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 Abstract 

     Tolerance linguistically means acceptance of a difficult matter and be patient; 

terminologically means inability to realize the two extremes of a matter and the 

mind remains hesitant to recognize the relation between them. The researcher does 

not intend to expand in explaining the meaning of tolerance which the previous 

researchers have elaborated. Two important aspects are mentioned to realize the 

meaning of tolerance in grammar; the first is the presence of many terms that refer 

to tolerance and the second is the dispute upon evaluating the effect of tolerance on 

the lesson of Arabic grammar.  

 المقدمة
كىالَّػػػػػػًذيفى ييػػػػػػٍؤذيكفى االحتمػػػػػػاؿ لغػػػػػػة: قبػػػػػػكؿ األمػػػػػػر الصػػػػػػعب، كاالصػػػػػػطبار عمػػػػػػى مشػػػػػػقتو، جػػػػػػاء فػػػػػػي الػػػػػػذكر الحكػػػػػػيـ:     

ػػػػػا ميًبيننػػػػػا ٍثمن ميػػػػػكا بيٍيتىاننػػػػػا كىاً  ػػػػػبيكا فىقىػػػػػًد اٍحتىمى ػػػػػا اٍكتىسى ػػػػػٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىػػػػػاًت ًبغىٍيػػػػػًر مى ق(: 711[، كقػػػػػاؿ ابػػػػػف منظػػػػػكر)58]األحػػػػػزاب/ اٍلمي
مػػػو كقػػػكؿ النابغػػػػة:  ًميػػػػؿ كاٍحتىمى ٍحمػػػكؿ كحى ٍمبلنػػػان فيػػػػك مى ٍمػػػبلن كحي ػػػؿ الشػػػيءى يىٍحًممػػػػو حى مى بَّػػػػر  َمْمػػػُت َبػػػػرَّة واْحَتَمْمػػػػَت َفَجػػػارِ َفحَ ))حى عى

ٍمػػػػػؿ البىػػػػػرَّة باإًلضػػػػػافة ًإلػػػػػى احتمػػػػػاؿ الفىٍجػػػػػرىة أىمػػػػػر يسػػػػػير كميٍستىٍصػػػػػغىر ٍمػػػػػؿ كعػػػػػف الفىٍجػػػػػرة باالحتمػػػػػاؿ ألىف حى  (1)عػػػػػف البىػػػػػرَّة بالحى
مػػػا ال طاقػػػة لنػػػا  ربنػػػا وال تحمػػػؿ عمينػػػا إصػػػرًا كمػػػا حممتػػػو عمػػػى الػػػذيف مػػػف قبمنػػػا ربنػػػا و ال ُتحممنػػػا: كمثمػػو قكلػػػو تعػػػالى

َحتَّػػػػى ِإَذا َرَأى فػػػػي أىػػػػؿ اإليمػػػػاف:  ككرد االحتمػػػػاؿ بيػػػػذه الداللػػػػة المعجميػػػػة فػػػػي قػػػػكؿ اإلمػػػػاـ عمػػػػي ،[286البقػػػػرة/]بػػػػو
ـْ َعَمػػػػى َاأْلََذى ِفػػػػي َمَحبَِّتػػػػِو َوَااِلْحِتَمػػػػاَؿ ِلْمَمْكػػػػُروِه ِمػػػػْف َخْوِفػػػػِو جَ  ػػػػْبِر ِمػػػػْنُي ـْ ِمػػػػْف َمَضػػػػاِيِؽ َعػػػػَؿ لَ َالمَّػػػػُو ُسػػػػْبَحاَنُو ِجػػػػدَّ َالصَّ ُيػػػػ

َاْلَببَلِء َفَرًجا
(2). 

ا فاالحتمػػػػػاؿ ىػػػػػك ))مػػػػػا ال يكػػػػػكف تصػػػػػكر طرفيػػػػػو كافينػػػػػا، بػػػػػؿ يتػػػػػردد الػػػػػذىف فػػػػػي النسػػػػػبة بينيمػػػػػا، كييػػػػػراد      كأمػػػػػا اصػػػػػطبلحن
، كال أرـك التكسػػػػػػػع فػػػػػػػي بيػػػػػػػاف معنػػػػػػػى االحتمػػػػػػػاؿ الػػػػػػػذم سػػػػػػػبقني إلػػػػػػػى بيانػػػػػػػو مفصػػػػػػػبلن بعػػػػػػػض (3)بػػػػػػػو اإلمكػػػػػػػاف الػػػػػػػذىني((

نمػػػػا سػػػػأكتفي بعػػػػرض مسػػػػألتيف ميمتػػػػيف لفيػػػػـ ظػػػػاىرة االحتمػػػػاؿ فػػػػي النحػػػػك، تمثػػػػؿ األكلػػػػى كجػػػػكد عػػػػدد مػػػػف ، (4)البػػػػاحثيف كا 
المصػػػػطمحات تتنػػػػازع مصػػػػػطمح االحتمػػػػاؿ فػػػػي الداللػػػػػة عمػػػػى ىػػػػذه الظػػػػػاىرة النحكيػػػػة، كالثانيػػػػة: االخػػػػػتبلؼ فػػػػي تقيػػػػيـ أثػػػػػر 

ر السػػػػػعة المغكيػػػػػة كالمركنػػػػػة االحتمػػػػػاؿ فػػػػػي الػػػػػدرس النحػػػػػكم العربػػػػػي، أىػػػػػك أثػػػػػر حسػػػػػف كمفيػػػػػد؛ ألنػػػػػو مظيػػػػػر مػػػػػف مظػػػػػاى
 التعبيرية، أـ أنَّو أثر سمبي يؤدم إلى تعقيد النحك، كالفكضى في الدالالت؟.

كقبػػػػؿ الػػػػدخكؿ فػػػػي ىػػػػاتيف المسػػػػألتيف ال بػػػػد مػػػػف بيػػػػاف معنػػػػى االحتمػػػػاؿ النحػػػػكم، كىػػػػك ػػػػػػػػ فيمػػػػا  أراه ػػػػػػ : إمكػػػػاف قيػػػػاـ     
 كثر ضمف النص المغكم الكاحد.مفردة في تركيب أك التركيب كمو بكظيفتيف نحكيتيف أك أ

 المصطمحات التي تقارب االحتماؿ النحوي:   
 ىناؾ مجمكعة مف المصطمحات تطمؽ أحياننا لمداللة عمى ما يدؿ عميو االحتماؿ في النحك، كأشيرىا:      
  المشكؿ: أواًل:     
. كىػػػػػػك (5)مىط كأىٍشػػػػػػكىمىٍت عمػػػػػػيَّ األىخبػػػػػػار((معنػػػػػػاه فػػػػػػي المغػػػػػػة األمػػػػػػر المشػػػػػػتبو، يقػػػػػػاؿ: ))أىشػػػػػػكؿ عمػػػػػػٌي األمػػػػػػر، ًإذا اٍخػػػػػػتى      

عرابػػػػػو، ))كالمػػػػراد بػػػػو مػػػػا يػػػػػكىـ التعػػػػارض بػػػػيف اآليػػػػات(( ، كربمػػػػػا (6)مصػػػػطمح أكثػػػػر مػػػػا شػػػػاع فػػػػػي كتػػػػب تفسػػػػير القػػػػرآف كا 
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كػػػػاف لصػػػػمة النحػػػػك العربػػػػي بالبحػػػػث القرآنػػػػي أثػػػػر فػػػػي اسػػػػتعماؿ النحػػػػاة المصػػػػطمح حتػػػػى أنيػػػػـ جعمػػػػكه فػػػػي أسػػػػماء بعػػػػض 
 .  (7)كتبيـ
أرتػػػػًض ىػػػػذا المصػػػػطمح عنكاننػػػػا ليػػػػذه الدراسػػػػة؛ ألٌف المشػػػػكؿ أكسػػػػع داللػػػػة مػػػػف االحتمػػػػاؿ؛ إذ ))المشػػػػكؿ ىػػػػك مػػػػا كلػػػػـ      

ػػػػػػعيب نيػػػػػػؿ مػػػػػػراده بسػػػػػػبب االحتمػػػػػػاؿ كتعػػػػػػدد األكجػػػػػػو فيػػػػػػو أـ ( 8)ال ينػػػػػػاؿ المػػػػػػراد منػػػػػػو إال بتأمػػػػػػؿ بعػػػػػػد الطمػػػػػػب(( سػػػػػػكاء أصى
ػػػػػض كاحتػػػػػاج إلػػػػػى  ا، كغمي بيػػػػػاف كقػػػػػع ضػػػػػمف المشػػػػػكؿ، فبػػػػػذلؾ دخمػػػػػت لغرابتػػػػػو كبيعػػػػػد تفسػػػػػيره ))فكػػػػػؿ مػػػػػا لػػػػػـ يكػػػػػف كاضػػػػػحن

ىػػػػػػ( إلػػػػػى 1158ذىػػػػػب التيػػػػػانكم )بعػػػػػد ثانينػػػػػا: الجػػػػػكاز أك التجػػػػػكيز: ،(9)جميػػػػػع الظػػػػػكاىر التػػػػػي تحتػػػػػاج إلػػػػػى بيػػػػػاف ضػػػػػمنو((
، كبإضػػػػػافة المصػػػػػطمحيف إلػػػػػػى (10)تػػػػػرادؼ الجػػػػػائز كالمحتمػػػػػؿ بمحػػػػػاظ أف الجػػػػػائز غيػػػػػر نػػػػػاؼ لغيػػػػػره، إذ فيػػػػػو شػػػػػؾ كتػػػػػردد

ف الجػػػػػكاز النحػػػػػكم))يعني إباحػػػػػة كجيػػػػػيف أك أكثػػػػػر فػػػػػي كممػػػػػة أك فػػػػػي أسػػػػػمكب معػػػػػيف كال النحػػػػػك يتضػػػػػح الفػػػػػارؽ بينيمػػػػػا؛ أل
ف  (11)ينػػػػتج عػػػػف ذلػػػػؾ تغيػػػػر فػػػػي داللػػػػة األسػػػػمكب غالبنػػػػا(( فػػػػي حػػػػيف إفَّ تغيػػػػر الداللػػػػة أمػػػػر مػػػػبلـز لبلحتمػػػػاالت النحكيػػػػة كا 

ؽ ىػػػػك مػػػػا جعمنػػػػي اختػػػػار ، كىػػػػذا الفػػػػار (12)كثػػػػرت، نعػػػػـ قػػػػد تتقػػػػارب الػػػػدالالت فيبػػػػدك كػػػػأف المعنػػػػى كاحػػػػد كىػػػػك لػػػػيس بكاحػػػػد
مصػػػػػطمح االحتمػػػػػاؿ عمػػػػػى الجػػػػػكاز، فػػػػػإنني فػػػػػي ىػػػػػذا البحػػػػػث حػػػػػريص عمػػػػػى بيػػػػػاف دالالت الكجػػػػػكه المحتممػػػػػة كأثرىػػػػػا فػػػػػي 

 المعنى العاـ.
 التوجيو أو تعدد الوجوه:  ثانيًا:   

((175قػػػػػاؿ الفراىيػػػػػدم )      ٍسػػػػػتىٍقبىؿي كػػػػػػٌؿ شػػػػػيءو ىػػػػػػػ(: ))الكىٍجػػػػػوي: مي
لشػػػػػػيء عػػػػػف كجيػػػػػػو. ، كييقػػػػػػاؿ مجػػػػػازنا: ))صػػػػػرفت ا (13)

ق( التكجيػػػػػػػو بأنػػػػػػػو ))إيػػػػػػػراد الكػػػػػػػبلـ محػػػػػػػتمبلن 816، كعػػػػػػػٌرؼ السػػػػػػػيد الجرجػػػػػػػاني) (14)كلػػػػػػػيس لكبلمػػػػػػػؾ ىػػػػػػػذا كجػػػػػػػو صػػػػػػػٌحة((
 .  (15)لكجييف مختمفيف((

 كقد رٌجحتي مصطمح االحتماؿ عمى التكجيو كنحكه في ىذا البحث ألسباب أىميا:     
ػػػػػا مػػػػػف أكثػػػػػر مػػػػػا يسػػػػػتعمؿ مصػػػػػطمح التكجيػػػػػو فػػػػػي عمػػػػػـك الببلغػػػػػة، ك  .1 ىػػػػػك فييػػػػػا مػػػػػف المحسػػػػػنات المعنكيػػػػػة، كييعػػػػػد نكعن

التبلعػػػػػػػب الببلغػػػػػػػػي باأللفػػػػػػػاظ كالمقػػػػػػػػكالت إلظيػػػػػػػػار قػػػػػػػدرة المنشػػػػػػػػ  عمػػػػػػػى تمػػػػػػػػكيف الكػػػػػػػػبلـ كتضػػػػػػػميؿ المتمقػػػػػػػػي عػػػػػػػػف 
كىػػػػػػك بيػػػػػػذا قريػػػػػػب مػػػػػػف األحػػػػػػاجي كأللغػػػػػػاز، نعػػػػػػـ يسػػػػػػتعمؿ التكجيػػػػػػو فػػػػػػي النحػػػػػػك كييػػػػػػراد بػػػػػػو  (16)المقصػػػػػػكد الحقيقػػػػػػي

 س في ىذا المعنى داللة عمى االحتماؿ الذم نقصده.كلي (17)))تحديد كجو ما لمحكـ((
أفَّ االحتمػػػػػػاؿ النحػػػػػػكم مصػػػػػػطمح طالمػػػػػػا تػػػػػػردد فػػػػػػي عبػػػػػػارات المغػػػػػػكييف المحػػػػػػدثيف حتػػػػػػى أفَّ مػػػػػػنيـ مػػػػػػف عػػػػػػٌده مػػػػػػف  .2

عمػػػػػػػى الػػػػػػػرغـ مػػػػػػػف اسػػػػػػػتعماؿ النحػػػػػػػاة األقػػػػػػػدميف االحتمػػػػػػػاؿ أك أحػػػػػػػد مشػػػػػػػتقاتو فػػػػػػػي  (18)النظريػػػػػػػات المسػػػػػػػانية الحديثػػػػػػػة
ا لمتػػػػػراث مػػػػػع االعتػػػػػداد بمػػػػػا جػػػػػاء بػػػػػو الػػػػػدرس المغػػػػػكم كعميػػػػػو يكػػػػػكف تب ،(19)كتػػػػػبيـ نػػػػػي البحػػػػػث المصػػػػػطمح اسػػػػػتميامن

 الحديث كمكاكبتو.
ػػػػا معرفينػػػػا فػػػػي جػػػػؿ العمػػػػـك مػػػػف دكف أف يخػػػػتص بكاحػػػػد منيػػػػا؛ كذلػػػػؾ بعػػػػد التطػػػػكر  .3 أفَّ فكػػػػرة االحتمػػػػاؿ أضػػػػحت منيجن

، فقػػػػد خطػػػػ(20)الػػػػذم أصػػػػابيا، كتحررىػػػػا مػػػػف سػػػػطكة التعمػػػػيـ ا كمػػػػازاؿ يخطػػػػك خطػػػػكات ، كعمػػػػـ النحػػػػك مػػػػف ىػػػػذه العمػػػػـك
 كاثقة تجاه التطكر كالتجديد في تفسير الظكاىر التركيبية.

 أثر االحتماؿ في النحو: 
آخػػػػػذ بعػػػػػض الدارسػػػػػيف النحػػػػػكييف عمػػػػػى تقصػػػػػييـ االحتمػػػػػاالت الممكنػػػػػة فػػػػػي تحميػػػػػؿ النصػػػػػكص، كذىػػػػػب إلػػػػػى أنيػػػػػـ      

))كثػػػػرة االحتمػػػػػاالت ال  ، كأفٌ  (21)جػػػػو الكػػػػبلـ((بيػػػػذا العمػػػػؿ لػػػػـ يجعمػػػػكا لمنحك))كممػػػػة حاسػػػػمة، كقػػػػكال باتنػػػػا، ككثػػػػركا مػػػػف أك 
 .  (22)تزيد المغة كنحكىا إال تعقيدا كمف ثـ نفكر أىميا منيا، فكيؼ باألبعديف؟((

 كيمكف رد ىذا الميدعى بأمكر تسكغ كجكد االحتماؿ في البحث النحكم، كتظير أىميتو فيو، كىي:      
ي ال يمنػػػػع مػػػػف الحمػػػػؿ عمػػػػى أحػػػػدىا مػػػػانع، فالكجػػػػو المحتمػػػػؿ يخػػػػتص االحتمػػػػاؿ بػػػػالكجكه المضػػػػبكطة المبرىنػػػػة التػػػػ .1

ف لػػػػػػـ يكػػػػػػف مؤكػػػػػػدنا، أمػػػػػػا الكجػػػػػػكه التػػػػػػي تفتقػػػػػػر إلػػػػػػى الضػػػػػػبط كالدقػػػػػػة العمميػػػػػػة فميسػػػػػػت مػػػػػػف  ضػػػػػػرب مػػػػػػف الصػػػػػػكاب كا 
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، كقػػػػػد ذـ العممػػػػػاء ىػػػػػذا (23)االحتمػػػػػاؿ، كغالبنػػػػػا مػػػػػا تكػػػػػكف نتػػػػػاج زىػػػػػك النحػػػػػكم بصػػػػػنعتو، كسػػػػػعيو إلبػػػػػراز مكنتػػػػػو فييػػػػػا
 .(24)كائب التي البد مف تخميص النحك منياالفعؿ كعٌدكه مف الش

قٌممػػػػػا يتعمػػػػػد منشػػػػػ  الػػػػػنص المغػػػػػكم االحتمػػػػػاؿ النحػػػػػكم فػػػػػي تراكيػػػػػب نصػػػػػو، إنمػػػػػا تنشػػػػػأ االحتمػػػػػاالت عػػػػػادة بأسػػػػػباب  .2
خارجػػػػػة عػػػػػف إرادتػػػػػو، أىميػػػػػا التبػػػػػايف فػػػػػي فيػػػػػـ الػػػػػنص كاسػػػػػتيعابو بػػػػػيف محمميػػػػػو أك شػػػػػارحيو كاخػػػػػتبلفيـ فػػػػػي التكجػػػػػو 

 .(25)الفكرم أك العقدم
إخضػػػػػػاع األحكػػػػػػاـ النحكيػػػػػػة لمقطػػػػػػع كالجػػػػػػـز مطمقنػػػػػػا، فػػػػػػاف المغػػػػػػة تعكػػػػػػس الطبيعػػػػػػة اإلنسػػػػػػانية المشػػػػػػككة  ال يمكػػػػػػف .3

 .(26)كالغامضة
أكثػػػػػر مػػػػػا يعتػػػػػكر االحتمػػػػػاؿ النحػػػػػكم النصػػػػػكص المكتكبػػػػػة؛ لخمكىػػػػػا مػػػػػف مبلبسػػػػػات الحػػػػػاؿ، قػػػػػاؿ فنػػػػػدريس: ))فػػػػػي  .4

 . (27)المغات المكتكبة دكف غيرىا يكجد التردد كنقاش العمماء((
ظػػػػػاىرة تكتنػػػػػؼ نحػػػػػك اغمػػػػػب المغػػػػػات، كليسػػػػػت خاصػػػػػة بنحػػػػػك المغػػػػػة العربيػػػػػة حتػػػػػى ييػػػػػبلـ عممػػػػػاؤه، ففػػػػػي  االحتمػػػػػاؿ .5

 .Jhon is hard to convince                             اإلنجميزية ػػػػ مثبلن ػػػ الجممة اآلتية:
 .It is hard for Jhon to convince ( ىك الفاعؿ فييا، فيككف المعنى:Jhonتحتمؿ أف يككف )
 ( مفعكالن بو ناب عف الفاعؿ؛ ألف الجممة مبنية لممجيكؿ، كالمعنى: Jhonكتحتمؿ أف يككف )

     It is hard to convince Jhon. 
ىػػػػػ( : ))كاعمػػػػـ أنػػػػو 471االحتمػػػػاؿ مظيػػػػر جمػػػػالي يرفػػػػع مػػػػف شػػػػأف الػػػػنص المحتمػػػػؿ، قػػػػاؿ عبػػػػد القػػػػاىر الجرجػػػػاني) .6

كجػػػػو الػػػػذم ىػػػػك عميػػػػو حتػػػػى يشػػػػكؿ، كحتػػػػى ال يحتػػػػاج فػػػػي العمػػػػـ بػػػػأف إذا كػػػػاف بيننػػػػا فػػػػي الشػػػػيء أنػػػػو ال يحتمػػػػؿ إال ال
نمػػػا تكػػػكف المزيػػػة كيجػػػب الفضػػػؿ إذا احتمػػػؿ فػػػي ظػػػػاىر  ذلػػػؾ حقػػػو، كأنػػػو الصػػػكاب إلػػػى فكػػػر كركيػػػة فػػػبل   مزيػػػة، كا 

الحاؿ غير الكجو الذم جاء عميو كجينا آخر((
(28). 

دحمػػػػػػة فػػػػػػي النصػػػػػػكص الرفيعػػػػػػة؛ فإنو))بقػػػػػػدر ييػػػػػػدؼ االحتمػػػػػػاؿ فػػػػػػي النحػػػػػػك إلػػػػػػى استقصػػػػػػاء الػػػػػػدالالت المتعػػػػػػددة كالمز    
      ، كال كسيمة لحفظ ىذه الدالالت كعدـ التفريط بيا غير االحتماؿ.(29)ذلؾ التعدد كالثراء تككف منزلة النصكص((

َـّ البػػػػاء،     ػػػػا األداة فقػػػػد ذكرىػػػػا سػػػػيبكيو فػػػػي قكلػػػػو: ))كلمقسػػػػـ كالمقسػػػػـ بػػػػو أدكات فػػػػي حػػػػركؼ الجػػػػٌر، كأكثرىػػػػا الػػػػكاك، ثػػػػ أمى
َـّ التػػػػػػاء، كال تػػػػػػدخؿ إال فػػػػػػي كاحػػػػػػد((يػػػػػػدخبل كاألداة مصػػػػػػطمح عنػػػػػػد البصػػػػػػرييف ييػػػػػػرادؼ  (30)ف عمػػػػػػى كػػػػػػؿّْ محمػػػػػػكؼ بػػػػػػو. ثػػػػػػ

الحػػػرؼ القسػػػيـ المقابػػػؿ لبلسػػػـ، كالفعػػػؿ فػػػي قسػػػمة الكػػػبلـ عنػػػدىـ، قػػػاؿ ابػػػف السػػػراج: ))اعمػػػـ: أنػػػو إنمػػػا كقػػػع التغييػػػر مػػػف 
 .(31)غير كال تتغير((ىذه الثبلثة في االسـ كالفعؿ دكف الحرؼ ألف الحركؼ أدكات تي 

بعػػػػػد مػػػػػا  (32)كشػػػػػاع اسػػػػػتعماؿ مصػػػػػطمح األداة فػػػػػي النحػػػػػك الكػػػػػكفي؛ ألنيػػػػػـ أحمػػػػػكه محػػػػػؿ الحػػػػػرؼ فػػػػػي أقسػػػػػاـ الكػػػػػبلـ     
 .(33)تكسعكا في مدلكلو ليشمؿ فضبل عف الحركؼ بعض األسماء، كاألسماء المكصكلة، كأسماء األفعاؿ

ػ)المفردات( كقػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػي تفسػػػػػػػػيرىا: ))كأعنػػػػػػػػي بػػػػػػػػالمفردات كعٌبػػػػػػػػر ابػػػػػػػػف ىشػػػػػػػػاـ األنصػػػػػػػػارم عػػػػػػػػف مفيػػػػػػػػـك األدكات بػػػػػػػػ     
، مػػػػع رجكعػػػػو إلػػػػى تسػػػػمية األداة (34)الحػػػػركؼ كمػػػػا تضػػػػمف معناىػػػػا مػػػػف األسػػػػماء كالظػػػػركؼ فإنيػػػػا المحتاجػػػػة إلػػػػى ذلػػػػؾ((

 .(35)في شرح بعض تمؾ المفردات، كقكلو: ))األلؼ أصؿ أدكات االستفياـ((
مصػػػػػػطمح األداة مسػػػػػػتكينا؛ السػػػػػػتيعابو جميػػػػػػع أجػػػػػػزاء مفيكمػػػػػػو، فقػػػػػػد كفػػػػػػي كتػػػػػػاب )اإلتقػػػػػػاف فػػػػػػي عمػػػػػػـك القػػػػػػرآف( أجػػػػػػد       

ػػػػػػا بمعرفػػػػػػة األدكات التػػػػػػي يعنػػػػػػى بيػػػػػػا ))الحػػػػػػركؼ كمػػػػػػا شػػػػػػاكميا مػػػػػػف األسػػػػػػماء كاألفعػػػػػػاؿ  عقػػػػػػد السػػػػػػيكطي فيػػػػػػو بابنػػػػػػا خاصن
،كالمقصػػػػػػػكد بالمشػػػػػػػاكمة االشػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػي الكظيفػػػػػػػة المعنكيػػػػػػػة داخػػػػػػػؿ الجممػػػػػػػة، فأسػػػػػػػماء االسػػػػػػػتفياـ أدكات؛ (36) كالظػػػػػػػركؼ((

 ا تشترؾ مع اليمزة في المعنى، ككذلؾ )ليس(؛ ألنيا تفيد ما تفيده حركؼ النفي، كعمى ذلؾ فقس.ألني
كمػػػػػػف المحػػػػػػدثيف عػػػػػػٌرؼ الػػػػػػدكتكر مصػػػػػػطفى النحػػػػػػاس األدكات بأنيػػػػػػا ))ركابػػػػػػط تػػػػػػربط أجػػػػػػزاء الجممػػػػػػة بعضػػػػػػيا مػػػػػػع       

 . (37)بعض كتدؿ عمى مختمؼ العبلقات الداخمية بينيا((



  م2014/أٌلول            جامعة بابل /األساسٌةكلٌة التربٌة  مجلة     11العدد/

311 

)األداة( عنػػػػػػػػد النحػػػػػػػػكييف حػػػػػػػػركؼ المعػػػػػػػػاني، كأسػػػػػػػػماء االسػػػػػػػػتفياـ، كأسػػػػػػػػماء  ه التسػػػػػػػػميةكينضػػػػػػػػكم تحػػػػػػػػت ىػػػػػػػػذ          
 . (38)الشرط، كبقية أدكات النفي، كاألسماء التي خمصت لمظرفية، كغير ذلؾ

كفػػػػػػي ىػػػػػػذا البحػػػػػػث سػػػػػػأعرض احتمػػػػػػاالت شػػػػػػراح )نيػػػػػػج الببلغػػػػػػة( فػػػػػػي معػػػػػػاني األدكات الػػػػػػكاردة فػػػػػػي خطػػػػػػب اإلمػػػػػػاـ      
 كفي كظائفيا.  عمي
 : ث األوؿ: االحتماؿ في األدوات األحاديةالمبح

 :أواًل: الباء
، كقػػػػػػد أكصػػػػػػميا بعضػػػػػػيـ إلػػػػػػى كاحػػػػػػد كعشػػػػػػريف (39)حػػػػػػرؼ جػػػػػػر يػػػػػػأتي لمعػػػػػػاف متعػػػػػػددة ذكرىػػػػػػا النحكيػػػػػػكف كالمغكيػػػػػػكف      
ٌف ىذه المعاني الكثيرة ليي الدافع الرئيس الذم دفع شٌراح النيج إلى االحتماؿ فييا.(40)معنى  ، كا 
َلْيَيػػػا َحاَكَمَيػػػا: ))إلمػػػاـ ففػػػي قػػػكؿ ا       ـُ َبػػػْؿ َتَجمَّػػػى َلَيػػػا ِبَيػػػا َوِبَيػػػا ِاْمَتَنػػػَع ِمْنَيػػػا َواِ  ـْ ُتِحػػػْط ِبػػػِو َاأْلَْوَىػػػا ذكػػػر  (41)((َلػػػ

ابػػػػف ميػػػػثـ البحرانػػػػي أٌف ))البػػػػاء فػػػػي )بيػػػػا( ]األكلػػػػى[ لمسػػػػببية. إذ كجكدىػػػػا ىػػػػك السػػػػبب المػػػػادم فػػػػي تجميػػػػو ليػػػػا، كيحتمػػػػؿ 
 .(42)تجمى ليا في كجكدىا((أف تككف بمعنى )في(، أم: 

 كاألرجػػػػح مػػػػف االحتمػػػػاليف أف تكػػػػكف البػػػػاء بمعنػػػػى )فػػػػي(؛ لمػػػػا كرد فػػػػي األثػػػػر منسػػػػكبنا إلػػػػى اإلمػػػػاـ جعفػػػػر الصػػػػادؽ     
فيػػػػو تصػػػػريح بػػػػالحرؼ )فػػػػي( مػػػػع تجمػػػػي البػػػػارم عػػػػٌز كجػػػػٌؿ، كىػػػػك قكلػػػػو: ))لقػػػػد تجمػػػػى ا لخمقػػػػو فػػػػي كبلمػػػػو، كلكػػػػنيـ ال 

ـٍ آيىاًتنىػػػػػا ًفػػػػػي مناسػػػػػبة لطيفػػػػػة تػػػػػدرؾ بػػػػػأدنى تأمػػػػػؿ بػػػػػيف قكلػػػػػو تبػػػػػارؾ تعػػػػػالى: ، زيػػػػػادة عمػػػػػى كجػػػػػكد (43)يبصػػػػػركف(( ػػػػػنيًريًي سى
ػػػػػٍيءو  مىػػػػػٰى كيػػػػػؿّْ شى بّْػػػػػؾى أىنَّػػػػػوي عى ـٍ يىٍكػػػػػًؼ ًبرى لىػػػػػ ػػػػػؽُّ أىكى ـٍ أىنَّػػػػػوي اٍلحى تَّػػػػػٰى يىتىبىػػػػػيَّفى لىييػػػػػ ـٍ حى ًفػػػػػي أىٍنفيًسػػػػػًي ػػػػػًييده اآٍلفىػػػػػاًؽ كى [ كبػػػػػيف 53]فصػػػػػمت/  شى

، كالسػػػػتعماؿ (44)ف ا تبػػػػارؾ كتعػػػػالى إنمػػػػا يظيػػػػر كيتجمػػػػى باياتػػػػو ال بذاتػػػػو المقدسػػػػة، فػػػػا الشػػػػاىد فػػػػي خطبػػػػة األميػػػػر
 الحرؼ )في( في اآلية المباركة داللة عمى أٌف المعنى في الخطبة يقتضي )في( أك ما يؤدم معناه.

ُكػػػػػوا ِبأَ مػػػػػكِاْلػػػػػزَ ))كفػػػػػي قكلػػػػػو:       ـْ َواَل ا َاأْلَْرَض َوِاْصػػػػػِبُروا َعَمػػػػػى َاْلػػػػػَببَلِء َواَل ُتَحرّْ ـْ ِفػػػػػي َىػػػػػَوى َأْلِسػػػػػَنِتُك ـْ َوُسػػػػػُيوِفُك ْيػػػػػِديُك
ـْ  ْمػػػػُو َالمَّػػػػُو َلُكػػػػ ـْ ُيَعجّْ ، كالمعنػػػػى: ال تحركػػػػكا أيػػػػديكـ (46)يجػػػػكز كػػػػكف البػػػػاء فػػػػي ) بأيػػػػديكـ ( زائػػػػدة (45)((َتْسػػػػَتْعِجُموا ِبَمػػػػا َلػػػػ

 ترض طاعتو.كسيكفكـ في ىكل ألسنتكـ، كأٌف في ذلؾ نيينا عف الجياد مف غير إذف اإلماـ المف
كيجػػػػػػكز أف يكػػػػػػكف مفعػػػػػػكؿ )تحركػػػػػػكا( محػػػػػػذكفنا كتكػػػػػػكف )البػػػػػػاء (غيػػػػػػر زائػػػػػػدة عمػػػػػػى أحػػػػػػد معنيػػػػػػيف: األكؿ: أنيػػػػػػا دالػػػػػػة      

. كالثػػػػػاني: أف (47)عمػػػػػى السػػػػػببية، أم: ال تحركػػػػػكا الفتنػػػػػة أك نحكىػػػػػا فيمػػػػػا تيػػػػػككف بسػػػػػبب أٌف لكػػػػػـ يػػػػػدنا قكيػػػػػة كسػػػػػيفنا قاطعنػػػػػا
 . (48)بأيديكـ كسيكفكـ في ىكل ألسنتكـ تككف لبلستعانة، أم: ال تحرككا مستعينيف

، ككػػػػذلؾ أٌنػػػػو ال دليػػػػؿ فػػػػي الكػػػػبلـ يسػػػػٌكغ حػػػػذؼ (49)كقػػػػد يؤيػػػػد القػػػػكؿ بزيػػػػادة )البػػػػاء( ركايػػػػة بعضػػػػيـ الػػػػنص بإسػػػػقاطيا     
 المفعكؿ فيما لك قيؿ بعدـ زيادتيا.

نمػػػػػا ىػػػػػي زيػػػػػادة لفظيػػػػػة مػػػػػف       حيػػػػػث اإلعػػػػػراب كالصػػػػػنعة  كال ينبغػػػػػي أف يفيػػػػػـ مػػػػػف ىػػػػػذه الزيػػػػػادة , زيػػػػػادة المعنكيػػػػػة كا 
، فػػػػػاف الحػػػػػركؼ الزائػػػػػدة بعمكميػػػػػا ))تفيػػػػػد تككيػػػػػد المعنػػػػػى فػػػػػي الجممػػػػػة كميػػػػػا؛ ألفَّ زيػػػػػادة الحػػػػػرؼ تيعػػػػػدُّ بمنزلػػػػػة (50)كحسػػػػػب

إعػػػػػادة الجممػػػػػة كميػػػػػا، كتفيػػػػػد مػػػػػا يفيػػػػػده تكرارىػػػػػا بدكنػػػػػو؛ سػػػػػكاء أكػػػػػاف الحػػػػػرؼ الزائػػػػػد فػػػػػي أكليػػػػػا، أـ فػػػػػي كسػػػػػطيا، أـ فػػػػػي 
 .(51)آخرىا((
ػػػا فػػػي قكلػػػو:كمػػػف االحتمػػػا      َاْلَحْمػػػُد ِلمَّػػػِو َاْلَفاِشػػػي ِفػػػي َاْلَخْمػػػِؽ َحْمػػػُدُه َوَاْلَغاِلػػػِب ُجْنػػػُدُه َوَاْلُمَتَعػػػاِلي َجػػػدُُّه َأْحَمػػػُدُه )) ؿ أيضن

ـَ ِبَمػػػ ـَ ِحْمُمػػػُو َفَعَفػػػا َوَعػػػَدَؿ ِفػػػي ُكػػػؿّْ َمػػػا َقَضػػػى َوَعِمػػػ ِئػػػِو َاْلِعَظػػػاـِ َالَّػػػِذي َعُظػػػ ا َيْمِضػػػي َوَمػػػا َمَضػػػى َعَمػػػى ِنَعِمػػػِو َالتُّػػػَؤاـِ َوآاَل
ـْ ِبُحْكِمػػػػوِ  ، فقػػػػد منػػػػع ابػػػػف أبػػػػي الحديػػػػد كػػػػكف البػػػػاء فػػػػي )بعممػػػػو( لمسػػػػببية، كمػػػػا (52)((ُمْبتَػػػػِدِع َاْلَخبَلِئػػػػِؽ ِبِعْمِمػػػػِو َوُمْنِشػػػػِئِي

. كفٌصػػػػػؿ البحرانػػػػػي فػػػػػي (53))البػػػػػاء( لممصػػػػػاحبة، كمػػػػػا ييقػػػػػاؿ: خػػػػػرج زيػػػػػد بسػػػػػبلحو ييقػػػػػاؿ: ىػػػػػكل الحجػػػػػر بثقمػػػػػو، كعنػػػػػده أفٌ 
نػػػػاطؽ بػػػػأٌف العمػػػػـ ىنػػػػا سػػػػبب  الحتمػػػػاؿ كمعنػػػػى كػػػػؿ كجػػػػو فيػػػػو إذ قػػػػاؿ: ))مبتػػػػدع الخبلئػػػػؽ بعممػػػػو. ظػػػػاىر كبلمػػػػو منشػػػػأ ا

لمػػػػا ابتػػػػدع مػػػػف خمقػػػػو ك ال شػػػػٌؾ أٌف السػػػػبب لػػػػو تقػػػػٌدـ عمػػػػى المسػػػػٌبب مػػػػف جيػػػػة مػػػػا ىػػػػك سػػػػبب كىػػػػذا ىػػػػك مػػػػذىب جميػػػػكر 
مػػػػػػـك كالتػػػػػػابع يمتنػػػػػػع أف يكػػػػػػكف سػػػػػػببا. فالبػػػػػػاء ، كالخػػػػػػبلؼ فيػػػػػػو مػػػػػػع المتكٌممػػػػػػيف. إذ قػػػػػػالكا: إٌف العمػػػػػػـ تػػػػػػابع لممع(54)الحكمػػػػػػاء
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، ثػػػػػـ يميػػػػػؿ إلػػػػػى معنػػػػػى السػػػػػببية بقكلػػػػػو: ))كنحػػػػػف إذا (55)عمػػػػػى رأييػػػػػـ إذف لبلستصػػػػػحاب، كعمػػػػػى الػػػػػرأم األٌكؿ لمتسػػػػػٌبب((
ٌنمػػػػا  حٌققنػػػػا القػػػػكؿ كقمنػػػػا: إٌنػػػػو ال صػػػػفة لػػػػو تعػػػػالى تزيػػػػد عمػػػػى ذاتػػػػو ك كانػػػػت ذاتػػػػو ك عممػػػػو ك قدرتػػػػو ك إرادتػػػػو شػػػػيئا كاحػػػػدا كا 

حسػػػػػػػب اعتبػػػػػػػارات تحػػػػػػػدثيا عقكلنػػػػػػػا الضػػػػػػػعيفة بالقيػػػػػػػاس إلػػػػػػػى مخمكقاتػػػػػػػو ... لػػػػػػػـ يبػػػػػػػؽ تفػػػػػػػاكت فػػػػػػػي أف يسػػػػػػػتند تختمػػػػػػػؼ ب
 . (56)المخمكقات إلى ذاتو أك إلى عممو أك إلى قدرتو أك غيرىما((

  :(57)كببياف أكثر، إفَّ الصفات التي لمبارم عزَّ كجؿَّ عمى نكعيف     
الػػػػػذات اإللييػػػػػة عينيػػػػػا، فاالمتيػػػػػاز فػػػػػي ىػػػػػذه الصػػػػػفات يكػػػػػكف صػػػػػفات الػػػػػذات، كتعنػػػػػي الكمػػػػػاؿ المطمػػػػػؽ الػػػػػذم ىػػػػػك  .1

 مف جية التعمؽ ال مف جية أصميا، ألٌنيا جميعنا ذات كاحدة.
صػػػػػفات األفعػػػػػاؿ، كىػػػػػي حادثػػػػػة خارجػػػػػة عػػػػػف الػػػػػذات المقدسػػػػػة إنمػػػػػا تتعمػػػػػؽ بأفعاليػػػػػا كأثارىػػػػػا، كتينتػػػػػزع مػػػػػف االرتبػػػػػاط  .2

عػػػػػالى بإحػػػػػداىا كبضػػػػػدىا، فيقػػػػػاؿ: ىػػػػػك الػػػػػرازؽ الكجػػػػػكدم لممخمكقػػػػػات بػػػػػا جػػػػػٌؿ كعػػػػػبل. كلػػػػػذلؾ يمكػػػػػف أف يتصػػػػػؼ ت
 كالمانع، كالمحيي كالمميت...، عمى حيف ال يجكز سمب الصفة الذاتية عنو تبارؾ كتعالى كاثبات نقيضيا. 

كم عػػػػػػف       كالعمػػػػػػـ مػػػػػػف صػػػػػػفات ا الذاتيػػػػػػة، فيػػػػػػك سػػػػػػبحانو مكجػػػػػػكد عػػػػػػالـ، كال يمكػػػػػػف أف يكصػػػػػػؼ بالجيػػػػػػؿ مطمقنػػػػػػا، ري
(( أٌنو قاؿ:  اإلماـ الصادؽ  . (58)))لـ يزؿ ا عٌز كجٌؿ ربنا كالعمـ ذاتو كال معمـك

كبيػػػػػذا ينػػػػػدفع ظػػػػػف مػػػػػف يظػػػػػف أٌف القػػػػػكؿ بسػػػػػببية البػػػػػاء فػػػػػي شػػػػػاىد الخطبػػػػػة ضػػػػػرب مػػػػػف الشػػػػػرؾ، فالسػػػػػبب )العمػػػػػـ(      
 مصداؽ عيني لممسبب )الذات اإلليية( كال يمكف أف ييتعقؿ ككف شريؾ الشيء عينو.

  ثانًيا: البلـ:
، كقيػػػػػػؿ: إٌف أصػػػػػػؿ معانيػػػػػػو (59)ف: أحػػػػػػدىما: حػػػػػرؼ جػػػػػػر يفيػػػػػػد معنػػػػػػى الممػػػػػؾ كاالسػػػػػػتحقاؽ عنػػػػػػد سػػػػػيبكيوكىػػػػػي نكعػػػػػػا     

. كاآلخػػػػػػر: لػػػػػػيس (61)كقػػػػػػد بمػػػػػػو الػػػػػػدكتكر عبػػػػػػد اليػػػػػػادم الفضػػػػػػمي بػػػػػػبلـ الجػػػػػػر سػػػػػػبعة كعشػػػػػػريف صػػػػػػنفنا ،(61)االختصػػػػػػاص
 بحرؼ جر، مثؿ: الـ االبتداء، كالـ األمر، كغيرىا.

احتممػػػػت فيػػػػػو الػػػػبلـ مػػػػف النػػػػكع الثػػػػػاني أكثػػػػر مػػػػف كجػػػػو، كقػػػػػد كرد   عمػػػػي كلػػػػـ أظفػػػػر بشػػػػاىد مػػػػف خطػػػػػب اإلمػػػػاـ     
ٍيمىػػػػوي كىرىًجمىػػػػوي  ػػػػعى ًحٍزبىػػػػوي كىًاٍسػػػػتىٍجمىبى خى مى ػػػػٍيطىافى قىػػػػٍد جى فَّ اىلشَّ ًعػػػػي االحتمػػػػاؿ فػػػػي الـ الجػػػػر فػػػػي مكاضػػػػع منيػػػػا قكلػػػػو: ))أىالى كىاً  فَّ مى  كىاً 

مىػػػػػى نىٍفًسػػػػػي كىالى ليػػػػػبّْسى  ػػػػػا لىبٍَّسػػػػػتي عى ًتي مى ٍنػػػػػوي كى الى  لىبىًصػػػػػيرى كفى عى ػػػػػوي الى يىٍصػػػػػديري اًتحي ٍكضػػػػػان أىنىػػػػػا مى ـٍ حى يٍفػػػػػًرطىفَّ لىييػػػػػ ـي اىلمَّػػػػػًو ألى مىػػػػػيَّ كىاىٍيػػػػػ عى
ييحتمػػػػؿ فػػػػي الػػػػبلـ  (63)فعمػػػػى فػػػػتح ىمػػػػزة )أفػػػػرطٌف( مػػػػف )فػػػػرط( الثبلثػػػػي، أم: سػػػػبؽ القػػػػـك إلػػػػى المػػػػاء، (62)يىعيػػػػكديكفى ًإلىٍيػػػػًو((

[ كالمعنػػػػػى: ألسػػػػػبقٌنيـ إلػػػػػى حػػػػػكض 61]التكبػػػػػة/َويػػػػػؤمف لممػػػػػؤمنيفى:بعػػػػػده أف تكػػػػػكف الـ التعديػػػػػة، كمػػػػػا فػػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػال
 .(64)أنا ماتحو. كييحتمؿ أف تككف الـ التعميؿ، أم: ألسبقٌف ألجميـ إلى حكض

كنػػػػػرل لػػػػػػزـك عػػػػػػٌد الػػػػػػبلـ ىنػػػػػا الـ التعديػػػػػػة لمحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى داللػػػػػة الكػػػػػػبلـ كمػػػػػػا سػػػػػػيؽ إليػػػػػو مػػػػػػف تيديػػػػػػد ككعيػػػػػػد لجنػػػػػػكد      
عمػػػػت الػػػػػبلـ ال ىػػػػػك السػػػػابؽ كالمتقػػػػػدـ إلػػػػػى حػػػػكض العػػػػػذاب الػػػػذم ال ينجػػػػػك مػػػػػف كرده،  ـ التعميػػػػػؿ لكػػػػاف الشػػػػيطاف، فمػػػػػك جي

يتكعػػػػػدىـ بػػػػػأف  . فيػػػػػك(65)كال ييرجػػػػػع إليػػػػػو، كىػػػػػذا عكػػػػػس المػػػػػراد؛ ألٌف المػػػػػراد مثػػػػػؿ قػػػػػكليـ: ))أفرطػػػػػكه إلػػػػػى المػػػػػاء: قػػػػػٌدمكه((
نما يتحقؽ ىذا المعنى بككف البلـ ل  متعدية.يقدميـ ىـ إلى حكض يعذبيـ فيو ذلؾ العذاب، كا 

ِإفَّ َاْلَمػػػػػْرَء ِإَذا َىَمػػػػػَؾ َقػػػػػاَؿ َالنَّػػػػػاُس َمػػػػػا تَػػػػػَرَؾ َوَقاَلػػػػػِت كفػػػػػي الػػػػػبلـ الداخمػػػػػة عمػػػػػى لفػػػػػظ الجبللػػػػػة مػػػػػف قػػػػػكؿ اإلمػػػػػاـ: ))     
ـْ َقْرًضا ـْ َفَقدُّْموا َبْعضًا َيُكْف َلُك ـَ ِلمَِّو آَباُؤُك  االحتماالت اآلتية:  (66)((َاْلَمبَلِئَكُة َما َقدَّ

 ، كالمعنى: إلى ا سيصير آباؤكـ.(68)أك الصيركرة بحسب ما سٌماىا بعضيـ (67)العاقبةإٌنيا الـ  .1
ىػػػػػي ))الـ االختصػػػػػاص، كمػػػػػا ييقػػػػػاؿ: لزيػػػػػد أخ، أم اخػػػػػتص بػػػػػا آبػػػػػاؤكـ، ىػػػػػذا كمػػػػػا ييقػػػػػاؿ:  أنػػػػػت. كىػػػػػذه كممػػػػػة  .2

جػػػػػد الػػػػػديف ابػػػػػف قػػػػػاؿ م (69)يػػػػػراد بيػػػػػا مػػػػػدح المخاطػػػػػب كتفضػػػػػيمو، كمعنػػػػػى تفضػػػػػيمو تخصيصػػػػػو باإلضػػػػػافة إلػػػػػى ا((
ىػػػػػػ(: ))إذا أضػػػػػيؼ الشػػػػػيء إلػػػػػى عظػػػػػيـ شػػػػػريؼ اكتسػػػػػى ًعظمػػػػػا كشػػػػػرفا كمػػػػػا قيػػػػػؿ : بيػػػػػتي المٌػػػػػو كناقػػػػػةي 606األثيػػػػػر )

الٌمو فإذا كيًجد مف الكلد ما يىحسفي مىٍكقعيوي كييٍحمىدي قيؿ لٌمو أبكؾ((
(70). 
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ػػػػا متصػػػػبلن بمػػػػا قبمػػػػو، كعميػػػػو تكػػػػكف الػػػػبلـ  .3 متعمقػػػػة مػػػػع مجركرىػػػػا بالفعػػػػؿ احتمػػػػؿ السرخسػػػػي كػػػػكف )  آبػػػػاؤكـ( كبلمن
)قػػػػػٌدـ( كتفيػػػػػد التعميػػػػػؿ، كالمعنػػػػػى: ))يقػػػػػكؿ النػػػػػاس ألكالد الميػػػػػت: مػػػػػا تػػػػػرؾ لكػػػػػـ آبػػػػػاؤكـ. كتقػػػػػكؿ المبلئكػػػػػة: مػػػػػا أنفػػػػػؽ 

 . (71)في سبيؿ الٌمو في حياتو كقٌدمو لكجو الٌمو عند مكتو ليككف ذخيرة لمنجاتو في اآلخرة((
، جػػػػػػاء (72) دره، كنحػػػػػػكه فػػػػػػي إفادتػػػػػػو التعجػػػػػػب كاالسػػػػػػتعظاـ الػػػػػػبلـ الـ التعجػػػػػػب، كالكػػػػػػبلـ محمػػػػػػكؿ عمػػػػػػى قػػػػػػكليـ: .4

فػػػػػػػي) تيػػػػػػػذيب المغػػػػػػػة(: ))كيقكلػػػػػػػكف: الًه أبػػػػػػػكؾ، يريػػػػػػػدكف ً أبػػػػػػػكؾ، كىػػػػػػػي الـ التعجػػػػػػػب ييٍضػػػػػػػًمركف قىبميػػػػػػػا: أعجبػػػػػػػكا 
نمػػػػػا نسػػػػب فعمػػػػو]أم: فعػػػػؿ المتعجػػػػػب منػػػػو[ إليػػػػو تعػػػػػالى،  (73)ألبيػػػػو مػػػػا أكممػػػػو(( كقػػػػػاؿ الرضػػػػي مفسػػػػرنا ) دره(: ))كا 

لمتعجػػػػػػب منػػػػػػو ألف ا تعػػػػػػالى منشػػػػػػ  العجائػػػػػػب، فكػػػػػػؿ شػػػػػػيء عظػػػػػػيـ يريػػػػػػدكف التعجػػػػػػب منػػػػػػو ينسػػػػػػبكنو إليػػػػػػو قصػػػػػػدا 
 .(74)تعالى كيضيفكنو إليو تعالى، نحك قكليـ:  أنت، ك أبكؾ، فمعنى  دره: ما أعجب فعمو((

قسػػػػـ فػػػػي سػػػػياؽ التعجػػػػب، كىنػػػػاؾ كجػػػػو خػػػػامس لػػػػـ يػػػػذكره الشػػػػٌراح يمكػػػػف حمػػػػؿ ىػػػػذه الػػػػبلـ عميػػػػو، كىػػػػك ككنيػػػػا تفيػػػػد ال     
ػػػػب كقػػػػكليـ:  أبػػػػكؾ لقػػػػد فعمػػػػت 616قػػػػاؿ أبػػػػك البقػػػػاء العكبػػػػرم ) ىػػػػػ(: ))كقػػػػد اسػػػػتعممكا )الػػػػبلـ( فػػػػي القسػػػػـ إذا أرادكا التعجُّ

َـّ  ؿ]يعنػػػػػي أحػػػػػرؼ القسػػػػػـ األخػػػػػرل: البػػػػػاء، كالػػػػػكاك، كالتػػػػػاء[ لػػػػػيعمـ أفَّ القسػػػػػـ قػػػػػد انضػػػػػ نمػػػػػا جػػػػػاؤكا بيػػػػػا دكف الحػػػػػركؼ األيكى كا 
، كعمػػػػى  (75)نػػػػت الػػػػبلـ أٍكلػػػػى بػػػػذلؾ لمػػػػا فييػػػػا مػػػػف االختصػػػػاص كالمقسػػػػـ بػػػػو مػػػػع التعجػػػػب مخػػػػتٌص((إليػػػػو أمػػػػره آخػػػػر ككا

:  آبػػػػػاؤكـ. كظيفتػػػػػيف: إحػػػػػداىما: تككيػػػػػد مػػػػػا يقكلػػػػػو النػػػػػاس كتقكلػػػػػو المبلئكػػػػػة عمػػػػػى  ىػػػػػذا األسػػػػػاس تػػػػػؤدم داللػػػػػة قكلػػػػػو 
دـ تػػػػػأثر المخػػػػػاطبيف بيػػػػػذه المػػػػػرء اليالػػػػػؾ، كذلػػػػػؾ بكسػػػػػاطة القسػػػػػـ الػػػػػذم دلػػػػػت عميػػػػػو الػػػػػبلـ. كاألخػػػػػرل: التعجػػػػػب مػػػػػف عػػػػػ
 .(76)المكاعظ البالغة كالعبر، كبقائيـ في غفمتيـ كغييـ؛ فاف ) آباؤكـ( مف تراكيب التعجب السماعي

ػػػػا مػػػػا نجػػػػده فػػػػي قكلػػػػو       ـُ التََّكػػػػاُثرُ بعػػػػد تبلكتػػػػو:   كمػػػػف االحتمػػػػاؿ فػػػػي الػػػػبلـ أيضن ـُ اْلَمَقػػػػاِبرَ  َأْلَيػػػػاُك  َحتَّػػػػىر ُزْرتُػػػػ
ـْ َأيَّ ُمػػػػػدَّكِ )) [:2ػػػػػػػ1]التكػػػػػاثر/ ٍر َيػػػػػا َلػػػػػُو َمَراًمػػػػػا َمػػػػػا َأْبَعػػػػػَدُه َوَزْوًرا َمػػػػػا َأْغَفَمػػػػػُو َوَخَطػػػػػًرا َمػػػػػا َأْفَظَعػػػػػُو َلَقػػػػػِد ِاْسػػػػػَتْخَمْوا ِمػػػػػْنُي

ـْ ِمػػػػػْف َمَكػػػػػاٍف َبِعيػػػػػدٍ  ، (78)فإنػػػػػو ييحتمػػػػػؿ أف تكػػػػػكف  الػػػػػبلـ فػػػػػي )لػػػػػو( الـ المسػػػػػتغاث ألجمػػػػػو كالمػػػػػدعك إليػػػػػو (77)((َوَتَناَوُشػػػػػوُى
ىػػػػػ(، جػػػػاء فػػػػي كتابػػػػو )الجنػػػػى الػػػػداني(: ))الـ المسػػػػتغاث مػػػػف أجمػػػػو. كىػػػػي 749التعميػػػػؿ نفسػػػػيا عنػػػػد المػػػػرادم )كىػػػػي الـ 

: يػػػػا قػػػػـك تعػػػػالكا  ، فيكػػػػكف معنػػػػى قكلػػػػو (79)مكسػػػػكرة إال مػػػػع المضػػػػمر... كىػػػػذه الػػػػبلـ ىػػػػي، فػػػػي الحقيقػػػػة، الـ التعميػػػػؿ((
 إلى ىذا المراـ العجيب في بعده.

التػػػػي تفيػػػػد التعجػػػػب المجػػػػرد عػػػػف القسػػػػـ كعػػػػف غيػػػػره، كتسػػػػتعمؿ فػػػػي النػػػػداء كقػػػػكليـ:  (80)كييحتمػػػػؿ أنيػػػػا الـ التعجػػػػب      
 .(81)يا لىمماء كيا لمعيشب إذا تعجبكا مف كثرتيما

كال بػػػػأس بػػػػالجمع بػػػػيف االحتمػػػػاليف المتقػػػػدميف ًبعػػػػدّْ الػػػػبلـ دالػػػػة عمػػػػى معنػػػػى االسػػػػتغاثة كالتعجػػػػب معنػػػػا، قػػػػاؿ الثعػػػػالبي      
(82)((: أال يا لقومي لطيؼ الخياؿلمنداء كالتي لمتعجب كما قاؿ الشاعر ىػ(: ))كقد تجتمع التي430)

. 

ال فبل كجكد لبلـ تسمى ببلـ النداء.        كال يبعد قصده ببلـ النداء الـ االستغاثة، كا 
ػػػػػب كحػػػػػاؿ المسػػػػػتغيث سػػػػػٌيؿ داللػػػػػة       إٌف التقػػػػػارب القػػػػػكم الػػػػػذم قػػػػػد يصػػػػػؿ إلػػػػػى حػػػػػد الػػػػػتبلـز أحياننػػػػػا بػػػػػيف حػػػػػاؿ المتعجّْ
ػػػػػب منػػػػػو يقتضػػػػػي بالعػػػػػادة طمػػػػػب الشػػػػػخص مػػػػػف يػػػػػرل ذلػػػػػؾ، (83)بلـ عمػػػػػى كمييمػػػػػاالػػػػػ ، فػػػػػإفَّ ))رؤيػػػػػة األمػػػػػر العظػػػػػيـ المتعجَّ

 .(84)فكأنو استغاث عند رؤية ذلؾ العظيـ((
 : ثالثًا: الواو

، كلكنػػػػو (85)حػػػػرؼ معنػػػػى، األصػػػػؿ فيػػػػو غيػػػػر عامػػػػؿ؛ ألنػػػػو يػػػػدخؿ عمػػػػى االسػػػػـ كالفعػػػػؿ جميعنػػػػا كال يخػػػػتص بأحػػػػدىما     
مبلن جارنا، في القسـ، كناصبنا، في المعية التي تنصب المفعكؿ معو عمى رأميجيء عا

(86). 
  كقػػػػػد احتمػػػػػؿ شػػػػػراح نيػػػػػج الببلغػػػػػة أكثػػػػػر مػػػػػف كظيفػػػػػة دالليػػػػػة لمػػػػػكاك فػػػػػي بضػػػػػع مكاضػػػػػع مػػػػػف خطػػػػػب اإلمػػػػػاـ عمػػػػػي      

ػػػًدا َعْبػػػُدُه َوَرُسػػػوُلُو َأْرَسػػػَمُو ِبالػػػدّْيِف َالْ منيػػػا قكلػػػو: )) َمْشػػػُيورِ َوَاْلَعَمػػػـِ َاْلَمػػػْأُثورِ َوَاْلِكتَػػػاِب َاْلَمْسػػػُطوِر َوَالنُّػػػوِر َوَأْشػػػَيُد َأفَّ ُمَحمَّ
ػػػاِدِع ِإَزاَحػػػًة ِلمشُّػػػُبَياِت َوِاْحِتَجاًجػػػا ِباْلَبيَّْنػػػاِت َوَتْحػػػذِ  ػػػَياِء َالبلَِّمػػػِع َوَاأْلَْمػػػِر َالصَّ يًرا ِباآْلَيػػػاِت َوَتْخِويًفػػػا ِبػػػاْلَمُثبَلِت َالسَّػػػاِطِع َوَالضّْ

ـَ ِفيَيػػػا َحْبػػػُؿ َالػػػدّْيِف َو َتَزْعَزَعػػػْت َسػػػَواِري َاْلَيِقػػػيِف َواْخَتَمػػػَؼ َالنَّْجػػػُر َوَتَشػػػتََّت َاأْلَ َوَالنَّػػػ ْمػػػُر َوَضػػػاَؽ َاْلَمْخػػػَرُج اُس ِفػػػي ِفػػػَتٍف ِاْنَجػػػَذ
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يَمػػػػاُف َفاْنَيػػػػاَرْت َدَعاِئُمػػػػُو َوَعِمػػػَي َاْلَمْصػػػػَدُر َفاْلُيػػػػَدى َخاِمػػػػٌؿ َوَاْلَعَمػػػى َشػػػػاِمٌؿ ُعِصػػػػَي َالػػػػرَّْحَمُف َوُنِصػػػػَر َالشَّػػػْيَطا ُف َوُخػػػػِذَؿ َاإلِْ
ـْ َسػػػػػاَرْت َوَتَنكَّػػػػػَرْت َمَعاِلُمػػػػػُو َوَدَرَسػػػػػْت ُسػػػػػُبُمُو َوَعَفػػػػػْت ُشػػػػػُرُكُو َأَطػػػػػاُعوا َالشَّػػػػػْيَطاَف َفَسػػػػػَمُكوا َمَسػػػػػاِلَكُو َوَوَرُدوا َمنَ  اِىَمػػػػػُو ِبِيػػػػػ

ـْ ِبأَ  ـَ ِلػػػػَواُؤُه ِفػػػػي ِفػػػػَتٍف َداَسػػػػْتُي ـْ ِفيَيػػػػا تَػػػػاِئُيوَف َأْعبَلُمػػػػُو َوَقػػػػا ـْ ِبَأْظبَلِفَيػػػػا َوَقاَمػػػػْت َعَمػػػػى َسػػػػَناِبِكَيا َفُيػػػػ ْخَفاِفَيػػػػا َوَوِطَئػػػػْتُي
، كاالحتمػػػاؿ كاقػػػع فػػػي الػػػكاك مػػػف )كالنػػػاس فػػػي فػػػتف( فيػػػي (87)((َحػػػاِئُروَف َجػػػاِىُموَف َمْفُتوُنػػػوَف ِفػػػي َخْيػػػِر َداٍر َوَشػػػرّْ ِجيػػػَرافٍ 

سػػػػػمو( كتكػػػػػكف الفػػػػػتف المػػػػػذككرة ىػػػػػي فػػػػػتف العػػػػػرب فػػػػػي الجاىميػػػػػة كحػػػػػاؿ البعثػػػػػة إٌمػػػػػا أف تكػػػػػكف كاك الحػػػػػاؿ كالعامػػػػػؿ فيػػػػػو )أر 
ا منػػػػػو (88)النبكيػػػػػة ٌمػػػػػا أف تكػػػػػكف اسػػػػػتئنافية كيكػػػػػكف مػػػػػا بعػػػػػدىا شػػػػػركعن ق( 60فػػػػػي ذـ أصػػػػػحابو، أك أصػػػػػحاب معاكيػػػػػة) ، كا 

 . (89)مف أىؿ زمانو، كذلؾ بكصؼ ما ىـ عميو مف بعد عف الديف، كقرب مف الشيطاف
 بلؼ في تحديد كظيفة الكاك أمراف رئيساف: كسبب ىذا االخت     

أف مػػػػا أكرده الشػػػػريؼ الرضػػػػي مػػػػف ىػػػػذه الخطبػػػػة يعػػػػد فصػػػػكالن ممفقػػػػة ليسػػػػت عمػػػػى نظاميػػػػا الػػػػذم خرجػػػػت عميػػػػو، كلػػػػك  .1
 .(90)انتظمت كذيكر ما حذؼ منيا لتكضح المراد كزاؿ االختبلؼ

ىمػػػػػػاؿ، كانػػػػػػو يمػػػػػػي كمتييمػػػػػػا جممػػػػػػة، اشػػػػػػتراؾ الػػػػػػكاكيف ) الحاليػػػػػػة كاالسػػػػػػتئنافية ( فػػػػػػي بعػػػػػػض األحكػػػػػػاـ النحكيػػػػػػة، كاإل .2
بيػػػػػد أفَّ ىػػػػػذا االشػػػػػتراؾ ال يػػػػػذيب الفػػػػػركؽ الدالليػػػػػة  (91)حتػػػػػى أٌنػػػػػو قػػػػػد تيجمعػػػػػاف بتسػػػػػمية كاحػػػػػدة ىػػػػػي )كاك االبتػػػػػداء(

 بيف الكاكيف.
كالػػػػػراجح عنػػػػػدم أفَّ الػػػػػكاك حاليػػػػػة كمػػػػػا بعػػػػػدىا بيػػػػػاف لحػػػػػاؿ أىػػػػػؿ مكػػػػػة قيبيػػػػػؿ المبعػػػػػث النبػػػػػكم الشػػػػػريؼ؛ لمػػػػػا يحممػػػػػو      

كصػػػػػاؼ ال تصػػػػػدؽ إال عمػػػػػييـ، قػػػػػاؿ ابػػػػػف أبػػػػػي الحديػػػػػد: ))كقكلػػػػػو فػػػػػي خيػػػػػر دار يعنػػػػػي مكػػػػػة كشػػػػػر جيػػػػػراف الكػػػػػبلـ مػػػػػف أ
حػػػػػيف حكػػػػى بالمدينػػػػػة حالػػػػػة كانػػػػت فػػػػػي مبػػػػػدأ البعثػػػػة فقػػػػػاؿ: كنػػػػػت فػػػػي خيػػػػػر دار كشػػػػػر   يعنػػػػي قريشػػػػػا كىػػػػػذا لفػػػػظ النبػػػػػي

 .(92)جيراف((
ٌمػػػػا لعطػػػػؼ النسػػػػؽ، كىػػػػك قكلػػػػو       َحتَّػػػػى ِإَذا ي خطبتػػػػو المعركفػػػػة بالشقشػػػػقية: ))فػػػػ كشػػػػاىد آخػػػػر فيػػػػو الػػػػكاك إٌمػػػػا زائػػػػدة كا 
ْيػػػُب ِفػػػيَّ َمػػػَع  َمَضػػػى ـْ َفَيػػػا َلمَّػػػِو َوِلمشُّػػػوَرى َمتَػػػى ِاْعتَػػػَرَض َالرَّ ـَ َأنّْػػػي َأَحػػػُدُى ـْ َحتَّػػػى ِلَسػػػِبيِمِو َجَعَمَيػػػا ِفػػػي ِسػػػتٍَّة َزَعػػػ ِؿ ِمػػػْنُي َاأْلَوَّ

كجػػػػو زيػػػػادة الػػػػكاك تكػػػػكف االسػػػػتغاثة منػػػػو كعمػػػػى  (93)((ِصػػػػْرُت َأْقػػػػَرُف ِإَلػػػػى َىػػػػِذِه َالنََّظػػػػاِئرِ 
بػػػػا لمشػػػػكرل، كمػػػػا يقػػػػاؿ: يػػػػا   

ػػػػػػػا، كأنػػػػػػػو قػػػػػػػاؿ  : يػػػػػػػا  لػػػػػػػي  لىؤلقكيػػػػػػػاء ًلمضػػػػػػػعفاء. كبعػػػػػػػدّْىا عاطفػػػػػػػة ييقػػػػػػػٌدر معطػػػػػػػكؼ عميػػػػػػػو يكػػػػػػػكف مسػػػػػػػتغاثنا لػػػػػػػو أيضن
 .(94)كًلمشكرل
ألنَّيػػػػػا ))فػػػػػي األصػػػػػؿ حػػػػػرؼ  كبػػػػالرجكع إلػػػػػى قكاعػػػػػد النحػػػػػكييف نجػػػػػد البصػػػػرييف مػػػػػنيـ قػػػػػد منعػػػػػكا مجػػػػػيء الػػػػكاك زائػػػػػدة؛     

 .(95)كضع لمعنى فبل يجكز أف يحكـ بزيادتو ميما أمكف أف يجرل عمى أصمو((
إٌف الػػػكاك ىنػػػا ػػػػػػ بحسػػػب مػػػا يبػػػدك لػػػي ػػػػػػ لمعطػػػؼ، كلكػػػف ال عمػػػى التقػػػدير المتقػػػدـ الػػػذم فيػػػو مػػػا فيػػػو مػػػف تيافػػػت فػػػي      

و، بػػػػػػؿ إٌنيػػػػػػا قػػػػػػد عطفػػػػػػت )لمشػػػػػػكرل( عمػػػػػػى الداللػػػػػػة، كاخػػػػػػتبلؼ فػػػػػػي المعطػػػػػػكؼ عميػػػػػػو المحػػػػػػذكؼ بػػػػػػبل دليػػػػػػؿ يػػػػػػدؿ عميػػػػػػ
المسػػػػتغاث بػػػػو كىػػػػك لفػػػػظ الجبللػػػػة، ككىسػػػػري الػػػػبلـ فػػػػي ) لمشػػػػكرل( جػػػػار عمػػػػى مػػػػذىب النحػػػػكييف فػػػػي الػػػػبلـ المعطكفػػػػة عمػػػػى 

ٌف المسػػػػػػتغاث منػػػػػػو محػػػػػػذكؼ لداللػػػػػػة سػػػػػػياؽ الكػػػػػػبلـ عميػػػػػػو كالتقػػػػػػدير: يػػػػػػا  (96)الـ المسػػػػػػتغاث بػػػػػػو إذا لػػػػػػـ تيعػػػػػػد )يػػػػػػا( ، كا 
 ؤالء الستة.كًلمشكرل ًلجعمي أحد ى

كال بػػػػد مػػػػف التٌنبػػػػو عمػػػػى أٌنػػػػو لػػػػيس المػػػػراد مػػػػف ىػػػػذا العطػػػػؼ جعػػػػؿ الشػػػػكرل مسػػػػتغاثنا بػػػػو مػػػػع ا تعػػػػالى، إنمػػػػا ىػػػػي      
ػػػػب منػػػػو قػػػػد عطػػػػؼ عمػػػػى المسػػػػتغاث بػػػػو؛ ألنَّػػػػو فػػػػي حكمػػػػو كقريػػػػب مػػػػف معنػػػػاه ففػػػػي كبلمػػػػو   متعجَّ

  ىػػػػذا تعجػػػػب مػػػػف تمػػػػؾ
مػػػػػات، كىػػػػػك راض  ضػػػػػيـ بعػػػػػد أف شػػػػػيد بػػػػػأف رسػػػػػكؿ المٌػػػػػو الشػػػػػكرل؛  إذ ))كيػػػػػؼ أمػػػػػر عمػػػػػر بقتػػػػػؿ السػػػػػتة كميػػػػػـ أك بع

عػػػػنيـ ؟ كمػػػػا ىػػػػك السػػػػبب المكجػػػػب لتػػػػرجيح الثبلثػػػػة الػػػػذيف فػػػػييـ ابػػػػف عػػػػكؼ عمػػػػى الػػػػذيف فػػػػييـ عمػػػػي؟ كلمػػػػاذا لػػػػـ يجعػػػػؿ 
 (97)األمػػػػر بيػػػػد ابػػػػف عػػػػكؼ منػػػػذ البدايػػػػة؟ كمػػػػا الػػػػذم دعػػػػاه إلػػػػى أف يجعػػػػؿ الشػػػػكرل إلػػػػى سػػػػتة ال إلػػػػى جميػػػػع المسػػػػمميف((

اؤالت التي تكجب العجب مع االستغاثة با لحالو إلى آخر ىذه التس
 في ىذه المحنة.  
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ـُ َالمَّػػػػِو َعَمػػػػى َخْمِقػػػػِو َوُعَرَفػػػػاُؤُه َعَمػػػػى ِعَبػػػػاِدِه َواَل : )) كمػػػف االحتمػػػػاؿ فػػػػي الػػػػكاك مػػػػا عميػػػػو قكلػػػػو       ػػػػُة قُػػػػوَّا ِإنََّمػػػػا َاأْلَِئمَّ
ـْ َوَعَرفُػػػػو  ـْ َوَأْنَكػػػػُروهُ َيػػػػْدُخُؿ َاْلَجنَّػػػػَة ِإالَّ َمػػػػْف َعػػػػَرَفُي فقػػػػد قيػػػػؿ: إفَّ كاك العطػػػػؼ فػػػػي  (98)((ُه َواَل َيػػػػْدُخُؿ َالنَّػػػػاَر ِإالَّ َمػػػػْف َأْنَكػػػػَرُى

)كأنكػػػػػركه( عمػػػػػى   معناىػػػػػا األصػػػػػمي كىػػػػػك الجمػػػػػع كالتشػػػػػريؾ، كذىػػػػػب المعتزلػػػػػي إلػػػػػى أنيػػػػػا بمعنػػػػػى )أك( كػػػػػالتي فػػػػػي قكلػػػػػو 
إشػػػكاؿ ميفػػػاده أٌف  [ كذلػػػؾ لػػػدفع3]النسػػػاء/ ثُػػػبلَث َوُربػػػاعَ فػػػَانِكحوا مػػػا طػػػاَب َلكػػػـ ِمػػػَف الِنسػػػاء َمثنػػػى وَ تبػػػارؾ كتعػػػالى: 

جماعػػػػة يعرفػػػػػكف األئمػػػػػة كلكػػػػػنيـ يرتكبػػػػػكف المعاصػػػػػي فيػػػػػدخمكف النػػػػػار، كبتضػػػػػميف الػػػػػكاك معنػػػػػى )أك( سػػػػػيككف ىػػػػػؤالء ممػػػػػف 
ف كانكا ال ينكركف األئمة   .(99)ينكركف ىؤالء كيسخطكف أفعاليـ إال أٌنيـ  يردكف النار كا 

 ىذا اإلشكاؿ مف دكف صرؼ الكاك عف معنى الجمع بأحد األكجو اآلتية: كيمكف دفع      
: كال يػػػػدخؿ النػػػػار دخػػػػكالن مؤبػػػػدنا إال مػػػػف أٌف المػػػػراد بػػػػدخكؿ النػػػػار الػػػػكارد فػػػػي الخطبػػػػة ىػػػػك الخمػػػػكد فييػػػػا، ككأنػػػػو قػػػػاؿ  .1

الػػػػذم ىػػػػك مػػػػف  أنكػػػػرىـ كأنكػػػػركه، كأٌف الجماعػػػػة المشػػػػار إلػػػػييـ فػػػػي فػػػػرض اإلشػػػػكاؿ ال يكػػػػكف دخػػػػكليـ عمػػػػى سػػػػبيؿ الخمػػػػكد
 .(100)شأف الكفار

ال يخػػػػػرج مػػػػػف الػػػػػدنيا حتػػػػػى ييصػػػػػٌفى مػػػػػف تمػػػػػؾ المعاصػػػػػي   أٌف مػػػػػف يرتكػػػػػب المكبقػػػػػات كلػػػػػـ ينكػػػػػر إمامػػػػػة األئمػػػػػة .2
  كآؿ بيتػػػػػػو بالمصػػػػػػائب كاالبػػػػػػتبلءات الصػػػػػػعبة، كفػػػػػػي اآلخػػػػػػرة تنالػػػػػػو رحمػػػػػػة ا الكاسػػػػػػعة، أك شػػػػػػفاعة النبػػػػػػي الكػػػػػػريـ 

 .(101)فييؤمر بو إلى الجنة((
كمعػػػػػػرفتيـ فػػػػػػي محػػػػػػؿ كاحػػػػػػد؛ ألف المػػػػػػراد  مكػػػػػػف اجتمػػػػػػاع معصػػػػػػية البػػػػػػارم جػػػػػػؿَّ كعػػػػػػبل مػػػػػػع محبػػػػػػة األئمػػػػػػة أٌنػػػػػػو ال ي .3

تبػػػػاع نيجيػػػػػـ  ، فقػػػػػد (102)فػػػػي جميػػػػػع التفاصػػػػيؿ بالمعرفػػػػة ىنػػػػػا حقيقػػػػة المعرفػػػػػة ككماليػػػػا الػػػػػذم ال يتحقػػػػؽ إال بالعمػػػػػؿ كا 
كم عػػػػػف اإلمػػػػػاـ محمػػػػػد البػػػػػاقر لكرع كاالجتيػػػػػاد كمػػػػػف ائػػػػػتـ مػػػػػنكـ بعبػػػػػد قكلػػػػػو: ))كاعممػػػػػكا أف كاليتنػػػػػا ال تنػػػػػاؿ إال بػػػػػا  ري

معرفػػػػة لػػػػـ تصػػػػٌده عػػػػف محػػػػاـر ا تعػػػػالى مػػػػف  ، كعمػػػػى ىػػػػذا األسػػػػاس ييعػػػػٌد مػػػػف عػػػػرؼ األئمػػػػة (103)فميعمػػػػؿ بعممػػػػو((
 المنكريف ليـ، كال يناؿ شفاعتيـ يـك القيامة، فييساؽ إلى جينـ لفسقو كنفاقو في الديف.

 ة .المبحث الثاني: االحتماؿ في األدوات الثنائي
 : أواًل: أـْ      
ٌمػػػػا منقطعػػػػة لئلضػػػػراب كفػػػػي       ػػػػا، كا  كىػػػػي مػػػػف الحػػػػركؼ الميممػػػػة، كتكػػػػكف إٌمػػػػا متصػػػػمة عاطفػػػػة، كتسػػػػمى معادلػػػػة أيضن

 .(104)عطفيا خبلؼ، كقيؿ: إنيا تأتي زائدة. كتستعمؿ )أـ( لمتعريؼ كػ)أؿ( في لغة طي
ـْ مػػػػػػف خطبتػػػػػػو الغػػػػػػراء: )) ففػػػػػػي قكلػػػػػػو كردت )أـ( محتممػػػػػػة االتصػػػػػػاؿ كاالنقطػػػػػػاع،  كفػػػػػػي خطػػػػػػب األميػػػػػػر       ُأوِصػػػػػػيُك

ػػػُدوِر خَ  ـْ َعػػػُدوِّا َنَفػػػَذ ِفػػػي َالصُّ ِفيِّػػػا َوَنَفػػػَث ِفػػػي َاآْلَذاِف َنِجيِّػػػا ِبَتْقػػػَوى َالمَّػػػِو َالَّػػػِذي َأْعػػػَذَر ِبَمػػػا َأْنػػػَذَر َوِاْحػػػَتجَّ ِبَمػػػا َنَيػػػَج َوَحػػػذََّرُك
َف ُموِبَقػػػػػاِت َاْلَعَظػػػػػاِئـِ َحتَّػػػػػى ِإَذا ِاْسػػػػػَتْدَرَج َقِريَنتَػػػػػُو َوِاْسػػػػػَتْغَمَؽ َفَأَضػػػػػؿَّ َوَأْرَدى َوَوَعػػػػػَد َفَمنَّػػػػػى َوَزيَّػػػػػَف َسػػػػػ يَّْئاِت َاْلَجػػػػػَراِئـِ َوَىػػػػػوَّ

ـْ َىػػػَذا َالَّػػػِذي َأْنَشػػػَأُه ِفػػػي ُظُمَمػػػا ػػػَف. َأ َف َوَحػػػذََّر َمػػػا َأمَّ ـَ َمػػػا َىػػػوَّ ُغِؼ َاأْلَْسػػػَتاِر ِت َاأْلَْرَحػػػاـِ َوُشػػػَرِىيَنتَػػػُو َأْنَكػػػَر َمػػػا َزيَّػػػَف َوِاْسػػػَتْعَظ
ذىػػػػػػب بعػػػػػػض الشػػػػػػراح إلػػػػػػى أف )أـ( متصػػػػػػمة  (105)((ُنْطَفػػػػػػًة ِدَىاًقػػػػػػا َوَعَمَقػػػػػػًة ِمَحاًقػػػػػػا َوَجِنيًنػػػػػػا َوَراِضػػػػػػًعا َوَوِليػػػػػػًدا َوَياِفًعػػػػػػا

غكائػػػػػو أـ بحػػػػػاؿ اإلنسػػػػػاف منػػػػػذ ابتػػػػػداء كجػػػػػكده إلػػػػػى حػػػػػيف مماتػػػػػو ، (106)كالمعنػػػػػى: أ أعضػػػػػكـ كأذكػػػػػركـ بحػػػػػاؿ الشػػػػػيطاف كا 
اؾ الػػػػػػػػكعظ المتقػػػػػػػػدـ أـ فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا الػػػػػػػػذم خمقػػػػػػػػو ا عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػبيؿ اإلنشػػػػػػػػاء كاالبتػػػػػػػػداء فػػػػػػػػي ظممػػػػػػػػات أك: فمينظػػػػػػػػر فػػػػػػػػي ذ

، كىػػػػػػذا المعنػػػػػػى األخيػػػػػػر مػػػػػػردكد؛ ألٌف )أـ( المتصػػػػػػمة ال تػػػػػػرد فػػػػػػي الكػػػػػػبلـ إال بعػػػػػػد ىمػػػػػػزة االسػػػػػػتفياـ أك ىمػػػػػػزة (107)ثػػػػػػبلث
 .(108)التسكية
كالتقػػػػػدير ألػػػػػيس فيمػػػػػا اظيػػػػػر ا لكػػػػػـ مػػػػػف عجائػػػػػب قػػػػػاؿ ابػػػػػف ميػػػػػثـ البحرانػػػػػي: ))أـ معادلػػػػػة ليمػػػػػزة اسػػػػػتفياـ قبميػػػػػا،      

كرمػػػػػػػى الخػػػػػػػكئي قػػػػػػػكؿ  (109)مصػػػػػػنكعة عبػػػػػػػر؟ أـ ىػػػػػػػذا اإلنسػػػػػػػاف كتقمبػػػػػػػو فػػػػػػػي أطػػػػػػػكار خمقػػػػػػو كحاالتػػػػػػػو إلػػػػػػػى يػػػػػػػـك نشػػػػػػػكره((
البحرانػػػػػػػي ىػػػػػػػذا باإلبيػػػػػػػاـ كالفسػػػػػػػاد، كأٌنػػػػػػػو متنػػػػػػػاقض ال ييفيػػػػػػػـ منػػػػػػػو أف )أـ( متصػػػػػػػمة أـ منقطعػػػػػػػة؛ كذلػػػػػػػؾ ألفَّ قكلػػػػػػػو: )أـ( 

ياـ يفيػػػػػد ككنيػػػػا متصػػػػػمة، كلكػػػػف تقػػػػػديره بعػػػػػد ذلػػػػؾ ينبػػػػػأ بػػػػأفَّ االسػػػػػتفياـ لئلنكػػػػار كالتػػػػػكبيخ فتكػػػػػكف )أـ( معادلػػػػة ليمػػػػػزة اسػػػػتف
 .(111)؛ إذ اإلنكار بمنزلة النفي، كالمتصمة ال تقع بعد النفي(110)منقطعة
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ػػػػا لمػػػػا كعظيػػػػـ بػػػػو: بػػػػؿ تغفمػػػػكف عػػػػف  كيجػػػػكز أف تكػػػػكف )أـ( منقطعػػػػة بمعنػػػػى )بػػػػؿ( كأنػػػػو قػػػػاؿ        الػػػػذم عػػػػادالن تاركن
، أك أف تكػػػػػػكف )أـ( المنفصػػػػػػمة مسػػػػػػبكقة (113)، أك: بػػػػػػؿ اتمػػػػػػكا عمػػػػػػيكـ نبػػػػػػأ ىػػػػػػذا اإلنسػػػػػػاف الػػػػػػذم حالػػػػػػو كػػػػػػذا(112)أنشػػػػػػأه ا

باسػػػػػػتفياـ إنكػػػػػػارم إبطػػػػػػالي محػػػػػػذكؼ، كالتقػػػػػػدير: ألػػػػػػيس فيمػػػػػػا ذكرتػػػػػػو تػػػػػػذكرة لمتػػػػػػذكر، بػػػػػػؿ ىػػػػػػذا اإلنسػػػػػػاف كأطػػػػػػكار خمقػػػػػػو 
 .(114)كحاالتو
ا شػػػػػكؾ فػػػػػي جػػػػػدكل ىػػػػػذه الكجػػػػػكه االحتماليػػػػػة ككشػػػػػفيا عػػػػػف المعنػػػػػى المػػػػػراد، كقػػػػػد أصػػػػػاب حبيػػػػػب ا الخػػػػػكئي عنػػػػػدم      

: أـ ىػػػػذا إذ يقػػػػكؿ بعػػػػد أف قػػػػاـ بعرضػػػػيا: ))كىػػػػذا كمٌػػػػو مبنػػػػٌى عمػػػػى عػػػػدـ كػػػػكف الخطبػػػػة ممتقطػػػػة كأف ال يكػػػػكف قبػػػػؿ قكلػػػػو 
اٌل فمعرفػػػػػػة حػػػػػػاؿ )أـ( مكقكفػػػػػػة عمػػػػػػى االطػػػػػػبلع كالع سػػػػػػقاط مػػػػػػف السػػػػػػٌيد ]يعنػػػػػػي الشػػػػػػريؼ الرضػػػػػػي[، كا  ثػػػػػػكر ... ، حػػػػػػذؼ كا 

 .(115)بتماـ الخطبة((
 :   ثانًيا: إْف، وأفْ      
َعَمػػػػى َعػػػػاِمِمي ِبَيػػػا َوُخػػػػزَّاِف َبْيػػػػِت َمػػػػاِؿ  َفَقػػػِدُموافػػػي أصػػػػحاب الجمػػػؿ كقػػػػدكميـ عمػػػى البصػػػػرة: )) قػػػاؿ اإلمػػػاـ عمػػػػي      

ـْ ِمػػػْف َأْىِمَيػػػا َفَقَتمُػػػوا َطاِئَفػػػةً  ـْ ُيِصػػػيُبوا ِمػػػَف َاْلُمْسػػػِمِميَف ِإالَّ َرُجػػػبًل َصػػػْبرًا َوَطاِئَفػػػًة َغػػػدْ  َاْلُمْسػػػِمِميَف َوَغْيػػػرِِى رًا َفػػػَو المَّػػػِو ِإْف َلػػػْو َلػػػ
ـْ ُينْ   .(116)((ِكُرواَواِحدًا ُمْعَتِمِديَف ِلَقْتِمِو ِببَل ُجْرـٍ َجرَُّه َلَحؿَّ ِلي َقْتُؿ َذِلَؾ َاْلَجْيِش ُكمِّْو ِإْذ َحَضُروُه َفَم

كم الػػػػػػنص بكسػػػػػػر ىمػػػػػػزة )اٍف( تػػػػػػارة،       ، كقػػػػػػد رجػػػػػػح الراكنػػػػػػدم ركايػػػػػػة الكسػػػػػػر بػػػػػػأف تكػػػػػػكف )إٍف( (117)كبفتحيػػػػػػا أخػػػػػػرلري
مخففػػػػػة مػػػػػف الثقيمػػػػػة، كاسػػػػػميا ضػػػػػمير الشػػػػػأف محػػػػػذكفنا، كالتقػػػػػدير: إٍف األمػػػػػر كالشػػػػػأف لػػػػػك لػػػػػـ يقتمػػػػػكا إال رجػػػػػبلن كاحػػػػػدنا لحػػػػػٌؿ 

و جػػػػٌكز أف تكػػػػكف )إٍف( ، كنقػػػػؿ المعتزلػػػػي )إٍف( مكسػػػػكرة اليمػػػػزة، كلػػػػـ يشػػػػر إلػػػػى ركايػػػػة الفػػػػتح، كلكنػػػػ(118)لػػػػي قػػػػتميـ جميعنػػػػا
 .(119)زائدة فضبل عف جكازه ككنيا مخففة مف الثقيمة

كلػػػػػك حٌكمنػػػػػا فػػػػػي ىػػػػػػذه المسػػػػػألة مػػػػػا ذكػػػػػره عممػػػػػػاء العربيػػػػػة بشػػػػػأف )إٍف( لتبػػػػػيف ضػػػػػػعؼ مػػػػػا رجحػػػػػو الراكنػػػػػدم كجػػػػػػٌكزه      
ميػػػػػػة كجػػػػػػب المعتزلػػػػػػي، كىػػػػػػك كػػػػػػكف )إٍف( مكسػػػػػػكرة اليمػػػػػػزة مخففػػػػػػة مػػػػػػف الثقيمػػػػػػة؛ كذلػػػػػػؾ ألنَّيػػػػػػا إف دخمػػػػػػت عمػػػػػػى جممػػػػػػة فع

إىماليػػػػػا، كلزمػػػػػت الػػػػػبلـ الفارقػػػػػة الخبػػػػػر. بػػػػػؿ حتػػػػػى أفَّ إيػػػػػبلء )إٍف( الميممػػػػػة فعػػػػػبلن غيػػػػػر ناسػػػػػخ ىػػػػػك مػػػػػف المسػػػػػمكع القميػػػػػؿ 
 .(120)الذم ال ينقاس عميو

كمثمػػػػػو فػػػػػي الضػػػػػعؼ القػػػػػكؿ بزيػػػػػادة )إٍف(؛ ألنيػػػػػا إنمػػػػػا تيػػػػػزاد قبػػػػػؿ مػػػػػدة اإلنكػػػػػار، كبعػػػػػد )إال( االسػػػػػتفتاحية، كبعػػػػػد)ما(      
 ، كليس كاحد مف ىذه المكاضع بمتحقؽ في الشاىد.(121)المصدريةالمكصكلة أك 

كالصػػػػكاب عنػػػػد الباحػػػػث ىػػػػك ركايػػػػة )أٍف( بفػػػػتح اليمػػػػزة، كتكػػػػكف زائػػػػدة لتككيػػػػد القسػػػػـ، فإنيػػػػا تيػػػػزاد بػػػػاطراد بػػػػيف القسػػػػـ      
...كتككف تككيػػػػػدنا ك)لػػػػػك( قػػػػػاؿ سػػػػػيبكيو: ))كأمػػػػػا )أف( فتكػػػػػكف بمنزلػػػػػة الـ القسػػػػػـ فػػػػػي قكلػػػػػو: أمػػػػػا كا أٍف لػػػػػك فعمػػػػػتى لفعمػػػػػتي 

ا في قكلؾ: لما أف فعؿ، كما كانت تككيدنا في القسـ((  .  (122)أيضن
 : ثالثًا: عفْ   

تكػػػػػكف حػػػػػرؼ جػػػػػر معنػػػػػاه المجػػػػػاكزة ال غيػػػػػر عنػػػػػد البصػػػػػرييف، كلكػػػػػف الكػػػػػكفييف كمػػػػػف كافقيػػػػػـ اثبتػػػػػكا لػػػػػو معػػػػػاني قػػػػػد       
 (.123)ناىزت العشرة

ـْ َأْسػػػػَماًعا ذاكػػػػرنا نعػػػػـ ا تعػػػػالى عمػػػػى بنػػػػي البشػػػػر: )) احتمػػػػؿ الشػػػػراح بعػػػػض ىػػػػذه المعػػػػاني فػػػػي قكلػػػػو       َجَعػػػػَؿ َلُكػػػػ
 ((ِلَتِعَي َما َعَناَىا َوَأْبَصارًا ِلَتْجُمَو َعْف 

 (124)ذىػػػػػب بعضػػػػػيـ إلػػػػػى أف )عػػػػػف( فػػػػػي الػػػػػنص زائػػػػػدة، كالمعنػػػػػى: ))لتجمػػػػػك تمػػػػػؾ األبصػػػػػار مػػػػػا يؤدييػػػػػا مػػػػػف الظممػػػػػة((    
ا أبػػػػػدنا، كمػػػػػف أجػػػػػاز مػػػػنيـ ذلػػػػػؾ شػػػػػرط أف تكػػػػكف )عػػػػػف( الزائػػػػػدة لتعػػػػػكيض كىػػػػك مػػػػػردكد؛ ألفَّ مػػػػػف النحػػػػاة مػػػػػف منػػػػػع زيادتيػػػػ

 (126)كما في قكؿ الشاعر: (125) )عف( أخرل محذكفة
 أتجػػػػزع إٍف نفػػػػسه أتػػػػػػاىا حػػًمامييا     فيبلَّ التي عف بيفى جنبيؾ تدفعي 

 . (127) عف التي بيف جنبيؾ تدفعفإف )عف( في البيت زائدة لمتعكيض مف أخرل محذكفة، كالتقدير: فيبلَّ      
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ػػػػذؼ المفعػػػػكؿ       كجػػػػٌكز ابػػػػف أبػػػػي الحديػػػػد كجينػػػػا آخػػػػر لػػػػػ)عف( فػػػػي شػػػػاىد الخطبػػػػة كىػػػػك أف تكػػػػكف بمعنػػػػى )بعػػػػد(، ك))حي
 .(128)كحذفو جائز؛ ألنو فضمة كيككف التقدير لتجمك األذل بعد عشاىا((

ػػػػػا يػػػػػدعك إلػػػػػى صػػػػػرؼ )عػػػػػف( عػػػػػف معناىػػػػػا األ      صػػػػػمي )المجػػػػػاكزة(؛ ))ألف الجػػػػػبلء يسػػػػػتدعي كلػػػػػـ يجػػػػػد البحرانػػػػػي حرجن
 .(129)المجمك كأقامو مقاـ المجمك عنو فكأنو قاؿ: لتجمك عف قكاىا عشاىا(( مجمكنا كمجمكنا عنو فذكر 

 : رابعًا: ما   
تعػػػػد )مػػػػا( مػػػػف أكثػػػػر األدكات النحكيػػػػة تحٌمػػػػبلن لممعػػػػاني المختمفػػػػة، حتػػػػى بمغػػػػت معانييػػػػا الخمسػػػػة كالثبلثػػػػيف عمػػػػى مػػػػا      
ا كتػػػػػػارة حرفنػػػػػػا، كذلػػػػػػؾ بحسػػػػػػب عػػػػػػكد  (130) بعضػػػػػػيـ ذكػػػػػػر فػػػػػػإٌف )))مػػػػػػا( فػػػػػػي كػػػػػػبلـ العػػػػػػرب لفػػػػػػظ مشػػػػػػترؾ يقػػػػػػع تػػػػػػارة اسػػػػػػمن

،  كقػػػػػد تحتمػػػػػؿ )مػػػػا( فػػػػػي مكضػػػػػع كاحػػػػػد االسػػػػمية كالحرفيػػػػػة كمػػػػػا فػػػػػي  (131)الضػػػػمير عميػػػػػو كعػػػػػدـ عػػػػػكده كقرينػػػػة الكػػػػػبلـ((
فػػػإٌف الراكنػػػدم جػػػٌكز أف  (132)((ِة َوَذاَد َعْنػػػُو ِمػػػَف َاْلَمْعِصػػػَيةِ َنْحَمػػػُدُه َعَمػػػى َمػػػا َوفَّػػػَؽ َلػػػُو ِمػػػَف َالطَّاَعػػػ: ))قػػػكؿ اإلمػػػاـ عمػػػي

تكػػػػكف )مػػػػا( اسػػػػمنا مكصػػػػكالن بمعنػػػػى )الػػػػذم(، كيكػػػػكف الضػػػػمير فػػػػي )لػػػػو( عائػػػػدنا عمػػػػى المكصػػػػكؿ، كمعنػػػػى الكػػػػبلـ: نحمػػػػد 
ػػػػػا كػػػػػكف )مػػػػػا( حرفنػػػػػا مصػػػػػدرينا، كضػػػػػمير )لػػػػػو( راجعنػػػػػا إلػػػػػى ا  سػػػػػبحانو، ا عمػػػػػى الطاعػػػػػة التػػػػػي كفقنػػػػػا ليػػػػػا، كجػػػػػٌكز أيضن

، (134)، كتبػػػػػع الكيػػػػػذرم الراكنػػػػػدم فػػػػػي كػػػػػبل االحتمػػػػػاليف(133)كالتقػػػػػدير: نحمػػػػػد ا عمػػػػػى تكفيقنػػػػػا لسػػػػػبيمو تعػػػػػالى مػػػػػف الطاعػػػػػة
أمػػػػا ابػػػػف أبػػػػي الحديػػػػد فمػػػػـ يجػػػػٌكز إال األكؿ؛ ))ألف لػػػػو فػػػػي الفقػػػػرة األكلػػػػى بػػػػإزاء عنػػػػو فػػػػي الفقػػػػرة الثانيػػػػة كاليػػػػاء فػػػػي عنػػػػو 

 .(135)ليست عائدة إلى ا((
كزيػػػػػادة عمػػػػػى مػػػػػا ذكػػػػػره ابػػػػػف أبػػػػػي الحديػػػػػد ييرفػػػػػدنا فػػػػػي تػػػػػرجيح اسػػػػػمية )مػػػػػا( مػػػػػا كقػػػػػع بػػػػػيف النحػػػػػاة مػػػػػف خػػػػػبلؼ فػػػػػي      

ذا كانػػػػػت كػػػػػذلؾ فػػػػػإف كانػػػػػت معرفػػػػػة فيػػػػػي بمنزلػػػػػة 215حرفيتيػػػػػا، فػػػػػاألخفش ) ىػػػػػػ( ال يجيػػػػػز أف تكػػػػػكف )مػػػػػا( إال اسػػػػػما، كا 
ف كانػػػػػت نكػػػػػرة فيػػػػي فػػػػػي تقػػػػػدير شػػػػػيء كيكػػػػكف مػػػػػ . كالػػػػػى مثمػػػػػو (135)ا بعػػػػػدىا صػػػػفة ليػػػػػا)الػػػػذم( كيكػػػػػكف الفعػػػػػؿ صػػػػمتيا، كا 

؛ كذلػػػػؾ لمػػػػا كجػػػػدكه مػػػػف كثػػػػرة اسػػػػتعماؿ )مػػػػا( االسػػػػمية فيمػػػػا سيػػػػمع مػػػػف (137)كجمػػػػع مػػػػف الكػػػػكفييف (136)ذىػػػػب ابػػػػف السػػػػراج
 .(138)كبلـ العرب، يقابميا ندرة في كركد الحرفية فيو، كأنو ))يقؿ استعماليا تدريجينا مع تطكر المغة العربية((

)مػػػػا( حرفنػػػػا مصػػػػدرينا يػػػػرل أنيػػػػا فػػػػرع مػػػػف المكصػػػػكلة، كال ينبغػػػػي أف تػػػػرجح عمييػػػػا فػػػػي مكضػػػػع  كمػػػػف أثبػػػػت مجػػػػيء     
يحتمميمػػػػا معنػػػػا، قػػػػاؿ المبػػػػرد: ))فػػػػإف أردت بػػػػػ )مػػػػا( معنػػػػى الػػػػذم، فػػػػذاؾ مػػػػا لػػػػيس فيػػػػو كػػػػبلـ؛ ألنػػػػو البػػػػاب كاألكثػػػػر، كىػػػػك 

نما خركجيا إلى المصدر فرع((  . (139األصؿ، كا 
يَمػػػػاِف َمػػػػا َيُكػػػػوُف ثَاِبتػػػػًا ُمْسػػػػَتِقّرًا ِفػػػػي َاْلُقمُػػػػوِب َوِمْنػػػػُو َمػػػػا َيُكػػػػوُف َعػػػػَواِريَّ َبػػػػْيَف َاْلُقمُػػػػوِب َفِمػػػػَف َاإْلِ : ))كفػػػػي قكلػػػػو      

ـْ َبػػػَراَءٌة ِمػػػْف َأَحػػػٍد َفِقفُػػػوُه َحتَّػػػى َيْحُضػػػَرُه َاْلَمػػػْوُت َفعِ  ػػػُدوِر ِإَلػػػى َأَجػػػٍؿ َمْعمُػػػوـٍ َفػػػِإَذا َكاَنػػػْت َلُكػػػ َاْلَبػػػَراَءِة  ْنػػػَد َذِلػػػَؾ َيَقػػػُع َحػػػدُّ َوَالصُّ
ػػػ ِؿ َمػػػا َكػػػاَف ِلمَّػػػِو ِفػػػي َأْىػػػِؿ َاأْلَْرِض َحاَجػػػٌة ِمػػػْف ُمْسَتِسػػػرّْ َاأْلُمَّ ـُ َوَاْلِيْجػػػَرُة َقاِئَمػػػٌة َعَمػػػى َحػػػدَّْىا َاأْلَوَّ ِة َوُمْعِمِنَيػػػا اَل َيَقػػػُع ِاْسػػػ

ػػػػِة ِفػػػػي َاأْلَْرضِ  ػػػػافى ًلمَّػػػػًو...( نافيػػػػة،  (140)((َاْلِيْجػػػػَرِة َعَمػػػػى َأَحػػػػٍد ِإالَّ ِبَمْعِرَفػػػػِة َاْلُحجَّ ػػػػا كى ذىػػػػب الراكنػػػػدم إلػػػػى أف )مػػػػا( فػػػػي )مى
أم: لػػػػـ تكػػػػف  فػػػػي أىػػػػؿ األرض ممػػػػف أسػػػػر دينػػػػو أك أظيػػػػره حاجػػػػة؛ فإنػػػػو))تعالى إنمػػػػا خمػػػػؽ الخبلئػػػػؽ ليػػػػنفعيـ كيحسػػػػف 

ه ابػػػػػف ، كردٌ  (141)إلػػػػػييـ عػػػػػاجبل كآجػػػػػبل، كالمٌػػػػػو غنػػػػػي عمػػػػػى الحقيقػػػػػة ، لػػػػػـ يخمقيػػػػػـ لينتفػػػػػع بيػػػػػـ أك ليػػػػػدفع ضػػػػػررا بسػػػػػببيـ((
، فػػػػأم مناسػػػػبة تقتضػػػػي الحػػػػديث (142)أبػػػػي الحديػػػػد؛ ))ألنَّػػػػو إدخػػػػاؿ كػػػػبلـ منقطػػػػع بػػػػيف كبلمػػػػيف متصػػػػؿ أحػػػػدىما بػػػػاآلخر((

 عمى غنى ا تعالى عف خمقو في مقاـ بياف حقيقة اليجرة في اإلسبلـ؟. 
لمػػػػػا رٌغػػػػػػب  مػػػػػػاـ كحػػػػػاكؿ البحرانػػػػػي العثػػػػػػكر عمػػػػػى تمػػػػػػؾ المناسػػػػػبة التػػػػػػي تجعػػػػػؿ الكػػػػػػبلـ متصػػػػػبل كىػػػػػػي عنػػػػػده أف اإل     

النػػػػاس فػػػػي طمػػػػب اليجػػػػػرة أراد أف يرفػػػػع تػػػػكىـ احتيػػػػاج ا تعػػػػػالى إلييػػػػا عػػػػف أذىػػػػاف السػػػػػامعيف، ))كيصػػػػير معنػػػػى الكػػػػػبلـ 
أٌف اليجػػػػػرة باقيػػػػػة عمػػػػػى حػػػػػٌدىا األٌكؿ فػػػػػي صػػػػػدقيا عمػػػػػى المسػػػػػافريف لطمػػػػػب الػػػػػديف فينبغػػػػػي لمنػػػػػاس أف ييػػػػػاجركا فػػػػػي طمبػػػػػو 

ى إلػػػػى أىػػػػؿ األرض ممػػػػف أسػػػػٌر دينػػػػػو أك أظيػػػػره حاجػػػػة فإٌنػػػػو تعػػػػالى الغنػػػػػٌى إلػػػػى أئٌمػػػػة الحػػػػٌؽ كلػػػػيس ذلػػػػؾ؛ ألٌف لمٌػػػػػو تعػػػػال
. بيػػػػػد أٌف التػػػػػكىـ الػػػػػذم فرضػػػػػو البحرانػػػػػي ال كجػػػػػكد لػػػػػو فػػػػػي المحػػػػػؿ حتػػػػػى (143)المطمػػػػػؽ الٌػػػػػذم ال حاجػػػػػة بػػػػػو إلػػػػػى شػػػػػيء((
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بيػػػػػاف مكىمػػػػا الحتياجػػػػو تعػػػػالى، كػػػػاف « اليجػػػػػرة قائمػػػػة عمػػػػى حػػػػٌدىا األٌكؿ: »يحتػػػػاج إلػػػػى دفػػػػع ))فإٌنػػػػو لػػػػك كػػػػاف قكلػػػػو 
 . (144)كٌؿ حكـ مف أحكاـ الٌشريعة كذلؾ((

، كاحتممػػػػػػػػو (145)إف األكلػػػػػػػػى فػػػػػػػػي )مػػػػػػػػا( ىنػػػػػػػػا أف تكػػػػػػػػكف مصػػػػػػػػدرية ظرفيػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػك مػػػػػػػػا اختػػػػػػػػاره ابػػػػػػػػف أبػػػػػػػػي الحديػػػػػػػػد      
، كيكػػػػػػكف المعنػػػػػػى: كاليجػػػػػػرة قائمػػػػػػة عمػػػػػػى حػػػػػػدىا مػػػػػػا داـ  فػػػػػػي أىػػػػػػؿ األرض ممػػػػػػف اسػػػػػػر دينػػػػػػو أك أعمنػػػػػػو (146)البحرانػػػػػي

حاجػػػػػة ا افتقػػػػػاره كاضػػػػػطراره إلػػػػػى أىػػػػػؿ األرض جػػػػػٌؿ ربػػػػػي كتعػػػػػالى عػػػػػف ذلػػػػػؾ؛ فيػػػػػك الغنػػػػػي حاجػػػػػة. كلػػػػػيس المقصػػػػػكد ب
َوَمػػػػػا َخَمْقػػػػػُت اْلِجػػػػػفَّ : بذاتػػػػػو، إنمػػػػػا المػػػػػراد اإلشػػػػػارة إلػػػػػى الغػػػػػرض الػػػػػذم مػػػػػف اجمػػػػػو خمقيػػػػػـ، كىػػػػػك العبػػػػػادة؛ لقكلػػػػػو تعػػػػػالى

ْنػػػػػػػَس ِإالَّ ِلَيْعُبػػػػػػػُدوفِ  فػػػػػػػي حقٌػػػػػػػو تعػػػػػػػالى باعتبػػػػػػػار طمبػػػػػػػو لمعبػػػػػػػادة  [، فيكػػػػػػػكف ))لفػػػػػػػظ الحاجػػػػػػػة مسػػػػػػػتعارا56]الػػػػػػػذاريات/َواإلِْ
 .(147)باألكامر كغيرىا كطمب ذم الحاجة ليا((

كم عػػػػػف اإلمػػػػػاـ جعفػػػػػر الصػػػػػادؽ  كمثػػػػػؿ قػػػػػكؿ األميػػػػػر      َواَل  مػػػػػف جكابػػػػػو لٌمػػػػػا سػػػػػئؿ عػػػػػف قكلػػػػػو تعػػػػػالى: ىػػػػػذا مػػػػػا ري
ػػػػوَ  اَل تَػػػػْدُع َمػػػػَع المَّػػػػِو ِإلَرًيػػػػا آَخػػػػَر  ـُ  َلػػػػوُ  َوْجَيػػػػوُ  ِإالَّ  َىاِلػػػػؾٌ  َشػػػػْيءٍ  ُكػػػػؿُّ  ُىػػػػوَ  ِإالَّ  ِإلَر َلْيػػػػوِ  اْلُحْكػػػػ [: 88]القصػػػػص/ ُتْرَجُعػػػػوفَ  َواِ 

))كنحػػػػػف كجػػػػػو ا الػػػػػذم يػػػػػؤتى منػػػػػو، لػػػػػف نػػػػػزاؿ فػػػػػي عبػػػػػاده مػػػػػا دامػػػػػت  فػػػػػييـ ركيػػػػػة، قمػػػػػتي ]أم:السػػػػػائؿ[: كمػػػػػا الركيػػػػػة؟ 
 . (148)قاؿ: الحاجة فإذا لـ يكف  فييـ حاجة رفعنا إليو كصنع ما أحب((

َفالمَّػػػػَو َالمَّػػػػَو ِفػػػػي َعاِجػػػػِؿ َاْلَبْغػػػػِي َوآِجػػػػِؿ َوَخاَمػػػػِة َالظُّْمػػػػـِ َوُسػػػػوِء : )) االحتماليػػػػة األخػػػػرل لػػػػػ)ما( قكلػػػػو كمػػػػف الشػػػػكاىد      
َالسُّػػػُموـِ َاْلَقاِتَمػػػِة  اِؿ ُمَسػػػاَوَرةَ َعاِقَبػػػِة َاْلِكْبػػػِر َفِإنََّيػػػا َمْصػػػَيَدُة ِإْبِمػػػيَس َاْلُعْظَمػػػى َوَمِكيَدتُػػػُو َاْلُكْبػػػَرى َالَِّتػػػي ُتَسػػػاِوُر ُقمُػػػوَب َالرَّْجػػػ

ُو ِعَبػػػػاَدُه َاْلُمػػػػْؤِمِنيَف َفَمػػػػا ُتْكػػػػِدي َأَبػػػػدًا َواَل ُتْشػػػػِويَأَحًدا اَل َعاِلمػػػػًا ِلِعْمِمػػػػِو َواَل ُمِقػػػػبلِّ ِفػػػػي ِطْمػػػػرِِه َوَعػػػػْف َذِلػػػػَؾ َمػػػػا َحػػػػَرَس َالمَّػػػػ
ػػػػَياـِ ِفػػػػي َاأْلَيَّػػػػاـِ  َكػػػػَواِت َوُمَجاَىػػػػَدِة َالصّْ ػػػػَمَواِت َوَالزَّ َاْلَمْفُروَضػػػػاِت َتْسػػػػِكيًنا...َوِلَما ِفػػػػي َذِلػػػػَؾ ِمػػػػْف َتْعِفيػػػػِر ِعتَػػػػاِؽ َاْلُوُجػػػػوِه ِبالصَّ

رىسى اىلمَّوي ًعبىادىهي( األكجو اآلتية (149)((ِبالتَُّراِب َتَواُضًعا فقد احتمؿ الراكندم في )ما( مف )مىا حى
(150)

: 

: لمػػا فػػي ذلػػؾ...، كالتقػػدير: حراسػػة ا ؽ بػػو قكلػػو أنَّيػػا مصػػدرية، كالمصػػدر المػػؤكؿ فػػي محػػؿ رفػػع مبتػػدأ كخبػػره مػػا تعمػػ .1
لعباده عف حبائؿ الشيطاف كائنة لما في ذلؾ مف تعفير الكجكه بالتراب. كمنعو ابف أبي الحديد ألمػريف: أحػدىما: أف ىػذا 

ىػذا التقػدير  ، كاآلخػر: ))أف )عػف( عمػى(151) التقدير ))غير مفيػد كال منػتظـ إال عمػى تأكيػؿ بعيػد ال حاجػة إلػى تعٌسػفو((
، كالحؽ أٌف النحكييف قد منعكا ذلؾ في المعمكؿ الذم لػيس بشػبو (152) تككف مف صمة المصدر فبل يجكز تقديميا عميو((

ف كػاف مصػدرن  (153)جممة؛ ))ألنيا ممػا يكفيػو رائحػة مػف الفعػؿ(( ػا (154)فيجػكز تقػديميا عمػى عامميػا كا  ، كلػيس ىػذا دفاعن
...( عمى سابقو خبرنا.عٌما رٌده ابف أبي الحديد؛ في ا ًفي ذىًلؾى ًلمى  ك بٌيف التكمؼ في عٌد ما ىك معطكؼ )كى

نمػػػػػا امتنػػػػػع المؤمنػػػػػكف عػػػػػف  .2 كراىنػػػػػا كا  أٌنيػػػػػا نافيػػػػػة، أم: لػػػػػـ يحػػػػػرس ا المػػػػػؤمنيف عػػػػػف البغػػػػػي كالظمػػػػػـ كالكبػػػػػر إلجػػػػػاءن كا 
ػػػػػا؛))ألفَّ  سػػػػػياقة الكػػػػػبلـ تػػػػػدؿ  تمػػػػػؾ األفعػػػػػاؿ القبيحػػػػػة بسػػػػػبب انشػػػػػغاليـ بيػػػػػذه الطاعػػػػػات. كرده ابػػػػػف أبػػػػػي الحديػػػػػد أيضن

عمػػػػى فسػػػػاده أال تػػػػرل قكلػػػػو: تسػػػػكينا كتخشػػػػيعا كقكلػػػػو: لمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ مػػػػف كػػػػذا، كىػػػػذا كمػػػػو تعميػػػػؿ الحاصػػػػؿ الثابػػػػت ال 
))  .(155)تعميؿ المنفي المعدـك

أٌف )مػػػػا( زائػػػػدة مؤكػػػػدة، كالمعنػػػػى: عػػػػف ىػػػػذه المكائػػػػد التػػػػػي ىػػػػي البغػػػػي كالظمػػػػـ كالكبػػػػر حػػػػرس ا عبػػػػاده. كىػػػػذا ىػػػػػك  .3
 .(156)عند ابف أبي الحديدالكجو الصحيح 

كالػػػػػػذم أراه أٌف القػػػػػػكؿ الفصػػػػػػؿ فػػػػػػي ىػػػػػػذه المسػػػػػػألة مػػػػػػا ذىػػػػػػب إليػػػػػػو الخػػػػػػكئي الػػػػػػذم اسػػػػػػتبعد كػػػػػػكف )مػػػػػػا( زائػػػػػػدة؛ ألٌف      
ٍعػػػػػػؿ مرجػػػػػػع اسػػػػػػـ اإلشػػػػػػارة ])ذلػػػػػػؾ([ ىػػػػػػك الظمػػػػػػـ كالبغػػػػػػي كالكبػػػػػػر يػػػػػػأبى عنػػػػػػو الػػػػػػذكؽ  ))األصػػػػػػؿ عػػػػػػدـ زيػػػػػػادة )مػػػػػػا( كأٌف جى

درية كلكػػػػف بػػػػأف يكػػػػكف خبػػػػر المصػػػػدر المػػػػؤكؿ متقػػػػدـ عميػػػػو كىػػػػك متعمػػػػؽ )عػػػػف ، كلػػػػذلؾ رٌجػػػػح ككنيػػػػا مصػػػػ (157)السػػػػميـ((
ػػػا : ذلػػػؾ( كتكػػػكف )عػػػف( لمتعميػػػؿ، كمػػػا قػػػاؿ تعػػػالى ـَ أِلَِبيػػػِو ِإالَّ َعػػػْف َمْوِعػػػَدٍة َوَعػػػَدَىا ِإيَّػػػاُه َفَممَّ َوَمػػػا َكػػػاَف اْسػػػِتْغَفاُر ِإْبػػػَراِىي

قػػػػػاؿ: إفَّ حراسػػػػة ا لعبػػػػػاده  [، فكأنػػػػو114]التكبػػػػػة/ َحِمػػػػػيـٌ  أَلَوَّاهٌ  ِإْبػػػػَراِىيـَ  ِإفَّ  ۚ   َتَبػػػػيََّف َلػػػػػُو َأنَّػػػػػُو َعػػػػُدوّّ ِلمَّػػػػػِو َتَبػػػػػرََّأ ِمْنػػػػػوُ 
 .(158)بالصبلة كالزكاة كالصياـ ألجؿ المكائد التي تساكر القمكب مساكرة السمـك القاتمة
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 : خامسًا: مف   
حػػػػػػك: )عنػػػػػػد(، ك)لػػػػػػػدف(، ك)دكف(، أحػػػػػػد حػػػػػػركؼ الجػػػػػػر، كقػػػػػػد انفػػػػػػػرد مػػػػػػف بينيػػػػػػا بالػػػػػػدخكؿ عمػػػػػػى ظػػػػػػػركؼ كثيػػػػػػرة، ن     

، كييسػػػػػػػػتعمؿ لمعػػػػػػػػاف كظيفيػػػػػػػػة متعػػػػػػػػددة أكصػػػػػػػػميا ابػػػػػػػػف ىشػػػػػػػػاـ األنصػػػػػػػػارم إلػػػػػػػػى خمسػػػػػػػػة عشػػػػػػػػر (159)ك)عمػػػػػػػػى(، كغيرىػػػػػػػػا
 .(160)معنى
َـّ َجَمػػػػػَع ُسػػػػػْبَحاَنُو ِمػػػػػْف َحػػػػػْزِف َاأْلَْرِض )) :قكلػػػػػو فػػػػػي خمػػػػػؽ آدـ  كمػػػػػف احتماالتيػػػػػا فػػػػػي خطػػػػػب اإلمػػػػػاـ عمػػػػػي     ثُػػػػػ

َـّ َنَفػػػَخ ِفيَيػػػا ِمػػػْف ُروِحػػػِو َفَتَمثََّمػػػْت ِإْنَسػػػانًا َذا َأذْ  َوَسػػػْيِمَيا َوَعػػػْذِبَيا َىػػػاٍف َوَسػػػَبِخَيا ُتْرَبػػػًة َسػػػنََّيا ِباْلَمػػػاِء َحتَّػػػى َخَمَصػػػْت...ُث
فقػػػػػػد احتمػػػػػػؿ ابػػػػػػف ميػػػػػػثـ البحرانػػػػػػي لػػػػػػػ)مف( فػػػػػػي)مف ركحػػػػػػو( كجيػػػػػػيف: أحػػػػػػدىما: أف تكػػػػػػكف زائػػػػػػدة؛ ألٌف  (161)((ُيِجيُمَيػػػػػػا...

إلنسػػػػػانية كضػػػػػمير اليػػػػػاء لئلنسػػػػػاف، كاآلخػػػػػر: ككنيػػػػػا لمتبعػػػػػيض، كالػػػػػركح كجػػػػػكد ا كالضػػػػػمير لػػػػػو المػػػػػراد بػػػػػالركح الػػػػػنفس ا
ٌف التحقيػػػػػؽ فػػػػػي الػػػػػكجييف المتقػػػػػدميف يظيػػػػػر فسػػػػػاد أكليمػػػػػا؛ ك  .(162)سػػػػػبحانو؛ ألنَّػػػػػو مبػػػػػدأ كػػػػػؿ حيػػػػػاة كبػػػػػو قػػػػػكاـ كػػػػػؿ شػػػػػيء ا 

ـٌ إٌف قػػػػػكؿ اإلمػػػػػاـ 163لعػػػػػدـ تحقػػػػػؽ شػػػػػرط يكػػػػػاد يجمػػػػػع عميػػػػػو النحكيػػػػػكف فػػػػػي زيػػػػػادة )مػػػػػف( كىػػػػػك تنكيػػػػػر مجركرىػػػػػا)  (، ثػػػػػ
ـُ السَّػػػْمَع َواأْلَْبَصػػػاَر َواأْلَْفِئػػػَدَة َقِمػػػيبًل َمػػػا : ىػػػذا محمػػػكؿ عمػػػى قكلػػػو تعػػػالى َـّ َسػػػوَّاُه َوَنَفػػػَخ ِفيػػػِو ِمػػػْف ُروِحػػػِو َوَجَعػػػَؿ َلُكػػػ ثُػػػ

فية فػػػػػي [ كقػػػػػد صػػػػػٌرح القػػػػػرآف الكػػػػػريـ فػػػػػي مكضػػػػػع آخػػػػػر بإضػػػػػافة الػػػػػركح إليػػػػػو تعػػػػػالى إضػػػػػافة تشػػػػػري9]السػػػػػجدة/َتْشػػػػػُكُروفَ 
ـٍ أىٍجمىعيػػػػػػػػكفى قكلػػػػػػػػو:  ػػػػػػػػةي كيمُّييػػػػػػػػ ًئكى دى اٍلمىبلى ػػػػػػػػجى ػػػػػػػػا شػػػػػػػػريفنا منسػػػػػػػػكبنا إليػػػػػػػػو 72ك ص/ 29]الحجػػػػػػػػر/ فىسى [ أم: أجػػػػػػػػرل فيػػػػػػػػو ركحن
 فبل يتحقؽ المراد عند ذلؾ. كفي عٌد )مف( زائدة تينسب الركح إلى آدـ (164)تعالى
ػػػػػا؛ ك       ذلػػػػػػؾ ألنَّػػػػػو قػػػػػػد فسػػػػػر الػػػػػػركح المػػػػػذككرة بػػػػػػالكجكد أمػػػػػا الكجػػػػػو الثػػػػػػاني ) )مػػػػػف( لمتبعػػػػػػيض( فػػػػػبل يبعػػػػػػد فسػػػػػاده أيضن

، كحتػػػػى لػػػػك فيسػػػػرت الػػػػركح بغيػػػػر ىػػػػذا التفسػػػػير يبقػػػػى (165)اإلليػػػػي، كتبعػػػػيض الػػػػذات اإللييػػػػة محػػػػاؿ لنفػػػػي التركيػػػػب عنيػػػػا
يىٍسػػػػػأىليكنىؾى أمػػػػػر تركيبيػػػػػا مجيػػػػػكالن فػػػػػي عقكلنػػػػػا المحجكبػػػػػة عػػػػػف إدراؾ حقيقػػػػػة الػػػػػركح كالعمػػػػػـ التفصػػػػػيمي بيػػػػػا، قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:  كى

ػػػػًف ا كًح عى كحي  قيػػػػؿً  ۖ  لػػػػرُّ بّْػػػػي أىٍمػػػػرً  ًمػػػػفٍ  الػػػػرُّ ػػػػا رى مى [ كعمػػػػى ىػػػػذا األسػػػػاس ال يمكػػػػف عػػػػٌد 85اإلسػػػػراء/] قىًمػػػػيبلن  ًإالَّ  اٍلًعٍمػػػػـً  ًمػػػػفى  أيكًتيػػػػتيـٍ  كى
إفَّ األرجػػػػػح فػػػػػي )مػػػػػف( أف تكػػػػػكف لبيػػػػػاف  )مػػػػػف( لمتبعػػػػػيض؛ الحتمػػػػػاؿ كػػػػػكف الػػػػػركح مكجػػػػػكدنا بسػػػػػيطنا ال يتجػػػػػزأ كال يتػػػػػبعض.

المقصػػػػكد بػػػػالركح المنسػػػػكبة إلػػػػى الػػػػذات اإللييػػػػة المقدسػػػػة، كقػػػػد يكػػػػكف فػػػػي إطػػػػبلؽ لفػػػػظ الجػػػػنس مػػػػع صػػػػرؼ النظػػػػر عػػػػف 
الجػػػػػنس عمػػػػػى الػػػػػركح ضػػػػػرب مػػػػػف التجػػػػػكز فػػػػػي التعبيػػػػػر، كالمسػػػػػامحة فػػػػػي اسػػػػػتعماؿ المصػػػػػطمحات، كلكنػػػػػو يقػػػػػرب مفيػػػػػـك 

 البياف مف األذىاف.
ا أنفػػػػػػذه إلػػػػػػى معسػػػػػػكر ق( لٌمػػػػػػ68لعبػػػػػػد ا بػػػػػػف عبػػػػػػاس) ككػػػػػػذلؾ كقػػػػػػع االحتمػػػػػػاؿ فػػػػػػي معنػػػػػػى )مػػػػػػف( فػػػػػػي قكلػػػػػػو      

ٍفتىنًػػػػ اًلػػػػؾى عىرى ػػػػةن فىقيػػػػٍؿ لىػػػػوي يىقيػػػػكؿي لىػػػػؾى ًاٍبػػػػفي خى ًريكى بىٍيػػػػرى فىًإنَّػػػػوي أىٍلػػػػيىفي عى ػػػػاًز كىأىٍنكىٍرتىنًػػػػي الجمػػػػؿ قيبيػػػػؿ كقػػػػكع الحػػػػرب: ))ًاٍلػػػػؽى اىلزُّ ي ًباٍلًحجى
ػػػػا بىػػػػػدىا(( ػػػػػدىا ًممَّ ػػػػا عى بًػػػػاٍلًعرىاًؽ فىمى
، فيكػػػػكف التقػػػػػدير: مػػػػا الػػػػػذم فيػػػػي إٌمػػػػػا أف تكػػػػكف لبيػػػػػاف الجػػػػنس كمعنػػػػػى )عػػػػ (166) دا( جػػػػػاكىزى

ٌمػػػػػا أف تكػػػػػكف )مػػػػػف( بمعنػػػػػى )عػػػػػف( (167)جػػػػػاكز بػػػػػؾ عػػػػػف بيعتػػػػػي ممػػػػػا بػػػػػدا لػػػػػؾ بعػػػػػدىا مػػػػػف األمػػػػػكر التػػػػػي ظيػػػػػرت لػػػػػؾ ، كا 
، أم: فمػػػػا صػػػػرفؾ عٌمػػػػا بػػػػدا منػػػػؾ، ككػػػػأف المػػػػراد: مػػػػا الػػػػذم صػػػػٌدؾ عػػػػف طػػػػاعتي بعػػػػد إظيػػػػارؾ  ػػػػرىؼى ك)عػػػػدا( بمعنػػػػى صى

: ىػػػػػػ( بعػػػػػد أف أكرد قكلػػػػػو 1085، قػػػػػاؿ الطريحػػػػػي )(169)ي المعػػػػػاجـ العربيػػػػػةكمثػػػػػؿ ىػػػػػذا االحتمػػػػػاؿ نجػػػػػده فػػػػػ .(168)ليػػػػػا
)فمػػػا عػػػػدا ممػػػا بػػػػدا(: ))كىػػػك مثػػػػؿ لمػػػف يفعػػػػؿ فعػػػبل باختيػػػػاره ثػػػـ يرجػػػػع عنػػػو كينكػػػػره، كالمعنػػػى فمػػػػا جػػػاكز بػػػػؾ عػػػف بيعتػػػػي 

 .   (170)مما بدا كظير لؾ مف األمكر. كقيؿ: المعنى فما صرفؾ كمنعؾ عما كاف بدا منؾ مف طاعتي كبيعتي((
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 المبحث الثالث : األدوات الثبلثية والرباعية :
 : ـّ  أواًل: ُث

؛ لكجكد (171)ىي ))حرؼ عطؼ يقتضي ثبلثة أمكر: التشريؾ في الحكـ، كالترتيب، كالمييمة، كفي كؿ منيا خبلؼ((      
( متخمفة ظاىرنا عف بعض ما تقتضيو، كمف ذلؾ ق مجبلن ا تعالى  كؿ اإلماـ عمينصكص قرآنية كغيرىا كردت فييا )ثيـٌ
كًر مىيىدىافى أىٍرًضوً  خي تَّدى ًبالصُّ ًتًو كىكى يىاحى ًبرىٍحمى نىشىرى اىلرّْ ًتًو كى بلىًئؽى ًبقيٍدرى ٍمؽى ًإٍنشىاءن كىًاٍبتىدىأىهي ًاٍبًتدىاءن كمعظمنا قدرتو: ))فىطىرى اىٍلخى ... أىٍنشىأى اىٍلخى

الىيىا كىالى تىجٍ  ًكيَّةو أىجى اؿى اىأٍلىٍشيىاءى أًلىٍكقىاًتيى ًببلى رى ًة نىٍفسو ًاٍضطىرىبى ًفييىا أىحى امى رىكىةو أىٍحدىثىيىا كىالى ىىمى ٍختىًمفىاًتيىا ًربىةو ًاٍستىفىادىىىا كىالى حى ـى بىٍيفى مي ا كىالىءى
اًلمان ًبيىا قىٍبؿى ًاٍبًتدىاًئيىا ميًحيطان  يىا عى زى غىرىاًئزىىىا كىأىٍلزىمىيىا أىٍشبىاحى انىوي فىٍتؽى  كىغىرَّ اًرفان ًبقىرىاًئًنيىا كىأىٍحنىاًئيىا. ثيَـّ أىٍنشىأى سيٍبحى ديكًدىىا كىًاٍنًتيىاًئيىا عى ًبحي

اًء كى سىكىاًئؾى اىٍليىكىاًء(( شىؽَّ اىأٍلىٍرجى اىأٍلىٍجكىاًء كى
( عمى أصؿ معناىا المذككر يككف))ظاىر ىذا الكبلـ أنو (172) ، فإٍف حيممت )ثيـٌ

ا آخر.(173)اء كالسمكات بعد خمؽ كؿ شيء((سبحانو خمؽ الفض  ، كىذا خبلؼ العقؿ كالنقؿ، فبل بد مف تخريجو مخرجن
( عمى أٌنو حكاية عمى العمـ اإلليي السابؽ       ككجد الكيذرم أف السبيؿ لدفع ىذا اإلشكاؿ ىك حمؿ الكبلـ الذم تقدـ )ثيـٌ

( قد (174)الفعمييف لكجكد األشياء، أما ما بعدىا فييحمؿ عمى الخمؽ كاإلبداع ، في حيف ذىب ابف أبي الحديد إلى أف )ثيـٌ
خباره، فكأنو قاؿ: ثيـٌ أقكؿ بعد  أفادت التعقيب كالتراخي كلكف ليس في خمؽ البارم جٌؿ كعٌز، إنما كاف ذلؾ في كبلمو  كا 

إلخبار ال ترتيب الحكـ. كلكنو ال . كىذا ما ييعرؼ عند النحكييف بترتيب ا(175)قكلي المتقدـ: إٌنو تعالى انشأ فتؽ األجكاء
: ))ثيـٌ ىاىنا تعطي معنى الجمع المطمؽ كالبف أبي الحديد رأم آخر في)ثيـٌ( كىك قكلو ، (176)تراخي عندىـ بيف اإلخبار

َـّ اىَتدىكالكاك كمثؿ ذلؾ قكلو تعالى:  ني َلَغَفاٌر ِلَمف َتاَب وءاَمَف َوَعِمَؿ َصاِلَحًا ُث إنيا لـ تفد ترتيبنا،  :(177)(((82)طو/ وا 
( في قكؿ اإلماـ عمي .(178)كال ميمة في العطؼ كقد جٌكز قـك مف النحاة ذلؾ فييا ىذا عمى ما ذكره أحمد  كربما تككف )ثيـٌ

َـّ َيطَمُع َأف َأِزَد  ((:ىػ( مف أنيا قد تأتي لمداللة عمى التعجب ال لمعطؼ كالتشريؾ، مثمما في قكلو تعالى395بف فارس ) ُث
ىػ( في تفسير ىذه اآلية: ))لفظ ثيـٌ ىينا معناه التعجب كما تقكؿ لصاحبؾ: 606كقاؿ الفخر الرازم ) (179)[15]المدثر/((

الَحمُد  الذي َخَمَؽ السَّماواِت َواأَلرضَّ َوَجَعَؿ  :أنزلتؾ دارم كأطعمتؾ كأسقيتؾ ثـ أنت تشتمني ، كنظيره قكلو تعالى
َـّ  ( ىينا لئلنكار كالتعجب((1األنعاـ/ الَِّذيفَّ َكَفُروا ِبَربّْيـ َيعِدُلوفَ  الظُُّمماِت َوالنُّوَر ُث [ فمعنى )ثيـٌ

(180)    . 
 ثانيًا: حّتى:  

 .(181)حرؼ يأتي لمداللة عمى أحد ثبلثة معاف ىي: انتياء الغاية، كالتعميؿ، كمعنى)إال( في االستثناء     
كاصفنا حاؿ مصقمة بف ىبيرة الشيباني الذم لثبلثة في )حٌتى( مف قكؿ األمير كقد احتمؿ البحراني معنييف مف ىذه ا     

ا  اشترل سبينا مف عاممو ))َقَبَح َالمَُّو َمْصَقَمَة َفَعَؿ ِفْعَؿ َالسَّاَداِت َوَفرَّ  كأعتقو، فمما طيكلب بالماؿ ىرب إلى معاكية: ًبمى
ـَ أَلََخْذَنا َمْيُسوَرُه َوِاْنَتَظْرَنا ِلِو ُوُفوَرُه((ِفَراَر َاْلَعِبيِد َفَما َأْنَطَؽ َماِدَحُو َحتَّ  ى َأْسَكَتُو َواَل َصدََّؽ َواِصَفُو َحتَّى َبكََّتُو َوَلْو َأَقا

(182) ،
إذ يرل ابف ميثـ أٌف )حٌتى( في المكضعيف إٌما أف تككف لمتعميؿ، أم: أنَّو لـ يينطؽ مادحو لكي يقصد إسكاتو بيربو، فيككف 

مى سبيؿ اإلنكار كالتعجب، ككأف المراد: أٌف مادحو لـ يبدأ بمدحو بعد فكيؼ عمد إلى إسكاتو باختيار الفرار؟!. الكبلـ ع
ٌما أف تككف )حٌتى( بمعنى االستثناء المفرغ بأف يككف المعنى: أف مصقمة قد جمع بيف غايتيف متنافيتيف ىما: إنطاؽ  كا 

سكات ذلؾ الما دح برذيمة ىربو إلى الشاـ. كالجمع بينيما متأت مف سرعة إتباع الثانية مادحو بفضيمة إعتاقو األسرل، كا 
باألكلى، كما يقاؿ: ما اجتمع األحباب حتى افترقكا، أم: لسرعة افتراقيـ كأنو قد جيمع بيف االجتماع كاالفتراؽ. ككؿ ما ذكر 

تَّى بىكَّتىوي( ىنا يصح في دَّؽى كىاًصفىوي حى )كىالى صى
(183). 

ة )حتٌػػػػػػى( عمػػػػػػى التعميػػػػػػؿ أكثػػػػػػر مبالغػػػػػػة فػػػػػػي الػػػػػػذـ كالتحقيػػػػػػر لمصػػػػػػقمة؛ ألفَّ معنػػػػػػاه: أف مادحػػػػػػو لػػػػػػـ ينطػػػػػػؽ إٌف داللػػػػػػ     
بشػػػػيء مػػػػف مدحػػػػو؛ إذ إف المػػػػرء ال ييمتػػػػدح عمػػػػى أمػػػػر حتػػػػى يتمػػػػو خيػػػػر إتمػػػػاـ، فإنمػػػػا األعمػػػػاؿ بخكاتيميػػػػا، كمصػػػػقمة ىػػػػذا 

نطػػػػػؽ لٌمػػػػػا خػػػػػتـ عممػػػػػو شػػػػػر خاتمػػػػػة لػػػػػـ يػػػػػتـ عممػػػػػو فػػػػػبل يسػػػػػتحؽ أم مػػػػػدح، بػػػػػؿ إنَّػػػػػو عمػػػػػد إلػػػػػى إسػػػػػكات المػػػػػادح قبػػػػػؿ أف ي
بيركبػػػػو إلػػػػى معاكيػػػػة، كىػػػػذا مػػػػف عجيػػػػب األمػػػػكر. كال نجػػػػد ىػػػػذه المبالغػػػػة فػػػػي حمػػػػؿ )حتٌػػػػى( عمػػػػى معنػػػػى االسػػػػتثناء؛ ألفَّ 

 مادحو عندىا سيككف قد نطؽ بالمدح كبعد ذلؾ أسكتو مصقمة بفراره.
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 .181كدكاعي احتمالية الداللة النحكية: 52ػػ  51.  ينظر: تعدد المعنى في النص القرآني:27
 .42.  ينظر: نظرية النحك العربي:28
 .305ػػ  304.  المغة:29
 .286.  دالئؿ اإلعجاز:30
 .8.  دكاعي احتمالية الداللة النحكية:31
 .3/496.  كتاب سيبكيو:33
 .1/43.  األصكؿ في النحك:34
  1/58.  ينظر: معاني القرآف:35
  2/235،  1/467.  ينظر: نفسو:36
 .   1/35.3.  مغني المبيب:37
 . 1/36.  نفسو: 38
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39. 2/140 . 
 .24. دراسات في األدكات النحكية:40
 .201ػػ  200. ينظر: أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ كالكظيفة، د. فاضؿ الساقي:41
 . ينظر: معاني الحركؼ، عمي بف 42
 .54. ينظر: الحركؼ، أبك الحسيف المزني، تح: د. محمكد حسيف محمكد كغيره:43
 (.231)خ/ 13/44. شرح نيج الببلغة)المعتزلي(: 44
 .4/113. شرح نيج الببلغة)البحراني(:45
 .157. أسرار الصبلة، زيف الديف بف عمي العاممي، تح: محمد عمي قاسـ:46
 .2/507كالكشاؼ: 4/569. ينظر: التبياف في تفسير القرآف:47
 (.235)خ/ 13/111. شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:48
 .113 /13 )المعتزلي(: كشرح نيج الببلغة 206كأعبلـ نيج الببلغة: 2/451نظر: منياج البراعة)الراكندم(:. ي49
 .2/451. ينظر: منياج البراعة)الراكندم(:50
 .4/192كشرح نيج الببلغة)البحراني(:  13/113. ينظر: شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:51
 .13/113. ينظر: شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:52
 . ينظر: شرح التصريح عمى التكضيح عمى ألفية ابف مالؾ في النحك .53
 .1/70النحك الكافي:  54
 (.237)خ/ 13/115. شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:55
 .13/118. ينظر: نفسو:56
 . 45-40. ينظر : بدائع الحكمة : 57
 .1/107. الكافي : 58
 .4/217. ينظر: كتاب سيبكيو:59
 .      286ؿ : . ينظر المفص60
 .ا                  93. ينظر: البلمات دراسة نحكية شاممة في ضكء القراءات القرآنية:61
 .  1/239. شرح نيج الببلغ ة : )المعتزلي( :62
 مادة :طرؼ .             7/419. ينظر : العيف: 63
 .          1/240. ينظر : شرح نيج الببلغة ) لممعتزلي ( 64
 )مادة: فرط(.                                              2/18الببلغة: . أساس65
 /11. ينظر: شرح نيج الببلغة )لممعتزلي( 66
  2/175كحدائؽ الحدائؽ : ’  1/640. ينظر :معارج نيج الببلغة :67
 .65. ينظر: معاني الحركؼ :68
  0 2/175كحدائؽ الحقائؽ: 1/640. ينظر: معارج نيج الببلغة:69
  1/19. النياية في غريب الحديث كاألثر : 70
 .179. أعبلـ نيج الببلغة:71
 .4/7. ينظر: شرح نيج الببلغة)البحراني(:72
 )مادة: ا(. 6/422. تيذيب المغة، أبك منصكر األزىرم، تح: عبد السبلـ محمد ىاركف كغيره:73
 .2/70. شرح الرضي عمى الكافية:74
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 .1/375اء كاإلعراب، تح: د. غازم طميمات:. المباب في عمؿ البن75
 )مادة: درر(. 11/280. ينظر: تاج العركس:76
 (.216)خ/ 11/145. شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:77
 .412كاختيار مصباح السالكيف: 2/376. ينظر: منياج البراعة)الراكندم(:78
 .104. الجنى الداني:79
 .4/53لببلغة)البحراني(:كشرح نيج ا 2/224. ينظر: حدائؽ الحقائؽ:80
 .1/232مغني المبيب:2/217. ينظر: كتاب سيبكيو:81
 .358. فقو المغة كسر العربية، تح: مصطفى السقا كغيره:82
 .1/352. ينظر: شرح الرضي عمى الكافية:83
 .2/526. المساعد:84
 .68. ينظر: معاني الحركؼ:85
 . 2/24كمغني المبيب: 153. ينظر: الجنى الداني:86
 . 136ػػ  1/135. شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:87
 . 1/137.كشرح نيج الببلغة)المعتزلي(:155ػ 1/154كحدائؽ الحقائؽ: 1/224. ينظر: معارج نيج الببلغة:88
 . 1/303كشرح نيج الببلغة)البحراني(: 1/113. ينظر: منياج البراعة)الراكندم(:89
 .86كاختيار مصباح السالكيف: 1/303. ينظر: شرح نيج الببلغة)البحراني(:90
 .2/23. ينظر: مغني المبيب:91
 .1/137. شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:92
 (.3)خ/ 1/184. )نفسو:93
 (.3)خ/ 1/184نفسو:). 94
 .1/322. ينظر: شرح نيج الببلغة)البحراني(:95
 .4/392كينظر: شرح الرضي عمى الكافية: 2/459. اإلنصاؼ:96
 .1/91غة:. في ظبلؿ نيج الببل97
 (.152)خ/ 9/152. شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:98
كشػػػػػػرح  145كأعػػػػػػبلـ نيػػػػػػج الببلغػػػػػػة: 665ػػػػػػػػ  1/664كحػػػػػػدائؽ الحقػػػػػػائؽ: 2/91. ينظػػػػػػر: منيػػػػػػاج البراعة)الراكنػػػػػػدم(:99

 . 3/222نيج الببلغة)البحراني(:
 .9/155. ينظر: شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:100
 .9/184كمنياج البراعة)الخكئي(: 2/91(:. ينظر: منياج البراعة)الراكندم101
 .9/181. ينظر: منياج البراعة)الخكئي(:102
 .213ػػ  8/212. الكافي:103
 .207ػػ  204كالجنى الداني:  81ػػ  80. ينظر: معاني الحركؼ:104
 (.82)خ/ 269ػػ  6/268شرح نيج الببلغة)المعتزلي(: .105
 .6/270لببلغة)المعتزلي(:كشرح نيج ا 1/397. ينظر: حدائؽ الحقائؽ:106
 .1/397كحدائؽ الحقائؽ: 1/343. ينظر: منياج البراعة)الراكندم(:107
 .1/63كمغني المبيب: 205ػػ  204. ينظر: الجنى الداني:108
 . 2/269. شرح نيج الببلغة)البحراني(:109



  م2014/أٌلول            جامعة بابل /األساسٌةكلٌة التربٌة  مجلة     11العدد/

314 

 .6/26. ينظر: منياج البراعة)الخكئي(:110
 .1/67. ينظر: مغني المبيب:111
 .1/397كحدائؽ الحقائؽ: 1/334ر: منياج البراعة)الراكندم(:. ينظ112
 .6/270. ينظر: شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:113
 6/26كمنياج البراعة)الخكئي(: 2/296. ينظر: شرح نيج الببلغة)البحراني(:114
 .6/26. منياج البراعة)الخكئي(:115
 (.173)خ/ 9/309. شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:116
 .2/158ظر: منياج البراعة)الراكندم(:. ين117
 .2/158ينظر: نفسو: .118
 .9/310. ينظر: شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:119
 .47ػػ  1/46كمغني المبيب: 109. ينظر: رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني،:120
 .211ػػ  210. ينظر: الجنى الداني:121
 .4/434لكافية:كينظر: شرح الرضي عمى ا 4/222. كتاب سيبكيو:122
 .168ػػ  1/166كمغني المبيب: 249ػػ  245. ينظر: الجنى الداني:123
 (.82)خ/ 6/257. شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:124
 .332كالجنى الداني: 315. ينظر: رصؼ المباني:125
 . 291. المؤتمؼ كالمختمؼ، الحسف بف بشر اآلمدم، تح: عبد الستار أحمد فراج:126
 .1/168كمغني المبيب: 248نى الداني:. ينظر: الج127
 .6/258شرح نيج الببلغة)المعتزلي(: .128
 .2/258. شرح نيج الببلغة)البحراني(:129
 1/168ينظر: كمغني المبيب: 130
 .3/256. ينظر: األشباه كالنظائر:131
 (.187)خ/ 10/163. شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:132
 .2/282. ينظر: منياج البراعة)الراكندم(:133
 .2/139. ينظر: حدائؽ الحقائؽ:134
 .10/164. شرح نيج الببلغة ) المعتزلي( : 135
 .287،  1/161. ينظر: األصكؿ في النحك: 136
 249. الجنى الداني : 137

                                                                   .                                       190التطكر النحكم لمغة العربية، برجشتراسر، تص: رمضاف عبد التكاب: .138 
 .8/108كشرح المفصؿ)ابف يعيش(: 3/200ينظر: المقتضب: . 139
 (.235)خ/ 13/101شرح نيج الببلغة)المعتزلي(: .140
 .2/445. منياج البراعة)الراكندم(:141
 .13/103. شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:142
 .442كينظر: اختيار مصباح السالكيف: 4/179الببلغة)البحراني(: . شرح نيج143
 .3/393. بيج الصباغة:144
 .13/103. ينظر: شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:145
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 .179/ 4ينظر: شرح نيج الببلغة)البحراني(:. 146
 .4/179. نفسو:147
 .102التكحيد، الشيخ الصدكؽ، تؽ: محمد ميدم الخرساف: .148
 (.238)خ/ 13/163ج الببلغة)المعتزلي(:. شرح ني149
 . 256ػػ  2/254. ينظر: منياج البراعة)الراكندم(:150
 .13/164شرح نيج الببلغة)المعتزلي(: .151
 .13/164. نفسو:152
 .5. مختصر المعاني:153
 . 3/406. ينظر: شرح الرضي عمى الكافية:154
 .13/164. شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:155
 .3/164نفسو:. ينظر: 156
 .11/301. منياج البراعة)الخكئي(:157
 .11/301. ينظر: نفسو:158
 . 349ينظر: جكاىر األدب في معرفة كبلـ العرب:  159
 .1/331. ينظر: مغني المبيب:160
 (.1)خ/ 1/96. شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:161
 .72يف:كاختيار مصباح السالك 1/238. ينظر: شرح نيج الببلغة)البحراني(:162
 .318كالجنى الداني: 138ػػ  4/137. ينظر: المقتضب:163
 .16/255. ينظر:الميزاف في تفسير القرآف، محمد حسيف الطباطبائي:164
 .     48ػػ  47. ينظر: النافع يـك الحشر:165
 .2/162. شرح نيج الببلغة )المعتزلي( : 166
 (.31)خ/ 2/162شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:  167
 . 1/277كمنياج البراعة)الراكندم(: 1/305ينظر: معارج نيج الببلغة:. 168
 )مادة: عدا( 15/42. ينظر: لساف العرب:169
 )مادة: عدا(. 1/287. مجمع البحريف، تح: أحمد الحسيني:170
 .1/137. مغني المبيب:171
 (.1)خ/ 83،  78،  1/75. شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:172
 .1/84. نفسو:173
 .1/135ينظر: حدائؽ الحقائؽ:. 174
 .1/84. ينظر: شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:175
 . 139ػػ  1/138. ينظر: مغني المبيب:176
 .1/84. شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:177
 . 199. ينظر: معاني الحركؼ:178
 .215العرب في كبلميا، تح: السيد أحمد صقر: .179
 .30/199تفسير الكبير كمفاتيح الغيب:. تفسير الفخر الرازم المشتير بال180
 . 1/143. ينظر: مغني المبيب:181
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 (.44)خ/ 3/119. شرح نيج الببلغة)المعتزلي(:182
 .2/117. ينظر: شرح نيج الببلغة)البحراني(:183

 المصادر والمراجع 
)أ(، المجمد التاسع،  مةمحسف حسف عمي، مجمة جامعة بابؿ، الحمة، العراؽ، سمس االحتماؿ في الجممة العربية، د.  -

 ـ.2004، 1العدد
 ـ.1992ق ػػػػ 1413، 2ىػػ( ، د.مط ، القاىرة، ط1382إحياء النحك، إبراىيـ مصطفى )  -
مامنا أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب   - شرح نيج الببلغة ))عميو السبلـ(اختيار مصباح السالكيف مف كبلـ مكالنا كا 

 ـ.2007ق(، تح: د.محمد ىادم األميني،، دار الحكراء، بيركت، 689لبحراني )الكسيط(، ميثـ بف عمي بف ميثـ ا
ق(، تح: محمد باسؿ عيكف ، دار الكتب العممية، 538أساس الببلغة، أبك القاسـ جار ا محمكد بف عمر الزمخشرم ) -

 ـ.1998بيركت، 
محمد عمي قاسـ، الدار  ، تح:ق(965أسرار الصبلة، زيف الديف بف عمي العاممي المعركؼ بالشييد الثاني )  -

 ـ.1989، بيركت،  اإلسبلمية
، مؤسسة 911األشباه كالنظائر في النحك، جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي )  - ق(، تح: د.عبد العاؿ سالـ مكـر

 ـ. 1985الرسالة، بيركت،  
ـ(، عالـ 2011غة، د.تماـ حساف)األصكؿ دراسة ابستيمكلكجية لمفكر المغكم عند العرب النحك ػػػ فقو المغة ػػػ الببل  -

 ـ.2000الكتب، القاىرة، 
ق(، تح: عبد الحسيف الفتمي، مؤسسة الرسالة، بيركت، 316األصكؿ في النحك، أبك بكر محمد بف سيؿ بف السراج )  -

 ـ.  1996، 3ط
النشر في ق(، تح: عزيز ا العطاردم، مؤسسة الطباعة ك 622أعبلـ نيج الببلغة، عمي بف ناصر السرخسي)بعد   -

 ق.  1415كزارة الثقافة كاإلرشاد اإلسبلمي، طيراف،  
 ـ. 2008، 2أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ كالكظيفة، د.فاضؿ مصطفى الساقي، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط -
 ق( ، شرح: محمد739اإليضاح في عمـك الببلغة، جبلؿ الديف محمد بف عبد الرحمف المعركؼ بالخطيب القزكيني) -

 ـ.1980، 5عبد المنعـ خفاجي، دار الكتاب المبناني، بيركت، ط
 ـ.2008ق(، تح: صالح أحمد الدباب، مؤسسة الببلغ، بيركت، 1259بدائع الحكمة، كاظـ بف قاسـ الرشتي )  -
  ـ.1997ق(، تح: مؤسسة نيج الببلغة، طيراف، 1415بيج الصباغة في شرح نيج الببلغة، محمد تقي التسترم) -
ق(، تص: أحمد حبيب العاممي، مطبعة النعماف، النجؼ 460ي تفسير القرآف، محمد بف الحسف الطكسي)التبياف ف -

 ـ.1961األشرؼ، 
ـ(، مكتبة الخانجي، القاىرة، 2001) ـ(، تص: د. رمضاف عبد التكاب1933التطكر النحكم لمغة العربية، برجشتراسر)  -

 ـ.1994، 2ط
ق(، إيياب سعيد 606ية في تفسير مفاتيح الغيب لئلماـ فخر الديف الرازم )تعدد المعنى في النص القرآني دراسة دالل -

 ـ.2008النجمي، بمنسية، مصر،  
 ق(، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، العراؽ، د.ت.816التعريفات، أبك الحسف عمي بف محمد الجرجاني )  -
 ـ.  1981ق(، دار الفكر، 606ر الديف محمد بف عمر الرازم )تفسير الفخر الرازم المشتير بالتفسير الكبير كمفاتيح الغيب، فخ -
ـ( كغيره، مطابع 1988ق(، تح: عبد السبلـ محمد ىاركف)370تيذيب المغة، أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم )  -

 سجؿ العرب، القاىرة، د.ت.  
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ميدم الخرساف، الحيدرية، ق(، تؽ: محمد 381لتكحيد، محمد بف عمي بف بابكيو القمي المعركؼ بالشيخ الصدكؽ)ا -
 ـ.1966النجؼ األشرؼ، 

ار ق(، تح: د.فخر الديف قباكة كمحمد نديـ فاضؿ, د749الجنى الداني في حركؼ المعاني، الحسف بف القاسـ المرادم) -
 ـ. 1992الكتب العممية, بيركت, 

بإشراؼ: د.عبد الكاظـ ق(، صادؽ فكزم النجادم، 316الجكاز كالمنع في كتاب األصكؿ في النحك البف السراج ) -
 ـ.2010محسف الياسرم، كمية اآلداب، جامعة الككفة، 

 ـ.1984ق(، تح: حامد أحمد نيؿ، السعادة، القاىرة، 741جكاىر األدب في معرفة كبلـ العرب، عبلء الديف اإلربمي) -
ق(، تح: 610)بعد  حدائؽ الحقائؽ في شرح نيج الببلغة، محمد بف الحسيف بف الحسف المعركؼ بقطب الديف الكيذرم -

 ق. 1416عزيز ا العطاردم، اعتماد، قـ،  
 ـ.1983الحركؼ، أبك الحسيف المزني، تح: د.محمكد حسيف محمكد ك د.محمد حسف عكاد، دار الفرقاف، عماف،  - -
 ـ.  1979دراسات في األدكات النحكية، د.مصطفى النحاس، شركة الربيعات،   - 
عاصرة دراسة كصفية إسمكبية، عمي كاظـ الفتاؿ، بأشراؼ: د.اسعد محمد عمي الدرس النحكم بيف التراث كالم -

 ـ.2009ـ(، كمية اآلداب، جامعة ىكلندة الحرة، 1966النجار)
دكاعي احتمالية الداللة النحكية في القرآف الكريـ، شعبلف عبد عمي ، بإشراؼ: د.رحيـ جبر الحسناكم كد.عامر عمراف  -

 ـ.2009ي الديف الحمي(، جامعة بابؿ، الخفاجي، كمية التربية)صف
ق(، تع: محمكد محمد شاكر، مكتبة 471دالئؿ اإلعجاز، أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجاني)  -

 ـ.2004، 5الخانجي، القاىرة، ط
 ـ.2007رؤل لسانية في نظرية النحك العربي، د.حسف خميس، دار الشركؽ، عماف،  - 
ق(، تح: أحمد محمد الخراط، مطبكعات 702شرح حركؼ المعاني، أحمد بف عبد النكر المالقي) رصؼ المباني في -

 مجمع المغة العربية بدمشؽ، د.ت.
ق(، تح: أحمد السيد سيد أحمد، 905شرح التصريح عمى التكضيح عمى ألفية ابف مالؾ، خالد بف عبد ا األزىرم) -

 المكتبة التكفيقية، مصر، د.ت.
ق(، تص: يكسؼ حسف عمر، منشكرات 688ي عمى الكافية، رضي الديف محمد بف الحسف اإلستراباذم)شرح الرض  -

 ـ.1996، 2جامعة قانيكنسف، د.مط، بنغازم، ط
 ق(، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، د.ت. 643شرح المفصؿ، ابف يعيش النحكم)  -
ق(، تح: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار الجيؿ، 656ي)شرح نيج الببلغة، عز الديف عبد الحميد بف أبي الحديد المعتزل -

 ـ.1987بيركت، ػػ
 ـ.1999ق(، دار الثقميف، بيركت، 689شرح نيج الببلغة، كماؿ الديف بف ميثـ البحراني) -
 ـ.1959شرح نيج الببلغة، محمد كاظـ القزكيني، النعماف، النجؼ األشرؼ،  -
 ـ.1981يدم المخزكمي ك د.إبراىيـ السامرائي، الحرية، بغداد، ق(، تح: د.م175العيف، الخميؿ بف أحمد الفراىيدم) -
ق(، تح: مصطفى السقا كغيره، مطبعة 430فقو المغة كسر العربية، عبد الممؾ بف محمد أبك منصكر الثعالبي) -

 ـ.1938مصطفى البابي الحمبي كأكالده، مصر، 
 ق.1428، 2ق(، ستار، قـ، ط1400في ظبلؿ نيج الببلغة ، محمد جكاد مغنية) -
 ق. 1417، 5ق(، تص: عمي اكبر الغفارم ، طيراف، ط329الكافي، محمد بف يعقكب الكميني)  -
ـ(، مكتبة الخانجي، 1988ق(، تح: عبد السبلـ محمد ىاركف)180كتاب سيبكيو، أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر) -

 ـ.1988، 3القاىرة، ط
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 ق(، دار صادر، بيركت، د.ت.1158كشاؼ اصطبلحات الفنكف، محمد بف عمي التيانكم)بعد  -
ق(، 538الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ، أبك القاسـ جار ا محمكد بف عمر الزمخشرم) -

 ـ.1961تح: عادؿ 
مختصر المعاني الشرح الصغير عمى متف )تمخيص المفتاح( لمخطيب القزكيني، مسعكد بف عمر الشيير بسعد الديف  -

 ـ.1998ق(، عطايا بباب الخمؽ، مصر، د.ت. عبد المكجكد كغيره، مكتبة العبيكاف، الرياض، 793) التفتازاني
 ـ.1980البلمات دراسة نحكية شاممة في ضكء القراءات القرآنية، د.عبد اليادم الفضمي، دار القمـ ، بيركت،  -
ق(، تح: د.غازم مختار طميمات، 616المباب في عمؿ البناء كاإلعراب، أبك البقاء عبد ا بف الحسيف العكبرم)  -

 ـ1995المستقبؿ، بيركت،  
 ـ 1968ق(، دار صادر كدار بيركت، بيركت، 711لساف العرب، أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر) -
 ـ.1950ق(، تر: عبد الحميد الدكاخمي كمحمد القصاص، مطبعة لجنة البياف العربي، القاىرة، 1380المغة، ج. فندريس)  -
ق(، تح: عبد الستار أحمد فراج، دار إحياء الكتب العربية، 370المؤتمؼ كالمختمؼ، الحسف بف بشر بف يحيى اآلمدم) -

 ـ. 1961القاىرة، 
المباحث الداللية في شركح نيج الببلغة المطبكعة دراسة مكازنة، جناف ناظـ حميد، بإشراؼ: د.خديجة زبار الحمداني،  -

 ـ.2009ة بغداد، كمية التربية لمبنات، جامع
ق(، تح: أحمد الحسيني، دار الثقافة، النجؼ األشرؼ، 1085مجمع البحريف، فخر الديف بف محمد بف عمي الطريحي) -

      ق.1381
ق(، تح: د.محمد كامؿ بركات، مركز إحياء 769المساعد عمى تسييؿ الفكائد، بياء الديف عبد ا بف عقيؿ العقيمي) -

 ـ.2001، 2كرمة، طالتراث اإلسبلمي، مكة الم
ق(، تح: أسعد الطيب، مطبعة مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي، 565معارج نيج الببلغة، ظيير الديف عمي بف زيد البييقي) -

 ق.1422قـ، 
ق(، تح: محمد محيي الديف عبد 761مغني المبيب عف كتب األعاريب، عبد ا جماؿ الديف بف ىشاـ األنصارم) -

 ـ.2005قاىرة، ـ(، دار الطبلئع، ال1972الحميد)
 ، د.ت.2ق(، دار الجيؿ، بيركت، لبناف، ط538المفصؿ في عمـ العربية، أبك القاسـ جار ا محمكد بف عمر الزمخشرم) -
ق(، تح: د.كاظـ بحر 471المقتصد في شرح اإليضاح، أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجاني) -

 ـ.1982ـ(، دار الرشيد، العراؽ، 1992المرجاف)
 ـ.1994ق(، تح: محمد عبد الخالؽ عضيمة، األىراـ التجارية، القاىرة، 285المقتضب، أبك العباس محمد بف يزيد المبرد) -
 ـ.2003ق(، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 1324منياج البراعة في شرح نيج الببلغة، حبيب ا بف محمد الخكئي) -
ق(، تح: عبد المطيؼ 573لديف بف سعيد بف ىبة ا الراكندم)منياج البراعة في شرح نيج الببلغة، قطب ا -

 ق.1406الككىكمرم، الخياـ، قـ، 
 ـ.1997ـ(، مؤسسة األعممي لممطبكعات، بيركت، 1981الميزاف في تفسير القرآف، محمد حسيف بف محمد الطباطبائي)  -
 ق(، مؤسسة المعارؼ اإلسبلمية، د.ت.826النافع يـك الحشر في شرح الباب الحدم عشر، مقداد بف عبد ا السيكرم) -
 ـ.1974، 3ـ(، دار المعارؼ، مصر، ط1977النحك الكافي مع ربطو باألساليب الرفيعة كالحياة المغكية المتجددة، عباس حسف) -
  ـ.2009نظرية النحك العربي في ضكء تعدد أكجو التحميؿ النحكم، د.كليد حسيف، دار فضاءات، عماف،  -

 
 
 


