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 الوسطية في المسائل الخالفية
 )العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجارِّ( نموذجا  

 *د. عبد الحميد عثمان زرموح      

 
 ملخص:ال

 س  -هسا وسللههساهسو سكاا اخلالف النحوي ظاهرة لغوية جديرة بالدراسة والبحث، ألهنا متس  سسساا البرب سة و 
لبحث تلس  اسسسائل بسل البنيسريل والاسو  ل، ويدرا هذا ا ،-   جهة سخرى–، وتشمل سكثر  سائلها -جهة

 ال هناع.لوجوب واوقد تباعد  ا ب نها   ها كىت وصل يف كثري  نها إىل كد الهبارض النيارخ    ك ث ا

الوسسط  السذي  ح اسوقس ولعل هذا البمل  سألة البطس  علسا الريسمري ارسرور لوا إعسالة اثسار  سثال  لهو س 
 ؟ل ه تل  اسسائل،  قد عرض رسي كل  ريق  دعو ا  بأللهه اسهنوعةينبغ  سا تاوا ع

لقسسوب بوجسسوب ال   سس  ا،  بسسدكسسال السسرسيلوخلسسيف يف هنايهسسه إىل ب سساا  سسوقي  الوسسسط  اسهمثسسل يف  ي سس  كسسدة  
ة األللسسة اسديسسد وازه قلسس ال ، وركسسر بسسرسيسسا القسسوب  -وهسسو رسي الاسسو  ل–إعسسالة اثسسار و نسسف البطسس  لوا إعالتسسه 

 ذا اسوق  الوسط .هل

 ال تيريط.و ال إ راط الوسط  اكرتام لرسي اليريقل  با ، و راعاة ألللة كل  نهما،   هذا احلامويف 

إىل  -ا األقسللسسو سغلبهسا ع -وسزعم سا هذا اسنهج الوسسط  لسو ريعس  يف هسذه اسسسائل اخلال  سة لهحولسا كلهسا
  سائل توا ق ة.

  

 

 

 

 
                                                           

 ل ة اآللاب جا بة  نيراتةك  وآلاهبا،عريو هب ئة الهدري  بقسم اللغة البرب ة   *
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 تقديم          
 لرحمن الرحيمبسم اهلل ا

ا آلسسه سرَسسسلل، وعلسسوإ سسام ا احلمسسد ر رب البسساسل، والنيسسالة والسسسالم علسسا عبسسده ورسسسوله يمسسد خسسا  النب ئسسل
 وصحبه سمجبل،

 س ا ببد
 قد ظهر اخلالف بل النحويل  بارا ، ولانه كاا ه ِّنا  ال يزيد علا كونه وجهة نظر والرل عل ها، و س  س ثلسة 

- سسة  سسا وقسسف بسسل ع سسسا بسس  عمسسر وسء عمسسرو بسس  البسساليف يف تيسسسري ننيسس   الطسسري  يف قولسسه تلسس  اخلال سسا  األول
،  هسس  عنسسد ع سسسا 1، وهسس  قسسرايفة اثمهسسور10سسسبأ  {       :}-تبسساىل

ل  لاساا  بن سا  علسا الريسم ألنسه  يسرل، و سَّسر  بطو ة علا يل اسنالى  جباب ، ورلَّه سبو عمرو بأنه لو كاا كسذ
 .2ننيبه "بإ مار  بل، علا  بىن: وسخَّْرنا له الطري"

مث تطسسسور اخلسسسالف لسسسرور السسسز   كسسسىت صسسسار قائمسسسا  علسسسا خسسسالف يف األصسسسوب واسنسسساهج بسسسل اسسسسذهبل البنيسسسري 
ا   اسسسسسسذهبل سسسسسس بويه والاسسسسسويف، ولبسسسسسل سالسسسسسهر صسسسسسور اخلسسسسسالف ب نهمسسسسسا  سسسسسا عيسسسسسر ف بسسسسسس اسسألة الزنبوريسسسسسة  بسسسسسل إ سسسسس

  3والاسائ ...
ولسس   األخيسسو األوسسسط هسسو السسذي  سسهح سبسسواب اخلسسالف كمسسا زعسسم صسساك   اسسسدارا النحويسسة   إر  سسا كسساا 

 .4لقاؤه بالاسائ  إال انهنيارا  ألسهاره س بويه ببد هذه الواقبة
ثالسسث اهليسسري، وكسساا واسسسهمر اخلسسالف بسسل اسسسذهبل علسسا سالسسده كسسىت هنايسسة اسسسذه  الاسسويف يف آخسسر القسسرا ال

آخسسر تلسس  اخلال سسا  احلسسالة  سسا لار بسسل سء الببسساا اسسسلل زعسس م الطبقسسة البنيسسرية السسساببة، وس سسد بسس   سس   بلسس  
 .5زع م الطبقة الاو  ة اخلا سة

 : -ريخ و اة سصحاهبا رتبة كس  تا-س ا اسنينيا  يف هذا اس داا  اثرية،  نها  ا يأيت 
ث يف بسسهسسس ، ويغلسس  علسسا ظسس  البسساكثل سنسسه سوب  سس   291   سس   بلسس     بسسد  اخسسهالف النحسسويل ، أل سس -1

  و وع اخلالف النحوي.
                                                           

، لراسة وحتق ق وتبل سق: الشس خل عسالب عبسد اسوجسول وعلس   بسوض، لار الاهس  البلم سة، بسريو ، 253 7و ك اا ينظر: تيسري البحر احمل ط، سب 1
 م. 1993هس 1413، 1ط

م.  ل. ط. . وينظسسسر: 2003هسسسس 423، حتق سسسق: هشسسسام خسسسري البخسسساري، لار عسسسا، الاهسسس ، الريسسساض، 266 14اثسسسا ف ألكاسسسام القسسسرآا، القسسسر    2
 ، لار اسبارف، القاهرة.  ل.  . .2، حتق ق: يمد سبو اليريل إبراه م، ط41يل، الزب دي  بقا  النحويل واللغو 

، حتق سسق: يمسسد ي سس  السسل عبسسد احلم سسد، اساهبسسة البنيسسرية، 7 1ينظسسر: اصننيسساف يف  سسسائل اخلسسالف بسسل النحسسويل البنيسسريل والاسسو  ل، األنبسساري  3
 ، لار الاه  البلم ة، بريو . ل. ط.  . .86، 85 3والنظائر، الس و    م.  ل. ط. ، واألالباه2007هس 1428بريو ، -ص دا

 .  ل.  . .7، لار اسبارف، القاهرة، ط4هس 95ينظر: اسدارا النحوية، ل. الوق       4
 ، لار اسبارف، القاهرة.  ل.  . .2، ط73، 68ينظر: نشأة النحو وتاريخ سالهر النحاة، يمد  نطاوي  5
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  .هس299ا  ذاه  النحويل مما اخهل    ه البنيريوا والاو  وا ، الب  ك ساا     اسسائل عل -2
سس  338 اسقنسسف يف اخسسهالف البنيسسريل والاسسو  ل ، ألء جبيسسر النحسساا     -3 باسسسم  اسسسبهج ،  -يريسسا  س-هسسس ، وخي

 يسسس  تقسسسدا األنبسسساري لاهابسسسه  اصننيسسساف  قسسساب  يهخسسسرا : "ل اسسسوا سوب كهسسساب صيسسسنِّ  يف علسسسم البرب سسسة علسسسا هسسسذا 
الرتت سس ، وسيلِّسسسَ  علسسسا هسسسذا األسسسلوب  ألنسسسه ترت سسس  ، ينيسسسنِّ  عل سسه سكسسسد  سسس  السسسسل ، وال سلَّسسَ  عل سسسه سكسسسد  سسس  

  عبسسد احلم سسد  بلقسسا : "يسسذكر لنسسا الهسساريخ سا سبسسا جبيسسر النحسساا ،  قسساب يققسسه البال سسة يمسسد ي سس  السسدي1اخللسس "
هسسس  سي قبسسل  ولسسد اسدلسس  بنحسسو 338اسنيسسري تلم سسذ األخيسسو النيسسغري وسء الببسساا اسسسلل والزجسسا ، واسهسسو َّ سسسنة 

، يسسمف عا ا   قد سلَّ  كهابا  يف اخهالف البنيريل والاو  ل خاه  اسبهج ، ولبل اسدل  ، يطلف عل سه و  165
 ، وسقوب: لبل احملقق ا َّلف علا نسخة سخرى غري اليت نبر ها خيِّ    ها هبذا االسم.2به"

 هس . 347الرل علا  بل  يف "اخهالف النحويل" ، الب  لرسهويه      -4
  . 577 سائل اخلالف بل النحويل البنيريل والاو  ل ، لألنباري      اصننياف يف -5
 .3هس 616يف النحو ، للبالي       سائل خال  ة -6

سسخَّر  -سسبحانه-  سا ارإال سا هذه الاه  ، تنيل إل نا  ألهنا كانا مما  اع    تسرا  هسذه األ سة، ولسوال
 سهلها خريا .و  ع  البرب ة زاهم ارلألج اب اسهباقبة ببد  ْقدها َ   نقل ال ئا  مما يف بطوهنا  ا كنا لنبر ها،  ي

ة يف  سسسائل اسهخنينيس يف اخلال  سسة يف سغلس  كهسس  النحسو، و، تاسس  كاسرا  علسسا كهس  النحسسووقسد انهشسر  اآلرا
ي كسسسل ا ركسسسر رساخلسسسالف، و بلسسسوم سا هسسسذه الاهسسس  اسهخنينيسسسة تناولسسسْا هسسسذه اسسسسسائل بالهينيسسس ل،  سسسدرجا علسسس

ص سي خسساانيسسرل بسسر  ل، وَ سس  سسذه   سس  اسسسذهبل يف اسسألسسسة اسدروسسسة، بسسل رْسي َ سس  وا سسق غسسري  ذهبسسه  سس  النحسسوي
 به، مث تذكر سللة كل  ريق والرل علا سللة اليريق اآلخر. 

اا لرسيساا  هباعسدسنسف،  اوهذا اخلالف الذي تبر ه كه  النحو بنوع ها عم ق جدا ، ميهد    الوجوب إىل ا
ل بس  ال سرى رلس ،ايف، ولاسيغاية الهباعد، كسىت إا القساري يهملاسه إكسساا بأنسه ال مياس  الهقسسري  بسل هسذه اآلر 

سنسسسف إىل جسسسواز والوجسسسوب ب نهسسسا،   هحسسسوب احلاسسسم  سسس  ا مياسسس  اثمسسسف بسسسل هسسسذه اآلرايف انطالقسسسا   سسس   بسسسدس الهناسسسس 
حل سدة بهبسد عس  هسذه ان، وبسذل  الوجهل،  ف  راعاة القلة والاثرة كس  قلة األللة سو كثرهتا، و قوهتا سو  بيها

رب ر واقب سة، وسقساا نسا سكثسالوسسط ة هس  سا تاسوا سكيف األكاام، ونيسح اراب لهقبل الرسي اآلخر، ومثسرة هسذه 
   ة:اسسألة اخلال رؤية وهوإىل اسنهج البلم  يف البحث والدراسة، وهذا  ا سكاوب إيرياكه يف منورج  هلذه ال

                                                           
 .7 1اصننياف  1
 .1السابق نيسه هس 2
، حتق ق: يمد سبو اليريل إبراه م، اساهبة البنيرية، ص دا.  ل. ط.  . ، وينظر: 397 1بغ ة الوعاة يف  بقا  اللغويل والنحاة، الس و    3

 قاهرة.  ل.  . .، لار اسبارف، ال2، ط221، 153،  بقا  النحويل واللغويل، الزب دي، حتق ق: يمد سبو اليريل إبراه م 94نشأة النحو 
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 )العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجارِّ( 
  ة   َرق: ببد لراسيت لهياص ل هذه اسسألة تبلَّ يل سا النحويل   ها  ال

 أحدها/ يجوِّز تْرك إعادة الجارِّ:
رهسس   ريسسق  سس  النحسسويل إىل سا إعسسالة اثسسارِّ  سسف اسبطسسوف ل سسسا واجبسسة، بسسل هسس  جسسائزة، وقسساب هبسسذا السسرسي 
الاو  وا وانريم إل هم ببض البنيريل،  نسبهه إىل الاو  ل وكدهم   ه تسسا ح، سسببه سا سكثسرهم  سنهم، ولبسل 

، وقساب يف  و سف آخسر: "وال  س  1ريسمل: ابس   الس  السذي قساب: "وإعالتسه الهسارة ال واجبسة"سالهر البنيريل اسن
 ، وقاب يف  سلي هه :2عول اثارِّ يف البط  علا  مريه"

 وَعْول خا ض لدى عط  علا ***  مري خيض الز ا  قد جيب سال

 3ول   عندي الز ا  إر قد ستسا *** يف النظم والنثر النيح ح  ثَبها   

: يون  واألخيو وقطرب -سيريا  -يا  اب   ال  سوب    وا ق الاو  ل وال آخرهم،  قد انريم إل هم  و،
 .4والشلوبل وسبو ك اا

،  م  1 هو "س ر يديده السماع" ،6، وخاصة الشبر5واكهج هداليف اروِّزوا لرسيهم بوروله يف الاالم اليني ح
}... : -تباىل-رل  قوله            }  بر  اسسيد  عطيا  علا اهلايف ال علا 215البقرة ، 

                                                           
، حتق سق: ل. عبسد السر   السس د و ل. يمسد بسدوي اسخهسوا، لار هيسر للطباعسة والنشسر والهوزيسف واصعسالا.  ل. 375 3الرح الهسه ل، ابس   الس   1

 ط.  . .
 .376، 375 3السابق  2
 م.2003هس 1423، 2والهوزيف، القاهرة، ط ، لار السالم للطباعة والنشر127،128ينظر: سلي ة اب   ال  يف النحو والنيرف، اب   ال   3
، حتق سسق: ل.  ا مسة الراجحسس ، 577 2، السسرح اسادسولي علسسا سلي سة ابس   السس ، اساسولي 438 5، البحسر احملس ط 375 3ينظسسر: السرح الهسسسه ل  4

عبسد السسالم عبسد الشسايف  ، حتق سق:124 5م.  ل. ط. ، احملسرر السوج ز يف تيسسري الاهساب البزيسز، ابس  عط سة 1991هسس 1402جا بة الاويا، 
، السسرح وحتق سسق: عبسسد السسسالم يمسسد هسساروا، لار 324 1م، جمسسال   بلسس ،  بلسس  2001هسسس 1422، 1يمسسد، لار الاهسس  اهللم سسة، بسسريو ، ط

، ، حتق سق: س سد  س  السدي ، لار الاهس  البلم سة، بسريو 189 3م، مهف اهلوا ف الرح مجف اثوا ف، السس و   1948، 2اسبارف، القاهرة، ط
.  ل.  . ، 2، حتق سق: يمد ي   الدي  عبسسد احلم سسد، ط239 2م، الرح اب  عق ل علا سلي ة اب   ال ، اب  عق ل 1998هس 1418، 1ط

م، لل سل السسال  إىل سلي سة ابس   الس ، عبسد ار بس  1998هس 1418، 2،  اة اسار ة، ط489النحو القرآين قواعد والواهد، مج ل س د ظير 
 هس.  ل. ط. . 1416، لار اسسلم للنشر والهوزيف، 231 2صاحل اليوزاا 

 .231 2، لل ل السال  376، 375 3ينظر: الرح الهسه ل  5
، 1، لار الاه  البلم ة، بريو ، ط171، كاال ة النيباا علا الرح األ وين علا سلي ة اب   ال ، النيباا 189 3ينظر: مهف اهلوا ف  6

 م.1997هس 1417
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لاخٌل يف النيلة.  ألا اسبطوف علا جزيف النيلة صلهه  سب ل   "السهلزا ه البط  علا اسنيدر قبل متام  
 .2وتوق  هذا احملظور  ل سبا عل  الشلوبل علا  وا قة يون  واألخيو والاو  ل يف هذه اسسألة"

، و   رل  قوهلم:  ولا بوا ع   القرايفا  اليت رلها اسوجبوا صعالة اثارِّ

كساا سوىل سا ياسوا   -تبساىل-* "ولو سا  زة روى هذه اللغة لااا  قبوال  باالتياق،  إرا قرس به يف كهاب ار 
 .3 قبوال "

ل الثقسة،  سف سنسه قسد * "وهذا القوب غري  ر س    س  سء الببساا  ألنسه قسد رواهسا إ سام  قسة، وال سسب ل إىل رل نقس
قرسهتسسا مجاعسسة  سس  غسسري السسسببة كسساب   سسسبول وابسس  عبسساا والقاسسسم وإبسسراه م النخبسس  واألعمسسو واحلسسس  البنيسسري 

 . 4وقهالة وجماهد، وإرا صحا الرواية ، يا  سب ل إىل رلها"

، -سسسسلمصسسسلا ار عل سسسه و -* "والظسسساهر سنسسسه ، يسسسأ  هبسسسذه القسسسرايفة  سسس  عنسسسد نيسسسسه، بسسسل رواهسسسا عسسس  رسسسسوب ار 
 . 5ورل  يوج  القطف بنيحة هذه اللغة، والق اا يهريايفب عند السماع"

* "ل سسسسا هسسسذه القسسسرايفة عنسسسدنا  سسس  اصببسسسال واليحسسسو والشسسسناعة والريسسسب  علسسسا  سسسا رآه   هسسسا ورهسسس  إل سسسه سبسسسو 
 .6البباا، بل األ ر   ها لوا رل  وسقرب وسخ  وسلط "

، وقساب عس   سذه  البنيسسريل: 7نسه ال تل سسق بالسه"* وعس   وقس  ابس  عط سة قساب سبسسو ك ساا: "جسسارة قب حسة  
 .8"غري صح ح"

 . 9* "والظاهر سا  َ    يف  و ف جر عطيا  علا الريمري اررور يف  لام  "

 
                                                                                                                                                                                 

 .233 2لل ل السال   1
 .376 3الرح الهسه ل  2
 م.1981هس 1401، 1، لار اليار للطباعة والنشر والهوزيف، ط34 6 ياتح الغ  ، الرازي  3
                                           م.  ل. ط. .                                                             1958هس 1377، عا، الاه ، بريو ،  اهبة اسثىن، القاهرة، 78 3الرح اسينيل، اب  يب و  4
 .170 9السابق  5
 م.  ل. ط. .1952هس 1371، حتق ق: يمد عل  النيار، اساهبة البلم ة، القاهرة، 285 1اخلنيائيف، اب  جي  6
 .167 3البحر احمل ط  7
 .438 5السابق  8
 377 3السابق  9



 
 

                                                        . عبد الحميد عثمان زرموحد                                                            الوسطية في المسائل الخالفية     
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* "والسسذي سخهسساره هسسذا الوجسسه وإا كسساا  شسسهور  سسذه  مجهسسور البنيسسريل سا رلسس  ال  سسوز إال يف الشسسبر، 
}وس بْنسساي يف ركسسر السسدالئل علسسا رلسس  يف تيسسسري قولسسه:  لاسس  قسسد ركسسْر ي لالئسسل جسسواز رلسس  يف الاسسالم،   

          ،}   ول   الهال     ك ث الليظ ألنا قد اسهدللنا علا جسواز رلس ، وال  س  ك سث اسبسىن
 .1كما زعم الزالشري، بل اسبىن عل ه"

 واسهشهدوا علا صحة اثواز بننيوص،  نها: 

 آن الكريم: أوال : من القر 

- {        } 215.2البقرة 

- {                  } يف قسسسرايفة  سسسزة باسسسسر اسسسس م  سسس   األركسسسام  1النسسسسايف ،
 3عطيا علا الريمري اررور  اهلايف  يف  به .

- {       } 126.4النسايف 

- {            } 161.5النسايف 
                                                           

 377 3السابق  1
بريو .  ل. ط. -، حتق ق: يمد ي   الدي  عبد احلم د، اساهبة البنيرية، ص دا393 3اب   ال ، اب  هشام  ينظر: سو ح اسسال  إىل سلي ة 2

.  ل.  . ، الرح األ وين 3، اسقهري ، اسلل، حتق ق: يمد عبد اخلالق عري مة، ط376 3، الرح الهسه ل 232 2 . ، لل ل السال  
م.  ل. ط. ، البس ط يف الرح مجيَل الزجاج ، 1989هس 1419ار الاه  البلم ة، ب سرو ، ، ل171، 169 3علا سلي ة اب   ال ، األ وين 

م، اصننياف 1986هس 1407، 1، حتق ق ولراسة: ل. ع ال ب  ع د الثب يت، لار الغرب اصسال  ، بريو ، ط347، 346 1اب  سء الرب ف 
2 385. 

ة وحتق ق: ل.  وسا بناي علواا البل ل ،  طببة اآللاب بالني ، البراق، ، لراس260ينظر: الرح الوا  ة نظم الاا  ة، اب  احلاج   3
، حتق ق: ل. عبد الر   ب  سل ماا البث مل، 158 5م.  ل. ط. ، اسقاصد الشا  ة يف الرح اخلالصة الاا  ة، الشا   1980هس 1400

، الرح 240 2، الرح اب  عق ل 376 3الهسه ل  ، الرح232 2م ، لل ل السال  2007هس 1428، 1جا بة سم القرى،  اة اسار ة، ط
و  ه: "وْ لها علا سا الواو للقسم  ب  "،  157 5، اسقاصد 78،79 3، الرح اسينيل 189 3، مهف اهلوا ف 578 2اساولي 
 وا ، الاشاف ع  كقائق غوا ض الهنزيل وع165  3، البحر احمل ط 346 1، البس ط 171، 169 3، الرح األ وين 379 2اصننياف 

، 1هبة البب ااا، ط، حتق ق وتبل ق ولراسة: الش خل عالب س د عبد اسوجول وعل  س د  بوض،  ا6 2األقاويل يف وكوه الهأويل، الزالشري 
 م.1989هس 1418

 .379 2، اصننياف 155 2ينظر: الاشاف  4
 .379 2، اصننياف 178 2ينظر: الاشاف  5
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 65.1األنبام  }قل ار يني ام  نها و   كل كرب{ -

- {        } 20.2احل ير 

َملوا{ غا ر  -  79.3}وعل ها وعلا الييْل  حتي

 10.4} قاب هلا ولألرض ائه ا{  نيلا  -

 من الشعر:  -ثانيا  

 5 ال وم قربا هتيونسسا وتشهمنسسا ***  اره   ما ب  واأليام    عي  -

 6ا *** وتياَش  غمسايف اخلطوب اليوالح  سسسسسسسساسن بنا سبدا  ال غري نسسسسا تيدَرك -

 7ورول  سسسسسسسسسسسسسسسسسث ورلْ  ***    احل مام عدانسسسسسسسا الر  سسسلو كاا يل وزهرٍي  ال -

 8اسسسسسسسسسسسسسسسسسا  ئة *** ظلا  د َّنسسسسسسسسسسسسة مم  يباليهسسسسسسإرا بنا بل سن سسسسسسسساا اتق -

 1ّدر  ***      يير اث لسسسسسسسسة جْأب كْشَور  سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس نيسسسسسسسسسسسسسس آب  سبّْه ء سو -
                                                           

 .189 3ينظر: مهف اهلوا ف  1
 .379 2، اصننياف 402 3، الاشاف 189 3، مهف اهلوا ف 1هس 393 ح اسسال  صينظر: سو  2
 .189 3ينظر: مهف اهلوا ف  3
 .171، 169 3، الرح األ وين 189 3، مهف اهلوا ف 231 2ينظر: لل ل السال   4
، 378-376 3م، الرح الهسه ل 9661، 6، حتق ق: عبد السالم يمد هاروا،  اهبة اخلاجن ، القاهرة، ط382 3ينظر: الاهاب، س بويه  5

، اسقاصد 78 3، الرح اسينيل 189 3، مهف اهلوا ف 577 2، الرح اساولي 240 2، الرح اب  عق ل 233 2وينظر: لل ل السال  
، حتق ق: ل. 119 2، األصوب يف النحو، اب  السرا  166 3، البحر احمل ط 4هس 346، البس ط 171، 169 3، الرح األ وين 159 5

، حتق ق: س د يوس  النيايت وآخَرْيٍ ، الدار 252 1م،  باين القرآا، اليرايف 1996هس 1417،  3حلسل اليهل ،  دسسة الرسالة، طعبد ا
، كققه وعلق كواال ه: يمول يمد 520، 519 7.  ل.  . ، جا ف الب اا    تأويل القرآا، الطلي 1اسنيرية للهأل   والرتمجة، القاهرة، ط

، اصننياف 4 2، احملرر الوج ز 6 2،  اهبة اب  ت م ة، القاهرة.  ل.   ، الاشاف 2خرَّ  سكاليثه: س د يمد الاكر، طالاكر، راجبه و 
2 380. 

 .4هس 346، البس ط ص158 5، اسقاصد 377 3، الرح الهسه ل 382 3ينظر: الاهاب  6
، 171، 169 3، الرح األ سوين 159 5، اسقاصد 79 3ل ، الرح اسيني377 3، الرح الهسه ل 253، 252 1ينظر:  باين القرآا لليرايف  7

 . 380 2، اصننياف 4 2رر الوج ز ، احمل166 3، البحر احمل ط 4هس 346البس ط ص
 .377 3ينظر: الرح الهسه ل  8
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 2ل نسسسسسسسسسسسسسسسسسساراسسسسسسسسسساٍر توقَّدي بالل سسسسسسسسسسسرس *** ونسسسسسسسسسسري حتسبل ا سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسكلَّ ا  -

 3م ***  قد خاب    ينيلا هبا وسبري هاسسسسسسسسسسسسسسسسإرا سوقدوا نسسارا  حلرب عدوه -

 4ا *** و ا ب نها والاب   غوط نيسسسسسان ي سسسسسسسسسسسسسسسسسنبلق يف  ثل السواري س و نس -

 5هاّل سألا بذي اثمسساجم عنهمي *** وسء نسيَب م ري اللسسسسسسوايف احملرق   -

 6  *** س  ها كاا كهي  سم سواهسسسسسسسسسساسسسسسسسسسسسسسسر علا الاه بسسسسسسسسسسة ال سبالسسسسسسسسسسسك -

 والثاني/ يوجب إعادة الجارِّ:
وقسسد االسسههر سا هسسذا هسسو رسي مجهسسسور البنيسسريل، قسساب ابسس  عق سسل: "وس سسسا الريسسمري ارسسرور  سسال يبطسس  عل سسسه إال 

وقسسساب ابسسس   7بإعسسسالة اثسسسارِّ لسسسه، بسسسو:  سسسرر  بسسس  وبزيسسسد، وال  سسسوز:  سسسرر  بسسس  وزيسسسٍد، هسسسذا  سسسذه  اثمهسسسور"،
عنييور: "و وز يف األخايف كلها عط  ببريها علا ببض    غري الرط إال  مري اخليض  إنسه ال ييبطَس  عل سه 

 8إال بإعالة اخلا ض، بو قول :  رر  ب  وبزيد".

َ سس   ص،  مسسنهموسوَّلسسوا كسسل  سسا عسسارض قاعسسدهتم، والبيسس  البيسساب  سس  اخسسهالف تبا سسل ببريسسهم  سسف الننيسسو 
ب سسة باثهسسل بالبر  ا ويههمسسهعسس   سسريج آخسسر، وس سسا القسسرايفة اسخاليسسة لقاعدتسسه  سس لح  قارئهسس يسسدوب الشسسبر ويبحسسث لسسه

 ويرلها. 
                                                                                                                                                                                 

 ينظر: السابق نيسه. 1
                  .                                      380 2، اصننياف 159 5ينظر: السابق نيسه، اسقاصد  2
 .160 5، اسقاصد 377 3ينظر: الرح الهسه ل  3
 . 159 5، اسقاصد 380 2، اصننياف 377 3، الرح الهسه ل 79 3ينظر: الرح اسينيل  4
 .381 2، اصننياف 160-159 5ينظر: اسقاصد  5
 .1هس 78 3ينظر: الرح اسينيل  6
، 123 5، خزانة األلب ول  لباب لساا البرب، البغسدالي 577 2ح اسادولي ، الر 375 3، وينظر: الرح الهسه ل 239 2الرح اب  عق ل  7

، حتق ق: س سد عبسد السسهار 233 1م، اسقرب، اب  عنييور 1989هس 1409، 3حتق ق: عبد السالم يمد هاروا،  اهبة اخلاجن ، القاهرة، ط
 م.1972هس 1392، 1اثواري وعبد ار اثبوري، ط

 .79 2ينظر: األصوب  8
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 و   تأويالهتم ألللة اروزي :

- {                   }  اسسسسيد  احلسسرام : " بطسسوف علسسا 215البقسسرة  ،
 .1سب ل ار وع  اسسيد احلرام" سب ل ار ، سي: صد ع  

- {                } األركسسسسسسسسسام  : "جمسسسسسسسسسرور بالقسسسسسسسسسسم... جمسسسسسسسسسرور ببسسسسسسسسسايف 1النسسسسسسسسسسايف  ،
 .2 قدرة"

- {               } ييهسسسسسسس ام ،   سسسسسسسا : "يف يسسسسسسسل الر سسسسسسسف، سي: ار 126النسسسسسسسسايف
 .4"يف  و ف جر بالبط  علا  النسايف " 3واسهلو"،

- {                            } اسق مسسسسسسسل : "ننيسسسسسسس  161النسسسسسسسسايف  ،

 .6 "لا سنزب إل  "، "يف  و ف جر بالبط  علا   ا  يف5علا اسدح لب اا  ريل النيالة، وهو باب واسف"

- {                         } سسس  : " ننيسسسوب بيبسسسل يسسسذوف تقسسسديره: 20احل يسسسر َ  ،
وسعشسسنا... وق سسل: عطيسسا علسسا   بسسايو  سي: وجبلنسسا لاسسم  سس  لسسسهم... وق سسل: " سس   بهسسدس خسسله يسسذوف لداللسسة 

 .7له برازقل جبلنا له   ها  بايو، وهذا ال بأا به" اسبىن عل ه، سي: و   لسهم

 يونا وتشهمنا ***  اره   ما ب  واأليام    عي هت ال وم قرَّبا  -

 .8 األيام : "جمرور علا القسم"

 يل *** س  ها كاا كهي  سم سواهاسكر علا الاه بة ال سبا -
                                                           

 .3هس 232 2لل ل السال   1
 .   382 2اصننياف  2
 .155 2الاشاف  3
 .  383 2اصننياف  4
 .        411 3، وينظر: البحر احمل ط 178 2الاشاف  5
 .          383 2اصننياف  6
 .438 5البحر احمل ط  7
 .  486 2اصننياف  8
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 1 سواها : "يف  و ف نني  علا الظرف".

 يان س و نا *** و ا ب نها والاب   غوط ن نبلق يف  ثل السواري -

 .2 الاب  : "جمرور بإ ا ة  بل  إل ه يذو ا ال بالبط ، كذف  بل  الثان ة لداللة األوىل عل ه"

 ثماجم عنهمي *** وسء نب م ري اللوايف احملرقاهالَّ سألا بذي  -

  سء نب م : كسابقهها.

{ النسسايف و   الططهم: قوب اب  عط ة ع  قرايفة  زة ال ، بسر 1زيا  واتقوا ار السذي تَسسايفلوا بسه واالركسام 
: "وهذه القرايفة عند رؤسايف بسوي  البنيسرة ال زسوز  ألنسه ال  سوز -عطيا  علا الريمري اررور يف  به - االركام  

 .3عندهم سا ييبَط  ظاهر علا  ريمر اليوض"

سسسل لنيسسسحة هسسسذه القسسس "،ويف  الاشسسساف  قسسساب الزالشسسسري: "وقسسسد متييحِّ وركسسسر  4رايفة بأهنسسسا علسسسا تقسسسدير تاريسسسر اثسسسارِّ
اليسسسوزاا صسسساك   لل سسسل السسسسال   سا "سكثسسسر النحسسسويل قسسسد  سسسبَّ  هسسسذه القسسسرايفة نظسسسرا  إىل البطسسس  علسسسا اسريسسسمر 

 5اسخيوض، وقد رل سبو البباا يمد ب  يزيد هذه القرايفة وقاب: ال حت ل القرايفة هبا".

 6 أ ا البنيريوا  قاب رؤساؤهم: هو حل  ال حت ل القرايفة به". وقاب النحاا: "وقد تالم النحويوا يف رل ،

  }: -تبسسساىل-وعسسس  قولسسسه                } قسسساب ابسسس  عط سسسة: 127النسسسسايف ،
-وعسس  قولسسه  7"وييريسسب   هسسذا الهأويسسَل  سسا   سسه  سس  البطسس  علسسا الريسسمري اسخيسسوض بغسسري إعسسالة كسسرف اخليسسض"،

}: -تبسسساىل                         } قسسساب: "وهسسسذا قلسسسق يف النحسسسو  ألا  20احل ْيسسسر
 8البط  علا الريمري اررور".

                                                           
 السابق نيسه.       1
 .        127 5خزانة األلب  2
 .4 2الوج ز احملرر  3
 .165 3، وينظر: البحر احمل ط 6 2  4
5  2 231،232. 
، 2، حتق سسسسسسق: ل. زهسسسسسسري غسسسسسسازي زاهسسسسسسد، عسسسسسسا، الاهسسسسسس  البلم سسسسسسة و اهبسسسسسسة النهريسسسسسسة البرب سسسسسسة، بسسسسسسريو ، ط432، 431 1إعسسسسسسراب القسسسسسسرآا، النحسسسسسساا 6

 م. 1985هس 1405
 . 117 2احملرر الوج ز  7
 .    355 3السابق  8
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وقسسساب الزالشسسسري: "وال  سسسوز سا ياسسسوا جمسسسرورا  عطيسسسا  علسسسا الريسسسمري ارسسسرور يف  لاسسسم   ألنسسسه ال ييبطَسسس  علسسسا 
 1الريمري اررور".

وقسد  سوز يف "ر  قساب: وكاا س بويه قد جبسل اصقسدام علسا هسذا البطس  لوا إعسالة اثسارِّ  س   سرورا  الشسب
 الشبر، قاب: 

َ سو  ينَيدَّر  ***      يير اث لة جْأٍب َكْشَور    آَبَ  سيِّْه ء 

 ... وقاب اآلَخر:

 2 ال وم قربا هتيونا وتشهمنا ***  اره   ما ب  واأليام     عي "

ي سا  و سسسف االسسسسهدالب يف الب سسسا األوب هسسسو "عطسسس    ينَيسسسدَّر   علسسسا اسريسسسمر ارسسسرور يف  ء  لوا إعسسسالة س
، وهسسسو  سسس  سقسسسبح الريسسسرورة"، ويف الب سسسا الثسسساين هسسسو "عطسسس   األيسسسام  علسسسا الريسسسمري يف  بسسس   لوا إعسسسالة  3اثسسسارِّ

 4اخلا ض".

شسسسبر بسسسو قولسسسه:  سسسال وم قربسسسا... عطسسس  ويف  لل سسسل السسسسال   قسسساب اليسسسوزاا: "و،  سسسز رلسسس  إال يف  سسسرورة ال
 األيسسسسام  علسسسسا اسريسسسسمر اسهنيسسسسل بالبسسسسايف، ورلسسسس  قبسسسس ح، إمنسسسسا  سسسسوز يف  سسسسرورة الشسسسسبر لوا كسسسساب االخه سسسسار وسسسسسبة 

 5الاالم".

وقاب األنباري يف  اصننياف : "مث لو  ي ل  ا سنشسدوه  س  األب سا  علسا  سا الََّعسْوه لاساا  س  الشسار السذي ال 
 .6يقاا عل ه"

                                                           
 .  402 3الاشاف  1
 .383، 382 2هاب الا 2
 .3هس 382 2السابق  3
 .2هس 383 2السابق  4
5  3 78. 
  ، و  ه  ريج الشواهد الشبرية.65 اسسألة  387 2 6
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اسسسسسرالي يف  تو سسسس ح اسقاصسسسسد : "إا البطسسسس  علسسسسا الريسسسسمري ارسسسسرور بسسسسدوا إعسسسسالة اثسسسسارِّ غسسسسري جسسسسائز يف  وقسسسساب
."  1الق اا، و ا ورل يف السماع يموب علا الذور إ مار اثارِّ

وعللوا كامهم هذا بأا اسبطوف عل ه وجارَّه كش يف واكد،  سإرا عطْيسَا لوا إعسالة اثسارِّ  اأنس  عطيسَا 
ش يف، وهذا ال  وز   لزم إعالة اثار  ف اسبطوف كىت يبدو كأنسه الس يف  سسهقل بذاتسه، قساب علا ببض رل  ال

ابسسس  احلاجسسس : "السسسرط البطسسس  علسسسا ارسسسرور سا تب سسسد اثسسسار كر سسسا  كسسساا سو  ريسسسا ا ... ألا اسريسسسمر ارسسسرور السسسديد 
 .2يوا علا  ا هو كاثزيف"االتنياب وكاا كاثزيف،  أعالوا البا ل ل اوا يف النيورة كاسسهقل،  رارا     سا يبط

و سسنهم  سس  عللسسه بالهشسسابه بسسل الريسسمري والهنسسوي ، والهنسسوي  ال ييبطَسس  عل سسه،  اسسذل   سس  سا يبا سسل الريسسمري 
ارسسرور، قسساب السسس و  : "واكهيسسوا بسسأا  سسمري اثسسر السسب ه بسسالهنوي  و باقسس  لسسه،  لسسم  سسز البطسس  عل سسه كسسالهنوي ، 

نهمسسا يسسل اآلَخسسر، و سسمري اثسسر ال ينيسسلح حللولسسه يسسل اسبطسسوف، وبسسأا كسسق اسهبسسا يل سا ينيسسلحا حللسسوب كسسل  
 .3 ا هنف البط  عل ه"

وقساب ابس  يبسس و: " س  ق بَسل سا الريسسمري صسار عو سسا   س  الهنسوي ، والسسدل ل علسا اسسهوائهما قسسوهلم:  يسا غسسالم  ، 
مسسا علسسا كسسرف واكسسد،   حسسذ وا ال سسايف السسيت هسس   سسمري كمسسا  سسذ وا الهنسسوي ، وإمنسسا اسسسهويا ألهنمسسا  همبسساا يف سهن

 .4وسهنما يامالا االسم األوب، وال ييينَيل ب نهما، وال ينيح الوق  علا  ا اتنيال به لوهنما"

وعلله اب  السرا  ببدم وجول  مري جر  نينيل ع  جمروره  قاب: "ال  وز سا تقوب:  سرر  بس  وزيسٍد  ألا 
 بطسوف عل سه  هسو  سوز سا يسدخر ويقسدم اررور ل   له اسم  نينيسل   قسدم ويهسأخر كمسا للمننيسوب، وكسل اسسم 

 . 5اآلخر عل ه،  لما خال  ارروري سائَر األخايف ،  ز سا ييبَط  عل ه"

}: -تبسسسساىل-ووجسسسسدوا  سسسسالههم يف قولسسسسه           }  بيسسسسهح الم  سهلسسسس  ،  هسسسس  33البنابسسسسو ،
ر بإ ا ة اسسم الياعسل   يَنيدسو  إل هسا، ولسو  ل سا  بطو ة علا الااف يف   نيدوك  ألا هذه الااف يف يل ج

 ، ولانها جايف   ننيوبة علا اسيبول سة السسم  اعسل  قسدر -سيريا-كانا  سهل    بطو ة عل ها ثايف  جمرورة 
                                                           

، الرح وحتق ق: س. ل.عبد الر   عل  سل ماا، لار اليار البرء، 1027، 1026تو  ح اسقاصد واسسال  بشرح سلي ة اب   ال ، اسرالي  1
، لار اليار للطباعة والنشر والهوزيف.  ل. 66 2م، وينظر: كاال ة اخلريري علا الرح اب  عق ل، اخلريري 2001هس 1422، 1القاهرة، ط

 ط.  . .                                                                                     
 .260، 259الرح الوا  ة نظم الاا  ة  2
 .232، 231 2مهف اهلوا ف  3
 .231،232 2، وينظر: لل ل السال  77 3الرح اسينيل  4
 .79 2األصوب  5
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 ، سسوا سهلَسس  ،  سسال إ سسا ة إرا،  أخسسذوا  سس  هسسذا كيسسة علسسا وجسسوب إعسسالة اثسسارَّ ييهسسم  سس  اسسسذكور، سي:  و نيد

ب:  هسسذا  سسارب  وزيسسدا  غسسدا   سَّسسا ،  سسز سا تبطسس  الظسساهر علسسا اسريسسمر ارسسرور  ْلهَسسه قسساب اسسسلل: "وكسسذل  تقسسو 
: "إنسا  نيدسوك وسهلَس "، كأنسه قساب: و نيدسوا سهلَس ، و، تيبطَس  علسا الاساف -عز وجسل-علا اليبل، كقوب ار

 .1اررورة "

جمسسرورا ، والريسسمري  بطو سسا ،  إنسس  ال  و سنهم  سس  قسساا علسسا النيسسورة اسباوسسسة، بسسأا زبسسل الظسساهر  بطو سسا  عل سسه
 تسسسسسسسسسسسسسهط ف سا تقسسسسسسسسسسسسوب:   سسسسسسسسسسسسرر  بزيسسسسسسسسسسسسد وك ، بسسسسسسسسسسسسل ال بسسسسسسسسسسسسد  سسسسسسسسسسسس  إعسسسسسسسسسسسسالة اثسسسسسسسسسسسسار  هقسسسسسسسسسسسسوب:   سسسسسسسسسسسسرر  بزيسسسسسسسسسسسسد 
وب  ،  اذل  احلاب يف عا  هذه النيسورة، وهس  السيت نريسدها،  سال نقسوب:   سرر  بس  وزيسٍد ، بسل يلسزم إعسالة 

َسل  الزجسساج   البس  هشسام: " سساعلم سا األخسايف كلهسا ييبطَسس  اثسارِّ  هقسوب:   سسرر  بس  وبزيسٍد ، جسسايف يف  السرح مجي
عل هسسا إال اسريسسمر اسخيسسوض،  إنسسه ال ييبطَسس  عل سسه إال بإعسسالة اخلسسا ض، لسسو قلسسا:   سسرر  بسسه وعمسسرو  علسسا سا 
تبط   َعمرا   علا اهلسايف اسريسمرة اسهنيسلة بالبسايف يف قولس :  بسه  ،  سز، والبلسة يف رلس  سا اسبطسوف واسبطسوف 

يااا تبطسس  كسسل واكسسد  نهمسسا علسسا صسساكبه وينيسسرل، وسنسسا ال تبسسدو سا تيسسرل الريسسمري وهسسو اهلسسايف السسيت يف عل سسه السسر 
 به   هبط  علا االسسم السذي سرل  سا تبطيسه علسا اهلسايف، لسو قلسا:   سرر  بزيسد وه  ، ياس  كال سا    لسذل  

 .2، تبط  علا الريمري اسخيوض"

اسبطسسسوف واسبطسسسوف عل سسسه السسسريااا، ال  سسسوز سا يباَ سسسل وو َّسسسح اليسسسوزاا صسسساك ي  لل سسسل السسسسال   هسسسذا بسسسأا 
سكسسدمها إال لسسا مياسس  سا يباَ سسل بسسه اآلخسسر، وجبلسسوا تاريسسر اثسسارِّ اَلَرجسسا   سس  ا هنسساع البطسس  عل سسه  قسساب: "سَّسسا صسسح: 
  ر زيد وسنا  صح:   سرر  سنسا وزيسٌد ، وسَّسا صسح:  كلمسا زيسدا  وإيساك  صسح:  كلمهس  وزيسدا  ، وسَّسا ا هنسف: 
  سرر  بزيسد وك  ا هنسف:   سرر  بس  وزيسٍد   ألا اسبطسوف واسبطسوف عل سه السريااا ال ينيسح يف سكسدمها إال  سسا 
صح يف اآلخر،  لما ، يا  للمخيوض  مري  نينيل ينيح عطيه علا الظاهر ، ينيح عطس  الظساهر عل سه، 

 .3إر كاا عا ال  و بموال "  لما ، ينيح وسريَد رل  سع َد اخلا ض، وصار    قب ل عط  اثملة علا اثملة،

 
                                                           

 .152 4اسقهري   1
م، وينظسر: اسقد سة 1985هسس 1415، 1، لراسة وحتق ق: ل. عل  يس   اب ار، عا، الاه ، بريو ، ط117الرح مجل الزجاج ، اب  هشام  2

. السبباا عبسد الوهساب يمسد، راجبسه: ل. كا سد يمسد ن سل و ل.  هحس  يمسد مجبسة. ، حتق سق والسرح: ل72اثيزول ة يف النحو، سبسو  وسسا اثيسزويل 
،  اهبسسة البسساء احللسس ،  نيسسر.  ل. ط.  . ، القواعسسد األساسسس ة للغسسة البرب سسة، س سسد اهلسسا   32 ل. ط.  . ،  سسش السسذور السسذه ، ابسس  هشسسام 

 هس.  ل. ط. .1354، لار اليار البلم ة، بريو ، 299
3   3 78. 
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}: -تبساىل-واسهدلوا    اسنقوب بقولسه                 } قساب سبسو ك ساا: 133البقسرة  ،
"وإمنا كرر ليظ  وإله  ألنسه ال ينيسح البطس  علسا الريسمري ارسرور إال بإعسالة جسارِّه إال يف الشسبر سو علسا  سذه  

 .1   يرى رل "

ب ل صعالة اثارِّ بس البه الريمري اررور بالهنوي    سهبسا َيل  يسل اع كلسوب كسل  س  بس ا هنا و ورلدوا اكهيا  اسوج 
الة  ألا ف  نسسه  سسف اصعسسر َلمين سساآلخسسر  بسسأا "اَلسسَبَه  سسمري اثسسر بسسالهنوي  لسسو  ين سسف  سس  البطسس  عل سسه بسسال إعسسالة اثسسا

ي  ال يدكسد نسه  ألا الهنسو اصبسداب   ين ف    البط  عل ه َلمين ف    توك ده و الهنوي  ال يبط  عل ه بوجه، وألنه لو 
 ية األوىل.  ب  احل وال يبدب  نه، و مري اثر يدكد ويبدب  نه بإمجاع،  للبط  إسوة هبما، قد تبلَّ 

 وس سسا الثان سسة   سسدب علسسا  سسبيها سنسسه لسسو كسساا كلسسوب كسسل واكسسد  سس  اسبطسسوف واسبطسسوف عل سسه السسر ا  يف صسسحة
البطسس  ،  سسز:  ريب رجسسل وسخ سسه ، وال  سي  سسىت ه يسسايف سنسسا وجارهسسا ، وال  كسسل السساة وسسسخلهها بسسدرهم ، وال 
 الواهسس  اسائسسة اهليسسساا وعبسسد ها ، وس ثسساب رلسسس  كثسسرية،  لمسسا ، ميهنسسسف   هسسا البطسس  ال ميهنسسسف يف بسسو   سسرر  بسسس  

 .2واز"وزيٍد ، وإرا بطل كوا  ا تبلقوا به  انبا  وج  االعرتاف بنيحة اث

 والثالث/ يقبِّح تْرك اإلعادة:
، سجسسسد كسسسل اسسسسوجبل صعسسسالة اثسسسارِّ ينيسسسيوا  سسسا خسسسال  رسيهسسسم بسسسالقبح، بسسسل اقهنيسسسروا علسسسا وصسسسيه بسسساساروه 
والرلييف وعدم الينياكة، و نهم الطلي الذي قساب: "ورلس  غسري  نيس ح  س  الاسالم عنسد البسرب  ألهنسا ال تنسسق 

رورة الشسبر، ورلس  لريس ق الشسبر، وس سا الاسالم  سال الس يف يريسطر اسسهالم بظاهر علا  اسي يف اخليسض إال يف  س
 .3إىل اخه ار اساروه    اسنطق والرلييف يف اصعراب  نه"

وهسسذا يف راتسسه السسطط وغسسري صسسح ح، ولانسسه ال ينيسسل إىل  سسسهوى الوصسس  بسسالقبح،  سسالهقب ح قبسس ح ألنسسه ميسس  
حسسا ، و سس  هسسداليف القل سل اسقبحسسل ابسس  يبسس و السسذي السنيف القسسرآين ولسسو علسسا سكسد الهخر سسا ،  لسس   كسسل خطسأ قب 

 وقاب ابس  عط سة: "وهسو قلسق  4قاب: "ورل  قب ح، إمنا  وز يف  رورة الشبر، لوا كاب االخه ار وسبة الاالم"،
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وقسساب اليسسرايف وهسسو كسسويف: "و  سسه قسسبح  ألا البسسرب ال تسسرل اليو سسا  علسسا اليسسوض وقسسد كسسي عنسسه...  1و  سسه قسسبح"،
 .2ا يف الشبر لري قه"وإمنا  وز هذ

وإا تبي   بي  صن ف النحاا عند ا نس  الهقبس ح إىل كسل الاسو  ل  قساب: "وس سا الاو  سوا  قسالوا: هسو 
 3قب ح".

بل إا يقق  البس ط  قريا باتياق اسذهبل علا وص   ا ، يسيَبد   ه اثار بالقبح  قاب: "غسري سا األظهسر 
 .4لريمري اررور لوا إعالة اخلا ض"سا اليريقل يهيقاا علا قبح البط  علا ا

 بهسسدب،  هوصسلا إىل سنسسه بسالرغم  سس  كسل  سسا سسبق ال تبسسدم  س  يهيسسرل للحق قسسة  موقـف وســ مث بثسا عسس   
وال يهبنيسس  لرسيسسه، كقسسوب سكسسدهم: "وال ياثسسر البطسس  علسسا الريسسمري اسهنيسسل الواقسسف يف يسسل جسسر إال بإعسسالة اثسسارِّ 

وقسوب آخسر: "  ينَيسل بسل اسهبسا يل  بإعسالة عا سسل  5ر سم  ريسا ا ..."، سف اسبطسوف، سسوايف سكساا اثسارد كسرف جس
اثر    كرف سو  رياف  ف اسبطوف، تقوب:  ا عل   وعلا ز الئ  إرا قمسهم بالواجس ... وتقسوب يف إعسالة 
عا ل اثر وهو  رياف: كهاب  وكهاب سخ    هشاهباا... وهسذا هسو رسي اثمهسور، خال سا  ثمهسور البنيسرية يف 

ووصسسيه  السسث بأنسسه "الغالسس "  قسساب: " سسإا الغالسس  يف النقسسل إعسسالة  6م بوجسسوب إعسسالة اثسسارِّ  ألنسسه األكثسسر"،قسسوهل
 7اخلا ض".

بل واَروِّزي  علا اص الق عند اليريقل، عالوة ع وج 
ي
قَ وببد لراسة سللة اس

ي
 يل سا كسل هسداليف بِّحسل، تبسلَّ لسا اس

 سللة غريه و ْهَمه هلا وتوج هه إياها. قد غالوا يف سكاا هم، و،  رتم كل  ريق

 ة علسسسا السسسنيف اصكنيسسسائ وقمسسسا بإكنيسسسايف اسوا سسسف السسسيت سع سسسد   هسسسا اثسسسارد يف األسسسسلوب القسسسرآين، وتركسسسز  هسسسذه
 ا:القرآين،  ف اكرتا   الشديد لال األلواا األخرى    األللة لبدة اعهبارا ، سمهه
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} :-تباىل-د قاب ار قدس هه،  ق -1                } وس ثاهلا كيثير.1الز ر ، 

د ر السذي قنيساراه سا ياسوا ظن سا ، وقس، خبسالف الشسب-سبحانه-ه وصحهه ونسبهه إىل قائله وهو ار القطف بثبوت -2
 ياوا جمهوب القائل، سو الهليا    ه بل الاعري  سو سكثر.

هبلقسسة بأسسسال به ، وهسسو  سسا  بلنسسا  ْطمئنسسل إىل صسسدق الدراسسسا  والبحسسو  اسل ل سسيت اسنيسسح بسسابنيسساره   مسسا  -3
 ونهائيها  ألا االسهقرايف كا ل، س ا يف غريه  هو ناقيف لنيبوبة اصكا ة به.

     و ف  رورة، و بلوم سهنا خاصة بالشبر  راعاة ألوزانه.ل -5

ل لهاريسسر يف ا نسسسا،  وجسسد  هسسا ركسسر اثسسارِّ واسسسهنالا  إىل هسسذا األسسساا سكنيسس ا اآليسسا  القرآن سسة السسيت سع سسد   
، وهسس  علسسا اخسسا   ريسسا ا   -و سسبا   وهسس  سسسهة عشسسر - ويف بق ههسساومخسسسل  و سسبا : يف سسسهة و ال سسل  نهسسا كر سسا ، 

 النحو اآليت:

 أوال : الجارُّ حرف:

1- {           } 98اسائدة . 

2- {                 } 112اسائدة . 

3- {          } 113اسائدة . 

4-  {             } 65األنبام. 

5- {           } 151األعراف. 

6- {             } 48هول. 

7- {                   }  6يوس. 

8- {               }  38يوس. 

9- {           } 41إبراه م. 
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10- {              }  5الاه. 

11- {         } 117 ه . 

12- {                } 67األنب ايف . 

13 ،14- {                } 80، غا ر 22اسد نوا . 

15- {           } 61النور . 

16 ،17- {            } 15، األكقاف 19النمل. 

18- {              } 47النمل. 

19- {              } 81القنييف . 

20- {          } 14لقماا . 

21- {       } 7األكزاب . 

22- {                }  113النيا ا . 

23- {                  } 85ص. 

24- {                   } 65الز ر . 

25- {         } 11 نيلا . 

26- {                          } 3الشورى . 

27- {             } 44الزخرف . 
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28- {                           }38، 37اريا  الذ. 

29- {     }  41الذاريا . 

30- {      }  43الذاريا. 

31- {                        } 15احلديد . 

32- {              } 10احلشر . 

33- {                    } 4اسمهحنة. 

34- {           } 28نوح . 

35 ،36- {             }  32، عب  33النازعا. 

 ثانيا : الجارُّ اسم مضاف:

1- {                } 133البقرة. 

2- {                 } 123النسايف . 

3- {                 } 25اسائدة . 

4- {                    } 89األعراف. 

5- {                  }  100يوس. 

6- {                 } 45اصسرايف. 

7- {                } 88 ه. 
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8 ،9 ،10- {           } 8، الدخاا 126نيا ا  ، ال26الشبرايف . 

11- {              } 18سبأ . 

12- {             } 54سبأ . 

13- {                 }  158النيا ا . 

14- {            }   44الر . 

15- {                } 2احلشر. 

16- {                      }  7اسمهحنة . 

 نسسا سا نبسسرتف بسسأا اسبسسوَّب عل سسه هسسو السسسماع وسخليسسيفي  سس  كسسل  سسا سسسبق إىل سا الوسسسط ة يف األكاسسام تقهريسس  
، سي: "س ريسل  سا ييبهَمسد عل سه يف 1ع  البرب الينيحايف يف ز   االكهيا ،  هو اسهَبف، وهسو "س ثسل  سا ييهبلسق بسه"

 .2تقرير القاعدة النحوية"

يف البرب سة،  وعل ه  إا األ ريل هو عط  االسم الظاهر علا الريمري اررور  ف إعالة اثارَّ  ألنسه هسو الاثسري
، وال ننيسيه بسالقبح  ألنسه سسسلوب عسرء  نيس ح، ولانسه -سيريسا  - هو جائز غسري واجس ، وتَسسْركي تاريسر اثسارِّ جسائز 

، وهبسذا ناسوا قسد سعط نسا كسل ري كسق كقسه،  لسم نوجس  3قل ل "ال يبلس  يف قوتسه وكيْسسنه البالغس  لرجسة الاثسري"
 هه،  هذه ه  الوَسط ة يف البحث، وتل  ه  نه يهها الباللة.الاثري لاثرته، و، مننف القل ل و، نقبِّحه لقل

                                                           
 .156 5اسقاصد  1
 .2هس 162 5السابق  2
 .4هس 346 1، البس ط 160 5.  ل.  . ، وينظر: البحر احمل ط 3، لار اسبارف،  نير، ط633 3النحو الوايف، عباا كس   3
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 الخاتمة

 

   س  سصسحاهبا،  لس  تسأويال  إا النزاهة البلم ة تقري  بوجوب اكرتام كل األللسة سوال ، مث لراسسهها وتيهدسم
ه، و قسسل عسسدلر كيمسسه ساسبقسسوب وال اسقبسسوب سا يهياهسسل سي  سسرف رسي غسسريه، وسا يبسسده والبسسدم سسسوايف، وإا صسسغ

َغر احليم سو قلة البدل ال تبسي الينسايف،  هسو قسائم،  بل نسا سا نهبا سل  بسه السذي  قسهوسا نبط سه ك كمسا هسو،   إا ص 
ه ين،  هسسو  نسسزَّ نيف القسسرآيسسسهحقه لوا زيسسالة سو نقنيسساا، وس سسا الهقبسس ح  سسال  سسوز الوصسس  بسسه، وخنيوصسسا  يف كسسق السس

 ع  رل   طلقا .

، يبسسد  -ا األقسسلعلسس سو يف سغلبهسسا-ال  اسسسسائل اخلال  سسة األخسسرى وإرا سخسسذنا هبسسذا اسسسنهج الوَسسسط ِّ يف عسس
س سداا ااكثل يف هسذا ل    البسللخالف  ااا   ها، وصار وصيها بأهنا  خال  ة  جما  ا  للحق قة والواقف  لذا آ 

  واصلة البحث يف هذا االزاه، وار ويل الهو  ق.

 



 
 

 

 2020ناير ي( 1العدد ) (4)المجلد   مجلة المنتدى األكاديمي                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

 

 
127 

 

 مسرد المصادر والمراجع
 

 هس.1434 ،1 نيراتة، ط نشر، نيح  ل ب ا  برواية قالوا ع  نا ف، الركة رباح للطباعة وال* القرآا الارا،  

 ألالباه والنظائر، الس و  ، لار الاه  البلم ة، بريو . ل. ط.  .  ا -1

 م.1996هس 1417 ،3سل اليهل ،  دسسة الرسالة، طألصوب يف النحو، اب  السرا ، حتق ق: ل. عبد احلا -2

 لبرب سسسة، بسسسريو ،هسسسد، عسسسا، الاهسسس  البلم سسة و اهبسسسة النهريسسسة ا، النحسسساا، حتق سسسق: ل. زهسسري غسسسازي زاإعسسراب القسسسرآا -3
 م.1985هس 1405، 2ط

، 2هرة، طالسسسسسس  يف النحسسسسسسو والنيسسسسسسرف، ابسسسسسس   السسسسسس ، لار السسسسسسسالم للطباعسسسسسسة والنشسسسسسسر والهوزيسسسسسسف، القسسسسسساسلي سسسسسسة ابسسسسسس    -4
 م.2003هس 1423

 سد، السل عبسد احلم يل والاو  ل، األنباري، حتق سق: يمسد ي س صننياف يف  سائل اخلالف بل النحويل البنير ا -5
 م.  ل. ط. 2007هس 1428ريو ، ب-اساهبة البنيرية، ص دا

- داهبسة البنيسرية، صس  إىل سلي ة اب   ال ، اب  هشام، حتق ق: يمد ي   الدي  عبد احلم د، اساسو ح اسسال -6
 بريو .  ل. ط.  . 

ال  ، صسسلار الغسرب ا ج ، اب  سء الرب ف، حتق سق ولراسسة: ل. ع سال بس  ع سد الثب سيت،زجاالبس ط يف الرح مجيَل ال -7
 م.1986هس 1407، 1بريو ، ط

 دا. صسساهبسسة البنيسسرية، يف  بقسسا  اللغسسويل والنحسساة، السسس و  ، حتق سسق: يمسسد سبسسو اليريسسل إبسسراه م، اس بغ سسة الوعسساة -8
  ل. ط.  . 

 بسوض، لار الاهس راسة وحتق ق وتبل سق: الشس خل عسالب عبسد اسوجسول وعلس   حر احمل ط، سبو ك اا، لتيسري الب -9
 م. 1993هس 1413، 1البلم ة، بريو ، ط

عبسد السر   علس  سسل ماا، لار  تو  ح اسقاصد واسسسال  بشسرح سلي سة ابس   الس ، اسسرالي، السرح وحتق سق: س. ل. -10
 م.2001هس 1422، 1اليار البرء، القاهرة، ط

 سد   سكاليثسه: سال ه: يمسول يمسد الساكر، راجبسه وخسرَّ  اا    تأويل القرآا، الطلي، كققه وعلق كواجا ف الب -11
 ،  اهبة اب  ت م ة، القاهرة.  ل.   .2يمد الاكر، ط
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م. 2003هسسس 423ام القسسرآا، القسسر  ، حتق سسق: هشسسام خسسري البخسساري، لار عسسا، الاهسس ، الريسساض، اثسسا ف ألكاسس -12
  ل. ط. 

 .   والنشر والهوزيف.  ل. ط.  اخلريري علا الرح اب  عق ل، اخلريري، لار اليار للطباعة كاال ة -13

، 1 ، طا علسسسسا السسسسرح األ سسسسوين علسسسسا سلي سسسسة ابسسسس   السسسس ، النيسسسسباا، لار الاهسسسس  البلم سسسسة، بسسسسريو كاالسسسس ة النيسسسسبا -14
 م.1997هس 1417

 اجن ، القساهرة،هساروا،  اهبسة اخلس زانة األلب ولس  لبساب لسساا البسرب، البغسدالي، حتق سق: عبسد السسالم يمسدخ -15
 م.1989هس 1409، 3ط

  ل. ط.  م.1952هس 1371  جي، حتق ق: يمد عل  النيار، اساهبة البلم ة، القاهرة، اخلنيائيف، اب -16

 . ط. هس.  ل1416يف، إىل سلي ة اب   ال ، عبد ار ب  صاحل اليوزاا، لار اسسلم للنشر والهوز  لل ل السال  -17

 م.  ل. ط. 1989هس 1419، ب سرو ، األ وين علا سلي ة اب   ال ، األ وين، لار الاه  البلم ة الرح -18

ر للطباعسة والنشس ، اب   ال ، حتق ق: ل. عبد السر   السس د و ل. يمسد بسدوي اسخهسوا، لار هيسرالرح الهسه ل -19
 والهوزيف واصعالا.  ل. ط.  .  

، 1طة وحتق سسسسق: ل. علسسسس  يسسسسس   سسسساب ار، عسسسسا، الاهسسسس ، بسسسسريو ، لزجسسسساج ، ابسسسس  هشسسسسام، لراسسسسساالسسسسرح مجسسسسل  -20
 م. 1985هس 1415

 .  ل.  . 2طل علا سلي ة اب   ال ، اب  عق ل، حتق سق: يمد ي   الدي  عبسد احلم سد، الرح اب  عق  -21

  ط.  م.  ل.1958هس 1377ا، الاه ، بريو ،  اهبة اسثىن، القاهرة، اب  يب و، ع الرح اسينيل، -22

سسسسسسسسو  -23  لي علسسسسسسسسا سلي سسسسسسسسة ابسسسسسسسس   السسسسسسسس ، اساسسسسسسسسولي، حتق سسسسسسسسق: ل.  ا مسسسسسسسسة الراجحسسسسسسسس ، جا بسسسسسسسسة الاويسسسسسسسسا،السسسسسسسسرح اساد
 م.  ل. ط. 1991هس 1402

ببسسسسة اآللاب نظسسسسم الاا  سسسسة، ابسسسس  احلاجسسسس ، لراسسسسسة وحتق سسسسق: ل.  وسسسسسا بنسسسساي علسسسسواا البل لسسسس ،  ط السسسسرح الوا  سسسسة -24
 م.  ل. ط. 1980هس 1400بالني ، البراق، 

 ، القاهرة.  ل.  . ، لار اسبارف2اليريل إبراه م، ط نحويل واللغويل، الزب دي، حتق ق: يمد سبو بقا  ال -25
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Moderation in Controversial Issues 
Coupling of the genitive pronoun without returning the sewer 

as a Model 
Dr. Abdelhamid Othman Zarmouh 
 
ABSTRACT 
The grammatical disagreement is a linguistic phenomenon that is 
worthy of study and research, because it touches the basis of Arabic, 
which are its provisions and evidence - on the one hand - and it 
includes most of its issues - on the other hand. This research studies 
those issues between the Basrians and the Kufis. They were spaced 
between them until many of them reached the point of blatant 
contradiction in terms of obligatory and abstinence. 
 

This work made the issue of coupling of the genitive pronoun 
without returning the sewer as an example to clarify the intermediate 
trend that these issues should be, as the opinion of each team 
supported by its varied proofs. 
 

At the end, I concluded my approach by easing both sharp views; 
instead of saying "obligatory of returning the sewer and preventing 
coupling without repeating it", which is the Basrians' approach. I 
believe to say rarely possible and presented proofs for this moderate 
attitude.       
 

I saw the saying of frequent repetition, and instead of saying the 
absolute permissibility - which is the opinion of the Kufis. I believe in 
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little permissibility, and I mentioned the evidence of 
supporting this intermediate stance. 
 

In this intermediate judgment, it is a respect for the opinion of both 
parties together, and taking into account their proos, with no excess 
or negligence. 
 

I would argue that if this intermediate approach is taken into account 
in these controversial issues, all of them - or at least most of them - 
would turn into consensual issues. 
May Allah help us all.  

 

 
 

 
 

 
 
 

 


