموها  3أَْمَواِلُكْم{ )النساء    أتَُْكُلوا َأْمَواهَلُْم ِإىَل : }َواَل  1
معىن  إايه  مضمنا  "إىل"  اجلر  "أتكلون" حبرف  الفعل  عدَّى  آكلني، 

 الفعل "تضموها"[ 
(، ]أي:  116)آل عمران    {فَ َلْن ُيْكَفُروهُ : } َوَما يـَْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ  2

لني على َرموه، فُعّدي إىل اثنني. الفعل كفر الزم، ُعّدي إىل مفعو حيُ فلن  
 صيغة املبين للمجهول، فاحتمل انئب فاعل ومفعوال به[

(، ]أي: ال تنووه، فُعدي  236النَِّكاِح{ )البقرة    تَ ْعزُِموا ُعْقَدةَ : }َواَل  3
بنفسه ال بـ "على". جعل الفعل الالزم: تعزموا" متعداي، رغم كونه الزما 

 يتعدى حبرف اجلر "على"[
}اَل  4 ِإىَل :  ُعوَن  مَّ )الصافات  الْ   َيسَّ اأْلَْعَلى{  ال  9َمإَلِ  ]أي:   ،)

 يصغون، فُعدي إبىل، وأصله يتعدى بنفسه.جعل املتعدي الزما[
محده"، ]أي: استجاب، فُعدي ابلالم.جعل الفعل    مسع هللا ملن":  5

 املتعدي "مسع" الزما رغم أنه يتعدى بنفسه، فعّداه ابلالم[
6  ُ (، ]أي: ميّيز.  221ُمْصِلِح { )البقرة  الْ   يَ ْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمنَ : }َواَّللَّ

 ضّمن الفعل )يعلم( معىن الفعل ميّيز[ 
(، ] أي ميتنعون من 227{ )البقرة    يُ ْؤلُوَن ِمْن ِنَسائِِهمْ : }لِلَِّذيَن  7

وطئهن.جعل الفعل املتعدي "يؤلون" الزما، فعّداه حبرف اجلر "من"  
 على معىن "امتنع"[

( ]مَحل )خيالفون( 64{ )النور  َُيَاِلُفوَن َعْن َأْمرِهِ : }فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن  8
 على معىن ينحرفون أو خيرجون[

القرآن   من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية   والقراءات  الكرمي 

واألد الشريف  ب واحلديث 
 العريب
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ِصَراَطكَ }  :9 هَلُْم  )اأَلعراف    أَلَقْ ُعَدنَّ  ]ضّمَن  17اْلُمْسَتِقيَم{   )
 ألقعدّن معىن أللزمّن[. 

(  131{ )البقرة  َسِفَه نَ ْفَسهُ }َوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبـْرَاِهيَم ِإالَّ َمْن    :10
 ]تضمن )سفه( معىن )جهل( أو )أهلك([

3uW-https://wp.me/pa2lnY         ( 26)مظاهر
3wi-https://wp.me/pa2lnY          ( 27)مظاهر 
5jL-https://wp.me/pcWhoQ     ( 218)مظاهر 
5k1-https://wp.me/pcWhoQ      ( 220)مظاهر 
5k7-https://wp.me/pcWhoQ    ( 221)مظاهر 

البحث مع املراجع والشواهد 
 وآراء النحاة 

 اجلر والتضمني: أحرف 2فصل 
                               اللغة

       نيابة أحرف اجلر عن بعضها بعضا -
    التضمني يف أحرف اجلر كما يف األفعال  -

فكلها  األفعال،  تالئم  أن  دون  واستعماهلا  اجلر  حروف  بني  اخللط 
 أخطاء منبعها العجمة.  

7 

 االعرتاض 
 

 عدد الفقرات
 : وأرفعك ))من قدرت"((. )التذكرة( 285
 : "ال تستعن ))من غريي((". )التذكرة( 286
 : وحيمدك هللا ))عن عرشه((." )التذكرة( 287
أن  288 بعباده((  يرضى  ))وال  )سر  :  املسلمني.  املؤمنني  يسّبوا 

 اخلالفة(
هذا 289 من  غمرة  يف  قلوهبم  بل  وبّيناته،  القرآن  يرتكون  إهنم   :

صلى هللا عليه وسلم    -و))يقولون إبخواهنم(( إاّن نتبع أخبار رسول هللا  
 )محامة البشرى( –

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-3uW
https://wp.me/pa2lnY-3wi
https://wp.me/pcWhoQ-5jL
https://wp.me/pcWhoQ-5k1
https://wp.me/pcWhoQ-5k7
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ْزنة.  290
ُ
امل خبل((  ))ِمن  راحُتها  وخَلْت  أحملْت  األرض  وكانت   :

 املسيح( )إعجاز 
: فإذا كان الدجال ))حميطًا على األرض(( كلها، فأىن يكون من 291

 الصليب وملوكه أثر معه .. أال تعقلون؟  )التبليغ(   
: على نيابة أحرف اجلر مناب بعضها إذا أمن اللبس وكان املعىن  1

وكما يف لغة اإلمام الشافعي. يلخص    معروفا، وفق املذهب الكويف،
 وايف هذا املذهب مبا يلي:  النحو ال

واحد،  حقيقي  معىن  على  اجلر  حرف  قصر  أن  الثاين:  "واملذهب 
ٌف وحتكٌم ال مسواغ له، فما احلرف إال كلمة، كسائر الكلمات   تعسا

والفعلية،   الواحدة  االمسية  تؤدي  والفعلية  االمسية  الكلمات  وهذه 
فهم داللتها  ، ال جمازية، وال يتوقف العقل يف  منها عدة معان حقيقية

احلقيقية فهًما سريًعا، فما الداعي إلخراج احلرف من أمر يدخل فيه  
غريه من الكلمات األخرى، وإلبعاده عما جيري على نظائره من ابقي 

 ({ 540/  2األقسام؟ "})النحو الوايف )
"وهذا رأي نفيس أشار ابألخذ به واالقتصار عليه كثري من ويتابع:

 ({ 541/ 2. }النحو الوايف )احملققني
الفراء إذا كان  :  يقول  موضعه،  غري  يف  احلرف  العرب  تضع  »وقد 

معروفًا«. الرتاث    املعىن  جملة:  والتضمني/  النيابة  بني  اجلر  }حروف 
 { 243، ص  2008لسنة   112العريب، العدد 

 وعن اإلمام الشافعي بقول احملقق أمحد شاكر:  
ويعلو يف عبارته  الشافعي يكثر التنويع يف استعمال حروف اجلر،    -

 عن مستوى العلماء.
 الشافعي يتفّنن يف استعمال احلروف وإانبة بعضها مناب بعض. -
 الذي يف األصل صحيح لتفّنن الشافعي يف استعمال احلروف." -

 فهذا األسلوب هو فنا من فُنون اللغة!

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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أي بتضمني الفعل الذي يتعدى حبرف جر معىن   : على التضمني! 2
 آخر"  ما يتعدى حبرف جر 

ويفصل هذا الدكتور علي عبد هللا العنبكي يف كتابه احلمل على املعىن 
الباب، وهو أن   التضمني من هذا  " أكثر ما أيت  بقوله:  العربية  يف 
به؛  تعديته  املألوف  من  ليس  جر  حبرف  فيتعدى  الفعل  يف  يتوسع 
وذلك أن الفعل تضمن معىن فعل يتعدى بذلك احلرف فجيء معه 

 [ 340] احلمل على املعىن، د مع ما هو مبعناه" ابحلرف املعتا
  :  شواهد من القرآن الكرمي للتضمني حبروف اجلرا

َياِم  1 الصِّ َلَة  لَيـْ َلُكْم  }ُأِحلَّ  ِإىَل :  )البقرة    الرََّفُث  (،  188ِنَساِئُكْم{ 
َعّدى الرفث بـ )إىل(، وال يقال: رفثت إىل املرأة وإمنا يقال: رفثت هبا  
أو معها، ولكن ملا كان الرفث هنا يف معىن اإلفضاء جاء ابحلرف )إىل(  

 إيذاان وإشعارا أبنه مبعناه.  
َعنْ : }َوُهَو الَِّذي  2 ْوبََة  الت َّ ( وذلك أنه  26ِعَباِدِه{ )الشورى    يَ ْقَبُل 

 ضمَّن التوبة معىن العفو والصفح.
ُتُه{ )هود   يَ ْنُصُرين ِمَن اّللَِّ : }َفَمْن  3 (، أدخل )من( ملا  64ِإْن َعَصيـْ

 كان املعىن: من مينعين من هللا أو من عذاب هللا،  
محله على معىن:   (3أَْمَواِلُكْم{ )النساء    أتَُْكُلوا َأْمَواهَلُْم ِإىَل : }َواَل  4

 ال تضيفوا أمواهلم يف األكل إىل أموالكم" 
 
 

 على نيابة األحرف من لغة الشافعي: 
السلف.  :  1 من  قوله  ُروي  من  عليه((  ))افرتق  ما  بعض  يل  َفَمثِّل 

 ([. قيل بوجوب كوهنا "افرتق فيه". 561/ 1]الرسالة للشافعي )
ا   :  2 يقيسه(( على أحدمها دون  آلخر. ]الرسالة  َفَصَرَفه ))على أن 

 ([. قيل بوجوب كوهنا: إىل أن يقيسه.516/  1للشافعي )

القرآن   من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية   والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب
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نوجه هنا إهلامني للمسيح املوعود عليه السالم لتتبني شواهد نيابة  
 أحرف اجلر  خالل التوجيه:

 "وأرفعك من قدريت". )التذكرة(  - 1
 "ال تستعن من غريي". )التذكرة(  - 2

 بقدرت(. و )ال تستعن بغريي(. )أرفعك  -االعرتاض: الصحيح
جاء يف كتاب اجلىن الداين    التخريج األول بنيابة )من( عن )الباء(: 

يف حروف املعاين، عن معاين حرف اجلر )من( أهنا أتت مبعىن ومبوافقة 
 )الباء(، ومّثل هلا ببعض األمثلة املشاهبة للفقرتني أعاله. كما يلي:

ينظرون من طرف خفي  اء، حنو " " )املعىن( احلادي عشر: موافقة الب
تقول العرب:  كما   أي: بطرف خفي.قال األخفش: قال يونس:    ".

. وهذا قول كويّف. وحيتمل أن تكون  ضربته من السيف، أي: ابلسيف
)ص:   املعاين  حروف  يف  الداين  }اجلىن  هـ(  )إ.  الغاية."  البتداء 

314 .}) 
الثاين "أ:  التخريج  الفعل  معىن  أرفعك  الفعل  منحك" بتضمني 

بـ   و"أعطيك"، أرفعك  فعدَّى  )من(  ابحلرف  تتعدى  األفعال  وهذه 
 )من(، ليوحي أن الرفعة ستكون مصحوبة مبنح القوة والقدرة.

ن معىن الفعل )تطلب( والذي يتعدى   وأما الفعل )تستعن( فقد ُضما
)من( معا:   ب   املعنيني  حامال  الفعل  وجاء  به،  تستعن  فعدَّى  أيضا، 

 االستعانة والطلب.
  28لتوجيه بقية الفقرات يُرجى الرجوع إىل مقال مظاهر اإلعجاز  

 .  29و
3wm-https://wp.me/pa2lnY       (   28)مظاهر 
3wm-https://wp.me/pa2lnY       (  29)مظاهر 

البحث مع املراجع والشواهد 
 وآراء النحاة 

 : التضمني يف األمساء 3فصل 
                             اللغة

https://wp.me/pa2lnY-3wm
https://wp.me/pa2lnY-3wm
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 التضمني يف  األمساء ومنها يف اشتقاق اسم الفاعل واسم املفعول   -
            تعدية األفعال وفق معانيها املختلفة  -

صلة  دون  من  الالزم  الفعل  من  املفعول  واسم  الفاعل  اسم  اشتقاق 
للتعدية خطأ. ف)حمسين( جيب أن تكون )احملسن إيل(، و)املغفورين(  

)املغفور   تكون  أن  )املنعم جيب  تكون  أن  جيب  و)املنعمني(  هلم(، 
 عليهم(.

8 

 االعرتاض 
 
 

 وعدد الفقرات

 : وهللا إهنم كانوا من ))املغفورين(( )سر اخلالفة(.  292
 : وإهنم من ))املغفورين(( )إعجاز املسيح(.  293
: أولئك هم الصاحلون حقًّا وأولئك من ))املغفورين(( )اهلدى  294

 والتبصرة(. 
: فأقامين برمحة خاصة يف أايم إقالل وخصاصة، ليجعل املسلمني  295

 من ))املنَعمني(( )إمتام احلجة(.  
و 296 ريب  هو  روحه،  من  أنطقين  الذي  ابهلل  إال  توفيقي  وما   :

 ))حمسين(( ومعلمي )التبليغ(.  
: فما كنُت أن آىب ِمن أمر ريّب، أو أفرتي عليه ِمن تلقاء نفسي. 297

 مي(( )دافع الوساوس(.  هو ))حمسين ومنع
 : أاي ))حمسين(( أُثين عليك )كرامات الصادقني(.  298
: َأْحِسْن إيّل اي ))حُمسين((، وال أعلم غريك من احملسنني )نور  308
 احلق(

 الفقرات

ألن التضمني  ال : على التضمني يف األمساء كما هو يف األفعال. 1
يسري فقط على األفعال بل على اللفظ الذي هو مبعناها كما فصله 

أو ما يف   -فعل  التضمني: "وهو أن يؤدي    النحو الوايف حيث قال:  
التعدية    -معناه   يف  حكمه  فيعطى  معناه،  يف  أو  آخر  فعل  مؤدى 

   واللزوم"

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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عل يف وكما هو معلوم فإن اسم الفاعل واسم املفعول جتري جمرى الف
الوايف   النحو  احلدوث)  الفعل  3/ 239إفادة  معاين  حتمل  فهي   ،  )

وتعمل عمله بشروط.فيقول النحو الوايف يف هذا:  و"جيري اسم الفاعل  
جمرى فعله يف العمل، ويف التعدي واللزوم بتفصيالت وشروط" ) النحو  

 (.  لذا فإن التضمني يسري عليها أيضا.3/ 246الوايف 
لى الرأي املشهور بني النحاة ال يقتصر على  كذلك فإن التضمني ع 

األفعال بل يشمل األمساء واحلروف أيضا. ليكون تعريفه :تضمني لفظ  
 معىن لفظ آخر.   

 
أي  2 صلة،  أو  أداة  أي  دون  بنفسها  األفعال  هذه  تعدية  جواز   :

 . كاملعاين التالية:  دون حرف جر وذلك وفق املعىن الذي تؤديه
 غفر مبعىن سرت.  -
 نعمه يُنعمه مبعىن يُقر عينه.  وأ - 
 وأحسنه أي عمله وخلقه وجعله حسنا.   -
 من هذا الباب( 1: )يُنظر الشواهد فصل  1
 : شواهد من لسان العرب على التعدية وفق املعىن:  2

 " وَُكلُّ َشْيٍء َسرَتَْتُه، فـََقْد َغَفْرته"َغَفَره يـَْغِفرُه َغفراً: َسرَتَُه.  -
ثـَْعَلٍب،   - َعْن  َواِحٍد؛  َعُمهم مبَْعىًن  ويـَنـْ يـَْنِعُمهم  َمْنزاًِل  َأْي "َونـَزَُلوا 

أَْعيـَُنهم َوزَاَد    يُِقرُّ  ًنا،  َعيـْ ُعُمهم  ويـَنـْ اللِّْحَياينُّ:  َوزَاَد  وحَيَْمدونه، 
 َوقَاَل أَربع لَُغاٍت." )لسان العرب( ويـُْنعُمهم،هري: اأَلز 

الشيَء   - حُيِْسُن  يـَْعَمله"َوُهَو  )  َأي  العرب  }لسان   "  ..13  /
117 " }) 

 نوجه هنا بعض الفقرات على التضمني:  
(. ]أي  15وهللا إهنم كانوا من ))املغفورين(( )سر اخلالفة، ص  :  1

 من احملفوظني واملرحومني.[ 

القرآن   من  مؤيِادة   شواهد 
والقراءات   القرآنية  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب
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محة خاصة يف أايم إقالل وخصاصة، ليجعل املسلمني  فأقامين بر :  2
(. ]أي من املكَرمني واملعزَّزين  70من ))املنَعمني(( )إمتام احلجة، ص  

 واملنعَّمني.[
(. ]أي:  11أاي ))حمسين(( أُثين عليك )كرامات الصادقني، ص    :  3

 مكرِمي ومِعزين.[ 
47u-https://wp.me/pa2lnY             البحث مع املراجع والشواهد  (  73)مظاهر

 وآراء النحاة 
 : التضمني يف الفعل املبين للمجهول 4فصل 

                                   اللغة
، أو تعدية الفعل الالزم املبين للمجهول   - تضمني الفعل الالزم املبين للمجهول معىن فعٍل متعدٍا

  جعل انئب فاعل له.  
             تعدية األفعال وفق معانيها املختلفة -

 جعل انئب فاعل للفعل الالزم املبين للمجهول  
5 

 االعرتاض 
 الفقراتوعدد 

: أم حسبتم أن ))تُغَفروا(( ويرضى عنكم ربكم وملا جَيْدكم ساعني 299
 ملرضاته والطائعني كاملخلصني )نور احلق(. 

ليجتنبوا طرق اهلالك ويُعَصموا،  300 الظن  : وأوجب عليهم حسن 
 وفتح أبواب التوبة لرُيمَحوا ))ويُغَفروا(( )سر اخلالفة(. 

 ))تُغَفرون(( مبجاورة األتقياء )حجة هللا(. : وتظّنون أنكم 311
 : الذين إذا استغفروا متندمني ))فُيغفرون(( )التبليغ(. 301
 : وأنَعم عليه كما ))يُنَعم(( املرسلون؟ )االستفتاء(.302

 الفقرات

 ( 1على التضمني يف األفعال! )يُنظر الشرح أعاله يف فصل  -1
أو صلة، أي    جواز تعدية هذه األفعال بنفسها دون أي أداة  -2

 دون حرف جر وذلك وفق املعىن الذي تؤديه. كاملعاين التالية:  
 غفر مبعىن سرت. 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

https://wp.me/pa2lnY-47u
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 وأنعمه يُنعمه مبعىن يُقر عينه.
 وأحسنه أي عمله وخلقه وجعله حسنا.   

 
 من هذا الباب! 1ينظر أعاله فصل 

 فَ َلْن ُيْكَفُروهُ وخري مثال على ذلك اآلية القرآنية: } َوَما يـَْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ  
(، ]أي: فلن حُتَرموه، فُعّدي إىل اثنني. الفعل كفر  116{ )آل عمران  

الزم، ُعّدي إىل مفعولني على صيغة املبين للمجهول، فاحتمل انئب  
 عليه السالم[ فاعل ومفعوال به، متاما كعبارات املسيح املوعود 

القرآن   من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية   والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب

47m-https://wp.me/pa2lnY       ( 72)مظاهر 
3uW-https://wp.me/pa2lnY       ( 62)مظاهر 

البحث مع املراجع والشواهد 
 وآراء النحاة 

 : أسلوب التعجيب يف صيغة: أمل ير إىل/ أال يرى إىل 25ابب 
                              اللغة
 أسلوب التعجيب يف "أال يرى إىل"   -
   يف األفعال. التضمني -

اجلر "إىل"، ألن   - "رأى" مع حرف  الفعل  استعمال  ال ميكن 
 متعٍد وال حيتاج إىل حرف اجلر هذا.الفعل "رأى" 

الالزم   - الفعل "رأى" والفعل "نظر"  املوعود بني  خيلط املسيح 
 والذي حيتاج إىل احلرف "إىل".

سبب هذا اخلطأ واخللط هو العجمة والتأثر ابالستعمال للفعل  -
املرادف لـ "رأى" ابللغة األردية، والذي ُيستعمل يف تلك اللغة 

 ". ابملعنيني "رأى" و"نظر
املسيح املوعود عليه السالم مل يكن يقرأ القرآن الكرمي، ألن   -

 الصيغ الصحيحة هلذه األفعال واردة يف القرآن بكثرة.! 
11 

 االعرتاض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وعدد الفقرات
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https://wp.me/pa2lnY-3uW


 
 

138 
 

: أفأنتم تعَجبون، وإىل الزمان وضرورته ال تلتفتون؟ أال ترون إىل  303
 )اخلطبة اإلهلامية(. زماٍن احتاج إىل الرّب الفّعال؟ 

البيان. أال ترون إىل    :304 الثانية ظاهرة ال حاجة هلا إىل  واملصيبة 
 الفرقان وتعليم الرمحن. )التبليغ(. 

املغرب؟  305 إىل  املشرق  من  جتري  اليت  الشمس  إىل  يرون  أال   :
 )كرامات الصادقني(. 

 : أال ترون إىل لوعِة كرب احملبني؟ )نور احلق(. 306
دِبرة، ومصائبنا الالحقة؟ )نور  : أال ترون إ5

ُ
ىل شؤوننا املتنزلة، وأاّيمنا امل

 احلق(.
 : أال ترون إىل ما تنزل من السماء؟ )حجة هللا( 307
: أال ترون إىل تشابٍه يف أمر استخالٍف أتى واستخالف خال؟  308

وإن يف ذلك آلية ملن تيقَّظ وأرَّق الَكرى. أال ترون إىل زمٍن بُعثُت فيه  
 اإلهلامية(. )اخلطبة 

)اخلطبة  309 ينُقصها هللا من أطرافها  ترون إىل أرضكم كيف  أال   :
 اإلهلامية(. 

 : ال يرون هؤالء إىل نظاِم حّكام الدولة الرِبطانية )جلة النور(. 310
األرضية؟ 311 األهواء  إىل  أخلدوا  املسلمني كيف  إىل  ترون  أال   :

 )مواهب الرمحن(.
شفْت؟ وإىل الوابورة كيف ُأجريْت؟  : أال ترون إىل الطُرق كيف كُ 312

 وإىل الِعشار كيف ُعطّلْت؟ )اخلطبة اإلهلامية( 

 الفقرات

فصيح  1 قرآين  وتركيب  صيغة  هي  إىل"  يرون/ ترون  أال   " صيغة   :
القارئ   لدى  العجب  إاثرة  أو  للتاعجيب  ابألخص  يستعمل  وبليغ، 

.  الكرميأو السامع. ووردت هذه الصيغة مخس عشرة مرة يف القرآن  
 فَمن الذي ال يقرأ القرآن إذن!؟ 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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هذا ابإلضافة لورودها عن جهابذة اللغة مثل سيبويه يف "الكتاب"  
واملربد يف "املقتضب" ، وعن ابن جين يف اخلصائص واردة أكثر من  

 مرة حىت دون احلرف أال/ أمل .   100
 

الصيغة  2 هذه  ُتوجه  قد  األفعال!،:  يف  التضمني  إذا    على  خاصة 
الفعل   معىن  )رأى(  الفعل  بتضمني  وذلك  و)أمل(؛  )أال(  دون  وردت 

 )نظر( أو )التفت( لتفيد معىن النظر والرؤية يف آن واحد.   
 

جاء يف تفسري الطربي لآلية }أملَْ تـََر ِإىَل الَِّذي َحاجَّ إِبـْرَاِهيَم يف َربِِّه أَْن  
ُ اْلُمْلَك{ ما يلي:   آاَتُه اَّللَّ

من هللاوهذا ت" تعاىل ذكره نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم،   عجيب 
ولذلك أدخلت"إىل" يف قوله:"أمل تر  من الذي حاج إبراهيم يف ربه.  

من رجل  إىل الذي حاج"، وكذلك تفعل العرب إذا أرادت التعجيب  
يف بعض ما أنكرت من فعله، قالوا:"ما ترى إىل هذا"؟! واملعىن: هل 

؟!. }تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر  رأيت مثل هذا، أو كهذا
(5  /430 }) 

 من القرآن الكرمي: 
 ( 244}أملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِداَيرِِهْم َوُهْم أُُلوٌف{ )البقرة  :1
 ( 247بـَْعِد ُموَسى{ )البقرة  : }أملَْ تـََر ِإىَل اْلَمإَلِ ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيَل ِمْن  2
 ( 259: }أملَْ تـََر ِإىَل الَِّذي َحاجَّ ِإبـْرَاِهيَم يف َربِِّه{ )البقرة 3
 ( 24: }أملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب{ )آل عمران 4
 ( 45ء : }أملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب{ )النسا 5
 ( 50: }أملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن يـُزَكُّوَن أَنـُْفَسُهْم{ )النساء 6
 ( 52: }أملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب يـُْؤِمُنوَن{ )النساء  7
ُْم آَمُنوا{ )النساء 8  ( 61: }أملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن يـَْزُعُموَن َأهنَّ

القرآن   من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية   والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب
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 ( 78}أملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن ِقيَل هَلُْم ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم{ )النساء  : 9
لُوا نِْعَمَة اَّللَِّ ُكْفرًا{ )ِإبراهيم  10  ( 29: }أملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن بَدَّ

 يف الكتاب لسيبويه: 
 ما يعمل يف االسم وقلة هذا. أال ترى إىل كثرة: 1
  كتاب هللا عز وجلَّ وهي معرفةٌ مصروفًة يف أال ترى إىل عرفاتٍ : 2
 يف كتاب هللا عز وجلَّ وهي معرفةٌ  أال ترى إىل عرفاٍت مصروفةً : 3

 يف املقتضب للمرباد:
 أُوِقَن وبُوِطَر من البيطرة أَلانَّ  َأال ترى ِإىل قَ ْولك: 1
 عز َوجل }ِإذا السََّماء انفطرت{ َأال ترى ِإىَل َقول هللا : 2

 ويف اخلصائص البن جين:
 أيب زيد فيه  أال ترى إىل إنشاد: 1
اللثغة يف الراء يف الكالم, وكذلك الطاء, والتاء:    وقد ترى إىل كثرة :  2

 مها أقوى من الدال؛ وذاك ألن
توايف :  3 إىل  ترى  عائدة    1هذه األشياء وتباين شعاعها وكوهنا  فقد 

 إىل موضع واحد.
 

2Mp-https://wp.me/pa2lnY    البحث مع املراجع والشواهد  (  13)مظاهر
 النحاة وآراء 

 : عبارة "حصل يل"26ابب 
هي أردية وليست عربية، أو عربية عامية   "ءحصل يل الشيعبارة "  

ركيكة. والتعبري الصحيح الواجب استعماله يف اللغة العربية الفصيحة 
هي "حصلت على الشيء" أو حزت الشيء أو نلت الشيء. فلغة 
املسيح املوعود عليه السالم هذه ما هي إال عجمة وركاكة وال فصاحة  

 فيها. 
12 

 االعرتاض 
 
 
 

 وعدد الفقرات
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متدين وتعلَق بعضهم ابلبعض تعلقا مستحكما   وحصل هلم نظام:  313
 )التبليغ(. 

 املعىن: وحصلوا على نظام. 
 )مواهب الرمحن(.  وحصل يل فتحانِ : 143

 املعىن: حصلت على فتحني أو نلُت وحزُت فتحني.
إال من أنوار اتّباع األشّعة املصطفوية،  حصل يل هذا املقامما  :153

يُت نبّيا من هللا على طريق اجملاز ال على وجه احلقيقة. )االستفتاء(.   ومسُِّ
 املعىن: وما حزُت/ نلت هذا املقام، أو ما حصلت على هذا املقام.

 ويتقوى به رأيهم )محامة البشرى(. وحتصل هلم معرفة: 163
 ينالون معرفة. املعىن: حيصلون على معرفة، أو 

وحيُصل  : فسعوا لصلبه، وبذلوا له كل كيد ومكٍر لعله ُيصَلب  173
 على كذبه وعدِم رفعه بكتاب هللا التوراة )محامة البشرى(. هلم ُحجةٌ 

املعىن: فيحصلون على ُحجة، أو تقع هلم حجة أو تثبت هلم حجة،  
 أو ينالون حجة. 

العلم  183 هذا  يف  قوم  فأمعَن  علم :  هلم  )محامة  ال  فحصل  نجوم 
 املعىن: فحصلوا على/ فحازوا علم النجوم. البشرى(.

: قال احملققون إن طري عيسى كان يطري أمام أعني الناس وإذا 319
فأين   األوىل.  إىل سريته  ويرجع  يسقط  فكان  احلياةغاب  له    حصل 

 احلقيقي؟ )محامة البشرى(. 
 املعىن: فأين انل احلياة، أو حصل على احلياة.

 ، حصل يل الغلبة. )االستفتاء( الفتححصل يل: 203
املعىن: ثبت يل الفتح والغلبة، أو حصلُت على الفتح والغلبة، أو نلُت  

 الفتح والغلبة، أو غلبُت. 
 وهكذا األمر ابلنسبة للفقرات التالية: 

 املقام )محامة البشرى(. حيصل له ذلك ومتكرون لئال  :213

 الفقرات
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 اتّمة يف أموري ومهامي )التبليغ(.  حيصل لكم بصرية: ولكي 223
صائب وجناٌن اتئب وقلٌب أخشى )دافع   وحيُصل لكم َحدسٌ : 233

 الوساوس(. 
 بوسيلتها )نور احلق(.  ليحصل هلم قـُْربتهم : 243

  لسنا حباجة إىل قواعد لغوية إلثبات صحة وفصاحة هذه العبارة!. 
واردة    بل يكفينا القول إهنا عبارة فاشية وشائعة جدا يف األدب العريب،

مبالغني   نكون  ال  وقد  املرات،  آالف  واإلسالمي  العريب  الرتاث  يف 
، وقد ورد هذا التعبري عن جهابذة اللغة والفقه إذا قلنا ماليني املرات

والكتاب  واملفسرين  اللغويني  من  والفصاحة  البالغة  وأئمة  واألدب، 
واملؤلفني؛ يف كتب تفسري وعلوم القرآن اجمليد، وكتب احلديث وعلومه 

ولعل شيوع عبارة "حصل  وتفسريه، وكتب الفقه والتاريخ اإلسالمي. 
وكل هذا دليل على فصاحة هذه    يل الشرف" دليل كاف على ذلك.

 العبارة وهذا الرتكيب. 
 العبارة.(   )ملحوظة:كتبنا أعاله حتت كل فقرة املعاين اليت تؤديها هذه

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

 من املصادر املختلفة: 
 ( 22: االقتصاد يف االعتقاد للغزايل )ص: 1

 بوجوده وبدعواه النبوة"   حصل لنا العلم" كما 
 ( 378/ 16: اللباب يف علوم الكتاب )2

 ملكانه قال املشركون"   وحصل للمسلمني قوة"ملا أسلم عمر 
 ( 70: اإلميان البن تيمية )ص: 3

للخوف   معرضون  الكبائر  أهل  األمن"أن  هلم  َيصل  وال    مل  التام 
 االهتداء"

 ( 676/ 2: االعتصام للشاطيب ت اهلاليل )4
حَمُْض  " نـَْقَطُع أبَِنَّ اخلِْاَلَف يف َمَساِئِل ااِلْجِتَهاِد َواِقٌع ممَّْن   َلُه  َحَصَل 

 ، َوُهُم الصََّحابَُة َوَمِن اتَـّبَـَعُهْم إبِِْحَساٍن" مْحَةِ الرَّ 

القرآن   من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية   والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب
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 ( 72/  1: تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ) 5
َأْن   يـَْقِصُد  َا  ِإمنَّ َأَحٍد  َأنَّ ُكلَّ  الثَّانَِيُة:  ينُ "احْلُجَُّة  الدِا لَُه  احلَْقُّ   ََيُْصَل 

 َوااِلْعِتَقاُد الصَِّحيُح"
 ( 64/ 1خلازن = لباب التأويل يف معاين التنزيل ): تفسري ا6

  حصل له هذا امللك"وذلك أن اليهود أنكروا نبوة سليمان، وقالوا: إمنا  
 وسخرت اجلن واإلنس له بسبب السحر" 

 ( 392/ 7: البحر احمليط يف التفسري )7
َها ُخلَِّد   َوَحَصَل  َوَمْعىَن َعلى َشَجَرِة اخْلُْلِد: َأِي الشََّجَرِة الَّيِت َمَن َأَكَل ِمنـْ

 اَل خَيَْلُق"  َلُه ُمْلكٌ 
 ( 378/ 5: تفسري ابن كثري ت سالمة )8

ِمَن  َفَسلََّمُهْم  َخاِلُدوَن{  أَنـُْفُسُهْم  اْشتَـَهْت  َما  يف  }َوُهْم  "َوقـَْولُُه: 
 َواْلَمْحُبوُب." َوَحَصَل هَلُُم اْلَمْطُلوبُ اْلَمْرُهوِب، اْلَمْحُذوِر وَ 

 ( 378/ 5: تفسري ابن كثري ت سالمة )9
 ، وَحَصل هَلُْم َجزِيُل الث ََّوابِ فـََنجَّاُهْم ِمَن اْلَعَذاِب، 

 ( 280/ 2: فتح الباري البن رجب )10
 "حصل له به بعض الضرر"وإن 

 ( 31ز للمزيد من الشواهد يُنظر: )مظاهر اإلعجا
3zz-https://wp.me/pa2lnY     البحث مع املراجع والشواهد  (  31)مظاهر

 وآراء النحاة 
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 : األمساء اخلمسة27ابب 
                           اللغة

-  
حتافظ   نقل األمساء اخلمسة إىل الَعَلمية واحلكاية هبا. )أي جعلها أمساًء ويف موضع احلكاية -

 صيغة االسم(   على نفس 
  التصغري يف األمساء اخلمسة -

 جر األمساء اخلمسة )ابلياء( يف غري مواضع اجلّر.  
5 

 االعرتاض 
 عدد الفقرات

 فُيزِعج ))ذي ِشقاق(( وحيِصُر )كرامات الصادقني(.: مليٌك 325
)محامة  326 الرأي  هذا  يف  استعجل  هريرة((  ))أيب  أن  ويعلم   :

 البشرى(.
 : فانظر اي ))ذي العينني(( إن كنت من الطالبني )نور احلق(. 327
 : وقلت استغِفروا رّبكم ))ذي املغفرة(( )مكتوب أمحد(. 328
بك329 ))َأخيك((  تؤذي  ال  وأن  من :  بكلمة  وال جترحه  منك  رٍب 

 الكلمات )إعجاز املسيح(. 

 الفقرات

 الفقرات األربع األوائل توجه على:
لشخص، 1 امسا  جعلها  أي  العلمية،  إىل  اخلمسة  األمساء  نقل   :

يعرف  ما  وهو  احلاالت  مجيع  يف  واحدة  إعرابية  صيغة  وإلزامها 
 ابحلكاية. 

جاء يف كتاب النحو الوايف عن األمساء اخلمسة أو األمساء الستة ما 
 يلي:

السالفة،   -"ب الستة  األمساء  ببعض  التسمية  على  العرف  جرى 
فإذا مسي ابسم  أبوالفضل، ذي النون، ذى يَ َزن ....  مثل: أبوبكر،

مضاف من تلك األمساء الستة املستوفية للشروط جاز ىف العَلم املنقول  
 منها أحد أمرين:أوهلما: إعرابه ابحلروف، .. 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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مجيع  ىف  واحدة  صورة  الَعلم  يلتزم  أن  وهواألنسب  اثنيهما: 
الصورة هي الىت ، وهذه  األساليب، مهما اختلفت العوامل اإلعرابية

فيقال   واشتهر،  هبا،  عليه    -مثال    -مُسي  الرسول  رفيق  أبوبكر  كان 
إّن أبو بكر من أعظم الصحابة رضوان هللا عليهم،    - السالم ىف اهلجرة  

الوايف    أثىن الرسول عليه السالم على أبو بكر خري الثناء.." ]النحو 
(1 /114  - 115 ]) 

من ورائها لفت نظر القارئ إىل  يُقصد    وما هذا كله إال حلكمة بالغية
أن املقصود من الكالم علم وشخص معني بذاته وليس كل من هو 
"ذو عينني" و"أبو هريرة" و" ذو شقاق" و"ذو مغفرة". )لتفصيل هذا  

 ( 69ينظر مظاهر اإلعجاز 
ومن الشواهد على صحة هذا االستعمال ورود هذه الصيغ لألمساء    

اخلمسة يف لغة اإلمام الشافعي مبا يوافق استعمال املسيح املوعود عليه 
السالم هلا، وقد أقّر حمقق رسالة الشافعي أبن هلذا االستعمال وجه يف  

 ( 184اللغة العربية وإن مل يكن مشهورا. )يُنظر: مظاهر 
 سة:  الفقرة اخلام

التصغري كما:  2 على  ه  بكرٍب منك.    خيَّك(())أُ يلي: ال تؤذي    توجَّ
 ( 70وال خطأ واقع فيها قّط. )يُنظر مظاهر اإلعجاز 

 
 املصادر املختلفة: 

يف كتاب مكي }تفسري ابن عطية = احملرر الوجيز   وقال أيب هريرة: 1
 ({ وحّقها أن تكون أبو هريرة. 287/  5يف تفسري الكتاب العزيز )

َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَُقوُل ..    قال َأيب ُهَريـَْرةَ :  2  ُ َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ( التنزيل  مبعامل  املسمى  البغوي  تفسري  وحقّ 440/  4}خمتصر  ها  ({ 

 الرفع.

القرآن   من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية   والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب
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َلُه َعْنُه فـََقاَل .. }املقصد العلي يف   قَاَل َأيب ُهَريـَْرَة:   :3 َفَذَهْبُت أَلمحِْ
 ({ وحّقها الرفع 283/ 4زوائد أيب يعلى املوصلي )

ِإنَّ َأخْبََل النَّاِس َمْن خبََِل اِبلسَّالِم .. }املقصد العلي    قَاَل َأيب ُهَريـَْرَة::  4
 ({ وحّقها الرفع 342/  4صلي )يف زوائد أيب يعلى املو 

/  16اَل .. }اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد )   فـََقاَل َأيب ُهَريـَْرَة: :  5
 ({ وحّقها الرفع197

يعلى  6 أيب  عند  عنه  العمري  هللا  عبيد  ورواه  هريرة". :  "أيب    فقال: 
( البخاري  صحيح  خبااي  يف كشف  الدراري  املعاين  /  10}كوثر 

 ({ وحّقها الرفع 29
بن َوْدمة، .. }عجالة املبتدي وفضالة    أيب ُهريرة ُسَكنْي : ويقال:  7

 ، برتقيم الشاملة آليا({ وحّقها الرفع18املنتهي يف النسب )ص: 
 

 لغة اإلمام الشافعي: 
" موىل "ُعَمر بن عبيد هللا ]  النْضرسامل أبو : أخربان "سفيان" عن "1

 (89 /1)[ الرسالة للشافعي
يِه اخْلِْراَبُق َويـَُقوُل َقِصرُي اْلَيَدْيِن، أَْو َمِديُد اْلَيَدْيِن  2 : "اَل ِعْمرَاُن ُيَسمِّ

َماَلنْيِ   ْشِبُه  َكاَن امْسًا يُ   َوَلْو َكاَن ِكاَلمُهَا ُذو اْلَيَدْينِ َواْلَمْقُتوُل بَِبْدٍر ُذو الشِّ
 [(148 /1)َأْن َيُكوَن َواَفَق امْسًا َكَما تـَتَِّفُق اأْلَمْسَاُء ]األم للشافعي   

45X-https://wp.me/pa2lnY          (  69)مظاهر 
467-https://wp.me/pa2lnY          ( 70)مظاهر 

5cQ-https://wp.me/pcWhoQ    ( 184)مظاهر 

البحث مع املراجع والشواهد 
 وآراء النحاة 

 
 
 
 

https://wp.me/pa2lnY-45X
https://wp.me/pa2lnY-467
https://wp.me/pcWhoQ-5cQ
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 : الفاء اهلادفة28ابب 
 أو اقرتان جواب الشرط ابلفاء

 : اقرتان الفاء ابلفعل املضارع يف جواب الشرط1فصل 
                                  اللغة

 الواقع يف مجلة جواب الشرط   اقرتان الفاء ابلفعل املضارع  -
  رفع الفعل املضارع يف جواب الشرط عند اقرتانه ابلفاء  -

اقرتان الفاء ابلفعل املضارع ) أي ابجلملة الفعلية املضارعية(   -
يف جواب الشرط، خطأ وعجمة وخمالف للسليقة العربية اليت  

 يعيها الطفل العريب يف احلضانة. فهي فاء عابثة! 
 رفع الفعل املضارع يف جواب الشرط خطأ  -
فعل الشرط وجواب الشرط يف الزمن خطأ، بل ال بد   اختالف -

من توافق الزمن، ففعل الشرط املاضي ال بدّ أن يليه جواب  
 شرط ماٍض.  

17 

 االعرتاض 
 
 
 
 
 
 

 وعدد الفقرات
صبيًّا. )منن الرمحن(    فُيسمَّىإىل ثدي األُّم للرضاع،    إذا صبا: مث  303

 التقدير: فهو ُيسمى صبيا. 
ليلة القدر    إذا فكرت : مث  313 لك ندامة وحسرة   فيكونيف سورة 

( التقدير: فالشأن يكون لك 138أزيد من هذا. )محامة البشرى، ص  
 .. / فأنت يكون لك 

إليه متندمني.    فريجعون براءته وأانرت حجته،    إذا ظهرت : مث  323
 لتقدير: فالشأن يرجعون إليه/ فهم يرجعون إليه .. )محامة البشرى( ا

عليك أن ...    فيظهرالنظر وأمعنت فيما حضر،    إذا دقّقتَ : مث  333
 )نور احلق( التقدير: فالشأن يظهر عليك/ فأنت يظهر عليك ..

حبلل مبتكرة، ويسمعون    فيتحلونمن تلك احلواس    فإذا رزقوا:  343
 م يتحلون. أغنية جديدة. )التبليغ( التقدير: فه

 الفقرات
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ألحد منهم أن تلك الشرور واملفاسد من بغي أّمته،   فإذا ظهر:  353
 روحه اضطرارًا شديًدا. )التبليغ( التقدير: فالشأن يضطر روحه. فيضطر  

حينئذ غريُة هللا  فيتمّوج  التوهني والتحقري واإليذاء،    فإذا مت أمر:  363
السماء" )حجة هللا، ص   فال111ألحّبائه من  التقدير:  أو  (.  شأن 

 فالقصة يتموج حينئذ .. 
أشياء    فتنسى  يف ُحّب شيء من املطلوابت،  إذا كانت مغمورة: "373

 (. التقدير: فهي تنسى .. 5خيالفه )سر اخلالفة، ص  
العادات" )سر    تدُخليف جهلهم ف  وإذا رسخوا: "383 العثرات يف 

 (. التقدير: فالشأن تدخل العثرات يف العادات ..6اخلالفة، ص  
أعينهم ويظنون ظن السوء    فتزدريعليهم ِمن سرٍّ    وإذا ُكشف:  393

 (. التقدير: فالشأن تزدري أعينهم .. 50ويكفرون )التبليغ، ص  
السماء    منه أن تبقى كل مساء من العرش إىل  فيلزم  هذا  إذا تقرر:  403

البشرى، ص   )محامة  األرض  على  تعاىل  نزول هللا  عند  خالية  الدنيا 
 (.التقدير: فالشأن يلزم منه145

  فيقوُم خري الدين يف أمٍر ِمن بذِل روحه وإهراق دمه    وإن يـَرَ :  413
مستبشرا للشهادة )محامة البشرى(. التقدير: فهو يقوم    )اضف هذا  

 للمقاالت( 
الفة إذا بلغت منتهاها، فتزيد شقاوة املخالف  مث معلوم أن املخ  : 342

 يوما فيوما )محامة البشرى(. التقدير : فهي تزيد. 
املعاند لشدة عناده يوما فيوم    فيجرتئُ كماله    إذا بلغفإن العناد  :  433

 )محامة البشرى(. التقدير: فالشأن جيرتئُ 
  فتبقى شقيًّا    وإن كنتَ بعدما فهمَتها،    تقبَـُلهاسعيدا ف  فإن كنت:  443

 على إنكارك )محامة البشرى(. التقدير: فأنت تقبلها.. 
خُيالفونه  :453 طريقه    فكلما  السعادة فَيبعدون  ويرتكون  طرق  عن 

 والصدق والصواب. )محامة البشرى (  التقدير: فهم يبعدون...    
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أراد هللا: كذلك  463 )محامة    فيعطيهبعبد خريا    إذا  قوة.  لدنه  من 
 البشرى ( التقدير: فهو يعطيه .. 

 اقرتان املضارع ابلفاء ورفعه يف جواب الشرط:
بتقدير  1 الشرط  جواب  يف  املضارع  ابلفعل  الفاء  اقرتان  جواز   :

امسية. مجلة  على  داخلة  الفاء  وكأن  حمذوف،  رفع    مبتدأ  ووجوب 
 جاء: ؛ ويف هذا املضارع املقرتن هبذه الفاء

"إن كان فعل اجلواب مضارعا يصلح فعال للشرط جاز: إما جترده من 
وإما اقرتانه "ابلفاء"؛ بشرط أن يكون مثبتا  "الفاء" مع وجوب جزمه،  

أيضا "مل"  أو  قيل:  ب"ال"،  منفيا  "مل" خالف"،أو  "ففي  ومىت    ، 
حمذوف،   مبتدأ  خرب  اعتباره  على  رفعه  وجب  به  "الفاء"  اقرتنت 

 ([ 468  -  467/  4ة جواب الشرط... ]النحو الوايف )واجلملة االمسي
التقدير   أعاله  نفسها  الفقرات  جانب  إىل  ذكران  هذا  على  )بناء 

 للمبتدأ احملذوف.(  
 

 اختالف زمن فعل الشرط وجواب الشرط: 
الشرط،  2 وجواب  الشرط  فعل  زمن  اختالف  وفصاحة  صحة   :

. ويلخص هذا ابن مالك لوروده يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف
 يف ألفيته ويقول:  

 وماضيني أو مضارعني ... تلفيهما، أو متخالفني 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

 اقرتان املضارع ابلفاء ورفعه يف جواب الشرط:
 القرآن الكرمي: 

 ( 14({ )اجلن 14خَبًْسا َواَل َرَهًقا ) َفاَل خَيَافُ : }َفَمْن يـُْؤِمْن ِبَربِِّه 1
ظُْلًما َواَل َهْضًما    َفاَل خَيَافُ : } َوَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاحِلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن  2
 ( 113({ )طه 113)
َتِقمُ : } َوَمْن َعاَد 3 ُ ِمْنُه { )املائدة   فـَيَـنـْ  ( 96اَّللَّ

القرآن   من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية   والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب
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 القراءات:   
 ( 283 ِإْحَدامُهَا اأْلُْخَرى { )البقرة فـَُتذَكِّرُ ِإْحَدامُهَا  ِإْن َتِضلَّ : } 1
 

 اختالف زمن فعل الشرط وجواب الشرط: 
وعن أزمنة فعل وجواب الشرط يفصل النحوي الوايف اإلمكانيات مع  

 الشواهد القرآنية واحلديثية كما يلي:  
أن   ماضيا  الثالثة:  الشرط  فعل  معىن -يكون  املضارع    ولو  )يقصد 

  وفعل اجلواب مضارعا   -سبوق بلم اجلازمة الذي حتّوله ماضيا معىن(  امل
تعاىل:   َحْرَث    َمْن َكانَ }أصيال كقوله  َلهُ يُرِيُد  نَِزْد  َحْرثِِه    اآْلِخَرِة  يف 

نْ َيا    َوَمْن َكانَ  َها يُرِيُد َحْرَث الدُّ   َوَما َلُه يف اآْلِخَرِة ِمْن َنِصيٍب{.   نُ ْؤتِِه ِمن ْ
 .. 

الشرط مضارعا أصيال جمزوما، وفعل اجلواب   الرابعة: أن يكون فعل 
أضعف الصور؛ حىت خّصها بعض   وهذه الصورة  -ولو معىن-ماضيا  

ليست مقصورة على  أهنا  الصحيح  الشعرية، ولكن  النحاة ابلضرورة 
من أمثلتها نثرا قول النيب صلى  و الشعر، وإمنا جتوز يف النثر مع قلتها.  

وقول   هللا عليه وسلم: "من يقم ليلة القدر إمياان واحتسااب ُغفر له".
أاب  عائشة عن أبيها وهي حتدث الرسول صلى هللا عليه وسلم "إن   :

مىت   أسيف؛  رجل  قول    رق".مقامك  يقم  بكر  شعرا  أمثلتها  ومن 
 القائل ميدح انصره: 

 لشجا بني حلقه والوريد منه ... كا من يكدين بسيئ كنت
 وقول اآلخر يف أعدائه:

يسمعوا صاحل   طاروا  سبة  إن  من  يسمعوا  وما  مين،   ... فرحا  هبا 
 ([ 47 - 473/ 4" ]"النحو الوايف ) دفنوا ...

3Zx-https://wp.me/pa2lnY      ( 64)مظاهر 
3ZK-https://wp.me/pa2lnY      ( 65)مظاهر 

 البحث

https://wp.me/pa2lnY-3Zx
https://wp.me/pa2lnY-3ZK
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41B-https://wp.me/pa2lnY       وآراء  ( 66)مظاهر والشواهد  املراجع  مع 
 النحاة

 : اقرتان الفاء ابلفعل املاضي يف جواب الشرط 2فصل 
                               اللغة

           اقرتان الفاء ابلفعل املاضي يف جواب الشرط -
اقرتان الفاء ابلفعل املاضي ) أي ابجلملة الفعلية املاضوية( يف   -

للسليقة   وخمالف  وعجمة  خطأ  الشرط،  اليت جواب  العربية 
 يعيها الطفل العريب يف احلضانة. فهي فاء عابثة! 

50 

 االعرتاض 
 
 

 وعدد الفقرات
املريزا غالم  347 رَي أخي  السِّ فقام مقامه يف هذه  أيب  ُتويف  إذا  : مث 

 ( 1قادر. )نور احلق( ) 
: مث إذا كان محُده إبيثاِر وجه هللا ... فرّجع هللاُ إليه صلًة منه ما  348
( حيث يتحدث عن النيب  1إىل ربّه من حتميد. )ُنم اهلدى( ])أرسَل  
 ص[

: مث إذا مرِنوا عليها فنقلهم من التطهريات اجلسمانية إىل التحّلي 349
اهلدى(   )ُنم  الروحانية.  الفاضلة  يتحدث عن 1ابألخالق  ] حيث 

 الصحابة ابملاضي وأتثري النيب ص هبم[ 
صال ... فدعاهم إىل : مث إذا رأى أهنم رسخوا يف حماسن اخل350

يتحدث عن اثر الرسول يف   1سرادق القرب والوصال. )ُنم اهلدى( ]
 الصحابة[ 

الغارات   :351 وقت  ومضى  الربطانية  الدولة  عهد  جاء  إذا  مث 
 [ 1الشيطانية، فَأِمّنا هبا. )ُنم اهلدى( ]يتحدث عن املاضي 

)حجة  352 قلبه.  فقّسى  امليعاد،  أشهر  انقضت  إذا  مث    1هللا(]  : 
 احلديث عن عبد هللا آهتم[

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-41B
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ْرضة. )حجة  353
َ
: مث إذا أنكر بعد األشهر املعّينة، فأخذه صوُل امل

 1هللا(  
: مث إذا أفضى احلقُّ إىل دايرهم ... فحرِجْت صدورهم. )جلة  354
 1النور(  
)جلة 355 الِضرغام.  من  احلُُمر  ففّروا كفرار  عليهم  َجلَّْحنا  إذا  مث   :
 النور( 
ريزا: وكان املّيت حيًّا ما دام عيسى قائم عليه أو قاعدا، فإذا  : امل356

(  188ذهب فعاد املّيت إىل حاله األول ومات. )محامة البشرى، ص  
1 

: وإذا نظرُت فوجدُت عنوانه: "بقّية الطاعون". )مواهب الرمحن( 357
1 

: مث إذا أنصفَت فـََوَجَب عليك أن تقول إن الناس ال حيتاجون  358
جوم كلها ليتخذوها عالمات عند أسفارهم. )محامة البشرى(  إىل الن

1 
الداير، فكّفروين وكّذبوين ابإلصرار.  359 وإذا جئُت علماء هذه   :

 1)حقيقة املهدي(  
: مث إذا رأوا أن احلجة وردت ... فركنوا إىل أنواع التحقريات. 360

 يتحدث عن اعدائه[  1)سر اخلالفة(]  
طن األُّمة، فُسّمي وليًدا. )منن الرمحن(]  : مث إذا خرج اجلنني من ب361

حيث احلديث عن االمساء اليت اعطها العرب واللغة العربية ملراحل   1
 اخللق والتطور[ 

: مث إذا دّب ومنا وأرى أكثَر آاثر احليوان، فُسّمي دارًجا يف ذلك 362
حيث احلديث عن االمساء اليت اعطها العرب   1الزمان. )منن الرمحن(]  

 العربية ملراحل اخللق والتطور[واللغة 
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: حىت إذا جاء أمر هللا فسّود وجوه املكّذبني" )حجة هللا، ص  363
 حيث احلديث عن تكذيب الرسل يف املاضي[  1(.]  110
: حىت إذا بلغ شّرهم إىل االنتهاء، فعرفت أهنم املردودون" )حجة  364

 املاضي[احلديث عن عداء االعداء يف  1(.]  114هللا، ص 
جلبابه،  365 ورفعت  أبوابه  وتصفحت  قرأُت كتابه  إذا  وإين   :

ص   احلق،  )نور  بيانه  الزمن    1(.]  13فاستملحُت  عن  يتحدث 
 املاضي[ 

: وتفصيل ذلك أن هللا إذا أمرين وبّشرين بكوين جمّدَد هذه املائة،  366
فغضبوا غضبا شديدا كاجلَهلة"   الواقعة،  هذه  املسلمني عن  وأخربُت 

 احلديث عن ردة فعل املسلمني لدعواه[ 1(. ]2الفة، ص  )سر اخل
: وإذا خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخرج معه ابلصدق  367

 املاضي[  1(. ]  35والوفاء )سر اخلالفة، ص  
 

: لكننا إذا نظران يف كتاب هللا سبحانه فوجدان هذا القول خمالفا 368
البشرى، ص   البينة. )محامة  وعيد وختويف    2و   1( ]  96لنصوصه 

 ووعد[ 
 التقدير: إذا نظران .. فقد وجدان هذا القول

: مث إذا تفحصنا عن ألفاظ التويف يف القرآن فوجدانها يف مخسة  369
وعيد ووعد    2و   1وعشرين موضعا من مواضعه. )محامة البشرى( ]  

 تنبيه وختويف[
الفا  : مث بعد ذلك إذا نظران إىل كالم هللا تعاىل فوجدانه أيضا خم370

  [ البشرى(  )محامة  الدّجال.  خروج  أحاديِث  وعيد    2و  1لظواهِر 
 وختويف[ 

: وإذا رأينا نبأ الكسوف واخلسوف برعاية هذا القانون، فوجدان  371
 [ 2و1ذلك النبأ اثبًتا والمًعا كالدّر املكنون. ])نور احلق(  
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فة(  : مث إذا نظران يف القرآن فوجدانه مؤيًدا هلذا البيان. )سر اخلال372
 [ 2]و 1

: إذا نظران يف ُسنن هللا ذي اجلالل واحلكمة، فوجدان نظاَم َخْلِقه  373
 [ 2و  1على طريق الوحدة. )منن الرمحن( ] 

 : وإذا انضلوا ففّروا، وإذا أخطأوا فأصّروا وما أقّروا. )سر اخلالفة( 374
 [ 2و 1]

: مث إذا دعوانكم ففررمت جاحدين غري مبالني. )مكتوب أمحد( 375
(1 ) 

 [2و   1: وإذا اقتدر أحٌد منهم فآذى اجلاَر وجاَر. )جلة النور( ]  376
من  377 وأضعف  املغازل،  من  أحَنف  آبراء  فناظرمت  انظرمت  وإذا   :

 [ 2و   1اجلوازل. )مكتوب أمحد( ] 
  2و   1( ]  44: وإذا صلَّوا فصلَّوا ُمرائني. )مكتوب أمحد، ص  378

 يتحدث عن حال العلماء[ 
أنه فئة الكائدين فـََوَجَب بضرورة التزام معىن    : فإذا ثبت معناه379

احلديث عن   2و   1اللفظ أن نقر أبنه فئة عظيمة. )محامة البشرى(]  
 معىن الدجال[ 

: وإذا ثبت أن كتاب هللا منزّه عن االختالفات فـََوَجَب علينا أال  380
خنتار يف تفسريه طريقا يَوَجَب التعارض والتناقض. )محامة البشرى( ]  

 [ 2ن  وممك 1
: وإذا حصحص احلق يف معىن التويّف ِمن لسان خامت النبيني ...  381

)مكتوب  والصفاء.  الصدق  أبايدي  الثابت  احلق  أنخذ  أن  فـََوَجَب 
 [2وممكن   1أمحد( ] 

: مث إذا ثبت موت املسيح ابلنص الصريح، فأزال هللا َوْهَم نزولِه  382
وممكن    1لذات  من السماء ابلبيان الفصيح .. )إعجاز املسيح( ] اب

2] 
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: إذا أراد هللا أن يُظهر صدق نبيه صلى هللا عليه وسلم بني الناس 383
فجعل له احلاسدين املعاندين املعادين يف األرض. )محامة البشرى، ص  

 [2وممكن  1(. ]ابلذات 180
: "وإان إذا تدبران هذه اآلية، وبّلغنا الفكر إىل النهاية، فانكشف  384

(.  51أكرب شواهد كماالت الصّديق" )سر اخلالفة، ص  أن هذه اآلية  
 [ 2وممكن  1] ابلذات 

: "إذا دعوتكم إىل صنع هللا الذي أتقن كل شيء، ورأيتموه يف  385
ص   )التبليغ،  وسخطة"  فأظهرمت كراهة  اندرا،  غريبا  (.]  62أعينكم 

 [ 2وممكن  1ابلذات 
واحلكمة، فوجدان نظاَم َخْلِقه  : إذا نظران يف ُسنن هللا ذي اجلالل  386

 [2وميكن  1(.] ابلذات 84على طريق الوحدة )منن الرمحن، ص  
عنها  387 فأعرْضنا  تطابقه،  وال  توافقه  ال  رواية  من  رأينا  فكلما   :

  1(. ] ابلذات  152كإعراض الصاحل من الفساد )نور احلق، ص  
 [2وميكن 
هنم اليهود. )اهلدى  : إذا ظهر فيهم املسيح املوعود، فكفروا به كأ388

 عن مشائخ الزمان[ 2وممكن   1(. ] ابلذات 48والتبصرة، ص  
والتبصرة، ص  389 )اهلدى  ُجُرزًا  صعيًدا  فجعله  بلدًة  قصد  وإذا   :
 احلديث عن الطاعون.[ 2وممكن  1(. ] ابلذات 69

: وإذا قضوا الصالة، وأزمعوا االنفالت، فنسوا ما وعظوا كرجل  390
احلديث عن   2ابلذات    2و   1(. ]58، ص  مات )اهلدى والتبصرة

 مشائخ هذا الزمان[
: وإذا رأى يف مصيبٍة اجلاَر، فآذى وجفا وجاَر. )اهلدى والتبصرة،  391
 [  1ابلذات وممكن   2(.] 80ص 
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: مث إذا نظران إىل الواقعات املوجودة فوجدان حكومة النصارى  392
( ]  32ص  قد أحاطت كالدائرة على أهل األرضني. )محامة البشرى،  

2] 
: إذا ُسئلوا وقيل هلم من إهلكم .. فـََوَجَب على املسلم أن جييبه 393

 [2أن إهلي الذي له احلمد كله. )كرامات الصادقني( ] 
(.  68: وَمن ترك الدعاء فأضاع ُسّلمه )كرامات الصادقني، ص  394

 وفيه من الوعيد ما فيه النه تنبيه من سوء العاقبة عند ترك الدعاء[   2]  
: وَمن فّكر يف القرآن وتدبـَّر كلماِت الفرقان، ففِهم أن هذا قد 395

نوع من الوعد وحتتيم  2(.  ] 73ثبت من الربهان )منن الرمحن، ص 
 الوقوع[
فقهقروا  396 قدهتم  وكلما  متدهدهني،  فرجعوا  دعوهتم  وكلما   :

 [  1مقهقهني. )سر اخلالفة( ] 
ابلفعل   الفاء  اقرتان  )قد(  جواز  بتقدير  الشرط  جواب  يف  املاضي 

( أو إجراء له  2)  ( إن كان ماضيا لفظا ومعىن،1يف حالتني )  قبله،
جمرى املاضي لفظا ومعىن، أي أن يكون ماضيا يف املعىن على سبيل  
اجملاز.مبعىن آخر أن هذا اجلواز يسري على املاضي إن كان ماضيا  

 النحو الوايف:    معىن حقيقة أو جمازا. وفق التفصيل التايل من
  ... و"ما"  "قد"  من  جمردا  متصرفا،  ماضيا  اجلواب  فعل  إن كان   "

فله ثالثة    -طبقا ملا تقدم-وغريمها مما يتصل به ويوجب اقرتانه ابلفاء  
على   أضرب: ابلفاء  اقرتانه  فالواجب  ومعىن  لفظا  ماضيا  فإن كان 

"قد"   القريبقبله إن  تقدير:  احلال  من  لتقربه  ظاهرة؛  تكن  من    مل 
كقوله تعاىل يف سورة يوسف: }ِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن    االستقبال؛

 قـُُبٍل َفَصَدَقْت{ أي فقد صدقت.
وإن كان ماضيا يف لفظه مستقبال يف معناه، غري مقصود به وعد أو 

 امتنع اقرتانه ابلفاء: حنو إن قام املسافر قام زميله.-وعيد 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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املستقبل، وعد أو وعيد، جاز اقرتانه  وإن قصد ابملاضي الذي معناه  
ومعىن  لفظا  املاضي  جمرى  له  إجراء  "قد"؛  تقدير:  على  ابلفاء 

وقع." ما  مبنزلة  وأنه  وقوعه،  حتقق  يف  )  للمبالغة  الوايف  / 4]النحو 
468 – 469 ] 

 فالفاء يف كل هذا هادفة بالغية وليست عابثة!
يندرج حالة  أي  حتت  فصالنا  أعاله  الفقرات  جانب  الفعل    )إىل 

(  2( و)1املاضي حىت جاز اقرتانه ابلفاء وأشران إىل احلاالت ابلرقم )
على كل   التوجيه  هذا  انطباق  عن كيفية  وللمزيد  التوجيه.  يف  كما 
فقرات املسيح املوعود عليه السالم املعرَتض عليها، يُنظر: مظاهر  

 (68اإلعجاز 
 القرآن: 

( َوِإْن  27َوُهَو ِمَن اْلَكاِذِبنَي )  َفَصَدَقتْ   ِمْن قـُُبلٍ   ُقدَّ   َكاَن َقِميُصهُ }ِإْن  
({ )يوسف  28َوُهَو ِمَن الصَّاِدِقنَي )  َفَكَذَبتْ   ِمْن ُدبُرٍ   ُقدَّ   َكاَن َقِميُصهُ 

27-28 ) 
 ( 91ُوُجوُهُهْم{ )النمل   َفُكبَّتْ اِبلسَّيَِّئِة  َجاءَ  }َوَمنْ 

 
 الشعر:

 سالمة ... حيث اجتهت، ودمية مدرار فشياعْتكوإذا ارحتلت 
 ... مهومك شىت، واجلناح كسري  فأصبحتحقا ما تقول  فإن كان

 ودرت أبعداء حبيبك فيهمو ... كما قد تراين ابحلبيب أدور

القرآن   من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية   والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب

428-https://wp.me/pa2lnY        (  67)مظاهر 
44m-https://wp.me/pa2lnY      ( 68)مظاهر 
3Zx-https://wp.me/pa2lnY        ( 64)مظاهر 
5a3-https://wp.me/pa2lnY  ( 170)مظاهر 

البحث مع املراجع والشواهد 
 وآراء النحاة 

 

https://wp.me/pa2lnY-428
https://wp.me/pa2lnY-44m
https://wp.me/pa2lnY-3Zx
https://wp.me/pa2lnY-5a3
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 : ظرف الزمان "قط" 29ابب 
                                    اللغة

 استعمال ظرف الزمان "قط" للداللة على احلال واالستقبال  -
للداللة  وليس  املاضي،  فقط الستغراق  ُيستعمل  "قط"  الزمان  ظرف 
على احلال واالستقبال. فنقول: مل أفعله "قط" ، وال جيوز أن نقول ال 
أفعله "قط"، أو لن أفعله "قط". واملسيح املوعود عليه السالم استعمله 

 على احلال واالستقبال. خطأ للداللة 
7   

 االعرتاض 
 
 
 
 

 وعدد الفقرات
على  397 يدل  ال  للساعة{  لعلم  آية: }وإنه  أن  فاحلاصل  نزول  : 

 )محامة البشرى(. املسيح قطُّ 
فال  : وإذا قيل لك يف الرؤاي إن ابنك املّيت سيعود ويرجع إليك،  398

 على احلقيقة )مكتوب أمحد(.  حتِمُلها قطّ 
ذهب  399 قائل:  قال  مث  قطُّ :  يرجع  )ُنم    وما  احِلداب  هذه  إىل 

 اهلدى(. 
من هذه    وليسْت بعاصمة قطُّ : وأما صناعة املنطق فمتاٌع َسَقٌط،  400

 (. 28اهلَوجاء )جلة النور، ص 
 أهنم يؤمنون ابهلل ويوم اجلزاء )جلة النور(.   ال يُفَهم منه قطُّ : حىت  014
 )جلة النور(.  نغتاب املستورين قطّ : وال 024

من السماء إال على قلب ُأحرَِق بنريان    النور ال ينزل قطُّ : فإن  403
 الفناء )اهلدى والتبصرة(. 

 الفقرات

يف   لوروده  واالستقبال،  احلال  على  للداللة   " "قطُّ استعمال  جواز 
ا جممع  وبقرار  القدمية،  والشعرية  والنثرية  احلديثية  للغة  النصوص 

 العربية القاهري .. 
 وإليكم نصا قرار اجملمع:  

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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" داالً على احلال واالستقبال   "غري أن استعمال ظرف الزمان "قطُّ
.... وبناء على ورود    القدمية،  قد ورد يف النصوص النثرية والشعرية

تقرتح اللجنة    هذا االستعمال يف النصوص العربية القدمية نثرا وشعرا،
احلال  على  للداللة   " "قطُّ الزمان  ظرف  استعمال  إجازة  على 

 واالستقبال.
 " ] كتاب يف أصول اللغة الصادر عن جممع اللغة القاهري[ 

الت  وهذه  االقرتاح  هذا  على  اجملمع  ومؤمتر  جملس  وصية.  ووافق 
 (  80)يُنظر قرار اجملمع املفصل يف مظاهر اإلعجاز 

عنه )ت  1 الصديق، رضي هللا  بكر  أيب  قول  ه( يف خطبته    13: 
بسقيفة بين ساعدة:" ال يدع قوم اجلهاد يف سبيل هللا إال ضرهبم هللا  

إال عّمهم هللا ابلبالء، أطيعوين   وال تشيع الفاحشة يف قوم قطُّ ابلذل،  
 ما أطعت هللا ورسوله" 

 ه(:  391: قول أيب عبد هللا احلسن بن أمحد بن احلجاج )ت 2
 أزجر العني أن ترى ... أزرق العني أشقرا

 إال تطرّيا أرى البوم وجهه ... قطُّ ما 
ه( يف    456: قول اإلمام أيب أمحد حممد بن حزم األندلسي )ت  3

 "منزلة الوفاء": 
 دفلى أنبتت عنبا ... أو تذخر النحل يف أوكارها الصربا"  وهل ترى قطُّ 

 ه(: 710: قول حممد بن دانيال املوصلي )ت 4
 أمرًا منَكرا  أن حتاول قطُّ أو  احذر نَدمِيَي أن تذوَق املسكرا ... 

 ه(  852: قول ابن حجر العسقالين )ت 5
 فليس إليه َقطُّ يقرتبُ وحني يُلدَغ من جحر فىت فطٌن ... يوما  

 : قول ابن حجر العسقالين أيضا "يف خمتضبة": 6
 ابلوعد ... فإن الوداد منها سقيمُ   ال تثْق من فالنٍة قطُّ 

القرآن   من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية   والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب
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4f4-https://wp.me/pa2lnY         البحث مع املراجع والشواهد  (  80)مظاهر
 وآراء النحاة 

 )كاد( : خرب 30ابب 
                                   اللغة

 اقرتان خرب كاد ب  )أْن(   -
   توسط خرب كاد املقرتن ب  )أْن( بني كاد وامسها -
    إضمار وحذف ضمري الشأن امسا ل  )كاد( -

من املفّضل عدم دخول )أْن( الناصبة املصدرية على خرب )كاد(    _  
 بشكل عام. 

عدم جواز دخول )أْن( على خرب )كاد( إذا توسط  هذا اخلرب بني  _ 
 كاد وامسها

7 

 االعرتاض 
 
 
 

 عدد الفقرات
 : وكاد أن ينفطر عمود اإلسالم. )سر اخلالفة( 404
 املصيبة. )مكتوب أمحد(: وكاد أن تزهق نفسه بعد مساع هذه 405
 : وكادت أن تغرب َشس الدين. )اخلطبة اإلهلامية(406
 : وكاد أن تنعدم جهالهتم. )جلة النور( 407
 : وكاد أن يتفطرَن منها السماوات. )اهلدى والتبصرة(408
 : وكاد أن يشّق ضحكهم أشداَقهم. )مواهب الرمحن(409
 : وكاد أن تنجاب الثلوج. )مواهب الرمحن(410

 لفقراتا

فصيح  1 يف  بكثرة  لوروده  خبرب كاد  أن  اقرتان  وفصاحة  صحة   :
الكالم، خاصة يف احلديث الشريف على لسان سيدان حممد صلى  
احلكم   بتقارض  وذلك  عنهم.  هللا  رضي  والصحابة  وسلم  عليه  هللا 

والتقارض   النحوي بني )كاد( و)عسى( يف جواز اقرتان خربها أبن. 
 ويف هذا يقول النحو الوايف:     للغة وفنوهنا.هو مظهر من مظاهر اتساع ا

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

https://wp.me/pa2lnY-4f4
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من "أْن" ويقرتن  : "أْوَشَك"،  العكس، فيتجرد خرب  -قليال    -وجيوز  
و"كرب"، ولكن األول هو الشائع ىف األساليب العالية   هبا خرب "كاد"

( الوايف  }النحو  هـ(  )إ.  حماكاهتا."  على  االقتصار  حيسن  /  1اليت 
616 }) 

 وعن التقارض بني كاد وعسى جاء: 
" أما )كاد( فخربها أيت جمردا من أن؛ ألن املنقول عن فصحاء العرب 

خرب )كاد( عن   وقد َيرج   ..إيقاع أن بعد عسى وإلغاؤها بعد كاد،  
)عسى(" من  احلكم  هذا  مقرتضا  أبن  مقرتان  فيأيت  }ظاهرة    األصل 

 ({ 247  - 246/ 58التقارض يف النحو العريب )
كل ذلك بشهادة سيبويه، وبتجويز ابن مالك وإقراره ابطاراد اقرتان  
اجلواز   هذا  وأن  الرتكيب،  هذا  وفصاحة  وبصحة  )كاد(،  خبرب  أن 

النحاة.حيث   أكثر  على  شواهد  خِفَي  يف  الرتكيب  هذا  عن  قال 
ونقل التوضيح:" فصيح  استعمال  التعليل  هذا  إىل  انضم  فإذا 

يوجد   ومل  الدليل،  أتكد  املذكورة،  األحاديث  يف  صحيح، كما 
 ملخالفته سبيل."

   الذي أنشده سيبويه:واتبع يف حديثه عن بيت الشعر 
 أفعَله"ما كدت  "فلم أَر مثَلها خباسة واِحٍد ... وهننهت نفسي بعد "

 وقال: أراد: بعدما كدت )أن أفعَله(، فحذف "أن" وأبقى عملها. 
ال   العامل  ألن  "أن"  ب   "كاد"  خرب  اقرتان  ابطاراد  إشعار  هذا  ويف 

 ." َُيذف ويبقى عمله إال إذا اطارد ثبوته
 

بني كاد  2 )أْن(  ب  املقرتن  )كاد(  خرب  توسط  وفصاحة  صحة   :
من   الكالم  فصيح  يف  لشيوعه  القدمية.  وامسها  احلديثية  النصوص 

وبتجويز كبار النحاة مثل املربد والسريايف والفارسي، وإقرار النحو  
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اللغة يف  تضييق  إال  هو  ما  التوسط  هلذا  املانع  الرأي  أبنا  . الوايف 
 حيث قال يف هذا الشأن:  

،  تضييق  -ومن معه  "يف هذا الرأي )منع التوسط( املنسوب للشلوبني  
والسريايف،  .  ابلرغم من أنه األفصح والفارسي،  للمربد،  رأي  وهناك 

ويف هذا الرأي تيسري، وإزالة للتفرقة بني   .يبيح التوسط - ومن معهم 
اخلرب املقرون أبْن، وغري املقرون هبا، ولكنه غري األفصح. }النحو الوايف 

(1  /619 }) 
تنويه: تصنيف النحو الوايف للرأي األول أبنه األفصح، ال يعين أبن  
الرأي الثاين ليس فصيحا، بل هو فصيح ولكنه أقل فصاحة، وما 
 يدل على فصاحته شيوعه يف النصوص القدمية كاحلديث الشريف.  

 
: على إضمار وحذف ضمري الشأن كاسم ل   )كاد( وهو خاصة 3

اما كما يف الفقرات اليت ادُّعي توسط مت  عند تقدم الفعل يف اجلملة،
اخلرب بني كاد وامسها يف كالم املسيح املوعود عليه السالم، ففي هذه 
احلال ال وجود لتوسط، بل يكون ضمري الشأن احملذوف هو اسم كاد،  
واجلملة بعده من أن والفعل والفاعل يف حمل خرب كاد، حيث جاء يف  

 : هذا
م اْلِفْعل َكَقْوِله تَ َعاىَل }من بعد   .وأمَّا )َكاد( َففعل متصراف. فإْن تقدَّ

َأن  َأحدَها  أوجه  َأرْبَ َعة  ِفيَها  ُهم{ َكاَن  ِمن ْ فريق  قُ ُلوب  يزِيغ  َما َكاد 
 .... رة  مفسا بْعدَها  َواجْلُْمَلة  ْأن  الشَّ ضمري  ِفيَها  ه     يكون  }إ.   "

 ({194/ 1)اللباب يف علل البناء واإلعراب )
وىل من كالم املسيح املوعود عليه السالم كما  فيكون تقدير الفقرة األ

 : يلي
 وكاد )الشأن( أن ينفطر عمود اإلسالم )سر اخلالفة(.   -

 وهكذا األمر لباقي الفقرات.
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 يف اقرتان خرب )كاد( املتأِخر ب  )أْن(   
 :  احلديث الشريف 

 كفرا")سنن الرتمذي(  أن يكون : "كاد الفقر 1
}َما  2 عنه:  هللا  رضي  عمر  وقول  ُأَصلِايَ :  َأْن  َحىتَّ َكاَدْت   ِكْدُت 

 { )صحيح البخاري, كتاب املغازي(َأْن تَ ْغُربَ  الشَّْمسُ 
أنس رضي هللا عنه: }َفَما  3 َنِصلَ : وقول  َأْن  َمَنازِلَِنا {   ِكْداَن  ِإىَل 

 )صحيح البخاري( 
أن  : وقول جبري بن مطعم رضي هللا عنه: )مث رفع رأسه فلم  4 يكد 

 مث سجد فلم يكد أن يرفع رأسه(.  يسجد
:}َكاَد  5 جبري  قول  َيِطريَ :  َأْن  البخاري, كتاب    قَ ْليب  { )صحيح 

 تفسري القرآن( 
  قد كادت إن تنضج(.] : وقول بعض الصحابة )والربمة بنّي األاثيف،  6

 التوضيح(   أورده ابن مالك يف شواهد
 الشعر: 

 ومن النظم قول الشاعر: 
لم منا   السيوف عن   فكدمت ... لدى احلرب أن تغنواأبيتم قبول السِّ

لّ   السِّ
 يف توسط اخلرب املقرتن ب  )أْن( بني كاد وامسها:  

 من القرآن 
ُهْم { )التوبة    َما َكاَد يَزِيغُ : }من بعد  1 ( )اسُتِدل  117قـُُلوُب َفرِيٍق ِمنـْ

 ة على ورود ضمري الشأن امسا لكاد( هبذه اآلي
 يف احلديث:

َحىتَّ  1  ..  " ُتْدرَِكَنا:  َأْن  للطرباين   َكاَدْت  }الدعاء   "  .. الشَّْمُس، 
 ({ 418)ص:  

القرآن   من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية   والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب
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َأْن َيْذَهَب اللَّْيِل، ... َحىتَّ َكاَد    َكاَد َأْن َيْذَهَب ثُ ُلثُ : " .. َحىتَّ  2
 ({331/  35اللَّْيِل." }مسند أمحد ط الرسالة ) َشْطرُ 

كاَدت أن َتغيَب  : " .. اي رسوَل اَّللَّ ما َصّليُت َصالَة الَعصِر َحىتَّ 3
مسُ   ({ 178/  4... " }السنن الكربى للبيهقي ت الرتكي )  الشَّ

« " }املستدرك على َكاَدْت َأْن تَ َزلَّ َداب َُّتهُ : قَاَلْت: »َذاَك َرُجٌل َما 4
 ({ 447/  3حيحني للحاكم )الص
َقْد َكاَدْت  5 َأمْسَاُعَنا:  َتْذَهَب  " }شرح    َأْن   .. اجْلُوِع  ِمَن  َوأَْبَصاُراَن 

 ({ 242/ 4معاين اآلاثر )
اإلعجاز   مظاهر  توسط  93)يُنظر:  حديثا،  مخسني  أوردان  حيث   ،

 فيها خرب كاد املقرتن أبن، بني كاد وامسها( 
3Lo-https://wp.me/pa2lnY     (  43)مظاهر 
3Lu-https://wp.me/pa2lnY     (  44)مظاهر 
4w7-https://wp.me/pa2lnY    (  90)مظاهر 
4wx-https://wp.me/pa2lnY    (  91)مظاهر 
4wE-https://wp.me/pa2lnY    (  92)مظاهر 
4wK-https://wp.me/pa2lnY    ( 93) مظاهر   

البحث مع املراجع والشواهد 
 وآراء النحاة 

 : دخول أْن على كان وأخواهتا 31ابب 
                            اللغة

 إظهار )أْن( الناصبة بعد الم اجلحود وفق املذهب الكويف.   -
 حذف هذه الالم وإظهار )أْن( بدال منها، بتجويز بعض النحاة. -

)أْن( املصدرية الناصبة مع الفعل املضارع، هي يف حمل أو ُقل على  
تقدير مصدر مؤوَّل ُيسبك منها، والذي هو يف هذه اجلمل )املعرَتض  

املفروض   أن يكون خربا لكان وأخواهتا، وهو يف األصل  عليها( من 
 خيرب عن اسم كان.

 االعرتاض 
 
 
 
 

https://wp.me/pa2lnY-3Lo
https://wp.me/pa2lnY-3Lu
https://wp.me/pa2lnY-4w7
https://wp.me/pa2lnY-4wx
https://wp.me/pa2lnY-4wE
https://wp.me/pa2lnY-4wK
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إال أنه يف هذه اجلمل، فإن هذا املصدر املؤول ال يصح أن يكون اخلرب  
لعدم استقامة املعىن؛ فمثال اجلملة: "ما كنت أْن أفرتَي"، تصبح بعد  
سبك املصدر املؤول من )أْن( والفعل كما يلي: ما كنت افرتاًء، وال 

 كلمة )افرتاء( أن تصف الشخص. يصح ل
ولذا فكان ال بّد من إدخال الالم )الم اجلحود( بدال من )أْن( الناصبة  
 على الفعل؛ لتكون اجلملة الصحيحة وفق زعمهم: "ما كنت ألفرتَي"

22 

 
 
 
 
 

 وعدد الفقرات

: وما كنت أن ُأُنى من هذه البالاي لوال رمحتك )التبليغ، ص  411
145 .) 
: وأما أان فما كنُت أن آىب ِمن أمر ريّب )دافع الوساوس، ص  412
13 .) 

 (. 84: وما كنُت أن أرّد فضل هللا الكرمي )سر اخلالفة، ص 413
: وإن كنَت أن تشتهي أن تسّبين أو تلعنين أو تكّذبين )حتفة 414

 (.  16بغداد، ص  
مين هللا  : وعّلمين من أسراٍر ما كنت أن أعلمها لو ال أن يعلّ 415

 (.  39)حتفة بغداد، ص  
: وما كنت أن أشّق على نفسي يف هذا الضعف والنحافة )نور  416

 (.  69احلق، ص 
 (. 116: وما كنُت أن أحتاز فما أابيل اإلفزاز )نور احلق، ص 417
)مكتوب  418 مثواي  أحسَن  ريب  إنه  عليه،  أفرتي  أن  وما كنُت   :

 (.  30أمحد، ص 
 (.  22: وما كنت أن أُفوه بُزوٍر، وأديلِّ بغرور )ُنم اهلدى، ص 419
 (.  7: وما ُكْنُت أن أمتىّن )مواهب الرمحن، ص 420
: وما كنُت أن أخرُج إىل الناس من زاوييت )مواهب الرمحن، ص  421
73  .) 

 الفقرات
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ن أن حُيدث سلسلة النبوة اثنًيا بعد انقطاعها )التبليغ،  وما كا  :422
 (.  8ص 

أن  423 وما كان  ابلبداهة،  وفاسد  جدا  مستبَعد  أنه  تعلم  وأنت   :
 (.  125ُيصِلحه أتويل املؤولني )محامة البشرى، ص  

: وما كان أن يتحاماها قبل أن يتوىف أهَلها )محامة البشرى، ص  424
147  .) 
 بني الَسْكتة والُسبات )جلة النور(.   : فما كان أن يفّرق425
 (.  56: وما كانوا أن يسقوا احلرث )سر اخلالفة، ص  426
: وأّما الذين طَبع هللا على قلوهبم فما كانوا أن يقبلوا احلق وما 427

 (.  52نفعهم وعظ الواعظني )إمتام احلجة، ص  
الرمحن،  428 املتبّحرين )منن  ص : وما كانوا أن يصقلوها كالُعلماء 
89 .) 

 (.  57: فما كانوا أن يبالوا نفًسا أبّيًة )جلة النور، ص  429
 (. 35: فما كانوا أن يتحركوا من املكان )إعجاز املسيح، ص 430
: وظهرت فنت ما كانوا أن ُيصلحوها ابلشورى واملنتدى )اهلدى  431

 (.  37والتبصرة، ص  
ص  432 البشرى،  )محامة  عاداين  ِلما  أحدا  أعادي  أن  ولست   :
197  .) 

وفق  1 اجلحود  الم  بعد  الناصبة  )أْن(  إظهار  جواز  ابب  من   :
املذهب الكويف، أي جواز القول: ما كنت ألن أفرتَي. وقول بعض 
ليصبح   منها،  بدال  )أْن(  وإظهار  الالم  هذه  حذف  جبواز  النحاة 

 الرتكيب: ما كنت أن أفرتَي.
 وجاء يف اإلنصاف ما يؤكد ذلك:

وجيوز إظهار  "ذهب الكوفيون إىل أّن الم اجَلْحِد هي الناصبة بنفسها،  
"أْن" بعدها للتوكيد، حنو: "ما كان زيد ألن يدخل دارك، وما كان  

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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ألن   طعامكعمرو  .. " }اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني    أيكل 
 ({ 485/ 2النحويني البصريني والكوفيني )

 وجاء يف توضيح املقاصد ما يؤكد هذا أيضا: 
"األول: أجاز بعض النحويني حذف الم اجلحود وإظهار أن مستدال  

" }توضيح املقاصد    بقوله تعاىل: }َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرآُن َأْن يُ ْفرَتَى{
 ({ 1245/ 3واملسالك بشرح ألفية ابن مالك )

 
ابملعىن كاملصدر 2 )اجلثة(  الذات  عن  اإلخبار  جواز  ابب  من   :

املؤول املسبوك من )أْن( والفعل، على التأويل، إما مبالغة وجمازا أو  
 بتقدير مضاف يف اجلملة.

وا املبالغة  على  األمر  هذا  الوايف  النحو  جّوز صاحب  جملاز يف حيث 
مواضع خمتلفة استنادا آلراء النحاة، كما يف ابب دخول أْن على خرب  
)لعل( أو وقوع املصدر املؤول كمفعول اثن ألفعال القلوب. واغتفر  

 - صاحب النحو الوايف اإلخبار عن الذات ابملعىن )ابملصدر املؤول(  
عند دخول أن على خرب أفعال املقاربة     - حىت دون اللجوء للتأويل

أخوات كان.  و  من  انقصة  أفعال  هي  واليت  وكاد  عسى  مثل  الرجاء 
 فقال: 

"وقال فريق آخر: ال مانع من اعتبار "أن" الداخلة يف أخبار هذا الباب  
املصدرية الناصبة  مع  هي  املضارع  ومن  منها  املنسبك  واملصدر   ،

وإما على تقدير   هو خرب الناسخ، إما على سبيل املبالغة، -فاعله 
قبله عن  .....  ،مضاف  ابملعىن  اإلخبار  الباب كله  هذا  يف  ويُغتفر 

 ([ 616/  1]النحو الوايف )  .." اجلثة، فنسرتيح من تكلف التأويالت
املوعود عليه   املختلفة لفقرة املسيح  التقديرات  وبناء على هذا تكون 

 السالم : 
 (. 84وما كنُت أن أردا فضل هللا الكرمي )سر اخلالفة، ص   -
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 قي/ ديين ردَّ فضل هللا: وما كان خل 1تقدير 
 : وما كنت قادر/ راغب ردِّ فضل هللا2تقدير 
 : وما كنت ردَّ فضل هللا )مبالغة وجمازا( 3تقدير 

 وهكذا األمر مع ابقي الفقرات. 
 القرآن:  

 ( 38}َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرآُن َأْن يُ ْفرَتَى { )يونس 
 

من   املوؤل(  شواهد  )املصدر  املعىن  وقوع  جواز  على  الوايف  النحو 
 خربا عن ذات: 

يف    : " يصح أن يقع املصدر املؤول خربًا عن اجلثة من غري أتويل 1
الشتماله على الفعل   ؛عليا إما أن يقول احلق وإما أن يسكت  حنو:

/  1والفاعل والنسبة بينهما خبالف املصدر الصريح." }النحو الوايف )
 دير: عليٌّ إما قوله احلق وإما سكوت.بتق({ 418

 
...إما  عسى حممود أن جيود :... التقدير: عسى حممود جوده : "2

 على سبيل املبالغة، 
وإما على تقدير مضاف قبله، أو قبل اسم الناسخ، فيكون التقدير   

 عسى حممود صاحب جوده، أو عسى حال حممود جوده ...  ..: 
تعبري السالف صحيح، ال ضعف  الذي يعنينا من هذا كله هو أن ال

وال يعنينا بعد هذا نوع التأويل الذي أيخذ به    ، يف استعماله وحماكاته
 ({ 616/ 1فريق دون اآلخر. " }النحو الوايف )

 

القرآن   من  مؤيِادة   شواهد 
القرآنية   والقراءات  الكرمي 

واألدب  الشريف  واحلديث 
 العريب

 48e-https://wp.me/pa2lnY     (  74)مظاهر 
48j-https://wp.me/pa2lnY        ( 75)مظاهر 

 

البحث مع املراجع والشواهد 
 وآراء النحاة 
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خالف املسيح املوعود عليه السالم إمجاع النحاة يف عدم جواز الفصل بني 
حيث فصل بينهما يف الفقرة   املضاف واملضاف إليه إال يف حاالت خاصة.

 املذكورة أدانه. 
1 

 االعرتاض 
 
 

 وعدد الفقرات
عقل ودهاء. )اهلدى والتبصرة    آراِء وجتارَب أهل: ولضاعت كثري من  334

 ملن يرى(. 
 الفقرات

أي لوجود مضاف   : من ابب "حذف املضاف إليه لوجود ما يدل عليه"1
 إليه آخر مثله. حيث يقول ابن مالك يف هذا: 

وجوده" را  مقدَّ إليه  املضاف  َُيذف  فُيرتك املضاف على ما كان عليه   قد 
 قبل احلذف.
ما   على  وأكثر  احملذوف"،  مثل  إىل  "مضاف  عطف  مع  ذلك  يكون 

احملذوف، إىل  "  املضاف  العرب:  بعض  من  كقول  ورجل  يد  هللا  قطع 
 وكقول الشاعر: قاهلا".

سابح إال   هة   ... بدا  أو  /  2هند اجلزاره" }شرح الكافية الشافية )  عاللة 
977 - 975 }) 

 
على اآلخر( إىل نفس    أحدمها  : أو من ابب إضافة مضافني )معطوفني2

الفرااء مذهب  على  إليه  . ويقول ابن عقيل يف شرحه جلملة :    املضاف 
 :  قطع هللا يد ورجل من قاهلا".

قاهلا(" )من  إىل  مضافني  االمسان  يكون  الفراء  يف    وعند  حذف  وال 
 ( 78  - 81/ 3الكالم... }شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك )

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

 : املضاف واملضاف إليه 32ابب 
                                    اللغة

 حذف املضاف إليه لداللة غريه عليه، أو عطف املضاف على املضاف. -
     إضافة مضافني إىل نفس املضاف إليه على مذهب الفرااء
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 القراءات: 
َخْوُف   }َفال   : عليهم  َعَلْيِهْم{قراءة  شيٍء  خوُف  فال  ما  أي  . فحذف 

عليه   يعطف  ومل  مضافا،  لو كان  حاله  على  وأبقاه  )خوف(  إليه  أضيف 
 مضاف إىل مثل احملذوف. ] أوردها ابن عقيل يف شرحه لأللفية[ 

 :  من شرح  ابن عقيل
من"قطع هللا   ورجل  التقدير: قطع هللا   يد  من    قاهلا،  ورجل  قاهلا  من  يد 

 قاهلا... 
]شرح ابن    التقدير: سهلها وحزهنا،"  سهَل وحزهَنا،قى األرضني الغيث  س

 ([ 78 - 81/  3عقيل على ألفية ابن مالك )

من   مؤيِادة   شواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  
واحلديث   القرآنية  

 الشريف واألدب العريب

4B9-https://wp.me/pa2lnY     (  105)مظاهر 
 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : العطف ب  )أم( و )أو( 33ابب 

 : العطف ب  )أم( و)أو( بعد ألف التسوية1فصل 
 

                                  اللغة
    أي بعد كلمة سواء العطف ب  )أو( بدال من )أم( بعد ألف التسوية  -
    ف ب  أو بدال من )أم( بعد كلمة سواء عند حذف ألف/ مهزة التسويةطالع -

العطف خطأ بـ )أو( بدال من )أم( بعد مهزة التسوية، وهي اهلمزة اليت ترِد  
 بعد كلمة )سواء(. أي اخللط بني )أم( التسوية و )أو( التخيريية.  

7 

 االعرتاض 
 

 عدد الفقرات
: فاعلم أن آايت القرآن كلها تدل على أن امليت ال يرجع إىل الدنيا  434

 أو خارجا منهما )محامة البشرى(. سواء كان يف اجلنة أو يف جهنم أصاًل، 
سواء كانت من لسان القوم : إن مدار الفصاحة على ألفاظ مقبولة  354

انت من  منقولة مستعَملة يف بلغاء القوم غرِي جمهولة، وسواء ك  أو ِمن كلمٍ 

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-4B9
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لغة قوم واحد ومن حماوراهتم على الدوام، أو خالَطها ألفاٌظ استحالها بلغاُء 
 القوم )نور احلق(

 أو اآلرية )جلة النور(.  سواء كانوا من املسلمني أو املسيحيني: 364
، وسواء كان من سواء كان ِمن عامل األرواح أو من عامل األجسام:  374

 والقمر وغريمها من األجرام )إعجاز املسيح(. خملوق األرض أو كالشمس 
 )إعجاز املسيح(. عاَد إيّل أو عادى  : سواء يل َمن384

: وما كان ألحد أن يكون غنًيا عن هذه الدعوة، وال معرضا عن هذه  439
ْنية،  

ُ
(. واصلها:  85)كرامات الصادقني، ص    نبيًّا أو كان من املرَسلنيامل

 سلني فحذفت كلمة سواءسواء أكان نبيا أو كان من املر 
غري مقلد كان : وملن أيِت برسالة مثلها فله إنعام من ألف من الورق 044

)كرامات الصادقني، الغالف(. وأصلها: سواء أغري مقلد    أو من املقلدين.
 كان أو من املقلدين فحذفت كلمة سواء. 

تسوية  : جواز العطف ب  )أو( بدال من )أم(  بعد كلمة سواء وألف ال1
مثل:الرضي    ، وذلك  على مذهب  العديد من النحاةقاطبة ويف كل حال

صاحب  -واخلضري وعباس حسن يف النحو الوايف واألمري حممد بن حممد  
من ؛كل هذا  -حاشية األمري على مغين اللبيب البن هشام فصل  وبقرار 

. وُنشر هذا القرار يف كتاب جممع اللغة العربية يف القاهرة جييز هذا العطف
 ونص القرار كما يلي:   1969"كتاب يف أصول اللغة" سنة 

واستعمال  "جيوز استعمال "أم" مع اهلمزة وبغريها وفاقًا ملا قرره مجهرة النحاة،  
وبغريها   اهلمزة  مع  علّي "أو"  سواء  اآلتية:  التعبريات  حنو  على  كذلك 

سواء على أحضرت  ت  سواء على علّي حضرت أم غب-أحضرت أم غبت  
غبت غبت   -أو  أو  حضرت  على  . واألكثر يف الفصيح استعمال  سواء 

({  588 -  586/  3"اهلمزة" و"أم" يف أسلوب "سواء " }النحو الوايف )
 وعلى هذا التوجيه تتخرج كل عبارات املسيح املوعود عليه السالم أعاله.  

 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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ُحذفت مهزة    : جواز العطف ب  )أو( بدال من )أم( بعد كلمة سواء إذا2
وسيبويه السريايف  مثل  النحاة  بعض  مذهب  على  .  وهذا الرأي  التسوية 

 نقله النحو الوايف كما يلي: 
"يقول سيبويه: ... فإن كان بعد: "سواء" فعالن بغري مهزة التسوية ُعطف 
الثاين منهما على األول ابحلرف: "أو". حنو: "سواء علينا َرِضَي العدو أو  

 ({ 611/  3الوايف ) َسِخط". ." }النحو 
يؤكد صحة أغلب    - ودون اللجوء للتوجيه األول  –وهذا الرأي لوحده  

قد   فيها كلها  إن  حيث  أعاله،  السالم  عليه  املوعود  املسيح  عبارات 
ُحذفت مهزة التسوية، ويف بعضها حذفت اهلمزة وكلمة سواء معا، وتال  

ر الثاين   .   كلمة سواء فعالن أو فعل واحد وُقدا
 من النحو الوايف: 

 ( 7مَلْ تُ ْنِذْرُهْم{ )البقرة  أَأَْنَذْرهَتُْم َأو : قراءة : }َسَواٌء َعَلْيِهْم 1
على  2 أنه  علمت  ذلك  أتملت  "وإذا  قائاًل؛  اخلضري كالمه  "وواصل   :

دعي مطلًقا، ملا فاهتا من التسوية إال أن ي"أو"    إعراب اجلمهور ال تصح
"أم".   مثل  "األحد"  عن  "  انسالخها  "الرضيا إعراب  على  فتصح  أما 

املقدر كالثابتمطلًقا إذ  اهلمزة؛  عدم  على  جوازها  لقصر  وجه  فال  .  ؛ 
واألفضل األخذ مبا جاء يف اخلضري ألنه يساير أكثر الكالم املأثور.  ...

}النحو    واضحة على إابحة استعمال: "أو يف كل" احلاالت."ويدل داللة  
 ({588  - 586/  3الوايف )

 

من   مؤيِادة   شواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  
واحلديث   القرآنية  

 الشريف واألدب العريب

4a5-https://wp.me/pa2lnY      (  76مظاهر   ) 
 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : العطف ب  )أم( و)أو( يف االستفهام واإلخبار2فصل 
                              اللغة

 العطف ب  أو يف االستفهام على معىن أَحَدث شيء من هذه األمور؟ -

https://wp.me/pa2lnY-4a5
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 التعيني يف االستفهام ب  )أو( بتنزيل الفعل أو األمر رغم حدوثه منزلة ما مل َيدث. طلب  -
العطف بـ  )أو( بدال من )أم( يف االستفهام هلدف التعيني. وهذا خطأ ألن  
 طلب التعيني بني شيئني أو أكثر يتطلب استعمال )أم( فقط وليس )أو(.  

37 

 االعرتاض 
 

 وعدد الفقرات
: وما بقي لكم حس وال حركة وال أنتم تتنفسون؟ أأنتم انئمون أو  441

 (. 28ميتون؟ )التبليغ، ص 
: أفَشقَّ عليكم أن جييء مسيحكم منكم، أو أردمت أن تكّذبوا وعد  442

 (.  36املوىل؟ )اخلطبة اإلهلامية، ص 
  : وهلل دقائق يف أسراره، واستعارات يف أخباره، أأنتم حتيطوهنا أو تنكرون 443

 (.  9كاملستعجبني؟ )مكتوب أمحد، ص 
 (.  89: أأنت أسَبُق منهم، أو أنت من اجملنونني؟ )نور احلق، ص 444
: فما تقول يف تلك املسائل ويف قائلها؟ أأنت تقّر بغوائلها، أو أنت 445

جتّوز العمل عليها والتمسك هبا وال حتسبها من خياالت املتبدِّعني؟ )إمتام 
 (.  58احلجة، ص  

أحنن نُعِرض عن القبول أو كنتم معرضني؟ )مكتوب  واآلن انظروا!  :446
 (.  43أمحد، ص 

: أنسيتم ما جاء الناموس به أو كنتم قوما غافلني؟ )مكتوب أمحد،  447
 (.  29ص 

: أنسيتم ما تقرأون يف القرآن أو رضيتم بتكذيب كالم ربكم األعلى؟ 448
 (.  30)اخلطبة اإلهلامية، ص  

لى غيبه أحدا إال الذي طّهره بيد القدرة، أأنتم حتيطون  : وال يُظِهر ع449
 (. 8أسراره أو جتادلونه معرتضني؟ )مكتوب أمحد، ص 

: أأنتم جتادلونه على ما فعل أو تقومون حماربني؟ )مكتوب أمحد، ص  450
22  .) 

 الفقرات
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: أأنتم تطفئون نور حضرة الكربايء، أو تدوسون الصادقني؟ )حجة  451
 (. 87هللا، ص 

 (.  91م هتّدون ما شاد، أو متنعون ما أراد؟ )حجة هللا، ص  : أأنت452
 (. 84: أأنت تنام أو كنَت من املعرضني؟ )سر اخلالفة، ص 453
: فقلُت: اي هذا قد آَلوا ِمن قبل خواصُّ أئّمتك، وأكابر مّلتك، أأنت 454

 (.  73أفضل منهم أو حتسبهم من الفاسقني؟ )مكتوب أمحد، ص 
ِمن455 ميوتون  أُهْم  تطيش سهام   :  أو  األرواح  قابض  أن حيضرهم  غري 

 (.  147مناايهم؟ )محامة البشرى، ص 
 (.  149: أفذلك مقام الشك أو كنت من اجملنونني؟ )نور احلق، ص  456
: ما لكم تدوسون قول هللا حتت األقدام؟ أال متوتون أو ُترتَكون ُسًدى؟  457

 (.  34)اخلطبة اإلهلامية، ص  
 (.  23أو أنت من الغافلني؟ )حتفة بغداد، ص : أمل أتتك أخبارها 458
: أظننتم أن هللا أخلَف وعده أو كنتم قوًما غافلني؟ )سر اخلالفة، ص  459
105  .) 
: أنسيتم َأْخَذ هللا وضغطَة القرب، أو لكم براءة يف الزبر، أو أُِذَن لكم 460

 (.  110من هللا رب العاملني؟ )سر اخلالفة، ص  
 (.  67و أنت من اجملانني. )إمتام احلجة، ص  : أفأنت أعلم منهم أ461
: وتوبوا ِمن ذكر حماسن اإلُنيل ولطائف آدابه. أهو يشابه الفرقاَن يف 462

 (.  124بيان النكات، أو يتحاذى يف الدرجات )نور احلق، ص 
 (.  63: أال تقرأون القرآن أو به تكفرون )اهلدى والتبصرة، ص  463
إىل هللا ال  464 أو  أقفاهلا،  القلوب  أو على  "النور"،  تقرأون سورة  أال   :

 (.  63ون؟ )اهلدى والتبصرة، ص تـَُردّ 
: اي حسرة عليهم! أال يتدبّرون القرآن، أو هم قوم عمون؟ )اهلدى  465

 (.  64والتبصرة، ص  



 
 

175 
 

: أال تنظرون إىل الزمان، أو على القلوب أقفال من الطغيان؟ )اهلدى  466
 ( 127والتبصرة، ص  

 (.  61: أتريدون أن يظهر َمينُنا أو ميُنكم؟ )مكتوب أمحد، ص 467
 : أفأنت أعمى أو أُخ الشيطان؟ )نور احلق( 468
 (.  47: أَأَنتم نـََعٌم أو أانس عاقلون؟ )اخلطبة اإلهلامية، ص 469
 (. 90: أأنت إنسان أو من العجماوات؟ )مواهب الرمحن، ص  470
: ما ندري أين نكون غدا، أيف األحياء أو يف الذين ُيشَغبون مث يُقتلون  471

 (.  83)التبليغ، ص 
 خبري أخربْين يف أمر أمحد بن ُغالم مرتضى القادايين، أهو مردوٌد : اي472

 (.  18عندك أو مقبول؟ أهو ملعون عندك أو مقرون؟ )حتفة بغداد، ص  
: وأرقب ما جتيبون، أتولون الدبر أو تكونون من املناضلني. )كرامات 473

 (.  2الصادقني، ص 
 (.  16نور احلق، ص  : وينظر هللا أحتبونه أو حتبون أشياء أخرى. )474
: انظر إىل هذه اآلية املوصوفة، أتُثين على الصّديق أو جتعله مورد اللوم  475

 (.  30واملعتبة؟ )سر اخلالفة، ص  
: وإيّن وهللا من عنده، وهو يل قائم، فما رأيك أيها العزيز .. أتقبل  476

 (.  7أو أتىب؟ )مواهب الرمحن، ص 
ن أاتكم من احلضرة؟ )حقيقة املهدي،  : فهل أنتم تقبلونين أو ترّدون م477
 (.  174ص 

نياة   هي  )أو(  ب   و  )أم(  ب   العطف  َيدد  ما  املوضوع  هذا  يف  ابختصار 
عليه   يُبىن  الذي  الوهم  وليس  ومشيئته،  السالم  عليه  املوعود  املسيح 

 !  االعرتاض
فعند العطف بـ )أم( فإن السائل يّدعي حدوث   )أم( أتيت على معىن )أيهما(

 أحد األمرين ويطلب تعيني )أيهما( حدث؟

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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فعند العطف بـ )أو( فالسائل ال يّدعي حدوث أحد    )أو( أتيت مبعىن )أحد(
ويكون معىن  األمرين بل يطلب التصديق على وقوع أحدمها بـ نعم أو ال.  

 ذه األمور؟ سؤاله )أأحد( هذه األمور وقع؟ أو أحدث شيئ من ه
ويف الفقرات املعرَتض عليها هناك إمكانيتان متعلقتان بنية املسيح املوعود 

 عليه السالم، ومها:  
فيعطف ب  )أو( على    أوال: أنه ال يطلب التعيني بل التصديق بنعم أو ال؛

أحد   وقوع  مسبقا  عي  يدا ال  إنه  حيث  األمور؟  هذه  أحد  أحدث  معىن 
ال. أو  بنعم  اجلواب  فنفس صيغة االستفهام طلبا للتعيني األمرين.وينتظر 

ابحلرف )أم(، ممكن أن تستعمل للتصديق والعطف فيها بـ )أو(، إذا جاز  
أحَدث شيئ من  ليكون معىن السؤال "خروج السؤال عن معىن )أيهما(،  
  هذه األمور أو هذه الكينوانت"؟

 ويكفي متثيال لذلك ذكر ما مّثل به سيبويه يف هذا الشأن حيث قال:   
"وتقول: أجتلس أو تذهب أو حتدثنا، وذلك إذا أردت هل يكون شيٌء  
فليس إالَّ أجتلس أم تذهب   فأمَّا إذا ادَّعيت أحدمها  من هذه األفعال. 

أيَّ هذه األفعال يكون منك." ]الكتاب لسيبويه،  أم أتكل، كأنَّك قلت:  
180/3] 

 
وهو يعلم أن أحد األمور اليت يسأل عنها اثبت    اثنيا:  أنه يطلب التعيني

متحقق، ولكنه ينزال هذا التحقق منزلة ما مل َيدث لسبب أو آخر، ويف  
 هذا جيوز العطف ب  )أو( أيضا.  

ي يف كتابه املسائل البصرايت  وخري مثال لشرح هذا ما قاله أبو علي الفارس
 عند تفسريه لقول سيبويه: "ما أدري أقام أو قعد" حيث قال: 

"ما أدري أقام أو قعد" جتري ب ]"أم" دون  : قال ]أبو علي[: 85"مسألة 
أوقعت  .... أن "أْم" إمنا تقع إذا كنت مدعياً أحد الفعلني،    "أو"[  فإذا 

أحد األمرين معلوم اثبت إال  "أو" هنا فقلت "أو قعد" فهنا يف احلقيقة  
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فكأنه  فجعله وإن كان كائناً مبنزلة ما مل يكن  أنه أجرى عليه لفظ "أْو" 
يكون   ال  قعد"  أو  "أقام  قال:  إذا  أنه  منهما كما  واحداً  أداعي  ال  قال: 

فهذا    مدعياً لوقوع واحد منهما، فجرى جمرى قولك "تكلمت وملْ تتكلْم"
ا أوجبت، ولكن مل تعتمد ابلكالم ليس أنك انقضت يف كالمك فنفيت م

 لقلته، أو ألنه مل يسد املسد الذي أريد به ......... 
وأما قوله: "ما أدري أأذان أو أقام" فالقياس فيه "أْم": ألن هنا فعالً مثبتاً  

،  متيقناً إال أنه أجرى عليه "أْو"؛ ألنه مل يعتد به فنزله مبنزلة ما مل يعلمه 
"، ويف الكتاب: ُنا ساملٌ والنفُس منه بشدقِه ...  كقولك: "تكلم ومْل يتكلمْ 

 ومل ينُج إال جفن سيٍف ومئزرا
، فجاز كما جاز "قد عِلْمُت  فلهذا جاز هذا ب  "أْو"، ومل يُِرْد هذا املعىن

أقام زيٌد" فكما جاز "علمُت أقام زيٌد" كذلك جيوز "ما أدري أقام أو قعد" 
البصرايت  }املسائل  شعري"."  "ليت  ({  715  -  712/  1)  وكذلك: 

 وأكد كل هذا أبو علي الفارسي يف كتابه التعليقة على كتاب سيبويه.  
االستفهام  مهزة  بعد  )أو(  ب   العطف  جييز  سيبويه  فإن  املنطلق  هذا  ومن 
إذا سبقتها الكلمات: ال أدري/ ال أعلم/ ليت شعري، وما مبعناها. وال  

 ا معىن التسوية وأيهما.  جييز ذلك مع الكلمات )سواء( وال )أابيل( ألن هب
 ويشرح هذا التجويز أبو السعيد السريايف فيقول:  

" وتقول: ما أدري أقام أو قعد؟ إذا أردت أنه مل يكن بينهما شيء، كأنه  
أي مل أعدد قيامه قياما قال: ال أدعي أنه كان يف تلك احلال قيام وال قعود  

صار  ....ومل يتكلم.  تكلم . وهو كقول القائل:  يستبني يل قعوده بعد قيامه
قعود  وال  له  يعرف  قيام  ال  ما  أحد  ،  مبنزلة:  أكان  أدري  ما  قال:  فكأنه 

 ({411  - 413/  3}شرح كتاب سيبويه )  ؟"هذين
إذ مل يكن   وأغلب الفقرات املعرتض عليها، تندرج حتت اإلمكانية األوىل،

يقوله   ُظن وكما  للتعيني كما  )أو( طلبا  بـ  والعطف  االستفهام  اهلدف من 
 االعرتاض. بل ببساطة الطلب هو للتصديق واإلقرار بنعم أو ال.  
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تندرج   فهي  التعيني،  لطلب  أبهنا  تظهر  اليت  القليلة  الفقرات  ابقي  وأما 
الثانية، اإلمكانية  لسبب أو آخر   من تنزيل األمر منزلة ما مل حيدث   حتت 

عند املسيح املوعود عليه السالم، كأن يشري إىل أن األمر ال يُدرى أوله من 
مثيال   احلياد مسبقا. ويكون كل هذا  يلزم  أن  أو  التوبيخ،  آخره كنوع من 
وعلى معىن ما جّوزه سيبويه من العطف أبو بعد الكلمات )ال أدري، ال 

 أعلم، ليت شعري، وما مبعناها(.   
 

ب ال  يكون   كذلك  أن  إال  أبو  العطف  من  مانع  ال  أنه  إىل  التنويه  من  ّد 
السؤال على معىن التسوية )أيهما( حبيث ال جيوز اقتصار الكالم على أحد 

أم مكثاألمور املذكورة بعد اهلمزة : كمثل :   ! فال جيوز  ألضربنَّه أذهب 
أذهباقتصار الكالم على : ! إذ ال بد من إمتام الكالم لتتحقق  الضربنه 

أو كمثل :أزيد أفضل أم خالد؟  التسوية أو )أيها( بني الذهاب واملكوث. 
ألن الكالم مبعىن )أيهما( ففي   أزيد أفضل؟فال جيوز اقتصار الكالم على  

 كل هذا ال بد من العطف بـ أم.  
جاء؟أما إذا قلنا   أو  خالد  فيجوز  االقتصار على أحد األمرين   :أذهب 

ونقول:    "أوـ "ه احلال ممكن أن نعطف بلذا ففي هذ  أذهب خالد؟والقول:  
 أذهب خالد أو جاء؟ 

 
لذا، ففي كل حال جاز فيه االقتصار على أحد األشياء بعد اهلمزة جاز  
معىن   عن  فيه  اخلروج  جائز  احلال  هذه  يف  املعىن  ألن  )أم(  وجاز  )أو( 

وهذا ينطبق على معظم الفقرات املعرتض عليها إن مل يكن كلها.    أيهما. 
 واهد أدانه()أنظر الش 

 
 فعلى سبيل املثال يف قوله عليه السالم: 

 أفأنت أعمى أو أخو الشيطان؟  
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فإن حضرته ال يريد أن جيزم وال يدعي مسبقا أبن عدّوه متحلٍّ أبحدى هذه  
الصفات، لرمبا لعدم نيته الطعن هبذا العدو، وإمنا يطلب اإلجابة بنعم أو  

للتعيني هنا! وهكذا معظم  من هذين؟ وال طلب    ءال. مبعىن أحدث لك شي
الفقرات. كما أنه ممكن االقتصار على :أفأنت أعمى؟ أو على : أفأنت  

 أخو الشيطان؟
 وأما قوله عليه السالم :  

يُقتلون   مث  ُيشَغبون  الذين  يف  أو  األحياء  أيف  غدا،  نكون  أين  ندري  ما 
فهو يندرج حتت جتويز سيبويه للعطف بـ )أو( بعد )ال    (.83)التبليغ، ص  

 أدري/ ال أعلم/ ليت شعري(، وذلك بتنزيل الفعل منزلة ما مل حيدث. 
 أأنتم نعم أو أانس عاقلون؟ وأما قوله عليه السالم: 

فال خيلو أسلوب حضرته هنا من التوبيخ، على معىن :ال أدري أأنتم نعم أو  
َيدثأانس عاقلون؟   مل  ما  منزلة  األمرين  ، رغم تيّقنه من حدوث  فينزال 

أحدمها، مشريا بذلك خلصومه إىل أن أمرهم قد اختلط ببعضه، فال يستبني  
عقل يعرف  كوهنم كالعاقلني من كوهنم  كالعجماوات، فأصبح مبنزلة ما ال  

هلم وال عدم عقل، كالقول: تكلم ومل يتكلم؛ فيعطف بـ أو على هذا املعىن،  
وفق اإلمكانية الثانية، وإن كان املوضع للتعيني. كما ميكن االقتصار على: 

 أأنتم نعم؟ أو على: أأنتم من العجماوات؟ 
 ( 79)لتوجيه ابقي الفقرات ينظر مظاهر اإلعجاز 

 
  )أو ( جائز على لغة غري رائجة للعرب مل  طلب التعيني ب   : قد يكون 2

نستطع إثباهتا، إال أننا وجدان ما يشري إليها لورودها يف احلديث الشريف.  
وذلك يف صحيح البخاري، يف قول هرقل أليب سفيان: هل يزيدون أو  

 ينقصون؟  
ُقُصوَن فـََزَعمْ  ُْم وذلك يف احلديث التايل: }َوَسأَْلُتَك َهْل يَزِيُدوَن أَْو يـَنـْ َت َأهنَّ

 كتاب اجلهاد والسري( .   ،يَزِيُدون{ )صحيح البخاري 
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علما أن )هل( هنا جاءت مبعىن اهلمزة لطلب التعيني، كما يف حديث آخر   
على لسان سيد اخللق صلى هللا عليه وسلم حيث قال: }َهْل تـََزوَّْجَت ِبْكرًا  

ما أقر به ابن مالك  أَْم ثـَيًِّبا { )صحيح البخاري, كتاب اجلهاد والسري( وهذا  
 يف شواهد التوضيح. 

ولقد جاء حديث )هل يزيدون أو ينقصون( يف رواايت متعددة أخرى بصيغ  
ينقصون(   أم  )أيزيدون  تعيني، فجاء  املوضع موضع  أن  تنم وتؤكد  أخرى، 

 وجاء )هل يزيدون أم ينقصون(. .  
 ؟فهل طلب التعيني ب  )أو( جائز على لغة للعرب غابت عن نظر النحاة؟

فإن كان كذلك فتصح عليها عبارات املسيح املوعود عليه السالم أيضا يف 
 نية التعيني. إال أننا ال ُنزم بذلك. لعدم وضوح املصادر يف هذا األمر. 

 
 القرآن الكرمي: 

 [،  93}هل ينصرونكم أو ينتصرون{ ]الشعراء:  :1
 [،  98}هل حتس منهم من أحد أو تسمع هلم ركزا{ ]مرمي:  :2
الشعراء 3 ينفعونكم أو يضرون{]  أو  إذ تدعون  : }قال هل يسمعونكم 

73-74] 
هل ينفعونكم أو يضرون؟ شبيهة بفقرة املسيح املوعود عليه السالم: فهل  

 ترّدون...؟ أنتم تقبلونين أو 
 

 املصادر:
: "لزوم )أم( يقتضيه معىن )سواء( فالتسوية ال تكون إال بني شيئني أو 1

أكثر فحيث جاز االقتصار على أحد األشياء بعد اهلمزة جاز )أو( وجاز  
)أم(،"   وجب  اهلمزة  بعد  األشياء  أحد  على  االقتصار  جيز  مل  فإذا  )أم(؛ 

 مندى الفصيح [ ]الدكتور هباء الدين عبد الرمحن يف أرشيف
 

من   مؤيِادة   شواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  
واحلديث   القرآنية  

 الشريف واألدب العريب
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وعلى هذا فَِإنَّ سياق الكالم يتدخل يف اختيار املَُتَكلِام حلريف العطف  : "2
»أو«، أو  حتدثنا،   »أم«  أو  تذهب  أو  أجتلس  »وتقول:  سيبويه:    يقول 

وذلك إذا أردت هل يكون شيٌء من هذه األفعال. فأمَّا إذا ادَّعيت أحدمها  
قلت: أيَّ هذه األفعال يكون   كإالَّ أجتلس أم تذهب أم أتكل، كأنَّ فليس  

 منك«.
ويقول يف نّص اثن: »ولو قلت: ألضربنَّه أذهب أو مكث مل جيز، ألَنََّك لو 

«(. }قرينة أم مكث، وال جيوز ألضربنَّه أمكثأردت معىن أيهما، قلت:  
السياق ودورها يف التقعيد النحوي والتوجيه اإلعرايب يف كتاب سيبويه )ص:  

250 }) 
 

"سبقت  3 هي  :  أابيل"  "ال  بعد:  الواقعة  اهلمزة  أن  على   .. اإلشارة 
شعري(   ليت  أو  أعلم،  ال  أو  أدري،  )ال  بعد:  الواقعة  خبالف  للتسوية 
هذه   بعد  وأْم  أبْو  العطف  جييز  سيبويه  وأن  األرجح،  على  للتعْيني  فإهنا 

 ({596/ 3األلفاظ إذا سبقت اهلمزة". }النحو الوايف )
الشواهد   من  اإلعجاز  )للمزيد  مظاهر  العديد  78يُنظر  أوردان  حيث   ،

من الشواهد من كتاب سيبويه وشرح الكتاب للسريايف وتعليقة الفارسي  
 عليه(

 
 إشارات للاغة غري الرائجة يف استعمال )أو( للتعيني: 

4" "هل"  :  بعد  أو  وقوع"  املسموع  يف  "قلياًل  يقاس  -ورد  ال  ولقلته 
يف   -عليه ماجاء  "ج  ومنه  مسلم  اجلهاد"    106ص   12صحيح  كتاب: 

وهو حديث يتضمن ما دار من كالم بني هرقل وأيب سفيان، جاء فيه ما  
/  3نصه عن املسلمني: "هل يزيدون أو ينقصون ... ". }النحو الوايف )

إذ ال أرى سببا ملنع النحو الوايف دخول )أو( على )هل( إال أن   ({609



 
 

182 
 

ري لذلك أقوال النحاة مثل  ألن يف غريه جائز كما تش   يكون املوضع للتعيني؛
 سيبويه والسريايف والنّص التايل: 

 
وأو ال 5 األلف  تذكر  "أَْم" مع هل وذلك ألنَك مل  تقوم مقاَم  "و"أَْو"   :

تعادُل األلَف وذلك قوهُلم: َهْل عندَك شعرٌي أو برٌّ أو مَتٌر؟ وهل أتتينا أو  
"أَْم" يف "َهْل" إال على كال مني وكذلك سائر  حتدثنا؟ ال جيوز أن تدخَل 
يكون يف التسوية  حروف االستفهام وتقول: ما أدري َهل أتتينا أو حتدثنا؟  

 ({ 214/  2ألصول يف النحو" ) }ا  كما هو يف االستفهام"
4bP-https://wp.me/pa2lnY      (  77)مظاهر 
4ea-https://wp.me/pa2lnY      (  78)مظاهر 

 4eE-https://wp.me/pa2lnY      (  79)مظاهر 
 

 البحث
ا والشواهد مع  ملراجع 

 وآراء النحاة 

 : حرف االستفهام )هل(34ابب 
                                اللغة

           استعمال )هل( للتصور أي طلبا للتعيني_ 
: أداة االستفهام )هل( تستعمل فقط للتصديق، أي للسؤال الذي يطلب 1

بـ نعم أو ال؛ ومن اخلطأ استعماهلا هلدف   التعيني يف  اجلواب  التصور أي 
املوعود عليه   االستفهام كباقي أدوات االستفهام. ولذا فقد أخطأ املسيح 

 .  السالم يف الفقرات التالية ألنه استعمل فيها )هل( للتصور
 
أو هلدف التعيني خطأ وال بد من العطف بـ أم  ـ  : كذلك فإن العطف ب2

 بدال منها.  
12 

 االعرتاض 
 
 
 
 
 
 

 الفقراتوعدد 
من الكاذبني   م كناصدقنا يف قولنا هذا أهل  : فانظْر إىل كل جهة  784

 )محامة البشرى( 
 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-4bP
https://wp.me/pa2lnY-4ea
https://wp.me/pa2lnY-4eE
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 ال؟ )تذكرة الشهادتني( أم سريجع إىل الدنيا اثنية هل : 794
 كاذب، )االستفتاء(   أوهو صادق هل : فما تقولون يف هذا الرجل؟ 048

 ما أتى؟ )التبليغ(  أوأتى وقت قدوِم كاسر الصليب  هل: 814
 يف جميئه حقب وقرون؟ )التبليغ(  أوجاء وقت آخر الزمان  هل: 824
أو  شاعت وغلبت مثل هذه الفنت العظيمة على وجه األرض؟    هل:  834

 هل مسع نظريها ونظري نوادرها يف شيع األولني؟ )التبليغ(
 ملفرتين؟ )كرامات الصادقني( كيد ا  أو هو فعُل هللا تعاىلهل : 844

معناه اإلماتة يف    هل جتد: وأتّمْل يف هذه األلفاظ .. أعين التويف ..  485
 معاين أخرى؟ )محامة البشرى( أو هذه اآلايت 

هم غلبوا وأعجزوا رسل هل  : أال ينظرون إىل الذين خلوا من قبلهم،  864
 كانوا من املغلوبني؟ )اهلدى والتبصرة ملن يرى(   أو هللا؟
 خّر من منار املّلة؟ )االستفتاء(  أوهو مسِلٌم  هل: 874
مصلًحا حييي الدين، أو  الوقت يقتضي دجاالً ُيشيع الضالل،    هل:  884

 ويرّد إليكم ما زال؟ )االستفتاء( 
 ال. )االستفتاء(  أومطَر سحاب الرمحة هل : فانظر 894
جواز استعما )هل( للتصور وطلب التعيني لورودها هكذا يف احلديث  :  1

الشريف على لسان املصطفى صلى هللا عليه وسلم، وإبقرار ابن مالك بذلك  
البخاري,   ثـَيًِّبا{ )صحيح  أَْم  ِبْكرًا  تـََزوَّْجَت  قال عن حديث }َهْل  حيث 

 كتاب اجلهاد والسري(:  
هد على أن "هل" قد تقع موقع  "قلت: يف "هل تزوجت بكرًا أم ثيبا" شا

، فتكون "أم" بعدها متصلة غري منقطعة، ألن اهلمزة املستفهم هبا عن التعيني
جابرًا مل يكن إال بعد علمه بتزوجه    -صلى هللا عليه وسلم    - استفهام النيب  

 إما بكرًا و إما ثيًبا، فطلب منه اإلعالم ابلتعيني، كما كان يطلبه بـ "أّي". 
م إذن  ]شواهد فاملوضع   .... "هل"  بـ  عنها  استغين  لكن  اهلمزة،  وضع 

 ([ 265التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح )ص: 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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أن  2 إمكانيتان: األوىل:  ففيه  اجلمل   أو يف بعض هذه  بـ  العطف  أما   :

اهلدف منها ليس طلبا للتعيني بل التصديق، حيث أن املسيح املوعود ال 
نها. والثانية: أن تكون طلبا للتعيني وذلك جيزم بتحقق األمور اليت يسأل ع

بتنزيل الفعل أو الشيئ منزلة ما مل حيدث ومل يتحقق. واألمر يعود لنية املسيح  
 ( .  2فصل  33املوعود عليه السالم. )يُنظر التفصيل يف ابب 

 
 ويف هذا جاء عن أيب السعيد السريايف: 

 أتتينا؟ " ألنه سؤال واحد."وقوله: "هل أتتينا أو حتدثنا؟ مبنزلة: " هل 
أو   أتتينا  ليت شعري هل  أو:  أو حتدثنا؟  أتتينا  أدري هل  ما  قلت:  فإذا 

 حتدثنا؟
 فكأنك قلت: هل أتتينا؟ وسكت ألهنا كالم واحد. 

 ويف دخول هل يف: ليت شعري هل أتتينا؟ 
أو يف: ما أدري هل أتتينا؟ حدوث معىن "أخربين" أو "أعلمين" كما أن  

 قولك: 
 ({ 422/ 3نا مبعىن أخربين و " أعلمين ". }شرح كتاب سيبويه )هل أتتي
 ويقول: 

وإمنا يريد أن )أو( يُعطف هبا يف هذه املواضع، ألنه قد جيوز االقتصار  "
أتتينا هل  شعري  ليَت  قلت:  لو  األول  الكالم  قال على  ، جاز.... مث 

سيبويه: فجرى هذا جمرى قوله عْز وجل )هل يسمعونكم إذ تدعون، أو 
 نفعونكم أو يضرون(. وقال زهري:ي

)أال ليت شعري هل يرى الناس ما أرى ... من اأَلمِر أو يبدو هلم ما بدا  
 ({ 116  - 117/  2ليا(" }شرح أبيات سيبويه )

ما  وهو  )أو(.  ب   العطف  جاز  األول  الكالم  على  االقتصار  جاز  فمىت 
 ينطبق على الفقرات أعاله.  
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 احلديث:  
 كتاب اجلهاد والسري(:  ،: }َهْل تـََزوَّْجَت ِبْكرًا أَْم ثـَيًِّبا{ )صحيح البخاري1
: }َأنَّ ِهَرْقَل قَاَل َلُه َسأَْلُتَك َهْل يَزِيُدوَن أَْم يـَنـُْقُصوَن{ )صحيح البخاري،  2

كتاب اإلميان( واملوضع هنا أيضا للتعيني بدليل ورود هذا احلديث برواايت 
 خمتلفة منها )أيزيدون أم ينقصون؟(.

 
 املصادر األخرى: 

: "فـَنَـُقول قـَْوله: )َهل يزِيُدوَن( َوقع ُهَنا: )أيزيدون(، اِبهْلَْمَزِة وََكاَن اْلقَياس  1
اِبهْلَْمَزِة، أِلَن: أم، اْلُمتَِّصَلة مستلزمة للهمزة،...فَِإن قلت: اْلَمْعىن على تـَْقِدير 

َصِحيح، أِلَن: َهل، لطلب اْلُوُجود، و: أم: اْلُمتَِّصَلة لطلب ااِلتَِّصال غري  
للتعيني أَنه  ظَاهر  فَِإنَُّه  اْلمَقام  َهَذا  يف  ِسيَما  محل  التـَّْعِيني،  جيب  قلُت:   .

مطلب: َهل، على َأعم ِمْنُه َتْصِحيحا للمعىن، وتطبيقا بَينه َوَبني الرِاَوايَة  
اْلكتاب  أول  يف  َمة  /  1]عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) "    اْلُمتَ َقدا

295]) 
وذكر يف حمل آخر أن )هل( أتت لطلب  : "نقله الدماميين .. واستحسنه  2

الم جلابر بن عبد هللا: "هل   التصور ندورا كما يف قوله عليه الصَّالة والسَّ
ثيبا" أم  بكرا  مث أورد على قوهلم بقية األدوات لطلب التصور أم    تزوجت 

رة ببل واهلمزة أو اهلمزة فقط فإهنا لطلب التصديق" ]حاشية  املنقطعة املقد
 ([ 106/  2الصبان على شرح األَشوىن أللفية ابن مالك )

: " قال الصبان يف ابب العطف عند آخر الكالم على مهزة التسوية وما  3
يتصل هبا ما نصه: "قد تكون "هل" مبعىن "اهلمزة" فيعطف "أبْم" بعدها؛  

رًا أم ثيًبا"؟ " ا. هـ كالم الصبان.  }النحو الوايف  كحديث: "هل تزوجت بك 
(3  /590 }) 

 

من   مؤيِادة   شواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  
واحلديث   القرآنية  

 الشريف واألدب العريب
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4K0-https://wp.me/pa2lnY        ( 126)مظاهر 
 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : العدد واملعدود35ابب 
 : متييز األعداد أحد عشر إىل تسع وتسعني1فصل 

                            اللغة
           ابجلمع 99-11متييز األعداد  -

 جيب أن يكون ابملفرد ، ومتييزه ابجلمع خطأ.    99إىل   11متييز االعداد 
1 

 االعرتاض 
 وعدد الفقرات

إان  490  : ، دواابًّ عشَر  أربعَة  يعتدون."    َأَمْتنا  وكانوا  عَصْوا  مبا  ذلك 
 )االستفتاء( 

 الفقرات

مذهب    على  ابجلمع  وتسعني  تسعة  إىل  عشر  أحد  األعداد  متييز  جواز 
 الفراء. 

 ويف ذلك يقول السيوطي يف اهلمع:  
}َأَحَد  حَنْو:  َمْنُصوب  مبفرد  ميز  َوِتْسعني  ِتْسَعة  ِإىَل  أحد عشر  "َوِإن َكاَن 

]يُوُسف:   ]اْلبَـَقَرة:  4َعَشَر َكوَْكًبا{  َعْينًا{  َعْشَرَة  }اثـْنَـَتا  )َوَواَعْداَن  60[   ]
]اأْلَْعرَاف:   َلًة{  لَيـْ َثالِثنَي  َسْبِعنَي  142ُموَسى  قـَْوَمُه  ُموَسى  }َواْخَتاَر   ]

]اأْلَْعرَاف:  َرجُ  اْلفراء  [  155اًل{  َوجوازُه  اجْلُْمُهور.  ِعْند  مجعه  جيوز  َواَل 
}اثْ َنيَتْ   َعَلْيِه  َوخراج  رَجااًل،  َثاَلثُوَن  َوقَاَم  رَجااًل،  عشر  أحد  ِعْنِدي  حَنْو: 

]اأْلَْعَراف:   َأْسَباطًا{  [. ] مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع 160َعْشَرَة 
(2  /348 -  347 ]) 

 وجيه والتخريج الت
 على لغات العرب

 القرآن الكرمي:  
أمَُمًا { )اأَلعراف   َأْسَباطًا  َعْشَرَة  اثـَْنيَتْ  َوَقطَّْعَناُهُم  ( .على مذهب 161} 

 الفراء.
 

 من املصادر األخرى:

من   مؤيِادة   شواهد 
آن الكرمي والقراءات  القر 

واحلديث   القرآنية  
 الشريف واألدب العريب

 

https://wp.me/pa2lnY-4K0
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 : ِعْنِدي أحد عشر رَجااًل ] اهلمع[ 2
   : َوقَاَم َثاَلثُوَن رَجااًل ] اهلمع[3

 

3CQ-https://wp.me/pa2lnY     (  35)مظاهر 
 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : متييز العقود )العشرات(2فصل 
                                  اللغة

     متييز العقود )العشرات( من األعداد ابجلمع   -
 تنوين النصب على لغة ربيعة   -
 إضافة العقود من األعداد إىل متييزها   -

    إلزام مجع املذكر السامل وملحقاته الياء والنون يف مجيع أحواله
متييز العقود )العشرات( جيب أن يكون مفردا منصواب.بينما وردت يف بعض   

و مفردة  أالفقرات من كالم املسيح املوعود عليه السالم ابجلمع غري منصوبة،  
 غري منصوبة.فكل هذا أخطاء وعجمة وقلة مترس ابللغة العربية.  

5 

 االعرتاض 
 
 

 وعدد الفقرات
 )جلة النور(  ستني أعوام.: فلبثوا يف دار غربتهم إىل مّدة حنو 491
من رّب عالّم. )تذكرة    عشرين أعوام: وإين ُجعلُت مسيحا منذ حنو  492

 الشهادتني(
وابتوا معه وأكلوا معه ... أتظن أن    سبعني فرسخ: ومشوا معه إىل  493

على   إال  ما كان  السماِء  ميلُسلََّم  )اهلدى    سبعني  الصليب؟  مقام  ِمن 
 والتبصرة(

 . )نور احلق(.ثالثون أكواسا : 494
من يوم خامتة    مخسة عشر أشهر: بّشرين ريب بعد دعوت مبوته إىل  495

لعقود أو العشرات البحث )كرامات الصادقني(. )هذه اجلملة ال تنتمي إىل ا
 من األعداد ولكنها تنطبق عليها نفس القواعد لذا أدرجناها هنا( 

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-3CQ
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  اللغة املعروفةإما على    يف كل هذه الفقرات جاء منصوابد  : متييز األعدا1
حيث    تنوين النصب على لغة قبيلة ربيعةكما جاءت )أكواسا(، وإما وفق  

يكتب دون األلف، كما هو وارد يف النصوص القدمية مثل احلديث الشريف 
 )يُنظر ابب تنوين النصب على لغة ربيعة(.   ولغة الشافعي.

بصيغة اجلمع  يف هذه الفقرات فهو على    : وأما ابلنسبة للتمييز الوارد2
  . )أنظر ابجلمع  99-11اللغة اليت أجازها الفراء يف جواز متييز األعداد  

 التفصيل عن هذه اللغة أعاله( 
 ووفق هذه اللغات تكون الفقرات كما يلي:  -

أعوامً :  1 " )جلة النور(. )على لغة الفراء يف اجلمع، وتنوين النصب  ستني 
 وفق لغة ربيعة( 

ُجعلُت مسيحا منذ حنو  2 أعوامً : وإين  )تذكرة   عشرين  من رّب عالّم" 
 ين النصب وفق لغة ربيعة( الشهادتني(. )على لغة الفراء يف اجلمع، وتنو 

وابتوا معه وأكلوا معه ... أتظن أن ُسلََّم   سبعني فرسخً : ومشوا معه إىل  3
ِمن مقام الصليب؟ " )اهلدى والتبصرة(.    سبعني ميلً السماِء ما كان إال على  

 )على القاعدة الدارجة يف اإلفراد، وتنوين النصب على لغة ربيعة( 
. )على لغة الفراء يف اجلمع واآلية الكرمية:  : ثالثون أكواًسا. )نور احلق(4

 اثـَْنيَتْ َعْشَرَة َأْسَباطًا أمَُمًا ( 
من يوم خامتة البحث   مخسَة عشَر أشهرً : بّشرين ريب بعد دعوت مبوته إىل  5

)كرامات الصادقني(. )على لغة الفراء يف اجلمع، وتنوين النصب وفق لغة  
 ربيعة( 

 
ب جتيز إضافة ألوىل أعاله على لغات للعر : قد خترَّج الفقرات الثالث ا2

جاء حيث  الكسائي  هبا  أقر  متييزها  إىل  األعداد  من  "العقود  قَاَل  : 
نكَرة   التَّْمِييز  ِإىَل  وأخواته  اْلعْشرين  يضيف  من  اْلَعَرب  َومن  اْلكَسائي 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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فَ يَ ُقول عشرو ِدْرَهم وأربعو ثوب .. " مهع اهلوامع يف شرح مجع   َوَمْعرَِفة 
 ({ 345 - 347 - 348/ 2اجلوامع )

،  كالفراء واألخفش األصغر وابن مالك  ولغة أخرى للعرب وبعض النحاة
حىت    ،ملحقاته الياء والنون يف مجيع أحواله  وأو/تلزم مجع املذكر السامل  

من األعداد مثل  . والعقود عند اإلضافة وتعربه حبركات ظاهرة على النون
 وقد أقر هبذه اللغة.  املذكر الساملثالثون أربعون .. هي من ملحقات مجع  

ابن مالك، ت حممد   ألفيةعلى  ابن عقيل    العديد من املصادر مثل "شرح
الدين"   "  حميي  بقوله:  وسلم  عليه  هللا  صلى  حممد  سيدان  هبا  وتكلم   ،

 كسننِي يوسف".  اللهم اجعلها عليهم سنينا  
 حيث جاء:  

الياء   لزوم  مع  النون  على  ظاهرة  حبركات  مجع  "واإلعراب  يف كل  يطارد 
عند قوم من النحاة أو من العرب" }شرح ابن عقيل املذكر وما أحلق به  

 ({63/  1على ألفية ابن مالك )
الكسائي،   وفق  متييزها  إىل  العقود  إضافة  من  اللغات  هذه  بني  وابجلمع 

ها الفراء، وإلزام مجع املذكر السامل الياء وإمكانية وقوع التمييز ابجلمع اليت أقر 
 والنون وإعرابه حبركات ظاهرة على النون تكون الفقرات أعاله كما يلي:  

 )جلة النور(  ستنِي أعواٍم.: فلبثوا يف دار غربتهم إىل مّدِة حنِو 1
ُجعلُت مسيحا منذ حنِو  2 أعوامٍ : وإين  )تذكرة   عشريِن  من رّب عالّم. 

 الشهادتني(
وابتوا معه وأكلوا معه ... أتظن أن ُسلََّم   سبعنِي فرسخٍ : ومشوا معه إىل  3

 ِمن مقام الصليب؟ )اهلدى والتبصرة(  سبعنِي ميلٍ السماِء ما كان إال على 
 ابجلمع اليت أقرها الفراء: 99-11عن لغة متييز األعداد 

 القرآن الكرمي:  
أمَُمًا { )اأَلعراف  }   َأْسَباطًا  َعْشَرَة  اثـَْنيَتْ  ( .على مذهب 161َوَقطَّْعَناُهُم 

 الفراء.

من   مؤيِادة   شواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  
واحلديث   القرآنية  

 الشريف واألدب العريب
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 من املصادر األخرى:
 ِعْنِدي أحد عشر رَجااًل ) اهلمع( 

 َوقَاَم َثاَلثُوَن رَجااًل 
 .  13لشواهد تنوين النصب على لغة ربيعة ينظر الباب اخلاص هبا ابب 

 ذكر السامل الياء والنون: شواهد للغة إلزام مجع امل
 احلديث الشريف:  

( محاد  بن  لنعيم  ]الفنت  يُوُسَف«  ِبِسِننَي َكِسِننِي  َعَلْيِهْم  أَِعينِّ  /  2"اللَُّهمَّ 
601]) 

 من الشعر:
 ما تعد لنا حسااب  سنيًنا أمل نسق احلجيج سلي معدا....  

 كلها القيت حراب.... أعد مع الصالدمة الذكور. سنيين 
 ... لعنب بنا شيبا وشيبننا مردا  سنيَنه "دعاين من ُند فإن

 َضارِبنَي الِقبابِ ُربَّ َحي َعرنَدٍس ِذي َطاَلل ... الَ يـَزَالوَن 
 َحدَّ األرْبعنِي.وماذا تبتغي الشعراء مين" ... َوَقد َجاَوْزُت 
 بننيُ وكان لنا أبو َحَسٍن عليٌّ ... أاب بـَرَّا وحنُن له 

 لعقود لتمييزها:  شواهد إلضافة ا
 عشرو ِدْرَهم وأربعو ثوب .. )وفق الكسائي يف اهلمع( 

3CX-https://wp.me/pa2lnY     (   36)مظاهر 
3FX-https://wp.me/pa2lnY      ( 39)مظاهر 
4yN-https://wp.me/pa2lnY      (   98)مظاهر 
4VR-https://wp.me/pa2lnY      ( 137)مظاهر 

املرا مع  جع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : متييز املائة3فصل 
                            اللغة

    متييز املائة فما فوقها إبضافتها للجمع 
 االعرتاض  متييز املائة ابجلمع خطأ بل جيب أن تكون مضافة للمفرد

https://wp.me/pa2lnY-3CX
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 وعدد الفقرات 1
 الفقرات هللا الفرقان )التبليغ(  مخسمائِة جملداِت كتابِ وُأحرق فيها زهاء   :505

جواز متييز املائة فما فوقها ابجلمع، على لغة أقرها الفراء لورودها يف القراءات  
 القرآنية.  

 يقول السيوطي يف اهلمع:  
َضاَفة حَنْو ماَئة رجل َوِمائـََتا   " َوِإن َكاَن ماَئة َفَما فـَْوقَها ُمَيز مبفرد جمرور اِبإْلِ

َومجعه َمَع اْلِماَئة َضُرورَة َوجوازُه اْلفراء يف السَعة َوخراج ان  ِإْنسَ   َعام َوألف
[ إبَِِضاَفة 25َعَلْيِه ِقَراَءة مَحَْزة َواْلكَساِئيا }َثالَث ِماَئٍة ِسِننَي{ ]اْلَكْهف:  

" ]مهع اهلوامع   ..جيوز َجرّه ب )من( فـَيـَُقال َثاَلث ماَئة من السننيو  ماَئة
 ([348  /2يف شرح مجع اجلوامع )

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

 القراءات:  
 ( 26)الكهف    {ِمَئِة ِسِننيَ قراءة محزة والكسائي: } َولَِبُثوا يف َكْهِفِهْم َثاَلَث  

من   مؤيِادة   شواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  
واحلديث   القرآنية  

 الشريف واألدب العريب
3EX-https://wp.me/pa2lnY    (  38)مظاهر 

 
املراجع   مع  البحث 

 والشواهد وآراء النحاة
 : متييز األعداد ثالثة إىل عشرة4فصل 

                             اللغة
             متييز األعداد ثالثة إىل عشرة ابملفرد

متييز االعداد ثالثة إىل عشرة جيب أن يكون إبضافتها للجمع.أما إضافتها  
 للمفرد فخطأ. 

7 

 االعرتاض 
 

 عدد الفقرات
 )كرامات الصادقني(.  ثالث سنة: ميوت بعلها وأبوها إىل 496
أّخرتُه إىل  497 )محامة    عشر سنة: مث ما استعجلُت يف أمري هذا، بل 

 البشرى(.

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-3EX


 
 

192 
 

يف يوٍم   سّت سنةٍ : فأهلمين ريّب أنه سُيقَتل بعذاب شديد، حَبْربة يف  498
قرب يوم العيد ... وكتب إيّل أين أهلمُت أنك متوت ابهلَيضة إىل ثالث سنٍة  

 )ُنم اهلدى(. 
، يف يوم دان من يوم العيد بال  سّت سنة: وبّشرين ريب أبنه ميوت يف  499

 تفاوت )حجة هللا(. 
 من امليعاد )حجة هللا(. أربع سنة: فلما انقضى 005

هو  501 الذي  العصر  وقت  أعين  ساعة:  املتوسطة.    ثالث  األايم  من 
 )اخلطبة اإلهلامية(. 

 من الرجال". )حجة هللا، ابقة(.  عشرَة َعْدلٍ : وَأشِهْد عليه 205
اجلمع.  شرة ابملفرد محال له على معىن  ع: جواز متييز األعداد ثالثة إىل  1

 مائة/أي من ابب احلمل على املعىن. ونظريها قولنا الفاشي يف اللغة: ثالث  
وال نقول ثالث مئات أو ثالث مئني وأربع مئات او أربع مئني   مائة..أربع 

وأما  رغم جوازه. ويف هذا يقول ابن عصفور اإلشبيلي يف كتابه "املقرِّب" :  
 ( 308)املقرب  قوهلم ثالث مائة فألن املائة يف املعىن مجع.

تكن مجعا يف 2 مل  وإن  اجلمع،  مبعىن  اليت  املفردة  الصيغ  ذلك  بني  من   :
 ثل اسم اجلنس واسم اجلمع. اللفظ. م

اسم  وهو ما ال مفرد من لفظه مثل: رهط وقوم؛ و  :اسم اجلمع   -
هو ما يفّرق بينه    فاجلمعي:اجلنس على نوعيه اجلمعي واإلفرادي،  

مفرده األغلب  -وبني  مثل:    -على  النسبة،  بياء  أو  التأنيث  بتاء 
عريّب،،   وعرب/  اإلفرادي: شجر/شجرة،  اجلنس  اسم  فهو    وأما 

 يقع على القليل والكثري مثل: عسل، ماء، هواء. الذي
اجلنس   - السم  اإلضافة  هذه  على  القياس  جييز  من  النحاة  ومن 

، مثل الفارسي وابن علج اإلشبيلي، وابن عصفور يف واسم اجلمع
 كتابيه املقرب وشرح مجل الزجاجي، وابن هشام.

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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جاء يف كتاب احلمل على املعىن يف العربية للدكتور علي عبد هللا حسني  
 العنكيب ما يلي عن وقوع املفرد مبعىن اجلمع:

الكالم نثرا وشعرا؛ ألن املفرد   جييئ كثريا يف  " وقوع املفرد مبعىن اجلمع 
وإذا كان يف الكالم ما يدل على  يدل على اجلنس، وهو أصل للجمع. 

؛ ألن الغرض الداللة على اجلنس والواحد  ع، جاز اإلفرادأنه مراد به اجلم
اجلماعة   ووقوع الواحد موقع  جين:  ابن  قال  من ذلك.  املراد  به  َيصل 

 فاش يف اللغة. " 
 

 ( 42و  41)للشرح املفصل ينظر املقاالت أدانه مظاهر اإلعجاز 
 كلمة سنة: 

القعدة  1 تويف يف ذي  سنة:   بغداد   ثالث  وتسعني ومخسمائة. }اتريخ 
 هـ{  463( اخلطيب البغدادي 389/  15وذيوله ط العلمية )

: حدثنا أيب قال قال الواقدي قبض النيب )صلى هللا عليه وسلم( وبسر  2
سن مروان بن احلكم. }اتريخ دمشق   ثالث سنةبن أيب أرطأة ابن سنتني أو  

 هـ{ 571(، ابن عساكر 147/  10البن عساكر )
  ثالث سنة. :  وقال الواقدي يف الطبقات تويف سنة سبع ومثانني وهو ابن  3

 ({ 185/  27}اتريخ دمشق البن عساكر )
اخلليلي  4 اَّللَِّ  َعْبِد  ْبِن  اخْلَِليِل  ْبُن  الواقد  زيد  أاب  سنة: مسع  ومثانني    أربع 

 ({ 44/  2وأربعمائة. }التدوين يف أخبار قزوين )
السجن ثالثة اايم فال يتصور لبث يوسف  5 الفتيني ىف  لبث  : وإذا كان 

 ({ 166/ 5قبل ذلك القول وهللا اعلم. }التفسري املظهري )مخس سنة 
بعد  6 الدَّْعَوى  تسمع  اَل  َوقـَْوهلْم  سنة:  }قره عني   مخس  االرث.  ِإالَّ يف 

 ({ 428/ 7األخيار لتكملة رد احملتار علي الدر املختار )
}السرية النبوية البن كثري    مخس سنة رَِوايٍَة: َخَدْمُتُه َعْشَر ِسِنني أَو  : َويف 7
(4  /667 }) 

من   مؤيِادة   شواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  
واحلديث   القرآنية  

 الشريف واألدب العريب
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 كلمة ساعة:
}املنتظم يف اتريخ  مخس ساعة.  : َوقَاَل أَبُو العالية: مكث )آدم( يف اجْلَنَّة  1

 ({207/ 1امللوك واألمم )
 

 مثيل كلمة عْدل: 
 ( 49)النمل  ِتْسَعُة رَْهٍط{: }وََكاَن يف اْلَمِديَنِة 1
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم لَْيَس ِفيَما ُدوَن مَخِْس أََواٍق َصَدَقٌة َولَْيَس 2 : }قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

 َصَدَقٌة{ )صحيح البخاري, كتاب الزكاة(   مَخِْس َذْودٍ ِفيَما ُدوَن 
 لقد جار الزمان على عيايل. )احلطيئة(  .وثالث ذود..:  ثالثة أنفس 3
. )الشاعر  ثنتا حنظل:  كأن خصييه من التدلدل ... ظرف عجوز فيه  4

 جندل بن املثىن( 
 (   42و 41)لباقي الشواهد ينظر مظاهر اإلعجاز 

3Il-https://wp.me/pa2lnY          (   42)مظاهر 
3GH-https://wp.me/pa2lnY     (   41)مظاهر 

 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : مجوع التكسري 36ابب 
                                    اللغة

 مجع اجلمع والقياس عليه )مجع مجوع التكسري مجعا ساملا( -
 مجع ما حلقه ايء النسبة من األعالم مجع مذكر سامل  -

 مجع صيغة فعيل مبعىن مفعول مجع سالمة 
ورد يف كالم املسيح املوعود بعض مجوع التكسري خاطئة كمثل: جتارون جيب  

جّتار. تكون  تكون    ان  أن  جيب  عربّيون  غرقى.  تكون  أن  جيب  غريقون 
 )عرب(. 
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 االعرتاض 
 
 

 عدد الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-3Il
https://wp.me/pa2lnY-3GH
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سابقون يف قبول احلق من الزمان القدمي؟  العربيِّني  : أال يعلمون أن  305
 )نور احلق( 

 كتيب حىت رأيت فيهم آاثر التأثري. )نور احلق( لعربيِّني  : ومل خَيُْل تنتاب ا405
 . )التبليغ(والُتجارين: وكذلك تعجبك كثرة املسافرين 505
 يف النَِّعم وأيكلون كالنَّعم. )سر اخلالفة(  غريقون: وأهل الثراء منهم 605
 . )منن الرمحن(العربيني : وإذا جتاوز عشر سنني، فهو مرتعرع عند705
 . )جلة النور( لعربيني: وأعرضوا عن احلكمة اليمانية وعرفان ا805

 الفقرات

غريق1 مفعول    : كلمة  مبعىن  فعيل  صيغة  على  األغلب   –هي    - على 
واليت أجاز جممع اللغة العربية ابلقاهرة دخول اتء التأنيث عليها، وابلتايل  

جاء يف معجم الصواب اللغوي   إمكانية مجعها مجع مذكر ومؤنث ساملا.
 ألمحد خمتار عمر: 

ا 
ً
 "مجع »فعيل« مبعىن »مفعول« مجًعا سامل

 ثال: بـََلَغ َجرحيو االنتفاضة أكثر من ِتسع مئةم
"التعليق: املشهور يف كتب النحو أنه إذا كانت »فعيل« مبعىن »مفعول« مما 
مجع   جتمع  وإمنا  ا، 

ً
سامل مجًعا  جتمع  ال  فإهنا  واملؤنث،  املذكَّر  فيه  يستوي 

»فعيل«  تكسري.   ب   التأنيث  اتء  إحلاق  أجاز  املصري  اللغة  جممع  ولكن 
وعلى هذا جيري على هذه  سو   هذه يذكر؛  مل  أو  املوصوف  معها  اء ذكر 

ما جيري على غريها من الصفات اليت    -بعد جواز أتنيثها ابلتاء  -الصيغة
ر واملؤنث." يفرق بينها وبني مذكَّرها ابلتاء،     فتجمع مجع تصحيح للمذكَّ

 )إ. هـ معجم الصواب( 
ينظر مظاهر اإلعجاز    )وقرار جممع اللغة هذا جاء بناء على أقوال النحاة.

30 ) 
 
مكونة من كلمة "عرب" )اليت هي اسم جنس مجعي،    كلمة عريبا:   :  2

النسبة. ايء  حلقته  علم(  اسم  أبهنا  يصنفها  من  هنالك  ولدخول ايء    أو 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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النسبة عليه يصح مجعه مجع مذكر ساملا ، كما أقره النحو الوايف بقوله عن  
األعالم اليت جتمع مجع مذكر ساملا، حيث قال: " إال إذا دخله التصغري، 

إنساينا،  مثل: ُرَجْيل، ورجليون،   مثل:  آبخره،  النسب  ايء  إحلاق  عند  أو 
، وغالمياون،   ري أو النسب يفيده نوعا من  ألن التصغوإنسانياون، وغالميا

/  1الوصف فكأنه مشتق، فيدخل يف قسم الصفة اآلت". ]النحو الوايف )
140]) 

 
تندرج حتت لغة مجع اجلمع؛ وهي صحيحة على لغة   : كلمة جتارون: 2

من جييز مجع مجع التكسري بنوعيه إن كانت مجوع قلة أو كثرة" والقياس  
 .  كاملربد والرماين وجممع اللغة القاهريعليها، مثل بعض كبار النحاة  

جاء يف ص نصه: كما  هذا؛  قرار يف  ابلقاهرة  اللغوي  من   53وللمجمع 
الثامنة والعشرين حتت عنوان:  جمموعة قراراته من الدورة األوىل إىل الدورة 
قياسية مجع اجلمع "مجع اجلمع مقيس عند احلاجة". ا. هـ. وأعيد هذا القرار 

فية للحاجة الداعية إىل مجع مجوع التكسري بنوعيها؛ ما  نصا بعد دراسة وا
من حماضر جلسات الدورة العاشرة."    243كان منها للقلة أو للكثرة يف ص 

 ([ 674/  4]النحو الوايف )
-  

 كلمة عربيون أو عربيني: 
احْلَِديِث ُكلُُّهْم  1 ُرَواُة َهَذا  ِديَناٍر،  :  ْبُن  َسَلَمُة  فَِإنَُّه  َعَربِيُّوَن َغرْيَ َأيب َحازٍِم، 

 ({ 201َوِديَناٌر َعْبٌد. }معرفة علوم احلديث للحاكم )ص: 
بني  2 والتنافر  التنايف  بيان  املراد  ألن  عربيون  أو  عربية  يقال:  أن  فحقه   :

تفسري  الكالم وبني املخاطب به ال بيان كون املخاطب به واحدا أو مجعا. ]
 ([ 380/  12األلوسي = روح املعاين )

من   مؤيِادة   شواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  
واحلديث   القرآنية  

 الشريف واألدب العريب



 
 

197 
 

: قال هللا تعاىل: }قل{ هلم اي حممد }فأتوا بعشر سور مثله{ يف البيان  3
وحسن النظم }مفرتايت{ فإنكم عربيون مثلي. ]السراج املنري يف اإلعانة  

 ([ 48/ 2على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري )
 

 كلمة غريقون/ غريقني: 
يف الدجيور.   غريقون ّنبُهُهْم عن سباهتم إال نفخُة الصور ... ألهنم: فال يُـ 1

 ،([ 468/  2الدرر السنية ) -]موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم 
 يف تناسب اآلايت والسور جاءت العبارات التالية:  ويف كتاب نظم الدرر

 يف الضالل.  الغريقون : }الضالون *{ أي 2
يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم   ويف كتاب السراج املنري 

 اخلبري جاءت العبارات يف التالية: 
الكافرون{،    :3 القوم  إال  روح هللا  من  ييأس  ال  الغريقون }إنه  يف    أي: 

 الكفر،
 يف علوم القرآن جاء:   ويف كتاب مناهل العرفان

 خلسرانيف ا أبهنم غريقون: مث أتمل حكم هللا على بين اإلنسان مجيعا  4
 

 أمثلة مشاهبة لكلمة جتارون:  
 . مجاالتكذلك يقال يف مجاعات:  -  االنمجيقال يف مجاعتني من اجلمال:  

مجال   ومصارين/مصران    وأعاريب/أعراب    وأقاويل/أقوال    وأانعيم/أنعام  
دور    وصواحبات/صواحب    /وأعطياتأعطية    وبيواتت/بيوت    ومجاميل/

أعنيوطرقاتطرق    /دورات اأعينات  ،  أايمن  لربعات ،    / أايمنون  ، 
 ..  ونواكسون وعقابني وغرابني

3x5-https://wp.me/pa2lnY     (   30)مظاهر 
 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة
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 : التذكري والتأنيث37ابب 
يف كل هذا الباب يقول االعرتاض أبن املسيح املوعود عليه السالم أخطأ يف 

 تذكريه املؤنث وأتنيثه املذكر وكل ذلك مرّده إىل العجمة. 
248 

 االعرتاض 
 

 عدد الفقرات
 : تذكري وأننيث الفعل املتقدم على الفاعل1فصل 

 اللغة   
 تذكري الفعل للفاعل املؤنث اجملازي عند تقدم الفعل على الفاعل     -
معنيا   - فاصل  والفاعل  الفعل  بني  فصل  إذا  اجملازي  أو  احلقيقي  املؤنث  للفاعل  الفعل  تذكري 

                                  كالضمري أو أي لفظة أخرى. 
 تعريفات:

 .... وهو الذي يلد، ويتناسل، ولو كان تناسله من طريق البيض والتفريخ؛: املؤنث احلقيقي: 1
وهو الذي ال يلد وال يتناسل؛ سواء أكان لفظه خمتوما بعالمة أتنيث ظاهرة؛ كورقة،    : املؤنث اجملازي:2

 ({ 587/  4" }النحو الوايف ).وسفينة ... ، أم مقدرة؛ مثل: دار، وَشس
)تنويه: من اجلدير ذكره أن توجيه الفقرات اليت تندرج حتت هذا الباب قد تنطبق عليها توجيهات خمتلفة  

من اليت سنذكرها يف هذا الباب نفسه، لذا فقد أدرجنا بعضها حتت اكثر من    ولغات وقواعد خمتلفة
 توجيه، وبعضها الىخر اكتفينا بذكره حتت توجيه واحد رغم إمكانية ان يندرج حتت غريه(

الفعل   - بني  الفاصل  إما لوجود  الفعل  تذكري  جاء  التالية  الفقرات 
 معا. جمازايوالفاعل أو لوجود الفاصل وكون الفاعل مؤنثا 

: بل ))جيب إلمتامه حياُة(( كّفار بين إسرائيل كلهم من أول الزمان 509
إىل يوم القيامة، ومع ذلك جيب حياة املسيح إىل يوم الدين. محامة البشرى  

 (. الفاصل: شبه اجلملة )إلمتامه( 69/  2)
ص  510 )التذكرة،  نصرت  أيتيك  املتصل 399:  الضمري  الفاصل:   .)

 الكاف
وال  511 الفاصل:  :  الوساوس(  )دافع  وخضراؤها.  الدنيا  حياُة  خيتلْبكم 

 الضمري الكاف وامليم للجمع

 الفقرات
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)سر  512 املسيح.  حياة  قصة((  فيها  ))ذُكر  أخبار  من  تعَجب  وال   :
 اخلالفة(. الفاصل: شبه اجلملة )فيه( 

: أما ))يكفي لك حياة الشهداء(( بنص كتاب حضرة الكربايء. )سر  513
 به اجلملة )لك( اخلالفة(. الفاصل: ش

: ))ويكون هلم حياٌة(( من إابرته. )نور احلق(. الفاصل: شبه اجلملة  514
 )هلم( 
)كرامات  515 العصر.  بعد  اجلمعة  يف  احلياة((  روُح  فيه  ))ونُفخ   :

 الصادقني(. الفاصل: شبه اجلملة )فيه( 
اإلهلامية(516 )اخلطبة  األحباب.  أيها  احلياُة((  إليكم  ))لرُيَدَّ  وُموتوا   :  

 الفاصل: شبه اجلملة )إليكم(
: وَمن آثر املوت ))لربّه يـَُرّد إليه احلياة((. )تذكرة الشهادتني( الفاصل:  517

 شبه اجلملة )إليه( 
الثامنة(( من هذا اإلصحاح نفسه.  518 الفقرة  : كما ))يدل على ذلك 

 )منن الرمحن(. الفاصل شبه اجلملة )على ذلك(
م، وداهية ))يرتعد منه روح الكرام(( : فهذه مصيبة عظيمة على اإلسال519

 (. الفاصل: شبه اجلملة )منه(77)محامة البشرى، ص  
عليه  520 ))خيفى  وال  تقولون،  وما  تكتمون  ما  يعلم  هللا  أن  واعلموا   :

 خافية((. )محامة البشرى(. الفاصل: شبه اجلملة )عليه( 
املت521 الضمري  الفاصل:  البشرى(.  )محامة  وأبطَرهم كثرهُتم.  اهلاء  :  صل 

 وميم اجلمع
)محامة  522 املراحل  طّي  وتعُب  السفر  مشقة((  عليهم  ))جيوز  وال   :

 (. الفاصل: شبه اجلملة )عليهم( 128البشرى، ص  
: ))فيشهد عليه نفسه(( أنه أنفَد عمره يف الرايء )جلة النور(. الفاصل:  523

 شبه اجلملة )عليه( 
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ربوبية املسيح هي مدينة دمشق : فأوُل أرٍض ))ُغِرَس فيه شجرة((  524
 (. الفاصل: شبه اجلملة )فيه( 76)محامة البشرى، ص  

 (. 188: فأين ))حصل له احلياة(( احلقيقي؟ )محامة البشرى، ص 525
 الفاصل: شبه اجلملة )له( 

الفقرات التالية جاء تذكري الفعل فقط لكون الفاعل مؤنثا جمازاي   -
 متأخرا عن الفعل .  

ياة(( املسيح إىل هذه األايم للزم أن يكون نبيّنا حيًّا  : فلو ))فُرض ح526
 إىل نصف هذه املدة. )محامة البشرى(

 : فِمن أين ))ُعِلَم حياة(( املسيح بعد موته الصريح؟ )مكتوب أمحد( 527
: ووهللا، لن ))جيتمع حياة(( هذا الدين وحياة ابن مرمي. )االستفتاء،  528
 ( 1907عام 

 ))وَذَهَب احلياُة(( يف هوى الذهب. )جلة النور( : 529
 : لينال السعداُء ُمرادهم ))وليتّم احلّجُة(( على املعرضني. )جلة النور( 530
: وما ))كان عبادهتم(( إال تصّور صور مشاخيهم يف الصالة وخارجها.  531

 )التبليغ( 
 : فما ))بقي ذرٌّة(( ِمن غري هللا وال اهلوى. )إعجاز املسيح( 532
 : ))وكثُر البدعة((، وما ))بِقي الُسّنة(( وال اجلماعة. )إعجاز املسيح(533
 ))وديس امللة(( )إعجاز املسيح(  :534
 : بل ))يقتضي حكمُة(( هللا يف هذه األوقات. )إعجاز املسيح(535
 : وأن ))يـَُعدَّ ُعّدٌة(( كمثل ما أعدَّ األعداء. )إعجاز املسيح( 536
األشعار يف ثنائك، وما ))تُرَِك دقيقٌة(( يف إطرائك. )إعجاز  : وأُنشد 537

 املسيح( 
: إن الفضل ال تتبنّي إال ابلبيان، وال ))يُعَرف الشمس(( إال ابلطلوع 538

 على البلدان )إعجاز املسيح(. 
 ))فوَقع رجُله(( اليمىن على البحر. )إعجاز املسيح( :539
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السورة أبُّم الكتاب، نظرًا : ومن املمكن أن ))يكون تسمية(( هذه  540
 إىل غاية التعليم يف هذا الباب. )إعجاز املسيح( 

: ومن املمكن أن ))يكون تسميُة(( هذه السورة به نظرًا إىل ضرورات  541
 الفطرة اإلنسانية. )إعجاز املسيح( 

 : وهبما ))يتّم دائرُة(( السلوك واملعارف اإلنسانية. )إعجاز املسيح( 542
 العبوديُة(( أبخالق الربوبية. )إعجاز املسيح( : ))ليتخّلق 543
 : ))ولَيتّم حقيقُة(( املظاهر النبوية. )إعجاز املسيح( 544
 وال ))يتحقق حقيقة(( احلمد كما هو حقها. )إعجاز املسيح(  :545
 : حىت ))مُيأل األرض(( ظلما وجورا. )إعجاز املسيح(546
 املسيح( : ))ويشتد احلاجة(( إليهم. )إعجاز 547
 : إهنم قوٌم ال ))يتمضمُض ُمْقلُتهم(( ابلنوم. )إعجاز املسيح( 548
: فباألكاذيب ُكذِّبْت صحُف هللا وُأخفَي أسرارُها، وِصيَل على عمارة  549

 املِّلة ))وُهّدَم دارها،(( .. )إعجاز املسيح( 
قد   )دار(  أن كلمة  هي  العبارة  هلذه  األخرى  التوجيهات  من  ملحوظة: 

وت ر  الِبناَء  تذكَّ جَيمُع  احمللُّ  احمليط:"الداُر:  القاموس  يف  جاء  ؤنث كما 
ُر"   والَعْرَصَة، كالدارَِة، وقد ُتذَكَّ

 
: فلزم من ذلك أن خيتتم سلسلة اخللفاء احملمدية على مثيل  551  -  550

 عيسى، ليتّم املماثلة ابلسلسلة املوسوية. )إعجاز املسيح( 
أن  552 غري  من  موضع  يف  البشرى(.  :  )محامة  عليه  القرينة((  ))يُقام 

 الصحيح: كثر، وتقام. 
)محامة  553 املستقبلة  األنباء  ظهور  ُسنة(( هللا كذلك يف  ))كان  فإذا   :

 البشرى(
: وما ))قَدر الدولُة(( أن حُتاِمَي عن الرعااي تطاُوَل املفسدين 555  -   554

 كة .. )جلة النور( ..... ))فرتَك الدولُة(( املغلية هذا القدَر من اململ 
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 : لئال ))يكون طبيعُته(( فاقدًة هلذا الكمال. )ُنم اهلدى( 556
 : وقد ُعِجَم ُعوُد فراستهم، ))وبُِلَي عصا(( سياستهم. )ُنم اهلدى( 557
 : ))ليدّل الصورُة(( على معناها. )اخلطبة اإلهلامية( 558
)اهلدى  559 التبيان.  أساليب  ))أيخذه خجالة(( يف  وال  ملن  :  والتبصرة 
 يرى(

عند تقدم الفعل على    : على جواز تذكري الفعل للفاعل املؤنث اجملازي1
 الفاعل  

: على جواز تذكري الفعل للفاعل املؤنث احلقيقي أو اجملازي، إذا فصل  2
معنّي كالضمري أو أي لفظة أخرى. )كتبنا أعاله    بني الفعل والفاعل فاصل
 لفاصل الذي وقع يف اجلملة( مبحاذاة كل مجلة ما هو ا
 ويف هذا جاء:  

احلقيقي:.. فيجوز   "املؤنث  بفاصل،  واملؤنث  الفعل  بني  فصل  إذا  أما 
فنقول يف احلذف: حضر اليوم امرأٌة، وذلك    حذف التاء واألجود إثباهتا،

ألن احلاجز صار عوضا عن اتء التأنيث احملذوفة أو ألن الفاصل سّد مسّد 
االعتم مع  التأنيث  التأنيث.علم  على  الفاعل  داللة  على  طال  اد  وكلما 

قرب وكلما  العالمة  حذف  قوي  حضر  الكالم،  فقولنا:  إثباهتا  قوي   ،
 القاضَي اليوَم امرأٌة. ... 

اجملازي: والتأنيث:  .  املؤنث  التذكري  يتقدمه  الذي  الفعل  يف  .وجيوز 
عىن  واحلمل على املفالتأنيث للفظ، والتذكري للرد إىل األصل وهو التذكري  

وذلك ألن املؤنث اجملازي مبعىن اسم مذكر فُيحَمل عليه يف التذكري ولكن 
وضعت   العرب  ألن  للفظ،  احرتاما  سقوطها  من  أحسن  العالمة  إثبات 

 الكلمة على التأنيث. 
أما إذا ُفصل بني الفعل وفاعله بفاصل فيجوز حذف التاء وإثباهتا ولكن 

الفعل والفاعل ازداد احلذف  فإن فصل بني  قال ابن فالح    حذفها أحسن
العالمة أحسن إظهارا لفضل احلقيقي على    .حسنا الرضي أن ترك  ويرى 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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  174غريه سواء كان الفصل إبال أو غريها." ]احلمل على املعىن يف العربية 
– 176  ] 

 القرآن: 
 ( 36ِعْنَد اْلبَـْيِت{ )األَْنفال  َكاَن َصاَلهُتُمْ : }َوَما  1
 ( 13يـَُباِيْعَنَك{ )املمتحنة   َجاَءَك اْلُمْؤِمَناتُ : } اَي أَيُـَّها النَّيبُّ ِإَذا 2

 رسالة الشافعي: 
ُتَصلَّى/   أْن  َلمَّا جاَز  نعم، حيتمل أن يكوَن  صالةُ "قلت:  اخلوف    ُيصلاى 

[  267، وكلُّها جُمْزِيٌَة عنهم."] الرسالة،  فاختلف صالهُتمعلى ِخالف ... 
 . ) كلمة "ُيصلى" ضبطت ابلتاء والياء لُتقرأ بكلتيهما(   

اجملازي" صح   املؤنث  مؤنثًا غري حقيقي "وهو:  الظاهر  الفاعل  "وإن كان 
متتلئ احلديقة -امتألت احلديقة ابألزهار أتنيث عامله وعدم أتنيثه؛ حنو: 

 ({ 82/ 2." }النحو الوايف ) ميتلئابألزهار، ويصح: امتأل، و 
 طلع الشمس  )الفاعل مؤنث جمازي( 

الفعل  بينه وبني  الفاعل مؤنث حقيقي فصل  اليوَم امرأٌة.)  القاضَي  حضر 
 فاصل(

من   مؤيِادة   شواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  
واحلديث   القرآنية  

 الشريف واألدب العريب

4th-tps://wp.me/pa2lnYht     (  86)مظاهر 
4uH-https://wp.me/pa2lnY     (  88)مظاهر 

 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : التذكري والتأنيث يف اجلموع 2فصل 
                              اللغة

 تذكري وأتنيث مجوع التكسري وفق املذهب البصري -
       تذكري وأتنيث كل اجلموع وفق املذهب الكويف  -

 
 الفقرات : فال ))ينفع الدالئل(( والرباهني قوما متعصبني. )محامة البشرى(560

https://wp.me/pa2lnY-4th
https://wp.me/pa2lnY-4uH
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  -  2مجع تكسري مُحل على معىن اجلمع    -  1سبب تذكري الفعل: )دالئل(  
 ؤنث جمازيم

إىل عباد هللا املّتقني الصاحلني العاملني، من العرب وفارس   :562  - 561
وبالد الشام وأرض الروم وغريها من بالد ))توجد فيها علماء(( اإلسالم،  

 الذين إذا جاءهم احلق، ))وُعرض عليهم املعارُف(( اإلهلّية )جلة النور(. 
 2على معىن اجلماعة  علماء مجع تكسري مُحل   -  1سبب أتنيث )توجد(:  

 وجود الفاصل )فيها(  -
  2)املعارف( مجع تكسري مُحل على معىن اجلمع   - 1سبب تذكري ُعرض: 

 وجود الفاصل )عليهم( - 3مؤنث جمازي  -
 : ما ))انقاد قلوهُبم(( لرب العاملني، )جلة النور(. 563

  - 2مجع تكسري مُحل على معىن اجلمع  - 1سبب تذكري انقاد: )قلوهبم( 
 مؤنث جمازي

 : أهذه آايت هللا أو من أمور ))تنحتها املفتعلون((؟ )االستفتاء( 564
الفعل  فأُّنث  اجلماعة،  معىن  على  مُحلت  سامل.  مذكر  مجع  املفتعلون: 

 )تنحتها( وفق املبدأ الكويف.
واحلسنات.  565 ابحملاسن  عليه  فأُثيِنَ  معايُبه((  ))يُنَشر  أن  وأرادوا   :

 )االستفتاء( 
 2مجع تكسري مُحل على معىن اجلمع    -  1سبب تذكري )يُنشر(: )معايبه( 

 مؤنث جمازي -
 : ))فتهّلَل الوجوه(( وعاد ِحرْبُها وِسرْبُها. )إعجاز املسيح( 566

مجع تكسري مُحل على معىن ... اجلمع   -  1سبب تذكري )هتلل(: )الوجوه(  
 مؤنث جمازي  - 2

اخلفافيش(( وَْكرًا جلناهنم، وما قعد قارِيٌة على أغصاهنم.  حىت ))اختذ    :567
 )إعجاز املسيح( 

 مجع تكسري مُحل على معىن اجلمع  - 1سبب تذكري )اخّتذ(: )اخلفافيش( 
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)إعجاز  568 العباد  به كتاُب رّب  ))يتحقق شروطه(( ومل أيمر  وإْن مل   :
 املسيح( 

ى معىن اجلمع  مجع تكسري مُحل عل   -   1سبب تذكري )يتحقق(: )شروط(  
 مؤنث جمازي  - 2

: ))وأُنشد األشعار(( يف ثنائك، وما تُرَِك دقيقٌة يف إطرائك. )إعجاز  569
 املسيح( 

مجع تكسري مُحل على معىن اجلمع   -  1سبب تذكري )أُنشد(: )األشعار(  
 مؤنث جمازي  - 2

 : ))ويرتاءى أطمارُهم(( ِمن حتِت يـَْلَمٍق. )إعجاز املسيح( 570
 رتاءى(: )أطمار( مجع تكسري مُحل على معىن اجلمعسبب تذكري )ي

هاِم. )إعجاز املسيح(571  : ))لِتُنَجى املسلموَن(( ِمن السِّ
 )املسلمون( مجع مذكر سامل مُحل على معىن اجلماعة فأُّنث الفعل. 

 : حبسبما ))اقتضى احِلَكم(( اإلهلية. )إعجاز املسيح(572
تكسري مُحل على معىن اجلمع  مجع    -  1سبب تذكري )اقتضى(: )احِلَكم(  

 مؤنث جمازي  - 2
: فبأّي حكمة ومصلحة مل ))ُيكَتب صفاٌت(( أخرى مع هذه اآلية  573

 املتربّكة؟ )إعجاز املسيح( 
)صفات( مجع مؤنث سامل مُحل على معىن اجلمع فذُّكر الفعل )ُيكتب( وفق 

 املذهب الكويف 
 : وعليه ))يتّم النعم(( كلها )إعجاز املسيح( 574

 -  2مجع تكسري مُحل على معىن اجلمع    -  1ب تذكري )يتّم(: )النعم(  سب
 مؤنث جمازي

أسرارُها((،  581  -  575 ))وُأخفَي  هللا  صحُف  فباألكاذيب ُكذِّبْت   :
وِصيَل على عمارة املِّلة وُهّدَم دارها، فصارت كمدينة ))نُِقَض أسوارها((،  

أو بستاٍن   ))ُأحرَِق أشجارها((،  ))وُسِقط  أو حديقٍة  أُتِلَف زهرها ومثارها 
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))ُعفَِّي  مشّيدة  قصوٍر  أو  أهنارها((،  ))ِغيَض  طّيبة  بلدٍة  أو  أنوارها((، 
املشّيعون((   ))وأشاعتها  أخبارُها  وطُبعت   ... املمزّقون  ومزَّقها  آاثرُها((، 

 )إعجاز املسيح( 
منها، كون انئب   األخري  املزدوجة عدا  األقواس  بني  األفعال  تذكري  سبب 

 لفاعل بعدها مجع تكسري مؤنثا جمازاي ومُحل على معىن اجلمع.ا
)املشيعون( مجع مذكر سامل مُحل   الفعل )أشاعتها(: لكون  وسبب أتنيث 

 على معىن اجلماعة وفق املذهب الكويف 
األمن. 582 أبواب((  ))وفُِتَح  الساجد،  وُحِفَظ  املساجد،((  ))وُعِمَر   :

 )إعجاز املسيح( 
ُعمر( و )فُتح( هو كون انئب الفاعل )مساجد( و سبب تذكري األفعال )

كون انئب الفاعل مؤنثا   -  2)أبواب( مجع تكسري مُحل على معىن اجلمع  
 جمازاي 
))وُأخِفَي  583 وجُهها  وُشّوه  حقائقها،  ُسرتْت  هللا  أفعال  من  وكم   :

 حدائقها((، وُدقّقت لطائفها ودقائقها، )مكتوب امحد(
وهو   - 2تكسري محل على معىن اجلمع  سبب تذكري )ُأخفي( حدائق مجع

 مؤنث جمازي
 : ))وُخلَِّص أعناُق(( أمراء هذه الداير ِمن رِْبقة اإلطاعة )جلة النور( 584

مجع تكسري مُحل على معىن اجلمع   -  1ذُّكر الفعل )ُخّلص( لكون )أعناق(  
 مؤنث جمازي  - 2

))وتواىل النفحات((  : حىت ))اسُتجيب الدعوات،(( وضاَع ِمْسُكها  585
 )ُنم اهلدى( 

فذّكرت   اجلمع  معىن  على  مُحلت  سامل  مؤنث  مجع  والنفحات  الدعوات 
 األفعال قبلها وفق املبدأ الكويفّ 

: فاعلموا أاّن ال نريد هبذه الكلمات أن ))يُدَفع سيئاهُتم(( ابلسيئات،  586
 )ُنم اهلدى( 
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 ّكر الفعل قبلها.)سيئاهتم( هي مجع مؤنث سامل محل على معىن اجلمع فذُ 
: ))وُملئ اجلرائُد(( بتلك األذكار، )ترغيب املؤمنني يف إعالء كلمة  587
 الدين(

مجع تكسري محل على معىن اجلمع   -  1ذُكر الفعل )ملئ( ألن )اجلرائد(  
 مؤنث جمازي  - 2

 : ))ويكثُر احملارابت(( على األرض )اخلطبة اإلهلامية( 588
 ل على معىن اجلمع فذُّكر الفعل قبلها.)احملارابت( هي مجع مؤنث سامل مح

 : ))ويناَدى الطبائُع(( السليمة لالهتداء، )اخلطبة اإلهلامية( 589
 طبائع مجع تكسري ومؤنث جمازي

 : ))فيجتمع ِفرُق(( الشرق والغرب )اخلطبة اإلهلامية(590
 فرق مجع تكسري ومؤنث جمازي. 

قصٌص  591 إال  ألسنهم  على  جتري  وال  )اخلطبة  :  آابؤهم((  ))حَنتْت 
 اإلهلامية( 

 )آابؤهم( مجع تكسري محلت على معىن اجلماعة فأُّنث الفعل قبلها. 
 : فأولئك الذين ))مُيأل صدورهم(( من علم النيب )التبليغ( 592

 ي ز صدور مجع تكسري ومؤنث جما
: ))وفُتح اجلوامع(( واملساجد لذكر هللا الوحيد، )ترغيب املؤمنني يف  593
 ء كلمة الدين(إعال

 اجلوامع مجع تكسري مؤنث جمازي
 : إىل مىت هذه التنازعات وقد اختّل املعامالت؟ )ُنم اهلدى( 594

)املعامالت( مجع مؤنث سامل مُحل على معىن اجلمع فذُكر الفعل قبلها وفق 
 املبدأ الكويف

 : أما حصحص احلق ))ورُفع الشبهات((؟ )كتاب حجة هللا( 595
ث سامل مُحل على معىن اجلمع فذُّكر الفعل قبلها وفق )الشبهات( مجع مؤن

 املبدأ الكويف
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: ومن آايت أن الزمان نُِظَم يل يف ِسلك الرفاق، ))وأُْنِشَئ املناسباُت((  596
 يف األنفس واآلفاق )كتاب حجة هللا( 

)املناسبات( مجع مؤنث سامل مُحل على معىن اجلمع فذُّكر الفعل قبلها وفق 
 املبدأ الكويف

 : وأشيع الكتب اململّوة ابلنكات الُنَخب )كتاب حجة هللا( 597
 الكتب مجع تكسري ومؤنث جمازي 

جواز تذكري وأتنيث مجوع التكسري وفق املذهب البصري، وكل اجلموع   
الكويف  املذهب  معىن  وفق  على  والتأنيث  اجلمع  معىن  على  فالتذكري   ،

إن كانت   هذا  يف  فرق  وال  فكالها  اجلماعة.  أو اإلانث  للذكور  اجلموع 
 . ويف هذا جاء:   يصح تذكريها وأتنيثها

 أجاز الكوفيون التذكري والتأنيث يف اجلموع كلها -1
املذكر    -  2 اجلمع  يف  وأوجبوا  التكسري  مجع  يف  ذلك  البصريون  أجاز 

 السامل التذكري، ويف اجلمع املؤنث السامل التأنيث. 
فيني يف جواز التذكري والتأنيث يف مجع  وافق أبو علي الفارسي الكو   -  3

 املؤنث السامل، ووافق البصريني يف وجوب التذكري يف مجع املذكر السامل.
وسبب جواز الوجهني يف اجلمع السامل عند الكوفيني أنه صار جمازاي؛ ألن  
حقيقة اجلمع آلحاده، فلما مُجع ذهبت هذه احلقيقة، فصار يؤوَّل ابجلمع  

ع التكسري، فأجاز النحويون فيه التذكري والتأنيث سواء  وابجلماعة. أما مج
فالتذكري ابحلمل على معىن اجلمع، والتأنيث ابحلمل  أكان ملذكر أم مؤنث،  

فنقول: قام الرجال وقامت الرجال، وقام اهلنود وقامت    على معىن اجلماعة
ع اهلنود. وليس جواز احلالتني يف هذا اجلمع إال ألن لفظ الواحد قد زال جبم

التكسري فأصبح جمازاي؛ ألن التذكري والتأنيث احلقيقيني إمنا يكوانن يف املفرد،  
 أما اجلمع فال تذكري وال أتنيث حتته. ... 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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السامل  املذكر  إال مجع  منها  يُذكَّر  وال  مؤنثة  اجلموع  أن  يرى  من  وهنالك 
  –   185وصاحب هذا الرأي هو املربّد ... " ]احلمل على املعىن يف العربية  

187 ] 
 

 نيث املختلفة(أ)نّوهنا جبانب كل فقرة أعاله أسباب التذكري والت
 من القرآن والقراءات:  

ْقَوى ِمْنُكْم{   حُلُوُمَهااّللََّ    يَ َنالَ : اآلية: }َلْن  1 َواَل ِدَماُؤَها َوَلِكْن يَ َنالُُه الت َّ
َ حلُُ   تَ َنالَ ( جاءت أيضا بقراءة: }َلْن  38)احلج   َواَل ِدَماُؤَها َوَلِكْن وُمَها  اّللَّ

ْقَوى ِمْنُكْم{ )احلج   (38يَ َنالُُه الت َّ
 ( 40 َوُهَو قَائٌِم ُيَصلِاي{ )آل عمران  َناَداه اْلَماَلِئَكةُ }ف َ : قراءة: 2
ُهْم يُ ْقَبَل }َوَما َمنَ َعُهْم َأْن  : قراءة: 3  (54{ )التوبة نَ َفَقاهُتُمْ ِمن ْ
قراءة: }ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َريبِا لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأْن  4  :

َفدَ  { )الكهف  ِلَماتُ كَ   يَ ن ْ  ( 110َريبِا
 املصادر:  

سبل    - اهلنود  اتبع  واتبعت/  السداد،  طريق  الفواطم  عرف  عرفت/ 
 الرشاد، 

فأسرع/أسرعت  - لدعوته؛  احلي  سكان  استجابت  الرجال    استجاب/ 
 إليه، وابدر/ ابدرت الفتيان لنجدته. 

من   مؤيِادة   شواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  
واحلديث   القرآنية  

 الشريف واألدب العريب

4vl-https://wp.me/pa2lnY     (  89)مظاهر 
 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 التأنيث والتذكري يف املضاف واملضاف إليه: 3فصل 
                                      اللغة

   اكتساب املضاف التذكري والتأنيث من املضاف إليه ..
لكون املضاف  كل الفقرات التالية يسري عليها التوجيه املذكور أدانه،  

حذفه جيوز  حذفه.  مما  جيوز  شبيها ملا  املضاف   أو  أو كبعض  بعض  فهو 
 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-4vl
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األقواس كيفية   بني  بعدها  ونذكر  الفقرات  هذه  نذكر  وبه.  منه  أو  إليه 
 انطباق هذا التوجيه عليها.

إىل 598 حتتاج صدقها((  ))فال  البينات،  مرتبة  إىل  األنباُء  بلغت  وإذا   :
حتقيِق تقوى الُرواة )نور احلق(.)فال حتتاج هي .. شبيه بقراءة اآلية ال تنفع  

 فسا إمياهنا فالتأنيث إلضافتها للضمري( ن
: فكيف تغفلون من األمور الباقية األبدية اليت ))توصل فقداهنا(( إىل  599

النريان احملرقة )مكتوب أمحد(.)اليت توصل هي ... شبيه بقراءة اآلية ال تنفع  
 نفسا إمياهنا فالتأنيث إلضافتها للضمري( 

أج600 من  فليس((  النزول  عقيدة  ))وأما  )محامة  :  املواعيد.  هذه  زاء 
 البشرى( )وأما النزول فليس .. ( 

)محامة  601 منها  أهلها((  ))خرجت  خالية كبلدة  السماوات  فيرتكون   :
البشرى(. )كبلدة خرجت هي منها( )شبيه بقراءة اآلية ال تنفع نفسا إمياهنا 

 فالتأنيث إلضافتها للضمري(
 

أحاط   :603  - 602 قد  هللا  نصرة  أن  الناس  األرض  ويعلم  مشارق  ت 
 ومغارهبا، ))وشاعت تغلغلها(( يف أخيار العباد وعقارهبا. )االستفتاء( 

)وشاعت هي .. شبيه بقراءة اآلية ال تنفع نفسا إمياهنا فالتأنيث إلضافتها  
للضمري(. أما أتنيث )العباد( ابلرجوع إليها بضمري اهلاء يف )عقارهبا( إمنا  

ه على معىن اجلماعة )مجاعة العباد(  مرده إىل كون العباد مجع تكسري فحمل 
 كما بّيناه يف املقال السابق.

: ولو فرضنا أن آفة النسيان أجاَح شجرَة علمه من البنيان )إعجاز  604
 املسيح(. )أن النسيان أجاح(

: وإن ))خفااي القرآن ال يظهر(( إال على الذي ظهر ِمن يََدِي العليِم  605
 آن ال يظهر( العلّي )إعجاز املسيح(. )إن القر 
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: ولكن خالفته ما كان مصداق األمن املبشَّر به من الرمحن، )سر  606
اخلالفة( )ولكنه ما كان مصداق .. شبيه بقراءة اآلية ال تنفع نفسا إمياهنا  

 فالتأنيث إلضافتها للضمري(
 

حتت توجيهات أخرى مستقبلية يف ابب   التالية سوف نذكرها  العبارات 
املضاف  التذكري   اكتساب  وفق  أيضا  ُتوجه  أن  ممكن  ولكنها  والتأنيث، 

 التذكري والتأنيث مما أضيف إليه. 
املسيح(.  607 )إعجاز  ظهور كماله  عند  يزيد((  الكامل  املرء  ))قيمة   :

 )شبيه مبا ميكن حذفه. كمثل: قيمة املرء الكامل يعجبين عند ظهور كماله( 
)إعجاز  608 القلوب  موت  حذفه.  : كثرت  ميكن  مبا  )شبيه  املسيح(. 

 كمثل: أخافتين موت القلوب .. ( 
: كما هو عادة املبطلني. )كرامات الصادقني( )شبيه مبا ميكن حذفه.  609

 كمثل: أغاظين عادة املبطلني(
: فال شك أنه حتكٌُّم حمٌض كما هو عادة املتعصبني. )محامة البشرى(.  610

 اعُترب عادة املتعصبني( /)شبيه مبا ميكن حذفه. كمثل: كما كان
 : كما هو عادة املؤمنني، )مكتوب امحد( )كسابقتها( 611
يرى(  612 ملن  والتبصرة  )اهلدى  واملستكربين  احلاسدين  عادة  هو  : كما 

 )كسابقتها( 
 : كما هو عادة األشرار، )اهلدى والتبصرة ملن يرى( )كسابقتها( 613
ؤمنني يف إعالء كلمة : كما هو عادة األجالف واللئام، )ترغيب امل 614

 الدين( )كسابقتها( 
: فال شك أن خالفته عاري اجللدة من حلل الثبوت، )سر اخلالفة(  615

 )شبيه مبا ميكن حذفه. كمثل: أن خالفته مذكور/ ذُكر منذ .. ( 
: جيوز أن يكتسب املضاف التأنيث والتذكري من املضاف إليه وذلك 1

 التالية.: وفق الشروط 
 التوجيه والتخريج 

 على لغات العرب
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أن يكون املضاف بعض املضاف إليه، أو كبعضه، أو منه أو به،    -
 وجتمعهما صلة غري صلة اجلزئية تدل على اتصاهلما 

 أو أن يكون املعىن مشتمال عليه، )أي على املضاف إليه(   -
وأن يصح االستغناء ابملضاف إليه عن املضاف، فيصح حذفه دون    -

ىن مع هذا احلذف ولو جمازا.  أن يؤثر يف املعىن، أي أن يصح املع
 أي أن يكون املضاف مما ميكن حذفه أو شبيها ملا ميكن حذفه.

: أتنيث املضاف هذا عند إضافته للمؤنث وارد بكثرة يف كالم العرب  2
 .  وفق تصريح ابن جين. أما اكتساب التذكري فهو قليل

والتذكري  : جييز بعض النحاة مثل ابن جين وابن سيده سراين التأنيث  3
يف    من املضاف إليه إىل املضاف، حىت لو كان املضاف إليه ضمريا كما

( حيث ذُّكرت 5{ )الشعراء  َخاِضِعنيَ اآلية القرآنية }َفظَلَّْت أَْعَناقـُُهْم هَلَا  
نفسا    تنفعأعناقهم التصاهلا ابلضمري )هم( وكما يف قراءة اآلية القرآنية )ال 

رغم أنه يف هذه   ( حيث اكتسب اإلميان التأنيث من الضمري )اهلاء(،اإمياهنُ 
 اآلية ال جيوز حذف املضاف وفق رأي ابن مالك.

من املضاف إليه دون    : َوَرَد يف كالم العرب اكتساب املضاف التأنيث4
:  ؛ كما يف قول ابن عباسإمكانية حذف املضاف إليه مع استقامة املعىن

قلوهبم".  فقه  قليلة  بطوهنم،  شحم  مالك   "كثرية  ابن  وّسع  عليها  وبناء 
شرط حذف املضاف ليجوز هذا السراين بكون  املضاف مما جيوز حذفه  

املعىن استقامة  ملا جيوز حذفه مع  مما هو شبيه  بـ:  .  أو  األمثلة هذه  وشبه 
أعجبتين شحم بطون الغنم، ونفعت الرجال فقه قلوهبم. وعلى هذا الشبه  

 جّوز ووّجه هذه األمثلة السابقة.  
 )يُنظر الشرح جبانب كل فقرة أعاله يف كيفية انطباق هذه القواعد عليها(

 أمثلة الكتساب املضاف التأنيث من املضاف إليه:  
 القرآن: 

من   مؤيِادة   شواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  



 
 

213 
 

َا ِإْن    ِمنْ قوله تعاىل: }اَي ُبيَنَّ ِإهنَّ َحبٍَّة  ِمثْ َقاَل/مثقاُل  َخْرَدٍل{ )لقمان   َتُك 
17 .) 

َنا هِبَا{ )األنبياء   أَتـَيـْ وقوله تعاىل: }َوِإْن َكاَن ِمثْـَقاَل/مثقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل 
48 ) 

 : القراءات
َفعُ قراءة اآلية: }اَل    ( 159{ )األَنعام ِإميَاهُنَانـَْفًسا  تنـْ

 ( 11السَّيَّاَرِة{ )يوسف   بـَْعضُ  تْلَتِقْطهُ قراءة اآلية: } 
 الشعر:

 القناة من الدم شرَِقْت صدرُ وتشرُق ابلقول الذي قد أْدعَتُه ... كما 
 يمِ .... كفى األيتاَم فقُد أيب اليت بعُض السننِي تعرَّقَ ْتناإذا 

 واجلباُل اخلشع ُ  تواضعْت سور املدينةملا أتى خرُب الزبرِي 
 النواسمِ  تسفاهْت ... أعالَيها مرُّ الرايحمشنَي كما اهتزت رماٌح 

 يف نقضي ... أخذن بعضي وتركن بعضي  طول الليايل أسرعتْ 
 ابملهرية الذُُّقنِ   وابُتِذَلْت ... وقُع احملاجنِ قد صرَح السرُي من ُكتماَن  

 مين ... كما أخذ السراُر من اهلاللِ  أرى مرَّ السنني أخذنَ 
 قليب ... ولكن حّب من سكن الدايرا حب الداير شغفنوما 

 
 أمثلة الكتساب املضاف التذكري من املضاف إليه:  

 القرآن:  
 ( 5{ )الشعراء َأْعَناقُ ُهْم هَلَا َخاِضِعنيَ قوله تعاىل: }َفظَلَّْت 

 الشعر: 
 بطوع هوى ... وعقل عاصي اهلوى يزداد تنويرا  إانرة العقل مكسوف

 على اجتناب التواين رؤية الفكر ما يؤول له األمر ...     معني

واحلديث   القرآنية  
 الشريف واألدب العريب

4zl-wp.me/pa2lnYhttps://       (  99)مظاهر 
4zo-https://wp.me/pa2lnY     (  100)مظاهر 
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 : أتنيث وتذكري الفعل املتأخر عن الفاعل4فصل 
                                 اللغة

مؤسس    ابن كيسان  مذهب  وفق  جمازيٍا  مؤنٍث  إىل  يعود  ضمري  إىل  املسند  الفعل  وأتنيث  تذكري 
        املدرسة البغدادية

)ملحوظة: لكل هذه الفقرات توجيه آخر سنذكره الحقا. غري أننا نذكرها 
العرب يقّر هبا ولو واحد  هنا، ألننا لن نتواين عن تبيان أي لغة من لغات  

 من جهابذة اللغة وتتضمنها لغة املسيح املوعود عليه السالم.(
: وال نقدِّم األقّل على األكثر إال عند ))قرينة يوجب(( تقدميه عند  616

 أهل املعرفة )إمتام احلجة(.
نزول  617 على  يدل((  ال  للساعة{  لعلم  }وإنه  ))آية:  أن  فاحلاصل   :

 بشرى،(. املسيح قط )محامة ال
: إن ))اجلملة اآلتية ... يدل(( على رفع اجلسد بعد اإلانمة. )محامة  618

 البشرى(
)محامة  619 املواعيد.  هذه  أجزاء  من  فليس((  النزول  ))عقيدة  وأما   :

 البشرى(
 : وزعموا أن ))الَنبالة ال حيصل(( إال ابلِنبال )اعجاز املسيح(. 620
(( ويـُْؤثَر عند شرِب ُزالله )إعجاز املسيح( : كما أن ))البئر 621  حُيَبُّ
أعني 622 يف  يُظِهر((  الرمحانية،  الطريقة  على  ))اإلفاضة  أن  فثبت   :

 املستفيضني شأَن احملبوبّية )إعجاز املسيح(
املعبودات  623 أو  املعبودين  من  ))العبادة ال جيوز(( ألحٍد  أن  فمعناه   :

 )إعجاز املسيح( 
ورة "بين إسرائيل" مينع(( املسيَح أن يرقى يف السماء  : أال ترى أن ))س624

 )إعجاز املسيح( 
أنبياء بين  625 النور والفاحتة، أن ))هذه األّمة يرث((  : وأشار يف سورة 

 إسرائيل على الطريقة الظّلّية )إعجاز املسيح( 

 الفقرات
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 : أو هذه ))ثـُْلمٌة ما أراد هللا أن يسّد(( )ُنم اهلدى(626
ف املهديَّ بعده أهُل مكة ))بفراسة يزيد(( العرفاَن وإذا انكسفا فيعرِ :  627

 )ُنم اهلدى( 
شبهة   :628 الطالب كلَّ  عن  يدرَأ((  ))عقيدًة  أُعطيُت  أيّن  آايت  ومن 

 )كتاب حجة هللا( 
جواز عود الضمري مذكرا على املؤنث اجملازي؛ أي جواز تذكري الفعل إذا  

اجملازي. كالقول: الشمس طلع. وهذا  كان فاعله ضمريا يعود إىل املؤنث  
مذهب تفراد به ابن َكيسان مؤسس املدرسة البغدادية يف النحو، حيث  
الضرورة  يف  فتبيحه  الرائجة  القاعدة  أما  وشعرا،  نثرا  األمر  هذا  أجاز 

 الشعرية فقط.
 ويف هذا جاء:  

إىل  املسند  الفعل  يف  والتأنيث  التذكري  جواز  إىل  ابن كيسان  وذهب   "
م التأنيث؛ضمري  جمازي  االسم    ؤنث  إىل  املسند  الفعل  يف  جيوز  فكما 

ألنه الظاهر اجملازي التأنيث تذكري الفعل وأتنيثه، فإنه جيوز مع املضمر، 
واملظهر.  املضمر  بني  فرق  الصبان:    ال  حاشية  .  54  -   53/  2انظر 

اللوامع:   ابن  225  -  224/  2والدرر  ألفية  إىل  املسالك  }أوضح   ".
 ({  96/ 2مالك )

أما كون القاعدة الرائجة ال جتيز ذلك إال يف الشعر، فهذا ال يقدح يف  
أيضا،   الرائجة  للقاعدة  خالفا  سيبويه  جوز  حيث  ابن كيسان،  منطق 

كالقول: قال  تذكري الفعل مع املؤنث احلقيقي والقياس عليه على قلة ،  
  فالنة.

ا اإلمام  لغة  يف  ورودها  هو  النثر  يف  اللغة  هذه  صحة  يؤكد  لشافعي وما 
كل   ألبانُ و   حيث قال:  "وحنن حنيط أن لنب اإلبل والغنم خيتلف،  احلجة،

الرسالة،َيتلفواحد منهما   املسند إىل 557" ]  الفعل )خيتلف(  [ فذكر 
 ضمري )ألبان( املؤنث اجملازي.  

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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 من الشعر: 

نا: إن السماحة واملروءة  1 ... قربا مبرو على الطريق الواضح" )واألصل:    ُضما
 ُضّمنتا( 

وال  2  ... َوْدَقها  َوَدَقْت  ُمزنٌَه  فال  أَبْ َقل:  األصل:    َأْرَض  )وكان  ِإبقاهلا. 
 أبقلْت.( 

فِإنَّ  3  ... بُّدَلْت  ِلمىّت  تـََرْى  ما  فإما  َأودى:  )واألصل:    احلََوادث  هبا. 
 أودْت(.

 ة الشافعي: رسال
"  َيتلفكل واحد منهما    ألبانُ و   : "وحنن حنيط أن لنب اإلبل والغنم خيتلف،4

 [ 557] الرسالة،
 

من   مؤيِادة   شواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  
واحلديث   القرآنية  

 الشريف واألدب العريب

4Dn-https://wp.me/pa2lnY     (  101)مظاهر 
 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : أساليب احلمل على املعىن يف التذكري والتأنيث5فصل 
هذا الفصل هو تقدمة وتفصيل ملوضوع احلمل على املعىن يف التذكري والتانيث، وقد شرحنا فيه هذا 
األسلوب وأمهيته وبيّنا شيوعه يف اللغة العربية ال سيما يف القرآن الكرمي، مث أوردان الكثري من الشواهد 

 علقة ابحلمل على املعىن. املؤيدة على هذا األسلوب، واليت تدعم التوجيهات يف الفصول األخرى املت
 احلمل على املعىن يف التذكري والتأنيث:  

إن من أهم األساليب اليت توّجه عليها العديد مما ورد يف كالم املسيح املوعود عليه السالم هو أسلوب 
احلمل على املعىن، وهو يف احلقيقة ابب واسع، يشمل احلمل على املعىن يف التذكري والتأنيث واملفرد  

  مع وغريها.واجل
ابب  حتت  اخلصائص  يف كتابه  جين  ابن  صنافه  وقد  اللغة،  ويف  الكالم  يف  التفنن  أساليب  من    وهو 

 وقال عنه ما يلي:  "ابب يف شجاعة العربية"

https://wp.me/pa2lnY-4Dn
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"اعلم أن هذا الَشْرج غور من العربية بعيد، ومذهب انزح فسيح. قد ورد به القرآن وفصيح الكالم 
املذك ومنظوًما؛ كتأنيث  يف منثورًا  واجلماعة  اجلماعة،  يف  الواحد  معىن  وتصوير  املؤنيث،  وتذكري  ر، 

وغري   فرًعا،  أو  اللفظ  ذلك  أصاًل كان  األول،  عليه  يكون  قد  لفظ  على  الثاين  محل  ويف  الواحد، 
 ([ 413/  2]اخلصائص ) ذلك مما تراه إبذن هللا."

 وجاء عن هذا األسلوب أيضا: 
حلقته أبصله، وإذا  أألن التذكري أصل، فإذا ذّكرت املؤنث    " وتذكري املؤنث أحسن من أتنيث املذكر؛

والتذكري والتأنيث محال على املعىن ال يكون إال يف األمساء اجملازية  أنّثت املذكر، أخرجته عن أصله.  
قال ابن رشيق القريواين: وال جيوز أن تؤنث مذكرا على   ألن احلقيقية ليس هلا معىن اثٍن فتحمل عليه،

 احلقيقة من احليوان، وال أن تذّكر مؤنثا" 
وليس مرادان من احلمل على املعىن يف أتنيث املذكر وتذكري املؤنث إال أن لالسم معىن آخر فُيحمل على 

إذا   املعىن، أما  فال  ذلك  لغتان،  فيه  أو كانت  ويُؤناث،  يُذكار  االسم  املعىن،  كان  على  محال  يكون 
" وزعم بعض النحويني أن النفس تذكر وتؤنث فال يكون الكالم    ولذلك قال أبو الربكات األنباري:

 حمموال على املعىن". 
من ومما نقله ابن جين من أتنيث املذكر قوله:" رجال  مسعت  قال:"  عمرو،  أيب  عن  األصمعي  حكى 

لغوب،   فالن  يقول:  أتقول  افاحتقرهت  جاءته كتايباليمن  له:  أليس  ؟!  جاءته كتايب. فقلت  نعم  قال 
 " ...  بصحيفة؟

قال ابن جين:" وإذا جاز أتنيث املذكر على ضرب من ضروب التأويل، كان تذكري املؤنث ملا يف ذلك 
  [204 –  203رّد الفرع إىل األصل أجدر" .. " إ. ه ]احلمل على املعىن يف العربية ص 

 وب ما يل: ومن بني ما ورد فيه هذا األسل 
األسلوب يف مسألة عود الضمري على مذكور من قبل،  - فقد يعود الضمري مذّكرا على   يكثر هذا 

سواء كان ذلك الضمري مما اتصل  مؤنث محال على املعىن، وقد يعود مؤنثا على مذكر محال على املعىن؛  
اإلمام الشافعي. كقول    ابلفعل أو غري الفعل. كما هو وارد يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف ولغة

   شيئاً كثرياً فيثبتها. الشافعي:
كما وجيوز احلمل على املعىن يف الفعل املسند إىل ضمري عائد إىل مؤنث جمازي، كالقول: الشمس    -

الشافعي:    ، طلع وقول  أزعجين،  َيتلف وصيحتك  منها  واحد  أعاله جتويز    .وألبان كل  أثبتنا  وكّنا 
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املدرسة البغدادية هلذا األسلوب، وعلى رأسهم ابن كيسان، فعندهم جيوز تذكري الفعل للمؤنث اجملازي 
 سواء تقدم الفعل عن الفاعل أو أتخر. 

را جمازاي، سواء تقدم أو أتخر    - ويف احلمل على املعىن كذلك جيوز أتنيث الفعل إذا كان الفاعل مذكا
عن   الفعل مؤنثا على مذكر جمازي    الفاعل.الفعل  إليه  الضمري الذي يسند  يعود  أي جيوز أيضا أن 

  -  12{ )الفرقان  ِإَذا رََأهْتُمْ *  َسِعريًامذكور من قبل؛ كل هذا كاآلايت: }َوأَْعَتْداَن ِلَمْن َكذََّب اِبلسَّاَعِة  
   جاءته كتايب وضاءت األفق. ( وكالقول:13

يف   - األسلوب  هذا  ورد  املعىن.  كما  على  محال  العدد  ر  ويذكَّ يؤنَّث  حيث  العدد،  كاآلية:    ابب 
أَْمثَاهِلَا{  َعْشُر  (. واآلية: }َمْن َجاَء اِبحلََْسَنِة فـََلُه  161أمَُمًا{ )اأَلعراف    ْسَباطًاأَ   اثْ َنيَتْ َعْشَرةَ }َوَقطَّْعَناُهُم  

 ( 161)األَنعام 
اإلشارة  - أمساء  يف  املعىن  على  احلمل  ورد  أتنيث)هذه الصوت( )وذلك الرزية(؛    كما  وتذكري    ويف 

للفاعل السابق  والوصف )دّرت عليهم صوُب( و )ضاءت األفق(؛    الفعل  النعت  مثل  التوابع    ويف 
)تركتين يف الدار ذا غربة( بدال من ذات   ويف احلال وصاحبه  كاآلية )بلدة ميتا( والشعر )البانة املنفطر(،

 : )العشية ابرُد(. لشعرويف خرب املبتدأ كما يف اغربة. 
املذكور"   - "الشيء  أو  "الشيء"  على معىن  املعىن  َيمل  كما يف: فلما رأى الشمس ابزغة قال   قد 

اآلخرهذا ريب. مبعىن "هذا الشيء ريب" ،   على  أحدمها  ُغلاب  ومؤنثا  مذكرا  الشيء  حوى  إذا  ،  أو 
، فيغّلب أحدمها على اآلخر يف احلديث  مثال: )النعمة( قد حتوي مذكرا كاملال أو مؤنثا كالسعة والرفاهية

 عن النعمة.
ألنه قد تكون مبعىن مصدر آخر مرادف هلا أو    واملصادر املؤنثة جيوز أن حُتمل على معىن املذكر،  -

والوفاة على معىن اهلالك واملوت، والكلمة على  فاحلياة قد حُتمل على معىن البقاء؛مبعىن كلمة أخرى؛ 
 معىن الكالم إخل.

فتذّكر على معىن اللفظ أو احلرف، وتؤنث على   مل على املعىن يف األلفاظ واحلروف واألدواتوَيُ   -
 معىن الكلمة أو اللفظة أو األداة، فنقول:

الكاف مكتوب: على معىن: حرف الكاف أو لفظ الكاف مكتوب. و )الكاف( مكتوبة أي كلمة  
 الكاف مكتوبة. 
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لفظ   لفظة )البنت( مكتوب: على معىن  أو  )البنت( مكتوبة: على معىن كلمة  و  )البنت( مكتوب. 
 )البنت( مكتوبة. 

)كيفما( مكتوب: أي لفظ )كيفما( مكتوب. و )كيفما( مكتوبة: مبعىن لفظة أو أداة أو كلمة )كيفما(  
 مكتوبة. 

اجلماعة.   - على معىن  والتأنيث  اجلمع  على معىن  التذكري  مجع  يف كل  وذلك )وفق املذهب   وجيوز 
 كاسم اجلنس اجلمعي،  أو كل ما هو مبعىن اجلمع  -( ال سيما مجوع التكسري  أعاله  كويف كما أسلفناال

)وهو ما يفرق بينه وبني مفرده ابلتاء، أي إذا حلقته التاء دّل على مفرد، مثل: شجر /شجرة، بقر /بقرة(  
)وهو ما ال واحد له من لفظه، مثل: قوم وذود( أن يُذّكر على معىن اجلمع وأن يُؤّنث على   واسم اجلمع

 معىن اجلماعة.
مثله يف جواز تذكريه وأتنيثه، وذلك يف اسم  كما وجيوز أتويل املفرد على معىن اجلمع ومعاملته ك  -

)مثل العمل: أي كل عمل/ األعمال، واملرأة:    اجلنس املعرف أبل اجلنسية اليت تفيد استغراق اجلنس
 أي كل امرأة/ النسوة( فيجوز تذكريه على معىن اجلمع وأتنيثه على معىن اجلماعة.

 
 يف أتنيث املذكر:  

 القرآن الكرمي: 
(. مَحََل )أسباط(  161أمَُمًا{ )اأَلعراف    اثْ َنيَتْ َعْشَرَة َأْسَباطًااُهُم  : }َوَقطَّْعنَ 1

 على معىن )أمم أو ِفَرق(.
يَرِثُوَن  2 }الَِّذيَن  )املؤمنون  ِفيَها  ُهْم    اْلِفْرَدْوسَ :  محل  12َخاِلُدوَن{   )

 )الفردوس( وهو مذكر على معىن )اجلنة( املونث فأنث الضمري )فيها(. 
َها  ِإَذا ُهْم    َسَناأبَْ : }فـََلمَّا َأَحسُّوا  3 ( محل )البأس(  13يـَرُْكُضوَن{ )األنبياء  ِمن ْ

 على معىن )الشدة( فأعاد الضمري مؤنثا عليه يف )منها( على رأي أيب حيان. 
( محل )الطاغوت( 18{ )الزمر  يَ ْعُبُدوَهاَأْن    الطَّاُغوتَ : }َوالَِّذيَن اْجتَـنَـُبوا  4

 عىن )األهلة( املؤنثة فأنث الضمري العائد عليها يف )يعبدوها(. املذكر على م
بُوا اِبلسَّاَعِة َوأَْعَتْداَن ِلَمْن َكذََّب اِبلسَّاَعِة  5 رََأهْتُْم  ( ِإَذا  12)  َسِعريًا: }َبْل َكذَّ

( مَحل  13  -  12({ )الفرقان  13تـََغيُّظًا َوَزِفريًا )هَلَا  ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد مسَُِعوا  

من   مؤيِادة   شواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  
واحلديث   القرآنية  

 الشريف واألدب العريب
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معىن )الس  على  املذكر   عري( 
 )النار( املؤنثة فأعاد الضمري مؤنثا يف )رأهتم( و )هلا(. 

 احلديث الشريف: 
: ويف احلديث الشريف: }َأْسرُِعوا اِبجْلَِناَزِة فَِإْن َتُك َصاحِلًَة َفَخرْيٌ تـَُقدُِّموهَنَا 6

البخاري, كتاب    َوِإْن َيُك ِسَوى َذِلَك َفَشرٌّ َتَضُعونَُه َعْن رِقَاِبُكْم{ )صحيح
اجلنائز( أّنث الضمري يف )تقدموهنا( وهو عائد إىل اخلري املذكر إذ محله على  

 معىن الرمحة أو احلسىن.
دخل  هبا  : يف احلديث الشريف:" من صام يوما ابتغاء وجه هللا ختم هللا له  7

اجلنة". أنّث الصوم أو العمل الصاحل املقصود من الصوم، على إرادة معىن 
 ة( فقال )هبا(. )العباد

 الشعر: 
 كاعباِن ومعصرُ   ثالث شخوص: فكان جمنّىى دون من كنت أتقي ... 8

 محل )شخوص( على )النسوة( فجاء العدد مذكرا وحقه أن يؤنث )ثالثة( 
 ... وأنت بريء من قبائلها العشرِ عشر أبطن : وإن كالاب هذه 9

 وحقه أن يؤنث )عشرة(محل )أبطن( على معىن )القبائل( فجاء العدد مذكرا  
 هذه الصوتُ : اي أيها الراكب املزجي مطيته ... سائل بين أسد ما 10

 محل )الصوت( على معىن )الصيحة( واالستغاثة فأنث اسم اإلشارة  )هذه( 
 سارية درورا   صوبُ ... عليهم  فدرات  : أجادت وبل مدجنة 11

 دّرت( أّنث )صوب( محال على معىن )الدفعة( من املطر فأنث الفعل )
 إنفاِدهاقبل  شراهَبم : لقوم وكانوا هم املنفدين ... 12

 أّنث )الشراب( على معىن )اخلمر( فأعاد الضمري مؤنثا يف )إنفادها( 
 األفقُ بنورك  وضاءت: وأنت ملا ولدَت أشرقت الـ ... أرض 13

 محل )األفق( على معىن )الناحية( فقال )ضاءت( 
 منتهاهابيت أهلَك  رسوال: أال من مبلٌغ عين خفافا ... 14
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أنّث لكون صيغة   أو  )منتهاها(؛  فقال  الرسالة  )الرسول( على معىن  محل 
 فعول مما يستوي فيه املذكر واملؤنث. 

 وقول األعرايب:  
 . أنث )كتاب( على معىن )الصحيفة(.  جاءته كتايب : 15

 من رسالة الشافعي: 
أن اخلراج    : "ووجدان عروة يقول: حدثتين عائشة: أن رسول هللا قضى16

سنناً حيُِل هبا    شيئاً كثرياً فيثبتهاابلضمان  فـَيـُثـَبِّته سنَّة، ويروي عنها عن النيب  
[ ) محل "شيئا" على معىن األحاديث فأنّثه وأعاد  453وحيرم." ]الرسالة،  

 الضمري عليه مؤنثا يف "فيثبتها"(. 
  أنه   خصلتان: إحدامها:  ففيه  والعبُد يف ِمْلكي  ن اخلراجم  فما أخذت :  17

الثمن، واألخرى:   له حصة من  البائع، ومل يكن  يف  أهنا  مل يكن يف ملك 
[ ]ذّكر  556- 557ملكي، ويف الوقت الذي خرج فيه العبد" ] الرسالة،  

الضمري العائد إىل اخلراج أو جزء اخلراج الذي ذكره يف )ما أخذت(، وقال:  
ا" على أتويل معني. ويعلق أمحد  فيه/ إنه؛ مث بعد ذلك أّنث الضمري يف "أهن

له:   الصفحة ويقول مؤكدا  التأنيث يف هامش نفس  فإن  شاكر على هذا 
اللفظ دون  املعىن  على  الضمري  تعيد  ما  حيتمل  العرب كثريا  هنا  واملعىن   ،

معىن  على  اخلراج  من  )اجلزء(  محل  التأويل  يكون  قد  بتأّول[.   التأنيث 
 )احلصة(.  

 ملؤنث: ومن األمثلة على تذكري ا
 القرآن الكرمي:  

َحَضَر  1 }َوِإَذا  فَاْرزُُقوُهْم    اْلِقْسَمةَ :  َواْلَمَساِكنُي  َواْليَـَتاَمى  اْلُقْرىَب    ِمْنهُ أُوُلو 
( محل )القسمة( على معىن )املال(  9({ )النساء 9َوُقوُلوا هَلُْم قـَْواًل َمْعُروفًا )

 أو )املرياث( فأعاد الضمري مذكرا يف )منه(.
َنا بِِه  : }رِزْ 2 َوَأْحيَـيـْ لِْلِعَباِد  ًتاقًا  َمي ْ (  12({ )ق  12َكَذِلَك اخْلُُروُج )  بَ ْلَدًة 

 محل )بلدة( على معىن )البلد( أو )املكان( فذّكر )ميتا( النعت.
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  اَي َحْسَراَت َعَلى َما فـَرَّْطُت يف َجْنِب اَّللَِّ ..... بـََلى َقدْ نَ ْفٌس  : }َأْن تـَُقوَل  3
ْبَت هِبَا َواْسَتْكرَبَْت وَُكْنتَ   آاَيِت   َجاَءْتكَ    -   57ِمَن اْلَكاِفرِيَن{ )الزمر    َفَكذَّ

( محل )النفس( املؤنثة على معىن )الشخص( املذكر فذّكر األفعال أزو 60
 الضمري يف: )جاءتَك، وكذبَت، واستكربَت، وكنت(. 

لِْلَواِلَدْيِن   اْلَوِصيَّةُ : }ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تـََرَك َخرْيًا  4
َلهُ   ( َفَمنْ 181َواأْلَقْـَرِبنَي اِبْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنَي )  َعُه  بـَْعَدَما    بَدَّ َا  مسَِ فَِإمنَّ

لُونَهُ ِإمْثُُه َعَلى الَِّذيَن   ( محل )الوصية( على معىن 182  -  181{ )البقرة  يُ َبدِا
 )اإليصاء( فأعاد الضمري مذكرا يف: )بّدله، ومسعه، ويبدلونه(. 

ْنَساَن ُضرٌّ َدَعااَن مُثَّ ِإَذا َخوَّْلَناُه  5 َا  نِعَمًة  : }فَِإَذا َمسَّ اإْلِ   ُأوتِيُتهُ ِمنَّا قَاَل ِإمنَّ
ر الضمري يف )أوتيُته( وإن كان  ( قال أبو حيان: وذُكّ 50َعَلى ِعْلم{ )الزمر 

)النعمة(، ألن معناها مذكر، وهو )اإلنعام(، أو )املال( على   عائدا على 
النعمة،   النعمة ابملال، أو املعىن: شيئا من  أو ألهنا تشتمل  قول من شرح 

 على مذكر ومؤنث فغلب املذكر.
ا 6 رََأى  }فـََلمَّا  ْمسَ :  قَاَل    لشَّ )األَ َهَذا  اَبزَِغًة   } إىل 79نعام  َريبِّ أشار   )

املؤنث إبشارة املذكر، أو محَله على معىن )هذا الشيء(، أو الطالع أو الضوء 
 أو املرئي أو الكوكب.

ُرِك  7 يـَُبشِّ َمْرمَيُ ِإنَّ اَّللََّ  اْلَماَلِئَكُة اَي  قَاَلِت  اْلَمِسيُح امْسُُه  ِمْنُه  ِبَكِلَمٍة  : }ِإْذ 
عمران   )آل  َمْرمَيَ{  اْبُن  )الشيء( 46ِعيَسى  معىن  )الكلمة( على  ( محل 
 و)الولد واملولود( فقال )امسه(. 

 احلديث الشريف:  
َوِقَرطَتَـُهنَّ 8 َوَقاَلئَِدُهنَّ  ُحِليـَُّهنَّ  يـَْنزِْعَن  }َفَجَعْلَن  الشريف:  احلديث  يف   :

)مسند   ِبِه{  ْقَن  يـََتَصدَّ ِباَلٍل  ثـَْوِب  ِبِه يف  يـَْقِذْفَن  أمحد، كتاب  َوَخَواتِيَمُهنَّ 
ابقي مسند املكثرين( ذّكر الضمري يف )به( ألنه محل كل ما ذكره من قبل 

 ،على معىن )املال أو احللي أو الشيء املذكور(. 
 الشعر: 
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 ... وللسبع خري من ثالث وأكثرثالثة سبع وأنتم قبائلنا : 9
(  قال )ثالثة( وحقها أن تكون )ثالث( يف عدد القبائل، إال أنه محل )القبائل

 على معىن )البطون( املذكر األصل.
 وثالث ذود ... لقد جاز الزمان على عيايل ثالثة أنفس: 10

قال ثالثة أنفس وحقها ثالث أنفس ألن النفس مؤنثة، ولكنه محل )النفس(  
 على معىن )الشخص أو اإلنسان( املذكرة. 

 ذيل مسفورفيه يعفيها املور ...... لكل ريح   الدار َ : هل تعرف 11
املؤنثة محال هلا على معىن   )الدار(  )فيه( وهو عائد على  الضمري يف  ذّكر 

 )املكان أو البلد(. 
 والعشية ابردُ : هنيئا لسعد ما اقتضى بعد وقعيت ... بناقة سعد 12

 .ذّكر )ابرد( وهو خرب للمبتدأ )العشية( حيث محلها على معىن )العشّي(
 على قربه ... من يل من بعدك اي عامرُ  قامت تبكيه: 13

 غربة ... قد ذل من ليس له انصرُ  ذا تركَتين يف الدار
قال ذا غربة ومل يقل ذات غربة؛ ألن املرأة يف املعىن إنسان؛ فحمل على 

ر احلال )ذا(. املعىن   وذكا
 ملنفطر البانة ا: قال امرؤ القيس: برهرهٌة رخصٌة رودٌة ... كخرعوبة 14

)الغصن   معىن  على  )البانة(  محل  إذ  البانة  نعت  وهي  )املنفطر(  ذّكر 
 والقضيب(.

 فاعلمي ... ونريان حرب حني شب وقودها  الرزية اي هند فذلك: 15
 أشارت بـ )ذلك( املذكر إىل )الرزية( وهي مؤنث محال هلا على معىن )الرزء(. 

 ى الطريق الواضح... قربا مبرو عل  السماحة واملروءة ُضمناا: إن 16
ذّكر  أنه  إال  تكون )ضمنتا(،  أن  )ُضمّنا( وحقها  الضمري مذكرا يف  أعاد 
)السماحة( محال هلا على معىن )السخاء(، وذّكر )املروءة( محال على معىن  

 )الكرم(.
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)ملحوظة: معظم هذه األمثلة وتفسريها منقول من كتاب احلمل على املعىن 
  العنبكي. ( يف العربية  للدكتور علي عبد هللا

4CO-https://wp.me/pa2lnY     (  107)مظاهر 
 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 "احلياة" : سرا التذكري يف كلمة 6فصل 
                                  اللغة

 محل كلمة )حياة( املؤنثة على معىن )البقاء( أو )احليوان( وهي مصادر تفيد ذات املعىن.      
من غري وجود هؤالء السادات.   حبياهتم الروحاين: الناس ال يعيشون 296

يعيشون   ال  الناس  معىن:  على  محل  التذكري:  أسباب  البشرى(.  )محامة 
حبيواهنم/ ببقائهم الروحاين. شبيه ابآلية "بلدة ميتا" والشعر" البانة املنفطر"  

 ذّكر النعت محال على معىن )البلد( و )الغصن( على التوايل. -حيث 
والرفع الروحاين. )محامة    احلياة الروحاين: فما معىن هذا احلديث إال  630

 البشرى(. كسابقه، أي البقاء الروحاين.
؟ )نور احلق(. كسابقه، محل على معىن )البقاء( احلياة احلقيقي: فأين  316

 احلقيقي أو )احليوان( الذي يعين احلياة احلقيقية، فجاء النعت مذكرا.
ال حبياته الروحاين.    ماينحبياته اجلس : رفع عيسى إىل السماوات الُعلى  326

 )إمتام احلجة( كالسابق
بنص القرآن الكرمي. )محامة البشرى(. محله    اثبتكليم هللا  حياة  : بل  336

من  املثال  يف  )اثبت(، كما  مذكرا  اخلرب  فجاء  واحليوان  البقاء  معىن  على 
الشعر: .. والعشية ابرُد، محلها على معىن )العشّي( فذّكر اخلرب. وقد تكون 

 سبت )احلياة( التذكري من املضاف إليه.  اكت
البصري. )مواهب الرمحن(    اثبتعيسى  حياة  : إن  346 مبا قال احلسن 

 كالسابق.
ابلنصوص احلديثية.    اثبت  -صلى هللا عليه وسلم    -  حياة رسولنا: أن  356

 )محامة البشرى( كالسابق 

الشرح   مع  الفقرات 
من  املؤيِادة  والشواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  
واحلديث   القرآنية  

 يف واألدب العريبالشر 
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إن  366 عيسى:  بل   ليس  ،حياة  نبينا  إبراهيم   هو  كحياة  حياة  دون 
البقاء واحليوان فعاد   وموسى. )مكتوب أمحد(. محل ) احلياة( على معىن 
القرآن  األمثلة يف  العديد من  )هو( مذكرا، كما يف  و  )ليس(  الضمري يف 
ْنَساَن ُضرٌّ َدَعااَن مُثَّ ِإَذا َخوَّْلَناُه   الكرمي واحلديث الشريف كمثل: }فَِإَذا َمسَّ اإْلِ

َا أُوتِيُتُه َعَلى ِعْلم{ )الزمر  نِْعَمًة ِمنَّ  (.محل )النعمة( على اإلنعام.  50ا قَاَل ِإمنَّ
اْلَوِصيَُّة   َخرْيًا  تـََرَك  ِإْن  اْلَمْوُت  َأَحدَُكُم  َحَضَر  ِإَذا  َعَلْيُكْم  }ُكِتَب  واآلية: 

َلُه بـَْعَدَما  ( فَ 181لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْـَرِبنَي اِبْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنَي ) َمْن بَدَّ
َا ِإمْثُُه َعَلى الَِّذيَن يـَُبدُِّلونَُه{ )البقرة   َعُه فَِإمنَّ ( محل )الوصية(  182  -  181مسَِ

 على معىن )اإليصاء( فأعاد الضمري مذكرا يف بّدله، ومسعه، ويبدلونه. 
 وال َرَدى؟ )حجة هللا( كالسابق  بعدهال نزع حياة  : فهل تريدون 376

 
رات التالية فهي األخرى تتخرج وتوجه على نفس األسلوب من  أما الفق

احلمل على املعىن يف كلمة "احلياة" حيث محلت على معىن "البقاء" أو  
)التجبب(.   على  فحمله  ُجبُتك،  ختراق  التايل:  املثال  "احليوان"؛ كما 
فصلناه   )السرور(؛ كما  معىن  على  )احملبة(  محل  حمبُتك،  زيدا  ووافق 

أ إال  توجيهاتنا  سابقا.  يف  مشلناها  قد  ألننا كنا  ؛  العدا يف  نشملها  لن  ننا 
فاصل   بوجود  سواء  اجملازي  املؤنث  للفاعل  الفعل  تذكري  يف  األخرى، 

 بينهما أو عدم وجوده. 
 
فلو فُرض حياة املسيح إىل هذه األايم للزم أن يكون نبّينا حيًّا إىل نصف    -

 هذه املدة. )محامة البشرى(
يوم  بل جيب إلمتامه    - الزمان إىل  حياُة كّفار بين إسرائيل كلهم من أول 

 القيامة، ومع ذلك جيب حياة املسيح إىل يوم الدين. )محامة البشرى( 
 فِمن أين ُعِلَم حياة املسيح بعد موته الصريح؟ )مكتوب أمحد( -
 وال خيتلْبكم حياُة الدنيا وخضراؤها. )دافع الوساوس(  -
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 فيها قصة حياة املسيح. )سر اخلالفة( وال تعَجب من أخبار ذُكر  -
 أما يكفي لك حياة الشهداء بنص كتاب حضرة الكربايء. )سر اخلالفة(   -
 ويكون هلم حياٌة من إابرته. )نور احلق( -
عام    - )االستفتاء،  مرمي.  ابن  وحياة  الدين  هذا  حياة  جيتمع  لن  ووهللا، 

1907 ) 
 فأين حصل له احلياة احلقيقي؟ )محامة البشرى(  -
 وُموتوا لرُيَدَّ إليكم احلياُة أيها األحباب. )اخلطبة اإلهلامية(  -
 وَذَهَب احلياُة يف هوى الذهب. )جلة النور(  -
 وَمن آثر املوت لربّه يـَُرّد إليه احلياة. )تذكرة الشهادتني( -

وذلك من منطلق أن   محل كلمة )حياة( على معىن )احليوان( أو )البقاء(.
املصادر املؤنثة جيوز أن حُتمل على معىن املذكر، ألنه قد تكون مبعىن مصدر  
آخر مرادف هلا أو مبعىن كلمة أخرى؛ فاحلياة قد حُتمل على معىن )البقاء(؛  

وت(، و )الكلمة( على معىن )الكالم(،  والوفاة على معىن )اهلالك( و )امل
نـَْيا { )البقرة  حْلََياةُ لِلَِّذيَن َكَفُروا ا زُيِانَ   إخل. كما يف قوله تعاىل: }   ( 213الدُّ

فذّكر   الدنيا(  احلياة  للذين كفروا  )زُين  وجل:  عز  قال هللا  جاء:  هذا  ويف 
)قد جاءكم   )زُين( واحلياة مؤنثة على معىن: زين للذين كفروا البقاء. ومثله:

 ( [212-213/  2"}املذكر واملؤنث )   بصائر من ربكم(.
فكلمة "حياة"، هي مصدر واسم مؤنث أتنيثا جمازاي محَله املسيح املوعود  
عليه السالم، يف كل موضع ذّكره فيه على معىن "البقاء" أو "احليوان" وهي  

 مصادر أخرى تفيد نفس املعىن أي معىن "احلياة"
يوان" حيث إن "احليوان" مصدر آخر مبعىن احلياة ،  فهي تفيد معىن "احل

نـَْيا ِإالَّ هَلٌْو َوَلِعٌب  اَر  كما ورد يف اآلية الكرمية: }َوَما َهِذِه احْلََياُة الدُّ َوِإنَّ الدَّ
 ({ )العْنكبوت65َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن ) اآْلِخَرَة هلََِي احْلَيَ َوانُ 

اَر  65 (. ويقر بذلك لسان العرب حيث جاء فيه: "َويف التـَّْنزِيِل: َوِإنَّ الدَّ
احلياةِ اآْلِخَرَة   داُر  َأي  احْلََيواُن؛  ...    هلََِي  ائَِمِة.  احلَياُة  الدَّ  : بَ رِايٍا اْبُن  قَاَل 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب.  
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َمصاِدر واحِليِا  اَر اآْلِخَرَة هلََِي  واحلََيوان  َل قـََتاَدُة:  قَا  احْلََيواُن؛، ... َوِإنَّ الدَّ
 ." }لسان العرب{.ِهَي احْلََياةُ 
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املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : أسرار التأنيث يف كلمة "الَكِلم" 7فصل 
                                 اللغة

 تذكري وأتنيث أمساء اجلنس اجلمعي على لغات العرب املختلفة  -
 تذكري وأتنيث أمساء اجلنس اجلمعي محال على معىن اجلمع واجلماعة   -
        تذكري وأتنيث كلمة "الَكِلم" محال هلا على معىن "الكلمات" -

)إعجاز املسيح(. }أي الكلمات    املتفراقةالكِلَم  : ليجمع على يدي  386
 املتفرقة/ جمموعة الكلم املتفرقة، فأنث النعت كما ذُّكر النعت يف بلدة ميتا{ 

األوىل: مث نرجع إىل  396 )إعجاز املسيح(. }أي: إىل كلماتنا/    َكِلِمنا 
 جمموعة كلمنا األوىل، أنث النعت كالسابق{ 

رةٍ كِلمٍ : وقد أثبتنا أهنا ُحرَّفت ِمن  064 . )مكتوب أمحد( }أّنث   عربيٍة مطهَّ
 النعت محال على معىن الكلمات أو جمموعة الكلم كالسابق{

الِفَصاُح. صدَره    وتشفي:  416 )حتفة بغداد( }أّنث النعت، كما    الَكِلُم 
 ({ 13({ )الرعد 13يف }َويـُْنِشُئ السََّحاَب الثَِّقاَل )

 . )إعجاز املسيح( }أنث النعت{ الكِلَم املتفراقة: ليجمع على يدي  426
 . )نور احلق( كسابقتها كِلٍم مهفهفةٍ : وكم 436
 قتها مستعَملة يف بلغاء القوم. )نور احلق( كساب كلٍم منقولة: ِمن 446
 . )سر اخلالفة( }أّنث النعت{ الكِلم املُحِفظات: بل حسبوها من 456
ة: وليس من 466  . )اهلدى والتبصرة( كالسابق الكلم احملربَّ

 . )اهلدى والتبصرة( كالسابق الكلم املوشحة: 647
. )مواهب الكِلم الواهيات: وال ُند فيه شيئا مما قال هذا الرجل من  486

 النعت كالسابق.الرمحن( أّنث 

الشرح   مع  الفقرات 
 والتفسري 

https://wp.me/pa2lnY-4Dv
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. )اهلدى والتبصرة( }أّنث اسم اإلشارة كما  هذه الكلم: وال ترتكون  496
يف: هذه الصوت، وكما ذُكِّر مع املؤنث محال على املعىن يف: ذلك الرزية،  

 واآلية: قال هذا )الشمس( ريب{
الكلم:  506 ِمن كّذاب؟ )تذكرة الشهادتني( }أّنث اسم اإلشارة    أهذه 

 كالسابق{
متهافتة:  516 }أي: كلمات/    تلك كلٌم  أمحد(  )مكتوب  متناقضة. 

 جمموعة كلم متهافتة .. ، فأنث النعت واسم اإلشارة كالسابقات{ 
ِمن  526 خترج: "وكم  اإلهلامية، ص    َكِلٍم  )اخلطبة  أفواههم".  (  48من 

}أي: كلمات/ مجاعة وجمموعة كلم خترج. أّنث الفعل والضمري العائد فيه  
( ِإَذا رََأهْتُْم ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد مسَُِعوا هَلَا تـََغيُّظًا 12. َسِعريًا )كمثل اآلايت: } .

 َوَزِفريًا.{ وكما ذُّكر يف: إن السماحة واملروءة ُضمّنا{ 
 . )إمتام احلجة( كالسابقَترِبياليت  الَكِلمِ  :536
.. )مكتوب أمحد( }أعاد الضمري    كلم هللا عن مواضعها: مل حيرّفون  546
َخاِلُدوَن{    مؤنثا ِفيَها  ُهْم  اْلِفْرَدْوَس  يَرِثُوَن  }الَِّذيَن  يف  املذكر كما  على 

)الزمر 12)املؤمنون   يـَْعُبُدوَها{  َأْن  الطَّاُغوَت  اْجتَـنَـُبوا  }َوالَِّذيَن  واآلية:   ،)
18 }) 
 . )محامة البشرى( }كسابقتها{ الكلم عن مواضعها: وحيرّفون 556
هنا: وكان يُزيِّن 566  كالدابغة. )حجة هللا( كسابقتها   الكلَم ويلوا
ينبذوهنا: وال يتدبرون  576 بل  هللا  وراء ظهورهم. )مكتوب أمحد(    َكِلَم 

}أي: ال يتدبرون كلمات هللا / جمموعة كلم هللا بل ينبذوهنا؛ أعاد الضمري 
 مؤنثا محال على املعىن كالسابق{

خرجت: بل  586 )مكتوب أمحد( }أي من أقالم اآلخرين.    تلك َكِلٌم 
هذه   يف:  اإلشارة كما  اسم  فأّنث  خرجت؛  جمموعة كلم  تلك كلمات/ 

( ِإَذا رَأهَْتُْم  12الصوت؛ وأنث ضمري الفعل العائد كمثل اآلية: } .. َسِعريًا )
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ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد مسَُِعوا هَلَا تـََغيُّظًا َوَزِفريًا. وكما ذُّكر يف: إن السماحة واملروءة  
 ُضمّنا{. 

ال أن تُروى. )نور احلق( }أّنث الفعل   كلٌم جيب أن ُتطَوى : بل هي  596
 والضمري العائد فيه كالسابق{

من أفواههم )اخلطبة االهلامية( }أّنث الفعل مع   ِلٍم خترجكَ : وكم ِمن  066
 الضمري العائد فيه كالسابق{

 ِمن لدْن حكيم عليم. )اهلدى والتبصرة( كالسابق َكِلٌم أُفصحتْ :  616
يف  662 اخلرب كما  }أنث  أمحد(  )مكتوب  مذروبٌة.  أسّنٌة  اللئام  : َكِلُم 

أيضا مذكرا  تعترب "كلم"  قد  إذ  العبارة  والعشية ابرد. ال إشكال يف هذه 
 فوصف أبنه كأسنة مذروبة كقولنا: )قول اللئام أسنة مذروبة({ 

ى(  من فم خري املرسلني. )ُنم اهلد  خرجتْ   َكِلٌم َكْشفياةٌ : فإمنا هي  636
 }أنث النعت والفعل مع الضمري العائد فيه{ 

خترُج    وخترج َكِلمُ :  646 }أي:  أمحد(  )مكتوب  أفواههم.  من  احِلكم 
كلمات/ جمموعة كلم احلكم؛ فأنث الفعل كما يف: جاءته كتايب، وضاءت  

 بنورك األفق{
وإذا  656 )تذكرة    مسعوهااحلق    َكِلمُ   عليهم  ُعرضت:  يـَْتأَُقون.  وهم 

الضمري   وأّنث  األفق،  بنورك  ضاءت  يف  الفعل كما  }أّنث  الشهادتني( 
 العائد{

ِلم( لكوهنا اسم جنس مجعي،1 وهو ما   : جواز تذكري وأتنيث كلمة )الكا
  ، مثال بقر/ بقرة، شجر/شجرة، أو بياء النسبة   يفرَّق بينه وبني مفرده ابلتاء 

كِلم/كلمة؛ وقد ورد عن العرب الفصحاء يف هذا النوع من امساء اجلنس 
التذكري والتأنيث على السواء. ففي هذه الكلمات لغتان وارداتن عن العرب 
دون أتويل وال تعليل، وال محل على املعىن، بل أبخذ اللفظ على ما هو 

 عليه. 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب



 
 

230 
 

احلمل على املعىن يف ويف هذا يقول الدكتور علي عبد هللا العنبكي يف كتابه  
أن  العربية، عند حديثه عن اسم اجلنس اجلمعي فيقول: "  النحويون  ويرى 

فيه: هذا خنل وهذه خنل وهذا بقر وهذه   اسم اجلنس يذكر ويؤنث فنقول
يذكره  من  العرب  من  أن  األخفش  وذكر  العرب،  إىل  ذلك  وُنسب  بقر، 

وقد ُنسبت لغة نيث؛  ومنهم من يؤنثه أي: فيه لغتان لغة التذكري ولغة التأ 
جند وأهل  متيم  إىل  التذكري  احلجاز ولغة  أهل  إىل  القرآن  ،  التأنيث  وجاء 

وإذا كان فيه لغتان فال تعليل وال أتويل للتذكري والتأنيث." ]احلمل    ابللغتني.
 [191على املعىن 

 
إذا غضضنا الطرف عن وجود لغيت التذكري والتأنيث لفظا، فلنا أن نوجهها  

 وفق التوجيهات التالية:  
 

: جواز تذكري وأتنيث كلمة )الَكِلم( لكوهنا اسم جنس مجعي، وأمساء  2
تذكريها  إبمكانية  اجلموع  على  يسري  ما  عليها  يسري  اجلمعي  اجلنس 

. ال هلا على معىن اجلماعةمحال هلا على معىن اجلمع، وكذلك أتنيثها مح
ويف هذا يقول الدكتور علي عبد هللا العنبكي يف حديثه عن احلمل على 

والنحويون يرون أن التذكري على  املعىن يف أمساء اجلنس اجلمعية ويقول: " 
اجلماعة معىن  على  والتأنيث  اجلمع  . ويعرّبون عن هذا املعىن بتعبري  معىن 

نس والتأنيث على معىن اجلماعة.والذي نراه  آخر هو أن التذكري ابعتبار اجل
أن التأنيث على معىن اجلماعة وأن التذكري على اللفظ؛ ألن اسم اجلنس  

اجلمع  -مفرد معىن  على  اإلفراد    -وإن كان حيمل  لفظه يف  على  فيحمل 
والتذكري، وعلى معناه يف التأنيث؛ إذ يدل على مجاعة مؤنثة، وعلى اجلمع؛  

 وإن كان مفردا لفظا. ألنه حيمل معىن اجلمع 
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على  3 مذكر  اسم  محل  أي  األمساء،  يف  املعىن  على  احلمل  ابب  من   :
منطلق   من  جيوز  )الَكِلم(  أتنيث كلمة  فإن  هنا  ومن  مؤنث.  اسم  معىن 
محل هذه الكلمة على معىن )الكلمات(؛ وذلك ببساطة ألهنا تعين هذا 

َمُة: اللَّْفظَُة،  ( "والَكلِ 1155املعىن، حيث جاء يف القاموس احمليط )ص:  
تعين   أي:  )كلمة(،  مجع  هي  فالَكِلم  إذن،  ج: َكِلٌم."  والَقصيدُة، 

 الكلمات.
 أمثلة على ورود لغيت التذكري والتأنيث يف أمساء اجلنس: 

اجلمعي(؛   اجلنس  )اسم  أكثره  يؤنثون  احلجاز  فأهل  السكيت:  ابن  قال: 
التمر، وهي الرب، وهي النخل، وهي البقر ... ، وأهل ُند  فيقولون: هي  

ومتيم يذكرون. فيقولون: خنل كرمي، وكرمية، وكرائم. ويف التنزيل: "خنل منقعر" 
 "خنل خاوية" ] النحو الوايف[

 
 ومن األمثلة القرآنية يف تذكري وأتنيث اسم اجلنس اجلمعي: 

النَّاَس َكَأهنَُّ 1 أَْعَجاُز  : " قوله تعاىل: }تـَْنزُِع  َقِعرٍ ْم  ُمن ْ )القمر  خَنٍْل   }21  )
ُْم أَْعَجاُز    خَنٍْل َخاِويَةٍ وقال تعاىل يف التأنيث: }َفرَتَى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى َكَأهنَّ

 (  8({ )احلاقة  8)
( فجمع  58ُسْقَناُه لِبَـَلٍد َميٍِّت{ )اأَلعراف    َسَحااًب ثَِقااًل : }َحىتَّ ِإَذا أَقـَلَّْت  2

على معىن اسم اجلمع )يقصد اسم اجلنس اجلمعي سحاب(، وأفرد )ثقاال(  
 اهلاء يف )سقناه( على اللفظ، ولو محل على املعىن لقال )سقناها(. 

َجِر اأْلَْخَضرِ : وقال تعاىل: }الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن  3  ِمْنهُ اَنرًا فَِإَذا أَنـُْتْم    الشَّ
اللفظ يف81({ )يس  81ُتوِقُدوَن ) الصفة )األخضر( ويف   ( فذّكر على 

الضمري )منه( قال الفراء: "ولو قيل الشجر اخلضر كان صوااب" بدليل قوله  
َها  ( َفَمالُِئوَن  53ِمْن َزقُّوٍم )َشَجٍر  تعاىل: }آَلِكُلوَن ِمْن   (  54اْلُبُطوَن )ِمن ْ

احْلَِميِم )  َعَلْيهِ َفَشارِبُوَن   ( فقد أّنث على  55  -  53({ )الواقعة  55ِمَن 
 يف )منها( وذّكر على اللفظ يف )عليه(. ] احلمل على املعىن يف العربية[   املعىن

من   مؤيِادة   شواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  
واحلديث   القرآنية  

 واألدب العريبالشريف 
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األعراب اسم جنس    (15آَمنَّا { )احلجرات    قَاَلِت اأْلَْعَرابُ }  : اآلية:  4
   مجعي يُذّكر ويُؤّنث مفرده أعرايّب.
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املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : توجيه فقرات أخرى محال على املعىن8فصل 
املؤيِّدة   قرات مع الشرح والشواهد  ]الف  .فيما يلي قائمة ابلفقرات األخرى مع توجيهها محال على املعىن

 [: من القرآن الكرمي والقراءات القرآنية  واحلديث الشريف واألدب العريب
ابلنصوص القطعية اليقينية. )محامة البشرى( }محل )الوفاة(   اثبتعليه السالم  وفاة عيسى: أن 666

أن كلمة  املؤنثة على معىن )املوت( املذكر، فذّكر اخلرب )اثبت( كما يف "والعشية ابرد"، هذا عدا عن  
 وفاة اكتسبت التذكري أيضا من املضاف إليه{ 

 ابآلايت اليت هي قطعية الداللة. )محامة البشرى( }كسابقتها{  وفاة عيسى اثبت: فاعلم أن 676
 

 ابآلايت احملكمة القاطعة. )مكتوب أمحد( }كسابقتها{  وفاة املسيح اثبت: فإن 686
 

العقلُ : وما  696 الصادقني  مشات  )الطاقة 76، ص  رائحته )كرامات  )العقل( على معىن  (. }محل 
والقوة( فأنث الفعل السابق هلا وقال )َّشْت( كالقول: جاءته كتاب؛ حيث أُّول الكتاب ابلصحيفة، 
القائل األعرايب: أوليس بصحيفة!؟ والدليل على هذا املعىن أن املسيح املوعود عليه السالم،  وأجاب 

ألن العقل طاقة حتصل بعد إمرار مقدمات )نور احلق( "؛كذلك بنفسه قال أبن العقل طاقة حيث جاء: "
 معىن العقل هو قوة اإلدراك والتفكري واالستنباط؛ فنقول كما قال األعرايب: أوليس العقل بطاقة.

أو أنه محل )العقل( على اجلمع ألنه معّرف أبل اجلنسية الستغراق اجلنس فصّح أتويله ابجلمع، واجلموع  
ملذهب الكويف، فكأنه قال ما َشت العقول )العقل: كل عقل وأي عقل( رائحته. تذكر وتؤنث وفق ا

هذا مطابق لتفسري ابن مالك للحديث )ما العمُل يف أايم أفضَل منها يف هذه األايم( )صحيح البخاري(  
َيْظَهُروا َعَلى َعوْ  الَِّذيَن ملَْ  الطِّْفِل  القرآنية }أَِو  النَِّساِء{ )النور  حيث أّول العمل ابألعمال. واآلية  رَاِت 

 ( حيث أّول الطفل ابجلمع وقال )الذين({. 33
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النسخ  : وإن القصص ال  067 عليها كما أنتم تُقّرون )اخلطبة اإلهلامية( }محل )النسخ( على جتري 

الفعل كما  معىن اإلزالة، حيث إن النَّسخ الشَّرعّي يعين )يف الفقه( إزالة ما كان اثبًتا بنصٍّ شرعّي؛ فأنث  
أنه محل   أو  الكتاب بصحيفة!؟  أوليس  النسخ إبزالة!؟ كما قال األعرايب:  أوليس  يف "جاءته كتايب"، 
)النسخ( على اجلمع ألنه ُمعرف أبل اجلنسية الستغراق اجلنس، فصح أتويله ابجلمع، واجلموع ُتذكَّر  

مطابق لتفسري ابن مالك للحديث  وُتؤنَّث وفق املذهب الكويف، فكأنه قال ال جتري النسوخ عليها. هذا  
)ما العمُل يف أايم أفضَل منها يف هذه األايم( )صحيح البخاري( حيث أول العمل ابألعمال، واآلية  

(، حيث أّول الطفل ابجلمع وقال 33القرآنية }أَِو الطِّْفِل الَِّذيَن ملَْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَِّساِء{ )النور 
 )الذين({

 
فيها  الرباهني، وكتبت   ومسيُتهايف تلك األايم اليت مضت عليها عشر سنة،    كتااب   ت صّنفتُ : وكن716

 بعض إهلامات. )محامة البشرى(. 
}محل )الكتاب( على معىن )الصحيفة( كقول األعرايب أعاله، فأعاد الضمري عليه مؤنثا يف )مسيتها( و  

،  فخري تقدموهنا إليهاجلنازة، فإن تك صاحلة  )فيها(،كما يف حديث رسول هللا يف البخاري: "أسرعوا اب
إن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم( )صحيح البخاري( وقال ابن مالك فيه:"قلت: موضع 
اإلشكال يف هذا احلديث قوله "فخري تقدموهنا إليها" فأنث الضمري العائد على "اخلري" وهو مذكر.  

 فكان ينبغي أن يقول: فخري تقدموهنا إليه.""{ 
 

فيها من هذه املفاسد؟ )نور احلق(. }محل )الفساد( على    أيُّ فساد توجد: فانظر هذه الدولَة ..  726
معىن )املفسدة( املؤنثة بدليل كلمة )املفاسد( الواردة يف النّص نفسه؛ فقال )توجد( أي أعاد الضمري يف  

بُوا اِبلسَّاَعِة وَ  )أَْعَتْداَن ِلَمْن َكذََّب اِبلسَّاَعِة  الفعل مؤنثا كما يف اآلايت الكرميات: }َبْل َكذَّ (  12َسِعريًا 
( حيث قال )رأهتم( عن 13  -  12({ )الفرقان  13ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد مسَُِعوا هَلَا تـََغيُّظًا َوَزِفريًا )ِإَذا رََأهْتُْم  

 سعري )املذكر({
 

 خباهنم )نور احلق(.  التطهر ال حتل :   736
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 )الطهارة( فأّنث الضمري العائد يف الفعل وقال )حتل( كما يف الفقرة السابقة{}محل )التطهر( على معىن  
 

ختلو: فإن  746 ال  من املرارة. )سر اخلالفة(. }محل )احلق( على معىن )احلقيقة( فأعاد ضمري    احلق 
 الفعل مؤنثا أو أّنث الفعل، كالسابق{

 
املشرتك من احلواّس   جُتَلِايها احلسُّ ت  : ألن العقل طاقة حتصل بعد إمرار مقدمات وإحكام مشاهدا756

 )نور احلق(. 
يف:  الفعل كما  فأّنث  النّص،  يف  املوجودة  احلواس  بدليل كلمة  )احلاسة(  معىن  على  )احلس(  }محل 

 "ضاءت بنورك األفق"{ 
 

الفريدة  766 القصيدة  يُهدُّ :  الَعنِي    ويزيلُ األحقاف،    اليت  اْلَقافَ وأيخُذ  َغنَي  وَلْو عال   )نور  الصَّادَّ 
 احلق(.

}محل )القصيدة( على معىن )القصيد والشعر والقريض والنظم( فذّكر األفعال )يهّد( و )يزيل( و )أيخذ(،  
أوجعين".   "ضربـَُتك  األنباري:  ابن  جّوزه  مبا  شبيه  املدرسة  وهذا  إجازة  على  يتخرج  هذا  أن  ]كما 

 لى مؤنث جمازي[{البغدادية ورئيسها ابن كيسان بتذكري الضمري العائد يف الفعل ع
 

  أهنا َعرَّفَ َحصني، ونور مبني، ومعلِّم وُمعني .... ومن عجائب هذه السورة    الفاحتة حصنٌ :أن  677
 هللَا بتعريف ليس يف ُوْسع بشٍر أن يزيد عليه. )إعجاز املسيح( 

 }محل )السورة( على معىن )الُسور( ويف هذا جاء يف املخصص البن سيده ما يلي:
َي ُسَوُر القرآِن ُسَوراً " املخصص )" ِإن السُّوَر   (. أو قد 182/  5مجع ُسورٍة َوِهي كلُّ َما عال َوهبَا مسُِّ

يكون محلها على )اآلي( و )اآلايت( وهي مجع كلمة آية، ألن السورة يف احلقيقة مجع آايت، ومبا أن  
ما يف اآلية: }َسِعريًا  اجلمع يذكر ويؤنث عاد الضمري إليه مذكرا. وهذا مثيله كما: صيحتك أزعجين، وك

(. أو قد يكون محلها على معىن )احلصن والنور واملعلم( بدليل 13  -  12( ِإَذا رََأهْتُْم{ )الفرقان  12)
]كما وخُترَّج على تذكري ضمري الفعل  السياق، أو محَلها على معىن "النّص" أو "التعليم" أو "الوحي"،.  

 العائد على مؤنث جمازيا وفق ابن كيسان[{ 
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 )نور احلق(. هذه االداعاء: ال خيفى عليكم أن بالد العرب والشام خالية عن أهل 786

}محل )االدعاء( على معىن )الدعوى( أو )الرسالة(، إذ السياق عن دعوى املسيح املوعود عليه السالم 
بـ: "ما هذه  أبنه مسيح ومهدي هذا الزمان؛ فقال هذه االدعاء /الرسالة/ الدعوى/ البشرى. وهذا شبيه  

 الصوت"، و" ذلك اي هند الرزية"{ 
 

اخلطأ: وال يذهْب فكُرك إىل أنه من وقائع القيامة، وإاّيك  796 الذي يُبِعدك من احملّجة )ُنم    وهذه 
 اهلدى(}محل )اخلطأ( على اخلطيئة فقال "هذه"، كالسابق{

 
مبُدى اجلهالت )نور احلق(.    ههتلكه غيا : ومن مل يقتِد هبذه القاعدة فلم تزْل نفسه يف غّي حىت  068

و   "جاءته كتايب"،  غّيه، كـ:  هتلكه  فقال:  املؤنثة،  )الضاللة(  أو  )الغواية(  معىن  على  )الغي(ّ   }محل 
 "ضاءت بنورك األفق"، و"درَّت عليهم صوُب سارية"{

ِهم رجل شريف عارف لسان اإلنكليزية كِحيبِّ يف هللا املولوي ح681
ُ
سن علي، : فهو أن يُنتخب هلذا امل

اخلطة.فإنه من ذوي اهلمة وإنه صاحل   )نور احلق( }محل )اخلطة( على معىن )األمر( وهو أحد    هلذا 
معانيها، أو محلها على معىن )اهلدف( و )التخطيط( فقال )هذا(، كما يف: "هذه الصوت" و"ذلك 

 الرزية"{ 
 

)الطريق( أو )السبيل( أو    )مكتوب أمحد( }محل )الطريقة( على  هبذا الطريقة: وكفاين لو فزَت  826
 )املذهب( وهي من معانيها؛ فقال: )هذا(، كالسابق{ 

 
وأما  836 الوابء أكرب من كّل وابٍء، ...  إن هذا  فُيهلك  : ووهللا،  الروحانية  والروح اآلفات  اجلسم 

وبدليل   معانيها،  )املرض( وهي من  و  )الوابء(  )اآلفات( على معىن  )االستفتاء( }محل  مًعا  واإلميان 
كما أهنا ممكن أن خُترَّج على إعادة الضمري مذكرا على املؤنث  السياق؛ فأعاد الضمري مذكرا عليها. 

ابن كيسان وفق  التكسري على معىن اجلمع   اجملازي   كما: "صيحتك ازعجين"؛ أو جبواز تذكري مجع 
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ؤنثا جمازاي ومجعا  فكأنه قال: مجع اآلفات الروحانية يُهلك .. أي أنه مما حّسن التذكري كون اآلفات م
 جاز فيه التذكري والتأنيث{ 

 
يضرُّ : بل احلق أن هذه  684 الدين يف هذه األوقات. )حقيقة املهدي( }محل )العادات(    العادات 

على معىن )التصرف( أو )النهج(، أو ذّكر العادات لكوهنا مجع، وذلك وفق املذهب الكويف الذي جييز  
اجلموع، وأتنيث كل  ا  تذكري  ر  ذكا ابن  ]أو  وفق  اجملازي  املؤنث  على  مذكرا  الضمري  وأعاد  لفعل 

 كيسان[{
 

أهنم فّتشوا اللغة شاّكني )مكتوب امحد(. }محل )اللعنة( على )العذاب( والذي    واللعنة الثاين:  856
 هو أحد معانيها، فذكَّر النعت كما يف اآلية: بلدة ميتا{

 
 إال الغطاء .. )امتام احلجة(  فإهنا ال يزيدكم: واتركوا الِكرب والُعجب واخليالء، 866

الء على معىن اخلُُلق ألن كل ما ذُكر هي أخالق،  }مَحَل كل ما ذكره من قبل من الكرب والعجب واخلي
يـَْنزِْعَن ُحِليـَُّهنَّ  أو محل على معىن )الشيء( أو )الشيء املذكور( كما يف احلديث الشريف: }َفَجَعْلَن 

ْقَن ِبِه{ )مس  ند أمحد, كتاب ابقي مسند َوَقاَلئَِدُهنَّ َوِقَرطَتَـُهنَّ َوَخَواتِيَمُهنَّ يـَْقِذْفَن ِبِه يف ثـَْوِب ِباَلٍل يـََتَصدَّ
املكثرين( حيث ذّكر الضمري يف )به( ألنه مَحل كل ما ذكره من قبل على معىن املال أو احللي أو الشيء 
املذكور. أو قد يكون محل ثالث اخلصال اليت ذكرها على معىن اجلمع مبعىن: فإهنا مجع صفات ال يزيدكم 

ر الفعل وأعاد الضمري مذكرا على امل ..  {  ؤنث اجملازي وفق ابن كيسان[{]أو ذكا
 

وليس كحياة أهل األرضني، )سر اخلالفة( }محل   حياة روحاين: وما ذكر يف كتابه املبني أن احلياة  876
)احلياة( على معىن )البقاء( أو )احليوان( كما بّيناه أعاله. وكما قال ابن األنباري عن اآلية: "زين للذين  

وأعاد الضمري مذكرا يف )ليس(  لنعت )روحاين( كما يف اآلية "بلدة ميتا"، كفروا احلياة الدنيا"، فذّكر ا
 { على هذا املعىن، أو أعاده مذكرا جلواز ذلك مع املؤنث اجملازي وفق ابن كيسان

 
 الفنت كتولُّد الدود يف اجليفة املنتنة )سر اخلالفة(فيه أايٌم تتولد  ألايم.. أن هذه ا :886
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الزمن، والوقت، والعصر(. فأعاد الضمري عليها مذكرا )فيه(، أو محلها على  }محل )األايم( على معىن ) 
معىن اجلمع ألهنا مجع تكسري، واجلموع تذكر وتؤنث ابلذات مجع التكسري؛ مبعىن إن هذه األايم مجع  

 أايم تتولد فيه الفنت ... وهذا مشابه لبيت الشعر:
 ذيل مسفور  فيه يعفيها املور ...... لكل ريح  الدار َ هل تعرف 

ذّكر الضمري يف )فيه( وهو عائد على الدار املؤنثة محال هلا على معىن املكان أو البلد. ومشابه لآلية  
ْنَساَن ُضرٌّ َدَعااَن مُثَّ ِإَذا َخوَّْلَناُه   َا  نِْعَمًة  الكرمية: }فَِإَذا َمسَّ اإْلِ (  50َعَلى ِعْلم{ )الزمر    ُأوتِيُتهُ ِمنَّا قَاَل ِإمنَّ

 را على مؤنث{يف عود الضمري مذك
 

العادِة" ... )التذكرة منقول عن جريدة "احلكم"،   زايدًة خاِرقَ : "َربِّ زِْد يف عمري ويف عمِر زوجي  896
 ( 13، ص  4/1901/  17، يوم  14، عدد 5جملد 

؛  و)الطول(  }محل الزايدة على معىن )الزّيد(، والزيد هو مصدر الفعل )زاد(، أو محلها على معىن )النماء(
 فذّكر النعت )خارق( كما يف اآلية "بلدة ميتا"{ 

 
ببّينات كتاب هللا املتواتر    فإهنا قد ثبت،  -عليه السالم    -: فانظر مثال إىل مسألة وفاة املسيح  069

 الصحيح )حتفة بغداد(
}محل )املسألة( على معىن )املوضوع( أو )األمر( فأعاد ضمري الفعل مذّكرا على هذا املعىن يف )ثبت(، 

ر الفعل املؤخر عن الفاعل اجملازي كتجويز ابن كيسان  أ كما مّثل لذلك ابن األنباري: صيحتك  و ذكا
أزعجين. أو محلها على معىن )الشيء( مبعىن:"فإهنا شيء قد ثبت" كما يف اآلية: }فـََلمَّا رََأى الشَّْمَس  

{ )األَنعام   رة املذكر )هذا( حبمله على معىن:" هذا ( حيث أشار إىل املؤنث إبشا79اَبزَِغًة قَاَل َهَذا َريبِّ
 الشيء ريب"{

 
عليه السالم    -على وفاة عيسى    شك أهنا يدلا : وقال بعضهم أن آية: }فـََلمَّا تـََوفَـّيـَْتين{ حقٌّ، وال  691

 بداللة قطعية. )محامة البشرى( -
)الوحي(   أو  )القول(  أو  )اللفظ(  معىن  على  تويتين(  )فلما  األلفاظ  أو  اآلية  أو  }محل  )النّص(  أو 

)التصريح(، كأنه قال: وال شك أهنا )لفظ( يدل ... كما قال حضرته يف نفس الكتاب: فال يُقال إن  
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لفظ: }َأَصمَُّهْم َوأَْعَمى{ وأيضا قال:"ولفظ }َوأَْعَمى أَْبَصاَرُهْم{ ". أو محل األلفاظ والكلمات )فلما 
ال وإهنا ألفاظ أو كلمات يدل ... فألفاظ  توفيتين( على معىن مجع كلمات أو مجع ألفاظ؛ فكأنه ق

ضمري    وكلمات مجوع جيوز فيها التذكري حبملها على معىن اجلمع، إعادة  على  هذا  يُوجه كل  قد  أو 
 { الفعل مذكرا على املؤنث اجملازي وفق ابن كيسان

 
بقتها،  على نزول املسيح قط. )محامة البشرى( }كسا  آية: }وإنه لعلم للساعة{ ال يدلفاحلاصل أن    -

 ولكن وجهناها سابقا على عود ضمري الفعل مذكرا على املؤنث اجملازي{ 
 
على رفع اجلسد بعد اإلانمة، يدل  .. يعين }َورَاِفُعَك ِإيَلَّ{    اجلملة اآلتية يف اآلية املتقدمةال يقال إن    -

 )محامة البشرى( }كسابقتها{ 
جيوز : وفِهم أن الرجوع إىل الدنيا موتة اثنية،  692 على أهل اجلنة. )محامة البشرى( }محل    وهي ال 

)املوتة( على معىن )املوت( أو )الشيء( فذّكر الفعل جيوز، كما يف: "إن السماحة واملروءة ُضمّنا"؛ كأنه  
{ )األَنعام  قال: "وهي شيء ال جيوز"؛ كما يف اآلية: }فـََلمَّا رََأى الشَّْمَس اَبزِغَ  (  79ًة قَاَل َهَذا َريبِّ

و أعاد ضمري الفعل مذكرا على املؤنث اجملازي يتجويز ابن  وفيها مَحل على معىن هذا الشيء ريب. أ
 ".{كيسان كالقول:" الشمس طلع، وضربتك أوجعين

 
 . )محامة البشرى(هذه املعىن: مث تُرِيَنا من كتب لغة العرب 693

 )الداللة( فأنث اسم اإلشارة كما يف "هذه الصوت".{ }محل )املعىن( على معىن 
 

، )محامة  تلك العامل: وال ينبغي ألحد أن حيملها على واقعات هذا العامل، أو يقيس عليه حقائَق  694
 البشرى(

ذلك  و  الصوت،  )هذه  )تلك( كما يف  بـ  إليه  فأشار  )املخلوقات(،  على معىن  )العامل(  }محل كلمة 
صد بـ )العامل( اجلمع أي: العوامل؛ ألن )العامل( معرّفة أبل اجلنسية الستغراق اجلنس،  الرزية(. أو قد يكون ق

والعامل   الروحانية  املخلوقات  أن  على  وليدلل  احلّسية،  املادية  العوامل  واستغراق مجيع  اجلمع  معىن  لتفيد 
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الك للحديث: )ما الروحاين، ال يقاس وفق هذا العامل وال أي عامل مادّي آخر. وهذا وفق تفسري ابن م
 العمُل يف أايم أفضَل منها يف هذه األايم( )صحيح البخاري( حيث أّول العمل ابألعمال.{

 
،  وهتوي عدوُّ صفيِا هللا: فهناك جُتَزى النفس ابلنفس والِعرض ابلعرض، وُتشرِق األرض بنور رهّبا،  695

لى معىن )العداوة( فقال )هتوي(، أو  وكذلك جزاء عداوة األصفياء. )اخلطبة اإلهلامية( }محل )العدو( ع
أنثها لكون )عدّو( على صيغة فعول اليت مبعىن فاعل، واليت يستوي فيها التذكري والتأنيث، أي جيوز فيها  
التذكري والتأنيث؛ فيجوز القول: هو عدّو وهي عدّو، وجاء عدّو هللا وجاءت عدّو هللا. وبذلك يكون  

)النفس( وليس الشخص، فاملعىن: هتوي كل نفس عدّو لصفي  القصد من التأنيث محل )العدو( على  
 هللا. أو قد يكون محل )العدو( على معىن )العداوة( فأّنث. وذلك كما يف الشعر:

 منتهاها  بيت أهلكَ رسوال أال من مبلٌغ عين خفافا ... 
صيغة فعول مما  حيث مَحل )الرسول( على معىن )الرسالة( فقال )منتهاها(؛ أو أنّث لكون )رسول( على  

 يستوي فيه املذكر واملؤنث.{
 

 كلها الحتجنا إىل اجملّلدات .. )نور احلق(   هذا الفنت: ولو فّصلنا 696
}محل )الفنت( على معىن )االبتالء( وهو من قبيل محل املؤنث على املذكر واجلمع على املفرد أيضا، 

{ )األَنعام  فأشار بـ )هذا( للمذكر. كما يف اآلية }فـََلمَّا رََأى الشَّ  ( حيث  79ْمَس اَبزَِغًة قَاَل َهَذا َريبِّ
أشار إىل املؤنث إبشارة املذكر، وكما يف الشعر: "فذلك اي هند الرزية فاعلمي" حيث أشار للرزية املؤنث  

َدُهنَّ بـ )ذلك( املذكر. ومحل اجلمع على املفرد كما يف احلديث الشريف: }َفَجَعْلَن يـَْنزِْعَن ُحِليـَُّهنَّ َوَقاَلئِ 
ْقَن ِبِه{ )مسند أمحد, كتاب ابقي مسند املكثرين(    َوِقَرطَتَـُهنَّ َوَخَواتِيَمُهنَّ يـَْقِذْفَن ِبِه يف ثـَْوِب ِباَلٍل يـََتَصدَّ

حيث ذّكر وأفرد الضمري يف )به( ألنه محل كل ما ذكره من قبل على معىن املال أو احللي أو الشيء 
اسم جنس مجعي جيوز فيه التذكري والتأنيث إما لفظا وإما محال له    املذكور. هذا عدا عن أن "فنت" هو

 [{ 111  - 110  - 109على معىن اجلمع ]يُنظر الشرح عن كلمة )الَكِلم( يف مظاهر اإلعجاز 
 

العظمى إىل بعض جبال اجلليل، وقاده بقوهتا  : أو استنبط من قّصة إبليس إذا أتى املسيح كالفيل،  697
 )نور احلق( 
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فيل( املذكر على معىن )الدابة( املؤنث حيث كل الكالم هنا تصويري وتشبيهي ال حقيقة فيه  }محل )ال
عن ذكر الفيل، فأعاد الضمري مؤنثا كما يف اآلية الكرمية }َوالَِّذيَن اْجتَـنَـُبوا الطَّاُغوَت َأْن يـَْعُبُدوَها{ )الزمر  

18 }) 
 

الصَّفاة  : ولكنا ال ُند فيكم قارع  698 الصفات. )نور احلق( }الصفاة تعين احلجر    وقريع هذههذا 
العريض األملس، فهي إذن مذكرة يف معناها أيضا ولذلك جاء اإلشارة إليها ابلتذكري "هذا الصفاة".  
أما إذا أصّر أحد على القول أبهنا فقط مؤنثة وتعين الصخرة امللساء فال إشكال يف ذلك، إذ يكون  

عىن احلجر، فالصخرة هي حجر أيضا، وابحلمل على معىن  املسيح املوعود قد محل )الصفاة( على م
 احلجر جاء التذكري يف اسم اإلشارة )هذا الصفاة( كما يف "ذلك الرزية" و"هذه الصوت"{

 
ما جاء إال لإلماتة وقبض الروح. )محامة مواضعها  يف القرآن يف كل    لفظ التويف : وإذا ثبت أن  699

 البشرى(
كلمة التويف( فأعاد الضمري مؤنثا عليها يف )مواضعها( كما يف: }الَِّذيَن  }محل )لفظ التويف( على معىن )

( حيث محل الفردوس املذكر على معىن اجلنة املؤنث  12يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{ )املؤمنون  
 فقال )فيها({ 

 
قد  : ولو فُرض القدُح لبطُلت املعجزات كلها ابلكرامات،  700 يف صوِر ظهورها. )جلة    شاهَبهافإهنا 
 النور( 

}مَحل املعجزات أو الكرامات على معىن )الشيء( كأنه قال:" فإهنا شيء قد شاهبها"، كما يف اآلية:  
{ )األَنعام   ( حيث أشار إىل املؤنث إبشارة املذكر، حبْمله  79}فـََلمَّا رََأى الشَّْمَس اَبزَِغًة قَاَل َهَذا َريبِّ

يء ريب. أو محَلها على معىن )اجلمع( ألهنا مجع مؤنث سامل واجلموع وفق املذهب  على معىن: هذا الش 
فإهنا مجع كرامات قد شاهبها.   قال:  تذكر وتؤنث، كأنه  ضمري الكويف  عود  على  هذا  َُيرَّج كل  أو 

 { الفعل مذكرا على املؤنث اجملازي وفق ابن كيسان
 

 إال قليل من األتقياء. )جلة النور(وجَهها َشْطَر احلضرِة،  نفًسا وىلا : وال ترى  017
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.  هذه الفقرة توجه أوال على جواز عود ضمري الفعل مذكرا على املؤنث اجملازي وفق ابن كيسان}
 إال أهنا قد ُتوجه حبمل )النفس( على معىن )اإلنسان( فقال )وىل( كما يف: إن السماحة واملروءة ُضمّنا{ 

 
 اء( آانَفهم، )االستفت احلق جتدَع : كأّن 027

}محل )احلق( على معىن )احلقيقة( فأعاد ضمري الفعل مؤنثا أو أّنث الفعل، كما يف اآلايت الكرميات: 
بُوا اِبلسَّاَعِة َوأَْعَتْداَن ِلَمْن َكذََّب اِبلسَّاَعِة َسِعريًا ) ( ِإَذا رََأهْتُْم ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد مسَُِعوا هَلَا تـََغيُّظًا  12}َبْل َكذَّ

 ( حيث قال )رأهتم( عن سعري )املذكر({{ 13 - 12({ )الفرقان  13) َوَزِفريًا
 

رًا: وكانت هذه 037  له يف آخر الزمان من هللا الرمحن. )االستفتاء(  اخلُطاة مقدا
}محل )اخلطة( على معىن )األمر( وهو أحد معانيها، أو محلها على معىن )اهلدف( و )التخطيط( أو  

 اآلية:"بلدة ميتا".{ )الشيء(؛ فذّكر النعت كما يف 
 

 من فوقهم ومن حتت أرجلهم )االستفتاء( برِْجز من هللا أتخذهم: مث ميوتون  047
}محل )الرجز( الذي يعين العذاب على معىن )املصيبة( أو )القارعة( فأعاد ضمري الفعل عليه مؤنثا أو  

بُوا اِبلسَّاَعِة وَ  (  12أَْعَتْداَن ِلَمْن َكذََّب اِبلسَّاَعِة َسِعريًا )أّنث الفعل وقال: أتخذهم( كما يف اآلية: }َبْل َكذَّ
( حيث مَحل السعري املذكر 13  -  12({ )الفرقان  13ِإَذا رََأهْتُْم ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد مسَُِعوا هَلَا تـََغيُّظًا َوَزِفريًا ) 

 على معىن النار املؤنثة فأعاد الضمري مؤنثا يف )رأهتم( و )هلا(.{ 
 

ذب يف اآلايت املشهودة، والكرامات املوجودة، وهبا تتبّدل القلوب، وتزّكى النفوس وتزول  : وإمّنا اجل705
 ابإلسالم، )االستفتاء(  فهي خمتصا  العيوب،

]محل كل ما ذكره مسبقا من اآلايت والكرامات على معىن )الشيء( أو )اإلنعام( أو )السبيل(، فذّكر  
خمتص".   شيء/إنعام  قال:"فهي  ُحِليـَُّهنَّ اخلرب كأنه  يـَْنزِْعَن  }َفَجَعْلَن  الشريف:  ابحلديث  شبيه  وهذا 

ْقَن ِبِه{ )مسند أمحد, كتاب اب قي مسند َوَقاَلئَِدُهنَّ َوِقَرطَتَـُهنَّ َوَخَواتِيَمُهنَّ يـَْقِذْفَن ِبِه يف ثـَْوِب ِباَلٍل يـََتَصدَّ
قبل على معىن املال أو احللي أو املكثرين( من حيث تذكري الضمري يف )به( ألنه محل كل ما ذكره من  

{ )األَنعام   ( من  79الشيء املذكور. أو شبيه ابآلية الكرمية: }فـََلمَّا رََأى الشَّْمَس اَبزَِغًة قَاَل َهَذا َريبِّ
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حيث محل الشمس على معىن الشيء، أو الطالع أو الضوء أو املرئي أو الكوكب؛ كأنه قال:"هذا الشيء  
 والعشية ابرد من حيث تذكري اخلرب للمبتدأ املؤنث.[ ريب". وهو شبيه ابلشعر: 

 
 األشجار؟ )االستفتاء(  إعصارًا أجاحت: فما لكم ال ترون 706

]محل )اإلعصار( على معىن )الريح( فأعاد الضمري يف الفعل مؤنثا على هذا املعىن. كما يف اآلية الكرمية:  
بُوا اِبلسَّاَعِة َوأَْعَتْداَن ِلَمْن كَ  ( ِإَذا رََأهْتُْم ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد مسَُِعوا هَلَا تـََغيُّظًا  12ذََّب اِبلسَّاَعِة َسِعريًا )}َبْل َكذَّ

 ( حيث قال عن سعري املذكر )رأهتم(.[ 13 - 12({ )الفرقان  13َوَزِفريًا )
 

 إال هبتاٌن عليَّ. )اخلطبة اإلهلامية(  كلماهتم هذه ليس: وإّن 077
الفق هذه  إليه  ه  توجا ما  ابن كيسان  ]أول  وفق  اجملازي  املؤنث  على  مذكرا  الفعل  ضمري  َعود  هو  رة 

طلع". الشمس  عنده:"  جيوز  ليس(؛ كما   .. )كلماهتم  الثاين فهو ابحلمل على   فقال:  التوجيه  أما 
املعىن، حيث مَحل )الكلمات( على معىن )الَكِلم أو الكالم(، وهو من قبيل محل اجلمع على معىن املفرد  

ى معىن املذكر، كما يف احلديث: }َفَجَعْلَن يـَْنزِْعَن ُحِليـَُّهنَّ َوَقاَلئَِدُهنَّ َوِقَرطَتَـُهنَّ َوَخَواتِيَمُهنَّ ومحل املؤنث عل 
ْقَن ِبِه{ )مسند أمحد, كتاب ابقي مسند املكثرين(؛ حيث ذّكر الضمري   يـَْقِذْفَن ِبِه يف ثـَْوِب ِباَلٍل يـََتَصدَّ

ن قبُل على معىن )املال( أو )احللي( أو )الشيء املذكور(. أو قد يكون  يف )به( ألنه مَحل كل ما ذكره م
محَلها على معىن )اجلمع( ألن )كلمات( مجع مؤنث سامل جيوز فيه التذكري على معىن "مجع كلمات"  

 وفق املذهب الكويف[ 
 
 )ُنم اهلدى(  تلك االهتمام.: وحسبوا أن هللا منزه عن 807

 عناية( و )األمهية(، فأشار إليه بـ )تلك( كما يف )هذه الصوت([]محل )االهتمام( على معىن )ال
 

: شهدْت يل األرض والسماء، وأاتين العلماء األمناء، وعَرفين قلوب العارفني، وجرى اليقني يف  709
عروق قلوهبم كأْقرِيٍة جتري يف البساتني. بيد أن بعض علماء هذه الداير ما قبلوين من البخل واالستكبار،  

لموان ولكن ظلموا أنفسهم حسًدا واستعالًء، ورُضوا بظلمات اجلهل وتركوا علًما وضياًء. فرتاكَم فما ظ
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وما   جلناهنم،  وَْكرًا  اخلفافيش  اختذ  وأعياهنم، حىت  وفعلهم  قوهلم  يف  قارِيةٌ الظالم  أغصاهنم.    قعد  على 
 )إعجاز املسيح( 

اق املعىن الذي قصده املسيح املوعود عليه  ]كان ال بّد من اإلتيان هبذه الفقرة كاملة ليتضح من السي
السالم من كلمة )قارية(. فبالرغم من أّن أحد معاين )القارية( هو نوع من الطري، إال أن أحد معانيها  

(  546/  6األخرى هو:" الرجل الصاحل أو الصاحلون من الناس". حيث جاء يف احملكم واحمليط األعظم )
 ما يلي:

 ون من النَّاس. "َوقيل: القارية: الصاحل
َوقَاَل اللحياين: َهُؤاَلِء قواري هللا يف اأَلْرض: َأي ُشُهود هللا، قَاَل: َوقَاَل بَعضهم: هم النَّاس الصاحلون،  

 قَاَل: َواْلَواحد: قارية، اِبهْلَاِء." 
بينه وبني علماء عصره، ويقول إنه قد أات ه  وابلنظر إىل السياق نرى أن حضرته عليه السالم، يقارن 

العلماء األمناء، بينما علماء عصره مل أيهتم قارية ليجلس على غصنهم. فواضح وضوح الشمس يف كبد 
السماء، أن حضرته عليه السالم ال يقصد من كلمة )القارية( الطري احلقيقي؛ بل يستعمله كتعبري جمازي 

القول إنه قد محل )القارية(  محله على معىن "الرجل الصاحل"؛ ولذا فقد جعل الفعل مذّكرا. كما أنه يصّح  
 على معىن )الطري( املذّكر؛ فذّكر الفعل وقال: قعد قارية. غري أنه من الواضح أن التعبري جمازي.[

 
 . )إعجاز املسيح( هذه املضماركلَّ َمن يزعم نفسه من أبطال   هذا املصارعة: وحثثُت على 017

)التحدي( أو )السباق(؛ فأشار إليها ابملذكر )هذا(. ومحل  ]مَحل )املصارعة( على معىن )النزال( أو  
شبيه   وهذا كله  )هذه(.  ابملؤنث  إليه  فأشار  املعركة(؛  )أرض  أو  )احللبة(  معىن  على  )املضمار( 

 ابألمثلة:"هذه الصوت"، "هذا ريب" و "وذلك الرزية".[
 
أحكاَم القرآن    وإهنا َيصان.  َحصني، ونور مبني، ومعلِّم وُمعني  الكالم أن الفاحتة حصنٌ : وحاصل  117

 من الزايدة والنقصان )إعجاز املسيح( 
َناَك   ]محل )الفاحتة( على معىن القرآن حيث من أمسائها )القرآن العظيم(، وفق قول هللا تعاىل: }َوَلَقْد آتـَيـْ

ًعا ِمَن اْلَمثَاين َواْلُقْرآَن اْلَعِظيَم ) على معىن )اآلي(    (؛ كما يصح أن يكون محلها88({ )احلجر  88َسبـْ
و )اآلايت( وهي مجع كلمة آية، ألهنا يف احلقيقة مجع آايت، ومبا أن اجلمع يُذّكر ويؤنث؛ عاد الضمري 
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إليه مذكرا. أو قد يكون محلها على معىن )احلصن والنور واملعلم( بدليل السياق، أو محَلها على معىن  
  -   12آلية: "سعريا .. فإذا رأهتم" )الفرقان  "النّص" أو "التعليم"، كما: صيحتك أزعجين، وكما يف ا

 [كما وخُتراج هذه الفقرة على تذكري ضمري الفعل العائد على مؤنث جمازي وفق ابن كيسان(. 13
 
 ، فيها ماء غزير )إعجاز املسيح( ِبركٍة صغريٍ : أو مثلها كمثل 217

التناسب اللفظي والسجع  ]واضح وضوح الشمس يف كبد السماء أن كلمة )صغري( واقعة عمدا ليستقيم  
مع كلمة )غزير(؛ فال سهو واقع قط هنا، بل تعّمد املسيح املوعود عليه السالم تذكري هذه الكلمة محال  

أو جاء  لـ )الربكة( على معىن )املستنقع( و )جمّمع املاء( فذّكر النعت كما يف اآلية الكرمية: بلدًة ميتا.  
 [ملذكر واملؤنثالتذكري لكون صيغة فعيل مما يستوي فيه ا

 
 )إعجاز املسيح(  تبقى الزور والظالم.: وقد أتى زمان هتلُك فيه األابطيل وال 317

]لقد عرض املعرتضون هذه الفقرة جمتزأة هكذا: "وال تبقى الزور" لكي يومئوا إىل اخلطأ يف أتنيث الفعل  
املسي  أنه ال خطأ يف كل هذا. فقد محل  إال  )الزور( مذكرا.  السالم  )تبقى( مع كون  املوعود عليه  ح 

كلمات )الزور( و )الظالم( على معىن اجلمع خاصة لتعريفها أبل اجلنسية اليت الستغراق اجلنس، فحملها 
على معىن "جمموعة أو مجاعة الزور والظالم" واجلموع كلها تؤنث على معىن اجلماعة وفق املذهب الكويف 

اجلنس. أو قد يكون محلها على معىن )املفاسد( و )الفنت(    ال سيما أمساء اجلنس احملالة أبلـ اليت الستغراق
)ما العمُل يف أايم أفضَل  فأنث الفعل. وكل هذا شبيه بتوجيه ابن مالك لكلمة )العمل( يف احلديث:  

 منها يف هذه األايم( )صحيح البخاري(؛ حيث أوال العمل ابألعمال فأنث الضمري يف )منها([
 
 مظهر احلقيقة الرمحانية )إعجاز املسيح(  احملمدية هواحلقيقة :  وقد عرفَت أن 417

]محل )احلقيقة( على معىن )الكنه( و )اخلالص( و )اليقني( فقال )هو( ابلتذكري، وهذا شبيه بـ:" والعشية  
ابرد"، من حيث تذكري اخلرب للمبتدأ املؤنث؛ وشبيه بَعود الضمري مذكرا على املؤنث كما يف اآلية: }َوِإَذا  

 ([9({ )النساء 9ْلِقْسَمَة أُوُلو اْلُقْرىَب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكنُي فَاْرزُُقوُهْم ِمْنُه َوُقوُلوا هَلُْم قـَْواًل َمْعُروفًا )َحَضَر ا
 
 )إعجاز املسيح(  اسم أمحد ال تتجلى: 517
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)تتجلى( كما يف  ]محل )اسم أمحد( على معىن )لفظة أو كلمة أمحد( فأنث الضمري يف الفعل، وقال  
بُوا اِبلسَّاَعِة َوأَْعَتْداَن ِلَمْن َكذََّب اِبلسَّاَعِة َسِعريًا ) ( ِإَذا رََأهْتُْم ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد  12اآلية الكرمية: }َبْل َكذَّ

 ( حيث قال رأهتم للسعري املذكر.13  - 12({ )الفرقان  13مسَُِعوا هَلَا تـََغيُّظًا َوَزِفريًا )
 سعَيها لكسب الفيوض املرتقَّبة، )إعجاز املسيح(  النفس اليت سَعى: إال على 617
  أوُل توجيه هلذه العبارة هو جواز عود ضمري الفعل مذكرا على املؤنث اجملازي وفق ابن كيسان، ]

فقال النفس سعى؛ كالقول الشمس طلع. أما التوجيه الثاين فهو حبمل )النفس( على معىن )الفرد( أو 
سان( فذّكر الفعل أو الضمري العائد فيه فقال )سعى(.كما يف الشعر: إن السماحة )الشخص( أو )اإلن

 واملروءة ُضمّنا[ 
 إىل هللا املنان؟ )إعجاز املسيح(  املكيدة اليت ال ينسب: وهل هذا إال 717
 ، وحبمل )املكيدة( على معىن )الكيد( و )املكر( و )اخلبث([كالسابق وفق ابن كيسان])
 
 املسيَح أن يرقى يف السماء، )إعجاز املسيح(  سورة "بين إسرائيل" مينع  : أال ترى أن817
وحبمل )السورة( على معىن )السور( و )الوحي( و )اآلي(. يُنظر توجيه    كالسابق، وفق ابن كيسان،]

 [ 113يف مظاهر اإلعجاز  170الفقرة 
 
أنبياء بين إسرائيل على الطريقة الظّلّية. )إعجاز   األماة يرث وأشار يف سورة النور والفاحتة، أن هذه    -

 املسيح( 
ابن كيسان] وفق  املعجم  كالسابق،  يف  جاء  )اجليل(؛ كما  و  )الدين(  معىن  على  )األمة(  وحبمل   ،

( ِإانَّ َوَجْداَن آاَبَءاَن َعَلى  22ز: )الزخرف آية  الوسيط: و األُمَّة اجليل ... و األُمَّة الّدين. ويف التنزيل العزي
 أُمٍَّة[ 

 
 ما أراد هللا أن يسّد. )ُنم اهلدى( ثُ ْلمٌة أو هذه  -
، أو حبمل )الثلمة( على معىن )الكسر( و )الشق( و )الفراغ( كما جاء يف كالسابق، وفق ابن كيسان]

ثـُْغرة، فُرجة، صدْع، موضع .. ثـُْلَمة ال ُتَسدُّ: َخسارٌة ال تُعوَّض،    -معجم اللغة العربية املعاصرة: ثـُْلَمة ..  
 أو فراٌغ ال مُيأل.[ 
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 العرفاَن )ُنم اهلدى(  بفراسة يزيد وإذا انكسفا فيعِرف املهديَّ بعده أهُل مكة  -
 ، أو حبمل )الفراسة( على معىن )اإلدراك([كالسابق، وفق ابن كيسان]
 
 ب وقساوة األفئدة، )إعجاز املسيح( القلو   كثرْت موتومع ذلك  -

]محل )املوت( على معىن )امليتة( أو )الوفاة( فأّنث الفعل )كثرت( على هذا املعىن. كما يف:" جاءته  
 كتايب" و"ضاءت بنورك األفق"[ 

 
 ألحٍد من املعبودين أو املعبودات. )إعجاز املسيح(  العبادة ال جيوزأن  -
جواز ] على  العبارة  هذه  ووجهنا  ابن    سبق  وفق  اجملازي  املؤنث  الفاعل  عن  املتأخر  الفعل  تذكري 

، ولكن ميكن كذلك توجيهها حبمل )العبادة( على معىن )التعبد( و )اخلضوع( وهي من معانيها،  كيسان
 فلذا جاء الفعل ابلتذكري )جيوز(، كما يف الشعر: إن السماحة واملروءة ُضمّنا[ 

 
ه،عُظمْت ُشعب: مث اعلم أن هذه معجزة 917  )ُنم اهلدى(   تاه، وضاعت رايا

الضمري مذّكرا يف )شعبتاه( و   العادة( فأعاد  )املعجزة( على معىن )اإلعجاز( أو )األمر خارق  ]محل 
)راّيه( على هذا املعىن، كما يف الشعر: "لكل ريح فيه ذيل مسفور"، حيث ذّكر الضمري يف )فيه( وهو  

)املكان( أو )البلد(. وكما يف اآلية الكرمية: }َوِإَذا َحَضَر  عائد على )الدار( املؤنثة محال هلا على معىن  
( حيث  9({ )النساء  9اْلِقْسَمَة أُوُلو اْلُقْرىَب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكنُي فَاْرزُُقوُهْم ِمْنُه َوُقوُلوا هَلُْم قـَْواًل َمْعُروفًا )

  )منه([محل القسمة على معىن املال أو املرياث فأعاد الضمري مذّكرا يف
 
 أتويل آخر. )التبليغ( الواقعة كان له: فثبت أن هذه 027

 ]محل )الواقعة( على معىن )احلدث( أو )احلادث( فأعاد الضمري يف )له( مذكرا. كاآلية والفقرة السابقة[ 
 
 من روحانية خري املرسلني إبذن هللا رب العاملني. )ُنم اهلدى(  آية استفدته: أن هذه 127

 على معىن )اإلعجاز( فأعاد الضمري مذّكرا يف )استفدته( كالفقرة السابقة[]محل )اآلية( 
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.. كيف ال  227 العاقل  املنصف  أيها  فتدبَـّْر  مكاملاتُ :  األمة. )محامة    جيوز  ببعض رجال هذه  هللا 

 البشرى(
،  املذهب الكويفا أوُل توجيه هلذه الفقرة هو جبواز تذكري مجع املؤنث السامل، كما كل اجلموع، وفق  ]

{. والتوجيه الثاين، هو  89وذلك محال له على معىن )اجلمع( أو )اجملموع(، }يُنظر مظاهر اإلعجاز  
الثالث، فهو حبمل )املكاملات( على معىن  التوجيه  أما  إليه.  املضاف  التذكري من  املضاف  ابكتساب 

 )االتصال( و )اخلطاب( أو )الوحي([ 
 

يت مشتملة على األمور الغيبية واألخبار املستقبلة ليس معيارها الكامل : مث اعلم أن األحاديث ال723
لها ثون وكما  الراوون. )نور احلق( قانوٌن رتَّبها احملدِا

]محل )القانون( على معىن )القواعد( و )االحكام(، وهو من قبيل محل الواحد على معىن اجلماعة أيضا، 
اآلية الكرمية: }َوالَِّذيَن اْجتَـنَـُبوا الطَّاُغوَت َأْن يـَْعُبُدوَها{ )الزمر فأعاد الضمري مؤنّثا يف )رتّبها وكّملها(، ك

يف  18 عليها  العائد  الضمري  فأّنث  املؤنثة  )األهلة(  معىن  على  املذّكر  )الطاغوت(  محل  حيث   )
ها،  "أسرعوا ابجلنازة، فإن تك صاحلة فخري تقدموهنا إلي  -صلى هللا عليه وسلم    -)يعبدوها(.وكقول النيب  

إن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم( )صحيح البخاري( حيث أعاد الضمري مؤنثا )أليها( على  
 اخلري املذكر.[

 
 .. )ترغيب املؤمنني يف إعالء كلمة الدين(   كلمه املؤذية: قرأان  427

ذُّكر  ]أّنث )الَكِلم( ألهنا اسم جنس مجعي، أو محل )الَكِلم( على معىن )الكلمات(؛ فأنث النعت كما
اخلاصة بتوجيه التأنيث يف    111  -  110  -   109النعت يف اآلية: بلدة ميتا. يُنظر مظاهر اإلعجاز  

 كلمة )الَكِلم(.[
 
 واحملاالت )مكتوب امحد( أمور بديهيا البطالن: بل من 527

معىن ]محل )األمور( على معىن )اجلمع( ألهنا مجع تكسري جيوز فيه التذكري والتأنيث، فحمل اجلمع على  
الشريف:   احلديث  البطالن؛ كما يف  بديهي  أمور  قال: مجع  املذكر، كأنه  معىن  على  واملؤنث  الواحد 
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ْقَن ِبِه{ )مسند }َفَجَعْلَن يـَْنزِْعَن ُحِليـَُّهنَّ َوَقاَلئَِدُهنَّ َوِقَرطَتَـُهنَّ َوَخَواتِيَمُهنَّ يـَْقِذْفَن ِبِه يف ثـَْوِب ِباَلٍل يـَتَ  َصدَّ
مسند املكثرين( حيُث ذّكر الضمري يف )به( العائد على )مجع األمور( اليت ذكرها    أمحد, كتاب ابقي

 مسبقا. وذّكر النعت كما يف اآلية: بلدة ميتا.[ 
 
 ألهل احلياء واحلزم. )ترغيب املؤمنني يف إعالء كلمة الدين(  وكلمات ال يليق: 627
. التوجيه الثاين: كون  فق ابن كيسانالتوجيه األول: عود ضمري الفعل مذكرا على املؤنث اجملازي و ]

)كلمات( مجع مؤنث ساملا، جيوز تذكريه محال على معىن )اجلمع( وفق املذهب الكويف. والتوجيه الثالث:  
محل )الكلمات( على معىن )الكالم( و )الَكِلم(، فذّكر الفعل أو ضمريه، كما أُّنث الضمري العائد على  

بُوا  ( ِإَذا رََأهْتُْم ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد 12اِبلسَّاَعِة َوأَْعَتْداَن ِلَمْن َكذََّب اِبلسَّاَعِة َسِعريًا )املذكر يف اآلية: }َبْل َكذَّ
(. وكل هذا شبيه بقراءة محزة والكسائي لآلية: }قـَْبَل 13  -  12({ )الفرقان  13مسَُِعوا هَلَا تـََغيُّظًا َوَزِفريًا )

{ )الكهف َفَد َكِلَماُت َريبِّ ( حيث قرآها ابلياء )قبل أن ينفد كلمات ريب( محال لـ )الكلمات(  110  َأْن تـَنـْ
 على معىن )الكالم( ولكون )الكلمات( مؤنثا جمازاي وكذلك مجع[

 
احملدَّثني املكلَّمني ككلماتك أو كلمات أمثالك من املتعّسفني. فإهنا خرجت  كلمات  : وال حتسب  727

قريبمن أنفاس طّيبة، ونفوس مطهَّرة ُملَهمة،   العهد من هللا تعاىل كثمٍر غضٍّ طريٍّ ُأخذ اآلن    وهي 
 من شجرة مباركة لآلكلني. )امتام احلجة( 

]كالسابق وفق التوجيه الثاين والثالث، حيث محل )الكلمات( على معىن )اجلمع( أو على معىن )الكالم( 
ميتا تعاىل: }بلدة  قوله  )قريب(، كما يف  النعت  فذكر  )الكِلم(؛  جاء و  أو  صيغة    {.  لكون  التذكري 

واملؤنث   املذكر  فيه  يستوي  مما  األرجح   -)فعيل(  ِمَن   -وهو  َقرِيٌب  اّللَِّ  َرمْحََة  }ِإنَّ  تعاىل:  كقوله 
 ([ 57({ )اأَلعراف 57اْلُمْحِسِننَي )

 
 إال العرّافة )التبليغ(  ِسرا ال يعرفها: وهذا 827

كما يف اآلية الكرمية: }َوالَِّذيَن اْجتَـنَـُبوا الطَّاُغوَت   ]محل )السّر( على )السريرة( فأّنث الضمري العائد عليها
( حيث محل )الطاغوت( املذكر على معىن )األهلة( املؤنثة فأنث الضمري العائد 18َأْن يـَْعُبُدوَها{ )الزمر  
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رِّ، واجلمع السرائُر. الليث: الس  رُّ ما عليها يف )يعبدوها(. وجاء يف لسان العرب ما يلي: والسرِيرُة كالسِّ
 َأْسَرْرَت به. 

 والسريرُة عمل السر من خري أَو شر.[ 
 
 ، )اخلطبة اإلهلامية(وتتبنيا الرشد وهتلك الغيا : 927

]محل )الرشد( على معىن )اهلداية( حيث جاء يف لسان العرب: وأَرَشَده هللا وأَرَشَده ِإىل اأَلمر ورشَّده:  
َشد فالن أَلمره ِإذا اهتدى له، وأَرَشْدتُه فلم َيْسرَتِْشد.  هداه. واسرَتَْشده: طلب منه الرشد. ويقال اسرتَْ 

و   )الغواية(  معىن  على  )الغي(  محل  وتعريفه. كما  الطريَق  هدايته  َأي  الضال  وِإرشاد  احلديث:  ويف 
 )الضاللة( فأنث األفعال )تتبني( و )هتلك( على هذا املعىن، كما يف قول األعرايب:"جاءته كتايب".[

 
كالم حيٌّ، وإمام صادق ومهيمٌن، ومعياٌر كامل، بل القرآن  : وإين أرى أهنم ال يعتقدون أبن  037

 )محامة البشرى( قاضية عليها. حيقرونه ويضعونه حتت أقدام األحاديث، وجيعلون األحاديث 
ُلو  ]محل القرآن الذي هو كتاب هللا على معىن )الصحف(، انطالقا من قوله تعاىل: }َرُسوٌل ِمَن اَّللَِّ   يـَتـْ

( أو محله على معىن )الصحيفة( كقول األعرايب:"جاءته كتايب" وأتويله  3({ )البينة  3ُصُحًفا ُمَطهََّرًة )
أليس بصحيفة!؟. ومحال على هذا املعىن أعاد الضمري يف )عليها( مؤنثا، كما اآلية: }َوالَِّذيَن اْجتَـنَـُبوا  

)الزمر   يـَْعُبُدوَها{  َأْن  املؤنثة فأّنث  ( ح18الطَّاُغوَت  املذكر على معىن )األهلة(  )الطاغوت(  يث محل 
 الضمري العائد عليها يف )يعبدوها(.[

 
حججا بينة ونورا فرجعوا وهم خائبون. )التبليغ( ]كسابقتها،    كتاب هللا فوجدوه ُملئت: وملسوا  137

 محل كتاب هللا على الصحف أو الصحيفة فقال )ُملئت([
 

أعطاين مجاعة أخرى من األصدقاء األتقياء من العلماء والصلحاء العرفاء، : وأشكر هللا على ما  732
 يف قلوهبم. )محامة البشرى(  وُملئت الصدق الذين رُفعت األستار عن عيوهنم، 

]محل )الصدق( على معىن )اجلماعة( لتعريفه أبل اجلنسية اليت الستغراق اجلنس؛ أي قصد فيه اجلمع،  
التأنيث، ال سيما أمساء اجلنس املقرونة أبل اجلنسية، واليت مبعىن )اجلمع(  واجلموع جيوز فيها التذكري و 
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وهذا كما يف احلديث الشريف )ما العمُل يف أايم أفضَل منها يف هذه األايم( )صحيح البخاري( حيث  
ْورَاِت النَِّساِء{.حيث محل )العمل( على )األعمال(؛ أو اآلية القرآنية }أَِو الطِّْفِل الَِّذيَن ملَْ َيْظَهُروا َعَلى عَ 

محل )الطفل( عل معىن اجلمع. أو قد يكون محل )الصدق( على معىن )الطاعة( و )الصراحة( حيث  
كما محل ابن مالك اإلميان على معىن الطاعة واإلانبة يف قراءة    صدق بيعة النيب هو إطاعته؛ وذلك 

وعلى هذا النحو قال )ملئت( كقول  .  (100اآلية: }ال تنفع نفسا إمياهنا{ )ينظر املظاهر اإلعجازية  
 االعرايب: جاءته كتايب.[ 

 
 .. قـُلِّب أمر سلطنة اإلسالم )التبليغ(  ذلك األايم: وبعد 337

]محل )األايم( على معىن )الزمن، والوقت، والعصر(. فأشار إليها ابملذكرا )ذلك(، أو محلها على معىن 
وتؤنث ابلذات مجع التكسري؛ كأنه قال: "وبعد ذلك اجلمع من اجلمع ألهنا مجع تكسري، واجلموع ُتذّكر  

 األايم". وهذا شبيه بـ" ذلك الرزية" و"وهذه الصوت"[
 
 سر اخلالفة(ذلك البلوى ): 437

]كسابقتها، محل )البلوى( على معىن )البالء( و )االبتالء( و )االختبار(؛ فأشار إليها ابملذكر )ذلك(.  
 الصوت([ كما يف: )ذلك الرزية وهذه 

 
 . )حجة هللا( ذلك الواقعة: قبل ظهور  537

 ]كسابقتها، محل )الواقعة( على معىن )احلدث( أو )احلادث( فأشار هلا بـ )ذلك([
 
 يف عهد دولة "اخلالصة" )ترغيب املؤمنني يف إعالء كلمة الدين( حبٍس كناا فيها: وُأخرجنا ِمن 637

)الدولة( أو  )الغرفة(  )احلبس( على معىن  اآلية:    ]محل  مؤنثا كما  عليه  الضمري  فأعاد  السياق؛  حبكم 
(، حيث محل )الفردوس( وهو مذّكر على معىن  12}الَِّذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{ )املؤمنون  

 )اجلنة( املونث فأنث الضمري )فيها(.[
 
 كلمة الدين(  الفشل على الظاملني )ترغيب املؤمنني يف إعالء ُضربت خزيُ : 737
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]محل )اخلزي( على معىن )املهانة( و )البلية( وهي من معانيها، فقال )ُضربت( بتأنيث الفعل، كقول 
 األعرايب "جاءته كتايب"[ 

 
 اخللق". )مكتوب امحد(  مبنزلة ال يعلمه: "أنت مين 837

اآلية الكرمية: }َوِإَذا َحَضَر ]محل )املنزلة( على معىن )القدر( و )املكان(؛ فأعاد الضمري عليه مذّكرا كما  
(؛ حيث  9({ )النساء  9اْلِقْسَمَة أُوُلو اْلُقْرىَب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكنُي فَاْرزُُقوُهْم ِمْنُه َوُقوُلوا هَلُْم قـَْواًل َمْعُروفًا )
 محل )القسمة( على معىن )املال( أو )املرياث( فأعاد الضمري مذكرا يف )منه([

 
أن  937 ترى  مسبوقة: كما  احلياة   وجودان  مدار  عليها  اليت  والعناصر  والسماوات  األرض  لوجود 

 )مكتوب امحد( 
]محل )الوجود( على معىن )الكينونة( أو )احلياة(؛ فأعاد الضمري مؤنثا عليه أي: أّنث اخلرب، وهي كتذكري 

 اخلرب، يف:" العشية ابرد" للعشية املؤنث.[
 
 )كرامات الصادقني(  تتغريَُّ  كالم هللا ال: وإّن 047

محزة   قراءة  يف  )الكالم(  معىن  على  )الكلمات(  مُحلت  )الكلمات( كما  معىن  على  )الكالم(  ]محل 
)الكهف    } َريبِّ َفَد َكِلَماُت  تـَنـْ أَْن  }قـَْبَل  لآلية:  ينفد  110والكسائي  أن  )قبل  ابلياء  قرآها  حيث   )

لى هذا املعىن أّنث الضمري العائد يف الفعل )تتغري( كلمات ريب( محال للكلمات على معىن )الكالم(. وع 
بُوا اِبلسَّاَعِة َوأَْعَتْداَن ِلَمْن َكذََّب اِبلسَّاَعِة َسِعريًا ) ( ِإَذا رََأهْتُْم ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد  12كما يف اآلية: }َبْل َكذَّ

َوَزِفريًا ) تـََغيُّظًا  هَلَا  )السعري( املذكر على معىن )النار(    ( حيث مَحل13  -   12({ )الفرقان  13مسَُِعوا 
 املؤنثة فأعاد الضمري مؤنثا يف )رأهتم([

 
 يف األلوان، )محامة البشرى(  وكالمهم تتجلى: 147

 ]كالسابق[ 
 
 )اهلدى والتبصرة ملن يرى( هذه اجملاهدين.: ولن يلقى اإلسالم فـََلًجا بوجود 247
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ر سامل جيوز محله على معىن اجلماعة وفق املذهب  ]محل )اجملاهدين( على معىن )اجلماعة( ألهنا مجع مذك
الكويف، والذي وفقه جيوز تذكري وأتنيث كل اجلموع محال على معىن اجلمع واجلماعة، لذا فأنث اإلشارة  

 إليه وقال )هذه(؛ كأنه قال: "هذه اجلماعة من اجملاهدين". وهذا مشابه لإلشارة يف:"هذه الصوت"[ 
 
الناس إن داب347 ذكره ة األرض  : وقال بعض  القرآن هو اسم اجلنس ال اسم شخص معني.   اليت 

 )محامة البشرى( 
]كلمة )دابة( تستعمل للمذكر واملؤنث، وهي اسم ِلما دّب من احليوان، لذا جاءت مذكرة ومؤنثة يف 
نفس الفقرة. أو قد يكون محلها على معىن )احليوان( فذّكر الضمري العائد إليها يف )ذكره( و )هو(. أو  

ا أن احلديث هنا عن لفظ )دابة األرض( فأنثها أوال على معىن )كلمة( مث ذّكرها على معىن )اللفظ( مب
وأعاد الضمري مذكرا على هذا املعىن. وهذا شبيه ابحلديث الشريف الوارد يف صحيح مسلم حيث جاء  

أَْرفـَُؤوا ِإىَلَ جَ  اْلَبْحِر َحىّتَ َمْغِرِب فيه تذكري وأتنيث الدابة معا يف حديث اجلساسة: " .. . مُثّ  زِيَرٍة يف 
ُهْم َدابٌّة أَْهَلُب َكِثرُي الّشَعِر. الَ  يَْدُروَن َما قـُبـُُلُه    الّشْمِس. َفَجَلُسوا يف أَقْـُرِب الّسِفيَنِة. َفَدَخُلوا اجْلَزِيَرَة. فـََلِقيَـتـْ

الساعة، ابب قّصة اجلّساسة(؛ حيث    ِمْن ُدبُرِِه ِمْن َكثْـَرِة الّشَعِر." )صحيح مسلم، كتاب الفنت وأشراط
 أنث الفعل أوال )لقَيتهم( وذّكر النعوت )أهلب وكثري( وذّكر الضمائر العائدة عليها يف )قبله( و )دبره([ 

 
 عن الطالب كلَّ شبهة }كتاب حجة هللا{  عقيدًة يدرَأومن آايت أيّن أُعطيُت  -
املتأخر] الفعل  تذكري  على  سابقا  العبارة  هذه  هنا  ابن كيسان   وجا وفق  اجملازي  املؤنث  الفاعل  ،  عن 

ولكنها ممكن أن حتمل على املعىن أيضا، حيث محل )العقيدة( على معىن )اإلميان( أو )املعتقد( أو  
 )االعتقاد( فذّكر الفعل أو ضمري الفعل بعدها[ 

 
أموالنا وأعراضنا ودماءان من أيدي الفئة الظاملة.    فإهنا عَصم: وال ننسى إحسان هذه احلكومة،  447

 )ترغيب املؤمنني يف إعالء كلمة الدين(
ه  ]محل )احلكومة( على معىن )احلكم( أو )السلطان( فأعاد ضمري الفعل مذّكرا عليها،   أو ممكن أن يُوجا
قول: الشمس كال  هذا وفق جواز تذكري الفعل املتأخر عن الفاعل املؤنث اجملازي وفق ابن كيسان، 

 طلع وصيحتك أفزعين[ 
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: ونشكر هذه الدولة اليت جعلها هللا سبًبا لنجاتنا من أيدي الظاملني ..... وكيف ال ُتشَكر وإاّن  745
أسارى    جعل قلوبنا نعيش حتت هذه السلطنة ابألمن وفراغ البال، ... إهنا ما أَسَرْتنا أبيدي السطوة، بل  

 وشكر َمربَّهِتا )حقيقة املهدي(  أبايدي املّنة والنعمة، فوجب شكرها
]كالسابق، محل )الدولة( أو )السلطنة( على معىن )احلكم( و )السلطان(؛فذّكر الفعل املتأخر عنها أو  

عن  ذّكر الضمري فيه.   املتأخر  الفعل  تذكري  جواز  يف  ابن كيسان  قاعدة  على  يوجه  وهذا كالسابق 
 الفاعل املؤنث اجملازي.[ 

 
نظاما كامال يف املفردات.   هي اليت أعطى هللا له، وُخّصت هبا هذه الفضيلة.  : فهذه هي العربية467

 )منن الرمحن(
]محل )اللغة العربية( على معىن )اللسان العريب( فأعاد الضمري مذكرا عليها يف )له( كما اآلية الكرمية:  

({ )النساء  9 فَاْرزُُقوُهْم ِمْنُه َوُقوُلوا هَلُْم قـَْواًل َمْعُروفًا )}َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة أُوُلو اْلُقْرىَب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكنيُ 
 ( حيث محل )القسمة( على معىن )املال( أو )املرياث( فأعاد الضمري مذكرا يف )منه([9
 

 )حتفة بغداد(  ،كثرية يف ِفرق اإلسالم واالختالف: 477
محال على هذا املعىن، كما ذُّكر اخلرب للمؤنث يف "  ]محل )االختالف( على معىن )الفرقة( فأّنث اخلرب  
َفِطٌر ِبِه{ )املزمل   ([ 19والعشية ابرد" واآلية: }السََّماُء ُمنـْ

 
 من معارف كتاب هللا وحقائق الدين )حتفة بغداد( وهومن الكفر كلمًة : وعسى أن حتسب 487

 عليها يف )هو(.[ ]محل )الكلمة( على معىن )اللفظ( أو )القول( فأعاد الضمري مذكرا
 

قوماألصنام ..  عبدة  : وأما  497 أهنم  أنفدوا أعمارهم كالعبيد .. وتعرفني أيتها املليكة اجلليلة    فهم 
 الفلوات من دهر طويل. )التبليغ(  مسلوبة الطاقات، ومطرودة

])عبدة( هي مجع تكسري ميكن محله على معىن )اجلماعة(، و )قوم( هي اسم مجع جيوز فيه التذكري 
و  و  )مسلوبة(  يف  عنها  األخبار  أتنيث  جاء  املعىن  هذا  وعلى  اجلماعة؛  معىن  على  له  محال  التأنيث 

َفِطٌر ِبِه{  )مطرودة(؛ كما ذُّكر اخلرب محال على املعىن للمؤنث يف " والعشية ابرد" واآلية: }السََّماُء ُمنـْ
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َلُهْم قـَْوُم نُوٍح َوَعاٌد َومَثُوُد  (. ومثيل أتنيث كلمة قوم ما جاء يف اآلية القرآنية: }فـَقَ 19)املزمل   َبْت قـَبـْ ْد َكذَّ
(. وجاء يف معجم اللغة العربية املعاصرة أن )قوم( هي مما يذكر ويؤنث، حيث جاء:  43({ )احلج  43)

مجاعة من الناس تربطهم وحدة اللغة والثقافة واملصاحل املشرتكة وخصصت جبماعة الّرِجال )يذّكر   -"قـَْوم  
 ويؤّنث( "[ 

 
تقدميه عند أهل املعرفة )امتام احلجة( ]محل )القرينة(  قرينة يوجب  وال نقدِّم األقّل على األكثر إال عند    -

.  على معىن )الربهان( و )الدليل(؛ فأعاد الضمري يف الفعل مذكرا كما يف "إن السماحة واملروءة ُضمّنا"
الفعل مذكرا ع لى املؤنث اجملازي وفق ابن  كما وسبق وخرجنا هذه اجلملة على جواز عود ضمري 

 [كيسان
 

كل الفقرات التالية قمنا بتخرجيها وفق قاعدة "اكتساب املضاف التذكري من املضاف إليه"، لذلك لن 
 نشملها يف العّد أيضا؛ فهي مع ذلك ُتوجه أيضا وفق احلمل على املعىن؛ كما يلي:

 
البشرى(. ]محل كلمة )عادة( املؤنثة على   . )محامةهو عادة املتعصبنيفال شك أنه حتكٌُّم حمٌض كما    -

معىن )الدأب( أو )الديدن( فقال )هو(، أي: كما هو دأب املتعصبني. أو قد يكون محلها على معىن 
 )احلال( أو )األمر( أو )الشيء( و )الوضع(؛ مبعىن: كما هو أمر ووضع وحال املتعصبني[ 

 إعالء كلمة الدين( ]كسابقتها[ كما هو عادة األجالف واللئام. )ترغيب املؤمنني يف  -
 كما هو عادة احلاسدين واملستكربين. )اهلدى والتبصرة ملن يرى( ]كسابقتها[   -
 كما هو عادة األشرار. )اهلدى والتبصرة ملن يرى( ]كسابقتها[  -
 كما هو عادة املؤمنني )مكتوب امحد( ]كسابقتها[   -
 تها[كما هو عادة املبطلني. )كرامات الصادقني( ]كسابق  -
عاري اجللدة من حلل الثبوت، )سر اخلالفة( ]محل )اخلالفة( على معىن )احلكم( خالفته  فال شك أن    -

 و )السلطان( فذّكر النعت كما يف اآلية: "بلدة ميتا"[ 
 عند ظهور كماله. )إعجاز املسيح(   يزيد الكامل قيمة املرء -
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]محل )القيمة( على معىن )القدر( و )املستوى( فذّكر الفعل. وهذه الفقرة سبق ووجهناها على اكتساب 
وُتوجه كذلك على َعود ضمري الفعل مذكرا على املؤنث اجملازي  املضاف التذكري من املضاف إليه.  

 [ وفق ابن كيسان
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املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : سرا التأنيث يف كلمة )أحد( 9فصل 
                              اللغة

    محل كلمة )أحد( على معىن العموم أو اجلمع أو اجلماعة -
 

مل تنكرها  : ومن ُسنن هللا القدمية املستمرة املوجودة إىل هذا الزمان اليت  075
من اجلهالء وذوي العرفان )سر اخلالفة(. ]التأويل: مل تنكرها مجاعة    أحد

 اجلهالء كلها.[ 
أحدٌ : فتمّس روحهم دقائَق ال  517 ها  العاملني. )سر اخلالفة(.    متسا من 

 ]التأويل: ال متسها مجاعة العاملني كلهم[.

 الفقرات
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ترد يف   اجلماعة حينما  أو  اجلمع  أو  العموم  )أحد( على معىن  محل كلمة 
مما   الكلمة  هذه  أن  األنباري  ابن  يقّر  االستفهام. كذلك  أو  النفي  سياق 
 تؤخذ على اللفظ وعلى املعىن؛ وإن قصد هبا التأنيث بقيت على تذكريها. 

ونظرا  النفي،  بعد  وقوعها  عند  )أحد(  أن كلمة  إىل  خنلص  هنا   ومن 
الستغراقها اجلنس فهي حُتمل على معىن اجلمع واجلماعة كاجلموع عامة،  
اجلمع  معىن  على  هلا  محال  الكويف،  املذهب  وفق  وُتؤنث  ُتذّكر  واجلموع 

 واجلماعة أيضا؛ فجاز أن يُؤنث ويذّكر فعلها.
 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

سُ 1 إذا  )أحد(  لفظة  العموم  معىن  على  َيمل  ومما   " قال  :  بنفي،  بقت 
( ... وقال  48({ )احلاقة  48}َفَما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعْنُه َحاِجزِيَن )تعاىل:  

املعىن على  محال  )حاجزين(  ومُجع  ألحد  نعت  )حاجزين(  إن  ؛  آخرون: 
 ألن )أحدا( يفيد العموم، لكونه يف سياق النفي. 

تَِبَع ِديَنكُ  ِلَمْن  تـُْؤِمُنوا ِإالَّ  َأْن  ْم ُقْل ِإنَّ اهْلَُدى ُهَدى اَّللَِّ  وقال تعاىل: }َواَل 
ِعْندَ  وُكْم  َُيَاجُّ َأْو  ُأوتِيُتْم  َما  ِمْثَل  َأَحٌد  بَِيِد اَّللَِّ   يُ ْؤَتى  اْلَفْضَل  رَبُِّكْم ُقْل ِإنَّ 

ُ َواِسٌع َعِليٌم ) قيل: إن الضمري  (  74({ )آل عمران  74يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاءُ َواَّللَّ
وقد تقدمه نفي هو    على معىن )أحد( ألنه للعموم  يف )أو َياجوكم( مُجع

)أن( اليت هي مبعىن )ال( أو لئال. ويف قوله تعاىل: }َعاملُ اْلَغْيِب َفاَل يُْظِهُر  
 ( َأَحًدا  َغْيِبِه  )اجلن  27َعَلى  َرُسوٍل{  ِمْن  اْرَتَضى  َمِن  ِإالَّ   )27   -  28  )

مل على املعىن يف استثىن )َمن( من )أحد( ألن )أحدا( مبعىن اجلمع. ]احل
 [247  - 246العربية 

 
أحد،: "وكل ما كان من األمساء مبهما؛ حنو قولك: ما  2 وكراب،    عندان 

]املذكر واملؤنث    .فإن هذا جيري مؤنثه ابلتذكري وصافر، وداير، وعريب.  
(2 /270  - 269 ]) 
 

من   مؤيِادة   شواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  
واحلديث   القرآنية  

 الشريف واألدب العريب
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 جاء لسان العرب عن  لفظة )أحد(:  :3
َلْسنُتَّ  "   َعامٌّ  َوقَ ْولُُه:  نَ ْفٌي  َأحداً  أَلن  يَ ُقْل َكواِحدة  مَلْ  النِاساِء،  ِمَن  َكَأَحٍد 

ِر َواْلُمَؤنَِّث َواْلَواِحِد َواجْلََماَعةِ   ).لسان العرب( لِْلُمذَكَّ
 ويف موضع آخر من لسان العرب جاء:

َأن   َيْصُلُح  ِلَمْن  اْسٌم  فـَُهَو  َأحد  اِر  الدَّ َما يف  ِفيِه  "َوقـَْوهُلُْم  َيْسَتِوي  َُيَاَطَب 
رُ  َواْلُمذَكَّ واملَؤنث  َواجْلَْمُع  ِمَن  اْلَواِحُد  َلْسنُتَّ َكَأَحٍد  تـََعاىَل:   ُ اَّللَّ َوقَاَل   .

 النِّساِء؛ َوقَاَل: َفما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعْنُه حاِجزِيَن" 
4IY-https://wp.me/pa2lnY     ( 122)مظاهر 

 
املراجع   مع  البحث 

 والشواهد وآراء النحاة
 : سرا التأنيث يف كلمة )غري( 10فصل 

                   اللغة
                      أتنيث كلمة )غري ( محال هلا على املعىن

 غريه هالكُة الذات ابطلةُ : وقد يقتضي جتّلياِت اأَلحديّة لُيعَرف أن  527
احلقيقة )منن الرمحن( ]التفسري والتأويل: أي: ليعرف أن غريه من املخلوقات  

احلقيقة الذات وابطلة  اآلهلة هالكة  املخلوقات أو  القصد عن  فلما كان   .
واآلهلة املؤنثة؛ محل )غري( على هذا املعىن من التأنيث فأنث اإلخبار عنها  

 وقال هالكة وابطلة.[ 
 

 الفقرات

لفظ ) غري( هي من األلفاظ اليت جيوز أن حُيمل معها الكالم على اللفظ 
تذكريا وعلى املعىن أتنيثا. لذا فقد جاءت يف الفقرة أعاله مؤنثة على املعىن.  

 وفق التأويل والتفسري الذي بّيناه جبانب الفقرة نفسها. 
 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

اللفظ وعلى   " عّد أبو بكر األنباري )غري( و )مثل( مما حُيمل معه على 
املعىن فقال: و )غري( و )مثل( تكوانن للمذكر واملؤنث بلفظ واحد تقول:  
مررت ابمرأة غريك وتقول: غري هند من النساء قال كذا وكذا، وغري هند  

من   مؤيِادة   شواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  
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قالت:   النساء  من  هند  مثل  تقول:  وكذلك  وكذا،  قالت كذا  النساء  من 
والتأنيث للمعىن وعّدمها ابن سيده أيضا مما حُيمل  ومثلها قال. التذكري للفظ  

 [ 150معه على اللفظ وعلى املعىن. " ]احلمل على املعىن يف العربية 

واحلديث   القرآنية  
 الشريف واألدب العريب

4J1-https://wp.me/pa2lnY    123مظاهر   
 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : تذكري الفعل مع الفاعل املؤنث احلقيقي11فصل
                                  اللغة

 احلقيقي الظاهر واملضمر ؤنثتذكري الفعل للفاعل امل
أعطاان  753 بل  ...  مِلكًة  :  واإلكرام،  اإلحسان  بوابل  تربينا  اليت  رامحًة 

 )نور احلق( هي رمحناورمحها )هللا( كما 
كانت عاهدِت   أُماها: وال ُند سبيال إىل محل مرمي من النكاح، فإن  547
يرتكهاهللا   حمرَّرًة سادنة، وكانت عهدها هذا يف أايم اللِّقاح. )مواهب    أهنا 

 الرمحن(
عندهابعض كتب لساننا من مسلم    امللكة[]: وتقرأُ  557 )محامة    آواه 

 البشرى(
وجدير ابلذكر أن أتنيث الفعل )كانت( يف اجلملة الثانية قد جاء محال    -

 حقيقة.لكلمة )عهد( على معىن )الوصية( فهما ذات املعىن 

 الفقرات

: على جواز تذكري الفعل للفاعل املؤنث احلقيقي، وفق لغة من لغات 1
العرب أقر هبا وابلقياس عليها العديد من النحاة مثل سيبويه وابن مالك 

ذه ه. ف: قال فالنة. ووفق هذه اللغة يصح القول وابن كيسان وأبو حيان
 هي اللغة األصلية اليت أقر هبا النحاة عند تقدم الفعل على الفاعل. 

وهنالك بعض الشواهد اليت تشري إىل إمكانية تذكري الفعل للمؤنث احلقيقي 
 حىت إذا أتخر الفعل عن الفاعل. ومن هذه الشواهد ما يلي:  

ريب  : يقرا الدكتور ابراهيم السامرائي العضو املرافق يف جممع اللغة الع2
األردين، أن لزوم اتء التأنيث يف الفعل للداللة على الفاعل املؤنث ليس  

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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للغة  التارَيي  التطور  اقتضاه  طارئ  حدث  بل  العربية،  اللغة  يف  أصيال 
العربية.ويشري إىل أن اللغة العربية قبل القرآن الكرمي مل تلتزم اتء التأنيث  

 يف الفعل للفاعل املؤنث.  
ابن كي3 ومذهب   منطق  الظاهر  :  الفاعل  بني  فرق  ال  أن  هو  سان 

واملضمر. }فبما أن النحاة جييزون تذكري الفعل للمؤنث الظاهر اجملازي  
املضمر   اجملازي  للمؤنث  الفعل  تذكري  عنده  فيجوز  الشمس(،  )طلع 

 )الشمس طلع({ 
)حممد  4 و  حممد(  )جاء  بني  فرق  ال  أنه  الكويف  املذهب  يقر  : كذلك 

فع مجلتان  فكلتامها  الفاعل جاء(،  إىل  )جاء(  الفعل  فيهما  ُأسند  ليتان 
ال   أنه  ابن كيسان  قول  يؤكد  املذهب  وهذا  )حممد(.  املؤخر  أو  املقدم 

 فرق بني الظاهر واملضمر. 
مذهب سيبويه  : فباألخذ بعني االعتبار كل هذه الشواهد  وابجلمع بني  5

ظاهر  ال فرق بني الفاعل الواملذهب الكويف وابن كيسان أنه    )قال فالنة(
صحة    واملضمر قال(. نستنتج  )فالنة  الفعل   القول  تذكري  صحة  أي 

للمؤنث احلقيقي املضمر أي عند أتخر الفعل عن الفاعل. وابألخذ بعني 
فيبدو أن هذه )فالنة قال( كانت لغة  االعتبار ما يقوله الدكتور السامرائي  

نقلت   وقاطع، كما  واضح  بشكل  الكتب  إلينا  تنقلها  مل  قدمية  عربية 
 أصلها )قال فالنة(. 

...وإمنا حذفوا التاء ألهنم صار عندهم  وقال بعض العرب: قال ُفالنةُ : "1
إظهار املؤنث يكفيهم عن ذكرهم التاء، كما كفاهم اجلميُع واالثنان حني  

 ([ 38 - 39/ 2اظهروهم عن الواو واأللف. ]الكتاب لسيبويه )
ِإَذا َكاَنْت َحاِئًضا{ )صحيح    َكاَن ِإْحَداانَ عائشة رضي هللا عنها :} : قول  2

العرِب: قاَل  مسلم, كتاب احليض(وخترجُيه على حكاية سيبويِه عن بعِض 
 ([ 461/ 2فالنُة." ]الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح )

من   مؤيِادة   شواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  
واحلديث   القرآنية  

 الشريف واألدب العريب
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َا قَالْت:  3 . فـَتَـَعاَهْدَن َوتـََعاَقْدَن  اْمَرَأةً َجَلَس ِإْحَدى َعَشَرَة  : "َعْن َعاِئَشَة؛ أهنَّ
 َأْن اَل َيْكُتْمَن ِمْن َأْخَباِر أَْزَواِجِهن َشيًئا 

اآلايت  4 الذي عرضناه يف  إىل هذا  نظروا  آخرين  "ولكننا ُند ابحثني   :
الكرمية يف أول هذا املطلب ودرسوه دراسة لغوية اترخيية، وأكدوا أن ما يف 

نزول ها  هذه اآلايت الكرميات وما يشبه عصر  يف  العربية  أن  على  دليل 
القرآن مل تكن قد التزمت بعد بظاهرة إحلاق الفعل عالمة تدل على أن  

مؤنث اليت  الفاعل  وحبثه  السامراءي  ابراهيم  الدكتور  أبقول  واستشهد   "
 [431ذكرانها أعاله ليؤكد قوله هذا. ]العربية املشرتكة  

ألختذ منها أمثلة على عدم يل،  : " أجتزئ هبذا القدر من شواهد لغة التنز 5
مطاردا  مطلقا  لزوما  املؤنث  لبيان  التاء  هذه  على  ،  لزوم  دليل  هذا  ويف 

أصالته وعدم  هذا  يف  .  حدوث  وجدوه  ما  قرروا  قد  النحويني  أن  غري 
، كما حاولوا  العربية فأفادوا منه قواعدهم يف وجوب أتنيث الفعل وجوازه

وِعبا مجيع األحوال" ]يف التذكري  أن يكون استقراؤهم يف هذه املسألة مست
 [ 14  - 13والتانيث 

4JJ-https://wp.me/pa2lnY         (  124)مظاهر 
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املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 : املبتدأ 38ابب 
              اللغة

     نصب املفعول به بفعل حمذوف تدل عليه القرائن احلالية واللفظية   -
 أو نصب احلال بفعل مضمر  نيابة اجلار واجملرور مناب الفعل  -

 
 نصب املسيح املوعود عليه السالم املبتدأ يف بعض الفقرات وحقه أن يرتفع.  

2 
 االعرتاض 

 عدد الفقرات
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فله  567 ابمسه  وتسميته  عيسى  مقام  يف  إقامته  وأما  )محامة    وجهني : 
 البشرى(

نْي. )نور ، إن كنَت تُثبُت فضل اإلُنيل بغري  ألفني  : ولك من الورق577
َ
امل

 احلق(

 الفقرات

 : التوجيه األول: حال منصوبة لفعل مضمر انب عنه اجلار واجملرور  1
احلالية.   أو  السياقية  أو  اللفظية  القرائن  عليه  تدل  مضمر  بفعل  النصب 
منصوبة  حال  وإمنا  مبتدأات  هي  ليست  )وجهني(  و  )ألفني(  فالكلمات 
لفعل مقدر مضمر انب عنه اجلار واجملرور. وقد أفرد هلا سيبويه اباب خاص  

 حيث قال:  
ع  رُ "هذا ابب ما يَنتصب فيه االسُم ألنه حال يقع فيه السَّ

وإن كنَت مل تَلفظ بفعٍل، ولكّنه حال يقع فيه السَّْعُر، فَينتصُب كما انَتصب 
الفعل، ألنه يف أنه حال وقع فيه أمٌر ىف املوضعني  وقع فيه  لو كان حاالً 

 َسواٌء. 
اُء شاًة بدرهموذلك قوُلك:   وإن شئت أَلغيت َلَك  شاًة بدرهم.    لك الشا

ب شاٌة  بدرهٍم  شاٌة  الشاُء  لك  قائًم،    درهٍم،فقلَت:  زيٌد  فيها  قلَت:  كما 
 رفعَت. 

وإذا قلت: الشاُء لك، فإن شئَت رفعَت، وإن شئَت نصبَت، وصار لك  
الشاُء إذا نصبَت مبنزلة َوَجَب الشاُء، كما كان فيها زيٌد قائماً مبنزلة: استقر  

 ({395  - 396/  1زيد قائماً." }الكتاب لسيبويه ) 
عبارات املسيح املوعود عليه السالم: )فله  ونرى بسهولة التشابه الكبري بني  

وجهني( و )لك من الورق ألفني(، والعبارات اليت أوردها سيبويه )لك الشاء  
بدرهم الورق شاًة  من  لك  وجب  األوىل:  اجلملة  يف  التقدير  فيكون   .)

 مقدرا أبلفني. واجلملة الثانية بتقدير: نفصل له التفصيل مقدرا بوجهني. 
 

 نصوب لفعل حمذوف  م: مفعول به : التوجيه الثاين2

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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به  مفعول  بل  مبتدأات  ليست  هي  و)وجهني(  )ألفني(  األلفاظ  أن  أي 
 .  منصوب بفعل حمذوف دلات عليه القرائن اللفضية أو احلالية

 ويف هذا يقول النحو الوايف:  "حذف عامل املفعول به:
مبناسبة الكالم على حذف املفعول به الواحد أو املتعدد يعرض النحاة إىل 

فيجيزون حذفه إن كان معلوًما بقرينة    - حذف عامله جوازًا أو وجواًب. أ  
 ( 181  - 182/  2" }النحو الوايف )تدل عليه

 فيكون تقدير العبارات:  
 فله نعطي وجهني  

 ألفني فلك من الورق نعطي ألفني / نعطي لك من الورق 
)تنبيه: لسنا هنا يف صدد اجلزم والقطع حتت أيا من التوجيهني تقع هذه  
الفقرات، بل ما يهما أن هلا ما يفسرها ويؤيدها من أقوال النحاة وأمثلتهم  

 اليت تشاهبها( 
 للتوجيه األول:  

الزجاجي" حتت : فّصل فيه ابن عصفور اإلشبيلي يف كتابه "شرح مجل  1
 :ابب "ما يُنصب على إضمار الفعل املرتوك إظهاره" حيث قال

 "، فلم يظهر لنيابة اجملرور منابه." وأما "لك الشاء شاًة بدرهم
فإن قلَت: فإن العرب ال تقول:"لك الشاُء"، إال على "مملوك له" فاجلواب:  

م"، جاز  إنه ملا اقرتنت قرينة تبني هذا املقصود، وهو قولك "شاٌة بدره
له مملوك  معىن  غري  على  لك"  "الشاء  تقول:  ، بل على معىن: مسعرٌّ  أن 

 لك."
 

: " قال أبو سعيد: إذا قلت لك الشاء شاًة بدرهم، فالشاء: مبتدأ، ولك:  2
كأنك قلت: وجب لك الشاء مسعرا هبذا خرب مقدم، وشاًة بدرهم: حال.

 ( 286/  2"شرح كتاب سيبويه ) السعر،
 

من   مؤيِادة   شواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  
واحلديث   القرآنية  

 الشريف واألدب العريب
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 للتوجيه الثاين:  
 : "النصب إبضمار فعل يقصده املعىن 1

 قال سيبويه: يف املنصوابت، قال كعب بن جعيل:
 أعيّن أمرَي املؤمنني بنائل ... أِعْنَك وأْشَهْد من لقاِئَك َمْشَهدا 

 أِعيّن خَبّوار الِعنان ختالُُه ... إذا راح يـَْردي ابملدجج أْحَردا
طاِم ُمهَ   ... وذا َحَلٍق من َنْسِج داوَد ُمْسَردا نَّداوأبيَض مصقوَل السَّ

والشاهد فيه إنه نصب )أبيَض(  كذا إنشاد البيت األخري يف كتاب سيبويه.  
. أبيض.  وأعطين  قال:  فعل كأنه  /  1. }شرح أبيات سيبويه )  إبضمار 

234 }) 
وهذا الصِاْنف كلُّه ِمن العلم موجود َنصًّا يف كتاب هللا، ))ومْوجودًا((  :   2

 ({358/ 1مًّا عْند أهِل اإلسالم، }الرسالة للشافعي )عا
 وتعليقا على نصب )موجودا( قال حمقق الرسالة أمحد شاكر ما يلي: 

"هكذا هي يف األصل أبلف بعد الدال وعليها فتحتان، والوجه الرفع؛ ولكن  
وجتده  هلا هنا وجها   قال:  حمذوف، كأنه  لفعل  مفعوال  يكون  أن  أيضا، 
 أو حنو ذلك ..  ونراه موجودا،موجودا، أو: 

3N6-https://wp.me/pa2lnY    (  47)مظاهر 
4il-https://wp.me/pa2lnY        (  82)مظاهر 
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 والشواهد وآراء النحاة

 : ُمَلح الكالم39ابب 
                                     اللغة

   نصب الفاعل على ملح الكالم ألمن اللبس  -
   أو تقارض احلكم النحوي بني الفاعل واملفعول

 نصب الفاعل خطأ وحقه الرفع 
2 

 االعرتاض 
 عدد الفقرات
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)نور  758 ))حكمني(( عدلني  عليها  اتفق  فيصلًة  تقبلون  لكم ال  فما   :
 احلق(
عليه السالم   -: ولََلزم أن يبقى ))بين(( إسرائيل كلهم إىل نزول عيسى  759

 أحياء ساملني. )محامة البشرى( -

 الفقرات

وكم من عذراَء    فكْم ِمن ُملح ُأعطيُتها،يقول املسيح املوعود عليه السالم:  
امللح  هذه  من  الكتاب كثريا  هذا  يف  ذكران  وقد  امحد(  ُعلِّمُتها!)مكتوب 
والعذراوات اللغوية، فمنها تقارض احلكم النحوي بني )إْن الشرطية( و )لو  

احلجازية(، مث التقارض  الشرطية(، وتقارض احلكم بني )ليس التميمية( و )ما  
بني )لعل( و)عسى(، وتقارض )أْن( الناصبة املصدرية مع )ما( املصدرية،  

 وغريها من النكات اليت غفل عنها املعارضون. 
  

العرب،   اللغوية يف كالم ولغات  امللح  امللح ما وجدانه من  من  ومن هذه 
معا رفعهما  أو  معا  نصبهما  أو  به  املفعول  ورفع  الفاعل  ك وذل،  نصب 

 . وعلى هذا ُتوجه العبارات املذكورة أعاله.    عند أمن اللبس
 

)تنويه: إن ما نقصده من هذا التوجيه ليس القول أبن نصب الفاعل ورفع 
يقوم بذلك مىت ما شاء وكيفما   املفعول جائز، ولكل شخص احلرية أبن 
أن هذه األمور وقعت يف   تبيني  بل ما نقصده هو  األمر. كال..  له  حيلو 
لغات العرب وكالمهم، ولو على سبيل امللح الكالمية، وال نستبعد واحلال  
هذه أن يكون ورود ما يشاهبها يف كالم املسيح املوعود عليه السالم، قد 
جاء من نفس هذا الباب من النكات وامللح األدبية. غري أن هذا ال مينع  

ا ميكن أن  أن تكون هلا توجيهات أخرى مل هنتد إليها حىت اآلن. وأقصى م
يذهب إليه مسيئ الظن هو اعتبارها سهوا نظرا لوقوع الفاعل يف لغة املسيح 
املوعود عليه السالم مليون مرة ابلرفع، أما إذا تعّنت أحد للقول إهنا خطأ  
 يدل على اجلهل فنقول له: ها قد وجدان ما يفّسرها يف لغات العرب أيضا(

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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اللبيب عن كتب األعاريب :  1 ابن هشام يف كتابه مغين  ما صّدق عليه 
 حيث قال عن هذه املَلح ما يلي: 

 "من ُملح َكاَلمهم تقارض اللَّْفَظنْيِ يف اأْلَْحَكام
أَمن  ِعْند  اْلَمْفُعول وعكسه  ِإْعرَاب  اْلَفاِعل  ِإْعطَاء  ..َوالثَّاِمن  أمثله  َولَذِلك 

 َوقَاَل الشَّاِعر ْوُب املسماَر وَكسر الزاجاُج احْلجرَ َكَقْوهلِِم خرق الث َّ  الّلْبس
 سوءاهِتم هجُر()مثل القنافذ هداجون قد بلغت ... َُنْرَان أَو بلغت  

 احْلَيَّاِت ِمْنُه القدما() ... قد َسامل    َومسع أَْيضا نصبهما َكَقْوِله
ونه للضَُّروَرة َكَقْولِه َويف رَِوايَة من نصب احْلَيَّات َوقيل القدما تـَْثِنَية حذفت ن

ومنة   إسار  ِبَرْفع  َرَواُه  ِفيَمن   )  ... ومنة  إسار  ِإمَّا  أَْيضا  )مها خطتا  َومسع 
(  َصاد عقعقاِن وبومُ )ِإن من َصاد عقعقا ملشوم ... َكيَف من  رفعهما َكَقْوِله  

 ({ 918  - 915" }مغين اللبيب عن كتب األعاريب )ص:  
 
" }ظاهرة    واع الطرافة واملُلحة يف التعبري فالتقارض ميثل نوعا من أن: "2

 ({ 233/ 58التقارض يف النحو العريب )
وبعد أن ذكر هذا املصدر التقارض بني الفاعل واملفعول متاما كما أورده ابن  
الفاعل  بني  التقارض  وراء هذا  السبب  اهلامش  أّكد يف  املغين،  هشام يف 

 واملفعول بقوله:
أمن   ذلك  على  املعىن"جراأهم  ووضوح  يف اللبس  التقارض  }ظاهرة   ".

 ({247/  58النحو العريب )
 

من   مؤيِادة   شواهد 
القرآن الكرمي والقراءات  
واحلديث   القرآنية  

 الشريف واألدب العريب
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 ؤنث السامل أو ما جيمع ابأللف والتاء: مجع امل40ابب 

                                         اللغة

 النصب ابلفتحة ملا جيمع ابأللف والتاء )مجع املؤنث السامل(    _ 
أخطأ املسيح املوعود عليه السالم يف العديد من املواضع بنصبه مجع املؤنث  

 السامل ابلفتحة، وحقه النصب ابلكسرة على 
 القاعدة املعروفة. 

6 

 االعرتاض 
 
 

 عدد الفقرات
)ُنم   ِصالاتً : فكل من دخل دينهم )املسيحيني( رتّبوا له وظائف و076

ص    (.  26اهلدى، 
 (.  152)نور احلق، ص  ثقااتً ولو كانت ُرواهُتا كلهم  :617
 (  97أدبية ) مكتوب أمحد، ص  نكااتً  : وأعطاين627
ما مُسعت من    نكااتً   : وليس من العجب أن تسمع من خامت األئمة 637

 ( 1قبل. )اخلطبة اإلهلامية، ص 
ومعارف ال يزامحها عقيدة )حتفة بغداد، ص    نكااتً : إن يف كتاب هللا  647
7  ) 

من أهل صلبان )جلة النور، ص   وبنااتً  ويعِرضون على الناس أمواهلم :657
46  .) 

 الفقرات

وهذا ما    : على لغة للعرب جتيز نصب ما جُيمع ابأللف والتاء مطلقا. 1
 تندرج حتته كل الكلمات املعرتض عليها.  

: على لغة للعرب جتيز نصب ما جيمع ابأللف والتاء يف حالة كون الم  2
اجلمع  يف  إليه  تُردا  ومل  املفرد،  من  حمذوفة  الكلمات:  الكلمة  يف  ، كما 

يسمى   ما  وهذا  لغو(؛  ثيب/  بنو/   ( أصلها  حيث  إرة(  لغة/  ثُبة/  )بنت/ 
املنقوص،  إبقرار    ابملؤنث  وثبة.  سنة  مثل:  علة  حرف  المه  أصل  أن  أي 

 الكسائي وابن سيده وابن مالك .   

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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 على ان أصلها )بنو(.   ( بنااتكلمة )وعلى هذه اللغة توجه  
: على اعتبار التاء يف هذه الكلمات أصلية، فيكون اجلمع حينها مجع  3

ابلفتحة ينصب  وهذا ما ينطبق على كلمة )نكات وبنات(، إذ  .  تكسري 
فكلمة  تكسري  مجع  واجلمع  أصلية  فيها  التاء  اعتبار  املمكن  من 
)نكتة/نكات( مشاهبة للكلمات )نقطة/ نقاط ، بُرمة / برام (  من حيث  

 االشتقاق؛ مما يثبت كون التاء يف )نكات( أصلية.  
اللغات 4 على  بناء  أجاز  الذي  والبغدادي  الكويف   املذهب  على   :

 السامل ابلفتحة مطلًقا.املذكورة آنفا، نصب مجع املؤنث 
: الكسائي، الفراء،  أو املقرين هبا وبورودهاومن النحاة اجملوزين هلذه اللغات 

ابن جين،   ابن سيده،  ثعلب،  الرايشي،   ، األصمعي  مالك،  ابن  سيبويه، 
 إميل يعقوب. 

 القراءات:  
يًعا ). يف قراءة اآلية: }  انفروا ثبااتً :  1 ( {  72فَاْنِفُروا ثـَُباٍت أَِو اْنِفُروا مجَِ

 ( وهذا على اللغة األوىل والثانية . 72)النساء 
 املراجع اللغوية:  

 للتوجيه األول:  
 )التذييل والتكميل(  علقاهَتم وعرقاهَتم وحكى الكوفيون: انتزعت  

 للتوجيه الثاين:  
العربية   لغاهَتم"،العرب ومسعت    بناتَ شاهدت  :  1 اللغة  )موسوعة علوم 
 إميل يعقوب( /
 عليها ذهلُّا واكتئاهُبا  ثُبااتً ****     "فلما جالها ابألايم حتيّـَزت : 2
يقول:  3 العرب  بعض  الرايشي: مسعت  ابملعروف  -"وقال  هو  :  -وليس 

 ، بنصب التاء. ] التذييل والتكميل[أخذت إراهَتم

شواهد مؤيدة من القرآن  
الكرمي واحلديث الشريف  

 واألدب العريب
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 ".]شرح الكافية[ :"مسعت لغاهَتمقول بعض العرب : 4
(ورود  :  5 )ثقاات  التفسري   كلمة  فاٍش يف كتب  بشكل  ابلفتحة  منصوبة 

 واحلديث الشريف، بعشرات إن مل يكن مئات املرات 
 

 للتوجيه األول والثالث:  
 ([6تقود اخلواص ]حملات مهمة يف الوصية )ص: نكااًت : ومل أُغفل 1
العالمة عبد الرمحن بن حييي املعلمي متعددة. ]آاثر الشيخ  ِنكااًت  : يقتضي  2

 ([ 339/ 24اليماين )
 24 - 19بالغية. ]جملة جامعة أم القرى  نكاات : فإن كتابه قد احتوى3
 ، برتقيم الشاملة آليا(:[ 447/ 13)

52O-https://wp.me/pa2lnY     ( 167)مظاهر 
 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 التعريف أبل التعريف وأخواهتا  :41ابب 
 : أل الزائدة 1فصل 

         اللغة 
 )أل( الزائدة العارضة للمح األصل _ 

التعريف  أخطأ املسيح املوعود عليه السالم يف تعريف بعض الكلمات بـ أل 
 رغم كوهنا معارف أصال، مثل: القريش و الفارس. 

7   

 االعرتاض 
 

 عدد الفقرات
العرب  667 سراة  دماُء  له  ُسفك  الذي  أهذا  ببدرٍ :  القريش    وعظائِم 

 )التبليغ(. 
كما أن عيسى ما جاء من بين إسرائيل.    من القريشوإنه ما جاء    :677

 )اخلطبة اإلهلامية( 

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-52O
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وأن ال أيت مع السيف.    من القريش : ووجب أن ال يكون هذا اخلليفة  687
 )اخلطبة اإلهلامية( 

زهاء مائة ألف من األعراب.   املسيِلمة الكذاب: وقد اجتمع على  697
 )سر اخلالفة(.  

 خلالفة( كما أنبأين ريب )سر امن الفارس : وأان 077
لناله رجل من  717 الفارس: ولو كان اإلميان معلقا ابلثراي  . )حتفة  أبناء 

 بغداد(
 . )حتفة بغداد (  اي أبناء الفارس: خذوا التوحيَد التوحيَد 727

للمح  العارضة  الزائدة  )أل(  هي  الكلمات  هبذه  املتصلة  أل(   ( أل   هذه 
واليت هي نوع من أنواع أل الزائدة. وأيت هبا الكاتب أو الشاعر   األصل،

على اختياره من أجل ملح أصل ومعىن االسم املشتق قبل نقله غلى العلمية،  
بعد   له، وصار  املعىن األصلي  فقد  قد  يكون  العلمية  إىل  نقله  بعد  حيث 

يُنظَر إىل أصله املشتق. فإن أراد الكات ب ملح هذا  العلمية امسًا جامًدا ال 
املعىن أيضا ابإلضافة إىل العلمية اجلامدة، جاء هبذه الـ )ال( هلذا الغرض.  
اسم  بذلك  قاصدين  العادل،  جاء  نقول:  عادل،  جاء  نقول:  أن  فبدال 

 الشخص وملمحني إىل صفة العدل فيه أيضا.  
واألعالم كلها صاحلة لدخول "أل" هذه، إال العلم املرجتل؛ كسعاد، وأَدد، 

علم املنقول الذي ال يقبل "أل" حبسب أصوله؛ إما ألنه على وزن فعل وإال ال
من األفعال؛ والفعل ال يقبلها؛ مثل: حيني، يزيد، َتِعز، يشكر، ََشَّر ... ،  
الرءوف، وسعد   وإما ألنه مضاف؛ واملضاف ال تدخله "أل"؛ حنو: عبد 

 [ ( 432-429/  1الدين، وأبو العينني"..... ] يُنظر النحو الوايف )

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

 (361 /3) : البحر احمليط يف التفسري1
َا َخرََج ُمَباِدرًا يُرِيُد عري القريش ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإمنَّ  ِإْذ َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

مرات يف هذا   9)وردت     (286 /1): الفواتح اإلهلية واملفاتح الغيبية  2
 املصدر ( 

القرآن  شواهد مؤيدة من  
الكرمي واحلديث الشريف  

 واألدب العريب
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 مرات يف هذا املصدر(  7)وردت  (251 /3) : التفسري املظهري 3
 وكانت القريش تفعل ذلك

 (398 /1) : اخلصائص الكربى 4
 فَاْنطَلق يرْكض نَِذير القريش 

 (434 /1) : اخلصائص الكربى 5
 ابو ُعبَـْيَدة بن اجْلراح أرصد عري القريش 

59h-https://wp.me/pa2lnY    ( 168)مظاهر 
59Q-https://wp.me/pa2lnY   ( 173)مظاهر 

 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة

 اليت للغلبة   (أل) : 2فصل 
       اللغة

                                  اليت للغلبة  (أل ) _ 
أخطا املسيح املوعود عليه السالم يف حذفه لـ أل التعريف يف بعض الكلمات 

 مثل )املدينة/ مدينة( و )احلجاز / حجاز( 
2 

 االعرتاض 
 

 عدد الفقرات
: فامسعوا مين اي عباد هللا الصاحلني، واي إخواننا من بالد الروم والشام  773

، اليت هي دار هجرة سيدان ونبيّنا خامت النبيني،    ومدينةواألرض املقّدسة مكة  
 )حقيقة املهدي(.  

: وإن قرييت هذه شرقية من دمشَق، فاسألوا من يعلمها إن كنتم ال 774
لك ُمْلَك ا

ُ
 )اخلطبة اإلهلامية(   ِمن حجاز،هلند شرقيٌّ تعلمون. وإن هذا امل

 

 الفقرات

على أل اليت للغلبة: . هذه الـ )أل( املتصلة بكلمة )املدينة( و ) احلجاز(  
بـ )أل( اليت للغلبة، وأصلها ابلفعل )أل( العهدية  هي نوع خاص تسمى 
ولكنها خرجت من هذا النوع ومل تعد )أل( للتعريف وال للعهد، وذلك ألن 

وهبا ) أي االسم الذي اتصلت به(  أصبح علما ابلغلبة، أي غلب مصح 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

https://wp.me/pa2lnY-59h
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على غريه من األمور اليت يطلق عليها امسه واشتهر هو هبذا االسم دون غريه.  
وهذه ألـ أل جيوز حذفها على قلة إبقرار ابن مالك يف ألفيته وصاحب اجلىن  

 الداين وصاحب النحو الوايف. 
 ففي هذا جاء:  

لغلبة فقد كان أول أمره معرفة "أبل العهدية" أو: ابإلضافة،  : "أما العلم اب1
ومل يكن علًما يف ابتداء أمره، فنزلت غلبته "أي: شهرته" منزلة الوضع فصار 
هبا يف درجة "العلم الشخصي". وحني تصل الكلمة إىل درجة العلم ابلغلبة  

"أ الدرجة اجلديدة، وتصري  التعريف السابقة وحتل حملها  ل"  تلغي درجة 
 ([ 434/  1النحو الوايف ) زائدة، الزمة بعد أن كانت للعهد."   ]

 : ويف هذا يقول ابن مالك يف ألفيته:  2
 "وقد يصري علماً  ابلغلبه ... مضاف أو مصحوب أل كالعقبة

 " ويف غريمها قد حتذفأوجب وحذف أل ذي إن تناد أو تضف ... 
 
(  هذا يوم اثنني مبارًكا فيهمن حنو قوهلم: )قد تنحذف؛  : ".. ويف غريمها  1

حكاه ابن األعرايب، وزعم أن ذلك هذا عيوق طالًعا، حكاه سيبويه.وحنو: 
منكجائز يف سائر النجوم، وقال الشاعر: ]من الطويل[   دبران  يوًما    إذا 

الناظم ع ابن  ألقاك غدًوا أبسعد" ]شرح  ابن  لقيته ... أؤمل أن  ألفية  لى 
 ([ 73مالك )ص:  

 ( 328/ 3: التدوين يف أخبار قزوين )2
 بني مكة ومدينة.قَاَل لقيت علي ْبن عثمان املغريب فحدثين ومن حضره  

 ، برتقيم الشاملة آليا( 9/  13: شرح املدائح النبوية ) 3
 املكتان؛  مكة ومدينة:وهكذا يقال عن 

 ( 435/ 6: إحتاف املهرة البن حجر )4
َة َوَمِديَنَة. . َحِديٌث )كم( : " يُوِشُك أَْن َيُكوَن َخرْيُ اْلَماِل َشاًء   .    َبنْيَ َمكَّ

 " احْلَِديَث. 

شواهد مؤيدة من القرآن  
الكرمي واحلديث الشريف  

 واألدب العريب
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 ( 108/ 4: أيسر التفاسري للجزائري )5
روي أن اآلايت األوىل منها نزلت ابملدينة يف شأن من كان من املسلمني    

 مكة ومدينة.مبكة، وقال علي بن أيب طال: نزلت بني 
 ( 1149/  3الطيورايت ): 6

الصالة يف َعْن أيب هريرة وحده، ويف فضل  َعاِصٍم،  ْبِن  َحْفِص  ة مك  َعْن 
 ومدينة:

التفسري 7 دار  القرآن ط  تفسري  والبيان عن  الكشف   = الثعليب  تفسري   :
(16 /50 ) 

 قبائل حجاز املهمة بنو هذيل: قبيلة من 
 ( 352/  9: السنن الكربى للبيهقي )8
 ,  ِحَجازٌ َونـََرى َأنَّ َما ُدوَن َواِدي اْلُقَرى ِإىَل اْلَمِديَنِة  

 ( 121/  5: شرح أيب داود للعيين )9
البحر فهو: هتامة، وما كان بني هتامة   فهو  وما كان وراء وجرة إىل  وجند 

 حجاز.
( )ورد يف عمة القاري  237/  4: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) 10

 أكثر من مرة(
 وجند فَ ُهَو حجاز،َوَما َكاَن َبني هتَاَمة 

  5a6-https://wp.me/pa2lnY)   169مظاهر( 
 59X-https://wp.me/pa2lnY)   171مظاهر(   

 

املراجع    البحث مع 
 والشواهد وآراء النحاة

 اليت لتعريف اجلنس واملاهية واحلقيقة والطبيعة  (أل) : 3فصل 
 اللغة                           

 واحلقيقة والطبيعة )أل( اليت لتعريف اجلنس واملاهية  _ 

https://wp.me/pa2lnY-5a6
https://wp.me/pa2lnY-59X
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أخطا املسيح املوعود عليه السالم يف الكثري من املواضع اليت أدرج فيها أل 
التعريف رغم وجوب حذفها، وما ذلك إال لتاثري العجمة على لغته عليه 

 السالم. 
46 

 االعرتاض 
 
 

 عدد الفقرات
الفرق : "وال  757 الذين هم   يبقى  إليهم من هللا وبني  يوحى  الذين  بني 

 يفرتون". )االستفتاء( 
 شرح:  

الفرق: أل لتعريف اجلنس واملاهية، مبعىن ال يبقى فرق أو ال يبقى أي فرق  
مع استحضار صورة يف الذهن ال ختص فرقا معهودا. فليس القصد نوعا 

س فرد معني معهودا ومعروفا من الفرق، وإمنا القصد هو ماهية الفرق ولي
معهود من أنواعها. وهذا مياثله القول: ال تبقى السيارة وال الطيارة، وليس 
لتعريف  بل  للعهد  هنا  )ال(  فليست  معروفة  معينة معهودة  القصد سيارة 

 اجلنس.   
   وعلى هذه الشاكلة تسري كل اجلمل التالية:  

ن، وإْن هم إال  : "يراؤون الناس وال يّتبعون رسول هللا وُسّنته وال يتديّنو 776
الروحكالصور   فيهم، فال ينظر إليهم هللا ابلرمحة وال هم يُنَصرون".    ليس 

 )اخلطبة اإلهلامية(  
 (  96)منن الرمحن، ص   االمرتاء واالرتياب: من غري 777

العبد من كّل طرٍف حتائُف وهدااي  778 وتقوم   ...: "كذلك أتت هلذا 
 إلجاحته". )االستفتاء(    كلا اجلهةأانٌس من كل قوٍم لعداوته، وجياهدون من  

الصفات  797 هبذه  مُحد  الذي  الصحابة  ِمن  آخر  رجال  أتعرف  بغري : 
 ؟ )سر اخلالفة(  االسرتابة

: وكذلك رأت أُمُّه يف رؤايها أن البشري قد جاء، وقال إين أعانقك  780
 . )سر اخلالفة(  ابلسرعةأشد املعانقة وال أفارق 

   )حجة هللا( ابلسرعة.: وإذا فعلَت كله فَأرِسْل إيّل مكتوبك العريّب 817

 الفقرات
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وكنُت أشعُت هذا   حياته ابلسرعة،: ومات ابلطاعون وانقطع خيط  827
 أنبأته به فما ابىَل ومضى ابلسخرة. )مواهب الرمحن( الوحي يف حياته و 

: أترون دليال، اي معشر الصلحاء، يف أيدي األعداء لنقَبله منهم من 783
 (  7)مكتوب أمحد، ص  غري اإلابء.

   (40)مكتوب أمحد، ص  بقي اإلخفاء.: وما 847
نقبل كل : وحنن حُنكِّم بعَض ُحكمائكم يف هذا األمر، ونعاهد هللا أاّن  785

   )نور احلق(من غري العذر  ما حكموا
: وكيف جيوز أن يتلفظ بلفٍظ ُوضع ملعىن عند أهل اللسان، مث يصرفه  786

للماهية  وتفصيل البيان؟ )نور احلق(..  القرينةعن ذلك املعىن ِمن غري إقامة  
 وقد تكون للعهد بقصد القرينة الصارفة املعروفة. 

لك اخلياالت، بل هي كلمات غري  : وما أرى دالئل أقيمْت على ت787
 . )مكتوب أمحد( غري اإلثباتمعقولة خترج من أفواههم من 

: وأنت تعلم أن وعيد ذلك االشتهار كان مشروطا بشرط التوبة، ال  788
 أمحد(.   )مكتوب   غري املُْهلة.كالعقوبة القطعية الواجبة النازلة من 

)ُنم    غري اإلنكار: ومعناه أنه مُحّد محًدا كثريا واتفق عليه األخيار من  897
   اهلدى(.

، والغيُب البحت قد : وقد ذكرُت أن إهلامات مملوءة من أنباء الغيب790
 )ُنم اهلدى(.   غري الشك والريبُخّص بذات هللا من 

 )اخلطبة اإلهلامية(.   غري الشك والشبهة: وهو املسيح املوعود من 791
الزمان 790 الذي هو آخر  الوراثة يف مسلِمي زمانِنا  : فقد ظهرْت هذه 

من   نفس  تعرفها كل  اتم،  احلاجةبظهور  )اخلطبة    غري  اإلمعان  إىل 
 ألرجح أهنا للعهد نظرا لتخصيصها ابإلمعانااإلهلامية(.

ثل املذكور يف هذه اآلية أبن يكون  793
َ
: كان من الواجب لتحقيق هذا امل

الشك عيسى ابَن مرمي ليتحقق املثل يف اخلارج من غري    فرد من هذه األّمة
 )اخلطبة اإلهلامية(. والشبهة
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امليّتني؟ )حجة    بني البغيتني الزانيتني: أترضى أن ُتدَفن أُمُّك املتوفّاة  794
للماهية: مبعىن، زانيتني /أي زانيتني. وقد أثبتنا دخول أل  (  101هللا، ص  

 نوع من اجلمع عند النحاة.   لتعريف اجلنس على اجلمع، والتثنية 
من  795 ِضعفاه  انقضى  بل  مضى  قد  العصر  وقت  فإن  الشك  :  غري 

 نظرًا إىل زمان املّلة املوسوية )اخلطبة اإلهلامية(. والشبهة
: فإن ُعُمَر عيسى من جهِة بقاِء دينه نصُف عمر موسى كما ظهر  796

 )اخلطبة اإلهلامية(.   غري اخلفاءِمن 
 )إعجاز املسيح(.  من غري الريبالقتل : فإن الرجم هو 797
)إعجاز    غري العمل ومن غري االستحقاق : وقد أعطى هذه النعم ِمن  798

   املسيح(.
يقيًنا  799 ابإلُنيل  خيّصونه  بل  الشبهات:  غري  املسيح(.    من  )إعجاز 

للماهية / وقلنا إنه من اجلائز )ألل املاهية( أن تدخل على اجلمع فيدل على  
 جمازا.اجلنس 
: وأن تكون وجوًدا انفًعا خلَْلِق هللا خباصية الفطرة كبعض النبااتت،  800

 )إعجاز املسيح(.   ن غري التكلفات والتصناعاتمِ 
 )اهلدى والتبصرة(.  من غري التحقيق: وأعجبين ِحّدُتك وشّدتك 018
 )اهلدى والتبصرة(. من غري املعذرة: ويرتكون أوامر هللا 028

 )اهلدى والتبصرة(.   ِمن غري العمل؟: وهل عيٌب أفحُش من القول  803
: هو اسٌم اثين لصاحب القرب عند سّكان هذه اخِلطّة، وعند النصارى 804
 )اهلدى والتبصرة(.  من غري االختالف والتفرقة.  كلِّهم
"يوزآسف"  058 أنه قرُب نيب هللا عيسى  الذين شهدوا  الشك ِمن  :  غري 

 )اهلدى والتبصرة(. والشبهة
 )مواهب الرمحن(.  من غري التفرقة: كذلك دخل قلوب املسلمني 068
)مواهب   غري اخلفاء: ورأى قومه النصارى وِشركهم وتثليثهم بعينيه من  078

 الرمحن(.  
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من  808 عيسى  قرب  هو  القرب  ذلك  أن  وثبت  والشبهة :  الشك    غري 
 )مواهب الرمحن(. 

 )مواهب الرمحن(.    غري الشك والشبهةبقيّـُتها كما وعد من  : فيظهر  098
لن نصرف آايِت هللا من ظواهرها من  081 وقالوا  القرينة:  )تذكرة    غري 

 الشهادتني(.
 يف احملاولِة )سرية األبدال(.   غري الَكدِا واإلحلاح: ويُرَزقون ِمن 118
 )االستفتاء(.   ر االشرتاء : فأُعطينا جّمااًن من غي128
ةوتقرؤون يف سورة النور من غري  :138  )االستفتاء(.   الشكا والُغما
من  148 ابطٌل  فالنزول  ابلبداهة.  ابطٌل  وهذا  الشكا  :  غري 

 .)االستفتاء(.  والشبهة
 . )االستفتاء( غري الشكا والشبهة: ويعلمها من قرأها من 158

: وال شك أن هذه الدولة مباركة ملسلمي هذه الداير، وقد أعطْت 816
 )جلة النور(:    غري اإلكراه واإلجباركلَّ داينٍة ومّلٍة حريًّة اتّمة من 

: وأمّت علّي وأسبَغ ِمن كل نوع العطّية، وأعطاين يف الداَرين حسنَتني  817
 )جلة النور(: من غري املسألة

ال اسم شخص معني.   هو اسم اجلنسلقرآن  : دابُة األرض اليت ذكره ا188
 هذه  أيضا تندرج حتت نوع آخر من أل سنذكره مستقبال)محامة البشرى( 

: وال أظن أحدا من العاملني العاملني املتقني أن يُقّدم غرَي القرآن على 819
بينهماالقرآن، أو يَضع القرآن حتت حديث مع وجود   ، )محامة  التعاُرض 

 ا للعهد لتخصيصها األرجح أهن البشرى (
قد تكون  )كرامات الصادقني(    نصف الشهر،إىل  : وامتّدت املباحثة  082

 للعهد على اعتبار الشهر معلوم وهو شهر املباحثة.  
والطبيعة: واحلقيقة  واملاهية  اجلنس  لتعريف  اليت  أل  هذه ال )أل(    على 

اليت   أل  وال  العهدية  أبل  هي  ليست  أعاله  املذكورة  ابلكلمات  املتصلة 
لتعريف اجلنس واملاهية واحلقيقة؛ ويكمن   اليت  الستغراق اجلنس، وإمنا أل 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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االختالف بينها وسابقاهتا يف حقيقة أن العهدية يراد مبصحوهبا فرد معني. 
و جمازا. وأما اليت لتعريف احلقيقة واجلنسية يراد مبصحوهبا كل األفراد حقيقة، أ

يراد مبصحوهبا نفس احلقيقة، ال ما تصدق عليه من األفراد. وهي تفيد ما  
دخلت عليه نوًعا من التعريف جيعله يف درجة "َعَلم اجلنس" لفظًا ومعىن. 
ولذا فالفرق بينها وبني النكرة اليت هي اسم اجلنس ،كالفرق بني علم اجلنس  

فاسم   اجلنس.  أن واسم  غري  من  سريعا  منها  املراد  نفهم  النكرة   اجلنس 
صورة معينة لفرد من أفراد هذا اجلنس ، بينما    -يستحضر العقل يف الغالب  

علم اجلنس )مثل أسامة( وكذا املعرف أبل اليت لتعريف اجلنس واملاهية، فال  
بد لفهمه من استحضار صورة يف الذهن لفرد من أفراد هذا اجلنس، أّي فرد 

ونظرا لذلك فعلم   –أي صورة ألسد، أّي أسد - وليس فردا معهودا    كان،
اجلنس واملعرف أبل املاهية ينطبق على أي فرد من أفراد اجلنس، فهي شائعة  
يف أفراد جنسها، ولشيوعها هذا فهي وإن كانت معرفة لفظا، لكنها نكرة  

 من حيث املعىن.
لفظي إال أهنا من جهة   فاملعّرف أبل اليت للماهية هي أيضا معارف وتعريفها

لشيوعها يف كل واحد من أفراد اجلنس وعدم احنصارها يف  املعىن نكرات،  
شخص بعينه دون غريه. فكأن اللفظ موضوع لكل شخص )فرد / نوع(  

ال فرق من حيث  فال فرق بينها وبني النكرات معىن، أي  من هذا اجلنس،  
كالمها تفيد نفس  ف  املعىن بني قولك: جئت ابلسرعة وقولك: جئت بسرعة.

املعىن: وهو جئت بسرعة )أّي سرعة(. غري أن األول له حضور يف الذهن  
وهذا يف احلقيقة مفتاح فهم وحلا معظم  والثاين ال حضور له يف الذهن.   

العبارات املعرَتض عليها يف كالم املسيح املوعود عليه السالم، إذ يريدها 
احل يف  أنه  يدرون  ال  وهم  رة  منكا تنكريها  املعارضون  بني  فرق  ال  قيقة 

من حيث املعىن، ألن هذه ال أل ليست العهدية وال تلك اليت  وتعريفها  
   الستغراق اجلنس بل )أل( اليت لتعريف اجلنس واليت هلا دالالهتا اخلاصة. 
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([. و ]النحو    194-195)ينظر: ]اجلىن الداين يف حروف املعاين )ص: 
 ([290 -288/  1 )([، و]النحو الوايف426 -428/  1الوايف )

 (69 /1) : تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري1
ْرَعةِ َوِإَذا   ملَْ يـَْفَهْم َوملَْ يـُْفِهمْ  قَ َرَأَها اِبلسُّ

 (178 /5) : روح البيان2
ابلسرعة    الرؤاي تكون نوما ويقظة كالرؤية او الهنا وقعت ابلليل وتقضت 
 كأهنا منام او الن الكفرة قالوا لعلها رؤاي فتسميتها رؤاي

 (361 /4) : التفسري احلديث3
الناس    تسوق  اليت  أو  القريبة  ابلسرعةاآلزفة:  عن وتزفهم  وهي كناية   .

 .الساعة أو يوم القيامة
 فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب )حاشية الطييب على الكشاف(  : 4

(16/ 518) 
 من غري جلام بناصية فرسه ابلسرعةأو سافع: أي: آخذ  

 (583 /2) : بيان املعاين5
 والعجلة فورا بل متّهل عليهم ابلسرعةأي ال تقرأه  

 (9 /18) : عمدة القاري شرح صحيح البخاري6
 .َيرُجون ابلسرعةَأي:   

 (331 /10) : شرح القسطالين = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري7
 من غري أتمل وال ضبط انقل ابلسرعةها كل فينقل  

 (3461 /8) : مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح8
ْرَعةِ َأْي:  بَ ُعُه اْلُكُنوُز اِبلسُّ  .تَ ت ْ

 (189 /1) : حاشية السندي على سنن ابن ماجه9
ْرَعةِ قـَْولُُه )فـََوَثَب إِلَْيِه(    َوااِلْسِتْعَجالِ  َأْي قَاَم اِبلسُّ

 (65 /25) : الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري10
 واالنتشار كل انقل ابلسرعةأي ينقلها عنك   

شواهد مؤيدة من القرآن  
الكرمي واحلديث الشريف  

 واألدب العريب
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19813-https://wp.me/sa2lnY     ( 172)مظاهر 
 59U-https://wp.me/pa2lnY     ( 174)مظاهر 

املراجع    البحث مع 
 والشواهد وآراء النحاة

 : التنكري 42 ابب
 لغة: 

 والتعميم وإرادة ما هو غري معنيا والتحقري والتهويل تنكري التعظيم 
عن جهل يف التعريف والتنكري،    تنكري كلمة "قريتني" يف الفقرة أدانه خطأ ينمّ 

}َوقَاُلوا َلْواَل نـُّزَِل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل  وكذا عن جهل اآلية القرآنية الكرمية:  
 فة. (. حيث جاءت فيها الكلمة معرّ 31ِمَن اْلَقْريـََتنْيِ َعِظيٍم{ )الزخرف 

كذلك فقد جاء تنكري الكلمات: مسيحا موعودا، ومهداي معهودا، ودجاال  
املعروفة  األمور  العهدية ألهنا من  تعريفها أبل  بّد من  فال  معهودا، خطأ! 

   املعهودة يف الذهن. 
9 

 االعرتاض  
 
 

 عدد الفقرات  

 )الرباهني األمحدية(  عظيمقريتني : لوال نـُّزل على رجل من 821
اال معهودا: فال تكن من املمرتين يف كون النصارى  822 ومظهرا عظيما    دجا

 للشيطان. )محامة البشرى( 
)    دجاال معهودا: أما اجلواب فاعلم أننا ال نسمي الدولة الربيطانية  823

 نور احلق( 
ليسوا  824 الزمان  هذا  قّسيسي  أن  قولك  وأما  معهوًدا،:  االً  فهذا    دجا

 جلك األكرب. )نور احلق(د
 ، )جلة النور( مسيًحا موعوًدا ومهدايًّ معهوًدا: وإنه جعلين 825
وُأمسَّى  826 الطويلة  املدة  هذه  بعد  أُؤمر  أين  أدري  وما كنت  مسيحا : 

 هللا تعاىل.)محامة البشرى(  موعودا من
 أُلحيي القلوب املائتة. )حقيقة املهدي(   مسيًحا موعوًدا: ومسّاين 827
 )اخلطبة اإلهلامية(   مسيًحا موعوًدا: مث َلّما جعلين هللا 828
 وأرشدين بكمال الرشاد )ُنم اهلدى(  مسيحا ومهداي: وجعلين 829

 الفقرات

https://wp.me/sa2lnY-19813
https://wp.me/pa2lnY-59U
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ألغراض بالغية خمتلفة   الكلمات املشار إليها يف الفقرات أعاله  جاء تنكري  

املعىن، وكذا إلرادة  والتعميم إلطالق  والتحقري، والتهويل،  أمهها التعظيم،  
 التايل:   . ويلخص لنا كل هذا االقتباسُ غري ما هو معروف

لللمخاطبني،   املختلفة  املقامات  تستدعيها  بالغية كثرية  للتنكري أغراض   "
منها:   أُويل   التعظيم::  1نذكر  اَي  َحَياٌة  اْلِقَصاِص  تعاىل: }َوَلُكْم يف  قال 

)البقرة   عليها  180اأْلَْلَباِب{  حياة عظيمة حري أبن حنافظ  أي:   )2  :
ُْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة{ )البقرة    التحقري: (..  97قال تعاىل: }َولََتِجَدهنَّ

والتعظيم:  4 تـَفْ التهويل  ملَْ  }فَِإْن  تعاىل:  قال  اَّللَِّ :  ِمَن  حِبَْرٍب  فَْأَذنُوا  َعُلوا 
: قال تعاىل:  التعميم:  7..  أي حرب شديدة هائلة  (280َوَرُسولِه{ )البقرة  

إرادة املتكلم لشيئ غري معني  :  9(..  35نَّ اَّللََّ َعِليٌم َخِبرٌي { )لقمان  إ}
معروف جنس  فرسا:  من  أريد  مقدمات   "كقولك:  العربية  ]البالغة 

 [ 132 - 131وتطبيقات ص 
ن القصد أأعاله ليدل على    (قريتنيكلمة )وبناء عليه فقد جاء التنكري يف  _  

 من القريتني: 
 : مبعىن قريتني عظيمتني مهمتني للعامل اإلسالمي كمكة واملدينة.  التعظيم: أ

ن تنطبقا على أي قريتني مهمتني للعامل أن القرتني ممكن  أ  مبعىن  التعميم: :  ب 
أو   والطائف(  )مكة  أو   ) والقدس  )مكة  واملدينة(  )مكة  مثل  اإلسالمي 

 )القدس والشام(.  
املعيانتني:  ج تلك  غري  لقريتني  املتكلم  القرآنية املذكورة،    إلرادة  يف اآلية 

  حيث ُقصد فيها من القريتني )مكة والطائف(، بينما القصد من القريتني يف
)مكة واملدينة( على األغلب، وهو  وحي املسيح املوعود عليه السالم كان  

ىل معىن  إغري ما تقصده اآلية الكرمية، فكان ال بد من التنكري لصرف املعىن  
 مغاير ملا تذكره اآلية الكرمية.   

 التهويل والتعظيم السليب.هبدف )دجاال معهودا(  _ وجاء التنكري يف  

على   والتخريج  التوجيه 
 لغات العرب 
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 هبدف التعظيمحا موعودا ومهداي معهودا( )مسي_ وجاء التنكري يف  
 

قد يكون للتنكري الوارد يف اجلمل املذكورة أسبااب ودواعي وتفسريات   تنويه: 
ومفاهيم وتوجيهات أخرى غري اليت ذكرانها، ولكن ما ذكرانه كاف ليسد  
كل تساؤل يشك يف دواعي التنكري هذه. ]يُنظر التفصيل يف البحث املرفق  

 ([ 176و  175)مظاهر 
 كرمي:  القرآن ال

 [  132  -   131]البالغة العربية مقدمات وتطبيقات ص  منقول من كتاب  
قال تعاىل: }َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة اَي أُويل اأْلَْلَباِب{ )البقرة    لتعظيم: ل:  1

 ( أي: حياة عظيمة حري أبن حنافظ عليها 180
َحَياٍة{ )البقرة    لتحقري:ل:  2  النَّاِس َعَلى  َأْحَرَص  ُْم  قال تعاىل: }َولََتِجَدهنَّ

97 ..) 
والتعظيمل:  3  تَـ لتهويل  َفْأَذنُوا حِبَْرٍب ِمَن اَّللَِّ  : قال تعاىل: }فَِإْن ملَْ  ْفَعُلوا 

 ..  أي حرب شديدة هائلة ( 280َوَرُسولِه{ )البقرة 
 (.. 35ِ}نَّ اَّللََّ َعِليٌم َخِبرٌي { )لقمان : قال تعاىل: لتعميمل : 4

 غريه:  
   " كقولك: أريد فرسا :  إرادة املتكلم لشيئ غري معني من جنس معروف:  5
 

شواهد مؤيدة من القرآن  
الكرمي واحلديث الشريف  

 واألدب العريب

5ad-https://wp.me/pcWhoQ      ( 175)مظاهر 
5c2-https://wp.me/pcWhoQ      ( 176)مظاهر 

املراجع   مع  البحث 
 والشواهد وآراء النحاة
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 كلمة )كافة( :  43ابب 
           اللغة                       

 مبعىن )كل( مضافة لالسم كلمة )كافة( _   
أخطأ املسيح املوعود عليه السالم، يف استعماله كلمة )كافة( مضافة لالسم 
ومبعىن )كل( كقوله )كافة الناس(، وإن جاز ذلك فهي ليست فصيحة وال  

 فالتعبري الصحيح هو القول )الناس كافة(. ترقى لفصاحة القرآن الكرمي. 
8 

 االعرتاض 
 
 

 عدد الفقرات
: ووهللا إين مأمور من هللا الذي أرسل نبينا وسيدان حممدا املصطفى 830

 صلى هللا عليه وسلم هلداية كافة الناس. )التبليغ( 
: واعلم أن هذه القصائد معروفة بغاية االشتهار كالشمس يف نصف  831

 أمجع كافة األدابء وجهابذ الشعراء على فضلها. )نور احلق(النهار، وقد 
: وإنه ِعْلٌم لساعِة كافِّة الناس كما كان عيسى ِعْلًما لساعة اليهود. 832

 )اخلطبة اإلهلامية( 
 : َفال تـَْغَفُلوا َعْن هذا اْلَمَقاِم اَي َكافََّة اْلرَبَااَي. )اخلطبة اإلهلامية( 833
فَّة أهل املّلة، أن يقرأوا لفظ "الرجيم" قبل قراءة  : ولذلك ألزَم هللا كا834

 الفاحتة وقبل البسملة )إعجاز املسيح( 
 : وجعلهم ُوراثء كافِّة املرسلني. )ترغيب املؤمنني( 835
: وهو يطلب عبارات من مثله من مجيع األلسن وكافّة الربيّة. )مكتوب  836
 أمحد(
 الفرقان الكرمي لكافّة الربيّة. )ُنم اهلدى( : فهذا إعجاُز نبّينا ومعجزُة 837

 الفقرات

: استعمال كافة مبعىن كل يف حال إضافتها لالسم كالقول )كافة الناس(  1
هي لغة عربية صحيحة وفصيحة واردة على لسان أئمة الفصاحة من قريش 
وهو اخلليفة عمر بن اخلطاب، يف رسالته إىل بين كاكلة، واليت وافق عليها 

 علي بن أيب طالب رضي هللا عنهما.   اخلليفة

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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وبناء على ذلك يقّر بصحة هذا االستخدام ثلة من النحاة واللغويني، مثل:  
الزخمشري، ثعلب، أيب بكر بن قريعة، الشهاب اخلفاجي، الصبان، عباس  
السيد  التفتازاين،  الدين  العدانين، سعد  النجار، حممد  حسن، حممد علي 

الدكتور إميل يعقوب. وتكفينا ثلة العلماء هذه عبد هللا يف شرح اللباب ، و 
 لرتجيح كفة هذا االستعمال على من منعه.

نضيف   أن  هنا  هلذه  ولنا  تصدى  قد  املصري  العربية  اللغة  جممع  أبن 
زا له ومؤكدا صحة وفصاحة  وأصدر قراره يف هذا االستعمال جموّ   املسألة،

 هذا التعبري )كافة الناس(، حيث جاء قراراه ابلنّص التايل:  
لفظ   استعمال  إجازة  اللجنة  معرفة    (كافة)"ترى  وغريها،  احلال  يف 

وإىل  قدمية.  فصيحة  استعماالت  إىل  استنادا  العاقل،  ولغري  رة.  ومنكا
]  رف اجلر".استعمال بعض أئمة النحاة واألدابء هلا مضافة ومسبوقة حب

م،    1987إىل    1934القرارات اجملمعية يف األلفاظ واألساليب من سنة  
 [ 267ص 

 
القرآن 2 يف  وجوده  لعدم  فصيحا  ليس  االستعمال  هذا  أبن  القول  أما   :

الكرمي، فهو قول ال أساس له إذ ليس كل الفصيح يف القرآن الكرمي. مث ليس 
ورود هذا االستعمال على   كل ما قّل استعماله ال يعترب فصيحا، فيكفينا

لسان أفصح فصحاء العرب سيدان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وموافقة  
اخلليفة علي بن أيب طالب رضي هللا عنه عليه ليعد تعبريا فصيحا، فما جاء  

 من فصحاء العرب ال شّك يف فصاحته.  
: رسالة سيدان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه إىل بين كاكلة يقول فيها: 1

لكل عام مئيت مثقال ذهبا   كافة املسلمني" قد جعلت آلل بين كاكلة على  
 / إميل يعقوب [ 233-231إبريزا ".]معجم اخلطأ والصواب يف اللغة 

 ( 317/  2: فتح الباري البن حجر )2
 َكافَِّة اْلُمْسِلِمنيَ  َويف َحقِّ نـَْفِسِه َويف َحقِّ 

شواهد مؤيدة من القرآن  
واحلديث الشريف  الكرمي  

 واألدب العريب
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 ( 133/  8: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) 3
 َكافَّة اْلُمسلمني على  

 ( 392/ 4: فيض القدير ) 4
 كافة املسلمنيعلى 

 ( 379/ 5: نيل األوطار )5
َم َعَلْيِه ِعْنَد   َكافَِّة اْلُمْسِلِمنيَ َوَقْد تـََقدَّ

4VW-https://wp.me/pa2lnY    ( 138)مظاهر 

5d1-https://wp.me/pcWhoQ   ( 185)مظاهر 
املراجع    البحث مع 

 والشواهد وآراء النحاة
 )إذا( : ظرف الزمان 44ابب 

 لغة                           
 _  ظرف الزمان إذا للداللة على الزمن املاضي 

املسيح املوعود عليه السالم يف استعماله ألداة الشرط الظرفية )إذا(،  خيطئ  
  التابع هلا إذ أيت هبا للداللة على املاضي فريبط فعل جواب الشرط املاضي  

 هي ظرف للمستقبل فقط. ( إذا)نه معروف أبن أابلفاء. هذا رغم 
46 

 االعرتاض  
 
 

 عدد الفقرات  
رَي أخي املريزا غالم قادر.  مث إذا ُتويف أيب فقام  :  838 مقامه يف هذه السِّ

    )نور احلق(
مث إذا كان محُده إبيثاِر وجه هللا ... فرّجع هللاُ إليه صلًة منه ما أرسَل  :  839

   إىل ربّه من حتميد. )ُنم اهلدى(
التحّلي :  840 إىل  اجلسمانية  التطهريات  من  فنقلهم  عليها  مرِنوا  إذا  مث 

    حانية. )ُنم اهلدى(ابألخالق الفاضلة الرو 
مث إذا رأى أهنم رسخوا يف حماسن اخلصال ... فدعاهم إىل سرادق  :  841

    القرب والوصال. )ُنم اهلدى(
مث إذا جاء عهد الدولة الربطانية ومضى وقت الغارات الشيطانية،  :  842

    فَأِمّنا هبا. )ُنم اهلدى( 

 الفقرات 

https://wp.me/pa2lnY-4VW
https://wp.me/pcWhoQ-5d1
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    هللا(مث إذا انقضت أشهر امليعاد، فقّسى قلبه. )حجة : 843
ْرضة. )حجة هللا(: 844

َ
   مث إذا أنكر بعد األشهر املعّينة، فأخذه صوُل امل

 )جلة النور( مث إذا أفضى احلقُّ إىل دايرهم ... فحرِجْت صدورهم. : 845
 مث إذا َجلَّْحنا عليهم ففّروا كفرار احلُُمر من الِضرغام. )جلة النور( : 846
عيسى قائم عليه أو قاعدا، فإذا ذهب فعاد وكان املّيت حيًّا ما دام  :  847

    (188املّيت إىل حاله األول ومات. )محامة البشرى، ص  
   وإذا نظرُت فوجدُت عنوانه: "بقّية الطاعون". )مواهب الرمحن(: 848
مث إذا أنصفَت فـََوَجَب عليك أن تقول إن الناس ال حيتاجون إىل  :  849

 رهم. )محامة البشرى(النجوم كلها ليتخذوها عالمات عند أسفا
وإذا جئُت علماء هذه الداير، فكّفروين وكّذبوين ابإلصرار. )حقيقة  :  850

    املهدي(
مث إذا رأوا أن احلجة وردت ... فركنوا إىل أنواع التحقريات. )سر :  851

    اخلالفة(
   مث إذا خرج اجلنني من بطن األُّمة، فُسّمي وليًدا. )منن الرمحن(: 852
إذا  :  853 ذلك مث  دارًجا يف  فُسّمي  احليوان،  آاثر  أكثَر  وأرى  ومنا  دّب 

   الزمان. )منن الرمحن(
   (. 110حىت إذا جاء أمر هللا فسّود وجوه املكّذبني" )حجة هللا، ص  :  854
حىت إذا بلغ شّرهم إىل االنتهاء، فعرفت أهنم املردودون" )حجة هللا،  :  855
 (.  114ص 

ت أبوابه ورفعت جلبابه، فاستملحُت وإين إذا قرأُت كتابه وتصفح:  856
 (. 13بيانه )نور احلق، ص 

املائة،  :  857 هذه  جمّدَد  بكوين  وبّشرين  أمرين  إذا  أن هللا  ذلك  وتفصيل 
الواقعة، فغضبوا غضبا شديدا كاجلَهلة" )سر   املسلمني عن هذه  وأخربُت 

 (.  2اخلالفة، ص  
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ه ابلصدق والوفاء  وإذا خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخرج مع:  858
 (.  35)سر اخلالفة، ص  

وكلما دعوهتم فرجعوا متدهدهني، وكلما قدهتم فقهقروا مقهقهني. :  859
 )سر اخلالفة( 

خمالفا :  860 القول  هذا  فوجدان  سبحانه  هللا  يف كتاب  نظران  إذا  لكننا 
 ( 96لنصوصه البينة. )محامة البشرى، ص 

يف  :  861 التويف  ألفاظ  عن  تفحصنا  إذا  مخسة  مث  يف  فوجدانها  القرآن 
   وعشرين موضعا من مواضعه. )محامة البشرى(

مث بعد ذلك إذا نظران إىل كالم هللا تعاىل فوجدانه أيضا خمالفا لظواهِر  :  862
   أحاديِث خروج الدّجال. )محامة البشرى(

وإذا رأينا نبأ الكسوف واخلسوف برعاية هذا القانون، فوجدان ذلك  :  863
 المًعا كالدّر املكنون.  النبأ اثبًتا و 

   مث إذا نظران يف القرآن فوجدانه مؤيًدا هلذا البيان. )سر اخلالفة(: 864
إذا نظران يف ُسنن هللا ذي اجلالل واحلكمة، فوجدان نظاَم َخْلِقه على :  865

   طريق الوحدة. )منن الرمحن(
 الفة( وإذا انضلوا ففّروا، وإذا أخطأوا فأصّروا وما أقّروا. )سر اخل: 866
  مث إذا دعوانكم ففررمت جاحدين غري مبالني. )مكتوب أمحد(: 867
النور(:  868 اجلاَر وجاَر. )جلة  فآذى  أحٌد منهم  اقتدر  وإذا  :  32  وإذا 

   انظرمت فناظرمت آبراء أحَنف من املغازل، وأضعف من اجلوازل. )مكتوب أمحد( 
   ( 44وإذا صلَّوا فصلَّوا ُمرائني. )مكتوب أمحد، ص  : 869
فإذا ثبت معناه أنه فئة الكائدين فـََوَجَب بضرورة التزام معىن اللفظ :  870

   أن نقر أبنه فئة عظيمة. )محامة البشرى(
وإذا ثبت أن كتاب هللا منزّه عن االختالفات فـََوَجَب علينا أال خنتار :  871

  يف تفسريه طريقا يَوَجَب التعارض والتناقض. )محامة البشرى(
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872  :  ... النبيني  خامت  لسان  ِمن  التويّف  معىن  احلق يف  وإذا حصحص 
   فـََوَجَب أن أنخذ احلق الثابت أبايدي الصدق والصفاء. )مكتوب أمحد( 

مث إذا ثبت موت املسيح ابلنص الصريح، فأزال هللا َوْهَم نزولِه من  :  873
   السماء ابلبيان الفصيح .. )إعجاز املسيح(

يُظهر صدق نبيه صلى هللا عليه وسلم بني الناس إذا أراد هللا أن  :  874
البشرى، ص   )محامة  األرض.  يف  املعادين  املعاندين  احلاسدين  له  فجعل 

180)   
"وإان إذا تدبران هذه اآلية، وبّلغنا الفكر إىل النهاية، فانكشف أن  :  875

 (. 51هذه اآلية أكرب شواهد كماالت الصّديق" )سر اخلالفة، ص 
إىل صنع هللا الذي أتقن كل شيء، ورأيتموه يف أعينكم    "إذا دعوتكم:  876

 (.  62غريبا اندرا، فأظهرمت كراهة وسخطة" )التبليغ، ص  
إذا نظران يف ُسنن هللا ذي اجلالل واحلكمة، فوجدان نظاَم َخْلِقه على :  877

   (.84طريق الوحدة )منن الرمحن، ص  
فأعرْضنا عنها كإعراض  فكلما رأينا من رواية ال توافقه وال تطابقه،  :  878

 (.  152الصاحل من الفساد )نور احلق، ص  
)اهلدى  :  879 اليهود.  به كأهنم  فكفروا  املوعود،  املسيح  فيهم  ظهر  إذا 

 (.  48والتبصرة، ص  
 (.  69وإذا قصد بلدًة فجعله صعيًدا ُجُرزًا )اهلدى والتبصرة، ص : 880
وعظوا كرجل مات  وإذا قضوا الصالة، وأزمعوا االنفالت، فنسوا ما: 881

   (.58)اهلدى والتبصرة، ص 
وإذا رأى يف مصيبٍة اجلاَر، فآذى وجفا وجاَر. )اهلدى والتبصرة، ص  :  882
80  .) 

جواز استعمال ظرف الزمان الشرطي )إذا( للداللة على غري املستقبل، أي  
للداللة على الزمن املاضي واحلاضر، كما هو وارد يف القرآن الكرمي ، وتؤيده  

 العديد من املصادر النحوية كما يلي:  

على   والتخريج  التوجيه 
 ب لغات العر 
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للماضي  وتكون  استعماالهتا،  أكثر  يف  للمستقبل  ظرف  )إذا(  وهي   "
تعاىل: قوله  حنو  ألن    بقرينة؛  ؛  َها{  ِإلَي ْ انْ َفضُّوا  هَلْواً  َأْو  جِتَارًَة  رََأْوا  }َوِإَذا 

 .اآلية نزلت بعد انفضاضهم
وقد تكون ظرفًا للحال بعد القسم؛ حنو قوله تعاىل: }َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشى{ 

 [  (278 /2) ]النحو الواف ؛ ألن الليل والغشيان مقرتانن، " 
 القرآن:  

َها{ )اجلمعة   ( 12}َوِإَذا رَأَْوا جِتَاَرًة أَْو هَلًْوا انـَْفضُّوا إِلَيـْ
 (2({ )الليل 2}َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشى )

شواهد مؤيدة من القرآن  
الكرمي واحلديث الشريف  

 واألدب العريب
5a3-https://wp.me/pa2lnY     ( 170)مظاهر 

44m-https://wp.me/pa2lnY   ( 68)مظاهر 
 

 البحث
والشواهد  املراجع  مع 

 وآراء النحاة 
 "الفجائية "إذا  :45ابب

 ما( ينَ ينا( و )بَ إذا الفجائية بعد الظرفني )بَ   : وقوع 1فصل 
 غةالل

 ما( ينَ ينا( و )بَ _ وقوع إذا الفجائية بعد الظرفني )بَ 
فيأت إبذا الفجائية    ،خيلط املسيح املوعود عليه السالم بني إذا وإذ الفجائيتني

يف مواضع إذ الفجائية. ومن بني هذه املواضع استعماله "إذا الفجائية" بعد  
 رغم أن بعد هذه ال جيوز إال استعمال )إذ الفجائية(.   ،)بينا( و)بينما( 

5 

 االعرتاض 
 
 

 عدد الفقرات
ص  إذا  أان كذلك    فبينما : 883 )التبليغ،  الباب.  َصكِّ  صوت  مسعُت 
108 ) 
اخليال    فبينما   :884 ذلك  يف  يسعى.  فإذا  أان  وهو  حيا  جاءين  املّيُت 

 ( 107)التبليغ، ص 
بّشرين ريب مبوته.    فإذاأان يف فكر ألجل ظفر اإلسالم ...    فبينما :  885

 )كرامات الصادقني( 

 الفقرات

https://wp.me/pa2lnY-5a3
https://wp.me/pa2lnY-44m
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اجلمعة  بينما  :  886 يوم  ساريُة    إذا   عمُر خيطب  اي  واندى  اخلُطبة  ترك 
 اجلبل. )حتفة بغداد(

تالألْت أمام عيين آيٌة من آايت    إذا   أان أفّتش كالَكميش،  فبينما :  887
 الفرقان. )منن الرمحن(

بعد   الفجائية  إذا  النحوية    (بينما)و   (بينا)على جواز ورود  املصادر  إبقرار 
التايل:    املختلفة. النحو  على  الداين  اجلىن  يف  جاء  ما   منها 

الفجائية" إذا  مواضع.  وتقع  األسد.    يف  فإذا  خرجت  قوهلم:  حنو  منها 
نسوس الناس، واألمر أمران  فبينا    كقول احلرفة:  ومنها بعد بينا وبينما..

 ، فيهم، سوقة نتنصف إذا حنن... 
اآلخر:  ...    بينما  وقول  األماين  فنون  يف  رائداملرء  موايف   فإذا  "  املنون 

 [ (376  -375اجلىن الداين يف حروف املعاين )ص: ]
 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

  د بينا، وبينما عب) يقصد:إذا الفجائية(  وقد تقع  ما جاء يف االرتشاف: "
  قال:

 موايف املنون وإذا رائد  يف فنون األماين …  بينما املرء
املرء  و: بغبطته    بينما  هومسرور  إذا  األعاصري   …  تعفوه    "الرمس 
 [(1414/  3ارتشاف الضرب من لسان العرب أليب حيان األندلسي )]
 

شواهد مؤيدة من القرآن  
الكرمي واحلديث الشريف  

 واألدب العريب

5aK-https://wp.me/pcWhoQ     (177)مظاهر 

 
 البحث

والشواهد  املراجع  مع 
 وآراء النحاة 

 دخول )إذا( الفجائية على اجلملة الفعلية: 2فصل 
                                 اللغة

     دخول )إذا( الفجائية على اجلملة الفعلية  _

https://wp.me/pcWhoQ-5aK
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من دخوهلا فقط   دخول إذا الفجائية على اجلملة الفعلية خطأ، بل ال بدّ 
 على اجلملة االمسية. 

6 

 االعرتاض 
 

 عدد الفقرات
وداَر  :  888  ... الفلسفية  االعرتاضات  عن  عِجزوا  قد  املسلمون  وكان 

 إليهم حضرُة العزّة. )جلة النور(   فإذا نَظر الشيطان حول إميان املسلمني ...  
قدر هللا على يد عدو مبني    فإذا ظَهر وما مّر على ما رأيت إال سنة    :889

 امسه "كرم الدين". )مواهب الرمحن(
أان كذلك    :890 مسعتُ فبينما  ص    إذا  )التبليغ،  الباب.  َصكِّ  صوت 
108 ) 
رينفبينما أان يف فكر ألجل ظفر اإلسالم ...  :  891 ريب مبوته.    فإذا بشا

 )كرامات الصادقني( 
واندى اي ساريُة اجلبل.    اخلُطبة  إذا ترك  بينما عمُر خيطب يوم اجلمعة  :892

 )حتفة بغداد(
تالألتْ فبينما أان أفّتش كالَكميش  :893 إذا  أمام عيين آيٌة من آايت    ، 

 الفرقان. )منن الرمحن(
 

 الفقرات

على جواز دخول إذا الفجائية على اجلملة الفعلية )أي على الفعل( وذلك  
النحاة. ف العديد من  أجاز  إبقرار  النحاة من  اجلملة من بني  دخوهلا على 

الفعلية مطلقا، ومنهم من أجاز ذلك بتصدير الفعل ابحلرف )قد(. وبناء  
اال اجلملة  فالقطع بدخوهلا على  تؤكده  عليه  ما  ليس بصحيح؛ وهذا  مسية 

 املصادر التالية: 
ورداه    )ِإذا( للمفاجأة فتختص اِبجْلُْمَلِة االمسية ِفيَما جزم ِبِه اْبن َمالك : " 1

َحيَّ  الفعلية أَبُو  ِإىَل  تدخل  َوقيل  ُمطلًقا  اْلِفْعل  على  تدخل  َوقيل  ان 
املصحوبة ب )قد( نقل اأْلَْخَفش َذِلك َعن اْلَعَرب حَنْو خرجت فَِإذا قد  

 ([182/  2]مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ) "...قَاَم زيد

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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مساء ... للنحاة ثالثة أقوال: األول: أنه ال يقع بعد إذا الفجائية إال األ : "2
مطلقا.مطلقا.   األفعال  وعلى  األمساء  على  تدخل  أهنا  الثالث:    الثاين: 

تدخل على األمساء وعلى األفعال املقرتنة بقد، فإن مل يقرتن الفعل مل تدخل 
 [ (149/  2أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك )"  ]عليه.

 
   احلديث الشريف:

- نصلي مع النيب    بينما حنن"عن عبد اَّللَّ بن أيب قتادة عن أبيه قال:  :  1
اختصار صحيح البخاري  ]َجَلبَة رجاٍل،.."    إذا مسع؛  -لى اَّللَّ عليه وسلمص

 [ (254/  1وبيان غريبه ) 
َنَما حَنْنُ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأيب قـََتاَدَة َأنَّ َأاَبُه َأْخرَبَُه قَاَل:  ...  ":  2 َمَع َرُسوِل اَّللَِّ   بَ ي ْ

عَ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم   وقال يف إسناده:  ِإْسَناده َصِحيح،  َجَلَبًة ..."    ِإَذا مسَِ
)ج ُمسلم  حُمَمَّ 220ص  1أخرجه  َعن  َمْنُصور  بن  ِإْسَحاق  َعن  بن  (  د 

 [ (296مسند السراج )ص:  ] اْلُمَبارك. 

شواهد مؤيدة من القرآن  
الكرمي واحلديث الشريف  

 واألدب العريب

5aN-https://wp.me/pcWhoQ   ( 178)مظاهر 
 

 البحث
والشواهد  املراجع  مع 

 وآراء النحاة 
رطية: إذا الفجائية يف جواب إذا 3فصل   الشَّ

                                   اللغة
  دخول إذا الفجائية على جواب إذا الشرطية_ 

    ورود جواب إذا الشرطية كجملة امسية _
ن يكون فقط مجلة فعلية وليس مجلة امسية.  أالشرطية جيب    (إذا)جواب  

  ( إذا)لـ  الفجائية يف مجلة امسية لتكون جوااب (إذا)ولذلك من اخلطأ إدخال 
 .  الشرطية

1 

 االعرتاض 
 
 

 عدد الفقرات
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وإذا رجعُت لتفتيش لفظ الَعِقب إىل اللغات العربية، فإذا فراسيت  :  894
 صحيحة. )مكتوب أمحد( 

 

 الفقرات

على جواز كون جواب )إذا( الشرطية مجلة امسية مبدوءة بـ )إذا( الفجائية.  
بل وجوب اقرتان اجلواب إبذا الفجائية أو ابلفاء، إذا كان اجلواب مجلة امسية  
البحث  أوضحناه يف  الذي  ابلتفصيل  الوايف،  النحو  ويفصله  به  يقّر  كما 

 املرفق أدانه.  
   ويلخص لنا أبو حيان هذا األمر فيقول:

"وأتيت )إذا( للمفاجأة، ...و )إذا( هذه تقع جوااًب )إلذا( الشرطية قال  
يف   مكر  هلم  إذا  مستهم  ضراء  بعد  من  رمحة  الناس  أذقنا  »وإذا  تعاىل: 

/  3]ارتشاف الضرب من لسان العرب أليب حيان األندلسي )  آايتنا«."
1412- 1413 ]) 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

 القرآن الكرمي:  
الشرطية  تورد إذا  جواب  يف  الفجائية  تسع    إذا  يف  األقل  على 

 آايت،منها:
({ )الروم  49}فَِإَذا َأَصاَب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُهْم َيْستَـْبِشُروَن ):  1

49 ) 
 (  26({ )الروم 26}ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمَن اأْلَْرِض ِإَذا أَنـُْتْم خَتُْرُجوَن )  :  2
ُهْم ِإَذا هَلُْم َمْكٌر يف آاَيتَِنا {  : 3 }َوِإَذا أََذقْـَنا النَّاَس َرمْحًَة ِمْن بـَْعِد َضرَّاَء َمسَّتـْ

 ( 22)يونس 
 :  آايت منهاعلى األقل يف تسع  جملة امسيةك ورد جواب إذا الشرطية  

 ( 81: } َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفنِي { )الشعراء 1
َدَعاِن  :  2 ِإَذا  الدَّاِع  َدْعَوَة  ُأِجيُب  َقرِيٌب  فَِإيّنِ  َعينِّ  ِعَباِدي  َسأََلَك  }َوِإَذا 

 ( 187({ )البقرة 187فـَْلَيْسَتِجيُبوا يل َوْليـُْؤِمُنوا يب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن )

شواهد مؤيدة من القرآن  
يث الشريف  الكرمي واحلد

 واألدب العريب
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}فَِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فـََعْلَن يف أَنـُْفِسِهنَّ اِبْلَمْعُروِف :  3
ُ مبَا تـَْعَمُلوَن َخِبرٌي )  ( 235( { )البقرة  235َواَّللَّ

   (38({ )الشورى 38}َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم يـَْغِفُروَن ): 4
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 البحث

والشواهد  املراجع  مع 
 وآراء النحاة 

...كيف"  :46 ابب  الرتكيب "أنا
                               اللغة

...كيف"         _ الرتكيب "أنا
يف   ،املعارضون اخلطأ والعجمة والركاكة يف كالم املسيح املوعود العريبيّدعي  

بعض اجلمل والفقرات اليت استعمل فيها الرتكيب )أّن ...كيف( كالفقرة 
 التالية:  

 _ وتَرون أّن خيامها كيف رَسْت حبباهلا. )ُنم اهلدى( 
وملخص االعرتاض أن جميء )كيف( بعد )إّن/ أّن( ليس تركيبا عربيا بل  

 هو عجمة وخطأ وركاكة.  
10 

 االعرتاض 
 
 
 
 
 

 عدد الفقرات
 وتَرون أّن خيامها كيف رَسْت حبباهلا. )ُنم اهلدى( :895
 وتعلمون أن القسوس كيف غلبوا على أمورهم. )ُنم اهلدى(  :896
أن    :897 تعلمون  أنتم  )سر  إنكم  ركدت.  اإلسالم كيف  نفحات  ريح 

 اخلالفة(
 مث انظْر أهنم كيف فّروا معرضني. )محامة البشرى(  :898
أُّميًّا بعد عيسى لُيصدق   :899 أال ترى أن هللا تعاىل كيف بعث رسوال 

 وعده. )محامة البشرى( 
فانظر أنه تعاىل كيف أشار يف هذه اآلية إىل أن جميئه وجميء املالئكة    :900
 ه ونزول املالئكة متحد يف احلقيقة والكيفية. )محامة البشرى(ونزول

 الفقرات
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 أال ترى أن الزمان كيف انقلب إىل التوحيد. )محامة البشرى(  :901
 وقد رأيتم أننا كيف أوذينا من ُلْسِنهم. )نور احلق( :902
وتعلم الدولة أن أيب كيف أمّدها يف حنِي حمارابٍت مشتّدِة اهلبوب.    :903

 )نور احلق( 
 والعجب أنه كيف ال يستحي من الكذب العظيم. )مواهب الرمحن(   :904

 
يكفينا إلثبات صحة وفصاحة وبالغة هذا الرتكيب الذي استعمله املسيح  

السالم عليه  يف كتب  املوعود  املرات  أالف  بل  مئات  وروده  نؤكد  أن   ،
والنحو والبالغة  األدب العريب القدمي واحلديث، واستعمال جهابذة اللغة  

   والدين له.
فاستعمال هؤالء العلماء الفصحاء هلذا األسلوب أكرب دليل على صحته  
وفصاحته، وكما هو ظاهر من األسلوب نفسه، فإنه ال خيلو من اللفتات  
هذا   املرجو،  املعىن  على  التأكيد  من  نوع  إضفاء  شأهنا  من  اليت  البالغية 

 خيلو من معىن وقوع اخلرب وابلذات  ابإلضافة إىل معان ضمنية أخرى، فهو ال
كيفية وقوعه وإقرار هذه املعاين يف نفس املتلقي، مبا يدعوه للتفكري يف كل  
أحوال وجوانب وقوع اخلرب نفسه، هذا انهيك عن التعجيب املتضمن يف  

 هذا األسلوب.  
 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

 من املراجع املختلفة:
 (111 /3) للشاطيب ت الشقري واحلميد والصيين: االعتصام 1

أال ترى َأنَّ اخْلََوارَِج َكْيَف َخَرُجوا َعِن الدِّيِن َكَما خَيْرُُج السَّْهُم ِمَن )الصَّْيِد  
)  اْلَمْرِميِّ

: نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد  2
 (471 /1) فيما افرتى على هللا عز وجل من التوحيد

 قَاَل أَبُو َسِعيٍد: أََفاَل تـََرى أَيُـَّها اْلُمَعاِرُض َأنَّ اْبن َمْسُعود َكيَف مّيز 

شواهد مؤيدة من القرآن  
الكرمي واحلديث الشريف  

 واألدب العريب
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 (15 /1) : إظهار احلق3
أال ترى أن املسيح عليه السالم كيف خاطب الكتبة والفريسيني مشافهة   

 هبذه األلفاظ
 (15 /1) : إظهار احلق4
الربوتستنت ورئيس املصلحني جناب لوطر كيف  ُمْقَتدى فرقة  أال ترى إىل   

 يقول يف حق الذي كان مقتدى املسيحيني
 ( 369/  2: تفسري املاتريدي = أتويالت أهل السنة )5
 أال ترى أهنم كيف اختصموا يف ضمها وإمساكها  
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املراجع    البحث مع 

 والشواهد وآراء النحاة
 : قلب اإلسناد 47 ابب

                               اللغة
         _ قلب اإلسناد 

 أخطأ املسيح املوعود عليه السالم يف عبارته التالية حيث قال: 
 _  بل كلٌّ منهم ذهب ليأيت به الذهب )نور احلق(

ألن   ابلذهب.  ليأتيه  أو  ابلذهب  ليأت  يقول:  أن  بّد  ال  زعمهم  وفق  إذ 
 اإلنسان هو الذي أيت ابلذهب وليس العكس. 

1 

 االعرتاض 
 
 
 

 عدد الفقرات
 الفقرات بل كلٌّ منهم ذهب ليأيت به الذهب )نور احلق(  :905

التعبري  وفنون  البالغة  أساليب  أحد  هو  والذي  اإلسناد"  "قلب  على 
بالغةً  معروف  أسلوب  وهو  واخلروج   العالية،  القلب  أساليب  أحد  أبنه 

. وعن  على مقتضى الظاهر، وقد وقع مثيله يف القرآن الكرمي كما سنبنيا 
 هذا األسلوب جاء: 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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"القلب: هو أن جُيعل أحد أجزاء الكالم مكان اآلخر، واآلخر مكانه، على  
أساليب اخلروج على  والقلب أحد  يثبت حكم كل منهما لآلخر".  وجه 
مقتضى الظاهر، ألن إجراء هذا التبادل بني جزأين من أجزاء اجلملة نوع  

يفا  من التفنن يف الكالم، وهو أمر يستحسنه البلغاء إذا تضمن اعتبارا لط
والغرض األساسي للقلب هو املبالغة يف التعبري، كما قال القزويين. ...  

 والتفنان يف أساليب القول.
يشمل اإلسناد إىل  اإلسناد: وهو أن  أقسام كثرية ....منها: قلب  القلب 

ِة{ شيء واملراد غريه، كقوله تعاىل: } َما ِإنَّ َمَفاحِتَُه لَتَـُنوُء اِبْلُعْصَبِة أُويل اْلُقوَّ 
(، واملعىن: إن العصبة تنوء ابملفاتح لثقلها، فأسند "لتنوء" إىل  77)القصص  

العربية،   ]البالغة  املبالغة.."  وفائدته  العصبة،  إىل  إسناده  واملراد  املفاتح 
 [ 206- 204مقدمات وتطبيقات، ص  

 
 القرآن: 

ابِ :1 لَتَ ُنوُء  َمَفاحِتَُه  ِإنَّ  َما  ِة{  }  اْلُقوَّ ُأويل  (، واملعىن:  77)القصص  ْلُعْصَبِة 
 إن العصبة تنوء ابملفاتح لثقلها.

( مبعىن تُعرض  21)اأَلحقاف    }َويَ ْوَم يُ ْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّاِر {:  2
 النار على الذين كفروا.

«  إنّه من املقلوب اِبحْلَقاِ »َوجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت  :"وقيل ىف قوله تعاىل:  3
 ([263/  1وإنّه »سكرة احلق ابملوت«." ] أساليب بالغية،)

 
 الشعر: 

ياعافلما أن جرى مِسَن عليها         كما    طيانَت ابلفدِن السا
يقول:  أن  الظاهر  ومقتضى  السياعا"،  ابلفدن  "طينت  فقال:  قلب  فقد 

 "طينت الفدن ابلسياع"؛ 
 

شواهد مؤيدة من القرآن  
الكرمي واحلديث الشريف  

 واألدب العريب
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 أقوال العرب:  
العر  احلوض"ب:  قول  على  الناقة  على    "عرضت  احلوض  عرضت  مبعىن 
 الناقة.   
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 البحث
والشواهد  املراجع  مع 

 وآراء النحاة 
 )كلاما( الظرف  : 48 ابب

                                      اللغة
   على الفعل املضارع  (ماكلا )_ دخول  

 فعال مضارعا  ( ماكلا   )_ جعل جواب
ما( ال تدخل إال على الفعل املاضي وجواهبا ال يكون إال ماضيا. بينما  )كلّ 

  ، جواهبا مضارعااملسيح املوعود عليه السالم أدخلها على املضارع وجعل  
 .  يف خطأ وكل هذا خطأ

2 

 االعرتاض 
 
 

 عدد الفقرات
لفٌظ إىل منتهى مقاِم الرّد، ويُفتَّش أصُله ابجلهد والكّد،   وكلاما يُ َردُّ : 906

 (منن الرمحن. ) عربية ممسوخة فرتى أنه
عن طرق السعادة والصدق  فَيبعدون  ويرتكون طريقه    فكلما َُيالفونه:  907

من  فيصريون  والتباب  اخلسران  فلوات  يف  ِشقوهُتم  ويطرحهم  والصواب، 
 ( محامة البشرى)اهلالكني. 

 الفقرات

على الفعل املضارع وكون جواهبا مضارعا أيضا، وذلك   (ماكلّ )جواز دخول  
بتجويز العديد من النحاة ومنهم سيبويه، وجممع اللغة العربية املصري. فجاء 

 ن سيبويه:  ع
فاإلتيان صلة ملا، كأنه قال: كلَّ إتيانك   : كلَّما أتتيين آتيك،ومثل ذلك "  

 [ (102/  3الكتاب لسيبويه ) " ]... آتيك، 
 :  ما يلي دكتور أمحد خمتار عمروجاء يف معجم الصواب اللغوي لل 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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والرتبة:  " هبا -الصواب  األمة  ثقة  ازدادت  ُناًحا  القيادة  أحرزت  ُكلَّما 
 ُكلَّما حترز القيادة ُناًحا تزداد ثقة األمة هبا ]صحيحة[  -]فصيحة[ 

قوهلم:  النحاة يف  املصري على رأي بعض  اللغة  اعتمد جممع  إن    التعليق: 
وقوع املاضي بعد »ُكلَّما« كثري، فاستدل على أن وقوع غريه قليل وليس  

االستعمال.  هذا  ح  وصحَّ ممنوًعا،  وشاهد استعمال املضارع معها    القليل 
بـ »كلما أتتيين آتيك« حيث  ما مثّ  ل به سيبويه يف حديثه عن »كلما« 

 [(623/  1معجم الصواب اللغوي )" ]جاء بعدها مضارع، وكذلك جواهبا. 
 مصادر خمتلفة: 

 ، برتقيم الشاملة آليا(22/  17شرح كتاب اإلابنة من أصول الداينة ): 1
 عن الدنيا وأهلها فقط كلما أتيت تتكلمفأنت  

2:  ( تيمية  ابن  فتاوى  من  األلوهية  توحيد  ابب  برتقيم  10/  11شرح   ،
 الشاملة آليا(

 ذلك  أكرر  يل هذه املناسبة كلما أتيت
 ، برتقيم الشاملة آليا(12/  129املقدم )  -تفسري القرآن الكرمي : 3

 عليها الطريق،  يقطعونقافلة من قريش ذاهبة إىل الشام ابلتجارة    كلما أتيت
 ، برتقيم الشاملة آليا( 11/  8مقتطفات من السرية ): 4

 ، كلما أتتيها سيول هتدمها
 [(102/  3لسيبويه ) الكتاب : ]5

 .  كلَّما أتتيين آتيك،متثيل سيبويه يف كتابه:  
 الشعر: 

 : قول كعب بن زهري: 1
 عين الرايح اللواقح  تبلاغهاأال ليت سلمى كلما حان ذكرها        

 : قول الفرزدق:  2
 يقطعُ إذا حارب احلجاُج أّي منافق     عاله بسيف كلما هّز 

 

شواهد مؤيدة من القرآن  
الكرمي واحلديث الشريف  

 واألدب العريب
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 البحث
والشواهد  املراجع  مع 

 وآراء النحاة 
 الرتكيب "مل ما فعل .." : 49 ابب

                       اللغة
             _ الرتكيب "مل ما فعل"

يّدعي املعارضون الركاكة وقلة الفصاحة يف بعض كالم املسيح املوعود عليه  
والذي ورد فيه الرتكيب )ملَ ما فعل؟(، مّدعني أن األفصح منه هو   ،السالم

القول: )ملاذا مل يفعل(، وكأن استعمال الرتكيب:) مل ما فعل؟( مناٍف ملظاهر  
 الفصاحة والبالغة. 

6 

 االعرتاض 
 
 
 

 عدد الفقرات
نزل: فتفكَّْر ..  908 ما  الدنيا قد بلغ إىل آخر الزمان؟   ملَ  مع أن عمر 

 )محامة البشرى(.  
 الفّعال كما كنُت أخال؟ )سر اخلالفة(.   ملَ ما فعل: أتقول 909
 (  سر اخلالفة)  للحرب والبأس وأتييد احلق ودعوة الناس؟  وملَ ما هنض:  910
سر )  من أرض الظلم والفتنة واالرتداد إىل بالد أخرى؟  وملَ ما هاجر  :911
   (اخلالفة
 (  سر اخلالفة) جمدد كنتم تنتظرونه؟  ملَ ما ظهر ففكِّروا  :912
 ( حتفة بغداد) كذا؟  ومل ما فعلتوتقول ملا فعلت كذا : 913

 

 الفقرات

يكفينا إلثبات صحة وفصاحة هذا الرتكيب، التأكيد على استعماله من قبل  
واحلديث   القرآن  مفسري  مثل:  والتفسري،  والدين  والنحو  اللغة  جهابذة 
الشريف، مئات إن مل يكن آالف وماليني املرات، فقد ورد هذا الرتكيب 

م، كل  عن أئمة النحو والدين مثل اإلمام السيوطي وبدر الدين العيين وغريه
 ذلك يف أمهات الكتب من األدب العريب واإلسالمي القدمي واحلديث. 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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 وإليكم بعض هذه الكتب مع أمساء مؤلفيها:   
 الكتاب: عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 1

املؤلف: أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب  
 ه ( 855احلنفى بدر الدين العيىن )املتوىف: 

 الكتاب: عقود الزبرجد على مسند اإلمام أمحد يف إعراب احلديث : 2
)املتوىف:   السيوطي  الدين  جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  املؤلف: 

 ه (911
 من املصادر املختلفة: 

 ( 97/  1عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) : 1
َعاَدة ُسؤال التـُّْهَمة    مل َما رَاعىاحْلَاِدي عشر َما قيل   ْتِيب َوقدم يف اإْلِ ِهرقل الرتَّ

 على ُسؤال ااِلتَِّباع
 ( 144/  1عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) : 2

َها: َما قيل:   نفس الرجل أَْيضا  ملَ َما ذكرِمنـْ
احلديث  :  3 إعراب  اإلمام أمحد يف  الزبرجد على مسند     -    73)عقود 

74 /47 ) 
 "أحب" حىت يطابق خرب "يكون"  مل ما ثينا فإن قلت: 

 ( 231/  1عون املعبود وحاشية ابن القيم ): 4
 ملَ َما أَيْ َقْظَتيِن َأْي  

 ( 84/ 2العرف الشذي شرح سنن الرتمذي ): 5
 « ملَ ما أخربمت إايي» 

شواهد مؤيدة من القرآن  
الكرمي واحلديث الشريف  

 العريبواألدب 

5cN-https://wp.me/pcWhoQ     ( 183)مظاهر 
 

 البحث
والشواهد  املراجع  مع 

 وآراء النحاة 
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 : االسم املوصول50 ابب
 حذف الضمري املرفوع العائد على االسم املوصول: 1فصل 

                                اللغة
 _ حذف الضمري املرفوع العائد على االسم املوصول

يف حذفه جلملة الصلة    ،املسيح املوعود عليه السالميدعي املعارضون خطأ  
أو الضمري العائد فيها على االسم املوصول، رغم أن هذه أمور أساسية حيتاج  

يح املوعود عليه السالم الذي يقول إليها االسم املوصول. فمثال يف عبارة املس 
 "وهذا فعل هللا الذي قادر على كل شيء" فيها: 

 كان جيب أن يقول:
 ."على كل شيء القادر _ وهذا فعل هللا

 ."قادر على كل شي هو_ وهذا فعل هللا الذي 
12 

 االعرتاض 
 
 
 
 
 
 

 عدد الفقرات
 (.  107: أتعّظمون الكتاب الذي مملوء من املنكرات" )نور احلق، ص  914
: ألن األمر الذي ُمثْـَبٌت عند أويل العرفان هو أن هللا خَلق اإلنسان  915

 (.  137لُيدِخله يف احملبوبني" )نور احلق، ص 
رَاَط اْلُمْسَتِقيَم{ 916 : وإىل هذا يشري الالم الذي موجود يف: }ِاْهِداَن الصِّ

  (.96امات الصادقني، ص )كر 
"يضع  917 أعين  البخاري..  يف  موجود  الذي  احلديُث  لبطالنه  وكفى   :

 (.  41احلرَب" )نور احلق، ص 
الذي خمصوص  918 ابلتحقيق  اثبت  الصريح  الذكر  هذا  مثل  أرى  ما   :

 (.  31ابلصّديق" )سر اخلالفة، ص 
ٍر فإنه  : وكذلك نرى يف عمل اإلبرة الذي مبين على مخرِي مادِة جم919 دَّ

 (.  8يُبدي آاثر اجلُدري يف املعمول فيه )نور احلق، ص 
عندان يف  :  920 موجودة  اليت  جرائده  موجودة يف  الكلمات  هذه  وكّل 

 (.  90اللسان اإلنكليزية" )االستفتاء، ص 

 الفقرات
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 (. 40: فهو الربوز الذي اثبت يف ُسنن الرمحن" )مكتوب أمحد، ص  921
 (. 118ى كل شيء" )التبليغ، ص : وهذا فعل هللا الذي قادر عل 922
مث اعلم أن األحاديث اليت مشتملة على األمور الغيبية" )نور احلّق،   :923
 (.  148ص 

: فإن الذي حمتاج إىل احلركة إلمتام اخلطة، فال شك أنه حمتاج إىل  924
 ( 111صرف الزمان لقطع املسافة" )سر اخلالفة، ص 

: والّدين الذي قائم على خشٍب ال حاجة إىل حتقيقه" )االستفتاء،  925
 (.  2ص 
 

مرفوعا،   إذا كان  العائد  حذف  عليها  و جواز  املعرتض  العبارات  يف كل 
على  العائد  الضمري  جاء  السالم  عليه  املوعود  املسيح  من كالم  أعاله 

 االسم املوصول مرفوعا.  
 حيث يقّر النحو الوايف جبواز حذف الضمري العائد املرفوع بشروط، هي:  

 _ وضوح املعىن وأمن اللبس بعد حذفه  
تبقى من الكالم بعد حذف _ أمن اللبس هذا يتحقق ابلذات إذا كان ما 

 العائد، ال يصلح أن يكون صلة بنفسه. 
 _ أن تكون الصلة مجلة امسية مبتدؤها هو الضمري العائد 

_ أن يكون اخلرب يف مجلة الصلة االمسية هذه مفردا، أي أن ال يكون مجلة  
أو شبه مجلة. وذلك ألن اخلرب املفرد املتبقي بعد حذف الضمري العائد ال  

كون صلة بنفسه،  ويدل على احملذوف ويرشد إليه؛ كما يقتضيه  يصلح أن ي
 شرط أمن اللبس. 

_ ومن األفضل أن تكون الصلة عند احلذف طويلة غري مقتصرة على املبتدأ  
فقط ذلك   –واخلرب  جواز  أو  -رغم  حاال  أو  مضافا  أو  نعتا  ؛ كأن حتوي 

 مفعوال أو ما شابه..  

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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ء الذي هو عاملٌ أسراَر لغته" .  _ مثال ينطبق عليه كل هذه الشروط: "جا 
 فيجوز احلذف فيها والقول: "جاء الذي عاملٌ أسراَر لغته"  

_ وكل هذه الشروط نراها منطبقة على عبارات املسيح املوعود عليه السالم  
 ([ 394 - 396/ 1النحو الوايف ) املعرَتض عليها. ] ينظر: 

 القراءات: 
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب مَتَاًما َعَلى الَِّذي َأْحَسَن{  _ قراءة اآلية اليت تقول: }مُثَّ آتـَيـْ

َنا ُموَسى اْلِكَتاَب  155)األَنعام   ( حيث جاءت يف قراءة أخرى: }مُثَّ آتـَيـْ
( حبذف العائد على تقدير: متاما 155{ )األَنعام َعَلى الَِّذي َأْحَسنُ مَتَاًما 
 الذي هو أحسُن. على 

 النحو الوايف: 
: مّثل على هذا احلذف أبقوال جهابذة النحو، سيبويه واخلليل بنقل األول  1

ابلذي هو  لك وسوًءا" بتقدير: "ما أان    ابلذي قائلعن الثاين قوله: "ما أان  
 لك وسوًءا".   قائل

 _ واألمثلة التالية:   
 : نزل املطر الذي مصدر مياه األهنار 2
 . أو اليت رجاؤان يف الغىن قريًبا  اليت الرجاء العظيم: برعْت مصانعنا 3

شواهد مؤيدة من القرآن  
الكرمي واحلديث الشريف  

 واألدب العريب

5dc-https://wp.me/pcWhoQ   ( 188)مظاهر 
 

 البحث
والشواهد  املراجع  مع 

 وآراء النحاة 
 كيب "الذي يوجد" و "اليت توجد"ا رت ال: 2فصل 

                                      اللغة
   كيب "الذي يوجد" و "اليت توجد"ا رت ال_ 

اللغة  يف  املوصول  االسم  استعمال  من  السالم  عليه  املوعود  املسيح  ُيكثر 
العربية مثل: )الذي( و)اليت(، وخاصة استعماله للصيغ:"الذي يوجد" و"  

 االعرتاض 
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يَ  ر استعمال هذه األمساء كثُ اليت توجد" وذلك أتثرا ابللغة األردية، حيث 
 ا هذا إال عجمة وركاكة يف لغته العربية.  ماملوصولة يف اللغة األردية. ف

17 

 
 عدد الفقرات

وغريها    :926 األمور  هذه  ذكرهافلو كانت  يوجد  القرآن    اليت  يف 
 واألحاديث ... )محامة البشرى(

ذكرهويقول إن عيسى هو الروح    :927 يوجد  يف مجيع مقامات    الذي 
 القرآن. )نور احلق(

 يف شريعتنا؟ )محامة البشرى(  ال توجد ِحلاَتها وكيف ال نكَره أمورا  :928
يف كلماِت بلغاء لسان العرب.   الذي يوجد نظائره بل األمر البديل    :929
 احلق(  )نور

يف كتب زهاء ألف   ويوجد ذكرهاوهي من املراهم املشهورة املقبولة،    :930
 (. 63من هذه الصناعة )مواهب الرمحن، ص  

رِّ   :931 الَِّذي يُوَجُد   فال تـَْغَفُلوا َعْن هذا اْلَمَقاِم اَي َكافََّة اْلرَبَااَي، َوال َعِن السِّ
 الضََّحااَي. )اخلطبة اإلهلامية( يف 

مفرداتالعلوم    :932 يف  توجد  ابلشهادة    اليت  تشهد  العربية،  اللسان 
 اجللّية، أهنا ليست ِفْعَل أحٍد من الربيّة. )منن الرمحن( 

اختلف أهل التفسري يف مرجع ضمري }ِبِه{، فقال بعضهم إن هذا   :933
يف الضمري   يوجد  نبينا صلى هللا عليه    الذي  إىل  ِبِه{ راجع  آية }لَيـُْؤِمننَّ 

 امة( وسلم. )مح
 تنحصر يف القسمني. )نور احلق(  اليت توجد يف هذا العاملوالطيور  :934
 )نور احلق(  الذي يوجد يف القرآن.وأما لفظ التويف  :935
على مجيع الربكات اليت توجد    -كوهنا لغة إهلامية-ولكي تنطوي    :936

 يف األشياء اليت خترج من يد هللا املباركة. )منن الرمحن( 
توجداالوأما    :937 اليت  يف هذه األحاديث فال خيفى على    ختالفات 

 مهرة الفن تفصيلها. )محامة البشرى(

 الفقرات
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أحاديث    الذي يوجد يف اإلمام البخاري ... عِجز عن رفع التناقض    :938
َ. )محامة البشرى(  صحيحة حىت تـُُويّفِ

قد استعمله هللا    الذي يوجد يف القرآنأال يعلمون أن لفظ التويّف    :939
 )محامة البشرى( للموتى. 

ألن املواعيد اليت ذُكرْت يف هذه اآلية ابلرتتيب قد وقعت ومتت كلها   :940
 . )محامة البشرى( الذي يوجد يف تلك اآليةعلى ترتيبها  

 الدنيا. )محامة البشرى(  اليت توجد يف هذهنرى أشياء أخرى  :941
والسّر يف عظمِة مرّكبات العربية، أهنا رُّكبت من املفردات املباركة،    :942

 الكامل. )منن الرمحن( اليت توجد فيها غزارُة املاداة والنظامُ 
املوصولة يف   األمساء  نسبة  أن  إىل  ننوه  أن  االعرتاض  هذا  لدحض  يكفينا 
القرآن الكرمي أعلى بكثري من نسبتها يف لغة املسيح املوعود عليه السالم، 

%. بينما نسبتها يف لغة املسيح املوعود 1.7فنسبتها يف القرآن الكرمي هي:  
ة يف القرآن الكرمي % . وعليه فإن نسبة األمساء املوصول0.4عليه السالم :  

أربعة أضعاف نسبتها يف لغة املسيح املوعود عليه السالم. وبناء على هذا  
ووفق معايري املعرتضني يكون القرآن الكرمي والعياذ ابهلل قمة يف الركاكة وقلة 

 الفصاحة، وهل يقول بذلك عاقل؟  
هتم ما  من هنا يتبني أن معايري الفصاحة اليت يبين عليها املعارضون اعرتاضا

 هي إال أوهام ابطلة، ال أصل هلا يف علم البالغة والفصاحة.  
املسيح   لغة  "اليت توجد" فادعاء كثرهتا يف  الرتاكيب:"الذي يوجد" و  وأما 

  32املوعود عليه السالم فهو حمض كذب، إذ عددها يف لغة املسيح املوعود  
ى فرض  % يف كتاابته عليه السالم، هذا عل 0.008مرة، ونسبتها صفرية  

 أهنا صيغ وتراكيب ركيكة، وهي ليست كذلك بتاات. 
فهذه الرتاكيب يف احلقيقة من صميم اللغة العربية، تعج فيها الكتاابت  

سواء اللغوية والنحوية وغريها. ولتأكيد وهم املعرتضني يف    واملراجع العربية،
أهنا تعابري وتراكيب ركيكة، سنمثل هلا من الكتب العربية واألدب العريب،  

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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والفقه  والدين  اللغة  أكابر  يسلم حىت  لن  املعرتضني  معايري  وفق  أنه  لنبنّي 
قرآن والتفسري من الركاكة والعجمة، فهي تراكيب فاشية يف كتب تفسري ال 

 واحلديث .
 املصادر املختلفة:

 ، برتقيم الشاملة آليا(32/ 2عبد الكرمي اخلضري ) -شرح املوطأ : 1
 يف النوم يلحق ابلنوم، الذي يوجد نظريهواإلغماء  

 (149/  1إظهار احلق ) : 2
 قليالً يف هذا الباب" الذي يوجد ذكره 

 ( 1189/  2الشعراوي )تفسري :  3
 تنقسم إىل قسمني:   اليت توجد يف الكونفاألرزاق 

 ( 403/ 1القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ) : 4
القرائن اللفظية    واملراد من املقاصد واملعاين: ما يشمل املقاصد اليت تعينها

 توجد يف عقد،  اليت
 ( 413/  1أوضح التفاسري ):  5

 اليت توجد ابملين }مُثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة{ هي واحدة احليواانت الصغرية 
 ( 1442/  3تفسري الشعراوي ): 6

مرمي ليست   اليت توجد عندأنه ال بد وقد رأى أن األلوان املتعددة من الرزق  
 يف بيئته، أو ليست يف أواهنا؛ 

 ( 379/ 10)تفسري املاتريدي = أتويالت أهل السنة : 7
 اجلمع  الذي يوجد فيهإذ ذلك اليوم هو  

 ( 96/  7تفسري املنار ) : 8
َمكُ اْلُمرَاُد اِبْلَبْحِر اْلَماءُ اْلَكِثرُي اْلُمْستَـْبِحُر   الَِّذي يُوَجُد ِفيِه السَّ

شواهد مؤيدة من القرآن  
الكرمي واحلديث الشريف  

 واألدب العريب

5di-https://wp.me/pcWhoQ    البحث ( 190)مظاهر 
والشواهد  املراجع  مع 

 وآراء النحاة 
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 األفعال اشتقاق  :51 ابب
                                       اللغة

 _ الفعل ينوم لغة من انم ينام  
 غة من َيون  لالفعل َيان  _ 
 الفعل يستباح لغة من يستبيح _ 

 
  : التالية  املضارعة  األفعال  خيانون/    اشتقاق  تنوموا/  ينومون/  ينوم/ 

الصحيح :ينام/ ينامون/  خطأ يتعارض مع ما جاءت به اللغة، و   يستباحون؛  
 تناموا/ خيونون/ يستبيحون. 

8 

 االعرتاض 
 
 

 عدد الفقرات
تُنوموا:  943 ابتغاء    فال  إىل  وابِدروا  وتيقَّظوا  وتَبصَّروا  الزلزلة،  هذه  عند 

 (.  85مرضاة احلضرة )مواهب الرمحن، ص  
الضالل" )نور   الذي ينوم بنعاس: "ومن اعرتاضات الواشي الضال، 944

 (.  54احلق، ص 
مث  945 الُفّجار،  أرجل  حتت  احلُق  "وِديَس  وال  يُنومون  :  الغافلني،  نوم 

 (.  65الدين" )منن الرمحن، ص   يلتفتون إىل مواساة
مسرتحيني وال يستيقظون" )حقيقة    وينومون   : "ويتعامون وال يُبصرون،946

 (. 174املهدي، ابقة، ص  
القصور، اليوم تراهم مّيتني يف   البارحة ينومون يف : "والذين كانوا يف  947

 (.  79القبور" )االستفتاء، ص 
الغزالة948 طموَر  يطُمر  املرَتف  وأخوه  حاله  "هذا  إىل:  وينوم  طلوع    ، 

 ( 56الَغزالة" )جلة النور، ص 
 (.  12وال يتقون )جلة النور، ص   وَيانون: يكذبون وال خيافون، 949
 (. 76يغ، ص  )التبل  ستباحون ي: وأذاقهم هللا ما كانوا 950

 

 الفقرات
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األفعال  على   هلذه  اشتقاقها  يف  الفصيحة  العربية  القبائل  اختالف 
العربية يف اشتقاقها للفعل األجوف وابلذات    .املضارعة القبائل  اختالف 

اختالف القبائل العربية يف  . وكذا على  )الذي عني الفعل فيه حرف علة(
حىت يف    ،الفعل ( بشكل عامحتريك عني الفعل )احلرف الثاين من أصل  

وابلذات املضارع منه، وهو ما ميكن أن يكون أساس وأصل    ،الفعل الصحيح
عند   ، أعاله  ذكرانهاالختالف يف تصريف واشتقاق الفعل األجوف الذي  

الصرفيون وضعها  اليت  والتصريف  االشتقاق  قواعد  االعتبار  بعني    . األخذ 
هلجات ولغات العرب املختلفة   جاءت على  )ينوم، خيان ويستباح(فاألفعال:  

فمجرد أن ُند . يف تصريف واشتقاق األفعال وفق سليقتهم العربية اخلالصة
القبائل العربية قد اختلفت يف صوغ واشتقاق الفعل املضارع األجوف اترة  
العربية، فهذا حبد   ابأللف واترة ابلواو واترة ابلياء على اختالف سليقتها 

املسيح املوعود عليه السالم من اختالف االشتقاق    ذاته يفّسر ما جاء يف لغة
لبعض األفعال، فهي ال شّك على لغات العرب املختلفة وسليقتهم األصيلة  

 اليت جوزت هذا االختالف دون النظر يف قواعد الصرف املختلفة.  
ينطبق متام االنطباق    )ينام(بدال من    )يُنوم( فقول املسيح املوعود عليه السالم  

كما ان اختالف لغات العرب  )يكاد(. بدال من  )يكود( على قول العرب 
الفعل    )يكيد( بدال من    )يكاد( يف اشتقاق   الذي  )يستباح(  ينطبق على 

فهو ينطبق متام االنطباق على   )َيان(وأما الفعل    )يستبيح(.جاء بدال من  
)يُنظر التفصيل    (.  حار /َيور)بدال من    ( حار/ َيار )لغة احلمرييني يف قوهلم  

 ( 192يف البحث املرفق، مظاهر  

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

 املصادر املختلفة: 
 ( 572 - 568  )اللهجات العربية يف الرتاث صأ: 
  .   كاد / يِكيد ، يف معىن من قال:  كاد / يُكودمن قال :  من العرب    : 1

 )كاد/ يكاد(. وهي مبعىن 

شواهد مؤيدة من القرآن  
الكرمي واحلديث الشريف  

 واألدب العريب
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َُيود: جاء على لغة ميانية يف قبائل األزد القحطانية:  2  / يف معىن    حاد 
 حاد/ َِييد. وقياسه وفق القواعد الصرفية املعروفة: حيد/ َْيِيد/ َِييد.  

: حور/ َْيُور/  وقياسهحار/ َُيور .   يف معىن: لغة بعض مِحرَي: حار / َيار  3
 َُيور. 

هبا يف معىن   أان أُجوءوبنو كالب آثرت الصيغة الواوية على اليائية فتقول:  :4
 أِجيء هبا. ويف الشعر من هذا: أان 

 فيلقي رحله عند عامر  جُيوء               أبو مالك يعتادان ابلظهائر 
 

دروس للشيخ حممد احلسن  نقال عن    معجم الشعراء األدابء للمرزابينب:  
 ، برتقيم الشاملة آليا( 11/ 48الشنقيطي )الددو 

 أن ينومَ أكابد من متاضر برح همٍّ              وذو التهيام عزك : 5
 

 ( 377الوسيط يف تراجم أدابء شنقيط )ص: ج: 
 مباسم من يُنومإذا ابتسمت بعيد النوم وهنا..... وقد خلفت 

 
طيف آل الشيخ  فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد الل د:  

(2  /126 ) 
اأَلول يف مثل هذه  6 يستيقظ ابأَلذان  فيفوته : "كثري ممن  ينوم    اأَلزمان 

 الوتر أَو صالة اجلماعة أَلجل اعتقاده وعلمه "  
 

مرشد ذوي احلجا واحلاجة إىل سنن ابن ماجه والقول املكتفى على سنن  هـ:  
 ( 243/ 5املصطفى )

  ابب خاف َياف، كما يقال فيه: انم ينوم، : انم ينام من  : ألنه يقال فيه7
  " 
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 ( 493/ 26الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )و: 
وبضمها أمر  : وقوله )من( بفتح النون أمر من انم ينام من ابب خاف،  8

 كقال يقول "    من انم ينوم
5ee-https://wp.me/pcWhoQ   البحث ( 192)مظاهر 

والشواهد  املراجع  مع 
 وآراء النحاة 

 : اهلمزة 52 ابب
                                       اللغة

  _ حتقيق اهلمزة وتسهيلها وقلبها وحذفها 
شباءة؛ الكلمات:   يُواخي/  اهلمزة.    ُأجِلْئنا/  إخفاء  أو  إظهار  يف  خاطئة 

 وكلمة شباءة ال وجود هلا يف اللغة العربية.
5   

 االعرتاض 
 

 عدد الفقرات
اتركني أوطاانً ومتغرّبني )ترغيب املؤمنني،   ُأجلئنا: فُقتلنا أو ُصلبنا أو 951

 (. الصحيح: ُأجلينا. 160ابقة، ص 
آابءهم   يواخي : وحُيَْمِلقون إىل من قال قوالً خيالف آراءهم، ولو كان952

 (. الصحيح: يؤاخي. 15)جلة النور، ص 

اإلخوان  953 على  يُظهرون  ص    َشباءةَ :  ابقة،  بغداد،  )حتفة  اعتدائهم 
24 .) 

 (. 62االعتداء )نور احلق، ص   شباءةاوزوا احلد يف  بل جت: 954
قبل يف  :  955 من  قوم  ما خال  النور، ص    شباءةولكن  )جلة  اعتدائهم 
15 .) 
 

 الفقرات

ها يف حتقيق اهلمزة   على لغات القبائل العربية املختلفة يف اختالفها وختريا
والنرب هبا أو يف تسهيلها أو قراءهتا "بني بني" أو قلبها ايء أو واوا أو ألفا  
أو حىت حذفها. وكذلك العكس قد ورد بقلب هذه احلروف إىل اهلمزة.  

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

https://wp.me/pcWhoQ-5ee
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الشاف اإلمام  ولغة  القرآنية  القراءات  يف  ورد  ما  على  وهو  يشهد  مما  عي 
 صحة وفصاحة هذه اللغات. 

فأهل احلجاز وهذيل وأهل مكة واملدينة ال ينربون، والنرب يُقصد به هو لفظ  
وحتقيق اهلمزة. بينما متيم هم أصحاب نرب. وأهل احلجاز إذا اضطروا نربوا.  
أي أهنم كانوا خيرجون عن سليقتهم وعادهتم يف تسهيل اهلمزة إذا اضطروا  

 راة لّلغة النموذجية األدبية املتعارف عليها بني القبائل.لذلك، جما
كما ورد إن تسهيل اهلمزة أو قلبها ايء للتخفيف يف هلجة الرسول صلى هللا  
عليه وسلم وقريش، وسعد بن بكر، وكنانة وهلجات احلجازيني، بل يظهر  

"ليس يف لغة النيب    أنه َشل مناطق جغرافية أكثر من ذلك. ويقول ابن دريد
 صلى هللا عليه وسلم اهلمز".

"وإمنا كتبت اهلمزة اترة واوا وايء اترة أخرى على مذهب ويقول ابن يعيش:
 أهل احلجاز يف التخفيف"

 .  وكثري من العرب ترتك اهلمز وإن قريشا ترتكه وتبدل منهوقال ابن قتيبة:  
  _ فقول حضرته عليه السالم ) أجلئنا( جاء على لغة النرب  ومن يتبع حتقيق 

 اهلمزة ، وال خطأ يف النرب يف هذه الكلمة ألن أصلها مهزة )اجلالء(.  
_ وقول حضرته عليه السالم: )يواخي( جاء على لغة من يسّهلون اهلمز  

 ويقلبونه، حيث قلبها حضرته عليه السالم يف هذه الكلمة إىل واو.  
الشبا   املعاجم نرى أن أصل كلمة شباة جاء يف  _ وبناء على ما ورد يف 
والشبو والشبوة، وليس من البعيد وفق لغات العرب املختلفة حتويل وقلب  

أللف والواو فيها إىل مهزة ومن مث حذفه: الشبأ والشبؤ والشبأة  والشباءة  ا
 والشباة.  

لتكون بذلك )شباءة( قد جاءت على لغة النرب يف حتقيق اهلمزة، و)شباة(  
 على لغة تسهيلها وحذفها. 

الكلمة   أصل  يكون  أن  هو  وشباءة  شباة  بني  التبادل  لغة  يفسر  قد  ومما 
ورغم أنين مل أجد لـ "شّباية" معىن يف القاموس   )شّباية( وهو اسم لشخص،
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إال أنه ليس من الغريب أن يكون هلا نفس املعىن؛ فجاء التحويل على النحو  
مث   ابلعكس،  أو  مهزة  الياء  قلبت  ؛  شباة  شَباءة/  شّباءة/  شّباية/  التايل: 
حذفت على لغة املسهلني. علما أن اختالف، لغات العرب عرفت أيضا  

والتخفيف.   )لكل هذا ينظر كتاب اللهجات العربية يف    لغات التشديد
 (  194و  193الرتاث، واملقاالت التفصيلية، مظاهر 

 من القراءات القرآنية :  
يف:   ابهلمزة  وغريهم  عامر  وابن  عمرو  وأبو  ابن كثري  قراءة  }َوآَخُروَن  _ 

َمْن َتَشاُء ِمنـُْهنَّ { )األحزاب   ئُ تُ ْرجِ }  و    (106أِلَْمِر اَّللَِّ { )التوبة    ونَ ئُمْرجَ 
  ( 106أِلَْمِر اَّللَِّ { )التوبة   َوآَخُروَن ُمْرَجْونَ }  ؛ وغريهم قرأها خمففة:( 52

 ( 52َمْن َتَشاُء ِمنـُْهنَّ { )األحزاب  تُ ْرِجي }
مفسدون يف األرض   أيجوج ومأجوج_ قرأ عاصم واألعمش ويعقوب:) إن  

 ( ابهلمز وغريهم قرأها بغري مهز. وذكر الفراء أن اهلمز فيها لغة أسد.  
نبيني/ والنبيون/ والنبوة  ال_ قراءة انفع املدين بتحقيق اهلمز يف الكلمات:  

   النبيئني / النبيؤون/ النيبء/ النبوءة.؛ فجاءت عنده :   والنيب /
}َمْن َكاَن َعُدوًّا َّللَِِّ َوَماَلِئَكِتِه  _ قراءة التسهيل البن عامر وأبو عمرو وانفع :

  ، تقابلها قراءة اهلمز لألعمش ومحزة (99{ )البقرة    َوِجرْبِيَل َوِميَكالَ َوُرُسِلِه  
 والكسائي.

  ِمْنَسأََتهُ }َدابَُّة اأْلَْرِض أَتُْكُل  _ قراءة انفع وأبو عمرو وأبو جعفر يف اآلية:  
 فأبدلت اهلمزة ابأللف.منساته، فقرئت:  (15{ )سبأ 

  : تعاىل  قوله  تفسري  الفراء يف  قول  َمْن  _  َوالنـََّهار{  َيْكَلؤُُكْم  }ُقْل  اِبللَّْيِل 
أبن يكلؤكم مهموزة، ولو تركت مهزة مثله يف القرآن قلت:   ( 43)األنبياء  

 أبلف ساكنة....   –ويكالكم بواو ساكنة،  -يكلوكم
القرآنية: فيما قرأه أبو جعفر وقالون   القراءات  _ ومن مظاهر احلذف يف 
وورش: أرأيتم، أرأيتكم، أرأيت، أفرأيت، ابلتسهيل "بني بني"، فلورش عن  

شواهد مؤيدة من القرآن  
الكرمي واحلديث الشريف  

 واألدب العريب
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وحذفها الكسائي  إبداهلا ألفا مع إشباع املد ،    طريق األزرق وجه آخر، وهو
 وهي لغة فاشية. 

 أمثلة منقولة من كتاب اللهجات العربية يف الرتاث:  
 يف لغات التسهيل:

جونة/ جؤنة. جربيل وميكال / جربائيل وميكائيل . يونس/ يؤُنس. منساته/  
 منسأته.  

أل. قريت/  سورة/ سؤرة. سال/سأل. يكلوكم ويكالكم/ يكلؤكم. متّلى/ مت
قرأت.خبيت/خبأت.جااي/جاءا.توضيت/توضأت.عباية/عباءة.عظاية/عظا

 ءة.صالية/صالءة،سحاية/سحاة،  
 

 ويف لغة احملققني واملثبتني للهمز ورد ما يلي:  
املنشأر / املنشار.  العأمل/ العامل.  واخلأمت/ اخلامت. دأبة/دابة. أنر/ انر. شأبة/  
شابة. أرأى/أرى. ترأايه/ ترايه. َترقَؤة/ ترقوة. اجلؤنة/ اجلونة. املؤسى/ املوسى.  

 احلؤت/ احلوت. إشاح/ ِوشاح. إعاء/ ِوعاء.  
   أمثلة أخرى من نفس املصدر:

ْيتالقرآن فأنت تقرا وهو مقٍر/    قريتَ   /يربى براي_ برئ فالن من وجعه    خب ا
  املسول املرأة/ هللا    جات)بدل :جاءا(/    جااي فالن/    جا   / خميبٌّ املتاع فهو  

اخلري. ففي هذه األمثلة عن بين غاضرة ورد البدل من اهلمزة على غري وجهه،  
 قريت بدال من )قرات(.  فقد أبدلت اهلمزة ايء ووجهه أن تبدل ألفا، فقيل:  

. فاحلجازيون حيذفون اهلمزة فيها.   ِقَرة. وغريهم يقول: قرءة_ لغة احلجاز:  
وألقتها على   )قرأة( ي  والذي يظهر أن احلجاز حذفت مهزهتا املتحركة وه 

 الساكن قبلها وهو نوع من القياس، فصارت عندهم )قرة(.  
 فحذف اهلمزة.   أدفوه مبعىن أدفئوه.  _ ورد عن النيب صلى هللا عيه وسلم:
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 الشعر: )أمثلة من نفس املصدر(
جاء حتقيق اهلمزة والنرب وتسهيله يف الشعر كنوع من الضرورة الشعرية ولغري  

 ، ومنه:  الضرورة أيضا
 كرها أو أصبح بيته ... لديه من اإلعوال نوح مسّلب ألداأها _ 

 الستقامة الوزن. أدااها بدال من  أداأهاقال:  
.  قال:    فاسوَأدَّتِ _ ولألرض أما سودها فتجللت... بياضا وأما بيضها  

 .  اسودات بدال من  اسوأدت
ككباش العوس سحاح. قال:    موالئٌ _ قد كان يذهب ابلدنيا ولذهتا ...  

 . موايلبدال من موالٌئ 
بدال   ترمفقال:  .  مَلْ َترمِ اَل أَنـُْزُر النَّاِئَل اخلَِليَل ِإَذا ... َما اْعُتلَّ نـَْزُر الظَّئـُْور  _  
   .ترأم من

فارعْي  . قال:  فزارة ال هناك املرتع  فارعيْ   راحت مبسلمة البغال عشية      
 .  فأرعيفزارة، بدال من 

؛ مث جاء:  َيتال  واصلها  َيتئل  _ وقد جاء يف الشعر للضرورة  أيضا ما يلي:
 ، وأصلها املشتاق.  املشتئق

الثرى يَل رْمسا . فقال   واٍط     من  من _ فليت ما أنت  بدال  )واٍط( 
 )واطئ(. 

 
 :  لغة اإلمام الشافعيا

مثُل  :  1 ابلَورِق  فُحّرِمْت،  الذهب  ومثُل  مبِثٍل،  ِمْثالً  إال  اِبلذهِب  الذََّهِب 
 [  (174 /1)..] الرسالة للشافعي ((َنِسيَّةٌ )) وأحُدمُها نـَْقٌد واآلخر

 ".  نسيئةبدال من "نسياة"  جاءت: "
فَرَوى "ابن مسعود" عن النيب: " أنَُّه َكاَن يـَُعلُِّمُهْم التََّشهَُّد َكَما يـَُعلُِّمُهْم    : "2

َتَداهُ ))  السُّوَرَة ِمَن الُقَرآن "، فقال يف ثالث كلماٍت: " التَِّحيَّاُت َّللَِِّ "،    ((ُمب ْ
 [(267 /1) الرسالة للشافعي] فَِبأيِّ التشهد أَخْذَت؟
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 . مبتدئهبدال من   مبتداهقال : 
َع النَّيبَّ  :  3 َعْن ِشرَاِء التَّْمِر    (( ُسِئلَ ))عن "سعد بن أيب وقاص": " أنَُّه مسَِ

رمست يف األصل    ئل(")سُ [     (332 /1) الرسالة للشافعي  ..]اِبلرَُّطِب؟
 .. وهو الصحيح )ُسيل(

 
ِمْن أْن يكوَن  ((بَِرايًّ  ))  إذا َشرَِك أهَل احلفظ يف حديث واَفَق حديَثهم، :  4

   بريئا.بدال من  برايا [  كتبها (371 /1) الرسالة للشافعي] ُمَدلِّساً،
 
  قبل أن   (( ُيْسَترْبَينَ ))  ولعله ذهب إىل أن النيب أمر يف َسيْب أوطاٍس أن :  5
يستربين [    جاء: " )  (564 /1)الرسالة للشافعي.. ]حبيضة  ((يُوَطنيَ ))

 .   )يستربأن( و)يوطأن(بدال من  (ويوطني
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 البحث
والشواهد  املراجع  مع 

 وآراء النحاة 
 ةعَ ارَ أحرف املض: 53ابب 

 عة "التاء" مع مجع الغائبات حرف املضارَ  :1فصل 
                                      اللغة

   الغائباتتصدير الفعل املضارع حبرف املضارعة "التاء" مع مجع _ 
حيث جيب  القول "تكاد السماوات تتفطّرن" خطأ، والصحيح " يتفطّرن". 

الياء وليس    )الذي  ة عاملضارَ حرف  أن يكون   الفعل املضارع( هو  يبدأ به 
 التاء.  

1 

 االعرتاض 
 
 

 عدد الفقرات
 الفقرات تكاد السماوات تتفطّرن من هذا الزور. )اهلدى والتبصرة(   : 956
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الفعل املضارع املسند إىل نون النسوة مبدوءا ابلياء أو  ن يكون  أعلى جواز  
 يف هذا يقول النحو الوايف:   .النحاة وإن كانت الياء أفضل وفق زعم ، ابلتاء

لنون   املسند  املضارع  يف  جيوز  هذا  على  وقياًسا  يكون  "))  أن  النسوة 
أو   أبنائهن،  راحة  على  َيرصن  الوالدات  حنو:  ابلتاء،  أو  ابلياء  مبدوًءا 
ابب  الثاين  اجلزء  من  "ب"  "يف  سيجيء  ما  القياس  هذا  ويؤيد  حترصن. 

عند الكالم على احلكم السادس" فقد نصوا هناك    66م  75الفاعل ص
ابلت ال  ابلياء  تصديره  األحسن  وأن  صراحة  األمرين  جواز  تبعا  على  اء، 

التأنيث."((  على  الداللة  يف  التاء  عن  النسوة  بنون  واستغناء    للمأثور، 
 ([ 181/  1]النحو الوايف )

 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

 أمثلة من النحو الوايف:  
 عملهن تنظمنوهن _ 
 حترصن.الوالدات حيرصن على راحة أبنائهن، أو _ 
الليايل يف رعايتهم. _   األوالد، ويسهرن  الطاقة يف محاية  يبذلن  الوالدات 

 تبذلن، تسهرن ويصح: 

شواهد مؤيدة من القرآن  
الكرمي واحلديث الشريف  

 واألدب العريب
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 البحث
املراجع   والشواهد مع 

 وآراء النحاة 
 حذف التاء من صيغة املضارع "تتفعل" و "تتفاعل" : 2فصل 

                                      اللغة
   _ حذف التاء من صيغة املضارع "تتفعل" و "تتفاعل"

كلمة "تعاصوا" هي من األخطاء الصرفية، إذ ال بد أن تكون على صيغة  
 "تعَصوا".   

1 

 االعرتاض 
 

 عدد الفقرات
 الفقرات (. 128)محامة البشرى، ص  وال تعاصواوْأمتَِروا بينكم يف املعروف : 957

https://wp.me/pcWhoQ-5eS
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قاعدة معروفة خاصة ابألوزان الفعلية )تفاعل وتفعال(   حتت  هذا يندرج 
فحينها تتعاقب  للمخاطب أو املؤنث،    ةتلحقها اتء املضارعواليت عندما  

 . ويف هذا جاء:  فيجوز حذف إحدى التاءين ختفيفااتءان يف بداية الفعل،  
  - غري احلذف اإلعاليل وغري احلذف الرتخيمي-وقد جاء أيضا حذف  "

إحدى   منه  َيذف  فإنه  وتَ تَ َنابَز؛  تَ تَ نَ زَّل  حنو:  وتتفاعل،  تتفعال  ابب  يف 
فصيحة  التاءي وهي  التاءين  اجتماع  لكراهة  وتَ َنابز؛  تَ نَ زال،  فيقال:  ن، 

واختلف يف احملذوف من   وإدغام ]إحدامها يف األخرى[ قليل.   ،كإثباهتا
ألن األوىل للعالمة وهي   - وهو الوجه-التاءين: فقيل األوىل، وقيل الثانية  

الثانية ا  ، املضارعة خبالف  الثانية ال من  "  ألوىل.وألن االستثقال جاء من 
 [ (966/  2ركن الدين االسرتاابذي ) -شرح شافية ابن احلاجب  ]

 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

 القرآن الكرمي:  
 وقد ورد هذا احلذف كثريا يف القرآن الكرمي، ومنه يف اآلايت التالية: 

 بدال من )تتنزل( ( 5اْلَماَلِئَكُة َوالرُّوُح{ )القدر  تَ نَ زَّلُ } : 1
ُرونَ } َلَعلَُّكْم  :  2 بدال من )تتذكرون( وهذا    ( 153({ )األَنعام  153)  َتذَكَّ

 متكرر يف عدة آايت  
ى} فَأَْنَت َعْنُه   :3  بدال من )تتلهى(  ( 11( { )عبس 11)  تَ َلهَّ
ُتْم  :4 ْونَ }َوَلَقْد ُكنـْ  بدال من )تتمنون(  ( 144آل عمران اْلَمْوَت{ ) مَتَن َّ

 احلديث الشريف:   
 كما ورد هذا احلذف للتاء يف احلديث الشريف كما يف احلديث التايل:  

تَ َباَغُضوا    :1 َواَل  َتَدابَ ُروا  َواَل  حَتَاَسُدوا  َواَل  ُسوا  جَتَسَّ َواَل  ُسوا  حَتَسَّ }َواَل 
بدال من القول:    )صحيح البخاري, كتاب األدب(  وَُكونُوا ِعَباَد اّللَِّ ِإْخَوااًن{

 تتحسسوا/ تتجسسوا/ تتحاسدوا/ تتدابروا/ تتباغضوا. 
 

من  شو  مؤيدة  اهد 
واحلديث   الكرمي  القرآن 

 الشريف واألدب العريب
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وغريه   التايل  الشريف  احلديث  يف  التاء  )تتعاصى( حبذف  الفعل  ورد  وقد 
 أيضا:  

فلما كان عند خروج البعث دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أاب    "  :2
فلما فصال من املدينة خال أبو عبيدة بعمرو    ال تعاصيا،عبيدة وعمرا فقال:  

"  ،وإليك أن ال تعاصيافقال له: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عهد إيل  
 [(598/ 10كنز العمال )]
 
ُ َعَلْيِه  َعْن َأيب ُموَسى، َوُمَعا"  : 3 ِذ ْبِن َجَبٍل قَااَل: بـََعثـََنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

رَا َواَل تـُنَـفِّرَا    َواَل تَ َعاَصَيا ,َوآلِِه َوَسلََّم ِإىَل اْلَيَمِن فـََقاَل: »اْذَهَبا فـََتطَاَوَعا   َوَبشِّ
رَا« ، رَا َواَل تـَُعسِّ  [(212/  2املعجم الصغري للطرباين )" ]َوَيسِّ
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والشواهد   املراجع  مع 

 وآراء النحاة 
 : اإلدغام 54 ابب

                                  اللغة
 يف الفعل املضارع املتصل بضمري رفع غري متحرك   _ فكا اإلدغام على غري القياس

 _ فك اإلدغام يف مصدر الفعل الثالثي املضعف على وزن )التفاعل( 
من اخلطأ فّك اإلدغام يف الفعل املضارع املتصل بضمري رفع غري متحرك   

الكلمات )تناثثوا( و )تباثثوا( ال بّد من اإلدغام يف مثل واو اجلماعة، ففي  
 هذه احلالة والقول: )تناثّوا( و )تباثّوا(.  

ف على وزن  كذلك من اخلطأ فّك اإلدغام يف مصدر الفعل الثالثي املضعّ 
)التفاعل(، كالفعل )حبب( فمصدره على التفاعل هو التحاّب، ومن اخلطأ 

 ب(.  جعله )التحابُ 

 االعرتاض 
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 عدد الفقرات 4
 ( كرامات الصادقني) وتَناثَثوا دعواتكم وتَباثَثوا نّياتكم،  : 958
 ( اهلدى والتبصرة ملن يرى ) ومل يبق التحابب واالتفاق: 959
 ) إعجاز املسيح(  ويعاشروا ابلتحابب بفضله العظيم،: 960
 )تذكرة الشهادتني(   ويعينهم لُيعَرفوا بتحابُِبه: 961

 الفقرات

القواعد  وفق  ابإلدغام  دائما  تلتزم  مل  اليت  الفصحاء  العرب  لغات  على 
القياس   غري  على  عنهم  اإلدغام  فكا  ورد  بل  النحاة،  وضعها  اليت 

 والقواعد املعروفة، كما ورد اإلدغام نفُسه على غري القياس.   
فكّ  خطأ يف  السالم    وال  عليه  املوعود  املسيح  عبارات  يف  الوارد  اإلدغام 

وتباثثوا والتحابب(، بل هو صحيح جائز يشهد عليه الدكتور أمحد    )تناثثوا
 خمتار يف معجم الصواب اللغوي حيث جاء فيه:  

 اجلذر: ح ج ج/  َحاججوا "
والرتبة:   ]فصيحة[-الصواب  العلماء  وا  العلماء -حاجُّ حاِجُجوا 

 [ (307/  1معجم الصواب اللغوي )]  ]مقبولة[
 اجلذر: ح ب ب /  حَتَاُبب "

والرتبة:   ]فصيحة[-الصواب  لبقائها  ضروريٌّ  األمَّة  أفراد  بني  -التَّحابُّ 
   التَّحاُبب بني أفراد األمَّة ضروريا لبقائها ]مقبولة[

وزن  على  مصدر  منه  ُأِخَذ  إذا  املضعف  الثالثي  اللفظ  التعليق: 
»التفاعل« فالفصيح إدغام أحد احلرفني يف اآلخر. وجيوز على قلة فك  

 [ (211/  1معجم الصواب اللغوي )] "اإلدغام.
فصحة كل هذا تثبت ألن فّك اإلدغام وارد عن العرب الفصحاء كقريش   

ولتجويز   الشعرية،  الشعر كالضرورة  القرآنية، ويف  القراءات  مثال، ووارد يف 
هذا النوع من الضرورة يف بعض أنواع النثر،    -مثل سيبويه -كبار النحاة  

اللغويني واملفسرين ورواة احلديث    وفشّو مثل هذه الصيغ يف كتاابت  كبار 
 وانقليه. 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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 القراءات:  
بـَيَِّنٍة{ )األَْنفال  قراءة اآلية:   حيث قرأها انفع     (43}َوحَيَْيا َمْن َحيَّ َعْن 

إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر بياءين. ]  )من حيَي(وغريه  
 [ (298)ص:  

 
 احلديث:  

 فكا اإلدغام يف احلديث الشريف ولغة قريش:  
 ( 499/ 34مسند أمحد ط الرسالة ): 1

. ويف إحدى النسخ ذكر املصدر يف " خَتَلََّف َأَحُدُهْم يُِنّب  َكَنِبيِب التـَّْيِس "
 بفك اإلدغام.  )ينُبُب( اهلامش جاءت: 

 ( 451/  7مسند أمحد ت شاكر ): 2
: "ِإَذا  -صلى هللا عليه وسلم    -مسعت أاب هريرة يقول: قال أبو القاسم  "

 .." َأَحدُُكْم اِبْلَيِمنِي  اْستَ ْلَجَج 
 ويف اهلامش علق أمحد شاكر:  

قوله "استلجج": هو بفك اإلدغام، من اللجاج. وفك اإلدغام لغة قريش، "
 " كما حكاه ابن األثري

 ( 394 - 395  /1كشف اخلفاء ت هنداوي ):  3
 " وا الباعة؛ فإهنم ال ذمة هلم.حاكّ "
ورواه أمحد بلفظ: "ما زاد التاجر على املسرتسل فهو راب". وحاّكوا بتشديد  "

ويف    ،، وقال: ال أصل لهحاككوا" بفك اإلدغامالكاف، ورواه يف الآللئ " 
 "الباب عن علي وأنس

   ( األنبياء أحاديث كتاب ,  البخاري صحيح) : 4
  اْلَعنْيِ   أَْعَورَ   َقِططًا   َجْعًدا َورَاَءهُ   َرُجاًل  رَأَْيتُ   مُثَّ   َمْرميََ   اْبنُ   اْلَمِسيحُ   َهَذا  فـََقاُلوا}

 {   اْلُيْمىَن 
 

من   مؤيدة  شواهد 
واحلديث   الكرمي  القرآن 

 الشريف واألدب العريب
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 املراجع األخرى:  
 فكا اإلدغام  على غري القياس يف كالم املفسرين واألدابء:  

 ( 110مكارم األخالق البن أيب الدنيا )ص:  : 1
َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:    " ُ َعنـْ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ

 " َوَهاِجُروا تـَُورِّثُوا أَْواَلدَُكْم جَمًْدا« حَتَابَ ُبوا،»هَتَاَدْوا 
 (295 /2) التفسري املأمون على منهج التنزيل والصحيح املسنون: 2
اسم  " "السالم"  املؤمنني يف األرض قلت:  تعاىل وضعه بني  من أمساء هللا 

 " .وزادت املودة واألخوة بينهم  فإذا فعلوا حتاببوا،ليفشوه بينهم،  
 ، برتقيم الشاملة آليا(12/ 53شرح الطحاوية البن جربين ): 3
 "حىت طفئت  يتحاججونفما زالوا " 

 ( 295/  2التفسري املأمون على منهج التنزيل والصحيح املسنون ): 4
 " حتاببوافإذا فعلوا  "
 ه   671ت   ( 33/  10تفسري القرطيب ): 5

تـََواُصاًل   بـَْعٍض  قـََفا  ِإىَل  بـَْعُضُهْم  يـَْنظُُر  اَل  َأْي  ُمَتقابِِلنَي(  ُسُرٍر  َعلى  )ِإْخواانً 
 َوحَتَابُ ًبا 

  710ت    (655/  1تفسري النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) :  6
 ه 
 التوادد والتحابب حدث بينهم  أومجع بني كلمتهم بقدرته ف 

ت    (235/  3تفسري النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان ):  7
 ه   850

 التوادد والتعاطف. فلم يكن بينهم إال  
 [ ما نقله سيبويه عن العرب: (363/  5سيبويه )  شرح كتاب : ]8

  رجل ضفف وقوم ضففو احلال
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 الشعر: 
شرح  ]  َضِنُنوامهاًل أَعاذَل قد جربت من خلقي ... أين أجود ألقوم وإن  

 [ (904/ 2ركن الدين االسرتاابذي )  -شافية ابن احلاجب 
5fe-https://wp.me/pcWhoQ    البحث ( 197)مظاهر 

والشواهد   املراجع  مع 
 وآراء النحاة 

 : اشتقاق املصادر واألمساء55 ابب
 : االفتنان واالفتتان1فصل 

     اللغة
    لغة من االفتتان االفتنان  _     
، ومنه _       الفعل أفنَت لغة من فنَت    وزن )أفَعل( التميميا على معىن )فَ َعل( احلجازيا

فالفعل: افتنت أصله: َفنَتَ.    اشتقاق املصدر افتنان على معىن االفتتان خطأ. 
 واملصدر: افتتان. ومنه الفتنة، وهي معروفة.

أما الفعل: افنتَّ، فأصله: افتَنَن، والثالثي من ذلك: فَنَن، فاملصدر افتنان.  
 ومنه الفّن، وهو معروف.

18 

 االعرتاض 
 
 
 

 عدد الفقرات
 بعض من الفقرات: 

 . )دافع الوساوس( االفتنانالفرار ِمن مواقع : 962
 . )نور احلق( االفتنانِ وقسيسني أصل : 963
 . )نور احلق( وافتنانِ ولكن بعد ظلم : 964
أنه  :  965 فما  املُفَتنني  منوَظنَّ  أن  .  استيقن  أنه  إال  افتنانه  كان سبب 

 يـَُرّد. )مكتوب أمحد(العذاب قطعيٌّ ال 
 . )إعجاز املسيح(واالفتنان ويبذل جهده لإلضالل: 966
 . )ُنم اهلدى( االفتنان : ونشر مبفرتايته هباء 967
 . )سر اخلالفة( االفتنان: وديست خالفته حتت أنواع الفنت وأصناف  968

 الفقرات
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 . )حجة هللا( مبفرتايته االفتنانَ فنستكفي ابهلل : 969
 )حجة هللا(   ، هبذا الوسواس اخلّناس. االفتنانَ ونستكفي برب الناس  :  970
. )كرامات ابلُعجب والرايء  االفتنانَ   ولكن نستعينك ونستكفي بك :  971

 الصادقني( 
 

حيث جاء    جواز اشتقاق املصدر )افتنان( مبعىن الفتنة واالفتتان والفتون،
رات يف كتب املفسرين واللغويني  هبذا املعىن مئات املرات إن مل يكن أالف امل

واألدابء، وتزخر به املراجع وأمهات املصادر اإلسالمية، ال سيما كتب تفسري 
 القرآن الكرمي.

 كما جاء يف كتاب منتخب من صحاح اجلوهري، على النحو التايل:     
َنُة: االمتحان واالختبار"]فنت[   ، فهو َمْفتوٌن،    ....الِفتـْ وافْ َتنَتَ الرجل وُفنتَ

َنةٌ  وفَ تَ نَّاَك  فذهب ماله أو عقله، وكذلك إذا اْخُتربَ. قال تعاىل:    إذا أصابته ِفت ْ
يتعدَّى وال يتعدَّى، ومنه قوهلم: قلٌب فاِتٌن،    فُتوانً. والُفتوُن أيضاً: االْفِتناُن،

 :أي ُمْفنِتٌ. قال الشاعر
أهل    .. الفراء:  جند  قال  وأهل  بفاتِننَي،  عليه  أنتم  ما  يقولون:  احلجاز 

أفْ تَ ْنتُ  من  مبُْفِتننَي  ُمَفنتٌَّ، أي مفتوٌن جدًّا.  يقولون:  فهو  تـَْفتيناً  ُتُه  وفـَتـَّنـْ  .
أَدمٍ  من  للرْحِل  غشاٌء  ]  .والِفتاُن:  )ص:  "  اجلوهري  من صحاح  منتخب 

 [، برتقيم الشاملة آليا(3809
 تان.  فاالفتنان هو على معىن االفت

اشتقاق اسم  ، حيث جاء فيها  الفقرة الرابعة هلا توجيه وختريج خاصّ   أما  _
اختلف   حيث  )فنت(،  الفعل  يف  متيم  بين  لغة  على  )ُمفَتنني(  املفعول 
احلجازيون مع التميميني يف العديد من األفعال من حيث كوهنا ثالثية أو  

  ) )فَعل  وزن  على  احلجازيني  عند  ما كان  فبعض  عند  مزيدة،  كان 
التميميني على وزن )أفعل(، ومنه الفعل )َفنَت(، فعند احلجازيني كان على  

 وزن  )فَ َعل( بينما عند التميميني على وزن )أفعل( )أفنت(. 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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وعليه فإن اشتقاق اسم املفعول )ُمْفَتنني( قد جاء من الوزن مزيد الثالثي   
صدر أعاله حيث  التميمي )أفنت( وال خطأ فيه قّط. وهذا ما نقلناه يف امل

ذكر اسم الفاعل احلجازي )فاِتن( وما يقابله عند أهل ُند )ُمفنِت(. ويف 
 هذا جاء:  

". ] اللهجات إىل احلجاز ، بينما لغة متيم: أفنت  - وعزا أبو حيان: فنَت " 
 [616العربية يف الرتاث،ص 

 
 املصادر األخرى: 

 ( 610/  2البيان عن معاين القرآن )إجياز : 1
َنًة أََتْصربُوَن وََكاَن َربَُّك َبِصريًا )" بـَْعَضُكْم ...( 20َوَجَعْلَنا بـَْعَضُكْم لِبَـْعٍض ِفتـْ

َنةً  لِبَـْعضٍ   "املقّل ابملثري والّضوّي ابلقوّي. افتنان : هو  ِفت ْ
 ( 373/ 15تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ) : 2
ْلَنا: َهَذا اْلَكاَلُم ِحَكايٌَة َعمَّا َأْخرَبَ اَّللَّ تـََعاىَل ِبِه ُموَسى َعَلْيِه السَّاَلُم ِحنَي  قُـ "

َاِذِهُم اْلِعْجلَ  ابفتنان قَ ْوِمهِ َأْخرَبَُه   ." َواختِّ
 ( 162/ 3تفسري البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) : 3
   ِفيِه أي فهو ذلك العبد الكنعاين الذي ملتنين يفقاَلْت َفذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمتـُنَّيِن "

 " به قبل أن تتصورنه حق تصوره االفتنان 
 ( 108/  2تفسري النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) : 4
 " االفتنان بهمث ملتنين فيه تعين إنكن مل تصّورنه حق صورته واال لعذرتىن ىف "
 ( 386/  14نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ): 5
وسوء  "  وأورث شراً  أعقب حمنة  االبتالء  آخر من  بضرب  برمحة مث  وختم 

 " مباله وافتنانه به، وهو ابتالء قارون فتنة
 

 [ 616لهجات العربية يف الرتاث،ص شواهد للفقرة الرابعة من كتاب ال
 القراءات القرآنية:  

من   مؤيدة  شواهد 
واحلديث   الكرمي  القرآن 

 واألدب العريبالشريف  
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ُهْم َمْن يـَُقوُل اْئَذْن يل َواَل قراءة عيسى بن عمر:  :  1 { )التوبة    تَ ْفِتينِا   } َوِمنـْ
 من أفنت. بضم التاء األوىل ( 49

 الشعر: 
 جاء يف اللسان أن أعشى مهدان جاء ابللغتني يف قوله:  : 1

 سعيدا فأمسى قْد قال كل مسلم         أفتَ َنتْ لئن فتَـنَـْتين هَلَْي ابألمس 
لدين  :  2 إعراضا  )يعرضن  رؤبة:  وبعض  ال ُمفنت قول  )وإين  وقوله:   ،  )

    ال ُمْفِتنني..(
5fo-https://wp.me/pcWhoQ    ( 198)مظاهر 

 
املراجع    البحث مع 

 والشواهد وآراء النحاة
 : صياغة املصدر على وزن )َفعالة( 2فصل 

                                اللغة
       ثالثي_ صياغة املصدر على وزن )َفعالة( من أي فعل 

)هالكة( و  )خجالة(  املصدر،   الكلمات  اشتقاق  يف  أخطاء  هي 
َخَجٌل( و )َهالك(، حيث إن كلمة )خجالة( هي من أخطاء  والصحيح )

 العامة، وكلمة )هالكة( ال وجود هلا يف اللغة العربية. 
3 

 االعرتاض 
 
 

 عدد الفقرات
 وإحجام. )نور احلق(خجالٌة : فتصيبهم 972
 يف أساليب التبيان. )اهلدى والتبصرة(.  خجالة  : وال أيخذه 973
 . )مكتوب أمحد(. اهلالكة: صهره الذي كان شريكه يف نبأ 974

 الفقرات

)َفعالة(   وزن  على  املصادر  صوغ  املصري  اللغة  جممع  جتويز  على   _
على الكثري املسموع من اللغة على هذا الوزن يف خمتلف أبواب    قياسا

ُعل( بضم  جويز اجملمع حتويل كل فعل ثالثي إىل ابب )فَـ الفعل، وذلك بت
العني، إذا احتمل داللة الثبوت واالستمرار، أو املدح والذم، أو التعجب، 

ُعل(. وقد جاء  هي مصدر للفعل املضموم العني )فَـ   ( عالةفَ )حيث إن  
 هذا يف قرار اجملمع من الدورة األربعني ونّصه كما يلي: 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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 " جواز صوغ "ِفعالة" و"َفعالة" و" فُعولة"  
وزن  ... على  املصدرية  الكلمات  من  ُيستحدث  ما  جُياز  وكذلك 

من كل فعل ثالثي بتحويله إىل    -ابلضم  -والُفعولة   -ابلفتح   -الَفعالة
، إذا احتمل داللة الثبوت واالستمرار، أو املدح  ابب فُعل بضم العني

 والذم، أو التعجب. 
 -انع من قبول الكلمات الشائعة التالية على وزن الَفعالةوعلى هذا ال م

 ابلفتح:  
الَعراقة، السَّماكة. " ] يف أصول   النَّقاهة،  الَفداحة،  الَقداسة،  الزَّمالة، 

 [ 8 -9/ص 2اللغة، ج 
 _ وعلى إقرار الصرفيني:  

ويؤيد كل هذا ما أقّر به النحو الوايف يف سياق احلديث عن األفعال اليت 
جتري جمرى نعم وبئس، يف إمكانية حتويل أي فعل إىل وزن )فُعل( للداللة 
 على املدح والذم اخلاّصني مع إضفاء معىن التعجب عليه، حيث قال:  

الصرفيون    -ج" يقول  تقدم  ما  الثالثي  مبناسبة  الفعل  أبواب  إن 
أصامل واملضارع -لة  استعملة  املاضي  يف  العني  حركة  ستة،    -حبسب 

"فعُ  ابب:  هو  منها  يفعُ اخلامس  ن بضم العني فيهما مًعا؛ كحسُ   ل"ل 
وشرُ حيسُ  يشرُ ن،  أو كرُ ف  يكرُ ف  ...  م  و   ... ...م  ويردفون  ....و 

 كالمهم بتقرير أمرين:
على   أصله  يف  مقصور  "اخلامس"  الباب  هذا  أن  األوصاف أوهلما: 

 الفطرية والسجااي اخللقية الدائمة أو اليت تالزم صاحبها زمًنا طوياًل. 
األخرىاثنيهما:   األبواب  من  ثالثي  فعل  حتويل كل  هذا    صحة  إىل 

صار كالغريزة   معناه  أن  على  التحويل  هذا  بعد  الفعل  ليدل  الباب 
 [ (389/ 3النحو الوايف )] والسجية يف صاحبه.

وزن  إىل  الفعل  أن  ُعل(  )ف َ   وبتحويل  )َفعالة(  يصح  مصدره  يكون 
 [(193-198/ 3النحو الوايف )]ينظر:  قياسا.
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العرب  لغات  اختالف  على  هذا  لكل  آخر  توجيها  فصالنا  وقد   _
والقبائل العربية يف حتريك عني الفعل الثالثي. )يُنظر املقاالت املردفة 

 أدانه( 
 املراجع املختلفة:  

 كلمة )خجالة( :   
، برتقيم 196/  8الدرر السنية )   -:  موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم  1

 الشاملة آليا(
ابخلجالة وظهرت مين صيحة وسقطت مغشيا علي، فلما أفقت قمت  

 واالنفعال وتوجهت 
2( الكبري  التفسري  أو  الغيب  مفاتيح   = الرازي  تفسري   :3  /542  )

   مرة  منها ما يلي(  19)متكررة 
َا َكاَنْت تـَْعِرُف َما اَنهَلَا ِمْن تـََغريُِّ اخْلِْلَقِة ِبَسَبِب ُشْؤِم اْلَمْعِصَيِة وََكاَنْت   ِإالَّ َأهنَّ

 َواخْلََجاَلةِ يف هِنَايَِة اخْلَْوِف/ 
(  121/  4: تفسري النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان )3

 )مرتني( 
 عنهم للخجالةوالغرة إزالة 

 ( 25/  5: تفسري النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان )4
 قوهلم َأجَتَْعُل ِفيها َمْن يـُْفِسُد ِفيها خجالةْعَلُم ما َبنْيَ أَْيِديِهْم من 

   مرات( 3)متكررة (  141/  2: الفواتح اإلهلية واملفاتح الغيبية ) 5
 واحلياء اخلجالة من غاية

 
 أمثلة على كلمة )هالكة( 

   (62 /11) حمققا  –: تفسري ابن أيب حامت 1
فكان يف ذلك من أمره اآلايت البينات ملن أنصف من نفسه ومل يدعها  

 احلسد والبغي هالكةإىل 

القرآن   من  مؤيدة  شواهد 
الشريف   واحلديث  الكرمي 

 واألدب العريب
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 ( 299/ 10: عون املعبود وحاشية ابن القيم )2
الوابء حتصل هبا   َوُمَدااَنِة  اِء  الدَّ ُماَلَبَسِة  ِمَن  َأنَّ  النـَّْفِس  هالكة  َواْلَمْعىَن 

 فَالدُُّخوُل يف أَْرٍض هِبَا َواَبٌء َوَمَرٌض ال يليق
 ( 156/  3: تفسري اإلجيي جامع البيان يف تفسري القرآن )3
 لتكذيباباهلالكة ألن املقصود إلزام احلجة ببعثة الرسل أو استحقاق  

 ( 587/  4: بذل اجملهود يف حل سنن أيب داود )4
 ،اهلالكة األخرويةلعل املراد ابهلالك  

 (  277/ 4: الكوكب الدري على جامع الرتمذي )5
  اهلالكة   )يف اهلامش (: فعلم أنه تعوذ عن كونه مثل وافد عاد يف أخذه

 ابختياره. 
5g3-https://wp.me/pcWhoQ   ( 200)مظاهر 
5g8-https://wp.me/pcWhoQ   ( 201)مظاهر 
5ja-https://wp.me/pcWhoQ    ( 216)مظاهر 

 البحث
مع املراجع والشواهد وآراء 

 النحاة
 : صوغ اسم املرة على وزن فَ ْعلة 3فصل 

 اللغة
 األفعال الثابتة  من و  ،من األفعال العقلية غري احلسية (لةعْ ف َ )وزن  ى_ صوغ اسم املرة عل

  ِهللة اسم املرة من الفعل جَ _ َجهْ 
الت" ال وجود هلا يف اللغة العربية، ألهنا مجع َجْهَلة، وَجْهَلة  هَ كلمة "جَ 

هناك أفعال  فغري موجودة، ألنه ال ُيشتّق من الفعل "جهل" اسم مرة.  
ال ُيشتّق منها اسم املرة، ألهنا غري قابلة للعّد، فالضرابت تـَُعّد، أما اجلهل  

جهل يقال  فال  صاحبها،  تالزم  اثبتة  صفة  هو  بل  يـَُعّد،  جهلًة    فال 
واحدًة، ألّن هذا التعبري يعين أنه كان عاملا طوال الوقت، مث جهل حلظًة،  

 مث عاد عاملا، وهذا غري معقول.
7 

 االعرتاض 
 
 
 
 
 

 عدد الفقرات
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يف    : 975 ومجحوا  بتلبيساهتم،  الناس  من  جهالهتم.  وأهلكوا كثريًا 
 ( 3)التبليغ، ص 

. )التبليغ، ص  جهالهتم: كذلك سَدروا يف َغَلواهتم، ومجحوا يف  976
131 ) 
ويسَدر يف الغلواء. )كرامات الصادقني،   جهالته: وكان جيَمح يف  977
 ( 86ص 

 . )نور احلق( جهالهتم: اي أيها العادون يف  978
. )مواهب الرمحن، اجلهالت  : وجتد فعلهم ملّواًث ابإلفراط والتفريط من5

 ( 66ص 
أهنم أُرضعوا هبا من ثدي األمهات، أو ُولدوا فطرًة على هذه  : ك979

 ( 72. )مواهب الرمحن، ص اجلهالت
االستعارات، واإلصرار  980 أكثرها من  الغيبية ال خيلو  األخبار  إن   :

على ظواهرها مع خمالفة العقل وخمالفة سنة هللا يف أنبيائه من قبيل الضاللة 
 ( 74. )مواهب الرمحن، ص  واجلهالت

 قراتالف

الكلمات   أن  على  نؤكد  أن  املوضوع  هذا  يف  االعرتاض  لرد  يكفينا 
)جهلة( و)جهالت( هي كلمات عربية أصيلة تناقلتها معظم املعاجم  
اللغوية األساسية، ويكاد ال َيلو معجم من ذكرها. فمن أهم املعاجم 
اليت ذكرهتا كانت: العني، هتذيب اللغة، احملكم واحمليط األعظم، لسان  

   ب، واتج العروس.العر 
قد تناقلت وذكرت هذه   ،كما أن الكثري من املصادر األدبية األخرى

كتفسري الطربي، وكتب    ،الكلمات، ومنها: كتب تفسري القرآن الكرمي
والصرف من    ،النحو  الكثري  وغريها  الشافية"،  الكافية  "شرح  ككتاب 

 املصادر األخرى.  
األوائل منهم   النحاة خاصة  املرة  هذا ابإلضافة إىل جتويز  اسم  صياغة 

القياس على هذا    قّيد منهم من مل يف،  مطلق  قياسيبشكل  على وزن َفعلة  

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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من  وال  العقلية  األفعال  من  القياس  مينع  ومل  فقط،  احملسوسة  األفعال 
 كما يقول ابن عقيل يف املساعد: األفعال اليت تدل على صفات اثبتة.

أن  كضربة وجلسة؛    -علة(  ")ويَُدلُّ على املرة بفَ  على  النحويني  وكالم 
التصرف؛ التام  الثالثي  يف  هذه  ويف البسيط: ليس حلوق    هذا مقيس 

[ فهمة."  يقال:  فال  قياساً،  )اهلاء  الفوائد  تسهيل  على  /  2املساعد 
624-  623 ]) 

د صوغ اسم املرة من األفعال ن القاعدة اليت تقيّ أويكفينا كل هذا إلثبات  
وعليه فيجوز صوغ اسم املرة )َجهلة( من   احلسية ليست هي بقطعية.

 الفعل )َجِهل(.  
 املراجع املختلفة:  

 هلة" : كلمة "جَ 
 يف املعاجم اللغوية:  

 (356 /3) : العني1
. ورجٌل    جهلةفه: رجٌل فهٌّ وَفهيٌه: إذا جاءت منه سقطة أو   من الِعيِّ

 َفهٌّ: َعيٌّ عن حّجته 
 ( 218/ 13: لسان العرب ) 2

 يف مازٍِق َتْسَتِكيُنها  َجْهلةً َفَما َوجدوا ِفيَك ابَن َمْروان َسْقطًة، ... َواَل 
 (  208/ 35: اتج العروس )3

ُ عزََّة: َفَما َوُجدوا فيَك ابَن َمْرواَن َسْقطًة         وال   يف    َجْهلةً قاَل كثريِّ
 مازٍِق َتْسَتِكيُنها   

 ( 283/  1: املعجم االشتقاقي املؤصل )4
 ن. أو كان من كالم َجَهلة اجل جْهلًة من كالم اجلنعلى أن ذلك كان 

 ( 1302: القاموس احمليط )ص:  5
َوُة:  ةِ الصَّبـْ  َصَبا َصْبواً وُصبـُّواً وِصَباً وَصباًء. ، َجْهَلُة الُفتُ وَّ
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 يف كتب النحو واللغة:  
 ( 326  -325: عمدة الكتاب أليب جعفر النحاس )ص: 1

 "ابب ذكر الفهاهة يف اللغة
فهٌة، وقد فههت اي  قال اخلليل: الفه: الرجل العيي عن حجته؛ واملرأة  

أو  إذا جاءت منه سقطٌة   رجل فهاهًة وفهًة، ورجٌل فٌه وفهيٌه، وذلك 
 من العي وغريه."  جهلةٌ 

 ( 222جامعة املدينة )ص:  - 2: أصول النحو 2
 واللهو من الغزل   جهلة الفتوة ويف )لسان العرب( مادة صبا: "الصبوة: 

 اهلامش[ ( ]يف 400/  1: شرح الكافية الشافية ) 3
 جهلة الفتوة. صبا إىل املرأة: حن، والصبوة: 

 
 من كتب تفسري القرآن

 ( 330/  12: تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر ) 1
َعُثوَن ) ( قَاَل ِإنََّك ِمَن 14القول يف أتويل قوله: }قَاَل أَْنِظْرين ِإىَل يـَْوِم يـُبـْ

 ( { 15اْلُمْنظَرِيَن )
 اخلبيثة  َجَهالتهأخرى من  ْهلةجَ قال أبو جعفر: وهذه أيًضا 

 ( 288: تنوير املقباس من تفسري ابن عباس )ص: 2
يف  }َبْل قـُُلوهُبُْم{ قـُُلوب أهل َمكَّة يـَْعيِن َأاَب جهل َوَأْصَحابه }يف َغْمَرٍة{  

ْن َهَذا{ اْلكتاب  جهلة  وغفلة }مِّ
على  3 الطييب  )حاشية  الريب  قناع  عن  الكشف  يف  الغيب  فتوح   :

 ( 559/  6الكشاف( )
 قال ابن نباتة: 
 يف وصاله ... فمن يل خبل أودع احللم عنده  جهلةٍ  فالبد يل من

 
 الت:كلمة جهَ 
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 ( 13: إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات )ص: 31
الرَّازِّي   اْلَفخر  ... وسواه يف  َوقَاَل  َجاَلله  للرمحن جّل  )اْلعلم  َذِلك  يف 

 يتغمغم( جهالته
 ( 330/  12: تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر ) 1

َعُثوَن ) ( قَاَل ِإنََّك ِمَن 14القول يف أتويل قوله: }قَاَل أَْنِظْرين ِإىَل يـَْوِم يـُبـْ
 ( { 15اْلُمْنظَرِيَن )

 اخلبيثة.  َجَهالتهأخرى من  َجْهلة قال أبو جعفر: وهذه أيًضا 
 ( 337/ 9: فتح البيان يف مقاصد القرآن )2

 اشتغل بطلب هذا احملال فلم يظفر بغري القيل والقال: 
 يتغمغم جهالتهالعلم للرمحن جل جالله ... وسواه يف 

 ( 15/ 6: تفسري القامسي = حماسن التأويل )3
 ابتدعها الغواة جهالتفالشرك وفروعه  

لعامر   )شعر   ( ] يف اهلامش[501/  1اإلعجاز ت شاكر ): دالئل 4
  (بن حطان اخلارجي من عصور االحتجاج

 جهالته  إين أذن ألخو الدانءة والذي ... عفت على عرفانه
 اهد من عصور االحتجاج اللغوي:  و ش
 ( من شعر كثري عزة )( 208/ 35: اتج العروس )1

ُ عزََّة: َفَما َوُجدوا فيَك ابَن َمْرواَن َسْقطًة         وال   يف    َجْهلةً قاَل كثريِّ
 مازٍِق َتْسَتِكيُنها   

 (( )من شعر بكر بن النطاح221: طبقات الشعراء البن املعتز )ص:  2
 جلهالت اجتاهل عبد هللا والعلم ظنه ... على عامل ابملرء ذي  

لعامر )شعر  ( ] يف اهلامش[  501/  1: دالئل اإلعجاز ت شاكر )3
 ( بن حطان اخلارجي 

 جهالته  إين أذن ألخو الدانءة والذي ... عفت على عرفانه
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عمرو بن معد يكرب    شعر  )(   304/  19: خمتصر اتريخ دمشق )4
)   

 نعبد األواثان  للجهالت  اإلله حّقاً وكنّا ...وعبدان 
 

5fD-https://wp.me/pcWhoQ      ( 199)مظاهر 
5gb-https://wp.me/pcWhoQ     ( 202ظاهر )م 
5gk-https://wp.me/pcWhoQ      ( 203)مظاهر 

 البحث
مع املراجع والشواهد وآراء 

 النحاة
 : اشتقاق املصادر والصفة املشبهة4فصل 

                                     اللغة
    مطلقا   (لعِ فَ )و  (يلعِ فَ )  ن_ قياسية اشتقاق الصفة املشبهة على وز 

صوغ الصفة املشبهة )ضخيم( على وزن فعيل، و )َوِسم( على وزن فِعل، 
خاطئة بل الصحيح هو )َضْخم( على وزن فْعل، و )وسيم( على وزن  

 فعيل. 
 2 

 االعرتاض 
 
 

 عدد الفقرات
فإن كنت يف شك فارجع إىل القاموس واتج العروس والصحاح :  981

 املسمى لسان العرب. )نور احلق(   ضخيموكتاب 
)نور    جاءين من بالد الشامَومِسًا  وتفصيل ذلك أن شاابًّ صاحلا  :  982
 احلق(

 الفقرات

يكفينا إلثبات صحة  الكلمات )ضخيم( و )َوِسم(، واليت هي صفات  
ألهنا صفات اثبتة لصاحبها ومشتقة من األفعال مشبهة ابسم الفاعل  

ي العني، يكفينا لذلك  الثالثية الالزمة املتصرفة )ضُخم( و)وُسم( مضمومَ 
إقرار النحاة وعلى رأسهم عباس حسن صاحب النحو الوايف واألَشوين 

الصفة  وغريهم،   يف  قياسية  صيغ  هي  و)فِعل(  )فعيل(  األوزان  أن 
. ففي الصفة املشبهة والقياس فيها يقول وميكن القياس عليها  املشبهة،

 النحو الوايف عن صيغ املبالغة ما يلي:  

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

https://wp.me/pcWhoQ-5fD
https://wp.me/pcWhoQ-5gb
https://wp.me/pcWhoQ-5gk
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إذا كان الثالثي الالزم على وزن: "فُعل" "بضم العني" فالصفة املشبهة  "
تكون على وزن: "فعيل"؛ مثل: شُرف فهو شريف،  كثرية األوزان؛ فقد  

قبيح. فهو  قُبح  نبيل،  فهو  جَنُس  "  َفِعل" أو على وزن:  ...  نُبل  مثل 
جنَِس فهو  "فَاِعل".... الصديد  وزن:  على  ) "]أو  الوايف  /  3النحو 

287 -288) ] 
 ويف القياس على هذه األوزان يقول عباس حسن:  

األمشوين  " ابهبا  أول  يف  هبذا  صرح  "كما  قياسية  املشبهة  - الصفة 
... ويف    كالتصريح يف أول ابب: "كيفية أبنية أمساء الفاعلني  -وغريه

أول ابب: الصفة املشبهة"؛ فيجوز صياغتها على وزن إحدى الصيغ  
هبذه   اخلاصة  واألوصاف  الشروط  تتحقق  أن  بشرط  عرضناها،  اليت 

وال التفات إىل الرأي القائل بوجوب االقتصار على الصيغ  .  الصيغة
السماعية إن وجدت؛ ألن األخذ هبذا الرأي معطل للقياس؛ مناٍف  

 [ (291/ 3النحو الوايف )..." ].، وللغرض منهملعناه احلقيقي
 دلة على صحة كلمة )ضخيم( ما يلي:  ومن األ

 : ورودها عن العرب من عصور االحتجاج اللغوي 1
 : ورودها عن كبار النحاة كأيب العباس املربد  2
 : ذكر وجتويز بعض املعاجم العربية هلا 3
 : ورودها يف العديد من املصادر العربية األخرى.  4
 : صحتها وفصاحتها قياسا على وزن فعيل يف الصفة املشبهة.  5
وقد  وقالوا: ضخم، ومل يقولوا: ضخيم، كما قالوا: عظيم "،    ..   : " 1

 [ (417/  4شرح كتاب سيبويه )" ]حكى أبو العباس املربد ضخيم.
 ونقل هذا ابن سيده يف املخصص حيث قال: 

َعظيم  "  :2 قَاُلوا  َضخيم َكَما  يـَُقوُلوا  َومل  َضْخم  أَبُو َوقَاُلوا  حكى  َوقد 
 [ (291/  4املخصص )] "اْلَعبَّاس املربِاد َرمَحه هللا َضخيم

القرآن   من  مؤيدة  شواهد 
الشريف   واحلديث  الكرمي 

 واألدب العريب



 
 

335 
 

ضُخَم.: "3 من  الثبوت  على  تدلا  مشبَّهة  صفة  ]مفرد[:  " ضخيم 
 [ (1351/  2عاصرة )معجم اللغة العربية امل]
 « الَبْطن، 79وَرُجٌل بطنٌي: َضْخُم »: " 4

 ويف اهلامش: 
 [ (441/  7العني )"  ]يف األصول: ضخيم.

5.." َواجْلَزَاء    :  اْلَعِظيم  اأْلجر  َذِلك  اىل  يـَُؤدِّي  الضخيم والتحمل 
شرح سنن ابن  " ]ومضمون اْدَفْع اِبلَّيِت ِهَي أحسن ثَبت يف َحقه )إُْنَاح(

 [ (292سيوطي وغريه )ص: ماجه لل 
ضخيم  ]جلعب[ فيه: كان رجالً "جلعااب" أي طوياًل، وقيل:  :  6 هو 

 [(375/ 1جممع حبار األنوار )] "جسيم
5gg-https://wp.me/pcWhoQ    ( 204)مظاهر 
5h3-https://wp.me/pcWhoQ    ( 205)مظاهر 

املراجع    البحث مع 
 والشواهد وآراء النحاة

 مصادر للفعل دَخل (الدخول)و  (الدخل: ) 5فصل 
 اللغة:  

 ل  مصادر للفعل دخَ  ( الدخول) و ( الدخل)_ 
 يف نفس الوقت   الزم ومتعدٍ  (لَ خَ دَ )_ الفعل 

 _ قياسية اشتقاق املصادر 
وليس   )الدُّخول(  على  يكون  أن  جيب  َدَخَل  للفعل  املصدر  اشتقاق 

 )الدَّْخل (  
1 

 االعرتاض  
 

 عدد الفقرات  
"واعلم أن هللا ورسوله كثريا ما يستعمالن استعارات يف الكالم، : 983

فيغلط فيها رجل ال ينظر حق النظر، والذي يفّسرها قبل وقتها ويعتقد 
لدخله قبل  أهنا حممولة على الظاهر وما هي حممولة عليه، ولكنه خُيطئ  

 ، فيصّر على خطئه." )محامة البشرى(  وقت الدخل

 الفقرات
 
 

 التوجيه والتخريج  التوجيه األول:  

https://wp.me/pcWhoQ-5gg
https://wp.me/pcWhoQ-5h3
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  اعتبار الفعل )دَخل( فعال متعداي بنفسه اترة والزما اترة أخرى، على  
وهو حقيقًة من هذا الّصنف من األفعال كما سنبينه؛ وعلى اعتباره فعال  
متعداي فإن مصدره يكون )الدْخل( قياسا، حيث إن القياس يف مصدر 

 الفعل املتعدي )فـََعل( هو )الفْعل(. 
 لنحو الوايف: ويف هذا يقول ا

ل" فقد استعملته العرب كثريًا متعداًي ابحلرف: "يف"  الفعل: "دخَ مثل  
مثل: دخلت يف الدار، وكذلك استعملته بغري "يف" ونصبت ما بعده  
على   حذفه  أو  وجوده  حالة  يف  تقتصر  ومل  الدار،  دخلت  فقالت: 

املسجد   مثل:  غريمها،  من  أكثرت  بل  "الدار"    -الغرفة    -كلمة 
الكوخ ... ، فكثرة استعمال الفعل بغري حرف   -القصر    -اخليمة  

اجلر، ووقوع تلك األمساء املختلفة بعده منصوبة مع عدم وجود عامل 
كل ذلك يدعو إىل االطمئنان أن تلك األمساء املنصوبة هي   -آخر  

مفعوالت للفعل املوجود، وأن هذا الفعل نصبها مباشرة؛ فال حاجة 
كما يرى بعض النحاة دون    -بة على نزع اخلافض  إىل اعتبارها منصو 

ملا يف هذا من العدول عن اإلعراب الواضح، املساير لظواهر    -بعض  
 إىل اإلعراب؛ والتعقيد من غري داع.  -األلفاظ، ومعانيها 

"دخل"   الفعل:  أن  سبق  ما  اليت  يومعىن  املسموعة  األفعال  من  عد 
أخرى، فهو:   اجلر  وحبرف  اترة  بنفسها  شكر  تتعدي    نصح   -مثل: 

حيث تقول فيها: شكرت هلل على ما أنعم، ونصحت للغافل أبن   -
يشكره،   الغافل أبن  أنعم، ونصحت  ما  أو شكرت هللا على  يشكره، 

الباب   هذا  أول  وصفناه  الذي  "ج"  هو  النوع  تقسيم    -وهذا  عند 
ص   والزم،  متعد  إىل  التام  بنفسه   -   151الفعل  مستقل  قسم  أبنه 

ذي يستعمل الزًما ومتعداًي، وهذا النوع يطرد فيه  يسمى: "الفعل ال
    النصب مع حذف حرف اجلر كما يطرد اجلر مع ذكر احلرف...." 

 ( [ 163 - 162/  2]النحو الوايف )

 على لغات العرب
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الفعل   اعتبار  على  اشتقاق    َخَل(دَ ) وبناء  يكون  بنفسه،  متعداي  فعال 
 ل( قياسا وفق القاعدة التالية:  املصدر منه على )الدخْ 

 "وفيما يلي أوزان املصادر القياسية للفعل الثالثي املتعدي والالزم: 
فمصدره 1 صناعة؛  على  دالٍا  غري  متعداًي  ثالثيًّا  املاضي  إن كان   _

 محد مَحًْدا، مسع مْسًعا...   القياسي: "فَ ْعل"، حنو: أخذ أْخًذا، فتح فْتًحا،
صحيحها، غري دال  _ وإن كان املاضي الثالثي الزًما، مفتوح العني،  3

على إابء وامتناع، وال على اهتزاز وتنقل وحركة متقلبة، وال على مرض، 
فإنَّ مصدره القياسي: -وال سري، أو صوت، وال على حرفة أو والية  

"فـُُعول" حنو: قعد قعوًدا، سجد سجوًدا، ركع ركوًعا، خضع خضوًعا "   
 ( [ 193 - 195/  3]النحو الوايف )

يد النحو الوايف وجممع اللغة العربية، على أن هذه ومن اجلدير ذكره أتك
األوزان قياسية وجيوز القياس عليها حىت لو مُسع للفعل مصدر على وزن  

 آخر.
 التوجيه الثاين: 

 يف اشتقاق املصدر: يةالعرب القبائل اختالف لغاتعلى 
لغة   على  )دَخل(  الفعل  مصدر  هو  )الدْخل(  يكون  أن  املمكن  من 

نظر عن كونه فعال الزما أو متعداي، حيث اختلفت احلجازيني بغض ال
الفعل على وزن  العربية يف اشتقاق املصدر من  العرب والقبائل  لغات 

 )فَعل(، ويف هذا جاء ما يلي يف كتاب اللهجات العربية يف الرتاث:  
املتعدي املفتوح العني   -فَعل-" من املعروف يف كتب الصرف أن مصدر  

العني مطلق  -فْعل - أم معتال، بسكون  الفعل صحيحا  أكان  ا، سواء 
بيعا، أما )فَعل( املفتوح العني إذا كان الزما  حنو: ضرب ضراب، وابع 
عدم   عند  اجلمهور  رأي  هذا  قعودا،  )فُعول( كقعد  مصدره  فقياس 

 السماع.  
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أما الفراء فريى أن القياس عند عدم السماع )فْعال( عند احلجازيني،  
النجديني، بقطع النظر عما إذا كان الفعل متعداي أو و)فعوال( عند  

الزما. وهذا معىن ما يقوله ابن احلاجب انقال عن الفراء من أنه إذا 
يُ  مل  مما  )فَ َعل(  فاجعله  جاءك  مصدره،  للحجاز،   (ْعال ف َ )سمع 

 و)فُعوال( لنجد. 
فالفراء ال ينظر إىل التعدي واللزوم ... ونّص ديوان األدب خصصه مبا  

م " كان  مكسورها.  أو  مضمومها  ومضارعه  العني  مفتوح  اضيه 
 ([ 595/ 2]اللهجات العربية يف الرتاث ) 

فوفق هذا، عند الفراء ال فرق بني الالزم واملتعدي يف اشتقاق املصدر  
لغة ُند،   و)فُعول( على  لغة احلجاز  )فْعل( على  فقياسه  )فَعل(،  من 

 . وهذا إن مل يكن مُسع مصدر آخر خيالف هذا القياس
ع  موما أقره جم  أورده عباس حسن يف النحو الوايف  ذكران أعاله ماولكننا  

ن القياس جائز على أي حال بغض النظر عن أب ،  اللغة العربية املصري
فباألخذ بعني    وجود مصدر مسموع خمالف للقياس أو عدم وجوده.  

فمن   أعاله،  املذكور  الفراء  ومذهب  القرار  هذا  بني  وابجلمع  االعتبار 
يكون  امل أن  النظر عن مكن  بغض  )الفْعل(  هو  )فَعل(  الفعل  مصدر 

   ، وذلك على لغة احلجازيني. كون الفعل الزما أو متعداي
  ،الع على ما أوردانه أعاله من اقتباسات من النحو الوايفميكن االطّ 

أدانه   التفصيلي  البحث  اقتباسات يف  أوردانه كذلك من  مظاهر )وما 
219 ) 

القرآن  من  مؤيدة  شواهد 
الشريف   واحلديث  الكرمي 

 واألدب العريب
5jO-https://wp.me/pcWhoQ   ( 219)مظاهر 

 
املراجع    البحث مع 

 والشواهد وآراء النحاة
 التبدع واالبتداع : 6فصل 

                                     اللغة
    على معىن ابتدع  (ع بدَّ تَ )_ الفعل 

https://wp.me/pcWhoQ-5jO
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الفعل )تبدّع( ومشتقاته كصوغ اسم الفاعل منه على )املتبدِّع( كلها خطأ  
وليست من اللغة العربية، وال بّد من استعمال الفعل )ابتدع( ومشتقاته  

 بدال من )تبدّع(.  
1 

 االعرتاض 
 
 

 عدد الفقرات
عنيوال حتسبها من خياالت  :984  الفقرات )إمتام احلجة(.   املتبدِا

لدحض   ومصدره يكفينا  تبدَّع  الفعل  أبن  نقول  أن  االعرتاض  هذا 
متبدَّع/   عون/  متبدِا عة/  متبدِا )متبداِع/  املختلفة  واشتقاقاته  )التبداع( 
عة(، قد أوردهتا املعاجم العربية العريقة، مثل: لسان العرب واتج   متبدَّ

واللغوية   العروس، اإلسالمية  املصادر  من  الكثري  إىل  ابإلضافة  هذا 
وردت على لسان الصحابة مثل ابن عباس وابن مسعود   األخرى. وقد

رضي هللا عنهما، مما يشهد أهنا من فصيح اللغة ومن عصور االحتجاج 
اللغوي. ووردت على لسان كبار األئمة واملفسرين مثل ابن تيمية.  وما  

 يلي بعض ما ورد يف أمهات املعاجم العربية: 
 ( 312/ 20اتج العروس ):  1
َتِدعاً وتَ َبدََّع الرَّ   َل ُمب ْ  ، َكَما يف الُعَباِب، قَاَل ُرْؤبَُة: ُجُل: حَتَوَّ

عاِإْن ُكْنَت َّلِلِ التَِّقيَّ اأَلْطَوَعا ... فليَس َوْجَه احَلقِّ َأْن   )ملحوظة:   تَ َبدَّ
 )أن تبّدعا( هنا مبعىن أن تتتبّدعا، حبذف التاء( 

 ( 6/  8لسان العرب ) : 2
 ، قَاَل هللِا تـََعاىَل: َوَرْهبانِيًَّة ابـَْتَدُعوهاوأَْبدََع وابْ َتدََع وتَ َبدَّع: أَتى بِبْدعةٍ 

 ( 43/ 1املعجم الوسيط ): 3
 )تبدع( أََتى ببدعة َوَصاَر مبتدعا

 ( 254  /1معجم منت اللغة ): 4
 تبدع: حتول مبتدًعا. 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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 املصادر األخرى: 
 ( 251 -252  /1حقيقة البدعة وأحكامها ) : 1

 التـََّبدُّْع:
، ووردت    )تبدَّع: أتى ببدعة(وردت يف اللغة مبعىن مبتدع، ففي اللسان:  

 مبعىن التحول من السنة إىل البدعة. 
( ، ومن ذلك قول ابن وتبدَّع الرجل حتول مبتدعاً ففي اتج العروس: )

 مسعود 
 .  وإايكم والتبدُّع(رضي هللا عنه ) ... 

 ( 296/ 3شعب اإلميان ): 2
اِبْلَكاَلِم ِمَن اْلَعَمِل ُدوَن مسَِْعُت َأاَب َبْكٍر اْلَورَّاَق يـَُقوُل: " َمِن اْكتَـَفى  ..

 .. ، تَ َبدَّعَ  الزُّْهِد َواْلِفْقِه تـََزْنَدَق، َوَمِن اْكتَـَفى اِبلزُّْهِد ُدوَن اْلِفْقِه َواْلَكاَلمِ 
 ( 101/  1الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي ): 3

 .عَ تبدا فإن من عز عليه دينه تورع، ومن هان عليه دينه 
 ( 58/  1الفتوى على مذهب اإلمام مالك )فتح العلي املالك يف : 4

 .ِديُنُه تَ َبدَّعَ فَِإنَّ َمْن َعزَّ َعَلْيِه ِديُنُه تـََورََّع َوَمْن َهاَن َعَلْيِه 
 

القرآن   من  مؤيدة  شواهد 
الشريف   واحلديث  الكرمي 

 واألدب العريب

5h7-https://wp.me/pcWhoQ    ( 206)مظاهر 
 

املراجع    البحث مع 
 والشواهد وآراء النحاة

 : صيغة )فَ َعل( و)فَ عَّل( 7فصل 
                                اللغة

   )فَ َعل( هبدف التكثري واملبالغة_ قياسية اشتقاق األفعال على الوزن )فعال( من الوزن املخفف 
     ياِسيَّة جميء »فَ عََّل« مبعىن »فَ َعل«_ قِ 

   د ْقد والناقِ د على معىن الن َّ نقيد واملنقاِ _ التا 

https://wp.me/pcWhoQ-5h7
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كلمة )تنقيد( ومشتقاهتا كاسم الفاعل )منقِّد( ليست من اللغة العربية 
يقابلها   وما  أردية  بل هي كلمات  العرب،  لسان  موجودة يف  وليست 

 ابللغة العربية الكلمات )نْقد( و)انِقد(.  
11 

 االعرتاض 
 
 

 عدد الفقرات
الرسالة معياٌر  985 أن هذه  اعلموا  أمري وأمركم. )كرامات   لتنقيد: 

 الصادقني( 
: ولكن ال جيب عليَّ إيفاء هذا الشرط وأداء هذا اإلنعام إال بعد 986

  تنقيدِ   شهادة فرسان الصناعة وأرابب الرباعة، وتصديق من كان ِجْهِبذ 
 الكالم من األدابء املاهرين. )كرامات الصادقني( 

ومتييز بعضها من   وتنقيدها طة عجيبة يف فن األحاديث  : وله بس 987
 بعض. )محامة البشرى(

مبذولة  988 وأفكارهم  األخبار،  يف  مغمورة  أنظارهم  فصارت  يف : 
 ومتييزها. )محامة البشرى( تنقيدها
األحاديث  989 تصحيح  يف  اهتمامه  شدة  مع  البخاري  اإلمام   :

وتفتيش ُرواهتا عِجز عن رفع التناقض الذي يوجد يف    وتنقيدها  وتوفيقها
َ. )محامة البشرى(  أحاديث صحيحة حىت تـُُويّفِ

: األحاديث أكثرها آحاٌد ولو كانت يف البخاري أو يف غريه، وال 990
 . )حتفة بغداد( والتنقيدجيب قبوهلا إال بعَد التحقيق 

م، وأشاع دالئل  : قد صّنف أخوان "عماد الدين" كتًبا يف رّد اإلسال991
التثليث يف اخلواص والعوام، فبما كانت دالئله جمموعة األابطيل بعيدة  

 الدليل. )نور احلق( تنقيد من
الكلمات اي معشر اجلاهلني. )نور    تنقيد  : وكانوا خريا منكم يف992
 احلق(
: ويقولون إان حنن املولويون كعلماء املسلمني ولسنا ِمن السفهاء 993

 ِجّد القول وهزله. )نور احلق( تنقيداجلاهلني ولنا يد طوىل يف 

 الفقرات
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. )منن  كاملنقادين: بل كلُّها كما تشهد التجربة الصحيحة، فانظْر  994
 الرمحن(
 )حجة هللا(   املنقادون.: أيها الناظرون، واألدابء 995

 
قياسية اشتقاق الوزن )فعال( من الوزن املخفف )فَ َعل( هبدف   على 

ه جممع اللغة را قنفس املعىن، وفق ما أ  ىالتكثري واملبالغة أو للداللة عل
 العربية املصري. 

فقد جّوز وصّحح وفّصح معجم الصواب اللغوي    ،وبناء على كل هذا
نّقد( ابشتقاقاهتا  للدكتور أمحد خمتار الكثري من األفعال املشاهبة للفعل )

، أو لرمبا  أيضا  املختلفة، وهي من األلفاظ اليت مل ترد يف املعاجم القدمية
 وردت يف معجم أو اثنني فقط منها.  

 ويف هذا يقول الدكتور أمحد خمتار يف معجمه:  
 ِقياِسيَّة اشتقاق »فـَعَّل« للتكثري واملبالغة "

الفعل املزيد ابلتضعيف    التعليق: االنتقال من الفعل الثالثي اجملرد إىل 
كثري يف لغة العرب؛ وذلك إما للتكثري واملبالغة، أو للتعدية، كما يف 

، وقد جعل جممع اللغة 23قوله تعاىل: }َوَغلََّقِت األَبْ َواَب{ يوسف/
االستعماالت  تصويب  ميكن  ذلك  على  وبناء  قياًسا،  ذلك  املصري 

 [(964/ 2معجم الصواب اللغوي )] "املرفوضة.
 ويقول أيضا: 

 ِقياِسيَّة جميء »فـَعََّل« مبعىن »فـََعل«   " 
»فـََعل«، كقول  .... »فـَعََّل« مبعىن  العرب جميء  لغة  يكثر يف  التعليق: 

َه،   يف    -إخل، وقد قرر جممع اللغة املصري  ... التاج: َجرَبَ العظَم وَجربَّ
العاشرة واملبالغة، ك  - دورته  للتكثري  مقيس  املضعَّف  »فعَّل«  ما  أنَّ 

إجازة استعمال صيغة »فعَّل«    -يف دورته احلادية عشرة  -قرر أيًضا
يف دورته الثانية    -لتفيد معىن التعدية أو التكثري، وأجاز اجملمع أيًضا

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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جميء »فعَّل« مبعىن »فَ َعل« بناء على أنَّ الصرفيني نصُّوا    -واألربعني
قطَّب   مثل:  »فَ َعل«،  مبعىن  جييء  املضعف  »فَ عَّل«  أنَّ  وجَهه على 

ر الشيَء وقدرَه، وزاَن البيت وزيَّنه؛ وألنَّ املعاجم تذكر   وقطَبه، وقدَّ
مضعفة كداللتها   وهي  داللتها  إن  اللغويون:  يقول  مضعَّفة،  أفعاالً 

 [(973/ 2معجم الصواب اللغوي )] "وهي جمرَّدة.
ومما يفسر كل هذا ويعضده هو اختالف لغات القبائل العربية يف مسألة  

مييلون  التشديد،   العالية  أهل  التشديد كان  إىل  البدو  ذهب  فبينما 
للتخفيف، فمنهم من يقول "جّمدت الدابة" ومنهم من يقول )جَمدُت(  
ابلتخفيف. ولذا فتكون لغة التشديد يف )نّقد( موجهة على لغة القبائل 

 اليت اعتادت التشديد. 
 

 القراءات القرآنية:  
 من مظاهر التخفيف والتشديد يف القراءات القرآنية:

ُرَك  } َأنَّ اَّللََّ  : قراءة اآلية  1 ابلتخفيف    (40بَِيْحىَي{ )آل عمران  يُ َبشِا
   )إن هللا يَبُشرَك(، 

َزِلنيَ }ِمَن اْلَماَلِئَكِة  : وجاءت اآلية  2 ابلتشديد    (125{ )آل عمران    ُمن ْ
  - 664، ص  2]ينظر: اللهجات العربية يف الرتاث، ج)منزالني(.  أيضا  
667 ] 

 
 املراجع املختلفة:  

العامل  :  1 اإلسالمي يف مكتبات  الرتاث  اتريخ  املخطوطات   -معجم 
 (1204 /2) واملطبوعات 

حّفاظ  من  الربذعي  األزدي  عثمان  أبو  عّمار  بن  عمرو  بن  سعيد 
الاحلديث، نسبته إىل "برذعة "أبقصى آذربيجان،   املعروف    املنقاد الرحا

 .. 

القرآن   من  مؤيدة  شواهد 
الشريف  الكرمي   واحلديث 

 واألدب العريب
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العامل  :  2 اإلسالمي يف مكتبات  الرتاث  اتريخ  املخطوطات   -معجم 
 ( 2687/  4واملطبوعات )

الكاتب   حممد بن حسن )حسني( بن مظفر أبو علي احلامتي البغدادي
 .. ابحلامتي  الشاعر املنقاد املعروفاألديب اللغوي 

 ( 186/  1العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم ): 3
على كالم املؤلف هذا يف كتابه " الَعَلم تنقيٌد  وللعالمة املقبلي رمحه هللا   

 الشامخ يف إيثار احلق على اآلابء واملشايخ 
 ( 168/  3ن سنة أيب القاسم )العواصم والقواصم يف الذب ع: 4

وقد توسع العالمة احملدث أمحد شاكر رمحه هللا يف الكالم على أسانيد 
 وتنقيدهاهذه األحاديث 

 (157/  1إظهار احلق ) : 8
آخر  إىل كاتب  من كاتب  وصلت  والكاذبة  الصادقة  الرواايت  وهذه 

 بعد انقضاء املدة".  تنقيدهاوتعذر 
 

5ha-https://wp.me/pcWhoQ    البحث ( 207)مظاهر 
مع املراجع والشواهد وآراء 

 النحاة
                                     اللغة

لني     _ املقبَّلني على معىن املكفولني واملكفَّ
اشتقاق اسم املفعول )املقبَّلني( من الفعل )قّبل/ قـُبِّل( بدال من  اخلطأ يف  

اشتقاق اسم املفعول )املــَقبولني( من الفعل )قِبل/ يقَبل(، حيث ال مكان  
 لني( يف السياقات الواردة فيها.  وال معىن لكلمة )املقبّ 

2 

 االعرتاض 
 

 عدد الفقرات

https://wp.me/pcWhoQ-5ha
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تُعَرف هبا قبولية الدعاء على طريق  : ويف اآلية إشارة إىل عالمات  996
آاثر إىل  وإمياٌء  ص    املقبَّلني  االصطفاء،  الصادقني،  (.  65)كرامات 

 الصحيح: املقبولني، ألهنا من الفعل: قُِبل، وليس قـُبِّل.
: وأرجو أن يسمع ريب ندائي، ويقبل ُدعائي، إنه كان يب حفيًّا،  997

بغداد، ص    املقبَّلني وإنه نور عيين وقوة أعضائي، وهللا إين ملن   )حتفة 
18  .) 

 الفقرات

فإن هي مل تكن هبذا   معىن )املقبولني(،  غري  على  (لنياملقبَّ )صحة كلمة  
معىًن آخر   فلهااملعىن على اختالف لغات العرب، وهو أمر ليس ببعيد،  

مشتق من اجلذر )ق ب ل(، وهو الفعل )قَبل( الذي مبعىن )كَفل(،  
والذي ميكن أن يُنقل ابلتضيف إىل الفعل )قبال( من أجل التعدية إىل 

لُت العامَل العمَل فنقول: قبّ   واحد أو للتكثري واملبالغة  أكثر من مفعول
تقبيال ، فالعامل مقّبل ابلعمل أي مكّفل به والعمل مقبَّل ابلعامل أي 

 مكفول ومضمون به. ومنه جاء القبيل أي الكفيل والضامن. 
 ويف هذا جاء يف لسان العرب: 

"« ]قَِبل[  قَ َبل  وقد  والَعرِيف،  اْلَكِفيُل  ويَ ْقَبُل 6والَقِبيل:  يَ ْقُبُل  ِبِه   »
ْلُت    .... َوحَنُْن يف قَبالَته َأي يف ِعرافَته،   قَ َبالًة: َكَفله.ويَ ْقِبلُ  َويُ َقاُل: قَ ب َّ

تَ َقبُّاًل. العاِمُل  وتَ َقبَّله  الَقَبالة،  َوااِلْسُم  تَ ْقبياًل،  والَقَبالة،    ....  العاِمَل 
،  اِبْلَفْتِح: اْلَكَفاَلُة وهي يف األصل مصدر قَ َبل ِإذا َكَفل. وقَ ُبَل، اِبلضَّماِ 

َأي َكِفياًل. قَِبياًل  َصاَر  ِبِه: َتَكفََّل كَقَبل.  ِإذا  لسان العرب ..."]وتـََقبََّل 
(11 /544)] 

وبناء على ما ورد يف املصادر املختلفة نرى أبن الفعل )قّبل( املضعف  
هذا  فصيح،  صحيح  فهو  العرب  عن  ووارد  مسموع  )كّفل(  مبعىن 

دة اليت أقّرها جممع اللغة  ابإلضافة إىل صحته وفصاحته بناء على القاع
العربية املصري بقياسية االنتقال من صيغة )فَعل( إىل وزن )فّعل( من 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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اإلعجاز   مظاهر  )ينظر:  واملبالغة.  والتكثري  التعدية  على    207أجل 
 ( 5ha-https://wp.me/pcWhoQالرابط التايل: 

كالم املسيح املوعود عليه السالم يف العبارات أعاله،  وبذلك يكون معىن  
 من عباد هللا املقّبلني أي املكفولني املكفَّلني. أنه

 احلديث الشريف: 
 وجاء يف هذا املعىن الفعل قّبل يف احلديث التايل:  

َثيِن ُعَمُر ْبُن َشبََّة، قَاَل: ان اْلَمَداِئيِنُّ أَبُو احلََْسِن، قَاَل: َخاَصَم أَْعرَايبٌّ  " َحدَّ
 : َها َدْعًوى، َوَجَحَدْت، فـََقاَل ِلأْلَْعرَايبِّ ِمَن أَْهِل اْلَيَماَمِة اْمرَأََتُه، فَادََّعى َعَليـْ

، قَاَل: اَل أُقـَبُِّلَها، قَاَل: َئ ِبُشُهوِديقَاَل: قَ بِاْلَها َحىتَّ َأجِ َهاِت بـَيِّنَـَتَك،  
 .فَاْرُطْمَها، قَاَل: اَل أَْرطُُمَها 

َها َكِفياًل، ِمن ْ ُخْذ  يَ ُقوُل:  قَ بِاْلَها،  يف   َمْعىَن  اْحِبْسَها  يـَْعيِن:  َواْرُطْمَها: 
ْجنِ   [ (678 /2) الدالئل يف غريب احلديث" ].السِّ

القرآن   من  مؤيدة  شواهد 
واحلدي الشريف  الكرمي  ث 
 واألدب العريب

5hJ-https://wp.me/pcWhoQ    البحث ( 208)مظاهر 
مع املراجع والشواهد وآراء 

 النحاة
 : أفَعل التفضيل56 ابب

 : أفعل التفضيل اجملرد من )أل( واإلضافة  1قصل 
                                     اللغة

   .ا مبعان خمتلفةوىل( عن الوصفية واعتبارها امسً ل( و)أُ خروج كلمة )أوا _ 
التفضيل( )أفَعل  صيغة  خروج  الفاعل  _  اسم  معىن  على  للداللة  املفاضلة  معىن  الصفة   عن  و 

    املشبَّهة
والتذكري والتنكري، ويكون  إذا ُأضيف اسم التفضيل إىل نكرة فيلزمه اإلفراد  

املفضَّل عليه )املضاف إليه( مطابقا للمفضَّل يف النوع والعدد. كما أنه  
ال ُيشتّق من الفعل غري القابل للتفاوت، مثل مات، إال إذا محل معىن  

 آخر.

 االعرتاض 
 
 
 

https://wp.me/pcWhoQ-5ha
https://wp.me/pcWhoQ-5hJ
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 عدد الفقرات 2
)االستفتاء، ص    سنة أوىل: ويف كّل سنٍة يرى صورته أوحَش من  998
10  .) 

أوال: فالزمان األّول  999 زماٌن  من القرون الثالثة ِمن بُُدوِّ زمان   هو 
 خري الربية. )سر اخلالفة(   

 الفقرات

ل( يف الفقرتني املذكورتني ليستا من أفعل التفضيل وىل( و) أوَّ الكلمات )أُ 
فهي من النوع    ،دت من أفعل التفضيل عُ هي  بل إن    ، نكرة املضاف إىل  

إفراده وتذكريه  وجوب  والذي شروطه هي    "اجملرد من أل واإلضافة معا "
تقديرا أو  لفظا،  إما  املفضول  على  اجلاراة  ِمن  حيث جيوز    ، ودخول 

 حذفها مع املفضول وملح وجودمها من السياق. 
الشروط  تبقى  و  صيغة  هذه  على  املفعول  التفضيلفعَ أ" سارية    " ل 

التفضيلاجملرد،   هو  منها  القصد  هذا    ؛طاملا كان  عن  خرجت  فإن 
نيثها  حكام، فيمكن حينها مجعها وأتالقصد تسقط هذه الشروط واأل

   على مفضول هلا ال لفظا وال تقديرا. (نمِ )وعدم إدخال 
 التوجيه األول: 

وىل( من الكلمات )أُ   تني أعالهقر فا ورد يف الإن أحد التوجيهات مل فلذا   
ا  ل( و)أوىل( عن الوصفية واعتبارها امسً خروج كلمة )أوا   هول(،  و)أوّ 

ومن هذه املعاين: السابق/ السابقة ، االبتدائي/ االبتدائية،    مبعان خمتلفة،
من   الكلمات  هذه  تعترب  ال  احلالة  هذه  ويف  القدمية.   / ل  أفعَ "القدمي 

، فيجوز حينها  ابسم التفضيلوتسقط عنها الشروط املتعلقة    "التفضيل
و)أُ  )أَُول(  لتقول سنني  وأتنيثها  على و   .وىل(مجعها  مبيّن  التوجيه  هذا 

 املعىن احلقيقي هلذه الكلمات ودالالته املختلفة كما ورد عن العرب. 
 ويف هذا جاء يف النحو الوايف:

 والتخريج  التوجيه
 على لغات العرب
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"أوا  بلفظ:  تتصل  األمور  بعض  هناك  أن  ظرفًا،  "غري  ليس  الذي  ل" 
لنهايته،منها:   املقابل  الشيء  ابتداء  معناه  مصروفًا  امسًا    ...   اعتباره 

 ومنه قوهلم: "ما له أول وال آخر.
"أسبق"، أأو منها: أن يكون وصًفا مؤواًل، أي:     فعل تفضيل مبعىن: 

التأنيث ابلتاء، ووجوب   فيجري عليه حكمه؛ من منع الصرف وعدم 
من هذين، ولقيته    إدخال "من" على املفصل عليه؛ ... حنو: هذا أول

 عام أول من عامنا. 
لقيه   حنو  مصروفًا؛  فيكون  "السابق"؛  معناه:  امسًا  يكون  أن  ومنها: 

    عاًما أواًل، أي: سابًقا.
أما "أول" الظرف الزماين فمعناه: "قبل" حنو: رأيت اهلالل أول الناس."  

 ([ 286--285/  2]النحو الوايف )
الوصفية لتصبح امسا حمضا مصروفا، ومبعان ل( عن  ج )أوّ رُ قد ختْ ف  وعليه

 ولٌ أكالقول ما له    ؛خمتلفة منها:  قبل ،القدمي ، واملبدأ واالبتداء والسابق
وال آخر، أي ال بداية وال هناية؛ والقول عاٌم أوٌل : أي سابق وقدمي.  

 والقول: أوال وآخرا.
نيث  أتأيت  قد يؤنث يف هذه احلالة ب )أولة(. وابلرغم من هذا فقد  و 

)فُ  صيغة  على  التفضيل، كصُ   أيضا على(  )أفعل(  معىن  غري  غرى على 
. ومن هنا فال ميتنع جميئ  (ىلّ جُ )و   (نيادُ )أيضا  يف املصادر  ربى؛ وورد  وكُ 
، إذ قد رأينا تصريح النحو  ل()أوّ   لمة كلوىل( امسا بنفس املعاين السابقة  )أُ 

غرى كقول الشاعر )صُ الوايف وغريه أبن التأنيث ليس حلنا يف هذه احلال  
 .  ربى(وكُ 
امسا يكون مصروفا، وذلك خلروجه    (لأوّ )يف هذه احلالة عندما يكون   

من الوصفية واليت هي أحدى العلل ملنعه من الصرف الجتماعها مع  
وىل( عن الوصفية لتصبح امسا،  علة وزن الفعل. بينما عندما خترج كلمة )أُ 
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غ عدم صرفها  الصرف ألن  من  ممنوعة  بل فتبقى  بوصفيتها  متعلق  ري 
 نيث املقصورة.   أ النتهائها ابلف الت

فال خطأ يف استعمال املسيح املوعود عليه السالم هلذه الصيغ يف الفقرتني  
 أعاله . 

" ويف كلا سنٍة يرى صورته أوحَش من سنة أوىلففي الفقرة األوىل: "
وهي يف هذا املعىن ال حتمل    تكون كلمة  )ُأوىل( امسا مبعىن )سابقة(،

اجلارّة   ِمن  تدخلها  مل  لذا  مفضول،  من  التفضيل  أي  )أسبق(  معىن 
 للمفضول ال لفظا وال تقديرا. 

الثا الفقرة  "  نية وأما يف  أّولٌ :  زماٌن  األّول هو  أولٍ   /فالزمان  من   زماُن 
ا  " فكلمة )أّول( جاءت فيها امسالقرون الثالثة ِمن بُُدوِّ زمان خري الربية. 

ل امسا مبعىن )سابق، وعلى اعتبار كلمة أوّ   وليس صفة )أفعل التفضيل(.
على  اجلملة  معىن  يكون  متقدم(  أو  قدمي  البداية،  املبدأ،  االبتداء، 

 اإلمكانيات التالية :  
األول   الزمان  الثالثة-أ_  األمة  أزمنة  بني  أولٌ هو    -من  أي    زماٌن 

. كما ذكرت املصادر أعاله :  سابٌق ومتقدم من القرون الثالثة األوىل
 )عاٌم أوٌل(.  

أي    زماُن أولٍ هو    -من بني أزمنة األمة الثالثة-ب_ الزمان األول  
كما ذكرت املصادر   زمان البداية واالبتداء من القرون الثالثة األوىل.

 أعاله )عاُم أوٍل( إبضافة زمان إىل أول.  
 ه الثاين:  التوجي

صيغة )أفَعل التفضيل( بشكل عام، عن    فهو خروجوأما التوجيه الثاين  
معىن املفاضلة أتويال، فقد أجاز بعض النحاة، خاصة املتأخرين منهم،  
ابسم   املشبهة  والصفة  الفاعل  اسم  معىن  على  أتويلها  وقياسية  اطّراد 

 :  كالتايل  املراجع العديد من الفاعل، كما تدل عليه
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" وقد ُيستعمل العاري الذي ليس معه )ِمن( جمردا عن التفضيل مؤوال 
ابسم فاعل كقوله تعاىل: )هو أعلُم بكم إذ أنشأكم من األرض( ومؤوال 
بصفة مشبهة كقوله تعاىل: )وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيُده وهو أهوُن  

، فأعلم هنا مبعىن عامل إذ ال مشارك هلل تعاىل يف علمه بذلكعليه(،  
وأهون مبعىن هنيا إذ ال تفاوت يف نسب املقدورات إىل قدرته تبارك  

 . ومن ورود أفعل مؤوال مبا ال تفضيل فيه قول الشاعر:وتعاىل
 إنَّ الذي مسك السماء بىن لنا ... بيتا دعائمه أعزُّ وأطولُ 

 أي عزيزة وطويلة. ومنه قول الشنفري:
 جلهم إْذ أجشُع القوم أْعجلُ وإن ُمّدِت األيدي إىل الزاد مل أكْن ... أبعْ 

أراد مل أكن عجاًل، ومل يرد أكن أكثرهم عجلة، ألن قصد ذلك يستلزم  
ثبوت العجلة غري الفائقة وليس غرضه إال التمّدح بنفي العجلة قليلها 

وأجاز أبو العباس حممد بن يزيد استعمال أفعل مؤواال مبا ال    وكثريها.
فيه القياس ويقتصر منه على ما تفضيل فيه قياسا. واألْوىل أن مينع  

، والذي مسع منه فاملشهور فيه التزام اإلفراد والتذكري إذا كان ما هو مسع
له جمموعا لفظا ومعىن كقوله تعاىل: )أصحاُب اجلّنة يومئٍذ خرٌي مستقرًّا 
وأحسُن مقيال( أو لفظا ال معىن كقوله تعاىل: )حنن أعلم مبا يستمعون  

وقد جيمع إذا كان ما هو له مجعا كقول  يقولون(.  به( و )حنُن أعلُم مبا  
 الشاعر:

 أالئمُ ما أقام  إذا غاَب عّنا أسوُد العني كنتم ... ِكراما وأنتم 
إال   أراد وأنتم ما أقام لئام، فأالئم مجع أألم مبعىن لئيم، فلذلك مجعه،

أن ترك مجعه أجود، ألن اللفظ املستقر له حكم إذا قصد به غري معناه  
ل النيابة ال يغري حكمه، ولذا مل يغري حكم االستفهام يف مثل: على سبي

 علمت أّي القوم صديقك، وال حكم النفي يف:
 أال طعاَن أال فرساَن عادية 
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على   جرى  إذا  التفضيل  معىن  من  لتجرده  العاري  أفَعل  مُجع  وإذا 
مجع، جاز أن يؤنث إذا جرى على مؤنث. وجيوز أن يكون منه قول  

يف صفات اإلبل: َسْرعى وهَبيا وغزرى. وكان األجود  "حنيف احلنامت"  
أن يقال أسرع وأهبى وأغزر، إال أنه ملا مل يقصد التفضيل جاء بَفْعلى 

كما جاء قائل البيت أبالئم يف موضع لئام. وعلى هذا موضع فعيلة،  
وُكرْبى...  ُصْغرَي  هانئ: كأّن  ابن  قول  يؤنث   يكون  مل  ألنه  صحيحا 

هبما التفضيل، وإمنا أنث أصغر مبعىن صغري وأكرب أصغر وأكرب املقصود 
 ( [ 61  -60/  3مبعىن كبري." ]شرح التسهيل البن مالك )

والصفة و  الفاعل  ابسم  مؤولة  التفضيل(  )أفَعل  صيغة  ُتستعمل  عندما 
)أفَعل   شروط  عنها  تسقط  التفضيل،  معىن  يف  ليس  أي  املشبهة، 

تذكريه وإفراده، فحينها  التفضيل( اجملرد من أل واإلضافة، واليت ُتوجب  
أالئم وكربى وصغرى وسرعى   أعاله:  نقلنا  ُتؤنث، كما  وقد  جُتمع  قد 

 وهبيا وغزرى.  
عند خروج )أفَعل التفضيل( عن معىن التفضيل إىل معىن اسم الفاعل  و 

على( بدال من والصفة املشبهة، جيوز أن يُؤتى بصيغة املؤنث على وزن )فُ 
 الصيغ األخرى.  

املذكورة وكل هذا يفسر ما جاء يف فقرات املسيح املوعود عليه السالم  
، حيث َخرجت فيها الكلمات )أّول( و )أُوىل( عن معىن املفاضلة  أعاله

للداللة على معىن اسم الفاعل؛ فبدال من أن يكون معناها على املفاضلة 
بقة/ مبعىن )أسبق(، أصبح معنهاها على معىن اسم الفاعل )السابق/ السا

)أوّ  املفاضلة جاز أتنيث  إذ خبروجها عن معىن  املتقدمة(.  ل(  املتقدم/ 
)فُ  املصادر  على صيغة  بينْته  )أّولة( كما  بدال من  )أُوىل(  والقول  على( 

 أعاله ابلنسبة للكلمات هبيا وسرعى وغزرى وغريها.  
ابسم    أتويال  التفضيل،  معىن  عن  و)ُأوىل(  )أوال(  الكلمات  وخبروج 

 ن معىن الفقرات كما يلي:  الفاعل يكو 
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ص   )االستفتاء،  أوىل  سنة  من  أوحَش  صورته  يرى  سنٍة  ويف كلا    _
 (. أي: أوحش من سنة سابقة. 10

_  فالزمان األوال هو زماٌن أواُل من القرون الثالثة ِمن بُُدوِا زمان خري  
 الربية. )سر اخلالفة( أي: زمان سابٌق متقدم من القرون الثالثة...   

 للتوجيه األول:  
 الشعر:

ُفعلى(  )أفعل/  صيغة  على  هي  و)أوىل(  )أول(  لكلمة  مماثلة  كلمات 
ولكنها خارجة عن معىن املفاضلة كليا، ومتجردة ملعان أخرى يف معناها  

 األصلي الوارد عن العرب: 
   كلميت صغرى وكربى: : 
كلميت: "صغرى" و "كربى"  عاب بعض النحاة على أيب نواس ذكر  _  

 مؤنثتني للتفضيل، مع أهنما جمرداتن يف قوله: 
 كأن صغرى وكربى من فقاقعها ... حصباء در على أرض من الذهب 

والقاعدة   جمرداتن.  للتفضيل،  صيغتان  ألهنما  وأكرب.  أصغر  والقياس: 
احلالة.. هذه  يف  واإلفراد  التذكري  ابلتزام  ألن تقضي  أتنيثها  صح    وقد 

الشاعر مل يقصد التفضيل مطلًقا، وال احلديث عن شيء أصغر من 
شيء آخر، أو أكرب منه؛ وإمنا قصد صغرى أو كربى من حيث هي: 

 ال ابعتبار موازنتها بغريها؛
 قول العلماء العروضيني: "فاصلة صغرى وكربى"، _ 

 خرى:  املراجع األ
الظباء، بعده  العرب تقول: مر بنا سرب من  قول    كما يف  َخر:كلمة أُ :

مجع،  رُأخَ   أسراب  هي  "إذ  ومؤنثة؛  جمموعة  "ُأَخر"  بكلمة:  فيأتون  ؛ 
"أَ  الذي أصله  "آخر"  لكلمة  "وأخرى" مؤنث  "أخرى"،  خر"  أْ مفرده: 

على وزن: "أفعل" املذكر الدال على التفضيل؛ فهو من القسم اجملرد". 

القرآن   من  مؤيدة  شواهد 
الشريف   واحلديث  الكرمي 

 واألدب العريب
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ن نيثها خلروجها عن معىن املفاضلة أي خروجها عوقد صح مجعها وأت
 معىن املشاركة والزايدة لتدل على معىن املغايرة احملضة. 

 
 للتوجيه الثاين:  

 أمثلة لصيغة أفعل خارجة عن معىن املفاضلة :
 القرآن الكرمي:  

( مبعىن 28َعَلْيِه { )الروم    َأْهَونُ }َوُهَو الَِّذي يـَْبَدأُ اخْلَْلَق مُثَّ يُِعيُدُه َوُهَو  
 هنّي. 
 ( مبعىن: عامل 33ِبُكْم ِإْذ أَْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض { )النجم  َأْعَلمُ  }ُهوَ 

 ( مبعىن: طاهرات79َلُكْم { )هود  َأْطَهرُ }َهُؤاَلِء بـََناِت ُهنَّ 
 ( مبعىن: الشقيّ 16{ )الليل   اأْلَْشَقى} اَل َيْصاَلَها ِإالَّ 

 
 م الشافعي: لغة اإلما

فقلُت له: وملَ مَلْ تـَْقبَـْلُهما على املعىن الذي أمْرتين أن أقْـَبَل عليه احلديَث،  
عندهمفتقوَل: مل يكونوا لَِيْشَهدوا إالَّ َعَلى َمْن هو   ؟" ]الرسالة  أْعَدُل 

 ([ 375/  1للشافعي )
أو   )عْدل(  بل  املفاضلة  ليس  هو  )أعدل(  من كلمة  املقصود  املعىن 
الصفة  أو  الفاعل  اسم  معىن  على  )أعدل(  فجاءت كلمة  )عادل(، 
املشبهة أتويال. وهذا ما عّلق عليه حمقق الرسالة أمحد شاكر بقوله: "يف  

ؤتى  سائر النسخ )عدل( والذي يف األصل )أعدل( وهو صواب، وقد يُ 
 ابسم التفضيل على غري اببه."   

 الشعر: 
 أعزُّ وأطولُ ا دعائمه إنَّ الذي مسك السماء بىن لنا ... بيت
 أي عزيزة وطويلة. ومنه قول الشنفري:

 أْعجلُ وإن ُمّدِت األيدي إىل الزاد مل أكْن ... أبْعجلهم إْذ أجشُع القوم  
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 أالئمُ ما أقام  إذا غاَب عّنا أسوُد العني كنتم ... ِكراما وأنتم 
قرار جممع اللغة املصري يف خروج )أفَعل التفضيل( عن معىن املفاضلة  

 للداللة على معىن اسم الفاعل والصفة املشبهة: 
ومما يؤيد توجيهنا الثاين هذا هو إقرار جممع اللغة العربية املصري بصحة  
هذا التوجيه، كما جاء يف قرار املمجمع الصادر يف كتاب " يف أصول 

 اللغة اجلزء الثاين" ونّصه :  
)يستعمل الكاتبون صيغة فُعلى جمردة من أل واإلضافة ، يف حنو قوهلم:  

ُجّلى، ويٌد طوىل". وترى اللجنة جواز أمثال هذه  "سياسة عليا، ومكرمة  
التعبريات "على أن الصيغة فيها غري مراد هبا التفضيل، وأهنا مؤّولة ابسم  

 [ 187، ص 2الفاعل أو الصفة املشبهة". ( ] يف أصول اللغة،ج
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 البحث
مع املراجع والشواهد وآراء 

 النحاة

 : التفاوت والتفاضل يف الفعل )عَثر( 2فصل 
                                اللغة

   (رثَ عَ )يف الفعل  ( ل التفضيلأفعَ )_ التفاوت والتفاضل وصوغ 
وصوغ   والتفاضل  التفاوت  التفضيلأفعَ )_  احلسا   ( ل  للفعل  املعنوي  املفهوم  القابل    يا على  غري 

 للتفاوت
       

ن هذا الفعل ال  من الفعل عثر خطأ، أل  (أفعل التفضيل)صوغ صيغة  
"عثَر الّرجل يعثُر عثراً إذا اطّلع على فـمعىن الفعل:  ال للتفاوت فيه.  جم

شيء مل يطّلع عليه غريه" )العني(. وحيث إّن عملية العثور على الشيء 
 .  تتّم يف حلظة، فال جمال للتفاوت فيها

1 

 االعرتاض 
 
 
 

 الفقراتعدد 
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أهنم    يقولون أنت كاذب! فما هلم إهنم ينّبهونين عين، ويظنون:  1000
 (. الصحيح: أعرف.41نفسي مين؟ )مواهب الرمحن، ص أعثَ ُر على 

 الفقرات

 التوجيه األول:  
 على إمكانية التفاوت والتفاضل يف الفعل عَثر:
كون الفعل حيدث  على  إمكانية التفاوت والتفاضل يف الفعل ال تقاس  

  وإمنا مبجرد إمكانية تصور التفاوت والتزيّد فيه أو ال.   و ال،أيف حلظة  
الفعل بلحظة معينة ولكن يستمر حدوثه بعدها ويتكرر    ،فقد حيدث 

. (معلِ )ويزداد، األمر الذي جيعل التفاوت فيه ممكنا. ومثال ذلك الفعل  
فالعلم جبزء معني من الشيء قد حيدث يف حلظة واحدة، ولكن هذا العلم  
قد يتكرر أكثر من مرة ابلنسبة لألجزاء األخرى املتعلقة ابلشيء نفسه، 

خالد أعلم ابألمر  :فنقول  ،ممكنا يف العلمذاته جيعل التفاوت    وهذا حبدّ 
 من عمرو. 

على    (االطالع)والذي يعين    (،رعثَ )وهذا األمر صحيح ابلنسبة للفعل  
 الشيء، حيث جاء يف معناه :   

" والَعثْـُر: اإِلطالع َعَلى ِسّر الرَُّجِل. وَعَثر َعَلى اأَلمر يـَْعثـُُر َعْثراً وُعُثوراً:  
َعَلْيِه: َأطلعته. َويف التـَّْنزِيِل اْلَعزِيِز: وََكذِلَك أَْعثـَْران َعَلْيِهْم؛ اطََّلَع. وأَْعثـَْرتُه  

( العرب  ]لسان  اْلَمْفُعوَل؛"  َفَحَذَف  غريَهم،  َعَلْيِهْم  أَْعثـَْراَن  /  4َأي 
540]) 

الع  واالطّ   الع على الشيئ هو يف احلقيقة كالعلم به وبتفاصيله،االطّ و
أمور هي  به  والعلم  الشيئ  تصح    على  وعليه  والتزيّد،  للتفاوت  قابلة 

املفاضلة يف الفعل )عثر( وفق هذه املعاين. فإن جاز القول )أعلم من( 
ويف هذا جاء يف    . و )أكثر اّطالعا من( جيوز وفقها القول )أعثر من(

مالك  ابن  أللفية  الشاطيب  املفاضلة    ،شرح  هذه  وضابط  معىن  عن 
ليت هي نفسها منطبقة على  وا  ،والتفاوت املتعلقة بصوغ صيغ التعجب

 ل التفضيل: صوغ أفعَ 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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فيه واحٌد من  قابالً ألن يَ ْفُضل  قابال للَفْضل، أي  "الرابع أن يكون 
فيهما   يُتصوَّر  واجلهل  العلم  فإن  وَجِهَل؛  اآلخَر، َكِعَلم،  به  املتَّصِفني 
املراد   وهو  آخر،  الرجُل رجالً  فيهما  يَ ْفُضل  وأن  والنُّقصان،  الزايدُة 

 بقوله: ))قَاِبِل َفْضٍل((. 
فما دام تصور الزايدة والنقصان يف الفعل عثر واردة فتصح وفقها املفاضلة  

 يف هذا الفعل وصوغ أفعل التفضيل منه. 
 التوجيه الثاين:  

 إمكانية التفاضل يف املفاهيم املعنوية لألفعال
التوجيه فإن األفعال احلسية اليت ال تفاوت فيها مثل ت  : ماوفق هذا 

واليت ال يصح فيها التفاوت وال التفاضل، جيوز   ،املوت والعمى  وعمَي يف
والتزيّ  التفاوت  تصور  أفعل   ،دفيها  املفاضلة وصوغ  فيها  ومن مث جيوز 

لت على املفهوم املعنوي هلا. فاألفعال التفضيل والتعجب منها إذا ما محُ 
)مات( و)عمي( رغم عدم التفاوت فيها، من اجلائز صوغ أفَعل التفضيل  
وعمى  القلب  حّسيا، كموت  وليس  معنواي  أمرا  اعتبارها  على  منها 

 القلب. ويف هذا جاء:  
ل وهذا أفعَ   ،ل بهقلت فيه: أفعِ   ،واعلم: أن كل ما قلت فيه: ما أفعله"

وال:   ،مل تقل فيه: هذا أفعل من هذا  ،ا مل تقل فيه: ما أفعلهوم  ،من هذا
فإن    ...ألن معناه املبالغة والتفضيل  ،كله جمراه واحد    هذا...  ،أفعل به

اآْلِخَرِة  قال قائل فقد جاء يف القرآن: }َوَمْن َكاَن يف َهِذِه أَْعَمى فـَُهَو يف  
 :واابن. قيل: له يف هذا ج4{ َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبياًل 

القلب عمى  من  يكون  أن  الضالل.    ، أحدمها:  أكثر  ينسب  وإليه 
 .فعلى هذا تقول: ما أعماه كما تقول: ما أمحقه

إال   ،حنو قولك: ما أموته ملن مات  ،. وكل فعل مزيد ال يتعب منه...
 - 105)     األصول يف النحو]  ".فذلك جائزٌ   ،أن تريد: ما أموت قلبه

(1/ 104 ] 
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 ورده النحو الوايف:  أومما يؤيد هذا ما 
وهبذه املناسبة نذكر أن األفعال الدالة على األلوان والعيوب ال يصاغ 
والعيوب   األلوان  إذا كانت  مباشرة  التفضيل"  "أفعل  مصدرها  من 
منها   يصاغ  أن  فيصح  داخلية  معنوية  إن كانت  أما  ظاهرة.  حسية 

أمح أو:  فالن،  من  أبله  فالن  مثل:  أرعن مباشرة؛  أو:  فالن،  من  ق 
منه، أو: أهوج منه، أو: أخرق منه، أو أعجم منه، أو: أبيض سريرة  

- 399/  3]النحو الوايف )".... ،.منه، أو: أسود ضمريًا منه و.... و
398]) 

العثْ  إذا كان  التوجيه  هذا  على  به وبناء  مقصودا  واالّطالع  والعثور  ر 
الع على سرائر النفس، فعلى فرض عدم التفاوت اطالعا معنواي، كاالطّ 

يف األمر احلسي منه، فإن تصور التفاوت يف االّطالع والعثور املعنوي ال  
عثر على نفسي من غريي، وهذا  أشك فيه وال شبهة، ليصح القول: أان  

نفسي من   اّطالعا على  أكثر  وأان  بنفسي من غريي،  أعلم  أان  مبعىن: 
 سيح املوعود عليه السالم من هذا املنطلق. غريي. وهبذا تصح عبارة امل 

 املراجع املختلفة:  
ب منه، كقولك: ":  1   وذهب  قوم إىل أنا كلا فعل ال يتزياد ال يتعجا

" ]البديع يف علم   !.ما أموته، ملن مات، إالا أن تريد: ما أموت قلبه
 [ (501 /1) العربية

قَ ْلَبه:  2 َأْمَوَت  َما  ِبِه  يُراد  ِإمنا  َأْمَوَته  َما  ِفْعٍل اَل  "َوقَ ْوهُلُْم:  ، أَلن كلَّ 
 (93 /2) " ]لسان العرب[.يـَتَـَزيَُّد، اَل يـُتَـَعجَُّب ِمْنهُ 

أِلنَّ ُكلَّ فْعٍل ال يـَتَـَزيَُّد، ال يـُتَـَعجَُّب   وما أْمَوَته، أي: ما أْمَوَت قَ ْلَبه،:  3
 ([ 161]القاموس احمليط )ص:  .منه

القرآن   من  مؤيدة  شواهد 
الشريف   واحلديث  الكرمي 

 واألدب العريب
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 : أفَعل التفضيل املضاف إىل نكرة 3فصل 
                                 اللغة

 املضاف إىل نكرة عن معىن املفاضلة اخلاصة إىل معىن املفاضلة املطلقة   (ل التفضيل أفعَ )خروج  _ 
التفضيلأفعَ )جترد    _   الفاعل   ( ل  اسم  معىن  على  للداللة  املفاضلة  معىن  عن  نكرة  إىل  املضاف 

 والصفة املشبهة 
إذا ُأضيف اسم التفضيل إىل نكرة فيلزمه اإلفراد والتذكري والتنكري، ويكون  

ولذا فقد    املفضَّل عليه )املضاف إليه( مطابقا للمفضَّل يف النوع والعدد.
   ف إليه على صيغة اجلمع.  وقع اخلطأ يف الفقرات أدانه جبعل املضا

4 

 االعرتاض 
 
 

 عدد الفقرات
أوقات: وقد وجب علينا إعالم املتغفلني  1001 )نور احلق،    أبسرع 

 (.  17ص 
أوقاٍت  : وتبُلغ دعوتُه وحّجته إىل أقطار األرض  1002 كربق  أبسرِع 

 (.  76يبدو من جهة فإذا هي مشرقة يف جهات. )اخلطبة اإلهلامية، ص  
 ابيعوين ]محامة البشرى[  أول رجال: وهو 1003
 أردانه يف هذا الباب. )مكتوب امحد (    آخُر ِحَيلٍ : هذا 1004

 الفقرات

وهو التفضيل    اصج )أفعل التفضيل( عن معىن التفضيل اخلو خر على  
 : واحد من املعنيني التاليني  إىل  ،على املفضول وحده

أن يقصد به املفاضلة اجملردة أي اليت تشمل املفضول  فإما  األول:   
أيضا بني".وغريه  من  "األفضل  معىن  على  ليكون  املعىن   ،  وهذا هو 

ال تعين مشاركة املفّضل واملفضول   ملفاضلة املطلقةوا  والتوجيه األرجح.
، على النقيض من املفاضلة اخلاصة واليت تستلزم االشرتاك  –  فةيف الص

بغض النظر عن   ، وإمنا تعين أفضلية املفّضل عن املفضول وغريه مطلقا
مشاركة املفضول له هبذه الصفة أو ال. فمعىن احلديث يف هذه احلالة 

على   الرتكيز  املفضّ أيكون  عن ن  النظر  بغض  ذاته  يف  األفضل  هو  ل 
 غريه.. 

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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للداللة على اسم الفاعل    ،د عن معىن املفاضلة كلياهو التجرا والثاين:  
 وال يكون يف الكالم معىن املفاضلة بتاات.  أو الصفة املشبهة،

ويف هذين النوعني من استعمال أفعل التفضيل، تسقط الشروط املتعلقة  
ن يتطابق املوصوف  أأبفعل التفضيل املضاف إىل نكرة، وال يشرتط حينها  

 ري وفروعهما.  ك فضول يف اإلفراد والتذ وامل
على هذين املعنيني تتخرج الفقرات ذات الصلة من كالم املسيح املوعود و 

 عليه السالم. فهي تعين وفقا هلذين التوجيهني ما يلي:  
: األسرع من بني األوقات)على   أسرع أقات:  األوىل والثانيةيف الفقرة  

   .سريعة، على التوجيه الثاين  أوقات  أو: التوجيه األول(  وهو األرجح. 
الفقرة   ابيعوين:  الثالثةيف  رجال  أول  األسبق من بني رجال أي  :  هو 

وهو    األولابيعوين فهو أسبقهم وأسبق غريهم يف البيعة، )على التوجيه  
 . (الثاين سابق رجال ابيعوين )على التوجيه  أو: األرجح(.

: أي اآلِخر من  لبابهذا آخر حيل أردانه يف هذا ا:  رابعةيف الفقرة ال
بني حيل أردانه، فهو آخرها وآخر غريها يف هذا الباب. )على التوجيه  

   ، على التوجيه الثاين.أخري حيل أردانه أو: الثاين وهو األرجح(. 
عي  وعليه فال لزوم يف هذه اجلمل أن يكون املضاف إليه مفردا كما يدّ 

التفضيل يف هذه الصيغ قد خرج عن معىن التفضيل    ، ألن َ العرتاضا
ه إىل غري هذا املعىن، وسقط عنها شرط تطابق اإلفراد  عن املفضول وحدَ 

بني املوصوف واملفضول. حيث تؤكد املراجع املختلفة أن شروط أفَعل  
التفضيل سار  التفضيل، وأن يكون  ببقاء معىن  على    ايالتفضيل منوطة 

الفقرات يفأ  املفضول وحده. فال خط نكات ولطائف    ، كل هذه  بل 
 ها. ؤ لغوية يعجز عنها حىت بلغاء اللغة وعلما

التفضيل عن املفاضلةويف تبيني معىن   ومعىن داللتها على   ،جترد أفعل 
اجملردة املطلقة  معىن    ،املفاضلة  يف  الوايف  النحو  يقول  فيهما،  والقياس 

 التجرد عن  املفاضلة مطلقا:  



 
 

360 
 

الصفة  أو  الفاعل،  مبعىن  "أفعل"  وأن  الزايدة،  إرادة  عدم  أي:   "
فقد   املشبهة. وهذا يقضي أال يوجد املفضول، وال "من" اجلاراة له.

أن "أفعل" ال ميكن جتريده من معىن املفاضلة   402سبق يف "ب" من ص
 [ 418/ 3ود "من" اجلارّة للمفضول." ] النحو الوايف مع وج

 ويقول أيضا:
"أفعل" على قسمني: أوهلما: ما يدل على التفضيل. والثاين ما ال داللة 
مبعىن  ]يقصد  ابلذات  قائم  وصف  على  يدل  وإمنا  تفضيل،  على  فيه 
فاعل[، خال من املفاضلة خلّواً اتّماً. كالذي سبقت اإلشارة إليه يف:  

 [  424/ 3." ] النحو الوايف418ويف ص  410ص "هـ" من
 

 ويف معىن املفاضلة اجملردة املطلقة يقول:  
" أي: إثبات الزايدة احملضة اليت ال يقصد منها زايدة شيء على املضاف 
إليه وحده، وإمنا يقصد منها جمرد الزايدة عليه وعلى غريه. ] النحو الوايف 

3/418 ] 
 

 ويف قياسية هاتني الصورتني يقول النحو الوايف:  
القرينة  وجود  "بشرط  بقياسيتهما  القائل  ابلرأي  األخذ  "واألحسن 
املوضحة للمراد منها؛ لكثرة جميئهما، يف أفصح الكالم، وأخًذا ابأليسر 

 [418/ 3الذي ال ضرر فيه"."] النحو الوايف 
فاضلة، أو الداللة على وهذا القياس يعين أن هذا التجرد املطلق من امل

املضاف إىل    ،فضيل أبنواعه الثالثةتينطبق على أفعل ال  ،املفاضلة املطلقة
 معرفة واملضاف إىل نكرة واجملرد من أل واإلضافة.

 توجيه آخر: 
الواردة  و   يف عدم تطابق املفضل واملفضول النكرةعلى اللغة القرآنية  

 يف اآلايت الكرميات: 
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ْنَساَن يف َأْحَسِن تـَْقِومٍي ) _     َأْسَفَل َساِفِلنيَ ( مُثَّ َرَدْداَنُه  5} َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
)التني   املفضَّ   (5-6{  سافلني،  أسفل  تعاىل:  قوله  يف  مفرد  وفيها  ل 

عليه  املوعود  املسيح  فقرات  بعض  متاما كما يف  نكرة،  واملفضول مجع 
 م. السال

 ( 42ِبِه{ )البقرة   َتُكونُوا َأوََّل َكاِفرٍ }َواَل _ 
ففي هذه اآلايت مل يتطابق املفضَّل واملفضول يف اإلفراد واجلمع على  
النقيض مما تقوله القواعد النحوية، رغم أن أفعل مضافة إىل نكرة. فليس  
من البعيد أن تكون هذه لغة قائمة جائزة، لورودها يف القرآن الكرمي،  

عيدة عن أتويالت النحاة واختالفاهتم يف استنباط القواعد النحوية منها.   ب
ليجوز وفق هذه اللغة عدم تطابق املفضل واملفضول يف اإلفراد واجلمع 

 وهللا أعلم. حىت يف أفعل التفضيل الذي على معىن املفاضلة اخلاصة،  
 حيث ذهب البعض مثل ابن مالك  بناء على هذه اآلايت القرآنية إىل 

ل واملفضول إذا كان نقض القاعدة املعروفة يف وجوب التطابق بني املفضَّ 
أبأفعَ  وقالوا  نكرة،  إىل  مضافا  التفضيل  إذا كان  ل  واجب  التطابق  ن 

املضاف إليه جامدا أما إذا كان مشتقا فال وجوب للتطابق. فهذا الرأي  
ال   ولذا  املعروفة،  النحوية  القاعدة  قطعية  عدم  على  يدل  مالك  البن 

ت القرآنية لغة قائمة حبد ذاهتا بعيدا عن ن يكون ما يف اآلايأنستبعد  
 .   ويالت املختلفة اليت جلأ إليها النحاة أالت
أمثلة على جترد أفعل التفضيل عن معىن التفضيل مطلقا، ليحمل :  1

  و الصفة املشبهة:أمعىن اسم الفاعل 
 سياق احلديث عن أفعل املضاف إىل معرفة :   جاء يف النحو الوايف يف

بلدان،  هذا أفضل القضاة عندان، وأوسع الرجال خربة قضائية يف  "  
... راجح  واسع،  فاضل،  فاملراد:   ."  ... عقاًل  يراد  وأرجحهم  وال 
... املفضول  هو  يكون  آخر  لقاض  وجود  ال  إذ  النحو  ]  التفضيل: 

 ([ 419-418/  3الوايف )

القرآن   من  مؤيدة  شواهد 
الشريف   واحلديث  الكرمي 

 العريبواألدب 
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 وجاء أيضا يف التمثيل لوضع كون املوصوف ليس بعضا من املفضول: 
ل فيهم،  "يوسف أفضل إخوته". تريد: أنه فاض"ومثال ما ليس بعضاً:  

. قال شارح املفصل وال تريد التفضيل، وال أنه يزيد عليهم يف الفضل
 ما نصه: 
... فأما على النوع الثاين وهو أن يكون "أفعل" فيه للذات  " ....  

مبعىن: "فاعل" فإنه جيوز أن تقول: "يوسف أحسن إخوته" وال ميتنع  
ألنه ال يلزم  فيه كامتناعه من القسم األول؛ إذ املراد أنه فاضل فيهم؛  

يف هذا النوع أن يكون "أفعل" بعض ما أضيف إليه. وعليه جاء قوهلم  
لُنَصْيٍب الشاعر: "أنت أشعر أهل ِجْلدتَك" ألن أهل ِجْلدته غريه،  
وإذا كانوا غريه مل َتُسْغ إضافة "أفْ َعَل"، إليهم؛ ملا ذكرته، وجيوز على  

شاعر  أو:  فيهم،  الشاعر  مبعىن  ألنه  الثاين؛  "الوجه   ... ه .   هم    ا. 
 ([ 424 - 423/  3]النحو الوايف )

 أمثلة لداللة أفعل على املفاضلة املطلقة أي على املفضول وغريه :  
"ومثلها عند إرادة املفاضلة املطلقة؛ حنو: احلق أحقا األقوال ابالتباع.  

به ابلتمسك  األصوِل  أْوىَل  املثال والدين  هذا  يف  املراد  فليس   .
وأشباهه املفاضلة بني األقوال بعضها وبعض، أو بينها وبني األفعال،  
احلق  ولكن  ابالتباع،  جدير  منهما  وأن كالً  والباطل،  احلق  بني  وال 
أجدر، وال بني أصول الدين والكفر وفروعهما، وأن كالً منها يستحق 

ه هذا  ليس   ... أوىل  الدين  ولكن  به  ك  فسد  التمسا وإال  املراد،  و 
وإمنا املراد أن احلق يف ذاته، والدين يف ذاته، من غري نظر الَغرض،  

 لشيء آخر غريمها مها األَحقَّان واألْولََيان. 
الناس منزلة،ومثل هذا يقال:   الوالدان أْحَسنا الناس    الوالد أحسن 

منزلة،   الناس  أحسنو  أو:  منزلة،  الناس  أحاسن  الوالدون  منزلة، 
ة ُحْسىَن النساء منزلة، الوالداتن ُحسَنيا النساء منزلة، الوالدات  الوالد

  - كما سبق-ُحسنيات النساء منزلة ويف الصورتني املذكورتني ال يلزم  
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( الوايف  ]النحو  إليه.  املضاف  بعض  املضاف    - 419/  3أن يكون 
420 ]) 

 ويف اهلامش من نفس الصفحات جاء:  
السالم ه بعضه:  "فمثال دخوله يف جنس املضاف إليه وأن عليه  حممد 

قريش: تريد أفضل رجاهلم واحًدا واحًدا، وأفضل الناس من  أفضل 
يوسف  ه يف املضاف إليه، وأنه ليس بعًضا منه:  ولومثال عدم دخ  بينهم.

أي: أنه أفضلهم  بوجود الضمري يف إخوته، يعود عليه"،  أفضل إخوته "
ألننا إذا قلنا: من أخوة يوسف؟ ال يدخل فيهم يوسف،  واحًدا واحًدا،  

وال يعد من بينهم؛ فال يكون أفضلهم؛ ألن إضافة اإلخوة للضمري متنع 
أن يراد هبم ما يشمل يوسف. خبالف ما لو قلنا: يوسف أفضل األخوة،  

 أو أفضل أبناء يعقوب "      
عن كال 3 السياق  هذا  يف  أخرى  أمثلة  الصبان  حاشية  يف  وجاء   : 

 الصنفني: 
"وإن مل تنِو" أبفعل معىن ِمن أبن مل تنو به املفاضلة أصاًل أو تنويها ال  
على املضاف إليه وحده بل عليه وعلى كل ما سواه "فهو طبق ما به  

ا واحًدا كقوهلم:  أي:    لناقصقرن" وجًها  مروان،  بين  أعدال  واألشج 
ي:  أفضل قريش، أ  - صلى هللا عليه وسلم- عادالهم، وحنو: حممد  

  أفضل الناس من بني قريش. وإضافة هذين النوعني جملرد التخصيص؛ 
ولذلك جازت إضافة أفعل فيهما إىل ما ليس هو بعضه، خبالف املنوي  
فلذلك جيوز:   إليه،  أضيف  ما  بعض  إال  يكون  ال  فإنه  من  معىن  فيه 
يوسف أحسن إخوته إن قصد األحسن من بينهم، أو قصد حسنهم،  

على   الصبان  ]حاشية   "( مالك  ابن  أللفية  األَشوىن    - 71/  3شرح 
72         ]) 

 مثلة جاء يف نفس الصفحات :  ويف احلاشية شرحا هلذه األ
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ألنه مل يشاركهما    "الناقص واألشج أعدال بين مروان" أي: عادالهم؛ 
 أحد من بين مروان يف العدل.... 

وسطهم   من  أي:  بينهم  من  حال كونه  أي:  قريش"  بني  "من  قوله: 
"جملرد التخصيص" أي: ختصيص املوصوف أبنه من  . قوله:  وخيارهم

   القوم الفالين مثاًل ال لبيان املفضل عليه.."
أو قصد حسنهم" ألن أفعل على  "إن قصد األحسن من بينهم  قوله:  

جيب كونه بعض ما أضيف إليه  فال    ،نهذين الوجهني ليس على معىن مِ 
   وميتنع إن قصد أحسن منهم.وقوله. 

 
أفعل   ملحوظة: سياق  يف  أغلبها  األمثلة  هذه  أن  ذكره  اجلدير  ومن 

ل املضاف إىل املضاف إىل معرفة، ولكنها تنسحب كلها قياسا على أفعَ 
 نكرة كما أثبتناه أعاله.  

النكرة  واملفضول  املفضل  تطابق  عدم  يف  القرآنية  اللغة  على    أمثلة 
 والواردة يف اآلايت الكرميات: 

ْنَساَن يف َأْحَسِن تـَْقِومٍي ) _     َأْسَفَل َساِفِلنيَ ( مُثَّ َرَدْداَنُه  5} َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
   (6- 5{ )التني 

 ( 42ِبِه{ )البقرة   َتُكونُوا َأوََّل َكاِفرٍ }َواَل _ 
 

5iU-https://wp.me/pcWhoQ    ( 214)مظاهر 
5iX-https://wp.me/pcWhoQ    ( 215)مظاهر 

 البحث
مع املراجع والشواهد وآراء 

 النحاة
 
 
 
 

https://wp.me/pcWhoQ-5iU
https://wp.me/pcWhoQ-5iX
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 املبين للمعلوم واملبين للمجهول  (أعثر)الفعل  :57 ابب
                                اللغة

              _ أعَثرُهم وأعَثر عليهم 
زيد  و الضمائر  اخلطأ يف  

َ
عَثر/ أعَثر،    املشتّقات يف فعلو الفعل اجملّرد وامل

الفقرة املذكورة أدانه الصحيح هو القول: أُ"عثرهم على ما رزقين   ففي 
 "، وليس "أُعثر عليهم مما رزقين ريب".  ريب
1 

 االعرتاض 
 
 

 عدد الفقرات
مث بعد ذلك أُلقَي يف ُروعي أن أؤّلف هلم ُكتًبا ... وأُعلِّمهم  :  1005

من آايت ظاهرة. )جلة    وُأعِثَر عليهم مماا رزقين ريب كّل ما ُعّلمُت ...  
 ( 3النور، ص  

 الفقرات
 

الكرمية   اآلية  معىن  )الكهف  على  َعَلْيِهْم{  أَْعثـَْراَن  .  (21}وََكَذِلَك 
أن هللا أْطلع على أهل الكهف غريَهم من الناس،   :فمعىن اآلية الكرمية

الناس حبذف املفعول به أي أعثر على أهل الكهف غريَ  كما    ،هم من 
العرب، حيث جاء:   لسان  )الكهف  يصرّح  َعَلْيِهْم{  أَْعثـَْراَن  }وََكَذِلَك 

 4( َأي أَْعثـَْراَن عليهم غريَهم، فحَذَف املفعول". )لسان العرب، ج21
معىن كالم املسيح املوعود عليه السالم حيث القصد: . وكذا    (539ص  

هم من الناس أي: أُطلع على أتباعي املؤمنني أو غريَ   أُعِثر عليهم الناسَ 
املصدقني يب غريَهم من الناس )أيضا حبذف املفعول به(؛ وهذا متاما كما  

 جاء يف اآلية الكرمية.  

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب

 املراجع املختلفة:  
)الكهف   َعَلْيِهْم{  أَْعثـَْراَن  غريَهم،  21}وََكَذِلَك  عليهم  أَْعثـَْراَن  َأي   )
 ( 539ص  4فحَذَف املفعول". )لسان العرب، ج

القرآن   من  مؤيدة  شواهد 
الشريف   واحلديث  الكرمي 

 واألدب العريب
5iE-https://wp.me/pcWhoQ     البحث ( 212)مظاهر 

مع املراجع والشواهد وآراء 
 النحاة

https://wp.me/pcWhoQ-5iE
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 عطف املبين للمجهول على املبين للمعلوم: 58ابب 
                                    اللغة

     _ عطف الفعل املبين للمجهول على الفعل املبين للمعلوم 
الوارد يف الفقرة أدانه ال مربر له،    ت(ر عثَ )أيف الفعل  إضافة مهزة التعدية  

وعثرتَ القول  الصحيحو  وأَعثرت   :  "ُأعِثْرَت"  .  وليس  أهنا  الظنا  أما 
وهو: ذهبَت، فما دام   فبعيد، ألهنا معطوفة على فعل مبين للمعلوم،

 .  قد ذهب هو، فال بّد أن يكون قد عثر هو
1 

 االعرتاض 
 
 
 

 عدد الفقرات
يقول له: اي عيسى، ما لك ال ختاف عّزت فال شّك أن هللا  :  1006

وجاليل، وتكذب أمام وجهي عند سؤايل؟ ألسَت ذهبَت إىل الدنيا عند 
 ِشْرِك أمَّتك؟ )االستفتاء(    ، وأعثرت علىرْجعتك 

 

 الفقرات

على اللغة والقواعد القرآنية اليت تبيح عطف الفعل املبين للمجهول  
 على الفعل املبين للمعلوم.

مبنيا   وليس  للمجهول،  مبين  فعل  )أُعثرَت(  الفعل  أن  هو  فالصحيح 
للمعلوم. ومفهوم قول املسيح املوعود عليه السالم يف الفقرة أعاله، أن 
هللا تعاىل يقول لسيدان عيسى عليه السالم: أمل تذهب إىل الدنيا عند  

 رجعتك وأُطلعَت )أُعثرَت( على ِشرك أمتك؟  
الفعل )أُعثرَت( مبنيا للمجهول ومعطوفا يف    وال غرابة وال خطأ يف كون

نفس الوقت على فعل مبين للمعلوم، ولسنا حباجة أن خنوض يف قواعد 
لغوية إلثبات هذا األمر وإثبات صحته؛ بل يكفينا أن نقول أبن هذا 
النوع من العطف وارد يف القرآن الكرمي، وَمن يستبعده أو خيطّئه فهو يف  

 رمي وجيهل لغة القرآن الكرمي.احلقيقة جيهل القرآن الك

 التوجيه والتخريج 
 على لغات العرب
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 القرآن الكرمي: 
   (59{ )احلج  قُِتُلوايف َسِبيِل اَّللَِّ مُثَّ  َهاَجُروا} َوالَِّذيَن : 1
َوُأْخرُِجوا}فَالَِّذيَن  :  2 َسِبيِلي    َهاَجُروا  يف  َوأُوُذوا  ِداَيرِِهْم  َوقَاتَ ُلوا  ِمْن 

ُهْم َسيَِّئاهِتِْم َوأَلُْدِخَلنـَُّهْم { )آل عمران  َوقُِتُلوا  ( 196أَلَُكفَِّرنَّ َعنـْ
ُأخرجوا،   قُتلوا،   ( للمجهول  املبنية  األفعال  أن  نرى  اآلايت  ففي هذه 

املبنية للمعلوم ) هاجروا ، هاجروا، قاتلوا/  قُتلوا( معطوفة على األفعال 
 هاجروا( على التوايل. 

 

القرآن   من  مؤيدة  شواهد 
الشريف   واحلديث  الكرمي 

 واألدب العريب

5iK-https://wp.me/pcWhoQ    البحث ( 213)مظاهر 
مع املراجع والشواهد وآراء 

 النحاة
 املسيح املوعود عليه السالم: الفصاحة والبالغة يف لغة 59ابب 

الفصاحة والبالغة يف كالم املسيح املوعود عليه السالم بّينة ظاهرة، وال يعمى عنها إال جاهل أو حاقد.  
غري أننا ال بّد أن نبنّي الفصاحة يف اجلزء البسيط من لغة حضرته عليه السالم،العربية، والذي يندرج 

بتوجيه لغات املسيح املوعود عليه   حتت لغات العرب القدمية املختلفة، وتلك اللغات املختلفة  اليت قمنا
الكتاابت    عليهاالسالم   يف  برائجة  ليست  أحد  على  خيفى  ال  وهي كما  الكتاب.  هذا  يف  وحسبها 

العصرية، ومن املمكن أن يكون بعضها قد ُصنف يف بعض الكتب العربية أبهنا لغات شاذة أو مرتوكة؛  
؟ أو أهنا يف عداد املرتوك وغري املشهور؟  فهل حيق ألحد أن حيكم على هذه اللغات ابلضعف والشذوذ

وبناء على ذلك أن يقدح يف فصاحة املسيح املوعود عليه السالم ؟ هذا ما نريد أن نبّينه من خالل هذا 
 الباب.  

ال بد من التأكيد على أنه ليس كل ما ذهبنا إليه من  : ليست كل اللغات اليت ذهبنا إليها شاذة:  1
الكتاب يندرج حتت اللغات القدمية أو املرتوكة أو الشاذة. بل العديد منها    التوجيهات الواردة يف هذا

لغات وأساليب لغوية وحنوية عالية الفصاحة والبالغة، أو أهنا لغات وأساليب حنوية معروفة ومذكورة  
بشكل واضح يف أمهات املراجع النحوية ؛ ولكنها رغم ذلك جيهلها الطاعنون يف لغته عليه السالم، 

ا يف احلقيقة ليست رائجة يف الكتاابت املعاصرة  وال تستعمل كثريا . وقد يكون سبب عدم رواجها  ألهن

https://wp.me/pcWhoQ-5iK
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التعبري. ومن أمثلة ذلك  أسلوب   الفوضى يف  اللغة وحتديد معاملها وعدم شيوع  الرغبة يف أتطري  هو 
ة، وكذلك أسلوب  التضمني الذي هو أسلوب بليغ يستعمله البلغاء بال حرج، ال سّيما يف النصوص القدمي

احلمل على املعىن الفاشي يف الكتاابت والنصوص القدمية، أو اقرتان الفاء يف مجلة جواب الشرط الفعلية 
ماضية كانت أو مضارعة. فكل هذه وغريها من اللغات األخرى اليت ذهبنا إليها يف التوجيه، هلي لغات  

الفصاحة والبالغة أو على األقل مما يندرج وأساليب ليست شاّذة وال مرتوكة وال ضعيفة بل هي يف قمة  
 يف فصيح الكالم وال ريب. 

سلسلة   ،صاحب كتاب "النحو الوايف"  ،األستاذ عباس حسن  ،النحو يف القرن العشرين  وفّهامة  مةلعاّل و 
مقاالت بعنوان "صريح الرأي يف النحو العريب داؤه ودواؤه"، يبنّي فيها الفوضى واضطراب املعايري يف 

العريب وأصوله، واليت تبنّي بشكل جلّي أن احلكم على اللغات املختلفة ابلضعف والشذوذ أقل ما  النحو  
ميكن القول عنه أنه حكم ليس قطعيا، بل هو حكم نسيّب يف أحسن حاالته، هذا إن مل نعتربه حكما  

 خاطئا يف أبعد تقييم. خنلص من هذه املقاالت إىل النتائج التالية، 
إّن بعض اللغات واألساليب األخرى اليت فصيحة:    هي لغات  ُعدت من الشاذ  : حىت اللغات اليت2

وّجهنا إليها لغة املسيح املوعود عليه السالم، قد تندرج فعال حتت ما صّنفه النحاة بني الشاذ واملرتوك 
والضعيف وغريه من أوصاف الضعف، اليت ابملقابل هلا يقف الفصيح من الكالم. ولكن يف هذا النوع 

ملا  اللغات لنا أن نقول أهنا هي األخرى ال بّد أن تُعد يف عداد الفصيح من الكالم العريب، وذلك    من
 . سيأت ذكره تباعا

 ويؤكد هذا ما جاء يف كتاب القياس يف اللغة العربية حيث جاء :  
ه قياسا  "إن النحاة ملا استقرأوا  كالم العرب وجدوه قسمني: قسم اشتهر استعماله وكثرت نظائره فجعلو 

ووقفوه على السماع مطردا، وقسم مل يظهر هلم فيه وجه القياس لقلته وكثرة ما خيالفه فوصوفوه ابلشذوذ  
ل ألهنم علموا ان العرب مل تقصد بذلك القليل أن يقاس عليه" ] القياس يف اللغة بال ألنه غري فصيح 

 [31العربية حملمد اخلضر ص 
 قليل فصيح أيضا حيث جاء:  وها هو ابن مالك يشهد على أن ما هو 

ابلالم  " مقرون  بفعل  نفسه  املتكلم  ومنه  وأمر  االستعمال  يف  قليل  }َوْلَنْحِمْل  فصيح  تعاىل  قوله 
 (243)شواهد التوضيح (13َخطَااَيُكْم{ )العْنكبوت 

 



 
 

369 
 

 الفوضى والتضارب بني النحاة يف تعريف الفصيح ومعايريه: 
وذلك لعدة أسباب : وْصم اللغات واألساليب ابلشذوذ هو نسيب وليس قطعي وقد يكون خاطئا:  3

نقص االستقراء    -2اختالف النحاة يف التصنيف واملعايري املتبعة فيه، ومنها أيضا بل وأمهها :  -1منها : 
 اللغوي والفوضى فيه.

تصنيف اللغات ومعايري احلكم عليها ابلفصاحة والشذوذ خاطئة  : الفوضى يف التصنيف واملعايري:  4
مضللة يشوهبا الفوضى واالضطراب والتناقض وعدم االتفاق، وهي ليست ذات دالالت واضحة. فما  

ا نوع  الفصيح؟ وما الشاذ؟ وما املقيس؟ وما السماعي؟ ال اتفاق على كل هذا! فهذه التصنيفات يشوهب
من عدم املصداقية، حيث جلأ إليها النحاة للتخلص من احلرج يف عدم متاشي هذه اللغات مع صناعة  

 النحو والقواعد اليت ابتكروها.
فاملعايري اليت بنوا  اإلثبات )الكثرة والقلة(:     ومستحيلةِ : الفوضى وانعدام الداللة يف املعايري معدومةِ 5

إذ مدار هذا التصنيف هو على الكثرة والقلة اليت   وغري متَفق عليها.   عليها هذه التصنيفات ليست اثبتة
ال ميكن إثباهتا أصال، لعدة أسباب وعوامل أمهها هو نقص االستقراء يف اللغة الذي سنفصل األمر فيه.  

فكل فما الكثري وما القليل وما الشاذ ؟ وما حّد كل واحد منها؟ ال تعريف واضح لكل هذه املسميات!  
 هذا يشوبه الفوضى والغموض.  

-20-10الذي يقاس أو ال يقاس عليه!؟ هل هو  : فال حتديد وال تعريف ملا هو الكثري والقليل  6
فصيح    30 من  واعتبارها  اللغة  على  القياس  يصح  حىت  عند  مثاال  معروفا  ليس  هذا  الكالم؟ كل 

 .  أنفسهم وهم أرابب القياس وعبيده البصريني 
: ال فرق بني املقيس أو القياسي )اجملاري للكثرة(  والسماعي )القليل( فكالمها كالم عريب أصيل،  7

 كما بّينه عباس حسن، وبناء على هذا  فقلة السماع ابللغة ال خُيرجها من األصالة والفصاحة. 
: فالكوفيون وغريهم مثل اإلمام أبو زيد األنصاري  عند ثلة من النحاة  فرق بني الفصيح والشاذ: ال  8

 . ال يفرقون بني الشاذ والفصيح بل جيعلونه سواء، فيأخذون ابلشاذ ويبنون عليه شيخ سيبويه
الشاذ عندهم موجود يف  ف  ورود ما َيالف مقاييس النحاة يف القياس والسماع يف القرآن الكرمي، :  9

جزء من هذا الذي يسمونه شاذا وارد يف القرآن الكرمي وقراءاته، فكيف  القرآن الكرمي وقراءاته!: 
أو  ودع؛   / يدع  ِمن   املاضي  صيغة  )مثل:  ابلشذوذ!؟  تعاىل  هللا  وحي  الكرمي  القرآن  وصم  يصح 

للنواسخ، أو صرف املمنوع من  الفصل بني املصدر ومعموله، أو  اعتبار  شبه اجلملة مبتدأ و امسا
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) وغريه  فبينما نرى منهم من يقر بعدم قياسية التضمني نرى التضمني موجودا يف القرآن    .الصرف، 
الكرمي، وبينا قرر مجاعة منهم عدم جواز الفصل بني املضاف واملضاف إليه مبعمول ابملضاف نراه موجودا  

َدهم شركائِهم (. وبينما أقروا أبن حذف أن املصدرية  يف القرآن الكرمي يف قراءة عامر لآلية )قتل أوال
الناصبة مع بقاء عملها مساعّي، ُنده يف قراءات القرآن الكرمي، وبينما نراهم يضربون لغة أكلوين الرباغيث  

 ابلشذوذ، نراها موجودة يف القرآن الكرمي، فيا للعجب أيصح شذوذ يف القرآن الكرمي؟ أقرآن وشاذ؟
واالختالف فيه كثري وكثري جدا،   س والسماع موضوع خمتلف عليه بني العلماء،: موضوع القيا10

فرتى يف املوضوع الواحد اختالف الرأي بني النحاة، فمنهم من يبيح القياس يف املوضوع ومنهم مينعه  
ومنهم من جييزه بشروط. ولعل املوضوع الذي حتّدث عنه النحو الوايف يف النّص أعاله هو أكرب مثال 

ذلك؛ وهو القياس على صيغ مجوع التكسري أو القياس على أبنية املصادر، فمنهم من ال يبيح إال   على
املسموع فيها وفريق يبيح القياس عليها بشرط عدم ورود السماع مبا خيالف القياس، وفريق اثلث وهو  

)يُنظر: كتاب  الذي يرجحه عباس حسن جييز القياس على أبنية املصادر بوجود املسموع الذي خيالفها.
 ( 14السماع والقياس ألمحد تيمور ابشا ص 

 : مواضيع أخرى خمتلف على القياس والسماع فيها: )ينظر :السماع والقياس ألمحد تيمور( 11
_ صوغ أفَعل فهو ُمفعل مثل: أعَشب فهو ُمعِشب، يقال إهنا مساعية، وهي عند ابن يعقوب قياسية  

 لكثرهنا.  
 ومقثأة ، مساعية، ويرى البعض قياسيتها.   _ صوغ َمفَعلة مثل: مأَسدة

 _ صيغة فّعال للحرفة مثل عطّار مساعية، ويرى املربد قياسيتها.  
 _ االشتقاق من اجلامد عند البعض هو قياسّي وعند اآلخر مساعّي. 

الثاين  _ التضمني. وقد أقّر جممع اللغة بقياسيته. )ينظر: النحو الوايف ابب الالزم واملتعدي ، وآخر اجلزء  
 حيث البحث اخلاص جملمع اللغة العربية املصري عن التضمني(

_ النصب على نزع اخلافض أو ما يُعرف ابحلذف واإليصال. األغلب يقول أنه مساعّي بينما ثلة من 
 ( 2/172النحاة يقول بقياسيته بشروط. )ينظر: النحو الوايف 

 _ إجراء الوصل جمرى الوقف. 
 فكل هذه مواضيع خمتلف على قياسيتها، ومثلها الكثري. 
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فمنهم ما يراه يسري وفق كثرة االستعمال   : اختالف العلماء يف تعريف ومعىن الفصيح من الكالم:  12
جمرد هذا االختالف يؤكد أن مسألة الشيوع أو الكثرة ، أو    ومنهم من يراه وفق استقامته مع القياس. إنّ 

 ست هي أحكاما قطعية على فصاحة اللغة. حيث جاء يف هذا:  مسألة القياس، لي
"واصطالحاً: اختلف العلماء ىف املراد ابلفصيح، فريى كثريون أنه ما كثر استعماله على ألسنة العرب 
الفصحاء. قال اجلاربردى: فإن قلت ما يقصد ابلفصيح؟ وأبى شىء يعلم أنه غري فصيح وغريه فصيح؟  

 ... .ألسنة الفصحاء املوثوق بعربيتهم أدور، واستعماهلم هلا أكثر قلت: أن يكون اللفظ على
ويرى بعض اللغويني أن الفصيح ال َيضع لكثرة االستعمال وال قلته، وإمنا الفصيح ما أفصح عن 
املعىن واستقام لفظه على القياس، ال ما كثر استعماله، وليس كل ما ترك الفصحاء استعماله خبطأ، 

يرتكون   ذلك فقد  غري  لعلة  أو  آخر،  بفصيح  الستغنائهم  الفصيح  ].استعمال  املفاهيم  "  موسوعة 
 ، برتقيم الشاملة آليا([ 502اإلسالمية العامة )ص: 

: واألخذ برأي القدامى يف هذا األمر ويف مسألة القياس والسماع مرهق مضلل على رأي عباس 13
: كذلك 2و،  ران اللغة على لسان الفصحاء: مدى الشيوع وكثرة دو 1إذ القضية متعلقة أبمرين:حسن:  

األمرين موضع  تؤيدها. وكال  اليت  الكثرية  النظائر  مع  بتماشيها  أي  القياس؛  مع  اللغات  متاشي  على 
 اختالف وتضارب بني النحاة.  

املقاييس  14 ليست قطعية، هو خمالفتهم هلذه  واعتباراهتم  النحاة  أن مقاييس  تؤكد  اليت  : من األمور 
ملقاييس يف اللغة تبىن على الكثرة ، كما يقر أبو حيان بذلك  ، فمن هذه املخالفات إقرارهم أن اأبنفسهم

 حيث قال:  
- وما نقله أيًضا  -كما سيأت هنا  -عن أيب حيان ونصه: "إمنا نبين املقاييس العربية على وجود الكثرة"  

من مذاهب القياس، وفيها يقول ما نصه: "املذهب الثالث: التفصيل    - 217ص   2يف ابب التصريف جـ
ون العرب قد فعلت مثله يف كالمها كثريًا واطرد، فيجوز لنا إحداث نظريه، وإال فال ... " ا.  بني ما تك

 [ (190 /3) النحو الوايف ].هـ
إال أنه رغم هذا اإلقرار فإن العديد من املواضيع اليت ورد فيها الكثري من الشواهد مل أيخذوا ابلقياس  

كثرهتا مل يقيسوا عليها، وصرف صيغ منتهى اجلموع رغم عليها كمثل زايدة الباء على املفعول به، فرغم  
 كثرهتا مل أيخذوا جبواز صرفها، ولغة أكلوين الرباغيث رغم فشّوها مل أيخذوا هبا.  
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والتضليل15 الغموض  من  نوع  يشوبه  النحاة  تعريف  وفق  الفصيح  معىن  يعين    :  ال  على  -فهو 
يع  -األغلب وإمنا  العريب  الكالم  وعراقة  وأصالة  ألسن صحة  على  دورانه  وكثرة  ببساطة كثرته  ين 

ي بني الشاذ والفصيح ، والشاذ عنده من   الفصحاء. ومن األدلة على ذلك أن هناك منهم من يسوا
والصحة إذا كان الشاذ      الكالم العريب األصيل، فكيف للكالم الفصيح أن يتفراد ابلعراقة واألصالة

أو السماعي داخال فيها!؟   وإذا كان معىن الفصاحة عندهم يدل على األصالة والصحة، فكيف 
فيُ  االثنني  بني  الشاذ  ُيسوى  وأما  الكثري  يعين  الفصيح  أن  فيها  وما  القضية  فصيحا!؟.  الشاذ  عترب 

لى شيء ابلقلة والكثرة إذا كان  وغريه من التعريفات فتدل على القلة. ولكن أَّنا هلم أن َيكموا ع
 االستقراء انقصا!؟  

يظن البعض  : الفصاحة مدارج، وهي ذات جمال رمادي واسع ال يقتصر على األبيض واألسود فقط:  16
أن ما ال يندرج حتت أعلى درجات الفصاحة املتمثلة ابلقرآن الكرمي مثال، ال بّد من رميه ابلشذوذ أو  

غري أن األمر ليس كذلك، فقد جاء يف   صر بني الفصيح والشاذ فقط؛عدم الفصاحة، وأن القضية تنح
هذا: "الفصيح ليس على درجة واحدة، فله رتب متفاوته، فمنه الفصيح واألفصح، ونظري ذلك ىف علوم  

... وخالف الفصيح  .احلديث تفاوت رتب الصحيح، ففيها صحيح وأصح. وكالم اللغويني يشهد بذلك
 ، برتقيم الشاملة آليا([ 502موسوعة املفاهيم اإلسالمية العامة )ص:  "]  وك.إما ضعيف أو منكر أو مرت 

وعليه فإن اللغات اليت ذهبنا إليها يف توجيهاتنا املختلفة، إن مل يكن بعضها مندرجا حتت األساليب  
الفصاحة  مستوايت  حتت  يندرج  هو  بل  وضعفه،  بشذوذه  القول  ابلضرورة  فليس  العالية،  الفصيحة 

ن الفصيح فاألفصح فاألفصح إىل ما دون األعلى فصاحة، ولكنه يبقى يف عداد الفصيح. املختلفة م
 ويؤيد هذا ما يلي:  

/  2معاين النحو )]ن املكثور غري فصيح بل تدل على أن األكثر أفصح ".  أوالكثرة ال تدل على  "
210) ] 

 
 الفوضى والتضارب يف االستقراء وتعريفاته ومعايريه: 

واعرتاف النحاة أن ما وصلنا من اللغة هو األقل : استقراء اللغة انقص فما وصلنا هو األقل منها:  17
لو اكتمل   اللغات ابلشذوذ مل يكن صحيحا، ألنه  وأن أكثرها قد ضاع، حيتم أن احلكم على بعض 

 ليال هو يف احلقيقة كثرُي الدوران على لسان الفصحاء.  االستقراء الّتضح أن ما ُعّد ق
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مث ما يدرينا فلعل لغة حُيكم عليها ابلندرة والشذوذ، إال أهنا كانت شائعة يف عصرها وووقتها وبني أبناء  
 قبيلتها أو قبائلها املختلفة، اليت مل يصلنا االستقراء عنها. 

 وهذا ما يقوله عباس حسن :  
_ "ومن يدري فقد تكون األلفاظ املرجتلة يف زعمنا ليست يف احلق والواقع جديدة، وإمنا هي بعض 
 تراث لغوي زال أكثره، وبقي أقله لدى فريق من الناس " فحفظوا قلَّ ذلك أو غاب عنهم أكثره،  

مرو بن العالء: " ما انتهى إليكم  وكما يقول أبو ع …_ كما يقول عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  
   .مما قالت العرب إال أقله، ولو جاءكم وافراً جلاءكم علم وشعر كثري 

" إذا مسعنا عن العريب الفصيح الذي يعتد حجة كلمة القاضي اجلرجاين:  فيها،    ،_ ويقول  اتبعناه 
 وإن مل تبلغنا من غريه، ومل نسمع هبا إال يف كالمه "] إ.ه [ 

القبائل  :  18 اّن  وعريقة حبجة  أصيلة  عربية  قبيلة  ثالثني  بني  قبائل من  االستقراء على ست  اقتصار 
واعتبار معظم هذه القبائل أهنا ليست عربية نقية، أدى إىل إضاعة ثروة لغوية   األخرى اختلطت ابلعجم

ئل عربية عريقة أصيلة  كبرية، واليت لو توفرت ملا صّح نعت القليل ابلقلة والشاذ ابلشذوذ. فكل هذه القبا
متلك  ص  ذلك أهنا حبكم أصالتها العربية، و أهنا من أهل شبه اجلزيرة اخللّ جديرة أبن تؤخذ اللغة عنها  

 أن تنشيء الكلمات إنشاء و خترتعها ابتداء؛ بل لكل فرد منها ذلك ما دام بعيدا عن التجريح.  
هو العريب األصيل الذي ُتؤخذ منه اللغة،  : مل يتفق النحاة أيضا يف موضوع عصور االحتجاج، وَمن  19

فمن عيوهبم  جتريدهم العريب األصيل من أصالته وووصفه أبنه مولِّد  وما هي املعايري اليت حتدد ذلك:  
والفرزدق  الشعراء كاملتنيب  فحول  فصاحة  القدح يف  ذلك  بني  ومن  ابلعجم،  اختالطه  جملرد  وحُمِدث، 

 وجرير.
القبائل20 القول بعجمة بعض  الفصحاء حجة واهية:    :  العرب  التام يف  أو  إذ كيف ميكن االنعزال 

البادية وعدم خمالطة العجم؟ وما هي مدة خمالطة العجم، قصرها وطوهلا، اليت حتتم نزع األصالة عن 
 العريب، وكيف لنا أن نفحص ونتتبع ذلك لكل شاعر أو قبيلة؟ 

أمل تكن   ا اللغة خمالطتها للعجم أيضا،رف عن قريش وبعض القبائل السّت اليت ُأخذت منهكما  عُ 
لقريش رحلة الشتاء والصيف اليت خالطت فيها العجم!؟ أومل تدخل الكلمات األعجمية لغتها إىل أن  

 احتلت مكاان يف أبلغ وأفصح الكالم العريب أال وهو القرآن الكرمي!؟ 
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خمالطة فصحاء العرب ومن  وهذا دليل على  : الكالم األعجمي املعّرب موجود يف القرآن الكرمي:  21
ضمنهم قريش لألعاجم وتعريب ألفاظهم وجعلها جزءا من الفصاحة العربية. فال جمال للقدح يف فصاحة 

 القبائل العربية األخرى ولغاهتا وعدم أخذ اللغة منها جملرد خمالطتها للعجم. 
يؤكد العلماء  الثقات كما يؤكده عباس  : فال فرق بني القبائل العربية والعرب اخلّلص يف الفصاحة:  22

ال فرق بني القبائل العربية املختلفة يف لغتها وفصاحتها وال مكان لتفضيل إحداها عن األخرى حسن أنه  
بلغتهم ال فضل   والعرب اخلّلص سواسية من حيث صحة كالمهم و االستشهادحبجة خمالطة العجم،  

أفصح هذه القبائل، إال أنه من حيث احلكم على لغات القبائل    األحدهم على اآلخر. وإن اعتربان قريش 
 األخرى فال يصح إمهال ابقي القبائل والطعن يف فصاحتها. 

هذا ما يقر به أئمة  : العريب الفصيح ال خيطئ، وحيق له ارجتال وإنشاء اللغة وتعريب األعجمي:  23
وغريهم. وحيق له التلفظ بلغات غري لغته كالشافعي، ابن جىن و أبو حيان و أبو عمرو وابن فارس  اللغة  

وال يـَُعد خمطئا فيها. وعليه فإذا انفرد العريب الفصيح أو قبيلة معينة بلغة معينة، فأي قول أيتينا من العرب  
بية فصيحة، وال حق لنا لرّده.  عريب فصيح ولغة عر   الفصحاء ال بّد من قبوله واألخذ به على أنه قولٌ 

 وحيق للعريب الفصيح تعريب اللفظ األعجمي وإدراجه يف لغته ليصبح جزءا ال يتجزأ من الفصاحة العربية.  
 : لذا فاملعيار األساسي للحكم على فصاحة لغة معينة هو جمرد تلفظ العرب الفصحاء هبا. 24
: يقر ابن جين أن العريب الفصيح إذا خالف اجلمهور بتحدثه بلغة عربية قدمية مل تصل إلينا، فإن  25

 حيث جاء: هذا ال يقدح يف فصاحته بل يبقى ممن ُتؤخذ عنه اللغة. 
أبن تفرُّد متكلم واحد مبا َُيالف ما عليه اجلمهور  وقد افرتض ابن جين هذا االعرتاض، وأجاب عنه  "

ومل    لغة، وإمنا مُيكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قدمية طال عهدها، وعفى رمسها،ليس ارجتااًل ل
إليه من لغات  املتفّرد ابلكالم قد وصل  إلينا مما قالته العرب إال أقلُّه؛ فقد يكون هذا الفصيح  يصل 

نه، وعهدوا  العرب ما مل يصل إىل غريه من العرب، وإن كان املتكلم املخالف للجماعة قد َعرف الناس حل
 منه فساد كالمه؛ فحكمه أن يُردَّ القول الذي تفرد به، وأال ُيسمع منه. 

يقول ابن جين: "هذا هو الوجه، وعليه ينبغي أن يكون العمل، فإن قيل: ومل ال يكون قوله الذي تفرَّد  
 به منقواًل عن لغة أخرى مل تصل إىل غريه، كما قيل يف حال من ُعرفت فصاحته؟

إن من عرفت فصاحته كان  اك فرقًا بني من ُعرفت فصاحته ومن ُعرف فساد قوله، ف أجيب أبن هن
 ( [ 91- 92جامعة املدينة )ص:  - 1أصول النحو  ]""حسن الظن به أوىل،
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وعليه فما دامت ثبتت فصاحة وبالغة املسيح املوعود عليه السالم، يف جّل لغته العربية فإن حتدثه بلغات 
 عربية قدمية أو غري رائجة ال يقدح يف فصاحته قطعا.  

جتريد العريب األصيل من  كيف للفحولة أن جتتمع مع العجمة والتوليد والتجريد من األصالة!؟    : 26
ابلنحاة   أّدى  الُعجمة  أصالته  بوصمة  ووصموهم  هبم  وجّرحوا  اللغة،  فحول  من  الكثري  لغة  إمهال  إىل 

 والتوليد، كالفرزدق وجرير وكميت والطرماح  واألعشى وعدي؛ واملتنيب؛  أفحول يف اللغة وأعاجم فيها!؟ 
  فإذا : مل حيُِط النحاة حىت بلغات القبائل السّت على قلتها واختلفوا بنْسب بعض اللغات إليها:  27

قبيلة ليست فصيحة يف نظرهم  لغة معينة فصيحة إىل  نتيجتها نسب  كانت احلال هذه، فقد يكون 
 واحلكم على هذه اللغة ابلشذوذ وعدم الفصاحة.  

فقال82 االحتجاج  مسألة  قتيبة يف  ابن  "َفَصل   : ( زمانه :.  يف  حمِدث  فهو  الشعراء  من  قدمي  كل 
هللا الشعر والعلم والبالغة على زمن دون زمن، وال خصا ومل يقصر   …ابإلضافة إىل من كان قبله  

 قوما دون قوم؛.."... 
 ؛ فال اعتبار لعصر معني، وال لقبيلة خاصة؛ وإمنا االعتبار كله للبالغة وما يتصل هبا.  ...
"هم عرب األمصار إىل هناية القرن الثاين،  : َفَصل جممع اللغة القاهري يف عصور االحتجاج فقال:  29

لبدو من جزيرة العرب إىل آخر القرن الرابع." وحتت هذه اللغات من هذه العصور تندرج لغات وأهل ا
 املسيح املوعود عليه السالم .  

العديد من اللغات اليت وجهنا إليها لغات املسيح  : لغات اإلمام الشافعي من عصر االحتجاج:  30
 حجة يف اللغة، وعاش يف النصف الثاين من  املوعود عليه السالم، تكلم هبا اإلمام الشافعي، الذي يعترب

املسيح   الشافعي  وافق  وقد  اجملمع.  أقره  الذي  اللغوي،  االحتجاج  أي يف عصر  للهجرة،  الثاين  القرن 
 املوعود يف العديد من اللغات اليت ذهبنا إليها يف توجيهاتنا املختلفة.  

اح مت يف القرن الثالث اهلجري،  رغم أن مَجْع الصح: لغات احلديث الشريف من عصر االحتجاج:  31
إال أن معظم األحاديث فيها، واملسانيد اليت سبقتها، كانت قد دّونت حىت آخر القرن الثاين اهلجري،  

موقف النحاة  فهي إذن من عصر االحتجاج اللغوي وال بّد من اعتبارها من فصيح الكالم. )ينظر: "
الشريف كذلك فإن رواية احلديث قد وقعت يف   (422وص    379ص    "من االستشهاد ابحلديث 

العصر األول لإلسالم، أي يف زمن االحتجاج بكالم العرب الفصحاء من الصحابة يف زمن الرسول  
صلى هللا عليه وسلم، ومن غريهم من معاصريه، ومن جاء بعدهم من التابعني فثبت املكتوب ومل يتغري. 
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إليه لفَظ من يصح االحتجاج بلغته من الصحابة والتابعني    فما ُغرّي قبل كتابته كان لفظه اجلديد املغريَّ 
( ولذلك  372ص "موقف النحاة من االستشهاد ابحلديث الشريف: ")ينظر  والفقهاء واحملدثني والرواة.

هناك من احتّج بلغات احلديث الشريف مطلقا، واعتربها من فصيح الكالم مثل ابن مالك. وعلى ذلك  
 يه السالم. جرت لغات املسيح املوعود عل 

االحتجاج:  32 من عصور  القرآنية  القراءات  لغات  إليها  :  ويعزى  الكرمي  القرآن  لغات  ُترتك  فكيف 
حىت الشاذ منها، معتربا إايها من   هناك من النحاة من احتج ابلقراءات القرآنية كلها  ،الشذوذ!؟ ولذلك 

 وعود عليه السالم. فصيح الكالم، كابن مالك وأيب حيان. وعليها أجرينا لغات املسيح امل
 معارضة النحاة للسليقة العربية والعلوم اللغوية : 

  الذي فمن انحية َُيكم على لغة أبهنا مقيسة يف نفس الوقت  : مثال على الفوضى والتضارب:   30
َُيكم عليها ابلرداءة!)كما أقره عباس حسن(  وَيكم على أخرى أبهنا كثرية شائعة إال أنه رغم هذا  

 الشيوع ال يقاس عليها! فكيف يستقيم كل هذا!؟ وما هذا اللغط وما هذه الفوضى؟ 
وتقييداهتم،  33 وأتويالهتم  النحاة  سبقت  العربية  السليقة  األلفاظ:  وحماكاة  اللغات  حماكاة    فاألصل 

 دون اللجوء للتأويل واجملاز أو الرمي ابلشذوذ .   والقياس عليها كما رويت ألينا،
صناعة النحو مبا فيها نظرية العامل، : صناعة النحو يف بعض وجوهها متعارضة مع القرآن الكرمي:  34

كان  والتأويل، واألخذ على اجملاز، هي السبب يف احلكم على الكثري من اللغات ابلضعف والشذوذ، إذ  
وأي لغة وكالم عريب إىل  -حىت القرآن الكرمي واحلديث الشريف  -ال بّد للنحاة من أخضاع كل شيء  

ميت ابلشذوذ؛ رغم أن األصل هو حماكاة كالم العريب األصيل  هذه الصناعة، ابلتأويل واجملاز، وإال فرُ 
 دون هذه القيود.   

فعلماء البالغة والبيانيون يبيحون  : صناعة النحو يف بعض نواحيها متناقضة مع البالغة والبيان:  35
 ما مينعه النحاة. بعض 

واملعاجم. فمثال: يقر    مثل متون اللغة  ا: النحاة يناقضون العلوم اللغوية األخرى يف بعض نواحيه36
النحاة أن صيغة فعالن اليت مؤنثها فعلى ممنوعة ممن الصرف، ومنها سكران ألن مؤنثها سكرى. فيتضح  

 فيما بعد أن هناك لغة للعرب وحتويها املعاجم العربية تؤنثه بسكرانة وعليه يصح صرفه .  
ضها يف كتب التفسري والبالغة، ومل  ، فبع: ليس كل الدقائق اللغوية والنحوية موجودة يف كتب النحو37

 جيمعها النحاة. فكيف التعويل على تصنيفاهتم ابلشذوذ والقلة!؟ 
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 املعايري احلقيقية للصحة والفصاحة: 

والفصاحة يف تعريفها األصلي هي الظهور والبيان،  : أساس الفصاحة هو الظهور والبيان واإلفهام:  38
، وأعين أن تكون ألفاظه مفهومة ال حيتاج يف فهمها  الفصيح هو الظاهر البنّي فقال ابن األثري: "الكالم 

إىل استخراج من كتاب لغة، وإمنا كانت هبذه الصفة ألهنا تكون مألوفة االستعمال بني أرابب النظم  
 [ . 18-17والنثر دائرة يف كالمهم"] البالغة العربية مقدمات وتطبيقات ص 

ن غاية علوم اللغة املختلفة هو الفهم واإلفهام أبقرب غاية وخري وسيلة، فال سبيل لرفض تراكيب لغوية إ 
تؤدي هذا املعىن، فقط حلجة أهنا ال تتفق مع بعض القواعد النحوية، خاصة بوجود ما يؤيدها من لغات 

امل الغاية  وأدى  العرب  لغات  الرتكيب  وافق  فطاملا  األخرى.  وقواعدهم  الفهم العرب  وهي  منه،  توخاة 
هذا ما ينطبق على لغات املسيح املوعود عليه و واإلفهام مل يصح القدح فيه والتشكيك يف فصاحته.  

 السالم. 
احَلَكم:  39 الفصاحة هي  البليغة عالية  والرتاكيب  اللغات  نسبة  املسيح :  لغة  أن بالغة وفصاحة  مبا 

غات غري املشهورة اليت جتاورها،  سبة هي احلَكم على اللّ املوعود بينة واضحة يف معظم لغته، فتكون هذه الن
وذلك وفق املعيار الذي وضعه ابن جين: أبن العريب الفصيح إذا تكلم    ،واليت جاءت بنسبة ضئيلة جدا

 نة الظاهرة. بلغة قدمية غري معروفة فهي ال تقدح بفصاحته البيّ 
والبالغة:  40 الفصاحة  يعضد  االختيار  استعمال : عامل  اختيار    كون  ما هو غري مشهور، انبع من 

و غري املشهور عاضدا  أ ، جيعل من هذا الشاذ  مبا هو أفصح منهاملتكلم الفصيح وليس مضطرا إليه جلهله  
وال يؤثر فيها سلبا. فقضية االختيار واالضطرار يف االستعمال معيار    ،هلذه البالغة والفصاحة اليت جتاوره 

 تكلم. وهذا ما بينه املسيح املوعود عليه السالم بقوله:  واضح للحكم على فصاحة وبالغة امل 
"أن مدار الفصاحة على ألفاظ مقبولة سواء كانت من لسان القوم أو ِمن كلٍم منقولة مستعَملة يف 
خالَطها   أو  الدوام،  على  حماوراهتم  ومن  واحد  قوم  لغة  من  وسواء كانت  جمهولة،  غرِي  القوم  بلغاء 

ا بلغاُء  استحالها  غري ألفاٌظ  خمتارين  اللَّْوم،  خمافة  غري  من  والنثر  النظم  يف  واستعملوها  لقوم، 
مساء  يف  الصاعدة  الكلمات  معيار  هو  فهذا  القاعدة  هذه  على  البالغة  مدار  فلما كان  مضطرين. 
البالغة الراعدة، فال حرج أن يكون لفٌظ من غري اللسان مقبوالً يف أهل البيان، بل رمبا يزيد البالغة 
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لنهج يف بعض األوقات، بل يستملحونه يف بعض املقامات، ويتلذذون به أهُل األفانني."  من هذا ا
 ([ 79/ 3]نور احلق )

 : معايري أقرها ابن جين وأبو حيان  تعضد لغات املسيح املوعود عليه السالم: 41
   _يف ابب  اختالف اللغات وكلها حجة: يقول ابن جين مفرتضا شيوع لغة وقلة غريها :

 فإنك أتخذ أبوسعهما رواية وأقوامها قياًسا......  ا، فأمَّا أن َتِقلَّ إحدامها جدًّا وتكثر األخرى جدّ 
وأن يتخري ما هو    ،وعلى هذا فيجب أن يقل استعماهلا  ،فإذا كان األمر يف اللغة املعّول عليها هكذا

لكنه كان يكون خمطًئا  العرب،    إالا أن إنسااًن لو استعملها مل يكن خمطًئا لكالم  ،منها  أقوى "وأشيع"
وكذلك   فأمَّا إن احتاج إىل ذلك يف شعر أو سجع فإنه مقبول منه، غري منعيا عليه.ألجود اللغتني.  

/  2]اخلصائص )  .ويقول على مذهب من قال كذا كذا  ،إن قال: يقول على قياس من لغته كذا كذا
12-14 ]) 
وإن كان غري    ،خمطئ" مصيب غري  "لغات العرب وكيف تصرفت احلال فالناطق على قياس لغٍة من  _  

 ([ 14/ 2ما جاء به خريًا منه." ]اخلصائص )
العربية قائم  _   ينبغي أن يُْطَلق على شيء له وجه يف  أنه غلط "    -وإن كان غريه أقوى منه-"ليس 

 ([ 236/  1]احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها )
 (2/ 28 عليه. )التذييل والتكميل يف شرح التسهيل، وإذا كان لغة لقبيلة ِقيسَ _ 

فما دام املسيح املوعود عليه السالم قد صرح جليا أنه يتحدث على لغات العرب املختلفة، بقوله إن 
هللا تعاىل علمه أربعني ألفا من اللغات العربية، وقد استعمل هذه اللغات يف شعر أو سجع ، فال جمال  

 بعض اللغات العربية غري الرائجة وال جمال للطعن يف فصاحة هذه اللغات.   للطعن يف ختريه استعمال
 أمثلة: 

 ابلتأويل واجملاز فقط، وإال ُحكم عليها ابخلطأ رغم كثرهتا:  عند النحاة لغات ُأخذت: أمثلة ل 42
وقوع املصدر نعتا أو حاال أو خربا رغم كثرته ال يبيحونه بل يقصرونه على السماع كمثل: "الرجل  _  

 تعارض مع البيانيني[ وهذا العدل "، أو " بغتة زيد طلع" ، "حممد عدل" ] 
 تعارض مع البيانيني[وهذا اعتبار شبه اجلملة مبتدأ وامسا للنواسخ رغم وقوعه يف القرآن الكرمي . ] _ 
رف املمنوع من الصرف ال سيما يف صيغ منتهى اجلموع، حيث ورد أن صرف صيغ منتهى اجلموع  ص_  

 ها:  يفاش يف اللغة، حيث قيل ف
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 والصرف يف اجلمع جاء كثريا         حىت ادعى قوم به التخيريا              
 ، وتناقض يف معايريهم[ تعارض مع القراءات القرآنيةوهذا وعلى فشّوها مل يقبلها النحاة ومنعوها!!! ] 

تعارض  وهذا    وإن مل تكن كثرية، فهناك من أجازها فقط على التأويل. ]  ورورد كلمة أمجعني حاال،_  
 مع احلديث الشريف[ 

رغم شيوعه يف العديد من األبواب النحوية؛  كباب أفعال املقاربة    اإلخبار ابملعىن عن ذات/ جثة، _  
 : والرجاء، يف مثل

 دخول أْن الناصبة على خرب "عسى" وتقارض هذا احلكم مع "لعل "  أ:
 . دخوهلا على خرب "كاد " حيث يقّر ابن مالك ابطّراده يف ابب )كاد( ب: 
 الوارد يف القرآن الكرمي، )ما كان هذا القرآن أن يفرتى(  (كان) دخول أن على خرب ت: 
 معموليها" ؛ )حسبتك أن أتت(  وكون مفعول الفعل القليب مصدرا مؤوال من " َأّن و  ث: 
 اقرتان خرب كاد بـ أن الناصبة  ]رغم شيوعه يف احلديث الشريف[ج:  
 توسط خرب كاد املقرتن بـ أن بينها وبني خربها. رغم شيوعه يف احلديث الشريف ال يباح.  ح: 

 أمثلة أخرى خمتَلف عليها: 
مثل: "حممٌد هامجًا أسٌد"، أو "هذا هامجا  -وازهرغم إقرار سيبويه جب-َمْنع ان تقع احلال من املبتدأ ،  _  

أسٌد" ؛ حبجة أن العامل يف احلال جيب أن يكون هو نفسه العامل يف صاحب احلال، واالبتداء عامل 
 معنوي ضعيف ال يقوى على التأثري يف شيئني.  

. حبجة أن  نت يف الشدة العون"أأن يتقدم معمول املصدر عليه، أو يفصل بينهما فاصل كالقول: " _ 
يغ يف   املصدر عامل ضعيف ال يؤثر مبعموله إذا سبقه أو إذا ُفصل عنه. كل هذا رغم ورود هذه الصِّ
القرآن الكرمي كقوله تعاىل: " فلما بلغ معه السعي ... " وقوله: " وال أتخذكم ـبهما  رأفة ... " وقوله:  

 " إنه على رجعه ـ لقادر.  
قوهلم إن العامل ال يعمل يف االسم وضمريه معا، وهذا الباب اقرتح عباس أو  يف ابب االشتغال،  _  

 حسن إلغائه كلية.
أو منع العطف على إن وامسها كقراءة: " إن هللا ومالئكُته يصّلون .." والذي تفّوه سيبويه فيه أبن  _  

و العجب العرب خيطئون فيه! فكيف خيطئ العرب الفصحاء، وكالم هللا يؤيدهم يف ذلك!!!؟ هذا ه
 العجاب يف أقوال النحاة، وأمثاله كثري. ] تعارض مع فصحاء العرب والقرآن بقراءاته[
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 :  على النقيض من الرائج  لغات وتراكيب جيوزها عباس حسن
 كون املبتدا نكرة _  
 كون احلال معرفة _  
 تقدم التمييز على عامله _ 

يسعنا إال أن نقّر أبن كل اللغات اليت ذهبنا    وبناء على كل هذا الكّم اهلائل من الدالئل القطعية، فال 
إليها يف توجيهاتنا املختلفة ، كلها بال استثناء، لغات عربية أصيلة عريقة صحيحة وفصيحة، ال حيق 

 ألحد أن يقدح بفصاحتها وإن كان بعضها قد ُصنف يف كتب النحو بني الشاذ أو الضعيف.  
لى األكثر من املمكن القول أنه تصنيف نسيب وليس  فتصنيفها ابلشاذ والضعيف تصنيف خاطئ ، أو ع

قطعي الداللة، فهو نسيّب نسبة إىل استقراء اللغة الناقص الذي وصلنا، وهو ال يستند إىل معيار صحيح  
فما دامت هذه    .واضح واثبت، إذ كما رأينا ال فرق يف احلقيقة بني ما أمسوه فصيحا وما أمسوه شاذا

اليت ال   اللغات قد جاءتنا من فصحاء املختلفة،  العربية  القبائل  املتحدثني على لسان  العرب اخلّلص 
وهي أمسى   ،أفضلية إلحداها على األخرى يف الفصاحة، واملتحدثني بلغة القرآن الكرمي بقراءاته املختلفة

ما وصلنا من اللغة، واملتحدثني بلغات احلديث الشريف األصيلة املدونة يف عصور االحتجاج، وما دامت  
هذه اللغات قد أكّد صحتها وفصاحتها وحتدث هبا فصحاء العرب من األعراب والنحاة والبيانيني، فال  
يسعنا سوى اإلقرار بفصاحتها دون أن تشوهبا شائبة. فالعريب الفصيح ال خيطئ وحيق له ارجتال اللغة  

ة، اليت ال بّد من  وإنشاؤها وتعريب األعجمي فيها ليصبح كل هذا جزءا ال يتجزأ من الفصاحة العربي
 حماكاهتا.  

فاألصل هو حماكاة اللغات العربية كما هي دون اللجوء إىل التعقيد والتأويل واألخذ على اجملاز، و ما  
دامت نسبة هذه اللغات يف كالم املسيح املوعود صغرية جدا تكاد تكون صفرية، فتكون البالغة اجملاورة  

حة والبالغة بل تصب يف صاحلها وتعضدها، خاصة وأن  هلا حَكم عليها، فهي ال تقدح هبذه الفصا
استعماهلا جاء اختياراي ال اضطراراي، هدفه إظهار إعجاز املسيح املوعود عليه السالم اللغوي بكونه قد  
تعّلم أربعني ألف لغة من اللغات العربية يف ليلة واحدة بتعليم رابين إعجازي ال يقوى على مبارزته أي  

   أديب أو لغوي آخر.
فالفصاحة وإن اخُتلف يف تعريفها فهي البيان والظهور بسالمة األلفاظ والتعابري وصحتها، وهذا متحقق 

 كله يف كل لغات املسيح املوعود عليه السالم. 



 
 

381 
 

مث إن استعمال املسيح املوعود عليه السالم للصيغ واللغات الرائجة إىل جانب غري الرائج منها، يؤكد أن  
بل متخريا ما يشاء   ، جيهل الصيغ الرائجة ومل يلجأ إىل الشاذ واملرتوك مضطرا حضرته عليه السالم ال

ومتصرفا يف اللغة كيفما ميلي عليه الوحي الرابين، وفق لغات العرب املختلفة، كل ذلك إلراءة بسطته 
على الّلغة وامتالكه انصيتها، وهي من مسات البالغة والفصاحة؛ لقدرة البليغ يف تطييع اللغة، كما يشاء  

مصداقا لتصريح  جاء  جيمال تعابريها. وكل هذا    دون اخلروج عن الصحيح فيها، وإبيصاهلا إىل القلوب
 حضرته أبنه يتكلم أبربعني ألفا من اللغات العربية بتعليم هللا تعاىل. 

يف تعريق البالغة حيث جاء:    "البالغة العربية مقدمات وتطبيقات "ق يف كل هذا ما ورد يف كتاب  ويصدُ 
ن أحسن ما توصل إليه قول بعضهم: ال  "ذكر اجلاحظ تعريفات كثرية للبالغة عند العرب وغريهم، وم

يكون الكالم يستحق اسم البالغة حىت يسابق معناه لفظه، ولفظه معناه، فال يكون لفظه إىل مسعك 
البالغة    أسبق من معناه إىل قلبك. وعّرف الرماين البالغة يف رسالته )النكت يف إعجاز القرآن( فقال:

ن اللفظ". فهدف البالغة هي توصيل املعاين إىل القلوب هي إيصال املعىن إىل القلب يف أحسن صورة م
والتأثري يف النفوس، وذلك ابختيار األساليب البالغية املناسبة واأللفاظ الفصيحة، وأن يكون الكالم  
مجيال يف ألفاظه ومعانيه، حمكم التأليف حسن النظم. )البالغة العربية مقدمات وتطبيقات/ للدكتور بن  

 عيسى ابطاهر( 
هذه البالغة والتأثري يف النفوس جبمال النظم وسالسته تتجلى يف كالم املسيح املوعود عليه السالم،  وكل  

 فعودوا إليه واقرأوه وانظروا مجال النظم والتعبري وبلوغه قلب القارئ وأذنَه جبميل األلفاظ واملعاين.
ومن هنا فال بّد من اإلشارة إىل أمر هام، وهو أنه وإن ذهبنا يف التوجيه إىل بعض ما يعتربه النحاة شاذا  
وال حيبذون أو مينعون حماكاته، فإننا ال نقصد من توجيهنا فتح الباب على مصراعيه يف جتويز هذه اللغات 

ت صحيحة وفصيحة ال ميكن الطعن  دون قيود، بل كل ما نقصده أهنا لغاكلها  كلها، وجتويز حماكاهتا  
فقط  السالم مبحاكاهتا،  عليه  املوعود  املسيح  وقد ُخص  العرب،  لغات  واردة يف  أهنا وجوه  أو  فيها، 
للبعض   حق  وإن  انصيتها.  وامتالكه  اللغة  يف  بسطته  وإلراءة  لغته  يف  اإلعجاز  مظاهر  من  كمظهر 

فقط من منطلق منع الفوضى يف التعبري وأتطري   استعماهلا، فال بّد من التقيد بقلة االستعمال أو عدمه،
عندما نقول أبنه قد ورد  مثال  اللغة، وليس من مطلق كوهنا خاطئة أو أهنا ال تندرج حتت كالم العرب. ف

الفاعل فإننا ال نقصد من ذلك جتويز األمر، وإمنا أنه من املمكن أن يكون   يف لغات العرب نصب 
كى هذه اللغة يف موضع واحد أو اثنني من بني ماليني املواضع اليت  املسيح املوعود عليه السالم قد حا 
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فع فيها الفاعل، وما جاء ذلك إال كلفتة ونكتة لغوية تومئ إىل وقوع هذا يف لغات العرب ليس إال.  رَ 
وإذا قلنا أبن حذف )أل( اليت للغلبة جائز على قلة، فكذا جاء استعمال املسيح املوعود عليه السالم  

 ال بّد أن يكون عل قلة وليس إبشاعته دون قيد أو شرط.    ،ذف على قلة، وجواز ذلك ملن أرادهلذا احل
 للمزيد يف موضوع الفصاحة والبالغة املتعلقة هبذه اللغات ميكن االطالع على املقاالت التالية: 

4XT-https://wp.me/pa2lnY     ( 140)مظاهر 
4XW-https://wp.me/pa2lnY    (  141)مظاهر 
4XZ-https://wp.me/pa2lnY     ( 142)مظاهر 
4Y5-https://wp.me/pa2lnY      ( 143)مظاهر 
4Y8-https://wp.me/pa2lnY      ( 144)مظاهر 
4Yg-https://wp.me/pa2lnY     ( 146)مظاهر 

4YD-https://wp.me/pa2lnY    ( 147)مظاهر 
4YG-https://wp.me/pa2lnY    ( 148)مظاهر 
4YJ-https://wp.me/pa2lnY       ( 149)مظاهر 
4Zk-https://wp.me/pa2lnY       (  150)مظاهر 
4Zy-https://wp.me/pa2lnY      ( 151)مظاهر 
4ZF-https://wp.me/pa2lnY      ( 152)مظاهر 
50z-https://wp.me/pa2lnY      ( 153)مظاهر 

50D-https://wp.me/pa2lnY      ( 154)مظاهر 
50Z-https://wp.me/pa2lnY     ( 155)مظاهر 
51o-https://wp.me/pa2lnY     ( 156)مظاهر 
51r-https://wp.me/pa2lnY       ( 157)مظاهر 

51R-https://wp.me/pa2lnY      ( 158)مظاهر 
526-https://wp.me/pa2lnY      ( 159)مظاهر 
52b-https://wp.me/pa2lnY       ( 160)مظاهر 
52k-https://wp.me/pa2lnY       ( 161)مظاهر 

https://wp.me/pa2lnY-4XT
https://wp.me/pa2lnY-4XW
https://wp.me/pa2lnY-4XZ
https://wp.me/pa2lnY-4Y5
https://wp.me/pa2lnY-4Y8
https://wp.me/pa2lnY-4Yg
https://wp.me/pa2lnY-4YD
https://wp.me/pa2lnY-4YG
https://wp.me/pa2lnY-4YJ
https://wp.me/pa2lnY-4Zk
https://wp.me/pa2lnY-4Zy
https://wp.me/pa2lnY-4ZF
https://wp.me/pa2lnY-50z
https://wp.me/pa2lnY-50D
https://wp.me/pa2lnY-50Z
https://wp.me/pa2lnY-51o
https://wp.me/pa2lnY-51r
https://wp.me/pa2lnY-51R
https://wp.me/pa2lnY-526
https://wp.me/pa2lnY-52b
https://wp.me/pa2lnY-52k
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52n-https://wp.me/pa2lnY      ( 162)مظاهر 
52q-https://wp.me/pa2lnY       ( 163)مظاهر 
52I-https://wp.me/pa2lnY       ( 164)مظاهر 
52L-https://wp.me/pa2lnY    ( 165)مظاهر 
52A-https://wp.me/pa2lnY     ( 166)مظاهر 
5k1-https://wp.me/pcWhoQ   ( 220)مظاهر 

 

 اخلامتة: 

مت بعون هللا وفضله ومنته، هذا اجلزء من مهمة الغوص يف حميط اللغة العربية، لسرب غور لغة  
املسيح املوعود عليه السالم، وقد وقفنا فيه على العديد من اللغات والقواعد النحوية املؤيدة  

القر  والقراءات  الكرمي  القرآن  اليت يشهد عليها  وأثبتنا صحتها وفصاحتها وبالغتها،  آنية هلا، 
 واحلديث الشريف. 

وأهم ما يثبت من كل ما أوردانه يف هذا الكتاب، هلو صدق املسيح املوعود عليه السالم، 
قد علامه أربعني ألفا من اللغات العربية، بفعل الوحي املتنزل عليه   هللا تعاىل  قوله: إن  يف 

 ورعايته وعونه وأتييده حلضرته عليه السالم.   

ظهارا ملعجزة حضرته عليه السالم، عله يكون مصدرا هلداية لكثري من فها قد جاءتكم كتايب، إ
خلق هللا تعاىل، ولتضربوا ببعضها أو كلها، كل من يرفع عقريته وتسّول له نفسه الطعن يف لغة  

 املسيح املوعود عليه السالم.  

ف. وأن  أدعو هللا تعاىل أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه تعاىل، ذودا عن حياض دينه احلني
 يبارك فيه بربكات السماء واألرض، وأن ينفع فيه خلقا كيثرا.  اللهم آمني!!! 

 

 

https://wp.me/pa2lnY-52n
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384 
 

 قائمة بلغات املسيح املوعود عليه السالم
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